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รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการความรูแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคม เพื่อ
การเรียนรูวัฒนธรรมมอญ กรณีศึกษาชุมชนบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มีวัตถุประสงค+
หลัก ๓ ประการคือ (๑) เพื่อสืบคนและจัดระบบขอมูลวัฒนธรรมมอญในชุมชนมอญบางกระดี่ (๒) เพื่อ
จัดการองค+ความรูดานวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ ใหอยูในรูปของนวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรค+ และ
(๓) เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมมอญ ของเด็กและเยาวชนโรงเรียน
บางกระดี่ ผูวิจัยใชวิธีการศึกษา แบบผสมผสาน ประกอบดวย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูแบบมีสวนรวม กับชาวไทยรามัญ ทุกเพศ ทุกกลุมอายุ ที่เกิดและอาศัยอยูใน
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Analysis) และการวิเคราะห+เรื่องเลา (Narrative Analysis) และนําเสนอผลการวิเคราะห+ในรูปของ
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Abstract
This research project named “The Participatory Knowledge Management for the
Development of Social Innovation for Mon’ s Cultural Community Learning: A Case of
Bang Kadee, Bangkok Thailand” . Three major objectives including 1) investigating
cultural heritage of Thai-Mon community in Bang Kadee, Bangkok Thailand; 2) managing
cultural knowledge and developing community creative innovations; and 3) organizing
learning process for increasing cultural pride of students in Bang Kadee School. The
researchers applied qualitative research and participatory learning appraisal/PLA). Data
was collected from the villagers who were born in Bang Kadee Moo 2, 8, 9 Samae Dam
Sub- district Bang kuntien District Bangkok Thailand. Key informants were selected by
using snowball- sampling technique. Local intellectuals, senior citizens, magicians,
musicians, abbots, conjurors, and school principal were the samples. Research tools
included in- depth interview guideline, participant observation checklist and
participatory learning guideline. Data was analyzed by using content analysis and
narrative analysis.
The research result included:
1) Mon community at Bangkadee had seven branches of local wisdom based
on the cultural criteria defined by Office of the National Culture Commission. These
included performing art ( 3 sub- category) , traditional handicraft ( 11 sub- category) ,
literature ( 4 sub- category) , traditional sport ( 1 sub- category) , social- tradition- ritual
(4 sub-category), nature and universe knowledge (traditional food), and language (rarely
used in daily living, found merely in religious practices).
2) The researchers developed 5 creative social innovations which were in the
forms of innovation products and innovation process. These included 1) ten models of
local Mon food, 2) two models of Mon’s traditional style house, 3) thirty minutes short
documentary video, 4) website of Mon’ s culture and 5) learning material for school
students. All of these social innovations were developed based on participatory
framework, love, friendship, and proud to be Mon concept.
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการความรูแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคม เพื่อการ
เรี ย นรู วั ฒ นธรรมมอญ กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนบางกระดี่ กรุ ง เทพมหานคร ประเทศไทย บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค+ที่ไดตั้งไว เนื่องจากไดรับการสนับสนุนเปXนอยางดีจากบุคคล ชุมชน และหนวยงานจํานวน
มาก ผูวิจัยขอขอบคุณ กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยทาง
วัฒนธรรม ประจําปPงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประธาน
คณะกรรมการตรวจรับงานวิจัย (ศาสตราจารย+พิสิฐ เจริญวงศ+) ที่กรุณาใหขอเสนอแนะและความ
คิดเห็นที่เปXนประโยชน+ยิ่งตอการปรับปรุงรายงานการวิจัยฉบับนี้
ขอบคุณ คณะสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนับสนุนเวลาและอํานวยความสะดวกใน
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ขอบคุ ณผู ทรงคุ ณวุ ฒิ จ ากกระทรวงวั ฒ นธรรมทุ กทานที่ ใหขอเสนอแนะและ
คําแนะนําทางดานวัฒนธรรม ขอบคุณชาวไทยรามัญ ในชุมชนมอญบางกระดี่ หมู ๒ หมู ๘ และหมู ๙
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เจาอาวาสวัดบางกระดี่ ผูอํานวยการและครู
โรงเรียนบางกระดี่ ตลอดจนเด็กนักเรียน ที่เขามามีสวนรวมในโครงการวิจัย และกรุณาใหคําแนะนํา
ตลอดจนขอมูลที่เปXนประโยชน+ยิ่ง และอํานวยความสะดวกเปXนอยางดี ตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยทํางาน
ภาคสนาม ขอบคุ ณ นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี ส าขาพั ฒ นาสั งคม และนิ สิ ต บั ณฑิ ต ศึ กษา คณะสั งคมศาสตร+
มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคนที่เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และทํางานภาคสนาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นายวัชรวุฒิ ซื่อสัตย+ นิสิตปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ผูชวยนักวิจัยที่ตั้งใจศึกษา
คนควา และรวมเรียนรูในโครงการวิจัย จนโครงการแลวเสร็จดวยความเรียบรอย
ขอบคุณ คุณพลอยสิร สิรสุนทร และคุณปพน อัครชนียากร ที่ใหคําแนะนํา ออกแบบและให
คํ า แนะนํ า ดานสถาปK ต ยกรรม ตลอดจนรวมประกอบสรางเรื อ นมอญโบราณ ขอบคุ ณ คุ ณ พชร
สิรสุนทร ที่รวมทํางานภาคสนามและใหคําแนะนําดานพันธุศาสตร+ กราบขอบคุณพอแมที่อบรมสั่งสอน
ใหลูกเติบโตขึ้นมาเปXนคนที่รักการเรียนรูและมีวินัยในการดําเนินชีวิต
ผูวิจัยหวังเปXนอยางยิ่งวา ผลงานวิจัยนี้ จะเปXนประโยชน+ทั้งในทางวิชาการและในดานการ
พัฒนาพื้นที่เป‚าหมายใหเปXนแหลงเรียนรู ดานวัฒนธรรมมอญที่ยั่งยืนตอไป
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บทที่ ๑
บทนํา
๑. หลักการและความเป`นมา
การพัฒนาสังคม ที่ละเลยความหลากหลายดานมิติทางวัฒนธรรม ทําใหมีการนํากรอบคิด
แบบรัฐเอกภาพ มาใชในการวิเ คราะห+ ทําความเขาใจ และดํา เนิน นโยบายดานการพัฒนา สภาพ
ดังกลาวพบไดตั้งแตอดีตจนถึงปKจจุบัน ตัวอยางเชน การศึกษาวัฒนธรรมของอาณาจักรทั้งหลาย ที่มัก
ใชกรอบคิดแบบอาณาจักรที่กวางใหญ ซึ่งประกอบไปดวยผูอยูอาศัยเพียงเชื้อชาติเดียว มีวัฒนธรรม
เดียวที่มีลักษณะสถิต อาศัยอยูรวมกันในสังคมที่ไมมีความแตกตางหลากหลาย ทั้งๆ ที่ในสภาพของ
ความจริง ทั้งรัฐโบราณและรัฐรวมสมัย ลวนมีความคลายคลึงกันประการหนึ่งคือ การถูกกําหนดสราง
ขึ้นหรือดํารงอยู ดวยผูคนจํานวนมากหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีความตระหนัก
ถึงความจําเปXนในการอาศัยอยูรวมกันเปXนสังคม จนเกิดบรรทัดฐาน พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และวั ฒ นธรรมที่เ ลื่ อนไหลตามมิติ ของเวลา บนสภาพแวดลอมทางกายภาพและบริ บ ททางสั งคม
วัฒนธรรมที่มีพลวัต จนในที่สุดไดกอเกิดสํานึกทางประวัติศาสตร+ และอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะ จนสามารถบมเพาะความรูสึกรัก ศรัทธา ความเปXนเจาของ และความตองการรวมกัน
พัฒนาใหสังคมนั้นๆ เกิดความสุขสงบ
ในศตวรรษที่ ๒๑ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วของประเทศตางๆ ในประชาคม
อาเซียน สะทอนถึงความแตกตางในอัตราและระดับ ของการออกแบบนโยบายและการขับเคลื่อนเชิง
ยุทธศาสตร+ ในขณะที่ เสาหลั กดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและความมั่นคง มีการกําหนดทิศทาง
วิสัยทัศน+และเป‚าหมายเชิงยุทธศาสตร+ ตลอดจนแนวทางความรวมมือของสถาบันและองคาพยพตางๆ
ตลอดจนมีทิศทางการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไวอยางชัดเจน แตกลับพบวา ในสวนของเสาหลักดาน
วัฒนธรรม กลับเผชิญกับขอจํากัดดานองค+ความรูที่จําเปXนตอการกําหนดนโยบาย และการไมสามารถ
กําหนดความเชื่อมโยงกันในเชิงวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการแผนและยุทธศาสตร+การพัฒนาได
ในกรณีของประเทศไทย ในฐานะที่เปXนประเทศสมาชิกของประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ก็มีองค+ความรูดานวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน
นอยมาก สภาพปK ญ หาดั ง กลาว ทํ า ใหประเด็ น การศึ ก ษาวิ จั ย ดานวั ฒ นธรรมในประชาคมสั ง คม
วัฒนธรรมอาเซียน เปXนประเด็นวิจัยที่ทาทาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อกระทรวงวัฒนธรรม ถูกระบุให
เปX น กลไกระดั บ องค+ กรเฉพาะสาขา (Sectorial Bodies) ของประเทศไทย ในการขั บ เคลื่ อ นการ
ดําเนินงานตามพิมพ+เขี ยว ของประชาคมสังคมวั ฒนธรรมอาเซีย น (ASCC Blueprint) ในสวนของ
วัฒนธรรมและศิลปะ

๒

การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรูแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อการ
เรียนรูวัฒนธรรมมอญ กรณีศึกษาชุมชนบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในครั้งนี้ ผูวิจัยให
ความสําคัญกับการคนหาความรูและความจริงเกี่ยวกับชาติพันธุ+มอญ ในความหมายใหมที่ไมไดผูก
เอาไวกับฐานคติเรื่องความเปXนรัฐเอกภาพ ความเปXนชุมชนมอญตามนัยนี้ จึงมิไดถูกกําหนดโดยแผนที่
ภาษา ตัวอักษร หรือกฎหมายเทานั้น แตถูกกําหนดโดยวัฒนธรรม ที่วางอยูบนฐานคติเรื่องการดํารง
อยูรวมกันเปXนเครือขายสังคม ที่วางอยูบนความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมอยางมีพลวัตและไร
พรมแดน
ประเทศพมา (Bama, Burma, Myanmar) หรือสาธารณรัฐแหงสหภาพพมาในปKจจุบัน เปXน
ประเทศเพื่อนบานของไทย และเปXนรัฐเกาแกที่มีประวัติความเปXนมายาวนานกวา ๓,๐๐๐ ปP โดยพมา
เปXนรัฐ หนึ่ง ที่มีพัฒ นาการมาจาก การปฏิ สัมพัน ธ+ทางสั งคมและการอาศั ยอยูรวมกัน ของชาติพัน ธุ+
จํานวนมาก มีประชากรซึ่งประกอบไปดวยกลุมชาติพันธุ+ที่หลากหลาย โดยกลุมชาติพันธุ+ที่สําคัญ ไดแก
พมา ไทใหญ กะเหรี่ยง อาระกันหรือยะไข จีน มอญ กะฉิ่น อินเดีย ชิน กะยา
แมวาพมาจะมี ความอุ ด มสมบู ร ณ+ ข องทรั พยากรธรรมชาติ แตเนื่ อ งจากมี พัฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร+ ที่วางอยูบนความขัดแยงของกลุมชาติพันธุ+ที่อาศัยอยูในรัฐตางๆ และการทําสงครามทั้ง
ระหวางชาติพันธุ+ที่อาศัยอยูในพมา สงครามกับประเทศเพื่อนบาน และสงครามกับประเทศมหาอํานาจ
ในชวงยุคสมัยของการลาอาณานิคม สภาพดังกลาวทําใหการอพยพเคลื่อนยายของกลุมชาติพันธุ+ตางๆ
ในพมา เขามาในประเทศไทย ดําเนินตอเนื่องเรื่อยมาจนถึงปKจจุบัน จนเปXนกลุมชาติพันธุ+ที่อพยพเขา
มาอยูอาศัยและทํางานในปริมาณที่มากที่สุด
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศพมา อาทิ การอพยพหนีภัยสงคราม การเขามาคาขาย
แตงงาน และการลักลอบเขาประเทศไทยเพื่อเปXนแรงงาน ทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายและแรงงานตาง
ดาวผิดกฎหมายของกลุมชาติพันธุต างๆ ในพมา สงผลใหเกิดการเปลี่ย นแปลงและผลกระทบ ตอ
โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของไทยอยางกวางขวาง และกอใหเกิดการแพรกระจาย
ทางวัฒนธรรมระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศในหลายลักษณะ
อนึ่ง ในบรรดากลุมชาติพันธุ+ทั้งหมดของพมาที่อพยพเขามาในประเทศไทย มอญ เปXนกลุม
ชาติพันธุ+ที่มีความสัมพันธ+ทางวัฒนธรรมอยางลึกซึ้งกับประเทศไทยมายาวนาน ทั้งในระดับราชสํานัก
และสามัญชน และยังเปXนกลุมชาติพันธุ+ที่สามารถผสมกลมกลืน อยูรวมกับคนไทยไดอยางสงบสุข
อยางไรก็ตาม เนื่องจากพมามีการปกครองดวยระบอบเผด็จการทหารมายาวนาน และการ
ผูปกครองสวนใหญเปXน กลุมชาติพัน ธุ+พมา ทําใหการศึ กษาวิจั ยเกี่ ยวกับกลุมชาติ พันธุ+ มอญในพมา
กระทําไดดวยความยากลําบาก ดังนั้น แมวากลุมชาติพันธุ+มอญจะมีความเขมแข็งทางวัฒนธรรม แต
องค+ความรูที่เกิดจากการศึกษาวิจัยอยางเปXนระบบเกี่ยวกับมอญในประเทศพมากลับมีอยูอยางจํากัด

๓

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวา การศึกษาวิจัยดานวัฒนธรรมมอญในชุมชนไทยรามัญ บางกระดี่ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มีความสําคัญ เนื่องจากเปXน
ชุ มชนที่ มีความพยายามในการสื บ สานวั ฒ นธรรมมอญเอาไว ทั้ งในดานความเชื่ อ คานิ ย ม ระบบ
อุดมการณ+ และงานชางฝPมือดั้งเดิมหลายประการ ทั้งนี้ ผูวิจัยคาดหวังวาผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ จะสรางนวัตกรรมทางสังคมเชิงสรางสรรค+ ที่กอใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองทางวัฒนธรรม
จนเปX น ที่ ป ระจั กษ+ นอกจากนี้ ผลที่ ไ ดจากการวิ จั ย ยั งประกอบดวยผลโดยตรง ไดแก การสราง
กระบวนการเรี ย นรู ดานวั ฒ นธรรมมอญใหแกเด็ ก และเยาวชนในโรงเรี ย นบางกระดี่ ผานการ
ประยุกต+ใชแนวคิดเรื่องการจัดการองค+ความรู ดานวัฒนธรรมมอญแบบมีสวนรวม และผลทางออม ที่
จะเกิ ด ขึ้ น ในระยะยาว ไดแก การเกิ ด ความรู ความเขาใจของคนไทย ตอวั ฒ นธรรมมอญ และ
ความสามารถในการอาศัยอยูรวมกันอยางสงบสุข บนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
ยั่งยืนตอไป
๒. วัตถุประสงคM
๒.๑ เพื่อสืบคนและจัดระบบขอมูลวัฒนธรรมมอญในชุมชนมอญบางกระดี่ ซึ่งประกอบดวย
สาขาตางๆ ๖ สาขา ตามเกณฑ+ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นมรดกภู มิ ปK ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) ไดแก
(๑) สาขาศิลปะการแสดง
(๒) สาขางานชางฝPมือดั้งเดิม
(๓) สาขาวรรณกรรม
(๔) สาขากีฬาภูมิปKญญาไทย
(๕) สาขาแนวทางปฏิบัติการสังคม ประเพณีพิธีกรรม
(๖) สาขาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
(๗) ดานภาษา
๒.๒ เพื่อจัดการองค+ความรูดานวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ ใหอยูในรูปของนวัตกรรมสังคมเชิง
สรางสรรค+ ประกอบดวย
(๑) เว็บไซต+เพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมมอญบางกระดี่
(๒) สารคดีขนาดความยาว ๓๐ นาที
(๓) แบบจําลองเรือนมอญโบราณ ๑ หลัง
(๔) แบบจําลองอาหารคาว-หวานมอญ ๑๐ ประเภท
(๕) คูมือการเรียนรูวัฒนธรรมมอญชุมชนบางกระดี่ ๑ เลม

๔

๒.๓ เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและสรางความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมมอญ ใหแกเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนบางกระดี่
๓. คําถามวิจัย
นวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรค+ เพื่อใชพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมมอญ สําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนมอญบางกระดี่ ควรมีรูปแบบและลักษณะใด
๔. กรอบแนวคิดการวิจัย
นวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรคM

การจัดการความรู

การมีสวนรวม

อัตลักษณM
วัฒนธรรมมอญ

สาขาศิลปะการแสดง
สาขางานชางฝUมือดั้งเดิม

สาขาวรรณกรรม
สาขากีฬาภูมิปdญญาไทย

สาขาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ
และจักรวาล

สาขาแนวทางปฏิบัติการสังคม
ประเพณีพิธีกรรม
สาขาภาษา

ภาพ ๑ แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)

๕

๕. นิยามศัพทM
๕.๑ การจัดการความรูแบบมีสวนรวม (Participatory Knowledge Management)
หมายถึง การรวมสืบคน รวบรวม พัฒนา จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต+ใชสิ่งที่เปXนผลผลิตของ
ความคิ ด ความเชื่ อ และประสบการณ+ ข องบุ ค คล ซึ่ ง ในที่ นี้ หมายถึ ง ชาวไทยรามั ญ บางกระดี่
ประกอบดวย ความรู ๒ ลักษณะ
๑. ความรู แบบฝK ง ลึ ก (Tacit Knowledge) ไดแก ความเชื่ อ ทั ก ษะ และเปX น อั ต วิ สั ย
(Subjective) ที่เกิดจากการฝWกฝนจนเกิดความชํานาญ มีลักษณะเปXนเรื่องสวนบุคคล มีบริบทเฉพาะ
(Context-specific) มีรากฐานมาจากการกระทําและประสบการณ+
๒. ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ไดแก ผลที่ไดจากเรียน การฝWกฝน ประสบการณ+ที่
รวบรวมไวอยางเปXนระบบ สามารถจับตองได เชน เครื่องใช เสื้อผา เอกสาร วรรณกรรม ตํารายา
ทั้งนี้ กระบวนการจัดการความรูแบบมีสวนรวม ในงานวิจัยนี้ประกอบดวย การปฏิสัมพันธ+
อยางเขมขนระหวางนักวิจัย และคนในชุมชนซึ่งในที่นี้ ไดแก ชุมชนไทย-รามัญบางกระดี่ ตั้งแตเริ่มตน
จนสิ้นสุดโครงการวิจัย ดังนี้
(๑) การมีสวนรวมของคนในชุมชน ในการพิจารณาคัดเลือกประเด็นเชิงวัฒนธรรม และ
อัตลักษณ+ของชาวมอญในชุมชนบางกระดี่
(๒) การรวมคิด รวมสํารวจ และตรวจสอบขอมูลดานบริบททางสังคม วัฒนธรรม วิถีการ
ดําเนินชีวิต อัตลักษณ+ของชุมชน และผลิตภัณฑ+ชุมชน ฯลฯ
(๓) การรวมออกแบบและจั ดทํานวัตกรรมชุ มชน เพื่อพั ฒนาชุ มชนปฏิบัติการแหงการ
เรียนรูดานวัฒนธรรมมอญ
(๔) รวมตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดานวัฒนธรรมมอญของชุมชน กอนจัดสงให
ผูชํานาญการออกแบบ จัดทําระบบขอมูลวัฒนธรรมชุมชน และพัฒนาเปXนนวัตกรรมสังคม
(๕) รวมกิจกรรมการเรียนรูในชุมชนปฏิบัติการดานการเรียนรู ในประเด็นดานวัฒนธรรม
มอญ
(๖) รวมสํารวจและตรวจสอบความถูกตองของนวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรค+
(๗) รวมใชงานแหลงเรียนรูในชุมชน และรวมพัฒนาหลักสูตรวัฒนธรรมมอญ และรวมใช
ประโยชน+จากหลักสูตร ผานกระบวนการศึกษาวิจัย

๖

๕.๒ นวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรคM (Creative Social Innovation)
หมายความถึ ง วั ต ถุ การกระทํ า หรื อ สิ่ ง ที่ บุ ค คลผลิ ต ขึ้ น ทั้ ง ที่ เ ปX น นามธรรมและรู ป ธรรม ซึ่ ง มี
คุณลักษณะพื้นฐานที่สําคัญ ๔ ประการคือ
๑. มีความคิดที่เปXนความคาดหวังเพื่อใหเกิดประโยชน+ทั้งตอตนเอง ผูอื่น และสังคม
๒. เปXนความตั้งใจ ดวยความสมัครใจ เพื่อแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับความคิดและความ
คาดหวังนั้นๆ
๓. มีบุคคลและกลุมที่เปXนแกนนําในการประดิษฐ+วัตถุ การกระทํา หรือสิ่งนั้นๆ ทําหนาที่ให
คําแนะนํา เปXนที่ปรึกษา เปXนพี่เลี้ยง เพื่อใหบรรลุความตั้งใจหรือเป‚าหมายที่กําหนดไว
๔. ประกอบดวยคานิยมหลัก ๗ ประการ ไดแก
(๑) ดานการดูแลรักษาสภาพแวดลอม
(๒) การเขามีสวนรวมดวยความเต็มใจ
(๓) วางอยูบนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่ดี
(๔) มุงในการพัฒนาจิตวิญญาณ
(๕) ใหความสําคัญกับเด็กและผูหญิง
(๖) มุงสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๗) อยูบนพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนา
๖. ขอบเขตการวิจัย ประกอบดวยขอบเขตหลัก ๓ ประการ คือ
๖.๑ ขอบเขตเชิงพื้นที่
พื้นที่ซึ่งนักวิจัย ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปXนชุมชนของชาวไทยรามัญ บางกระดี่ หมู ๒ หมู ๘
และหมู ๙ แขวงแสมดํ า เขตบางขุ น เที ย น กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเปX น ชุ มชนที่ ตั้ งอยู ระหวางชุ มชน
หัวกระบือ เขตบางขุนเทียน และชุมชนบานโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
๖.๒ ขอบเขตระยะเวลา
โครงการวิจัยนี้ มีกําหนดระยะเวลาดําเนินการที่ปรากฏในสัญญา ๑ ปP เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๖.๓ ขอบเขตเชิงแนวคิดทฤษฎี
ผูวิจัยประยุกต+ใชแนวคิดหลัก ๓ ประการ คือ แนวคิดเรื่องการจัดการความรู แนวคิดเรื่องการ
มีสวนรวม และแนวคิดเรื่องนวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรค+
๖.๔ ขอบเขตประชากร
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของประชากรที่ศึกษาไววาประกอบดวย ชาวไทยรามัญ
ทั้งเพศหญิงและชาย ทุกกลุมอายุที่มีภูมิลําเนา เกิด เติบโต และอาศัยอยูจริง เปXนระยะเวลาตอเนื่องกัน

๗

ไมนอยกวา ๑ ปP ในชุมชนบางกระดี่ หมู ๒ หมู ๘ และหมู ๙ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร และเปXนผู ที่ยินดี มีสวนรวมในกระบวนการศึกษาวิจั ยนี้ ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้ น
กระบวนการวิจัย ไมเปXนผูที่มีปKญหาดานความจํา สุขภาพจิต หรือเจ็บปˆวยจนไมสามารถใหขอมูลที่
ถูกตองได หากเปXนเด็กหรือเยาวชน ตองไดรับคํายินยอมอยางเปXนลายลักษณ+อักษรจากผูปกครอง
ทุกคน
๗. ประโยชนMที่คาดวาจะไดรับ
๑. ขอมูลดานวัฒนธรรมมอญทั้ง ๗ สาขา ไดรับการสืบคน รวบรวม และจัดระบบ และเสนอ
ตอคณะกรรมการมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเปXนมรดกภูมิปKญญาของ
ชาติ
๒. มีน วัต กรรมสั งคมเชิงสรางสรรค+ ที่เกิ ดจากการมีส วนรวมของคนในชุ มชน เผยแพรใน
ชองทางสื่อสารสาธารณะ
๓. มีระบบบริหารจัดการวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ที่มีประสิทธิภาพ
๔. เด็กและเยาวชนในชุมชนเกิดความรัก ภาคภูมิใจ และเกิดสํานึกสาธารณะรักทองถิ่น

๘

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้ ผู วิ จั ย นํ า เสนอผลการทบทวนวรรณกรรม การวิ เ คราะห+ เ อกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของ (Review Literature) โดยมีสาระสําคัญตามลําดับ ดังนี้
๑. ความรูเกี่ยวกับมอญ
๒. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนบางกระดี่
๓. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
๑. ความรูเกี่ยวกับมอญ
มอญ (Mon, Mun) หรือที่พมาเรียกวา “ตะลาย” หรือ “ตะเลง” (Talaing) หรือที่นักเดินทาง
ชาวยุโรปคณะแรกซึ่งเดินทางมาถึงชายฝK•งทางตอนใตของพมา ในชวงปลายศตวรรษที่ ๑๕ และชวงตน
ศตวรรษที่ ๑๖ เรี ยกวา เปกวน (Peguans) หรื อเพกวน ตามชื่อเมืองหลวงของอาณาจั กรมอญใน
ชวงเวลาดังกลาวที่ชื่อวา เปกู (Pegu) เปXนกลุมชนชาติมองโกลอยด+ ซึ่งเปXนชนชาติเกาแกที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และเปXนชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณตอนลางของประเทศพมามานานหลาย
ศตวรรษกอนคริสตกาล
มอญนิยมเรียกตนเองวามอญ (Mon) หรือ “รมัน” หรือรามัญ (Raaman) ตามชื่อประเทศ
คือ รามัญญเทส หรือ รามัญประเทศ (Ramannadesa) วึ่งเปXนคําเรียกขานที่ปรากฏในจารึกของมอญ
สวนไทยเรียกชนชาติมอญวา มอญ หรือตะเลง ตามขอสันนิษฐานเดิมวา เปXนชื่อที่เคยใชเรียกคนเชื้อ
สายอินเดียจากแควนเตลิงคน+ (Talingana/Telingana) ที่อพยพมาจากตอนเหนือของมัทราช และ
แควนกสิงค+ทางชายฝK•งตะวันออกของอินเดีย ที่เขามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆ ตามชายฝK•งพมาบริเวณ
เมืองสะเทิม หงสาวดี รางกุง เปXนตน และตอมาภายหลัง ชื่อ ตะเลง นี้จึงถูกนํามาใชเรียกมอญพวก
อื่นๆที่สืบเชื้อสายมาจากกลุมนี้ไปดวย อยางไรก็ตาม ที่มาของคําวา มอญ รามัญ หรือตะเลง ยังเปXนที่
ถกเถียงกันในหมูนักภาษาศาสตร+ ตัวอยางเชน Bauer (๑๙๙๐) สันนิษฐานวา คําวา “Talaiang” เปXน
คําที่ชาวตะวันตกใช เพื่อเรียกกลุมชนที่มาจากตะวันออกของอินเดีย และอังกฤษในยุคตนๆ และพมา
ไดรับคําๆนี้มาใช จนเปXนที่รูจักกันอยางกวางขวางในเวลาตอมา หลังปP ค.ศ.๑๘๙๖ เมื่อ E.O. Stevens
ไดจั ด ทํ า พจนานุ ก รมฉบั บ สั้ น ชื่ อ A Vocabulary English and Peguan ขึ้ น ในขณะที่ Blagden
(๑๙๐๗) เสนอวา คําวามอญนั้น นาจะเปXนคําเดียวกับ รามัญ (Raman) แตในจดหมายเหตุของมอญ
ใชคําวา “Man” แทน

๙

๑.๑ มอญในยุคแรก
ในอดีตชนชาติมอญตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยูอยูทางทิศตะวันตกของประเทศจีน กอนมา
ตั้งถิ่นฐานในบริเวณแมน้ําอิรวดี แมน้ําสะโตง และแมน้ําคง ตอมาจึงไดเคลื่อนเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณ
พมาตอนลาง (Lower Burma) แถบสามเหลี่ยมปากแมน้ํา ทางฝK•งตะวันออกของแมน้ําอิระวดี ไดแก
เมืองสะเทิม (Thaton) ทวันเท (Twante) ทะละ (Dala) และหงสาวดี (Pegu) โดยมีเมืองสะเทิมเปXน
เมืองหลวงแหงแรก และเมืองหงสาวดีเปXนเมืองหลวงแหงที่สอง
อาณาจักรมอญแตเดิม มีอาณาบริเวณกวางไกลลึกเขาไปจนถึงภาคกลางของพมา หรือบริเวณ
เมืองแปร เมืองตองอู ชนชาติมอญที่อาศัยอยูในพมา เชื่อวากลุมชาติพันธุ+มอญมีประวัติความเปXนมาที่
ยาวนาน ยอนไปไดจนถึงสมัยพุทธกาล (Halliday, ๑๙๑๗; ๑๙๒๓; ๑๙๓๒) และเชื่อวามอญเปXนชน
ชาติที่มีบทบาทสําคัญในการถายทอดภาษาเขียน (Pāli) พุทธศาสนาเถรวาท ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สถาปKตยกรรมสูอาณาจักรพุกาม (Nai Pan HLa, ๑๙๕๘, pp. ๖๙-๗๐)
ราวศตวรรษที่ ๙ กอนคริสต+ศักราช กลุมชาติพันธุ+พมา ซึ่งเดิมเปXนพวกเชื้อสายทิเบต ลงมาตั้ง
ถิ่นฐานอาศัยอยูในแถบรัฐกะฉิ่นหรือคะฉิ่น กอนอพยพเรื่อยมาถึงลุมน้ําอิรวดี ซึ่งเปXนแมน้ําสายหลักที่
หลอเลี้ยงชีวิตของคนพื้นถิ่นที่อาศัยอยูทางทิศตะวันออกของประเทศพมา ซึ่งในชวงเวลาที่กลุมชาติ
พันธุ+พมาอพยพมานั้น มอญหรือที่ชาวตะวันตกสมัยโบราณเรียกวา เปกวน (Paguan) ไดอาศัยอยูกอน
แลว หลังจากพมาปราบมอญได จึงไดตั้งเมืองหลวงขึ้นที่ปากัน (Pagan) หรือ พุกาม ซึ่งตั้งอยูริมฝK•งซาย
ของแมน้ําอิรวดี และอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวเรื่อยมาจนถึงปลายศตวรรษที่ ๑๓ กอนถูกกองทัพมอง
โกลรุกราน และแตกพายกระจัดกระจายไป
การตั้งถิ่นฐานของมอญในพมาตอนลาง สันนิษฐานวาไดดําเนินเรื่อยมาตั้งแตชวงปลายพุทธศตวรรษ ๑๔ หรือประมาณกลางคริสต+ศตวรรษที่ ๙ จนถึงประมาณคริสต+ศตวรรษที่ ๑๑ อีกครั้งในชวง
คริ ส ต+ ศตวรรษที่ ๑๓-๑๖ และอี กครั้ งในชวงเวลาสั้ น ๆ ของกลางคริ ส ต+ ศ ตวรรษที่ ๑๘ อนึ่ ง เมื่ อ
พิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร+ศิลปะ ก็พบความสอดคลองตองกัน วาชนชาติมอญนาจะอพยพ
เขามาอาศัยอยูในดิ นแดนพมาแลว ตั้ งแตชวงตนพุ ทธศตวรรษที่ ๑๖ (Britannica Encyclopedia,
๒๐๑๕)
การทํ า สงครามสู รบระหวางพมากั บ มอญดํ าเนิ น มาอี กหลายครั้ ง ผลั ด กั น แพผลั ด กั น ชนะ
เรื่อยมา หลายครั้งที่พมาเขมแข็งกวา ก็เขารุกรานมอญและบางครั้งถึงกับมีการฆาลางเผาพันธุ+มอญ
และดําเนินนโยบายที่เขมงวดเพื่อการกลืนกลายทางวัฒนธรรม อาทิ ในปP พ.ศ.๑๖๐๐ เมื่ออาณาจักร
มอญพายแพและตกอยู ภายใตการปกครองของพมา พระเจาอนิรุ ธ (Anawrahta, ๑๕๘๗-๑๖๒๐)
กษั ต ริ ย+ พ มาไดดํ า เนิ น นโยบายรวมมอญเขาเปX น สวนหนึ่ ง ของอาณาจั ก รพมา ทํ า การกวาดตอน
นั ก ปราชญ+ ม อญ รวบรวมองค+ ค วามรู และมรดกภู มิ ปK ญ ญาทางวั ฒ นธรรมมอญเพื่ อ ผนวกเขากั บ
อาณาจั ก รพมา (สุ จ ริ ต ลั ก ษณ+ ดี ผ ดุ ง และคณะ, ๒๕๓๘) แตในปP พ.ศ.๑๘๓๐ มอญก็ ก ลั บ มา
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เจริญรุงเรืองและกอตั้งอาณาจักรมอญไดอีกครั้งโดยราชวงศ+ ชานตะเลง (Shan-Talaiang) หลังจากนั้น
มอญและพมาก็ทําสงครามผลัดกันแพผลัดกันชนะเรื่อยมา จนถึงปP พ.ศ.๒๒๙๔ ในสมัยของพระเจาอลองพญา ซึ่งเปXนตนวงศ+กษัตริย+สุดทายของพมา ไดสถาปนาหมูบานชเวโบเปXนเมืองรัตนสิงห+ และยก
ทัพไปตีเมืองอังวะไดในปP พ.ศ.๒๒๙๖ ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวอังกฤษและฝรั่งเศสกําลังแผขยายอํานาจ
อยู ในขณะที่อังกฤษสนับสนุนพมา ฝรั่งเศสก็เขาสนับสนุนมอญ แตเนื่องจากพมาเขมแข็งกวา จึง
สามารถเขายึ ด เมื อ งพะโค (Pegu) ไดในปP พ.ศ.๒๓๐๐ สงผลใหชาวมอญจํ า นวนมากถู ก สั ง หาร
บานเรือนที่อยูอาศัยและวัดวาอารามถูกเผาทําลายลงจํานวนมาก ทําใหมีการอพยพครั้งใหญของชาว
มอญเพื่ อหลบหนี ภัย สงครามเขามาในพื้ นที่ ของประเทศไทยในปK จจุ บัน (ส.พลายนอย [นามแฝง],
๒๕๔๔)
๑.๒ ความเป`นมาของมอญในมิติสังคมวัฒนธรรม
ดินแดนทวารวดีนั้นกวางใหญมาก ทําใหเปXนอาณาบริเวณที่มีชนชาติตางๆ เขามาอาศัยอยูเปXน
จํานวนมาก พัฒนาการทางประวัติศาสตร+ของผูคนที่อาศัยอยูในสุวรรณภูมิและยุคทวารวดี ลวนเกิดขึ้น
จากการรวมประวั ติ ศาสตร+ รวมแบงปK น บรรพบุรุ ษ และเกิ ด จากการรวบรวมสิ่ งตางๆ เขาดวยกั น
แบงปKน เรียนรู กอนที่จะประกอบสรางวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมา จากการสะสมประสบการณ+และคัด
สรรวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชาติพันธุ+ของตนเอง ทั้งวัฒนธรรมเดิมกับวัฒนธรรมใหม ซึ่งเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเรื่อยมาตั้งแตอดีตจนถึงปKจจุบัน ดังนั้น ในอาราบริเวณซึ่งเปXนที่ตั้งของรัฐ
หนึ่งๆ จึงอาจเกิดจากคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยูรวมกัน
การที่มอญ (Mon) เปXนชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณตอนลางของประเทศพมา ทําให
วัฒนธรรมมอญเปXนประเด็นการศึกษาทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ซึ่งจะชวยสรางความเขาใจที่ลึกซึ้งตอ
ผูคนและสังคมในภูมิภาคนี้ G. H. Luce นักนิรุตติศาสตร+ชาวอเมริกัน สันนิษฐานวา ชาวมอญเริ่มกอตั้ง
ถิ่นฐานขึ้นเปXนครั้งแรกที่บริเวณลุมน้ําแยงซีเกียง และมีภาษาเปXนของตนเอง แตตอมาในภายหลังไดถูก
จีนรุกราน จึงอพยพลงมาอาศัยอยูทางตอนใตของอินเดีย บริเวณแควนโอริสสะหรืออุสสระ แควนมณีปุ
ระ และบริเวณที่เปXนแควนอัสสัมในปKจจุบัน โดยมีกษัตริย+มอญชื่อ พระเจาติสสะ ปกครองเมืองทุป•นะ
ในแควนมณีปุระ ซึ่งเปXนเมืองหลวงของมอญ ซึ่งตอมาไดครอบครองดินแดนที่ชื่อวา สุวรรณภูมิ
ราชวงศ+ของอาณาจักรชนชาติมอญ จําแนกไดเปXน ๓ ยุค คือ ยุคราชวงศ+สะเทิม ยุคราชวงศ+
เมาะตะมะ-พะโค (Hanthawaddy Kingdom) และยุคฟ–—นฟู (Restored Hanthawaddy Kingdom)
ซึ่งมีสาระสําคัญ โดยสรุปดังนี้ (Halliday, ๑๙๒๒; ๑๙๒๓)

๑๑

๑.๒.๑ ยุคของราชวงศMสะเทิม
ยุคแรก ไดแก ยุคของราชวงศ+สะเทิม หรืออาณาจักรสะเทิม มีเมืองสุธรรมวดีเปXนเมืองหลวง
ตั้งแตครั้ง ๒๔๑ ปPกอนพุทธศักราช โดยมีพระปฐมกษัตริย+ชื่อ พระเจาสีหราชา ซึ่งตามพงศาวดารมอญ
ระบุวา อาณาจักรสะเทิม มีพระมหากษัตริย+ปกครองทั้งสิ้น ๕๗ พระองค+ กษัตริย+องค+สุดทายไดแก
พระเจาเมียะนูฮอ ซึ่งถูกกองทัพของพระเจาอโนรธามังชอ กษัตริย+พมาจากเมืองพุกามเขาปลนสะดม
และทําลายวัฒนธรรม ทั้งกวาดตอนนักปราชญ+และชางฝPมือไปไวที่เมืองพุกาม นอกจากนี้ ยังจับกุม
พระเจาเมียะนูฮอ ตลอดจนเชื้อพระวงศ+ไปขังไวทั้งหมด ซึ่งสงครามและการทําลายลางในครั้งนั้น ทํา
ใหอาณาจักรสะเทิม ที่เคยมีอาณาเขตกวางไกลเจริญกาวหนาทางศิลปวัฒนธรรม และมีภูมิประเทศที่
เหมาะสม กลาวคื อ ทิ ศเหนื อติ ดประเทศอิน เดี ย ทิ ศตะวั นออกติด อาณาจั กรจี น ทิ ศตะวั น ตกจรด
มหาสมุ ทรอิ น เดี ย และทิ ศ ใตจดแมน้ํ า เจาพระยา กลายเปX น อาณาจั ก รซึ่ ง มี เ มื อ งทาและเปX น เมื อ ง
ศูนย+กลางทางการคาที่สําคัญ ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศมหาอํานาจทางวัฒนธรรม อาทิ
อินเดียอยางมาก นอกจากนี้ อาณาจักรสะเทิม ในขณะนั้นยังเปXนอาณาบริเวณที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม
และพุทธศาสนาจากอินเดีย มาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือสุวรรณภูมิ (Halliday, ๑๙๒๒,
pp. ๗-๖๗)
จากหลักฐานจารึกเกาแกของมอญในดินแดนแถบแหลมอินโดจีน ๓ แหง ลวนแสดงใหเห็นถึง
การเริ่มตนจดบันทึกทางประวัติศาสตร+รวมสมัย ของชนชาติที่มีความเจริญทัดเทียมกันในราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ ไดแก จารึกภาษามอญที่วัดโพธิ์ราง จังหวัดนครปฐม ซึ่งสันนิษฐานวามีอายุอยูใน
ราว พ.ศ.๑๑๔๓ จารึกปยู ซึ่งพบบนโกศศพที่ศรีเกษตร อายุราว พ.ศ.๑๒๑๖ และจารึกเขมร (Kdei
Ang) ซึ่งมีอายุราว พ.ศ.๑๑๗๒ ดังนั้น จึงกลาวไดวา อาณาจักรสะเทิม เปXนแองอารยธรรมที่สําคัญแหง
หนึ่งในอุษาคเนย+ และกินอาณาบริเวณกวางไกลลึกเขาไปจนถึงภาคกลางของพมา หรือบริเวณเมือง
แปร เมืองตองอู (หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙, หนา ๒๙) โดยหลักฐานดังกลาว กลาวถึง
พระโสณะและพระอุตตระ ผูนําพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทเขามาเผยแผในอาณาจักรสะเทิมและเมือง
นครปฐม (ทวารวดี) และยังนําตัวอักษรแบบปKลลวะของอินเดีย บริเวณแควนมณีปุระ (ปKจจุบันคือ
แควนอัสสัม) ของอินเดียใตเขามาใชดวย การที่อาณาจักรสะเทิม เปXนเอกราชอยูยาวนานถึง ๑,๔๑๗ ปP
ทําใหถูกพมายกกองทัพเขามารุกรานใน ปP พ.ศ.๑๑๗๖ การเกิดสงครามและความไมสงบในชวงเวลา
ดังกลาว ทําใหชาวสะเทิมตองหนีตายไปอยูที่เมืองหงสาวดี กอนที่อาณาจักรสะเทิมจะเสียเอกราช
ใหแกพมา แมวาเมืองหงสาวดีจะรุงเรืองตอมาอีกถึง ๑๕๐ ปP แตหลังจากพระเจาดิศราชา กษัตริย+องค+
สุดทายสวรรคตลง เมืองหงสาวดีก็รางไปถึง ๕๖๓ ปP (พ.ศ.๑๒๖๖-๑๘๒๙) และตองตกเปXนแควนหนึ่ง
ในปกครองของอาณาจักรพุกามในที่สุด (Harvey, ๑๙๖๗)

๑๒

๑.๒.๒ ยุคราชวงศMเมาะตะมะ-พะโค
ยุคที่สอง ไดแก ยุคราชวงศ+เมาะตะมะ-พะโค เริ่มขึ้นในชวงที่พมาออนแอลง เนื่องจากการ
รุกรานของพวกมองโกล พระเจาวเรรุหรือพระเจาฟ‚ารั่ว (มะกะโท) ไดกอบกูเอกราชและสถาปนา
อาณาจักรมอญขึ้ น ใหม มี เมื องหลวงคื อ เมืองเมาะตะมะ และอภิ เ ษกสมรสกั บราชธิ ดาของพอขุ น
รามคําแหง จนถึงสมัยพระยาอู จึงไดยายเมืองหลวงกลับมาที่เมืองพะโคหรือหงสาวดีอีกครั้ง พระยาอูมี
ราชบุตรคือพระยานอย ซึ่งตอมาคือ พระเจาราชาธิราช ซึ่งกลาวไดวาในยุคนี้ เปXนยุคที่รุงเรืองมากที่สุด
ของอาณาจักรมอญ ถือเปXนยุคทองของวรรณคดี สถาปKตยกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมมอญเลยทีเดียว
นอกจากนี้ ในชวงเวลานี้เมืองหงสาวดียังเปXนเมืองศูนย+กลางของการคาในแถบอาวเบงกอล และมี
ความเจริญสูงที่สุดในยุคของพระนางเชงสอบู (Shin Sawbu) กษัตริย+หญิงพระองค+เดียวของมอญ ซึ่ง
ถือเปXนกษัตริย+องค+สุดทายในราชวงศ+ฟ‚ารั่ว ที่ครองราชย+สมบัตินานถึง ๑๗ ปP (พ.ศ.๑๙๙๖-๒๐๑๓)
(Harvey, ๑๙๖๗)
แมวาเมืองหงสาวดีจะมีกษัตริย+ปกครองตอมาอีกหลายพระองค+ แตก็ตกอยูในภาวะสงคราม
บอยครั้ ง ผลัด กั นแพผลั ดกั น ชนะกับ พมามาโดยตลอด นอกจากนั้ น ยังมี การแยงชิงอํา นาจกั นเอง
ภายในราชวงศ+มอญหลายครั้ง จนในที่สุดพมาก็เขายึดครองมอญไดโดยงาย โดยในชวงเวลาที่เมืองหง
สาวดีเปXนเอกราช ๔๗๐ นั้น มอญมีเอกราชเหนือดินแดนของตนเองเพียง ๒๗๐ ปPเทานั้น ที่เหลือลวน
ถูกพมาปกครองทั้งสิ้น (Halliday, ๑๙๒๒, pp. ๗-๖๗)
๑.๒.๓ ยุคฟmnนฟูอาณาจักร
ยุคสุดทายของมอญ ไดแก ยุคฟ–—นฟูอาณาจักร หรือในชวงปP พ.ศ.๒๒๘๓ ซึ่งเปXนชวงเวลาที่สมิง
ทอพุทธิเกศ กูเอกราชของมอญคืนมาจากพมาไดสําเร็จ และยกทัพไปตีเมืองอังวะ จนถึง พ.ศ.๒๒๙๐
พระยาทะละขึ้นครองอาณาจักร และไดแผขยายอาณาจักรออกไปอยางกวางขวาง ซึ่งในชวงเวลา
เดียวกันนั้น อาณาจักรพมาไดออนแอลง กอนลมสลายลงไป จนในปP พ.ศ.๒๓๐๐ พมาไดเขมแข็งขึ้นมา
อีกครั้งหนึ่ง พระเจาอลองพญา ไดเขาตีอาณาจักรมอญในสมัยของพระเจาพญามอญธิราช ทําใหมอญ
สูญสิ้นอาณาจักรและตกอยูภายใตการปกครองของพมาเรื่อยมาจนถึงในปKจจุบัน (Halliday, ๑๙๒๒,
pp. ๗-๖๗)
๑.๓ มอญอพยพ
นอกเหนือจากรัฐมอญในพมาแลว กลาวไดวา ประเทศไทยเปXนที่อยูอาศัยของกลุมชาติพันธุ+
มอญจํานวนมากที่สุดในโลก เนื่องจากการอพยพของชนชาติมอญเขาสูดินแดนที่เปXนพื้นที่ของไทยใน
ปKจจุบัน เกิดขึ้นมานานแลวและยังคงมี การอพยพเรื่อยมาจนถึงปKจจุ บัน โดยในยุคแรก การอพยพ
เกิดขึ้นทางดานตะวันตกของจีน มีวัตถุประสงค+เพื่อเขามาตั้งรกรากในบริเวณลุมน้ําเจาพระยา และทาง

๑๓

ตอนใตของประเทศไทย ตั้งแตชวงศตวรรษที่ ๖ โดยอาณาจักรมอญยุคแรกๆ ไดแก ในสมัยทวารวดี
(Dvaravati) และหริภุญ-ไชย (Haripunjaya) มีความสัมพันธ+ใกลชิดและไดรับอิทธิพลอยางมากจาก
อารยธรรมเขมร และราชอาณาจักรกัมพูชาฟูนัน (Cambodian Kingdom of Funan)
เสนทางอพยพของมอญที่สําคัญ ไดแก (๑) ดานพระเจดีย+สามองค+ จังหวัดกาญจนบุรี (๒) ดาน
แมละเมา จังหวัดตาก (๓) ชายแดนจังหวัดเชียงใหม และ (๔) ทางเมืองอุทัยธานี แมวาการอพยพ
เคลื่อนยายของกลุมชาติพันธุ+มอญ เขามาในพื้นที่ซึ่งเชื่อวาเปXนอาณาบริเวณของประเทศไทยในปKจจุบัน
จะเกิดขึ้นหลายครั้ง แตที่มีการบันทึกไวอยางเปXนทางการครั้งแรกเกิดขึ้นในปP พ.ศ.๒๑๒๗ หลังจากนั้น
ชาวมอญก็อพยพตอเนื่องเรื่อยมา ทั้งที่มีการจดบันทึก และที่ทยอยเคลื่อนยายเขามา Foster (๑๙๗๒)
กลาววา อาณาจักรมอญทางใต ในสวนที่อยูในอาณาเขตของไทย ไดแก อาณาจักรทวาราวดี ไดตกอยู
ใตการปกครองของเขมรในชวงศตวรรษที่ ๑๑ และอาณาจักรหริภุญชัย ซึ่งเปXนอาณาจักรมอญที่อยู
ตอนเหนือของไทยที่ลําพูน ตกอยูใตการปกครองของพระเจาเชียงใหมในชวง พ.ศ. ๑๘๓๓-๑๘๓๕ ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ Seidenfaden (๑๙๖๗, p. ๑๐๗) ที่ระบุวา คนมอญในไทยไดกลายเปXน
ไทยไปหมด คือพวกที่อพยพมาจากพมาในราวศตวรรษที่ ๑๖ ๑๘ และ ๑๙
นิธิ เอี่ยวศรีวงศ+ (๒๕๔๗) เสนอวา การอพยพเขามาระลอกแรกของมอญ คือ เมื่อปP พ.ศ.
๒๐๘๒ เมื่ อพระเจาตะเบงชะเวตี้ย กทัพเขาตีห งสาวดี แตก ทําใหชาวมอญจํา นวนมากหลบหนี ภั ย
สงครามเขามาที่กรุงศรีอยุธยา และชนชั้นสูงชาวมอญ ไดเริ่มสานสัมพันธ+กับราชสํานักอยุธยา และสอง
ปPตอมาหรือในปP พ.ศ.๒๐๘๔ หลังจากกษัตริย+พมาในราชวงศ+ตองอูเขาตีเมืองเมาะตะมะ ชาวมอญอีก
กลุมหนึ่งก็หนีตายเขามาในอยุธยาอีก
หลังจากนั้นพบวา มีการอพยพเขาสูประเทศไทยตอเนื่องกันมาดวยเหตุผลตางๆ กันไป แต
สวนใหญเนื่องมาจากสงคราม ความไมสงบภายในของประเทศพมา และเพื่อแสวงหาความเปXนอยูที่ดี
ขึ้น โดยการอพยพในสมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้น ๔ ครั้งใหญๆ
ครั้งแรก ไดแก การอพยพในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา (พ.ศ.๒๑๑๒-๒๑๓๓) หลังการ
ประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง ในปP พ.ศ.๒๑๒๗
ครั้งที่สองมีสองระลอก คือ การอพยพสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปP พ.ศ.๒๑๓๖ เพื่อ
หลบหนีความทารุณของพมา และอีกครั้งในปP พ.ศ.๒๑๓๘ เมื่อหงสาวดีถูกยะไขตีแตก ในคราวที่สมเด็จ
พระนเรศวรฯยกทัพไปตีหงสาวดีและเมาะตะมะ พรอมกวาดตอนชาวมอญกลับมาจํานวนมาก โดยใน
รัชกาลของสมเด็จพระนเรศวร มีการอพยพเขามาของผูนํามอญหลายคน อาทิ พระมหาเถรคัน-ฉอง
พระยาเกียรติและพระยาราม โดยผูนําของมอญเหลานี้ ไมไดเขามาเพียงลําพัง แตไดอพยพกวาดตอน
ชาวมอญเขามาดวยเปX น จํ า นวนมาก และไดรั บ พระบรมราชานุ ญ าตใหตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ที่
พระนครศรี อยุ ธ ยา ตอมาในสมั ยของพระเจากรุงธนบุ รี ก็ มีการอพยพชาวมอญเขามาเพิ่มอี ก แต
เคลื่ อ นยายเขามาพรอมไปตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ ล พบุ รี บริ เ วณสามโคก และปทุ ม ธานี ตามสองฝK• ง แมน้ํ า
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เจาพระยา ลุมน้ําแมกลองตอนบน ตามเสนทางการเดินทัพ และบริเวณที่มีการสูรบ ตลอดจนมีการ
กวาดตอนผูคนเขามาเพิ่มเติมขึ้นอีกเปXนระยะๆ สําหรับลุมน้ําแมกลองตอนลาง ก็พบวามีการตั้งถิ่นฐาน
ของชาวมอญ ตั้งแตเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี ราชบุรี ผานอําเภอบางคนที อําเภออัมพวา จนถึ ง
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และอําเภอบางแพ ในเขตจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครในลุม
น้ํา ทาจีน จนเกิ ดเปX นเมืองมอญใหมขึ้น ที่บ ริเ วณปากแมน้ํ าแมกลองและแมน้ํ า ทาจีน หรื อจั งหวั ด
สมุทรสาครในปKจจุบัน
Hall (๑๙๖๐, pp. ๑๔-๔๐) สันนิษฐานวา มีการกวาดตอนชาวมอญไปรวมกับมอญที่ไดถูก
กวาดตอนเขามาตั้งแตสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา และตั้งรกรากอยูแถวบานใหมมะขามหยอง
บางลี่ บางขาม ปากน้ําประสม บานบางเพลิง บานไร ปˆาฝ‚าย สวนกลุมที่พระยาเกียรติ พระยาราม
เปX น หั ว หนาควบคุ มอยู ใหอยู ที่ ตํ า บลบานขมิ้ น แตครอบครั ว ของพระยาเกี ย รติ พระยาราม และ
พระมหาเถรคันฉอง ใหอาศัยอยูใกลๆ กับวัดนก วัดคางคาว และวัดสบสวรรค+
ครั้งที่สาม ไดแก การอพยพในสมัยสมเด็จพระนารายณ+มหาราชในปP พ.ศ.๒๒๐๓ ถึง ๒๒๐๕
เนื่องจากชาวมอญไมพอใจที่ถูกพมาเกณฑ+ไปชวยรักษาเมืองอังวะ จึงหนีทัพ และกอกบฏปลนเมือง
เมาะตะมะ ซึ่งชาวมอญกลุมนี้ ตอมาไดหนีเขามาทางดานเจดีย+สามองค+ โดยชาวมอญกลุมนี้สมเด็จพระ
นารายณ+ฯ ทรงโปรดเกลาแตงตั้งหัวหนามอญ ๑๑ คนควบคุมและใหไปตั้งรกราก อาศัยอยูที่บานสาม
โคก ติดกับเมืองนนทบุรี ริมวัดตองปุและยานคลองคูจามในเขตพระนคร นอกจากนี้ ยังมีการอพยพใน
สมั ยสมเด็จ พระเจาอยู หัว บรมโกศ ในชวงปP พ.ศ.๒๒๙๘ ถึ ง ๒๒๙๙ และอีกครั้ งในปP พ.ศ.๒๓๐๑
เนื่องจากชาวมอญทนการกดขี่ทารุณของพมาไมไหว (สุจริตลักษณ+ ดีผดุง และคณะ, ๒๕๓๘) ความ
ตองการกลืนกลายมอญ ทําใหกษัตริย+ในราชวงศ+อลองพญาใชวิธีการรุนแรงในการกดขี่ชาวมอญและ
ทําลายลางวัฒนธรรมมอญ จนชาวมอญบางกลุมอพยพเขามาในกรุงศรีอยุธยา บางกลุมหนีขึ้นเหนือไป
ลานนาและถูกเรียกวาพวกเมง (นิธิ เอียวศรีวงศ+, ๒๕๔๗, หนา ๑๕)
สําหรับการอพยพของมอญในสมัยกรุงธนบุรี สวนใหญเกิดจากเหตุผลทางสงครามในชวงปP
พ.ศ.๒๓๐๖-๒๓๑๙ โดยในครั้งนี้ การอพยพเกิดขึ้นเนื่องจากชาวมอญจํานวนมากรูสึกไมพอใจที่ถูก
บังคับ เกณฑ+ใหรวมทั พพมาเพื่ อบุ กเขามาตี กรุงธนบุ รี ทํ าใหพระยาเจงผู นํา มอญไดกอการกบฏตอ
กองทั พพมา แตตอมาสู กองทั พพมาไมได จึ งหลบหนี เ ขามาในอาณาบริ เ วณที่ เ ปX นประเทศไทยใน
ปKจจุบัน โดยการอพยพประกอบดวยการเคลื่อนยายเขามาของชาวมอญหลายกลุม กลุมแรกอพยพเขา
มาทางดานเมืองตากใน พ.ศ.๒๓๑๗ กลุมที่สองอพยพเขามาทางดานดานเจดีย+สามองค+ ซึ่งมอญที่
อพยพมาชุดนี้ ไดรับการโปรดเกลาฯใหไปตั้งรกรากที่ปากเกร็ด แขวงเมืองนนทบุรี
การอพยพของมอญในสมัยรัตนโกสินทร+ เกิดขึ้นหลายครั้ง หลายชองทาง และมีการอพยพเขา
มาจํานวนมากจนถึงในปKจจุบัน ดวยเหตุผลที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยการอพยพในชวงแรก เริ่มขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เมื่อเขายึดเมืองทวายและกวาดตอนผูนําชาวมอญกลับเขามาดวย ตอมาในสมัย
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เนื่องมาจากชาวมอญไมยอมรับการกดขี่ของพมาที่เมืองเมาะ
ตะมะ และการถูกบังคับเกณฑ+แรงงานไปสรางพระมหาธาตุที่เมืองเมกุนได ทําใหมีการอพยพอีกครั้ง
โดยในครั้งนี้ มีสมิงสอดเบาเปXนหัวหนา อพยพเขามาในปP พ.ศ.๒๓๕๘ และอีกครั้งใน ปP พ.ศ.๒๓๖๗ ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากหลบหนีการเกณฑ+แรงงาน (สุจริตลักษณ+ ดีผดุง
และคณะ, ๒๕๓๘) นิธิ เอียวศรีวงศ+ (๒๕๔๗, หนา ๑๖) กลาววา ในชวงปP พ.ศ.๒๓๗๖ มีการอพยพของ
ชาวมอญเขามาเปXนจํานวนมาก จนแถบจังหวัดราชบุรีกลายเปXนถิ่นที่อยูอาศัยของชาวมอญไปเกือบ
ทั้งหมด
โดยสรุป เหตุ ผ ลสํา คั ญ ของการอพยพของชาวมอญเขามาอาศัย อยู ในอาณาบริ เ วณที่ เ ปX น
ประเทศไทยในปKจจุบันมี ๕ ประการ คือ เดินทางเขามาติดตอคาขาย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความ
เชื่อทางศาสนา ลี้ภัยสงคราม การสมรส และการติดตามญาติพี่นองเขามาตั้งหลักแหลงหรือประกอบ
อาชีพ การเคลื่อนยายเขามาในในดินแดนที่เปXนประเทศไทยในปKจจุบัน เกิดขึ้นเสมอๆ ดวยเหตุผล
ขางตนตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปKจจุบัน มีทั้งที่อยูในรูปของการอพยพดวยความจําเปXนหรือการถูกบังคับ
เนื่องจากภัยสงครามและการบังคับกวาดตอนเขามา กับการอพยพเขามาดายความเต็มใจ เชน ทูตทาง
พุทธศาสนา แสวงหาที่ดินทํากินที่อุดมสมบูรณ+ และเพื่อทํามาคาขายระหวางกัน จากการศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวของพบวา การอพยพของชาวมอญเขามาในประเทศไทย เปXนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องยาวนาน
กวา ๔๗๐ ปPแลว ดังมีรายละเอียดพอสรุปไดดังนี้ (ดํารงราชานุภาพ และคณะ, ๒๕๔๗, หนา ๑๒-๑๗)
ระลอกที่ ๑ เกิดขึ้นในปP พ.ศ.๒๐๘๒ หลังจากพระเจาตะเบ็งชะเวตี้ตีกรุงหงสาวดีแตก มีชน
ชั้นสูง ชาวมอญ ขาราชบริพาร และขาราชการจํานวนมาก อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยา
และอีกครั้งในปP พ.ศ.๒๐๘๔ เมื่อเมืองเมาะตะมะ ถูกกษัตริย+จากราชวงศ+ตองอูเขาตีแตก ชาวมอญถูก
ทหารพมาฆาฟKนลมตายลงเปXนจํานวนมาก จึงอพยพหนีตายเขามาในกรุงศรีอยุธยา
ระลอกที่ ๒ เกิดขึ้ นในปP พ.ศ.๒๑๒๗ หลั งจากพระเจาบุเ รงนองสิ้น พระชนม+ สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยาประกาศแยกแผนดินกับกรุงหงสาวดี และเกลี้ยกลอมชาวมอญ
จํานวนมากใหอพยพเขามาอาศัยอยูในอาณาจักรอยุธยา (พิสันห+ ปลัดสิงห+, ๒๕๓๐, หนา ๑๓๑-๑๓๒)
ระลอกที่ ๓ เกิ ด ขึ้ น ในปP พ.ศ.๒๑๓๘ เมื่ อ กรุ ง หงสาวดี แ ตก ชาวมอญอพยพเขามาทาง
ตะวันออก เขามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยา
ระลอกที่ ๔ เกิดขึ้นในปP พ.ศ.๒๑๕๖ เมื่อกองทัพพมาเขาปราบปรามมอญอยางหนัก ทําให
ชาวมอญอพยพเขามาในกรุงศรีอยุธยา
ระลอกที่ ๕ เกิดขึ้นในระหวางปP พ.ศ.๒๒๐๒-๒๒๐๕ เมื่อชาวมอญในพมากอกบฏ และกองทัพ
พมาปราบปรามอยางหนัก ชาวมอญกลุมใหญ จึงอพยพเขามาทางดานเจดีย+สามองค+
ระลอกที่ ๖ เกิดขึ้นในปP พ.ศ.๒๓๐๐ เมื่อพระเจาอลองพญา กษัตริย+พมาเขาตีกรุงหงสาวดี
กดขี่ ทรมานชาวมอญ และทําลายลางวัฒนธรรมมอญ ทําใหชาวมอญจํานวนมาก อพยพหนีเขามาใน
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กรุ งศรี อยุ ธ ยา และบางสวนหนี ขึ้น เหนื อไปอาศั ย อยู ในอาณาจั กรลานนา หรื อ ที่ เ รี ย กวา พวกเมง
พระเจาอลองพญากดดั น ชาวมอญอยางหนั ก จนทํ า ใหมอญจํ า นวนหนึ่ ง อพยพหนี เ ขาไปทางฝK• ง
ตะวันออกของแมน้ําสาละวิน และบางสวนหนีลงใตเขาไปอาศัยอยูในเทือกเขาตะนาวศรี
ระลอกที่ ๗ เกิดขึ้นในปP พ.ศ.๒๓๑๖ หลังจากการกอกบฏของชาวมอญในเมืองยางกุง กองทัพ
พมาเขาปราบปราม ฆา และเผาอยางทารุณ ทําใหมอญจํานวนมาก อพยพเขามาในกรุงธนบุรีในสมัย
พระเจาตากสิน ในชวงเวลานี้ เกิดการกอตัวของแนวคิดทางการเมืองที่แตกตางกันของกลุมมอญเกา
และมอญใหม โดยชาวมอญใหมที่อพยพเขามาในชวงนี้ สืบเชื้อสายมาเปXนชาวไทยรามัญในปKจจุบัน
ในขณะที่ชาวมอญเกาที่อพยพเขามากอนหนานี้ ไดถูกกลืนกลายเปXนไทยไปหมดแลว
ระลอกที่ ๘ เกิดขึ้นในปP พ.ศ.๒๓๓๖ สมัยกรุงรัตนโกสินทร+ เมื่อรัชกาลที่ ๑ เขายึดเมืองทวาย
แตรักษาเมืองเอาไวไมได ระหวางที่ตองถอยทัพกลับ จึงกวาดตอนชาวมอญจํานวนมาก โดยเฉพาะใน
กลุมหัวหนา กลับเขามาดวย
ระลอกที่ ๙ เกิดขึ้นในปP พ.ศ.๒๓๕๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อพมาเขาปราบปรามกบฏชาวมอญ
ที่เมืองเมาะตะมะ ทําใหชาวมอญจํานวนมากหนีเขามาในกรุงรัตนโกสินทร+ โดยเจาฟ‚ามงกุฎในขณะนั้น
เสด็จออกไปรับชาวมอญกลุมนี้ถึงชายแดน และอนุญาตใหตั้งถิ่นฐานบริเวณปากเกร็ดและพระประแดง
พวกมอญเกา ตางเรียนรูและปรับตัวจนสามารถเขากับวัฒนธรรมที่อยูภายใตระบบอุปถัมภ+
ของอาณาจักรสยามในอดีตไดเปXนอยางดี โดยการถวายลูกหลานใหเขารับราชการฝˆายใน จนเกิดชน
ชั้นสูงเชื้อสายมอญจํานวนมาก ในรัชกาลที่ ๒ หรือ พ.ศ.๒๓๕๘ พระนิโครธาภิโยค ผูวาราชการเมือง
ไทรโยค ไดนําชาวมอญบริเวณวัดคงคาราม อพยพเขาไปหาที่ทํากินใหม ลึกเขาไปตอนในของประเทศ
ทางทิศตะวันออก และสรางวัดขึ้นในชุมชน ชื่อ วัดดอนกระเบื้อง
ชาวมอญกลุมแรกๆ มักไดรับพระราชทานที่ดินใหอยูอาศัย เนื่องจากตั้งใจรับราชการจนไดรับ
การยกยอง ตัวอยางเชน พระยาเกียรติและยาราม ขุนนางมอญผูซื่อสัตย+ ไดรับพระราชทานที่ดินใหตั้ง
บานเรือนอยูบริเวณที่เรียกวา บานขมิ้น หรือวัดขุนแสนในปKจจุบัน สวนมอญจํานวนมากในสมัยสมเด็จพระนารายณ+ ไดรับพระราชทานที่ดินใหอาศัยอยูรวมกันบริเวณชานกรุงศรีอยุธยา บริเวณวัดตองปุ
และคูจาม เปXนตน จนถึงสมัยกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร+ ก็ยังปรากฏหลักฐานเรื่อยมาวามีชาว
มอญอพยพเขามาในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงปKจจุบัน
ทั้งนี้ เปXน ที่ นาสั งเกตวา การอพยพของชาวมอญในสมัย อยุธ ยาและรั ต นโกสิน ทร+ มี ความ
คลายคลึงกับปรากฏการณ+ที่เกิดขึ้นในปKจจุบันหลายประการ กลาวคือ ประการแรก สาเหตุการอพยพ
ไดแก การลี้ภัยสงคราม ประการที่สอง ไดแก การบริหารจัดการผูอพยพ ไดแก การใหหัวหนากลุมผู
อพยพดูแลกันเอง และประการที่สาม ไดแก ยุทธศาสตร+ในการตั้งถิ่นฐาน พบวาผูนําของอาณาจักรทั้ง
สองและรัฐไทยในปKจจุบัน ไดใหอํานาจแกผูนํามอญอพยพ ผานการมอบบรรดาศักดิ์และใหตําแหนง
ทางสังคมในระบบราชการ เพื่อใหเกิดการกลืนกลายทางวัฒนธรรม ประการสุดทาย พบวา รูปแบบ
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การตั้ งถิ่ นฐานมีความสั มพั นธ+ กับ ระบบโลจิ สติ กส+ กลาวคื อ ในอดี ต ชุมชนตางๆ เกาะเกี่ย วกั นตาม
เสนทางเดินทัพ แตในปKจจุบันเกาะเกี่ยวกันดวยเสนทางการคาและเศรษฐกิจ ทั้งนี้พบวา จะแตกตาง
กันตรงที่ ภายหลังเมื่อแนวคิดเรื่องการกําหนดอาณาเขตตามแบบรัฐชาติ เขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
การอพยพในลักษณะดังกลาว แมวาจะดวยเหตุผลดานการลี้ภัยสงคราม ก็ถือวาเปXนการกระทําที่ผิด
กฎหมาย
ระลอกที่ ๑๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ หรือในปP พ.ศ.๒๔๐๓ ไดทรงมีนโยบายใหขุดคลองมหาสวัสดิ์
และปP พ.ศ.๒๔๑๐ ใหขุดคลองภาษีเจริญใน เพื่อเชื่อมแมน้ําเจาพระยาเขากับแมน้ําทาจีน และในปP
พ.ศ.๒๔๐๙ ใหขุดคลองดําเนินสะดวก เพื่อเชื่อมแมน้ําทาจีนเขากับแมน้ําแมกลอง ซึ่งขุดแลวเสร็จลง
ในปP พ.ศ.๒๔๑๑ นโยบายดังกลาว สงผลทําใหเกิดการขยายพื้นที่การเกษตร ทั้งในสวนของพื้นที่นา
และไรออย การเดินทางสะดวกสบายขึ้น ชุมชนมอญในลุมแมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําทาจีน และลุมน้ําแม
กลอง เชื่อมโยงกันผาน “ยานตลาด” และเสนทางคมนาคมทางน้ํา ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ดําเนินนโยบาย
สมัยใหม มีการสรางทางรถไฟ เชื่อมตอกรุงเทพฯ กับเพชรบุรี ผานเมืองราชบุรี ชุมชนบานเสมียน บาน
โพธารามและบานโปˆง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดการขยายตัวของชุมชนมอญไปตาม “ยาน
ตลาด” และเสนทางรถไฟ พรอมๆกับชุมชนมอญตามสองฝK•งลําน้ําแมกลอง เกิดการผสมกลืนกลายของ
คนหลากหลายชาติพันธุ+ ไดแก เขมร จีน มอญ ลาว และไทย
โดยสรุป การอพยพครั้งใหญของมอญเกาประกอบดวย การอพยพในสมัยกรุงศรีอยุธยา ๕
ครั้ง ไดแก (๑) สมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชา (พ.ศ.๒๑๑๒-๒๑๓๓) (๒) สมัยสมเด็จพระนเรศวร
(พ.ศ.๒๑๓๓-๒๑๔๘) (๓) สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง (พ.ศ.๒๑๗๓-๒๑๙๘) (๔) สมัยสมเด็จพระ
นารายณ+ (พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑) (๕) สมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ (พ.ศ.๒๒๗๕-๒๓๐๑) และใน
สมัยรัตนโกสินทร+ตอนตนอีก ๒ ครั้ง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดแกชุมชนชาว
มอญริมฝK•งแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําแมกลอง
การอพยพของชาวมอญ เพื่อเขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่เรียกวาประเทศไทยในปKจจุบัน จึง
ไมใชเรื่องใหมแตเกิดขึ้นมานานแลว ดวยหลากหลายเหตุผลและมูลเหตุปKจจัย การอพยพเขามาเปXน
ระลอกใหญๆ ที่ประกอบดวยการเคลื่อนยายทางสังคมของชาวมอญจํานวนมาก กระทําเรื่อยมาอยาง
ตอเนื่ องตั้ งแตสมั ย กรุ งศรี อยุ ธ ยาจนถึ งกรุ งรั ต นโกสิ น ทร+ ซึ่งหากพิจ ารณาจํ า นวนของพลเมื องของ
อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร+ในชวงเวลาดังกลาวที่มีจํานวนไมมากนัก ก็กลาวไดวา ปริมาณ
การอพยพเขามาของชาวมอญนับวามีจํานวนมาก ดังพบวาในปP พ.ศ.๒๓๗๖ บริเวณจังหวัดราชบุรี
เกือบทั้งหมดเปXนชาวมอญ (ดํารงราชานุภาพ และคณะ, ๒๕๔๗, หนา ๑๖)
ทั้งนี้ พบเชนกันวา เมื่อบานเกิดในรัฐมอญมีความสงบสุข ชาวมอญในไทยก็อพยพกลับบาน
เกิดคราวละหลายพันครอบครัว เชน เมื่อคราวที่อังกฤษเขาปกครองพมา และมีการพัฒนาระบบการคา
ขาวจนมีความเจริญกาวหนาในหัวเมืองมอญตางๆ โดยสรุปเสนทางการอพยพของชาวมอญเขามาใน

๑๘

ประเทศไทยมี ๓ ทางหลักๆ ไดแก ทางเหนือเขามาทางจังหวัดตาก หรือระแหง ทางดานแมละเมา ทาง
ใตเขามาทางจังหวัดกาญจนบุรี ทางดานเจดีย+สามองค+ และทางจังหวัดอุทัยธานี (สุจริตลักษณ+ มีผดุง,
๒๕๔๒, หนา ๙) จากการศึกษาพบวา ชาวมอญนิยมตั้งถิ่นฐานอยูริมแหลงน้ํา เชน แมน้ําแมกลอง
บริเวณอําเภอบานโปˆง โพธาราม ราชบุรี และกาญจนบุรี แมน้ําทาจีน บริเวณ พระประแดง (ปากลัด)
แมน้ําเจาพระยา บริเวณจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี แมน้ํามหาชัย บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร เปXน
ตน
ในปKจจุบัน ชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่อยูอาศัยในประเทศไทยมีจํานวนมาก และครอบคลุมทุก
ภาคของประเทศ โดยรูปแบบสําคัญของการตั้งถิ่นฐานของชาวมอญในปKจจุบันแตกตางจากในอดีต
กลาวคือ นอกจากกลุมการตั้งถิ่นฐานเดิมของชาวมอญที่ไดรับพระราชทานที่ดินใหตั้งถิ่นฐานเชนใน
อดีตดังที่ไดกลาวไปแลว และการอพยพลี้ภัยสงครามเขามาอาศัยอยูในศูนย+พักพิงผูลี้ภัยสงครามแลว
ยังมีการอพยพเขามาเนื่องจากการสมรส การเขามาทํางาน รับจาง ทําการคาขาย และการประกอบ
ธุรกิจตางๆ ในปKจจุบัน ชาวไทยเชื้อสายมอญไดขยายถิ่นที่อยูอาศัยออกไปอยางกวางขวาง สวนหนึ่งตั้ง
ถิ่นฐานเรื่อยลงมาตั้งแตบริเวณริมฝK•งแมน้ําเจาพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงที่ราบริมแมน้ํา
ภาคกลาง อาทิ จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี อางทอง ปทุมธานี
นครนายก นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ จนถึงจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
เรื่อยลงไปจนถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ+
นอกจากนี้ ชาวมอญบางสวนยังไดอพยพขึ้นเหนือ ตั้งรกรากอยูในบริเวณลุมแมน้ําป•งตอนบน
หรือบริเวณที่เคยเปXนอาณาจักรหริภุญไชย ซึ่งตอมาไดอาศัยกระจายตัวอาศัยอยูในหลายจังหวัด ไดแก
จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง ตาก กําแพงเพชร นครสวรรค+ อุทัยธานี และบางจังหวัดในภาคอีสาน
ไดแก จังหวัดนครราชสีมา โดยพบวามีชาวมอญบางสวน จํานวนไมมากนัก ที่อพยพลงไปอาศัยอยูใน
ภาคใต ไดแก จังหวัดชุมพร และสุราษฎร+ธานี (สมโชติ อšองสกุล, ๒๕๔๘)
อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีผูสนใจขุดคนและศึกษาอารยธรรมมอญในรัฐมอญ ประเทศพมานอย
มาก และรั ฐบาลพมา ก็ ไมสนับ สนุ น การศึกษาวิ จั ยเกี่ ยวกั บมอญ ทําใหการศึ กษาเกี่ย วกับ มอญใน
ประเทศพมามีนอย และแหลงโบราณคดีมอญที่อยูในพมาจํานวนมากก็ไมไดถูกขุดคน อาทิ เนินดิน
จํานวนมากในหงสาวดี ตั้งแตพระธาตุชเวมอดอว+ไปจนถึงพระราชวังบุเรงนอง ขอจํากัดดังกลาวทําให
ความรูเกี่ยวกับมอญในพมา สวนใหญตองอาศัยตํานานและพระราชพงศาวดารทั้งของมอญและพมา
เปXนสําคัญ
ในปKจจุบัน แมวา มอญ จะไมมีอาณาเขตประเทศปกครองตนเองแลว เนื่องจากการแยงชิงราช
สมบั ติ กั น เอง การรุ ก รานของอาณาจั ก รตางๆ ในพมา และภาวะสงคราม แตความเขมแข็ ง ทาง
วัฒนธรรม ก็ทําใหมอญที่อพยพหนีภัยสงครามเขามาอยูในอาณาบริเวณที่เปXนประเทศไทยในปKจจุบัน

๑๙

ยังคงรักษาอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมของมอญ และทํานุบํารุงวัฒนธรรมของตนเอง จนสามารถสราง
ความเปXนปWกแผนของเครือขายความสัมพันธ+ทางสังคมของกลุมชาติพันธุ+มอญเอาไวได
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวา ชาวมอญในไทยมีการเก็บบันทึกเรื่องราวของชนชาติ
มอญในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมไวเปXนจํานวนมาก ทั้งในรูปของภาพเกาที่บันทึกเรื่องราววิถีชีวิต
และเหตุการณ+สําคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวของชาวมอญในรัฐมอญ กอนการอพยพเขามาในประเทศ
ไทย ภาพการสูรบของกองกําลังมอญกูชาติในรัฐมอญ เอกสารใบลานและลานทองแดงที่ชาวมอญนํา
ติดตัวมาจากเมืองมอญ และเก็บรักษาไวตามวัดมอญเกือบ ๒๐๐ วัดในภาคกลางของประเทศไทยใน
ปKจจุบัน จึงเปXนตัวอยางของมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมที่มีคุณคามาก
นอกจากนี้พบวาชาวมอญในไทย ยังเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช เครื่องดนตรี หัตถกรรมและ
วิธีการปK กสไบมอญแบบโบราณ ตลอดจนการอนุรั กษ+เ ครื่องประดับ และการแตงกายแบบมอญถู ก
ถายทอดสืบตอมา โดยหลักฐานเหลานี้ ชาวมอญซึ่งอพยพเขามาอยูในประเทศไทยไดนําติดตัวเขามา
ดวยเปXนจํานวนมาก จนกลาวไดวา นอกจากรัฐมอญในพมาแลว ประเทศไทย นาจะเปXนแหลงอารย
ธรรมมอญที่สําคัญแหงที่สองในโลกไดเลยทีเดียว (ดํารงราชานุภาพ และคณะ, ๒๕๔๗, หนา ๑๖-๑๗)

ภาพ ๒ หมูบานมอญในรัฐมอญเมื่อประมาณ ๕๐ ปPที่แลว
ที่มา: ครอบครัวมอญดะ (ม.ป.ป.)

๑.๔ มอญรวมสมัย
ในปKจจุบัน รัฐมอญ เปXนรัฐหนึ่งที่อยูทางใตของประเทศพมา ดานทิศเหนือติดอยูกับเขตหงสาว
ดีและรัฐกระเหรี่ยง ทิศตะวันออกติดกับรัฐกะเหรี่ยง ทิศใตติดกับจังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทย

๒๐

และเขตตะนาวศรี ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด กั บ ทะเลอั น ดามั น และอานเมาะตะมะ มี พื้ น ที่ ทั้ง สิ้ น ประมาณ
๔,๗๔๗ ตารางไมล+ แบงเขตการปกครองออกเปX น ๒ แขวงคื อ แขวงเมาะลํ า เลิ ง (มอละมไยง+ /
Mawlamyine) และแขวงสะเทิม (ตะโทน/Thaton) จําแนกออกเปXน ๑๐ เมือง ๔๕๐ ตําบล มีเมือง
หลวงคือ เมืองมอละมไยง+ ในปP พ.ศ.๒๕๕๗ คาดประมาณวามีพลเมืองในรัฐมอญประมาณ ๑๒.๔ ลาน
คน สวนใหญเปXนชนชาติมอญ หรือ ๒,๐๕๐,๒๘๒ คน มีความหนาแนนของประชากร ๑๗๐ คนตอ
ตารางกิโลเมตร ที่เหลือเปXนชนชาติพมา กะเหรี่ยง ยะไข กะฉิ่น ฉิ่น ไทใหญ และปะโอ นับถือศาสนา
พุทธและนับถือผี (Blagden, ๑๙๐๗)
ในชวงปลายศตวรรษที่ ๒๐ มี การคาดประมาณวา มีกลุมชาติ พัน ธุ+มอญ อาศัย อยูในพมา
ประมาณ ๑.๑ ลานคน หรือกลาวไดวา มอญไดอาศัยอยูในอาณาบริเวณนี้มายาวนานมากกวา ๑,๒๐๐
ปP (Britannica Encyclopedia, ๒๐๑๕) อนึ่ ง เปX น ที่ น าสั ง เกตวา แมวามอญจะผานชวงเวลาที่
ยากลําบาก จากสงคราม การกดขี่ การเกณฑ+ไปเปXนแรงงานทาส และตองเผชิญหนากับอารยธรรมที่มี
ความเขมแข็งกวาเชน อารยธรรมอินเดีย และความเชื่อทางศาสนาที่มีความเปXนมาที่ยาวนาน เชน
พุทธศาสนา หรือแมกระทั่งการที่มอญ ตองเผชิญกับพลังอํานาจของกลุมผูปกครองเผด็จการทหารชาติ
พันธุ+พมา ที่ปกครองดินแดนซึ่งเปXนที่อยูอาศัยของชนชาติมอญดวยความเขมงวดและทารุณมายาวนาน
แตความสามารถในการรักษาอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมของมอญ ไดสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของมอญ
ในการปรับตัว และพลวัตของมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรม ที่ชวยใหวัฒนธรรมมอญสามารถดํารงอยู
ได
อยางไรก็ตาม การคาดประมาณจํานวนกลุมชาติพันธุ+มอญที่อาศัยอยูในประเทศพมา เปXนเรื่อง
ยากลําบากมาก เนื่องจากปKญหาความไมทันสมัยและความไมสมบูรณ+ของขอมูลของสํามะโนประชากร
ทั้งนี้พบวา หลักฐานการสํารวจชนชาติมอญในสมัยอาณานิคมระบุวา มีคนชนชาติมอญอยูประมาณ ๘
แสนถึง ๑ ลานคน จนถึง พ.ศ.๒๕๒๖ รัฐบาลพมาไดประมาณวา มีพลเมืองอาศัยอยูในรัฐมอญ (Mon
State) ๑.๖ ลานคน ในจํานวนนี้มีเพียง ๖.๕ แสนคนเทานั้น ที่ขึ้นทะเบียนวามีเชื้อชาติมอญ ซึ่งสถิติ
ดังกลาว ไมรวมชนชาติมอญในเขตปลดปลอย ที่อยูในกองกําลังมอญกูชาติและกะเหรี่ยงกูชาติ โดยมี
การคาดประมาณชนชาติมอญในโลกเมื่อทศวรรษที่ผานมาวา นาจะมีอยูประมาณ ๔ ลานคนเทานั้น
(ดํารงราชานุภาพ และคณะ, ๒๕๔๗, หนา ๑๙-๒๐)
ในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ พมาเปX น รั ฐ เอกราชรั ฐ หนึ่ งในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้เนื่องจากพมามีปKจจัยเกื้อหนุนที่
สําคัญหลายประการ ไดแก ปKจ จัยดานที่ตั้ง ดังพบวาพมามีพรมแดนติดกับหลายประเทศที่มีความ
เกาแกทางวัฒนธรรม อาทิ อินเดีย บังคลาเทศ ลาว และไทย ทําใหพมามีจุดผานแดน และมีโครงการ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญกับประเทศเพื่อนบานหลายแหง อาทิ กลุมยุทธศาสตร+ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมน้ําโขง (ACMECS/Ayewade-Chao Phraya-Mekong Economic
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Cooperation Strategy) กับกัมพูชา ลาว พมา ไทยและเวียดนาม กลุมความริเริ่มแหงอาวเบงกอล
เพื่อความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิช าการและความรวมมื อทางเศรษฐกิจ (BIMSTEC/Bay of
Bengal Imitative for Multi-Sectorial Technical and Economic Cooperation) กับ ๗ ประเทศ
ไดแก บังกลาเทศ อินเดีย พมา ศรีลังกา ไทย เนปาล ภูฐาน เปXนตน ทําให การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับพมาในภาพรวม สงผลกระทบตออัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ+มอญอยางหลีกเลี่ยงไมได
ปKจจุบัน พมาถูกแบงออกเปXน ๗ รัฐ ตามคุณลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของพลเมือง ไดแก
รัฐฉาน (ไทยใหญ) กะเหรี่ยง คะยา คะฉิ่น ฉิ่น อาระกัน (ยะไข) และมอญ จําแนกการปกครองออกเปXน
๗ เขต (Region) หรือมณฑล (Division) ไดแก มณฑลสะกาย (Sagaing Division) มณฑลตะนาวศรี
(Taniinthyi Division) มณฑลหงสาวดี (Bago Division) เปXนเมืองเกาแกของชาวมอญ มณฑลมะเกว
(Magway Division) มณฑลมัณฑะเล (Mandalay Division) มณฑลยางกุง (Yagon Division) และ
มณฑลเอยะวดี (Ayeyawady Division)
การที่ พ มาป• ด ประเทศมานานกวาสามทศวรรษ หรื อ ตั้ งแต พ.ศ.๒๕๐๕ และเพิ่ ง มาเป• ด
ประเทศในปP พ.ศ.๒๕๓๕ ทําใหพมากลายเปXนรัฐที่มีปKจจัยเกื้อหนุนตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ
ความอุดมสมบูรณ+ของทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงอาหารในทะเล แหลงพลังงานก‡าซธรรมชาติ
แหลงสินแรและโลหะตางๆ นอกจากนี้ ปKจจัยภายนอก ไดแก ความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียตะวันออก ทําใหชนกลุมนอยตางๆ ในพมา ไดกลายเปXนแหลง
แรงงานจํานวนมหาศาล ที่ประเทศตางๆในอาเซียน (ASEAN) ปรารถนา ดังนั้น จึงกลาวไดวา การ
เปลี่ย นแปลงทางสั งคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เ กิดขึ้ นพมาในปKจจุ บัน ไดสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัว และการคงอยูทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ+ตางในพมาอยางหลีกเลี่ยงไมได
การพัฒนาแบบกาวกระโดดของพมาในศตวรรษที่ ๒๑ ทําใหรัฐมอญซึ่งมีทําเลที่ตั้งติดกับทะเล
ไดรับผลกระทบอยางมาก กลาวคือ ทิศตะวันตกที่ติดกับทะเลอันดามันและอาวเมาะตะมะ เกิดการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ดังพบวา มีการกอสรางทาเรือเมาะละมไยง+ ในรัฐมอญ ซึ่งเปXนทาเรือ
สูมหาสมุทรแปซิฟ•ค และมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดังกลาว สงผลใหเกิดการ
เชื่อมตอโครงขายของระบบเศรษฐกิจที่ซับซอนจากหลายภาคสวน ที่แมวาจะสงผลดีทางเศรษฐกิจ คือ
ชวยรนระยะทางการขนสงสินคาไปสูยุโรปและตะวันออกกลาง ผานออกไปทางชองแคบมะละกาและ
แหลมมลายู แตก็กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปKจจัยการผลิต วิถีการผลิต และการดําเนินชีวิตของชาว
มอญอยางกวางขวาง นอกจากนี้ การกอสรางทาเรือน้ําลึกทวายทางตอนเหนือของอานเมืองมะกัน ทาง
ตะวัน ออกเฉี ยงใตของพมา ในเขตตะนาวศรี ซึ่งเปXน รั ฐมอญ ซึ่ งอยู หางจากอํ าเภอไทรโยค จั งหวั ด
กาญจนบุ รี ข องไทยเปX น ระยะทางเพี ย ง ๘๐ กิ โ ลเมตร มี ค วามสั ม พั น ธ+ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
วัฒนธรรมมอญหลายประการ ดวยปKจจัยดังกลาวผนวกกับ ความราวฉานของความสัมพันธ+ที่ปรากฏ
อยู ในประวั ติ ศาสตร+ พมา ทํ าใหรั ฐ บาลทหารพมาไมสนั บ สนุ น การศึ กษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ชนชาติ และ
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วัฒนธรรมมอญในประเทศพมา ขอจํา กัดดังกลาว ทําใหการศึกษาวัฒ นธรรมมอญในประเทศพมา
กระทําไดยาก และนับวันก็จะสูญหายไป
ความสนใจของนักวิชาการทั่วโลก ในการศึกษาวิจัยเรื่องของชาติพันธุ+มอญ มีรากฐานมาจาก
ปKจจัยสําคัญสองประการ ประการแรก ไดแก ปKจจัยภายในที่เกี่ยวของกับความเขมแข็งทางวัฒนธรรม
ของมอญในพัฒนาการทางประวัติศาสตร+ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กับปKจจัยภายนอกที่
สําคัญในชวงศตวรรษที่ ๒๑ ไดแก การเขาสูยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน+ พรอมๆ กับการเป•ดประเทศของ
พมา และการเขารวมประชาคมอาเซียนในปP พ.ศ.๒๕๕๘ ปKจจัยดังกลาว ลวนสงผลกระทบตอการดํารง
อยู และการปรับตัวขนานใหญของวัฒนธรรมมอญอยางที่ไมเคยประสบมากอน
จากการศึ ก ษาพบวา ประเด็ น การศึ ก ษาวิ จั ย ดานวั ฒ นธรรมมอญ อยู ในความสนใจของ
นั ก วิ ช าการทั่ ว โลกเรื่ อ ยมา ตั ว อยางเชน งานศึ ก ษาวิ จั ย ของ J. M. Andrews ในปP ค.ศ.๑๙๔๑
ทําการศึกษาลักษณะเชิงกายภาพของกลุมชาติพันธุ+มอญ โดยการวิเคราะห+คุณลักษณะเชิงกายภาพ
อาทิ โครงสรางของรางกาย (The Stature) สีผิว (The Pigmentation) สีตา สีผม หรือรูปกะโหลก
ศีรษะ เพื่อจําแนกมอญออกจากกลุมชาติพันธุ+อื่นๆ ที่อาศัยอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาทิ
ไทย พมา กะเหรี่ ย ง หรื อแมกระทั่ ง กลุ มชาติ พัน ธุ+ ที่อาศั ย อยู ในอิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ งแนวทางการศึ กษา
ดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นถึงการบูรณาการวิธีวิทยาใหมๆ และความสําคัญของการศึกษาวิจัยแบบ
สหวิทยาการ เพื่อทําความเขาใจกับมอญโดยอาศัยลักษณะทางกายภาพ
งานศึกษาของ G. H. Luce ในปP ค.ศ.๑๙๖๙ และงานของ P. Labrousse ในปP ค.ศ.๑๙๘๔
พยายามสืบคนขอมูลทางประวัติศาสตร+และหลักฐานทางดานภาษาศาสตร+ เพื่อวิเคราะห+หาความ
เชื่อมโยงระหวางกลุมชาติพันธุ+มอญกับชนพื้นเมืองที่อาศัยอยูทางทิศตะวันตกของ Palembang ใน
อินโดนีเซีย หรือกลุมชาติพันธุ+บางกลุมในมาเลเซีย และสืบหาความเชื่อมโยงของกลุมชาติพันธุ+มอญกับ
พวกเรรอนในทะเล (Sea Nomad) ทางชายฝK•งตะวันออกของอาวเบงกอล เพื่อทําความเขาใจกับกลุม
ชาติพันธุ+มอญในมิติอื่นที่แตกตางออกไปจากที่เคยไดมีผูศึกษาเอาไว
การที่ประเทศไทย เปXนประเทศจุดหมายปลายทางของชาวมอญจํานวนมาก ที่ตองการอพยพ
เคลื่อนยายเขามาอาศัยอยูอยางตอเนื่องยาวนาน ทั้งที่เขามาโดยถูกกฎหมาย และที่หลบหนีเขาเมือง
มาอาศัยอยูกับญาติพี่นองในชุมชนมอญในไทยหรือทํางานในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ทําใหการมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในประเด็นดานวัฒนธรรมมอญเปXนสิ่งสําคัญ เนื่องจากในปKจจุบันพบวา มีการผสม
กลืนกลายทางวัฒนธรรมระหวางมอญกับไทยอยางกวางขวางหลากหลายลักษณะ ทั้งดวยการสมรส
การศึกษา และการพัฒนารูปแบบตางๆ ที่ถูกผลักดันผานนโยบายของรัฐไทยในชวงเวลาที่ผานมา อาทิ
นโยบายชาตินิยม และนโยบายความทันสมัย อนึ่ง เปXนที่นาสังเกตวา ลูกหลานมอญที่อาศัยอยูในชุมชน
มอญในประเทศไทยในปKจจุบันนิยมเรียกตนเองวา “ชาวไทยรามัญ” และแมวากลุมชาติพันธ+มอญใหม
เหลานี้ จะยังคงอนุรั กษ+ และสื บทอดวั ฒนธรรมมอญเรื่อยมา แตวั ตถุ วัฒ นธรรมมอญหลายอยางที่
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ปรากฏใหเห็น และถูกถายทอดมาสูลูกหลานมอญในปKจจุบันนี้ ไดมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิ มอยางมาก วั ฒ นธรรมมอญหลายประเภทถู กลดทอน ละทิ้ ง และบางสวนไดผสมผสานเขากั บ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธ+อื่นๆ
ในปKจจุบัน มีการคาดประมาณวา ประเทศไทยมีชาวไทย-รามัญอาศัยอยูในบริเวณภาคกลาง
หรื อในพื้ นที่ ของจั งหวั ดกาญจนบุรี ราชบุรี พระนครศรี อยุธ ยา และลพบุ รี เปX น จํา นวนไมนอยกวา
๑๒๐,๐๐๐ คน และมี ช าวมอญมากกวา ๕๐,๐๐๐ คนที่ ยั ง ใชภาษามอญเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน และหากพิจารณาจากจํานวนของกลุมชาติพันธุ+มอญ ซึ่งมีสถานะเปXนผูหลบหนีการสูรบ
จากสงครามภายในประเทศพมา เขามาอาศัยอยูในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ที่ตั้งอยูในประเทศไทย ก็จะ
พบวาจํานวนของกลุมชาติพันธุ+มอญในประเทศไทยนั้นมีอยูเปXนจํานวนมาก โดยมอญเหลานี้ นานวันไป
ก็ถูกกลืนกลายทางวัฒนธรรมกลายเปXนไทย เนื่องจากยังมีการอพยพเคลื่อนยายเขามาอยางตอเนื่อง
ทั้งโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย สวนเหตุผลในการอพยพเคลื่อนยายของกลุมมอญใหมมีลักษณะที่
แตกตางออกไปจากเดิม ไดแก เหตุผลทางเศรษฐกิจและเพื่อโอกาสที่ดีขึ้นในชีวิต
ในปKจจุบันจึงพบชาวมอญอาศัยปะปนอยูในชุมชนชาวไทย ทั้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ
จํานวนมาก ผลการศึกษาวิจัยจํานวนมาก ลวนสะทอนใหเห็นวา ชาวมอญที่ปKจจุบันไดกลายเปXนชาว
ไทยรามัญไปมากแลว บางสวนพยายามรักษาอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธ+มอญเอาไว
ดวยเหตุผลและแรงจูงใจที่แตกตางกันไป ตัวอยางเชน บางสวนเลือกที่จะปฏิบัติตนเปXนพุทธศาสนิกชน
ที่ดี บางสวนเลือกยึดถือและปฏิบัติตามความเชื่อเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ และบางสวนยอมละเลิก
วัฒนธรรมมอญ และเลือกดําเนินชีวิตกับชาวไทยสวนใหญ
ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน คณะผูวิจัยจึงเห็นวา การศึกษาดานวัฒนธรรมมอญในชุมชนไทย
รามัญ ในประเทศไทย มีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชุมชนไทยรามัญ บางกระดี่ เขตบางขุน
เที ย น จั งหวัด กรุ งเทพมหานคร มี ความสํ าคั ญ เนื่ องจากชุ มชนแหงนี้ เปXน ชุ มชนที่ มีการกลาวอาง
บอยครั้งวา มีความเขมแข็งทางวัฒนธรรม และสามารถดํารงรักษาอัตลักษณ+วัฒนธรรมมอญของตน
เอาไวได ดังพบหลักฐานเชิงวัตถุวัฒนธรรมจํานวนมาก ที่สะทอนถึงความพยายามในการสืบสานและ
ทํารงรั กษาวัฒ นธรรมมอญเอาไว ทั้งในดานความเชื่ อ คานิยม ระบบอุ ดมการณ+ และงานชางฝPมือ
ดั้งเดิม
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ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต
ทิศตะวันตก

ติดเขตหงสาวดี และรัฐกะเหรี่ยง
ติดรัฐกะเหรีย่ ง
ติดจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
และเขตตะนาวศรี
ติดทะเลอันดามัน และอาวเมาะตะมะ

ภาพ ๓ แผนที่แสดงรัฐมอญในประเทศพมาในปKจจุบัน
ที่มา: Wikipedia, the free encyclopedia (๒๐๑๖)
๒. ความสัมพันธMไทย-มอญ
การที่มอญ เปXนกลุมชาติพันธุ+ซึ่งมีอารยธรรมเกาแกและมีความเจริญรุงเรืองมาชานาน ทําให
มอญมี ความเขมแข็ งทางวั ฒนธรรม จากการศึ กษาพบวา วั ฒ นธรรมมอญ ไดเขาไปมี อิทธิ พลทาง
วัฒนธรรมในสังคมของชาติอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลายชาติ อาทิ อิทธิพลตอวัฒนธรรมพมา
และวัฒนธรรมสยามในบางยุคสมัย โดยความเจริญและความมั่งคั่งของมอญ ที่ปรากฏในพงศาวดาร
มอญนั้น สืบเนื่องมาจากปKจจัยสําคัญหลายประการ อาทิ ทําเลที่ตั้งซึ่งอยูใกลทะเล ทําใหมีเสนทาง
การคาทั้งทางบกและทางทะเล สามารถเป•ดรับวิทยาการของประเทศตางๆ ไดโดยงาย เชน ในรัชสมัย
ของพระเจาราชาธิราช มอญ ไดรับความรูเรื่องการใชป–นใหญในการทําสงครามจากพวกโปรตุเกส จน
พระเจาฝรั่งมังฆอง กษัตริย+กรุงอังวะตองยอมพายแพไปในที่สุด
ความสัมพันธ+ทางวัฒนธรรมระหวางไทยและมอญ เปXนความสัมพันธ+ที่ซับซอน ยาวนาน และ
มีอิทธิพลตอกระบวนการเชิงนโยบายในหลากหลายมิติ ความสามารถในการปรับตัวตามบริบททาง
การเมือง ทําใหมอญกลายเปXนสวนหนึ่งของพัฒนาการทางประวัติศาสตร+ ตัวอยางเชน ในสมัยอยุธยา
และตอนตนรัตนโกสินทร+ เมื่อชนชั้นปกครองของไทยมีนโยบายใหผูนํามอญปกครองกันเอง แตให
บรรดาศักดิ์และตําแหนงในราชการ เพื่อใหเกิดการกลืนกลายทางสังคม ขุนนางมอญก็ตั้งใจรับราชการ
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ในราชสํานักสยามจนเจริญกาวหนา พรอมกันนั้นก็ถวายบุตรหลานเขารับราชการฝˆายในจํานวนมาก
จนไดเสกสมรสกับชนชั้นสูงของราชสํานัก จนถึงสมัยตนรัตนโกสินทร+ ก็กลาวไดวา ราชสํานักสยามมี
ขุนนางชั้นผูใหญหลายตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากมอญ
นอกจากความสัมพันธ+ในเชิงการเมืองในราชสํานักแลว วัฒนธรรมมอญก็มีสวนสัมพันธ+กับวิถี
การดําเนินชีวิตของคนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปKจจุบัน ทางดานภาษาพบวา มีคําไทยเกาๆ เกือบ ๗๐๐ คํา
ที่ มี ร ากฐานมาจากคํ า มอญ แมวาในปK จ จุ บั น คํ า เหลานี้ จ ะถู ก กลื น กลายเปX น คํ า ไทยไปหมดแลว
นอกจากนี้ ยังพบวามีการแปลวรรณคดีมอญเปXนภาษาไทย เชน เรื่องราชาธิราช ในดานความเชื่อ พบ
ความสั ม พั น ธ+ ร ะหวางพุ ท ธศาสนาเถรวาทกั บ ลั ง กาวงศ+ รุ นแรกที่ รั บ มาจากนครพั น อิ ท ธิ พ ลของ
ธรรมยุตินิกายกับการตีความดานพระวินัย และลัทธิความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุของมอญ เปXนตน
๒.๑ ความสัมพันธMเชิงอํานาจในราชสํานัก
ความสัมพันธ+เชิงอํานาจของมอญกับราชสํานัก อยูในรูปแบบของการเชื่อมโยงตําแหนงและ
สถานภาพทางสั งคมของบุ คคล เขากั บศูน ย+กลางของอํา นาจ และโครงขายความสัมพัน ธ+ในระบบ
อุปถัมภ+ที่สถาปนาขึ้นผานเงื่อนไขเรื่องพื้นที่ เวลา และบริบททางสังคม ในลักษณะของความสัมพันธ+
แบบสองทาง ตางฝˆายตางไดประโยชน+ และตางฝˆายตางตอบแทนกัน ผานเงื่อนไขของบริบททางสังคม
วัฒนธรรม ในพื้นที่ซึ่งอํานาจเลื่อนไหลอยู ณ เวลานั้นๆ
ความสัมพันธ+ในลักษณะนี้ ดําเนินมาตั้งแตสมัยพระรวงเมืองสุโขทัยแลว ดังพบหลักฐานใน
ตํานานพระเจาฟ‚ารั่วหรือมะกะโท ที่เขามาคาขายที่เมืองสุโขทัย โดยเงื่อนไขเรื่องพื้นที่ของมอญใน
ชวงเวลาดังกลาว เปXนรูปแบบของรัฐอิสระที่ยิ่งใหญรัฐหนึ่ง จนมาถึงรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาลิไทย พระราชนัดดาของพระขุนรามคําแหง เมื่อราชสํานักสุโขทัย มีความนิยมพุทธศาสนาจาก
เมืองมอญเปXนอยางมาก ดังปรากฏหลักฐานวาไดมีการนิมนต+พระมหาสามีสังฆราชจากเมืองนครพัน
(อยูในเขตเมืองเมาะตะมะ) เขามาทางดานแมสอด และเดินทางตอไปยังเมืองสุโขทัย เพื่อทําหนาที่เปXน
พระอุปKชฌาย+ในการผนวชของสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทย ความเชื่อมโยงกับศูนย+กลางของอํานาจ
ซึ่งไดแก สถาบันพระมหากษัตริย+ ผานระบบความเชื่อทางพุทธศาสนา นับเปXนจุดเริ่มตนที่สําคัญ ที่
วางรากฐานความเขมแข็งของระบบความสัมพันธ+ในระยะตอมา ดังตัวอยางเชน การสรางเมืองใหมใน
บริเวณลุมแมน้ําป•ง ก็มีการตั้งชื่อเมืองวา “นครชุม” ตามเนื้อเรื่องในพุทธศาสนาที่เมืองสุโขทัยไดรับ
อิทธิพลมาจากเมืองมอญ ดังพบคําอธิบายในศิลาจารึกสุโขทัยที่พบที่นครชุมวา พระชุม หรือ นครพระชุ ม หรื อ นครชุ ม หมายถึ ง การรวมกั น ของบรมธาตุ จ ากที่ ต างๆ จนเปX น องค+ พ ระพุ ท ธเจา กอน
ไฟบรรลัยกัลปŸจะเผาผลาญในวันสิ้นโลกสิ้นพุทธศาสนา (ดํารงราชานุภาพ และคณะ, ๒๕๔๗, หนา
๕๓-๕๔) ในบริ บ ทนี้ กลาวไดวา การสถาปนาความสั มพั น ธ+ เ ชิ งอํ า นาจในยุ ค แรกๆ ไดถู ก กระทํ า

๒๖

ผานสัญญัติวัฒนธรรม (Symbolic Culture) โดยมีเมืองและชื่อเมืองที่ถูกเรียกขานเปXนสัญลักษณ+ ที่
แฝงไวทั้งคติความเชื่อทางพุทธศาสนาและความสัมพันธ+ที่แนนแฟ‚นยาวนานระหวางสองกลุมเชื้อชาติ
ในเมืองสุพรรณภูมิและเมืองอโยธยา ก็ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ+เชิงอํานาจ
ระหวางราชสํานักกับมอญ ดังปรากฏหลักฐานในพงศาวดารเหนือ ที่กลาวถึงกษัตริย+ของเมืองสุพรรณภูมิชื่ อ พระเจากาแต วามาจากเมื องหงสาวดี และกลาวถึ งการเดิ น ทางของขุ น นางผู หนึ่ ง เพื่ อไป
นมัสการพระมุเตาที่เมืองมอญดวย จนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แหงกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งเปXนกษัตริย+รวมสมัยกับสมเด็จพระมหาธรรมมาราชป•ฎกธรของเมืองมอญ ก็ยังพบหลักฐานวามีการ
สงทูตทางพุทธศาสนาไปมาหาสูกันสม่ําเสมอ
นอกจากการเชื่อมโยงระบบความสัมพันธ+เชิงอํานาจผานการสถาปนาความเชื่อทางศาสนา
แลว ยังพบหลักฐานที่แสดงถึงการเขารับราชการในราชสํานักของชาวมอญจํานวนมาก อาทิ พบวาใน
สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาและตอนตนกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร+ มี ช าวมอญเขารั บ ราชการในตํ า แหนงสู ง จน
เจริญกาวหนาหลายคน ชาวมอญบางสวนไดรับบรรดาศักดิ์ และไดสืบสายตระกูลขุนนางกองมอญ
เรื่อยมา บางสวนไดเขารับราชการฝˆายใน จนมีโอกาสเปXนพระสนมและเจาจอมมารดา อาทิ ในสมัย
รัชกาลที่ ๓ มีพระสนมมอญ ซึ่งใหกําเนิดพระโอรสชื่อ พระองค+เจาศิริวงศ+ ซึ่งตอมาไดเสกสมรสกับคน
มอญชั้นสูง มีบุตรธิดา ๗ องค+ ในจํานวนนี้มีพระธิดาเชื้อสายมอญ ๒ องค+รับราชการฝˆายในสมัยรัชกาล
ที่ ๔ โดยองค+หนึ่งไดรับการสถาปนาเปXนกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย+ พระราชมารดาของรัชกาล
ที่ ๕
นอกจากนี้ ยังพบงานเขียนหลายชิ้น (สมโชติ อšองสกุล, ๒๕๔๕; ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย, ๒๕๔๗;
ชาญวิทย+ เกษตรศิริ และองค+ บรรจุน, ๒๕๕๑) ที่ระบุถึงอิทธิพลและการสถาปนาความสัมพันธ+เชิง
อํานาจของมอญในราชสํานักสมัยรัตนโกสินทร+ โดยขุนนางมอญที่มีบทบาทสําคัญและรับราชการจน
ไดรับความดีความชอบในชวงนี้ อาทิ เจาจอมมารดาซอนกลิ่น (สอนกลิ่น, กลิ่น) หรือเจาจอมมารดา
กลิ่น ซึ่งเปXนถึงพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเจาจอมมารดากลิ่น เปXน
ธิ ด าของพระยาดํ า รงราชพลขั น ธ+ (จุ ย คชเสนี ) ขุ น นางเชื้ อ สายมอญ เจาเมื อ งนครเขื่ อ นขั น ธ+
(พระประแดง) ผูคุมกําลังพลชาวมอญสวนใหญในสยามประเทศในขณะนั้น และมีบิดาเปXนบุตรของ
เจาพระยามหาโยธา (ทอเรียะ คชเสนี) ผูทําหนาที่คุมกองมอญในสมัยรัชกาลที่ ๒ และ ๓ มีทวดคือ
เจาพระยามหาโยธา (เจง คชเสนี) หรือพระยาเจง อดีตเจาเมืองเตริน (อัตรัน) ของพมา ซึ่งตอมาไดรับ
ความดีความชอบจนไดรับการแตงตั้งเปXนพระยามหาโยธาที่จักรีมอญ ตนสกุลคชเสนี
อนึ่ ง เจาจอมมารดาซอนกลิ่ น เปX น กรณี ศึ ก ษาที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง สะทอนใหเห็ น ถึ ง อํ า นาจของ
วัฒนธรรมที่กระทําผานอัตลักษณ+มอญ อาทิ งานอดิเรก ความเชื่อ และวัตถุ วัฒนธรรม (Material
Culture) เชน อาหาร การแตงกาย และภาษา ดังพบวา เจาจอมมารดากลิ่น หญิงมอญในราชสํานัก ที่
แสดงออกถึงความเครงครัดในการแสดงอัตลักษณ+ความเปXนมอญของตนเองอยูเสมอ โดยนําความรู
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ดานอาหารมอญ อาทิ ขาวแช หรือ เป•งซังกรานต+ มาเผยแพรในราชสํานักในชวงที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จ
แปรพระราชฐานที่เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี จนในที่สุดแพรหลายออกไปสูสามัญชน เพชรบุรี นอกจากนี้
ในวังของกรมพระนเรศวร+วรฤทธิ์ (พระองค+เจากฤษดาภินิหาร ตนสกุล กฤดากร) มีการใชภาษามอญ
ในการสื่อสาร กินอาหารมอญ และพบหลักฐานภาพถายวา กรมพระนเรศวร+วรฤทธิ์ทรงเจาะหูแบบ
มอญอีกดวย (ชาญวิทย+ เกษตรศิริ และองค+ บรรจุน, ๒๕๕๑)
ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร+ การยายเมืองหลวงมาอยูที่กรุงธนบุรีและกรุงเทพฯทํา
ใหเสนทางเดินทัพเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ ตองเดินผานบริเวณลุมน้ําแมกลองตอนลาง ตั้งแตปาก
แพรกไปจนถึงเมืองราชบุรี กอนเคลื่อนทัพตอไปนครปฐมในลุมแมน้ําทาจีน ไปธนบุรีและกรุงเทพฯ
การที่ บ ริ เ วณแมน้ํ า แมกลองตอนลางกลางเปX น เขตยุ ทธศาสตร+ ที่สํ า คั ญ มาเนิ่ น นาน ทํ าใหเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและการขยายตัวของชุมชนมอญ
ในสมัยตนรัตนโกสินทร+ พบหลักฐานความสัมพันธ+เชิงอํานาจระหวางมอญกับราชสํานัก ที่
เชื่อมโยง นายทองดวง ซึ่งตอมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ‚าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ แหง
กรุงรัตนโกสินทร+ กับมอญ ผานการแตงงานกับหญิงสาวชาวมอญ ซึ่งตอมาก็คือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชิ นี หรื อ สมเด็ จ กรมพระอมริ น ทรามาตย+ ซึ่ ง มี พ ระชนนี ชื่ อ สั้ น (สมเด็ จ พระรู ป ศิ ริ โ สภาค
มหานาคนารี) ผูเปXนคหบดีเชื้อสายมอญ และมีหญิงมอญเปXนพี่เลี้ยงนางนม (นิธิ เอี่ยวศรีวงศ+, ๒๕๔๗)
นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานที่แสดงวา ชนชาติมอญ มีความใกลชิดกับราชวงศ+จักรี โดยมี เจา
จอมหลายคนที่สืบเชื้อสายมาจากมอญ เปXนพระชนนีของพระมหากษัตริย+หลายพระองค+ อาทิ รัชกาล
ที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗ โดยในรัชกาลที่ ๔ ไดแก สายของโกษาธิบดีปาน ซึ่งเปXนตนตระกูลขุนนางชั้นสูงใน
สมัยพระนารายณ+มหาราช ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แหงรัตนโกสินทร+ก็มีพระสนมเปXนมอญ และมีพระราช
โอรสองค+ห นึ่งคือ พระองค+เ จาศิริ วงศ+ ซึ่งตอมาไดเสกสมรสกั บชนชั้ นสูงของมอญ จนมีบุตรธิดา ๗
พระองค+ และในจํานวนนี้ มีพระธิดา ๒ พระองค+ ไดเขารับราชการฝˆายในของรัชกาลที่ ๔ ไดแก กรม
สมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย+ พระราชมารดาของรัชกาลที่ ๕ (ชาญวิทย+ เกษตรศิริ และองค+ บรรจุน,
๒๕๕๑, หนา ๔๔)
สมัยรัชกาลที่ ๔ พระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงเปXนอัครมเหสีที่มีเชื้อสายมอญ เมื่อเสด็จ
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหนําการแสดงดนตรีปP•พาทย+มอญมาเลนในงาน
พระศพเปXนครั้งแรก และตอมาการแสดงดนตรีปP•พาทย+มอญก็ไดรับความนิยมแพรหลายไปในหมูคหบดี
ขุนนาง และชนชั้นสูงในสมัยนั้น กอนแพรหลายและไดรับความนิยมในหมูสามัญ ชนเรื่อยมาจนถึ ง
ปKจจุบัน นอกจากดนตรีแลว ในรัชสมัยนี้ พุทธศาสนานิกายธรรมยุต ที่มีรากฐานมาจากมอญ ก็ไดเขา
มามีบทบาทอยางมากในระบบการเมืองสยาม จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร+จํานวนมาก ก็
พบหลักฐานที่สะทอนใหเห็นความสัมพันธ+ระหวางการเมืองในครอบครัว การเมืองในราชสํานัก และ
การเมื องในบริ บททางสั งคมที่ ขยายใหญขึ้ นในเวลาตอมา ตัว อยางเชน กรณีของ เจาจอมมารดา-
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ซอนกลิ่ น เจาจอมมารดาในสมั ย รั ช กาลที่ ๔ ศิ ษ ย+ คนสํ า คั ญ ของ Anna Leonowens หรื อ Anna
Harriet Emma Edward กับแนวคิดเรื่องการปลดปลอยทาส หลังมีโอกาสไดอานหนังสือเรื่อง Uncle
Tome’s Cabin งานเขี ย นที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลกของ Harriet Beecher Stowe (Leonowens,
๒๐๐๒, p. ๑๙๙๑)
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ หญิงชาวมอญ ไดเขามามีอํานาจและอิทธิพลในราชสํานักเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ในชวงยุคสมัยนี้ วัฒนธรรมการถวายลูกสาวสูราชสํานักเปXนที่นิยมมาก โดยมีเป‚าหมายสําคัญคือเพื่อ
เชื่ อมโยงบุ คคลที่ถูกถวายตั ว โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรี เขาสูศู นย+ กลางของอํา นาจ เพื่อนํา พาความ
เจริญกาวหนาและความมั่งคั่งปลอดภัยมาสูบิดาและครอบครัว บริบททางสังคมที่วางอยูบนพื้นฐาน
ของระบบอุปถัมภ+ดังกลาว นํามาสูการสรางเครือขายความสัมพันธ+เชิงอํานาจของขาหลวงมอญภายใน
วังหลวงจํานวนมาก อาทิ กรณีของ “เจาจอมก‡กออ” ซึ่งไดแก กลุมพี่นองเชื้อสายมอญ ๘ สาวจาก
เพชรบุรี ธิดาเจาพระยาสุรพันธพิสุทธ (เทศ บุนนาค) ผูมีเชื้อสายเปอร+เซียจากสายตระกูล “บุนนาค”
ถูกนําเขามาถวายตัวใตพระบรมราชูปถัมภ+ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ๕ คน ไดแก
เจาจอมออน เอี่ยม เอิบ อาบ และเอื้ อน และมี บทบาทอยางมากในราชสํานักในชวงเวลาดังกลาว
(ชาญวิทย+ เกษตรศิริ และองค+ บรรจุน, ๒๕๕๑, หนา ๔๓)
ความสั มพั น ธ+เ ชิ งอํ านาจระหวางชนชาติมอญกั บ ราชสํา นัก ในรู ปของการเมืองของระบบ
อุปถัมภ+ ปรากฏหลักฐานมาตั้งแตอาณาจักรอยุธยา เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร+ และกลาวไดวาเปXน
ความสัมพันธ+ที่ดีตอกัน ในลักษณะของการอุปถัมภ+ค้ําชูกัน จนเกิดเปXนเครือขายโยงใยความสัมพันธ+เชิง
อํานาจระหวางราชสํานักและขุนนางระดับสูง ในขณะที่ราชสํานักตองการความจงรักภักดี ขุนนางและ
ขาราชสํ า นักเชื้ อสายมอญทั้ งหลายก็ต องการความคุ มครองป‚องกัน จากภั ย อัน ตราย ภายในระบบ
ความสัมพันธ+เชิงอํานาจลักษณะนี้ หญิงมอญไดถูกทําใหเปXนสัญญัติวัฒนธรรม (Symbolic Culture)
ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสรางกลไกเชิงอํานาจผานความเปXนหญิง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ+
ในครอบครั วเขากับศูน ย+กลางของอํานาจและการเมืองเชิงวัฒนธรรม จึงกลาวไดวา ความสัมพัน ธ+
ระหวางมอญกับราชสํานัก มีประวัติความเปXนมาที่แนบแนนยาวนาน จนถึงรัชสมัยของรัชกาลที่ ๖
แหงกรุงรัตนโกสินทร+ เมื่อความนิยมดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปเปXนการผูกคติความเชื่อแบบผัวเดียวเมีย
เดียวไวกับ “ความศิวิไลซ+” หรือ “ความทันสมัย”
การทํ า ความเขาใจกั บ ระบบความสั ม พั น ธ+ เ ชิ งอํ า นาจที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรั ฐ จารี ต ซึ่ ง กระทํ า ผาน
วัฒนธรรมในรู ปแบบตางๆ ผานพั ฒนาการทางประวัติ ศาสตร+อัน ยาวนาน สะทอนใหเห็ นถึ งความ
สลับซับซอนของบริบททางสังคมวัฒนธรรม และรัฐที่ไมไดถูกกําหนดดวยปKจจัยดานเชื้อชาติเพียงเชื้อ
ชาติเดียว ดังนั้น การระบุเสนแบงเขตวัฒนธรรมตามเชื้อชาติ เชน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมมอญ จึง
เปXนสิ่งที่ขัดกับขอเท็จจริงที่พบในกรณีศึกษาดานวัฒนธรรมที่ผานมา หรือกลาวไดวา ในอาณาบริเวณ
ซึ่งเปXนที่ตั้งของประเทศไทยในปKจจุบัน ไมไดถูกประกอบสรางขึ้นมาจากคนเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่ง แต
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เปXนหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไมวาจะเปXนพมา มอญ เขมร จึงเกี่ยวของโยง
ใยกันทั้งหมด เนื่องจากความเปXนรัฐกอเกิดขึ้นมาในภายหลัง กรณีศึกษาวัฒนธรรมมอญ ในงานวิจัยนี้
สะทอนใหเห็นความเปXนมอญในวัฒนธรรมไทยในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในมิติของวัตถุวัฒนธรรม
(Material Culture) ที่ยังปรากฏรองรอยใหเห็นในปKจจุบัน ไดแก อาหาร ภาษา วรรณกรรม และวิถี
การดําเนินชีวิต ซึ่งคณะผูวิจัยจะไดกลาวในตอนตอๆ ไป และสัญญัติวัฒนธรรม (Symbolic Culture)
ซึ่งมีความหมายแฝงเรนอยู และแปรผันไปตามเงื่อนไขเรื่องพื้นที่ เวลา และบริบท
๒.๒ ความสัมพันธMเชิงอํานาจระหวางมอญกับคนในทองถิ่น
ชุมชนมอญ เปXนชุมชนที่มีเครือขายความสัมพันธ+ทางสังคม ทั้งในหมูคนรวมเชื้อชาติและตาง
เชื้อชาติในลักษณะของการเกื้อหนุนกัน แมจะมีความขัดแยงกันบาง แตสํานึกรวมทางวัฒนธรรม ก็มี
สวนสําคัญในการผอนคลายความรุนแรงของวิกฤติตางๆ โดยในสวนของกลุมชนชาติมอญดวยกันพบวา
หลายชุมชนมอญยังมีการติดตอและสัมพันธ+ใกลชิดกับกลุมชาวมอญ ในรัฐมอญ ประเทศพมา มีการให
ความชวยเหลือเกื้อกูลกลุมชาวมอญที่อพยพและลี้ภัยเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยทั้งที่ถูกกฎหมาย
และหลบหนีเขาเมือง และมีความสัมพันธ+อันดีกับกลุมคนไทยเชื้อสายมอญในไทย ที่อาศัยอยูตางชุมชน
หรือที่เรียกขานกันเองวา “ชาวไทยรามัญ”
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วของพบวา มี ก รณี ศึ ก ษาจํ า นวนมาก ที่ ส ะทอนถึ ง
ความสัมพันธ+ทางสังคมของชาวมอญกับคนในทองถิ่น เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจในความสัมพันธ+ใน
มิติ นี้ ผู วิจั ย ไดนํ ากรณี ศึกษาคนเชื้อชาติ มอญที่ เ ขามาอาศัย ในไทยมาแสดงประกอบเพื่ อใหเห็ น ถึ ง
รูปแบบของความสัมพันธ+เชิงอํานาจโดยสรุป ดังนี้
กรณีที่ ๑ มอญลุมแมน้ําแมกลอง
ชุมชนมอญในลุมน้ําแมกลอง เปXนชุมชนมอญที่เกาแกที่สุด โดยเฉพาะบริเวณวัดนครชุมน+
อําเภอบานโปˆง จังหวัดราชบุรี สําหรับที่มาของชื่อแมน้ําแมกลองนั้นมีการสันนิษฐานตางๆ กันไป อาทิ
สุจิตต+ วงษ+เทศ (๒๕๔๗, หนา ๑๔-๑๕) สันนิษฐานวา ชื่อลําน้ําแมกลอง นาจะเพี้ยนมาจากคําในภาษา
มอญวา “คลอง” หมายความถึ ง หนทางคมนาคมทางน้ํ า ในขณะที่ ส มเด็ จ ฯดํ า รงราชานุ ภ าพ
สันนิษฐานวา นาจะมาจากการที่ในอดีตมีกลองขนาดใหญอยูที่วัดแหงหนึ่งในละแวกนั้น (ดํารงราชานุ
ภาพ และคณะ, ๒๕๔๗)
แมน้ําแมกลอง มีตนกําเนิดจากหุบเขาและเทือกเขาสูงในเทือกเขาถนนธงชัย-ตะนาวศรี ใน
เขตจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี โดยลําน้ํานี้แยกออกเปXน ๒ แควคือ แควใหญหรือแควศรีสวัสดิ์
เกิ ดในเขตจั งหวั ด ตาก กับ แควนอยหรื อแควไทรโยค เกิ ดในเขตจั งหวั ด กาญจนบุ รี ทั้ งสองแควมา
บรรจบกันที่ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลายเปXนแมน้ําสายใหญชื่อ แมน้ําแม
กลอง สวนของแมกลองตอนบน เริ่มตั้งแตเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี บริเวณที่แควใหญและแควนอย
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ไหลมาบรรจบกันขึ้นไปจนถึงตนน้ํา พื้นที่สวนนี้ สวนใหญเปXนภูเขาและที่สูง พบหลักฐานทางโบราณคดี
จํานวนมาก อาทิ เครื่องมือหินทั้งที่กะเทาะแบบหยาบๆ และแบบที่ขัดสวยงาม แหลงหลุมศพ ภาชนะ
เครื่องดินเผา เครื่องประดับ และเครื่องมือเครื่องใชสําริด ตลอดจนกลองสําริด ซึ่งมาจากแหลงอื่น ที่
แสดงใหเห็น วา บริเวณนี้เมื่อประมาณหมื่ นกวาปPลงมา ไดมี มนุษย+ มาอาศัยอยู แลวและที่สํ าคัญคื อ
มนุษย+ที่เคยอาศัยอยูในบริเวณแมกลองตอนบนนี้ มีการติดตอทางทะเลกับชุมชนภายนอกแลว สวนแม
กลองตอนลาง ไดแก บริเวณที่เปXนแมน้ําแมกลอง ในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรีไปจนออกอาวไทย มี
ลักษณะเปXนที่ราบกวางใหญ และมีภูเขาขนาดเล็กกั้นไวเปXนหยอมๆ ก็พบหลักฐานเชนกันวา เคยเปXนที่
อยูอาศัยของชุมชนกอนและหลังประวัติศาสตร+ (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๔๘, หนา ๓๒-๓๓)
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา การกอตั้งชุมชนมอญในลุมแมน้ําแมกลองตอนบน เปXนชุมชนมอญที่
ใหญที่สุด โดยการกอตั้งชุมชนกระทําตามเสนทางการเดินทัพ บริเวณที่มีการสูรบ และใชรูปแบบของ
กวาดตอนผูคนมาอาศัยอยูรวมกัน โดยมีผูนํามอญเปXนหัวหนาทําการปกครองกันเอง ซึ่งแตกตางจาก
การตั้งชุมชนในสวนของแมน้ําแมกลองตอนลาง นับตั้งแตเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรีลงมา ที่การตั้ง
ชุมชนมีลักษณะกระจัดกระจาย เปXนหยอมๆ ตามสองฝK•งน้ํา (สุภรณ+ โอเจริญ, ๒๕๒๗; ราชบุรี, ๒๕๓๔)
การเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพระเจาอลองพญาในปP พ.ศ.๒๓๑๐ เปXนปKจจัยทางการเมืองที่
สําคัญซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน และโครงสรางทางสังคมวัฒนธรรมของ
ชุมชนตางๆ ในบริเวณนี้ ดังพบวา มีชนชาติกะเหรี่ยงที่ถูกผลักดันจากแควนพมา-มอญในลุมน้ําสาละวินอพยพเขามาอาศัยแทนที่ พวกลัวะและละวาที่เคยอาศัยอยูเดิม ทําใหชนชาติทั้งสองถูกกลืนกลาย
จนเปXนกะเหรี่ยงไปทั้งหมด สวนชุมชนมอญก็ถอยรนลึกเขามาในดินแดนชั้นในเพิ่มมากขึ้น แนวคิดเชิง
นโยบายเรื่องการจัดตั้งชุมชนใหม (Resettlement Policy) ดวยเหตุผลดานความมั่นคง ไดเริ่มมีมา
ตั้งแตสมัยอยุธยาแลว และชนชาติมอญที่อพยพเขามาในสมัยนั้น เปXนกลุมชาติพันธุ+หนึ่งที่ถูกจัดให
อาศัยอยูตามแนวนโยบายในลักษณะนี้ โดยถูกจัดใหอาศัยเปXนหมูเหลาตามตําบลหนาดานตางๆ โดย
มอญในจังหวัดกาญจนบุรี ถูกกําหนดใหตั้งชุมชนที่เรียกวา “บานดาน” ตางๆขึ้น โดยมีวัตถุประสงค+
สําคัญเพื่อคอยรับศึกพมา เปXนแนวหนาคอยสอดแนม จัดตั้งกองเสบียงอาหาร ที่พักทัพ และเปXนกําลัง
สําคัญเมื่อตองทําการสูรบ บานดานเหลานี้ ถูกจัดตั้งขึ้นตามเสนทางเดินทัพของพมา จากดานพระ
เจดีย+สามองค+ เขามาทางเมืองกาญจนบุรี เรื่อยมาตามลําน้ําแควนอยและลําน้ําแควใหญ จนถึงเมือง
กาญจนบุรีที่บริเวณเขาชนไก กอนถึงพื้นที่ปากแพรกนอย และลุมน้ําแมกลอง โดยในยามสงบ ชนชาติ
มอญที่อาศัยอยูในบานดานเหลานี้ ก็จะทํามาหากินกันไปตามปกติ เนื่องจากสภาพแวดลอมในขณะนั้น
อุดมสมบูรณ+มาก เปXนปˆาทึบและภูเขาสูง มอญในบานดานตางๆ จึงมีอาชีพตามสภาพแวดลอมและ
บริบททางสังคมที่ตนอาศัยอยู อาทิ เมืองไทรโยค มีอาชีพตัดไมสัก เมืองสิงห+ ตัดไมฝาง ไมรวกขนาด
ใหญ เมืองทาตะกั่วและเมืองลุมสุม จัดไมเต็งรังและไผปˆา นอกจากนี้ ก็พบวามีอาชีพหาของปˆาอื่นๆ ทํา
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ไต น้ํามันยาง และลองแพนําสินคาตางๆ ลงมาขายแถวเมืองกาญจนบุรีและราชบุรี (สํานักงานศึกษา
จังหวัดราชบุรี, ๒๕๓๔)
บานดานเหลานี้ สันนิษฐานวาในสมัยสมเด็จพระนารายณ+มี “ขุนดาน” ซึ่งเปXนขาราชการของ
กรุงศรีอยุธยาเปXนผูปกครอง อยางไรก็ตาม ตั้งแตรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถลงมา กรุงศรี
อยุธยาไดมีพัฒนาการมาเปXนราชอาณาจักรสยาม โดยชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําแมกลองมี ๒ เมือง
หลัก ไดแก เมืองราชบุรีและกาญจนบุรี ทั้งสองเมืองนี้ เปXนเมืองทาที่ทําการคาขายทางทะเลกับจีนใน
สมัยราชวงศ+เหม็งและตางประเทศอื่นๆ มานานแลว และยังเปXนชุมทางเศรษฐกิจทางบก มาตั้งแตสมัย
ลพบุรี และเรื่อยมาจนถึงสมัยอยุธยา อนึ่ง การเปXนเสนทางคมนาคมที่สําคัญดังกลาว ทําใหลําน้ําสาขา
ตางๆ ถูกใชเปXนเสนทางอพยพเคลื่อนยายผูคนและการเดินทัพ ตลอดจนเปXนเสนทางคาขาย ที่เป•ด
เสนทางลึกเขาไปในเมื องเมาะตะมะ ซึ่ งเปXนเมืองทาสํา คัญ ของมอญ ภายใตการปกครองของพมา
(ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี, ๒๕๓๑)
การเสี ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาใหแกพมาในปP พ.ศ.๒๓๑๐ ทํ า ใหหลายเมื องรกรางลง เนื่ อ งจาก
ประชาชนจํานวนมากถูกกวาดตอนไปเปXนเชลยในพมา ในขณะที่บางแหงมีผูอพยพใหมเขามาจับจอง
และสรางชุมชนใหมขึ้น และเนื่องจากอาณาบริเวณลุมน้ําแมกลองตอนลางเปXนเขตยุทธศาสตร+สําคัญ
ของการเดิ น ทั พทั้ งทั พ บกและทั พ เรื อ และยั ง เปX น เสนทางการคาที่ สํ า คั ญ ทํ าใหราชสํ า นั ก ไทยให
ความสําคัญกับการใชที่ดินในบริเวณนี้ นับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑ เมืองราชบุรีในลุมแมน้ําแมกลอง ได
กลายเปXนเมืองที่มีการอพยพผูคนจํานวนมากจากหลากหลายชาติพันธุ+เขามาอาศัยอยู เชน พวกลาว
อาศัยอยูในเขตอําเภอโพธารามจนถึงอําเภอเจ็ดเสมียน พวกจีนอาศัยอยูบริเวณปากแมน้ําแมกลองและ
ในเขตเมือง เปXนตน ซึ่งในจํานวนกลุมชาติพันธุ+ตางๆ ที่อพยพเขามานี้ ชาวมอญจัดเปXนผูอพยพกลุม
ใหญ โดยมีหัวหนามอญที่มาชวยไทยรบพมาหลายคน ไดรับการอุปถัมภ+ค้ําจุนจากราชสํานัก และไดรับ
อนุญาตใหสรางชุมชนใหมขึ้น โดยกระจายตัวกันอาศัยอยูในเขตอําเภอบานโปˆงและอําเภอโพธาราม
อาทิ กลุมพระยามอญ ๗ คน ผูแสดงตนเปXนพุทธศาสนิกชนที่เครงครัด และไดรับพระบรมราชานุญาต
จากรัชกาลที่ ๑ ใหพาครอบครัวและพวกพองเขามาตั้งรกรากในเขตอําเภอโพธารามบริเวณใตบานโปˆง
ลงมา (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๓๖, หนา ๒๖-๒๘)
เปXนที่นาสังเกตวา ความสัมพันธ+เชิงอํานาจระหวางกลุมพระยามอญ ๗ คน ไดถูกโยงใยไว
อยางสลับซับซอน ทั้งในรูปของการสรางวัตถุวัฒนธรรมมอญที่เชื่อมโยงเขากับความเชื่อทางศาสนา
และคานิยมเรื่องชนชั้น ในพื้นที่ซึ่งไดรับพระบรมราชานุญาตใหกอตั้งชุมชน อาทิ การสรางวัดคงคาราม
เพื่อใหเปXนศูนย+กลางการปกครองของคณะสงฆ+แบบรามัญนิกาย และสรางวัดนครชุมน+หรือวัดใหญ
สําหรับสามัญชนมอญและชาวบานทั่วไป ไดใชปฏิบัติตามความเชื่อในวันนักขัตฤกษ+ทางพุทธศาสนา
และปลูกฝKงสัญญัติวัฒนธรรม ไดแก ความภาคภูมิใจในความเปXนมอญและความรักบานเกิด ตลอดจน
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การเปX น สวนหนึ่ งของวั ฒ นธรรมถิ่ น และคนในทองถิ่ น ชาติ พั น ธุ+ อื่น ๆ ที่ อาศั ย อยู รวมกั น ในรู ป ของ
ประเพณีการแขงเรือ (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์, ๒๕๓๓)
ตอมาภายหลัง เมื่ออังกฤษเขาปกครองพมา ในปP พ.ศ.๒๓๖๗ และกรุงรัตนโกสินทร+ไมตองทํา
สงครามกับพมาอีกตอไป ทางราชสํานักในขณะนั้น จึงปลอยใหผูนํามอญทั้ง ๗ อพยพผูคนและตั้งถิ่น
ฐานในลําน้ําแมกลองได โดยเจาเมืองรามัญทั้ง ๖ ไดแก เมืองทองผาภูมิ เมืองทาขนุน เมืองไทรโยค
เมืองทาตะกั่ว เมืองลุมสุม และเมืองสมิงสิงหบุรี ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณใตวัดปˆาไผลงไปจนถึงวัดคงคาราม ยกเวนเมืองทากระดาน ที่เจาเมืองมอญพาลูกบานอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานอยูที่ลุมน้ําแควใหญ แต
ละเมืองมอญ มีกรรมการเมืองชวยบริหารราชการ ปกครองดูแลความเปXนอยูของชาวมอญที่เปXนไพร
เมืองของตน จนเมื่อเจาเมืองถึงแกกรรมลง จึงมี การแตงตั้งเจาเมืองใหม ซึ่ งสวนใหญแลว การสื บ
ตําแหนงจะถายทอดจากพอไปสูลูกหรืออยูในกลุมเครือญาติ (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๓๖)
สําหรับกลุมชาวมอญที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณริมแมน้ําแมกลอง ตั้งแตสมัยอยุธยา
ตอนกลาง และตอมาขยายชุมชนอาศัยอยูอยางหนาแนนในบริเวณอําเภอบานโปˆง บริเวณวัดมวงและ
วัดนครชุมน+ มักถูกเรียกวาพวก “มอญเกา” สวนมอญใหม หรือมอญจากเจาเมืองรามัญทั้ง ๗ ที่ได
กลาวมาแลวในตอนตน เปXนกลุมชนชาติมอญที่เขามาในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร+ นิยมตั้งถิ่นฐานอยู
แถวเขตโพธาราม เหนือวัดคงคาราม และบริเวณฝK•งตรงขาม แตไมวาจะเปXนมอญเกาหรือมอญใหม
ตางลวนก็มีสถานะเปXนไพรมอญทั้งหมด โดยมอญเกามีมูลนายและปกครองกันเอง แตขึ้นกับเจาเมือง
กาญจนบุรี และสมุหกลาโหม สวนมอญใหมปลอยให ปกครองกันเองในกลุมของตน แตมีสถานะเปXน
ไพรหลวง หรือ ไพรสวยทอง ไดรับมอบหมายใหไปรอนทองที่คลองปPลอก คลองหวยมูล ในเขตเมือง
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในชวงฤดูแลงหรือประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปP หรือ
บางครั้งก็ถูกเกณฑ+มาทําอิฐจํานวนมากเพื่อสรางพระราชวังที่เมืองราชบุรี (กจช. เอกสารรัชกาลที่ ๔
รล-กห., จ.ศ.๑๒๓๐; กจช. เอกสารรัชกาลที่ ๕ รล.-กห., จ.ศ.๑๒๔๓-๑๒๔๔)
รูปแบบของความสัมพันธ+เชิงอํานาจ ระหวางเจาเมืองรามัญกับชาวมอญในทองถิ่นลุมแมน้ํา
แมกลอง เชื่อมโยงกันดวยวัฒนธรรม ในลักษณะของการรวมมูลนาย รวมเจาเมือง รวมความเชื่อทาง
ศาสนา และรวมผี บ รรพบุ รุ ษ ดั ง จะเห็ น ไดจากการสรางวั ด คงคาราม หรื อ ที่ ภ าษามอญเรี ย กวา
“เภี่ยโต” แปลวา วัดกลาง เพื่อเปXนศูนย+รวมใจของชาวมอญ ในขณะเดียวกันก็เพื่อใชเปXนศูนย+กลาง
การปกครองวัดมอญอื่นๆ ที่ตั้งเรียงรายอยูตามสองฝK•งแมน้ําแมกลองตั้งแตบานโปˆงจนถึงโพธาราม การ
อุปถัมภ+วัด และการเครงครัดในพุทธศาสนาแบบมอญของผูนํามอญในขณะนั้น ทําใหจํานวนชาวมอญ
ที่ เ ขามาอาศั ย อยู เพิ่ ม มากขึ้ น ตามลํ า ดั บ โดยเฉพาะหลั ง การอพยพเขามาของมอญใหม ในชวง
รัตนโกสิน ทร+ตอนตนโดยการนํ าของเจาเมืองรามัญทั้ง ๗ ความเขมแข็งทางวั ฒนธรรมมอญ ทําให
ชุมชนลาวบริเวณบานโพธารามตอนเหนือ ถูกผสมกลืนกลายจนเปXนชุมชนมอญไปในที่สุด
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นอกจากนี้ การที่รัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร+และสมเด็จพระอัครมเหสีมีนิวาสสถานอยู
บริ เ วณนี้ และเคยรั บ ราชการเปX น หลวงยกกระบั ต รเมื องราชบุ รี มากอน ทํ าใหทรงมี น โยบายที่ ใ ห
ความสําคัญกับการเพิ่มความเขมแข็งใหแกเมืองราชบุรี ดังพบวามีการเคลื่อนยายชนชาติมอญ และชน
ชาติอื่นๆ เขามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พบวาในรัชกาลนี้มีชุมชนมอญ ตั้งอยูหนาแนนในบริเวณ
อําเภอโพธาราม บริเวณทิศใตจากบานโปˆงลงมา อยางไรก็ตาม ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวา ชุมชน
มอญ “บานดาน” ทั้ง ๗ แหงนี้ เติบโตจนกลายเปXน “เมือง” และเคลื่อนยายลงไปอยูที่เมืองราชบุรี
ตั้งแตเมื่อใด แตพบในเอกสารวา ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่กลาวถึงบานดานทั้ง ๗ แหงวา ไดเติบโตจน
กลายเปXน “บานดานรามัญทั้ง ๗” หรือที่รูจักกันในนามของ “รามัญ ๗ เมือง” โดยแตละเมืองมีผูนํา
ซึ่งมียศเปXน “พระ” และขยายชุมชนตั้งบานเรือนถิ่นฐานหนาแนนในบริเวณที่เปXนอําเภอโพธารามใน
ปKจจุบัน (สุเอ็ด คชเสนี, ๒๕๕๑)
การอพยพเคลื่อนยายชาวมอญในพื้นที่ลุมน้ําแมกลองดําเนินเรื่อยมา จนถึงในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็ จพระพุทธเลิ ศหลานภาลัย เมื่ อโปรดเกลาฯ ใหมีการแตงตั้ง พญาทาขนุน เฒา เปX น
“พระทาขนุน” ทําหนาที่ปกครองชาวมอญที่เมืองทาขนุน แตตอมาเนื่องจากพระทาขนุนพบวา ที่ดิน
บริเวณดังกลาวไมอุดมสมบูรณ+ จึงไดขอพระราชทานตัดไมตอแพเพื่อแสวงหาที่ทํากินแหงใหม โดยลอง
แพเรื่อยลงมาตามลําน้ําแควนอยจนมาถึงเมืองราชบุรีและลําน้ําแมกลอง บริเวณอําเภอโพธาราม เมื่อ
เห็นเปXนพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ+จึงตั้งชุมชนมอญแหงใหมขึ้นชื่อ บานคงคา ตอมาในสมัยรัชกาลที่
๔ การดําเนินนโยบายขุดคลองภาษีเจริญ เพื่อเชื่อมเมืองธนบุรีเขากับแมน้ําทาจีน และขุดคลองดําเนิน
สะดวกเชื่อมแมน้ําทาจีนเขากับแมน้ําแมกลองในเขตจังหวัดราชบุรี โดยมีเป‚าหมายเพื่อเชื่อมเสนทาง
เศรษฐกิจโดยอาศัยการคมนาคมทางน้ํา ทําใหเกิดการอพยพเคลื่ อนยายผูคนจํานวนมากเขามาใน
บริเ วณริ มคลองดํ าเนิ นสะดวก ตั้ งแตแมน้ํ าแมกลองในเขตจังหวัด ราชบุรี เรื่อยมาจนถึ งเขตจังหวั ด
สมุ ท รสงคราม เกิ ด สวนผลไม และการอพยพยายเขามาของคนจี น และเกิ ด การกลื น กลายทาง
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ+ตางๆ ที่อาศัยอยูรวมกันในบริเวณนี้ (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๓๖)
ตั้งแตรัชกาลที่ ๓ จนถึงรัชกาลที่ ๕ เมื่อพมาไดตกเปXนเมืองขึ้นของอังกฤษ กรุงรัตนโกสินทร+
จึงไดทําการปฏิรูปการปกครอง เพื่อจัดระเบียบทองถิ่นใหม และใหยกเลิก “รามัญทั้ง ๗ เมือง” ใน
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปXนเมืองดานตะวันตก และลดฐานะของเมืองมอญลงเปXนเพียงหมูบานและกิ่ง
อําเภอ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลทําใหสถานะของเจาเมืองรามัญทั้ง ๗ และอํานาจในการบริหาร
จัดการตนเองสูญสลายไปโดยปริยาย เหลือเพียงลูกหลานของรามัญทั้ง ๗ ตั้งถิ่นฐานบานเรือนสืบตอมา
ในเขตตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม บริเวณริมสองฝK•งแมน้ําแมกลอง และบางสวนกระจายตัว
ออกไปอาศัยอยูบางในเขตอําเภอบานโปˆง และดวยความเครงครัดในพุทธศาสนา ทําใหชาวมอญใน
ชุมชนสองฝK•งแมน้ําแมกลองเหลานี้ ผูกพันกันอยางแนนแฟ‚น และกลืนกลายเขากับชนชาติอื่นๆ อาทิ
ลาว ไทย และเขมร ที่อาศัยอยูดวยกัน แมวาในสมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ คณะ
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ธรรมทูตคณะ Churches of Christ แหงสหราชอาณาจักรอังกฤษ ไดพยายามเผยแผคริสต+ศาสนา
นิ ก ายโปเตสแตนท+ เ ขาไปในหมู ชนชาติ ม อญ บริ เ วณลุ มน้ํ า แมกลอง แตก็ ไ มประสบความสํ า เร็ จ
เทาที่ควร เนื่องจากในขณะนั้น ชาวมอญเมืองนครชุมน+ ยังคงนับถือผีและพุทธศาสนาอยางเครงครัด
จนกระทั่งคณะของศาสนาจารย+แอลเฟรด อี ฮัดสัน ที่สามารถพูดภาษามอญไดเขามาเผยแผศาสนา
ชาวมอญจึงใหการตอนรับ และกอตั้ง First Mission House ขึ้นเพื่อเผยแผศาสนาคริสต+นิกายโปรเตสแตนท+ พรอมเป• ดใหการรั กษาพยาบาลแกผู ปˆ ว ย พรอมสอนหนั งสื อใหแกเด็ กๆมอญ แมวาตอมา
ศาสนาจารย+รอเบิร+ท ฮาลิเดย+ ผูมีความเชี่ยวชาญในประวัติศาสตร+มอญและภาษามอญโบราณมาก จน
สามารถเขียน ปทานุกรมภาษามอญ-ภาษาอังกฤษ ที่ยังใชกันอยูในประเทศพมาจนถึงทุกวันนี้ จะเขา
มาเผยแผศาสนา โดยมี “หมองเผ” หรือที่ชาวบานเรียกวา “โกแวร+” คริสเตียนลูกครึ่งมอญ-พมา เขา
มาชวย แตก็ยังพบวาชาวมอญสองฝK•งแมน้ํา หันมานับถือศาสนาคริสต+นอยมาก (ดํารงราชานุภาพ และ
คณะ, ๒๕๔๗, หนา ๒๐๓-๒๑๑)
ชุมชนมอญในลุ มน้ํา แมกลองหลายแหง มีอายุย าวนานตอเนื่องมาอีกหลายศตวรรษ อาทิ
ชุมชนมอญบานมวง มีอายุกวา ๓๕๐ ปPแลว โดยชาวมอญเหลานี้ ไมเพียงแตเปXนพุทธศาสนิกชนที่
เครงครั ด แตยั ง นั บ ถื อ และกราบไหวผี บ รรพบุ รุ ษ ในระยะหลั ง แมวาการคมนาคมจะเจริ ญ และ
สะดวกสบายมากขึ้น ทั้งทางบก และทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-เพชรบุรี ซึ่งสรางขึ้นในรัชกาลที่ ๕ ผาน
จังหวัดราชบุรี สถานีบานกลวย สถานีเจ็ดเสมียน สถานีโพธาราม สถานีคลองคต สถานีนครชุมน+ และ
สถานี บ านโปˆ ง แตชาวไทยรามั ญ เหลานี้ ก็ ส ามรถปรั บ ตั ว และผสมผสานวั ฒ นธรรมมอญเขากั บ
วัฒนธรรมของชนชาติอื่นๆ เรื่อยมา (ราชบุรี, ๒๕๓๔)
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีนโยบายขยายการศึกษาภาคบังคับ โดยสรางโรงเรียนวัดมวง ทําใหเด็ก
มอญพูดภาษาไทยไดมากขึ้น นอกจากนี้ นโยบายการพัฒนาไปสูความทันสมัยและการมุงเนนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐในยุคตอๆ มา อาทิ นโยบายของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต+ ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพของลุมน้ําแมกลองตอนบนขนานใหญ เกิดไรออยและปˆา
ยูคาลิปตัส เกิดถนนและสะพานเชื่อมแมน้ํา และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน+ ทําใหลูกหลานมอญ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต และวิถีการผลิต เกิดระบบการคาขาว และความหลากหลายของอาชีพ
เพิ่มขึ้น หลังการสรางเขื่อนวชิราลงกรณ+ ที่อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ทําใหเกิดโรงงานน้ําตาล
หลายแหงริมแมน้ําแมกลองตอนบน เกิดธุรกิจการดูดทรายในแมน้ํา และการทําลายชายหาดซึ่งเคย
เปXนที่จัดกิจกรรมของชาวมอญ อาทิ กิจกรรมในวันสงกรานต+ การปลูกผักผลไมในหนาแลง และการ
พักผอนรวมกัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพ อาทิ
เกิดการพังทลายของตลิ่ง เกิดมลพิษจากโรงงานน้ําตาลที่ขาดการควบคุมปลอยน้ําเสียลงในแมน้ํา เกิด
มลพิษในน้ํา ทําใหปลาและสัตว+น้ําอื่นๆ ลมตาย ตนไมผลไมเสียหาย คนหนุมสาวมอญอพยพเขาเมือง
เพื่อศึกษาและหางานทําเพิ่มมากขึ้น เกิดการอพยพยายออกไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น ในปKจจุบัน ชุมชนมอญ
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บางแหงเหลือคนแกอาศัยอยูจํานวนมาก บานเรือนแบบมอญถูกรื้อถอน และถูกแทนที่ดวยบานแบบ
ตะวันตก (กรมศิลปากร, ๒๕๓๔, หนา ๑๒๑)
ในปKจจุบัน นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงนิเวศน+ ทําให
ที่ดินริมแมน้ําแมกลองเปลี่ยนมือไปสูนายทุนภายนอกชุมชนจํานวนมาก เกิดโรงแรม ที่พักตากอากาศ
สถานที่ทองเที่ยว แหลงอุสาหกรรมและสิ่งกอสรางในภาคธุรกิจบริการจํานวนมาก (ศรีศักร วัลลิโภดม,
๒๕๓๖)
กรณีที่ ๒ มหาพวน รามัญวงศM
นายพวน รามัญวงศ+ เปXนชายชาวมอญที่อพยพเขามาตั้งแตสมัยรัตนโกสินทร+ ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ นายพวน เปXนบุตรของนายโล นางทิม รามัญวงศ+ มีภูมิลําเนาอยูที่หมูบานมอญขนาดกลางริมแมน้ําลพบุรี ตั้งอยูที่ตําบลบางขันหมาก อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี นายพวน เปXนผูเขียนพจนานุกรมภาษามอญ-ไทยฉบับแรกขึ้น จํานวน ๒ เลม ความหนา
รวมทั้งสิ้นถึง ๑,๐๖๔ หนา โดยใชวิธีการเขียนดวยลายมือตัวบรรจงของตนเองทั้งเลม
นายพวนไดออกบรรพชาเปXนสามเณร ที่วัดอัมพวัน และยายไปจําพรรษาอยูที่วัดมอญอื่นๆ
หลายวัด จนในที่สุดยายมาจําพรรษาอยูที่วัดอาสงคราม และสอบไดประโยค ๒ ดวยอายุเพียง ๑๘ ปP
สามเณรพวน มีความรูความสามารถดานภาษามาก ทั้งภาษามอญ ไทย บาลี และอังกฤษ ตอมาไดลา
จากการบรรพชาสามเณร เพื่อเดินทางไปสอนภาและวัฒนธรรมมอญที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ทําใหมีความรูภาษาฝรั่งเศส และภาษาเวียดนามเพิ่มขึ้นดวย เมื่อกลับมาเมืองสยามในขณะนั้น มหา
พวนไดชวยหมอมเจาสิ ท ธิ พ ร กฤดากร ทํ า ไรและฟาร+ ม เลี้ ย งไก จนไดรั บ การแตงตั้ ง จากกรม
ประชาสงเคราะห+ใหเปXนผูปกครองกสิกรนิคมที่ตําบลหัวงิ้ว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค+ และ
กอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึ งไดลาไปจับจองที่ดินและบุกเบิกทําฟาร+มของตนเองที่บานนายาว
ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทําไรออย ถั่วเหลือง ขาวโพด และยาสูบ (สุภรณ+
โอเจริญ, ๒๕๒๗)
เมื่อปP พ.ศ.๒๕๐๑ มหาพวน เปXนกรรมการสมาคมไทย-รามัญตั้งแตเริ่มยุคของการกอตั้ง และ
ไดมีบทบาทสําคัญ ใหความชวยเหลือกิจกรรมของสมาคมหลายประการ อาทิ คัดและแปลวรรณคดี
มอญ เมื่อปP พ.ศ.๒๔๙๔ เปXนผูใหความรูและเปXนวิทยากรเกี่ยวกับวัฒนธรรมมอญในหลายโอกาสและ
ชองทาง มหาพวนเสียชีวิตลงเมื่อปP พ.ศ.๒๕๑๙
ปKจจุบัน พจนานุกรมลายมือเขียนของมหาพวน ไดรับการพิจารณาชําระปรับปรุง จนเปXนฉบับ
มอญสยาม และถูกแจกจายออกไปอยางกวางขวาง จนนํามาสูการจัดทําพจนานุกรมมอญ-ไทย และ
พจนานุกรมไทย-มอญ ขึ้นโดยชาวไทยเชื้อสายมอญจากบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี บานเดียวกับมหา
พวน (พวน รามัญวงศ+, ๒๕๔๘)
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กรณีที่ ๓ นายสุเอ็ด คชเสนี
นายสุเอ็ด คชเสนี หรือ ศาสตราจารย+เกียรติคุณ ดร. นายแพทย+สุเอ็ด คชเสนี เปXนอดีตนายก
สมาคมไทยรามัญ เปXนทายาทของพระยาเจง (เจาพระยามหาโญธา) ซึ่งรับราชการเปXนสมุหอาสามอญ
ในรั ช สมัย ของพระบาทสมเด็ จพระพุ ทธยอดฟ‚า จุ ฬาโลก รั ช กาลที่ ๑ พระยาเจงเปX น นองชายของ
พระยาทะละ อดีตเจาเมืองเตริน ในเมืองมอญ หลังจากมอญเสียเอกราชใหแกพมาในปP พ.ศ.๒๓๐๐
พระยาเจงไดรับการแตงตั้งจากพมาใหปกครองหัวเมืองมอญ และตองสงบรรณาการไปใหตลอด แต
อยางไรก็ตาม ก็ยังถูกขมเหงรังแกอยูเรื่อยมา จนในที่สุด จึงเกิดความคิดที่จะกอบกูเอกราช แตปรากฏ
วาทําไมสําเร็จ และตองกลายเปXนกบฏ จึงอพยพพาชาวมอญจํานวนมากเขามาในรัชสมัยพระเจาตาก
สินมหาราช แหงกรุงธนบุ รี ในปP พ.ศ.๒๓๑๗ ซึ่งในขณะนั้ น ไดรับ อนุญ าตใหพาไพรพลมอญไปตั้ ง
รกรากอยูที่ปากเกร็ด และสามโคก (องค+ บรรจุน, ๒๕๕๐, หนา ๓๒-๓๖; ๒๕๕๓)
จนถึงปลายรัชกาลของพระเจาตากสินมหาราช บานเมืองเกิดวุนวายขึ้น มอญกลุมพระยา
รามัญวงศ+ ขุนนางมอญที่เขามารับราชการตั้งแตสมัยอยุธยา ตางยืนยันจงรักภักดีกับพระเจาแผนดิน
พระองค+เดียว จึงไดเขาชวยรักษาสถานการณ+ในพระบรมมหาราชวัง แตตอมาเมื่อพระเจาตากสิ น
มหาราชถูกตัดสินประหารชีวิต รัชกาลที่ ๑ ยายเมืองหลวงไปสรางกรุงรัตนโกสินทร+ จึงโปรดเกลาฯ ให
ยกเลิกตําแหนงจักรีมอญ พระยารามัญวงศ+ และแตงตั้งพระยาเจงใหเปXนเจาพระยามหาโยธา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ไดพระราชทานนามสกุ ล
“คชเสนี ”ใหแกผู ที่สื บเชื้อสายมาจากพระยาเจง ซึ่ งตอมาไดกอตั้ งชุ มชนมอญขึ้น ในยานปากเกร็ ด
กอสรางวั ดเชิ งทา ที่ ตํา บลบางตลาด ซึ่ งตอมาเจาพระยามหาโยธา (ทอเรี ย ะ) บุ ต รชาย ก็ไดสราง
วัดเกาะบางพูดขึ้นอีกที่ตําบลบางพูด ซึ่งภายหลังหลวงบรินัยจรรยาราษฎร+ บิดาของหมอสุเอ็ด คชเสนี
ไดขอเปลี่ยนชื่อเปXน วัดเกาะพญาเจง
นายสุเอ็ด คชเสนี ดํารงตําแหนงนายกสมาคมไทยรามัญนานกวา ๓๐ ปP และไดทําประโยชน+
มากมายใหแกชาวมอญ เนื่องจากมีความสนใจศึกษาดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร+มอญมาโดย
ตลอด ทั้งทางดานศาสนา ภาษา วรรณกรรม ดนตรี นาฎศิลปŸ อาหาร การแตงกาย พิธีกรรม และ
ประเพณีตางๆ นอกจากนี้ นายสุเอ็ด ยังชวยเหลือดานการแพทย+แกชาวมอญจนเปXนที่รักและเคารพ
จนสิ้นอายุขัยเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ (องค+ บรรจุน, ๒๕๕๓, หนา ๓๖-๔๓)
กรณีที่ ๔ มอญเกาะเกร็ด
เกาะเกร็ด เดิมเรียกวา เกาะศาลากุน ตามชื่อศาลา ที่เจาพระยารัตนาธิเบศร+ (กุน) สมุหนายก
ในสมัยรัชกาลที่ ๒ สรางไวเพื่อเปXนที่พักเรือสินคาที่ทานทําการคาขายกับจีนและถวายใหแกวัดที่อยู
ใกลเคียง แตตอมาคนในทองถิ่นเรียกขานวัดดังกลาววา วัดศาลากุน และเรียกชุมชนใกลเคียงวัดนั้นวา
บานศาลากุน กอนเรียกเกาะดังกลาววาเกาะศาลากุนดวย ชื่อเกาะเกร็ด ถูกเรียกขานภายหลัง เมื่อมี
การกอตั้ งอํ าเภอปากเกร็ ดแลว เกาะเกร็ดในอดีต เปX นพื้น ที่ดิ นซึ่งมีลั กษณะเปXนรู ปเกือกมา ยื่น โคง
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ออกไปในแมน้ําเจาพระยา สันนิษฐานวานาจะมีมาตั้งแตสมัยพระเจาทายสระ ตั้งแตปP พ.ศ.๒๒๖๕
แลว ดังพบวามีการสรางวัดตามศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายหลายวัด อาทิ วัดปˆาลิเลยก+ วัดปˆาฝ‚าย วัด
สนามไชย เปXนตน แตสภาพเปXนเกาะเพิ่งมาเกิดขึ้นหลังจากมีการขุดขยายคลองลัดเกร็ดนอย เพื่อใช
เปXนเสนทางลัดในการเดินเรือระหวางปากน้ํากับกรุงศรีอยุธยา โดยในสมัยกรุงศรีอยุธยา เกาะเกร็ดเปXน
ชุมชนที่มีชาวมอญอาศัยอยูแลว โดยผูอยูอาศัยเหลานี้ สวนหนึ่งเปXนชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองเมาะ
ตะมะ เมาะลําเลิง หมูบานกวานอามานทางใตของหงสาวดี และเขามาตั้งรกรากที่ปากเกร็ดกอนยายไป
ตั้งถิ่นฐานอยูบนเกาะ โดยชาวมอญกลุมแรกนี้อพยพเขามาในสมัยพระเจากรุงธนบุรี เมื่อปP พ.ศ.๒๓๑๗
และอี ก ครั้ งหนึ่ งในปP พ.ศ.๒๓๕๘ สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ทธเลิ ศหลานภาลั ย โดยในเบื้ องตน
ชาวมอญทั้งสองกลุมนี้ไดรับพระบรมราชานุญาตใหตั้งบานเรือนอยูในแขวงเมืองนนท+ เมืองสามโคก
หรืออําเภอเมืองปทุมธานี และนครเขื่อนขันธ+ หรืออําเภอพระประแดงในปKจจุบัน กอนยายเขามาอาศัย
อยูในพื้นที่เกาะเกร็ด กับอีกสวนหนึ่งไดแก ชาวมอญที่ยายตอมาจากชุมชนอื่นๆ ในอาณาบริเวณที่เปXน
ประเทศไทยในปKจจุบัน อาทิ ราชบุรี (พิศาล บุญผูก, ๒๕๓๗, หนา ๑๐๔-๑๐๕; จวน เครือวิชฌยาจารย+, ๒๕๓๗)
เกาะเกร็ดถูกลอมรอบดวยแมน้ําเจาพระยา เปXนที่ราบน้ําทวมถึง ตอนกลางเกาะมีความอุดม
สมบูรณ+จากดินตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมทุกปP จึงเหมาะกับการเกษตรกรรม นโยบายการปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานของผูปกครองตั้งแตสมัยอยุธยา ไดแก การขุดคลองตางๆ หลายคลอง สงผลกระทบ
ตอความสัมพันธ+ระหวางชาวมอญและผูปกครองในสมัยนั้น และทําใหชุมชนมอญขยายใหญขึ้น เกิด
ตลาดน้ําเปXนศูนย+กลางการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน เชน ใน พ.ศ.๒๐๔๑ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒
ขุดคลองสําโรงและคลองทับนาง พ.ศ.๒๐๖๕ สมเด็จพระไชยราชาธิราช ขุดคลองลัดจากปากคลอง
บางกอกนอยไปคลองบางกองใหญ พ.ศ.๒๐๘๑ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ขุดคลองลัดจากวัดชะลอมา
วัดขี้เหล็ก พ.ศ.๒๑๕๑ สมเด็จพระเจาทรงธรรม ขุดคลองตั้งแตปากคลองลาดพราวถึงปากคลองบาง
หลวงเชียงราก หรือที่เรียกวา คลองเกร็ดใหญ พ.ศ.๒๑๗๙ สมเด็จพระเจาปราสาททอง ขุดคลองลัด
เมืองนนท+ถึงบางกรวย และ พ.ศ.๒๒๖๕ สมเด็จพระเจาทายสระ ขุดคลองลัดเกร็ดนอยไปถึงปากคลอง
เกร็ดนอย (กรมศิลปากร, ๒๕๕๖; กชพร ตราโมท, ๒๕๔๒)
แมวาชุมชนมอญบางแหงอาจรางลงไป เนื่องจากภัยสงคราม แตเมื่อสงบก็สามารถฟ–—นตั ว
กลับมาใหมนโยบายการใชชุมชนมอญเปXนเมืองหนาดานคอยสกัดทัพพมา ทําใหการกอตั้งชุมชนมอญ
มักอยูในแนวเสนทางยุทธศาสตร+และผูกไวกับลําน้ําสายตางๆ ตามเสนทางเดินทัพของพมา อาทิ ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี จะอนุญาตใหตั้งชุมชนตามลําน้ําเจาพระยา ไดแก พระนครศรีอยุธยา
บริเวณสามโคก ปากเกร็ด นนทบุรี ตามลําน้ําแมกลอง ใหอยูที่เมืองกาญจนบุรี บานโปˆง โพธาราม
เมืองราชบุรี และเมืองสมุทรสงคราม ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร+ มีขาศึกมาทางทะเล สมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัยจึงโปรดใหอพยพชาวมอญพวกพระยาเจงที่ปทุมธานี ไปตั้งชุมชนมอญที่เมืองนคร
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เขื่อนขันธ+ หรือพระประแดงในปKจจุบัน โดยใหสมิงทอมา บุตรพระยาเจงเปXนพระยานครเขื่อนขันธ+เปXน
ผูรักษาเมือง (กรมศิลปากร, ๒๕๕๖)
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญของชุมชนมอญเกาะเกร็ด เกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากทรงเสด็จแปรพระราชฐานไปพระที่นั่งบางประอิน และทรงโปรดให
แวะพักตามวัดตางๆ ในเกาะเกร็ด ประกอบกับการมีนโยบายสมัยใหมนิยม จึงโปรดเกลาฯ ใหมีการ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และบูรณะวัดตางๆ ที่เกาะเกร็ด อาทิ วัดปากอาวหรือวัดปรมัยยิกาวาส
ซึ่งตองใชเวลานาน ทําใหชาวมอญเกาะเกร็ดมีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนจากชุมชนภายนอก
เพิ่มมากขึ้น (พิศาล บุญผูก, ๒๕๔๐; ๒๕๓๗ก; ๒๕๓๗ข)
มูลเหตุปK จจัย ที่สํา คัญที่ เชื่อมโยงมอญและชุมชนมอญเขาคนชาติพัน ธุ+อื่น ๆ ในชุมชนตางๆ
ไดแก วั ฒ นธรรม ปK จ จุ บั น นี้ วงดนตรี ปP• พาทย+ ม อญ ถู ก นํ า ไปใชในงานทุ ก ประเภท จนกลายเปX น
แบบอยางใหกับคนไทยทั่วไป อาหารพื้นบานมอญหลายชนิดถูกนําไปเผยแพรและบริโภคกันอยาง
แพรหลาย เชน แกงเลียง แกงบอน ขาวแช กะละแม ทอดมันหนอกะลา เปXนตน นอกจากนี้ ชาวมอญ
เกาะเกร็ดยังนําความรูเรื่องเครื่องปK—นดินเผาติดตัวมา ทั้งที่ทําใชในชีวิตประจําวันและเครื่องใชประเภท
สวยงาม วิ ถีชีวิตที่ผูกพันอยูกับสายน้ําและธรรมชาติ ทํ าใหชาวมอญเกาะเกร็ดสืบทอดความรูดาน
เครื่องปK—นดินเผาประเภทไมเคลือบเรื่อยมาจนถึงปKจจุบัน แมทุกวันนี้ ครัว เรือนตางๆ จะไมนิยมใช
เครื่ อ งปK— น ดิ น เผาในชี วิ ต ประจํ า วั น กั น แลว แตก็ มี ก ารนํ า ไปใชในกิ จ กรรมดานการทองเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม
๒.๓ ความสัมพันธMระหวางวัฒนธรรมกับอํานาจ
การผสมผสานทางวัฒนธรรม (Cultural Acculturation) เปXนแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมที่เชื่อวา
การแลกเปลี่ยนหยิบยืมทางวัฒนธรรม เปXนสิ่งที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลาในลักษณะสองทางเมื่อบุคคลและ
ชุมชนตางวัฒนธรรมมีโอกาสปฏิสัมพันธ+กัน อํานาจของวัฒนธรรม จึงเปXนสิ่งที่ถูกสะทอนและปฏิบัติได
ในทุ ก ระดั บ และไมจํ า กั ด อยู ในการเมื องระบอบใดระบอบหนึ่ ง ความสั ม พั น ธ+ ร ะหวางอํ า นาจกั บ
วัฒนธรรม สะทอนใหเห็นในรูปของการขัดขืนตานทานวัฒนธรรมกระแสหลักของชนกลุมนอย กลุมคน
ดอยโอกาส และผูอพยพ ดังปรากฏใหเห็นในกรณีศึกษาเรื่องวัฒนธรรมจากหลายประเทศทั่วโลก นัก
สังคมศาสตร+จํานวนมากเชื่อวา วัฒนธรรม เปXนการปฏิบัติที่เปXนเลิศประการหนึ่ง ที่นําไปสูการสราง
เสริมพลังอํานาจของคนดอยโอกาสได
Nietzsche (Douglas, ๑๙๙๙, pp. ๗๗-๘๙) เชื่อวา การเคลื่อนกระบวนทัศน+เริ่มจากการ
เปลี่ยนแปลงมโนทัศน+ ดานสุนทรียศาสตร+กอนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงดาน
อื่นๆ การลุกขึ้นมาตอตานขัดขืนวัฒนธรรมกระแสหลักเปXนการใชพลังอํานาจรูปแบบหนึ่งของบุคคล
และสังคม Grossberg (๒๐๑๓) สนับสนุนวา การตอตานขัดขืนและการแสดงพลังอํานาจของบุคคล
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กลุม และชุมชน กระทําผานวัฒนธรรมไดตลอดเวลา และเปXนเสรีภาพที่บุคคลไมวาจะอยูในชนชั้นใด
การเมืองระบอบใด สามารถปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน ตามนัยนี้ ความสุขและความอิ่มเอมใจในการ
แสดงออกซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ+ ท างวั ฒ นธรรมเฉพาะกลุ ม จึ ง เปX น รากฐานที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง จะนํ า ไปสู การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเคลื่อนยายฐานของอํานาจไปสูคนดอยโอกาสทั้งหลาย
การวิจัยนี้ ตองการชี้ใหเห็นถึงพลังอํานาจของวัฒนธรรม ที่สะทอนผานระบบความสัมพันธ+เชิง
อํานาจและการปฏิสัมพันธ+ทางสังคมหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่ขัดขืน ตอตาน ปรับตัว และสรางสรรค+
เพื่อใหวัฒนธรรมของตนดํารงอยูในสังคมที่มีวัฒนธรรมกระแสหลักดําเนินอยู การทํานุบํารุง สืบสาน
และการแสดงออกของอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมมอญของคนในชุมชนมอญ ซึ่งไมใชคนกลุมใหญของ
สังคม เปXนรูปแบบหนึ่งของการวิพากษ+เชิงสรางสรรค+และตั้งคําถาม กับการดํารงอยูของวัฒนธรรมของ
ตนอยางเทาเที ย มกั บ วั ฒ นธรรมกระแสหลั ก บนพื้ น ฐานของแนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ว างอยู บนความ
หลากหลาย
ในสวนนี้ คณะผูวิจัยนําเสนอกรณีตัวอยางของพลังอํานาจของวัฒนธรรมมอญในสังคมไทยใน
ภาพรวม ตามบริบทของพื้นที่ เวลา และความสัมพันธ+ทางสังคม ดังมีสาระสําคัญ โดยสรุปดังนี้
๑. ดานสถาปdตยกรรม
อิทธิพลของสถาปKตยกรรมมอญ เชน สถาปKตยกรรมแบบปรางค+ สถาปKตยกรรมประเภทเรือน
ยอด (Spire) มี อิ ท ธิ พ ลตอสถาปK ต ยกรรมไทยอยางกวางขวาง ดั ง พบในกรณี ข องตนตระกู ล ของ
ชาวมอญ ที่สืบเชื้อสายมาจาก “เมืองรามัญทั้ง ๗” ในสมัยรัชกาลที่ ๔ และ ๕ มีการสืบสายตระกูล
มอญ และสืบสานวัฒนธรรมมอญ ผานศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางพุทธศาสนา ดังพบ
หลักฐานของการกอสรางและปฏิสังขรณ+วัด รูปแบบของการตั้งถิ่นฐานและปลูกสรางบานเรือนตามคติ
ความเชื่อแบบมอญ ในชุมชนมอญที่ตนอาศัยอยู โดยสถาปKตยกรรมมอญดังกลาว ไดถูกทํานุบํารุงโดย
ลูกหลานมอญที่เครงครัดในพุทธศาสนาตอเนื่องกันมาจนถึงปKจจุบัน
ความยึดมั่นศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา ทําใหทุกชุมชนมอญ มีการบูรณาการพุทธ
ศาสนาเขากับคติความเชื่อและวิถีการดําเนินชีวิตแบบมอญ ในปKจจุบัน วัดมอญในไทยสวนใหญยังคง
พิธีการสวดแบบมอญ การสรางพระอุโบสถและเจดีย+ก็ใชทรงมอญรายรอบแบบพระมุเตาที่หงสาวดี
นอกจากนี้ ยังมีการสรางพระนอนแบบมอญ โดยพบวาวัดมอญหลายวัด เชน วัดมวง ตําบลบานมวง
อําเภอบานโปˆง จังหวัดราชบุรี วัดคงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และชุมชนมอญไดเขามี
สวนรวมในการอนุรักษ+วัฒนธรรมมอญ โดยการสรางพิพิธภัณฑ+พื้นบาน เพื่อเปXนแหลงเรียนรูวัฒนธรรม
มอญ ควบคูกับการเปXนพุทธศาสนิกชนที่ดี (สุภาภรณ+ จินดามณีโรจน+, ๒๕๔๗, หนา ๑๗๑-๑๘๑)
นอกจากนี้ ยังพบวาวัดมอญที่สรางขึ้นในชุมชนตางๆ ลวนดํารงรักษาศิลปะและสถาปKตยกรรม
แบบมอญเอาไวไดจนถึงปKจจุบัน อาทิ ในลุมแมน้ําแมกลอง มีวัดมอญในชุมชนมอญจํานวนมากที่สราง
ขึ้นตั้งแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดแก วัดบานโปˆง วัดตาผา วัดใหญ
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นครชุมน+ วัดหัวหิน วัดบานหมอ วัดปˆาไผ วัดคงคาราม วัดไทรอารีรักษ+ วัดโพธาราม และวัดโชค ลุมน้ํา
เจาพระยาในภาคกลางเรื่อยขึ้นไปจนถึงอาณาจักรมอญตอนเหนือของอาณาจักรหริภุญชัย โดยพุทธ
ศิลปŸเหลานี้ จําแนกได ๓ ลักษณะ คือประติมากรรมเพื่อใชตกแตงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถาปKตยกรรมและ
เครื่องใช ซึ่งมีทั้งที่อยูในรูปของหิน ภาพปูนปK—น และสัมฤทธิ์ เชน วัดจามเทวี จังหวัดลําพูน สุวรรณ
เจดีย+ในพระธาตุหริภุญชัยจังหวัดลําพูน สรางขึ้นตั้งแตคริสต+ศตวรรษที่ ๙ วัดเจดีย+สี่เหลี่ยมในเวียงกุมกาม สรางขึ้นตั้งแตปP พ.ศ.๑๘๔๓
๒. ดานนาฏศิลปpและดนตรี
จากการศึกษาพบวา ในอุษาคเนย+มีเครื่องดนตรีประเภทตีและเคาะมานานแลว ไมวาจะเปXน
โลหะหรือไม จึงไมสามารถบอกไดวาเริ่มมีมาจากแหลงใดเปXนแหงแรก นอกจากนี้ ดนตรีของพมา มอญ
ไทย ลาว และเขมร สวนใหญมีลักษณะและวิธีการเลนที่คลายคลึงกัน โดยเฉพาะดนตรีไทยและมอญ
ซึ่งจําแนกออกได ๔ กลุมหลักคือ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเปˆา คุณลักษณะของเครื่อง
ดนตรีไทยและมอญ จึงมีลักษณะของการแบงปKนกันทั้งหมด ดนตรีแบบมอญ เชน ปP•พาทย+มอญ เพลง
มอญ ไดเขามามีอิทธิพลตอศิลปะดนตรีไทยและพระราชพิธีสําคัญของไทยดวยเชนกัน อาทิ สมัยกรุง
ธนบุรีไดโปรดเกลาฯ ใหนําดนตรีมอญมาบรรเลงในงานฉลองพระแกวมรกต โดยปP•พาทย+มอญ ไดมี
โอกาสแสดงในงานหลวงครั้งแรก ในงานพระศพของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่ ๔
เนื่องจากทรงมีเชื้อสายมอญ และอีกครั้งในงานพระศพของพระเจาลูกเธอในรัชกาลที่ ๕
ดนตรีมอญ เปXนอีกตัวอยางหนึ่งของพลังอํานาจของวัฒนธรรมที่ชาวมอญในชุมชนมอญตางๆ
ใชในการแสดงอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรม ในรูปแบบของการขัดขืนเชิงสรางสรรค+ ไดแก วิธีการสืบทอด
และทํานุบํารุงสืบสานตอเนื่องมา ตัวอยางเชน ชุมชนขางมอญเกาะเกร็ด มีวงปP•พาทย+มอญคุณอรัญ รณ
ขาว บรรเลงประโคมในงานตางๆ ประกอบการรํ า มอญหรอมอญรํ า หรื อ ที่ ช าวมอญเรี ย กวา
“ปKวหะเป•—น” ซึ่งหมายถึง การรําประกอบมหรสพหรือการแสดงที่ใชตะโพนเปXนหลัก โดยมีหลักของ
การรําคือ ไมกาวยางเทาอยางรําไทย แตใชการเขยิบเทาไปกับพื้น ในขณะที่รําสายตาจะเคลื่อนไปตาม
มือที่รายรํา หลังจากจบทารําแตละทา ผูรําจะทิ้งมือลงบนหนาขาทุกครั้ง ซึ่งการรําแบบนี้ทําตามแบบ
นาฏศิลปŸมอญที่รูจักกันมาอยางแพรหลายตั้งแตอดีต ทั้งในงานมงคลและอวมงคล ตลอดจนในงาน
เฉลิมฉลองตางๆ ในปKจจุบัน ทั้งวงดนตรีปP•พาทย+มอญและรํามอญยังคงมีลูกหลานมอญสืบสานตอเนื่อง
มาจนถึงปKจจุบัน สําหรับเพลงมอญซึ่งรูจักกันแพรหลายจนถึงปKจจุบัน ไดแก เพลงมอญดูดาว สมิง
พระราม ยาเหล นอกจากนี้ ยังพบ“ทาง” ของเพลง หรือที่เรียกวา “ลูกมอญ” ปรากฏอยูในเพลงไทย
อีกเปXนจํานวนมาก
เพลงมอญและปP•พาทย+มอญ ยังคงไดรับความนิยมและเลนประโคมในงานตางๆ ของชาวมอญ
โดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานีที่มีชุมชนมอญอาศัยอยูจํานวนมากพบวามีวงปP•พาทย+มอญอยูถึง ๔๗ วง
กระจายตัวอยูในหลายอําเภอ อาทิ อําเภอเมือง ธัญบุรี คลองหลวง สามโคก ลาดหลุมแกว ลําลูกกา
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และหนองเสื อ ตั ว อยางเพลงมอญที่ ใ ชเลนกั น แพรหลาย ไดแก เพลงยกศพ เพลงเชิ ญ ผี เพลง
ดาวกระจาย เปXนตน ตัวอยางเพลงไทยที่มีชื่อเรียกวามอญก็มีอยูเปXนจํานวนมาก เชน มอญรองไห
มอญนกขมิ้น แขกมอญบางชาง กราวรํามอญ มอญแปลง
๓. ดานกฎหมาย
รากฐานของกฎหมายตราสามดวง ที่ใชกันมาตั้งแตกรุงศรีอยุธยา มีที่มาจากพระธรรมศาสตร+
จากรามัญ-ธัมมะสัตถัม โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศ+เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดกลาวไวใน
หนังสือชื่อ “ตํานานกฎหมายเมืองไทย และประมวลคําอธิบายทางนิติศาสตร+” วาในสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมาธิราช (พ.ศ.๒๑๑๒-๒๑๓๓) การเกี่ยวของของกรุงศรีอยุธยาและกรุงหงสาวดี กระทํา
ผานภาษารามัญ โดยมีผูแปลคัมภีร+พระธรรมศาสตร+หรือคัมภีร+แหงความยุติธรรมมาจากภาษารามัญ
เปXนภาษาไทย
ทั้งนี้ มีขอสันนิษฐานวาการติดตอกับมอญ ไดกระทํามาตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหงแลว และ
พบวาคาถาที่ปรากฏในกฎหมายไทย ตั้งแตคํานมัสการจนถึงพระธรรมศาสตร+ ก็มีลักษณะคลายกับ
คาถานมัสการในหนังสือไตรภูมิพระรวง นอกจากนี้ ยังพบอีกวา กฎหมายไทยถูกจัดหมวดหมูตามพระ
ธรรมศาสตร+มาตั้งแตสมัยสุโขทัย
๔. ดานอาหารพื้นบาน
อาหารพื้นบานมอญเปXนอาหารที่มีคุณประโยชน+สูงทางโภชนาการ เนื่องจากมักประกอบดวย
ผักสมุนไพร ปลา และเครื่องเทศ อาหารพื้นบานมอญ เปXนอาหารที่พบมากในสํารับอาหารของสามัญ
ชนทั่วไป สวนใหญเปXนแกง หรือที่ชาวมอญเรียกวา ควะ มี ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ แกงใสกะทิ
และแกงสม แกงสมของชาวมอญ นิยมใสกระชายและผิวมะกรูด และใสผักพื้นบานหรือผักที่มีรสออก
เปรี้ยว เชน กระเจี๊ยบ มะตาด มะสั้น สวนแกงกะทิที่นิยม ไดแก แกงเลียง แกงบอน กับประเภทที่สอง
ไดแก น้ําพริกและเครื่องจิ้ม มักใชปลาราเปXนสวนประกอบ มีทั้งที่ใสกะทิและไมใส นิยมใสเครื่องเทศ
และพืชผักสมุนไพรจํานวนมาก เชน หอมแดง กระเทียม ตะไคร ใบมะกรูด และใสเนื้อปลา อาจเปXน
ปลาสดหรือปลายางตามความนิยมในแตละพื้นที่
สําหรับอาหารพื้นบานที่นิยมใชในพิธีกรรมหรืองานเทศกาลตางๆ สะทอนถึงความเขมแข็งของ
ภูมิปK ญ ญาและอั ต ลั กษณ+ ทางวัฒ นธรรมของมอญ เชน ขาวแช หรื อที่ ช าวมอญเรี ยกวา เป•ล ดาจก+
ขนมจีน หรือที่ชาวมอญเรียกวา คะนอมจิน นิยมรับประทานกับน้ําพริกและน้ํายามอญ แกงมะตาด
แกงบอน แกงกระเจี๊ยบ และน้ําพริกตางๆ นอกจากนี้ ยังมีขนมหวานหลายประเภทที่ใชในพิธีกรรม
เชน กะละแม
เปXนที่นาสังเกตวา อาหารมอญเปXนวัฒนธรรมที่ถูกผสมผสานอยูในสังคมไทยอยางกวางขวาง
และอาหารหลายประเภทเปXนอาหารที่คนไทยคุนเคยกันเปXนอยางดี มีการปรุงและรับประทานกันอยาง
แพรหลายตั้งแตอดีตจนถึงในปKจจุบัน (พิสันห+ ปลัดสิงห+, ๒๕๓๐)
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๕. ดานวรรณกรรม
วรรณกรรมมอญถูกจําแนกเปXน ๓ ประเภทหลัก คือ ประเภทแรกเรียกวา ฉันทะลังกา จัดเปXน
หนังสือรอยกรองประเภทหนึ่ง มีลักษณะคลายกับกลอนรายของไทย แตงขึ้นสองชวงดวยกัน ชวงแรก
มีประมาณ ๑๖๐ เรื่อง แตงขึ้นตั้งแตครั้งที่มอญยังไมเสียอิสรภาพใหแกพมา แตงโดยเจาอาวาสวัด
อะ-เฟาะ (หญาคา) เมืองหงสาวดี วรรณกรรมกลุมนี้สวนใหญเปXนนิทานในเรื่องปKญญาชาดก โดยใชวิธี
จารไวบนใบลาน และคัดลอกตอๆ กันมา มักถูกนํามาอานในงานศพ เพื่อเปXนคติสอนใจใหแกลูกหลาน
และผูที่มารวมงาน สําหรับวรรณกรรมที่แตงขึ้นในชวงที่สอง แตงขึ้นเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปPที่ผานมามี
ประมาณ ๑๓ เรื่องแตงโดยหมอแผนโบราณชื่อ คลาย แตงขึ้นหลังที่อพยพเขามาอาศัยอยูใกลวัดฉิมพลี
ซึ่งเปXนวัดมอญบนเกาะเกร็ด ในประเทศไทยแลว วรรณกรรมกลุมนี้ ไดแก นางแกนจันทน+ ลูกปลาหมอ
พญาชางฉัททันต+ (กรมศิลปากร, ๒๕๕๖)
วรรณกรรมมอญประเภทที่สอง ไดแก เพลง มีลักษณะคลายโคลงสามของไทย วัตถุประสงค+
หลักเพื่อใชในการละเลนพื้นบานมอญตางๆ อาทิ ทะแยมอญ แตบทจะสั้นกวาฉันทะลังกา กับอีกสวน
หนึ่ง เปXนการแตงขึ้นเพื่อการอานทั่วๆ ไป เนื้อหาสวนใหญเปXนธรรมะ สุภาษิต และคติสอนใจตางๆ
และประเภทสุ ด ทาย ไดแก รอยแกว มี ลั ก ษณะเปX น หนั งสื อที่ มีเ นื้ อหาเกี่ ย วกั บ ศาสนา สํ า หรั บให
พระสงฆ+ ใชเทศน+ อาทิ นิ ทาน พงศาวดาร คติ ธ รรมคํา สอน และเรื่ องราวทางประวั ติศาสตร+ มอญ
(กรมศิลปากร, ๒๕๕๖)
อนึ่งพบวา วรรณกรรมสําคัญหลายฉบับของไทยไดรับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมมอญ อาทิ
ราชาธิราช ซึ่งถูกตีพิมพ+หลายครั้ง และตอมาถูกนํามาใชประกอบเขากับทารําทาฟ‚อนแบบพมาและ
แบบมอญ เรียกวา ฟ‚อนมานรามัญ (สุเนตร ชุตินธรานนท+, ๒๕๕๐)
ในจารึกวัดโพธิ์ ที่วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ก็พบวามีภาพมอญและจารึกเปXนโคลงสี่สุภาพไว
ดังนี้ (ทวีศักดิ์ เผือกสม, ๒๕๔๖, หนา ๓๗-๓๘, ๑๒๓-๑๒๔)
นี้ภาพเตลงเขตรแควน
คือเหลารามัญฉมัง
ไวหวังเพื่อประชา
เผื่อวาภายหนาลี้
นุงผาตรางริ้วเชน
พันโพกเกลาแตงกาย
มอญมักสักไหลหลัง
พลอยทับทิมนาเนื้อ

หงสา วดีแฮ
หมูนี้
ชมเลน
ลับหาย
ชาวอัง วะแฮ
ใสเสื้อ
ลงเลข ยันต+นา
นับถือ (ขุนมหาสิทธิโวหาร ผูแตง)
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นอกจากนี้ ยั ง พบวาวรรณกรรมมอญ ไดมี อิ ท ธิ พ ลตอวรรณกรรมไทยหลายฉบั บ และ
ประวัติศาสตร+สังคมของไทย อาทิ การแปลราชาธิราช เปXนภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทั้งในสวนของ
นิทาน แนวคิดที่ใชเปรียบเทียบ เปXนตน
๖. ดานการเมืองการปกครอง
มอญ เปXนกลุมชาติพันธุ+ที่เขามามีบทบาทและอํานาจในดานการเมืองการปกครองของไทยใน
หลายชวงเวลาของพัฒนาการทางประวัติศาสตร+ ตัวอยางเชน ในราชสํานักสมัยรัชกาลที่ ๔ เจาจอม
มารดาซอนกลิ่น มีชีวิตอยูในชวงปP พ.ศ.๒๓๗๘-๒๔๖๘ เปXนเจาจอมเชื้อสายมอญ ธิดาของพระยาดํารงราชพลขันธ+ (จุย คชเสนี) เจาเมืองนครเขื่อนขันธ+ (พระประแดง) ผูคุมกําลังคนมอญเกือบทั้งหมด
ในสยามประเทศในขณะนั้น หลังจากเขาถวายตัวตอรัชกาลที่ ๔ แลว เจาจอมมารดาซอนกลิ่น ไดให
ประสูติพระโอรสคือ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ (พระองค+เจากฤษดาภินิหาร ตนสกุล กฤดากร)
เจาจอมมารดาซอนกลิ่น เปXนสตรีในราชสํานักที่เครงครัด ในธรรมเนียมประเพณีมอญและ
พุทธศาสนา มีความเชี่ยวชาญในการปรุงอาหารมอญ ในขณะเดียวกันก็เปXนสตรีผูมีความคิดกาวหนา มี
ความเชื่อมั่นในเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชน และเปXนศิษย+เอกของ Anna Leonowens จนไดรับคําชม
วา “มีความขยันหมั่นเพียรและมาเรียนสม่ําเสมอมิได4ขาด ผิดกับผู4หญิงอื่นๆ ที่เรียนบ4างหยุดบ4าง”
(ชาญวิทย+ เกษตรศิริ และองค+บรรจุน, ๒๕๕๑, หนา ๕๘)
ความสนใจใฝˆเรียนรูของเจาจอมมารดาซอนกลิ่น ทําใหเธอมีโอกาสอานวรรณกรรมอมตะชื่อ
Uncle Tom’s Cabin ของ Harriet Beecher Stowe ซึ่ง Anna Leonowens นํามาใชประกอบการ
เรียนการสอนในชวงเวลานั้น โดยผูประพันธ+หนังสือเลมนี้เปXนนักประพันธ+ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง
ระดั บโลก และเปX นแกนนํา สนับ สนุ นการเลิ กทาสในสหรัฐ อเมริ กาในชวงคริส ต+ ศตวรรษที่ ๑๘๕๐
(Goldner, ๒๐๐๑) เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้สงผลตอแนวคิดเรื่องเสรีภาพของผูอานทั่วโลก
รวมทั้งเจาจอมมารดาซอนกลิ่น ดังปรากฏความกลาวตอนหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือชื่อ The Romance
of the Harem ของ Anna Leonowens วา เจาจอมมารดาซอนกลิ่นไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องการเลิก
ทาสไว ประมาณปP พ.ศ.๒๔๑๐ หรือกอนรัชกาลที่ ๔ จะสวรรคต ๑ ปP (Leonowens, ๑๙๙๑) ความ
วา “ตั้งแตBนี้ตBอไป ฉันจะเลิกซื้อเพื่อนมนุษยHมาเปIนทาส เว4นแตBวBาจะเปIนการซื้อเพื่อมาปลBอย เพื่อให4
เปIนไทแกBตัว”
อนึ่ง การอพยพเขามาของมอญนั้นมีทั้งที่เปXนประโยชน+ทางการเมืองการปกครอง ไดแกกลุมที่
รับราชการดวยความจกรักภักดี ไดรับความดีความชอบ มียศถาบรรดาศักดิ์สืบเนื่องตอกันมาหลายชั่ว
อายุคน เชน กลุม พระยาเจงในสมัยกรุงธนบุรี หลังควบคุมทัพมอญออกรบกับพมาจนชนะและไดเลื่อน
ยศเปXนเจาพระยามหาโยธา ในแผนดินสมเด็จพระพุทธยอดฟ‚าจุฬาโลก ตนสกุล “คชเสนี” และชาว
มอญบางกลุมที่เขามากอความสับสนวุนวายจนถูกประหารชีวิตลงจํานวนมาก
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๗. ดานภาษา
ภาษามอญ เปXนภาษาเกาแก ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic Languages)
มีอายุประมาณ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ปPมาแลว มอญ (Monic) มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเปXนของตนเอง
โดยมอญไดรับ อิทธิ พลภาษาเขีย นมาจากอิน เดี ย ทํ าใหมีบ ทบาทสําคั ญในการถายทอดอารยธรรม
อิ น เดี ย ไปยั งชนชาติ อื่น ๆ เชน พมา ไทย และลาว นั กภาษาศาสตร+ ผู รู ภาษามอญระบุ ว า มี คําใน
ภาษาไทยประมาณ ๗๐๐ คํา ที่มีรากมาจากภาษามอญ คําสวนใหญอยูในหมวดอาหารและการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน เชน เกวียน กําปK•น ปลากะพง มะกอก มะพราว
อยางไรก็ตาม การที่มีผูอานและเขียนภาษามอญ ไดนอยลงทั้งในประเทศไทยและพมา ทําให
ภาษามอญอยูในภาวะวิกฤตตอการสูญสลาย แมวาหลังจากปP พ.ศ.๒๕๔๔ เมื่อกลุมมอญชาตินิยม ยอม
ทําสัญญาสงบศึกกับรัฐบาลทหารพมา ทําใหมีการอนุญาตใหมีการสอนภาษามอญในโรงเรียนเอกชน
ของมอญ และการสอนภาษามอญนอกเวลาเรียน โดยมีพระภิกษุเปXนครูผูสอน แตจํานวนโรงเรียนมอญ
ที่ใชภาษามอญในการเรียนการสอนในพมาก็มีอยูนอยมาก มักพบเฉพาะในบริเวณตามแนวชายแดน
ในเขตปลดปลอยของกองทัพมอญอิสระเทานั้น
ในกรณีของประเทศไทย แมวามอญในชุมชนไทยรามัญตางๆ ยังมีการใชภาษามอญเพื่อการ
สื่อสารระหวางกันในชีวิตประจําวัน แตก็มีแนวโนมของการใชนอยลง ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่ง
ในปKจจุบันพบวา ถูกกลืนกลายโดยภาษาพมาและภาษาไทยทองถิ่น เนื่องจากมีผูอพยพชาติพันธุ+พมา
เขามาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนมอญในจังหวัดสมุทรสาคร ทําใหมีการใชภาษาพมาเพิ่มมากขึ้น
ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดนอกจากนี้ยังพบวา ลูกหลานมอญที่เกิดในชุมชนไทยรามัญ มีแนวโนมที่จะ
พูดและเขียนภาษามอญไดนอยลงตามลําดับ
๘. ดานศาสนาและความเชื่อ
ชาวมอญ มีคติความเชื่อในเรื่องผีและอํานาจเหนือธรรมชาติเปXนหลัก พิธีกรรม ประเพณี และ
กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน จึงมักถูกเชื่อมโยงเขากับความเชื่อเรื่องผี ทั้งผีบรรพบุรุษ ผีเรือนหรือ
กะหลกฮอย (Kalok-hoi) และผีอื่นๆเปXนจํานวนมาก ทําใหมอญมีพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการไหวผีและ
รําผี โดยประเพณีการนับถือผีของชาวมอญในพมาแตกตางกันไปในแตละเมือง อาทิ มอญในพะสิมหรื
อมอญเต‡ ะ (Mondeh) บู ช าผี ผ า (Nichaiyok, ๒๐๐๔, p. ๗๒) มอญในยางกุ งหรื อ มอญเติ ง
(Mondaung) บูช าผีมะพราว มอญในเมาะตะมะหรือมอญญะ (Monya) บู ชาผีไมไผ (Tun Thein,
๑๙๙๕, pp. ๑๕-๑๖)
สํา หรั บ ความเชื่ อเกี่ ย วกั บ ศาสนาพบวา รามั ญ นิ กาย เขามามี อิทธิ พลครั้ งแรกในสมั ย กรุ ง
สุโขทัย เมื่อปP พ.ศ.๑๘๐๐ ในสมัยอยุธยา จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร+ มีพระยามอญ
๗ คนจาก ๗ หัวเมือง ไดแก เมืองทองผาภูมิ เมืองทาขนุน เมืองไทรโยค เมืองทาตะกั่ว เมืองลุม เมือง
สมิงสิงหบุรี และเมืองทากระดาน มีฐานะเปXนไพรหลวงจึงขึ้นตรงกับเจาเมืองกาญจนบุรี แตหลังจาก
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ไดรับพระบรมราชานุญาตใหพาครอบครัวและผูคนเขามาตั้งถิ่นฐานในเขตอําเภอโพธาราม ในเขตเมือง
ราชบุรี ก็ไดรวมกันสรางและบูรณะวัดมอญ คือวัดคงคารามและวัดนครชุมน+ โดยวัดคงคาราม ตอมาได
กลายเปXนศูนย+กลางการปกครองคณะสงฆ+แบบรามัญนิกาย มีพระครูรามัญธิบดี หัวหนาคณะสงฆ+เปXน
ผูปกครอง สวนวัดนครชุมน+ เปXนวัดของสามัญชนชาวมอญ ปรากฏหลักฐานความพยามสรางพระสถูป
แบบพระมุเตา เปXนรูปฐานพระสถูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ ทุกวันนักขัตฤกษ+ทางพุทธศาสนาจะมีการ
ทําบุญใหญสม่ําเสมอ และมีการจัดแขงเรือแบบมอญ
ในสมั ยรั ชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัต นโกสิ นทร+ คณะสงฆ+ไทยเกิ ดความเสื่อม จึงมีการสถาปนา
คณะสงฆ+ธรรมยุตินิกายขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๘ และในปP พ.ศ.๒๓๙๔ ไดยุบเลิกคณะสงฆ+รามัญ ยกเลิก
การสอบเปรียญรามัญ และจัดใหคณะสงฆ+รามัญไปสังกัดอยูกับคณะกลาง หรือคณะธรรมยุต ขึ้นกับ
เขตปกครองสงฆ+ตามเมืองที่ตั้งอยู จนในที่สุดคณะสงฆ+รามัญสิ้นสุดลง
หลังจากชาวมอญอพยพเขามาอาศัยอยูจํานวนมากขึ้น ไดมีการสรางวัดมอญเพิ่มขึ้น โดยวัดที่
สรางขึ้นทางดานฝK•งตะวันออกของแมน้ําแมกลอง ไดแก วัดนครชุมน+ (พ.ศ.๒๒๙๕) และดานตะวันตก
บริเวณฝK•งตรงขาม ไดแก วัดมวง (พ.ศ.๒๒๒๓) ตั้งอยูในเขตอําเภอบานโปˆง วัดมอญที่สรางขึ้นในสมัย
กรุงธนบุรี ดานฝK•งตะวันออกของลําน้ําแมกลอง ไดแก วัดคงคาราม (พ.ศ.๒๓๒๐) วัดโชค (พ.ศ.๒๓๒๓)
ตั้งอยูในเขตอําเภอโพธาราม และดานฝK•งตะวั นตกของแมน้ํา ไดแก วั ดมะขาม (พ.ศ.๒๓๑๑) และ
วัดตาล (พ.ศ.๒๓๒๓) อยูในเขตอําเภอบานโปˆง
๙. ดานหัตถกรรม
“ผามอญ” มีคุณลักษณะโดดเดนที่สะทอนอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรม และบุคลิกลักษณะของ
ชาติพันธุ+มอญในดานความกตัญ¡ู การดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย ความเปXนทองถิ่น และความออน
นอมถอมตนตอธรรมชาติและอํานาจเหนือธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน ผามอญ ก็สะทอนถึงพลังอํานาจ
และความยิ่งใหญในพลังของวัฒนธรรม ที่พยายามตอตานขัดขืนวัฒนธรรมกระแสหลักทั้งในพมาและ
ในไทย โดยการแฝงสํานึกรักแผนดินเกิดและเชื้อชาติของตนไวในประเพณีการมอบผา ตลอดจนการ
แสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจในความเจริญรุงเรืองของอารยธรรมมอญและอาณาจักรมอญในอดีต ผาน
การแตงกายแบบมอญในเทศกาลงานบุญและวันสําคัญของชาติมอญ
ผามอญ จึงเปXนสัญลักษณ+ที่สะทอนพลังอํานาจของชนชาติมอญในหลากหลายเวลาและบริบท
ทางสังคม อยางไรก็ตาม เปXนที่นาสังเกตวา การศึกษาเรื่องผามอญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
กลับมีอยูนอยและจํากัดมาก ดังพบวาไมปรากฏคําวามอญ ในดัชนีคนเรื่องในหนังสือ Textiles from
Burma: Featuring the James Henry Green Collections (Dell and Dudley, ๒๐ ๐๓) การ
กลายเปXนคนไรชาติของมอญ ทําใหชนชาติมอญยึดเอาวัฒนธรรม อาทิ คานิยม ภาษา ประวัติศาสตร+
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และความเชื่ อ ทางศาสนา ตลอดจนผลผลิ ต ทางวั ฒ นธรรมเอาไวอยาง
เครงครัด ดังนั้น ชนชาติมอญ ไมวาจะอพยพโยกยายไปอยูที่ใดก็มักนําพาวัฒนธรรมติดตัวไปดวยเสมอ

๔๖

และหัตถกรรมผาเปXนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมมอญที่โดดเดน มีเอกลักษณ+ และสะทอนถึงอัตลักษณ+
มอญ
การนุงซิ่นหรือกะนิน (Ganin) แพรหลายเขามาในดินแดนที่เปXนประเทศไทยในปKจจุบัน ตั้งแต
กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ดงปรากฏหลักฐานผูหญิงมอญนุงซิ่นแบบดังกลาวปรากฏอยูหลายแหง อาทิ
บนบานประตูอุโบสถวัด บางน้ําผึ้ งนอก อํ าเภอพระประแดง จั งหวั ดสมุ ทรปราการ ภาพเขีย นบาน
หนาตางไมวัดบางแคใหญ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (สรางขึ้นเมื่อปP พ.ศ.๒๓๕๗) ซึ่งเปXนรูป
ของผู หญิ ง มอญสวมเสื้ อ เขารู ป สี ข าว และผู ชายนุ งผาผื น ใหญมาก เรี ย กวา ปะโซ (Pah-so) ยาว
ประมาณ ๔๐๐ เซนติ เ มตร กวาง ๑๕๐ เซนติ เ มตร นุ งแบบเดี ย วกั บ นุ งโสรง ชายผาเหลื อ ทบไว
ดานหนาหรือพาดไหล ปลายดานหนึ่ งเย็บ ริมเปX นถุงรู ปตัววี เอาไวเก็ บของใชสวนตัวขนาดเล็ก ใน
ชีวิตประจําวัน ปะโซที่ใชจะทอจากผาฝ‚าย แตในโอกาสพิเศษจึงใชผาไหม ทอเปXนลายทาง ลายตาราง
หมากรุก (ปะหนกฮอย หรือ Panok-hoi) หรือผาไหมทอยกดอกตามความนิยมของชาวมอญในแตละ
พื้นถิ่น โดยลักษณะผาซิ่นของผูหญิงมอญ เปXนหัวซิ่นยกสูงเสมออกและแหวกผาจากสะดือถึงชายผา
ดานลาง คลายเครื่องแตงกายของพญามารที่พบบนแผน ดินเผาเคลือบที่สถูปอะจาปะลา เมืองหงสาวดี
ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาธรรมเจดีย+เมื่อปP พ.ศ.๑๙๖๐
ผานุงผืนยาวหรือผาเกริดฮะโลนของมอญ มีอิทธิพลตอการแตงกายของพมา (U Min Naiang,
๒๐๐๐, pp. ๗๐-๗๒) และยังถือปฏิบัติกันในกลุมชนชาติมอญที่อาศัยอยูในประเทศไทย โดยสวนใหญ
จะนิยมใสในเทศกาลสงกรานต+ งานบุญใหญ และวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดยผามอญมีความสัมพันธ+
อยางลึกซึ้งกับความเชื่อเรื่องผีของชาวมอญ ที่ในปKจจุบันนี้ก็ยังถือปฏิบัติกันอยู ดังพบวา สัญลักษณ+
ของผีบรรพบุรุษประกอบดวย ผาบรรพบุรุษ (ฤยาดปะหนก) หรือที่มอญในไทยออกเสียงวา “หยาดอะ
หลก” หรือผาผี ประกอบดวย (๑) ผานุงผืนยาว (เกริดอะโลน) ทอดวยลวดลายประจําตระกูลของตน
(๒) เสื้อผาหนาแขนยาวสีขาว (๓) ผาโพกศีรษะสีขาวหรือแดง (๔) แหวนพลอยแดงหรือขาว (๕) ผา
กะนิน มีลักษณะตัวซิ่นเปXนสีขาว หัวซิ่นหรือตีนซิ่นเปXนสีแดง และ (๖) ผาสไบสีแดง
ผามอญ จึงมีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชาวมอญ เมื่อมีการอพยพโยกยายถิ่นฐาน และการ
ออกไปสรางครอบครัวใหม หัวหนาครอบครัวจะตองเตรียมจัดหาผาบรรพบุรุษและเครื่องประดับที่
เหมื อนกั บ ของเดิ มมอบใหติ ด ตั ว ไป (Halliday, ๑๙๑๗) เพื่ อ เปX น มงคลแกชี วิ ต และแสดงการเปX น
ครอบครัวเดียวกัน ผานสัญลักษณ+ คือ ผามอญ เพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพและความกตัญ¡ูตอผี
บรรพบุรุษเดียวกัน โดยผาบรรพบุรุษจะถูกเก็บไวที่เสาผีเรือน ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของตัวเรือน
ดั้งเดิม ชาวมอญจะไมเก็บผาผีของครอบครัวอื่นไวในเรือนตน เพราะถือวาเปXนสิ่งอัปมงคล ผาผีบรรพ
บุรุษจึงเปXนสัญลักษณ+บอกความเปXนครอบครัวเดียวกัน คนถือผาผีเดียวกันแตงงานกันไมได
ในชวงรัชสมัยของพระเจาอลองพญา ในปP พ.ศ.๒๓๐๐ พมามีนโยบายกําจัดชนชาติมอญ ผาผี
บรรพบุรุษจํานวนมากจึงสูญหายและถูกทําลายลง สําหรับผาผีบรรพบุรุษของชนชาติมอญในไทย สวน
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ใหญนิยมใชสีเขมขรึมๆ และชาวมอญรุนลูกหลาน แมจะเกิดและเติบโตในไทย ก็ยังนิยมสวมใสผามอญ
ในเทศกาลสําคัญทั้งในกลุมเด็ก วัยรุน และผูสูงอายุ
๓. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
๓.๑ แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural Concept)
๓.๑.๑ นิยาม
วัฒนธรรม (Culture) หมายความถึง สิ่งที่มนุษย+สรางสรรค+ขึ้น มีทั้งสวนที่เปXนนามธรรม เชน
คานิ ยม ความเชื่อ และประเพณี เปXน ตน และสวนที่เ ปXน รูป ธรรม ไดแก นวั ตกรรมตางๆ ที่มนุษย+
ประดิษฐ+ขึ้น เชน เรือนมอญ อาหารมอญ เครื่องแตงกายแบบมอญ ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ (ปะหนก) เปXนตน
๓.๑.๒ ที่มาและพัฒนาการ
วัฒนธรรม มีความหลากหลายและแตกตางกันไป ตามบริบททางสังคม ประวัติความเปXนมา
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ชาติพันธุ+ และพัฒนาการของสังคมนั้นๆ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม จึงมี
ลักษณะที่เปXนพลวัต กลาวคือ มีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา จากเดิมในยุคแรกหรือยุคโรแมน
ติก หรือประมาณศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม ไดรับอิทธิพลอยางมากจากลัทธิอาณา
นิคมของโลกตะวันตก โดยถูกนําไปยึดโยงเขากับแนวคิดเรื่อง “อารยธรรม” และในที่สุดไดถูกใชเปXน
เครื่องชี้วัดความเจริญของสังคมตางๆ ตลอดจนถูกใชเปXนเครื่องมือทางการเมืองในการจําแนกชวงชั้น
ทางสังคมและความมีอารยธรรม ซึ่งในปKจจุบัน แนวคิดเรื่อง วัฒนธรรมเอกภาค (Monadic Culture)
ในลักษณะนี้ ถูกวิพากษ+วิจารณ+อยางกวางขวาง และไมเปXนที่ยอมรับอีกตอไปในแวดวงนักสังคมศาสตร+
และการพัฒนาสังคม
พัฒนาการของแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมไดเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ในชวงปลายคริสต+ศตวรรษที่
๑๙ นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยา ไดใหความหมายของวั ฒ นธรรมในมิ ติ ที่ ก วางขึ้ น โดยอนุ ม านวา มนุ ษ ย+ มี
วิวัฒนาการที่เทาเทียมกัน และเริ่มใหความสําคัญกับวัฒนธรรมยอย (Sub-culture) ของคนในสังคม
ตอมาในชวงศตวรรษที่ ๒๐ นักสังคมวิทยา จึงไดใหความสนใจกับ แนวคิดเรื่อง วัฒนธรรมบรรษัท
(Corporate Culture) หรือการนําแนวคิดเรื่องวัฒนธรรม มาใชในการทําความเขาใจกับองค+กรหรือ
หนวยทางสังคมเพิ่มมากขึ้น
ในศตวรรษที่ ๒๑ พบวาแนวคิดเรื่องวัฒนธรรม ไดปรับเปลี่ยนไปอยางมาก โดยมีปKจจัยสําคัญ
ไดแก การเคลื่อนตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน+ ที่มีสภาวะไรพรมแดน
หลากหลาย และมีพลวัตสูงดังนั้น วัฒนธรรมในความหมายใหมนี้ สอดคลองกับมิติใหมของ “ชุมชน
(Community)” ที่มีอาณาบริเวณทั้งทางกายภาพ สั งคม และวัฒนธรรมที่กวางไกล จึงกลาวไดวา
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เงื่อนไขใหมของสังคมโลก สงผลใหแนวคิดเรื่องวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้น มี
ความซับซอน หลากหลาย และมีมิติเชิงสัญลักษณ+ เพิ่มมากขึ้น
๓.๒ แนวคิดอัตลักษณMทางวัฒนธรรม
๓.๒.๑ นิยาม
อัตลักษณ+ทางวัฒนธรรม หมายความถึง สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะเดนของบุคคล กลุม
และ/หรือชุมชน ซึ่งประกอบดวย ๒ สวนคือ สวนที่เปXนนามธรรม เชน ระบบความเชื่อ อุดมการณ+
คานิยม เปXนตน และสวนที่เปXนรูปธรรม เชน ผลผลิตของความคิด ความเชื่อ และการสรางสรรค+ของ
บุคคลและ/หรือชุมชน เชน อาหาร การแตงกาย ประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ เปXนตน
๓.๒.๒ ที่มาและพัฒนาการ
ในปKจจุบัน แนวคิดเรื่องอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรม ไดรับความสนใจจากนักสังคมวิทยาและ
นักมานุษยวิทยาอยางกวางขวาง โดยแนวคิดอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรม ใหความสําคัญกับการสืบคน
เงื่ อนไขตางๆที่ มีความสั มพัน ธ+กับการเสื่อมสลายลงของอั ตลั กษณ+ ทางวั ฒ นธรรม อาทิ ปK จจั ยดาน
สถานที่ เพศสภาวะ เชื้อชาติ ประวัติศาสตร+ สัญชาติ ภาษา ปฐมบทเรื่องเพศสัมพันธ+ ความเชื่อทาง
ศาสนา และความเปXนชนเผา เปXนตน ความแตกตางระหวางอัตลักษณ+ทางสังคม (Social Identity)
กับอั ตลั กษณ+ทางวัฒนธรรม คื อ อัต ลักษณ+ทางสังคม มี ความสั มพั นธ+ กับ แนวคิด เรื่ องตัว ตน (Selfconcept) ของบุคคล ที่เกิดขึ้นจากการเปXนสมาชิกกลุมหรือองค+กรทางสังคมหนึ่งๆ ในขณะที่แนวคิด
ดานอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรม ใหความสนใจกับความคิดและการแสดงออกของบุคคล หรือกลุม ที่ไดรับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมในฐานะที่เปXนสมาชิกกลุมนั้นๆ
ในรอบทศวรรษที่ ผานมา นั กสั งคมศาสตร+ ไดใหความสนใจกั บแนวคิ ดเรื่ องอั ต ลั กษณ+ ทาง
วัฒ นธรรมกั บการพัฒ นาเพิ่ มมากขึ้ น เนื่ องจากพบวาเกิด ผลกระทบดานสบตลอดจนความขั ดแยง
มากมาย ที่สืบเนื่องมาจาก การพัฒนาที่ละเลยอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ การพัฒนาตามแนว
สมัยใหมในรองสี่ทศวรรษที่ผานมา ไดสงผลกระทบตอการเสื่อมสลายลงของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม จากรายงานของ Social Report ประจํา ค.ศ.๒๐๑๐ (Ministry of Social Development,
๒๐๑๐) พบวา ในปKจจุบันอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรม คือ ตัวชี้วัดที่สําคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคคล กลุม และชุมชน และความรูความเขาใจในอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรม นํามาซึ่งการสรางเสริม
ความรูสึกเปXนเจาของ และความตองการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา เนื่องจากเกิดความรูสึก
มั่น คงในการดํา เนิ นชี วิ ต ซึ่งผลของการพั ฒ นาตามแนวทางนี้ นํา มาซึ่ งผลลั พธ+เ ชิงบวกทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สุขภาพ และการศึกษา เนื่องจากเปXนการพัฒนาที่วางอยูบนพื้นฐานของความเขมแข็งดาน
เครื อขายสั งคม ที่ มีส วนสํ า คั ญในการสงเสริ มสนั บ สนุน และการแบงปK น คานิ ย ม (Shared Value)
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ตลอดจนความคาดหวังในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในที่สุดจะชวยใหบุคคลและกลุมสามารถกาวพน
อุปสรรคของการพัฒนา กอใหเกิดความรูสึกไววางใจ และทุนทางสังคมที่เขมแข็ง
๓.๓ แนวคิดนวัตกรรมสังคม
๓.๓.๑ นิยาม
นวัตกรรม มาจากคําภาษาบาลี วา “นวต” กับคําวา “กรม” จากภาษาสันสกฤต พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปP พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายวา นวัตกรรมหมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นใหมหรือแปลก
จากเดิมซึ่งอาจเปXนความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ+ ในภาษาอังกฤษนวัตกรรมใชคําวา “Innovation”
ซึ่งมีรากศัพท+มาจากคําในภาษาละตินวา (Innovare) (Whitaker, ๒๐๑๔) หมายถึง สรางใหม ฟ–—นฟู
ทั้งสิ่งที่เปXนรูปธรรมเชนวิธีการ หรือนามธรรมเชนความคิด สวนคําวา นวกรรม นวการ นวกิจ หมายถึง
การกอสราง
จากการทบวนวรรณกรรมพบวา มีการศึกษาเรื่องนวัต กรรมมาเปXนระยะเวลานานแลวใน
ตางประเทศ แตการใหคําจํากัดความ ตลอดจนความเขาใจตอความหมายในทิศทางเดียวกันนั้นยังไม
สามารถทําใหเกิดการยอมรับไดโดยทั่วไป เนื่องจากความแตกตางกันในดานวิธีคิด และภูมิหลังใน
ศาสตร+แตละแขนงของนักวิชาการตางๆ
Evon (๒๐๐๓, ๒๐๐๙) เสนอวา นวัตกรรมครอบคลุมถึงแนวความคิด แบบแผนพฤติกรรม
ตามระบบสังคม ประเพณี วัฒนธรรม หรือสิ่งประดิษฐ+ที่ไดจากวิทยาการใหมๆ ที่แตกตางไปจากของที่
มีอยูเดิม
สมนึก เอื้อจิระพงษ+พันธ+ และคณะ (๒๕๕๓) ศึกษาเรื่อง นวัตกรรม: ความหมาย ประเภท
และความสําคัญตอการเปXนผูประกอบการ ไดรวบรวมความหมายของนวัตกรรมจากนักวิชาการตางๆ
ไว พบประเด็นสําคัญดังนี้ Evon (๒๐๐๙) กลาววา นวัตกรรมเปXนกระบวนการของการพัฒนาความคิด
ใหม คือการปฏิบัติ หรือ สิ่งใหมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใชในองค+การ และเปXนที่ยอมรับของคนในองค+การ
กลาวโดยสรุป นวัตกรรมจึงเปXนสิ่งที่ตอยอดของสิ่งประดิษฐ+ใหเขาถึงและเปXนที่ยอมรับของสังคม ใน
ลักษณะของผลิตภัณฑ+ใหมหรือกระบวนการใหม ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใชเปXนครั้งแรกและกอใหเกิด
ประโยชน+
จากนิยามตางๆ ดังกลาวมาสามารถสรุปประเด็นสําคัญใน ๓ ประเด็นไดวา (๑) มิติของความ
ใหม (Newness) ซึ่งอาจเปXนลักษณะของผลิตภัณฑ+ บริการ หรือกระบวนการ โดยจะเปXนการปรับปรุง
จากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหมเลยก็ได (๒) ประโยชน+ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) โดย
สามารถทํ าใหเกิ ด มู ล คาเพิ่ มขึ้ น ไดจากการพั ฒ นาสิ่ งใหมนั้ น ๆ ซึ่ งผลประโยชน+ ที่จ ะเกิ ด ขึ้ น อาจจะ
สามารถวัดไดเปXนตัวเงินโดยตรง หรือไมเปXนตัวเงินโดยตรงก็ได และ (๓) การใชความรูและความคิด
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สรางสรรค+ (Knowledge and Creativity Idea) สิ่งที่จะถือเปXนนวัตกรรมจะตองเกิดจากการใชความรู
และความคิดสรางสรรค+เปXนฐานของการพัฒนาใหเกิดขึ้นใหม ไมใชลอกเลียนแบบหรือทําซ้ํา
ในประเทศไทย แนวคิดนวัตกรรมทางสังคม เปXนแนวคิดที่เริ่มแพรหลายมากขึ้นในการพัฒนา
โดยจะเห็นไดจาก การจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕
โดยมีสาระสําคัญในดานการสรางสรรค+ความใหม ความทันสมัย และการเรียนรูแบบบูรณาการ หรือ
การเปXนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา
ผูนํ าทางสังคม ธุ รกิ จ และการเมื อง หลักสูต รศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต (จีน ในระบบเศรษฐกิ จโลก)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เพื่อสรางดุลยภาพการสื่อสาร (Communication and Media) และ
พัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทตอ
สังคมและชีวิต โดยเนนความเปXนองค+กรดานการศึกษาและวิจัยที่มีรากฐานจากการบูรณาการศาสตร+
ดานการสื่อสาร คอมพิวเตอร+และเทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะเขาดวยกัน เพื่อสรางมิติองค+
ความรูที่ทัน สําหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวคิดวาหากสรางสมดุลและบูรณาการใหเกิดขึ้นไดแลว
ยอมจะพัฒนาสื่อเหลานั้นใหเปXนเครื่องมือในการสรางสรรค+ประโยชน+แกสังคมไดมากมาย อาทิ สื่อสาร
บันเทิง
นวัตกรรมสังคม จึงเปXนกลไกที่สนับสนุนใหคนในสังคมรวมคิดรวมทํา รวมสรางความรู เพื่อ
สรางสรรค+สิ่งใหม ผานกระบวนการวิจัย สรางความรู และจัดระบบความรูใหอยูในรูปที่เหมาะสมกับ
การใชงาน หรือที่เรียกวา “การจัดการความรูเพื่อการพัฒนา” นวัตกรรมสังคม จึงนิยามไดทั้งในแนว
กวางใหเปXนระบบเชิงซอน (Complex system) เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงและความซับซอน เพื่อทํา
ใหเกิดพลัง และนิยามในเชิงปฏิบัติการในชวงเวลาหนึ่งๆ นวัตกรรมสังคม จึงครอบคลุมถึง วิธีการใหม
วิธีคิดใหม กระบวนทัศน+ใหม โอกาสใหม ซึ่งอาจเกิดแบบกาวกระโดดในทันที หรือคอยๆ สะสมจนถึง
ระดับหนึ่งแลวเกิดการกาวกระโดด
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และวาสนา อิ่มเอม (๒๕๔๕) สรุปวา นวัตกรรมสังคม คือ สิ่งใหมๆ
จากกระบวนการคิดรวมกับจินตนาการ รวมถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อทําใหสังคมดีขึ้น สิ่งใหมๆ นี้รวมถึง
การปรับหรือพัฒนาบนฐานเดิมดวย โดยมีลักษณะเดนของกิจกรรมที่เปXนองค+ประกอบรวม ดังนี้ (๑)
การเป•ดพื้นที่ทางปKญญาและพื้นที่ทางสังคมเพื่อใหมีการแสดงออก (๒) เกิดจากการรวมคิด รวมสราง
ของคนในสังคมไมใชการสั่งการจากภายนอก (๓) เกิดจิตสํานึก คํานึงถึงประโยชน+ตอสังคมมากกวา
ประโยชน+สวนตนหรือของกลุม และ (๔) มีพัฒนาการ ไมเกิดขึ้นและหายไปอยางรวดเร็ว แตอาจมีการ
เปลี่ยนรูปแบบอันเปXนผลจากการคิดสรางสรรค+ มุงมั่น และลงมือปฏิบัติ
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ความหมายของนวัตกรรมจากนักวิชาการทั้ง ๒ กลุม พบวาในกลุมสังคมศาสตร+จะเนนตนทาง
ของนวั ต กรรมที่ เ กิ ด จากชุ ม ชนในรู ป แบบของนวั ต กรรมทางความคิ ด หรื อ กระบวนการ โดยไม
จําเปXนตองเปXนสิ่งใหม อาจพัฒนามาจากพื้นฐานเดิมก็ได ขณะที่นักวิชาการในกลุมเศรษฐศาสตร+เห็น
วา นวัตกรรมทางสังคมอยูในรูปของผลิตภัณฑ+ บริการ และกระบวนการที่มุงประโยชน+ในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม โดยใหผลตอบแทนที่วัดไดเปXนตัวเงินหรือไมเปXนตัวเงินก็ได
๓.๓.๒ ประเภท
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (๒๕๔๗) แบงนวัตกรรมออกเปXน ๒ ประเภท คือ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ+ และนวัตกรรมกระบวนการ
๑. นวัตกรรมผลิตภัณฑ+ (Product Innovation) คือ การพัฒนา การปรับปรุงผลิตภัณฑ+ใหมๆ
ในดานเทคโนโลยี หรือวิธีการใชใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดีขึ้น ถือเปXนผลิตผล (Outputs) ของ
องค+กรหรือธุรกิจ โดยอยูในรูปของสินคาหรือบริการได ซึ่งตัวแปรที่มีผลตอนวัตกรรมผลิตภัณฑ+คือ (๑)
โอกาสทางดานเทคโนโลยี ไดแก องค+ความรูทางวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ+ และ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ+ (๒) ความตองการของตลาด นวัตกรรมผลิตภัณฑ+มีทั้งนวัตกรรมที่จับ
ตองได (Tangible Innovation) เชน เครื่องทอฟางขาว และนวัต กรรมที่จับตองไมได (Intangible
Product) เชน นวัตกรรมการจัดการความรูของกลุมผาฝ‚ายทอมือ
๒. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) หมายถึง การประยุกต+ใชแนวคิด วิธีการ
หรื อกระบวนการใหมๆ ที่ สงผลใหกระบวนการผลิต และการทํ างานโดยรวมมีป ระสิทธิภ าพ และ
ประสิทธิผลสูงขึ้น เชน การใชคอมพิวเตอร+ในการออกแบบกระบวนการผลิตใหม เปXนตน นวัตกรรม
กระบวนการเปX น เรื่ องของการเปลี่ ย นแปลงในองค+ การ อาทิ เครื่ องมื อ กรรมวิ ธี การผลิ ต การจั ด
จําหนาย หรือรูปแบบการจัดการองค+การ ทั้งนี้โดยมีเป‚าหมายที่จะพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ+ ใหไปถึง
มือผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองค+การมากที่สุด (สมนึก เอื้อจิระพงษ+พันธ+ และ
คณะ, ๒๕๕๓) นวั ต กรรมกระบวนการประกอบดวย นวั ต กรรมกระบวนการทางเทคโนโลยี
(Technological Process Innovation) และนวั ต กรรมกระบวนการองค+ ก ร (Organizational
Process Innovation) ตัวอยางนวัตกรรมกระบวนการเชน นวัตกรรมดานการอนุรักษ+ศิลปวัฒนธรรม
การจัดงานประเพณีประจําปP การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นตําบลสาลิกา องค+การบริหารสวน
ตําบลสาริกา จังหวัดนครนายก (จรัส สุวรรณมาลา และคณะ, ๒๕๕๑)
นอกเหนือจากนี้มหาวิทยาลัยฮาร+วาร+ด ไดรวบรวมความรูเกี่ยวกับหัวใจการบริหารธุรกิจไวใน
ตํารานวัตกรรมและการจัดการอยางสรางสรรค+ โดยเสนอประเภทของนวัตกรรมออกเปXน ๔ ประเภท
คื อ (๑) นวั ต กรรมสวนเพิ่ ม (Incrementional Innovation) ซึ่ งเปX น นวั ต กรรมที่ ใชประโยชน+ จ าก
เทคโนโลยีหรือสิ่งที่มีอยูเดิม หรือปรับเทคโนโลยีหรือสิ่งที่มีเพื่อจุดมุงหมายอื่น เชน ชิพประมวลผล
คอมพิวเตอร+รุน Pentium IV ของ Intel เปXนชิพที่ปรับปรุงจากรุนกอนหนา (๒) นวัตกรรมที่สรางการ
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เปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง หรือ นวัตกรรมแบบเฉียบพลัน (Radical Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่
มีความแตกตางไปจากกรรมวิธี และแนวคิดเดิมไปอยางสิ้นเชิง เปXนสิ่งที่ยังไมเคยมีมากอนในโลกและ
ไมเกี่ยวของกับเทคโนโลยีหรือวิธีการเดิมที่มีอยู เชน การเปลี่ยนแปลงจากกลองถายภาพแบบใชฟ•ลม+
มาเปXนกลองถายภาพแบบดิจิตอล (๓) นวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งมีรายละเอียดดังไดกลาวไวแลว และ
(๔) นวัต กรรมการบริ การ (Service Innovation) มี ลักษณะเหมือนกั บนวัต กรรมผลิต ภัณฑ+ เปX น
แนวคิดที่ตั้งใจจะบริการใหกับลูกคาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกลูกคาอยางเต็มที่ และเพื่อเปXนการ
ปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ผลกาไรใหกั บ ธุ ร กิ จ (นฤดี จิ ย ะวรนั น ท+ และภู มิ พ ร ธรรมสถิ ต ย+ เ ดช, ๒๕๕๕)
ตัวอยางเชน การใหบริการของรานสุกี้เอ็มเค (ผูจัดการ ๓๖๐ องศา, ๒๕๕๒)
๓.๓.๔ ที่มา
นวัตกรรมสังคมจําแนกไดเปXน ๓ กลุม ไดแก (๑) นวัตกรรมสังคมเกิดจากการวางแผนโดย
องค+การภาครัฐ (๒) นวัตกรรมสังคมเกิดจากผูประกอบการ และ (๓) นวัตกรรมสังคมจากการผุดบังเกิด
(อลงกรณ+ คู ต ระกู ล , ๒๕๕๓) หากพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดพบวา นวั ต กรรมสั งคมทั้ ง ๓ กลุ ม มี
สาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
๑. นวัตกรรมสังคมเกิดจากการวางแผนโดยองค+การภาครัฐ อาจอยูในรูปของนโยบายทาง
สังคมใหมๆ หรืออาจเปXนการริเริ่มโครงการพัฒนาสังคมดานตางๆ ตามนโยบายเหลานั้น นวัตกรรม
สังคมที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ถูกออกแบบโดยผูมีอํานาจในระดับชาติ (รัฐบาล กระทรวง กรม) และระดับ
ทองถิ่น (องค+กรปกครองสวนทองถิ่น)
๒. นวัตกรรมสังคมเกิดจากผูประกอบการสังคม ซึ่งเปXนผูมุงหวังที่จะสรางคุณคาทางสังคม
โดยมี กิจ กรรมหลั กๆ ไดแก (๑) สรางและรั กษาคานิ ย มของสั งคม (๒) ผลั กดั น โอกาสใหมๆ และ
ดําเนินการอยางแข็งขัน (๓) เขารวมในกระบวนการสรางนวัตกรรม การปรับตัว และการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง (๔) ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดใหเกิดประโยชน+ และ (๕) แสดงถึงความรับผิดชอบตอ
ประชนที่จะรับใชผลลัพธ+ที่เกิดขึ้น
๓. นวัตกรรมสังคมจากการผุดบังเกิด เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆ นอยๆ ของ
คนจํานวนมากในชุมชน โดยเนนปฏิสัมพันธ+ระหวางคนกับคน คนกับองค+การ เปXนรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ําๆ
จนเปXนความเคยชิน แตขณะเดี ยวกันปฏิสัมพันธ+นี้ยอมมีความแตกตางเกิดขึ้นบาง และพรอมที่จ ะ
แปลงสภาพแบบคอยเปXนคอยไปหรือเปXนแบบขนานใหญก็ได หากมีชวงเวลาที่เหมาะสมก็จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเปXนนวัตกรรมเกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดการณ+หรือควบคุมได
๓.๔ แนวคิดการมีสวนรวม
แนวคิดการมีสวนรวม เกิดขึ้นจากขอดอยของแนวคิดการพัฒนาแบบเดิมที่เนนการรวมศูนย+
(Centralization Development Approach) และการคุ ก คามของระบบทุ น เสรี นิ ย มที่ ก อใหเกิ ด
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ปKญหาความยากจนและชองวางระหวางคนจนกับคนรวย และระหวางประเทศที่ยากจนกับประเทศที่
ร่ํารวย แนวคิดการมีสวนรวมมีวัตถุประสงค+หลักเพื่อเคลื่อนยายปKจจัยการพัฒนาทั้งทรัพยากร ปKจจัย
การผลิต และประชาชนเขามาอยูในกระบวนการพัฒนา โดยเนนกระบวนการคิดเชิงระบบ การเรียนรู
และการไดรับผลประโยชน+ของประชาชน
๓.๔.๑ นิยาม
นั ก วิ ช าการจํ า นวนมากไดใหคํ า จํ า กั ด ความของ การมี ส วนรวมไวในลั ก ษณะที่ ค อนขาง
หลากหลาย กลุ มแรกเปX น การนิ ย ามโดยใหความสํ า คั ญ กั บ การแสดงบทบาทของประชาชนใน
กระบวนการพัฒนา เชน การมีสวนรวม หมายถึง ความรวมมือของประชาชนทั้งในระดับปKจเจกบุคคล
และกลุม เพื่อเขารวมรับผิดชอบในกระบวนการพัฒนา เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการ
โดยผานองค+กร เพื่อใหบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค+
ในขณะที่บางกลุมใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู โดยหมายถึง กระบวนการเรียนรูซึ่ง
กันและกันของทุกฝˆาย เพื่อนําไปสูการปกครองตนเองของทองถิ่นไดในบั้นปลาย จุดเริ่มตนของการมี
สวนรวมของประชาชน เริ่มจากการเขารวมกิจกรรมของแตละคน มีประโยชน+เกี่ยวของและสนใจเปXน
เรื่องๆ ไป ที่สําคัญคือ กิจกรรมเหลานั้น ตองมีความสัมพันธ+กับความตองการและปKญหาของประชาชน
๓.๔.๒ ที่มาและพัฒนาการ
กรอบแนวคิดในการพัฒนาสังคมตั้งแตในยุคศตวรรษที่ ๒๐ เปXนตนมา ลวนใหความสําคัญกับ
ผูแสดงทางสังคม บทบาท การปฏิ สัมพั นธ+ การมี สวนรวม และองค+กรที่เ กี่ย วของกั บกระบวนการ
พัฒนาแบบมีสวนรวม ดังนั้น การพัฒนาแบบมีสวนรวมตามแนวคิดนี้ จึงหมายความถึง การมีสวนรวม
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา เริ่มตั้งแต การตัดสินใจ การออกแบบโครงการ การวางแผนและ
การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือในขอมูลดานสังคมประชากร
ที่องค+กรหรือหนวยงานภายนอกอื่น ๆเก็บรวมรวมมาได การใหความชวยเหลือและใหความรู ดาน
เทคโนโลยีทองถิ่น และการประเมินผลโครงการ (Cernea, ๑๙๙๑, pp. ๔๖๕-๔๖๖)
“ประชาชน” ตามความหมายนี้ จึงไมไดหมายความเพียงประชากรเป‚าหมาย แตหมายความ
ถึง ผูไดรับประโยชน+ หรือ “หุนสวน” ที่ตองไดรับประโยชน+จากผลของการพัฒนาตามที่กําหนดไวใน
วัตถุประสงค+ ทั้งนี้ ระดับและองค+ประกอบของการมีสวนรวมมี ๒ ระดับที่สําคัญ คือ
๑. การมีส วนรวมในระดั บต่ํ า หมายถึ ง หนวยงานของรั ฐ เปX น ฝˆา ยริ เ ริ่ ม คิ ด ตั ดสิ น ใจใหมี
โครงการหรือกิจกรรม และเห็นสมควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมดําเนินการ และไดแจงหรือมอบ
หมายใหประชาชนเขาดําเนินการ การมีสวนรวมในลักษณะนี้จึงถือวาเปXนการสั่งการสูประชาชน (Topdown Approach) มิไดเกิดจากความตองการที่แทจริงของประชาชน ซึ่งอาจสงผลใหประชาชนไมเห็น
ความสําคัญหรือไมใหความรวมมือ

๕๔

๒. การมี สวนรวมในระดับ สู ง หมายถึ ง ประชาชนเปX นฝˆ า ยคิด ริ เริ่ ม ตัด สิ นใจ และดํา เนิ น
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ (Bottom-up Approach) ถือเปXนหลักการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพสูง
จากการศึ กษาเอกสารทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วของพบวา สํ า หรั บ การมี ส วนรวมในการพั ฒ นา
ทรัพยากรหรือสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ มีประเด็นที่นาสนใจ ซึ่งสามารถจําแนกออกเปXนระดับของ
การมีสวนรวม ๖ ระดับที่สําคัญ คือ
๑. รวมรับรู หมายถึง การที่ผูแสดงทางสังคม (Social Actor) ไดรวมรับรูขอมูลขาวสารจาก
เจาของโครงการหรือผูกําหนดนโยบาย และมีโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารที่เปXนประโยชน+หรือมี
ผลกระทบตอตนเองหรือชุมชน
๒. รวมคิด หมายถึง การรวมคนหาปKญหา วิเคราะห+ความจําเปXน พรอมแสดงความคิดเห็นตอ
หนวยงานหรือองค+กรที่เกี่ยวของ
๓. รวมพิจารณา รวมคิด รวมตัดสินใจ ตั้งแต การคัดเลือกสถานที่ตั้งโครงการ มาตรการที่จะ
นํามาใชเพื่อลดผลกระทบดานตางๆ มาตรการการติดตามตรวจสอบ เปXนตน
๔. รวมดําเนินการ หมายถึง รวมลงทุน รวมคัดเลือกผูปฏิบัติงาน รวมปฏิบัติงาน
๕. รวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล วา นโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ วาเปXนไป
ตามวัตถุประสงค+หรือไมอยางไร
๖. รวมรับผล หมายถึง การรวมรับผลประโยชน+และผลกระทบทั้งทางดานบวกและลบ ทั้งตอ
ตนเอง ตอชุมชน และตอสังคม
ในภาพรวมของแนวคิดการมีสวนรวม นักคิดสวนใหญลวนใหความสําคัญกับการมีสวนรวม ที่
วางอยูบนแนวคิดพื้นฐานสําคัญ ๒ ประการ ประการแรกคือ แนวคิดเรื่องการปกครองแบบระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตะวันตก วาคือระบอบที่ดีที่สุดที่จะชวยใหสังคมไทยบรรลุวัตถุประสงค+ของการ
พัฒนา ดังนั้น นักคิดในกลุมนี้จึงใหความสําคัญกับการนํากระบวนการตลอดจนแนวคิดประชาธิปไตย
มาใช ประการที่ ส องไดแก แนวคิ ด เรื่ องความมี ส วนรวมในมิ ติ ของความทั น สมั ย ทั้ ง ดานทั ศนคติ
พฤติกรรม และการจัดวางโครงสรางการมีสวนรวมในรูปของสถาบัน สําหรับรูปแบบการมีสวนรวมที่
นิยมมากที่สุดของการพัฒนาตามนัยนี้ ไดแก การเปลี่ยนแปลงประชาชนที่ลาหลัง หรือประชาชนใน
สังคมแบบจารีต และไมมีสวนรวมในการพัฒนาสูประชาชนที่มีแนวความคิดที่ทันสมัย ซึ่งหมายความ
ถึง การมีความคิดวางอยูบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย และเครือขาย
การพั ฒ นาที่ เ ปX น ระบบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในหนาที่ ซึ่ ง ไดรั บ มอบหมาย ดั ง นั้ น การมี ส วนรวมใน
ความหมายนี้ ก็คือการสรางกลไกและหนทางไปสูการพัฒนาแบบกระจายอํานาจ ตามรูปแบบการ
พัฒนาของประเทศในโลกตะวันตก
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อยางไรก็ต าม ความแตกตางของพัฒ นาการทางประวั ติศาสตร+ ตลอดจนบริบ ททางสั งคม
วัฒนธรรม และบุคลิกลักษณะของประชาชน ลวนเปXนปKจจัยสําคัญตอผลลัพธ+ที่จะไดจากการพัฒนา
ตามแนวทางดังกลาว The United Nations Research Institute for Social Development
(UNRISD) ไดกลาวเนนย้ําวา การมีสวนรวมเปXนองค+ประกอบพื้นฐานที่จะเปลี่ยนแปลงภาวะของการ
พึ่ ง พา (Dependency) การทํ า ใหเปX น ชายขอบ และนํ า ประชาชนสวนใหญไปสู อํ า นาจที่ แ ทจริ ง
(Pearse and Stiefel, ๑๙๗๙, p. ๕)
๓.๔.๓ ระดับ
การจํ า แนกระดับ ของการมีส วนรวมมี ความแตกตางกั นไปในแตละโครงการหรื อกิ จ กรรม
Arnstein (๑๙๖๙) ไดกลาวไวในชวงแรกของการเกิ ด กระแสเรื่ องการมี ส วนรวมในการพั ฒ นาวา
ขั้นตอนของการมีสวนรวมมี ๓ ลําดับขั้น โดยระดับของการมีสวนรวมอาจเริ่มจากระดับลางสุด คือ
การใหขอมูลขาวสารใหประชาชนรับรู ซึ่งกลาวไดวาประชาชนไมมีสวนรวมเลย ขั้นตอมาคือ การมีสวน
รวมโดยการแลกเปลี่ ย นขอมู ล ความรู ความคิ ด การใหคํ า ปรึ กษา ขั้ น ตอจากนั้น คื อการที่ รั ฐ และ
ประชาชนรวมมือกัน เปรียบเสมือนเปXนหุนสวนกัน และในระดับสูงสุดซึ่งเปXนไปไดยากที่สุดคือ การ
กระจายอํานาจหรือการไมควบคุมประชาชนซึ่งถือวาเปXนการมีสวนรวมอยางแทจริง
จากการแบงระดับการมีสวนรวมออกเปXน ๓ ระดับ ๘ ขั้นตอนนี้มิไดหมายความวา ทุกคนควร
จะตองกําหนดสิ่งที่ตองการและรวมกันจัดการเอง อันเปXนระดับการมีสวนรวมมากขึ้น แตควรคํานึงถึง
ความเหมาะสม บางเรื่องการมีสวนรวมในระดับปานกลางอาจเปXนเรื่องที่เหมาะสม บางเรื่องอาจมีสวน
รวมมากขึ้นก็ได แตจะมีที่ระดับหรือขั้นตอนใดเปXนเรื่องที่จะควรพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะแม
โดยทั่วไปการมีสวนรวมจะเปXนเรื่องดี แตในหลายกรณีก็ตองพิจารณาเปXนเรื่องๆ ไป อีกทั้งการมีสวน
รวมที่ดีจะตองมีผูชํานาญการ และทรัพยากรดานตางๆ อยางเหมาะสม กลาวโดยสรุปจะพบวา การมี
สวนรวมของประชาชนในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ จะมีสาระสําคัญใน ๓ ระดับ คือ
๑. ระดับการมีสวนรวมเทียมหรือไมมีสวนรวม (Pseudo-Participation or NonParticipation) ประกอบดวย ๒ ระดั บ ของการมี ส วนรวมไดแก การที่ รั ฐ เขาควบคุ ม กดดั น
(Manipulation), ใหประชาชนเขารวมเพื่อลดแรงกดดันลง แตไมมีผลตอการตัดสินใจ (Therapy)
๒. ระดับการมีสวนรวมบางสวน (Degree of Tokenism or Partial Participation)
ประกอบดวย ๓ ระดั บ ของการมี ส วนรวมคื อ รวมรู ขอมู ล (Information) รวมใหคํ า ปรึ ก ษา
(Consultation) และรวมแสดงความคิดเห็น (Placation)
๓. ระดับการมีสวนรวมที่อํานาจเปXนของประชาชน (Degree of Citizen Power)
ประกอบดวย การรวมเปX น ที่ ป รึ กษาและเจรจาตอรอง (Partnership), รวมเปX น ตั ว แทนตั ด สิ น ใจ
(Delegated Power), และรวมมีอํานาจตัดสินใจ (Citizen Control)
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๔. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
๔.๑ งานวิจัยดานนวัตกรรมสังคม
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมซึ่งผูวิจัยนํามาทบทวนในการศึกษาเพื่อการจัดการความรู
แบบมีสวนรวมดานวัฒนธรรมอญในครั้งนี้ ไดแก งานของ กวิน ธร เสถี ยร และพัชรินทร+ สิรสุนทร
(๒๕๕๗) อลงกรณ+ คูตระกูล (๒๕๕๓) และ นฤดี จิยะวรนันท+ และภูมิพร ธรรมสถิตย+เดช (๒๕๕๕) ซึ่ง
เนนในสวนของกระบวนการ และงานของ ศิริณา จิตต+จรัส และคณะ (๒๕๕๐) และจรัส สุวรรณมาลา
และคณะ (๒๕๕๑) ซึ่งเปXนนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ+ มีรายละเอียด ดังนี้
กวินธร เสถียร และพัชรินทร+ สิรสุนทร (๒๕๕๗) ไดพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อสงเสริม
สุขภาพเชิงสรางสรรค+ ในประเพณีการแขงเรือ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน รูปแบบหนังสือคูมือสงเสริม
ความเขาใจเอกลักษณ+เรือแขงอําเภอเวียงสา และสงเสริมสุขภาพเชิงสรางสรรค+ โดยกลุมเป‚าหมายที่ใช
ในการสงเสริมคือ ชุมชน ฝPพาย และนักทองเที่ยว มีเนื้อหาหลักประกอบดวย (๑) ประวัติการแขงเรือ
วันออกพรรษา ตานกšวยสลากวัดบุญยืน (๒) ลักษณะเรือเอกลักษณ+เมืองนาน (๓) ชวงเวลาจัดกิจกรรม
ระเบียบการ ขอหาม และ (๔) การสงเสริมสุขภาพของฝPพายโดยนําเสนอการออกําลังกายบริหาร
กลามเนื้อ การอบอุนรางกายกอนฝWกซอม สําหรับฝPพายและสมาชิกในชุมชน เพื่อกระตุนใหชุมชน
ตื่นตัวหันมาใหความสนใจตอการสรางเสริมสุขภาพโดยอาศัยงานประเพณีการแขงเรือเปXนกิจกรรม
เสริม
อลงกรณ+ คู ตระกูล (๒๕๕๓) ไดศึ กษานวั ต กรรมสั งคม กรณีศึกษาโครงการจั ด การหนี้ สิ น
โครงการงดเหลางานศพ และโครงการจัดการขยะในเขตภาคเหนือ เพื่อศึกษานวัตกรรมที่ริเริ่มโดย
ชุมชนทองถิ่นในมิติกระบวนการ พลวัต รวมถึงเงื่อนไขที่มีความสัมพันธ+กับความสําเร็จของกระบวน
การนวัตกรรมสังคม โดยกําหนดเกณฑ+วาตองเปXนโครงการที่มีคุณคาเชิงสังคม เปXนสิ่งใหม และเกิดจาก
แรงจูงใจเชิงสังคม ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา กระบวนการนวัตกรรมสังคมที่พบ
ในทุกๆ กรณีศึกษา ไดแก (๑) การตระหนักถึงปKญหาและการเป•ดรับความรูใหม (๒) การขยายแนวรวม
การตั้งทีมงาน และการลงมือปฏิบัติ (๓) การทําใหเปXนทางการ การปรับปรุงกิจกรรมที่ทําไปแลว และ
การเผยแพรผลสํา เร็จ และ (๔) การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ และการคิ ดคนกิจ กรรมใหมๆ ผลการ
วิเคราะห+กรณีศึกษาตางๆ
สรุปไดวา พลวัตของนวัตกรรมสังคมมี ๖ รูปแบบ ไดแก (๑) ความคิดดีๆ (๒) นวัตกรรมสังคม
แบบไมเต็มรูปแบบ (๓) นวัตกรรมสังคมแบบเต็มรูปแบบ (๔) สวนขยายนวัตกรรมสังคมเต็มรูปแบบ
(๕) ความคิดดีๆ ใหมๆ และ (๖) นวัตกรรมสังคมแพรกระจายออกไป โดยนักวิจัยไดเสนอแนวทาง
สนับสนุนกระบวนการนวัตกรรมสังคมในชุมชนทองถิ่น ๔ ประการ ไดแก (๑) เป•ดพื้นที่และโอกาสทาง
สังคมในชุมชนใหกวาง (๒) ทําใหกระบวนการนวัตกรรมสังคมเปXนกระบวนการเรียนรู (๓) ใหชุมชน
เปXนศูนย+กลางในกระบวนการนวัตกรรมสังคม และ (๔) ทําใหนวัตกรรมสังคมเปXนวัฒนธรรมของสังคม
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นฤดี จิยะวรนันท+ และภูมิพร ธรรมสถิตย+เดช (๒๕๕๕) ไดศึกษาธุรกิจบริการนิตยสารจัดชุดให
เชาแบบและสงถึงที่ในมุมมองของนวัตกรรมการบริการ โดยการใชระบบจัดสงและการจัดแพคเกจใน
ธุรกิจใหเชานิตยสาร ของรานนิตยสารจัดชุดใหเชาแหงหนึ่ง โดยมีการจัดชุดนิตยสารใหเชาและจัดสง
ใหถึงมือลูกคา และลูกคาสามารถเลือกเชาไดตามความพึงพอใจ จากจํานวนนิตยสาร ๓๕ หัว ผล
การศึกษาพบวา รายไดคาเชาตอเลมตอลูกคา ๑ รายไมคุมคาแกการลงทุน แตเมื่อทําการจัดชุดใหเชา
พรอมกับบริการจัดสง สามารถเพิ่มมูลคาและสรางผลกําไรใหแกธุรกิจไดมาก ซึ่งผลที่ได เปXนแนวทาง
ในการออกแบบธุรกิจบริการแบบใหม ซึ่งสามารถเพิ่มรายไดใหแกธุรกิจ และพบวา Messenger ทํา
หนาที่เปXนประชาสัมพันธ+ไปในตัว ทําใหชวยเพิ่มจํานวนสมาชิกในเสนทางจัดสงเดิม และยังสามารถ
ตอบสนองความตองการในการเลือกอานนิตยสารของลูกคาไดอีกดวย
ศิริณา จิตต+จรัส และคณะ (๒๕๕๐) ไดพัฒนานวัตกรรมสําหรับเผยแพรความรูดานประชากร
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของคนไทยเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเมืองมรดกโลก
จังหวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา โดยเลื อกพื้ น ที่ ทองเที่ ย วแบบเจาะจงใน ๗ อํ า เภอ จํ า นวน ๒๒ แหลง
ทองเที่ย ว เก็บ ขอมู ลจากการศึ กษาเอกสารและการสั มภาษณ+ ผูมีส วนเกี่ย วของกับ แหลงทองเที่ย ว
จํ า นวน ๒๓ คน และจั ด ทํ า นวั ต กรรมเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส+ (e-Book) ในรู ป แบบ DVD โดยใช
โปรแกรม Flip Album จากนั้นประเมินผลนวัตกรรมโดยใชแบบสอบถามกับนักทองเที่ยวและบุคคล
ทั่วไปจํานวน ๔๖ คน ผลการศึกษาพบวา นวัตกรรมสําหรับการเผยแพรขอมูลแหลงทองเที่ยวอยูใน
ระดับดี
จรัส สุวรรณมาลา และคณะ (๒๕๕๑) ไดจัดทําคูมือนวัตกรรมทองถิ่นเรียนรูดวยตนเองกับ
กรณีศึกษาจริง ๒๕๐ เรื่อง สําหรับองค+กรปกครองสวนทองถิ่น โดยรวบรวมขอมูลในชวงปP ๒๕๔๒๒๕๔๖ โดยจํ า แนกนวั ต กรรมหลั ก ไว ๑๒ ดาน ไดแก (๑) การศึ ก ษา (๒) การสาธารณสุ ข (๓)
การอนุ รั กษ+ ศิล ปวั ฒ นธรรม (๔) การบริ ห ารงานคลั งทองถิ่ น (๕) การจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ
(๖) การเมืองและการมีสวนรวม (๗) การบริหารจัดการทั่วไป (๘) การรักษาความปลอดภัยและความ
สงบเรียบรอยในชุมชน (๙) การจัดสวัสดิการสังคมและการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๐) การ
พัฒนาแหลงทองเที่ย ว (๑๑) การพั ฒนาโครงสรางพื้น ฐาน และ (๑๒) การพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน
นวัตกรรมในที่นี้อยูในรูป CD-ROM มีเนื้อหาอธิบายบทเรียนนวัตกรรมทองถิ่นในแตละดาน พรอมดวย
กรณี ตั ว อยาง เชน ดานการอนุ รั ก ษ+ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี ป ระเด็ น ยอย ๖ ดาน คื อ (๑) การอนุ รั ก ษ+
โบราณสถานและโบราณวั ตถุ (๒) การอนุรักษ+ ภูมิปK ญญาพื้ นบาน (๓) การจัด กิจกรรมสงเสริ มการ
อนุรักษ+ศิลปวัฒนธรรม (๔) การอนุรักษ+วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ+ (๕) การสงเสริมการ
เรียนรูศาสนา/จริยธรรม และ (๖) การจัดงานประเพณี โดยตัวอยางยอยในดานการอนุรักษ+วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ+ โดยนําเสนอกรณีศึกษาของ การอนุรักษ+วัฒนธรรมพื้นเมืองซอง องค+การ
บริหารสวนตําบลคลองพลู จังหวัดจันทบุรี กอนการดําเนินการมีการบุกรุกพื้นที่ปˆาเพื่อขยายพื้นที่ทํา

๕๘

การเกษตรจํานวนเพิ่มมากขึ้น สงผลตอชาวซองซึ่งเคยรวมกลุมกันอยูในปˆา ตองกระจัดกระจายไปยัง
พื้นที่ปˆาอื่นๆ และบางสวนหันมาประกอบอาชีพใชแรงงานดวยการรับจางทํางานในสวน หรือเรรอน
ขายแรงงานในตัวเมือง ทําใหวิถีชีวิตของชาวซองเปลี่ยนแปลงไป และวัฒนธรรมเสื่อมสลาย อีกทั้งไมมี
ศูนย+กลางสําหรับการเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแกประชาชนในชุมชนและผูที่สนใจ ทําใหความรู
เกี่ยวกับชาวซองไมเปXนที่รูจัก ภายหลังการดําเนินการ มีการอนุรักษ+วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวซอง
โดยจัดสรางหมูบานซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปXนชาวซองที่สามารถดํารงชีวิตอยูไดแบบเดียวกับชาว
ซองที่เคยอาศัยอยูรวมกลุมกันอยูในปˆา เปXนการฟ–—นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ+ใหคงอยูตอไป มี
ศูนย+กลางการเรียนรูวีถีชีวิตและวัฒนธรรมสําหรับประชาชนและผูสนใจทั้งในสวนของหมูบานชาวซอง
ศูนย+ฟ–—นฟูภาษาและวัฒนธรรมซอง ศูนย+วัฒนธรรมซอง ทําใหองค+ความรูเกี่ยวกับชีวิตของชาวซอง
ยังคงแพรหลายและสืบตออยูได เด็กและเยาวชนในชุมชนไดรับการสงเสริมใหเรียนรูภาษาซองจาก
ปราชญ+พื้นบาน หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญ เปXนการปลูกฝKงวัฒนธรรมของชุมชนที่มีเอกลักษณ+เปXนของ
ตนเองไปสูคนรุนใหม ทําใหวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวซองจะคงอยูตอไป
๔.๒ งานวิจัยดานวัฒนธรรม
จิ ร วั ฒ น+ พิ ร ะสั น ต+ และคณะ (๒๕๕๕) ไดศึ ก ษาองค+ ค วามรู ทางดานวั ฒ นธรรมเพื่ อ การ
ทองเที่ ย วเพื่ อ พั ฒ นา ๑๒ ชุ ม ชนที่ อ ยู รายรอบอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร+ สุ โ ขทั ย โดยใชการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการดําเนินการประสานความรวมมือในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบมีสวนรวมทั้งกอนและหลัง
ดําเนินโครงการ ผลการศึกษานําไปสู การกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนโดยรอบอุ ทยานฯ เพื่ อ
สงเสริมการทองเที่ยวโดยใชองค+ความรูทางดานวัฒนธรรมผานทางตํานาน ประวัติความเปXนมาของ
ชุมชน ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ฯลฯ ซึ่งยังคงมีความเปXนอัตลักษณ+ของ
ชุมชน และนําไปสูการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ที่พักแรม รานอาหาร รานขายของที่ระลึกและ
สินคาพื้นเมือง รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ+ที่สนับสนุนตอกิจกรรมการทองเที่ยว
ศศิพรรณ บิลมาโนช (๒๕๕๔) ไดนําเสนอความคิดเห็นของชุมชนทองถิ่นตอการเปXนเมือง
มรดกโลกเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปXนพื้นที่ที่มีความสําคัญและมีคุณคาทางประวัติศาสตร+ ดังจะ
เห็นไดจากกําแพง ป‚อม คู ประตู วัด และศาสนสถานตางๆ ทั้งในและนอกเขตเมืองกวา ๑๕๐ แหง
โดยที่ชุมชนตั้งบานเรือนอยูรายรอบแหลงโบราณสถานเหลานี้ โดยใชวิธีการศึกษาเปXนการสัมภาษณ+
ประชาชนที่ อาศัย อยู ในรัศมี ๒๐๐ เมตร จากแนวกํ าแพงเมื องเกา จํา นวน ๑๕๓ คน มี ประเด็น ที่
นาสนใจ ดังนี้
- ดานความสําคัญ ชาวบานมีการรับรูและเขาใจในวิธีดําเนินการจัดตั้งเมืองเชียงแสนเปXนเมือง
มรดกโลกนอยมาก และเห็นวาเมืองเชียงแสนยังไมมีความพรอมที่จะเปXนเมืองมรดกโลก
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- ดานขั้นตอนกระบวน ชาวบานตองการเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานและควรมีการ
ประชาสัมพันธ+เกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อเปXนเมืองมรดกโลกผานสื่อมวลชนและสื่อบุคคล เพื่อให
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม
- ดานผลกระทบ ผลกระทบทางบวกคือ ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตน การเปXน
แหลงเรียนรู เกิดภาพลักษณ+ที่ดีตอชุมชน มีชองทางการจับจายใชสอยมากขึ้น จากการพัฒนาทาเรือ
เชียงแสน อยางไรก็ตาม ผลกระทบทางลบที่อาจตามมาคือ ความหวงกังวลตอการสูญเสียกรรมสิทธิ์
การเปXนเจาของที่ดิน ความสมานสามัคคี การเสียสละแกสวนรวมอาจไมใชสิ่งที่จะเกิดขึ้นไดงายๆ
โดยงานวิจัยชิ้นนี้ใหขอเสนอแนะวา การดําเนินการพัฒนาใหเชียงแสนเปXนเมืองมรดกโลกนั้น
ควรใหชุมชนทองถิ่นรับทราบขอมูลขาวสารอยางครบถวน การจัดตั้งกลุมองค+กรทองถิ่นที่มีอํานาจ
ดําเนินการไดโดยอิสระ การเป•ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมโดยเฉพาะประเด็นที่จะตองยายคนออก
จากเมืองโบราณ ซึ่งสงผลกระทบทางลบตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูคน และทําลายความรูสึก
ของผูเฒาผูแก จําเปXนจะตองนําไปสูการพิจารณาตัดสินใจรวมกันเพื่อหาวิธีการที่จะทําใหเกิดประโยชน+
ตอชุมชนมากที่สุด
ศุภชัย สิงห+ยะบุศย+ (๒๕๕๑) ไดศึกษาพื้นที่พิธีกรรมและการตอรองเชิงอัตลักษณ+ในกระแส
โลกาภิวัฒน+ในพื้นที่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ประเทศลาว และปริมณฑล ทั้งฝK•งเมืองจอมเพ็ด บาน
พันหลวง บานทุงนาหลวง บานผานม เขตเมืองเชิงเงิน เมืองปากอู เขตภูดอยที่ตั้งถิ่นฐานเผากะสักบาน
กิ่ ว จะหลวง และชุ ม ชนลาวสู งบานดอน โดยเนนการพรรณนาวิ เ คราะห+ ใ นพิ ธี ก รรมบุ ญ ปP ใ หมใน
พ.ศ.๒๕๔๙ ผลการศึกษาพบวา “พวกอายลาว” หรือพวก “กะสัก” เปXนเจาของพื้นที่กอนที่ชนชาติ
ลาวจะเขามามีอํานาจ และสรางมรดกทางวัฒนธรรมตางๆ ขึ้นมามากมาย ไดแก ความเชื่อเรื่องภูตผี
นาคาคติ ตํ านานขุนบรมราชาธิ ราช ตนกํ าเนิด ของเมืองชะวากับเชียงทอง และการรั บนับถื อพุทธ
ศาสนาในปKจจุบัน เมื่อหลวงพระบางถูกประกาศใหเปXนเมืองมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘
ทําใหเกิดการตื่นตัวดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางแพรหลาย เกิดกลุม “คนเมืองหลวงพระบาง
ชุดใหม” ที่มีความแตกตางทางดานชาติ พัน ธุ+ ในสั ด สวนที่สู งมากขึ้ นเรื่ อยๆ ดังนั้ น เพื่ อเปX น การคง
วัฒนธรรมเดิมในพื้นที่ห ลวงพระบางไว ภาครั ฐจึงไดรื้อฟ–—นและสรางประเพณีและวัฒ นธรรม (ReInventing of Tradition) ขึ้นผานทางพิธีกรรมบุญปPใหม ซึ่งเปXนพิธีกรรมประดิษฐ+ เพื่อสรางความเปXน
สมาชิกของรัฐชาวลาว ปลูกฝKงอุดมการณ+ชาติ ซึ่งตองผนึกรวมประชาชน ๓ เผา คือ ลาวลุม ลาวเทิง
และลาวสูงไปพรอมกัน ทั้งยังสามารถขายเปXนสินคาทางวัฒนธรรมสําหรับการเปXนเมืองมรดกโลกได
จวน เครือวิชฌยาจารย+ (๒๕๓๗) ประเพณีมอญที่สําคัญ: ศึกษาเรื่องประเพณีตางๆ ของชาว
มอญแบงเปXน ประเพณีในรอบปP แยกตามเปXนเดือนๆ เดือน ๑ ประเพณีตําขาวเมาขาวใหมเซนไหวผี
บานและ เดือน ๒ ประเพณีลงแขกเกี่ยวขาว เดือน ๓ สารทขาวหลามทําบุญวันมาฆะบูชา เดือน ๔ สิ้น
ฤดูทํานา เดือน ๕สงกรานต+ขาวแช แหปลา และสรงน้ําพระสงฆ+ เดือน ๖ พิธีแรกนาขวัญ เดือน ๗
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ทําบุญ ถวายทานผาอาบน้ําฝนแดพระสงฆ+ เดือน ๘ หลอเทียนจํานําพรรษา ถวายเทียนพรรษา เดือน
๙ ฤดูการทํานาหวานกลา เดือน ๑๐ ตําขาวเหนียวทําขนมตักบาตร เดือน ๑๑ กวนขนมกระยาสารท
เดือน ๑๒ ตั้งศาลพระแมโพสพที่ทุงนาเซนไหวประจําปP ประเพณี การขึ้นบานใหม ซึ่งขาวของภายใน
บานจะตองวางใหถูกหลักถูกทิศดวย ประเพณีการแตงงาน เริ่มตั้งแต ตองกําหนดวันที่สมควร การ
เจรจาพอสื่อแมสื่อ การหมั้นหมาย สิ่งที่ใชหมั้นหมาย เรือนหอ เครื่องขันหมาก การกั้นประตู การสงตัว
ประเพณี หญิ ง ตั้ ง ครรภ+ และการอยู ไฟ ประเพณี ก ารโกนผมไฟ ประเพณี บ รรพชาและอุ ป สมบท
ประเพณีนับถือผีบาน ประเพณีชวยเหลืองานศพ ประเพณีเทศกาลเรือยาวประเพณีเทศกาลเทศน+
มหาชาติ
เกศสิรินทร+ แพทอง (๒๕๔๖) การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ+และวิธีการดํารงรักษาอัตลักษณ+สําคัญ
ของชาวมอญอําเภอพระประแดง: ศึกษาถึงประวัติความเปXนมาของพระประแดงและ ชาวมอญพระ
ประแดง เปXนเมืองเกาแกที่มีอายุนับพันๆ ปP ลักษณะทางกายภาพและที่ตั้ง มีเนื้อที่ทั้งหมด ๗๓.๗๓
ตารางกิโลเมตร หางจากสมุทรปราการ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร การปกครอง แบงออกเปXนสวนๆ การ
ปกครององค+การบริหารสวนตําบล การปกครองเทศบาลเมืองพระประแดง การปกครองเทศบาลเมือง
ลัด หลวง การปกครองเทศบาลตํ า บลสํ าโรงใต การคมนาคมทั้ งทางบก ทางน้ํ า สภาพสั งคมทั้ งใน
ปKจจุบันและอดีต อัตลักษณ+ทั่วไปของชาวมอญพระประแดงทั้งลักษณะนิสัยเดนของชาวมอญ ภาษา
การแตงกาย การดําเนิน ชีวิตที่เรียบงาย วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีต างๆ ในพื้นที่ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ+ของชาวมอญพระประแดง ทั้งดานภาษา ดานการแตงกาย ดานอาหาร ดานที่อยู
อาศัย ดานความเชื่อ ดานการนับถือผี ดานการละเลน ดานการนับถือศาสนา ซึ่งลวนเปลี่ยนแปลงจาก
การเกิดความเจริญในชุมชน การเดินทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น การที่คนภายนอกเขามาตั้งถิ่นฐานทํา
การคา ทําธุรกิจตางๆ การไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น การเกิดการผสมผสานดวยการแตงงาน ทั้งเชื้อชาติ
อื่นดวย เชน ไทย จีน การที่ประเทศไทยใหสิทธิเทาเทียมกับคนไทย รวมถึงการดํารงรักษาอัตลักษณ+
สํ า คั ญ ของชาวมอญพระประแดง ทั้ งในรู ป ธรรมไมวาจะเปX น การจั ด ทํ า หนั งสื อเผยแพรโดยศู น ย+
วัฒนธรรมทองถิ่น การทําแผนพับ การจัดแสดงโชว+ ดานการละเลน การแสดงตางๆ ตามงานสําคัญๆ
การจัดนิทรรศการ อบรม สัมมนา การประชุม การรณรงค+ผานสื่อตางๆ และ ปKญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอในการดํารงรักษาอัตลักษณ+ของชาวมอญ
อรศิ ริ ปาณิ น ท+ (๒๕๔๒) เรื อ นพื้ น บานไทย-มอญ: ไดมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทาง
กายภาพของหมู บาน บานและองค+ ป ระกอบตางๆ ในบริ เ วณบาน รวมถึ ง รายละเอี ย ดทาง
สถาปKตยกรรมของบาน จากการสํารวจทางกายภาพของหมูบานไทย-มอญ ตามแหลงที่ตั้งตางๆ พบวา
เรือนที่สํารวจสามารถแบงตามกลุมทางกายภาพไดอยางชัดเจน ๔ ลักษณะคือ (๑) เรือนในอดีตเปXน
เรือนไทยแบบมีชานโลง (๒) เรือนที่เปXนเรือนจั่วความเอียงลาดต่ําใตถุนสูง (๓) เรือนเครื่องสับ ๒ ชั้นที่
ชั้นลางใชคาขาย (๔) เรือนเครื่องผูก และในบริเวณบานโดยสวนมากจะมีองค+ประกอบหลักๆ คือ บันได
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บาน ลั กษณะที่ พบจากการสํ า รวจสวนใหญเปX น บัน ไดตรงขึ้ น แบบตั้ งฉากกั บ ตั ว บานไปยั งระเบี ย ง
ดานหนาของบาน และตั้งอยูทางทิศตะวันออก หรือทิศใต พื้นที่ใชสอยชั้นถึงแมจะเปXนเรือนที่ยกใตถุน
สูง และสวนใหญใชงานใตถุนบานแทบทั้งสิ้น แตเนื่องจากการใชงานชั้นบนเปXนตัวกําหนดลักษณะทาง
กายภาพ โถง พบวาโถงของบานมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต และสวนใหญเปXนโถงเป•ดโลง ใตถุน
บาน การใชใตถุนบานพบวาใชงานไมเหมือนกัน แตสวนใหญพื้นที่ใตถุนบานจะเปXนที่สําคัญตอชีวิตและ
การเปXนอยูไมนอยกวาบนเรือน เพราะเปXนที่รวมสมาชิกในละแวกบานมานั่งพักผอน ปรึกษาหารือกัน
ในชวงกลางวันนอกจากนั้นยังสามารถใชเปXนที่เก็บของตางๆ ได ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีลักษณะเฉพาะ
ของเรือนที่นาสนใจอีกคือ สัญลักษณ+หิ้งพระที่โปˆงออกจากผนังบานภายนอก เปXนตน
๔.๓ งานวิจัยดานการมีสวนรวม
พิชยจันทร+ ทิพย+ประภา และปKญญา น้ําเพชร (๒๕๔๙) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการพั ฒ นาการทองเที่ ย วมรดกโลกเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร+ อ ยางยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ เ กาะเมื อ ง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยใชแบบสอบถามกับประชาชน จํานวน ๓๓๖ ครัวเรือน และสัมภาษณ+เชิงลึกกับ
ผูนําชุมชน จํานวน ๕ คน จาก ชุมชนวัดขุนแสน โรงงานสุรา สวนสมเด็จ ป‚อมเพชร และทาวาสุกรี ผล
การศึกษา พบวา ประชาชนใหความสําคัญตอการมีสวนรวมพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร+ดวยความ
สมัครใจ (๔.๓๒) และหนวยงานรัฐควรรับฟKงความคิดเห็น แจงรายละเอียดของกิจกรรมการพัฒนา
โบราณสถาน (๔.๐๒) จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูรับผิดชอบกับประชาชนในทองถิ่น
(๔.๐๔) ซึ่งมีเจตคติอยูในระดับมากทุกประเด็น ขณะที่การมีสวนรวมกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
กลับอยูในระดับนอย เชน การมีสวนรวมจัดทําป‚ายบอกทิศทางสถานที่ แหลงทองเที่ยว (๒.๓๒) การมี
สวนรวมแกปKญหาแหลงจําหนายอาหารและเครื่องดื่มไมเปXนระเบียบ (๒.๓๘) เปXนตน
วรวีวรรณ เตชะสุวรรณวงศ+ (๒๕๔๙) ไดศึกษาระดับและปKจจัยที่มีความสัมพันธ+กับการมีสวน
รวมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอการอนุรักษ+มรดกโลกทาง
วัฒ นธรรม โดยใชแบบสอบถามกั บ กลุ มตั ว อยางจํา นวน ๓๙๒ คน ในพื้ น ที่ น อกเกาะเมืองดานฝK• ง
ตะวันออก ตําบลไผลิง คลองสวนพลู และหันตรา ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
อโยธยามีสวนรวมตอการอนุรักษ+มรดกโลกทางวัฒนธรรมในระดับปานกลาง โดยปKจจัยดานอาชีพ
ระยะเวลาที่อยูอาศัยในชุมชน และการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ+มรดกโลกทางวัฒนธรรมมี
ความสัมพันธ+กับการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จิตราภา กุณฑลบุตร (๒๕๔๖) เขียนเรื่อง อีเมล+ถึงเพื่อนตางแดน “บทเรียนจากโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาธุรกิจ ชุมชน สู ชุดโครงการวิจั ยและพั ฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาทองถิ่น ” พบวา
โจทย+วิจัยที่เกิดขึ้นในชุมชนมีอยูมากมายและรอคอยใหหาคําตอบ อาทิเชน การพัฒนาระบบการผลิต
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และการตลาดอยางครบวงจรของผูผลิตในชุมชนอยางไร จึงจะทําใหชุมชนไมถูกเอาเปรียบ ผลงานถูก
เขียนและนําเสนอในรูปของจดหมายที่ผูอานจะรูสึกไมเครงเครียดเชนการอานหนังสือวิชาการลวน
พัชริน ดํารงกิตติกุล และปรองชน พูลสวัสดิ์ (๒๕๔๖) เขียนเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมเพื่อพัฒนาทองถิ่น: ประสบการณ+จากชุมชนไทย ไดนําเสนอวิธีการมากมายในการเขาไปทํา
วิจัยในชุมชนโดยแยกเปXนประเด็นสําคัญ ๔ สวน เชน แนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ซึ่งผูวิจัยจําเปXนตองรูจักบริบทภายในชุมชนเสียกอน การเตรียมการเขาสูชุมชนโดยผูวิจัยตองทําหนาที่
เปX น วิ ท ยากรกระบวนการแทนการเปX น ผู เชี่ ย วชาญ ใหชุ ม ชนรวมคิ ด รวมทํ า หรื อ เทคนิ ค
กระบวนการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส วนรวม เชนเทคนิ ค การสั ม ภาษณ+ การตี ความและการแปล
ความหมาย หรือการพัฒนาตนเองเมื่อทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น เชน ทักษะเกี่ยวกับความอดทน
จริยธรรมในการทํางานกับชุมชน การเตรียมความพรอมกอนทําวิจัยภาคสนาม เปXนตน
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บทที่ ๓
วิธีดําเนินการวิจัย
๑. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การจัดการความรูแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู
วั ฒ นธรรมมอญ กรณี ศึกษาชุ มชนบางกระดี่ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย (The Participatory
Knowledge Management for the Development of Social Innovation for Mon’ s Cultural
Community Learning: A Case of Bang Kadee, Bangkok Thailand) เปXนการวิจัยแบบผสมผสาน
ประกอบดวย
๑.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
มีวัตถุประสงค+หลัก เพื่อสืบคนและจัด ระบบขอมูล วัฒนธรรมมอญในชุมชนไทยรามัญบาง
กระดี่ ซึ่งมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมในงานวิจัยนี้ ประกอบดวยสาขาตางๆ ๗ สาขา ตามเกณฑ+การ
ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมของ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.)
ไดแก (๑) สาขาศิลปะการแสดง (๒) สาขางานชางฝPมือดั้งเดิม (๓) สาขาวรรณกรรม (๔) สาขากีฬา
ภู มิ ปK ญ ญาไทย (๕) สาขาแนวทางปฏิ บั ติ ก ารสั ง คม ประเพณี พิธี กรรม (๖) สาขาความรู เกี่ ย วกั บ
ธรรมชาติและจักรวาล และ (๗) สาขาภาษา
๑.๒ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning
Appraisal/PLA) มีวัตถุประสงค+หลัก ๒ ประการ คือ
(๑) เพื่อจัดการองค+ความรูดานวัฒนธรรมมอญ ในชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ใหอยูในรูปของ
นวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรค+ ไดแก สารคดีสั้น โมเดลอาหารมอญ เรือนมอญ และหลักสูตรทองถิ่น
(๒) เพื่ อสรางกระบวนการเรี ย นรู ดานวั ฒ นธรรมมอญ ใหแกเด็ กและเยาวชนในโรงเรี ย น
บางกระดี่ ที่เขารวมโครงการ
๒. ประชากรและกลุมผูใหขอมูล
๒.๑ ประชากร
ประชากรที่ ใชในการศึ กษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบดวยชาวไทยรามั ญ ทั้ งเพศหญิ ง และชาย
ทุกกลุมอายุที่อาศัยอยูในชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ หมู ๒ หมู ๘ และหมู ๙ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑,๕๕๐ ครัวเรือน หรือประมาณ ๖,๐๐๐ คน
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๒.๒ กลุมผูใหขอมูล
สําหรับกลุมผูใหขอมูลที่ใชในการศึกษาเชิงคุณภาพ เปXนบุคคลสําคัญ (Key Informant) ที่มี
ความรูความเขาใจประเด็นที่เกี่ยวของ เพื่อตอบวัตถุประสงค+ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยจะทําการสืบคนและจัดระบบขอมูลวัฒนธรรมมอญในชุมชนไทยรามัญ
บางกระดี่ ๗ สาขา ตามเกณฑ+ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นมรดกภู มิ ปK ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) ไดแก (๑) สาขาศิลปะการแสดง (๒) สาขางานชางฝPมือ
ดั้ ง เดิ ม (๓) สาขาวรรณกรรม (๔) สาขากี ฬ าภู มิ ปK ญ ญาไทย (๕) สาขาแนวทางปฏิ บั ติ การสั ง คม
ประเพณีพิธีกรรม (๖) สาขาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และ (๗) สาขาภาษา ตามหลักการ
มีสวนรวมของผูแสดงทางสังคมที่เกี่ยวของกับการวิจัย
อนึ่ง เพื่อตอบวัตถุประสงค+ขอนี้ คณะผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบอลหิมะ (Snowball
Sampling Technique) จากปราชญ+ ผู อาวุโ ส ผู ประกอบพิ ธี ทรงผี รํ า ผี นั กดนตรี ทะแยมอญ เจา
อาวาสวัดบางกระดี่ และผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมมอญ ทั้งที่อาศัยอยูในชุมชนไทยรามัญบางกระดี่
ครูโรงเรียนวัดบางกระดี่ และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญดานมอญศึกษา โดยกําหนดเกณฑ+ในการ
คัดเลือกผูใหขอมูลไวโดยสรุป ดังนี้
(๑) ผูใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและวัฒนธรรมมอญของชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ ตองเปXนผูที่
อาศัยอยูในชุมชนไทยรามัญบางกระดี่มาตั้งแตเกิด มีอายุไมนอยกวา ๒o ปP ประกอบดวยเพศหญิงและ
ชายที่มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมประเพณีมอญอยางลึกซึ้ง เปXนที่เคารพและยอมรับของคนใน
ชุมชน และไมเปXนผูที่มีปKญหาสุขภาพจิต ความจํา หรือความประพฤติตองหามตามวัฒนธรรมมอญของ
คนในชุมชน
(๒) สําหรับผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมมอญ เปXนบุคคลทั้งเพศหญิงและชายที่มีความรูความ
เขาใจในวัฒนธรรมประเพณีมอญอยางลึกซึ้ง มีผลงานวิจัย หรือมีผลงานที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา
ที่ไดรับการพิมพ+เผยแพรในแหลงพิมพ+ซึ่งเปXนที่ยอมรับในมาตรฐานทางวิชาการในระดับชาติ
(๓) โดยผูใหขอมู ลทั้งหมดตองไมเปXนผู ที่มีปK ญหาสุขภาพจิ ต ความจํา หรือความประพฤติ
ตองหามตามวั ฒนธรรมมอญของคนในชุ มชน เต็ มใจเขารวมโครงการตั้ งแตแตเริ่มตนจนเสร็ จ สิ้ น
โครงการ
๓. การเก็บขอมูล
คณะผู วิ จั ย ใชเครื่ องมื อวิ จั ย หลายประเภทเพื่ อเก็ บ รวบรวมขอมู ล ในครั้ งนี้ ประกอบดวย
เครื่องมือที่สําคัญ โดยสรุป ดังนี้
(๑) แนวการสั ม ภาษณ+ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview Guideline) เพื่ อ เก็ บ ขอมู ล เชิ ง ลึ ก
เกี่ยวกับมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมทั้ง ๗ สาขา
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(๒) แบบสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation Checklist) ๒ ชุด
(๒.๑) แบบสังเกตชุดแรก ใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของ
กลุมผูใหขอมูล ทั้งในชวงเวลาปกติ ไดแก ปรากฏการณ+ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในชีวิตประจําวันระดับ
ครอบครัว เครือญาติ ละแวกบาน และชุมชน และปรากฏการณ+ที่เปXนเหตุการณ+สําคัญ หรือวิกฤตใน
ชีวิต ตลอดจนประเพณี และพิธีกรรม ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาพิเศษตางๆ ดังกลาว โดยการสังเกตเฉพาะ
กิจกรรม พฤติกรรม และวัฒนธรรมมอญ
(๒.๒) แบบสังเกตชุดที่ ๒ ใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดานพฤติกรรมการเรียนรูของเด็ก
นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ
(๓) ตัวบทภาพยนตร+สารคดี (Screenplay) ใชเพื่อเปXนแนวทางในการบันทึกภาพกิจกรรม
ลําดับเรื่องราว และเรียบเรียงบทบรรยาย
(๔) แนวการดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู แบบมี ส วนรวม (Participatory Learning
Guideline) ไดแก รายละเอียดของขั้นตอน แสดงลําดับของกระบวนการ กิจกรรม ใบงาน แนวทาง
และรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู
(๕) แบบบานมอญ ซึ่งออกแบบโดยปราชญ+และผูรูของชุมชน
(๖) กรอบหลั กสู ต รทองถิ่น ที่ ไดรั บ การพิ จ ารณาและเห็ นชอบโดยผู เชี่ ย วชาญทางการจั ด
การศึกษา
(๗) ภาพถายอาหารมอญ และรางแบบอาหารมอญ เพื่อจัดทําตัวแบบอาหารมอญ (Model)
๔. ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหMขอมูล
การวิ เ คราะห+ ข อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใชการวิ เ คราะห+ เ นื้ อ หา (Content
Analysis) และการวิเคราะห+เรื่องเลา (Narrative Analysis) และนําเสนอผลการวิเคราะห+ในรูปของ
นวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรค+ การวิเคราะห+เนื้อหา มีวัตถุประสงค+หลักเพื่อจําแนก แยกแยะ และแจก
แจงขอมูล ที่คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมมาไดจากภาคสนาม จัดลําดับของขอมูล และขอบเขตของขอมูล
ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค+การวิจัย วิเคราะห+แบบแผนเพื่อกําหนดและออกแบบโครงสราง
เนื้อหาอยางละเอียด รวมทั้งระบุจุดเปลี่ยนแปลงของเนื้อหา ในแตละชวงเวลาที่ทําการวิเคราะห+
ผลจากการวิเคราะห+เนื้อหา ชวยใหสามารถกําหนดหัวเรื่อง หัวเรื่องยอยและหัวขอยอย เพื่อ
การกําหนดแนวทางการนําเสนอและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเชิงสรางสรรค+ตอไป ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนสําคัญพอสรุปได ๕ ขั้นตอน ดังนี้
(๑) ถอดเทปบทสนทนา บทสัมภาษณ+ และขอมูลที่ไดจากการสังเกต เนื้อความจากเอกสาร
จดหมายเหตุ ภาพถาย แผนที่ วัตถุทางวัฒนธรรม ฯลฯ
(๒) เรียบเรียงเนื้อหาใหอยูในรูปของรอยแกว หรือเรียงความ หรือเรื่องเลา
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(๓) แยกแยะ และแจกแจง ออกเปXนเนื้อหา (Content) หรือแนวคิด (Concept)
(๔) จัดทําโครงรางสารบัญบท และหัวขอตางๆ ที่จะเขียน ระบุหัวเรื่อง หัวเรื่องยอย หัวขอ
ยอย โดยจําแนกตามตัวบท หัวขอหลัก และหัวขอรอง
(๕) อานเนื้อหาของขอมูลตามหมวดยอย แลวรังสรรค+วิทยา ขึ้นมาเปXนปรากฏการณ+ที่คนพบ
(๖) เลือกกรอบแนวคิดทฤษฎีที่จะใชในการตีความ โดยในโครงการวิจัยนี้ คณะผูวิจัยเลือกใช
หลักการที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
(๖.๑) หลักนฤมิตนิยม (รังสรรค+วิทยา)
หลักนฤมิตนิยม (Constructionism) เปXนหลักการที่ใหความสําคัญกับความคิดรวบยอดที่คณะผูวิจัย
สรุปออกมา โดยระบุเนื้อหาสําคัญที่สุดจากประเด็นที่ปรากฏจากการทํางานภาคสนาม แยกประเด็น
ออกเปXนขอๆตามเนื้อหา เนนคําหลัก คําสําคัญ สัญลักษณ+ เครื่องหมาย ฯลฯ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
สังคมเชิงสรางสรรค+
(๖.๒) หลักนัยนิยม (Interpretivism) เปXนหลักการที่คณะผูวิจัยนํามาใชเพื่อสืบคน
ขอมูลดานมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมทั้ง ๗ สาขา โดยใชการตีความตามความจริงที่คาดวามีนัยยะ
ตามเนื้อความที่ออกแบบไว
(๖.๓) หลักสัญนิยม (Phenomenology) เปXนหลักการที่ประกอบดวย เนื้อความที่ให
ความหมายไปในทางที่เปXนสัญญาณหรือปรากฏการณ+วานาจะตีความไปตามที่เห็นหรือที่ปรากฏนั้นๆ
ไดแก เนื้อหาที่เกี่ยวของกับความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมตางๆ
หลังจากนั้น คณะผูวิจัยจึงดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๗) เขียนกรอบแผนภูมิ (Diagram) ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของเนื้อหา
(๘) ระบุเนื้อหาสําคัญที่สุด ตีความตามความจริงที่คาดวามีนัยยะ ตีความเนื้อหาตามที่เห็น
หรือที่ปรากฏการณ+นั้นๆ ปรากฏขึ้น
(๙) นําเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะห+ ไปพัฒนาเปXนนวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรค+
(๑๐) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูแสดงทางสังคมที่เกี่ยวของแบบมีสวนรวม
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บทที่ ๔
ผลการวิเคราะหMขอมูล
๑. ขอมูลทั่วไปชุมชนบางกระดี่
๑.๑ ประวัติความเป`นมา
ชุมชนไทยรามัญ (มอญ) บางกระดี่ ในงานวิจัยนี้หมายความถึง ชุมชนไทยรามัญ (มอญ) ในหมู
๒ หมู ๘ และหมู ๙ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ชาวไทยรามัญซึ่งอาศัยอยูใน
ชุมชนบางกระดี่ นิยมตั้งบานเรือนอยูบริเวณริมสองฝK•งคลองสนามชัย
ชุมชนไทยรามัญบางกระดี่เปXนชุมชนเกาแก ที่มีประวัติความเปXนมายาวนาน สันนิษฐานวา
ชุมชนบางกระดี่มีอายุไมนอยกวา ๑๓๘ ปP ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากปPที่กอสรางวัดบางกระดี่ คือ ปP พ.ศ.
๒๔๒๐ หรือในชวงเวลาประมาณตนรัชกาลที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร+ ชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ เปXน
ชุมชนซึ่งมีอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมมอญที่โดดเดน เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางดานโบราณสถาน
และการระบุปPที่กอสราง
คําวา “บาง” เปXนชื่อเรียกชุมชนของไทย ในอดีต พจนานุกรมไทย ราชบัณฑิตยสถาน ให
ความหมายคําวา “บาง” หมายความถึง ทางนํ้าเล็กๆ ที่ไหลขึ้นลงตามระดับนํ้าในแมนํ้าลําคลองหรือ
ทะเล และยังหมายความถึง ตําบลบานที่อยูหรือเคยอยูริม “บาง” หรือในบริเวณที่เคยเปXน “บาง” มา
กอน สวนคําวา “บางกระดี่” ผูอาวุโสของชุมชนใหขอสันนิษฐานที่สอดคลองตองกันวา นาจะมีที่มา
จากสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุ มชน ที่ ในอดี ต เคยเปX นบริ เวณซึ่ งที่มีความอุ ด มสมบู ร ณ+ของ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมาก โดยเฉพาะในสวนของแหลงน้ํา ทําใหแหลงน้ําธรรมชาติของชุมชนมีปลา
กระดี่ ซึ่งเปXนปลาน้ําจืดในสกุล Trichopodus ที่มีรูปรางแบนขาง ลักษณะคลายใบไม สวนหัวมีขนาด
เล็ก ปลายปากเล็กคอนขางแหลม อาศัยอยูทั่วไปในแหลงน้ําของชุมชน ผลการศึกษาพบวา แมใน
ปKจจุบันสภาพแหลงน้ําจะเสื่อมโทรมลง และคุณภาพของน้ําในชุมชนจะสกปรกแลมีมลพิษเพิ่มมากขึ้น
แตก็ยังพบ ปลากระดี่ อาศัยอยูชุกชุมอยูในแหลงน้ําธรรมชาติของชุมชนแหงนี้

๖๘

ภาพ ๔ ปลากระดี่ (Trichopodus Trichopterus “Blau”)
ที่มา: IGL-Archiv (๒๐๑๖)
จากการสัมภาษณ+เชิงลึก กับผูอาวุโสและปราชญ+ของชุมชนพบวา ชาวมอญในชุมชนมอญบาง
กระดี่ ไมไดอพยพตรงมาจากรัฐมอญในพมา แตเปXนการอพยพของชาวไทยเชื้อสายมอญที่เดินทางหรือ
อพยพตอมาจากชุมชนอื่นๆ ของอาณาจักรสยามในอดีต โดยในอพยพเขามากอตั้งชุมชนในชวงแรก มี
มูลเหตุปKจจัยที่สําคัญ ๔ ประการคือ (๑) ถูกทางราชการเกณฑ+เขามาขุดลอกคลองสุนัขหอน และคลอง
ที่อยูใกลเคียงกันที่มีลักษณะตื้นเขิน และเมื่อเสร็จงานแลว สังเกตเห็นสภาพทั่วไปของชุมชนในขณะนั้น
นาอยูอาศัย จึงตัดสินใจตั้งรกรากอยูในบริเวณที่ตอมาเปXนที่ตั้งของชุมชนแหงนี้เรื่อยมา (๒) กลุมชาย
ฉกรรจ+ชาวมอญที่รับราชการทหารเรืออยูแถบบางไสไก หรือวัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี ในอดีต ดวย
ความยากลําบากในการรับราชการ จึงหลบหนีทหารและเขามาแอบซอนตัวอยูในชุมชน กอนตั้งรกราก
อยูเปXนการถาวรตอมา (๓) ชาวมอญจากเกาะเกร็ด ปทุมธานีที่ลองเรือผานมาเพื่อคาขายฟ–น และเห็น
ทําเลเหมาะสมจึงกลับไปอพยพครอบครัวเขามาตั้งถิ่นฐานเปXนการถาวร และ (๔) กลุมชาวมอญจาก
ชุมชนอื่นๆ ที่อพยพเขามาอาศัยในชุมชนแหงนี้ เนื่องจากสมรสกับหญิงชายชาวมอญในชุมชนบาง
กระดี่

๖๙

ภาพ ๕ การขุดลอกคลองของชุมชนบางกะดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘), ตนฉบับ “ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่”
โดยผูอาวุโสของชุมชนเลาวา บรรพบุรุษของชาวมอญบางกระดี่ อพยพมาจากชุมชนมอญใน
แหลงตางๆ ในภาคกลางของสยามในอดีต อาทิ จากจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และนนทบุรี
โดยเสนทางอพยพที่สําคัญของชาวมอญจากชุมชนอื่นที่ตั้งอยูใกลเคียงสูชุมชนบางกระดี่ ไดแก การ
อพยพของชาวมอญจากชุ ม ชนบางไสไก ธนบุ รี ซึ่ ง เขามารั บ ราชการตั้ ง แตสมั ย กรุ ง ธนบุ รี แ ละ
รัตนโกสินทร+ตอนตน หรือในชวงรัชกาลที่ ๑-๓ และมีความเชี่ยวชาญดานการตอเรือหลวง ซึ่งโรงเรือ
หลวงในอดีตเคยตั้งอยูที่บริเวณสะพานพระราม ๖ ในปKจจุบัน ตอมาเมื่อโรงเรือหลวงถูกยายมาที่คลอง
บางกอกใหญ หรือคลองบางหลวง และไดมีการกอตั้งเปXนชุมชนขึ้น จึงมีการใชเสนทางอพยพผานเขา
มาทางคลองดานหรือคลองสนามชัยในปKจจุบัน กอนอพยพเขาสูชุมชนบางกระดี่ นอกจากนี้ ยังมีการ
กลาวอางถึ ง การอพยพเขามาของชาวมอญจากชุ ม ชนปากลั ด อํ า เภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ผานทางคลองดานนี้ดวยเชนกัน เนื่องจากคลองนี้เชื่อมตอระหวางแมน้ําเจาพระยากับ
แมน้ําทาจีน
ทั้งนี้ นามสกุลที่พบมากของชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ ไดแก มะคนมอญ ประเสริฐ
สังข+ ทอง ศรสํา แดง ปุ งบางกระดี่ แกนแดง เตี ย เป•—ล และมอญดะ การกอตั้ งชุ มชนที่ ย าวนานเปX น
ระยะเวลาถึง ๑๓๘ ปP ทําใหชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับ

๗๐

ชุมชนไทยอื่นๆ ทําใหมีการผสมผสาน และกลืนกลาย ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมมอญอยาง
กวางขวาง ทั้งในดานการดําเนินชีวิต อาทิ ภาษา การแตงกาย อาหาร และดานสถาปKตยกรรม ไดแก
การกอสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
อยางไรก็ตาม ความเขมแข็งของวัฒนธรรมมอญ ของชาวชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ ที่ไดรับ
การสืบทอดตอเนื่องกันมา ทําใหในปKจจุบัน ชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ ยังมีการอนุรักษ+ สืบสาน
และทํานุบํารุงวัฒนธรรมมอญสืบเนื่องจนถึงปKจจุบันนี้
๑.๒ สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตรM
๑.๒.๑ ทําเลที่ตั้ง
ชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ เปXนชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
แบงเขตการปกครองออกเปXน ๒ แขวง คือ แขวงแสมดํา และแขวงทาขาม พื้นที่ของเขตบางขุนเทียน
สวนใหญเปX นที่ราบลุมมี เนื้อที่ ๑๒๓.๒๖ ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ ติดทะเลในแขวงทาขาม เปX น
ระยะทางยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร เสนทางคมนาคมที่สําคัญ ไดแก เสนทางน้ํา อาทิ คลองสนามชัย
คลองหัวกระบือ คลองพิทยาลงกรณ+ คลองขุนราชพินิจใจ คลองเสาธง และคลองประมง เสนทางบก
ไดแก ถนน โดยถนนสายสําคัญประกอบดวย ถนนพระรามที่ ๒ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ถนนบาง
ขุนเทียน และถนนวงแหวนรอบนอก
ชุมชนไทยรามัญ บางกระดี่ ตั้งอยูระหวางบานหัวกระบือกับบานหัวระหาน แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาณาเขตทิศเหนือติดตอกับกลุมบานซอยบางกระดี่ ๒๔
และถนนพระราม ๒ ทิศใตติดตอกับหมู ๖ แนวปˆาจากและชายฝK•งทะเล ทิศตะวันออกติดตอกับหมู ๙
และคลองลิง และทิศตะวันตกพื้นที่หมู ๒ ติดตอกับคลองบางขนุน และพื้นที่หมู ๙ ติดคลองกําพรา
จั งหวั ด สมุ ทรสาคร พื้ น ที่ ส วนใหญเปX น ที่ ร าบริ มฝK• งคลอง ที่ น้ํ า ทวมถึ ง และมี ส ภาพเปX น ปˆ า ชายเลน
ประเภทปˆ า จาก สภาพโดยทั่ ว ไปยั ง คงมี ความอุ ด มสมบู ร ณ+ ทางตอนเหนื อ ของชุ ม ชนเปX น ที่ ด อน
ตอนกลาง เปXนพื้นที่น้ําทวมถึง อยูในลุมน้ําคลองสนามชัย ซึ่งสภาพแผนดินทรุดต่ําลงทุกปP
สภาพภูมิศาสตร+โดยทั่วไปของพื้นที่ชุมชนชาวไทยรามัญ บางกระดี่ มีสภาพเปXนพื้นที่ลุมริมฝK•ง
คลองและที่ดินปˆาชายเลน ในปKจจุบัน ยังคงมีปˆาจากและปˆาน้ําเค็มปกคลุมหนาทึบบริเวณดานหลังของ
ชุมชน สภาพดินโดยทั่วไปมีลักษณะเปXนดินเหนียวและดินโคลนที่มีน้ําทะเลหนุนทวมถึงทุกปP ปKจจุบัน
คลองสนามชัย คนในชุมชนใชเปXนเสนทางสัญจรแตเพียงประการเดียว ไมไดใชน้ําในคลองเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอีกตอไป ดวยเหตุผลหลัก ๒ ประการ ประการแรก เนื่องจากชุมชนมีระบบน้ําประปา
จากสวนกลางเขาถึงแลว ราคาไมแพงเกินไป คุณภาพน้ํามีความเหมาะสมในการใช และมีความสะดวก
กับประการที่สอง ไดแก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยรอบชุมชน ทําใหพื้นที่โดยรอบถูกใชเพื่อการ
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น และภาครัฐยังขาดมาตรการที่เหมาะสมในการกํากับดูแล ทําใหมีน้ําเสียถูก

๗๑

ระบายเขามาในคลองสนามชัยเพิ่มขึ้น จนเกิดการปนเป–—อน นอกจากนี้ พื้นที่ทางดานทิศเหนือของ
คลองสนามชัย ซึ่งเดิมเปXนพื้นที่ทํานา ในปKจจุบัน ไดกลายเปXนพื้นที่กอสรางโรงงานอุตสาหกรรมและ
หมูบานจัดสรรหมดแลว เนื่องจากเปXนหมูบานที่อยูใกลชิดกับปริมณฑล คนในเมืองจํานวนหนึ่ง จึงยาย
ออกมาเพื่อหาซื้อที่อยูอาศัยในพื้นที่รอบนอกและปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดน้ําเสียจากครัวเรือนไหล
ลงในลําคลองเพิ่มขึ้น ผนวกกับคนในชุมชน ยังนิยมทิ้งขยะและของเสียตางๆ ลงในลําคลอง ทําให
สภาพลําคลองในปKจจุบันมีความสกปรก ไมเหมาะกับการอุปโภคและบริโภคอีกตอไป
อาณาเขตของชุมชนไทยรามัญ (มอญ) บางกระดี่ มีแนวติดตอพื้นที่ใกลเคียง ดังตอไปนี้
- ทิศเหนือ พื้นที่หมู ๒
ติดกับพื้นที่กลุมบานซอยบางกระดี่ ๒๔
- ทิศใต พื้นที่หมู ๘
ติดกับแนวตะวันออก หมู ๙ ติดกับคลองลิง
- ทิศตะวันออก พื้นที่หมูที่ ๒
ติดถนนบางกระดี่ หมู ๘ จดคลองชัยยศ
- ทิศตะวันตกพื้นที่หมู ๒
ติดกับคลองบางขนุน สวนพื้นที่ หมู ๙
ติดกับพื้นที่คลองกําพรา

ภาพ ๖ แผนที่แสดงที่ตั้งของชุมชนบางกระดี่
ที่มา: Google map (๒๐๑๕)
๑.๒.๒ การคมนาคม
ในปP พ.ศ.๒๕๕๙ การเดินทางเขาสูชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) บางกระดี่ ทําได ๒ เสนทาง
หลักคือ เสนทางบกโดยใชเสนทางหลักจากถนนพระรามที่สอง (ธนบุรี-ปากทอ) ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑

๗๒

เลี้ยวซายแยกเขาสู ถนนบางกระดี่ซึ่งความยาวของถนนเสนนี้ประมาณ ๓ กิโลเมตรจากตัวถนนใหญ ที่
เพิ่งสรางเสร็จในปP พ.ศ.๒๕๕๖ ไดขยายขนาดกวางมากขึ้นจาก ๒ ชองทางเปXนถนน ๔ ชองทาง ขาม
คลองสนามชั ย จึ ง จะถึ ง วั ด บางกระดี่ แ ละสามารถเดิ น เขาไปในชุ ม ชนได มี ร ถสองแถวเล็ ก หรื อ
มอเตอร+ไซค+รับจางเขาถึงชุมชน
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดดานขนาดของถนนเขาออกชุมชนดานใน ทําใหจํานวนรถยนตร+ใน
ชุมชนยังมีไมมาก คนในชุมชนจํานวนมาก นิยมเดินทางดวยรถมอเตอร+ไซด+ รถรับจาง รถไฟ และรถ
สาธารณะอื่นๆ ในปKจจุบัน ถนนภายในชุมชน ไดถูกปรับเปลี่ยนจากทางเดินคอนกรีตแคบๆ ที่สามารถ
เดิ น สวนกั น ได เปX น เสนทางคอนกรี ต ขนาดใหญขึ้ น ที่ ร ถมอเตอร+ ไ ซด+ ส ามารถแลนผานไปมาได
นอกจากนี้ ยังมีถนนคอนกรีตจากวัดบางกระดี่มาถึงกลางชุมชนบางกระดี่หมู ๘ รถยนต+สามารถแลน
เขาถึงบานพักอาศัยบางสวนแลว ทําใหคนในชุมชนเกิดความนิยมซื้อรถยนต+สวนบุคคลเพิ่มมากขึ้น

ภาพ ๗ สภาพถนนในชุมชนบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
โดยสรุป การคมนาคมผานเสนทางตางๆนทาง เพื่อเขาสูชุมชน มีเสนทางหลักที่สําคัญ ดังนี้
(๑) เสนทางรถโดยสารประจําทาง
การเดินทางทางบก โดยใชเสนทางถนนพบวา ถนนบางกระดี่ไดกอสรางและขยายเสร็จเมื่อ
ปลายปP พ.ศ.๒๕๕๖ เปXนถนนปูนซีเมนต+ มีขนาดใหญ ๔ ชองทางรถยนต+ ทําใหการเดินทางเขาออก
ชุมชนสามารถกระทําไดสะดวก และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อซอยเดิมบนถนนบางกระดี่ เปXนซอยบาง
กระดี่ แลวตามดวยลํ าดับเลขที่ ซอย เพื่อความสะดวกในการจดจํา ซึ่งเสนทางดังกลาวนี้ สามารถ
เดินทางดวยรถประจําทางสาธารณะไดแลว ประกอบดวย
รถประจําทางสาย ๑๐๕ จากทาน้ําคลองสานไปมหาชัยเมืองใหม ผานศูนย+การคาเซ็นทรัล
พระราม ๒ ขามสะพานสมุทรสาครไปประมาณ ๑ กิโลเมตร ถึงปากทางเขาถนนบางกระดี่ จากปาก
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ทางถนนบางกระดี่ เดินทางตอดวยรถสองแถวสีแดง สายโลตัส-พระราม ๒-วัดบางกระดี่ ถึงชุมชนบาง
กระดี่ได
รถประจําทางสาย ๖๘ จากบางลําพู ไปมหาชัยเมืองใหม ผานศูนย+การคาเซ็นทรัลพระราม ๒
ขามสะพานสมุทรสาครไปประมาณ ๑ กิโลเมตร ถึงปากทางเขาสูถนนบางกระดี่ โดยชุมชนบางกระดี่
ซึ่งเปXนพื้นที่เป‚าหมายของการศึกษาวิจัยนี้ ตั้งอยูสุดถนนบางกระดี่ ที่วัดบางกระดี่ โดยระยะทางถนน
บางกระดี่ประมาณ ๔ กิโลเมตร นอกจากรถประจําทางสาธารณะ ชาวชุมชนบางกระดี่นิยม เดินทาง
ดวยรถสองแถวสีแดง สายโลตัสพระราม ๒ ถึงวัดบางกระดี่
รถประจําทางสาย ๑๔๐ จากอนุสาวรีย+ชัยสมรภูมิ-มหาชัยเมืองใหม ผานศูนย+การคาเซ็นทรัล
พระราม ๒ ขามสะพานสมุทรสาคร ประมาณ ๑ กิโลเมตร ถึงปากทางเขาถนนบางกระดี่ จากปากทาง
ถนนบางกระดี่ เขาสูชุมชน เดินทางดวยรถสองแถวสีแดงสายโลตัสพระราม ๒ ถึงวัดบางกระดี่
สําหรับรถสองแถวสีแดงสายโลตัส พระราม ๒ ถึงวัดบางกระดี่ มีจํานวน ๒๕ คัน ใหบริการ
ตั้งแตเวลา ๐๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.
(๒) เสนทางรถยนตMสวนบุคคล
ประกอบดวยเสนทางสายสําคัญ ๓ สายหลัก สายแรก ไดแก เสนทางสายทางดวนบางนา
ดินแดง แยกเขาถนนดาวคะนอง ผานเซ็นทรัลพระราม ๒ ขามสะพาน มุงหนาไปทางสมุทรสาคร เขาสู
ถนนสายพระราม ๒ จากสะพาน ขามไปประมาณ ๑ กิโลเมตร ถึงปากทางเขาถนนบางกระดี่ เดินไป
จนสุดทางความยาวประมาณ ๔ กิโลเมตรถึงวัดบางกระดี่ และเดินเทาเขาสูชุมชนบางกระดี่ไดเลย
เสนทางสายที่ ๒ ไดแก เสนทางถนนบรมราชชนนี แยกเขาถนนกาญจนาภิเษก ผานบางแค
หางสรรพสินคาแมคโคร บางบอน เขาสูถนนวงแหวนแยกไปถนนพระราม ๒ ประมาณ ๑ กิโลเมตร ถึง
ทางเขาถนนบางกระดี่
เสนทางรถยนต+สายที่ ๓ ไดแก เสนทางมหาชัยเมืองใหม เขาสูถนนพระราม ๒ ตรงไปกลับรถ
ที่ใตสะพานสมุทรสาคร วกกลับเขาถนนพระราม ๒ ฝK•งขาออก ตรงไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร จะถึง
ปากทางเขาถนนบางกระดี่
(๓) เสนทางเรือ
การเดิ น ทางโดยเสนทางน้ํ า ใชเสนทางติ ด ตอคลองสนามชั ย สามารถเดิ น ทางไปยั ง
กรุงเทพมหานคร ผานคลองดานและคลองบางกอกนอย เพื่อเดินทางไปยัง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ผานคลองบางโพธิ์และคลองบางมด นอกจากนี้ ในอดีตการเดินทางเสนทางเรือโดยใช
คลองมหาชัย สามารถเดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสาครได ทําใหการติดตอสัมพันธ+กันกับญาติพี่นอง
และเพื่อนรวมชาติพันธุ+มอญสามารถกระทําไดโดยสะดวก อยางไรก็ตามพบวา ในปKจจุบัน คนในชุมชน
ไมนิยมใชเสนทางคมนาคมทางน้ําในการสัญจรตอไปแลว เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องประตูน้ําที่ถูกสราง
ขึ้น ที่มีเวลาป•ดเป•ดไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ใชเสนทางดังกลาวในการคมนาคม
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แตอยางไรก็ตามพบวา ยังมีการใชเปXนเสนทางน้ําในการลําเรียงตับจาก หรือ ขนสงอาหาร
ทะเลจากปากอาวไปยังตลาดในชุ มชนตางๆ ที่ติ ดกับลํ าคลองหรื อบริ เวณใกลเคียงอยูบาง แมการ
คมนาคมจะไมหนาแนนเชนในอดีต ดังนั้น จึงกลาวไดวา ในปKจจุบันนี้ คนในชุมชนสวนใหญไมนิยม
เดินทางโดยใชเสนทางน้ําอีกตอไปแลว แตจะเลือกใชเสนทางบก เดินทางดวยรถยนต+หรือรถประจํา
ทางสาธารณะ มากกวาเดินทางโดยเรือ เพราะเห็นวามีความสะดวกและรวดเร็วกวา
จากการศึกษาพบวา ทุกวันนี้ หากตองการใชเรือในการเดินทางในเสนทางน้ํา จะตองวาจาง
เรือเปXนกรณีพิเศษ เนื่องจากไมมีเรือโดยสารวิ่งประจําแลว และคนในชุมชนเกือบทั้งหมด ไมมีเรือไวใช
สวนตัว โดยเสนทางน้ําที่มีอยูในปKจจุบัน ไดแก สายคลองดาน คลองบางกอกนอย-มหาชัย แตอยางไรก็
ตาม การใชเสนทางนี้ก็จะพบกับความไมสะดวกหลายประการ เนื่องจากในปKจจุบันนี้ หนวยงานภาครัฐ
ไดมีการสรางประตูกั้นหลายแหง อาทิ ประตูกั้นน้ําคลองดาน ที่บริเวณหัวกระบือ ประตูน้ําแกมลิง
บริเวณวัดโคก ประตูน้ําแกมลิงบริเวณวัดโคก และประตูน้ําคลองเกาะโพธิ์แสมดํา ดังนั้น หากคนใน
ชุมชนมีความประสงค+จะเดินทางโดยทางเรือ จะตองสอบถามเวลาในการเป•ดป•ดประตูกั้นน้ําเหลานี้
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งนับวาไมคอยสะดวกนัก
สํ า หรั บ เสนทางเดิ น เรื อ หลั ก ภายนอกชุ ม ชนบางกระดี่ มี ๓ เสนทาง เสนทางแรก ไดแก
เสนทางระหวางแมน้ําเจาพระยากับชุมชนบางกระดี่ โดยเดินทางจากทาชาง และทาศูนย+การทองเที่ยว
กรุงเทพมหานคร บริเวณใตสะพานพระป••นเกลา ผานประตูน้ําที่หัวกระบือเขาสูคลองสนามชัย และเขา
สูชุมชนมอญบางกระดี่
เสนทางที่ ส อง ไดแก เสนทางจากบางขุ น เที ย นชายทะเล-ลํ า คลองสหกรณ+ แ สมดํ า ผาน
ประตูน้ําคลองเกาะโพธิ์ เขาสูคลองสนามชัย และชุมชนมอญบางกระดี่
เสนทางที่สาม ไดแก แมน้ําทาจีน บริเวณคลองมหาชัย ผานประตูน้ําโครงการแกมลิง ยานวัด
โคก เขาสูคลองสนามชัย และเขาสูชุมชนมอญบางกระดี่
(๔) เสนทางรถไฟ
การเดินทางโดนรถไฟเขาสูชุมชนบางกระดี่ กระทําไดโดยใชสายวงเวียนใหญ-มหาชัย แลวลง
ที่สถานีรางโพธิ์ หลังจากนั้นจึงเดินเทาจากสถานีตอไปอีกประมาณ ๒๐๐ เมตร ถึงถนนพระราม ๒ ฝK•ง
ตรงขามถนนบางกระดี่ เดินขามสะพานลอยถนนพระราม ๒ เขาสูถนนบางกระดี่ แลวจึงนั่งรถสองแถว
เขาสูชุมชน หรืออาจเลือกเหมารถรับจางจากถนนพระราม ๒ ไปกลับรถบริเวณใตสะพานสมุทรสาคร
เขาสูถนนบางกระดี่ แลวตรงไปที่วัดบางกระดี่ไดเลย
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๑.๓ แหลงน้ําธรรมชาติ
ชุมชนบางกระดี่ เปXนชุมชนเกาแกที่ถูกรายลอมดวยสภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณ+ของปˆาชาย
เลน และแหลงน้ํ า ธรรมชาติ อาทิ คู คลอง ตางๆ จึ ง มี พ รรณไมหายาก พื ช สมุ น ไพร และความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ดังนี้
๑.๓.๑ คลองสนามชัย
คลองสนามชัย หรือคลองดาน เปXนคลองที่เชื่อมตอกับแมน้ําเจาพระยาสายเกา ชวงที่เรียกวา
คลองบางหลวง หรือคลองบางกอกใหญ ลงไปทางทิศใตสูแมน้ําทาจีน ที่เขตจังหวัดสมุทรสาคร มีความ
ยาวประมาณ ๓๕๔ กิโลเมตร ไหลผานไปทางแขวงบางคอ บางขุนเทียน จอมทอง บางมด ทาขาม และ
แสมดํา เขตบางขุนเทียน เชื่อมตอกับคลองมหาชัย เขาไปในเขตเมืองสมุทรสาคร ชวงแรกของคลอง
ดานเชื่ อ มกั บ คลองบางหลวง เรี ย กวา คลองดาน ชวงกลางไหลผานเขตกรุ ง เทพฯ ไปจรดเขต
สมุทรสาคร เรียกวา คลองสนามชัย และชวงปลายอยูในเขตจังหวัดสมุทรสาคร เรียกวา คลองมหาชัย
ในอดีต คลองดาน คือเสนทางคมนาคมที่สําคัญ เพื่อเดินทางออกทะเล ทั้งในยามสงครามและ
ยามสงบ เพื่อการสัญจรและทํากรคา จากการศึกษาพบวา ในปP พ.ศ.๒๐๘๕ สมเด็จพระไชยราชาธิราช
แหงกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ไดโปรดใหขุ ด คลองเพื่ อ เปX น เสนทางลั ด จากแมน้ํ า เจาพระยา บริ เ วณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+ในปKจจุบัน จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ แบงออกเปXน
บางกอกกับ เมื องธนบุ รี ทํ าใหแมน้ํ าเจาพระยาที่ ถูกตั ดขาด เกิด เปลี่ ย นเสนทาง เนื่ องจากแมน้ํ า มี
ลั กษณะตื้ น เขิ น จนในที่ สุ ดไดแปรสภาพกลายเปX น ลํ า คลอง ไดแก คลองบางกอกนอย และคลอง
บางกอกใหญ หรือคลองบางหลวง และคลองเหลานี้ ไดถูกใชเปXนเสนทางออกสูทะเลเรื่อยมา
ประมาณปP พ.ศ.๒๓๗๑ หรือประมาณรัชกาลที่ ๓ พระยาโชฎึกราชเศรษฐี ไดรับมอบหมายให
เปXนแมกองขุดคลองดานและคลองอื่นๆ ที่ตื้นเขิน พรอมทั้งสรางป‚อมปราการในเขตเมืองสมุทรสาคร
ขึ้น จึงจางคนงานชาวจีนที่มีฝPมือในการขุดคลองมาทํางาน สวนชาวมอญที่มีฝPมือในการเผาอิฐ ก็ถูก
เกณฑ+มาเพื่อการกอสรางครั้งนั้นเชนเดียวกัน ผลกระทบจากแนวนโยบายดังกลาว ทําใหเกิดการอพยพ
ของชาวจีนและชาวมอญจํานวนมากเขามาอาศัยอยูในบริเวณชุมชนบางกระดี่ในปKจจุบัน
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ภาพ ๘ คลองสนามชัย ชวงที่ไหลผานชุมชนบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
โดยคลองสนามชั ย ชวงที่ ไ หลผานชุ ม ชนบางกระดี่ หมู ๘ จนถึ ง เขตที่ ติ ด ตอกั บ จั ง หวั ด
สมุทรสาคร มีชุมชนเรียงรายตั้งอยูสองฝK•งคลอง สลับกับปˆาชายเลนเปXนระยะๆ สภาพของปˆาชายเลน
ในปKจจุบัน ยังคงมีความหลากหลายของพรรณไม อาทิ ลําพู ลําแพน และมีสัตว+ตางๆ อาทิ หิ่งหอย นก
น้ํา และปลาหลากหลายชนิดอาศัยอยู

ภาพ ๙ ชาวชุมชนบางกะดี่ บริเวณหัวสะพาน คลองสนามชัยเมื่อประมาณปP พ.ศ.๒๕๐๐
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘), ตนฉบับ “ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่”

๗๗

๑.๓.๒ คลองลิง
คลองลิง เปXนคลองขุด ที่มีเป‚าหมายเพื่อลําเลียงผลิตผลจากสวน จากปˆา และจากนาเขามายัง
ชุมชน โดยคลองนี้เริ่มตนมาจากปลายชุมชนบางกระดี่หมู ๙ ออมมาดานหลังชุมชน จนกระทั่งไปจด
คลองบางกระดี่ บริเวณศาลเจาพอกลางทุง มาบรรจบกับชุมชนบางกระดี่ หมู ๘ และเชื่อมตอไปกับ
คลองยอย และคลองอื่นๆ ไปจนถึงเขตสมุทรสาคร ไปพบกับคลองโคกขาม และทะเลกรุงเทพฯ โดย
คลองลิงมีความกวางประมาณ ๓-๕ เมตร แตความกวางของลําคลองไมเทากันตลอดสาย แปรเปลี่ยน
ไปตามสภาพทางกายภาพ แตสองฝK•งคลองยังคงมีพรรณไมจํานวนมาก อาทิ ตนจาก ลําพู ตะบูน แสม
ตนตาตุม โกงกาง ชะคราม เหงือกปลาหมอ ปรงทะเล โพทะเล เปXนตน และสัต ว+นานาชนิด อาทิ
หิ่งหอย ตัวเงินตัวทอง ลิงแสม นกน้ํา
๑.๔ สภาพสังคมประชากร
๑.๔.๑ จํานวนและคุณลักษณะทั่วไป
ชาวชุมชนบางกระดี่สวนใหญ เปXนคนเชื้อชาติไทยรามัญ (มอญ) โดยกําเนิด จากการสํารวจ
สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง เขตบางขุนเทียน ปP พ.ศ.๒๕๕๖ พบวามีจํานวนประชากรทั้ง
๓ หมูบาน จํานวน ๖,๒๒๕ คน ๑,๗๒๒ ครัวเรือน โดยหมูที่ ๒ มีจํานวนประชากร ๓,๗๒๒ คน ๑,๒๑๓
ครัวเรือน เปXนเพศชาย ๑,๘๑๙ คน และเพศหญิง ๑,๙๐๓ คน ชุมชนบางกระดี่หมู ๒ หรือชุมชนเจริญ
สุข ๒ จัดเปXนชุมชนประเภทชานเมือง ไดรับการประกาศจัดตั้งเปXนชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
เมื่อปP พ.ศ.๒๕๓๕
ชุ ม ชนบางกระดี่ ห มู ที่ ๘ หรื อ ชุ ม ชนเจริ ญ สุ ข ๔ มี จํ า นวนประชากร ๑,๓๓๗ คน ๓๓๖
ครัวเรือน เปXนเพศชาย ๖๓๖ คน และเพศหญิงจํานวน ๗๐๑ คน จัดเปXนชุมชนประเภทชานเมือง ที่
ไดรับการประกาศจัดตั้งเปXนชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปP พ.ศ.๒๕๓๕ เชนเดียวกับชุมชน
บางกระดี่หมู ๒
ชุมชนบางกระดี่หมูที่ ๙ มีจํานวนประชากร ๑,๑๖๖ คน ๑๗๓ ครัวเรือน เปXนเพศชาย ๔๖๕
คน และเพศหญิง ๗๐๑ คน จัดเปXนชุมชนประเภทชานเมือง ที่ไดรับการประกาศจัดตั้งเปXนชุมชนตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปP พ.ศ.๒๕๓๕ เชนเดียวกับชุมชนบางกระดี่หมู ๒ และหมู ๘

๗๘

ภาพ ๑๐ หนุมและสาวบางกระดี่ เมื่อประมาณปP พ.ศ.๒๕๐๐
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘), ตนฉบับ “ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่”
๑.๔.๒ ความสัมพันธMของคนในชุมชน
สภาพความสัมพันธ+ทางสังคมของชาวไทยรามัญ (มอญ) ในชุมชนบางกระดี่ มีความสัมพันธ+
แบบเครือญาติสูง กลาวคือ มีความผูกพัน ความสามัคคี และมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางคนในที่
มีสายตระกูล หรือสายผีเดียวกันอยางแนนเฟ‚น ลักษณะครอบครัวในชุมชนบางกระดี่ สวนใหญยังคง
เปXนครอบครัวแบบขยาย ประกอบดวย ปูˆ ยา ตา ยาย พอ แม พี่ นอง อาศัยอยูรวมกันในบานหลังใหญ
บางครั้งเมื่อสมาชิกคนใดแตงงานมีครอบครัวแลว ก็ยังไมแยกบานออกไป ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ+เชิง
ลึกพบวา ในบางกรณีเปXนเพราะปKจจัยดานเศรษฐกิจเปXนตัวกําหนดรูปแบบการกอตั้งครอบครัวดวย
เชนกัน เนื่องจากพบวาในบางครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ไดเกิดคานิยมการแยกออกไปปลูก
บานใหม โดยเฉพาะในกรณีที่ พอแมมีที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให คูสมรสใหมจึงเคลื่อนยายครัว
ออกไปปลูกและอาศัยในบานหลังใหม ในบริเวณที่ดินที่พอแมยกให ซึ่งอยูไมไกลจากบานเดิมของพอ
แม ยกเวนในกรณีของบางครอบครัว ที่มีความจําเปXนทางเศรษฐกิจและหนาที่การงาน เชน สถานที่
ทํางานอยูหางไกลจากชุมชน แตงงานกับคนชาติพันธุ+อื่นๆ ที่ไมใชมอญ พอแมหรือตนเองไมมีที่ดินใน
ชุมชนที่จะปลูกหรือขยายที่พักอาศัย สําหรับสมาชิกใหมของครอบครัวได
โดยพบวา กลุมเยาวชนหรือวัยแรงงานชาวไทยรามัญรุนใหมของชุมชนบางกระดี่ ที่ออกไป
ศึกษาในสถาบันการศึกษานอกชุมชน หรือประกอบอาชีพในสถานประกอบการนอกชุมชน หรือที่
แตงงานออกเรือนไปกับคนนอกชุมชน นิยมยายออกไปอาศัยอยูกับครอบครัวใหมภายนอกชุมชน เชา
หรือซื้อที่อยูอาศัยของตนเองนอกชุมชนเพิ่มมากขึ้น

๗๙

แตอยางไรก็ตามเปXนที่นาสังเกตวา เมื่อมีเทศกาลหรือวันสําคัญทางศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเทศกาลสําคัญๆ เชน วันขึ้นปPใหม วันสงกรานต+ หรือเทศกาลงานบุญตางๆ หรือเมื่อมีโอกาสหรือวัน
สํ า คั ญ ของคนในครอบครั ว เดิ ม อาทิ วั น เกิ ด การแตงงาน การตาย หรื อการเจ็ บ ปˆ ว ย สมาชิ กใน
ครอบครัวที่ยายออกไปอาศัยนอกชุมชนเหลานี้ ก็ยังนิยมกลับมาเยี่ยมเยียนกัน หรือครอบครัวเดิมที่ยัง
อาศัยอยูในชุมชนบางกระดี่ เมื่อมีงานเทศกาลสําคัญ เชน สงกรานต+ ก็ยังนิยมมอฐหมายใหสมาชิกใน
ครอบครัว นําขนมจากเทศกาล อาทิ กะละแม ขาวแช ไปสงมอบใหแกสมาชิกในครอบครัว ที่ยาย
ออกไปอาศัยอยูที่อื่นโดยสม่ําเสมอ

ภาพ ๑๑ งานวันสงกรานต+ ชุมชนบางกระดี่ พ.ศ.๒๕๕๖
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๖)
ในปKจจุบัน คานิยมเรื่องผูชายเปXนใหญ ของชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ ยังมีอิทธิพลตอ
ระบบคุณคา สถานภาพทางสังคมและคานิยมทางสังคมของคนในชุมชนอยางกวางขวาง คานิยมนี้มี
อิทธิพลตอระบบความสัมพันธ+ของบุคคล ทั้งในระดับครอบครัวและในระดับชุมชน ในระดับครอบครัว
จะเห็นไดจาก การยึดหลักการพอผูอาวุโสเปXนผูดูแลครอบครัว และในระดับชุมชน จะพบกรณีการ
แตงตั้งผูอาวุโสชายเปXนผูนํากลุม หรือผูนําในการดําเนินกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามความเชื่อ
หรือการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลสําคัญตามประเพณีตางๆ
(๑) สายตระกูลและอัตลักษณMทางวัฒนธรรม
ชาวมอญ มีความภาคภูมิใจในชาติพันธุ+ของตน ชาวมอญในประเทศไทย เริ่มมีนามสกุลใชตาม
พระราชบัญญัตินามสกุล ที่ประกาศใชเมื่อปP พ.ศ.๒๔๕๖ เปXนที่นาสังเกตวา นามสกุลของชาวมอญ มัก
สะทอนอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ+มอญ นามสกุลของชาวมอญในประเทศไทยถูกตั้งขึ้นตาม
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ๓ ประการ คือ ประการแรก นําคําในภาษามอญมาตั้งเปXนนามสกุล
ประการที่สอง ไดแก การนําคําวา “หงส+” มาใสเปXนนามสกุล เนื่องจากชาวมอญเชื่อวา หงส+เปXนสัตว+
ศักดิ์สิทธิ์ประจําชนชาติมอญ หรือ “หงสาวดี” เปXนอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรมอญ และประการ

๘๐

สุ ด ทาย ไดแก นํ า คํ า วา “มอญ” หรื อ “รามั ญ ” มาใสไวในนามสกุ ล ไดแก มะคนมอญ มอญดะ
นอกจากการตั้งนามสกุลตามแนวทางขางตน การศึกษาครั้งนี้พบวา นามสกุลของชาวไทยรามัญใน
ชุมชนบางกระดี่ ยังมีการนําชื่อยานที่อยูมาตั้งเปXนนามสกุลดวย เชน ปุงบางกระดี่ โดยนามสกุลที่พบ
มาก ไดแก มะคนมอญ ประเสริฐ สังข+ทอง ศรสําแดง ปุงบางกระดี่ แกนแดง มอญดะ และสมบุญ
ตามลําดับ ซึ่งนามสกุลเหลานี้ พบมากในชุมชนไทยรามัญแถบสมุทรสาครดวยเชนกัน

ภาพ ๑๒ หงส+ สัตว+ศักดิ์สิทธิ์ประจําชนชาติมอญ หนาศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่
และวัดในหมูบานกอเปาะเน‡อะ มะละแหมง ประเทศพมา พ.ศ.๒๕๕๗
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๗)
(๒) ผีกับความสัมพันธMทางสังคม
นอกจากความเครงครัด ในการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาแลว ชาวไทย
รามัญบางกระดี่ ยังมีความเชื่อในเรื่องผีและอํานาจเหนือธรรมชาติอยางเขมขน และผี ไดถูกใชเปXน
กลไกทางสังคมในการจัดระเบียบสังคมและกําหนดแนวปฏิบัติของคนในชุมชน เพื่อใหสามารถอาศัย
อยู รวมกั นไดอยางมีความสุขสงบ ตามคานิ ยมมอญและบรรทัดฐานที่คนในชุมชนบางกระดี่ ยึด ถื อ
สืบเนื่องกันมา
ผี แตละประเภทตามความเชื่ อ ของชาวบางกระดี่ ทํ า หนาที่ ท างสั ง คมแตกตางกั น ไป
ตัวอยางเชน ผีประจําหมูบาน ทําหนาที่คุมครองปกปKกรักษาคนในชุมชนทั้งหมด ผีกลุมนี้ ไดแก ศาล
เจาพอบางกระดี่ ศาลเจาแมหัวระหาร และศาลเจาพอทายทุง การที่ผีเหบานี้มีบทบาทสําคัญตอขวัญ
กําลังใจ และสภาพจิตใจของคนในชุมชน ทําใหในงานเทศกาลหรือวันสําคัญในวิถีการดําเนินชีวิต เชน
วันเกิด วันแตงงาน วันอุปสมบท จะมีการเซนไหวบวงสรวงศาลผีเหลานี้ และมีคนในชุมชนจํานวนมาก
มาเขารวมพิธีกรรม อนึ่ง จากการศึกษาพบวา เพศ อายุและระดับการศึกษา ไมเปXนปKจจัยสําคัญในการ
กําหนดพฤติกรรมการเขารวมพิธีกรรมไหวผี เนื่องจากพบคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกษาเขา
รวมพิธีกรรมไหวผี ทั้งนี้ เนื่องจากคนในชุมชนบางกระดี่ยังมีความเชื่อวา การฝˆาฝ–น ทาทาย และไม

๘๑

ปฏิบัติตามความเชื่อเรื่องผี จะนํามาซึ่งความโชคราย อันตราย วิบากกรรมของตนเอง ญาติพี่นอง และ
ผูที่เกี่ยวของสัมพันธ+ดวย และในหลายกรณีที่ผานมาพบวา การละเมิดผีของบุคคลหรือครอบครัวบาง
ครอบครัว มักนํามาซึ่งอาเพศ อันตราย และความโชครายของบุคคลและครอบครัว และเมื่อเรื่องราว
ในลักษณะดังกลาว ถูกบอกเลาตอๆ กันไปก็ยิ่งตอกย้ําความเชื่อในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อเปXนการป‚องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ชุมชนจึงตองจัดพิธีกรรมเพื่อเซนไหวบวงสรวง
และจัดใหมีการรําผีเพื่อแกไขและขอขมาความผิด ที่สมาชิกในชุมชนอาจกระทําลงไปทั้งที่เจตนาและที่
กระทําโดยไมเจตนา โดยจากการสังเกตแบบมีสวนรวมพบวา ในพิธีไหวผีหรือรําผีนี้ จะไดรับความ
สนใจจากคนในชุมชน และมีคนมาเขารวมพิธีกรรมเปXนจํานวนมากทุกครั้ง

ภาพ ๑๓ พิธีบวงสรวงและการไหวผีของชุมชนบางกระดี่ พ.ศ.๒๕๕๘
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
ดังนั้น จึงกลาวไดวาความเชื่อในเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติของชาวไทยรามัญบางกระดี่ ใน
ประเด็น เรื่อง “ผีของชุ มชน” มี สวนสําคั ญตอการสรางสํ านึกประวัติศาสตร+ สํานึ กทางสังคม และ
ปลูกฝKงคานิยมและพฤติกรรมการมีสวนรวมของคนในชุมชนตั้งแตอดีต เรื่อยมาจนถึงปKจจุบัน และ
เนื่องจากการเขารวมพิธีกรรมเหลานี้ ตองใชเวลา เงิน และความตั้งใจอยางมาก แตละครอบครัวจึง
ตองมีการเตรียมการลวงหนา โดยเริ่มตั้งแตการตื่นแตเชา เดินทางออกจากชุมชนไปซื้อหาเครื่องปรุง
วัตถุดิบ จัดเตรี่ยมเสื้อผาและเครื่องแตงกายที่เหมาะสมใหแกสมาชิกในครอบครัว หลังจากนั้น ในวัน
ประกอบพิธี ยังตองรีบตื่นแตเชา ซึ่งโดยทั่วไปประมาณ ๔ นาฬิกา เพื่อตระเตรียมสถานที่ อาหาร
เครื่องเซนไหว แตงกายดวยเสื้อผาที่เหมาะสม และเขารวมพิธีตามเวลาที่ชุมชนรวมกันกําหนดไว
ผีประเภทที่สอง ไดแก ผีบรรพบุรุษ หรือปะโหนก หรือปาโหนก เปXนสัญลักษณ+ทางวัฒนธรรม
ที่คนในชุมชนใชบอกระดับความสัมพันธ+ และการเปXนสมาชิกของกลุม พวก สายตระกูลหรือระบุการ

๘๒

เปXน “สายผี” เดียวกัน เนื่องจากแตละตระกูลจะนับถือผีที่แตกตางกัน อาทิ ผีเตา ผีงู ผีไก ผีขาวเหนียว
และผีมา ดังนั้น การเปXนสายผีเดียวกัน จึงยึดโยงกับระบบความสัมพันธ+เชิงอุปถัมภ+ โอกาสในการ
เขาถึงทรัพยากรในชุมชนและสถานภาพทางสังคมของบุคคลและครอบครัวนั้นๆ
ผีบรรพบุรุษ มีบทบาทสําคัญมากในระดับปKจเจกบุคคล โดยบทบาทหลักไดแก การเปXนที่พึ่ง
ทางใจใหบุคคลและเครือญาติที่รวมสายตระกูล หรือ “สายผี” เดียวกัน ผี ตามนัยนี้ จึงเปXนกลไกทาง
วัฒ นธรรม ซึ่ งชวยปลู กฝK งระบบอุด มการณ+ และคานิ ยมที่ครอบครั ว ยึด ถือรวมกัน วาเปXน สิ่ งที่ ดีงาม
ตัวอยางเชน คานิยมเรื่องความกตัญ¡ู และความรักสามัคคีในสายตระกูล หรือสายผี ดังนั้นทุกๆ ปP แต
ละตระกูลจะรวบรวมญาติและสมาชิกในครอบครัว เพื่อจัดพิธีกรรมเซนไหวผีบรรพบุรุษ พี่นองญาติ
มิตรที่อยูหางไกลจะกลับบานเพื่อรวมกิจกรรมนี้ ในพิธีจะมีการพบปะพูดคุยกัน กอนประกอบพิธีรําผี
ตามนัยนี้ การรําผีจึงเปXนสัญญัติวัฒนธรรม เพราะมิไดเปXนเพียงพิธีกรรมหรือสัญญะวัฒนธรรมเทานั้น
แตแฝงไวดวยความหมายเชิงสัญลักษณ+ ที่ตองอาศัยการตีความในความหมายอื่นที่ซอนอยูอยางลึกซึ้ง
อาทิ สิ่งของตางๆที่ถูกคัดสรรมาอยางดี หมายถึง ความตั้งใจ และความมั่งคั่งของลูกหลาน จํานวน
มากมายของสมาชิกในครอบครัวและสมาชิกในสายผีที่กลับมารวมพิธีกรรม หมายถึง ความความมั่นคง
ความสามัคคีและความรักใครกลมเกลียวกัน

ภาพ ๑๔ การเตรียมอาหารเพื่อประกอบพิธีรําผี
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
ทุกๆ ขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรม จึงตองอาศัยทั้งความตั้งใจ และเวลาในการตระเตรียม
เนื่ อ งจากเปX น พิ ธี ก รรมที่ มี ขั้ น ตอนละเอี ย ดซั บ ซอน การทํ า ผิ ด พลาด อาจหมายถึ ง ความไมใสใจ
อันตรายกับสมาชิกในครอบครัว และความโชครายที่จะติดตามมา เงื่อนไขดังกลาว ทําใหพิธีกรรมนี้
ตองอาศัยแรงใจ และแรงงานของสมาชิกในครอบครัวและสายตระกูลจํานวนมาก ตองมีการรวมตัว
ของเครือญาติและสมาชิกในสายตระกูลประจําปP แมบางครอบครัวจะแยกยายกันออกไปทํางานไกลๆ

๘๓

ก็จะหวนกลับคืนมารวมพิธีกรรม ตลอดระยะเวลาของการเตรียมงานและประกอบพิธี จะมีการไตรถาม
ความเปXนอยูของสมาชิกในครอบครัวหรือสายผี

ภาพ ๑๕ ประเพณีการไหวผีหรือรําผี
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
๑.๔.๓ กลุมและชมรมทางวัฒนธรรม
ในปKจจุบันพบวา คนในชุมชนไทยรามัญ บางกระดี่ ไดมีการรวมกลุมทางสังคมหลายกลุม โดย
มีวัตถุประสงค+สําคัญ เพื่อดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย แตละกลุมมีเป‚าหมายสําคัญ ๓
ประการ คือ (๑) เพื่ออนุรักษ+ศิลปวัฒนธรรมมอญ และสืบทอดประเพณีตลอดจนพิธีกรรมตามความ
เชื่อ ที่ชาวมอญนับถือสืบเนื่องตอกันมาจากบรรพบุรุษ และสงตอไปยังลูกหลาน (๒) เพื่อสรางความ
สามัคคีและความเปXนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวไทยรามัญ และ (๓) เพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และการเพิ่มรายไดจากกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดังมีสาระสําคัญพอสรุปได ดังนี้
(๑) กลุมมอญบางกระดี่สามัคคีอนุรักษM
กลุมมอญบางกระดี่สามัคคีอนุรักษ+ตั้งอยู เลขที่ ๔๗ หมู ๘ ถนนพระรามสอง แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ ประธานกลุมไดแก คุณทองใบ เผือกบํารุง, คุณสรอยฟ‚า
เขาแกง, คุ ณมาลา สอนสําแดง อาศั ยอยู บานเลขที่ ๖๖/๒ หมู ๘ โดยมี ผูประสานงานกลุ ม ไดแก
คุณสรอยฟ‚า เขาแกง
ประวัติความเปXนมาของกลุม เกิดขึ้นเมื่อประมาณตนปP พ.ศ.๒๕๔๘ จากการที่คนในชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมมอญ และมีความตองการอนุรักษ+ไว โดยกลุมนี้ ไดรับการ
สนับสนุนและใหความชวยเหลือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยกลุมฯ
มีวัตถุประสงค+เพื่อ (๑) ปลูกฝKง “ตัวตน” ความเปXนมอญใหแกเยาวชน (๒) ยกระดับรายไดของคนใน
ชุมชนใหมีชีวิตความเปXนอยูที่ดีขึ้น (๓) เพื่อใหเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปXนประโยชน+และมีรายไดพิเศษ

๘๔

(๔) สรางเสริมความสามัคคีแกคนในชุมชน เพื่อพัฒนาใหชุมชนบางกระดี่เปXนสถานที่ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ+ธรรมชาติและวัฒนธรรม
โดยกลุมฯ มีศูนย+กลางการประสานงานอยูที่โรงเรียนวัดบางกระดี่ การบริหารจัดการกลุม
กระทําโดยการจัดตั้งคณะทํางาน ๑ ชุดจากความรวมมือกันของผูนําชุมชน ๓ ชุมชน ไดแก ชุมชนบาง
กระดี่หมู ๒, ๘ และ ๙ และจําแนกเปXนกลุมยอยๆ เพื่อแบงหนาที่และความรับผิดชอบในดานตางๆ
ไดแก กลุมผลิตและจําหนายสินคาใหแกนักทองเที่ยว กลุมผลิตและจําหนายอาหาร เชน น้ําสมุนไพร
มอญ อาทิ น้ําดอกอั ญชัน ขนมและอาหารพื้นบานมอญ เชน ขาวแช ทอดมัน ขนมสาลี ขนมตาล
สังขยา และกลุมการละเลนพื้นบาน จัดกระบวนการและกิจกรรมเรียนรูเรื่อง รํามอญ โดยมีคณะครู
จากโรงเรียนวัดบางกระดี่ ไดแก ครูสุดใจ สังข+ทอง และครูมณี มหาชัย เปXนผูถายทอด นอกจากนี้ ยังมี
กลุมจัดทําและจําหนายของที่ระลึก อาทิ เรือ ๘ แจวจิ๋ว เรือนมอญจิ๋ว และบานดิน
ในปKจจุบัน กลุมนี้ไดมีกลุมยอยๆ เกิดขึ้นเปXนจํานวนมากถึง ๒๑ กลุม แตละกลุมมีสมาชิ ก
กลุมๆละประมาณ ๕-๑o คน กิจกรรมสําคัญๆ ของกลุมประกอบดวย กิจกรรมเผยแพรความรูดาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการละเลนพื้นบานมอญ กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรม
ผาปˆาตนไมโบราณ เพื่อการอนุรักษ+ตนไมและสมุนไพรมอญ เปXนตน
อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมเกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากนักวิชาการในสถาบันการศึกษา
ภายนอกชุมชน ดังนั้น เมื่อโครงการศึกษาวิจัยนั้นๆ สิ้นสุดลง ทําใหกลุมขาดการสนับสนุน ติดตาม
ความกาวหนา หรือแรงจูงใจในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ตอเนื่องจากกลุมตางๆ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค+ของโครงการวิจัย ทําใหในปKจจุบันพบวา ปริมาณและความเขมขนของกิจกรรม
ดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุมและกลุมกิจกรรมยอยตางๆ ไดลดนอยลงตามลําดับ
(๒) กลุมศูนยMศิลปวัฒนธรรมมอญ
มีผูนํากลุมคือ นายธวัชพงศ+ มอญดะ ซึ่งเปXนผูกอตั้งศูนย+ฯขึ้นในชุมชนไทยรามัญบางกระดี่
นายธวัชพงศ+ เปXนบุตรของนายสมนึก มอญดะ กับนางถวิล มอญดะ นายสมนึก ผูเปXนบิดาเปXนอดีต
ผูใหญบาน และตอมาไดรับเลือกเปXนสมาชิกสภาเขตบางขุนเทียน สังกัดพรรคไทยรักไทย ๒ สมัย และ
ประธานสภาเขตบางขุนเทียน ปKจจุบันนายธวัชพงศ+ อาศัยอยูบานเลขที่ ๑๒ข หมู ๙ ชุมชนบางกระดี่
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายธวัชพงศ+ และครอบครัว ไดกอตั้งศูนย+ฯ ขึ้นในบริเวณบานพักอาศัยของตนเอง ในรูปของ
พิพิธภัณฑ+สวนบุคคล บริเวณใตถุนบานของตนเอง ซึ่งประกอบดวย สวนที่จัดแสดงประจําในตูโชว+และ
โต‡ะจัดแสดงในพิพิธภัณฑ+ และสวนของการแสดงวิถีชีวิตของชาวมอญ ในรูปของเครื่องใชในครัวที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาหารมอญ โมเดลอาหารมอญจําลอง การแสดงพิธีกรรม และการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมตามความเชื่อของชาวมอญ โดยในสวนหลังนี้ เปXนกิจกรรมที่กระทําเปXนครั้ง
คราวตามความสนใจของผูมาเยี่ยมชม และความสะดวกในการบริหารจัดการของนายธวัชพงศ+

๘๕

ทั้งนี้พบวา สิ่งของที่จัดแสดงประจําในสวนของพิพิธภัณฑ+ มีที่มาจาก ๓ แหลงหลัก คือ (๑)
จากการเก็ บ รวบรวมสิ่ งของเครื่ องใชสวนตัว ของนายธวัช พงศ+และครอบครั ว ที่แสดงถึงอัต ลักษณ+
วัฒนธรรมมอญ ซึ่งมีทั้งที่เปXนของใชประจําวัน สิ่งของที่ไดรับเปXนมรดกตกทอดมา และสิ่งของที่หาซื้อ
มาในภายหลัง (๒) สิ่งของบางสวนไดมาจากวัดบางกระดี่ ซึ่งนายธวัชพงศ+ กลาววาไดรับมอบมาจาก
พระครูอนุกูลสิกขการ อดีตเจาอาวาสวัดบางกระดี่ และ (๓) สิ่งของที่นายธวัชพงศ+ ไดรับบริจาคมาจาก
ผูรู นักวิชาการ หรือผูที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ+
ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญ เป•ดใหบุคคลภายนอกเขาชมอยางไมเปXนทางการในปP พ.ศ.๒๕๓๙
ซึ่งในระยะแรก ทานผูหญิงหมอมราชวงศ+บุตรี วีรไวทยะ ไดเดินทางไปสักการะอัฐิญาติของทานที่วัด
เกาะ นายพิศาล บุญผูก เจาของพิพิธภัณฑ+เครื่องปK—นดินเผาเกาะเกร็ด จึงไดอาสาพาเขามาเยี่ยมศูนย+ฯ
ซึ่งตอมาไดบริจาคเงินจัดซื้อเครื่องดนตรีมอญให ๑ ชุดเพื่อใชในการจัดแสดง
ตอมา เมื่อกรุงเทพมหานคร มีโครงการนําเที่ยว เสนทางตามรอยพระยุคลบาทพระเจาเสือ ไป
ยังคลองโคกขาม ก็ไดพานักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมชุมชนไทยรามัญบางกระดี่และศูนย+ศิลปวัฒนธรรม
มอญ จนทําใหเปXนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น โดยศูนย+ฯไดเป•ดใหบริการอยางเปXนทางการในปP พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่ง
ที่ผานมาพบวา มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศเขาเยี่ยมชมเปXนระยะ แตเนื่องจาก นายธวัช
พงศ+ มอญดะ มีงานประจําอยูภายนอกชุมชน ทําใหสวนจัดแสดงนิทรรศการประจําถูกบริหารจัดการ
ตามอั ธยาศัยตามคํ ารองขอเปXนครั้งคราวไป และกิ จกรรมสวนใหญดํา เนิน การในรูป ของธุรกิ จของ
ครอบครัว

ภาพ ๑๖ นิทรรศการในศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญ
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
๑.๕ สาธารณูปโภคและบริการทั่วไป
๑.๕.๑ ดานบริการทั่วไปสาธารณะ
ในปKจจุบัน ชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ มีปKจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกคอนขางครบครัน
อาทิ ระบบไฟฟ‚ า น้ําประปา สั ญญาณเคเบิ้ลที วี และเครือขายอินเตอร+เน็ตไรสาย นอกจากนี้ เขต
บางขุนเทียน ยังมีบริการจัดเก็บขยะในชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ โดยใหบริการจัดเก็บ ๒ เสนทาง

๘๖

ประกอบดวย เสนทางเรือ จัดเก็บสัปดาห+ละ ๓ วันไดแก วันจันทร+ วันพุธ และวันศุกร+ และเสนทางบก
ไดแก เสนถนนบางกระดี่ โดยมีการจัดเก็บขยะเปXนประจําทุกวัน
๑.๕.๒ ดานรานคาและตลาด
ชุมชนไทยรามัญบางกระดี่มีรานสะดวกซื้อ รานขายอาหาร และรานขายของชําขนาดเล็ก
ตั้งอยูทั้งภายนอกชุมชนและภายในชุมชนหลายแหง นอกจากนี้ ชุมชนฯ ยังมีตลาดนัด และตลาดสด
อื่นๆ ในลักษณะของคาราวานสินคาและรถเรเปXนประจําทุกเดือน โดยคาราวานตลาดนัดเหลานี้เปXน
แหลงจําหนายเครื่องอุปโภคบริโภคจากผูประกอบธุรกิจภายนอกที่สําคัญ และยังเปXนแหลงจําหนาย
สินคาที่ชาวชุมชนนิยมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากันอีกดวย เนื่องจากสะดวกและเปXนตลาดเคลื่อนที่ซึ่ง
อยูใกลชุมชน โดยชุมชนไทยรามัญ บางกระดี่มีตลาดที่สําคัญ ๕ แหง ไดแก ตลาดนัดเพชรทองคํา
ตลาดนัดมิตรมงคล ตลาดนัดปากซอยเปลื้อง ตลาดนัดวันอาทิตย+ และตลาดกลางบางกระดี่ โดยตลาด
ขนาดใหญทั้ง ๕ แหงที่สําคัญมีที่ตั้ง ดังนี้
(๑) ตลาดนัดเพชรทองคํา ตั้งอยูบริเวณปากซอยเพชรทองคํา ๒ (บางกระดี่ ๓) เปXนตลาดที่
เป•ดในชวงเวลาเย็น เป•ดขายทุกวัน
(๒) ตลาดนัดมิตรมลคล ตั้งอยูบริเวณปากซอยสมาคมไทย-รามัญ เปXนตลอดเย็น เป•ดขายใน
วันอังคาร พฤหัสบดี และวันเสาร+
(๓) ตลาดนัดปากซอยเปลื้อง เปXนตลาดเย็น เป•ดขายทุกวันจันทร+ พุธ ศุกร+
(๔) ตลาดนัดวันอาทิตย+ ตั้งอยูปากซอยเปลื้องอนุสรณ+ บริเวณเชิงสะพานไมวัดบางกระดี่ ปาก
ซอยหมูบานสิรินดา ทอดยาวไปจนถึงปากซอยเปลื้องอนุสรณ+ และ
(๕) ตลาดกลางบางกระดี่ ตั้งอยูบริเวณขางโรงงานนารายณ+แพค หางจากถนนพระราม ๒
ประมาณ ๑ กิโลเมตร ตัดกับถนนซอยวัดบางกระดี่ เป•ดขายเวลา ๐๓.๐๐-๑๑.๐๐ น.
สวนรานคาในชุมชนนั้นพบวา ชาวชุมชนนิยมซื้อขายสินคาที่รานคาขนาดเล็ก ที่ชาวชุมชนเป•ด
ขายกันเอง ในบริเวณที่อยูอาศัยของตนเองภายในหมูบาน โดยรานคาขนาดเล็กเหลานี้ มีทั้งที่เปXนแผง
ลอยขนาดเล็กที่ตั้งอยูในบริเวณที่อยูอาศัยของตนเอง ไดแก รานกšวยเตี๋ยว รานขายอาหาร รานขนม
หวาน และรถเรขนาดเล็ ก ซึ่ ง มี ทั้ ง ที่ ตั้ ง ประจํ า จุ ด และที่ เ รขายอาหาร ไอศครี ม และเครื่ อ งดื่ ม
นอกจากนี้ ยังพบวามีรานโชหวยขนาดเล็กที่ถูกปลูกสรางขึ้นในอาณาบริเวณที่เปXนที่อยูอาศัยของคนใน
ชุมชน ขายของจิปาถะประเภทของใชประจําวัน อาทิ ผลิตภัณฑ+อาหารและของใชขนาดเล็ก เพื่อให
ชาวชุมชนซื้อใชในชีวิตประจําวัน ในคราวที่ขาดเหลือหรือจําเปXนฉุกเฉิน พบขนมขบเคี้ยวบรรจุซอง
จํานวนมาก และบุหรี่ ตูแชขายอาหาร จําหนายสินคาประเภท เครื่องดื่มแอลกอฮอล+ เครื่องดื่มชูกําลัง
และน้ําอัดลมอยางเป•ดเผย

๘๗

๑.๖ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
๑.๖.๑ อาชีพหลัก
ในอดี ต หรื อ เมื่ อ เพี ย งประมาณ ๓o ปP ก อน ชุ ม ชนไทยรามั ญ บางกระดี่ เ คยเปX น ชุ ม ชน
เกษตรกรรมและประมง โดยชุมชนมีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว+น้ําบริเวณปˆาจากและปˆาชายเลน บริเวณคลอง
ลิง คลองบางกระดี่ และคลองเกาะโพธิ์ โดยทุกคลองสามารถเชื่อมตอไปยังคลองสนามชัย ออกสูคลอง
สหกรณ+ ไปสูอาวไทยได ดังนั้น พื้นที่เพื่อการเกษตรของชุมชน จึงเปXนพื้นที่ปˆาจากและปˆาชายเลน โดย
ชุมชนใชพื้นที่เหลานี้เปXนทั้งแหลงอาหาร เชน วังกุง และวังปลา เปXนแหลงเชื้อเพลิง เชน ไมฟ–น และ
ถาน ตลอดจนเปXนแหลงวัสดุของครอบครัว เชน ใบจาก ไมไผ
แมในปP พ.ศ.๒๕๕๙ ก็ ยั งพบวาผู สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนจํ า นวนมากยั ง คงดํ า รงชี วิ ต แบบดั้ งเดิ ม
กลาวคือ ใชทรัพยากรจากแหลงทรัพยากรตามธรรมชาติรอบชุมชนในการดํารงชีวิต มีการแลกเปลี่ยน
อาหารและของใชที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในครอบครั ว และปฏิ บั ติ ต ามความเชื่ อ ทางศาสนาและคานิ ย มทาง
วัฒนธรรมแบบมอญดั้งเดิม ในขณะที่ คนหนุมสาวและวัยแรงงานไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปมากแลว
เนื่องจากมูลเหตุปKจจัยที่สําคัญ ๕ ประการคือ (๑) ขอจํากัดดานที่ดินเพื่อการเกษตร (๒) ความลดลง
และเสื่อมโทรมลงของแหลงทรัพยากรตามธรรมชาติรอบชุมชน (๓) โอกาสในการเรียนรูและรับการบม
เพาะคานิยมเรื่องวัตถุนิยมทั้งทางตรงและทางออม ผานกระบวนการจัดการศึกษาในระบบ (๔) การ
ออกไปทํางานนอกชุมชน และ (๕) การติดตอกับบุคคลภายนอกและการสมรสกับบุคคลตางวัฒนธรรม
ดวยปKจจัยดังกลาว ทําใหในปKจจุบันพบวา คนรุนหนุมสาวในชุมชนไดเปลี่ยนรูปแบบการดํารงชีวิตจาก
อาชีพทําการเกษตร มาทํางานในหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม
รับราชการ ปลูกบานใหเชา เด็กและเยาวชนออกไปศึกษาในสถาบันการศึกษาภายนอก หรือมีเด็ก
ภายนอกที่ไมไดมีเชื้อชาติไทยรามัญ เขามารวมศึกษาในโรงเรียนบางกระดี่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงพบวา
เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ ดานอาชีพ ดังพบวามีเพียงชาวชุมชนสวนนอยเทานั้น ที่ยังทําบอปลา
เลี้ยงกุง เย็บตับจาก
ในปKจจุบันพบวา มีแมบานชาวไทยรามัญ เด็กและเยาวชนในชุมชนบางกระดี่ จํานวนเพียง
สวนนอย ที่เมื่อเสร็จภารกิจประจําวันแลว ยังนิยมปKกผาสไบมอญเปXนงานอดิเรก แตพบปKจจัยสงเสริม
วัฒนธรรมมอญ ในสวนของการปKกสไบ ผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นในโรงเรียนบางกระดี่ และ
การรวมกลุมตามความสนใจโดยพบวาในปKจจุบัน มีการเชิญแมบานหรือผูมีความรูเรื่องอาหารมอญ
และการปKกผาสไบมอญ มาเปXนวิทยากรสอนและฝWกปฏิบัติใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน ทําใหเกิดการ
อนุรักษ+และสืบทอดความรูเรื่องอาหารและการปKกสไบมอญเอาไวได ในปKจจุบัน จึงยังพบวา มีการนํา
อาหารและขนมมอญ ตลอดจนสไบมอญ มาวางจําหนายใหแกนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมชุมชน
และยั ง มี ก ารสงมอบองค+ ค วามรู ทางวั ฒ นธรรม อาหาร และงานฝP มื อ ดั ง เดิ ม ใหแกทั้ ง สมาชิ ก ใน
ครอบครัว ญาติมิตร หรือผูมาเยี่ยมเยือนในชวงเทศกาลสําคัญและงานบุญตางๆ อีกดวย

๘๘

จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา ในปKจจุบันมีชาวชุมชนบางกระดี่บางสวนไดรับประโยชน+จาก
สินคาวัฒนธรรมเหลานี้ ผานกระแสความนิยมและการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาครัฐ
ความเขมแข็งของอัตลักษณ+เชิงวัฒนธรรมมอญ ของชุมชนไทยรามัญ บางกระดี่ ทําใหหนุมสาว เด็ก
และเยาวชนชาวไทยรามัญบางกระดี่ แมจะมีการศึกษา ก็มีความภูมิใจในความเปXนมอญ และยังมีความ
นิยมแตงกายดวยชุดหุมเทียน ตามประเพณีมอญแบบดั้งเดิมมารวมในงานบุญและงานเทศกาลสําคัญ
ของชุมชน

ภาพ ๑๗ การแตงกายของชาวชุมชนบางกระดี่ในประเพณีงานบุญวันสงกรานต+
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๖)
๑.๖.๒ การใชประโยชนMที่ดิน
สภาพการใชประโยชน+ที่ดินของชาวชุมชนบางกระดี่ พบวามีการใชใน ๔ ลักษณะคือ
(๑) ดานอยูอาศัย ประกอบดวยลักษณะที่อยูอาศัยที่แตกตางกันไป ทั้งดานรูปลักษณะ และ
ประโยชน+ใชสอย ในหลากหลายลักษณะ ไดแก
(๑.๑) บานเรือนแบบมอญ ที่ใชเพื่อเปXนที่อยูอาศัย เปXนบานไม ใตถุนสูงเปXนแนวยาว
ตอเนื่องกันตามริมคลองสนามชัย และคลองบางกระดี่
(๑.๒) บานตึกแบบสมัยใหม และหอพักใหเชา บริเวณหลังชุมชน หรือที่คนในชุมชน
เรียกวา “ถนนหลังปˆา” หรือบริเวณทิศใตของชุมชนบางกระดี่ ดานนี้ มีความทันสมัยมาก สามารถ
เดินทางโดยรถยนต+และรถสองแถวเขาสูชุมชนไดแลว
(๑.๓) บานจัดสรร บริเวณดานเหนือของคลองสนามชัย และดานตะวันออกของคลอง
บางกระดี่ ลักษณะเปXนบานเดี่ยว ไมหนาแนนเหมือนดานริมคลอง
(๑.๔) ที่อยูอาศัยทั่วไป ลักษณะเปXนชุมชนชานเมือง เปXนเพิงพัก ไมเปXนระเบียบ

๘๙

ภาพ ๑๘ เรือนมอญในชุมชนบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
ในปP พ.ศ.๒๕๕๙ พบวา ชาวชุมชนไทยรามัญ บางกระดี่บางสวน ไดเริ่มแบงขายที่ดินสวน
บุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่ดินที่อยูบริเวณดานหลังของชุมชน ในบริเวณที่มีถนนตัดผาน
สามารถเดินทางเขาออกไดสะดวก หรือที่คนในชุมชนเรียกกันจนติดปากวา “ถนนหลังปˆา” ซึ่งผูเขามา
กวานซื้อ มี ทั้งนั กลงทุน ภายนอกและคนในชุ มชน โดยมีเป‚ าหมายสําคั ญเพื่ อนํ าไปสรางเปXนหอพั ก
รวมถึงบานเชา เพื่อเปXนแหลงรายไดเพิ่มเติม ทั้งๆ ที่บริเวณดังกลาวเปXนพื้นที่ดั้งเดิม ที่บรรพบุรุษของ
ชาวชุมชนไดเคยมีมติรวมกันวาใหรักษาไวเปXนปˆาชุมชน เพื่อการใชประโยชน+สวนรวมของชุมชน แต
ความคิดเรื่องที่ดินดังกลาว ไดเริ่มเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา นับตั้งแตรัฐมีแนวคิดเรื่องกรรมสิทธิ์ของที่ดิน
สวนบุคคล การเปลี่ ยนแปลงดั งกลาว เริ่มรุนแรงและรวดเร็วขึ้น เมื่ อกระแสความทันสมั ยเขามามี
บทบาทกับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น สภาพดังกลาว ทําใหคานิยมเรื่องประโยชน+สวนรวมลดนอยลง เกิด
แนวคิดเรื่องปKจเจกบุคคล และความตระหนักในผลประโยชน+สวนบุคคลเขามาแทนที่ผลประโยชน+
โดยรวมของคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
ในปKจจุบันพบวา ชุมชนบางกระดี่ มีปริมาณบานเชาเพิ่มมากขึ้นจนเกือบเต็มสองฟากฝK•งถนน
แลว และมี ร านคาของชํ า เล็ กๆ แทรกอยู เปX น ระยะ สลั บ กั บ ปˆ า จากและบานเรื อนที่ อยู อาศั ย การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงกายภาพเกิดขึ้นจนถึงปลายถนนจรดคลองสนามชัย แถบหมู ๙ ดังพบวา
สภาพโดยรวมของที่อยูอาศัยของคนในชุมชนในบริเวณดังกลาวจะเบาบางกวาบริเวณอื่นๆ โดยบาน
หลายหลังในชุมชน ที่ลูกหลานมีโอกาสเขารับการศึกษาในระดับสูงและแตงงานออกเรือนไปแลว ไดถูก
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากบานเรือนไมมอญแบบเดิม เปXนตึกทันสมัยสองชั้น หรือบานครึ่งตึกครึ่งไม
เพื่อความสะดวกสบาย
นอกจากนี้ยังพบวา พาหนะที่ใชในการเดินทางเขาออกชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงมาใชรถยนต+
และสองแถวประจําทางเพิ่มมากขึ้น แทนการเดินเทาหรือโดยสารเรือรับจางเชนในอดีต ทําใหบางบาน
ที่มีบริเวณเพียงพอ ไดเป•ดพื้นที่ในสวนที่อยูอาศัยของตนเองเพื่อหารายไดพิเศษ จากการรับฝากหรือให

๙๐

เชาที่ เพื่อจอดรถยนต+แกคนในชุมชนบางสวน ที่มีบานเรือนติดลําคลองดานใน และไมสามารถนํา
รถยนต+หรือรถจักรยานยนต+เขาไปถึงที่พักได โดยยังพบอีกวา พื้นที่ดานหลังของชุมชนบางกระดี่ ใน
บริเวณที่พอแมไดมอบใหเปXนมรดกของลูกหลานบางสวน ก็ไดถูกเปลี่ยนการถือครอง และมีการทยอย
ขายใหกับคนภายนอกชุมชนบางแลวดวยเชนกัน

ภาพ ๑๙ ที่อยูอาศัยในชุมชนบางกระดี่ ปP พ.ศ.๒๕๕๙
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๙)
(๒) ดานพาณิชกรรม มีการคาขายขนาดเล็กในรูปแบบของรานคาที่ตั้งอยูในบริเวณบาน แต
สวนใหญพบวา กระจุกตัวอยูบริเวณริมถนนบางกระดี่ ฝK•งเหนือของคลองสนามชัย นอกจากนี้ พบราน
สะดวกซื้อ คลินิกแพทย+ รานเสริมสวย รานอาหาร และรานขายของเบ็ดเตล็ดจํานวนมาก สําหรับ
หางสรรพสินคาขนาดใหญ จะตั้งอยูในแนวถนนพระราม ๒ มีทั้งสิ้น ๕ แหง
(๓) ดานอุตสาหกรรม พบวา มีการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากอยางรวดเร็ว
โดยขยายตัวมาตามถนนพระราม ๒ แสมดํา บางขุนเทียน และถนนบางกระดี่ ทางดานทิศเหนือของ
ชุมชนบางกระดี่ มีโรงงานอุตสาหกรรมอยูจํานวนมากกวา ๑,๐๐๐ ทั้งโรงงานขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก จากการศึกษาพบวา โรงงานหรือบริษัทเหลานี้ สวนใหญเปXนโรงงานอุตสาหกรรมดาน
แปรรูปอาหาร เชน โรงงานอาหารกระป¥องจากสัตว+น้ํา หองเย็น ผักและผลไมดอง อาหารทะเลแชแข็ง
โรงงานลาง แกะ แปรสภาพและคัดขนาดสัตว+น้ํา โรงงานทําผลไมอบแหง
(๔) ดานองค+กรการกุศล เปXนรูปแบบการใชพื้นที่ ในลักษณะเปXนที่ตั้งของมูลนิธิ ชมรม สมาคม
การกุ ศล อาทิ มู ลนิ ธิ โรงเรี ยนวัด บางกระดี่ จดทะเบีย นเมื่ อวั น ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ตั้ งอยู ใน
โรงเรียนวัดบางกระดี่ หมู ๘ และมูลนิธิโรงเรียนวัดประชาบํารุง จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๒๗ ตั้งอยูในโรงเรียนวัดประชาบํารุง หมู ๙

๙๑

๑.๗ สถาปdตยกรรมและที่อยูอาศัย
๑.๗.๑ ภูมิสถาปdตยM
ภูมิสถาปKตย+ในที่นี้ หมายความถึง การออกแบบการวางแผน การอนุรักษ+และจัดการพื้นที่ใช
สอยภายนอกอาคารบานเรือนของชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ รวมทั้งพื้นที่บางสวนภายในอาคาร นอก
ชาน ระเบียง การจัดพื้นที่ธรรมชาติ และภูมิทัศน+วัฒนธรรม (Cultural Landscape) ที่มีวัตถุประสงค+
เพื่อสรางความผาสุก สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของคนที่อาศัยอยูในชุมชน ไดอยางสอดคลองกับ
คานิยม ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่
ชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ เปXนชุมชนที่ มีอายุยาวนานกวาศตวรรษมาแลว จากการศึกษา
พบวา การปลูกสรางเรือนมอญ มีความผูกพันอยางใกลชิดกับคติความเชื่อและวัฒนธรรมมอญ อาทิ
เรื่องของโฉลก ไดแก วันและเวลาที่จะปลูก การเลือกที่ดิน ทิศ และตําแหนงที่จะปลูก ขนาดของเสา
เรือน การขุดดินและการตั้งเสาเรือนแตละตน โดยชาวไทยรามัญบางกระดี่เชื่อวา หนาบานมอญทุก
หลังตองหันไปทางทิศเหนือเทานั้น หลังบานตองอยูทางทิศใต จึงจะเปXนมงคลกับผูอยูอาศัย นอกจากนี้
ทุกบานจะตองมีเสาผี เพราะชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ยังมีคติความเชื่อเรื่องผีเปXนอยางมาก
หรือกลาวไดวารองมาจากความเชื่อเรื่องพุทธศาสนา
นอกจากนี้ การปลูกสรางบานเรื อนมอญ ยังใหความสํ าคั ญกั บเรื่องแสงและเงาอยางมาก
เพราะมีความเชื่อวา การรับแสงแดดยามเชาเปXนการนําพามงคลแกชีวิตมาใหผูอยูอาศัยในบานนั้นๆ
โดยหองที่มีเสาผีหรือเสาเอกของบาน ตองอยูทางทิศตะวันออก เพราะเปXนจุดที่รับแสงพระอาทิตย+ใน
ตอนเชา เพื่อใหเงาของผูที่อาศัยอยูในบาน ไมไปทาบทับกับเสาผี นอกจากนี้ หองที่มีเสาผี จะตองเปXน
หองของพอแมหรือผูมีอาวุโสสูงสุดของบาน หรือประมุขของครอบครัวเทานั้น หากลูกหลานจะปลูก
เรือนแยกครอบครัวออกไปในบริเวณใกลเคียง ก็จะไมปลูกเรือนขวางแนวตะวัน เพื่อไมใหเงาบานของ
ลูกหลานทาบทับเรือนของพอแม เนื่องจากมีความเชื่อวา การกระทําเชนนั้น จะทําใหไมเปXนมลคลแก
ชีวิต
ในปP พ.ศ.๒๕๕๙ แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในชุมชนไทยรามัญบางกระดี่
บานหลังใหมๆ ของลูกหลานมอญรุนใหมที่มีการศึกษาเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เปXนบานทรงสมัยใหม และ
มี การกอสรางบานเรื อ นดวยคอนกรี ต มากขึ้ น แตก็ ยั งพบวา ในชุ มชนไทยรามั ญ บางกระดี่ ยั งคง
หลงเหลือบานเรือนแบบมอญใหเห็นอยูอีกเปXนจํานวนมาก
อยางไรก็ ต าม ภายหลั งที่ ชุ มชนบางกระดี่ มี ถ นนตั ด ขนานไปตามลํ า คลอง และชุ ม ชนได
ขยายตัวออกจากริมสองฝK•งคลองสนามชัย มาเกาะอยูตามแนวถนน พบวา ที่อยูอาศัยของชาวไทย
รามั ญ ในชุ ม ชนบางกระดี่ คอยๆ มี พั ฒ นาการและเปลี่ ย นแปลงไปขนานใหญ กลาวคื อ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนจากบานไม เปXนบานทรงสมัยใหมเพิ่มมากขึ้น มีการสรางรั้วรอบขอบชิด บางบานสราง
กําแพงปูนสูงมาก มีการยกระดับบานใหสูงขึ้นเพื่อป‚องกันน้ําทวม เนื่องจากชุมชนฯมีน้ําทวมถึงเกือบ

๙๒

ทุกปP ทําใหความนิยมเรื่องการปลอยพื้นที่ใตถุนบานเปXนผิวดินเปลือยเปลาตามธรรมชาติไมเปXนที่นิยม
อีกตอไป เนื่องจากเจาของบานเห็นวาสกปรกเลอะเทอะ ยากแกการทําความสะอาด และไมสะดวกใน
การใชสอย ในปKจจุบัน จึงเกิดความนิยมเทพื้นคอนกรีตใตถุนบาน โดยชั้นลาง นิยมกอกําแพงปูนรอบ
บานป•ดจนมิดชิด เนื่องจาก ชุมชนบางกระดี่ประสบปKญหาโจรกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเวลา
กลางวัน ที่แตละบานมักมีแตผูสูงอายุอาศัยอยู นอกจากนี้ อากาศที่รอนอบอาว ทําใหเกิดความนิยม
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น ทําใหแตละบานตองป•ดประตูหนาตาง ไมสามารถมองเห็นกัน
เหมือนในอดีต
กลาวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพอากาศ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อ
ของคนในชุมชนบางกระดี่ ประกอบกับนโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
ของรัฐ สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอรูปแบบและลักษณะที่อยูอาศัยของคนในชุมชนบาง
กระดี่ ดังนั้น จึงกลาวไดวา การเปลี่ยนภูมิสถาปKตย+ของบานเรือนมอญในชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ มี
ความสัมพันธ+กับการเปลี่ยนแปลง ระบบความสัมพันธ+ของคนในชุมชน ตั้งแตความสัมพันธ+ของสมาชิก
ในบาน เพื่อนบาน ละแวกบาน และความสัมพันธ+ของคนในชุมชนกับบุคคลภายนอกในภาพรวม
๑.๗.๒ เรือนมอญ
การที่ชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ตั้งอยูบนที่ราบลุม ริมสองฝK•งคลองสนามชัย ทําใหบานเรือน
สวนใหญมีการออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะทางภูมิศาสตร+ ที่มีน้ําทวมถึงเกือบทุกปP การปลูกสราง
บานเรือนของชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ จึงผูกพันอยางใกลชิดกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ
บานเรือนสวนใหญมีลักษณะเกาะกันเปXนกลุม และแนนแฟ‚นกันในกลุมสายตระกูลเดียวกัน หรือผี
เดียวกัน บานเรือนจึงปลูกสรางเรียงรายอยูสองฝK•งคลองสนามชัย โดยหันหนาบานออกสูคลอง ใตถุนสูง
และมีคลองเปXนเสนทางคมนาคมหลัก
เมื่อรอยกวาปPกอน สภาพแวดลอมโดยรวมของชุมชนบางกระดี่มีความอุดมสมบูรณ+มาก ชาว
ไทยรามัญบางกระดี่ สวนใหญจึงยึด อาชีพเกษตรกรรมเปXนอาชี พหลัก ไดแก การทํา นาขาว ความ
เปXนอยูจึงเปXนแบบพออยูพอกิน และพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้น ลักษณะบานเรือนมอญในชุมชนบางกระดี่
สวนใหญ จึงกอสรางจากวัสดุที่หาไดทั่วไปในละแวกใกลเคียงชุมชน และเนื่องจากสองฝK•งคลอง มีตน
จากขึ้ น อยู หนาแนน รู ป แบบการกอสรางบานเรื อ นที่ อ ยู อาศั ย จึ ง ถู ก ออกแบบตามบริ บ ทและ
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติของชุมชน กลาวคือ บานเรือนสวนใหญเปXนเรือนเครื่องผูก มีไมไผและตับ
จาก เปXนองค+ประกอบหลัก เชือกที่ใชเย็บตับจาก ใชหวายลิง ซึ่งเปXนพืชที่พบไดทั่วไปในทองถิ่น ผนัง
บานใชใบจากผาเรียงใบกันตามแนวตั้ง วางซอนกันเปXนแถว แลวยึดดวยโครงไมไผผาซีก รูปแบบของ
หลังคา เปXนทรงจั่ว โดยในระยะแรกพบวา โครงหลังคาของบานเรือนในชุมชนบางกระดี่ นิยมทําดวย
ไมไผ ไมรวก แลวจึงมุงดวยตับจาก การกอสรางจั่วในชวงแรกของการตั้งถิ่นฐานของชาวชุมชนบาง

๙๓

กระดี่ มักกระทํากันแบบเรียบงาย ตามคติความเชื่อวา “จะอยูไมนาน หากกูชาติคืนไดก็จะกลับบาน
เกิดเมืองนอน”
ในปKจจุบัน ตัวบานมอญที่พบในชุมชนบางกระดี่ มีทั้งที่ปลูกสรางตามแบบจารีตนิยม และที่
ผสมผสานกับบานตามแบบไทย และตะวันตก สําหรับบานมอญแบบจารีต จะมีลักษณะเปXนแบบบาน
ไมสองชั้น ใตถุนสูงเป•ดโลง พื้นบานเปXนดินเหนียวทุบอัดแนน ชวยทําใหรูสึกเย็นในหนารอน ใตถุนบาน
มักมีเตียงหรือแครขนาดเล็กวางไวสําหรับนั่งเลน นอนเลน ในตอนกลางวันชวงที่มีอากาศรอน รวมทั้ง
บางบานอาจใชเพื่อเปXนที่รับรองแขกหรือญาติมิตรที่มาเยี่ยมเยือน ใครไปใครมา ก็สามารถมองเห็นกัน
ได จะไดแวะเวียนเขามาพูดคุยทักทายกับญาติมิตรจากแดนไกลที่มาเยี่ยมเยียนกัน นอกจากนี้ การ
ปลูกบานมอญแบบจารีต ยังชวยใหเพื่อนบานในละแวกบาน ชวยกันเปXนหูเปXนตา สอดสองดูแลความ
เรียบรอย และสงขาวถึงกันกรณีที่เกิดภัยรายแรง อาชญากรรม เมื่อมีการเจ็บปˆวย หรือเมื่อตองการ
ความชวยเหลือ ก็ยังสามารถรองเรียกหากันไดโดยงาย

ภาพ ๒๐ ปˆาจาก และการเย็บตับจากเพื่อมุงหลังคาของชุมชนบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
ชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ มีความเชื่อวา การขยายหรือตอเติมบานหลังที่สองออกไป
จากหลังแรก พื้นบานและหลังคาตองต่ํากวาหลังแรกเสมอ และบานทุกหลังจะมีบันไดขึ้นลงหนาบาน
นอกตัวบาน เนื่องจากชาวไทยมอญ มีความเชื่อวา ไมใหนําศพออกทางประตู หรือลอดใตถุนบานโดย
เด็ดขาด เพราะถือวาเปXนสิ่งที่อัปมงคล ดังนั้น สําหรับบานที่ไมมีบันไดนอกตัวบาน ก็จะตองเจาะชองไว
ใหนําศพออกจากเรือน ความเชื่อดังกลาว ยังไดรับการปฏิบัติ แมวาคานิยมเรื่องการจัดพิธีศพในบาน
จะลดลงมาก จนเกือบไมเหลือการปฏิบัติแลวก็ตาม

๙๔

ภาพ ๒๑ บานมอญในชุมชนบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
เสาเรือนมอญ ในชุมชนบางกระดี่ ประกอบดวยเสาสําคัญ ๓ เสาคือ เสาเอก หรือ “เสาตัวผู”
เปXนเสาผีบรรพบุรุษ หรือที่เรียกวา “เสาปะ-หนก” เสาที่สอง คือ เสาโท หรือ “เสาตัวเมีย” และเสาที่
สาม คือ “เสาพระ” จะอยูทางทิศตะวันออกของตัวบาน สําหรับ “เสาผี” หรือ “เสาปะ-หนก” จะไมมี
การตอกตะปูโดยเด็ดขาด และจะนําพวงมาลัย ผาสามสี ป•ดทอง และตั้งรูปบรรพบุรุษไวเพื่อเคารพ
บูชา

ภาพ ๒๒ แปลนเสาบานมอญ
ที่มา: จวน เครือวิชฌยาจารย+ (๒๕๓๗)

๙๕

สําหรับชานบานมอญ นิยมสรางลูกกรงกั้นไว เพื่อเปXนสวนที่ใชสําหรับนั่งเลน และรับแขก ครัว
มอญนิยมสรางขวางเรือน และเปXนสวนเตี้ยที่สุดของตัวบาน เพราะในอดีตชาวมอญนิยมการทําคลอด
ลูกในครัว เพื่อความสะดวกในการอยูไฟ โดยมีที่ตั้งเตาเรียกวา “ธรณีไฟ” พื้นกระดานของบานมอญ
โบราณนิยมทําเปXนรอง เพื่อเวลาอยูไฟ จะไดสุมไฟใตถันครัวได บริเวณดานขางของครัว ทําเปXนหิ้ง ไว
สําหรับคว่ําหมอไหถวยชาม ทุกเรือนมอญ จะมีหิ้งพระประจําบาน ตั้งอยูบริเวณมุมหัวนอน และผูที่
อาศัยอยูในเรือนมอญจะหันหัวนอนไปทางหิ้งพระ โดยพื้นบานจะทําลดระดับ เพื่อแบงพื้นที่ระหวาง
หองนอนกับหองโถง สวนหองเก็บของ โดยทั่วไป บานมอญในอดีต นิยมมวนใสเสื่อกกเอาไว กอนพาด
เอาไวบนขื่อใตหลังคา

ภาพ ๒๓ ระเบียงบานและชานบานแบบมอญ ในชุมชนบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
จากการสัมภาษณ+ ปราชญ+ในชุมชนพบวา คนในชุมชนจํานวนมาก ยังมี ความตองการที่จ ะ
รักษาอัตลักษณ+ของบานเรือนมอญเอาไว เนื่องจากคิดวาสภาพดังกลาวจะเปXนที่สนใจของนักทองเที่ยว
แตก็มีจํานวนไมนอย ที่ไมตองการใหชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ กลายเปXนชุมชนทองเที่ยว เนื่องจาก
กังวลเรื่ องความปลอดภัย และไมตองการใหชุ มชนมี คนแปลกหนาเขามาพลุ กพลานภายในชุมชน
เหมือนชุมชนทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอื่นๆ เนื่องจากเกรงวาจะทําใหตองสูญเสียความเปXนสวนตัวและ
วิถีชีวิตที่เงียบสงบไป และเกิดปKญหาเชนเดียวกับที่ชุมชนทองเที่ยวทางวัฒนธรรมแหลงอื่นๆ ตองเผชิญ
อยูในปKจจุบัน

๙๖

ภาพ ๒๔ แบบเรือนมอญ
ที่มา: พัฒนาและออกแบบโดยปราชญ+และผูนําชุมชน (๒๕๕๘)
ภาพแสดงแบบเรื อ นมอญดานบน เปX น ผลงานการออกแบบของปราชญ+ ชุ ม ชน รวมกั บ
นักวิชาการและนักวิจัย โดยยึดถือตามคติความเชื่อที่ปรากฏในคัมภีร+โลกสิทธิมอญ ซึ่งคัมภีร+โลกสิทธิ
มอญนี้ ไดถูกจดบันทึกไวเปXนภาษามอญ จากการสัมภาษณ+เชิงลึกพอสาระสําคัญที่เกี่ยวของ พอสรุปได
วา ประกอบดวย องค+ความรูจากตําราสําคัญ ที่เกี่ยวของกับการปลูกเรือนมอญ ๑๑ ประการ ดังนี้
(๑) ตําราสูตรบาน มีความเชื่อของชาวมอญโบราณวา ความยาวของพื้นรวมกับความยาวของ
ตง วัดเปXนศอก คูณดวย ๓ หารดวย ๘ เหลือเศษเทาใดใหทํานายไปตามนั้น ตัวอยางเชน บานพอคา
เศษ ๑, เรือนครัวเศษ ๒, บานคหบดี เศษ ๕, บานอํามาตย+ เศษ ๗ เปXนตน
(๒) ตําราสถานที่ปลูกบาน ไดแก การปลูกบานโดยใหทิศทั้ง ๓ ไดแก ทิศเหนือ ทิศอีสาน และ
ทิศตะวันออกติดทางเดินและลาดต่ําลง จะประเสริฐที่สุด สวนทิศทั้ง ๕ ไดแก ทิศใต ทิศตะวันตก จะ
ทําใหปˆวยไขถึงตาย ทิศพายัพ ทิศอาคเนย+ จะทําใหเกิดความทุกข+ยาก ทิศหรดี จะมีโจรภัยมากวน โดย
ทิศทั้ง ๕ นี้ หากลาดต่ําลงจะไมดี หากราบเรียบ จะทําใหมีความร่ํารวยลาภยศจะมากอง แตถานูนเปXน
รูปหลังเตาจะทําใหเกิดความหายนะแกผูอยูอาศัย ถาหนาดินมีลักษณะเต็มเหมือนพระจันทร+คืนเพ็ญ
จะทําใหไดใหลชิดเจานาย แตหากมีลักษณะโกงโคงเหมือนคันศรหรือหลังมา จะเกิดอัคคีภัย หากที่ดิน
นั้นมีลักษณะเหมือนรอยไถ หรือมีรองน้ําขัง เปXนที่ดินที่ไมเหมาะแกการกอสรางบานเรือนอยูอาศัย

๙๗

(๓) ตําราเดือนปลูกบาน เดือน ๖, ๙, ๑๒, ๒, ๔ จะมีทรัพย+สมบัติ เดือน ๕, ๗, ๘, ๑o, ๑๑,
๑, ๓ ไมดี มีแตโทษ
(๔) ตําราวันปลูกบาน ปลูกบานวันอาทิตย+ จะมีความสุขและบริบูรณ+ดวยลาภ ปลูกวันจันทร+
และวันพุธ จะมีทุกข+กอนแลวจึงมีลาภในภายหลัง หากปลูกในวันอังคาร จะเดือดรอนตลอดเวลา ปลูก
วั น พฤหั ส บดี จ ะมี แ ตความสุ ข มี ล าภยศสรรเสริ ญ ปลู ก วั น ศุ กร+ จ ะมี ทุ กข+ กอนแลวจึ งมี ค วามสุ ขใน
ภายหลัง สวนวัน เสาร+ เปXน วัน ที่ไมเหมาะแกการปลู กบาน เพราะจะทําใหเกิ ดความวิ บัติ และมี ภั ย
อันตรายตางๆ
(๕) ตําราเสาบาน เสาเล็กทางทิศตะวันออก ทรัพย+สินจะหายนะ เสาเล็กทางทิศอาคเนย+ จะ
ถูกขโมยขึ้นบาน เสาเล็กทางทิศใต เจาเรือนจะตาย เสาเล็กทางทิศหรดี จะทําใหร่ํารวย เสาเล็กทางทิศ
ตะวันตก จะไดรับลาภสักการะ
(๖) ตําราสูตรเสาบาน ใหวัดความยาวของเสาเปXนศอก คูณดวย ๓ หารดวย ๗ เหลือเศษ
เทาใดใหทํานายไปตามนั้น เศษ ๑ ไมดี, เศษ ๒ มีลาภ, เศษ ๔ ดี, เศษ ๖ สุข, เศษ ๕ มรณะ และ เศษ
๐ วินาศ
(๗) ตําราเสาบานสั้น เรือนมอญหากมีเสาสั้น ๑ ตนจะทําใหผูอยูอาศัยในบานเจ็บปˆวยลง หาก
มีเสาสั้น ๒ ตนจะทุกข+ยากลําบาก เสาสั้น ๕ ตนจะเกิดความหายนะ หากมี ๓ หรือ ๔ ตนจึงจะเปXนคุณ
แกผูอยูอาศัย มีเสาสั้น ๖ ตนจะกอใหเกิดความบริบูรณ+พูลสุข
(๘) ตําราหยอนเสาลงหลุม หากเสาหลนกระแทกลงพื้น เจาของบานและลูกหลาน ตลอดจน
บริวารที่อาศัยอยูในบาน อาจเสียชีวิต การหยอนเสาลงหลุม จึงตองกระทําดวยความระมัดระวัง
(๙) ตําราเบนเสาบาน หากเสาบานเบนไปทางทิศตะวันออก จะร่ํารวยมากดวยทรัพย+สิน เบน
ไปทางทิศอาคเนย+ ไฟจะไหมบาน เบนไปทางทิศหรดี จะมีโจรขึ้นบาน เบนไปทางทิศเหนือ จะเกิด
ความหายนะ แตหากเบนไปทางทิศใต ทิศตะวันตก จึงจะประเสริฐ หรือเบนไปทางทิศพายัพและทิศ
อีสาน จะมีทรัพย+สมบัติมากมาย ร่ํารวยดวยลาภยศ
(๑๐) ตําราสูตรใบดั้ง ใหแบงความยาวของขื่อออกเปXน ๘ สวน ตัดออก ๓ สวน เหลือไวเพียง
๕ สวน จะทําใหผูอยูอาศัยร่ํารวยดวยทรัพย+สินเงินทอง
(๑๑) ตําราสูตรประตู ตองกวาง ๓ ฝˆาเทา ยาว ๑ ฝˆาเทาดานขวาง หากรอยเรื่อยเฉไฉไมตรง
จะทําใหมีศัตรูเขาบาน
๑.๘ สถานที่สําคัญของชุมชน
๑.๘.๑ วัดบางกระดี่
ตั้งอยูเลขที่ ๔๑ หมู ๘ ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บน
ที่ดิน ๒๒ ไร ๓ งาน ๔๐.๙ ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๒๕๒ ทิศเหนือยาว ๒๓๒ เมตร ติดกับ

๙๘

คลองสนามไชย ทิศใตยาว ๑๒๗ เมตร ติดกับปˆาชายเลน ทิศตะวันออกยาว ๓๖๘ เมตร ติดกับชุมชน
มอญบางกระดี่ พื้นที่หนาวัด มีลักษณะเปXนที่ราบลุม มีถนนคอนกรีตทอดยาวเลียบชายคลอง

ภาพ ๒๕ วัดบางกระดี่ในชวงเทศกาลงานบุญในยุคจารีต
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘), ตนฉบับ “ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่”
วัดบางกระดี่ สรางขึ้นในปP พ.ศ.๒๔๒๐ เปXนวัดมอญสังกัดคณะสงฆ+มหานิกาย เปXนวัดสําคัญ
ประจําชุมชนบางกระดี่ และเปXนศูนย+กลางของกิจกรรมทางศาสนาของคนในชุมชน ทั้งในชวงงานบุญ
งานสําคัญเกี่ยวกับชีวิต และการประกอบประเพณีทางศาสนา ในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ
ผูอาวุโสในชุมชนเลาวา เจาอาวาสรูปแรกคือ พระอาจารย+เฒา ซึ่งในอดีตเคยเปXนทาสในเรือน
เบี้ย แตเมื่ออายุมากจึงขอลามาอุปสมบทที่วัดบางกระดี่ซึ่งเปXนบานเกิด ในขณะนั้น วัดบางกระดี่ตั้งอยู
กอนถึงคลองเลนเปน และน้ํ าในคลองสนามไชยยั งเปX น น้ํา เค็ม วัด จึ งตองกั กเก็ บ น้ํา ฝนเอาไวใชให
เพียงพอตลอดทั้งปP บางครั้งตองเดินทางไปไกลถึงแถวหนาวัดหลักสี่ จนเปXนเหตุใหเกิดเรือลมบอยครั้ง
เพื่อหาน้ําจืดมาใช การคมนาคมขณะนั้น นับวามีความยากลําบากมาก จนมีเรื่องเลาขานกันในชุมชน
วามีเจานายผูหนึ่งในขณะนั้น ซึ่งไมปรากฏชื่อ รูสึกสงสารและเกิดความศรัทธาแรงกลา จึงขอยกที่ดิน
ใหแกพระอาจารย+เฒา ใชปลูกสรางวัดขึ้นในบริเวณที่เปXนวัดบางกระดี่ในปKจจุบัน
นายดํารง ปุงบางกระดี่ ผูอาวุโสของชุมชนเลาวา การกอสรางวัดบางกระดี่แหงใหมนี้ แลว
เสร็จดวยความชวยเหลือของกลุมทหารเรือจากบางไสไก ตนสกุล สุดเจริญ ที่หลบหนีทหารและเขามา
ตั้งรกรากอาศัยอยูในชุมชนบางกระดี่ในขณะนั้น และนายดํารง ปุงบางกระดี่ ไดเปXนผูสรางเจดีย+ทั้ง ๔
องค+ดังกลาวขึ้น
วัดบางกระดี่ ไดรับพระราชทาน วิสุงคามสีมา ในปP พ.ศ.๒๔๕๓ จนถึงปKจจุบัน มีเจาอาวาส
ทั้งสิ้น ๙ รูป ไดแก
(๑) พระอาจารย+เฒา มีชีวิตอยูในชวงสมัยรัชกาลที่ ๔
(๒) พระมหาสุข มีชีวิตอยูในสมัยรัชกาลที่ ๕

๙๙

(๓) พระอาจารย+ต‡ะ ไมปรากฏหลักฐานชัดเจน วามีชีวิตอยูในชวงเวลาใด
(๔) พระอาจารย+สัปรด ไมปรากฏหลักฐานชัดเจน วามีชีวิตอยูในชวงเวลาใด
(๕) พระอาจารย+ดอกไม ไมปรากฏหลักฐานชัดเจน วามีชีวิตอยูในชวงเวลาใด
(๖) พระอาจารย+สิน/ศีล มรณภาพ พ.ศ.๒๔๙๒ มรณภาพในพมา จากการทําทารุณกรรมโดย
การฝKงทั้งเปXน
(๗) พระครูอนุกูลสิกขการ (พระอาจารย+สงา) พ.ศ.๒๔๙๓-๒๕๓๗
(๘) พระครูวิมลภัททาจาร (พระอาจารย+จิต) พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๘
(๙)พระครูธรรมธรสมบัตร อุชุจาโร พ.ศ.๒๕๔๘-ปKจจุบัน
วัดบางกระดี่ประกอบดวยอาคารเสนาสนะสํ าคั ญดังนี้ อุโบสถเกากวาง ๙.๑๒ เมตร ยาว
๑๕.๒๘ เมตร สรางขึ้นในชวงรัชกาลที่ ๔ ถึงตนรัชกาลที่ ๕ เดิมเปXนโบสถ+ไมกวาง ๙.๑๕ เมตร ยาว
๑๕.๒๘ เมตร ขอบประตูโบสถ+แกะลวดลายแบบจีน คลายกับประตูหนาวัดทรงธรรมที่พระประแดง ซึ่ง
สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔
ศาลาการเปรียญของวัดบางกระดี่เปXนอาคารตึกสองชั้น โบสถ+ใหม ที่เพิ่งสรางเสร็จเมื่อปP พ.ศ.
๒๕๕๕ และกุฏิเรือนหมูสําหรับคณะสงฆ+จํานวน ๒๓ หลัง ลักษณะเปXนอาคารไมทรงไทยทั้งหมด ใช
เปXนที่อยูของคณะสงฆ+ เดิมมีขนาดเล็ก แตตอมามีการขยายใหใหญขึ้น เพื่อประโยชน+ใชสอย ปKจจุบัน
นี้มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๐ หอง ทั้งเสาและฝาของกุฏิเรือนหมู จะมีความแตกตางกันไป เนื่องจากถูกสราง
ขึ้นจากเรือนมอญหลายหลังในชุมชน ที่เจาของเรือนรื้อมาถวายวัด ดวยสาเหตุตางๆ กัน อาทิ เรือนนั้น
มีคนตายโหง มีผูเสียชีวิตภายในบาน หรือเปXนเรือนของผูตายที่ไมมีลูกหลาน โดยรูปแบบของกุฏิเรือน
หมู เปXนแบบเรือนไทย ใตถุนสูง หลังคาจั่วสูงชัน
ภายในกุฏิเรือนหมู นอกจากมีหองพักหรือกุฏิสงฆ+โดยรอบแลว สวนกลางยังเปXน หอฉัน ซึ่งใช
เปXนที่ฉันภัตตาหารของสงฆ+ รับรองแขกที่มาเยี่ยมเยียนพระสงฆ+ในวัด เนื่องจากวัฒนธรรมมอญ ไม
อนุญาตใหผูหญิงเขาไปพบพระสงฆ+ในที่รโหฐาน แมวาจะเปXนโยมมารดาก็ตาม นอกจากนี้ พระสงฆ+
มอญจะไมออกจากกุฏิ โดยไมมีเหตุอันจําเปXนเด็ดขาด โดยประตูทางเขาดานหนาของกุฏิเรือนหมูมี ๒
บาน ชาวมอญเรียกวา ซุมระตูไทย และซุมประตูมอญ โดยดานซายของซุมประตูมอญ มีตัวอักษรเขียน
ชื่อวัดบางกระดี่ไวดวยภาษามอญ สวนบานประตูอีกบานหนึ่ง แกะสลักเปXนลวดลาย มีตัวอักษรไทย
บอกลาเรื่องราวตางๆ เอาไว คนในชุมชนจึงเรียกประตูนี้วา ประตูไทย
เหนือจากหอฉันขึ้นไปเปXนหอสวดมนต+ซึ่งมีบันไดยกสูงจากพื้น ภายในหอสวดมนตร+มีพระ
ปริตร และภาพน้ําพระพุทธมนตร+ ๑๐๐ ปP หอสวดมนตร+นี้ แสดงเอกลักษณ+ของมอญอยางเดนชัด ทุก
วันพระสงฆ+มอญจะทําวัตรสวดมนตร+วันละ ๓ ครั้ง ไดแก เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. หรือกอน
พระสงฆ+อกบิณฑบาต เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงประมาณ ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๙.๓๐ น.ถึงเวลาประมาณ
๒๑.๐๐ น. โดยชวงเวลาหลังจากนี้ พระสงฆ+มอญจะรวมกันสวดพระปริตรมอญ ๑๒ ตํานาน หรือที่

๑๐๐

เรียกวา มหาราชปริตรมอญ เพื่อจัดทําน้ําพระพุทธมนตร+ หรือที่คนในชุมชนเรียกวา น้ํามนตร+ ๑๐๐ ปP
เพื่อนําไปใชในพิธีกรรมตางๆ
พระประธานในโบสถ+ ไดแก พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยรัตนโกสินทร+ตอนตน เนื้อสี
ทองเหลือง หนาตักกวาง ๔๖ นิ้ว เปXนพระพุทธรูปยืนทําดวยไมโลมแกะสลัก จากวัดอัมพวา โดยการ
นําเรือมอญ ๘ แจวไปรับมา โดยเรือมอญแบบนี้ จะมีเกšงตั้งอยูกลางลําเรือ ใชในการเดินทางระยะยาว
เนื่องจากสามารถบรรจุผูโดยสารไดเปXนจํานวนมาก พระอาจารย+ศีล เปXนผูหาซื้อมาจากบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
โดยพระอาจารย+ศีล อดีตเจาอาวาสวัดบางกระดี่ ไดกอสรางขึ้นในชวง พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๙๒
โดยใชชางแกะสลักจากจังหวัดเชียงใหม ใชเวลาในการแกะสลักประมาณหนึ่งเดือนเศษจึงแลวเสร็จ
เมื่อเสร็จแลวปรากฏวาพระอาจารย+ศีลเห็นวาไมงดงาม จึงไปจางชางแกะสลักจากบานขมิ้น บางกอก
นอย มาตกแตงใหมจนเปXนที่พอใจ ตอมานายมังคุด ปKนอู ชาวมอญในชุมชนบางกระดี่ เห็นวาวิหารมี
ความชํ า รุ ด เสี ย หาย จึ ง ไดสรางศาลาครอบพระพุ ท ธรู ป ยื น องค+ นี้ พระประธานองค+ นี้ ในปK จ จุ บั น
ประดิษฐานอยูในศาลา ๔ เจดีย+หนาโบสถ+เกาทั้ง ๔ องค+
เสาหงส+ ที่ตั้งเดนหนาวัดบางกระดี่ เปXนเสาหงส+คู รูปรางแบบหงส+ไทย ที่มีลักษณะคอยาว
ขายาว ผอม สรางขึ้นแทนเสาหงส+เดิมที่มีลักษณะคลายเปXด ตามสัญลักษณ+ของเสาหงส+แบบมอญในรัฐ
พมา เนื่ อ งจากเสาหงส+ เ ดิ ม ชํ า รุ ด เสี ย หาย โดยในปK จ จุ บั น เสาหงส+ เ ดิ ม ไดถู ก เก็ บ รั ก ษาไวที่ ศู น ย+
ศิลปวัฒนธรรมมอญ หมู ๘

ภาพ ๒๖ วัดบางกระดี่ในปP พ.ศ.๒๕๕๙
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๙)

๑๐๑

เจดีย+ทรงมอญ ซึ่งตั้งอยูในบริเวณวัดบางกระดี่ เปXนเจดีย+รูประฆังคว่ํา ซึ่งเปXนสัญลักษณ+สําคัญ
ของวัดมอญโบราณ สรางขึ้นโดยคนในสกุล สุดเจริญ ตั้งอยูหนาโบสถ+เกา ๔ องค+ โบราณสถานเหลานี้
ชาวมอญมีความเชื่อวา เปXนตัวแทนของพระพุทธเจาที่ทรงอุบัติแลวในโลกทั้ง ๔ พระองค+ ไดแก พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ และพระโคดม ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจาองค+ปKจจุบัน

ภาพ ๒๗ เจดีย+ทรงมอญวัดบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘) และ (ภาพขวา) ตนฉบับ “ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่”
หอกลอง ของวัดบางกระดี่ เดิมคือหอระฆังที่สรางขึ้นดวยไมตามแบบศิลปะมอญสมัยเกา แตมี
เรื่องเลาตอกันมาวา ครั้งหนึ่งในสมัยพระอาจารย+ศีลเปXนเจาอาวาส วัดบางกระดี่เจริญรุงเรืองมาก วัน
หนึ่งมีลูกจีนซึ่งเปXนลูกคหบดีมาทําบุญที่วัด แตดวยความซนจึงขึ้นไปปPนปˆายบนหอระฆัง จนทําใหระฆัง
ตกลงมาใสจนเสียชีวิต หลังจากฌาปนกิจศพของลูกเสร็จ ชาวจีนผูร่ํารวยจึงหาชางชาวจีน มาสรางหอ
ขึ้นมาใหม เปXนรูปหอคอย ซึ่งเปXนแบบสถาปKตยกรรมที่ชางจีนในสมัยรัชกาลที่ ๗ นิยมกันมาก แลวจึง
นํ า อั ฐิ ข องลู กชายขึ้ น ไปเก็ บ ไวบนโถบนยอดหอกลอง กอนนํ า กลองไปแขวนไวแทนระฆั งเกา ซึ่ ง
หอกลองนี้ ในสมัยของพระอาจารย+จิตเปXนเจาอาวาส เคยมีเศรษฐกิจผูหนึ่งตองการรื้อหอกลองหลังนี้
ออก แลวสรางใหมขึ้นมาทดแทน แตคนในชุมชนไดรวมกันตอตาน ทําใหไมสามารถรื้อหอกลองออกได
ทําใหหอกลองหลังเกายังคงอยูคูกับวัดบางกระดี่เรื่อยมาจนถึงในปKจจุบัน
เมื่อปP พ.ศ.๒๔๙๒ พระอาจารย+ศีล อดีตเจาอาวาสวัดบางกระดี่ องค+ที่ ๖ ซึ่งเปXนที่เคารพรัก
ของคนในชุมชนบางกระดี่ ไดเดินทางกลับมาเยี่ยมชาวมอญที่รัฐมอญ ซึ่งอยูทางตอนใตของพมา เพื่อ
นําวัตถุมงคลไปแจกจายใหแกทหารมอญกูชาติ เมื่อทหารพมาทราบขาวจึงไดจับตัวทานไปไวที่หมูบาน
เกริกป‚อย และทํารายทานดวยวิธีการตางๆ แตปรากฏวาทานไมมรณภาพ จึงไดมัดและฝKงพระอาจารย+
ศีลทั้งเปXน จนกระทั่งมรณภาพในเวลาตอมา ลุงดํารง (ไมทราบนามสกุล) ซึ่งเปXนคนแจวเรือ ๘ แจว แต
ในขณะนั้น อยูในเพศบรรพชิต ทราบขาว จึงไดออกเดินทางไปรับศพพระอาจารย+ศีลกลับมาบางกระดี่
เพื่อจัดพิธีฌาปนกิจศพให ซึ่งเหตุการณ+ดังกลาว ไดปลุกสํานึกรักชาติมอญของคนในชุมชนบางกระดี่
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ขึ้นอยางกวางขวาง จนเกิดการรวมตัวกันของกลุมชายฉกรรจ+ในชุมชน กอตั้งกลุมมอญรักบาน ภายใต
คําขวัญปลุกใจ “รูรักมอญ” และตอมาพบวา มีคนในชุมชนบางสวนไดเดินทางไปเขารวมกับกองทัพ
มอญเพื่อกูชาติมอญในพมาอีกดวย ปKจจุบันอัฐิของพระอาจารย+ศีล ถูกบรรจุไวที่เจดีย+หนาศาลเจาที่วัด
บางกระดี่ เพื่อใหชาวชุมชนกราบไหวสักการบูชา
ในปKจจุบัน พระสงฆ+ในวัดบางกระดี่สวนใหญเปXนพระมอญ หรือพระไทยเชื้อสายมอญ ทั้งพระ
และเณรที่มาจําพรรษาที่วัดบางกระดี่ สวนใหญเปXนลูกหลานของคนในชุมชนหรือญาติพี่นองเชื้อสาย
มอญจากชุมชนอื่นๆ การประกอบพิธีและบทสวดมนต+ตางๆ ที่ใชในพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหมดที่วัด
บางกระดี่ ลวนกระทําดวยภาษามอญตามความเชื่อของชาวมอญแตโบราณ
๑.๘.๒ โรงเรียนวัดบางกระดี่
โรงเรียนวัดบางกระดี่ ตั้งอยูเลขที่ ๗ หมู แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
กอตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ+ พ.ศ.๒๔๗๕ โดยในชวงแรกใชศาลาการเปรียญของวัดบางกระดี่เปXน
หองเรียน เมื่อปPแรกที่เป•ดสอนมีครูเพียง ๒ คนคือ นายสง บุญยกสิน ครูใหญ และนายทอ แดงมุกดา
โดยไดเป•ดสอนในระดับประถมศึกษาปPที่ ๑ เพียงชั้นเดียว นักเรียนรุนแรกมีเพียง ๖o คน
ปP พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนวัดบางกระดี่ เปXนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบนพื้นที่ ๓
ไร ๑ งาน ๕๕ ตารางวา ประกอบดวยอาคารเรี ย น ๕ หลั ง หองเรี ย น ๓๖ หองเรี ย น มี น ายธนิ ศ
บุญอติชาต เปXนผูอํานวยการสถานศึกษา จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาปPที่
๑ ถึง มัธยมศึกษาปPที่ ๓
๑.๘.๓ ศาลเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในชุ ม ชนบางกระดี่ มี ศ าลที่ ช าวไทยรามั ญ (มอญ) บางกระดี่ นั บ ถื อ เคารพสั กการะและ
ประกอบพิธี กรรมตางๆ ตามความเชื่อ ๓ แหง ไดแก ศาลเจาพอบางกระดี่ ตั้ งอยูบริเ วณหนาวั ด บางกระดี่ติดกับคลองสนามไชย ศาลพระภูมิเจาที่ตะละทานตั้งอยูดานขางของวัดบางกระดี่ และศาล
เจาแมหัวละหาน
(๑) ศาลเจาพอบางกระดี่
ประวัติความเปXนมาของเจาพอบางกระดี่ไมปรากฏชัดเจน แตคนในชุมชนมีความเชื่อวา คือ
ผี เ ทพารั ก ษ+ ที่ ป กปK ก รั ก ษาชุ ม ชนบางกระดี่ เ อาไว ตั ว ศาลฯตั้ ง อยู ในเขตที่ ดิ น ของ นางบุ ญ ธรรม
นายสุทิน สุดเจริญ ตอมาเมื่อมีการประทับทรงบอยครั้ง จึงยายมาตั้งอยูติดสะพานขามคลองสนามไชย
ลักษณะของศาล เปXนเรือนไทยยกพื้นสูง มีฝากั้น ๓ ดาน ชาวชุมชนบางกระดี่ นิยมมาขอพรและบน
บานศาลกลาว ดวยเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์ ของที่นิยมนํามาสักการะ ไดแก วาว รูปปK—นบริวารชาง มา
วัว ควาย ตุ‡กตานางรํา ทุกปP ในวันที่ ๑๘ เมษายน จะมีการทรงเจาพอบางกระดี่ โดยผูทําหนาที่เขาทรง
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เปXนคนมอญ เรียกวา “ประจุ” การทรงเจาแตละครั้ง จะมีชาวบางกระดี่นํากลวยน้ําวา มะพราว ขนม
ตมขาวตมแดง เหลาขาว ขาวสาร บุหรี่ใบจาก ดายแดง และน้ําใสถาดรวมกัน มาตั้งไวบริเวณดานหลัง
ศาลเจาพอบางกระดี่ โดยมีประจุ ทําหนาที่ตอบคําถาม ทํานายทายทักเหตุการณ+บานเมือง และเตือน
ภัยที่อาจเกิดแกคนในชุมชน
(๒) ศาลตะละทาน
เปXนศาลพระภูมิเจาที่ของชุมชนบางกระดี่ เปXนศาลที่คนในชุมชนเคารพนับถือ ใชเพื่อประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา อาทิ บวชพระ บวชเณร หรือเปXนสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยคนในชุมชนมีความ
เชื่อวา ศาลแหงนี้เปXนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยูดานหลังวัดบางกระดี่ แถวโบสถ+หลังเกา โดยมีความเชื่อ
วา ศาลตะละทาน เปXน ที่ ประทั บของเทวดา ที่ คอยปกปKกรักษาคนในชุ มชนใหมีความสุขสงบและ
ปลอดภัย ดังนั้น เมื่อจะประกอบกิจกรรม งานบุญใดๆ ในชุมชน จึงตองไปบอกกลาวใหทราบกอน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพิธีอุปสมบท วันสุกดิบ เจาภาพจะตองจัดขบวนนาค พรอมเครื่องบูชา เพื่อไป
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิมที่ศาลแหงนี้ แลวจึงอัญเชิญตะละทานมาประทับทรง เพื่อมอบ
ผาไตรใหแกนาค เพื่อความเปXนสิริมงคล
(๓) ศาลเจาแมหัวระหาร
ศาลนี้ทั้งอยูบริเวณทายชุมชนบางกระดี่ บริเวณบานลางในเขตหมู ๙ ในบริเวณที่ดินของนาง
ทอน สังข+ทอง มีเรื่องเลาตอกันมาวา เจาแมหัวระหาร เดิมคือ นางสาวถนอม เปXนหญิงสาวโสด เปXนพี่
นองกับเจาพอบางกระดี่ สามารถใหโชคลาภ และชวยรักษาโรคภัยไขเจ็บได ทุกวันที่ ๑๙ เมษายน
หรือในชวงทายของเทศกาลสงกรานต+ของทุกปP หากไมตรงกับวันพระ จะมีการทรงเจาแม
(๔) ศาลเจาพอกลางทุง
ตั้งอยูบริเวณปลายคลองบางกระดี่นอย บริเวณริมคลองลิง บริเวณโดยรอบศาลแวดลอมดวย
ปˆาจาก เปXนศาลที่คนในชุมชนซึ่งมีอาชีพตัดจากและตัดฟ–น เคารพนับถือมาก เชื่อกันวา ชวยคุมครอง
ป‚องกันภัย ใหปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย ศาลนี้ ไมมีการเขาทรง แตจะมีการกราบไหวบูชาและ
เลี้ยงผีเปXนประจําทุกปP
๑.๘.๔ ศูนยMศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่
ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ จัดเปXนพิพิธภัณฑ+ของเอกชน กอตั้งขึ้นอยางเปXนทางการ
เมื่อ ปP พ.ศ.๒๕๔๒ โดยนายธวัชพงศ+ มอญดะ มีวัตถุประสงค+หลัก เพื่อรื้อฟ–—นประเพณีและวัฒนธรรม
มอญ ตลอดจนเปXนแหลงรวบรวมความรูดานมอญศึกษา ทั้งเรื่องราวของคนมอญในเมืองไทยและมอญ
จากรัฐมอญในประเทศพมา ศูนย+ฯ ตั้งขึ้นบริเวณใตถุนบานของคุณธวัชพงศ+ มอญดะ การนําเสนอ มี
ความพยายามจําแนกเปXนหมวดหมูตามประเภทของสิ่งของที่มี แตเนื่องจากขอจํากัดเรื่องสถานที่และ
ผูดูแล ทําใหสิ่งของที่จัดแสดงสวนใหญ ไมมีรายละเอียดหรือคําอธิบายที่อาศัยหลักฐานทางวิชาการ
หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร+มาสนับสนุนอยางเพียงพอ มีลักษณะของการจัดวางสิ่งของเปXนกลุมๆ
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การจัดแสดง จึงอยูในรูปของนิทรรศการไมเคลื่อนไหว ประกอบดวย สิ่งของที่แสดงรูปแบบและวิถีชีวิต
ของคนมอญทั่วๆ ไป เอกลักษณ+ทางวัฒนธรรมมอญ แบบจําลองขาวของที่ใชในวิถีชีวิตประจําวัน และ
ของที่ใชในพิธีกรรมไหวผี รําผี พิธีบวช พิธีการทําศพ พิธีการเกิด และเครื่องดนตรีมอญ การบรรยาย
และใหความรู เกี่ ยวกั บสิ่ งของตางๆ ที่ จั ดแสดงดํา เนิน การโดยคุ ณธวั ชพงศ+ มอญดะ ซึ่งมีอาชีพรั บ
ราชการ

ภาพ ๒๘ นิทรรศการในศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
ประวัติการกอตั้งศูนย+ฯ เริ่มจากพระครูอนุกูลสิกขการ อดีตเจาอาวาสวัดบางกระดี่ ผูริเริ่ม
แนวคิดที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ+วัดบางกระดี่ขึ้น แตก็ไมสามารถดําเนิ นการได เนื่องจากขอจํากัดดาน
งบประมาณและสถานที่ ในปP พ.ศ.๒๕๓๙ นายธวั ช พงศ+ มอญดะ บุ ต รชายของอดี ต ผู ใหญบาน
บางกระดี่ ซึ่งเปXน คนไทยเชื้ อสายมอญและไดเคยบวชเรี ย นที่ วั ดบางกระดี่ จึงเกิด ความรูสึ กอยาก
ผลักดันใหแนวคิดดังกลาวเปXนจริงขึ้นมา จึงตัดสินใจนําสิ่งของสวนหนึ่งของวัดบางกระดี่ สิ่งของสวนตัว
และสมบัติของครอบครัว มาจัดแสดง และตอมาไดเป•ดใหบุคคลภายนอกเขามาเรียนรูและเยี่ยมชม
หลังจากลาสิกขาบทแลว
หลังจากที่ศูนย+ฯ เป•ดใหบริการอยางเปXนทางการเต็มรูปแบบในปP พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขามาชวยจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุบางสวนให สําหรับที่มาของ
สิ่งของที่จัดแสดง ไดแก จากการบริจาคของวัด อาทิ เครื่องถวยชามและคัมภีร+มอญโบราณ ตูใสของ
หงส+ไมแกะสลัก เครื่องบดยา จากการบริจาคของคนในชุมชน อาทิ เครื่องปK—นดินเผาของบรรพบุรุษ
ตูโบราณ ถวยชาม ป••นปKกผม เครื่องดนตรี การจัดซื้อจากเงินสวนตัว และจากการบริจาคจากคนมอญ
ในประเทศพมา อาทิ กลุมคนมอญจากเมืองมอญเมาะตะมะ เมืองเมาะละแมง เมืองหงสาวดี ซึ่งเปXน
กลุมแรงงานตางดาว ที่พักอาศัยอยูในหมูบานบางกระดี่และอาศัยอยูในเขตจังหวัดใกลเคียง

๑๐๕

โดยที่ผานมาศูนย+ฯ ไดจัดกิจกรรมตางๆ และใหบริการดานการเรียนรูแกเด็ก เยาวชน นักเรียน
และผูสนใจทั่วไปเรื่อยมาจนถึงปKจจุบัน ในระยะแรกไดรับการสนับสนุนจากทานผูหญิงบุตรี วีรไวทยะ
จากสํานักพระราชวัง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยนําคณะขาราชการมาดูงานที่ศูนย+ฯ และสนับสนุนเงินลงกูเพื่อการ
ลุงทุน ในปP พ.ศ.๒๕๕๘ ศูนย+ฯ เป•ดบริการแกนักเรียนนักศึกษา กลุมขาราชการ หรือประชาชนทั่วไป
โดยไมตองเสียธรรมเนียมเขาชม แหลงรายไดหลักของศูนย+ฯ ในปKจจุบันจึงมาจากการบริจาคตามกําลัง
ศรัทธา
อยางไรก็ตาม ความเปXนมา การดํารงอยูและรูปแบบการบริหารจัดการของศูนย+ศิลปŸฯ สงผล
ใหเกิดขอขัดแยง และการวิพากษ+วิจารณ+หลายประการจากคนและกลุมบุคคลในชุมชน อาทิ (๑) ที่มา
ของสิ่งของที่จัดแสดง ที่มีลักษณะการจัดวางที่ปะปนกันระหวางสวนที่เปXนสมบัติสวนบุคคล กับสิ่งของ
ที่เดิมเปXนทรัพย+สมบัติของวัดบางกระดี่ (๒) การบริหารจัดการศูนย+ศิลปŸฯในรูปของพิพิธภัณฑ+เอกชน
ทําใหขาดการมีสวนรวมจากคนในชุมชนและผูนําชุมชน (๓) การสรางเครือขายความรวมมือของศูนย+
ศิลปŸ ฯกั บสถาบัน การศึ กษา หนวยงานภาครั ฐ หรื อกลุมบุคคลภายนอก มีป ระเด็ นปK ญหาดานการ
สื่อสารหรือประสานงานกับประธานชุมชน โดยเฉพาะประธานชุมชนหมู ๘ และหมู ๙ ทําใหเกิดปKญหา
ขาดการมีสวนรวม เกิดการสะสมของปKญหาและความขัดแยงที่แฝงเรนอยูภายในชุมชนเรื่อยมา
อนึ่ ง ปK ญ หาความขั ด แยงในชุ ม ชน ความไมชั ด เจนในเรื่ อ งความเปX น มาของสิ่ ง ของ และ
โบราณวัตถุที่จัดแสดง ผนวกกับการเปXนพิพิธภัณฑ+สวนบุคคล ทําใหทุกปPในชวงน้ําหลาก ศูนย+ศิลปŸฯ
ตองเผชิญกับปKญหาดานงบประมาณเนื่องจากน้ําทวมซ้ําซาก ขาดแคลนทุนทรัพย+ที่จะใชซอมบํารุง
อาคารสถานที่ เกิดปKญหาปลวกและความเสียหายของโบราณวัตถุซึ่งจัดแสดงในเรือนเล็กริมคลอง
สนามชั ย เนื่ องจากแตละปP ต องพบกั บ ปK ญ หาถู กน้ํ า ทวมขั งติ ด ตอกั น เปX นระยะเวลายาวนานหลาย
สัปดาห+
๑.๙ วัฒนธรรมและความเชื่อ
ในชวงที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชนบางกระดี่ ซึ่งอยูในชวงปP พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘ พบวา
ชุมชนบางกระดี่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ความเจริญเทคโนโลยีการ
สื่อสารอยางมาก การตัดถนนเขาสูชุมชนทําใหการคมนาคมสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ การที่เด็ก
และเยาวชนมีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมภายนอกมากขึ้น ทั้งทางตรงผานการเขาการศึกษาในระบบ
โรงเรี ยน และทางออมผานการรับขอมูลขาวสารผานสื่ อสารมวลชนแขนงตางๆ ทําใหชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเปXนอยางมาก
๑.๙.๑ ดานความเชื่อ
เปXนที่นาสังเกตวา แมวาจะเปXนการดําเนินชีวิตอยูในสังคมชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ แลว แตชาว
ไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ ก็ยังคงมีความเชื่อในเรื่องของอํ านาจของสิ่ งเหนือธรรมชาติและไสย

๑๐๖

ศาสตร+อยางมาก ดังจะพบไดจากความถี่ของการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับผีของคนในชุมชน ที่
พบวา มีประกอบพิธีกรรมตามประเพณีการนับถือผีประจําหมูบาน ผีบรรพบุรุษ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ
ตามความเชื่ออยูเปXนประจํา โดยรูปแบบและขั้นตอนตางๆ ของพิธีกรรม ยังถูกยึดถือและปฏิบัติอยาง
เครงครั ดตามแบบประเพณี ดั้งเดิ ม โดยผี ประจํ า หมู บานของชุมชนชาวไทยรามั ญบางกระดี่ ไดแก
พระภูมิเจาที่ตะละทาน เจาพอบางกระดี่ และเจาแมหัวระหาร
ศาลพระภูมิเจาที่ตะละทาน จึงเปXนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานยังคงใหความเคารพนับถือเปXนอยาง
มาก ไมวาจะมีการประกอบกิจกรรมงานบุญใดๆ มักจะตองไปประกอบพิธีเพื่อบอกกลาว เพื่อใหทาน
เจาที่ ไดรับรูและรวมอนุโมทนาในบุญกุศลนั้นๆ สวนเจาพอบางกระดี่ คนในชุมชนถือวาเปXนศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเปX นที่เคารพนั บถือ โดยนิยมมาประกอบ “พิธี บน” ในเรื่ องที่เ กี่ยวของกั บการทํามาหากิน หรื อ
ขอรองใหเจาพอชวยปKดเปˆาปKญหาและอุปสรรคตางๆ ในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีอื่นๆ เชน
อุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ อาทิ พายุ ลม ฝน ในชวงเวลาที่ชุมชนบางกระดี่จะจัด
ใหมีงานสําคัญๆ นอกจากนี้ ก็เปXนการบนบานเพื่อขอพรเกี่ยวกับโชคลาภ การติดตามสิ่งของที่สูญหาย
การสอบเขาเรียน และการมีโอกาสเขาทํางานตามที่ไดสมัครไว
นอกจากคนในชุมชนยังมีความเชื่อในเรื่องของอํานาจเหนือธรรมชาติและไสยศาสตร+แลว ชาว
ไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ ยังเปXนพุทธศาสนิกชนที่เครงครัดอีกดวย โดยพบวาพระในวัดบางกระดี่
ยังศึกษาพระธรรมวินัยมอญ และสวดมนตร+ดวยภาษามอญอยูเปXนประจํา ในเชาวันพระปกติพบวา มี
เพียงคนผูสูงอายุและเด็กเล็กๆ ถือขันเงิน ขันทองเหลืองบรรจุขาวปลาอาหาร หรือหิ้วตะกรา หรือ
ป••นโต ไปใสบาตรที่วัดบางกระดี่ แตในชวงวันพระใหญ เชน วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันวิสาขบู
ชา หรือในเทศกาลสําคัญ เชน วันสงกรานต+ ที่วัดบางกระดี่ จะคลาคล่ําไปดวยคนทุกเพศทุกวัย หญิง
จะแตงกายสวยงามดวยชุดหุมเทียน และหมสไบสวยงาม สวนชายแตงกายตามแบบประเพณีมอญเพื่อ
มารวมทําบุญตักบาตร โดยพบวาในปKจจุบัน ชาวบางกระดี่ ยังมีความเครงครัดในเรื่องเพศสภาพในวัด
กลาวคือ กลุมผูชายและผูหญิงจะตองนั่งแยกจากกัน โดยเฉพาะผูชายเทานั้น ที่ไดรับอนุญาตใหนั่งแถว
หนาบริเวณที่ใกลกับพระภิกษุ สวนผูหญิงใหนั่งไกลออกไปดานหลัง

๑๐๗

ภาพ ๒๙ งานบุญสงกรานต+ บางกระดี่ พ.ศ.๒๕๕๘
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
สําหรับความเชื่อพื้นบานที่เกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนบางกระดี่นั้น ยังคง
ไดรับการสืบทอดและปฏิบัติตอกันมาหลายประการ ไดแก การหามคนทองคนอื่นๆ ที่ไมใชสมาชิกใน
ครอบครัวเขามาในบาน ดังพบวารานคา และรานทําของชุมชนบางรานจะเขียนป‚ายหามติดไวดานหนา
ราน นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อเรื่องหามพิงเสาเรือนบานคนอื่น หามนําตุ‡กตารูปคนเขาบาน เด็กเล็กๆ
บางคนยังไวผมจุก ผมโก‡ะ ตามแบบโบราณ สําหรับผูชายจะตัดผมจุกเมื่ออายุประมาณ ๗ ปP หรือกอน
เขาโรงเรียน หรือเมื่อในตระกูลมีการรําผี หรือเมื่อพอแม ญาติผูใหญเสียชีวิตลง
๑.๙.๒ ดานการแตงกาย
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการแตงกาย และเสื้อผาตามแบบมอญในชีวิตประจําวันของคนหนุม
สาว ในชุมชนบางกระดี่พบวาเปXนเรื่องปกติ ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต ที่คนสวนใหญ
ตองออกไปประกอบอาชีพภายนอกชุมชน การแตงกายในชีวิตประจําวัน สวนใหญจึงแตงตามสมัยนิยม
คนหนุมสาวแตงกายปกติตามแฟชั่นสมัยนิยม ยกเวนในชวงเวลาที่มีงานบุญ พิธีกรรม งานประเพณี
เทศกาลสําคัญๆ ทางศาสนา จึงจะแตงชุดมอญตามประเพณี โดยผูชายไทยรามัญสวมโสรงตาหมากรุก
มีผาขาวมาพาดบา สําหรับผูหญิงสูงอายุ นิยมไวผมยาวและเกลาผมลัดเปXนมวยแบบมอญประดับผม
มวยดวยเครื่องประดับ ลูกปKดหรือดอกไมที่มีพูหอยลอมรอบมวยผมสวยงามนัก สาวไทยรามัญนิยม
สวมเสื้อคอกระเชา หรือเสื้อสีพื้นคอปกแบบรัดทรงมีกระดุมดานหนาแขนยาวทรงกระบอก หรือใน
ปKจจุบันบางสวนมีการประยุกต+เปXนเสื้อตามสมัยนิยมแขนกุด นุงผาถุงกรอมเทาปลอยชาย หมผาพาด
ไหลสไบเฉียงไปดานขาง

๑๐๘

ภาพ ๓๐ การแตงกายของชาวไทยรามัญบางกระดี่เปรียบเทียบในอดีตกับปKจจุบัน
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘) และ (ภาพขวา) ตนฉบับ “ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่”
เปXนที่นาสังเกตวา เยาวชนและคนหนุมสาวมอญในชุมชนบางกระดี่ ยังคงรูสึกภาคภูมิใจและ
อนุรักษ+การแตงกายตามแบบชาวไทยรามัญเอาไวไดอยางสวยงาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพิธีกรรม
สําคัญๆของเทศกาลตางๆ แมวารูปแบบของการแตงกายสวนหนึ่ง จะมีการปรับตัวและประยุกต+ใหดู
สวยงาม ทัน สมั ยขึ้ น และเนื่องจากคนในชุมชนบางกระดี่ ในปKจ จุบั น เลิ กทอผาใชเองแลว จึงปรั บ
เปลี่ยนเปXนการสวมใสผานุงพิมพ+ลายจากโรงงาน หรือผาพื้นบานอื่นๆ ที่ซื้อหามา ในสวนของผาสไบ ก็
มีการปรับเปลี่ยนไป จากที่เคยใชฝPมือปKกดวยตัวเอง มาใชผาทอสําเร็จรูปจากโรงงาน
จากการสังเกตแบบมีสวนรวม ในประเพณีการบวชนาค พบวา เปXนประเพณีที่คนไทยรามัญใน
ชุมชนบางกระดี่ ยังมีความเครงครัดและนิยมแตงกายตามพิธีกรรมแบบมอญดั้งเดิมอยางกวางขวาง มี
การสวมผาซิ่นแบบมอญ หมสไบ และถัดดอกไมที่ใบหู หรือมวยผม สวยสรอยคอทองคําเสนใหญ คาด
เข็มขัดนาค หรือทอง และประดับประดาดวยเครื่องประดับราคาแพงเพื่อบอกสถานภาพทางสังคม
๑.๙.๓ ภาษามอญ
ในปKจจุบัน การสืบทอดภาษามอญของคนในชุมชนบางกระดี่ไดลดลงอยางมาก จํานวนของคน
หนุมสาวที่สามารถฟKงและพูดภาษามอญได ลดลงอยางตอเนื่อง สวนการอานและการเขียนดวยภาษา
มอญ พบในกลุมผูสูงอายุที่มีการศึกษาและเคยบวชเรียน ดังนั้น การที่โรงเรียนวัดบางกระดี่ ไดริเริ่ม
เชิญผูมีความรู ปราชญ+ชุมชน มาชวยสอนภาษามอญใหแกลูกหลานมอญที่เขามาศึกษาในโรงเรียนบาง
กระดี่ จึงนับวามีความสําคัญอยางยิ่งในการทํารงรักษาภาษามอญเอาไว
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๒. วัฒนธรรมมอญ ชุมชนบางกระดี่
เนื่องจากชุมชนบางกระดี่ เปXนชุมชนเกาแกที่มีอายุมากกวาหนึ่งศตวรรษ ตลอดระยะเวลาที่
ชุมชนมีการพัฒนาการทางวัฒนธรรม จึงเกี่ยวของสัมพันธ+กับกลุมชาติพันธุ+อื่นๆ หนวยงาน และสังคม
ภายนอกจํานวนมาก การที่จะกลาวถึงวัฒนธรรมของชาวไทยรามัญที่อาศัยอยูในชุมชนบางกระดี่ ใน
ลักษณะสถิตย+หรือภายใตกรอบคิดความเปXนสากลของอัตลักษณ+ จึงไมสอดคลองกับบริบทและสภาพ
ความเปXนจริงทางสังคม เนื่องจากชุมชนบางกระดี่ถูกเงื่อนไขเรื่อง “เวลา” เปXนปKจจัยกําหนดความรูสึก
ตอเนื่องของอัตลักษณ+ ในขณะเดียวกัน ก็ถูกเงื่อนไขเรื่องกระบวนการประกอบสรางทางวัฒนธรรม ที่
เกิ ด จากประสบการณ+ ภ ายในของปK จ เจก ที่ ไ มมี เ อกภาพ และไมตอเนื่ อ ง ดั ง นั้ น อั ต ลั ก ษณ+ ท าง
วัฒนธรรมของบางกระดี่ จึงประกอบดวยอัตลักษณ+สวนบุคคล (Personal Identity) กับอัตลักษณ+ทาง
สังคม (Social Identity) ในลักษณะที่ซับซอนและเกี่ยวของสัมพันธ+กับความแตกตางของบริบททาง
สังคมในชวงเวลาตางๆที่ชุมชนมีพัฒนาการมา
ผลการศึกษาพบวา ในชุมชนบางกระดี่ อัตลักษณ+สวนบุคคล ที่สะทอนความเปXนมอญ ถูก
แสดงออกผานวั ต ถุ วั ฒ นธรรม (Material Culture) อาทิ อาหาร การแตงกาย และภาษามอญ
และสั ญ ญั ติ วั ฒ นธรรม (Symbolic Culture) อาทิ ความเชื่ อ เรื่ อ งผี บ รรพบุ รุ ษ และอํ า นาจเหนื อ
ธรรมชาติตางๆ ในขณะที่อัตลักษณ+ทางสังคม ถูกแสดงออกทางบทบาทและสถานภาพทางสังคม ชาติ
พัน ธุ+ บรรทั ดฐาน ชนชั้ น คุณคาและมาตรฐานที่สั งคมเรี ย กรองจากบุ คคล (Virtual Identity) กั บ
อัตลักษณ+ที่เปX นจริงของบุ คคล (Actual Identity) ซึ่ งในบางเงื่ อนไขดานพื้ นที่ (Space) และบริบ ท
(Context) ก็พบการทับซอนกันของอัตลักษณ+ทางสังคมและอัตลักษณ+ปKจเจก เนื่องจากการแสดงอัต
ลั กษณ+ ส วนบุ คคลในพื้ น ที่ ส าธารณะหรื อพื้ น ที่ ทางสั งคม ไมไดถู ก กํ า หนดโดยความรู สึ กหรื อความ
ปรารถนาของบุคคลแตเพียงประการเดียว แตถูกบงการดวยบรรทัดฐานและความคาดหวังของสังคม
ดวย
ดังนั้น จึงกลาวไดวา มูลเหตุปKจจัยสําคัญที่เปXนตัวกําหนดอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมของชาวไทย
รามัญในชุมชนบางกระดี่ จึงครอบคลุมทั้งตัวกําหนดเชิงโครงสรางและตัวกําหนดเชิงปKจเจก ดังนั้น
วัฒนธรรมมอญ ที่พบจากการศึกษาครั้งนี้ จึงไมไดมีลั กษณะที่เ ปXนสากล หรือเปX นเพียงขอเท็จจริ ง
(Fact) ตามที่คนในชุมชนสัมผัสไดเทานั้น แตถูกบรรจุ “ความหมาย” จํานวนมาก ที่บุคคลไดรับมาจาก
มรดกภู มิปK ญญาทางวั ฒนธรรมและคุณคารวมที่ชุ มชนผนวกเอาไว และในหลายกรณีอยูพนกรอบ
แนวคิดเรื่องเหตุผลตามกรอบความรูแบบประจักษ+นิยม (Empiricism)
อัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมที่พบในชุมชนบางกระดี่เปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ทั้งในระดับปKจเจกและ
สังคม ในระดับปKจเจกถูกกําหนดดวยมโนทัศน+ที่คนในชุมชนมองและใหคุณคากับตนเอง จิตวิญญาณ
ตําแหนงแหงที่ และคุณคาของความเปXนมอญ ในระดับสังคมถูกกําหนดดวยความสัมพันธ+เชิงอํานาจ
ตัวอยางเชน ในชุมชนบางกระดี่ยุคจารีตหรือกอน พ.ศ.๒๕๑๕ ความเจ็บปˆวยที่มีสาเหตุมาจากความไม
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รูไมมีป ระสบการณ+ ในการเยี ย วยา ถูกเชื่อมโยงเขากั บ ภูมิปK ญญาเรื่องพิ ธีกรรมและไสยศาสตร+ ใน
ปKจจุบัน เมื่อบุคคลเจ็บปˆวยดวยอาการที่ไมรูสาเหตุ และการแพทย+แผนตะวันตกลมเหลวในการรักษา
เนื่องจากความไมรูและขอจํากัดของวิทยาการดานการแพทย+และประสบการณ+ของแพทย+ในอาการ
ผิดปกตินั้นๆ อํานาจที่ผูปˆวยและญาติเคยมอบใหแกแพทย+แผนตะวันตกก็ถูกสงคืนกลับให “โตง” และ
ผูมีความรูและประสบการณ+ในการประกอบพิธีรําผี ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงพบหลักฐานสําคัญที่
สะทอนใหเห็ น ถึ ง วั ฒ นธรรม ในความหมายใหม ซึ่ งไดแก การเปX น มู ล เหตุ ปK จ จั ย สํ า คั ญ ที่ กํ า หนด
ความสัมพันธ+เชิงอํานาจ และวัฒนธรรมในฐานะที่เปXนแหลงผลิตความรูทุกชนิดอาจกลายเปXนปKจจัย
กําหนดเรื่องอํานาจที่สําคัญ สําหรับบุคคลที่อยูตรงกลาง (People in Between) ได
ในปKจจุบัน มีหนวยงานและองค+กรทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวนมากใหความสนใจอัตลักษณ+
ทางวัฒนธรรมของมอญในชุมชนบางกระดี่ อยางไรก็ตาม เปXนที่นาสังเกตวา การทําความเขาใจและ
สารัตถะของความจริงที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ ไดกลายเปXนภาพปรากฏ
(Appearance) ของวัตถุวัฒนธรรม มากกวาความจริงที่ถูกซอนเรนไวขางใต (The Hidden Culture)
ความจริงที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ จึงถูกใหความหมายแตกตางกันไป แมวาในรอบ
ทศวรรษที่ผานมาจะมีบุคคล กลุม แหลงทุน สถาบันการศึกษาและองค+กรทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน
มาก ใหความสนใจในการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมมอญของชุมชนบางกระดี่ แต
งานศึกษาสวนใหญก็ไมสามารถแสดงภาพเชิงองค+รวม (Totality) ของวัฒนธรรมได เนื่องจากละเลย
ความสัมพันธ+ที่เลื่อนไหลระหวางผูถูกศึกษาและผูศึกษา และที่สําคัญที่สุดคือละเลยเสียงของผูถูกศึกษา
และโอกาสในการแสดงตัวบททางวัฒนธรรมของตนเอง
จากการศึกษาพบวา หนวยงานและองค+กรตางๆ ที่เขามาในชุมชนบางกระดี่ มีวัตถุประสงค+
หลัก ๓ ประการคือ (๑) เพื่อการศึกษาวิจัยประเด็นดานวัฒนธรรม (๒) เพื่อการจัดการวัฒนธรรมและ
การลงทุนดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ (๓) เพื่ออนุรักษ+และทํานุบํารุงมรดกภูมิปKญญาทาง
วัฒนธรรมมอญ อยางไรก็ตามพบวา ประเด็นปKญหาที่สําคัญของหนวยงานและองค+กรตางๆคือ ความ
ไมตอเนื่อง ความไมเชื่อมโยง และการละเลยผูถูกศึกษาและชุมชน สภาพดังกลาวทําใหการดําเนินการ
สวนใหญอยูในรูปของความพยายามอนุรักษ+มรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
วัฒนธรรมในฐานะที่เปXนทรัพยากร เพื่อการคาและผลประโยชน+ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
แทนที่จะทําความเขาใจในวัฒนธรรมมอญ ในฐานะที่เปXนผลผลิตของประวัติศาสตร+และวัฒนธรรมซึ่ง
เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจากยุคสมัย ตามอิทธิพลของกระบวนการตอรองเชิงอํานาจในความสัมพันธ+ทาง
สังคมหลายระดับที่เกิดขึ้นและดําเนินอยูในชุมชน ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว เครือญาติ สายผี ไป
จนถึ ง ระดั บ มหภาค ไดแก นโยบาย และการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของมอญใน
ประชาคมโลก
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ในสวนนี้ คณะผูวิจัยจําแนกผลการวิจัยออกเปXนสามสวน สวนแรกไดแก การนําเสนอความรู
ดานวัฒนธรรมมอญของชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ และมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมที่พบในชุมชน
บางกระดี่ในชวงที่ดําเนินการวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘) สวนที่สอง ไดแก ผลการวิเคราะห+ขอมูลใน
สวนของกระบวนการจัดการความรูแบบมีสวนรวม และสวนสุดทาย ไดแก ผลการสังเคราะห+ความรูที่
ไดที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ และการพัฒนาเปXนนวัตกรรมสังคม ดังมีสาระสําคัญพอสรุปได ดังนี้
๒.๑ ความหมายของวัฒนธรรม
จากการศึกษาพบวา ปKจจุบันมีบุคคลและองค+กรตางๆ พยายามใหความหมายและจําแนก
ประเภทของวัฒนธรรมมอญ ที่พบในชุมชนบางกระดี่ออกไปในหลากหลายลักษณะ อาทิ ประธานสภา
วัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน เสนอวา วัฒนธรรมมอญในชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ หมายถึง สิ่งที่คนใน
ชุมชนประดิษฐ+คิดคนขึ้นทั้งที่เปXนรูปธรรมและนามธรรม และสืบทอดตอๆ กันมา โดยไดแบงวัฒนธรรม
บางกระดี่ออกเปXน ๘ ดาน ไดแก (๑) ดานอาหาร ของหวาน เชน กะละแม ขาวเหนียวแดง ขนมกระยา
สาทรกับกลวยไข ของคาว เชน ขาวแช แกงสมลูกโยน แกงกระเจี๊ยบ (๒) การแตงกายแบบมอญ (๓)
เรือนมอญ (๔) ประเพณีตามเทศกาล สงกรานต+ ตักบาตรน้ําผึ้ง ลางเทาพระ ลอยกระทง และประเพณี
เกี่ยวกับชีวิต เชน งานศพ งานแตงงาน โกนจุก (๕) ภาษามอญ (๖) ความเชื่อและพิธีกรรม เชน ไหวผี
(๗) อาชีพ เชน จักรสาน ทอเสื่อ เย็บตับจาก ตัดฟ–น ทอผา เผาถาน และ (๘) ศิลปะและหัตถกรรม
พื้ น บาน เชน พระพุ ท ธรู ป ศิ ล ปะปู น ปK— น ลวดลายแกะสลั ก บนประตู โ บสถ+ ปK ก สไบ ตลอดจน
ศิลปะการแสดงตางๆ ไดแก วงปP•พาทย+มอญ วงทะแยมอญ และรําประกอบเพลง
ในขณะที่ พัฒนาชุมชนบางกระดี่ หมู ๘ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีความเห็นวา
วัฒนธรรมมอญของชุมชนบางกระดี่ ควรมีความหมายครอบคลุมถึง ประเพณี วัฒนธรรม และสิ่งที่
ชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ประดิษฐ+คิดคนขึ้น อาทิ อาหาร กีฬา และกิจกรรมตามความเชื่อ
ดั้งเดิมของมอญตางๆ ที่เชื่อมโยงกับการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสนอใหจําแนกวัฒนธรรม
ในชุมชนบางกระดี่ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค+ดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเปXน ๔ ประเภท
ไดแก (๑) ดานประเพณี เชน ตักบาตรดอกไม ตักบาตรน้ําผึ้ง (๒) การละเลน เชน สะบามอญ ทะแย
มอญ (๓) การรับประทานขาวแชและขนมมอญ และ (๔) การประดิษฐ+สิ่งของจากธรรมชาติ เชน เย็บ
ตับจาก ทําหมวก ทําขนม ไขเค็ม เปXนตน
ในขณะที่ปราชญ+และผูรูของชุมชนเสนอวา วัฒนธรรมของชาวไทยรามัญบางกระดี่ มีลักษณะ
ที่เปXนพลวัตร ซึ่ งถูกบูรณาการเขากับความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ+ ตางๆ ที่มีพัฒนาการและ
เปลี่ ย นแปลงเรื่ อยมาตามประวั ติศาสตร+ และบริ บ ทของสั งคมไทย ในลั กษณะของการสะสม ผาน
ชวงเวลา ที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในทามกลางการเคลื่อนตัวของชุมชนบางกระดี่ เพื่อ
เขาเปXนสวนหนึ่งของสังคมทุนนิยมโลกาภิวัตน+แบบพนพรมแดน ดังนั้น วัฒนธรรมมอญในความหมาย
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ใหมนี้ จึงไมไดมีลักษณะสถิตย+ เปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยูตลอดเวลา โดยมีบุคคล กลุม ชุมชน และ
สั งคม ปฏิ สั มพั น ธ+ กัน ทางสั งคม สื่ อสารเชิ งสั ญ ญั ติ ผ านวั ต ถุ วั ฒ นธรรมมอญ เพื่ อคั ด สรร ปรั บ ปรุ ง
ลดทอน และทิ้งทําลาย ผลการสัมภาษณ+ผูอาวุโสของชุมชนเสนอวา
“ควรเรียกวา วัฒนธรรมไทยรามัญ มากกวาวัฒนธรรมมอญ เพราะมอญดั้งเดิมแบบ
ที่อยูในรัฐมอญ ในประเทศพมานั้น คงหาไมพบแลวในชุมชนบางกระดี่ อยาไปจมจอม
กับเรื่องเกาๆ วัฒนธรรมมีชีวิตจึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมเคยหยุดนิ่ง”
ผลการศึ ก ษาพบวา วั ฒ นธรรมมอญ ในทั ศ นะของคนในชุ ม ชนบางกระดี่ มี ค วามหมาย
ครอบคลุมถึง วัตถุและสัญลักษณ+ทางวัฒนธรรมที่ชาวไทยรามัญใชปฏิบัติกันในชีวิตประจําวัน ประดิษฐ+
คิ ด คนหรื อพั ฒ นาขึ้ น จากวั ฒ นธรรมมอญที่ มีอ ยู เดิ ม เปX น สิ่ งที่ คนในชุ มชนรู สึ กรั กและเปX น เจาของ
เชื่อมโยงสัมพันธ+กันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน และประกอบไปดวยวัตถุวัฒนธรรม หรือสิ่งที่จับตองได
อาทิ สไบมอญ เสื้ อผาเครื่ องแตงกายแบบมอญ อาหารมอญ เครื่ อ งดนตรี มอญ และเครื่ องใชใน
ครัวเรือนแบบมอญ กับสวนที่เปXนสัญลักษณ+วัฒนธรรม หรือสิ่งที่จับตองไมได อาทิ ความคิด ความรูสึก
เปX น พวกเดี ย วกั น คานิ ย มเรื่องชาติ ความเชื่ อเรื่ องผี และลั กษณะนิสั ย ของคนในชุมชนไทยรามั ญ
บางกระดี่
๒.๒ พัฒนาการทางวัฒนธรรม
การศึกษาวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ในครั้งนี้ มิไดใหความสําคัญกับแนวคิดเรื่องสารัตถะนิยม
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีฐานคติวา ความเปXนชาติพันธุ+ คือ หนวยทางสังคม ที่มีรากเหงามาจากแกนแกนทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิม ที่สามารถดํารงอยูไดในกระแสของการเปลี่ยนแปลงอยางเขมขนในยุคสมัยของโลกา
ภิวัตน+ทุนนิยมไรพรมแดน แตคณะผูวิจัยมองวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ ในฐานะที่เปXนสิ่งซึ่งสามารถ
เปลี่ ย นแปลง ผสมผสานและถู ก กลื น กลายโดยวั ฒ นธรรมอื่ น ๆ ไดตลอดเวลา ตามบริ บ ทของ
ความสัมพันธ+ทางสังคมที่เกิดขึ้นเปXนปกติในชีวิตประจําวัน โดยในระดับปKจเจก เกิดขึ้นไดเสมอผานการ
แตงงาน การศึกษา การทํางาน และการเรียนรูผานสื่อออนไลน+รูปแบบตางๆ ในขณะที่ ในระดับสังคม
เกิ ด ขึ้ น ไดตลอดเวลาผานการเคลื่ อนยายทางสั ง คม นโยบายของรั ฐ ความสั มพั น ธ+ และสํ า นึ กทาง
ประวั ติ ศ าสตร+ ร ะหวางมอญบางกระดี่ กั บ มอญในชุ ม ชนอื่ น ๆ ในประเทศไทย และระหวางมอญ
บางกระดี่กับมอญในรัฐมอญ ประเทศพมา
ในระดับปKจเจก ความสํานึกในความเปXนมอญ และความเชื่อมโยงกับเทือกเถาเหลากอในรัฐ
มอญ ประเทศพมา เกิดขึ้นไดและถูกสืบสานผานเรื่องเลา ตํานาน และพิธีกรรม แมวาบุคคลนั้นๆ จะไม
สามารถเชื่อมโยงสายผีของตระกูลตนเองกับผูใดในรัฐมอญ ประเทศพมาไดเลย ในระดับสังคม การ
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นิยามความหมายของวัฒนธรรมมอญ ถูกเชื่อมโยงเขากับบทเรียนในหลักสูตรทองถิ่น ซึ่งเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนบางกระดี่เรียน ในชั้นเรียน พรอมๆ กับการเรียนรูเรื่องชาตินิยมแบบไทย ผานนโยบายที่รัฐ
ไทยสื่อสารผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การสรางสํานึกทางประวัติศาสตร+กระแส
หลักของรัฐไทย ที่สรางภาพลักษณ+ของ “ความเปXนอื่นภายในขอบเขตรัฐ (the others within)” ผาน
วิดีทัศน+สารคดี รายการทีวี และขอเขียนตางๆ สงผลกระทบตอความรูสึกของมอญบางกระดี่ตออัต
ลักษณ+ทางวัฒนธรรมของตนเอง ดังคํากลาวของผูอาวุโสของชุมชนทานหนึ่ง
“สมั ยกอน คนไทยจะไมแยกมอญออกจากพมา เหมือนกับ พมามีช าติพันธุ+เ ดีย ว
เวลามีเรื่องรายๆ ที่เกิดจากแรงงานพมา คนไทยก็มักจะเหมารวมไปทั้งหมด พอเรา
บอกวา เราเปXนมอญ ก็คิดวาเปXนแรงงานตางดาวมาจากพมา พอแมมอญที่มีลูก เลยไม
อยากใหลูกลําบาก พยายามพูดภาษาไทยกับลูกในบาน เพราะเกรงวาลูกจะพูดไทยไม
ชัด อายเพื่อน…”
ดังนั้น การทําความเขาใจกับวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ จึงไมสามารถกระทําอยางโดดๆภายใต
เสนเขตแดนของชุมชนบางกระดี่ได แตตองเขาใจการเปลี่ยนแปลงกรอบคิดเรื่อง การเมืองเรื่องชาติ
พันธุ+ ไปพรอมๆ กันดวย เพราะกรอบคิดนี้มีอิทธิพลตอ “ความเปXนชาติพันธุ+” ของมอญบางกระดี่
เชนเดียวกับชนกลุมนอยอื่นๆ ในประเทศไทย เพราะความสัมพันธ+เชิงอํานาจที่ปรากฏในแนวนโยบาย
การพัฒนามีสวนสําคัญในการกําหนด “ความเปXนอื่น” ใหแกกลุมชาติพันธุ+ที่อยูรอบนอกของวงอํานาจ
ดังนั้ น เมื่ อเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ+ การเมื องในพมา จนทํ าใหนโยบายการเมื องของ
ประชาคมอาเซี ย น และประเทศมหาอํ า นาจในโลกเปลี่ ย นแปลงไป การเติ บ โตของแนวคิ ด
ประชาธิปไตยและการเชิดชูอุดมการณ+เสรีนิยมของหลายประเทศมหาอํานาจในโลก ทําใหชองทางใน
การเชื่อมอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมมอญในระดับปKจเจก เขากับอัตลักษณ+ทางสังคม
การกํ า หนดบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของมอญบางกระดี่ ถู ก ออกแบบและตอกย้ํ า ซ้ํ า ๆ ทั้ ง ในเชิ ง
โครงสราง และในเชิงเจาะจงระดับปKจเจกวา ชาวมอญบางกระดี่เปXนพุทธศาสนิกชนผูเครงครัด รักสงบ
และมีอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมของมอญที่โดดเดน จนนาเรียนรูและรวมแบงปKนประสบการณ+ ดังคํา
กลาวที่เผยแพรในวงกวางของสังคมออนไลน+วา “รูจัก แลวจะรักมอญบางกระดี่” ซึ่งในรอบทศวรรษที่
ผานมา มโนทัศน+ปKจเจกภาพที่เกี่ยวกับอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมของมอญบางกระดี่ดังกลาว ไดถูกยึด
โยงเขากับนโยบายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต
งานวิจัยนี้ทาทายแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมตามกรอบคิดสารัตถะนิยม เนื่องจากพบวา มโนทัศน+
ปKจเจกภาพที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมของมอญบางกระดี่ ไมไดเปXนปKจจัยกําหนดประการเดียวในการ
วางรากฐานของการใหนิยามความหมายเรื่องวัฒนธรรม และไมไดเปXนที่มาเดียวของระบบคุณคาและ
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ศีลธรรมที่ชุมชนบางกระดี่ยึดถือ แตมโนทัศน+ปKจเจกภาพดังกลาว เปXนผลของภาพรวมทั้งหมด และ
การเมืองเรื่องชาติพันธุ+ ที่ถูกกระทําซ้ําๆ ผานนโยบายในลักษณะตางๆ หลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดนี้
ปรากฏในการรับรูของชาวไทยรามัญ ในชุมชนบางกระดี่ในเรื่อง “ความเปXนตัวเรา” ที่เลื่อนไหลไปตาม
สถานการณ+ พรอมๆ กับการนิยาม “ความเปXนมอญ” ที่ เคลื่อนไปตามสถานการณ+นั้ นๆ (Subject
Positioning)
“ความเปXนมอญบางกระดี่” ที่พบในงานวิจัยนี้ จึงเปXนภาพที่ซอนทับกันไมสนิทของเหรียญ ๒
เหรียญ แตละเหรียญมีสองหนา เหรียญหนึ่ง ดานหนึ่งเปXนอัตลักษณ+วัฒนธรรมปKจเจก ที่บุคคลอยากมี
อยากเปXนตามกรอบคิดสมัยใหมนิยม อีกดานหนึ่งเปXนสิ่งที่ปKจเจกถูกเรียกรองและยัดเหยียดจากสังคม
ภายนอก การสวมบทบาท “ความเปXนมอญบางกระดี่” จึงถูกแสดงออกในเทศกาลสําคัญทางศาสนา
เพื่อเปXนตัวแทนของความเปXนมอญ ในรูปแบบของการแตงกายแบบมอญตามคตินิยมในสังคมจารีต
เพราะภาพลักษณ+ดังกลาว ในระดับปKจเจกไดรับการรับรองพรอมๆ กับการระบุตําแหนงแหงที่ในสังคม
ของปKจเจก (Subject Positioning) อาทิ การไดรับเชิญเปXนวิทยากรบรรยายเรื่องภาษามอญ และการ
ปรุงอาหารมอญในโรงเรียนบางกระดี่ หรือการเปXนผูแสดงในสารคดีดานวัฒนธรรมมอญเผยแพรใน
สื่อมวลชนแขนงตางๆ เหรียญที่สอง ไดแก อัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมของชุมชนบางกระดี่ ภายใตกรอบ
สมัยใหมนิยม ที่เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย ที่ชุมชนอยากมีอยากเปXน เพื่อเชื่อมตอ
ชุมชนเขากั บสั งคมภายนอก ในขณะเดี ย วกั น ก็พยายามสะทอนภาพ “ความเปX น ชุมชนมอญ” ที่
ทันสมัยเพื่อกําหนดตําแหนงแหงที่ในสังคมสมัยใหมในวาทกรรมสมัยใหมนิยม ดังพบหลักฐานจากการ
แสดงคอนเสิร+ทลอยชาย
การซอนทับกันของอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมทั้งในสวนที่เปXนปKจเจก และในสวนของอัตลักษณ+
ทางสังคม ทั้งที่เกิดความตองการของปKจเจกและชุมชน กับที่เกิดจากวาทกรรม ทําให “ความเปXนมอญ
บางกระดี่” ถูกโยกยายตําแหนงแหงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และทําใหเหรียญทั้งสองเหรียญไมสามารถ
ซอนทับกันไดอยางสนิท สภาพดังกลาว ทําใหการลากเสนเพื่อระบุ “ความเปXนมอญบางกระดี่” ไม
สามารถกระทําไดโดยไมพิจารณาเงื่อนไขเรื่องความสัมพันธ+เชิงอํานาจ ความกลวงทางวัฒนธรรมที่อาจ
ปราศจากอัตลักษณ+ทั้งในระดับปKจเจกและระดับชุมชน จึงเปXนพลวัตของวัฒนธรรมมอญบางกระดี่
ผานความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ความขัดแยงระหวางอุดมการณ+และอัตลักษณ+วัฒนธรรม
มอญแบบเกากับอัตลักษณ+วัฒนธรรมแบบใหม ของปKจเจกและชุมชนที่ถูกหลอหลอมผานประสบการณ+
และวาทกรรมชุดใหม ทําใหการศึกษาเรื่องวัฒนธรรม วางอยูบนฐานคติเรื่องความขัดแยง การตอรอง
และอํานาจ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้
กระบวนการสรางชุมชนของชาวไทยรามัญบางกระดี่ วางอยูบนรากฐานของพัฒนาการทาง
วั ฒ นธรรมที่ เ ชื่ อ มโยงมู ล เหตุ ปK จ จั ย สํ า คั ญ ๓ ประการคื อ เวลา (Time) พื้ น ที่ (Space) และ
ความสัมพันธ+เชิงอํานาจ (Power Relation) โดยมีบริบททางสังคม (Social Context) ของชุมชนบาง

๑๑๕

กระดี่เปXนอาณาบริเวณที่มีลักษณะเป•ดกวางและไรพรมแดนเพิ่มมากขึ้น โดยมีวัฒนธรรมที่เรียกวา
“ไทยรามัญ” เขามาทดแทนคําวา “วัฒนธรรมมอญ” เพื่อสะทอนถึงการผสมผสานและการกลืนกลาย
ระหวางวัฒนธรรมของทั้งสองชาติพันธุ+ ดังนั้น วาทกรรม จึงถูกสรางไดตลอดเวลา โดยในกรณีของ
ชุมชนบางกระดี่ วาทกรรมความเปXนพี่เปXนนองทางวัฒนธรรม ถูกนํามาใชเปXนกลไกทางสังคมที่สําคัญ
เพื่อยึดโยงกับความสัมพันธ+เชิงอํานาจ
โดยสรุป จึงกลาวไดวา ความลื่นไหลของวัฒนธรรมไทยรามัญ คือ กลไกทางสังคมสําคัญที่
เชื่อมโยงชาวมอญเขากับชาติพันธุ+อื่นๆ ในสังคมไทย การกําหนดตําแหนงแหงที่ของมอญบางกระดี่ใน
สังคมโลกที่กวางขึ้นปรากฏหลักฐานทั้งในโลกออนไลน+ ผาน Facebook และเว็บไซต+มอญบางกระดี่
ความพยายามกาวใหพนอุปสรรคของพรมแดนแบบเกา ที่ถูกจํากัดดวยลักษณะทางกายภาพ และเขต
แดนทางภูมิศาสตร+ของแนวคิดเรื่องรัฐชาติแบบจารีต สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ+เชิงอํานาจใน
รูปแบบใหมๆ และวาทกรรม ที่ชุมชนมอญบางกระดี่พยายามประดิษฐ+ขึ้น
การทบทวนและกําหนดตําแหนงแหงที่ของชาวมอญบางกระดี่ ผานเครือขายสังคมออนไลน+ได
เชื่อมโยงมอญในรัฐมอญและมอญในชุมชนอื่นๆ เขาดวยกัน เงื่อนไขและบริบทใหมเรื่องพื้นที่ในโลก
ออนไลน+ ทําใหอัตลักษณ+วัฒนธรรมของชุมชนบางกระดี่ ถูกทําใหกวางขึ้นและเชื่อมโยงกันทั้งหมดใน
โลกไรพรมแดน ในขณะที่ มิติเรื่องเวลาถูกทําใหสั้นลง สภาพโลกทุนนิยมไรพรมแดน ทําใหวัฒนธรรม
มีลั กษณะที่ เ ลื่ อนไหลและเกิด การประกอบสรางมโนทั ศน+ ใหมเกี่ ย วกับ วั ฒ นธรรมมอญตลอดเวลา
จนอัตลักษณ+วัฒนธรรมมอญถูกผนวกรวมเขาเปXนสวนสําคัญของระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน+ เงื่อนไขใหม
นี้ ทําใหพลวัตวัฒนธรรมมีความซับซอนเพิ่มขึ้น และยากที่จะคนหาแกนแกนของวัฒนธรรมมอญบาง
กระดี่และมูลเหตุปKจจัยของการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผลรวมของการบีบเวลาแตขยายพรมแดน ทําให
อํานาจเชิงสั ญญัติวั ฒนธรรม (Symbolic Culture) มีบ ทบาทเพิ่มมากขึ้น และเกิดวาทกรรมใหมที่
ชุมชนบางกระดี่สรางขึ้นในรูปของ ภาพลักษณ+วัฒนธรรมมอญบางกระดี่ ความเปXนนามธรรมของของ
ชุมชนมอญบางกระดี่ที่เปXนนามธรรม นอกจากจะกําหนดตําแหนงแหงที่ใหกับ “ความเปXนมอญ” และ
“ความเปXนชุมชนมอญบางกระดี่” แลว ยังดึงปKจเจกออกจากอัตลักษณ+มอญ พรอมๆ กับสรางตัวตน
ใหมในจินตนาการ (Disembodied Self) ซึ่งตัวตนใหมนี้ แมจะสรางอํานาจใหแกเด็กและเยาวชน
มอญรุนใหมในชุมชนวัฒนธรรมจินตภาพ แตก็สรางชองวางในการเรียนรูวัฒนธรรมมอญและซึมซับ
ประสบการณ+ในบริบททางกายภาพ ลดโอกาสในการเรียนรูวัฒนธรรมผานการสัมผัสภายใน และลด
“ความเปXนมอญ” ในฐานะที่เปXนสมาชิกของ “ชุมชนมอญบางกระดี่” ลง

๑๑๖

• ยุคจารีต
(กอน ๒๕๑๕)
• ยุคสมัยใหม
(๒๕๑๕-๒๕๓๘)
• ยุคฟmnนฟูวัตถุวัฒนธรรม
(๒๕๓๙-๒๕๕๒)
• ยุคบริโภควัฒนธรรม
(๒๕๕๒-๒๕๕๙)

เวลา

พื้นที่
•
•
•
•

กายภาพ
สังคม
วัฒนธรรม
จินตนาการ

• ระหวางปdจเจกบุคคล
• บุคคลกับธรรมชาติ
• บุคคลกับอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ
• บุคคลกับอํานาจเชิงซอน

ความสัมพันธMเชิงอํานาจ

ภาพ ๓๑ แผนภูมิแสดงมูลเหตุปKจจัยกําหนดพัฒนาการของวัฒนธรรมไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
ชุมชนไทยรามัญ บางกระดี่ จึ งเปXน กรณี ศึกษาที่น าสนใจ เนื่องจากสะทอนใหเห็ นถึ งความ
ซับซอนเชิงโครงสรางทางวัฒนธรรม ที่ถูกประกอบสรางขึ้นจากระบบความสัมพันธ+ ความเชื่อ และ
สถาบันทางสังคม ในบริบทของชุมชนรูปแบบใหม ที่กาวพนขอจํากัดของแนวคิดเรื่องอาณาบริเวณ
แบบจารีต แตมีลักษณะของพื้ นที่ในความหมายใหมที่พนพรมแดนเชิงกายภาพและมีพลวั ต โดยมี
องค+ ป ระกอบเชิ ง วั ฒ นธรรมที่ มี ลั ก ษณะหลากหลาย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ตั ว ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ยั ง พบวา มู ล เหตุ ปK จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ตอแบบแผนและคุ ณ ลั กษณะของมรดกภู มิ ปK ญ ญาทาง
วัฒนธรรมของชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ มีความซับซอนและทับซอน ในลักษณะที่สะสม บูรณาการ
เขากับวิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชน การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวัฒนธรรมในชุมชนไทย
รามัญบางกระดี่ จึงประกอบดวยกระบวนการเลือกสรร ทิ้งทําลาย ปรับปรุง สืบทอด เพิ่มหรือลด โดย
มีเ วลาและระบบความสั มพั นธ+ ทางสั งคมเปX น กลไกสํ า คั ญ ที่ช วยในการตั ด สิ น ใจ ผานกระบวนการ
ประกอบสรางขึ้นใหมตลอดเวลา โดยมีเป‚าหมายหลักเพื่อตอบสนองความตองการของคนในชุมชน
และจัดระบบความสัมพันธ+เชิงอํานาจขึ้นมาใหม เพื่อการตอรองกับขั้วความสัมพันธ+เชิงอํานาจอื่นๆ
ภายใตเงื่ อนไขความสั ม พั น ธ+ ชุ ดใหมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแตละยุ ค สมั ย โดยอาศั ย องค+ ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ๓
ประการคื อ เวลา (Time) พื้ น ที่ (Space) และความสั ม พั น ธ+ เ ชิ ง อํ า นาจ (Power Relation) ที่ ถู ก
ขับเคลื่อนผานบริบททางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Context) ของชุมชนบางกระดี่

๑๑๗

อยางไรก็ตาม เนื่องจากวัฒนธรรมมอญของชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ เปXนวัฒนธรรมราษฎร+
ที่ขาดการจดบันทึกประวัติศาสตร+ชุมชนไวอยางเปXนลายลักษณ+อักษร ทําใหขอมูลของชุมชนบางกระดี่
ในชวงกอนปP พ.ศ.๒๕๑๕ สวนใหญมีลักษณะที่เลือนราง ที่คงอยูก็มักจะอยูในรูปของมุขปาฐก อาทิ
ตํานาน เรื่องเลา บทเพลง และนิทานตางๆ ที่ถูกเลาขานตอกันมา เพิ่มเติมเนื้อหา และปรับเปลี่ยน
เรื่อยมาตามการรับรูและความทรงจําของผูคนในชวงเวลาที่ผานมา ดังนั้น คณะผูวิจัย จึงนําเนื้อหาใน
สวนของมุขปาฐกตางๆ ไปใสไวในสวนของมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งจะไดกลาวอีกครั้งหนึ่งใน
ตอนตอไป ดังนั้น ในสวนนี้ คณะผูวิจัยจึงกลาวถึงพัฒนาการของชุมชนไทยรามัญบางกระดี่เฉพาะใน
สวนที่พบหลักฐานที่ยืนยันแลว โดยวิธีการวิเคราะห+แบบสามเสา ทั้งจากแหลงที่มาซึ่งตางกัน ผูให
ขอมูลที่ตางกัน และชวงเวลาที่ตางกัน โดยวิเคราะห+สรุปประเด็นความรูที่มีลักษณะที่สอดคลองตองกัน
ดังมีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) ยุคชุมชนจารีต (กอน พ.ศ.๒๕๑๕)
สภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนบางกระดี่ ในยุคจารีตหรือเมื่อประมาณกอนปP พ.ศ.
๒๕๑๕ มีความอุดมสมบูรณ+ของแหลงอาหารทางธรรมชาติ และแหลงน้ําทางธรรมชาติ สภาพดังกลาว
มีสวนสําคัญในการกําหนดแบบแผนความสัมพันธ+เชิงอํานาจทั้งระหวางคนในชุมชน และระหวางคนใน
ชุมชนกับสังคมภายนอก การพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการมีแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ+
ประกอบกับการคมนาคมเขาออก และการติดตอระหวางคนในชุ มชนกับสั งคมภายนอกกระทําได
ยากลําบาก ยกเวนการคมนาคมทางน้ําเทานั้น สภาพดังกลาว ทําใหการเชื่อมสัมพันธ+กับชาวมอญใน
ชุมชนอื่นๆ ที่ตั้งขนานมาตามลําคลองสนามไชยเปXนไปดวยความสะดวก ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหวางชาวมอญตางชุมชน และกับพอคามอญที่ลองเรือมา มากกวาสัมพันธ+กับชุมชนชาว
ไทยในสังคมภายนอก

ภาพ ๓๒ ชุมชนบางกระดี่ยุคจารีต และสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘), ตนฉบับ “ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่”

๑๑๘

วัฒนธรรมมอญ ที่ปรากฏอยูในชุมชนบางกระดี่ มีทั้งในสวนที่เปXนนามธรรมหรือสัญลักษณ+
วั ฒ นธรรม (Symbolic Culture) ที่ จั บ ตองไมได อาทิ ความเชื่ อ คานิ ย ม ระบบอุ ด มการณ+ และ
วัฒนธรรมที่เปXนรูปธรรมหรือสวนของวัตถุวัฒนธรรม (Material Culture) ที่จับตองได ไดแก สิ่งที่คน
ในชุมชนประดิษฐ+ขึ้น เชน อาหาร เสื้อผา และพิธีกรรมตางๆ ผลการศึกษาพบวา ในยุคสมัยนี้ ภาษา
มอญเปXนเครื่องมือสําคัญที่สุด ในการกําหนดโครงสรางทางวัฒนธรรมในชุมชนมอญบางกระดี่ โดย
พบวา ภาษาถูกใชในการกําหนดระบบความสัมพันธ+ของคนในสังคม และเปXนเครื่องมือที่ถูกใชเพื่อ
แยกแยะ “คนใน” ออกจาก “คนนอก” และภาษา ยังถูกนํามาใชเปXนเครื่องมือเพื่อจัดลําดับชนชั้นและ
กําหนดตําแหนงแหงที่ใหคนในชุมชน ดังคําสัมภาษณ+ผูอาวุโสของชุมชนที่กลาววา
“ในสมัยกอนนั้น ใครไมไดพูดมอญ ก็จะรูไดทันทีวาเปXนคนอื่น ไมใชพี่นองเรา อาจ
เปXนเจ‡ก เปXนจีน เปXนลาว หรือเปXนพวกคนไทยที่พลัดถิ่นเขามาในชุมชน”
(๑.๑) ภาษากับวัฒนธรรมมอญ
ภาษามอญ ถูกนํามาใชอยางชาญฉลาด เพื่อปลูกฝKงและสรางเสริมสํานึกทางประวัติศาสตร+
ชาติมอญ ใหแกเด็กๆ ในชุมชนบางกระดี่ตั้งแตอายุยังนอย โดยในยุคจารีต มักถูกใชในรูปของนิทาน
เรื่องเลา ตํานาน บทเพลง และดนตรี ในหลากหลายลักษณะและตางกรรมตางวาระกัน นอกจากนี้
ภาษามอญ ยังชวยเชื่อมโยงระบบความสัมพันธ+ของคนในชุมชนเขาดวยกัน ดังนั้น แมวาชาวไทยรามัญ
ในชุมชนบางกระดี่จะไมไดอพยพตรงมาจากรัฐมอญในประเทศพมา แตสํานึกความเปXนคนมอญใน
สังคมไทย ก็ถูกเลาขานผานภาษามอญในชีวิตประจําวัน ในพิธีกรรมตามความเชื่อ และพิธีกรรมทาง
ศาสนา ดังพบวามีการนําเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นกับบรรพบุรุษชาวมอญในรัฐมอญ ประเทศพมา การ
สูรบ หรือการถูกทารุณจนถึงแกมรณภาพของอดีตเจาอาวาสวัดบางกระดี่ มาบอกเลาใหแกเด็กและ
เยาวชนดวยภาษามอญ ผานพิธีกรรมและประเพณีทางความเชื่อซ้ําแลวซ้ําอีก
(๑.๒) พุทธศาสนากับวัฒนธรรมมอญ
นอกจากภาษามอญ ผลการศึกษายังพบวา ในชวงเวลาดังกลาว พุทธศาสนามีบทบาทสําคัญ
มากตอการกําหนดความสัมพันธ+เชิงอํานาจของคนในชุมชนบางกระดี่ โดยวัดบางกระดี่เปXนสถาบันทาง
สังคมหลัก ซึ่งทําหนาที่เปXนศูนย+รวมจิตวิญญาณความเปXนมอญ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การสราง “ความ
เปXนพวกเดียวกัน” ของคนในชุมชนบางกระดี่ โดยมีสัญลักษณ+วัฒนธรรม (Symbolic Culture) ที่จับ
ตองไมได อาทิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ผี พิธีกรรม และความเชื่อดั้งเดิม เปXนกลไกสําคัญในการสราง
ความเขมแข็งใหกับวัฒนธรรมมอญ ผานการสรางพื้นที่ใหมๆ ขึ้น เชน พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่
จิ น ตนาการ ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี วั ต ถุ ท างวั ฒ นธรรมอื่ น ๆ อาทิ อาหาร เครื่ อ งแตงกาย งานฝP มื อ

๑๑๙

โบราณสถานและโบราณวัตถุ เปXนกลไกทางวัฒนธรรมที่จับตองได ทําหนาที่สําคัญในการขับเคลื่อน
ระบบความสัมพันธ+เชิงอํานาจของคนในชุมชนบางกระดี่ใหดําเนินเรื่อยมา

ภาพ ๓๓ งานวันสงกรานต+และงานทอดกฐินวัดบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘), ตนฉบับ “ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่”
การบูรณาการภาษามอญ เขากับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา จึงเปXนกลไกทางวัฒนรรมที่
ซับซอนและชาญฉลาด จากการสัมภาษณ+ผูอาวุโสในชุมชนบางกระดี่พบวา พระสงฆ+ทั้งหมดที่บวชและ
จําพรรษาอยูที่วัดบางกระดี่ในชวงเวลานี้ ลวนเปXนพระเชื้อสายมอญ การสวดมนตร+ ใหศีลใหพร การ
ประกอบกิจนิมนตร+ และสื่อสารกับคนในชุมชน ลวนผารการเรียนรู และเผยแพรสูสังคม โดยการใช
ภาษามอญ ผานบทสวดมนตร+ และพิธีกรรมตางๆ ตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาแบบมอญทั้งสิ้น

ภาพ ๓๔ ตัวอยางบัตรเชิญงานอุปสมบทของสุภาพบุรุษในชุมชนบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘), ตนฉบับ “ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่”

๑๒๐

ภาพบัตรเชิญอุปสมบทของคนในชุมชนในชวงเวลานี้ สะทอนความเชื่อทางพุทธศาสนา และ
การเปXนพุทธศาสนิกชนที่เครงครัดของชายหนุมในสมัยนั้น นอกจากนี้ ยังสะทอนคานิยมเรื่องความ
กตัญ ¡ู ความเชื่ อในเรื่องกฎแหงกรรม และการกลั บมาเกิดใหมหากบุคคลประพฤติ ปฏิบั ติตนเปX น
พุทธศาสนิกชนที่ดี ดังพบวา ในบัตรเชิญรวมงานอุปสมบทสวนใหญ จะมีขอความสําคัญที่คลายคลึงกัน
ไดแก การกลาวขออโหสิกรรมของผูบวช การเชื้อเชิญญาติพี่นองและมิตรสหายมารวมงาน รวมรับรู
และรวมรับประทานอาหารดวยกัน และเปXนที่นาสังเกตวารูปภาพที่ใชเพื่อประกอบบัตรเชิญทั้งหมด
เปXนรูปตามสมัยใหมนิยม ทั้งดานทรงผมและเสื้อผาเครื่องแตงกายในสมัยนั้น ซึ่งในชวงเวลานี้ ตรงกับ
ชวงการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๙) ซึ่งมุงเนน
การพัฒนาชาติไทยไปสูความทันสมัย ดวยยุทธศาสตร+หลักคือ (๑) การพัฒนาสังคม การศึกษา การ
อนามัยและการสาธารณสุข และ (๒) การลดจํานวนประชากรใหเหลือเพียง ๒.๕ ตอปP

ภาพ ๓๕ พิธีอุปสมบทชุมชนบางกระดี่ในยุคจารีต
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘), ตนฉบับ “ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่”
(๑.๓) ผีกับวัฒนธรรมมอญ
ความเชื่อเรื่องผี มีสวนสําคัญในการกําหนดระบบความสัมพันธ+ของคนในชุมชนบางกระดี่ ผี
จึงเปXนทั้งกลไกในการควบคุมทางสังคม (Social Control) และเปXนเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม
(Social organization) จากการศึกษาพบวา ในชุมชนบางกระดี่ในยุคจารีต ความสัมพันธ+ของสมาชิก
ใน “สายผี” มีความสําคัญมาก แมจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปบางจากบรรพกาล แตก็ยังถือปฏิบัติอยาง
เขมขน กลาวคือ ผูที่อยูในสายผีเดียวกันลวนถือวาเปXนเครือญาติ เกี่ยวดอง และเปXนพี่เปXนนองกัน
เงื่อนไขเรื่องระบบความสัมพันธ+ในสายผี นอกจากจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดตําแหนงแหงที่ของ
คนในชุมชนบางกระดี่แลว “ผี” ยังมีบทบาทสําคัญในการสรางสํานึกทางสังคม และสํานึกสาธารณะ
ใหแกบุ ค คล ครอบครั ว และเครื อ ญาติ ด วย ความเชื่ อเรื่ อ งผี ถู ก ขั บ เคลื่ อ นผานกลไกของสั ญ ญั ติ

๑๒๑

วัฒนธรรมหลายรูปแบบ โดยรางทรงตางๆ ของเจาพอเจาแม อาทิ เจาพอบางกระดี่และเจาแมหัวระ
หาร ตลอดจนใชพิธีกรรมที่ถูกผลิตขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีกในการเชื่อมตอบุคคล กลุม ชุมชน เขากับอํานาจ
เหนือธรรมชาติ ตัวอยางเชน พิธีกรรมรําผี และการเซนไหวบวงสรวงผีบรรพบุรุษในเทศกาลและวัน
สํา คั ญตางๆ ของครอบครัว ไดซุ กซอนแบบแผนความสัมพั น ธ+ที่ซับซอนของบุคคล ผานการแสดง
บทบาทหลายๆ บทบาทพรอมๆ กันในระหวางพิธีกรรม ตั้งแตขั้นตอนของการเตรียมการจนถึงการ
แจกจายแบงปKนอาหารและเครื่องเซนไหวบวงสรวง
จึงกลาวไดวา วัฒนธรรมมอญและความเปXนมอญ ของชุมชนบางกระดี่ในยุคจารีต ถูกผูกโยง
เขากับความสัมพันธ+ระหวางบุคคลกับอํานาจเหนือธรรมชาติอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อ
เรื่องผี เรื่องจิตวิญญาณ และยังโยงใยเขากับความสัมพันธ+เชิงอํานาจแบบซับซอน ในเรื่องของสํานึก
ชาตินิยมมอญ โดยมีกลไกทางวัฒนธรรม อาทิ การเลาขานตํานานความลี้ลับ และประวัติความเปXนมา
ของชาติพันธุ+มอญเปXนเครื่องมือสําคัญ ในการประกอบสรางบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมมอญขึ้นใหมใน
บริบทของสังคมไทย อยางไรก็ตามพบวา ในชวงปP พ.ศ.๒๕๑๕ ไดเริ่มมีการปรับเปลี่ยนทั้งคานิยม วิถี
การดําเนินชีวิต และความเชื่อดั้งเดิมแบบมอญ ในลักษณะที่บูรณาการและกลืนกลายเขากับวัฒนธรรม
แบบไทยมากยิ่งขึ้น จนเกิดรูปแบบของวัฒนธรรมไทยรามัญ
อยางไรก็ตามพบวา ความแตกตางของวัฒนธรรมมอญกับวัฒนธรรมไทยรามัญ สวนใหญจะ
ปรากฏในรู ป ของวั ต ถุ วั ฒ นธรรม (Material Culture) โดยมี ปK จ จั ย กํ า หนดเรื่ อ งเพศ อาชี พ และ
สถานภาพทางสังคมเปXนองค+ประกอบสําคัญ โดยพบการเปลี่ยนแปลงในผูชายวัยทํางาน และผูนํา
ครอบครัวเพศชายกอนผูหญิงและแม อาทิ การเปลี่ยนแปลงผาและเครื่องแตงกายของผูชาย จากการ
นุงโสรงมาเปXนนุงกางเกงขายาว การสูบบุหรี่ซองแทนบุหรี่มวนเอง เลิกเคี้ยวหมาก เปXนตน ในขณะที่
พบวาการเปลี่ยนแปลงในสวนของสัญญัติวัฒนธรรม (Symbolic Culture) อาทิ ความเชื่อ คานิยม
ยังคงดําเนินตอเนื่องมา และเปลี่ยนแปลงไดชากวามาก
นอกจากนี้ ผียังมีบทบาทสําคัญในการปรุงแตงพื้นที่ในจินตนาการ (Imaginary Space) ของ
คนในชุมชน โดยพื้นที่ในจินตนาการเหลานี้ ถูกสรางขึ้นจากพลังอํานาจของความเชื่อเรื่องผี และความ
เชื่อในเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติตางๆ และไดรับความชอบธรรมจากชุมชน จนกลายเปXนบรรทัดฐาน
ที่คนในชุมชนกระทํากันเปXนปกติ และชุมชนเห็นวาดีงาม โดยอํานาจเหนือธรรมชาติเหลานี้ ถูกตอกย้ํา
และเพิ่มเติมใหเขมแข็งจริงจังเพิ่มมากขึ้นตามวันเวลาและพัฒนาการของชุมชน โดยอาศัยการปฏิบัติ
ตามความเชื่ อ และการประกอบพิ ธี ก รรมสํ า คั ญ ที่ จั ด ขึ้ น บอยครั้ ง ในชุ ม ชน ทั้ ง การปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจําวันในระดับปKจเจกบุคคล เชน ขอหาม (Taboo) การเซนไหวและการแสดงความเคารพตอ
“ปะ-หนก” การบวงสรวงเจาพอบางกระดี่และเจาแมหัวระหาร และการปฏิบัติในระดับชุมชน ที่มีผู
อาวุโส ปราชญ+และผูนําชุมชน เปXนผูนําสมาชิกในชุมชนทั้งหมด เขารวมกันประกอบพิธีกรรมขึ้นในชวง

๑๒๒

เทศกาลสําคัญ เชน ในวันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ของทุกปPชุมชนฯจะจัดใหมีการเขาทรงเจาพอบางกระดี่
และเจาแมหัวระหาร ในงานดังกลาว คนทั้งชุมชนจะเขารวมพิธีอยางเนืองแนนจนเต็มลานวัดบางกระดี่
(๑.๔) วัตถุวัฒนธรรมมอญ
อาหาร เปXนวัตถุวัฒนธรรม (Material Culture) ที่ชุมชนบางกระดี่ยุคจารีตนํามาใชเพื่อแสดง
ความเปXนมอญ โดยแอบแฝงสัญญัติวัฒนธรรม (Symbolic Culture) ไวอยางแนบเนียน ในหลากหลาย
รูปแบบ ตัวอยางเชน วัฒนธรรมการประกอบอาหารและแปรรูปอาหารมอญทั้งอาหารคาว และขนม
หวานแบบมอญ เริ่ มตั้ งแตการคนหาแหลงและวั ส ดุ ที่จ ะใชปรุ ง อาหารทั้ ง ในชี วิ ต ประจํ า วั น ระดั บ
ครัวเรือน และเทศกาลงานบุญ ตลอดจนเทศกาลทางประเพณีที่สําคัญของชุมชน ในยุคนี้พบวา ใน
เทศกาลงานบุญตางๆ อาหารถูกประกอบขึ้นโดยใชเตาถานหรือฟ–น ในหองครัวที่เปXนลานดินเป•ดโลง
มุงหลังคาจาก โดยพื้นที่ในครัวที่บาน เปXนของผูหญิงและเด็กหญิง ในขณะที่พื้นที่ในครัว เมื่อมีเทศกาล
งานบุญ มีทั้งผูหญิงและชาย หากแตมีการจัดแบงหนาที่กันตามบรรทัดฐานที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา
กลาวคือ งานจัดเตรียมสถานที่ วัตถุดิบ เชื้อเพลิงตางๆ มักเปXนของผูชาย และลูกชาย ในขณะที่งาน
ประกอบและปรุงอาหาร ตลอดจนการจัดสํารับเปXนของผูหญิงและลูกสาว สําหรับเครื่องปรุงและวัสดุ
สวนใหญพบวา เปXนสิ่งที่หาไดจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของชุมชน และเรือพอคาเรที่นําสินคา
ลองมาขายตามทาน้ําของบานเรือนที่ตั้งอยูริมคลองมหาชัยและคลองซอยตางๆ

ภาพ ๓๖ ครัวมอญในชุมชนบางกระดี่ยุคจารีต
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘), ตนฉบับ “ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่”
จากการบอกเลาของผูอาวุโสในชุมชนบางกระดี่พบวา ในชวงเวลานี้ บริเวณปˆาชายเลนทาย
ชุ มชนมี ความอุ ด มสมบู ร ณ+ มาก ทั้ งนี้ พบวามี ผั กและพื ช อาหารหลายชนิ ด เติ บโตและขึ้ น โดยทั่ ว ไป
โดยเฉพาะอยายิ่ง ผักที่มีรสเปรี้ยวซึ่งเปXนรสยอดนิยมของชาวมอญและพืชสมุนไพร ไดแก เชน ลูก
หัวลิง ผักปลัง (ฮะลอน) ผักขมหิน มะตาด มะสั้น กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเขียว พุทราปˆา นอกจากนี้
ยังพบพืชใชงานในครัวเรือนอีกหลายชนิด อาทิ ปรงจาก เถาคัน

๑๒๓

นอกจากอาหารแลว วัตถุวัฒนธรรมที่เกี่ยวของสัมพันธ+กับวิถีชีวิตของชาวมอญบางกระดี่ในยุค
จารีต ไดแก วัฒนธรรมการแตงกาย ในสมัยนี้ การแตงกายตามความนิยมแบบมอญ เปXนเรื่องปกติที่พบ
เห็นไดทั่วไป ทั้งในชีวิตประจําวัน เทศกาลสําคัญของชุมชน และวันสําคัญของครอบครัว โดยในบาน
ผูหญิงมอญในชุมชนบางกระดี่จะนุงซิ่นหรือโจงกระเบน สวมเสื้อผาฝ‚าย เกลามวยผม ผูชายสวมโสรง
สวมเสื้อผาปˆานหรือถอดเสื้อในชวงอากาศรอน หากตองออกไปทําไรทํานา ผูหญิงนิยมใสเสื้อสีเขมแขน
ยาวกับซิ่น ในงานบุญหรือเทศกาลสําคัญ ชายมอญนุงโสรงลายตาหมากรุก สวมเสื้อกุยเฮง หรือเสื้อผา
อก มีกระดุม คอป•ด มีผาพาดไหล สวนหญิงมอญ สวมเสื้อลูกไมตัดเย็บตามความนิยม สวมซิ่นมอญ มี
ผาสไบมอญพาดเฉียงบา ผูสูงอายุยังนิยมนุงโจงกระเบนหรือนุงซิ่น สวมเสื้อผาอก ตัดเย็บดวยผาลูกไม
โปรง หรือผาฝ‚ายอยางประณีต และคลองสไบเฉียงพาดไหล

ภาพ ๓๗ การแตงกายของเด็กและสุภาพสตรีบางกระดี่ ยุคจารีต
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘), ตนฉบับ “ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่”
ในยุคจารีต การคงอยูของความนิยมในการแตงกายแบบมอญของทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
ในชุมชนบางกระดี่ ขานรับกับความคงอยูและการเติบโตของชางฝPมือแขนงตางๆ ตัวอยางเชน การ
เรียนรูเรื่องการปKกสไบมอญ เชื่อมโยงกับการใชเวลาวางรวมกันระหวางเด็กหญิง เยาวชนหญิง และ
หญิงสาว กับชางปKกผาซึ่งเปXนหญิงอาวุโสของชุมชน การเรียนรูเรื่องการปKกสไบ จึงเกิดขึ้นพรอมๆ กับ
การถายทอดวัฒนธรรม คานิยมเรื่องครอบครัว สายผี สํานึกทางประวัติศาสตร+ชาติมอญ ในรูปของการ
พูดคุย การบอกเลาตํานานและนิทานของชุมชน ตลอดจนการขับรองเปXนบทเพลงมอญ ในบรรยากาศ
อบอุน ไมเปXนทางการในบาน
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ภาพ ๓๘ การแตงกายของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษในเทศกาลสงกรานต+
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘), ตนฉบับ “ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่”
(๒) ยุคสมัยใหมนิยม (พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๓๘)
ในชวงปP พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๓๘ เปX น ชวงเวลาที่ ชุ ม ชนบางกระดี่ ไดรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ เนื่องจากการดําเนินนโยบายตามแนวทางสมัยทัน (Modernization Policy)
ของรัฐบาลในขณะนั้น การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สําคัญที่สุด ไดแก การดําเนินโครงการขนาด
ใหญ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของกรุงเทพมหานครในภาพรวม ประการแรก ไดแก การกอสราง
ถนนพระราม ๒ หรือทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ สายธนบุรี-ปากทอ เพื่อใหเปXนถนนสายหลักของ
การคมนาคมสูพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย ซึ่งทางหลวงสายนี้ ตัดผานกรุงเทพมหานคร บริเวณแยก
สุขสวัสดิ์ (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๓) ในพื้นที่เขตจอมทอง ตัดผานพื้นที่เขตบางขุนเทียน ผาน
จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี ซึ่งลวนเปXนจังหวัดที่มีกลุมชาติพันธุ+มอญ เขามาตั้ง
บานเรือนอยูอาศัยจํานวนมากสืบเนื่องกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปKจจุบัน
ผู เขี ย นตองการเนนย้ํ า วา การกอตั ว ของนโยบายการพั ฒ นาตามแนวทางสมั ย ใหม
(Modernization Based Policy) ที่ ล ะเลยมิ ติ ทางวั ฒ นธรรม ในชวงเวลานี้ ไดสงผลกระทบอยาง
กวางขวางตอความยั่งยืนของการพัฒนาในมิติอื่นๆ ในลักษณะของการโยงใยเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดใน
ระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในมิติดานวัฒนธรรม
เนื่องจากในชวงปP พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๓๘ ประเทศไทยมีความไมมั่นคงทั้ งดานเศรษฐกิจและ
สังคม รัฐบาลขาดเสถียรภาพ การเมืองการปกครองวุนวาย ขาดความสงบ ในชวงเวลานี้ ประเทศไทยมี
นายกรัฐมนตรีถึง ๑๕ คน มีการปฏิวัติรัฐประหาร ๔ ครั้ง มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ไมไดมา
จากการเลือกตั้งหรือมาจากการแตงตั้งถึง ๕ คณะ และในชวงเวลาที่มีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรนี้เอง ที่ไดมีการนํารัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗ มาใช ทําให
รัฐบาลที่มาจากการทํารัฐประหารมีอํานาจเต็มที่ในการสั่งการใดๆ โดยไมตองผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎร หรือมีกฎหมายฉบับใดๆ มารองรับ เงื่อนไขและความชอบทางเชิงนโยบายทาง
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การเมือง ทําใหในชวงเวลานี้ มีการริเริมโครงการกอสรางขนาดใหญขึ้นมากมาย โดยไมตองมีการ
ประเมินผลกระทบหรือมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ หรือความเห็นชอบจากชุมชน
แมวา ถนนพระราม ๒ จะเริ่มกอสรางตั้งแตปP พ.ศ.๒๕๑๓ สมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร
แตมาแลวเสร็จและเป•ดใชในชวงปP พ.ศ.๒๕๑๖ โดยในชวงเวลาที่มีการกอสราง ไดมีความตองการ
แรงงานจํานวนมากเกิดขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาว ยังไมมีอุปาทานของแรงงาน
เพียงพอ การเกิดขึ้นของโครงการขนาดใหญอยางกรณีการกอสรางถนนพระราม ๒ ทําใหราคาที่ดินทั้ง
ในชุมชนและที่ดินในบริเวณใกลเคียงทะยานสูงขึ้น อยางปราศจากการเตรียมการ ควบคุม และเตรียม
ตัวของคนในชุมชน สภาพดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนมือของที่ดินจํานวนมาก ทั้งที่ดินทํากินและที่นา
อยางรวดเร็ว สงผลใหระบบแรงงานการผลิตของชุมชนเสียสมดุล เนื่องจากมีปKจจัยดึงจากภายนอก
ไดแก ความตองการแรงงานภายนอกชุ มชนเพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ งในรู ป ของแรงงานไรฝP มือ ในโครงการ
กอสรางถนน อาคารสถานที่ตางๆ และแรงงานมีฝPมือเนื่องจากการเติบโตของความเปXนเมือง ทําใหเกิด
การจางงานในภาคธุรกิจและบริการของบริษัท โรงงาน หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคบริการ
ตางๆ จํานวนมาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพ สงผลกระทบตอวิถีการผลิตและปKจจัยการผลิต
ของชุมชนบางกระดี่ ทําใหเกิดปKจจัยผลักดันใหการดําเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองบนพื้นฐานของวัฒนธรรม
มอญแบบจารีต ไมสามารถดําเนินตอไปไดอยางสมดุล บางครอบครัวที่ยังยึดมั่นกับวัฒนธรรมมอญ
แบบจารีต ก็ดําเนินไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดําเนินไปอยางรวดเร็ว
ทั้งเงื่อนไขดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และระบบความสัมพันธ+ทางสังคมของคนในชุมชน
ผลจากการมีเสนทางคมนาคมทางบกที่สะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น และนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของภาครัฐ ที่วางอยูบนพื้นฐานของแนวคิดความเติบโตดานเศรษฐกิจเปXนหลัก (Growth
only Model) ทําใหรัฐมีนโยบายใหการสนับสนุนการลงทุนดานการเพาะเลี้ยงสัตว+น้ํา เชน ปลาและกุง
ควบคู กั บ การสนั บ สนุ น ใหมี ก ารลงทุ น ดานอุ ต สาหกรรม เกิ ด โรงงานแปรรู ป อาหาร และโรงงาน
อุตสาหกรรมจํานวนมากในละแวกใกลเคียงกับชุมชน สภาพดังกลาว สงผลกระทบใหเยาวชนและวัย
แรงงาน ทยอยออกจากชุมชนไปทํางานรับจาง รับราชการ และเปXนกรรมกรนอกชุมชนเพิ่มมากขึ้นใน
ชวงเวลานี้
การเชื่อมตอของเสนทางคมนาคมทางบก ผานโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ ที่
มีลักษณะโยงใยเปXนเครือขาย นอกจากจะเชื่อมโยงคนในชุมชนบางกระดี่กับสังคมภายนอกแลว ยัง
เชื่อมตอความเปXนมอญเขาดวยกัน ทั้งมอญในกรุงเทพมหานคร ที่อาศัยและทํางานอยูในชุมชนหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนบางประแกว บางขุนเทียน และหัวกระบือ และมอญที่ทํางานและอาศัย
อยูในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ยานอุตสาหกรรมมหาชัยเมืองใหม ตลอดจนมอญที่อาศัยอยูที่ราชบุรี การ
กอสรางทางหลวงสาย ๓๕ จึงไมไดมีเพียงมิติของระบบขนสงมวลชน หรือการเชื่อมตอของทางหลวง
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กับถนนจํานวนมากเทานั้น แตมีมิติของการเชื่อมตอวัฒนธรรมมอญที่อาศัยอยูในชุมชนไทยรามัญตางๆ
เขาดวยกันอีกประการหนึ่งดวย
ตาราง ๑ เสนทางที่เชื่อมโยงกับทางหลวงสาย ๓๕ (ธนบุรี-ปากทอ)
จังหวัด

จุดตัด

กรุงเทพมหานคร แยกบางประแกว

สมุทรสาคร

ซาย

ตางระดับดาวคะนอง

ถนนสุขสวัสดิ์ไปจอมทอง,
ดาวคะนอง
ไมมี

แยกหัวกระบือ

ถนนบางขุนเทียน ไปบางบอน

ตางระดับบางขุนเทียน

ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกฝK•ง
ตะวันตก) ไปบางแค, บางบัวทอง

ตางระดับมหาชัยเมือง
ใหม
ตางระดับสมุทรสาคร
แยกพระราม ๒ – เอก
ชัย
สะพานขามแมน้ําทาจีน
แยกบานแพว
-

ถนนเอกชัยไปบางบอน
ถนนเศรษฐกิจ ๑ ไปกระทุมแบน,
ศาลายา, บรรจบกับถนนบรมราชชนนี
ไมมี

ทางหลวงแผนดิน ๓๗๕ ไป อ.บาน
แพว นครปฐม
ทางหลวงแผนดิน ๓๔o๓ ไปยกกระบัตร
ทางหลวงแผนดิน ๓o๙๒ ไปเขาเมือง
สมุทรสงคราม

ตางระดับ
สมุทรสงคราม
ราชบุรี

ทางหลวงแผนดิน ๓๒๕ เขาเมือง
สมุทรสงคราม, อ.ดําเนินสะดวก
สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ขามแมน้าํ แมกลอง
ทางหลวงแผนดิน ๓o๘๘ ไป อ.ปากทอ
เขาเมืองราชบุรี
ตางระดับวังมะนาว
ถนนเพชรเกษมไปอําเภอปากทอ,
เขาเมืองราชบุรี

ขวา
ถนนสุขสวัสดิ์ไปพระประแดง
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไปสะพาน
พระราม ๙
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ไปเทียน
ทะเล
ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบ
นอกฝK•งใต) ไปพระประแดง บางพลี
ถนนเอกชัยเขาเมือง
สมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ เขาเมือง
สมุทรสาคร
ถนนเอกชัยไปมหาชัยเขาเมือง
สมุทรสาคร
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ถนนเพชรเกษม ไปเขาเมือง
เพชรบุรี, ชะอํา, หัวหิน

จากตารางขางบนจะเห็ น วา โครงขายการคมนาคมทางบกที่ เ ติ บ โตอยางรวดเร็ ว และ
ครอบคลุ มพื้ น ที่ โ ดยรอบของชุ มชน ไดเชื่ อ มตอชุ มชนบางกระดี่ เ ขากั บ สั งคมภายนอกจนเปX น เนื้ อ

๑๒๗

เดียวกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไดทําใหคนในชุมชนมีโอกาสและความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ใน
การติดตอสื่อสาร การรับและสงขอมูลกับบุคคลและชุมชนภายนอก เด็กและเยาวชนรุนใหมที่เขารับ
การศึกษาในระบบโรงเรียน มีโอกาสรับวัฒนธรรมจากภายนอกเพิ่มมากขึ้นอยางไรขีดจํากัด ในขณะที่
หนุมสาววัยแรงงานไดออกไปทํางานนอกชุมชนเพิ่มมากขึ้น ในยุคนี้ การเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษา เปXน
สิ่งที่เห็นไดชัดเจนมากที่สุด โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตลอดจนวัยแรงงานที่ออกไปทํางาน
ภายนอก ภาษามอญ เริ่มถูกใชนอยลงในชีวิตประจําวัน และไมไดเปXนภาษาหลักภาษาเดียวที่ใชเพื่อ
การสื่อสารระหวางคนในชุมชนอีกตอไป แตมีภาษาไทย และภาษาตางประเทศอื่นๆ เขามามีบทบาท
ในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สงผลทําใหการใชภาษามอญในชีวิตประจําวัน
คอยๆ ลดบทบาทลงในที่สุด และมีเพียงกลุมผูอาวุโส และกลุมผูใหญเทานั้นที่ยังนิยมใชภาษามอญเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในขณะที่กลุมเด็กและเยาวชนสวนใหญ แมวาจะพอฟKงภาษามอญออก
บาง แตก็ไมสามารถใชภาษามอญเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอีกแลว
การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต (Mode of Production) ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเติบโตและ
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ+ของอํานาจการผลิต (Forces of Production) ของคนในชุมชนบาง
กระดี่ ซึ่งเชื่อมโยงกับสังคมภายนอก ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแก รูปแบบของการ
จัดการแรงงาน ที่ดิน ทุน เทคโนโลยีและความสัมพันธ+ทางสังคมของการผลิต (Social Relation of
Production) แรงดึ งดู ด ของความตองการแรงงานของระบบการจางงานนอกชุ มชน ทํ าใหระบบ
ความสัมพันธ+ทางสังคมของการผลิต ของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เกิดการเคลื่อนยายทุนจํานวนมากเขา
มาในพื้นที่ดินโดยรอบชุมชน ในรูปของสถานบริการ โรงงาน และรานคา ในขณะเดียวกัน ก็เกิดการ
เคลื่อนตัวของแรงงานในชุมชนออกไปจากชุมชนเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังพบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวัตถุวัฒนธรรมในสวนของกิจกรรมทางศาสนา
และพิธีกรรมตามความเชื่อแบบมอญเพิ่มมากขึ้น จากเดิมในยุคจารีตที่กําหนดเปXนคานิยมของชุมชนวา
สมาชิกทุกคนในครอบครัว เครือญาติ และสายผี ตองเขารวมกิจกรรมเหลานี้โดยพรอมเพรียงกัน ก็ถูก
ลดความคาดหวั ง ขนาดและคาใชจายลง เหลื อเพีย งการปฏิ บั ติพิธี กรรมในประเพณีและเทศกาล
สําคัญๆเทานั้น เชน เทศกาลสงกรานต+ ประเพณีตักบาตรดอกไม ประเพณีตักบาตรน้ําผึ้ง หรือในงาน
สําคัญของครอบครัว เชน งานบวช งานแตงงาน และงานศพ และอนุโลมใหสมาชิกในครอบครัวที่ติด
ภารกิจหรืออยูหางไกล อาจละเวนไมตองเดินทางมาเขารวมกิจกรรมอยางเต็มรูปแบบเชนในอดีต ผล
การศึกษาพบวา กิจกรรมทางวัฒนธรรมเหลานี้ ไดถูกปรับเปลี่ยนและลดทอนใหมีความทันสมัย สั้น
กระชับ และคํานึงถึงความประหยัดเพิ่มมากขึ้น ดังบทสัมภาษณ+ของผูอาวุโสชุมชนกลาววา
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“เดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็แพง เศรษฐกิจไมดี คาขาย กินอยูลําบากขึ้น เราจะไปจัดงาน
ใหญโตแบบแตกอนคงไมได อีกอยางนะ ลูกหลานที่ไปทํางานไกลไกล เคาก็กลับมา
ลําบาก ที่อยูดวยกัน เคาก็ตองออกไปทํามาหากิน ตองเอางายๆ เขาไว ยกเวนประเพณี
สําคัญอยางไหวผีนี้ ตองทําใหถูกตอง ไมงั้นจะเดือดรอนกันทั้งบานได”
นอกจากการสรางถนนพระราม ๒ และถนนเครือขายที่เชื่อมโยงชุมชนบางกระดี่ เขากับชุมชน
ภายนอกแลว ยังมีการสรางถนนสวนขยายเชื่อมตอเขามาในชุมชนอีกหลายสาย อาทิ ถนนบางกระดี่ ที่
ลักษณะเปXนถนนคอนกรีต สามารถใชคมนาคมไดตลอดทั้งปP ทําใหความนิยมการคมนาคมทางน้ําลด
ความสําคัญลงไปตามลําดับ ประกอบกับการที่รัฐมีนโยบายสรางประตูน้ําป•ดกั้นเสนทางคมนาคมทาง
น้ําหลายสาย และมีเวลาป•ดเป•ดประตูน้ําที่ไมสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน และเมื่อ
ถึงชวงปลายยุคสมัยใหมนิยม ความนิยมและการคมนาคมทางน้ําของคนในชุมชนบางกระดี่ก็สิ้นสุดลง
เกือบทั้งหมด
นอกจากการเดินทางโดยทางถนนจะขยายขอบเขตเพิ่มมากขึ้น พรอมกับการสิ้นสุดลงของ
เสนทางน้ําแลว การกอสรางเสนทางรถไฟสายแมกลอง ก็มีสวนสําคัญตอการลดทอนและความเขมขน
ของวั ฒ นธรรมมอญ ในชุ มชนบางกระดี่ การกอสรางทางรถไฟสายแมกลอง ในปP พ.ศ.๒๔๔๔ มี
ระยะทางทั้งสิ้น ๖๖.๙ กิ โลเมตร ประกอบดวย ๒ ชวงคือ ชวงที่ ๑ เปXน สถานีรถไฟระดับ ๑ ของ
เสนทางรถไฟสายแมกลอง เริ่มเดินรถจากฝK•งธนบุรี ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ เปXนสถานีรถไฟระดับ ๓
ผานจังหวัดสมุทรสาคร สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมหาชัย ซึ่งเปXนสถานีรถไฟระดับ ๑ มีระยะทางทั้งสิ้น ๓๑.๒
กิโลเมตร จัดเดินขบวนรถวันละ ๓๔ ขบวน กับชวงที่ ๒ จากสถานีรถไฟบานแหลมถึงสถานีรถไฟแม
กลอง เปXนระยะทางทั้งสิ้น ๓๓.๕๗ กิโลเมตร เสนทางรถไฟสายนี้ รุนับวางเรืองมากในยุคสมัยใหมนิยม
เพราะเปXนเสนทางขนสงสินคาที่สําคัญระหวางมหาชัย ผานตลาดพลูและกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ การเกิ ด โครงการพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค เชน ไฟฟ‚ า และประปา ตาม
แนวนโยบายการพัฒนาภาครัฐที่วางอยูบนแนวความคิดเรื่องสมัยใหมนิยม ทําใหบานมอญแบบเดิมที่
กอสรางดวยหลังคาจากหรือวัสดุชั่วคราวที่สวนใหญไมมีทะเบียนบานไมสามารถรองขอใชไฟฟ‚าจากรัฐ
ได ความตองการใชไฟฟ‚า ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบานเรือนที่อยูอาศัยขนานใหญ ใหเปXน
วัสดุที่คงทนถาวรมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ สงผลกระทบทําใหอาชีพการเย็บตับจากคอยๆ
ลดความสําคัญลง เนื่องจากมีความตองการใชงาน ลดลง ทําใหในชวงเวลานี้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปทรงบานเรือนใหมีความทันสมัย เปXนการมุงหลังคาดวยสังกะสี กอสรางผนังดวยอิฐ พื้นและใตถุน
บานเทดวยคอนกรีต เกิดแนวคิดและความนิยมการกอสรางรั้วบานสูงๆ เพื่อแสดงอาณาบริเวณ สภาพ
ดังกลาว ผนวกกับความตองการที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและการคาที่เพิ่มมากขึ้น สงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน+ขนานใหญทั้งภายในและพื้นที่โดยรอบชุมชน ผูอาวุโสของ
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ชุมชนเลาวา ในชวงเวลานี้ เปXนชวงที่ปริมาณตนจากลดลงมากที่สุด และปˆาทายชุมชนมีปริมาณไมที่จะ
นํามาใชงานในครัวเรือนลดนอยลง การเปลี่ยนแปลงดังกลาว เกิดขึ้นในเวลาที่ใกลเคียงกับความนิยมใช
เตาไฟฟ‚า เตาแก‡ส เครื่องอํานวยความสะดวกในบาน และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๓) ยุคฟmnนฟูวัตถุวัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๕๒)
ในชวงเวลานี้พบวา การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนบางกระดี่ในภาพรวม เกิดจาก
มูลเหตุปKจจัยหลัก ๒ ประการ ประการแรก คือ การพัฒนาตามแนวนโยบายสมัยใหมนิยมของภาครัฐ
และประการที่สอง ไดแก การกอตัวของคานิยมเรื่องวัตถุนิยมและความตองการทันสมัยของคนใน
ชุมชนบางกระดี่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นในชวงกอนหนานี้ สงผลกระทบตอโครงสราง
ทางสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะที่สะสม และนํามาสูการเปลี่ยนแปลงที่ซับซอนเพิ่มมากขึ้นของวิถี
ชีวิตและความเปXนอยูของคนในชุมชนบางกระดี่ ในขณะเดียวกัน ภาครัฐเริ่มหันมาใหความสนใจกับ
แนวคิ ด เรื่ องการทองเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมเพิ่ มมากขึ้ น เนื่องจากเกิ ด ความตระหนักในขอจํา กั ดของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มุงเนนความเติบโตทางเศรษฐกิจ และความตองการเพิ่มความเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม สภาพดังกลาว ทําใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงโหย
หาอดีต (Nostalgic Tourism) ซึ่งเปXนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผลการศึกษา สะทอนถึงกระแสความนิยมการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ของนักทองเที่ยวซึ่ง
สวนใหญเปX น คนไทยในเมื อ ง ความตองการคนหาความจริ ง แทในมิ ติ ข องตํ า แหนงและสถานที่
(Location and Setting) ที่อาจไมไดมีอยูจริงในชีวิตประจําวันของคนในเมือง ทําใหนักทองเที่ยวกลุม
นี้ใหความสําคัญกับมิติหนาที่และการใชสอย (Use and Function) ในยุคนี้ชุมชนบางกระดี่ถูกใชเปXน
สถานที่ ทางวั ฒ นธรรม ที่ มีห นาที่ และการใชสอยใหมในฐานะที่ เ ปX น แหลงทองเที่ ย ว ที่ ยั งคงเหลื อ
รองรอยแหงอดีตของความเปXนมอญ ตามจินตนาการและความคาดหวังของนักทองเที่ยว
นโยบายการแบงแยกชุมชนออกเปXนหมู ตามการบริหารจัดการแบบใหม เพื่อแบงเขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร ทําใหเกิดการจําแนกอาณาบริเวณแบบใหม ที่ใหความสําคัญกับลักษณะ
ทางกายภาพ พรมแดน และสภาพภูมิศาสตร+ เงื่อนไขใหมนี้สงผลใหระบบความสัมพันธ+เชิงอํานาจของ
คนในชุมชน ซึ่งเดิมกอกลุมรวมตัวกันตามความเชื่อและสํานึกความเปXนมอญ ถูกแยกออกจากกันตาม
เสนแบงอาณาบริเวณแบบใหม สภาพดังกลาว สงผลใหเกิดรูปแบบกิจกรรมทางสังคมแบบใหม เพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค+อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค+ทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางสังคมเหลานี้ถูกจัด
ขึ้นตางกรรมตางวาระในแตละหมูการปกครอง เชน กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรม
รู ป แบบใหมๆ สงผลใหเกิ ด ความรู สึ ก เปX น กลุ มเปX น พวก ในลั ก ษณะและเงื่ อ นไขอื่ น ๆ เพิ่ ม ขึ้ น
นอกเหนือจากความสัมพันธ+แบบเครือญาติ สายตระกูล และสายผี

๑๓๐

นอกจากนี้พบวา ในชวงปลายของยุคนี้ ความนิยมในวัตถุทางวัฒนธรรมมอญเพิ่มขึ้นอยางมาก
ทําใหมีพอคาจากภายนอกชุมชน เขามาเรซื้อวัตถุโบราณของมอญ จากผูอาวุโสที่เฝ‚าบานตามลําพัง
เกิดการลักขโมยโบราณวัตถุ และการสูญหายของสิ่งของเครื่องใชทางวัฒนธรรมที่หายากเพิ่มมากขึ้น
ตามลําดับ สภาพดังกลาว ทําใหคนในชุมชนเริ่มตระหนักถึง คุณคาในเชิงสัญลักษณ+และมูลคาทาง
เศรษฐกิจของวัตถุวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เปXนสมบัติสวนบุคคลที่ตนและครอบครัวครอบครองอยู
และในสวนที่เปXนทรัพย+สมบัติสาธารณะของชุมชน เชน วัด และโรงเรียน
พระครู อ นุ กู ล สิ ก ขการ เจาอาวาสวั ด บางกระดี่ ใ นขณะนั้ น จึ ง เกิ ด ความคิ ด ที่ จ ะจั ด สราง
พิพิธภัณฑ+ชุมชนขึ้นที่วัดบางกระดี่ จนถึงปP พ.ศ.๒๕๓๙ นายธวัชพงศ+ มอญดะ ซึ่งขณะนั้นไดอุปสมบท
อยูที่วัดบางกระดี่ไดเกิดความสนใจในการอนุรักษ+โบราณวัตถุตางๆของมอญ และเมื่อสึกออกมา จึงได
ริเริ่มกอตั้งพิพิธภัณฑ+สวนบุคคลในชุมชนบางกระดี่ขึ้น ภายในบานพักของตนเอง ซึ่งในปKจจุบันคือ ศูนย+
ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ ภายในบริเวณจัดแสดง มีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงสิ่งของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวันของชาวมอญบางกระดี่ และวัตถุโบราณของมอญที่เจาของไดเก็บรวบรวมมาจากที่ตางๆ
โดยศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ เป•ดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชมโดยไมเก็บคาเขาชม ซึ่งในชวงเวลานี้
มีบุคคลที่มีชื่อเสียงจากภายนอกชุมชนเขามาเยี่ยมชมศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่จํานวนมาก มี
การจัดสรรงบวิจัยใหแกนักวิชาการและนักวิจัยจากหลากหลายองค+กร เพื่อเขาไปศึกษาวิจัยวัฒนธรรม
มอญ จนในบางกรณีนํามาซึ่งความขัดแยงระหวางเจาของศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่กับคนใน
ชุมชน เนื่องจากเหตุผลที่สําคัญ คือ
(๑) ผู อาวุ โ สของชุ ม ชนจํ า นวนหนึ่ ง เห็ น วา การกอตั้ ง ศู น ย+ ฯ ไมไดรั บ ความเห็ น ชอบจาก
กรรมการชุมชนที่ถูกแตงตั้งจากภาครัฐหรือผูอาวุโสของชุมชน ศูนย+ฯ จึงเปXนพิพิธภัณฑ+สวนตัว ไมใช
สมบัติของชุมชน
(๒) เปXน การกระทํ าที่ ขัด กับ ความเชื่อของชาวมอญ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง การสะสมและนํ า
สิ่งของจากภายนอกชุมชน สิ่งของเกาที่ชํารุดแตกหักเขามาไวในบริเวณบาน
(๓) ปKญหาความไมชัดเจนของสิ่งของที่จัดแสดงบางสวน ที่ผูอาวุโสของชุมชนกลาววาถูกนํามา
จากวัดบางกระดี่ จนเปXนเหตุใหเกิดการรองเรียนไปที่เขตบางขุนเทียน แตในทายที่สุดก็ไกลเกลี่ยจน
เรื่องเงียบลง เหลือเพียงความขัดแยงที่อยูในรูปของการไมสื่อสาร ไมมีสวนรวมในกิจกรรมของศูนย+ฯ
และเสียงซุบซิบนินทาของคนในชุมชน
ภายหลั ง ความขั ด แยงคลี่ ค ลายลง สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมกี ฬ าและการทองเที่ ย ว
กรุงเทพมหานคร ไดรวมกับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+ เขามาใหความสนับสนุน
ทางวิชาการและการวิจัย สรางความเขาใจและความตระหนักในความสําคัญของมรดกภูมิปKญญาทาง
วัฒนธรรม และริเริ่มการปลูกฝKงแนวคิดเรื่องบานพิพิธภัณฑ+ ๑๙ แหงใหแกคนในชุมชน โดย “บาน”
แตละแหงเปX น สถานที่ จั ด แสดงมรดกภู มิ ปK ญ ญาและวั ฒ นธรรมมอญในดานตางๆ ในลั กษณะของ

๑๓๑

พิพิธภั ณฑ+ชี วิต ที่เ คลื่ อนไหวและมีพลวัต ตามวิถีการดํา เนิน ชีวิ ต ของผู เกี่ย วของหรือผู อยู อาศั ย ซึ่ ง
ทั้งหมดนี้เรียกรวมกันวา “พิพิธภัณฑ+ชุมชนมอญบางกระดี่” ประกอบดวย
๑. ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่
๒. บานทะแยมอญ
๓. พิพิธภัณฑ+ภาพมอญ
๔. บานรักษ+ภาษา
๕. บอนสะบา
๖. บานแส
๗. บานฉัตร-ธง
๘. บานทํานา
๙. พิพิธภัณฑ+ตนจาก
๑๐. กลุมบานสานกก
๑๑. บานไมฟ–น
๑๒. บานแปลมอญ
๑๓. พิพิธภัณฑ+การแตงกายและมารยาทมอญ
๑๔. แหลงเรียนรูเรื่องฉัตร-ธง
๑๕. บานขนมสมจิตร
๑๖. บานขนมป‚าเปP©ยก ทําขนมทองหยอด ฝอยทอง หมอแกง เม็ดขนุน
๑๗. บานขนมป‚ามวย ทําขนมชั้น ขาวตมมัด
๑๘. บานขนมลุงยุงและป‚าเทียน ทําขนมขี้หนู มันเชื่อม ตะโก ขาวเหนียวหนาตางๆ
๑๙. บานขนมบรรจบ ทําขนมใสไส ตะโก ขาวเหนียวหนาตางๆ บัวลอยไขหวาน ขนมเปPยก
ปูน
ในยุคนี้ กระบวนการเรียนรูวัตถุวัฒนธรรมมอญ ถูกจัดตั้งขึ้นผานโครงการวิจัยของนักวิชาการ
จากหนวยงานภายนอกหลากหลายรูปแบบ อาทิ รูปแบบของบานพิพิธภัณฑ+ ๑๙ แหง ซึ่งพบวาใน
ระยะแรกประสบความสําเร็จ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธ+ขางสารของชุมชนบางกระดี่ออกสู
สังคมภานอกจํานวนมาก ทําใหเกิดการปลูกฝKงแนวคิดเรื่องความสําคัญของการสรางและใชอัตลักษณ+
ทางวัฒนธรรมมอญ ในพื้นที่เชิงธุรกิจขึ้น ทั้งในดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการสรางหลักสูตร
ทองถิ่นดานวัฒนธรรมมอญในโรงเรียนวัดบางกระดี่
อยางไรก็ ต าม หลั งจากที่ กิจ กรรมดํ า เนิ น มาระยะหนึ่ งก็ เ ริ่ มประสบปK ญ หา เนื่ องจากเปX น
โครงการที่ผูกไวกับงบประมาณการวิจัย และความสนใจของบุคคลและหนวยงานภายนอก ดังนั้น เมื่อ
โครงการดังกลาวไมไดรับงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมตางๆ ของบานพิพิธภัณฑ+ทั้ง ๑๙ แหงก็คอยๆ

๑๓๒

ซบเซาลง เหลือเพียงกิจกรรมตามความสนใจและธุรกิจของบางครอบครัวที่ดําเนินอยูกอนหนาแลว
ดําเนินตอเนื่องเรื่อยมา ภายในบานเรือนที่ใชอยูอาศัยของ “บานพิพิธภัณฑ+” นั้นๆ

ภาพ ๓๙ ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
(๔) ยุคบริโภควัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙)
ดังที่คณะผูวิจัยไดกลาวไปบางแลวในเบื้องตนวา วัฒนธรรมมอญ เปXนสิ่งที่ถูกประกอบสราง
ขึ้นมาจากความสัมพันธ+แบบ ๒ ดาน (Dyadic Relationship) ไดแก รูปสัญญะ หรือ สัญญาณ หรือตัว
หมาย (Signifier) กับ สัญญัติหรือตัวความหมาย (Signified) โดยรูปสัญญะคือ สิ่งที่มีความหมายหรือ
กอใหเกิดความหมาย ครอบคลุมถึง สิ่งที่จับตองได อาทิ สไบมอญ ขาวแช เครื่องดนตรีมอญ และสิ่งที่
จับตองไมได อาทิ ถอยคํา ความคิด ภาพลักษณ+ ที่อางอิงความหมายของสิ่งนั้น ในขณะที่สัญญัติ คือ
สังกับ หรือความคิด ที่อยูในสัญญาณหรือตัวหมายนั้นๆ
การศึ กษามรดกวัฒ นธรรมมอญในชุ มชนบางกระดี่ ในยุคของการบริโ ภควั ฒนธรรมอยาง
เขมขนจึงมีความสําคัญ เพราะชวยสะทอนใหเห็นถึงบทบาทและอิทธิพลของวัตถุวัฒนธรรมที่ดําเนิน
สืบเนื่องมาในกระบวนการเปลี่ยนผานทางสังคม (Social Transformation) ของชุมชนทั้งสามยุคสมัย
ความสําคัญของการศึกษาเพื่อทําความเขาใจกับวัตถุวัฒนธรรม (Material Culture) ในความหมาย
ใหมที่กวางไกลและลึกซึ้งกวา ยืนยันถึงขอจํากัดของความรูที่เกิดจากกรอบการศึกษาวัฒนธรรมแบบ
เกา ที่วนเวียนอยูกับแนวคิดเรื่องการทํานุบํารุง รักษา และสืบทอด ในขณะเดียวกัน ก็สะทอนใหเห็นถึง
ความซั บ ซอนของความสั มพั น ธ+ ร ะหวางวั ต ถุ วั ฒ นธรรมกั บ บุ คคล กลุ ม และชุ มชน กระบวนการ
ประกอบสรางความหมายใหมของวัฒนธรรม และการตีความวัตถุวัฒนธรรมนั้นๆ ผานความลื่นไหล
ของเวลา (Time) พื้นที่ (Space) และบริบท (Context) ที่วัฒนธรรมกอเกิด ดํารงอยู และเปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีสัญญัติ สังกับ หรือความคิด ที่ซอนเรนอยูในสัญญาณหรือตัวหมายนั้นๆ เปXนเงื่อนไขสําคัญ
ในการกําหนดการคงอยู การเสื่อมสลาย การเปลี่ยนแปลง หรือการประกอบสรางวัตถุวัฒนธรรมขึ้นมา
ใหมในลักษณะอื่น ในทามกลางสังคมรอบขางที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

๑๓๓

ในกรณีของชุมชนบางกระดี่ วัตถุวัฒนธรรมมอญ เปXนรูปสัญญะ หรือ สัญญาณ หรือตัวหมาย
(Signifier) ที่มองเห็นไดงายและชัดเจนที่สุด ที่สะทอนถึงพัฒนาการของชุมชนบางกระดี่ ผานมิติของ
เวลาและพื้นที่ซึ่งซับซอนเพิ่มมากขึ้น โดยมีกลไกทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ไดแก รูปแบบและระบบของ
ความสัมพันธ+เชิงอํานาจของคนทั้งที่อยูภายในและภายนอกชุมชน ทําการคัดสรร ลดทอน พัฒนาและ
ประกอบสรางสิ่งใหม ใหสอดคลองกับ บริ บ ททางสั งคมและความตองการของผู ใชวั ฒนธรรมนั้ น ๆ
การศึกษาความสัมพันธ+เชิงอํานาจ ผานการวิเคราะห+และตีความหมายของวัตถุวัฒนธรรม และสัญญัติ
วัฒนธรรม ชวยตอบประเด็นคําถามที่เกี่ยวของกับชุดของจิตใจ (Mind-set) ของคนในชุมชนบางกระดี่
ความหมายที่บุคคลใหแกวัฒนธรรมตามประสบการณ+ที่แตกตางกันไปไดเปXนอยางดี ดังมีสาระสําคัญ
พอสรุปได ดังนี้
(๑) ชุดของจิตใจและความหมายของวัฒนธรรม
ในชวงปP พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ เปXนชวงเวลาที่ชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ ไดเรียนรูที่จะ
บริโภควัฒนธรรมมอญในความหมายใหม การไหลเลื่อนของวัฒนธรรมมอญที่ดําเนินมาในลักษณะ
สะสมผานชวงเวลาตางๆ สะทอนถึงการปรับเปลี่ยนชุดของจิตใจ (Mind-set) ของคนในชุมชนบาง
กระดี่ ที่ ถูกกํ า หนดผานเงื่ อ นไขเรื่ องเวลา พื้ น ที่ และบริ บ ทของสั งคม การเติ บโตของกระแสการ
ทองเที่ย วเชิ งโหยหาอดี ต ถู กสงผานมาถึงชุ มชนบางกระดี่ ในหลากหลายลักษณะ อาทิ สนั บ สนุ น
งบประมาณการวิ จั ย การเรงพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานเพื่ อใหการเขาถึ งชุ มชนสะดวกสบายยิ่ งขึ้ น
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา หรือนักวิชาการจากภายนอกชุมชน ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ก็เพื่อให
วัฒนธรรมตองทําหนาที่และถูกใช เพื่อใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ
ผลการวิจัยพบวา ชุมชนบางกระดี่ในชวงเวลานี้มีการปรับตัวขนานใหญ พรอมๆ กับการกอ
เกิดแนวคิดเรื่อง การจัดการระบบความสัมพันธ+ระหวางบุคคล ครอบครัว และชุมชนกับวัตถุวัฒนธรรม
มอญในรูปแบบใหม ผานการใหความหมาย และตีความใหม โดยพบวา วัฒนธรรมมอญในยุคสมัยนี้
มิไดถูกใหความหมายวา เปXนเพียงสิ่งที่หยุดนิ่ง รอการสืบทอด และควรคาแกการอนุรักษ+เพื่อเปXนมรดก
ตกทอดใหแกเด็กและเยาวชนรุนหลังอีกตอไป หากแต วัฒนธรรม ในความหมายใหมที่ชาวไทยรามัญ
บางกระดี่ประกอบสรางขึ้น ครอบคลุมถึง ทุกสิ่งที่สอดคลองและเปXนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของบุคคลและ
ชุมชนบางกระดี่ มีพัฒนาการ มีพลวัต มีความสัมพันธ+กับบุคคล ชุมชน อํานาจเหนือธรรมชาติ บริบท
ทางสังคม และโครงขายความสัมพันธ+ของชาวไทยรามัญ ทั้งที่อยูในชุมชนบางกระดี่ ญาติพี่นอง และ
มิตรสหายที่อยูหางไกล
วัฒนธรรม ในความหมายใหมนี้ ยังสะทอนถึงการประกอบสรางชุดของจิตใจ (Mind Set) ชุด
ใหม ของชาวไทยรามัญ บางกระดี่ ที่ สะทอนถึงความเขาใจในบริบ ทของสังคมที่ เปลี่ย นแปลงไปใน
เชิงสัญญัติ ที่แฝงมากับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญในภูมิภาคอาเซียน ความสามารถในการใชภาษา
มอญ ที่ในอดีตถือวาเปXนเรื่องลาหลังควรซอนเรน กลายเปXนประโยชน+ พระสุวรรณ สุวณฺโณ ภิกษุเชื้อ

๑๓๔

สายมอญบางกระดี่ กลาววา ในปKจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนภาษามอญใหแกผูสนใจทั่วไปที่วัด
บางกระดี่ และเด็กนักเรียนในโรงเรียนบางกระดี่ ก็มีหลักสูตรที่สอนภาษามอญ ถึงแมวา ผูเรียนสวน
ใหญยังเปXนผูสูงอายุและคนวัยทํางาน แตก็ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นกวาชวงเวลาที่ผานมา
(๒) หนาที่ ประโยชนM และอํานาจของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมมอญรวมสมัย ไดรับการยอมรับวาดี มีคุณคา หากสามารถตอบสนองความตองการ
ของบุคคลและชุ มชนได โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเศรษฐกิ จ กิจ กรรมและพิ ธีกรรมตามความเชื่ อ
ตลอดจนวัตถุวัฒนธรรมตางๆ จึงเปXนสิ่งที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเบียดขับออกไปได
ตลอดเวลา เพื่อใหการใชประโยชน+กอเกิดผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูเปXนเจาของวัฒนธรรม โดยพบวามี
การชวงชิงการเปXนเจาของความรูที่ใชประโยชน+ไดและมีมูลคาทางเศรษฐกิจในหลากหลายลักษณะ
เชน ผูมีความรูเรื่องอาหาร ปKกสไบ หรือรําผีจะไดรับการยอมรับจากหนวยงานดานวัฒนธรรมและ
การศึกษา ในรูปของวิทยากร ปราชญ+ชาวบาน และเกิด ความสัมพันธ+เชิงอํานาจในรูปแบบใหม จึงยึด
โยงที่บุคคล ครอบครัว สายผี หรือเครือขายทางสังคมของบุคคลผูเปXน เจาของความรูนั้นๆ เขากั บ
โอกาสในการครอบครองพื้นที่ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชน+และอํานาจเพิ่มมากขึ้น
ในระดับครอบครัวพบวา ในชวงเวลานี้ มีการนําวัตถุวัฒนธรรมมาใชในวิถีชีวิตประจําวันของ
คนในครอบครัวเพิ่มขึ้น อาทิ การแตงกายแบบมอญ การเลนทะแยมอญ การรําผีเมื่อมีคนเจ็บปˆวย การ
ปKกสไบมอญและวางจําหนายสไบในรานคาของชุมชน พบการประกอบอาหารและขนมมอญเพิ่มมาก
ขึ้นในชวงเทศกาลสําคัญและงานพิธีของครอบครัว มีการเป•ดแผงจําหนายสินคาวัฒนธรรมบริเวณหนา
บานเพื่อจําหนายอาหารและขนมหวานแบบมอญในชุมชน พบการรวบรวมสิ่งของเครื่องใชมอญของ
บรรพบุรุษและจัดแสดงในตูโชว+ในหองรับแขกในบาน ไปจนถึงการจัดทัวร+เพื่อเดินทางไปคนหาและ
เยี่ยมเยียนถิ่นกําเนิดของบรรพบุรุษในรัฐมอญ ประเทศพมา พรอมประดับภาพถายที่ไดจากการเยี่ยม
เยียนถิ่นกําเนิดของตนเองและครัวครัวบนผนังในบาน
ในระดับชุมชนพบวา มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น เชน มีการจัด
คอนเสิร+ตลอยชาย ในเวลากลางคืน ชวงเทศกาลสงกรานต+ โดยการนําวัฒนธรรมการแตงกายแบบ
มอญ มาใชเปXนเงื่อนไขสําหรับผูที่จะเขามารวมงานคอนเสิร+ตที่ใชดนตรีประเภทสตริง บรรเลงและขับ
รองเพลงสากล ผูมาเที่ยวงานรองและเตนตามจังหวะเพลงสมัยใหม ในขณะที่ ในเวลากลางวัน บริเวณ
ใกลเคียงกับที่จัดงานเดียวกันนั้น ก็มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมอญตามแนวจารีต เชน มีพื้นที่
สําหรับการละเลนสะบา การแสดงทะแยมอญ และการขับรองเพลงดวยภาษามอญ แมวากิจกรรมของ
พื้นที่สวนนี้ สมาชิกในชุมชนสวนใหญที่เขารวมกิจกรรมจะเปXนผูอาวุโส แตก็เปXนภาพเชิงซอน ที่ยอน
แยง “ความเปXนมอญ” ภายใตบริบททางสังคมที่สะทอนความหายใหมๆ ของ วัฒนธรรม ภายใตพื้นที่
ที่หลากหลายและซับซอนมากขึ้น

๑๓๕

ภาพ ๔๐ งานสงกรานต+ ชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ ปP พ.ศ.๒๕๕๗
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๗)
นอกจากนี้ ในปKจจุบัน ชุมชนบางกระดี่ยังมีการรื้อฟ–—น งานฝPมือบางชนิดขึ้น อาทิ การประกอบ
อาหารมอญ การสานกก การเย็บจาก การทําแส การปKกสไบมอญ การทําขนมจาก จนในปKจจุบัน มี
รายการโทรทัศน+ หนังสือพิมพ+ และสื่อมวลชนจํานวนมากใหความสนใจ เขามาถายทําสารคดี เพื่อ
ชักชวนใหบุคคลภายนอกเกิดความสนใจและประชาสัมพันธ+ใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม

ภาพ ๔๑ การปรุงขนมมอญ ชุมชนบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)

๑๓๖

แตอยางไรก็ต ามพบวา มีความเขาใจผิ ดของหนวยงานรัฐ และนักทองเที่ยวจํานวนหนึ่ง ที่
เขาใจวา กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในชุมชน ในชวงเทศกาลสําคัญจะดําเนินอยูในลักษณะของการ
จัดแสดงตลอดเวลา ในทํานองเดียวกับ การจัดแสดงในโรงละครหรือปางชาง สงผลให นักทองเที่ยวเชิง
โหยหาอดีตจํานวนหนึ่ง คาดหวังวาจะไดพบกับกิจกรรมหรือการแสดง “ความเปXนมอญ” ตลอดเวลา
และรูสึกผิดหวังเมื่อเขามาในชุมชนแลวไมพบวิถีมอญตามที่คาดหวัง
จึงกลาวไดวา การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เวลา และพื้นที่ ทําใหวัฒนธรรมมอญแบบจารีตใน
ชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ ถูกใหความหมายใหม ถูกใช และถูกเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ในปP พ.ศ.๒๕๕๙
ผูวิจัยพบวาแมวาบทบาทของผูอาวุโสและครอบครัวจะยังมีอยูในเชิงสัญลักษณ+ แตก็ถูกปรับเปลี่ยนไป
ใหสอดคลองกับคานิยมชุดใหมที่คนในชุมชนยึดถือ แมวากิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อเรื่องผีจะ
ยังคงเปXนกลไกทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ที่เชื่อมโยงจิตวิญญาณมอญเอาไว แตก็ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ขั้นตอน และกระบวนการใหสอดคลองกับความตองการของคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ในปP พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนวัดบางกระดี่ จัดใหมีปราชญ+หรือผูรูดานวัฒนธรรมมอญ เขาไปเปXน
วิทยากรเพื่อเผยแพรองค+ความรูดานวัตถุวัฒนธรรมมอญดานตางๆ ใหแกเด็กนักเรียน ตามจํานวน
ชั่วโมงที่กําหนดไวตามหลักสูตร อาทิ การเรียนรูภาษามอญ อาหารมอญ ดนตรีมอญ และปKกสไบ โดย
การเรี ย นรู มี การฝW กปฏิ บั ติ จ ริ งจนเด็ กนั กเรี ย นสามารถเขาใจและปฏิ บั ติได ผานการเชื่ อมโยงวั ต ถุ
วัฒนธรรมเขากับสัญญัติวัฒนธรรม จึงนับเปXนการริเริ่มที่สําคัญ ในการนําวัฒนธรรมมาใชเพื่อประกอบ
สรางชุดของจิตใจใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนบางกระดี่
อนึ่ง การที่โรงเรียนวัดบางกระดี่ เป•ดรับเด็กจากชุมชนตางๆ และมีเด็กเชื้อชาติไทยจํานวน
มาก เขามาศึกษารวมกับเด็กๆ ในชุมชนบางกระดี่ ซึ่งเด็กที่มาจากภายนอกชุมชนเหลานี้ สวนใหญไม
เคยใชภาษามอญหรือเขาใจวัฒนธรรมมอญ แตเมื่อมีโอกาสไดเขามารวมเรียนกับเด็กเชื้อสายมอญของ
ชุมชนบางกระดี่ ที่สวนใหญก็ไมสามารถใชภาษามอญเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดแลวเชนกัน
ทําใหการจัดการเรียนการสอนเรื่องวัตถุวัฒนธรรมมอญที่โรงเรียนบางกระดี่ เปXนสิ่งใหมที่เด็กนักเรียน
ทุ กคน ทั้ งที่ มีเ ชื้ อสายมอญและไมมี ไดเริ่ ม เรี ย นรู ไปพรอมๆ กั น โดยมี ป ราชญ+ ห รื อผู รู ของชุ มชน
หมุ น เวี ย นผลั ด เปลี่ ย นกั น มาเปX น วิ ท ยากร การเรี ย นรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น สงผลใหเกิ ด การพั ฒ นาระบบ
ความสัมพันธ+เชิงอํานาจชุดใหมระหวางโรงเรียนกับชุมชนขึ้น โดยชุมชนเปXนเจาของความรูและเปXนผู
กําหนดเงื่อนไขเรื่องความสัมพันธ+เชิงอํานาจระหวางปราชญ+ ผูอาวุโส และโรงเรียน ทั้งในดานการใช
พื้นที่ เวลา และทรัพยากรของโรงเรียน

๑๓๗

๒.๓ มรดกภูมิปdญญาทางวัฒนธรรม
ในสวนนี้ คณะผู วิ จัย จะนํ า เสนอผลการวิ จัย ในประเด็น ประเภทของมรดกภู มิปK ญ ญาทาง
วั ฒ นธรรมที่ พ บในชุ ม ชนบางกระดี่ โดยมุ งเนนการนํ า เสนอวั ฒ นธรรมที่ ยั งคงพบเห็ น หรื อ ปฏิ บั ติ
และสัญญัติวัฒนธรรมที่ยังมีการกลาวถึงและสังเกตไดในปKจจุบันเทานั้น
๑. สาขาศิลปะการแสดง
๑.๑ ทะแยมอญ
ประวั ติ ค วามเป` น มา ทะแยมอญ หรื อ “แหมะแขวก” “ปK ว แขก” “ฮะมายแขวก” หรื อ
“แขวกโมน” หมายถึงการละเลนของวงดนตรีประเภทเครื่องสายที่ประกอบดวย เครื่องดนตรีมอญและ
การขับรองของหญิงชายโตตอบกันดวยบทรองที่ไมหยาบคาย คําวา “แขวก” แปลวา เพลง “ปKว”
แปลวา มหรสพ “ปKวแขก” จึงหมายถึงมหรสพที่มีการขับรองและเลนดนตรี ในปKจจุบัน การแสดง
ทะแยมอญ หาชมและฟKงไดยากมากแลว แตในชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ยังมีวงทะแยมอญชื่อ “หงส+
ฟ‚ารามัญ” ซึ่งมี ลุงกัลยา ปุงบางกะดี่ เปXนหัวหนาคณะ ลุงกัลยา กลาวถึงประวัติความเปXนมาของการ
แสดงทะแยมอญวา
“แตเดิมนั้นมักจะเลนกันตามบอนสะบา รองเลนกันเพื่อความสนุกสนานครึกครื้น
ในชวงเทศกาลสําคัญของชุมชนเทานั้น โดยการแสดงทะแยมอญนี้ สามารถรองเลนกัน
ไดทั้งในงานมงคล งานรื่นเริง หรืองานอวมงคล”

ภาพ ๔๒ การเลนทะแยมอญ บางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๖)
วัตถุประสงคM เพื่อความสนุกสนานและเพื่อความบันเทิง โดยมุงเผยแผและสั่งสอนหลักธรรม
ตามความเชื่อทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังเปXนการปลูกฝKงความรูสึกรัก ภาคภูมิใจในความเปXนมอญ

๑๓๘

แสดงอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมมอญ และทํานุบํารุงการละเลนพื้นบานไวใหลูกหลานมอญบางกระดี่ได
เรียนรูและสืบสานตอไป
การแสดงทะแยมอญ ของคณะ “หงส+ฟ‚ารามัญ” เปXนวงดนตรีประเภทวงเครื่องสาย ลักษณะ
ของเพลงปฏิพากย+คลายๆ กับการเลนเพลงพื้นเมืองอื่นๆของไทย ประกอบดวยนักดนตรี และนักรอง
ทั้งหญิงและชายขับรองตอบโตกันเปXนคูๆ พรอมกับการรายรําประกอบเนื้อรองที่ไมหยาบคาย สวน
ใหญเปXนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร+ความเปXนมาของ
มอญ คติสอนใจ นิทาน และชาดกตางๆ โดยนําเนื้อหามาผูกรอยเปXนเรื่องราว เพื่อขับรองใหนาฟKงแทน
การอานหรือเลาเรื่อง นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาที่เนนการเกี้ยวพาราสีกันของคูแสดงหญิงชายมอญ
ปKจจุบัน คณะ “หงส+ฟ‚ารามัญ” มีแกนนําหลักซึ่งเปXนผูกอตั้งวง ๒ ทาน ที่คนคนสําคัญของ
ชุมชน เนื่องจากเปXนทั้งปราชญ+และผูอาวุโสของชุ มชน คือ ลุงจําเรียน แจงสวาง อายุ ๖๕ ปP และ
ลุงกัลยา ปุงบางกะดี่ อายุ ๗๓ ปP ทั้งสองทานเลาวา
“เพลงที่ใชรองในการแสดงทะแยมอญเปXนเพลงมอญ ที่มีทั้งความสนุก ตลกขบขัน
การแสดงหากจัดใหมีขึ้นในบอนสะบา อาจมีการรองเพลงเชียร+ฝˆายของตน โดยจะรอง
โตตอบกันระหวางชาย-หญิง หลังจากที่เลนสะบาแพชนะกัน โดยนักรองทะแยมอญ
ชายเรียกวา “แหมะแขวกหนิเตราะห+” และนักรองหญิง เรียกวา “แหมะแขวกหนิแป”
สํา หรั บ เครื่องดนตรี ที่ใชในการละเลน ประกอบดวย เครื่ องดนตรี หลั ก ๕ ชิ้ น ไดแก โกร
เจิกปŠอย (ซอสามสายมอญ) จยาม (จะเขมอญ) ปุงตัง (กลองสองหนาลักษณะคลายเป•งมาง) คะเด หรือ
หะเด (ฉิ่ง) และอะโลด หรือ ละโลด (ขลุยมอญ) แตในปKจจุบันพบวา มีการผสมผสานเขากับเครื่อง
ดนตรีไทยหลายชิ้นดวยกัน อาทิ ซอดวง ฉาบ และกรับ ในลักษณะของการรวมบรรเลงดวยกัน โดย
พบวาทํานองดนตรีที่นิยมนํามาใชเลนมี ๒ แบบ
แบบแรก เปXนการละเลนดวยทํานองมอญแบบดั้งเดิ ม ที่ชุมชนบางกระดี่เ คยนิยมนํามาใช
บรรเลงขับรองกันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ ตัวอยางเชน เจิกมัว โปคเซ อะหลนเซีย ชากกราย เกมเจิน
หะแกงัว แตอยางไรก็ตามพบวา ในปKจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความนิยมและความ
ตองการของชุมชนมากขึ้น แบบที่สอง มีลักษณะของการประยุกต+เพิ่มมากขึ้น อาทิ มีการนําทํานอง
เพลงไทยมาผสมผสานดวย มีการปรับเปลี่ยนทารําใหเปXนสมัยนิยมมากขึ้น แตยังคงรักษารูปแบบความ
เปXนมอญไว และยังคงใชเนื้อรองเปXนภาษามอญแบบเดิม
ปKจจุบันนักดนตรีหลักในคณะ “หงส+ฟ‚ารามัญ” ประกอบดวย ลุงจํานงค+ เขยะตา อายุ ๖o ปP
เลนเครื่องเลนประเภท จยาม (จะเข) นายวัฒนชัย ปุˆงบางกระดี่ อายุ ๒๓ ปP หลานชายของลุงกัลยา
เลน ฉิ่ง กรับ และซอดวง การแตงกายของนักแสดง ฝˆายชาย นุงโสรงหรือนุงผาลอยชาย เสื้อคอกลม

๑๓๙

สีสันสดใสหรือลายดอกสีฉูดฉาดตามคตินิยมของเครื่องแตงกายในเทศกาลสงกรานต+แบบไทย มีผา
คลองไหล แบบที่ปKกดวยลายปKกของชาวบางกระดี่ หรือที่เรียกวา “หยาดหะเริมโต‡ะ” มีดอกไมทัดหู
ทั้งดอกไมสดและดอกไมปลอมมีพูหอยตุงติ้งที่เรียกวา “ปะกาวแหมะแคว” มีการแตงหนา แตมแป‚ง
เปXนลวดลายพองามตามแบบมอญ ฝˆายหญิง สวมใสเสื้อเขารูปรัดเอว มีผา “หะเริมโต‡ะ” คลองคอ
สวมสไบเฉียงหรือพาดไหล นุงผาถุงยาวถึงขอเทา ป‚ายดานขาง ผาถุงอาจเปXนผาลายหรือผาพื้นก็ได
ทั้งนั้น ทั้งนี้ หากเปXนการแสดงในงานศพ ผูหญิงมักนิยมสวมใสเสื้อผาสีดํา สําหรับทรงผมจะรวบเกลา
เปXนมวย ประดับดวยเครื่องประดับผมที่เรียกวา “แหมะแควปาวซก” หรือตกแตงดวยดอกไมผาสีสดใส
และเครื่องประดับผมแบบมอญ ในปKจจุบันเครื่องประดับผมเปลี่ยนแปลงไปตามแบบสมัยนิยมมากขึ้น

ภาพ ๔๓ การแตงกายทะแยมอญของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมอญบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๖)
สําหรับการแสดงทะแยมอญ กอนเริ่มแสดงตองมีพิธีกรรมตามความเชื่อมอญ กลาวคือ มีพิธี
บูชาพระรัตนตรัย บิดา-มารดา เทพยดา เจาที่เจาทาง และพิธีกราบไหวบูชาครู โดยในพิธีจะมีดอกไม
ธูปเทียน เงินไหวครูจํานวน ๑๒ บาท ขันใสน้ํามนต+ โดยผูประกอบพิธีกรรมจะเปXนครูผูอาวุโส ที่มี
คุณสมบัติ ตามความเชื่อมอญ พิธี กรรมนี้มีเป‚าหมายสําคัญ เพื่อ เปXนขวัญและกําลั งใจใหกั บผูแสดง
เพื่อใหการแสดงสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
สําหรับการแสดงทะแยมอญ กอนเริ่มแสดงตองมีพิธีกรรมตามความเชื่อมอญ กลาวคือ มีพิธี
บูชาพระรัตนตรัย บิดา-มารดา เทพยดา เจาที่เจาทาง และพิธีกราบไหวบูชาครู โดยในพิธีจะมีดอกไม
ธูปเทียน เงินไหวครูจํานวน ๑๒ บาท ขันใสน้ํามนต+ โดยผูประกอบพิธีกรรมจะเปXนครูผูอาวุโส ที่มี

๑๔๐

คุณสมบัติ ตามความเชื่อมอญ พิธี กรรมนี้มีเป‚าหมายสําคัญ เพื่อ เปXนขวัญและกําลั งใจใหกั บผูแสดง
เพื่อใหการแสดงสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

ภาพ ๔๔ ตารางรับงานคณะ “หงส+ฟ‚ารามัญ”
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๖)
๑.๒ ปUyพาทยMมอญ
ประวัติความเป`นมา เชนเดียวกับชาวมอญในรัฐมอญ ประเทศพมา ชาวไทยรามัญในชุมชน
บางกระดี่ เปXนกลุมชาติพันธุ+ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ความเชื่อดังกลาว ไดถูกนํามารอยเรียงใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ ในรูปของบทกลอน ดนตรี และนิทาน
ปP•พาทย+มอญ หรือ พิณพาทย+รามัญ มีประวัติความเปXนมาตั้งแตสมัยพระเจากรุงธนบุรี เดิม
ประกอบดวยเครื่องดนตรี ๕ ชิ้นคือ โกร (ซอมอญ) จยาม (จะเขมอญ) อะโลด (ขลุยมอญ) ปุงตัง (กลอง
มอญ ลักษณะคลายเป•งมาง) และหะเดหรือคะเด (ฉิ่ง) ในระยะตอมาจึงมีการเพิ่มเครื่องดนตรีประเภท
เปˆ า ไดแก เนหรื อเป (ปP• ม อญ) และเครื่ องดนตรี ป ระเภทตี ไดแก ปาดหรื อปŠ า ด (ฆองวง) เป• งมั ง
(เป•งมาง) แตะเป••น แถะเป••น หรือฮะเป••น (ตะโพนมอญ)
วัตถุประสงคM เลนไดทั้งในงานมลคล งานอวมงคล และงานเทศกาลตางๆ มีวัตถุประสงค+ใน
การเลนแตกตางกันไปในแตละงาน เชน ในงานเทศกาล เชน งานลอยกระทงใชเพื่อสรางบรรยากาศ
ของความสนุกสนาน งานสงกรานต+ใชรองเกี้ยวพาราสีกันของผูแสดงทั้งสองฝˆาย ในงานบุญใชถายทอด
คําสอนทางพุทธศาสนา งานศพใชเพื่อเปXนการแสดงความอาลัยอาวรณ+ผูที่จากไป

๑๔๑

การแสดง ในอดีต เพลงที่เลนมีเพียง ๕-๖ เพลงเทานั้น รองดวยภาษามอญลวนๆ เชน หะเก
งัว (เที่ยงคืน) ชากกราย (เยี่ยงกวาง) เกมเจิน (ชางเดิน) ปลอยจาว (ใกลสวางหนุมกลับ)
ในปKจจุบัน เครื่องดนตรีที่ใชเลนในวงปP•พาทย+มอญในชุมชนบางกระดี่ นอกจากจะใชเครื่อง
ดนตรีแบบดั้งเดิมของมอญแลว ยังมีพัฒนาการ ปรับเปลี่ยน และมีการผสมผสานเครื่องดนตรีไทยเขา
ไปอีกหลายชนิด ไดแก ระนาดเอก หรือที่มอญเรียกวา ปาด ซอดวง กลองรําวง ฉาบเล็ก และกรับ
สวนคํารอง นอกจากเพลงที่เกี่ยวกับคําสอนทางพุทธศาสนาและพุทธประวัติ (แขวกเกิณ) มี
การเพิ่มเรื่องราวที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร+มอญ นิทาน คติสอนใจ และเพลงที่เกี่ยวกับอานิสงส+ กฎ
แหงกรรมและชาดก (แขวกกอม) เขาไปดวย การแสดงใชการรองนํา และเลนดนตรีคลอ หรือสอด
ประสานไปกับการรอง ตามแตเนื้อเรื่องจะพาไป โดยเนื้อหาที่รองจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของ
งานที่แสดง เชน ในงานมงคลสมรส พรรณนาประวัติความเปXนมาของคูบาวสาว อวยพรใหมีความสุข
อบรมสั่งสอนการใชชีวิตคูที่ดี แตสําหรับในงานศพ ใชพรรณนาประวัติและความดีงามของผูตาย ดังนั้น
กอนการแสดงทุกครั้ง ผูแสดงจึงตองศึกษาวัตถุประสงค+ของงานที่จะไปแสดง ตลอดจนเรื่องราวของ
เจาภาพเปX น อยางดี การแสดงของวงปP•พาทย+มอญในชุ มชนบางกระดี่ จึงมิ ใชเปX นการรองเลนตาม
วัตถุประสงค+ของการจัดงานเทานั้น แตยังเปXนตัวอยางหนึ่งของการใชกลไกทางวัฒนธรรม เพื่อการ
กระชับความสัมพันธ+ของผูแสดง เจาภาพ เครือญาติ และคนในชุมชนที่มารับชมการแสดงไปพรอมๆ
กัน
ในปKจจุบัน ขั้นตอนการแสดงไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก โดยพบวา หลังจากจัดวาง
เครื่องดนตรีเปXนระเบียบเรียบรอย ณ สถานที่จัดแสดงแลว แมวาจะไมมีแบบแผนที่ตายตัวในการจัด
วาง แตสวนใหญพบวา โกร จยาม อะโลด มักจะวางอยูดานหนา และจัดวางปุงตัง หะเด และเครื่อง
ดนตรีที่ใชประกอบจังหวะอื่นๆ ไวดานหลัง เมื่อเรียบรอยแลว ผูอาวุโสของวง จึงประกอบพิธีบูชาครู
เสร็จแลวจึงมีการบรรเลงเพลง ๒-๓ เพลงเพื่อเรียกผูชม สําหรับเพลงที่นิยมใชเลนเพื่อทักทายผูชมนั้น
พบวา ในปKจจุบันมักเปXนเพลงประจําคณะ หลังจากนั้นจึงเริ่มเลนเพลงอื่น อาทิ เพลงจีนแส แขกมอญ
ลมพัดชายเขา สีนวน จนถึงการแสดงชวงแรก จึงบรรเลงทํานองเดียว โดยมีการทอดลงและขึ้นใหม
ในชวงที่ฝˆายหญิงรองแก ทําซ้ําๆ ๔ ครั้ง ถือเปXนการจบการแสดง ๑ เพลง
สําหรับบทรอง ที่เปXนเรื่องทั่วๆ ไป ไดแก บทไหวครู (หญัดกูอะจา) บทเกี้ยวพาราสี (แขวก
ชยา) นอกจากบทรองที่เรียกวาสรอยหรือดอกแกวแลว ในปKจจุบัน มีการนําเพลงลูกทุงซึ่งเปXนที่นิยม
รูจักกันแพรหลาย มารองเลนผสมไปดวย โดยใชถอยคําทั้งภาษามอญ และภาษาไทย และมักป•ดทาย
ดวยเพลงสรรเสริญพระบารมี
วงปP•พาทย+มอญนี้ หากเลนประกอบการแสดงอื่นๆ เชน ทะแยมอญ วิธีการแตงกายจะแตกตาง
กันไป เชน ในงานอวมงคลจะสวมเสื้อผาสีทึมๆ และสีขาว แตในงานมงคล ฝˆายชายนิยมสวมเสื้อลายสี
สด คอพวงมาลัยแขนสั้น นุงโสรง ลักษณะเปXนผาพื้นหรือลาย นุงแบบจีบหนานางของไทย ที่เรียกวา

๑๔๒

“ลอยชาย” เวลานุงใหทับเสื้อ คาดเข็มขัดใหเรียบรอย มีผาคลองไหลสีสด การคลองจะปลอยใหชาย
ผาทั้งสองไพลไปดานหลัง และทัดดอกไมที่หู แตงแกมดวยแป‚งเปXนลวดลายพองาม ฝˆายหญิง นิยม
เกลาผมมวย ประดับผมดวยเครื่องประดับ มีทั้งดอกไมสด ดอกไมผา และเครื่องประดับตามสมัยนิยม
เสื้อรัดรูป ปลอยชายเสื้อไวดานนอก มีผาพาดไหลสีสด ซึ่งปKกมือตามแบบมอญ ซึ่งอาจคลองคอหอย
ชายผาไวดานหนาทั้งสองชาย สะพายเฉียงรอบตัวแบบคลองสไบไทย หรือพาดไหลดานเดียว ผานุง
ฝˆายหญิง จะยาวถึงขอเทา นุงแบบป‚ายตามสะดวก

ภาพ ๔๕ เครื่องดนตรีมอญ ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
๑.๓ คอนเสริ์ทลอยชาย
ประวัติความเป`นมา คอนเสริ์ทลอยชาย หรือที่ภาษามอญเรียกวา “ราน-ชาย” มีความหมาย
ทั่วไปวา ราเริง มีความสุข สนุกสนาน และความเจริญ แตสําหรับชาวไทยรามัญบางกระดี่ หมายถึง
การแตงกายแบบมอญ โดยผูชายนุงผาโจงกระเบนแบบไทยขมวดเปXนปมดานหนา แตปลอยชายโดยไม
เหน็บกระเบนไวดานหลัง ผูหญิงแตงกายแบบมอญ จัดเปXนการศิลปะการแสดงรวมสมัย ที่ชาวชุมชน
บางกระดี่ คิด และริ เ ริ่ มใหมี ขึ้น เดิ มจัด ขึ้ น บริเ วณหนากุ ฏิ พระ แตคนนชุ มชนจํ า นวนมากเห็ น วาไม
เหมาะสม ปKจจุบัน จึงยายมาจัดที่บริเวณลานจอดรถริมคลองสนามชัย
วัตถุประสงคM เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง และสรางความสามัคคีใหแกคนในชุมชน เนื่องจาก
ในเทศกาลสงกรานต+ เปXนชวงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวสวนใหญตางเดินทางกลับมาเยี่ยมบิดามารดา
และยังเปXนการอนุรักษ+การแตงกายแบบมอญไวในหมูเด็กและเยาวชนคนรุนใหมอีกประการหนึ่งดวย
การแสดง บรรเลงดนตรีดวยวงดนตรีประเภทสตริงก+รวมสมัย นิยมจัดงานในคืนวันที่ ๑๘
เมษายน ของทุกปP ในงานจะมีทั้งคนหนุมสาวในชุมชน และบุคคลภายนอกเขามารวมงานจํานวนมาก
เตนรําดวยทาเตนแบบรวมสมัย ไมจํากัดทาเตนหรือวางกติกาในการเตน แลวแตผูเขามารวมงาน

๑๔๓

๒. สาขางานชางฝUมือดั้งเดิม
๒.๑ การสานกก
กก เปXนพืชลมลุกในวงศ+ Cyperaceae มีชื่อสามัญวา Sedge เปXนวัชพืชน้ํา ชอบขึ้นในพื้นที่
ชื้นแฉะชุมน้ําหรือพื้นที่ชายน้ํา ลักษณะแตกเปXนกอลําตนมีเนื้อเหนียว เนื่องจากชุมชนไทยรามัญบาง
กระดี่ เปXนชุมชนที่มีอาณาบริเวณติดกับแหลงน้ําตามธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ+อยูมาก จึงพบ
ตนกกขึ้นอยูทั่วไปตามชายน้ํา
กก ที่ชาวไทยรามัญบางกระดี่นํามาสาน มีทั้ง กกกลม หรือที่คนมอญเรียกวา “ฮะ มิ” และกก
เหลี่ยม หรือ “ฮะ โหรก” แตเนื่องจากในปKจจุบัน กกเหลี่ยมหาไดงายกวากกกลม ชาวบางกระดี่จึงนิยม
ใชกกเหลี่ยมมากกวา นอกจากนี้ ยังเปXนเพราะเวลานํากกชนิดนี้มาใชสาน จะไดลวดลายที่สวยงามกวา
ออนนุม นาใชมากกวา ในขณะที่ กกกลม แมวาจะมีความหนาและทนทานกวา แตก็หาไดยากมากแลว
ในปKจจุบัน
ในอดีตชาวไทยรามัญบางกระดี่นิยมสานกก เปXนตะกรา เสื่อกก หรือ ฮะกอฮะโหรก เนื่องจาก
การดําเนินชีวิตของคนในชุมชนบางกระดี่ในยุคจารีตจะมีความผูกพันกับเสื่อกกมาก นอกจากใชงานใน
ชีวิตประจําวันแลว เมื่อเสียชีวิตยังใชเสื่อกกหอศพของเจาของอีกดวย เสื่อกก จึงเปXนของใชประจําตัวที่
ตองดูแลรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ หากปลอยปละใหขาดทรุดโทรมลง เมื่อตายลง
โดยกระทันหันก็เปXนที่นาอับอาย เสื่อกกตามนัยนี้ จึงสะทอนมโนทัศน+ดานสัญญัติวัฒนธรรม ในเรื่อง
การใชชีวิตดวยความไมประมาท
ในปKจจุบัน แมวายังมีการสานเสื่อกกอยู แตมีความนิยมสานเครื่องใชขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น
อาทิ ของใชในบานที่ใชกันในชีวิตประจําวัน กระเป¥า พัดขนาดเล็ก และของที่ระลึกขนาดเล็กอื่นๆ เพื่อ
จําหนายใหแกนักทองเที่ยว
๒.๒ การเย็บจาก
“จาก” ของชุ ม ชนไทยรามั ญ บางกระดี่ ถู ก นํ า มาจากตนจาก (Nypa Palm, Mangrove
Palm) ซึ่งเปXนตนไมตระกูลปาล+มชนิดหนึ่ง ที่เปXนพืชเกาแกมาก อายุกวา ๗๐ ลานปPมาแลว พบได
ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตนจาก เติบโตไดดีในดินโคลนตามปˆาชายเลน หรือริมคลองหรือ
บริเวณที่ดินชื้นแฉะ ที่ๆมีน้ําเค็มทวมถึง หรือบริเวณน้ํากรอย ดานทายชุมชน การที่ตนจากมีลําตนอยู
ใตดิน และจะขึ้นเปXนกอรวมกันอยูเปXนดงหนาแนน ลักษณะของใบ คลายใบมะพราว แตจะมีขนาด
ใหญกวา ลักษณะเปXนใบเดี่ยวแบบขนนก ยาวประมาณ ๓-๙ เมตร ใบยอยมีลักษณะเรียวยาวประมาณ
๑-๑.๕ เมตร ทําใหบริเวณที่ตนจากขึ้นอยูมีสัตว+ตางเขามาอาศัยอยูจํานวนมากตามธรรมชาติ
วัสดุที่ใชประกอบดวย ใบจาก หวายลิงหรือเชือกฟาง ไมไผสําหรับทําตับจาก เข็ม และมีด
วิธีการเย็บจาก เริ่มจากการคัดเลือกใบจาก ที่แกและใบมีขนาดใหญ หลังจากนั้นจึงนํามาเลาะเอา
ทางออก มัดรวมกันไวกอน แลวจึงนําไปแชในน้ํา เพื่อรักษาอายุการใชงานใหนานขึ้น ในปKจจุบัน หวาย

๑๔๔

เปXนวัสดุที่หายากแลวในชุมชน ชาวบางกระดี่จึงนิยมใชเชือกฟางแทน การทําตับจาก เริ่มจากนําไมไผ
มาตัดเปXนทอนๆ ความยาวประมาณ ๑.๓๐-๑.๕๐ เมตร ผาออกเปXนซี่ กวางประมาณ ๑.๕ นิ้ว เมื่อ
เรียบรอยแลวจึงนํามามัดรวมกัน กอนนําไปแชในน้ําเค็ม เพื่อป‚องกันการกัดกินของมอด
หลังจากนั้น จึงนําจากที่เตรียมไวมาวางเรียงกัน เริ่มจากใบแก ๒ ใบซอนทับกันกอน หลังจาก
นั้น จึงพับหุมแกนที่ทําจากกานใบ ใชเชือกฟางผูกติดใหแนหนามั่นคง แลวจึงเริ่มเย็บจากดานบนลง
ลาง กอนเอาใบจากคูตอไปมาวางเรียงกันไปเรื่อยๆ จนหมดตับจากที่เตรียมไว เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว
จึงนําไปตากใหแหง กอนนําไปใชมุงหลังคาตอไป ผูอาวุโสของชุมชนบางกระดี่เลาวา ตับจากที่เรียง
ซอนกัน ๒ ใบ เมื่อนํามามุงหลังคาบาน จะมีอายุใชงานประมาณ ๖-๘ ปP หากซอนทับกัน ๓ ใบ จะมี
อายุใชงานนานเพิ่มขึ้น หรือประมาณ ๑๐-๑๕ ปP

ภาพ ๔๖ การเย็บจาก ชุมชนบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
๒.๓ การเผาถาน ทําฟmน
เนื่องจากชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ เปXนชุมชนที่มีพื้นที่บางสวนเปXนปˆาชายเลน ชาวบางกระดี่
ตั้งแตยุคจารีต จึงสามารถหาไมมาทําฟ–นไดงาย และนิยมใชฟ–นและถานในการหุงหาอาหาร อาชีพตัด
ฟ–นและเผาถาน จึงเปXนอาชีพหลักที่สําคัญของชุมชนมาตั้งแตอดี ต โดยตันไมที่นิยมนํา มาใชทําฟ– น
ไดแก ตนขวาด ตนโกงกาง ตนแสม ตนกระบูน ตนตาตุมหรือกะตุม แตปKจจุบัน เนื่องจากการหาไมมา
ใชเพื่อเผาถานเริ่มยากแลว และประกอบกับ มีความนิยมใชพลังงานเพื่อการประกอบอาหารจากแหลง
อื่น ทําใหการเผาถาน หาฟ–น เกือบหมดไปจากชุมชนบางกระดี่

๑๔๕

การเผาถาน เปXนภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนบางกระดี่ที่กําลังสูญหายไป ในอดีต เริ่ม
จากการหาไมที่มีเนื้อเหมาะสม มาตัดเปXนทอนๆ ขุดหลุมในดินขนาดกวางประมาณ ๑๒๐ เซนติเมตร
ลึกประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ใสทอนไมที่จะเผาลงไป ปูทับดวยใบไมแหง เพื่อจุดเปXนเชื้อเพลิง กลบ
ดวยดิน เหลือชองเล็กๆ ไวเพื่อใหเปXนชองระบายอากาศ เผาในเวลาเย็น และปลอยทิ้งไวทั้งคืน เชา
วันรุงขึ้นจึงมาเป•ดหลุม เอาถานออกมา ผึ่งทิ้งไว จนแหงสนิทจึงเก็บเอาไวใชงานตอไป
สําหรับการทําฟ–น นับเปXนอาชีพเกาแกของคนในชุมชนบางกระดี่ ในอดีต อาชีพตัดฟ–นเปXน
อาชีพเสริมหลังชวงหมดหนานาแลว โดยตนไมที่พบทั่วไปในชุมชน ที่นิยมนํามาทําฟ–น ไดแก ตนขวาด
โกงกาง แสม กระบูน ตนตาตุมหรือไมกะตุม ที่ขึ้นอยูตามปˆาชายเลนซึ่งมีน้ําทวมขังโดยรอบชุมชน
การตัดฟ–นจะใชขวานในกรณีที่ลําตนของไมประเภทนั้นๆ มีขนาดใหญ และมีดอีโตหากลําตน
มีขนาดไมใหญจนเกินไป โดยตัดเฉียงลงทั้งสองดาน หรือที่เรียกวา การตัดแบบหางแซว ทั้งนี้ ตอง
ศึกษาประเภทและคุณลักษณะของตนไมที่จะตัดใหดี ไมบางชนิดมียางพิษ เชน ไมกะตุม ผูตัดตอง
ระมั ด ระวั ง ไมใหกระเด็ น ถู ก ตั ว หรื อ เขาตา ไมที่ ตั ด มาทํ า ฟ– น ควรมี ค วามยาวประมาณ ๘๐-๙๐
เซนติเมตร ชาวมอญบางกระดี่เรียกวา “ไมขนาด” หรือ “ฮะนาด” สวนกิ่งเล็กๆ ที่ริดออก เรียกวา
“ไมรอน” หรือ “โอ‡ะ ฮะ-รอน” มีขนาดประมาณ ๑ นิ้วหรือ ๑.๕ นิ้ว ใชวิธีการตัดแบบหางแซวเชนกัน
แตจะนําไมงามมาปKกดิน กอนนําไมที่จะริดมาทาบลงตรงงามที่ปKกไว แลวจึงตัดไม สําหรับตอไม จะ
ปลอยไวใหตาย กอนขุดไปใชประโยชน+อื่นๆ ตอไป
๒.๔ การทําแส
เนื่ องจากเปX นชุ มชนบางกระดี่ ตั้งอยูริ มน้ํา จึ งมั กมียุ งและแมลงตางๆ มารบกวนในการใช
ชีวิตประจําวันตลอดเวลา ในอดีต ตนจากเปXนพืชเศรษฐกิจของชุมชน และเปXนตนไมที่สามารถหาได
โดยทั่ ว ไป และนํา มาใชประโยชน+ไดทุ กสวน หรื อใชไดทั้ งกอ ไดแก สะโพกใชทํ ากระทง ทางจาก
นํามาใชทําฝาบาน ใบจากใชมุงหลังคา หรือหอขนม ใบออนใชหอขามตมมัด มวนยาสูบ ดอกและโหมง
ออน ใชประกอบอาหารหรือปาดน้ําตาล ลูกจากใชทําขนม สวนที่นํามาใชทําแส คือ กานโหมง
แสของชาวบางกระดี่ ทําจากกานดอกจากที่ใกลจะเปXนลูกจากแลว โดยใชดอกตัวผู นํามาทุบ
จนแตกออกเปXนเสนๆ ความยาวของแสขึ้นอยูกับขอของดอก หลังจากนั้นจึงมัดรวมเขากับดาม ยางที่
ไดจากโหมง นํามาใชยอมแสที่ทุบได ทําใหมีสีน้ําตาลออนเปXนธรรมชาติ มีประโยชน+ในการปKดไลยุง
และแมลงที่มารบกวน

๑๔๖

ภาพ ๔๗ สาธิตการทําแส มอญบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๗)
๒.๕ การปdกสไบ
มีเรื่องเลาเกี่ยวกับที่มาของการปKกสไบมอญของชุมชนบางกระดี่วา เกิดจากความหวาดกลัววา
ชาติมอญจะลมสลายไปตามคําทํานายโบราณ หรือ “แมงเจน” หากเกิดเหตุ ๑๐ ประการ และ ๑ ใน
๑๐ ประการ ที่คําทํานายโบราณ ไดกลาวไวไดแก “หญิงมอญจะละทิ้งสไบ” ในอดีตสไบมอญ หรือ
“หญาดฮะเหริ่มโตะ” ในชุมชนบางกระดี่จะทําจากผาฝ‚ายสีพื้นเทานั้น แตตอมาไดมีพัฒนาการใชผา
ไหม ผาลินิน และผาใยแกว ตามความนิยมและประโยชน+ในการใชงาน สไบมอญบางกระดี่ ไดรับการ
กลาวขานวาสวยงามที่สุด มีอายุเกาแกมากกวา ๑๐๐ ปP หรือบางครั้งรูจักกันในนามของสไบมอญ
น้ําเค็ม พบอยูทั่วไปในชุมชนมอญแถบสมุทรสาคร การหมสไบของชาวบางกระดี่แตกตางกันระหวาง
ชายและหญิง โดยผูชายนิยมหม ๓ แบบคือ พาดสไบบนบาสองดาน หมเฉียง และพาดบา สวนผูหญิง
นิยมหม ๓ แบบคือ หมเฉียง คลองคอ และพาดไหล

๑๔๗

ภาพ ๔๘ สไบมอญบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
นิยมใชผาสีพื้น เชน ผาโทเรเนื้อดี หรือผาไหมอิตาลีที่ผานการอบและรองดวยผากาวแลว
โดยทั่วไปนิยมใชผาสีสดใส อาทิ สีสม สีเขียว สีแดง สีฟ‚า และสีมวง กวางประมาณ ๕๐ เซนติเมตร
ยาวประมาณ ๑๘๐-๒๕๐ เซนติเมตร สวนดายที่ใชปKก นิยมดายอเนกประสงค+ยี่หอวีนัสเบอร+ ๘ เนน
การใชสีตรงขามกับผาปKก โดยทั่วไปสไบหนึ่งผืน นิยมใชสีดายสําหรับปKก ๓-๔ สี สําหรับสะดึง ใชไดทั้ง
ที่เปXนไมและพลาสติก นอกจากนี้ วัสดุทั่วไปที่ใช ไดแก เข็ม หมอนปKกเข็ม ไมบรรทัด และดินสอเขียน
ผา
หลังจากนั้นจึงลอกลายที่นิยมปKกลงบนขอบสไบ ไดแก ลายดอกพิกุล และลายดอกจัน สวน
บริเวณกลางผืนผานิยมปKกลายดอกมะเขือ หรือลายดอกไมหากลีบ สลับสีกับผืนผา บางครั้งมีการปKก
รูปหงส+ซึ่งเปXนสัญลักษณ+ของชนชาติมอญลงไปบนผืนสไบดวย เมื่อปKกลายทั้งหมดเรียบรอยแลว จึง
ประกบริมผาทั้งสองดานใหเสมอกัน ดวยการเนาหรือตรึงดวยเข็มหมุด แลวจึงปKกริมผาแบบคัทเวิร+ค
เมื่อเสร็จเรียบรอย จึงตัดขอบสไบใหเปXนลายหยักตามลายที่ลอกไว การเก็บรักษา ใชวิธีซักมือดวยน้ํา
สบู ผึ่งลมใหแหง รีดดวยความรอนระดับต่ํา พับเก็บหรือแขวนแบบทิ้งชาย

๑๔๘

ภาพ ๔๙ การหุมสไบและมวยผมของสุภาพสตรีมอญในงานสงกรานต+บางกระดี่ ปP พ.ศ.๒๕๕๘
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
๒.๖ ธงตะขาบ
ชาวมอญบางกระดี่ มีการสรางเสาเพื่อบูชาพระพุทธเจาและเพื่อรําลึกถึงเมืองหงสาวดีของ
มอญ ในอดีตเสาในชุมชนบางกระดี่จึงมี ๒ ลักษณะ คือ เสาหงส+และเสาธงตะขาบ หรือ “โหน”ที่ใช
เพื่อบูชาพญาตะขาบ ตามความเชื่อที่ปรากฏในเรื่องเลาที่สืบทอดตอกันมา วาเมื่อพระพุทธเจาตรัสรู
แลว ไดเสด็จขึ้นไปจําพรรษาบนสวรรค+ชั้นดาวดึงส+ และไดแสดงธรรมโปรดพระมารดาเปXนเวลา ๓
เดือน แลวเสด็จกลับมายังโลกมนุษย+ในวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ฝˆายมนุษย+ในโลกพอทราบขาวดีใจ จึง
ไดพรอมใจกันปรุงอาหารเพื่อใสบาตรและเฉลิมฉลองการเสด็จกลับมาของพระพุทธเจา และปKกธงสวย
งานเพื่อเฉลิมฉลอง โดยในพิธีฉลองนี้ ชนชาติมอญเลือกใชธงรูปตะขาบ หรือที่ตอมาเรียกสั้นๆ วา ธง
ตะขาบ หรือ “อะลามเทียะกี่” เพื่อแสดงสัญลักษณ+ในการตอนรับการเสด็จกลับมาของพระพุทธเจา
แตในระยะหลัง ไดมีการปรับเปลี่ยนความเชื่อและวิธีประดับธง คือ แขวนธงตะขาบบนเสา
หงส+ดวย และเรียกรวมๆวา เสาหงส+ธงตะขาบ หรือบางครั้งก็เรียกธงตะขาบวา หางหงส+ โดยในปKจจุบัน
ผูอาวุโสในชุมชนบางกระดี่ เลาวา ตะขาบเปXนสัตว+ที่มีพิษ และมีเขี้ยวเล็บที่เปXนอันตราย สามารถดูแล
ปกป‚องลูกออนจํานวนมากได ดังนั้น ในเชิงสัญญัติวัฒนธรรม การใชธงตะขาบ จึงเปXนการสื่อสารในเชิง
สัญลักษณ+ ๒ ความหมายดวยกัน ประการแรก หมายความวา ชนชาติมอญ ไมเคยหวาดเกรงตอศัตรู
หากไดผู นํ า ที่ดี ก็ จะสามารถคุมครองเหลาบริ วารใหมี ความสุ ขสงบได ประการที่ส อง เปX น การสื่ อ
ความหมายในทางธรรม ที่มองวา หมายถึงการบําเพ็ญเพียง ๑๐ ชาติประกอบดวย มรรค ๔ ผล ๔
นิพพาน ๑ และอายุพรรษาของพระพุทธเจา ตั้งแตตรัสรูจนปรินิพพานรวม ๔๕ พรรษา
การบูชาดวยธงตะขาบ นอกจากจะติดบนเสาหงส+แลว ยังนิยมไปติดไวตามเจดีย+ที่บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ เสาหงส+โบสถ+ และวิหารในชวงเทศกาลสงกรานต+ การทําบุญฉลองใหผูตาย โดยในอดีต
มีการตัดผมของตนเองไปผูกเอาไวที่พู ตรงปลายตุมของธงตะขาบ เพื่อเปXนพุทธบูชาและเปXนสิริมงคล

๑๔๙

แกเจาของธงดวย โดยประเพณีสําคัญที่จะมีการแหและประดับธงตะขาบ ไดแก สงกรานต+ เพื่อนําไป
ถวายวัดและติดไวบนเสาหงส+
วัสดุประกอบดวย ผาโทเรสีแดง กวาง ๑๒x๔๗ เซนติเมตร จํานวน ๕ ผืน ไมเสียบลูกชิ้นขนาด
ยาว ๖.๕ นิ้ว ๕๐ อัน กระดาษฟ•วเจอร+บอร+ด ๑๐ แผน กระดาษสติกเกอร+สี ๑ มวน กระดาษโปสเตอร+
สะทอนแสงสีเงิน สีทอง ขนาดเอ๔ จํานวน ๑ แผน ธงรูปสามเหลี่ยม กวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๕
เซนติเมตร กาว ดินสอ กรรไก ไมบรรทัด ไหมพรมหรือเชือกฟางยาวประมาณ ๑๒ เซนติเมตร มัดรวม
เปXนพูหอย วัสดุสําหรับตกแตงผืนธง อาทิ ลูกปKดสีตางๆ
วิธีการทํามีขั้นตอนสําคัญโดยสรุป ดังนี้
(๑) แบงผาแดงออกเปXน ๙ ชอง หางกันชองละประมาณ ๕ เซนติเมตร
(๒) ทากาวตรงสวนหัวและหางของธง
(๓) ติดไมลูกชิ้นที่ดานขางของธงทุกชองทั้ง ๙ ชองและชองบนลางอีก ๑ ชอง โดยให
ไมแตละอันยื่นออกมาดานขางประมาณขางละ ๒ เซนติเมตร เพื่อติดธงสามเหลี่ยมขนาดเล็ก
(๔) ติดธงสามเหลี่ยมขนาดเล็กที่ปลายไมทุกอัน รวม ๒๐ อัน
(๕) ตกแตงผืนธงดวยวัสดุที่เตรียมไว
(๖) ติดพูไหมพรมที่เตรียมไวที่ปลายสวนหางของธงตะขาบ

ภาพ ๕๐ ขบวนแหและการประดับธงตะขาบงานสงกรานต+บางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
๒.๗ ฉัตร ธงกระดาษ หรือรมมอญ
เนื่องจากชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ เปXนพุทธศาสนิกชนที่เครงครัด ดังนั้น จึงมีชางฝPมือ
ประกอบสรางสิ่งตางๆ เพื่อใชในพิธีกรรมตามความเชื่อทางพุทธศาสนาที่มีฝPมือหลายคน นอกจากนี้ ธง
มอญ ยังถูกใชเปXนเครื่องสักการบูชาเทวดาอารักษ+ การทําธงกระดาษ ฉัตร หรือรมมอญ นิยมทํากัน

๑๕๐

ในชวงเทศกาลสงกรานต+ หรือในชวงเทศมหาชาติ โดยมีวัตถุประสงค+สําคัญ เพื่อใชบูชาพระและบูชาผี
บรรพบุรุษ ซึ่งชาวบางกระดี่บรรจุกระดูกของบรรพบุรุษไวในชองกําแพงของวัดบางกระดี่
วิธีการทํามีขั้นตอนสําคัญโดยสรุป ดังนี้
ฉั ต ร (รม) ของชาวบางกระดี่ ทํ า จากกระดาษ หรื อเรี ย กวา “นู ” มี ทั้ งที่ เ ปX น รู ป สี่ เ หลี่ ย ม
สามเหลี่ยม นํามาตัดใหเปXนริ้วมีลวดลายตามรอยตัดสวยงาม สีสันสดใส ลวดลายแตละลายไดรับการ
ถายทอดมาจากบรรพบุรุษของแตละครอบครัว

ภาพ ๕๑ การตกแตงธงหลากสีในชวงเทศกาลในชุมชนบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
๒.๘ เรือแปดแจว
เนื่องจากชุมชนบางกระดี่ เปXนชุมชนริมน้ํา ในอดีต การเดินทางเกือบทั้งหมดของคนในชุมชน
จึงเปXนการเดินทางทางน้ํา เรือที่ใช ไดแก เรือพาย เรือแจว และเรือเครื่อง คนในชุมชนทั่วไปนิยมใชเรือ
พาย และเรือแจว พระอาจารย+สิน อดีตเจาอาวาสวัดบางกระดี่องค+ที่ ๔ เปXนผูไปหาซื้อมาใชในกิจการ
ของวัด เพื่อเปXนพาหนะของพระภิกษุสงฆ+เวลารับนิมนตร+ตางๆ และใชรับนาคจากชุมชน เพื่อแหแหน
ไปบวชที่วัดอื่น โดยเรือ ๘ แจวที่ถูกซื้อมานี้ เปXนเรือเกาซื้อมาจากชาวบานที่บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ไดรั บการซอมแซมครั้ งใหญ เมื่ อคราวที่ใชเปXน พาหนะรับ นิ มนตร+ ไปงานฉลองสะพานพุทธในสมั ย
รัชกาลที่ ๗ อดีตฝPพายตามคําบอกเลาของผูอาวุโสในชุมชน ไดแก ลุงดํารง ปุงบางกระดี่ ลุงเปลี่ยน
ประเสริญ ลุงหงสา พุกละกรุด ลุงชั น สอนสํ าแดง ลุ งแคลว เปPยมาลัย ภายหลั งที่พระอาจารย+สิ น
มรณภาพ ไมคอยมีใครกลาใชเรือนี้ เนื่องจากมีความเชื่อวามีวิญญาณของทานสิงสถิตย+อยู เนื่องจาก
ทานถูกทํารายและทารุณโดยการมัดและฝKงทั้งเปXนที่มุเดิง ในหมูบานเกริกป‚อย ในชวงปP พ.ศ.๒๔๙๒
ในขณะที่นําวัตถุมงคลไปแจกจายใหทหารมอญกูชาติในพมา จนทานถึงแกมรณภาพในขณะอยูในเพศ
บรรพชิต

๑๕๑

ลักษณะทั่วไป เปXนเรือไม มีเกšงอยูกลางลํามีหลังคากันแดดฝน ใชในการเดินทางระยะไกล ตัว
เกšงแบงออกเปXน ๒ สวน สวนชั้นบนใชเปXนที่นั่งของพระผูใหญ สวนภายในเกšงเปXนที่นั่งของพระภิกษุที่
ออนพรรษาและเณร ปKจจุบันเรือนี้ผุพังและขาดการซอมบํารุง เนื่องจากไมไดใชงานมานานแลว
๒.๙ เรือนมอญ
เนื่องจากชุมชนบางกระดี่ เปXนชุมชนริมน้ํา ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ราบลุมซึ่งมีน้ําทวมถึงเปXนประจํา
ทุกปP รอบๆชุมชนมีปˆาชายเลนอุดมสมบูรณ+มาก บานหรือที่ชาวบางกระดี่เรียกวา “ฮอย” ถูกสรางขึ้น
บนพื้ นฐานความเชื่ อและวัฒ นธรรมมอญที่ไดรับ การสืบ ทอดตอกันมา วัสดุ ที่ใชในอดีต จะเปXน วัส ดุ
ชั่วคราว อาทิ ไมไผและใบจาก หรือวัสดุที่หาไดในชุมชนอื่นๆ เนื่องจากมีความคิดวา เปXนการอาศัยอยู
ชั่วคราว แตตอมา ในรุนที่สองของชาวไทยรามัญ จึงเริ่มมีการกอสรางบานดวยไมและวัสดุที่คงทนถาวร
มากขึ้น
บานมอญ เปXนบานสองชั้นใตถุนสูง เป•ดโลง หลังคาทรงจั่ว รูปแบบเสาเรือนมี ๓ เสาหลัก เสา
แรกคือ เสาเอก หรือเสาตัวผู เปXนเสาที่สําคัญที่สุด เพราะเปXนเสาผีบรรพบุรุษ หรือที่เรียกวา เสาปะ
โหนก เปXนที่สิงสถิตย+ของผีบรรพบุรุษ เสานี้ ชาวไทยรามัญบางกระดี่มีความเชื่อวา หามตอกตะปูโดย
เด็ดขาด และใหนําพวงอามัย ผาสามสี และป•ดแผนทองไวเพื่อกราบไหวบูชา บางบานตั้งรูปบรรพบุรุษ
ไวดวยเพื่ อกราบไหว เสาที่ ส อง คื อเสาโท หรื อเสาตั ว เมี ย และเสาที่ ส ามคื อ เสาพระ อยู ทางทิ ศ
ตะวันออกของบาน การขยายบานจะทําไดทุกทิศยกเวนทิศตะวันออก โดยพื้นบานและหลังคาสวนที่
ตอเติมตองต่ํากวาเรือนหลังแรก มีบันไดขึ้นลงหนาบาน เพื่อใหสะดวก ตามคติความเชื่อวาหามน้ําศพ
ลอดใตถุนบาน ฝาบานมอญเปXนฝาไมเขาลิ้น ภายในบานจะมีหิ้งพระประจําบาน ตั้งอยูบริเวณมุมบาน
เหนือหัวนอนของเจาของบาน เพื่อใหไดกราบไหวสวดมนตร+กอนเขานอนทุกวัน
ชานบานมอญ นิยมทําลูกกรงโดยรอบ และใชเปXนที่รับรองผูมาเยือน ครัวจะนิยมสรางไวใน
บริเวณต่ําสุดของบาน ในอดีต ชาวไทยรามัญบางกระดี่นิยมทําพื้นกระดานเปXนรองไว เพื่อใหสะดวก
เวลามีหญิงคลอดบุตรและตองอยูไฟ แตในปKจจุบัน ไมนิยมแลว เนื่องจากปKญหาน้ําเนาเสียโดยรอบ
ชุมชน ทําใหมียุงชุกชุม และแมสวนใหญ ลวนไปคลองบุตรที่โรงพยาบาลหมดแลว

๑๕๒

ภาพ ๕๒ เครื่องบูชาผีบรรพบุรุษในบาน
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๗)
๒.๑o พระพุทธรูปยืนไมแกะสลัก
พระพุทธรูปยืนไมแกะสลัก วัดบางกระดี่ ประดิษฐานอยูที่ศาลาสี่หลัง มาตั้งแต พ.ศ.๒๔๖o๒๔๙๒ ถูกสรางขึ้นโดยดําริของพระอาจารย+สิน เจาอาวาสวัดบางกระดี่ องค+ที่ ๖ เนื่องจากเห็นวาใน
สมั ย นั้ น มี พ ระพุ ท ธรู ป ยื น ประดิ ษ ฐานอยู ในพระอุ โ บสถอยู นอย ทั้ ง นี้ คุ ณ ลุ ง ดํ า รง ปุ ง บางกระดี่
สั น นิ ษฐานวา พระพุ ทธรู ป ยื น อาจเปX น พระพุ ทธรู ป ปางประจํ า วั น เกิ ด ของทานเจาอาวาสก็ เ ปX น ได
ประกอบกับในชวงประมาณปP พ.ศ.๒๔๘๔ มีเศรษฐีมอญจากอัมพวามาแจงวามีเสาไมโลมาขนาดใหญ
งดงามมากอยู ที่ วั ด อั ม พวา ซึ่ ง ไมประเภทนี้ ค นมอญนิ ย มนํ า มาใชแกะสลั ก เปX น เครื่ อ งดนตรี ม อญ
เนื่องจากเปXนไมเนื้อแข็งที่ปลวกไมสามารถกัดกินทําลายได ในขณะเดียวกัน ก็แกะสลักไดงายกวาไมสัก
เมื่อพระอาจารย+สินทราบดังนั้น จึงมอบหมายใหนําเรือ ๘ แจวไปชักลากไมดังกลาวมา และ
มอบหมายใหชางแกะสลักไมจากเชียงใหมเปXนผูแกะสลักพระพุทธรูปยืนองค+นี้ หลังจากเดือนเศษ ชาง
แกะสลักดําเนินการแลวเสร็จ แตพระอาจารย+สินเห็นวาไมงดงาม จึงไดมอบหมายใหคนในชุมชนไปจาง
ชางแกะสลักไมรายใหมมาจากบานขมิ้น บางกอกนอย เพื่อแกไขและปรับปรุงจุดที่ยังไมสวยงามให
สมบูรณ+งดงามเพิ่มมากขึ้น หลังจากทําการแกไขจนเปXนที่พอใจและงดงามดีแลว จึงไดใหชางมาสราง
วิหารหลังคาจากคลุมไว ตอมาในภายหลัง นายมังคุด ปKนอู คนในชุมชนบางกระดี่ ไดปรับปรุงซอมแซม
วิหารที่ชํารุดผุพังจนสวยงาม แลวสรางศาลาคลอบไว ซึ่งในปKจจุบัน คือศาลา ๔ หลังที่ใชประดิษฐาน
พระพุทธรูปยืนไมแกะสลัก

๑๕๓

ภาพ ๕๓ พระพุทธรูปยืนไมแกะสลักในศาลา ๔ หลัง วัดบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
๒.๑๑ กุฏิเรือนหมู
กุฏิเรือนหมู วัดบางกระดี่ เปXนที่อยูของพระสงฆ+บางกระดี่ ตรงกลางเปXนหอฉันที่ใชในพิธีสงฆ+
ที่เปXนงานสําคัญ สําหรับพระสงฆ+ใชฉันภัตตาหาร และเปXนที่รับรองผูมาเยี่ยมเยือนวัดบางกระดี่ ดาน
เหนือเปXนหอสวดมนตร+ ซึ่งเปXนสถานที่ซึ่งพระสงฆ+วัดบางกระดี่ใชทําวัตร สวดพระปริตรมอญ ๑๒
ตํานาน (มหาราชปริตรมอญ) ใชจัดทําน้ําพระพุทธมนตร+ หรือที่เรียกวา น้ํามนตร+ ๑๐๐ ปP
คุณลักษณะสําคัญของกุฏิเรือนหมู คือ การซอนหลักคิดทางพุทธศาสนาในเรื่องอนิจจังไวที่ฝา
ผนังและเสาไมที่นํามาใชกอสราง ความแตกตางของวัสดุและไมที่ใชในการกอสราง มีที่มาจากคติความ
เชื่อของมอญ ในเรื่องการไมอยูอาศัยในบานที่มีคนตายโหง หรือบานที่ไมมีเจาของ เนื่องจากเจาของ
บานซึ่งเปXนผูสูงอายุ ไมมีลูกหลานดูแลไดลมตายลง ไมจากบานเหลานี้ ถูกรื้อและถอดออกมาจากบาน
ตางที่มีประวัติไมเหมาะสมที่จะอยูอาศัยตามความเชื่อของมอญ โดยนํามากอสรางโดยใชรูปแบบของ
สถาปKตยกรรมกุฏิเรือนหมู ที่เปXนเรือนมอญใตถุนสูง หลังคาจั่วสูงชัน กุฏิเรือนหมู ยังมีความสําคัญ
ตรงที่เปXนที่อาศัยของพระสงฆ+มอญ ซึ่งมีคติความเชื่อที่เครงครัดวา จะไมออกจากกุฏิเรือนหมู ยกเวนมี
ความจําเปXนจริงๆ
บริเวณดานหนาของกุฏิเรือนหมูมีซุมประตู ๒ ประตู เรียกวา ซุมประตูไทย และซุมประตูมอญ
ซึ่งที่ซุมประตูมอญจะมีตัวอักษรมอญเขียนกํากับเอาไววา วัดบางกระดี่ สวนซุมประตูไทย จะมีการ
แกะสลักลวดลายสวยงามดวยตัวอักษรไทย

๑๕๔

๑.๑๒ วัตถุมงคลบางกระดี่
ชาวไทยรามัญ ที่อาศัยอยูในชุมชนบางกระดี่ มีความเชื่อเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติตามแบบ
ชาวมอญโบราณ แมวาในปKจจุบัน คนสวนใหญในชุมชนจะไดรับการศึกษาและมีการติดตอสื่อสารกับ
สังคมภายนอกอยางมากแลวก็ตาม แตความเชื่อเรื่อง วาน ๑๐๘ ในฐานะที่เปXนวัตถุมงคลยังคงอยูอยาง
แพรหลาย โดยเชื่อวาจะชวยปกป‚องผูเปXนเจาของใหปลอดภัย แคลวคลาดจากสิ่งชั่วราย และในบาง
กรณี ยังใชเพื่อการปฐมพยาบาลในกรณีที่ไดรับอันตรายจากสัตว+รายตางๆ
วาน ๑๐๘ ของชุมชนบางกระดี่ ประกอบดวยวานและวัตถุมงคล ๑๐๘ ชนิด ที่นํามาเขาพิธี
และประกอบขึ้นเปXนเครื่องรางของขลัง ซึ่งที่ผานมามีพระเกจิอาจารย+ของของวัดบางกระดี่ไดทําการ
สรางไวหลายคน อาทิ พระอาจารย+ศีล สรางวัตถุมงคลหลายรุน อาทิ รุนตะกรุด รุนประคํา รุนจอบ รุน
นางกวัก และรุนไข พระอาจารย+หนู สรางวัตถุมงคลรุนพระอาจารย+หนู รุนหนังสือ รุนเหรียญกลม รุน
ตะกรุด ๑๒ ราศี พระอาจารย+สงา สรางเหรียญรูปไข พระอาจารย+จิต สรางเหรียญรูปเสมา เปXนตน
๓. สาขาวรรณกรรม
๓.๑ ตํานานขาวแช
ตํานานที่ ๑ มีเรื่องเลาอยูวา เศรษฐีคนหนึ่ง รูสึกอับอายเปXนอยางมาก เพราะตนเองไมมีบุตร
ที่จะสืบสกุล ทําใหขาดผูที่จะมาสืบทอดมรดกมากมายที่หาเอาไว ดังนั้น จึงไดทําพิธีบวงสรวงพระ
อาทิตย+และพระจันทร+เรื่อยมา แตบวงสรวงเทาไหรๆ ก็ไมไดผล วันหนึ่งในชวงหนารอน ซึ่งเปXนชวง
เทศกาลปPใหม ผูคนทั่ว ไปตางเฉลิมฉลองกัน เพราะถือวาเปXนวัน มหาสงกรานต+ เศรษฐี ผูนั้น จึงพา
บริวารของตนไปที่ตนไทรใหญ ที่เชื่อวาเปXนที่อยูอาศัยของรุกขเทวดาทั้งหลาย พรอมกับนําขาว ที่หุง
จากการลางน้ํา ๗ ครั้ง เพื่อบูชารุกขเทวดาประจําตนไทร แลวจึงตั้งจิตมั่นเพื่ออธิษฐานขอบุตรมาสืบ
สกุล ฝˆายรุกขเทวดาเห็นความตั้งใจแนวแนของเศรษฐี เกิดความรูสึกเห็นใจ จึงไปทูลขอเด็กใหเศรษฐี
ตอจากพระอินทร+ พระอินทร+จึงทรงประทานเด็ก ใหมาจุติเปXนบุตรของเศรษฐี ซึ่งตอมามีชื่อวา “ธรรม
บาลกุมาร”
ตํานานที่ ๒ ชาวไทย-รามัญบางกระดี่ มีตํานานเลาตอกันมาวา การบูชาเทวดาในชวงเทศกาล
สงกรานต+ เปXนสิ่งสํ าคัญ โดยตองตั้งจิตใหแนวแน แลวหากอธิษฐานขอสิ่งใด ทั้งทรัพย+สมบัติ หรื อ
ทายาทสืบสกุล ก็จะไดตามที่ขอ โดยมีเรื่องเลาตอกันมาในชุมชนบางกระดี่วา ธรรมบาลกุมาร ไดถูก
ทาวกบิลพรหมทาพนัน เพื่อถามปKญหา ๓ ขอ โดยมีเงื่อนไขวา หากธรรมบาลกุมารตอบไดถูกตอง ทาว
กบิลพรหมจะตัดศีรษะตนเองเพื่อบูชา แตหากตอบผิด ธรรมบาลกุมารก็จะตองตัดศีรษะของตนเอง
ออกเชนเดียวกัน โดยคําถามมีอยูวา ยามเชา “ศรี” ของมนุษย+อยูที่ใด ยามเที่ยงอยูที่ใด และยามค่ําอยู
ที่ใด ผลปรากฏวา ธรรมบาลกุมารตอบไดถูกตองทั้งสามขอ คือ ยามเชา “ศรี” อยูที่หนา มนุษย+จึงตอง
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ลางหนา ยามเที่ยงอยูที่อก จึงตองนําเครื่องหอมมาประพรมที่อก และยามค่ําอยูที่เทา มนุษย+จึงตอง
ลางเทากอนเขานอน
แตอยางไรก็ตาม การตัดศีรษะตนเองของทาวกบิลพรหม ตองเดือดรอนไปถึงลูกสาวทั้งเจ็ดคน
เพราะไมสามารถปลอยใหศีรษะของทาวกบิลพรหมตกลงถึงพื้นได มิเชนนั้นจะกอใหเกิดไฟบรรลัยกัลปŸ
เผาผลาญพื้นดินและโลกมนุษย+ไปจนหมดสิ้น และหากโยนทิ้งไปในอากาศก็จะกอใหเกิดฝนแลง หาก
ศีรษะนี้ตกลงในมหาสมุทรก็จะทําใหน้ําแหงเหือดหายไป จึงทําใหลูกสาวทั้งเจ็ด ตองผลัดเวรกันถือพาน
มารองรับศีรษะของทาวกบิลพรหมปPละคน จนเกิดเปXนตํานานสงกรานต+ในเวลาตอมา
๓.๒ ตํานานธงตะขาบ
ในสมัยบรรพกาลมีฤๅษี ๔ ตนเปXนสหายสนิทกัน และตางบําเพ็ญเพียรอยูบนยอดเขา ๔ ลูก
ทุกปPฤๅษีทั้ง ๔ ตนใหสัญญาตอกันวา จะชูธงบนยอดเขาเพื่อสงขาวใหสหายของตนรูวาตางยังมีชีวิตอยู
แตปรากฏวามีฤๅษีตนหนึ่งไดเสียชีวิตลงและไดไปเกิดเปXนพระราชา ตอมาพระราชาก็เกิดอาการแสบ
รอนในพระวรกาย จึงเรียกหมอหลวงใหมาตรวจรักษาและทํานายพระชะตา หมอหลวงจึงไดทํานายวา
อาการประชวรนั้นเกิดขึ้นจากเมื่อครั้งเกิดเปXนฤๅษี ไดกระทําผิดสัตย+สัญญาตอพระสหาย ดังนั้น หาก
พระราชไดไปขออภัยตอพระสหายแลว อาการประชวรก็จะหายไป พระราชาทราบดังนั้น จึงไดจัด
กระบวนเรือเพื่อเสด็จไปยังเขาทั้งสามลูกนั้น หลังจากไดพบและสนทนากับฤๅษีทั้ง ๓ ตนจนเขาใจกัน
เปXนอยางดีแลว ระหวางทางเสด็จกลับพระราชวัง พระราชาไดพบงาชางกองมหึมา จึงรับสั่งใหขนลง
เรือกลับไปพระราชวังดวย แตดวยงาชางนั้นมีจํานวนมากมาย จนตองใชเรือบรรทุกถึง ๗ ลําจึงหมด
พญาตะขาบเจาของงาชาง กลั บ มาไมพบสมบั ติ ข องตน จึ งออกติ ด ตามและมาทั น ขบวนเรื อ ของ
พระราชาที่ กลางมหาสมุ ทร เมื่ อพระราชาทอดพระเนตรเห็ น จึงรั บสั่ งใหกองเรื อแลนหนี ผานไป
ระหวางกามปู ยั กษ+ ที่น อนแผกามอยู กลางมหาสมุ ทร พญาตะขาบพยายามติ ด ตามกองเรื อไป แต
เนื่องจากตัวใหญ จึงผานไปไมได ถูกกามปูหนีบขาดสองทอนเสียชีวิตทันที
ฝˆายพระราชาเมื่อเสด็จกลับถึงพระราชวัง เกิดรูสึกผิดบาปตอพญาตะขาบ จึงนํางาชางที่ขโมย
มาได สรางเปXนหอคอยงาชางสูงถึง ๗ ชั้น แลวทําธงรูปตะขาบแขวนไวเหนือหอคอยนั้น เพื่อเปXนการ
รําลึกถึงความผิดที่กระทําตอพญาตะขาบ
๓.๓ ตํานานขาวเหนียวแดกงา
มีเรื่องเลาสืบตอกันมาวา เมื่อสมัยพุทธกาล มีจิตตคหบดีคนหนึ่ง เปXนชาวเมืองมัจฉิกาสัณฑะ
ในแควนมคธ ในวันที่ถือกําเนิดขึ้นมา เกิดเหตุการณ+ประหลาดขึ้นคือ มีดอกไมมากมายโปรยปรายลง
มาจากทองฟ‚า ชาวเมืองทั้งหลายจึงเชื่อวา ทารกผูถือกําเนิดเปXนผูที่มีบุญบารมี และงดงาม และตอมา
จึงไดชื่อวา “จิตตกุมาร” ซึ่งหมายความถึง เด็กชายผูนาพิศวงผูเกิดจากความวิจิตรพิสดาร กุมารนอยผู
นี้ เมื่อเติบใหญ ก็ไดเปXนผูสืบทอดมรดกจากเศรษฐีผูเปXนบิดา และไดชื่อวา จิตตคหบดี ครั้งหนึ่ง เมื่อได
พบกับพระมหานามะ ซึ่งเปXนหนึ่งในปKญจวัคคีย+ เกิดเลื่อมใส และไดสรางที่พํานักไวในสวนชื่อ อัมพาฏ
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การาม พรอมนิมนต+ใหพระจําพรรษาเปXนการถาวร ระหวางนั้น โดยสวนอัมพาฏการามแหงนี้ จะมีพระ
เถระรูปอื่นๆ แวะเวียนมาพํานักอยูเนืองๆ ในเวลาตอมากไดมีพระภิกษุชื่อ สุธรรมเถระ มาพํานักอยู
เปXนเวลานาน จนเขาใจวาตนเองเปXนสมภารวัด
พระมหานามะไดแสดงธรรมโปรดแก จิตตคหบดีทุกวัน วันหนึ่ง ไดแสดงธรรมเรื่อง อายตนะ
๖ ซึ่ งประกอบดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่ อจบเทศนา ปรากฏวา จิ ตตคหบดี ทําใหเกิดความ
เลื่อมใส เขาใจธรรมะที่แสดงจนแจมแจงจนเกิดบรรลุอนาคามิผล จนไดเปXนอริยบุคคลระดับอนาคามี
และใฝˆศึกษาธรรมะตอมาจนเกิดความแตกฉาน สามารถถายทอดความรูใหแกชาวเมืองทั่วไปไดเปXน
อยางดี จนเปXนที่ยอมรับนับถือศรัทธาแกคนทั่วไป
ฝˆายจิตตคหบดี แมวาจะบรรลุเปXนอริยบุคคลระดับอนาคามีแลว ก็ยังกราบไหวพระสุธรรม
เถระเปXนประจํา จนวันหนึ่งพระโมคคัลลานะและพระเสรีบุตร เดินทางผานมา จิตตคหบดีพบเขา จึง
นิมต+เขาเขาพํานักอยูที่สวน พรอมนิมนต+ใหฉันภัตตาหารที่บานในวันรุงขึ้น สุธรรมเถระ ซึ่งเขาใจวา
ตนเองเปXน สมภาร เมื่อถูกนิมนต+ที่หลั ง จึงไมรั บนิมนต+ ตกเย็น หลังจากมีการเตรีย มอาหารไวเพื่ อ
เตรียมถวายแกพระโมคคัลลานะและพระเสรีบุตร แตเมื่อสุธรรมเถระมาเห็นเขาจึงไดกลาวเปรียบเปรย
วา อาหารเหลานี้ ดีทุกอยางเสียแตไมมีขนมแดกงา เพื่อเยยหยันจิตตคหบดีที่มีตนตระกูลเปXนคนยากไร
และขนมนี้เปXนของราคาถูกซึ่คนยากจนหามารับประทานได ทั้งสุธรรมเถระและจิตตคหบดี ตางโกรธ
และไมใหอภัยแกกัน ผลัดกันไปฟ‚องพระศาสดา จนทานไดเทศนาธรรมโปรด สุธรรมเถระ ไดฟKงรูสํานึก
และบรรลุพระอรหันต+ ตอมาไดไปขอขมาจิตตคหบดีอีกหลายครั้ง แตก็ยังขุนเคืองไมสามารถละความ
โกรธลงได
ในวาระสุดทายของ จิตตคหบดี ไดลมปˆวยหนักลง จนมีเทวดามาปรากฏกายและกลาวกับทาน
วา ทานเปXนผูที่มีบุญบารมียิ่งนํา หากปรารถนาทรัพย+สมบัติใดๆ หลังจากมรณะลงแลวก็ยอมกระทําได
แตหากปฏิเสธ ก็จะไดรับสิ่งอื่นที่มีคามากกวา จิตตคหบดี จึงไดตอบวา สิ่งที่ตนเองปรารถนานั้นคือ
ความศรัทธาที่แนวแนและมั่นคงตอพระรัตนตรัย
๓.๔ ตํานานเมืองหงสาวดี
มีเรื่องเลากันตอๆ มาวา ในสมัยพุทธกาล พื้นที่ซึ่งเปXนที่ตั้งของเมืองหงสาวดีในปKจจุบันยังเปXน
ทะเลอยู จนเมื่อน้ํางวดลง จึงปรากฏยอดของภูเขาสุทัศนมังสิตสูงถึง ๒๓ วา รูปทรงคลายกับทรงเจดีย+
ชาวมอญจึงเรียกวา สุทัศนบรรพต ถึงจุลศักราชในปฐมปริเฉท ๕๒๒ ปP ในชวงเดือนหา แรมเกาค่ํา วัน
พุธ เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว ๘ พรรษา และไดเสด็จจาริกมาถึงภูเขาสุทัศนมังสิต เมื่อผินพระพักต+ไป
ทางทิศตะวันออก ไดทอดพระเนตรเห็นหงส+ทองสองตัวเลนน้ําอยู จึงทรงทํานายวา สืบไปภายหนา
บริเวณที่หงส+ทองทั้งสองเลนน้ําอยูนั้นจะกลายเปXนประเทศชื่อ หงสาวดี และเปXนที่ตั้งของพระธาตุสถูป
เจดีย+สําคัญ พระศรีมหาโพธิ์ ซึ่ง ณ ที่แหงนั้น พระพุทธศาสนาจะเจริญรุงเรืองยิ่งนัก ตอมาภายหลังที่
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พระพุทธเจาไดเสด็จปรินิพพานไปแลว ๑,๐๐๐ ปP หาดทรายชายเขาสุทัศนมังสิตจึงไดตื้นขึ้นมาอีก ๑๓
วา โดยทางตอนใตเมื่อน้ําขึ้นแลวลึกสามวา และกลายมาเปXนเมืองหงสาวดีในปKจจุบันในที่สุด
๔. สาขากีฬาภูมิปdญญา
๔.๑ สะบา
ประวัติความเป`นมา สะบา (วอนฮะหนิ) เปXนการละเลนเกาแก ซึ่งเปXนที่นิยมอยางกวางขวาง
ของชาวไทยรามัญบางกระดี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูชาย การละเลนสะบาของชายในชุมชนบาง
กระดี่มีหลายชนิดคือ สะบาบอน สะบาทอย สะบารํา และสะบาชาง โดยวัตถุประสงค+ในการเลน เลื่อน
ไหลเปลี่ย นแปลงเรื่ อยมา ในอดีต การเลนสะบามีเป‚ าหมายเพื่ อผอนคลายความเครียด เพื่อความ
สนุกสนาน และเชื่อมความสามัคคีระหวางเครือญาติและมิตรสหายชาวมอญซึ่งอาศัยอยูในชุมชนมอญ
ที่อยูหางไกลกัน โดยมีเรื่องเลาตอกันมาวา การเลนสะบาในยุคแรกๆของชุมชนบางกระดี่ นิยมเลนกัน
ในชวงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ในระหวางการเลน หญิงชายจะมีโอกาสไดพบปะพูดคุยและเกี้ยวพาราสีกัน
แตในปKจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สะบาจึงถูกนํามาใชเปXนกิจกรรมเพื่อสนับสนุนดาน
การทองเที่ยว และเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงในชุมชนในชวงเทศกาลสงกรานต+
วิธีการเลน สะบา เปXนการละเลนพื้นบาน ซึ่งนิยมเลนกันในชวงวันสงกรานต+ โดยสะบาบอน
จะนิยมเลนกันตามใตถุนบาน โดยฝˆายหญิงจะรออยูในบาน ฝˆายชายจะเปXนฝˆายที่เดินทางมาจากชุมชน
อื่น เพื่อมาเลนสะบาและพูดคุยกับหญิงสาวเจาของบาน ในชุมชนบางกระดี่ อุปกรณ+ที่ใช สําหรับสะบา
เล็ก เปXนลักษณะกลม เสนผาศูนย+กลางประมาณ ๒.๕ นิ้ว หนาประมาณครึ่งนิ้ว ใชสําหรับทอย ลอ ดีด
หรือโยน สวนสะบาใหญ เปXนทรงกลมที่มีขนาดใหญขึ้น หรือมีเสนผาศูนย+กลางประมาณ ๕ นิ้ว หนา
ประมาณ ๑ นิ้ว ใชเพื่อตั้งเปXนเป‚านิ่ง เพื่อใหผูเลนใชสะบาเล็กทอย ลอ หรือดีด หรือโยนใหถูกสะบา
ใหญ สวนสนามที่ใชเลน โดยทั่วไปจะมีขนาดกวางยาวยืดหยุนตามสภาพลานใตถุนบานที่ตั้งบอนสะบา
แตโดยทั่วไปจะกวางประมาณ ๕ เมตร หรือขึ้นกับจํานวนของผูเลน
สําหรับสะบาทอย จะนิยมเลนกันที่บริเวณวัดบางกระดี่ สนามสะบาทอย มีลักษณะเปXนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด ๘ x ๓๐ เมตร ลูกสะบาทอยมีลักษณะกลม ลบเหลี่ยม ๑ ดาน จํานวน ๖ ลูก
เสนผาศูนย+กลางประมาณ ๑๒ เซนติเมตร หนาประมาณ ๒ เซนติเมตร โดยลูกสะบาที่ใชตั้ง ทําจากไม
เนื้อแข็ง มีทั้งสิ้น ๑๐ ลูก เสนผาศูนย+กลาง ๖ เซนติเมตร หนาประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร เวลาแขงขัน
จะมีเพียงทีมละ ๑ คนเทานั้น กอนเลนจะมีการจับฉลากเลือกฝK•ง วาทีมใดจะอยูฝK•งเหนือลมหรือใตลม
ผู ชนะ จะพิ จ ารณาจาก ผู เลนที่ มีความแมนยํ า มาก สามารถทอยใหลู กสะบาของฝˆ า ยตรงขามลม
มากกวาจะเปXนฝˆายชนะ

๑๕๘

ภาพ ๕๔ บอนสะบา งานสงกรานต+วัดบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๖)
สะบารํา (หวาญฮะหนิ) เปXนการเลนเพื่อความสนุกสนานระหวางกลุมชายหญิง เปXนการเป•ด
โอกาสใหไดพบและทําความรูจักกัน มีทาที่กําหนดไว ๑๓ ทา ระหวางที่เลนกันอยูนั้น จะมีการบรรเลง
ดนตรีประกอบ ดวยเครื่องดนตรี ๕ ชิ้น คือ โกร (ซอมอญ) จยาม (จระเขมอญ) อะโลด (ขลุยมอญ) ปุง
ตัง (เป•งมาง) และหะเดหรือคะเด (ฉิ่ง) กติกาการเลน ระบุใหผูแพตองถูกทําโทษ
สะบาชาง (ฮะหนิเจิน) มีลักษณะคลายกับการโยนโบว+ลิ่ง กลาวคือ มีการตั้งลูกสะบาเล็กเปXน
เป‚า ๕ ลูก และลูกทอยเปXนสะบาลูกใหญ จํานวนคนละ ๓ ลูก ผูชนะคือผูที่ทอยเขาเป‚าลูกสะบาไดกอน
การเลนสะบาประเภทนี้ นิยมเลนกันในหมูผูชายเทานั้น
๕. สาขาแนวทางปฏิบัติการสังคม ประเพณีพิธีกรรม
๕.๑ การรําผี
ประวัติการรําผี เปXนการแสดงออกเชิงสัญญัติวัฒนธรรม เพื่อสื่อถึงความเชื่อ ความกตัญ¡ู
และความเคารพตอบรรพบุรุษที่ตายจากไป ชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ ยังมีความเชื่อเรื่องผีอยู
แตมากบางนอยบางตางกันไปในแตละบุคคล โดยบานที่ยังนับถือและเขมงวดอยูกับความเชื่อเรื่องผี จะ
มีผาผี รําผี และทําพิธีไหวผีอยูเปXนประจําทุกปP แตละบานจะนับถือผีตางกันไป อาทิ ผีเตา ผีขาวเหนียว
ผีผา ผีไมไผ
วัตถุประสงคM การรําผีมีวัตถุประสงค+เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการประกอบพิธีกรรมตามความ
เชื่อ เมื่อมีการกระทําใดๆที่เปXนสิ่งตองหาม การรําผี จึงเปXนรูปแบบหนึ่งของการขอขมา เมื่อมีการทํา
ผิดขอหาม เพื่อบูชาผีที่ตนเคารพ สาเหตุสําคัญที่ตองรําผี อาทิ การมีคนในสายตระกูล หรือสายผี
เจ็บปˆวยดวยอาการที่ผิดปกติธรรมดา โดยการบนบาน กระทําขึ้นเพื่อใหไดสมหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ

๑๕๙

เมื่อมีหญิงมีครรภ+มานอนคางคืนที่บาน และมีคนนอกตระกูลมานอนคางคืนในบาน หรือกลาวโดยสรุป
ก็คือ เมื่อมีการทําผิดขอหามของมอญ
พิธีรําผี เปXนลักษณะของการทําบุญใหกับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแลว โดยจะมีการกําหนด
ฤกษ+ยามที่ถือวาเปXนวันดี สําหรับระยะเวลาที่ไหวผี จะใชประมาณ ๓ วัน วันแรก เปXนการเตรียมขาว
ของที่จะใชในพิธีกรรม โดยกอนรําผี ๑ วัน จะมีการทําขนมเพื่อไหวผี อาทิ ขนมตํา ขาวเหนียวแดกงา
หรือขนมคลุกงา ขนมเทียน ตลอดจนเครื่องเซนไหวตางๆ ประกอบดวย ผลไม ไดแก มะพราว กลวย
น้ําวา น้ําสะอาด ใบตอง ธูปเทียน หมากพลู วันที่สองปลูกโรงพิธี โดยทั่วไปมุงหลังคาดวยจากหรือหญา
แฝก กวางประมาณ ๓ ศอก ๑ คืบ ยาว ๖ ศอก ๑ คืบ ทําเปXนชั้นทางดานทิศตะวันออก โดยโรงพิธีจะ
จําลองแบบมาจากที่ตั้งศพของชาวมอญ นอกจากนี้จะมีการจัดเตรียมเครื่องดนตรี อาทิ ปP•พาทย+มอญ
ฆอง ตะโพน กลอง และวันที่สาม เปXนวันรําผี

ภาพ ๕๕ พิธีรําผี ชุมชนบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๖)
การรําผี ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญคือ เจาของบานแจกหมากพลูใหผูเขามารวมงาน การ
เตรียมพิธีหรือไหวครูโดยโตง (คนทําพิธี) จะจัดเตรียมน้ํามนตร+ นําเครื่องเซนไหวใสถาด เรียกผีบรรพ
บุรุษมาที่โรงพิธี การรําผีเพื่อขอขมา การเซนไหวดวยเครื่องเซนที่ตระเตรียมไว การอาบน้ําตนผี หรือ
ลูกชายคนโต ตนผีรับอาหารเซนไหวบรรพบุรุษ การรําผีและแยกผี โดยการรําผีนิยมจัดในตอนเชา สวน
ตอนบายจะเปXนพิธีเพื่อความสนุกสนาน และมักป•ดทายดวยการชนไก
๕.๒ ประเพณีอาบน้ําผูใหญ
ประวั ติค วามเป` น มา ประเพณีอาบน้ํ าผูใหญ (ฮมด‡า ดหญิ โหนก) เปX นประเพณีเกาแกของ
ชุมชนบางกระดี่ ที่มีการปฏิบัติสืบทอดตอกันมานานแลว เพียงแตไมพบหลักฐานที่ชัดเจนวาเริ่มยึดถือ
ปฏิ บั ติ กั น มาตั้ งแตเมื่ อ ใด แตจะนิ ย มกระทํ า กั น ในชวงสงกรานต+ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค+ ห ลั ก เพื่ อให

๑๖๐

ลูกหลานในตระกูลหรือสายผีเดียวกัน ไดแสดงความรัก ความเคารพ และความกตัญ¡ูแกญาติผูใหญ
หรือผูอาวุโสในตระกูล ในขณะเดียวกัน ก็ใหผูอาวุโสในตระกูล ไดอวยพรใหเจริญกาวหนารุงเรืองใน
ชีวิต
วิ ธี ก าร การอาบน้ํ า ผู ใหญของชาวไทยรามั ญ ในชุ ม ชนบางกระดี่ เปX น การอาบน้ํ า จริ ง ๆ
ลูกหลานตองเตรียมเสื้อผาชุดใหม พรอมของขวัญ เครื่องอาบน้ํา อาทิ สบู น้ําสะอาด แป‚ง เพื่ออาบน้ํา
ใหแกญาติผู ใหญ ขั้ นตอนการอาบ จะใหญาติ ผู ใหญนุงซิ่ น แบบกระโจมอก นั่ งบนเกาอี้ที่ลู กหลาน
จัดเตรียมไว เสร็จแลวใหลูกที่มีอาวุโสสูงสุดเปXนอาบน้ําคนแรก และทะยอยอาบตอๆกันไปจนครบทุก
คน หลังจากนั้น จึงชวยกันเปลี่ยนผาที่เปPยกออก และสวมใสเสื้อผาชุดใหมให พรอมทาแป‚งหรือเครื่อง
หอมให
อนึ่ง หากญาติผูใหญอยูคนละบานกับลูกหลาน ก็อาจมีพิธีการรดน้ําอวยพร (แจ‡คโฟนด‡าด)
โดยลูกหลานจะเดินเปXนแถวมา พรอมขวดน้ําสะอาด หรือขันใสน้ําที่มีดอกไมและเครื่องหอมปรุงแตงไว
ลูกหลานในบานที่มีญาติผูใหญอาศัยอยู ตองตระเตรียมสถานที่ ซึ่งสวนใหญ เปXนการจัดเตรียมเกาอี้ให
ญาติผูใหญนั่ง และปูเสื่อรอรับลูกหลานที่มา บางบานจะมีการแสดงทะแยมอญ หรือการฟ‚อนรํา และ
บางบานมีการตั้งขันรับบริจาคเงินไวดวย เมื่อเสร็จสิ้นพิธี ผูอาวุโสหรือญาติผูใหญ หรือผูแทนที่เปXน
สมาชิกในครอบครัว จึงรวบรวมเงินบริจาคและนําไปถวายแกเจาอาวาสวัดบางกระดี่

ภาพ ๕๖ การรดน้ําขอพรผูอาวุโสในวันสงกรานต+ บางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๖)

๑๖๑

๔.๓ ตักบาตรน้ําผึ้ง
ประวัติความเป`นมา ชาวไทยรามัญบางกระดี่มีความเชื่อมาตั้งแตยุคจารีตวา น้ําผึ้งเปXนโอสถ
ของพระสงฆ+ จึงจัดใหมีประเพณีการตักบาตรน้ําผึ้ง (ลองฮะเปPยงด‡าดซาย) ขึ้นในวันขึ้น ๑๕ คะเดือน
๑๐ เนื่องจากมีความเชื่อวา ผูที่ถวายน้ําผึ้งใหแกพระสงฆ+จะไดรับอานิสงค+แรงกลา เมื่อตายแลวจะได
เกิดในเทวโลก
พิ ธี ก รรม คนในชุ ม ชนจะเตรี ย มน้ํ า ผึ้ ง บริ สุ ท ธิ์ เ พื่ อ ไปตั ก บาตรพระ โดยวั ด บางกระดี่ จ ะ
จัดเตรียมสถานที่ พรอมจัดวางบาตรพระเรียงกันไว ในบริเวณดานลางของศาลาวัด และใหผูมาตัก
บาตรเดินรินน้ําผึ้งบริสุทธิ์ใสลงในบาตรพระที่วางอยู บางครอบครัวมีการเตรียมขนมบางประเภท ที่
นิยมใชในพิธีกรรม เชน ขาวตมลูกโยน ขาวตมคลุก และขาวตมผัดไปถวายพระดวย
๔.๔ ตักบาตรดอกไม
ประวัติความเป`นมา ประเพณีตักบาตรดอกไม (ลองผะกาว) จัดขึ้นในชวงวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน
๑๑ ซึ่งเปXนชวงวันออกพรรษา โดยชาวบางกระดี่มีความเชื่อที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาวา ในชวงเวลานี้
เปXนชวงวันเวลาที่พระพุทธเจาทรงเสด็จกลับมาจากเทศนาโปรดพระราชมารดาบนสรวงสวรรค+ชั้นดาว
ดึง ดังนั้น จึงสมควรนําดอกไมธูปเทียนไปถวายเพื่อเปXนการแสดงสักการะสูงสุดแกพระพุทธเจา
พิธีกรรม ในชวงเชา ชาวบานบางกระดี่จะจัดเตรียมดอกไมธูปเทียนตลอดจนปKจจัยตางๆ ที่จะ
นํามาถวายพระไว พิธีนี้จะจัดขึ้น หลังจากที่พระภิกษุในวัดบางกระดี่ฉันภัตตาหารเพลที่คณะศรัทธา
นํามาถวายเปXนที่ เรีย บรอยแลว พระสงฆ+ทั้งหมดจะไปรวมพิธีป วารณา ออกพรรษาในพระอุโ บสถ
หลังจากนั้น จึงไปนั่งรอที่บริ เวณหนาโบสถ+เรื่ อยไปจนถึงบริเวณหนากุฏิของพระสงฆ+ หลังจากนั้ น
ผูแทนฆราวาสจะนํา รูปปK—นพระโพธิสัตว+ป างประสูติ ใสรถเข็นชักลากมาเตรียมไวที่บ ริเวณพิ ธี เมื่ อ
พระสงฆ+ทั้งหมดออกจากกุฏิ ผูมาตักบาตรทั้งหมดจึงน้ําดอกไม ธูป เทียน และเครื่องสักการะทั้งหมด
ถวายพระพุ ทธรู ป กอน หลั งจากนั้ น จึ งถวายแกพระสงฆ+ เพื่ อใหพระสงฆ+ นํ า ดอกๆ ไมและเครื่ อ ง
สักการะทั้งหลาย ไปสักการะพระพุทธรูปในพระอุโบสถตอไป
เมื่อพระสงฆ+ทั้งหมดกลับเขาไปในพระอุโบสถแลว ผูมาตักบาตรทั้งหมดจะรอ จนกวาพระสงฆ+
จะสวดปวารณาออกพรรษาเสร็จ จึงรวมกันสวดมนตร+เย็น หลังจากนั้น จึงทําพิธีขอขมาแกเจาอาวาส
วัดบางกระดี่ จึงเสร็จพิธีกรรมตักบาตรดอกไม
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ภาพ ๕๗ ตักบาตรดอกไม ชุมชนบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๖)
๖. สาขาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
๖.๑ อาหารมอญ
อาหาร เปXนรูปแบบหนึ่งของวัตถุวัฒนธรรม (Material Culture) จึงมีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวอยูตลอดเวลา ทั้งในดานสวนผสม เครื่องปรุง กระบวนการผลิต รสชาติ โอกาสในการบริโภค
และการปฏิสัมพันธ+ระหวางอาหารกับสังคม การดํารงอยูของอาหารจึงดําเนินเรื่อยมาในลักษณะสะสม
และมีพลวัตตามพัฒนาการของชุมชนบางกระดี่ในยุคสมัยตางๆ เพื่อใหอาหารมีความสอดคลองกับวิถี
การดําเนินชีวิต สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนบริบททางสังคมวัฒนธรรมของบุคคลและชุมชน อาหาร
หลายชนิ ด ที่ เ คยบริ โ ภคกั น ในชุ ม ชนบางกระดี่ ยั งคงดํ า รงอยู ในขณะที่ ห ลายชนิ ด ไดสู ญ หายหรื อ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ+ไป ทั้งในเชิงความหมาย สัญญะ สัญญัติ และกระบวนการทําใหเปXนอาหาร
๖.๑.๑ จําแนกตามวัตถุดิบและเครื่องปรุง
โดยทั่วไป ชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ บริโภคอาหาร ๓ มื้อตอวัน ไดแก มื้อเชา กลางวัน
และเย็น ประกอบดวยวัตถุดิบและเครื่องปรุง ที่สําคัญคือ
(๑) เนื้อสัตว+ แบงออกเปXนประเภทตางๆ ไดแก สัตว+น้ํา อาทิ ปลาน้ําจืด เชน ปลาหมอเทศ
ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาชอน ปลาทู ปลาสลิด ปลากระบอก และสัตว+น้ําอื่นๆ เชน กุงแหง กุงกุลาดํา
ปลาหมึก หอยแมลงภู เนื้อสัตว+บก ไดแก เนื้อวัว เครื่องในหมู เนื้อไก เครื่องในไก ลูกชิ้นวัว ลูกชิ้นหมู
ไข อาทิ ไขไก ไขเปXด
(๒) ผั กสด เปX น ที่ น าสั งเกตวาชาวไทยรามั ญ บางกระดี่ นิ ย มบริ โ ภคผั ก สดในทุ ก มื้ ออาหาร
โดยเฉพาะผักที่มีรสเปรี้ยว ผักสวนใหญมาจากสวนครัวเล็กๆ ภายในบาน หรือหาซื้อมาจากตลาดสด
ตลาดนัด ไดแก กระเจี๊ยบ (ใชทั้งฝKกและใบ) มะเขือ ดอกแค หัวปลี กะเพรา กะหล่ําปลี กวางตุง คะนา
ขาวโพดออน บวบ ใบยอ หนอไม แตงกวา สายบัว ฟKก หัวไชเทา หัวปลี ถั่วฝKกยาว ถั่วลันเตา ถั่วงอก
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มะระ ผักชี เห็ดหูหนู เห็ดนางฟ‚า พริก มะนาว กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ ขิง ขา มะกรูด พริก
ตะไคร ขา
(๓) ถั่วและผลิตภัณฑ+จากถั่ว เชน ถั่วลิสง เตาเจี้ยว เตาหูขาว เตาหูเหลือง เตาหูยี้ และเตาหู
หลอด
(๔) ธัญชาติและผลิตภัณฑ+จากธัญชาติ ไดแก ขาวสารขาว ขาวเหนียว ขนมจีน เสนบะหมี่ เสน
กšวยเตี๋ยว เสนผัดไท วุนเสน
(๕) ผลิตภัณฑ+จากพืชหัว ไดแก แป‚งมันสําปะหลัง แป‚งทาวยายมอม
(๖) ไขมัน ประกอบดวย ไขมันทั้งจากพืชและสัตว+ เชน กะทิ น้ํามันพืชบรรจุขวด น้ํามันหมู
(๗) เครื่องปรุงรส เชน กะป• น้ําตาลปP©บ น้ําตาลมะพราว น้ําตาลทราย น้ําปลา น้ําปลารา
(๘) ผลไม สวนใหญเปXนผลไมที่หาไดตามฤดูกาล ไดแก กลวยไข กลวยหอม มะพราว สมโอ
แตงโม มะมวง มะละกอ สับปะรด และชมพู
๖.๑.๒ จําแนกตามลําดับการบริโภค
จากการศึกษาพบวา การจําแนกประเภทของอาหารในชุมชนมอญบางกระดี่ ในทัศนะของคน
ในชุมชน เปXนสิ่งที่มีพลวัตไมไดตายตัว สามารถกระทําไดหลากหลายลักษณะ อาทิ จําแนกตามลําดับ
การบริโภคและเครื่องปรุง ประกอบดวย อาหารคาว และอาหารหวาน หรือบางครัวเรือน จําแนกตาม
วัตถุประสงค+การปรุง เชน อาหารที่ใชในพิธีกรรม อาหารสําหรับผูปˆวย อาหารสําหรับเทศกาลสําคัญ
ของวาง อาหารงานศพ เปXนตน
ในสวนนี้ คณะผู วิ จั ย นํ า เสนออาหารที่ พ บวายั ง มี ก ารปรุ ง ใช และบริ โ ภคในชุ ม ชน ดั ง มี
สาระสําคัญพอสรุปได ดังนี้
อาหารคาว
อาหารคาวหรือ “กับขาว” ของชาวไทย-รามัญบางกระดี่มีอยูเปXนจํานวนมาก แตหลายชนิดได
ถูกกลืนกลายเขากับอาหารไทยไปหมดแลว ดังนั้น ในสวนนี้ ผูวิจัยจึงเลือกนําเสนออาหารคาวบาง
ประเภทซึ่งเปXนที่นิยม รูจัก และยังคงบริโภคอยูในโอกาสตางๆ โดยจําแนกออกเปXน ๕ ประเภทยอย
ไดแก
๑. อาหารประเภทแกง
ประเภทแรก ไดแก แกงจืดหรือตมจืด อาทิ แกงจืดเตาหูหลอด แกงจืดฟKกใสกระดูกหมู แกง
จืดมะระ แกงจืดวุนเสนใสหมูสับ แกงจืดหนังหมู แกงจืดหัวไชเทา แกงสายบัวปลาทูตม ประเภทที่สอง
ไดแก แกงเผ็ด โดยแกงเผ็ดสามารถแบงออกไดอีก ๒ ชนิดยอยๆ คือ แกงเผ็ดชนิดที่ใสกะทิ เชน แกง
เขียวหวาน แกงเทโพหมูสามชั้น แกงคั่วปลากับมะเขือ ขนมจีนแกงเขียวหวาน กับอาหารประเภทแกง
ชนิดที่ไมใสกะทิ เชน แกงเลียง แกงปˆา ปลาตมสม ตมยําปลาชอน ตมยําปลาทู แกงคั่วสม แกงสมลูก
มะตาด แกงสมกระเจี๊ยบใสปลาหมอ แกงสมมะละกอ
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๑.๑ แกงเนื้อ
ความเป`นมา แกงเนื้อ หรือที่ชาวไทย-รามัญบางกระดี่ เรียกวา “ฟะชุน” หรือแกงเนื้อวัว
นิยมปรุงขึ้นในเทศกาลสําคัญ เชน สงกรานต+ งานบุญใหญ ในปKจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องปรุง
บางอยาง เชน ไมใสกระชาย เพิ่มรสหวานแบบไทยนิยม ไมใสกลวยดิบ
สวนประกอบของเครื่องแกงที่สําคัญ ไดแก ขา ตะไคร ใบหรือผิวมะกรูด เกลือ พริกแหง หอม
กระเทียม กะป• มะเขือพวง พริกชี้ฟ‚าสดหลากสี มะพราวหาว น้ําตาลปP©บ ใบโหระพา สําหรับเนื้อ นิยม
ใชเนื้อวัว
การปรุง ความสะอาดเปXนสิ่งสําคัญ ดังนั้นกอนประกอบอาหาร ชาวไทยรามัญบางกระดี่จะ
ลางเครื่องปรุงที่จะใชทุกอยางจนสะอาด โดยนิยมตําเครื่องแกงเองมากกวาซื้อเครื่องแกงสําเร็จรูปแบบ
ซอง ทั้งนี้เริ่มจากการหั่นพริกแหงเปXนทอนๆแชน้ําสะอาดไว หั่นใบหรือผิวมะกรูดเปXนชิ้นเล็กๆ สวนขา
และตะไคร ตัดใบและราก ลางใหสะอาด แลวจึงซอยแบบหยาบๆ หรือทุบพอช้ํา เสร็จแลวนํามาโขลก
รวมจนเขากันดีกับเกลือประมาณ ๑ ชอนโต‡ะ โขลกตอไปจนละเอียดพอประมาณ จึงใสหอม กระเทียม
และกะป•ประมาณ ๑ ชอนชา สําหรับมะพราว ใหเลือกแบบที่กะเทาะออกมาใหมๆ จะไดไมเหม็นหืน
เวลาคั้นระวังอยางใหมีสวนของกะลาติดมา เพื่อเวลานํามาคั้นกะทิจะไดกะทิสีขาวหอมนารับประทาน
การปรุงเนื้อวัว ใชวิธีการรวนไวแบบแหง เสร็จแลวพักไวกอน การคั้นกะทิ ใหแยกหัวแยกหาง
ตักหัวกะทิใสลงในกระทะ นําเครื่องแกงที่โขลกเสร็จแลวลงไปผัด คนใหทั่วจนละลายเขากันดี และจึง
เคี่ยวตอไปเติมหัวกะทิไปเรื่อยๆ จนน้ําแกงขน กะทิแตกมัน นําเนื้อที่รวนไวลงไปผัดใหเขากันดี คอยๆ
เติมหัวและหางกะทิที่เหลือ ใสขา ตะไครที่หั่นเตรียมไว ใสมะเขือพวงที่บุบพอแตกเพื่อใหน้ําแกงแทรก
ซึมเขาขางในไดและไมขม บางครอบครั วชอบใหเครื่องปรุ งขนและเละ อาจเลื อกใชมะเขือเปราะ
ฟKกทอง หรือกลวยดิบแทนมะเขือพวง แลวจึงปรุงรสเผ็ด เค็มและมัน เติมน้ําตาลปP©บ หากตองการรส
หวานเพิ่มเติมจากกะทิ แลวจึงโรยดวยใบมะกรูดฉีก แตงดวยพริกชี้ฟ‚าหั่นตามยาวเพื่อใหสวยงาม กอน
รับประทานจึงโรยหนาดวยใบโหระพา เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและตกแตงใหสวยงาม
วัฒนธรรมการบริโภค แกงเนื้อแบบมอญ ของชาวไทยรามัญ บางกระดี่ เปXนอาหารจานหลัก
ประเภทกับขาว ที่นิยมรับประทานกับขาวสวยรอนๆ บางบานเพิ่มน้ําปลามอญ หรือพริกน้ําปลาแบบ
ไทยเขาไปดวย แกงแตละหมอทําไวกินกันหลายวัน ยิ่งอุนนานวันยิ่งอรอย
๑.๒ แกงเลียงมันมือเสือ
ความเป`นมา แกงเลียงมันมือเสือ (ฟะเชีย) เปXนอาหารประจําวันที่นิยมปรุงขึ้นรับประทานกัน
ในครอบครัว ที่ไมนิยมนําไปถวายพระหรือใชในงานพิธีกรรม เนื่องจากเปXนอาหารพื้นบานที่ทํางาย ไม
พิถีพิถันและไมมีเครื่องปรุงหรือสวนประกอบที่หายาก สวนใหญเปXนผักที่หาไดในละแวกชุมชน แกง
เรี ย งตามนั ย นี้ จึ งไมไดเปX น เพี ย งสิ่ ง ที่ ใชรั บ ประทานในฐานะที่ เ ปX น วั ต ถุ วั ฒ นธรรม แตเปX น สั ญ ญั ติ
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วัฒนธรรมที่ถูกเชื่อมโยงเขากับคานิยมและสถานภาพทางสังคมของทั้งผูปรุงและผูบริโภค ถูกตีความ
และใหคุณคาแปรเปลี่ยนไปตามมิติเรื่องเวลาและสถานที่สวนประกอบ
ปลาชอน ปลาหมอเทศ หรือปลาทูนํามายางเพื่อทําน้ําแกง บางบานใสกุงแหง หรือกุงสดเพิ่ม
เขาไปเพื่ อเพิ่ มรสชาติ สํ า หรั บ เครื่ องแกงประกอบดวย หอมแดง กระเที ย ม พริ กไทย กะป• เกลื อ
น้ํา ปลา ผั กที่ ใช ไดแก ใบแมงลั กเด็ ดเปX นใบๆ และหั วมั น มือเสื อนํา มาปอกเปลือกออกและลางให
สะอาด หั่นเปXนสี่เหลี่ยมขนาดพอคํา นําไปลางและแชน้ําจนหมดเมือกและยาง บางบานนําไปแชน้ําปูน
ใสเพื่อใหคงรูปและกรอบอรอย แตบางบานที่ชอบน้ําแกงขนๆ ก็จะนํามันมือเสือที่ลางสะอาดหมด
เมือกแลวลงตมเลย จากการสัมภาษณ+ผูอาวุโสในชุมชนพบวา สําหรับใบแมงลักนั้น ในอดีตไมไดใสลง
ไปในอาหารจานนี้ แตไดมีการปรับเปลี่ยนมาตามความนิยมในภายหลัง
การปรุ ง ยางปลาใหหอม แกะเอาแตเนื้ อ ปลาวางพั ก ไว โขลกเครื่ อ งแกงประกอบดวย
กระเทียม หอมแดง กะป• พริกไทยเขาดวยกัน พอเนียนดีแลวจึงเติมเนื้อปลายางโขลกตอไป เหลือเนื้อ
ปลาบางสวนเอาไวเพื่ อใสในน้ํ า แกง บางบานใสกุ งสด หรื อกุ งแหงดวย หากใสกุงแหงใหโขลกจน
ละเอียดฟู เสร็จแลวพักเอาไว เอาเครื่องแกงที่พักไว ละลายกับน้ํา นําใสหมอที่เตรียมไวตั้งไฟจนเดือด
ใสเนอปลายางที่แกะแยกไว ใสมันมือเสือ เคี่ยวจนสุก คอยเติมเนื้อกุงสด ปรุงรสดวยน้ําปลา
วัฒนธรรมการบริโภค เปXนอาหารพื้นบานที่นิยมปรุงรับประทานกันเองภายในครอบครัว โดย
รับประทานกับขาวสวยรอนๆ
๑.๓ แกงมะตาด
ประวัติความเป`นมา มะตาด หรือ คะเปร‡า เปXนไมเนื้อแข็งประเภทพุมยืนตน ที่พบโดยทั่วไป
ในแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอินเดียใต แถวๆ อินเดีย บังคลาเทศ และบางสวนของศรีลังกา ที่
นํามาใชปรุงอาหารมอญ คือสวนของผลออน ชื่อมะตาด เปXนภาษาถิ่นภาคกลาง ภาคเหนือเรียก “สาน
ป‚าว” “สมปรุ” ภาคใตเรียก “แสน” ทางอีสานเรียกวา “บักสั้นใหญ” มะตาดจะออกดอกในชวงเดือน
กรกฎาคมหรือสิงหาคม หากไมใชพันธุ+ทวายจะออกผลปPละครั้ง และผลจะเริ่มสุกในชวงเดือนกันยายน
และวายในราวเดือนตุลาคม ดอกมะตาด สวยงามมาก มี ๒ ชนิดๆแรกเรียกวา มะตาดขาวเจา เนื้อ
หยาบ เสนกากมาก ผลมีสีเขียวออน ไมอรอย อีกชนิดหนึ่งเรียกวา มะตาดขาวเหนียว ผลสีเขียวเขม
เสนกากนอย รสเปรี้ยวอมฝาดเล็กนอย ชาวมอญบางกระดี่นิยมรับประทานประเภทหลัง เนื่องจาก
นิยมผลไมรสเปรี้ยวอยูแลว
สวนประกอบ ผลออนของมะตาด กุงสดลอกเปลือกออกหรือปลายางตัดเปXนชิ้น ใชแตเนื้อ
ปลา ปลาชอนหรือปลาหมอสําหรับทําน้ําแกง น้ําพริกแกงสม (หอมแดง ๔-๕ หัว พริกแหงเม็ดใหญฉีก
เปXนทอนๆ แชน้ําไว เกลือ กะป•ประมาณ ๑ ชอนแกง) น้ําปลาดี ในรัฐมอญพบวามีการใสขมิ้นเล็กนอย
และน้ําแกงใสกวาที่บางกระดี่
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วิธีการปรุง เตรียมน้ําแกงใหพรอม โดยการนําปลาที่เตรียมไวลางใหสะอาด ขอดเกล็ดปลา
ตัดเอาดีออก เคลาเกลือใหทั่วเพื่อชวยดับกลิ่นคาวปลา ตมน้ําจนเดือด นําปลาใสหมอตมพอสุก ตัก
ปลาขึ้น แกะเอาแตเนื้อ ใสภาชนะพักเอาไว โขลกสวนผสมของน้ําพริกแกงสม เมื่อเขากันดีแลวนําเนื้อ
ปลาที่แบงแยกเอาไวลงโขลกรวมดวยจนเขากัน นําเครื่องแกงทั้งหมดลงละลายน้ํา แลวใสน้ําแกงลงใน
หมอตมจนเดือดหรี่ไฟลง นําผลมะตาดออนที่เตรียมไวลางใหสะอาด ตัดสวนที่แกออกใชเฉพาะ ๒-๓
กลีบในเทานั้น ไมใชสวนที่เปXนเมล็ดหรือเกสร บางบานใชวิธีสับโดยรอบผลมะตาดแลวฝานออกเปXน
ชิ้นๆ เสร็จแลวใสครกตําหยาบๆ อีกครั้ง บางบานหั่นหยาบใสลงไปเลย ใสกุงสดหรือเนื้อปลายางลงใน
น้ําแกง เสร็จแลวใสมะตาดลงในน้ําแกงที่เตรียมไว ตั้งไฟจนน้ําแกงเดือด คนใหเขากัน เติมรสดวย
น้ําปลา ชิมรสเปรี้ยวเค็มไดที่ก็ยกลง
วัฒนธรรมการบริโภค ในชีวิตประจําวัน ชาวไทยรามัญบางกระดี่รับประทานแกงมะตาด
กับขาวสวยรอนๆ แตโดยทั่วไป แกงมะตาดนิยมปรุงเพื่อนําไปใสบาตรหรือถวายพระ เพราะมีขั้นตอน
ยุงยาก และทุกวันนี้ ผลมะตาดก็หาไดยากขึ้น แตเมื่อแกงมะตาดเขาไปเกี่ยวของสัญญัติวัฒนธรรม จึงมี
การเปลี่ยนแปลงจากเนื้อปลาเปXนเนื้อหมู เพิ่มเติมเนื้อกุง หอยแมลงภู หรือกุงแมน้ําตัวโตๆ บางบาน
นิยมรับประทานแกงมะตาดกับปลาเค็มทอดหรือยาง ผูอาวุโสในชุมชนเลาวา เมือกลื่นๆ ในผลมะตาด
มีสรรพคุณเปXนยา ชวยขับสารพิษในรางกาย ชวยเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร และเปXนยาระบาย
ออนๆ สวนผลมะตาดสด แมวาในปKจจุบันจะไมนิยมรับประทานกันแลว แตรสเปรี้ยวก็มีสรรพคุณเปXน
ยาเย็น ชวยแกไข แกไอ ขับเสมหะ
๑.๔ แกงกระเจี๊ยบมอญ
ประวัติความเป`นมา กระเจี๊ยบมอญ (กระต‡าด) หรือกระเจี๊ยบเขียว เปXนพืชอาหารที่ชาวไทย
รามัญบางกระดี่นิยมปลุก และรับประทานมานานแลว มีลักษณะเปXนไมพุมเขตรอน มีดอกสีเหลือง ฝKก
สีเขียวออน เดิมเปXนพืชอาหารที่มีถิ่นกําเนิดอยูในทวีปแอฟริกา แตตอมาไดแพรหลายมาในบริเวณหมู
เกาะแคริบเบียน และทางตอนใตของสหรัฐอเมริกา และพอคาพาเดินทางเขามาทางอินเดีย ชาวมอญ
บางกระดี่แยกกระเจี๊ยบแดง หรือ แกะเจบ ออกจาก กระต‡าด แตก็นับเปXนพืชอาหารยอดนิยมของชาว
มอญทั้งสองประเภท
สวนประกอบ ฝKกออน ใบและยอดออนกระต‡าด กุงสดแกะเปลือก ปลายางแกะเอาแตเนื้อ
เครื่องปรุงสําหรับแกง ไดแก พริกแหงเม็ดใหญแชน้ําใหนิ่ม กะป• หอมแดง น้ําปลา และเกลือ
วิธีการปรุง ลางทําความสะอาดฝKกออน ใบและยอดกระต‡าดใหสะอาด สําหรับฝKกออนหั่นเปXน
แวนไมตองแชน้ําอีก หากชอบรสเปรี้ยวใหหั่นใบและยอดออนขนาดเล็กลง ปรุงเครื่องแกง โดยนํา
สวนผสมทั้งหมดโขลกรวมกันใหละเอียด นําเนื้อปลาที่แกะไวลงโขลกดวย ละลายเครื่องแกงกับน้ํา ใส
หมอตั้งไฟจนเดือด ใสกุงสดลงไป ตามดวยฝKก ยอดออน และใบออนกระต‡าด ไมตองคน พอเดือดปรุง
รสดวยน้ําปลา
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วัฒนธรรมการบริ โ ภค ชาวไทยรามั ญบางกระดี่ชอบผักที่มีรสเปรี้ ยว กลาวกันวา หากจะ
รับประทานแกงกระต‡าดใหอรอย ใหแกงทิ้งไวขามคืน รับประทานกับขาวสวยรอนๆ แนมดวยปลา
อินทรีย+เค็ม หรือแดดเดียวทอดใหกรอบ จะอรอยมาก เปXนอาหารที่รับประทานกันในชีวิตประจําวัน
บางครอบครัวมีการเพิ่มเติมใสผักอื่นๆ ลงไปรวมดวย อาทิ ดอกแค ถั่วฝKกยาว มะละกอดิบ
๒. อาหารประเภทผัด
อาหารในกลุมนี้มี ๓ ประเภทหลักๆ ประเภทแรก คือ ผัดจืด หรือผัดที่ไมไดใสพริก สวนใหญ
จะคลายคลึงกับอาหารไทยประเภทผัดโดยทั่วไป เชน กะหล่ําปลีผัดไข ผัดถั่วงอก ผัดบักบุง ถั่วลันเตา
ผัดปลาหมึก กับประเภทที่ ๒ ไดแก อาหารประเภทผัดเผ็ด หรือที่ใสพริก มีรสเผ็ด เชน ผัดกะเพราะกุง
ผัดกะเพราหมู ผัดกะเพราเครื่องใน และอาหารประเภทผัดที่ใสเครื่องแกงเผ็ดทั้งหลาย เชน ผัดเผ็ดหมู
พริกแดง และประเภทที่ ๓ ไดแก ขาวผัดตางๆ เชน ขาวผัดหมู ขาวผัดใสไข
๓. อาหารประเภทเครื่องจิ้ม
อาหารประเภทนี้ ชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่นิยมมากที่สุด เปXนอาหารที่พบบริโภคมาก
ในชีวิตประจําวัน โดยทั่วไปมักมีผักพื้นบานเปXนเครื่องจิ้ม เชน ยอดออนใบชะคราม ซึ่งเปXนไมลมลุกพุม
เตี้ยที่พบมากในชุมชน แตในปKจจุบันพบวา หลายครอบครัวก็ใชผักทั่ว ไปที่หาซื้อมาจากตลาดหรื อ
super market ในหางสรรพสิ น คาใกลๆ เชน ถั่ ว ฝKกยาว แตงกวา ผักกาดขาว โดยมีป ลาที่ป รุ งใน
ลักษณะใดลั กษณะหนึ่ ง เชน ทอด ป•— ง หรือยาง เปXน เครื่ องเคี ยงรั บประทานกับ น้ํ าพริ กชนิ ดตางๆ
ตัวอยางเชน
๓.๑ น้ําปลามอญกับปลานิลทอด
สวนประกอบ ปลานิ ล ขนาดไมใหญจนเกิ น ไป น้ํ า ปลามอญ เพื่ อ ใชกิ น กั บ ปลานิ ล ทอด
ประกอบดวย น้ําปลาดี น้ําตาลป•©บ น้ํามะขามเปPยกหรือน้ํามะกรูด น้ํามะนาว ตะไคร หอมแดง กระชาย
กระเทียม พริกขี้หนูสด พริกขี้หนูแหง มะเขือขื่น และใบมะกรูด
การปรุง
น้ําปลามอญ, น้ําปลายํา, น้ําปลาทรงเครื่อง เริ่มจากการนําสวนประกอบทั้งหมด อยางละ
เทาๆ กัน ยกเวนตะไครที่ใชมากกวาเครื่องปรุงชนิดอื่น มาลางใหสะอาด หลังจากนั้น จึงซอยเครื่องปรุง
ทั้งหมดใหละเอียด แลวผสมคลุกเคลาเขาดวยกัน คั่วพริกขี้หนูแหงจนกรอบ บุบใหแหลกเล็กนอย เติม
ลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมของน้ําปลา สําหรับชาวบางกระดี่ รสชาติของน้ําปลามอญที่ดี ตองกลมกลอม
สามรส มีทั้งหวาน เปรี้ยว และเค็ม อยาใหรสใดรสหนึ่งแหลมนํา จึงจะไดน้ําปลามอญที่กลมกลอม
ปลานิลทอด,ป•—ง นําปลานิลสด มาลางใหสะอาด ขอดเกล็ดออก ตัดหัวและควักเครื่องในออก
ใหหมด ลางดานในจนสะอาด บั้งตามลําตัวปลาในแนวขวางกับลําตัว เพื่อชวยใหเนื้อปลาดานในสุก
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ขณะปรุง และเพื่อใหมีรสชาติของเครื่องปรุงแทรกอยูในเนื้อปลาอยางเสมอกัน แลวจึงคลุกเคลาดวย
เกลือปˆน ทิ้งไวสักครูจึงนําไปทอดหรือป•—ง เวลาปรุงนิยมใชไฟปานกลาง น้ํามันที่ทอดตองใหม ไมควรใช
น้ํามันเกา จะทําใหกลิ่นหอมของเนื้อปลาลดลง ทอดจนปลามีสีเหลืองนวลจึงกลับดาน บางบานยังใช
วิธีป•—งปลาแทนการทอด โดยจะเลือกปลาที่มีขนาดเล็กลงมา และหลายบานป•—งทั้งเกล็ด
วั ฒ นธรรมการบริ โ ภค เนื่ อ งจากจากเครื่ อ งปรุ ง ของอาหารจานนี้ ราคาไมแพง และ
สวนประกอบก็หาไดงาย จึงนิยมรับประทานกันทั่วไปในชีวิตประจําวัน โดยกินรวมกับขาวสวยหุงรอนๆ
แนมกับผักสด เชน มะเขือเปราะ หนอกะลา (คนไทยเรียก ขาน้ํา คนมอญเรียก ตนกุม) บางคนก็เอาไป
ตมสุก ถั่วฝKกยาวหั่นเปXนทอนๆ ผักตม อาทิ ขนุนออนตม หนอไมตม
ในปKจจุบัน การป•—งยางปลาดูเปXนความลาสมัย ทั้งนี้ สืบเนื่องมากจากความยากลําบากในการ
หาฟ–น หรือเตาถาน บางบานที่ยังใชการป•—ง ก็มักกระทําโดยใสตะแกรงป•—งยางบนเตาแก‡ส ซึ่งไมสะดวก
และยังทําใหกลิ่นหอมจากการปรุงลดลง นอกจากนี้ การเกิดความนิยมกระทะเหล็กเพื่อใชทอดอาหาร
แบบชาวจีน ทําใหการเสียบปลาเรียงเปXนตับดวยไมไผเหลาปลาย กอนยางบนเตาไฟ หมดความนิยมลง
และคนในชุมชนบางกระดี่ในปKจจุบันนิยมใชวิธีการทอดกันมากขึ้น
๔. อาหารประเภทยํา พลา
เปXนอาหารที่มีรสจัด ประกอบดวยรสชาติหลักๆ ๓ รสดวยกัน ไดแก รสเปรี้ยว รสเค็ม และรส
หวาน ตัวอยางเชน สมตํา ลาบหมู อาหารในกลุมนี้ ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอาหารไทย และลาว
อยางกวางขวาง ทั้งในดานรสชาติ เครื่องปรุง และวัฒนธรรมการบริโภค
๔.๑ ยําชะคราม
ประวัติความเป`นมา ชะคราม เปXนพืชลมลุกเกาแกที่ชาวไทยรามัญบางกระดี่รูจักและคุนเคย
เปXนอยางดีมานานแลว เพราะเปXนพืชอาหารที่พบมากตามปˆาชายเลน โดยเฉพาะแถวสมุ ทรสาคร
สมุทรสงคราม มีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามภาถิ่น อาทิ สมุทรสาครเรียก สาคราม ชุมชนภาคกลาง
เรียก ชักคราม หรือชะคราม ลักษณะเปXนพุมสูงประมาณ ๑ เมตร ขึ้นไดดีเฉพาะในปˆาชาวเลนที่อุดม
สมบูรณ+สภาพแวดลอมดี
เครื่องปรุง ใบชะครามออน หอยแมลงภูสดตมใหพอสุก หรือหมูสับตมใหพอสุก หรือกุงสด
ลวกใหพอสุ ก ตะไครซอยหยาบๆ พริ ก แหงเม็ ด ใหญคั่ ว ใหสุ ก หอม หอมแดงเผาเอาเปลื อ กออก
มะขามเปPยกคั้นกับน้ําอุนใชแตสวนน้ําประมาณครึ่งถวย กะทิ น้ําปลา น้ําตาลปP©บ ระวังอยางใสน้ําปลา
มาก เพราะใบชะครามจะมีรสเค็มอยูแลว
วิธีปรุง ลวกใบชะครามออนในน้ําตมสุก แลวลงแชในน้ําเย็น รูดเฉพาะใบออนมาใชปรุง นํา
หอมแดง ตะไคร และพริกแหงที่เตรียมไวลงโขลกใหละเอียด นําเครื่องแกงที่โขลกแลวเทลงในภาชนะ
ใหญหนอยจะไดคลุกได ตามดวยกะทิ เนื้อสัตว+ ชะคราม น้ํามะขามเปPยก น้ําตาลปP©บ ใหไดสามรสคือ
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เปรี้ยว เค็ม หวาน แตชาวไทยรามัญบางกระดี่ในปKจจุบันนิยมบริโภคอาหารมันเพิ่มมากขึ้น จึงใสกะทิ
มาก
วัฒนธรรมการบริโภค ยําชะคราม เปXนอาหารรับประทานเลน บางครอบครัวใชเปXนกับแกลม
และบางครอบครัวใชเปXนอาหารที่รับประทานรวมกับอาหารอื่นๆ ในสํารับอาหารประจําวันปกติ ไม
นิยมนําไปถวายพระในเทศกาลงานบุญตางๆ เพราะอาหารยําถาปลอยทิ้งไวนานจะไมอรอย
๕. อาหารประเภท ป|nง ยาง ทอด นึ่ง
อาหารประเภทนี้พบไดมากในชุมนเชนกัน ตัวอยางเชน อาหารเรียกน้ํายอยตางๆ ซึ่งโดยทั่วไป
มักมีน้ําจิ้ม ๔ รส คือ รสเปรี้ยว รสหวาน รสเค็ม และรสเผ็ด เปXนสวนประกอบของการกิน ตัวอยางเชน
ไกยาง คอหมูยาง หมูยาง เนื้อยาง ปลาทอด ปลานึ่ง
๕.๑ ทอดมันหนอกะลา
ประวัติความเป`นมา หนอกะลา เปXนผักพื้นบานมอญบางกระดี่ ที่อยูในตระกูลขา บางชุมชน
เรียกขาน้ํา เรว เรวนอย ลําตนสูงประมาณ ๒ เมตร ลักษณะเปXนกอแนน ขยายพันธุ+ไดงายและงอกงาม
ไดดีในพื้นที่น้ําทวมถึงและตามรองสวน มีสรรพคุณทางยา ชวยแกอาการจุกเสียดทองอืด ทองเฟ‚อ บาง
บานใชเปXนผักจิ้มน้ําพริก รับประทานไดทั้งสดและลวก
เครื่องปรุง ลําตนหนอกะลาลอกเปลือกออก จนเห็นเนื้อในสีขาวหั่นฝอย ปลากรายหรือปลา
ชนิดอื่นขูดเอาแตเนื้อ ไขไกเครื่องแกง ไดแก พริกแหงฉีกเปXนทอนๆ แชน้ําใหนิ่ม พริกไท ขา ตะไคร
หอมแดง กระเทียม ผิวมะกรูด รากผักชี กะป•ดี
วิธีปรุง โขลกเครื่องแกงทั้งหมดใหละเอียดเขากันดี นําเนื้อปลาที่ขูดไวไปนวดกับน้ําเกลือจน
เหนียว แลวผสมกับพริกแกงที่โขลกไว นวดใหเขากัน ใสไขลงไป ใสหนอกะลาที่ซอยไว นวดอีกครั้งจน
เขากัน แลวนําไปทอดพอเหลือง
วัฒนธรรมการบริโภค เปXนอาหารที่ใชรับประทานในชีวิตประจําวัน โดยนิยมรับประทาน
กับขาวสวยรอนๆ บางบานนําไปใสบาตรพระตอนเชาที่เดินรับบาตรในชุมชน
๖. อาหารประเภทตม
อาหารประเภทตมมี ๒ ประเภท ประเภทแรก เปX น การตมจื ด เชน ขาวตม ผั กตม ไขตม
ประเภทที่ ส องเปX น การตมแบบมี การปรุ ง รส เชน ปลาหมอตมเค็ ม กุ งตมน้ํ า ปลา ปลาดุ กตมเค็ ม
ปลากระบอกตมเค็ม และไขพะโล
๗. อาหารประเภทเสนแป}ง
อาหารในกลุ มนี้ มี ลั ก ษณะคลายคลึ ง กั บ อาหารไทย-จี น โดยทั่ ว ไป ไดแก บะหมี่ ห มู สั บ
กšวยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู กšวยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา กšวยเตี๋ยวราดหนา
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๗.๑ คะนอม
ประวั ติ ค วามเป` น มา คะนอม หรื อ ขนมจี น หรื อ ที่ ม อญเรี ย กวา “ป• ณ ฑะปK ต หะเลิ่ ญ ย+ ”
หมายถึง อาหารที่มีลักษณะเปXนเสนยาวๆ เปXนอาหารที่พบในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ สําหรับใน
ประเทศไทย พบชื่อเรียกแตกตางกันไป ทางเหนือเรียก ขนมเสน หรือ ขาวเสน ภาคใตเรียก ละสา
เครื่ องปรุ ง คะนอม ประกอบดวย ขาวสาร เกลื อ น้ํ า สะอาด สวนเครื่ องปรุ งสํ า หรั บ แกง
ประกอบดวย ปลาชอน ปลาอินทรีย+เค็ม ตะไคร ขา หัวหอมแดง กระชาย กระเทียม กะทิ
วิธีปรุง เสนคะนอม นําขาวสารมาลางน้ํากับเกลือแลวหมักลงในเขง หมั่นลางทําความสะอาด
ทุกวันเชาเย็นติดตอกัน ๓ วัน เปลี่ยนน้ําที่แชทุกวัน หลังจากนั้น นําขาวที่หมักแลวไปโมจนละเอียด นํา
แป‚งหมักเทลงในผาขาวบางทิ้งไวจนสะเด็ดน้ํา หมักไวในไหอีก ๓ วัน เปลี่ยนน้ําแชทุกๆ วัน แลวจึงนํา
แป‚งหมักที่หออยูในผาขาวบางนั้น ไปตมในน้ําเดือด รอจนแป‚งดานนอกสุก แลวจึงนําใสครกตําจนมี
ลักษณะเหนียว นํามานวดจนกวาจะนุม เติมน้ําเล็กนอยเพื่อใหนิ่มและมีลักษณะเหลวขึ้น รวบผาแลว
บีบผานกระบอกที่เจาะรูดานลาง ลงในน้ําเดือด นํากระชอนคอยๆ ชอนเสนแป‚งที่ลอยตัวขึ้น ลางในน้ํา
เย็นเพื่อไมใหเสนติดกัน แลวจึงจับเรียงใหเปXน “หัว” เตรีนมเสริฟพรอมแกง
แกง นําปลาสดที่เตรียมไวไปลางทําความสะอาด ผาทอง ควักเครื่องในออกใหหมด ตมน้ําจน
เดือดแลวจึงใสปลาลงไปตมจนสุก เสร็จแลวชอนปลาขึ้น แกะเนื้อปลาพักเตรียมไวกอน เก็บน้ําตม
เอาไวดวย นํากระชายแก ปลอกเปลือกออก ตัดแบงออกเปXนสวนๆ ตําใหละเอียด แบงออกเปXน ๒
สวน สวนหนึ่งนําไปตํากับหอมแดง กระเทียม ขา พริกแหง ตะไคร เนื้อปลาเค็ม และเกลือ เสร็จแลว
นําเนื้อปลาชอนที่แกะเตรียมไวลงโขลกจนละเอียดเขากัน เพิ่มกระชายอีกสวนที่เหลือไว และเนื้อปลา
อินทรีย+เค็ม โขลกเขาดวยกันทั้งหมด ขูดมะพราว คั้นกะทิ แยกหัวและหางออกจากกัน นําหัวกะทิไป
ตั้งไฟออน พอเดือดจึงนําเครื่องแกงที่เตรียมไวใสลงไปในหมอ คนไปเรื่อยๆ เติมหางกะทิ หลังจากนั้น
จึงหรี่ไฟ ใชไฟออน ปรุงรส ดวยน้ําตาล น้ําปลา
วัฒนธรรมการบริโภค อาหารมอญในอดีตไมใสกะทิ จึงสันนิษฐานวา คะนอม จะเปXนอาหาร
มอญที่ไดรับอิทธิพลจากกลุมชาติพันธ+อื่นๆ ทั้งจากพมาและไทย ปKจจุบัน ชาวไทยรามัญบางกระดี่ นิยม
ปรุงคะนอมขึ้นบริโภคในชวงเทศกาลงานบุญ เพราะเปXนอาหารที่มีขั้นตอนการปรุงซับซอนยุงยาก และ
จํานํามาบริโภคหลังจากที่ถวายพระที่วัดเรียบรอยแลว ในอดีต อาจมีคติเรื่องการรับประทาน คะนอม
ในฐานะที่เปXนอาหารจานหลัก แตในปKจจุบัน กลายเปXนอาหารวาง หรือทานรวมกับอาหารอื่นๆ
๘. อาหารประเภทหมักดอง
อาหารประเภทหมักดองที่สําคัญที่ยังนิยมบริโภคกันในชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ ไดแก ปลา
รา ปลาจอม เตาหูยี้ แหนม ไสกรอก อาหารเหลานี้ หลายชนิดถูกผสมกลืนกลายเขากับอาหารไทย
และอาหารอีสาน ตัวอยางอาหารที่ยังคงอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมมอญ ไดแก
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๘.๑ ปลารามอญ
ปลารามอญหรื อ ที่ ช าวมอญเรี ย กวา “ฮะรอกกะ” เปX น อาหารที่ ป รุ ง ขึ้ น จากปลาที่ ผ าน
กระบวนการถนอมอาหารมาแลว การที่ชุมชนไทยรามัญ บางกระดี่ เปXนชุมชนสองฝK•งคลองมานานกวา
ศตวรรษ ทําใหคนในชุมชนเรียนรูวิธีทําปลาราและปรุงอาหารจากปลาราเปXนอยางดี ปลาราของบาง
กระดี่ทําจากปลาหลายชนิด แตเนื่องจากชุมชนบางกระดี่มีปลากระดี่มาก จึงนิยมใชปลากะดี่ ทั้งนี้
พบวามีบางครอบครัวใชปลาชอน ปลาตะเพียน ปลาสรอย และปลาหมู ดวยเชนเดียวกัน
สวนประกอบ
การทําปลารา สวนประกอบที่สําคัญ ไดแก ปลา หากใชปลากะดี่ ตองลางทําความสะอาดให
ดีกอนนําไปปรุง เกลือ และขาวสุก สําหรับเครื่องปรุงปลาราแบบมอญ ประกอบดวย ปลารามอญ ปลา
ชอน หรือกุงแหง มะพราวหาว หอมแดง พริกขี้หนูสด มะนาว น้ําตาล ตะไคร ขา กระชายใบมะกรูด
และพริกชี้ฟ‚าหลากสี ผักตมที่นิยมนํามาใชแนม อาทิ หนอไม มะเขือเปราะ ถั่วฝKกยาวกระเจี๊ยบ บวบ
เหลี่ยม ถั่วพู
การปรุงปลารา เริ่มจากการนําปลากระดี่มาลาง ขอดเกล็ดใหหมด ลางอีกครั้งใหสะอาด ควัก
เครื่องในออก ปลอยไวใหสะเด็ดน้ํา ทิ้งไวสัก ๒ วันเพื่อใหเนา แลวจึงคลุกกับเกลือ ผึ่งแดดจนแหง แลว
จึงนําลงครกขนาดใหญ โขลกกับเกลือชนิดเม็ดพรอมกับขาวสุก แลวจึงบรรจุใสลงในไห กดใหแนนแลว
จึงป•ดฝาใหมิดชิด เพื่อป‚องกันไมใหแมลงวันเขาไปไข เก็บรักษาไวในที่รม เวลาจะใช จึงตักเอาน้ําปลา
ราใสๆ ที่อยูดานบนมาใช
การทําปลารามอญบางกระดี่ เริ่มจากการคั้นมะพราว เพื่อเตรียมน้ํากะทิ เสร็จแลวใสลงใน
หมอที่เตรียมไว แลวจึงนําไปตั้งไฟ เคี่ยวน้ําปลารากับกะทิดวยไฟออน แลวจึงกรองดวยตะแกรงตา
ละเอียด เลือกเอาแตน้ํา เสร็จแลวจึงนํากุงแหง หรือปลาที่เตรียมไวมาตม บางบานใชปลายาง แกะเอา
แตเนื้อปลา โขลกจนฟู ใสหอมแดง พริกขี้หนูสด โขลกพอหยาบ แลวจึงนําไปผสมกับน้ําปลาราที่เคี่ยว
ไว ปรุงรสดวยน้ําตาล มะนาว ตามที่ชอบ บางบานใสเนื้อปลาหั่นเปXนชิ้น และผักสดตางๆลงไปเคี่ยว
ดวย เสร็จแลวอาจใสตะไครและกระชายหั่นฝอย กับขาที่ฝานออกเปXนแวนบางๆ ใบมะกรูดฉีก และ
พริกชี้ฟ‚าสีสดหั่นตามยาว โรยหนาเพื่อใหดูสวยงามนารับประทาน
วัฒนธรรมการบริโภค การรับประทานปลารามอญของชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ นิยม
กินแนมกับผัก มีทั้งผักสดและผักตม อาทิ กระเจี๊ยบ มะสั้น โดยรับประทานกับขาวสวยรอนๆ
อาหารหวาน
อาหารหวาน หรือ ของหวาน เปXนอาหารที่นิยมรับประทานตามหลังของคาวหรือหลังอาหาร
มื้อสําคัญ ชาวไทยรามัญบางกระดี่มีวัฒนธรรมบริโภคขนมหวานและผลไมมานานแลว โดยขนมหรือ
ของหวานที่พบมากในชุมชนบางกระดี่ จําแนกเปXนประเภทหลักไดดังนี้ (๑) ขนมที่มีสวนประกอบจาก

๑๗๒

ไข ไดแก ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด สังขยา เม็ดขนุน (๒) ขนมประเภทนึ่ง ไดแก ขนมชั้น ขนม
สาลี ขนมถวย ขนมตาล ขนมดอกโสน (๓) ขนมประเภทตม ไดแก ถั่วแปบ ขนมตมขาว ขนมตมแดง
ขาวตมมัด (๔) ขนมประเภทกวน เชน เปPยกปูน กะละแม ขาวทิพย+ (๕) ขนมประเภทอบและผิง เชน
ขนมดอกลําดวน ขนมบาบิ่น (๖) ขนมประเภททอด เชน ขนมกง ขนมฝKกบัว ขาวเมาทอด (๗) ขนม
ประเภทป•—ง เชน ขนมจาก ขาวเหนียวป•—ง (๘) ขนมประเภทเชื่อม เชน มันเชื่อม เผือกเชื่อม (๙) ขนม
ประเภทน้ํากะทิ เชน ลอดชองน้ํากะทิ ลูกจากน้ํากะทิ บัวลอยไขหวาน (๑๐) ขนมประเภทแชอิ่ม เชน
ผลไมแชอิ่มตางๆ (๑๑) ขนมประเภทในน้ําเชื่อม เชน รวมมิตร ผลไมลอยแกว (๑๒) ขนมประเภทฉาบ
เชน กลวยฉาบ มันฉาบ และ (๑๓) ขนมประเภทบวช เชน กลวยบวชชี ฟKกทองบวช มันบวช
เปXนที่นาสังเกตวา วัฒนธรรมอาหารของมอญผูกไวกับมิติเรื่องเวลาและพื้นที่ทางวัฒนธรรม
อยางลึกซึ้ง ดังนั้น อาหารหวานหรือขนมแตละประเภทจึงมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมของตนเอง ในการ
แสดงบทบาทและปฏิสัมพันธ+กับบุคคลตางๆ ในชุมชน อาทิ เดือนอายหรือเดือน ๑ รับประทานขาวเมา
เดือน ๓ วันมาฆบูชา รับประทานขาวพมาหรือขนมขาวมาฆะ เดือน ๕ เทศกาลสงกรานต+ วันขึ้นปPใหม
รั บ ประทานกะละแม เดื อ น ๘ วั น อาสาฬหบู ช ารั บ ประทานขนมคู เดื อ น ๑๐ ตั ก บาตรน้ํ า ผึ้ ง
รับประทานขาวยาคู เดือน ๑๑ รับประทานกระยาสารท
ขาวเมา

เดือนอาย
กระยาสารท

ขาวยาคู

เดือนสิบเอ็ด

เดือนสาม

ขาวพมา

เดือนสิบ

เดือนหา

กะละแม

เดือนแปด

ขนมคู

ภาพ ๕๘ แผนภาพแสดงวัฒนธรรมการบริโภคอาหารหวานกับมิติเวลา
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)

๑๗๓

จากแผนภาพขางตน สะทอนความสัมพันธ+ของชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารหวานกับคานิยมเรื่องเวลา การประกอบอาหารแตละชนิดถูกผูกไวกับองค+ประกอบ
หลั ก ของสถาบั น ทางสั ง คม อาทิ วิ ถี ชี วิ ต แบบเกษตรกรรม ที่ มี ข าวเปX น พื ช อาหารที่ สํ า คั ญ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ บริบททางสังคม และความเชื่อในพุทธศาสนา ชวงเวลาของเดือนตางๆ จึง
ถูกยึดโยงเขากับวันสํ าคัญทางพุทธศาสนา ประเพณีและพิธีกรรมตามความเชื่ อ อาหารเหลานี้ จึ ง
กลายเปX น ขนมทางวั ฒ นธรรม ที่ มี เ งื่ อ นไขในการบริ โ ภค ในชวงเวลาตางๆ ในแตละปP และมี
ความสัมพันธ+กับการกลับบานเพื่อรวมตัวกันของสมาชิกในครอบครัวและมิตรสหายที่จากไปอยูแดน
ไกล ปPละไมกี่วันในชวงเทศกาลสําคัญเหลานี้ จึงสรางแบบแผนความสัมพันธ+ของคนในครอบครัวและ
ชุมชนขึ้น พรอมๆกับแบบแผนการบริโภคอาหารหวานชนิดนั้นๆ ตามเงื่อนไขเรื่องเวลา และบริบททาง
สังคมขึ้นใหม
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงองค+ประกอบหลักของสถาบันทางสังคม จึงมีสวนสําคัญในการคงอยู
หรือสูญหายไปของอาหารหลายชนิด บางชนิดเปลี่ยนแปลงหรือถูกลดทอนรูปแบบลงไป บางชนิด
แมวาจะยังมีการกลาวถึงอยู แตก็ไมนิยมปรุงบริโภคกันอีกตอไปแลว เนื่องจากหาเครื่องปรุงไมได หรือ
ขั้นตอนยุงยากเกินไป

ภาพ ๕๙ ขนมจากและขนมเม็ดขนุน บางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
๑. ขนมแดกงา
ประวัติ ความเป` นมา ขนมแดกงา (คะเปPย ง) หรือขาวเหนี ยวแดกงา มีเรื่ องราวและความ
เปXนมาตั้งแตสมัยพุทธกาล เพราะปรากฏอยูในพระไตรป•ฎก สันนิษฐานวาเมื่อมอญรับพุทธศาสนามา
จากอินเดีย ก็รับความคิดและความรูเรื่องขนมแดกงามาดวย แลวก็กินและเชื่อตอเนื่องกันเรื่อยมา จน
ขนมแดกงากลายเปXนขนมตามวัฒนธรรมของมอญ หรือในปKจจุบันคนกรุงเทพเปลี่ยนไปเรียกวา “ขนม
งาดํา” เนื่องจากเห็นวา คําวา “แดก” เปXนคําหยาบคาย เมื่อรับประทานการนานๆ เขา ก็แพรหลาย

๑๗๔

ไปสู สั งคมไทยในภู มิภ าคตางๆ และถู กเรี ย กขานชื่ อ แตกตางกั น ไปตามบริ บ ททางสั งคม ดั งพบวา
จังหวัดพิจิตรเรียกขนมชนิดวา “ขาวโปง” ภาคเหนือเรียกวา “ขนมขาวปุก” กลุมชาติพันธุ+ไทใหญใน
อดีตเรียกวา “ขาวตํางา” แตตอมาก็เรียกตามคนพื้นถิ่นในภาคเหนือวา “ขนมขาวปุก” หรือ “ขนม
ขาวปลุก” อีสานเรียกวา “ขนมขาวเปPยง”
เครื่องปรุง ขาวเหนียวดําใหมนึ่งสุก เกลือ งาดํา น้ําผึ้ง น้ําสะอาด (มะพราวขูดฝอย) ใบตอง
วิ ธี ก ารปรุ ง เตรีย มขาวเหนี ย วดํ า นึ่ งสุก นํ า งาดํ าไปคั่ ว จนเหลื องและมี กลิ่น หอม นํ า เกลื อ
ละลายในน้ําสะอาด นําขาวเหนียวดําใสลงในครกตําจนเหนียวเปXนเนื้อเดียวกัน ขณะตําและกลับไปมา
ทยอยใสงาดําลงทีละนอยและตําไปเรื่อยๆ จนเขากัน คอยๆ เหยาะน้ําเกลือลง บางบานในเมืองเกาะ
เปาะเน‡อะ ในรัฐมอญ ใสมะพราวขูดเปXนฝอยใสลงไปดวยขณะตําเพื่อเพิ่มกลิ่นหอม ความมัน และ
รสชาติ เสร็จแลวปK—นเปXนกอนแบนๆ ตัดใบตองเปXน แผนเล็กๆ วางขาวเหนียวดํ าที่ปK—น แลวเรียงบน
ใบตอง
วัฒนธรรมการบริโภค ในปKจจุบัน ชาวไทยรามัญบางกระดี่นิยมบริโภคขนมแดกงา โดยการ
จิ้มกับน้ําผึ้ง หรือน้ําตาลทราย ทํากินกันเองในครัวเรือน และแจกจายใหเพื่อนบาน

ภาพ ๖๐ การทําขนมแดกงา บางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๗)
๒. ขนมเม็ดขนุน
ประวัติความเป`นมา เม็ดขนุน เปXนขนมมงคลที่มีมานานแลว ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาเขา
มาในชุมชนตั้งแตเมื่อใด เนื่องจากเปXนขนมประเภทหนึ่งในตระกูลขนมที่มีสีเหลืองทอง ไดแก ทองหยิบ
ทองหยอด ฝอยทอง ทําใหเม็ดขนุนเปXนขนมเชิงสัญญัติวัฒนธรรม ที่ถูกผูกไวกับความงดงาม สิริมงคล

๑๗๕

ความโชคดี และงานบุญตางๆ ผนวกกับชื่อขนมที่พองกับคําที่มีความหมายเชิงสรางสรรค+คือ สนับสนุน
เกื้อหนุน หนุนเนื่อง ทําใหเม็ดขนุน มีความหมายเชื่อมโยงกับความหมายทางสังคมอื่นๆ ดวย
เครื่องปรุง ถั่วเขียวกระเทาะเปลือก น้ําตาลทราย ไขแดง กะทิ
วิธีการปรุง นําถั่วเขียวกระเทาะเปลือกแชน้ําทิ้งคางคืนไว จนถั่วออนตัว นํามาลางใหสะอาด
และพักใสกระชอนเอาไวใหสะเด็จน้ํา นําไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมง จนถั่วบานและนิ่ม จึงถายลงหมอ
หรือกระทะสําหรับกวน คอยเติ มน้ําตาลทีล ะนอย กวนถั่ว ไปเรื่ อยๆ ดวยไฟออน ระวังอยาใหไหม
คอยๆเติมกะทิไปเรื่อยๆ อยาใหแฉะ และตองไมใสมากจนเกินไป มิฉะนั้น จะทําใหเม็ดขนุนลื่น เวลา
ชุบไขจะไมติด เมื่อนําลงจุมในน้ําเชื่อมจะไมเปXนสีทองสวย กวนจนถั่วแหงจับเปXนกอน นําถั่วมาใสอาง
นวดตอไปเรื่อยๆ จนเนียน ในขณะที่ยังอุนอยู โดยแบงถั่วออกเปXนกอนยาวๆ เพื่อใหสะดวกในการปK—น
เปXนเม็ดขนุนรูปกลมรีตอไป จากการศึกษาพบวา เม็ดขนุนของบางกระดี่จะแตกตางจากที่อื่น ตรงที่มี
ขนาดใหญ ความยาวประมาณ ๑ นิ้ว กวางประมาณครึ่งนิ้ว
การเตรียมน้ําเชื่อม ควรใชน้ําตาลในปริมาณมาก เพื่อใหน้ําเชื่อมมีความเขมขน โดยทั่วไป
นิยมทําในกระทะทองเหลือง หลังจากนั้น จึงนําถั่วที่ปK—นเตรียมเอาไวลงไปชุบ โดยนําน้ําเชื่อมตั้งไฟให
พออุนๆอยาใหเดือด นําถั่วชุบไขแดงที่เตรียมไว คอยๆ หยอนลงในน้ําเชื่อมยกสูงๆ เพื่อใหเม็ดขนุนมี
สายสวยงาม เสร็จแลวตักเรียงในถาดใหสวยงาม
วัฒนธรรมการบริโภค นิยมใชถวายพระ ในงานเทศกาลสงกรานต+ หรืองานบุญใหญ เชน บุญ
เดือนสิบ หรือในงานมงคลตางๆ อาทิ งานแตงงาน งานบวช หลังจากนั้น จึงนํามารับประทานเปXนของ
หวานในครัวเรือนหรือแจกจายใหญาติพี่นองและเพื่อนบานตอไป
๓. กะละแม
ประวัติความเป`นมา กะละแม ที่เห็นทุกวันนี้ ชาวบางกระดี่เชื่อวาเปXนขนมของชาวมอญ เริ่ม
มาตั้งแตรัฐมอญในประเทศพมา ผูรูบางคนกลาววา นาจะไดรับอิทธิพลมาจากพวกโปรตุเกสเมื่อหลาย
รอยปPมาแลว โดยสันนิษฐานวาในครั้งนั้น ชาวโปรตุเกสคงลองเรือมาคาขายกับชาวมอญที่เมืองหงสาว
ดี แตผูรูบางคนโตแยงวา ขนมโปรตุเกสไมนาที่จะใสขาวเหนียวและกะทิ บางคนเชื่อวาชื่อ “กะละแม”
นาจะมาจาก “คาราเมล (Caramel)” ของตะวันตก ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดก็พบวาแตกตางกัน
อยูมาก เพราะคาราเมลมีสวนผสมหลักเพียงสองอยางคือ น้ําตาลและเนย ดังนั้น จึงกลาวไดวาประวัติ
ความเปXนมาของกะละแม นาจะคลายกับขนมมอญอื่นๆหลายชนิดที่ไมทราบแนชัดวาเริ่มมาตั้งแต
เมื่อใด เนื่องจากเปXนวัฒนธรรมราษฎร+จึงไมคอยมีการจดบันทึกไวเปXนลายลักษณ+อักษร
เครื่องปรุง กะละแม ประกอบดวยเครื่องปรุงสําคัญคือ ขาวเหนียวหรือแป‚งขาวเหนียว กะทิ
น้ําตาลปP©บ
วิธีการปรุง แชขาวเหนียวในน้ําสะอาดขามคืน กะทิแยกหัวและหางกะทิ การกวนกะละแม
นิยมใชเตาถาน จึงตองใชฟ–นและแรงงานคนกวนจํานวนมาก เริ่มตั้งแตตั้งกระทะใสหางกะทิลงไป

๑๗๖

พรอมขาวเหนียวหรือน้ําตาล กวนไปจนเดือด ชวงนี้ใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ตองระวังอยาใหกะทิ
ติดกระทะ พอสีเปลี่ยนเปXนสีเทา และขนมากขึ้น มีฟองเดือดเปXนเม็ดใหญๆ ตองเพิ่มคนกวนเปXน ๒ คน
ยืนคนละฝK•งของกระทะใบใหญ ผลัดกันกวนไปมา พอสีเริ่มเปลี่ยนเปXนสีน้ําตาล ตองใชแรงมากขึ้น
เพราะจะเหนียวและขนมาก กวนไปเรื่อยบางกระทะใชเวลา ๖-๗ ชั่วโมง ตองใชคนเปXนจํานวนมาก
พอสีเปลี่ยนเปXนสีดํา ก็ควักขึ้นมาจากกระทะ

ภาพ ๖๑ กะละแมของชุมชนบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
วัฒนธรรมการบริโภค กาละแม เปXนขนมที่ปรุงและบริโภคในชวงเดือน ๕ หรือ ในเทศกาล
สงกรานต+ กะละแม เปXนขนมวัฒนธรรม เพราะตองใชการปฏิสัมพันธ+ของคนจํานวนมาก มีวัฒนธรรม
การบริโภคที่ยึดโยงกับเวลา ความเชื่อ และใชพื้นที่ในการทําและบริโภคทั้งในครอบครัวและในสังคม
เพราะกะละแมที่กวนเสร็จแลว นอกจากตองตักแบงไปถวายพระที่วัดแลว ยังตองตักแบงและจัดลง
ภาชนะใหสวยงาม ไปแจกจายญาติมิตรที่อยูหางไกล เพื่อนบาน และเครือญาติในชุมชนที่รวมสายผี
เดียวกัน ทั้งๆที่ทุกบานก็กวนกะละแม แตความอรอยและฝPมือ กลายเปXนปKจจัยสําคัญที่กําหนดชวงชั้น
ทางสังคมใหกับผูปรุงกะละแมและครอบครัว ชั้นทางสังคม ตามนัยนี้ จึงไมเกี่ยวของกับสถานะทาง
เศรษฐกิจของผูกวนกะละแมและครอบครัว แตเกี่ยวของกับฝPมือการปรุงและรสชาติของกะละแม
๔. ขาวพมา
ประวัติความเป`นมา จาการสัมภาษณ+เชิงลึกกับผูอาวุโสในชุมชนบางกระดี่ ไมมีใครสามารถ
ยืนยันหลักฐานที่มาของอาหารหวานชื่อ “ขาวพมา” “ขาวมาฆะ” ไดวามีความเปXนมาตั้งแตเมื่อใด
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เครื่องปรุง ขาวเหนียว ถั่วลิสงคั่วเอาเปลือกออกระหวังอยาใหไหม งาขาว งาดําคั่วใหหอม
มะพราวแก มะพราวออนหั่นเปXนชิ้นขนาดพอคํา ขิงปลอกเปลือกหั่นเปXนทอนเล็กๆ น้ําตาลทราย เกลือ
น้ํามัน
วิธีการปรุง แชขาวเหนียวทิ้งไวขามคืน สงขาวเหนียวขึ้นจากน้ําลงหวด นําไปนึ่งใหสุก คั้น
กะทิใสหมอพักเอาไว เจียวขิงในน้ํามันใหมๆ นํากะทิตั้งไฟ เคี่ยวจนแตกมัน คลุกเคลาขาวเหนียวสุกลง
ไป ใสเครื่องปรุงทั้งหมดที่เตรียมไว ใชไฟออน คลุกใหเขากัน เหยาะเกลือ ยกลงจากเตาป•ดฝาหมอ
เอาไวกอนรอใหระอุ
วัฒนธรรมการบริโภค การบริโภคขาวพมาจะกระทํากันในชวงวันมาฆะบูชา หลังจากนําไป
ถวายพระที่วัดแลว ปKจจุบัน อาหารหวานชนิดนี้หารับประทานยากมากแลวที่ชุมชนบางกระดี่
เครื่องดื่ม
ในปK จ จุ บั น ความเปX น เมื องและการเปลี่ ย นแปลงไปสู สมั ย ใหมนิ ย ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยทั่ ว ไปใน
สังคมไทย ทําใหวัฒ นธรรมการบริ โภคอาหารประเภทเครื่ องดื่ ม ประกอบดวย ชนิดและรูป แบบที่
หลากหลาย ทั้งที่สามารถประกอบเองไดในครัวเรือน อาทิ เครื่องดื่มสมุนไพร เชน น้ํากระเจี๊ยบ น้ํา
ตะไคร น้ําใบบัวบก น้ําเก‡กฮวย น้ําลําไย น้ําใบเตย และที่ซื้อสําเร็จมาจากรานคา อาทิ น้ําเปลา ชา
กาแฟ ชาเขี ย วบรรจุ ข วด เครื่ องดื่ มประเภทโซดา น้ํ า อั ด ลม ตลอดจนเครื่ องดื่ มที่ มีส วนผสมของ
แอลกอฮอล+ตางๆ
อาหารในพิธีกรรม
๑. ขาวแช
ประวัติความเป`นมา ขาวแช บางครั้งเรียกวา หรือขาวสงกรานต+ หรือที่ชาวไทยรามัญ บาง
กระดี่เรียกวา “เป•งซังกราน” สวนชาวมอญที่บานกอปอเนอะในรัฐมอญเรียก “เป•งดาจก+” หมายความ
ถึง ขาวน้ํา เปXนอาหารในพิธีกรรมอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญมากกับวิถีชีวิตของชาวไทยรามัญใน
ชุมชนบางกระดี่ เดิมขาวแชถูกปรุงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค+เพื่อใชบูชาเทวดา หรือขอพรใหไดมีทายาทไว
สืบสกุล แตในปKจจุบัน ขาวแชถูกนํามาใชในเชิงสัญลักษณ+ของเทศกาลสงกรานต+ ตามตํานานเรื่องขาว
แชที่ ถูกเชื่ อมโยงเขากับ ตํา นานเรื่องวั นสงกรานต+ เพราะชาวไทย-รามั ญในชุ มชนบางกระดี่ ถือเอา
เทศกาลสงกรานต+เปXนวันขึ้นปPใหม ตามคติความเชื่อแบบอินเดีย จึงนิยมปรุงขาวแชขึ้นในชวงวันที่ ๑๓๑๗ เมษายน ของทุ ก ปP และเนื่ อ งจากการปรุ ง ขาวแช มี ขั้น ตอนและเครื่ อ งปรุ ง ที่ มี ความซั บ ซอน
กระบวนการปรุง จึงถูกใชเปXนกลไกในการสรางและกระชับความสัมพันธ+ของสมาชิกในครอบครัว ที่
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ตองกลับมาบาน เพราะการปรุงขาวแชแตละครั้ง ตองใชแรงคนในครอบครัวมากเปXนพิเศษ เนื่องจาก
ตองมีการตระเตรียมเครื่องปรุงตางๆ ไวลวงหนา เพราะตองเรงทําในชวง ๒-๔ นาฬิกาในตอนเชา
เมื่อจัดเตรียมขาวแชเสร็จเรียบรอย จึงจัดแบงใสสํารับเล็กๆ เพื่อนําไปบูชาเทวดาในศาลเพียง
ตา หรือที่ชาวไทยรามัญบางกระดี่เรียกวา “ฮอยซังกราน” ซึ่งถูกปลูกสรางขึ้นชั่วคราว โดยทั่วไปนิยม
ใชไมลวก หรือไมไผเหลาซีก สูงระดับสายตา กวางยาวประมาณ ๑ ศอก ใชทางมะพราวตัดใบสั้นผาซีก
นํามาโคงและผูกตําแตงเสาของศาลเพียงตา แลวจึงประดับดวยดอกไมสด ศาลเพียงตานี้นิยมตั้งไวบน
บริเวณลานโลงนอกตัวเรือนที่พักอาศัย และจัดวางสํารับอาหาร ๑ สํารับ ศาลนี้นิยมตกแตงดวยผาสี
สดใส ปู ร องสํ า รั บ อาหารดวยผาขาว และประพรมดวยน้ํ า อบน้ํ า ปรุ ง ใหสะอาดหอม นอกจากนี้
ครอบครัวยังมีการจัดเตรียมขาวแชพิเศษอีกสํารับ เพื่อใชกราบไหวผีบรรพบุรุษ
หลังจากนั้น เวลาประมาณ ๗-๘ นาฬิกา จึงนําสํารับขาวแชไปทําบุญและถวายพระที่วัดบาง
กระดี่ หลังจากเสร็จสิ้นการสวดมนตร+ไหวพระและพิธีกรรมทางสรงในตอนเชา สํารับขาวแชในแตละ
บาน ที่มีรูปลักษณ+คลายคลึงกันจะแตกตางก็ตรงรสชาติและความพิถีพิถัน จะถูกจัดเรียงใสสํารับ ทุก
ครอบครัวไมวาร่ํารวยหรือยากจน ก็สามารถเขารวมกิจกรรมทางอาหารในสํารับขาวแชนี้ได บางบานที่
ฐานะดี จะจัดสํารับมาอยางสวยงามดวยเครื่องกระเบื้องเขาชุดกัน แตครอบครัวสวนใหญนิยมจัดเรียง
อาหารใสป••นโต แลวจึงมาจัดเรียงอาหารลงสํารับที่ทางวัดจัดเตรียมเอาไวให หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ+
ในชวงเชา ชวงบายจึงมีการสรงน้ําพระพุทธรูป และบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษผูวายชนม+ ซึ่งครอบครัวสวน
ใหญจะเชาชองในกําแพงวัดบางกระดี่ เพื่อเก็บอัฐิไว ถึงวันสงกรานต+ในแตละปPลูกหลานก็จะกลับบาน
มารวมกั น เพื่อทํ าบุ ญ อุ ทิศสวนกุ ศลไปให และชวยกั นทํา ความสะอาดบริ เวณชองเก็ บอัฐิ จัด แตง
ดอกไม และประดับธงสีสันสวยงามตามแนวกําแพง แลวจึงไปปลอยนก ปลอยปลา ค้ําตนโพธิ์ ทําความ
สะอาดลานวัด และอาณาบริเวณใกลเคี ยง ตลอดจนสาธารณสมบั ติของชุมชน เชน ถนน ทางเทา
แหลงน้ํา เสร็จภารกิจทั้งหมด ขาวแชจะถูกลําเลียงใสสํารับขนาดเล็ก แตละบานมอบหมายใหลูกหลาน
เดินถือสํารับนําขาวแชของครอบครัว ไปแลกเปลี่ยนแจกจายกันในชุมชน ซึ่งสวนใหญไดแก เพื่อนบาน
ครอบครัวหรือสมาชิกใน “สายผี”
สวนประกอบ ขาวแช มีสวนประกอบที่สําคัญคือ ขาวสารเมล็ดสวย น้ําสะอาด ควันเทียน
สําหรับอบร่ําใหหอม และดอกไมหอมที่ไมมียาง เชน กุหลาบมอญ มะลิ ชมนาด กะดังงา และน้ําแข็ง
ทุบละเอียด บางบานไดคิดคนสูตรในการหุงขาวเพื่อใหมีสีสวยงามและกลิ่นหอมนากินยิ่งขึ้น โดยใส
ใบเตยลงไปในขาวขณะหุง
สวนเครื่องเคียงที่ใชกินกับขาวแชของชุมชนชาวไทย-รามัญบางกระดี่ ประกอบดวย ปลาแหง
ปˆน เนื้อเค็มแหงฉีกฝอย หัวไชโปŠตมกะทิ ไขเค็ม กระเทียมดอง ยํามะมวงใสมะพราวคั่ว และผัดหมี่
โดยหนึ่ ง สํ า รั บ อาจมี เ ครื่ อ งเคี ย ง ๕ ชนิ ด หรื อหากเปX น สํ า รั บใหญ ก็ อ าจมี เ ครื่ อ งเคี ย งถึ ง ๗ ชนิ ด
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นอกจากนี้ ยั งมี ส วนประกอบสํ า คั ญ ไดแก เครื่ อ งปรุ งรส เชน น้ํ า ตาลทราย เกลื อ น้ํ า ปลา หรื อ
สวนประกอบอื่นๆ ตามชนิดของเครื่องเคียง
การปรุงขาวแช ชาวไทยรามัญ ในชุมชนบางกระดี่มีความเชื่อวา การปรุงขาวแชเปXนพิธีกรรม
มงคลเพื่อบูชาเทวดา ดังนั้น ทุกขั้นตอน ตั้งแตการจัดเตรียมจนถึงการประกอบอาหาร จึงตองพิถีพิถัน
และกระทําดวยความนอบนอม โดยทั่วไป นิยมปรุงขาวแชในชวงบายวันที่ ๑๒ เมษายน หรือหนึ่งวัน
กอนวันสงกรานต+ โดยเริ่มตั้งแตการคัดเลือกขาวสารที่มีเมล็ดสวย ไมแตกหัก ไมมีกอนกรวดทราย
ปะปน แลวจึงซาวขาวดวยน้ําสะอาด ๗ ครั้ง ใสน้ํา ตั้งหมอขาวบนเตาไฟ ในอดีตนิยมใชหมอดินและ
เตาถาน โดยตั้งเตาไวในลานโลง แตปKจจุบัน บางบานไดหันมาใชเตาแก‡สบางแลว แตก็ยังพบวา สวน
ใหญยังนิยมใชเตาถาน ดวยเหตุผลวาชวยใหขาวหอมนารับประทาน เมื่อหุงขาวจนใกลสุก ตองคอยดู
ใหเมล็ดขาวสวยเปXนเม็ดระวังอยาใหแฉะหรือเละจนเกินไป แลวจึงรินน้ําออก ปลอยใหสะเด็ดน้ํา
สําหรับ น้ําที่ จะกิน กับขาวแช ใหเตรีย มน้ํา สะอาด ตมสุ ก หรือบางบานใชน้ํ าแรหรื อน้ํ าดื่ ม
บริสุทธิ์บรรจุขวด เทลงในหมอใบใหญมี่มีฝาป•ด อบดวยควันเทียนเพื่อแตงกลิ่นใหหอม ลอยดวยดอกไม
หอม เชน มะลิ ชมนาด กระดังงา กุหลาบมอญ ทิ้งไวหนึ่งคืน
วัฒนธรรมการบริโภค ขาวแช ถือเปXนอาหารในพิธีกรรมที่สําคัญที่สุดของชาวไทย-รามัญใน
ชุมชนบางกระดี่ โดยนิยมทํากันในชวงเทศกาลสงกรานต+เทานั้น การรับประทานขาวแชในชวงฤดูรอน
นั บ เปX น ความชาญฉลาดของคนในชุ ม ชน ในการนํ า ภู มิ ปK ญ ญาทองถิ่ น ของคนมอญในอดี ต มาใช
เนื่องจากขาวแชมีน้ํา เปXนองค+ประกอบที่สําคัญ จึงชวยลดความเครียดและคลายความรอนจากอากาศ
โดยรอบ
วิธีรับประทานขาวแช ผูบริโภคตองใชชอนกลางแบงขาวใสถวยขนาดเล็ก เสร็จแลวจึงตักน้ํา
อบควันเทียนหรือลอยดอกไมหอมราดลงไปพอประมาณ ใสน้ําแข็งทุบละเอียดเพื่อใหเย็นชื่นใจเวลา
รับประทาน แลวจึงคอยๆตักเครื่องเคียงตามที่ตองการแบงใสถวยเล็กของตนเอง วิธีการกินที่เหมาะสม
สําหรับชาวบางกระดี่ เริ่มจากการตักเครื่องเคียงใสปากกอน แลวจึงตักขาวพรอมน้ําอบควันเทียนใส
ปาก และเคี้ ย วพรอมๆ กั น ระวั งอยาใหเครื่ องเคี ย งหกเลอะเทอะในชามขาวจะดู ไมงาม แตจาก
การศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา คนรุนใหม ไมเครงครัดกับวัฒนธรรมการบริโภคดังกลาว แต
ตักกินกันตามสะดวก
๒. ขาวทิพยM
ประวัติความเป`นมา ขาวทิพย+ หรือ “เป•งปะมน” หรือ “เป•งติบ” หรือ “ขาวมธุปายาส” เปXน
อาหารที่ใชในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องจากมีเรื่องเลาตอเนื่องกันมาวา ครั้งหนึ่งนางสุชาดา ไดหุง
ขาวชนิดหนึ่งดวยน้ํานมโคสด แลวนํามาถวายพระพุทธเจา ในชวงวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๖ หลังพระพุทธ
องค+ลมเลิกการบําเพ็ญทุกรกิริยา
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เครื่องปรุง เครื่องปรุงขาวทิพย+ประกอบดวย ถั่วและธัญพืชตางๆ ที่เปXนสิ่งมงคล อาทิ นม เนย
ถั่ว งําดํา งาขาว น้ําออย น้ําตาล น้ําผึ้ง ผลไมตางๆ ลูกเดือย เมล็ดบัว ขาวตอก ขางเหนียว ขาวก่ํา สาคู
ขาวเมา น้ําหวาน น้ําใบเตย น้ําดอกมะลิ กะทิ มะพราว และผลไมตามฤดูกาล รวมทั้งสิ้น ๒๙ ชนิด
วิธีการปรุง ขาวทิพย+ จัดเปXนอาหารในพิธีกรรม กระบวนการปรุงจึงเกี่ยวของกับพิธีกรรมใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแตการเตรียมปะรําพิธี โดยมีการแบงงานกันทําตามบทบาททางเพศชัดเจนตั้งแตขั้นการ
เตรียมการ กลาวคือ เพศชายทําหนาที่จัดเตรียมแทนพิธีบูชาทาวจตุโลกบาล ซึ่งเปXนเทวดาที่อาศัยอยู
ในชั้นจาตุมหาราช ผูทําหนาที่รักษาโลกทั้ง ๔ ทิศ ฝˆายหญิงจัดเตรียมเครื่อง ๔ ใสภาชนะรูปสี่เหลี่ยม
จัตุ รั ส สวนใหญใชกระทงใบตองเย็ บ มุ ม ขนาดใหญ ๑ อั น และขนาดเล็ กอี ก ๕ อั น มะมวง ออย
มะพราว มะยม กลวยดิบ ขาวตอก ดอกไม หมาก พลู ธูป เทียน บุหรี่ ปลายาง พรอมปKกธงสีขนาดเล็ก
๔ มุมของกระทง ในพิธีใชพราหมณ+เปXนผูเสกบริกรรมคาถาตามตํารามอญ เพื่ออัญเชิญพระพุทธเจาทุก
พระองค+ พระโพธิสัตว+ พระพรหม เทวดา ครูอาจารย+
หลั งจากนั้ น พระสงฆ+ ทํา พิ ธี บู ช าพระรั ต นตรั ย รั บ ศี ล ๕ บริ กรรมคาถา เจิ มหนาผากสาว
พรหมจรรย+ ๓ คน ซึ่งประกอบดวย ลุกคนโต คนกลาง และคนสุดทอง นุงขาวหมขาว กอนกวนสาวทุก
คนที่ถูกคัดเลือกคนมากวนขามทิพย+ ตองเขารับศีล ๓ วัน ๓ คืน เหน็บชอใบขนุน และใบมะตูมที่หูสาว
ทุกคน แลวจึงเจิมไมพายที่จะใชกวน ถวายพานดอกไมขาวทั้ง ๔ มุม เพื่ออัญเชิญทาวโลกบาล พระสงฆ+
พิธีเจริญพระพุทธมนต+ หลังจากนั้น ผูปรุงทยอยเทสวนผสมทั้งหมดที่เตรียมไวลงในกระทะใบบัว และ
นิยมกวนในเตาถาน โดยเริ่มตั้งแตเทสวนผสมที่เปXนน้ํากอน ประกอบดวย น้ําใบเตย น้ํามะพราว และ
น้ําดอกไมหอม สาวทั้ง ๔ ยืนประจําพายและเริ่มกวนเปXนปฐมฤกษ+ หลังจากนั้น ชาวชุมชนบางกระดี่ก็
เขามามีสวนรวมในการกวนไดทั้งสิ้น ขณะกวนก็ทยอยใสเครื่องปรุงอื่นๆ ลงกวนจนครบ เริ่มจากเนย
ขาวเมา ธัญพืชตางๆ และเครื่องปรุงที่เหลือ โดยในขั้นตอนนี้ใชเวลาประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง
วัฒนธรรมการบริโภค ขาวทิพย+เปXนอาหารในพิธีกรรม ที่แงไปดวยสัญญัติวัฒนธรรม ตั้งแต
ขั้ น ตอนของการเตรี ย มการ กลาวคื อ วั ส ดุ แ ละเครื่ อ งปรุ ง ทุ ก ชนิ ด ตองเปX น ของที่ มี คุณ ภาพดี ที่สุ ด
หลังจากนั้น ในพิธีกรรมก็ประกอบไปดวยความเชื่อที่หลากหลาย ทั้งเรื่องผี เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลัทธิ
พราหมณ+ และความเชื่อทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ การคัดเลือกผูกวนเปXนปฐมฤกษ+ ยังถือเอาพรม
จรรย+ของหญิงเปXนเกณฑ+สําคัญ หลังจากกวนเสร็จ จะปK—นขาวทิพย+เปXนกอนๆ จัดเรียงในภาชนะให
สวยงาม นําไปถวายพระที่วัดทั้งวัดบางกระดี่และวัดใกลเคียง การบริโภคขาวทิพย+ จะกระทําไดหลัง
จากนั้นแลว
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อาหารในชีวิตประจําวัน
อาหารมอญที่ บริโ ภคกั นในชีวิต ประจําวั น จํ าแนกออกไดหลายลักษณะ อาทิ จํ าแนกตาม
สถานะของบุคคล เชน อาหารเพื่อสงเสริมและบํารุงสุขภาพ อาหารยามเจ็บปˆวย และอาหารยามปกติ
ตลอดจนจํ า แนกตามอายุ ไดแก อาหารสํ าหรั บ เด็ก อาหารสํา หรั บผู ใหญ อาหารสํ า หรั บ ผู สูงอายุ
อาหารเหลาเชื่อมโยงใกลชิดกับวัฒนธรรมในหลายมิติ ดังนี้
๑. อาหารกับวัฒนธรรม
จากการศึกษาพบวา ปKจจัยที่ทําใหอาหารมีความแตกตางกันมีอยูมากมาย อาทิ ความหายาก
ของเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบบางประเภท ตลอดจนการมีรสชาติหรือรูปลักษณ+ซึ่งไมเปXนที่นิยมของคนรุน
ตอมา ดังนั้น การคงอยู การอนุรักษ+ และการสืบทอดอาหารชนิดหนึ่งๆของชุมชนบางกระดี่ จึงยึดโยง
เขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน ๓ มิติที่คณะผูวิจัยไดกลาวไปแลว คือ มิติเรื่องพื้นที่ เวลา และ
ระบบความสัมพันธ+เชิงอํานาจ
พลวัตที่เกิดขึ้นกับอาหารมอญในชุมชนบางกระดี่ สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในการปรับตัว
การตอตานขัดขืนและการตอรองที่ดําเนินสืบเนื่องมาตั้งแตยุคชุมชนจารีตจนถึงปKจจุบัน ความสามารถ
ในการปรั บ ความคิ ด คานิ ย ม และความเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วของกั บ อาหารใหสอดคลองกั บ ปK จ จั ย ดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่ เ ปX น แหลงของเครื่ อ งปรุ ง และแหลงที่ ม าของอาหาร ตลอดจน
ผลประโยชน+ที่บุคคลผูปรุงและผูบริโภคไดรับจากกระบวนการเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงของอาหารนั้นๆ
พลวัตที่เกิดขึ้นกับอาหารมอญในชุมชนบางกะดี่ และกระบวนการทํางานของอาหารในมิติของ
วัฒนธรรม ทําใหความรูดานอาหาร มิไดถูกจํากัดอยูเพียงประเด็นดานสูตรและตํารับตําราอาหาร แต
สรางความเขาใจใหมเกี่ยวกับอาหารในฐานะที่เปXนวัตถุวัฒนธรรมหรือสัญญะ ที่มีบทบาทแฝงเรนในรูป
ของสัญญัติ ซึ่งเปXนตัวกําหนดรูปแบบและกระบวนการปฏิสัมพันธ+ทางสังคมของคนในชุมชนบางกระดี่
บทบาททางวัฒนธรรมของอาหาร และความสัมพันธ+เชิงอํานาจของบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ผลิตอาหาร การตอรองผลประโยชน+ที่เกิดขึ้นในรูปแบบตางๆ ทั้งทางดานการคา และการทองเที่ยว
ตลอดจนความสัมพันธ+ของอาหารกับคน ทั้งระหวางอาหารกับคนในชุมชน อาหารกับบุคคลภายนอก
ชุมชน อาทิ นักทองเที่ยว หนวยงานภาครัฐ หรือแหลงทุนวิจัย จึงเปXนประเด็นทางวัฒนธรรมที่สําคัญ
ในการศึกษาวิจัยนี้
อาหารมอญ เปXนกลไกทางวัฒนธรรมที่สําคัญในการกําหนดบทบาท หนาที่ พลังอํานาจและ
สถานภาพของบุคคลที่เกี่ยวของในกระบวนการที่อาหารถูกผลิตขึ้น ผลการศึกษาพบวา การปรับตัว
ของอาหารในชุมชนบางกระดี่ มีมูลเหตุปKจจัยที่สําคัญมาจากมูลเหตุปKจจัยที่สําคัญ ๓ ประการ ประการ
แรก ไดแก ปK จ จั ย ดานพื้ น ที่ (Space) ประการที่ ส อง ไดแก ปK จ จั ย ดานเวลา (Time) และประการ
สุดทาย ไดแก ปKจจัยดานความสัมพันธ+ทางวัฒนธรรมระหวางอาหารกับบุคคล ชุมชนและความสัมพันธ+
เชิงอํานาจ (Power Relations) ทั้งนี้ ปKจจัยทั้ง ๓ ประการเชื่อมโยงกันอยางซับซอน ผานเงื่อนไขของ
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เวลาและความสั ม พั น ธ+ ท างสั ง คมของบุ ค คลกั บ สรรพสิ่ ง รอบตั ว อาหารตามนั ย นี้ จึ ง เปX น ทั้ ง วั ต ถุ
วัฒนธรรม ที่สามารถมองเห็นจับตองได และสัญญัติวัฒนธรรม ที่มีความหมาย บทบาท ความเชื่อและ
อํานาจซอนเรน
๑.๒ อาหารในมิติของพื้นที่
ผลการศึ ก ษาพบประเด็ น สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วของอาหารในมิ ติ เ รื่ อ งพื้ น ที่ ห ลายประการ โดย
ความสัมพันธ+ของอาหารกับพื้นที่มีความเลื่อนไหล ในมิติของพื้นที่ ๔ ประเภท ไดแก พื้นที่กายภาพ
พื้นที่สังคม พื้นที่วัฒนธรรม และพื้นที่ในจินตนาการ โดยการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มีความสัมพันธ+กับ
อาหารมอญ ทั้งโดยตรงและโดยออม โดยตรง ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
อาหาร การปรุง รูปแบบของอาหาร เวลา พฤติกรรมการบริโภค การจําหนาย การจายแจกใหกับเพื่อน
บาน เครือญาติ และการนําอาหารไปใชกิจกรรมทางสังคมตางๆ นอกจากนี้ พื้นที่ยังมีความสัมพันธ+กับ
อาหารทางออม ไดแก การเปลี่ยนแปลงบทบาทของอาหารและบุคคลที่ปฏิสัมพันธ+กัน อาหาร ตามนัย
นี้ จึงมิใชวัตถุวัฒนธรรมที่ชาวบางกระดี่ใชในการบริโภค เชน ขาวแช กะละแม หรือขาวเหนียวดํา
เทานั้น แตมีความหมายครอบคลุมถึงอาหารในมิติที่เปXนสัญญัติวัฒนธรรม ซึ่งชาวไทยรามัญในชุมชน
บางกระดี่ใชเพื่อแสดงออกซึ่งความเชื่อ คานิยม สถานภาพทางสังคม ตลอดจนเปXนเครื่องมือในการ
ตอรองเพื่อชวงชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ+เชิงอํานาจอีกดวย
(๑) พื้นที่กายภาพ
ชุมชนบางกระดี่ ในยุคจารีตหรือประมาณกวาศตวรรษมาแลว รายลอมไปดวยปˆาชายเลน
ตนไมนอยใหญขึ้ นรกทึบ แหลงน้ําธรรมชาติยังใสสะอาดและอุดมสมบูร ณ+ไปดวยสั ตว+น้ํา นอยใหญ
ผูอาวุโสของชุมชนเลาวาคลองสนามชัย หรือคลองมหาชัย เปXนคลองที่ขุดมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระ
สรรเพชญที่ ๘ แหงกรุงศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค+หลักเพื่อใชทดแทนคลองโคกขามเดิมที่มีความคด
เคี้ยว โดยในครั้งแรกถูกเรียกวาคลองพระพุทธเจาหลวง แตการขุดคลองนี้มาแลวเสร็จลงในสมัยสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทายสระ โดยการเกณฑ+ผูคนจากหัวเมืองทางใตของกรุงศรีอยุธยามามากมาย อาทิ เมือง
สาครบุรี สามโคก ราชบุรี ธนบุรี นนทบุรี และเพชรบุรี โดยจุดเริ่มตนของคลองตอมาจากคลองดาน
บริเวณแยกบางขุนเทียนในปKจจุบัน แลวจึงไปออกที่แมน้ําทาจีน ที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดย
ในยุคแรก คลองสนามชัยถูกใชเพื่อการคมนาคมและการทําสงครามเปXนหลัก การที่คลองสนามชัย
เชื่อมตอกับคลองดาน ซึ่งเปXนคลองสายประวัติศาสตร+ที่สําคัญ เพราะในอดีต บริเวณปากคลองดาน
ดานวัดหมู หรือวัดอัปสรสวรรค+ในปKจจุบัน เคยเปXนดานขนอน หรือดานที่เปXนกระโจมหลังคา มียอด
สําหรับดูเรือในระยะไกล เพื่อตรวจตราสิ่งของตองหามและเก็บภาษีจากเรือสินคาของตางชาติ ที่นํา
สินคาเขามาขายในราชอาณาจักร ทําใหการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคลองสนามชัย สงผลกระทบ
ตอบริบททางวัฒนธรรมของชุมชนบางกระดี่
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จากการสัมภาษณ+เชิงลึกกับผูอาวุโสของชุมชน และตรวจสอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร+
พบความสอดคลองตองกันวา ความเปXนชุมชนริมน้ําของชุมชนบางกระดี่ในปKจจุบัน ไดกอกําเนิดขึ้นมา
นานแลว เนื่องจากคลองดานเคยเปXนเสนทางคมนาคมที่สําคัญสูทะเล ที่ใชเพื่อการคาขายและการ
เดินทัพในชวงสงคราม การเปลี่ยนสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชน เกิดขึ้นซ้ําๆ จากนโยบายของ
ผูปกครองประเทศตั้งแตอดีตจนถึงปKจจุบัน อาทิ ในปP พ.ศ.๒๐๘๕ สมเด็จพระไชยราชาธิราช แหงกรุง
ศรีอยุธยา โปรดใหขุดคลองลัดแมน้ําเจาพระยา จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทางกายภาพที่
สํ า คั ญ ไดแก การตั ด ขาดและการเปลี่ ย นแปลงเสนทางน้ํ า กลาวคื อ บางสวนของแมน้ํ า ตื้ น เขิ น
กลายเปX น คลอง เชน คลองบางกอกนอย และคลองบางกอกใหญ โดยมี คลองดาน เปX น เสนทาง
คมนาคมที่สําคัญที่เชื่อมตออยุธยาไปออกทะเล
ประมาณปP พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๗๔ หรือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร+ คลองดานไดเกิดตื้นเขิน จึงไดโปรดใหพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน)
เปXนแมกองไปขุดลอกคลองดานและคลองอื่ นๆ ที่ ตื้นเขิ น ตลอดจนสรางป‚ อมปราการบริเวณเมือง
สมุทรสาคร และมีการเกณฑ+แรงงานชาวจีนที่มีความเชี่ยวชาญในการขุดคลองมาเปXนแรงงาน สวนชาว
มอญซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานการเผาอิฐก็ถูกเกณฑ+มาเปXนแรงงานในขณะนั้นดวยเชนกัน นโยบายของ
ผูปกครองในชวงเวลาดังกลาว ทําใหเกิดการอพยพโยกยายชาวมอญจํานวนมาก เขามาอาศัยอยูใน
ชุมชนริมสองฝK•งคลองดาน ไปจนถึงแถบมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร การกอตั้งชุมชนริมน้ําในยุคแรกๆ
จึงสืบเนื่องมาจากแนวนโยบายดังกลาว นอกจากเหตุผลเชิงนโยบายแลว ยังพบวาความแนนแฟ‚นของ
เครือขายความสัมพันธ+ของชาวมอญ ทําใหคลองสนามชัย ถูกใชเปXนเสนทางคมนาคมที่สําคัญสืบเนื่อง
ตอกันมา โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวมอญที่อาศัยอยูในละแวกชุมชนริมคลองดาน ไดแก ชุมชนบางกระดี่
หมู ๘ เรื่อยไปตามชุมชนสองฝK•งคลองจนถึงจังหวัดสมุทรสาคร
การที่คลองดาน มีความยาวถึง ๓๕๔ กิโลเมตร และเชื่อมกับคลองสนามชัย ซึ่งเชื่อมกับแมน้ํา
เจาพระยาสายเกา ชวงที่เรียกวา คลองบางหลวง หรือคลองบางกอกใหญ และไหลเรื่อยลงไปทางทิศใต
ผานหลายเขตในกรุงเทพมหานครในปKจจุบัน อาทิ แขวงบางคอ แขวงบางขุนเทียน แขวงจอมทอง แข
วางบางมด แขวงทาขาม และแขวงแสมดํา ในเขตบางขุนเทียน และไหลตอเนื่องไปยังคลองมหาชัย
เขตเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทําใหการเดินทางทางน้ําของชาวไทยรามัญที่ตั้งรกรากอยูในชุมชนริม
คลอง ใชเปXนเสนทางคมนาคมที่สําคัญ รวมทั้งชุมชนบางกระดี่ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ํามาตั้งแต
แรกเริ่ม
ผูอาวุโ สในชุ มชนเลาวาเมื่อประมาณ ๔o ที่ผ านมา วิถีชีวิ ตของชาวชุ มชนบางกระดี่เ กือบ
ทั้งหมดผูกไวกับสายน้ํา ชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนสองฝK•งคลอง มีอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนผลไม
โดยมีลําคลองเปXนเสนทางคมนาคมหลักที่พอคาแมคาใชในการขนสงผลไมจากสวนออกไปขาย ทุกๆวัน
จึงมีพอคาแมคาลองเรือมาซื้อขายผักผลไมและอาหารทะเล ความอุดมสมบูรณ+ของแหลงน้ําที่ไหลผาน
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ชุมชน ทําใหเกิดปˆาไมชายเลนที่อุดมสมบูรณ+ มีพืชสมุนไพรหายากและพืชอาหารมากมาย เชน ตนแสม
ขาว (Avicennia Alba) ตนขวาด (Lumnitzera racemosa Wild) ตนจาก (Nipa, Atap Palm) ตน
ตะบูนหรือกระบูน (Xylocarpus moluccensis Roem) นอกจากนี้ ชวงทายชุมชนที่ติดกับปˆาชายเลน
ยังพบพืชพันธุ+ไมทองถิ่นตามธรรมชาติหายากขึ้นอยูเปXนจํานวนมาก เชน ตนกะลา (Zingiberaceae)
ตนตาตุม (Excoecaria agallocha Linn.) ตนโกงกาง (Mangrove) ตนชะคราม (Sueda maritime)
ตนปรงทะเล (Cycads sea, Swamp fern) ตนโพทะเล (Portia tree) ตนลําพู (Mangrove apple)
ลําแพน (Sonneratia ovate) และตนเหงือกปลาหมอ (Sea holly)
ความอุดมสมบูรณ+ของพื้นที่กายภาพทําใหบริเวณสองฝK•งคลอง เปXนแหลงที่อยูอาศัยของสัตว+
นาๆชนิด ทั้ งสัต ว+น้ํ า สั ตว+ปP ก แมลง และสัต ว+เลื้ อยคลานจํา นวนมาก ทําใหชุมชนมีแหลงอาหารที่
หลากหลายอยูทั่วไป วิถีการดําเนินชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมดานอาหารของชาวบางกระดี่จึงผูกโยงไว
กับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่ทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดทางดานอาหาร นอกจากแหลง
อาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ+ แหลงน้ําตามธรรมชาติ ไดแก คลองสนามชัย หรือแหลงนี้ที่ขุดขึ้น
ใหม ไดแก คลองลิง ที่เริ่มบริเวณปลายหมูบานบางกระดี่หมู ๙ ออมดานหลังชุมชน ไปจนจรดคลอง
บางกระดี่ บริเวณศาลเจาพอกลางทุง ลวนเปXนแหลงน้ําที่มีสัตว+น้ําชุกชุม และเนื่องจากแหลงน้ําเหลานี้
มีน้ําตลอดทั้งปPและบอยครั้งที่น้ําในคลองเออลนเขามาในชุมชน ทําใหเกิดการสะสมตะกอนริมตลิ่ง ทํา
ใหสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ+เพิ่มขึ้น เกิดพันธุ+ไมหายากและวัชพืชขึ้นปกคลุมริมตลิ่ง กลายเปXน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตว+น้ําจํานวนมาก
ผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๓ ประการของพื้นที่ทางกายภาพ ซึ่งเกิดขึ้นใน
ชวงเวลาตางๆ ของพัฒนาการทางประวัติศาสตร+ของชุมชนบางกระดี่ และสงผลกระทบตอความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชน ประกอบดวย
ประการแรก ไดแก การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ไดแก นโยบายการอพยพคนจํานวนมากเขา
มาตั้งรกรากในชวงกอนยุคจารีต เชน การอพยพชาวมอญซึ่งเปXนชางเผาอิฐจํานวนมากเขามาเพื่อขุด
ลอกคลองดานและคลองอื่นๆ ที่ตื้นเขิน ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓
แหงกรุงรัตนโกสินทร+ และนโยบายการบริหารจัดการประตูน้ําและแกมลิงของรัฐ ไดแก การกอสราง
ประตูกั้นน้ําคลองดานที่หัวกระบือ ประตูน้ําแกมลิงบริเวณวัดโคก และประตูน้ําคลองเกาะโพธิ์แสมดํา
เนื่องจากการเป•ดป•ดประตูน้ําเหลานี้ เปXนไปตามการขึ้นลงของน้ํา สงผลใหเรือสินคาที่เคยเดินทางมา
คาขายอาหารและวัตถุดิบตางๆ ตามเสนทางระหวางแมน้ําเจาพระยาผานประตูน้ําที่หัวกระบือเขาสู
คลองสนามชัย และชุมชนบางกระดี่ไมสามารถรอได เนื่องจากสินคาในเรือจะเสียหาย นอกจากนี้ การ
กอสรางประตูน้ํายังเปXนอุปสรรคสําหรับเรือสินคา ที่ใชเสนทางบางขุนเทียนชายทะเล ที่เคยลองมาตาม
ลําน้ําคลองสหกรณ+แสมดํา ผานบริเวณที่เปXนประตูคลองเกาะโพธิ์ในปKจจุบันมาที่คลองสนามชัย เพื่อ
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เขาสูชุมชนบางกระดี่ และเรือสินคาที่ใชเสนทางแมน้ําทาจีน ผานคลองมหาชัย ผานประตูน้ําโครงการ
แกมลิงที่แถบวัดโคก เขาคลองสนามชัยสูชุมชนบางกระดี่
ประการที่สอง ไดแก นโยบายการตัดถนนบางกระดี่เชื่อมตอกับสะพานวัดบางกระดี่ และถนน
พระราม ๒ ทําใหรถเรขายสินคาจากภายนอก เดินทางเขาออกชุมชนไดโดยงายตลอดเวลา นอกจากนี้
การคมนาคมทางถนนที่สะดวกสบายขึ้น ยังทําใหการเดินทางเขา-ออกชุมชน เพื่อเขาถึงแหลงอาหาร
อื่นๆกระทําไดโดยงายและรวดเร็วตลอดเวลา อาทิ การซื้อวัตถุดิบในหางสรรพสินคาขนาดใหญ เชน
เซ็นทรัลพระราม ๒ หางโลตัสพระราม ๒ หางแมคโครบางบอน
ประการสุดทาย ไดแก นโยบายการสรางเสนทางรถไฟสายวงเวียนใหญ-มหาชัย ซึ่งเชื่อมการ
เดินทางจากกรุงเทพฯ มายังชุมชนบางกระดี่ ทําใหการเขาถึงแหลงอาหารที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
และไกลยิ่งขึ้น
ผลจากการสัมภาษณ+เชิงลึกจากคนในชุมชนบางกระดี่พบวา ชาวชุมชนบางกระดี่สวนใหญรับรู
รวมกันวา ในรอบทศวรรษที่ผานมา คุณภาพของน้ําในแหลงน้ําที่ไหลผานชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
คลองสนามชัย ไดเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณ+ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม
ที่กลาววา
“คาออกซิเจนละลาย (DO) ของคลองสนามชัยในรอบสิบปPที่ผานมาอยูในระดับ
เสื่อมโทรม และคาไนเตรท ไมเปXนไปตามมาตรฐาน พบโคลิฟอร+มแบคทีเรียทั้งหมด
(Total Coliform) ชนิดฟPคอล (Fecal Coliform Bacteria) และพบแบคทีเรียชนิด
อื่นๆจํานวนมาก ซึ่งสะทอนวามีการขับถายหรือปลอยของเสียประเภทอุจจาระหรือ
ปKสสาวะของคนและสัตว+ลงในแหลงน้ํา”
จากการสังเกตพบวา แตละวันครัวเรือนตางๆที่บานเรือนอยูริมคลอง มีการทิ้งขยะ ของเสีย
ซากสัตว+และเศษอาหารจํานวนมากลงในลําคลองทั้งคลองยอยที่เชื่อมตอกับคลองสนามชัย และคลอง
สนามชัย จากการนั่งเรือสังเกตไปตามลําน้ําพบวาแทบทุกคลอง มีการปลอยน้ําเสียจากบานเรือนลงใน
น้ํา สงผลใหลําคลองยอยและคลองสนามชัยกลายสภาพเปXนทอระบายน้ําขนาดใหญ ที่รองรับน้ําเสีย
และสิ่งปฏิกูลจากบานเรือน สภาพดังกลาว มีสวนสําคัญตอคุณภาพน้ํา ปริมาณและความหลากหลาย
ของแหลงอาหารประเภทสัตว+น้ํา
สําหรับคลองลิง ซึ่งเปXนแหลงน้ําสําคัญอีกแหงหนึ่งของชุมชน ที่เชื่อมตอกับคลองสนามชัย
แมวาน้ําในคลองลิงจะมีสภาพเสื่อมโทรมลงนอยกวาคลองสนามชัย เนื่องจากยังคงมีพื้นที่สวนหนึ่งอยู
ในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ กลาวคือ เปXนปˆาจากและปˆาโกงกาง จึงยังมีพืชน้ําขึ้นปกคลุม อาทิ ตน
กะลา ผักแนมน้ําพริกที่คนมอญชื่นชอบ หรือใชแทนขาใสตมยําก็ได ตนกะลายังเปXนสมุนไพรแกทองอืด
แนน เฟ‚อ จุกเสียด ไดอยางดี และมีสัตว+น้ํานานาชนิดอาศัยอยูมาก แตในรอบ ๕ ปPที่ผานมาก็เริ่มพบวา
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มีการทิ้งของเสียและขยะลงในลําคลองเพิ่มมากขึ้น ทําใหพืชอาหารและพืชสมุนไพรจํานวนมากเริ่มลด
นอยลง
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอวิถีชีวิตของชาวชุมชนบางกระดี่อีกประการหนึ่งที่
สําคัญ ไดแก การมีน้ําทวมทุกปP เนื่องจากแผนดินทรุดตัว และชุมชนมีสภาพที่ตั้งในพื้นที่ดินที่ต่ํา โดย
น้ํา ทวมของชุ มชนมี ๒ ลั กษณะ คือ (๑) สภาพการทวมประจํ า ปP น้ํ า ที่ ทวมจะสู งประมาณ ๕-๑๐
เซนติเมตร แตในอดีต เนื่องจากชาวชุมชนมีวิถีชีวิตแบบชุมชนริมน้ํา จึงไมประสบปKญหามากน้ํา เพราะ
น้ํามีลักษณะน้ําไหลผาน ไมเนาเหม็น แตในปKจจุบัน ความเสื่อมโทรมลงของน้ํา ทําใหหลายบานใน
ชุมชนถูกดีดใหสูงขึ้น มีการกอรั้วสูง และกําแพงเปXนแนวป‚องกันน้ํา และบางบานกอสรางประตูเหล็ก
ป•ดกั้นบริเวณบานเอาไว ทําใหปKจจุบันเกิดคานิยมแบบปKจเจกนิยมสูงขึ้น และ (๒) สภาพน้ําทวมตาม
เวลาขึ้นแรมและตามฤดูกาล เชน ชวงขึ้น ๑๕ ค่ํา จะเปXนฤดูน้ําหลาก น้ําจะขึ้นทวมในชุมชนหมู ๘ และ
๙ ในปKจจุบัน จึงมีการถมถนนและสรางทางเดินคอนกรีตขึ้นในชุมชน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทําให
รถเรขายอาหารขนาดเล็กของพอคาภายนอก เขาถึงบานเรือนในชุมชนไดงายเพิ่มขึ้น
(๒) พื้นที่ทางสังคม
ในอดีต ชุมชนบางกระดี่ เปXนชุมชนเกษตรกรรมริมน้ํา การดําเนินชีวิตของคนในชุมชนสวน
ใหญ มี ความใกลชิ ด กั บ ธรรมชาติ และเปX น แบบพึ่งตนเอง เนื่ องจากมี แหลงอาหารที่ อุด มสมบู ร ณ+
ประกอบกับ ชุมชนมีลักษณะเปXนชุ มชนป•ด เนื่องจากในอดีต การคมนาคมเขาออกไมสะดวก ตอง
เดิ น ทางโดยทางน้ํ า เทานั้ น ทํ า ใหคนในชุ ม ชนบางกระดี่ มี ค วามสั ม พั น ธ+ กั น อยางแนบแนนทั้ ง
ความสัมพันธ+ระหวางกันเอง ระหวางสมาชิกในสายผีเดียวกัน ระหวางบุคคลกับธรรมชาติ และบุคคล
กับความเชื่อเหนือธรรมชาติ คนในชุมชนบางกระดี่ จึงมีความเครงครัดในการปฏิบัติทางศาสนา และ
การปฏิบัติตามความเชื่อเรื่องผีและอํานาจเหนือธรรมชาติอื่นๆ
อาหาร จึงเปXนวัตถุวัฒนธรรม ที่แสดงบทบาทสําคัญทางสังคม ในกระบวนการประกอบสราง
ความเปXนมอญที่เชื่อมตอระบบความสัมพันธ+ของบุคคลเขาดวยกัน กําหนดสถานภาพทางสังคมทั้ง
ระหวางบุคคล บุคคลกับอํานาจเหนือธรรมชาติ และบุคคลกับธรรมชาติ นอกจากนี้ อาหารยังถูกใช
เปXนเครื่องมือในการสรางกลไกทางสังคมเพื่อจัดระเบียบชุมชนอีกดวย
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทางกายภาพ ไดแก การมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น ทําใหที่ดิน
มีราคาสูงขึ้น เกิดแหลงอุตสาหกรรม โรงงาน และบริษัทรานคาทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กมากมาย
โดยรอบชุมชน เกิดความตองการแรงงานจํานวนมาก สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชพื้นที่
ทางสังคม อาทิ อาชีพการเขารวมประเพณี การประกอบพิธีกรรม และรูปแบบการดําเนินชีวิต ใน
ปKจจุบันพบวา มีเด็กและเยาวชนออกไปเรียนหนังสือในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาจํานวนมาก และ
คนในวัยแรงงานก็นิยมออกไปทํางานรับจาง รับราชการ ประกอบธุรกิจและคาขายนอกชุมชนเพิ่มมาก
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ขึ้น เกิด การแตงงานกับคนไทยและคนเชื้อชาติ อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้ น มี การติดตอสื่อสารและรับขอมู ล
ขาวสารดานอาหารอื่นๆ เพิ่มขึ้น ทั้งจากประสบการณ+ตรงสื่อสารมวลชนและสื่อออนไลน+เพิ่มมากขึ้น
สภาพดังกลาวทําใหอาหารมอญ มีบทบาทในพื้นที่ทางสังคมลดนอยลง
ในดานการประกอบอาหารพบวา วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช รสชาติ และพฤติ ก รรมการบริ โ ภค ได
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทั้งนี้ พบวาคนในชุมชนมีคานิยมการบริโภคอาหารสําเร็จรูป และอาหารถุง
เพิ่มมากขึ้น การปรุงอาหารมอญแบบจารีต จะกระทําโดยผูอาวุโสของครอบครัว ในโอกาสสําคัญ หรือ
เทศกาลสํ า คั ญ ทางวั ฒ นธรรมหรื อ วั น สํ า คั ญ ทางศาสนาเทานั้ น สวนในวิ ถี ชี วิ ต ปกติ กลาวไดวา
วัฒนธรรมอาหารของชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ ถูกกลืนกลายกับวัฒนธรรมอาหารแบบไทย
และแบบสากลไปมากแลว
นอกจากนี้ อาหารบางประเภทยังถูกกําหนดพื้นที่ทางสังคมใหม อาทิ กรณีของขาวอีกา (เป•ง
คะด‡อจก+ หรือ เป•งคะดาจก+ หมายความถึง ขาวที่ถูกทําใหแหลก) เปXนอาหารมอญชนิดหนึ่งซึ่งทําหนาที่
ทางสังคม ที่ในอดีตเคยใชเปXนของหวานที่ปรุงขึ้นงายๆ เพื่อเลี้ยงแขกเหรื่อในงานศพเทานั้น เพราะการ
ตายเปXนเรื่องกะทันหัน ขาวอีกา ที่ปรุงจากขาวสารกวนกับน้ํา จนเมล็ดขาวแหลกและขน เสร็จแลวเท
ใสถาด ปลอยไวจนเย็นใหจับกันเปXนกอน เวลาจะกิน ก็ตักแบงกันจิ้มกับน้ําตาลป•©บ จึงถือเปXนความ
สะดวกและเหมาะสมกับปรากฏการณ+ทางสังคมในชวงเวลาของความเศราโศก แตในปKจจุบัน กระแส
ความนิยมในเรื่องวัตถุ และความทันสมัย ทําใหขาวอีกาแบบเดิม กลายเปXนเรื่องนาอับอายสําหรับ
เจาภาพ เพราะการนําอาหารเรียบงาย ราคาถูกมาเลี้ยงดูแขก ไดกลายเปXนเรื่องไมเหมาะสม ดังนั้น
การปรุงขาวอีกาแบบใหม จึงเกิดขึ้น เพื่อใชในงานศพ โดยบางบานจะกวนกะทิกับขาว ขูดมะพราวหาว
ลงไปดวย และโรยน้ําตาลทราย กินกับชาหรือกาแฟสําเร็จรูป นมเปรี้ยวหรือน้ําผลไมสําเร็จรูปแบบ
กลอง
สําหรับขาวแช และกะละแม ที่ในอดีตมีความหมายถึง ชวงเวลาของการกลับบาน การรวม
ญาติพี่นอง และเทศกาลของความสุข หรืองานบุญใหญ เพราะปรุงในชวงเทศกาลสงกรานต+เทานั้น ก็
ถูกปรับเปลี่ยนเปXนการปรุงกันไดตลอดทั้งปP เพื่อตอบรับกระแสการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่รุกคืบเขา
มาในชุมชน เครื่องเคียงแบบมอญในอดีต เชน ยํามะมวงใสมะพราวขูด ไขเค็ม ก็มีการประดิดประดอย
เพิ่มขึ้น เชน พริกหยวกยัดไสหมูชุบแป‚งทอด กะป•ชุบไขทอด หอมใหญยัดไสทอด เปXนตน
นอกจากนี้ อาหารมอญยังมีสวนประกอบสราง ความหมายใหมในสังคม โดยอาหาร สะทอน
ปรากฏการณ+ทางสังคม ในมุมมองดานชนชั้น ชาวไทยรามัญบางกระดี่ เรียนรูเรื่องนี้และประกอบสราง
อาหารเขาไวในกระบวนการทางสังคมอยางชาญฉลาดตั้งแตอดีตจนถึงในปKจจุบัน ดังพบอาหารมอญ
สูตรและชื่อตางๆ มากมาย ที่เชื่อมโยงอาหารเขากับคานิยมเรื่องชนชั้นแบบไทย อาทิ การใสคําวา
“ชาววัง” ตอทาย เปXน ขาวแชชาววัง เพื่อสะทอนใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางอาหารมอญกับความ
เปXนมอญในราชสํานักไทย เนื่องจากในสมัยรัตนโกสินทร+มีสตรีมอญ เขารับราชการเปXนฝˆายในจํานวน
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มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวแชสูตรเจาจอมมารดาซอนกลิ่น หญิงมอญเหลนของเจาพระยามหาโยธา
(เจง คชเสนี) ขาราชการฝˆายใน ที่ไดนําสูตรอาหารมอญเขาไปถวายงานในพระราชวัง จนไดขึ้นโต‡ะ
เสวยของพระมหากษัตริย+ในสมัยรัตนโกสินทร+ถึง ๓ รัชกาล คือ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยู หั ว รั ช กาลที่ ๔ สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกลาเจาอยู หั ว รั ช กาลที่ ๕ และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รั ชกาลที่ ๖ ในปKจ จุบัน จึงพบวามีร านขายอาหารมอญ
จํานวนมากที่ขายขาวแช และใชชื่อวา ขาวแชชาววัง ขาวแชเสวย จํานวนมาก ซึ่งนอกจากขาวแชแลว
ก็ยังพบในกรณีของกะละแม เชนเดียวกัน กลาวคือ มีการเติมคําวา “เสวย” ตอทาย เพื่อเปXนการเพิ่ม
มูลคาใหแกอาหารมอญ
(๓) พื้นที่ทางวัฒนธรรม
การที่ชุมชนบางกระดี่ มีอายุยาวนานกวาศตวรรษ หรือสามารถสืบไปไดถึงราวปลายรัชกาลที่
๔ ถึงตนรัชกาลที่ ๕ และสมาชิกในชุมชนสวนใหญอพยพตอเนื่องมาจากสมุทรสาครและพื้นที่ใกลเคียง
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณมหาชัย และจังหวัดใกลเคียงอื่นๆ ทําใหสายสัมพันธ+ของหลายครอบครัว ยัง
ทอดยาวไปถึงญาติพี่นองไทยรามัญที่อยูในจังหวัดอื่นๆ รวมไปถึงบรรพบุรุษมอญในรัฐมอญในประเทศ
พมา ความเกาะเกี่ยวกั นของสายเครือญาติ สายผี ทําใหบางครอบครัวที่ยั งเครงครัดในวัฒ นธรรม
อาหารมอญ มีการแลกเปลี่ยน ซื้อขายเครื่องปรุง วัตถุดิบในการประกอบอาหารไดสะดวกสบายขึ้น
ในชวงเทศกาลสําคัญๆ ของชุมชน เชน สงกรานต+ ปPใหม และในโอกาสสําคัญของครอบครัว
เชน งานแตงงาน งานศพ การไหวผี อาหาร ไดกลายเปXนวัตถุวัฒนธรรมที่สําคัญ ที่ชาวชุมชนบางกระดี่
ใช เพื่อสรางความเขมแข็งของระบบความสัมพันธ+เชิงอํานาจ ผานกระบวนการแลกเปลี่ยน แบงปKน
จําหนายและจายแจกอาหารมอญ ที่กระทํากันอยางกวางขวาง ทั้งในหมูเครือญาติ เพื่อนบาน สายผี
และสมาชิกในครอบครัวที่ออกไปอยูที่อื่น ในกระบวนการดังกลาว รสชาติ ความพิถีพิถันในเครื่องปรุง
สวนประกอบ ไปจนถึงการจัดวางและตกแตงสํารับ เปXนองค+ประกอบสําคัญในการจัดวางตําแหนงแหง
ที่ทางสังคมของผูประกอบอาหารหรือเจาของสํารับอาหารนั้นๆ ดวย อาหารมอญ ตามนัยนี้ จึงแสดง
บทบาทในการเปXนสัญญัติวัฒนธรรม ที่กําหนดสถานภาพทางสังคมของเจาของ และจัดวางตําแหนง
แหงที่ในสังคม เมื่ออาหารถูกจัดแสดงในพื้นที่สาธารณะ เชน ที่วัด หรือในพิธีรําผี
อยางไรก็ ต ามพบวา มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบทบาทของอาหารในพื้ น ที่ ทางวั ฒ นธรรมหลาย
ประการ อาหารมอญในปKจจุบัน ถูกใหความหมายใหม โดยนํามายึดโยงเขากับความสัมพันธ+เชิงอํานาจ
ของบุ คคลและครอบครั ว ในการตอรองเพื่อผลประโยชน+บางประการ อาทิ ดานการทองเที่ย งเชิ ง
วัฒนธรรม และการเลื่อนสถานภาพทางสังคม เชน การเปXนผูเชี่ยวชาญดานอาหารมอญ ทําใหไดรับ
การยอมรับจากสังคมภายนอก เนื่องจากไดรับสถานภาพใหมทางสังคม เปXนวิทยากรพิเศษ หรือไดรับ
การยกยองเปXนปราชญ+ของชุมชน ที่ปรากฏภาพลักษณ+ในเครือขายออนไลน+ตางๆ ดังนั้น อาหารใน
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บทบาทใหม จึงแตกตางจากในอดีต ที่เคยเปXนเพียงวัตถุวัฒนธรรม ในวงจรการดําเนินชีวิตตามปกติ
แตในพื้นที่ทางวัฒนธรรม อาหารไดกลายเปXนกลไกกําหนดความสัมพันธ+เชิงอํานาจของผูรอบรู
นอกจากนี้ยังพบวา การเปลี่ยนแปลงความหมายและรูปสัญญะของอาหารมอญในชุมชนไทย
รามัญบางกระดี่ เกิดขึ้ นตลอดเวลา อาหารบางชนิด เปลี่ยนแปลงรูป รางและสวนประกอบไปเพีย ง
เล็กนอย ในขณะที่หลายชนิดเปลี่ยนแปลงทั้งความหมาย และรูปสัญญะ ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลง
ความหมายเชิงวัฒนธรรมของอาหารบางชนิด ที่ในอดีต เคยปรุงขึ้นเฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญๆ เพื่อ
ตอบสนองความเชื่อบางประการของคนในชุมชน เชน ขนมจีน (คะนอม) ที่เคยปรุงในชวงงานบุญใหญ
งานมงคล เชน งานแตงงาน แตไมปรุงในงานอวมงคล เชน งานศพ เพราะมีความเชื่อวา จะทําใหมีการ
ตายตอเนื่องไปไมรูจบสิ้น แตในปKจจุบัน ความหมายตามความเชื่อดังกลาวก็ลดลง และสามารถปรุงขึ้น
ไดทุกวันเพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยว หรือเพื่อการถายทําสารคดี เปXนตน
(๔) พื้นที่ในจินตนาการ
อาหารเปXนทั้งกลไกและเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่บุคคลและชุมชน ใชเป•ดทางเขาสูพื้นที่ใน
จินตนาการอาหารชวยเชื่อมโยงบุคคลในชีวิตจริงเขากับ โลกของความเชื่อ คานิยม และอุดมการณ+
อาหารเชื่อมโยงความหวังวาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในพิธีกรรมไหวผีหรือรําผี ความพิถีพิถันในการประกอบ
อาหารและจัดแตงสํารับชวยกําหนดสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันในงานเทศกาลสําคัญของชุมชน
อาหารที่ปรุงยากและมีความซับซอนสรางความภาคภูมิใจใหทั้งผูใหและผูรับ อาหารจึงมีบทบาทอยูใน
พื้นที่จินตนาการหลากหลายลักษณะ ในอดีตอาหารบางประเภทจะปรุงขึ้นในโอกาสพิเศษ หรือใน
พิ ธี ก รรมหนึ่ ง ๆ เทานั้ น แตในปK จ จุ บั น อาหารในฐานะที่ เ ปX น สั ญ ญั ติ วั ฒ นธรรมไดเปลี่ ย นแปลงไป
ตัวอยางเชน ขาวแชไดกลายเปXนสํารับที่หามากินไดตลอดทั้งปP ไมจํากัดเฉพาะในเทศกาลสงกรานต+อีก
ตอไป นอกจากนี้ ยังพบวามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกินขนมจีนน้ํายา จากเดิมที่เปXนอาหารวางซึ่งนิยม
กินกันอยางแพรหลายในงานบุญ แตในปKจจุบัน กลายเปXนอาหารจานหลัก และจากเดิมที่เปXนการกิน
รวมกับผักสดนานาชนิด มาเปXนการกินขนมจีนเปลาๆ กับน้ํายา
๒. อาหารในมิติความสัมพันธMทางสังคม
อาหารมีความสัมพันธ+กับการเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ+ทางสังคมในชุมชนบางกระดี่ ๔
ประการคือ ความสัมพันธ+ระหวางบุคคลกับอาหาร ระหวางธรรมชาติกับอาหาร ระหวางความเชื่อกับ
อาหาร และระหวางอํานาจกับอาหาร ผลการศึกษาพบหลักฐานเชิงประจักษ+ที่สําคัญ ๒ ประการ ที่
สะทอนถึงการปรับเปลี่ยนและการลดทอนคุณคาของอาหารในพื้นที่ทางวัฒนธรรม
๒.๑ การปรับเปลี่ยน
มิติดานการปรับเปลี่ยน ประกอบดวย การปรับเปลี่ยนทั้งบางสวนและปรับเปลี่ยนทั้งหมด
ตั้งแตกระบวนการประกอบอาหาร ตั้งแตแหลงที่มาของวัตถุดิบ วิธีการเลือกวัตถุดิบ วิธีการปรุง การ
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เปลี่ยนแปลงสวนผสม และการเปลี่ยนแปลงรสชาติ เนื่องจากอาหารมอญหลายชนิด มีขั้นตอนการปรุง
ที่ยุงยากซับซอน บางชนิดตองใชเวลาทําหลายวัน เชน ขนมจีน (คะนอม) ตองใชแรงงานคนจํานวน
มาก และนิยมประกอบขึ้นในงานสําคัญๆที่มีแรงงานมาชวยในครัวจํานวนมาก จึงไมเหมาะในการทํา
บริโภคเองในครอบครัวในชีวิตประจําวันปกติ หรือของหวานอยาง กะละแม ซึ่งเดิมตองกวนกันนานถึง
๘-๙ ชั่วโมงตอหนึ่งกระทะ ก็ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตที่เรงดวนของคนในชุมชนบางกระดี่ในปKจจุบัน ทํา
ใหกะละแมในปKจจุบัน ถูกเพิ่มคําเรียกขานใหมเปXน “กะละแมเสวย” เพื่อเปXนการเพิ่มคุณคาและผูก
โยงไวกับคานิยมเรื่องอาหารของคนชั้นสูง ซึ่งพบวามีการเปลี่ยนแปลง โดยเลือกใชแป‚งขาวเหนียวแทน
ขาวเหนียวเปXนเม็ดๆ ลดความเขมขนของกะทิลง และลดระยะเวลาของการกวนลงเหลือเพียง ๑-๒
ชั่วโมง หรือบางบานอาจใชเครื่องจักรเขาชวย สีดําของกะละแมก็เกิดจากการใสสีวิทยาศาสตร+ หรือน้ํา
ที่ละลายกับกาบมะพราวเผาไฟ แทนที่จะเกิดจากกระบวนการกวนอยางพิถีพิถันเชนในอดีต เนื่องจาก
ขอจํากัดเรื่องเวลาและกําลังคนที่จะใชกวน
ในกรณีของขาวแช ก็มีการเพิ่มเติมคุณคาเขาไป เชน “ขาวแชชาววัง” ซึ่งแตเดิมเคยมีขั้นตอน
ที่ละเอียดและซับซอน เชน การหุงขาวแชในอดีตตองใชหมอดินเผา อบดวยควันที่ไดจากกาบมะพราว
เผาไฟ การทํา น้ํา ขาวแช เดิ มตองใชดอกไมสด เชน กุ หลาบมอญ จํา ปP ชมนาด มะลิ จํา ปา แตใน
ปKจจุบัน การปรุงขาวแชนิยมใชกลิ่นสังเคราะห+แทน เพราะดอกไมเหลานั้นเปXนสิ่งที่หากยากในชุมชน
นอกจากนี้ การที่ขาวแชเปXนอาหารที่ปรุงยาก ในปKจจุบันจึงนิยมประกอบขึ้นในเทศกาลสงกรานต+หรือ
งานใหญๆ หรือเพื่อการรองรับนักทองเที่ยว มากกวาการทํากินกันเองในครัวเรือน
ในสวนของการปรับเปลี่ยนรสชาติ พบวา ในปKจจุบันชาวไทยรามัญ บางกระดี่ นิยมอาหารรส
หวานเพิ่มมากขึ้น มีการเติมน้ําตาลทั้งน้ําตาลทราย และน้ําตาลป•©บลงไปในอาหารเกือบทุกประเภท
นอกจากนี้ ยังเพิ่มรสมันและความเขมขนจากกะทิ นิยมใชการทอดแทนการป•—งยาง และยังพบวามีการ
เปลี่ยนแปลงรสชาติ อาหารมอญจากเดิม ที่จะเนนรสเค็มและเปรี้ยว เปXนรสชาติแบบไทย คือ รสหวาน
นํา ตามดวยเค็ม เผ็ด มัน และเปรี้ยว
๒.๒ ดานการลดทอน
ผลการศึกษาพบวา จากเดิ มที่ อาหารมอญในชุ มชนบางกระดี่ แตละประเภทจะทํ า หนาที่
แตกตางกันไป ตามพื้นที่ทางวัฒนธรรมของบุคคลและชุมชน แตในปKจจุบัน มีการลดความสัมพันธ+
ระหวางอาหารมอญกับพื้นที่ทางวัฒนธรรมลง การกินอาหารในปKจจุบัน จึงเปXนการนําเขาของวัตถุเพื่อ
การบริโภค ที่มีเป‚าหมายเพื่อความอิ่ม อรอย และประหยัด มากกวา การบริโภคสัญญัติวัฒนธรรมที่
บูร ณาการชาวไทยรามั ญเขากับ พื้น ที่ทางวัฒ นธรรม ที่ว างอยู บนพื้น ฐานของความสัมพัน ธ+ของคน
ครอบครัว และชุมชน ในมิติแตกตางหลากหลาย
ตัวอยางเชน ขาวแช ที่ในอดีต ถือเปXนอาหารที่ผูกพันกับพื้นที่ทางวัฒนธรรม อาทิ พิธีกรรม
ตางๆที่จัดขึ้นในชวงสงกรานต+เทานั้น และการบริโภคขาวแชในชวงที่มีอากาศรอน นับวาเหมาะสม
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เพราะขาวแชมี น้ํ า เย็ น เปX น องค+ ป ระกอบสํ า คั ญ แตในปK จ จุ บั น ขาวแช ถู กลดทอนทั้ งความหมาย
เชิงสัญญะ บทบาททางสัญญัติวัฒนธรรมลง ทําใหรูปแบบของการกินขาวแช เหลือเพียง การเปXนวัตถุ
วัฒนธรรมที่อยูในหมวดหมูของอาหารวาง ที่ทํากินหรือซื้อกินไดตลอดทั้งปP และในปKจจุบันยังมีบาง
ครอบครัวเป•ดรานขายขาวแชในชุมชน หรือบางบานรับปรุงขาวแชขายใหกับนักทองเที่ยว การกินขาว
แชในความหมายใหม จึงคลายคลึงกับการกินขาวตมกุ‡ยรวมกับ กับขาวและเครื่องเคียงแบบของจีน

ภาพ ๖๒ สํารับขาวแชถวายพระ วันสงกรานต+วัดบางกระดี่ พ.ศ.๒๕๕๘
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
ในปKจจุบัน วัฒนธรรมการกินขาวแชของเด็กรุนใหม หรือนักทองเที่ยว จึงเปXนการตักกับขาว
หรือเครื่องเคียงหลายๆ อยาง ลงไปในขาวแช และตักซดกิน ซึ่งแตกตางจากการกินในอดีต ที่ผูกินจะ
คอยๆ ตักกับขาวหรือเครื่องเคียงเขาปาก แลวจึงตักขาวแชที่มีกลิ่นหอมจากดอกไมเย็นชื่นใจ กอน
ละเลียดเคี้ ยวกิ นทั้ งขาวและกั บอยางเอร็ดอรอย ขาวแชในปK จจุบั น จึงกลายเปX นอาหารที่ ทําขึ้ นได
เสมอๆ ตามความตองการของนักทองเที่ยวหรือผูมาเยี่ยมเยือน
นอกจากขาวแชแลว ยังพบกรณีการลดทอนสวนผสมแบบมอญลงในอาหารมอญอื่นๆ ที่พบใน
ชุมชนบางกระดี่ พบการลดทอนรูปแบบและกระบวนการประกอบอาหารแบบมอญ แตเพิ่มรูปแบบ
สวนผสม และคานิยมการปรุงอาหารแบบไทยภาคกลางลงไป เชน ไมใสกระชายและมะกรูดลงในแกง
สม การติดรสหวานและใสน้ําตาลลงไปในอาหารคาวหลายประเภท
นอกจากนี้ ยังพบการเปลี่ ยนแปลงพื้น ที่ทางวั ฒนธรรมของอาหาร ที่ อยู ในรูป ของรสนิ ย ม
ลําดับการบริโภค และวิธีการกินอาหารของคนในชุมชนในหลากหลายลักษณะ ตั้งแตเปลี่ยนแปลง
ภาชนะที่ใชปรุง ใสอาหาร และรูปแบบวิธีการหยิบจับอาหารเขาปาก ปKจจุบัน การกินอาหารดวยมือ
พบแตในคนสูงอายุเทานั้น เด็กและเยาวชนรุนใหมของชุมชนบางกระดี่ จะถูกสอนใหหยิบจับอาหาร
ดวยชอน สอม หรือตะเกียบตั้งแตกอนเขาโรงเรียน จากการศึกษาพบวา อาหารหลายประเภทถูกกลืน
กลายเขาสูวัฒนธรรมอาหารแบบไทยมากขึ้น กลาวคือ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการกิน ในลักษณะของ

๑๙๒

การกินรวมกับเครื่องเคียงจํานวนมาก สวนการเปลี่ยนแปลงวิธีการปรุงพบวา มีการใชการทอด ชุบแป‚ง
หรื อใสไขมากขึ้ น นอกจากนี้ ยังมี ความนิ ย มปรุ งรสดวยน้ํา ปลา พริ กปˆน น้ํา สมสายชู ซอสปรุ งรส
สําเร็จรูปตางๆ ผลชูรส หรือซุปกอนปรุงรส และใชน้ําตาลเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ เปXนชุมชนเกาแกที่มีประวัติความเปXนมายาวนานกวา ๑๓
o ปPแลว วัฒนธรรมอาหารจึงมีพลวัต เติบโตและปรับตัวเรื่อยมาตามแนวทางการพัฒนาสูความเปXน
เมือง อาหารมอญที่พบในชุมชนบางกระดี่ในปKจจุบัน จึงมีลักษณะของการผสมผสาน กลืนกลาย และ
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความตองการและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนบางกระดี่ อาหาร
หลายชนิด มีรสชาติและเครื่องปรุงตามแบบไทยรวมสมัย ในขณะที่บางชนิดปรับเปลี่ยนตามขอจํากัด
ทางวัฒนธรรม อาทิ ความขาดแคลนเครื่องปรุงบางชนิด ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและทักษะใน
การปรุงอาหาร จึงพบวา อาหารหลายชนิดที่มีความซับซอนของการกระบวนการปรุงถูกลดทอนหรือ
ปรับเปลี่ยนใหงาย สะดวก และประหยัดมากขึ้น
๖.๒ ดานขอปฏิบัติและขอหาม
ชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ มีวัฒนธรรมเปXนกลไกสําคัญในการจัดระเบียบสังคม ขอปฏิบัติและ
ขอหามตางๆ เปXนสิ่งที่คนในชุมชนยึดถือ ปฏิบัติ และสืบทอดตอกันมา จนคนในชุมชนมีความเห็น
รวมกันวาเปXนคุณคา เปXนสิ่งที่ดีงาม และควรยึดถือ สงตอ และสืบทอดใหคนรุนตอไป ประกอบดวย
สาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
๖.๒.๑ หมวดความสัมพันธMในครอบครัว
๑. หามผูหญิงมอญพบและพูดคุยกับพระภิกษุในที่รโหฐานหรือในยามวิกาล
๒. หามผูหญิงมอญเดินสวนกับพระภิกษุ หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองนั่งลงหรือ
แสดงกิริยานอบนอมใหพระภิกษุเดินผานไปกอน
๓. หญิงชายมอญ ไมจับมือกัน หรือแสดงความรักใครตอหนาคนมอญอื่นๆ หรือในที่
สาธารณะ
๔. ลูกสาวที่แตงงานแลว ตองยายออกไป ไมควรอยูอาศัยในเรือนพอแมอีกตอไป
๕. หามสตรีมีครรภ+ สัมผัสหรือพิงเสาบานมอญ และไมควรไปนั่งคุยหรืออยูในบาน
คนอื่นนานๆ
๖. หากบิดามารดาเสียชีวิตลงในบานมอญ ลูกหลานจะตองยกเรือนหลังนั้นใหแกวัด
๗. ลูกหลานตองกราบไหว แสดงความกตัญ¡ูตอบิดามารดาและบรรพบุรุษ ทั้งที่มี
ชีวิตอยูและที่เสียชีวิตไปแลว
๘. หากมี ส มาชิ กในตระกู ล เสี ย ชี วิ ต ลงในปP ใด หามคนในตระกู ล จั ด งานพิ ธี ต างๆ
รวมทั้งพิธีรําผี

๑๙๓

๙. ชายหญิงคนละสายผีจะหลับนอนมีเพศสัมพันธ+กันในบานไมได
๑๐. หญิงมีครรภ+ที่ไมใชลูกสาวของบานนั้นๆ หามขึ้นไปนอนบนเรือน
๑๑. สมาชิ ก ในสายผี ที่ ก ระทํ า ผิ ด ขอหามทางวั ฒ นธรรม จะตองมี ก ารประกอบ
พิธีกรรมรําผี
๑๒. ผูหญิงที่แตงงานกับผูชายคนละสายผี ตองทําพิธีคืนผี กอนไปรับผีใหมทางฝˆาย
สามี
๑๓. ลูกชายคนโตคือผูรับผีบรรพบุรุษตอจากบิดามารดา และมีหนาที่ตองเวนไหวเสา
ผี เพื่อแสดงความเคารพตอผีบรรพบุรุษ
๑๔. ตองถวายอาหารตามเทศกาลใหแกผีบรรพบุรุษ เชน กะละแมในวันสงกรานต+
กระยาสารทในเทศกาลออกพรรษา ขาวเมาทอดในเทศกาลทอดกฐิน ขาวตมลูกโยนน้ําผึ้งใน
เทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบ มิเชนนั้นบรรพบุรุษจะไมไดรับสวนกุศลที่อุทศไปให
๑๕. เด็กมอญตองโกนผมไฟ จึงจะเปXนมงคล
๑๖. ลูกชายตองบวชเรียนจึงจะเจริญ
๖.๒.๒ หมวดขอหามและการปฏิบัติในวัด
๑. การแตงกายไปวัดและงานบุญ ตองถูกตองตามประเพณี สวยงาม สุภาพเรียบรอย
และสะอาด
๒. คนมอญไมไปรวมพิธีศพของบุคคลที่ตายดวยสาเหตุไมปกติ เชน อุบัติเหตุตายโหง
ฆาตัวตาย หรือไมไดตายตามวัยหรือเจ็บปˆวยตามสังขาร ดังนั้น งานศพเหลานี้จึงควรจัดใหเรียบงาย
๓. ทุกวัดมอญจะมีศาลเจาในวัดเรียกวา “ศาลตะละพาน”
๔. พระมอญตองอยูในวัด หามไมใหไปเดินเลนในชุมชน หรือไปนั่งเลนตามรานคา
๕. คนมอญตองปฏิบัติตนเปXนพุทธศาสนิกชนที่เครงครัด
๖.๒.๓ หมวดที่อยูอาศัย
๑. ทุ กบานมอญตองมี การตั้ ง เสาและหิ้ งผี และตองมี พิ ธี ไ หวและรํ า ผี บ รรพบุ รุ ษ
เพื่อใหเกิดสิริมงคลแกสมาชิกในครอบครัว
๒. ในเดือน ๖ และเดือน ๙ ทุกบานตองไหวผีบานผีเรือน ผีปูˆยาตายาย โดยใชเครื่อง
ไหวคือ กลวย ไก หมู ขนมตมแดง ขนมตมขาว
๓. การปลูกบานเรือนที่อยูอาศัย ตองทําตามคติความเชื่อของมอญ ผูอยุอาศัยจึงจะมี
ความสุขสงบ
๔. หามปลูกตนไมเหลานี้ในบาน จะไมเปXนมงคลแกผูอยูอาศัย ตนโพธิ์ ตนหวา ตน
บุนนาค ตนงิ้ว ตนลั่นทม ตนราตรี ตนพิกุล
๕. หามนําตุ‡กตาเขาบานมอญ เพราะเปXนสิ่งไมดี

๑๙๔

๖. เสาบานตองเทากันทุกตน คนที่อาศัยอยูในบานจึงจะมีความสุข
๗. ปลูกบานตรงกับวันเกิดของเจาของบานจะเปXนมงคล
๖.๒.๔ หมวดชุมชน
๑. ชุมชนมอญทุกแหง ตองมีศาลเจาประจําชุมชน และทุกปPจะตองมีการประกอบ
พิธีกรรม “รําเจา”
๒. ศพคนตายตองหันหนาไปทางทิศเหนือ
๓. คนมอญไมกินเตา
๔. บุคคลที่มีนามสกุลเดียวกัน จะจัดงานบวชกับงานแตงงานในวันเดียวกันไมได
๕. ตองเกรงใจเพื่อนบาน สมาชิกในสายผี และคนในตระกูลเดียวกัน เอื้อเฟ–—อเผื่อแผ
และชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๗. สาขาภาษา
ภาษามอญ อยูในตระกูลออสโตรเอเซียติค (Austroasiatic) จัดเปXนภาษาเกาแกกําเนิดขึ้นมา
ตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบอินโดจีนและตะวันออกเฉียงเหนือของ
อินเดีย ตัวอักษรเขียนของภาษามอญใชตัวอักษรปKลลวะ กอนเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึงปKจจุบัน แต
เนื่องจากประชาชนในชุมชนบางกระดี่ ไมไดอพยพตรงมาจากรัฐมอญในประเทศพมา แตอพยพตอ
เนื่องมาจากชุมชนอื่นๆ ในไทย อาทิ สมุทรสาคร สมุทรปราการ การใชภาษามอญในปKจจุบันในเด็ก
และเยาวชนรุนใหมในชุมชนบางกระดี่ จึงมีอยูอยางจํากัด ในขณะที่ คนวัยทํางานและผูสูงอายุ ยัง
รั ก ษาความสามารถและทั ก ษะในการพู ด และฟK ง ภาษามอญไดในระดั บ มาก โดยในดานการพู ด
ประกอบดวย การระดับการพูดและฟKงในระดับดี พูดและฟKงไดเล็กนอย ตามลําดับ และมีเพียงสวน
นอยที่พูดและฟKงไมไดเลย แตในสวนของการอานและเขียนภาษามอญพบวา สวนใหญเขียนอานไมได
รองลงมาคือเขียนอานไดเปXนอยางดี และเขียนอานไดบางเล็กนอย
ในปKจจุบัน ผูอาวุโสในชุมชนยังนิยมใชภาษามอญสื่อสารระหวางกัน และพระภิกษุในวัดบาง
กระดี่ ยังคงใชภาษาบาลี-มอญในบทสวดมนตร+และการเทศน+ โดยพบวามีการใชภาษามอญในการ
ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ตลอดจนพิธีกรรมตามความเชื่ออื่นๆ เปXนประจํา นอกจากนี้ ยังมี
การจัดการเรียนการสอนภาษามอญในโรงเรียนวัดบางกระดี่ แตอยางไรก็ตาม ความสามารถและทักษะ
การพูด อานและเขียนของเด็กและเยาวชนที่ต่ํากวาชั้นประถมศึกษาตอนตนก็ยังต่ํามาก สวนใหญนิยม
ใชภาษาไทยในการสื่อสารประจําวันหมดแลว

๑๙๕

ภาพ ๖๓ อักษรมอญ วัดบางกระดี่
ที่มา: บันทึกภาพโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)

๑๙๖

๓. นวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรคM
ในสวนนี้ คณะผูวิจัยนําเสนอผลการออกแบบนวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรค+ ที่คณะผูวิจั ย
พัฒนาขึ้นมาจากการสังเคราะห+ขอมูลดานภูมิปKญญาวัฒนธรรมมอญที่เก็บรวบรวมมาจากชุมชนไทย
รามัญ บางกระดี่ และแหลงขอมูลที่เกี่ยวของในพื้นที่อื่นๆ หลังจากผานกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล โดยใชกระบวนการแลกเปลี่ย นเรียนรูแบบมีสวนรวมกับปราชญ+ชุมชน ผูอาวุโ ส
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานมอญศึกษา คณะผูวิจัยจึงทําการออกแบบตนแบบ แบบจําลอง แลวจึง
สรางนวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรค+ขึ้น ตามกรอบที่ไดระบุไวในวัตถุประสงค+การวิจัย โดยนวัตกรรม
สังคมเชิงสรางสรรค+ ในงานวิจัยนี้จําแนกออกเปXน ๒ สวน ดังนี้
สวนแรก ไดแก นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ+ (Product Innovation) ไดแก การนํ า ความรู ดาน
วัฒนธรรมมอญที่สืบคนได มาวิเคราะห+ ออกแบบตนแบบและแบบจําลองนวัตกรรม พัฒนา ปรับปรุง
ตรวจสอบความถูกตอง ประเมินผล และสังเคราะห+ผลที่ไดทั้งหมด กอนประยุกต+ใชเทคโนโลยีแขนง
ตางๆเพื่อใหเกิดผลิตผลดานวัฒนธรรมมอญ (Cultural Output of Mon) ที่อยูในรูปของนวัตกรรม
ทางสังคมเชิงสรางสรรค+ ซึ่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเรียนรูดานวัฒนธรรมมอญ
แบบมีสวนรวมกับกลุมเป‚าหมาย โดยใชตัวแปรหลัก ๓ ประการ เปXนรากฐานสําคัญคือ (๑) เทคโนโลยี
เครื่องมือ อุปกรณ+ และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ+ ซึ่งในงานวิจัยมุงเนนความเรียบงาย สอดคลอง
กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและประโยชน+ในการเรียนรูดานวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม (๒) ความ
ตองการของชุมชนและกลุมเป‚าหมาย ซึ่งในที่นี้ ไดแก เด็กและเยาวชน โรงเรียนวัดบางกระดี่ และชาว
ไทยรามั ญ ที่ อ าศั ย อยู ในชุ ม ชนบางกระดี่ และ (๓) ผลการสั ง เคราะห+ ข อมู ล มรดกภู มิ ปK ญ ญาทาง
วัฒนธรรม ที่ผานกระบวนการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation Process) จากปราชญ+และผู
อาวุโสของชุมชนบางกระดี่ นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมมอญ เอกสารและงานวิจัยดาน
มอญทั้งในและตางประเทศ
อนึ่ง ผลที่ไดจากการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรค+ในสวนนี้ ไดแก สารคดีสั้น
ประเพณีรําผี โมเดลอาหารมอญ แบบจําลองเรือนมอญ เว็บไซต+ มรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมมอญ
บางกระดี่ และคูมือเรียนรูวัฒนธรรมมอญบางกระดี่
สวนที่ ส อง ไดแก นวั ต กรรมสั ง คมเชิ ง กระบวนการ (Social Innovation Process)
ประกอบดวยการประยุ กต+ ใชแนวคิด วิ ธี การ หรื อยุทธศาสตร+ใหมๆ เพื่อสรางการเรี ยนรู ผานวั ต ถุ
วัฒนธรรมมอญ (Material Culture of Mon) โดยมุงเนนการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
เรียนรูดานวัฒนธรรม จากผูแสดงทางสังคม (Social Development Actor) ที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
เพื่อใหกระบวนการเรี ยนรู นําไปสูผลสัมฤทธิ์ต ามวั ตถุป ระสงค+การเรี ยนรู ที่ผูเรียนรูปรารถนา ทั้งนี้
คณะผูวิจัยไดออกแบบขั้นตอนของการเรียนรูคูขนานกันไปในทุกขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมทาง

๑๙๗

สังคมเชิงสรางสรรค+เชิงกระบวนการ ซึ่งประกอบดวย การแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปของชุมชนปฏิบัติการ
ดานการเรียนรู ดังมีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้

• มรดกภูมิปKญญา
ทางวัฒนธรรมมอญ
๗ สาขา

รวมสืบคน

รวมพัฒนา
ตนแบบ
• รูปแบบนวัตกรรมสังคม
เชิงสรางสรรค+ (เนื้อหา
และรูปแบบ ไดแก
ขนาด สี องค+ประกอบ
วัสดุ)

• พัฒนานวัตกรรมสังคม
• เผยแพรในแหลงเรียนรูของ
ชุมชน
• ใชเรียนรูใน รร.วัดบาง
กระดี่
• เผยแพรในชองทาง
สาธารณะ (VDO on
demand)

รวมใชประโยชนM
ภาพ ๖๔ แผนภาพแสดงกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
ทั้ งนี้ คณะผู วิ จั ย ไดพั ฒ นานวั ต กรรมทางสั งคมเชิ งสรางสรรค+ ซึ่ ง อยู ในรู ป ของนวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ+ ที่จับตองได (Tangible Innovation) ๕ ประการ เพื่อใชในการเรียนรูดานวัฒนธรรมมอญ
บางกระดี่แบบมีสวนรวม ดังนี้
๓.๑ เว็บไซตMเพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมมอญบางกระดี่
การออกแบบเว็บไซต+ เพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ จําแนกหนาตางการเรียนรูโดย
ใชการจั ด ระบบขอมู ล วั ฒ นธรรม ตามเกณฑ+ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นมรดกภู มิปK ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) ๗ สาขา ตามที่คณะผูวิจัยไดเสนอไวในโครงราง
การวิจัยที่ไดรับการพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการจากผูทรงคุณวุฒิของกรมสงเสริมวัฒนธรรม (ตาม
เอกสารสัญญาแนบทายในภาคผนวก ก) โดยจําแนกตามมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมที่พบวายังมี
การปฏิบัติอยูในชุมชนมอญบางกระดี่ในชวงปP พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘ ซึ่งประกอบดวยสาขาตางๆ ไดแก
(๑) สาขาศิลปะการแสดง
(๒) สาขางานชางฝPมือดั้งเดิม
(๓) สาขาวรรณกรรม
(๔) สาขากีฬาภูมิปKญญาไทย
(๕) สาขาแนวทางปฏิบัติการสังคม ประเพณีพิธีกรรม

๑๙๘

(๖) สาขาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
(๗) ดานภาษา
โดยแตละหนาตางของเว็ บ ไซต+ นี้ ไดบรรจุ บ ทสั ง เคราะห+ ความรู ดานมรดกภู มิปK ญ ญาทาง
วัฒนธรรมโดยสรุป พรอมภาพประกอบที่เก็บรวบรวมมาไดจากกิจกรรมภาพเกาเลาเรื่อง ซึ่งคณะผูวิจัย
ดําเนินงานรวมกับชุมชนเพื่อคัดเลือกและนํามาใชประกอบ และรูปภาพใหมซึ่งคณะผูวิจัยจัดเก็บและ
บั น ทึ กไวใหม โดยใชการศึ กษาวิ จั ย แบบมี ส วนรวม ในขณะที่ เกิ ด ปรากฏการณ+ ห รื อกิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรมในชุมชนในชวงปP พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘
อนึ่ง เว็บไซต+เพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ ในงานวิจัยนี้ คณะผูวิจัยไดฝากเชื่อมไว
กับระบบเว็บไซต+ นวัตกรรมสังคมที่ไดจากการวิจัย ของคณะสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
นํ า สงตนฉบั บใหแกกรมสงเสริ มวั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรม เพื่ อ พิ จ ารณาเชื่ อ มเขากั บ ระบบ
เว็บไซต+ของกระทรวงวัฒนธรรม ในชองทางที่เหมาะสมแลว ตัวอยางภาพเว็บไซต+ โดยยอดังนี้

ภาพ ๖๕ หนาหลักของเว็บไซต+ ดานวิถีชีวิตของชุมชนมอญบางกระดี่
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)

๑๙๙

ภาพ ๖๖ หนาหลักของเว็บไซต+ ดานวิถีชีวิตของชุมชนมอญบางกระดี่
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)

ภาพ ๖๗ ขอมูลทั่วไป ดานสภาพทางภูมิศาสตร+ของ ชุมชนบางกระดี่
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)

๒๐๐

ภาพ ๖๘ ขอมูลทั่วไป ดานสภาพสังคมประชากร
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
๓.๒ สารคดีขนาดความยาว ๓๐ นาที
สําหรับการจัดทําสารคดีสั้น ซึ่งมีขนาดความยาว ๓๐ นาที ปราชญ+ของชุมชนบางกระดี่เสนอ
วา เรื่องรําผีมอญ หรือการไหวผี เปXนเรื่องที่นาสนใจมากที่สุด ดวยเหตุผลสําคัญ ๓ ประการคือ
(๑) เปXนพิธีกรรมตามความเชื่อของมอญที่ยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องตอกันมาแตในชุมชนยุค
จารีต สามารถเชื่อมโยงจิตวิญญาณและสํานึกรวมในความเปXนมอญของคนในชุมชนไดดีที่สุด
(๒) นับวันจะมีผูที่มีความรูในเรื่องพิธีกรรมการรําผีนอยลงตามลําดับ ในปKจจุบัน บุคคลที่จะ
มาเปXน “โตง” เพื่อทําพิธีดังกลาวในชุมชนเหลือนอยเต็มที ทุกวันนี้ บางหมูของชุมชนบางกระดี่ ก็ไมมี
“โตง” เหลืออยูแลว
(๓) เปXนความรูที่ชาวชุมชนบางกระดี่ ตองการเผยแพรใหคนภายนอก หรือคนชาติพันธุ+ได
ทราบและเรียนรู
คณะผูวิจัย ไดออกแบบบทบรรยาย และลําดับภาพตลอดจนเรื่องราวที่จะใชในสารคดี ระบุ
บุคคลสําคัญ (Key Informant) ที่จะใหขอมูลที่เกี่ยวของ พรอมนัดหมายเพื่อเขาสัมภาษณ+เพิ่มเติม
และบันทึกภาพ หลังจากนั้น จึงเสนอบทบรรยายใหแกปราชญ+ของชุมชนบางกระดี่ ผูเชี่ยวชาญและ
นักวิชาการดานมอญศึกษาพิจารณาปรับแกไขหลายครั้ง จนผูรูของชุมชนและผูเชี่ยวชาญทุกฝˆาย มี
ความเห็นสอดคลองตองกันวา เหมาะสมที่จะนําไปใชและเผยแพรไดแลว หลังจากนั้น จึงสังเคราะห+
ความรูที่เกี่ยวของ และผลที่ไดจากการวิเคราะห+ขอมูลดานมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมมอญ บันทึก
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากพิธีไหวผี ซึ่งนานๆ จะจัดขึ้นสักครั้ง เมื่อมีผูเจ็บปˆวย หรือในเทศกาล

๒๐๑

สําคัญของชุมชน คัดเลือกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพเหมาะสม ทําการบันทึกเสียง แกไข
และปรับปรุงหลายครั้ง โดยออกแบบกรอบการนําเสนอ ที่สอดคลองกับความยาวของวีดีทัศน+ หลังจาก
นั้น จึ งทดลองใชในการทํา กิ จกรรมกลุมกับ เด็กและนั กเรี ยนในโรงเรีย นบางกระดี่ ประเมิ นผลเชิ ง
คุณภาพ จากการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณ+เชิงลึก กอนปรับปรุงและจัดทําเปXนสารคดี
สั้น ที่มีความยาว ๓๐ นาที เรื่อง วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชาวไทยรามัญ ชุมชนบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร
ตอน ประเพณีการไหวผี ตามองค+ประกอบสําคัญ ดังนี้
(๑) เนื้อหาของภาพ
เนื้อหาของภาพประกอบดวย ๒ สวนหลักคือ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว คณะผูวิจัยใชทั้ง
ภาพเกาของครอบครัว ภาพการอพยพ ภาพบรรยากาศบานเรือนที่ อยูอาศั ยในอดี ต และภาพงาน
ประเพณีเกาๆ ที่ไดรับบริจาคและไดรับอนุญาตจากชาวมอญบางกระดี่ ใหเผยแพรได กับอีกสวนหนึ่ง
ไดแก ภาพใหมที่คณะผูวิจั ยบั นทึกใหมในชวงเวลาตางๆ ของการประกอบพิ ธีกรรม หรือในสวนที่
เกี่ยวของ
(๑.๑) ภาพถายชุมชนบางกระดี่ สภาพทั่วไป สภาพบานเรือนที่อยูอาศัยของชาวชุมชนบาง
กระดี่ และสถานที่ประกอบพิธีกรรมไหวผี เครื่องเซนของไหว อาหารที่ใช บรรยายกาศขณะประกอบ
พิธีกรรม จิตกรรมฝาผนัง ภาพหมอผี
(๑.๒) ภาพเคลื่อนไหวประเพณีการไหวผี ภาพสัมภาษณ+ปราชญ+ ผูอาวุโส “โตง” ผูนําชุมชน
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมมอญ
(๒) เนื้อหาบทบรรยาย
(๒.๑) ประกอบดวยบทสัมภาษณ+เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนาปลายเกิด
(Open-ended Conversation) และการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ขณะที่คณะผูวิจัยทําการสัมภาษณ+
โดยการสัมภาษณ+แตละครั้งความยาว ๕-๑๐ นาที สัมภาษณ+และสนทนาปลายเป•ดจากผูรูจํานวน ๕
ทาน ไดแก โตง ปราชญ+ของชุมชน ผูอาวุโส นักวิชาการดานมอญและพมาศึกษา และผูเชี่ยวชาญดาน
วัฒนธรรม ดังมีประเด็นการสนทนาหลัก ๕ ประเด็นคือ (๑) ประวัติศาสตร+และความเปXนมาของชน
ชาติมอญในพมา (๒) การปรับตัวของชาวมอญเพื่อตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพมา (๓)
การปรับตัวหลังอพยพเขามาในประเทศไทย (๔) ความรูเกี่ยวกับการรําผีและประเพณีการรําผี และ (๕)
หลักการ เหตุผล และสัญญัติวัฒนธรรม (Symbolic Culture) ที่อยูเบื้องหลังการรําผีและประเพณีการ
ไหวผี
หลังจากนั้น จึงนําบทบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากการสัมภาษณ+ทั้งหมดมารอยเรียง และตัดตอ
ใหเกิดความเชื่อมโยงกันตามความยาวของสารคดีที่กําหนด โดยจําแนกกรอบการนําเสนอออกเปXน ๗
สวนคือ สวนแรก ไดแก สวนเกริ่นนํา ประกอบดวย ประวัติความเปXนมาของมอญในพมา สวนที่สอง
ไดแก ขอมูลทั่วไปของชุมชนบางกระดี่ สวนที่สาม ไดแก ขอมูลดานประวัติความเปXนมาและอัตลักษณ+
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ทางวัฒนธรรม สวนที่สี่ ไดแก ประเพณีการไหวผีของชุมชนบางกระดี่ สวนที่หา ไดแก ตํานานผีมอญ
สวนที่หก ไดแก สัญญัติวัฒนธรรมที่แฝงอยูในประเพณีการไหวผีมอญ และสวนสุดทาย ไดแก บทสรุป
กรอบการบรรยายในสารคดีสั้นเรื่อง ประเพณีการไหวผี
สวนที่ ๑ เกริ่นนํา (๓ นาที) ภาพประกอบจากกิจกรรมภาพเกาเลาเรื่อง
มอญ หรือ ที่พมาเรียกวา “ตะลาย” หรือ “ตะเลง” หรือที่ชาวตะวันตกในอดีต เรียกวา เป
กวน เปXนกลุมชนชาติมองโกลอยด+ เดิมมีถิ่นฐานอยูทางทิศตะวันตกของประเทศจีน จัดเปXนชนชาติ
เกาแกที่สุดของเอเชีย และเปXนชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณตอนลางของประเทศพมา ในบริเวณ
ฝK•งตะวันออกของแมน้ําอิระวดี ไดแก บริเวณที่เปXนเมืองสะเทิม ทวันเททะละ และหงสาวดี มาเนิ่นนาน
หลายศตวรรษกอนคริสตกาล
ชาวมอญนิ ย มเรี ย กตนเองวา “รมั น ” หรื อ รามั ญ ตามชื่ อ ประเทศ คื อ รามั ญ ประเทศ
อาณาจักรมอญ เปXนแองอารยธรรมที่สําคัญในอุษาคเนย+ ในอดีต เคยกินอาณาบริเวณกวางไกลลึกเขา
ไปจนถึงภาคกลางของพมา หรือบริเวณเมืองแปร เมืองตองอู ชนชาติมอญที่อาศัยอยูในพมา เชื่อวา
ตนเองมีประวัติความเปXนมาที่ยาวนาน ยอนไปไดจนถึงสมัยพุทธกาล และเปXนผูถายทอดพุทธศาสนา
เถรวาท ศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปKตยกรรมสูอาณาจักรพุกามเลยทีเดียว
หลักฐานการสํารวจชนชาติมอญในสมัยอาณานิคมระบุวา มีคนชนชาติมอญประมาณ ๘ แสน
ถึง ๑ ลานคน จนถึง พ.ศ.๒๕๒๖ รัฐบาลพมาไดประมาณวา มีพลเมืองอาศัยอยูในรัฐมอญ ๑.๖ ลานคน
ในจํานวนนี้มีเพียง ๖.๕ แสนคนเทานั้น ที่ลงทะเบียนวาเปXนคนเชื้อชาติมอญ ซึ่งสถิติดังกลาว ไมรวม
ชนชาติมอญในเขตปลดปลอย ที่อยูในกองกําลังมอญกูชาติและกะเหรี่ยงกูชาติ ดังนั้น ในรอบทศวรรษ
ที่ผานมา จึงคาดประมาณชนชาติมอญในโลกนี้วา นาจะมีอยูประมาณ ๔ ลานคนเทานั้น
การที่มอญ เปXนชาติ ที่มีอารยธรรมเกาแกและมีความเจริญรุ งเรืองมาชานาน ทํ าใหมอญมี
ความเขมแข็งทางวัฒนธรรม จากการศึกษาพบวา วัฒนธรรมมอญ ไดเขาไปมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมใน
สั ง คมของชาติ อื่ น ๆ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใตหลายชาติ อาทิ อิ ท ธิ พ ลตอวั ฒ นธรรมพมาและ
วัฒนธรรมสยามในหลากหลายมิติ โดยความเจริญและความมั่งคั่งของมอญ ที่ปรากฏในพงศาวดาร
มอญนั้น สืบเนื่องมาจากทําเลที่ตั้ง ซึ่งอยูใกลทะเล ทําใหมีเสนทางการคาทั้งทางบกและทางทะเล
สามารถเป•ด รับวิ ทยาการของประเทศตางๆได เชน ในรัช สมัย ของพระเจาราชาธิ ราช มอญ ไดรั บ
ความรูเรื่องการใชป–นใหญในการทําสงครามจากพวกโปรตุเกส จนพระเจาฝรั่งมังฆองกษัตริย+กรุงอังวะ
ตองพายแพไปในที่สุด
ดังนั้น จึงกลาวไดวา ความสัมพันธ+ทางวัฒนธรรมระหวางไทยและมอญ เปXนความสัมพันธ+ที่มี
ความเปXนมาที่ยาวนาน สลับซับซอน และมีอิทธิพลตอกระบวนการเชิงนโยบายในหลายมิติ
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สวนที่ ๒ ขอมูลทั่วไปชุมชนบางกระดี่ (๓ นาที) ภาพประกอบใชบรรยากาศในชุมชน
ชุมชนบางกระดี่ เปXนชุมชนมอญในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร แบงเขต
การปกครองออกเปXน ๒ แขวง คือ แขวงแสมดํา และแขวงทาขาม พื้นที่ของเขตบางขุนเทียนสวนใหญ
เปXนที่ราบลุมมีเนื้อที่ ๑๒๓.๒๖ ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ติดทะเลในแขวงทาขาม เปXนระยะทางยาว
ประมาณ ๕ กิโลเมตร ประชาชนในเขตพื้นที่บางขุนเทียนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว+ ทําประมง เลี้ยงหอย กุง ปู ปลา และทํางานรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม และในสถาน
ประกอบการตางๆ ที่ตั้งอยูโดยรอบ
เสนทางคมนาคมที่สําคัญ ไดแก เสนทางน้ํา อาทิ คลองสนามชัย คลองหัวกระบือ คลองพิทยา
ลงกรณ+ คลองขุ น ราชพิ นิ จ ใจ คลองเสาธง และคลองประมง สวนเสนทางบก ถนนสายสํ า คั ญ
ประกอบดวย ถนนพระราม ๒ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ถนนบางขุนเทียน และถนนวงแหวนรอบ
นอก
ฝˆายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางขุนเทียน ไดจัดตั้งชุมชนตางๆ ขึ้นตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยกรรมการชุมชน พุทธศักราช ๒๕๓๔ แบงชุมชนในเขตบางขุนเทียน
ออกเปXน ๔๙ ชุมชน เปXนชุมชนแขวงแสมดํา ๒๖ ชุมชน และแขวงทาขาม ๒๓ ชุมชน ชุมชนทั้ง ๔๙
ชุมชน จําแนกออกได ๕ ประเภท คือ เคหะชุมชน ชุมชนชานเมือง ชุมชนหมูบานจัดสรร ชุมชนแออัด
และชุมชนเมือง
พื้นที่สวนใหญของชุมชนบางกระดี่ เปXนที่ราบริมฝK•งคลองที่น้ําทวมถึง และมีสภาพเปXนปˆาชาย
เลน ประเภทปˆาจาก สภาพโดยทั่วไปยังคงมีความอุดมสมบูรณ+ ทางตอนเหนือของชุมชนเปXนที่ดอน
ตอนกลาง เปX น พื้ น ที่ น้ํ า ทวมถึ ง อยู ในลุ มน้ํ า คลองสนามชั ย ซึ่ งสภาพแผนดิ น ทรุ ด ต่ํ า ลงทุ กปP กอน
พุ ทธศั กราช ๒๕๑๕ คนในชุ มชนเดิ น ทางไดดวยเสนทางน้ํ าโดยใชคลองสนามชั ย เทานั้ น คลองนี้
เชื่อมตอกับคลองมหาชัยและคลองดาน ติดตอไปที่คลองบางกอกใหญและแมน้ําทาจีน นอกจากนี้ คน
ในชุมชนยังนิยมเดินทางดวยทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ-สมุทรสาคร โดยลงรถไฟที่สถานีรางโพธิ์ แลว
จึงเดินทางตอมาอีกประมาณ ๑ กิโลเมตรจึงถึงปากทางเขาชุมชน
ดวยสภาพการเดินทางเขาออกชุมชนที่ยากลําบากดังกลาว ทําใหชุมชนบางกระดี ยังสามารถ
รักษาอัตลักษณ+ทางวัฒนธรรมของมอญมาไดยาวนาน แมวาทุกวันนี้ ชุมชนจะมีถนนคอนกรีตตัดผาน
การเดินทางเขาออกสะดวกสบายตลอดทั้งปPแลว แตการปลูกสรางบานเรือนของชาวมอญบางกระดี ใน
เขตหมู ๒ หมู ๘ และหมู ๙ ก็ยังคงมีลักษณะเกาะกันเปXนกลุม อยูสองฝK•งคลองสนามชัย พื้นที่ริมคลอง
ยังมีตนลําพู ลําแพน จํานวนมาก ขึ้นแซมอยูกับตนจาก ทอดตัวไปตลอดลําน้ํา
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สวนที่ ๓ ประวัติความเป`นมาและอัตลักษณMทางวัฒนธรรม
ชุ ม ชนมอญบางกระดี เ ปX น ชุ ม ชนที่ มี ป ระวั ติ ค วามเปX น มายาวนาน และมี อั ต ลั ก ษณ+ ท าง
วัฒนธรรมของมอญที่โดดเดน สันนิษฐานวามีอายุประมาณ ๑๓๐ ปP ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากปPที่กอสราง
วัดบางกระดี่ขึ้นในปP พุทธศักราช ๒๔๒๐ หรือประมาณตนรัชกาลที่ ๕ จากการศึกษาประวัติความ
เปXนมาของชุมชนมอญบางกระดี่พบวา ชาวมอญบางกระดี ไมไดอพยพมาจากรัฐมอญในพมา แตการ
เขามาอาศัยอยูรวมกัน มีเหตุผลหลัก ๔ ประการ คือ
ประการแรก ถูกราชการเกณฑ+เ ขามาขุ ด ลอกคลองสุ นัขหอน และคลองที่อยู ใกลเคี ยงที่ มี
ลักษณะตื้นเขิน และเมื่อเสร็จงานแลว มองเห็นสภาพทั่วไปของชุมชนนาอยูอาศัย จึงตกลงใจตั้งรกราก
อยูที่ชุมชนบางกระดีเรื่อยมา
ประการที่ ๒ ไดแก กลุ มชายฉกรรจ+ ม อญ ที่ รั บ ราชการทหารเรื อ แถบบางไสไกหรื อ วั ด
ประดิษฐาราม เขตธนบุรี หลบหนีทหารและเขามาแอบซอนตัวอยูในชุมชน เมื่อนานไป จึงตั้งรกรากไม
ยายไปไหน
ประการที่ ๓ ชาวมอญจากชุมชนเกาะเกร็ด ปทุมธานี ไดลองเรือมาคาขายฟ–น และเห็นทําเล
เหมาะสม จึงเดินทางกลับไปอพยพครอบครัว เขามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติม
ประการสุดทาย ไดแก กลุมชาวมอญที่อพยพเขามาอาศัยอยูในชุมชน เนื่องจากการสมรส
ในปKจจุบัน คนในชุมชนบางกระดี่ยังคงพูดอานและเขียนดวยภาษามอญ กันอยางกวางขวาง
แมกระทั่งในกลุมเด็กและเยาวชน สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และเปXนพุทธศาสนิกชนที่เครงครัด
นอกจากนี้ พระในวัดบางกระดี่ยังสวดมนตร+ดวยภาษามอญ
นอกจากการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย ตามหลักพุทธศาสนาแลว ชาวมอญบางกระดี่ยังยึดถือ
วัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิมของมอญอยางเครงครัด มีการนับถือผีและมีพิธีกรรมเซนไหวผีบรรพ
บุรุษอยูเสมอ
สวนที่ ๔ ประเพณีการไหวผีชุมชนบางกระดี่ ภาพประกอบการรําผี
ประเพณีการไหวผี เปX นประเพณี เกาแกของชาวมอญ ผีที่คนมอญนั บถือ มิ ใชผีต นกลวย ผี
ตะเคียน ผีตานี ผีจอมปลวก เหมือนกลุมชาติพันธ+อื่นๆ แตเปXนผีบรรพชน ผีปูˆยาตายาย เนื่องจากสิ่งที่
ยึดโยงและธํารงความเปXนมอญที่สําคัญคือ ความสัมพันธ+ในครอบครัว ดังนั้น “การนับถือผี” จึงเปXน
กลไกทางวัฒนธรรม ที่ถูกบรรจงประดิษฐ+ขึ้น เพื่อใช และสืบทอดระบบความสัมพันธ+แบบครอบครัว
ของชาวมอญใหมีความเขมแข็งเรื่อยมา โดยมีเป‚าหมายสําคัญ เพื่อปลูกฝKงคานิยมเรื่อง ความรัก ความ
ผูกพันกันในหมูพี่นองและเครือญาติ ความกตัญ¡ู และความสัมพันธ+ที่ดีในครอบครัว
การรําผีหรือการไหวผี นอกจากเปXนการประกอบพิธีกรรมเพื่อเซนไหวผีประจําตระกูล หรือผี
บรรพบุรุษแลว บางครั้งยังเปXนพิธีกรรมที่ใชเพื่อการรักษาโรคดวย โดยใชควบคูกับการรักษาโรคแบบ
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อื่นๆ อาทิ การรักษาดวยสมุนไพร การนวด คาถาอาคม และพิธีกรรม เชน การทิ้งขาว การเสียกบาล
สวนพิธีกรรมที่ใหญที่สุดคือ การรําผี
สวนที่ ๕ ตํานานผีมอญ ภาพประกอบ จิตกรรมฝาผนัง ภาพจากกิจกรรมภาพเกาเลาเรื่อง
ผูอาวุโสในชุมชน เลาวา ตํานานผี เปXนสิ่งที่เลาขานสืบเนื่องกันมานานแลววา ในสมัยพุทธกาล
มีเศรษฐีผูหนึ่ง มีภรรยา ๒ คน ภรรยาหลวงไมมี ลูก จึงเกิดอิจ ฉาฆาลู กภรรยานอยจนตาย ภรรยา
เศรษฐีทั้งสองคนนี้ เมื่อตายไป ตางก็พยาบาทจองเวร เพียรพยายามฆาลูกของอีกฝˆาย สลับกันไปทุก
ชาติ ชาติสุดทาย ฝˆายหนึ่งเกิดเปXนผี อีกฝˆายเกิดเปXนมนุษย+ ตางมีลูกดวยกันทั้งคู ฝˆายผีไลตามกินลูก
มนุษย+ มนุษย+จึงหนีไปพึ่งพระพุทธเจา ซึ่งประทับอยู ณ เวฬุวันมหาวิหาร พระองค+ทราบความเปXนมา
โดยตลอดดวยพระอภิญญาณ จึงแสดงพระธรรมเทศนาแกนางผีและมนุษย+ จนทั้งสองไดคิด จึงเลิกจอง
เวรกัน ตอมานางผี ไดไปอยูกับมนุษย+ ไดชวยเหลือมนุษย+ และชาวเมืองทั้งหลาย จนบังเกิดผลดี มีโภค
ทรัพย+สมบูรณ+มั่งคั่ง ดังนั้น จึงกลายเปXนประเพณีสืบตอกันมาของชาวมอญ ในการนับถือผีบานผีเรือน
และการกราบไหวดวยความเคารพ
อีกตํานานหนึ่งกลาววา สมัยพุทธกาล มีครอบครัวหนึ่งยังเหลือแตมารดาและบุตรชาย มารดา
ไดไปสูขอหญิงสาว เพื่อมาเปXนภรรยาของบุตรชาย แตหญิงผูนั้นเกิดเปXนหมัน มารดาจึงคิดจะหาหญิง
สาวคนใหมมาให หญิงผูเปXนหมัน เกิดความกลัววา ภรรยาใหมจะรวมหัวกับแมสามีรังแกตน นางจึงไป
หาภรรยาใหมใหสามีดวยตัวเอง เมื่อภรรยาใหมตั้งครรภ+ หญิงผูเปXนหมัน ก็เอายาพิษผสมอาหาร ให
ภรรยาใหมกินจนแทงลูกถึง ๒ ครั้ง แตครั้งที่ ๓ ภรรยาใหมเกิดไมแทง แตทารกขวางทองจึงทําใหตาย
ทั้งกลม กอนสิ้นใจ นางไดกลาวจองเวร และตอมาไดไปเกิดเปXนแมวในบานหญิงหมัน เมื่อสามีทราบ
ความ จึงฆาหญิงผูเปXนหมันจนตาย หญิงหมันนั้น ตอมาไดไปเกิดเปXนแมไกอยูในบาน เมื่อแมไกออกไข
แมแมวก็มากินไขหมดทุกครั้ง แมไกแคนใจ จึงอธิษฐานใหไดไปเกิดใหมเปXนแมเสือ ฝˆายแมแมว เมื่อ
ตายไปเกิดเปXนแมเนื้อ พอแมเนื้อตกลูก แมเสือก็มาจับกิน แมเนื้อตายไป เกิดเปXนยักษิณี ฝˆายแมเสือ
ตายไป เกิดเปXนหญิงสาวในเมืองสาวัตถี เมื่อคลอดลูก ยักษิณีก็มาจับลูกของเธอกินถึง ๒ ครั้ง พอครั้งที่
๓ นางจึงหนีกลับไปคลอดลูกที่บานเกิด ยักษิณีก็ไดตามไปอีก หญิงสาวจึงอุมลูกหนีเขาไปในพระวิหาร
ขณะนั้นพระพุทธเจากําลังแสดงธรรมอยู หญิงสาวขอใหพระพุทธองค+ชวยเหลือ พระพุทธองค+จึงเรียก
นางยักษิณีและหญิงสาวมาใหสติความวา
“ถาพวกเจาไมมาสูสํานักเรา เวรของพวกเจา จักตั้งอยูตลอดชั่วกัลปŸ เหมือนเวรของ
งูกับพังพอน ของหมีกับไมสะครอ และเวรของกากับนกเคา เพราะเหตุไร พวกเจาถึงได
จองเวรแกกันและกันเลา เพราะเวรยอมระงับดวยการไมจองเวร เวรหาระงับดวยการ
จองเวรไม”
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เมื่อยักษิณีไดฟKง จึงไดคิดและเลิกจองเวรนับแตนั้นมา พระพุทธองค+ ไดตรัสสั่งใหหญิงสาวพา
ยักษิณีไปบาน เลี้ยงดูอยางดี ยักษิณีจึงตอบแทนบุญคุณ ดวยการบอกฝนฟ‚า น้ําทาเพื่อการเพาะปลูก
หญิงสาวจึงไดผลิตผลสมบูรณ+ คาขายร่ํารวย เมื่อชาวเมืองทราบเรื่อง จึงพากันเคารพบูชาเลี้ยงดูนาง
ยักษิณี และไดรับผลดีเชนกัน ชาวเมืองจึงพากันนับถือนางยักษิณีสืบตอมา
สวนที่ ๖ สัญญัติวัฒนธรรมในประเพณีการไหวผีมอญ
ตํานานเหลานี้ ลวนผูกเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับผีเขากับพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธเจาและหลัก
คิดจากพุทธศาสนา เขามามีสวนสําคัญ จึงนับวาตํานานเรื่องผีของชาวมอญ เปXนการผสมผสานความ
เชื่อเรื่องผีที่มีอยูเดิม เขากับพุทธศาสนาอยางชาญฉลาด
เนื่องจากคนมอญทุกตระกูล จะมีผีประจําตระกูล แตละตระกูล ตางนับถือสัญลักษณ+ผีประจํา
ตระกูลของตนที่แตกตางกันไป เชน ผีเตา ผีงู ผีไก ผีขาวเหนียว ผีไมไผ นอกจากนี้ บางแหงยังมีผีชนิด
อื่นๆ เชน ในจังหวัดราชบุรีมีการนับถือผีมา ในจังหวัดสมุทรสาคร มีการนับถือผีกลวยหอม
สําหรับการไหวผีบรรพบุรุษ หรือ ปะโหนก จะถูกสืบทอดผานลูกชายคนโต มีบางชุมชนเทานั้น ที่สืบ
ทอดผี ผานลูกชายคนเล็ก ในบานมอญแตละบาน จึงตองมีเสาผี หรือเสาเอก เปXนที่เก็บของใชของผี
ไดแก กระบุงหรือหีบ ภายในประกอบดวยผานุง ผาหม และแหวนผี แหวนทองหัวพลอยแดง ซึ่งผูอยู
อาศัย ตองเก็บรักษาดูแลใหดี อยาใหของหาย หรือผาขาดชํารุด หากชํารุดสูญหาย ก็ตองรีบหามา
เปลี่ยนใหม มิฉะนั้น เชื่อกันวา ผีอาจลงโทษใหคนในตระกูลเจ็บไขไดปˆวยลงได
ชาวมอญจะเซนไหวผีบานผีเรือน เปXนประจําทุกปP โดยจะทํากันเปXนการภายในครอบครัว
ในชวงสงกรานต+ ซึ่งถือเปXนชวงวันขึ้นปPใหม โดยเรียกวา พิธีเลี้ยงผี การจัดพิธีแตละครั้ง จะใชจายเงิน
เปXนจํานวนมาก เพราะตองเชิญวงศาคณาญาติจํานวนมากมารวมงาน
เครื่องเซนตางๆ ไดแก อาหารหวานคาว ขนมตมแดงตมขาว กลวย ออย มะพราว ดอกไมธูป
เที ย น ทองคํ า เปลว ผาสี น้ํ า อบ จะถู กตระเตรี ย มลวงหนา และจั ด วางไวอยางเรี ย บรอยสวยงาม
หลังจากนั้น จึงมีการจุดธูปเทียนบอกกลาว และจึงเริ่มทําพิธีไหวผี เมื่อธูปมอดหมด จึงทําพิธีไหวลา
หลังจากนั้น จึงนําเครื่องเซนไปแบงกันกินในครอบครัว ถือวาเปXนอาหารที่นําศิริมงคลมาให
สวนสุดทาย บทสรุป
วัฒนธรรม เปXนสิ่งที่มีพลวัตและมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา วัฒนธรรม จึงแนบแนนอยูกับวิถี
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของบุ คคล การที่ วั ฒ นธรรม มี ทั้งที่ เ ปX น นามธรรม อาทิ ความเชื่ อ คานิ ย ม ระบบ
อุ ด มการณ+ ต างๆ และที่ เ ปX น รู ป ธรรม อาทิ พิ ธี กรรมตางๆ การแตงกาย อาหาร และของเซนไหว
วัฒนธรรมของแตละกลุมชาติพันธุ+ ทําใหวัฒนธรรมสาทารถแทรกตัวอยูทุกหนทุกแหงในชีวิตของบุคคล
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ในแตละสังคม และเปXนกุญแจสําคัญที่สะทอนศักยภาพในการปรับตัว และความสามารถในการคิดเชิง
บูรณาการของบุคคล กลุม และชุมชน
มอญ เปXนชาติพันธุ+เกาแก ที่มีการสืบทอดวัฒนธรรมในหลากหลายสาขา ประเพณีการไหวผี
เปXนตัวอยางหนึ่ง ที่สะทอนใหเห็นถึง พลังอํานาจของวัฒนธรรม ในการสรางเสริมความสัมพันธ+อันดี
ของคนในครอบครัว โดยการปลูกฝKงคานิยม เรื่องความกตัญ¡ู การพึ่งตนเอง ความเอื้อเฟ–—อเผื่อแผกัน
และความภาคภูมิใจในภูมิปKญญาแหงชาติตน จนกอเกิดเปXนอัตลักษณ+ที่โดดเดนของชาวมอญ ประเพณี
การเลี้ ยงผีหรื อการไหวผีของชาวมอญ เปX นเพี ยงตัว อยางหนึ่ง ที่ แสดงใหเห็นถึ งความเขมแข็งทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเปXนพื้นฐานที่สําคัญ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สรางความเขมแข็งใหแกคนในสังคม

ภาพ ๖๙ ปกนวัตกรรมผลิตภัณฑ+สารคดีสั้น ๓๐ นาที
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
๓.๓ แบบจําลองเรือนมอญโบราณ
วิถีการดําเนินชีวิตของชาวมอญบางกระดี่ ผูกพันอยูกับความเชื่อทางพุทธศาสนาและความ
เชื่อเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ ตั้งแตชุมชนบางกระดี่ในยุ คจารีตเรื่อยมาจนถึ งปKจจุบัน โดยความ
เขมขนของความเชื่อเหลานี้มากนอยตางกันไปในระดับปKจเจกบุคคล แตในภาพรวมระดับชุมชน กลาว
ไดวาพฤติกรรมการปฏิบัติและวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันสวนใหญของชาวมอญในชุมชนบางกระดี่
ยังผูกพันอยูกับคติความเชื่อทั้งสองประการอยางแนบแนน ซึ่งความเชื่อดังกลาวครอบคลุมถึงเรื่องการ
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ปลูกสรางที่อยูอาศัยของชาวมอญบางกระดี่ดวย แมวาในปKจจุบัน ขอจํากัดดานที่ดินและคาครองชีพทํา
ใหการปลูกสรางบานมอญหลังใหม ในกลุมลูกหลานมอญที่มีการศึกษาและมี ประสบการณ+ออกไป
ศึ ก ษา หรื อ ประกอบอาชี พ นอกชุ ม ชนจะเปลี่ ย นแปลงไปมากแลว โดยพบวา คติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ ง
บานเรือนมอญของคนวัยทํางาน เด็กและเยาวชนรุนใหม มีแนวโนมที่จะคํานึงถึงประโยชน+ใชสอยมาก
ขึ้น และลดความสําคัญของคติความเชื่อแบบเดิมลง โดยพบวา คติความเชื่อเรื่องบานมอญแบบเดิม ยัง
ถูกนํามาใชเพื่อการซอมแซมบานเรือนมอญในชุมชนบางกระดี่ และพิจารณาใชเปXนแนวปฏิบัติในบาง
กรณี โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีการปลูกสรางหรือขยายเรือนมอญเพิ่มเติมจากเรือนหลังเดิม ในพื้นที่ซึ่ง
เดิมที่ใกลเคียงกับเรือนมอญหลังเกาที่มีอยูแลวในชุมชน
(๑) คติความเชื่อเกี่ยวกับเรือนมอญตามคัมภีรMโลกสิทธิ
คัมภีร+ “โลกสิทธิ” ฉบับดั้งเดิม ไดถูกจารไวเปXนภาษามอญโบราณ จึงมีผูสามารถอานและ
เขาใจไดนอยมาก และนับวันก็จะมีผูรูและเขาใจภาษามอญโบราณลดนอยลงตามลําดับ แตในระยะ
หลัง เมื่อมีปราชญ+ชาวมอญทําการแปลออกมาเปXนภาษาไทย เชน งานแปลคัมภีร+ “โลกสิทธิ” ของคุณ
ลุงจวน เครื อวิ ชฌยาจารย+ จากภาษามอญเปXน ภาษาไทย และเผยแพรโดยพิ พิธ ภั ณฑ+บ านวัด มวง
อํ า เภอบานโปˆ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี ตลอดจนผลงานแปลคั ม ภี ร+ ม อญโบราณออกเปX น ภาษาไทยของ
สํานักพิมพ+เมืองโบราณ ซึ่งพิมพ+เผยแพรอยางกวางขวาง ทําใหความรูที่ปรากฏใน คัมภีร+“โลกสิทธิ”
ถูกนํามาใชอางอิงและกําหนดเปXนแนวทางในการดําเนินชีวิตดานตางๆของชาวมอญในชุมชนบางกระดี่
เพิ่มมากขึ้น
คัมภีร+ “โลกสิทธิ” เปXนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับมนุษย+ในโลก เปXนบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติ
ที่ชาวมอญบางกระดี่เห็นวา เปXนสิ่งที่ดีตอการดําเนินชีวิต และเปXนสิ่งซึ่งบรรพบุรุษชาวมอญบางกระดี่
ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา และนํามาใชเปXนแนวทางในการออกแบบบานเรือนที่อยูอาศัย โดยมีสวนที่
เกี่ยวของกับการปลูกสรางที่อยูอาศัยประกอบดวย ๔ องค+ประกอบที่สําคั คือ เวลา บริบท พื้นที่ และ
สูตรบาน ทั้งสี่องค+ประกอบสะทอนใหเห็นถึงความซับซอนของมิติทางวัฒนธรรม ที่บูรณาการความเชื่อ
ความจริง และความรูเขาดวยกัน ภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของบุคคลและชุมชน ดังมีประเด็นสําคัญพอสรุปได ดังนี้
(๑.๑) เวลา
มิติเรื่องเวลา (Time) ของมอญเปXนมิติที่มีความซับซอนมาก เนื่องจากประกอบดวยเวลาที่ทับ
ซอนกันตามความเชื่อที่หลากหลาย ไดแก เวลาตามปฏิทินทางจันทรคติ ซึ่งผูกไวกับการโคจรของดวง
จันทร+ ตามเวลาขางขึ้นขางแรม เมื่อครบ ๑ รอบถือเปXนเวลา ๑ เดือน ดังนั้นเวลา ๑ ปPตามปฏิทินทาง
จันทรคติแมวาจะมี ๑๒ เดือน โดยในแตละเดือนถูกเชื่อมโยงเขากับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชน โดยมีคําเรียกแตกตางไปจากปฏิทินแบบสากลตามปฏิทินเกรกอเรียนที่สยามเริ่มใชในชวงจุล
ศักราช ๑๒๔๐ หรือพุทธศักราช ๒๔๓๑ สมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งถือเอาเดือนเมษายน เปXนเดือนแรกและ
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เดือนมีนาคมเปXนเดือนสุดทาย และเลิกใชไป กอนเปลี่ยนมาเปXนรัตนโกสินทร+ศกและพุทธศักราชใน
สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ปรับใหวันที่ ๑ มกราคม เปXนวันเริ่มตนของปP โดยเดือนตามประเพณี
มอญ มีราศีนามเดือนทั้ง ๑๒ เดือน แตละเดือนผูกไวกับคติความเชื่อเรื่องคุณและโทษที่มีตอการปลูก
สรางบานเรือน โดยเดือนที่เหมาะแกการปลูกสรางบานเรือนที่อยูอาศัย ไดแก เดือน ๖, ๙, ๑๒, และ
เดือน ๒ เพราะจะทําใหเกิดประโยชน+ เกิดมงคล ร่ํารวย ปราศจากการเจ็บปˆวย ในขณะที่เดือนที่เหลือ
หากฝ–นไปปลูกสรางบานเรือนก็จะทําใหผูอยูอาศัยหรือเจาของบานไดรับโทษภัยเปXนอันตราย หรือไมมี
ความสุขสงบหากเขาไปอาศัยในบานเรือนนั้นๆ
นอกจากเดือนแลว ยังมีวันทั้ง ๗ วันในหนึ่งสัปดาห+ที่ตองพิจารณาใหรอบคอบ เนื่องจากแตละ
วันมีมงคลแอบแฝงอยูทั้งสิ้น อาทิ ปลูกบานวันอาทิตย+และวันพฤหัสบดีจะทําใหมีแตความสุข มีโชค
ลาภ ปลูกบานวันจันทร+และวันพุธอาจลําบากในชวงแรกแตละไดลาภผลและความสุขสบายในภายหลัง
วันอังคาร จะเดือดรอนใจ ไฟจะไหมบาน วันศุกร+จะมีทุกข+ในชวงแรกแตจะสบายในภายหลัง วันเสาร+
เปXนวันไมดี ไมควรปลูกบาน เพราะจะทําใหเกิดอันตราย
(๑.๒) บริบท
บริบทที่จะปลูกสรางบาน ลวนมีความหมายทางวัฒนธรรมแฝงอยูทั้งสิ้น จึงตองพิจารณาให
ความสําคัญ ทั้งดานสถานการณ+ (Situation) เงื่อนไขที่เกี่ยวของ (Interrelated Condition) และวาท
กรรม (Discourse) ในขณะที่จะปลูกบาน ชาวมอญบางกระดี่เชื่ อวาการพิ จารณาบริบทดวยความ
รอบคอบ ใหตรงตามตําราลักษณะที่ดิน ๑๑ ประการ จะทําใหบานเรือนที่ปลูกนั้นเปXนมงคลแกผูอยู
อาศัย ตัวอยางที่ดินที่ดีเชน ที่ดินสัณฐานยาว หนากวางลึก ดานยาวยาว ที่ดินซึ่งมีฐานสี่เหลี่ยม หรือ
สัณฐานเหมือนถาด ลวนเปXนมงคล ใชปลูกบานไดดี จะทําใหเจริญรุงเรือง ร่ํารวยดวยทรัพย+สิน ที่ดินซึ่ง
ไมควรนํามาปลูกบาน ไดแก สัณฐานกลม สัณฐานรูปพระจันทร+ สัณฐานภูเขายาว สัณฐานหลังเตา
สัณฐานตองแหงนดู สัณฐานอยางเรือ สัณฐานอยางกลอง และสัณฐานอยางลอเกวียน
นอกจากพิจารณาตามลักษณะที่ดิน ๑๑ ประการแลว เงื่อนไขเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวของกับ
การปลูกสรางบานเรือนก็มีความสําคัญ ไดแก ความเชื่อเรื่องรูปลักษณะของที่ดิน เชน ที่ดินเรียบเต็ม
บริบูรณ+จะทําใหร่ํารวยทรัพย+สมบัติขาทาสบริวาร ที่ดินเปXนแบบหนากลองจะไดเปXนเจานาย แตหาก
ที่ดินรูปทรงเหมือนนกยูงหรือพญายักษ+ จะทําใหทรัพย+สินเงินทองพังพินาศลง เปXนตน นอกจากนี้ ชาว
มอญบางกระดี่ยังใหความสําคัญกับสถานการณ+ตามตําราเลือกสรรพกลิ่นที่ดินที่ใชปลูกสรางบานอีก
ดวย อาทิ ตองจดจํากลิ่นดินในขณะที่ขุดขึ้นมาวากลิ่นเปXนอยางไร กลิ่นที่ดี ไดแก กลิ่นดินที่คลายกับ
ทองเหลืองทองแดง กลิ่นดอกลําเจียก จะทําใหร่ํารวย กลิ่นเหม็น กลิ่นไฟ กลิ่นสัตว+ตางๆ เชน กลิ่นไก
กลิ่นสุนัข กลิ่นหนู ลวนนํามาความโชคราย และโรคภัยไขเจ็บมาใหผูอยูอาศัยในบานนั้นๆ นอกจากนี้
ยังพบสถานการณ+ที่เกิดขึ้นในขณะขุดหลุมเสาบาน ที่เชื่อมโยงเขากับความดีหรือความโชครายดวย
เชน ขุดลงไปแลวพบสิ่งของเหลานี้ถือวาเปXนมงคล เชน ทัพพี ชอน แตหากพบถานจะทําใหภรรยา
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เสียชีวิต พบหมอขาว หมอน้ําดื่ม จะพลัดพรากจากพี่นอง พบทองเหลืองลูกชายจะตองตาย เพื่อลาง
ความไมเปXนมงคล ทําไดโดยนําน้ําที่ใชลางหรือแชรัตนมณี ๗ อยาง ผลไมตระกูลตางๆ เนื้อ และปลา
แลวนําไปบูชาเซนไหว ความโชครายก็จะหายไป
อนึ่ง คติความเชื่อเรื่องวันไมไดอยูโดดๆ แตเชื่อมโยงกับมิติเรื่องเวลา และสถานการณ+เรื่อง
นิมิตของเจาของบานดวย เชน วันอาทิตย+และวันพุธเวลาเที่ยงคืน หากไดยินเสียงกังสดาล ระฆัง หรือ
เสียงสังข+ จะไดทรัพย+สิน เงินทอง วัว ควายเพิ่มขึ้น วันจันทร+ตอนเย็น ไดยินเสียงคนรองเพลง จะได
ขาวสาร ขาวเปลื อก วั ว ควายจํ า นวนมาก วั น อั งคารฝK น วาไดยิ น เสี ย งกลอง จะเจริ ญ รุ งเรื อง วั น
พฤหัสบดีไดยินเสียงพิณพาทย+ เปˆาสังข+ จะไดขาทาสมากมาย และอายุยืนยาวนาน วันศุกร+ตอนพระ
อาทิตย+ขึ้น ไดยินเสียงเปˆาขลุยหรือปP• จะเปXนเศรษฐีและอายุยืนยาว วันเสาร+เวลาปฐมยาม ไดยืนเสียง
คนแสดงธรรม เปˆาปP• ดีดพิณ สีซอ หรือเปˆาขลุยจะมีลูกหลานมากมายและอายุยืนยาว
วาทกรรมที่เกี่ยวของกับขั้นตอนของการปลูกบานมีหลายประการ อาทิ การตัดไมมาทําเสา
บาน หากเห็นนกฮูก นกเหยี่ยว บินออกจากรัง ถือวาไมนั้นเปXนไมที่ไมดี ตองหยุดแลวรีบกลับบาน แต
หากเห็นนกยาง นกยูง นกกวัก กําลังกลับรังหรืออยูในรัง ปˆานั้นเปXนมงคล จะไดไมที่ดีมาปลูกบาน ใน
สวนของการฝKงเสาบานลงหลุมก็เชนกัน ถูกนํามาเชื่อมโยงกับความประณีต นิ่มนวลในขั้นตอนของการ
ขุดหลุมและฝKงเสา กรอบความคิดนี้ ถูกถายทอดและสงตอกันมา จนเกิดเปXนความเขาใจที่คนในชุมชน
มอญบางกระดี่ยอมรับรวมกันวาดีงาม บอกเลาและถายทอดตอๆกันมาวา การฝKงเสาบานลงหลุมตอง
ระมัดระวัง อยาใหปลายเสากระทบกับสิ่งใดๆ จนเกิดเสียงดัง เพราะถือวาไมเปXนมงคล นอกจากนี้ ยัง
พบวาทกรรมที่เกี่ยวกับดอกไมที่ใชแขวนเสาบาน ดอกไมหลายชนิดถือวาเปXนดอกไมมงคล นํามาใช
แขวนไดเพราะจะทําใชมีชัยชนะ ร่ํารวย มีความสุข เชน ใบและดอกใบทอง ใบมะรุม และใบมะมวง
เปXนตน
(๑.๓) พื้นที่
พื้นที่ในการปลูกบานของชาวมอญบางกระดี่ มีความซับซอนเชนเดียวกันกับเรื่องเวลาและ
บริบท เนื่องจากพื้น ที่ตามนัยนี้ประกอบดวย องค+ประกอบของพื้นที่ซึ่งซอนทับกั นถึง ๔ ชั้น ไดแก
พื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางสังคม พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางจินตนาการ การเลือกสถานที่
ปลูกบาน จึงมิไดเลือกตามคุณลักษณะของที่ดินในฐานะที่เปXนอสังหาริมทรัพย+ที่ปรากฏอยูในโฉนด
ที่ดิน ทําเลหรือราคาเทานั้น แตการตัดสินใจเลือกพื้นที่ของชาวมอญบางกระดี่ มีมิติของพื้นที่อีก ๓
ลักษณะ คือ ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และจินตนาการซอนทับอยูดวย
พื้นที่ทางสังคม เปXนองค+ประกอบที่สําคัญประการหนึ่งในการเลือกพื้นที่เพื่อปลูกสรางที่อยู
อาศั ย หลั ก การพิ จ ารณาเลื อ กพื้ น ที่ ในเบื้ อ งตนชาวมอญบางกระดี่ จะดู รู ป รางของพื้ น ที่ ดิ น ทาง
กายภาพกอนวามีลักษณะหรือรูปรางพองกับวัตถุหรือสัตว+ที่เชื่อวาจะไมเปXนมงคลหรือไม ซึ่งในขั้นตอน
นี้ หากไมระมั ด ระวั งก็ จ ะทํ าใหเกิ ดโชครายและไดรั บ อั น ตรายได เชน ที่ ดิ น นู น เปX น รู ป หลั งเตาจะ
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กอใหเกิดความพินาศเสียหาย ที่ดินลักษณะเหมือนถูกไถไวจนลึกเปXนรอง มีรอยน้ําขัง เปXนที่ดินที่มีโทษ
ลักษณะ ไมดี ไมควรปลูกบาน ที่ดินที่งอโกงเปXนรูปคันธนู ไมควรใชปลูกบาน เพราะอาจมีสัตว+อื่นอาศัย
อยู หรือเกิดไฟไหมบานได
พื้นที่ทางวัฒนธรรม เปXนการเชื่อมโยงพื้นที่เขากับความเชื่อของมอญ เชน ความเชื่อเรื่องการ
ปลูกตนไมตามทิศแลวจะเปXนมงคลแกผูอยูอาศัย ไดแก ทิศตะวันออกปลูกกลวย มะพราว ทิศอีสาน
ปลูกมะตูม ทิศตะวันตกปลูกพุทรา ทิศเหนือลมปลุกมะมวง ทิศใตลมปลูกมะขามป‚อม เปXนตน สวน
ตนไมที่ไมควรปลุกในบริเวณบาน เพราะจะนําพาความทุกข+ยากลําบาก ความเศราโศกมาสูผูอยูอาศัย
ไดแก ตนไทร ตนโพธิ์ ตนงิ้ว ตนหวา ตนทองหลาง
พื้นที่ในจินตนาการ ผูกไวกับคติความเชื่อเรื่องทิศทั้ง ๑๐ ทิศ และความเชื่อเรื่องคําพองเสียง
เชน ความราบเรียบของที่ดิน เชื่อวาจะทําใหเกิดความราบรื่น ร่ํารวยดวยยศศักดิ์ นอกจากนี้ การปลูก
บานมอญยังตองพิจารณาเรื่องทิศทางลม เชน ทิศใตลมหรือทิศอุดร ทิศอีสาน และทิศตะวันออก ที่มี
ถนนตัดผานทั้ง ๓ ทิศ โดยเฉพาะในสถานที่ซึ่งลาดต่ําลง จะทําใหผูอยูอาศัยมีความเจริญรุงเรือง แต
ทั้งนี้ ไมควรปลูกบานเรือนที่อยูอาศัยในทิศเหนือลมหรือทักษิณ และทิศตะวันตก เพราะจะทําใหผูอยู
อาศัยเจ็บปˆวยหรือลมตายลง ทิศพายัพก็ไมเหมาะในการปลูกบานเพราะจะทําใหไดรับความทุกข+ยาก
หากปลูกในทิศหรดีก็อาจจะถูกโจรรายคุกคามใหเดือดรอน การคาดการณ+ปรากฏการณ+ตางๆที่อาจ
เกิดขึ้นหากเลือกปลูกบานในพื้นที่ซึ่งไมเหมาะสม ทําใหพื้นที่ในจินตนาการ จึงมีบทบาทสําคัญตอการ
ตัดสินใจของเจาของบานและผูอยูอาศัยในการเลือกหรือไมเลือกพื้นที่นั้นๆ
(๑.๔) สูตรการปลูกสรางบาน
ตามคติความเชื่อแบบมอญ การคํานวณสูตรของการปลูกสรางบาน ถูกผูกไวกับความเชื่อเรื่อง
ตัวเลขกับมงคลที่จะเกิดกับชีวิต ดังนั้น บานหลังหนึ่งๆ เมื่อปลูกสรางเสร็จแลว จะสงผลดีหรือผลราย
ตอผูอยูอาศัย จะเริ่มตั้งแตการวางแผนปลูกสราง ตามนัยนี้ จึงเปXนการซอนความหมายเรื่องความ
ละเอียดถี่ถวนและการใสใจกับบานที่อยูอาศัยของตนเองตั้งแตแรกเริ่ม โดยนําความยาวของพื้นบาน
รวมกับความยาวของ ตง คูณดวย ๓ หารดวย ๘ สวนที่เศษ จึงนํามาทํานาย อาทิ เศษ ๐ เปXนบานหญิง
แพศยา เศษ ๑ เปXนบานของพอคา เศษ ๒ เปXนครัว เศษ ๓ เปXนเจานาย เศษ ๔ เปXนเศรษฐี เศษ ๕
เปXนพราน เศษ ๖ เปXนโจร เศษ ๗ เปXนอํามาตย+
สําหรับความกาวยาวของบาน มีคติวา ดานยาว ๘ ศอก กวาง ๔ ศอก ๖ นิ้วดีที่สุด จะทําให
ไดรับมรดกจากบิดามารดา หรือที่เรียกวาเปXนสูตรอุสสะภะเขาสูตรเบญจะ (๕) หากดานยาว ๗ ศอก
กับ ๑๒ นิ้ว ดานกวาง ๔ ศอกกับ ๑๒ นิ้วจะเขาสูตรเบญจะ (๕) ถือวาเปXนคุณ ทําใหมีขาทาสบริวาร
มากมาย
สูตรเสาบาน นําความยาวของเสาคูณดวย ๓ หารดวย ๙ เหลือเศษเทาไร ทํานายไปตามนั้น
เชน เศษ๐วินาศ เศษ๑และเศษ๕มรณะ เศษ๒ลาภะ เศษ๓ทุกขะ เศษ๔สิทธิ เศษ๖สุขี สําหรับสูตรของ
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ใบดั้ง ใหนําความยาวของ ขื่อ บานมาแบงออกเปXน ๘ สวน เหลือไวเพียง ๕ สวน อีก ๓ สวนตัดทิ้งไป
นอกจากนี้ ความสั้นและความยาวของเสาบาน ก็ถูกผูกไวกับคติความเชื่อเรื่องความสุขความมงคลและ
ความโชคราย บานใด เสาบานสั้น ๑ จะทําใหเจ็บปˆวย เสาสั้น ๒ จะเกิดความทุกข+ เสาสั้น ๓ จะตกพุม
มาย เสาสั้ น ๔ จะพบแตเรื่ องยุ งยากลํ า บาก เสาสั้ น ๕ จะตองละทิ้ งบานเรื อน เสาสั้ น ๖ จะเกิ ด
ความสุขความเจริญ
การขุดหลุมฝKงเสาบาน ตองพิจารณาหัวนาคทองนาคตามตํารา ซึ่งที่สถิตของหัวนาคทองนาค
จะเคลื่อนไปตามเดือนทางจันทรคติ ตัวอยางเชน เดือน ๔ เดือน ๖ หัวนาคอยูทางทิศตะวันตก หาง
นาคอยูทิศบูรพา หลังนาคอยูทิศเหนือลม หรือทักษิณ ทองนาคอยูทิศใตลมหรืออุดร ตองนําเสาบาน
เขามาทางทิศอาคเนย+ เปXนตน ดังนั้น การขุดหลุมเสาบาน จึงตองเลือกทั้งเดือนตามจันทรคติที่สัมพันธ+
กับการสถิตย+ของนาค ในขณะเดียวกันก็ตองเลือกผูที่จะเขามามีบทบาทในการขุดหลุมเสา ตามวันเกิด
ที่เชื่อวาจะเปXนมงคลดวย อาทิ คนเกิดวันอาทิตย+ ใหถือเสียมกดที่หัวนาค วันพุธกดเสียมลงที่หางนาค
วันพฤหัสบดีใหเปXนผูที่ลงมือขุดกอน โดยใหขุดตรงทองนาคใหแตกกระจายไปกอน จึงจะทําใหเจริญ มี
ความสุข เพราะมีความเชื่อวา หากขุดที่หัวนาคกอน จะทําใหสิ้นชีวิต หากขุดที่หลังนาคกอนก็จะทําให
ปˆวยไขได นอกจากนี้ ยังมีคติความเชื่อวาดินที่ขุดขึ้นมาจากหลุม ตองโกยขึ้นมาไวดานทิศของหางนาค
จะไดไมเกิดภัยอันตรายหรือโชครายในภายหลัง
(๒) ขั้นตอนการถอดแบบทางสถาปdตยกรรม
ในการพั ฒ นานวั ต กรรมสั ง คมเชิ ง สรางสรรค+ ในสวนของโมเดลเรื อ นไมมอญ ในครั้ ง นี้
คณะผูวิจัยไดดําเนินการ โดยการสังเคราะห+ขอมูลจาก ๓ แหลงคือ แหลงแรก ไดแก แบบบานมอญซึ่ง
ปราชญ+ ของชุ มชนบางกระดี่ ร วมกั บ นั ก วิ ช าการดานมอญรวมกั น ออกแบบขึ้ น แหลงที่ ส อง ไดแก
แนวคิดเรื่องบานตามคัมภีร+ “โลกสิทธิ” และแหลงที่สาม ไดแก ผลการวิเคราะห+ความคิดเห็นที่ไดจาก
การสัมภาษณ+เชิงลึกจากผูอาวุโสของชุมชนบางกระดี่ สําหรับโมเดลบานไมมอญจัดทําขึ้นทั้งสิ้น ๒
ขนาด คือ โมเดลขนาด ๑ : ๑๐๐ และโมเดลขนาด ๑ : ๕๐ เพื่อใหสามารถเห็นละเอียดของโครงสราง
ไดอยางชัดเจน ดังมีสาระสําคัญของการประกอบสรางเรือนไมมอญโดยสรุป ดังนี้
(๑) จัดวางตําแหนงเสาหลักของตัวบาน
(๒) ตอเสาหลักของบานกับฐานใหมั่นคง
(๓) ตอคานพื้นกับเสาหลัก
(๔) วางตงพรอมกับไมยึดตงลงบนคานพื้น
(๕) วางพื้นไมลงบนตง
(๖) เตรียมผนังบานใหเรียบรอยตามแบบ โดยจัดแบงผนังออกเปXน ๓ ประเภท คือ สวนของ
ผนังทึบ สวนของผนังพรอมชองหนาตาง และสวนของผนังพรอมชองประตู
(๗) ติดตั้งผนังลงบนพื้นบานตามแบบบาน
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(๘) ติดตั้งประตูและหนาตางตามแบบบาน
(๙) ติดตั้งคานหลังคาตามแบบบาน
(๑๐) วางไมทับหลังผนัง (อะเส) ลงบนผนังใหเรียบรอย
(๑๑) เริ่มประกอบโครงหลังคา โดยเริ่มจากการติดตั้งอกไก
(๑๒) หลังจากติดตั้งอกไกแลว จึงดําเนินตอดวยการติดตั้งจันทันและแป
(๑๓) วางวัสดุหลังคาลงบนแปและติดตั้งไมเชิงชายบริเวณเชิงชาย
(๑๔) ตกแตงผนังบานใหเรียบรอย โดยการป•ดชองรอยตอของผนังและมุมบาน
(๑๕) ติดตั้งรั้วบานโดยรอบและประตูทางเขาหลักของบาน
(๑๖) ติดตั้งบันไดดานหนาของตัวบานและดานหลังบาน
(๑๗) ใชไมป•ดหัวตงตีป•ดดานนอกตัวบาน
(๑๘) เก็บลายละเอียดภายนอกของตัวบานใหเรียบรอย
(๑๙) ติดตั้งซุมน้ําดื่มบริเวณดานหนาของบาน

ภาพ ๗๐ ตนแบบบานมอญบางกระดี่
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)

๒๑๔

ภาพ ๗๑ ภาพมุมสูงเรือนมอญจําลอง
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
๓.๔ แบบจําลองอาหารคาว-หวานมอญ ๑๐ ประเภท
ในเบื้องตน คณะผูวิจัยไดจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูเรื่องอาหารมอญใหแกเด็กและนักเรียนใน
โรงเรี ย นวั ด บางกระดี่ โดยใชวั ส ดุ ที่ห าไดงาย สะดวกในการปK— น และไมเปX น สารสั งเคราะห+ ที่เ ปX น
อันตรายตอสุขภาพ มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูอาหารมอญ ๒๘ คน เปXนเด็กนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่สมัครเขารวมกิจกรรมตามความสมัครใจ โดยรูปแบบการเรียนรู จําแนก
ออกเปXนกลุมยอย ๕ คน โดยใหนักเรียนเรียนรูเรื่องอาหารมอญจากวีดีทัศน+ และภาพถายอาหารมอญ
ที่คณะผูวิจัยออกแบบขึ้น หลังจากนั้น จึงเปXนการถามตอบตามแบบประเมิน เพื่อวิเคราะห+สรุปผลการ

๒๑๕

เรียนรูตามรูปแบบปKญหาเปXนฐาน (Problem Based Learning Model) พรอมกับใหนักเรียนทดลอง
ปK—นอาหารมอญแบบงาย
ผลการเรียนรูและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมมอญของเด็กและเยาวชน โรงเรียนวัดบาง
กระดี่ ที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม พบวา นักเรียนสามารถเขาใจชื่ออาหาร จําแนก
ประเภท ระบุเวลาและสถานที่ซึ่งบริโภคอาหารไดอยางถูกตอง โดยแบบจําลองอาหารที่ใชในกลุม
นักเรียน เปXนอาหารที่มีรูปแบบงายไมมีรายละเอียดที่ซับซอน เชน ขนมผี กะละแม ผัดหมี่
ตาราง ๒ สรุปผลการเรียนรูและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมมอญสําหรับเด็กและเยาวชน
ลําดับที่

ประเด็นการเรียนรู

๑

บรรพบุรุษของชาวมอญบางกระดี่ อพยพมาจากชุมชนมอญใน
แหลงตางๆ ในภาคกลางของสยามในอดีต อาทิ จากจังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรปราการ และนนทบุรี
เสนทางอพยพที่สําคัญของชาวมอญจากชุมชนอื่นที่อยูใกลเคียงสู
ชุมชนบางกระดี่ ไดแก จากชุมชนบางไสไก ธนบุรี เพื่อเขามารับ
ราชการในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร+ตอนตน หรือชวงรัชกาล
ที่ ๑-๓
บรรพบุรุษของชาวมอญบางกระดี่ อพยพมาจากชุมชนปากลัด
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผานทางคลองดาน
นามสกุลที่พบมากของชาวมอญในชุมชนบางกระดี่ ไดแก
มะคนมอญ ประเสริฐ สังข+ทอง ศรสําแดง ปุงบางกระดี่ แกนแดง
เตียเป•—ล มอญดะ
ชุมชนบางกระดี่กอตั้งมายาวนานเปXนระยะเวลากวาหนึ่งศตวรรษ

๒

๓
๔

๕
๖

๗

สภาพสังคมของชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ มีความสัมพันธ+
แบบเครือญาติสูง มีความผูกผัน ความสามัคคี และมีการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน
ชุมชนบางกระดี่ยังมีคานิยมเรื่องการใหผูชายเปXนใหญ

N = ๒๘
S.D.
X
๒.๕๔ ๐.๖๙

๒.๖๘

๐.๔๘

๒.๗๑

๐.๕๓

๒.๖๘

๐.๖๑

๒.๖๘

๐.๔๘

๒.๘๖

๐.๓๖

๒.๒๕

๐.๘๐

๒๑๖

ตาราง ๒ (ตอ)
ลําดับที่
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓
๑๔

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ประเด็นการเรียนรู
กลุมมอญบางกระดี่สามัคคีอนุรักษ+ มีบทบาทสําคัญที่สุดใน
การอนุรักษ+วัฒนธรรมมอญบางกระดี่
ผูสูงอายุในชุมชนจํานวนมากยังคงดํารงชีวิตแบบดั้งเดิม

N = ๒๘
S.D.
X
๒.๙๓
๐.๒๖
๒.๗๙

๐.๔๒

คนหนุมสาวและวัยแรงงานในบางกระดี่ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ไปเปXนแบบสมัยใหมนิยมหมดแลว
ชุมชนมอญบางกระดี่ ตั้งอยูบนที่ราบลุม ริมสองฝK•งคลองสนาม
ชัย ทําใหบานเรือนสวนใหญคุนเคยกับการมีน้ําทวมถึงเกือบ
ทุกปP
คนในชุมชนบางกระดี่ ยังมีความเชื่อแบบมอญดั้งเดิม

๒.๑๘

๐.๖๗

๒.๗๕

๐.๔๔

๒.๗๙

๐.๔๒

วัฒนธรรมมอญบางกระดี่ มีความเขมแข็งและไดรับการสืบ
สานอยางตอเนื่อง
ทานเขารวมกิจกรรมของชุมชนฯเปXนประจํา (กินแกงรวม
กวนกาละแม แตงกายแบบมอญ ทําบุญในเทศกาลสําคัญทาง
ศาสนา)
ครอบครัวของทานไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกนอนคางคืนที่
บาน
ศาลเจาพอบางกระดี่มีความศักดิ์สิทธิ์และไปกราบไหวเปXน
ประจํา
ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ เปXนแหลงเรียนรูสวน
บุคคล ไมใชแหลงเรียนรูของชุมชน
ทานและครอบครัวมีการประกอบพิธีกรรมตามประเพณี นับ
ถือผีประจําหมูบาน ผีบรรพบุรุษ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ตาม
ความเชื่อเปXนประจํา

๒.๗๑

๐.๕๓

๒.๘๒

๐.๓๙

๒.๕๔

๐.๕๘

๒.๘๒

๐.๔๘

๒.๑๔

๐.๗๖

๒.๗๕

๐.๕๒

๒๑๗

ตาราง ๒ (ตอ)
ลําดับที่

ประเด็นการเรียนรู

๑๙

คนในชุมชนบางกระดี่ ไมตองการใหคนภายนอกเขาไปเที่ยว
ในชุมชนเพราะกังวลเรื่องปKญหาอาชญากรรม และความ
ปลอดภัย
ผูสูงอายุของชุมชนคือ กําลังสําคัญที่สุดของการสงเสริมและ
อนุรักษ+วัฒนธรรมมอญ
เด็กและเยาวชน คือ กําลังสําคัญที่สุดของการสงเสริมและ
อนุรักษ+วัฒนธรรมมอญ
ทานตองการมีสวนรวมในการอนุรักษ+ศิลปะและวัฒนธรรม
มอญบางกระดี่
คนในชุมชนมอญบางกระดี่ มีความขัดแยงและทะเลาะวิวาท
กันบอยครั้ง
ชุมชนมอญบางกระดี่มีปKญหาสุนัขจรจัด สกปรก และน้ําเนา
เสีย ไมเหมาะในการเปXนแหลงทองเที่ยว
ชุมชนมอญบางกระดี่ ควรพัฒนาเปXนแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
ทานตองการเป•ดเผยขอมูลดานวัฒนธรรมมอญให
บุคคลภายนอกไดรับรู
ทานรูสึกภาคภูมิใจในการเปXนคนไทยเชื้อสายมอญ

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ทานรูสึกเปXนสวนหนึ่งในการรวมสืบสาน อนุรักษ+ และทํานุ
บํารุงวัฒนธรรมมอญ
ทานยินดีเสียสละเวลา และรวมรณรงค+ใหเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมมอญ
ทานตองการรวมสรางความเขมแข็งของเครือขายเด็กและ
เยาวชนมอญบางกระดี่ เขากับเด็กและเยาวชนมอญในชุมชน
อื่นๆ

N = ๒๘
S.D.
X
๒.๑๑
๐.๗๙

๒.๖๘

๐.๔๘

๒.๘๖

๐.๓๖

๒.๘๒

๐.๔๘

๒.๐๔

๐.๘๘

๒.๑๘

๐.๗๗

๒.๖๔

๐.๕๖

๒.๗๕

๐.๔๔

๒.๗๙

๐.๕๐

๒.๗๑

๐.๕๓

๒.๖๔

๐.๔๙

๒.๖๘

๐.๕๕

๒๑๘

อยางไรก็ ต ามพบวา กิ จ กรรมการเรี ย นรู ในลั ก ษณะดั ง กลาว ไมเหมาะกั บ ผู ใหญและ
นักทองเที่ยวที่เขามาศึกษาดานวัฒนธรรมในชุมชนบางกระดี่ ซึ่งมีความตองการ “ชมและชิม” อาหาร
มอญ หลังจากเรียนรูเรื่องสวนประกอบ เครื่องปรุง และวิธีการปรุงอาหารมอญแลว โดยคณะผูวิจัย
พบวา การเรียนรูจากแบบจําลองอาหารที่มีขนาดใหญและเสมือนจริง เปXนรูปแบบที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูใหญมากที่สุด โดยใชวิธีการเรียนรู โดยการเทียบเคียงอาหารจริงกับแบบจําลอง
อาหาร ที่ตั้งแสดงอยูในแหลงเรียนรูของชุมชน ซึ่งในปKจจุบันแบบจําลองอาหารมอญที่มีอยูในชุมชน ได
มีสภาพเกาและชํารุดเสียหายลงอยางมาก ดังนั้น คณะผูวิจัยปราชญ+ ผูอาวุโสและผูรูของชุมชนมอญ
บางกระดี่ จึงไดรวมกันคัดเลือกอาหาร เพื่อนํามาใชในการออกแบบและจัดทําแบบจําลอง กอนพัฒนา
เปXนแบบจําลองอาหารจํานวนทั้งสิ้น ๑๐ ชนิด ประกอบดวยอาหารประเภทขนมและของวาง ๓ ชนิด
ไดแก กะละแม ถั่วแปบ หมากพลู อาหารคาว ๕ ชนิด ไดแก ตมยําหัวปลา ลาบหมู ปลานิลทอดจิ้ม
น้ําปลามอญ คะนาหมูกรอบ แกงเขียวหวาน อาหารในพิธีกรรม ๒ ชนิด ไดแก ผัดหมี่ กับอีก ๑ สํารับ
ไดแก ขาวแช และกับขาวรวมสํารับอีก ๓ อยาง ไดแก ไขเค็ม ไชโปŠวผัดไข และหมูหวาน
ผลการประเมินการพึงพอใจ ที่คณะผูวิจัยประเมินหลังจากการสัมภาษณ+เชิงลึกผูเขามาเยี่ยม
ชมในแหลงเรี ย นรู ของชุ มชนพบวา ผู เขาชมมี ความพอใจ สามารถแยกแยะ เที ย บเคี ยง และระบุ
ประเภทอาหารที่ตนไดชิมกับแบบจําลองอาหารไดถูกตอง

ภาพ ๗๒ ขนมและของวาง ๓ ชนิด (กะละแม ถั่วแปบ หมากพลู)
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)

๒๑๙

ภาพ ๗๓ แบบจําลองอาหารคาวมอญบางกระดี่ ๕ ชนิด (ตมยําหัวปลา ลาบหมู ปลานิลทอดจิ้ม
ภาพ ๗๑ น้ําปลามอญ คะนาหมูกรอบ แกงเขียวหวาน)
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)

ภาพ ๗๔ อาหารพิธีกรรม ๒ ชนิด (ผัดหมี่, ขาวแช ๑ สํารับ ประกอบดวย ขาวแช หมูหวาน ไขเค็ม
ภาพ ๗๒ ไชโปŠวผัดไข)
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๘)
๓.๕ คูมือการเรียนรูวัฒนธรรมมอญชุมชนบางกระดี่ ๑ เลม
หลักสูตรทองถิ่นชุมชนมอญบางกระดี่ ฉบับทองถิ่นของเรา
การพั ฒ นานวั ต กรรมการทางสังคม โดยการสั งเคราะห+ ขอมู ล ภาคสนาม เปX น “หลั กสู ต ร
ทองถิ่นชุมชนมอญบางกระดี่ ฉบับทองถิ่นของเรา” ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น สามารถจําแนกออก
ไดเปXน ๓ หนวยการเรียนรู ดังนี้

๒๒๐

หนวยการเรียนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของชุมชนบางกระดี่
ขอบขายของขอมูลทั่วไปของชุมชนบางกระดี่ ผูเรียนจะไดรับความรูเกี่ยวกับลักษณะโดยรวม
ของ “ชุมชนมอญบางกระดี่” ซึ่งประกอบดวย สภาพทางภูมิศาสตร+ สภาพสังคมประชากร สภาพทาง
เศรษฐกิจ และสาธารณูปโภค สถาปKตยกรรมและที่อยูอาศัย สถานที่สําคัญของชุมชน และวัฒนธรรม
และความเชื่อ โดยมีองค+ประกอบของสาระการเรียนรู ดังนี้
หนวยยอยที่ ชื่อหนวยยอย
๑.๑
สภาพทางภูมิศาสตร+

๑.๒

สภาพสังคมประชากร

๑.๓

สภาพทางเศรษฐกิจ
และสาธารณูปโภค

๑.๔

สถาปKตยกรรม และที่อยูอาศัย

๑.๕

สถานที่สําคัญของชุมชน

๑.๖

วัฒนธรรมและความเชื่อ

สาระการเรียนรู
๑. ทําเลที่ตั้ง
๒. การคมนาคม
๓. แหลงน้ําธรรมชาติ
๑. จํานวนและคุณลักษณะทั่วไป
๒. ความสัมพันธ+ของคนในชุมชน
๓. กลุมและชมรมทางวัฒนธรรม
๑. อาชีพหลัก
๒. การใชประโยชน+ที่ดิน
๓. ดานบริการทั่วไปสาธารณะ
๔. ดานรานคาและตลาด
๑. ภูมิสถาปKตย+
๒. เรือนมอญ
๑. วัดบางกระดี่
๒. โรงเรียนวัดบางกระดี่
๓. ศาลเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๔. ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่
๑. ดานความเชื่อ
๒. ดานการแตงกาย
๓. ภาษามอญ

๒๒๑

หนวยการเรียนที่ ๒ ประวัติศาสตรM
ขอบขายของประวัติศาสตร+ ผูเรียนจะไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร+ ความเปXนมาของ
ชาวมอญในประเทศไทย และชาวมอญชุมชนบางกระดี่ ซึ่งประกอบดวย ความเปXนมาของมอญในมิติ
ทางวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมมอญในสังคมไทย การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของมอญในไทย
และความเปXนมาของชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ ดังนี้
หนวยยอยที่ ชื่อหนวยยอย
๒.๑
ความเปXนมาของมอญในมิติทาง
วัฒนธรรม
๒.๒

๒.๓
๒.๔

สาระการเรียนรู
๑. มอญในมิติทางวัฒนธรรม
๒. ชื่อของ “มอญ” และความสัมพันธ+ไทยมอญ
อิทธิพลของวัฒนธรรมมอญใน
๑. ดานสถาปKตยกรรม
สังคมไทย
๒. ดานศิลปะดนตรี
๓. ดานกฎหมาย
๔. ดานอาหาร
๕. ดานวรรณกรรม
๖. ดานการเมืองการปกครอง
๗. ดานภาษา
๘. ดานศาสนาและความเชื่อ
๙. ดานหัตถกรรม
๑๐. บุคลิกลักษณะของชาวมอญ
๑๑. สัญลักษณ+ของชนชาติมอญ
การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของ ๑. เหตุผลและเสนทางการอพยพ
มอญในไทย
๒. การตั้งถิ่นฐานของชุมชนมอญในไทย
ความเปXนมาของชุมชนไทยรามัญ ๑. ประวัติความเปXนมาของชุมชน
บางกระดี่
๒. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน

๒๒๒

หนวยการเรียนรูที่ ๓ มรดกภูมิปdญญาทางวัฒนธรรม
ขอบขายของมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรม ผูเรียนจะไดรับความรูเกี่ยวกับองค+ความรูเฉพาะ
ทองถิ่ น ที่ ถู ก จั ด เปX น หมวดหมู ตามเกณฑ+ ก ารแบงมรดกภู มิ ปK ญ ญาทางวั ฒ นธรรม ของกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวย สาขาศิลปะการแสดง สาขางานชางฝPมือดั้งเดิม สาขาวรรณกรรม สาขา
กีฬาภูมิปKญ ญา สาขาแนวปฏิบั ติทางสั งคม ประเพณีพิธีกรรม สาขาความรู เกี่ ยวกับธรรมชาติ และ
จักรวาล และสาขาภาษา ดังนี้
หนวยยอยที่ ชื่อหนวยยอย
๓.๑
สาขาศิลปะการแสดง

๓.๒

สาขางานชางฝPมือดั้งเดิม

๓.๓

สาขาวรรณกรรม

สาระการเรียนรู
๑. ทะแยมอญ
๒. ปP•พาทย+มอญ
๓. คอนเสริ์นลอยชาย
๑. การสานกก
๒. การเย็บจาก
๓. การเผาถาน ทําฟ–น
๔. การทําแส
๕. การปKกสไบ
๖. ธงตะขาบ
๗. ฉัตร ธงกระดาษ หรือรมมอญ
๘. เรือแปดแจว
๙. เรือนมอญ
๑๐. พระพุทธรูปยืนไมแกะสลัก
๑๑. กุฏิเรือนหมู
๑๒. วัตถุมงคลบางกระดี่
๑. ตํานานขาวแช
๒. ตํานานธงตะขาบ
๓. ตํานานขาวเหนียวแดกงา
๔. ตํานานเมืองหงสาวดี

๒๒๓

หนวยยอยที่ ชื่อหนวยยอย
๓.๔
สาขากีฬาภูมิปKญญา และสาขา
แนวปฏิบัติทางสังคม ประเพณี
พิธีกรรม

๓.๕

๓.๖

สาระการเรียนรู
๑. สะบา
๒. การรําผี
๓. ประเพณีอาบน้ําผูใหญ
๔. ตักบาตรน้ําผึ้ง
๕. ตักบาตรดอกไม
สาขาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและ ๑. แกงเนื้อ
จักรวาล
๒. แกงเลียงมันมือเสือ
๓. แกงมะตาด
๔. แกงกระเจี๊ยบมอญ
๕. น้ําปลามอญกับปลานิลทอด
๖. ยําชะคราม
๗. ทอดมันหนอกะลา
๘. คะนอม
๙. ปลารามอญ
สาขาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและ ๑. ขนมแดกงา
จักรวาล และสาขาภาษา
๒. ขนมเม็ดขนุน
๓. กะละแม
๔. ขาวพมา
๕. ขาวแช
๖. ขาวทิพย+
๗. ดานขอปฏิบัติและขอหาม
๘. ภาษามอญ

๒๒๔

ภาพ ๗๕ ตัวอยางหนาปก “หลักสูตรทองถิ่นชุมชนมอญบางกระดี่”
ที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย (๒๕๕๙)

๒๒๕

บทที่ ๕
บทสรุป
การวิจัยเรื่อง การจัดการความรูแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคม เพื่อการเรียนรู
วั ฒ นธรรมมอญ กรณี ศึกษาชุ มชนบางกระดี่ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย (The Participatory
Knowledge Management for the Development of Social Innovation for Mon’ s Cultural
Community Learning: A Case of Bang Kadee, Bangkok Thailand) มี วั ต ถุ ป ระสงค+ ห ลั ก ๓
ประการคือ (๑) เพื่อสืบคนและจัดระบบขอมูลวัฒนธรรมมอญในชุมชนมอญบางกระดี่ (๒) เพื่อจัดการ
องค+ความรูดานวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ ใหอยูในรูปของนวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรค+ และ (๓) เพื่อ
สรางกระบวนการเรี ย นรู และความภาคภู มิ ใจในวั ฒ นธรรมมอญ ใหแกเด็ ก และเยาวชนโรงเรี ย น
บางกระดี่
ระเบียบวิธีวิจัย
คณะผูวิจัยใชวิธีการศึกษาแบบผสมผสาน ประกอบดวย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การเรี ย นรู แบบมี ส วนรวม โดยกลุ มผู ใหขอมู ล และรวมเรี ย นรู ในโครงการวิ จั ย
ประกอบดวยชาวไทยรามัญบางกระดี่ทุกเพศ ทุกกลุมอายุ ที่เกิดและอาศัยอยูอยางตอเนื่องในชุมชน
บางกระดี่ หมู ๒ หมู ๘ และหมู ๙ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการ
สื บ คนขอมู ล ดานมรดกภู มิปK ญ ญาทางวั ฒ นธรรมมอญ ใชการคั ด เลื อกผู ใหขอมู ล แบบ Snowball
sampling ซึ่งเริ่มจากการระบุตัวบุคคลสําคัญของชุมชนตามกรอบการศึกษาภาคสนามของการวิจัยเชิง
คุณภาพ ไดแก ปราชญ+ ผูนําชุมชน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางกระดี่ ผูอาวุโส ผูประกอบพิธีทรงผี
รํา ผี นั กดนตรี ทะแยมอญ และเจาอาวาสวั ดบางกระดี่ สํ า หรั บการพั ฒนานวั ต กรรมทางสังคมเชิ ง
สรางสรรค+ คณะผูวิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงจากนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมมอญ โดย
พิจารณาจากผลงานทางวิช าการที่ พิมพ+ เผยแพรตามมาตรฐานสากล สวนประเด็ นดานการพั ฒนา
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักเรียนโรงเรียนบางกระดี่ คณะผูวิจัย เป•ดโอกาสใหนักเรียนที่
สนใจดานวัฒนะรรมมอญสมัครเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตั้งแตเริ่มตนโครงการ และใชนวัตกรรมทาง
สังคมเชิงสรางสรรค+ที่ชุมชนและนักเรียนรวมกันพัฒนาขึ้นในกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลดานมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมมอญ คณะผูวิจัยใชแนว
การสัมภาษณ+เชิงลึกและแบบสังเกตแบบมีสวนรวม หลังจากนั้นจึงใชวิธีการวิเคราะห+เนื้อหา (Content
Analysis) และการวิเคราะห+เรื่องเลา (Narrative Analysis) นําเสนอผลการวิเคราะห+ในรูปของการ
พรรณนาและรูปภาพ สําหรับการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเชิงสรางสรรค+ ใชการสังเคราะห+ขอมูลที่ได
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จากการวิเคราะห+ขอมูลดานมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมมอญ หลังจากการตรวจสอบแบบสามเสา
แลว คณะผูวิจัยจึงออกแบบนวัตกรรมทางสังคมเชิงสรางสรรค+ทั้ง ๕ ประเภท
ประเภทแรก ไดแก ตัวบทภาพยนตร+สารคดี เริ่มจากการตรวจสอบความถูกตองและความตรง
เชิงเนื้อหาดานวัฒนธรรม ปราชญ+ของชุมชนรวมคัดเลือกเนื้อหาเพื่อจัดทําเปXนสารคดี ซึ่งในการวิจัยนี้
ชุมชนเลือกประเพณีการรําผีหรือไหวผี หลังจากนั้น คณะผูวิจัยจึงทําการจัดทํากรอบเรื่องราว (Story
Board) ตรวจสอบอีกครั้งกับเอกสารทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานมอญศึกษา และปราชญ+ของชุมชน
บางกระดี่ ทําการบันทึกภาพและเสียงบรรยาย แลวจึงทวนสอบความถูกตองอีกครั้งกับนักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมมอญ และปราชญ+ของชุมชนบางกระดี่ กอนเผยแพรในรูปของ VDEO on
Demand ในชองทางสาธารณะออนไลน+
ในสวนของประเภทของอาหาร คณะผูวิจัยรวมกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ของ
ชุมชนบางกระดี่ ทําการคัดเลือก พิจารณาวัสดุ สี และรูปแบบกอนจัดทําเปXนแบบจําลองอาหารอยาง
งาย ตรวจสอบความถูกตอง และพัฒนาแบบจําลองอาหารโดยใชวัสดุที่คงทนถาวร เพื่อใหสามารถใช
เปXนสื่อประกอบการเรียนรูในโรงเรียนบางกระดี่ตอไป สําหรับเว็บไซต+ พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห+
สรุปขอมูลดานมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมพรอมคัดเลือกภาพถายที่เกี่ยวของ สวนเรือนมอญจําลอง
ใชวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับผูรูดานคัมภีร+โลกสิทธิ ปราชญ+ของชุมชน และสถาปนิก เพื่อถอด
แบบเรือนมอญ ซึ่งปราชญ+และนักวิชาการดานวัฒนธรรมมอญไดรวมกันออกแบบ หลังจากนวัตกรรม
ทางสังคมเชิงสรางสรรค+พัฒนาเสร็จเรียบรอยทั้ง ๔ ประเภท ไดแก สารคดีสั้น เว็บไซต+ แบบจําลอง
อาหาร และเรือนมอญจําลอง เสร็จเรียบรอย จึงนํามาทดลองใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมใน
กลุมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนบางกระดี่ ประเมินความรูและความรูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
มอญ โดยการสัมภาษณ+เชิงลึก ผานกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม และสังเคราะห+เปXนนวัตกรรม
สังคมเชิงสรางสรรค+ชิ้นสุดทาย ไดแก คูมือเรียนรูดานวัฒนธรรมมอญบางกระดี่
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมมอญบางกระดี่ มีพลวัตและมีพัฒนาการปรับเปลี่ยนเรื่อยมา
ตามยุคสัมยและพัฒนาการทางประวัติศาสตร+ของชุมชน การเปลี่ยนแปลง การคงอยู การลดทอน และ
การเสื่อมสลายไป เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางกายภาพของชุมชนและสภาพแวดลอม
โดยรวม ผลกระทบเชิงนโยบายที่ขาดการพิจารณามิติดานสังคมวัฒนธรรมตามแนวทางสมัยใหมนิยม
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของแหลงน้ําธรรมชาติ ความหลากหลายของพันธุ+พืชและสัตว+ซึ่งเปXนแหลง
อาหารและวั ส ดุ ที่ ช าวชุ ม ชนใชในชี วิ ต ประจํ า วั น การเปลี่ ย นแปลงดั ง กลาว นํ า มาซึ่ ง การเปลี่ ย น
สภาพแวดลอมทางสังคม ในลักษณะที่มีความเปXนปKจเจกมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
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โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมดานภาษา ที่ลดความสําคัญลง เหลือใชในพิธีกรรมทางความเชื่อและ
ศาสนาเทานั้น
อยางก็ตาม ชุมชนมอญบางกระดี่สะทอนใหเห็นถึงพลังอํานาจของวัฒนธรรม ทั้งที่เปXนวัตถุ
วัฒนธรรม (Material Culture) อาทิ อาหาร หัตถกรรม และงานฝPมือตางๆ และสัญญัติวัฒนธรรม
(Symbolic Culture) อาทิ ความเชื่ อ ความหมายที่แฝงเรานอยู ในวัฒ นธรรมที่ จับ ตองไดหรือวัต ถุ
วัฒนธรรมตางๆ คณะผูวิจั ยคนพบวา ในทานกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม
รอบตัว ชาวไทยรามัญในชุมชนบางกระดี่ยังคงตอตานขัดขืน และพยายามทํารงไวซึ่งมรดกภูมิปKญญา
ทางวัฒนธรรมมอญในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการกอสรางแหลงเรียนรูในชุมชน การพยายามรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมมอญ และการสอดแทรกวัฒนธรรมมอญ เขาไวในกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวมกับแหลงเรียนรูในชุมชน เชน โรงเรียนวัดบางกระดี่ ศูนย+ศิลปะวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ กลุมและ
ชมรมตางๆ ในชุมชน
เวลามากกวาสองทศวรรษแลว ที่ชาวมอญในชุมชนบางกระดี่เรียนรูที่จะใชประโยชน+จาก
วัฒนธรรมของตน อีกทั้งสามารถปลูกฝKงความรูสึกภาคภูมิใจใหแกเด็กและเยาวชนรุนใหม ทําใหในรอบ
ทศวรรษที่ผานเกิดกระแสวัฒนธรรมมอญนิยม เกิดความตองการมีสวนรวมในการทํานุบํารุงและสืบ
ทอดวัฒนธรรมมอญเพิ่มมากขึ้นในกลุมเด็กและเยาวชน ประกอบกับชาวชุมชนบางกระดี่จํานวนมากมี
ความสามารถในการถายทอด ความรู ดานวัฒนธรรม สามารถปรับปรุงและพั ฒนาองค+ความรูดาน
วัฒนธรรมมอญของตน ใหสอดคลองกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของสังคมปKจจุบัน และบางสวนมี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายสังคมออนไลน+เปXนอยางดี ทําใหการมีสวนรวมพัฒนา
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการสรางสรรค+ ที่จะนําไปใชประโยชน+ในกระบวนการเรียนรูเรื่องวัฒนธรรม
มอญแบบมีสวนรวม กระทําไดอยางเปXนธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ
นวั ต กรรมทางสั งคมเชิ งสรางสรรค+ ที่ค ณะผู วิ จั ย ไดพั ฒ นาขึ้ น จากงานวิ จั ย นี้ อยู ในรู ป ของ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ+และนวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งคณะผูวิจัยสังเคราะห+ขึ้นจากผลการวิเคราะห+ขอมูล
ดานวัฒนธรรมของชุมชนบางกระดี่ในชวงปP พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง ปP พ.ศ.๒๕๕๘ ดังมีสาระสําคัญพอสรุปได
ดังนี้
(๑) มรดกภูมิปdญญาทางวัฒนธรรมมอญ
ชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ มีมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมมอญครบถวนทั้ง ๗ สาขา ตาม
เกณฑ+การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
(สวช.) อยางไรก็ ต าม วั ฒ นธรรมมอญบางกระดี่ ที่ ยั ง คงเหลื อ อยู ในปK จ จุ บั น มี ลั ก ษณะของการ
ปรับเปลี่ยน ลดทอน และประยุกต+จนสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพแวดลอมทาง
สังคม สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมของชุมชน และความตองการของคนในชุมชน วัฒนธรรมมอญของ
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ชุมชนมอญบางกระดี่ตามนัยนี้ จึงวางอยูบนพื้นฐานของพลวัตทางวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมตามองค+ประกอบสําคัญ ๔ ประการคือ องค+ประกอบดานพื้นที่ เวลา บริบท และความสัมพันธ+
เชิงอํานาจระหวางบุคคลและสรรพสิ่งรอบตัว
มรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมที่พบในงานวิจัยนี้ ไดแก
๑. สาขาศิลปะการแสดงประกอบดวย มรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรม ๓ ประเภทคือ ทะแย
มอญ ปP•พาทย+มอญและคอนเสิร+ตลอยชาย
๒. สาขางานชางฝPมือดั้งเดิมมี ๑๑ ประเภท ไดแก สานกก การเย็บจาก การเผาถานทําฟ–น
การทําแส การปKกสไบ การประดิษฐ+ธงตะขาบ การประดิษฐ+ฉัตร-ธงกระดาษ-รมมอญ เรือแปดแจว
เรือนมอญ พระพุทธรูปยืนไมแกะสลัก และกุฏิเรือนหมู วัดบางกระดี่
๓. สาขาวรรณกรรมมี ๔ เรื่อง ไดแก ตํานานขาวแช ตํานานธงตะขาบ ตํานานขาวเหนียว
แดกงา ตํานานเมืองหงสาวดี
๔. สาขากีฬาภูมิปKญญาไทยมี ๑ อยาง ไดแก สะบามอญ
๕. สาขาแนวทางปฏิบัติการสังคม ประเพณีและพิธีกรรมมี ๔ ประเภท ไดแก การรําผีหรือการ
ไหวผีมอญ การอาบน้ําผูใหญ การตักบาตรน้ําผึ้ง และการตักบาตรดอกไม
๖. สาขาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ไดแก ความรูเกี่ยวกับอาหารมอญ ซึ่งจําแนก
ออกเปX น ประเภทตางๆ คื อ จํ า แนกตามเครื่ องปรุ ง ลํ า ดั บ การบริ โ ภค การดํ า รงอยู ของอาหารใน
ชีวิตประจําวัน และอาหารในพิธีกรรมตางๆ ประเภทอาหารคาวที่พบในชีวิตประจําวันมี ๔ ชนิด ไดแก
แกงเนื้อ แกงเลียงมันมือเสือ แกงมะตาด แกงกระเจี๊ยบมอญ ประเภทเครื่องจิ้ม ไดแก น้ําปลามอญ
ประเภทยํา ไดแก ยําชะคราม ประเภทป•—งยาง ไดแก ทอดมันหนอกะลา ประเภทเสนไดแก คะนอม
ประเภทหมักดอง ไดแก ปลารามอญ ประเภทอาหารและขนมหวาน ไดแก ขนมแดกงา เม็ ดขนุ น
กะละแม ขาวพมา สําหรับประเภทอาหารในพิธีกรรม ไดแก ขาวแช และขาวทิพย+ เปXนตน
๗. สาขาภาษา นับวาเปXนมรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมมอญของชุมชนบางกระดี่ ที่อยูใน
สถานการณ+ที่นาวิตกกังวลวาจะสูญหายไปมากที่สุด ซึ่งจากการศึกษาวิจัยนี้ คณะผูวิจัยพบวา ชาว
ชุมชนบางกระดี่มีการใชภาษาพูดมอญในชีวิตประจําวันนอยมาก เด็กและเยาวชนในโรงเรียนวัดบาง
กระดี่เกือบทั้งหมดไมสามารถสื่อสารดวยภาษามอญไดแลว แมวาโรงเรียนจะมีนโยบายใหมีการจัดการ
เรียนการสอนภาษามอญ โดยเชิญวิทยากรพิเศษซึ่งเปXนปราชญ+ของชุมชนบางกระดี่มาสอนเสริมใหแก
นักเรียน แตเนื่องจากไมไดมีการใชจริงในชีวิตประจําวัน และนักเรียนจํานวนมากในโรงเรียนบางกระดี่
ไมไดมีเชื้อสายมอญ ทําใหการเรียนรูภาษามอญที่ผานมาไมประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวัง ยกเวนใน
กรณีของผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา ๕๐ ปP ที่ยังสามารถสื่อสารดวยภาษามอญได แตสวนใหญก็เขียน
และอานไมไดแลว แตอยางไรก็ตาม เปXนที่นาสังเกตวา ยังมีการใชภาษามอญในการประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อ ทั้งการรําผีและการสวดมนตร+ของพระภิกษุในวัดบางกระดี่
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(๒) นวัตกรรมสังคมเชิงสรางสรรคM
การจั ด การความรู ดานวั ฒ นธรรมมอญบางกระดี่ ใหอยู ในรู ป ของนวั ต กรรมสั ง คมเชิ ง
สรางสรรค+ ในงานวิจัยนี้ ประกอบดวยนวัตกรรมผลิตภัณฑ+ และนวัตกรรมกระบวนการ โดยในสวน
ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ+ ประกอบดวย สารคดีสั้นความยาว ๓๐ นาที เรื่องประเพณีการรําผี เว็บไซต+
มรดกภูมิปKญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนมอญบางกระดี่ ซึ่งเชื่อมไวกับเว็บไซต+ของคณะสังคมศาสตร+
มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ในกลองของนวั ต กรรมจากผลงานวิ จัย ซึ่ งคณะผู วิจั ย จั กไดนํ าเสนอตอกรม
สงเสริมวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาแขวนหรือเชื่อมตอกับเว็บไซต+ ของกรมสงเสริมวัฒนธรรมตอไป
สําหรับแบบจําลองอาหารมอญ ๑๐ ประเภทประกอบดวยอาหารหวานและของวาง ๓ ชนิด
ไดแก กะละแม ขนมถั่วแปบ และหมากพลู อาหารในชีวิตประจําวัน ๕ ชนิด ไดแก แกงเขียวหวาน
ปลานิลทอดจิ้มน้ําปลามอญ ลาบหมู คะนาปลาเค็ม ตมยําปลา และอาหารในพิธีกรรม ๒ ชนิด ไดแก
หมี่ผัด และขาวแช ๑ สํารับ ประกอบดวย ขาวแชและกับขาว ไดแก ไขเค็ม หมูหวาน และไชโปวผัดไข
ในสวนของเรือนมอญจําลอง คณะผูวิจัยไดรวมกับปราชญ+และผูรูของชุมชนถอดแบบ จากภาพรางที่ผู
อาวุโสของชุมชนไดจัดทําขึ้น โดยจําลองออกมา ๒ หลัง ๒ ขนาด คือ โมเดลขนาด ๑ : ๑๐๐ และ
โมเดลขนาด ๑ : ๕๐ และนวัตกรรมประเภทสุดทายไดแก คูมือการเรียนรูเรื่องวัฒนธรรมมอญ ซึ่ง
ประกอบเนื้อหาดานตางๆ แบบฝWกหัดและคําถามทายบท อนึ่ง การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเชิง
สรางสรรค+ทั้ง ๕ ประเภท ดําเนินการภายใตหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม
(๓) กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมมอญ
เปX น กระบวนการเรี ย นรู แบบมี ส วนรวม ที่ ค ณะผู วิ จั ย ออกแบบขึ้ น โดยใชตั ว แบบชุ ม ชน
ปฏิ บั ติ ก ารดานการเรี ย นรู (Community of Practice) โดยใหชาวชุ มชนมอญบางกระดี่ เด็ กและ
เยาวชนในโรงเรียนวัดบางกระดี่ ไดมีสวนรวมตั้งแตระยะแรกของการวิจัย ไดแก (๑) การรวมเก็บขอมูล
คัดสรร และวิเคราะห+ขอมูลดานมรดกภูมิปK ญญาทางวัฒ นธรรมมอญ (๒) การมีสวนรวมในการจั ด
หมวดหมู แยกประเภทภูมิปKญญาประเภทตางๆ ตามเกณฑ+ของการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปKญญาทาง
วั ฒ นธรรม ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแหงชาติ (สวช.) แมวาในบางสาขา จะมี การ
วิพากษ+วิจารณ+และไมเห็นดวยของผูรูของชุมชน แตกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ในขั้นตอน
ของการจั ด ประเภทและแยกแยะหมวดหมู ของภู มิปK ญ ญาทางวั ฒ นธรรมแตละสาขา ก็ ช วยสราง
บรรยากาศที่เปXนมิตร เปXนธรรมชาติ และสรางความภาคภูมิใจและความรูสึกเปXนเจาของ ในขั้นตอนนี้
จึงกลาวไดวา นวัตกรรมทางสังคมกระบวนการไดถูกพัฒนาขึ้นไปพรอมๆ กันกับการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ+ แลว (๓) การมีสวนรวมในการถกแถลงและวิพากษ+วิจารณ+ รูปแบบการดํารงอยูของความรู
ทางวัฒนธรรม (๔) การมีสวนรวมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเชิงสรางสรรค+ทั้ง ๕ ประเภท และ (๕)
การมีสวนรวมใชประโยชน+และเปXนเจาของนวัตกรรมทางสังคมเชิงสรางสรรค+ของโรงเรียนบางกระดี่
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อนึ่ ง ผลของการสัมภาษณ+ เชิ งลึ กผู ใหขอมู ล สํา คั ญ และกลุ มเด็กและเยาวชนที่ เขารวมใน
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมดานวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ในครังนี้พบวา นักเรียนที่เขารวม
โครงการสวนใหญเกิดความรูความเขาใจในวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ รูสึกภาคภูมิใจที่ไดมีโอกาสเรียนรู
วัฒนธรรมมอญ ซาบซึ้งในความงดงามของสุนทรียศาสตร+แขนงตางๆ ที่ไดเรียนรูผานวัฒนธรรม และ
ภูมิในในความเปXนมอญของตนเอง ที่สําคัญที่สุด เด็กและเยาวชนโรงเรียนบางกระดี่ ที่รูสึกสนุกและ
ตองการใหมีการเรียนรูวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมในลักษณะนี้ตอเนื่องไป
การอภิปรายผล
กรมสงเสริมวัฒนธรรม หนวยงานผูใหการสนับสนุนงบประมาณแกโครงการวิจัยนี้ จําแนก
ประเภทของวัฒนธรรมในสองลักษณะ ลักษณะแรก ไดแก จําแนกตามหลักการของจําแนกมรดกภูมิ
ปKญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) ของกระทรวงวัฒนธรรม และประการที่สอง
ไดแก การจําแนกตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ซึ่งกระทรวง
วัฒนธรรมไดรับความเห็นชอบมาจากที่ประชุมใหญขององค+การศึกษาวิทยาศาสตร+และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรื อ
ยูเนสโก (UNESCO) ครั้งที่ ๓๒ ณ กรุงปารีส ระหวางวันที่ ๒๙ กันยายน ถึง ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖
ที่อางถึง ตราสารระหวางประเทศในดานสิทธิมนุษยชนที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน ปP พ.ศ.๒๔๙๑ (ค.ศ.๑๙๔๘) ขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ปP พ.ศ.๒๕๐๙ (ค.ศ.๑๙๖๖) และขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเรือนและสิทธิ
ทางการเมือง ปP พ.ศ.๒๕๐๙ (ค.ศ.๑๙๖๖)
แมวาในปKจจุบัน ประชาคมโลกจะยังไมมีตราสารในระดับพหุภาคีเพื่อสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับตองไมไดเอาไว แตโครงการวิจัยนี้ นับเปXนจุดเริ่มตนที่สําคัญประการหนึ่ง ในการสราง
ความตระหนักในความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดเหลานี้ ซึ่งในงานวิจัยนี้ คณะผูวิจัย
ไดเลือกประเพณีการรําผี ตามขอเสนอของชาวมอญในชุมชนบางกระดี่ เพื่อจัดทําเปXนสารคดีสั้น เพื่อ
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของมรดกภูมิญญาทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได เนื่องจากอนุสัญญาฯ ดังกลาว
ไดกําหนดความหมายคําวา มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดวา หมายถึง การปฏิบัติ การเปXนตัวแทน
การแสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจน เครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ+ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมอันเปXนผล
จากสิ่งเหลานั้น ซึ่งในที่นี้ ชุมชนมอญบางกระดี่ ยอมรับวาเปXนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของ
ตน
การพิจ ารณาใหความสําคั ญตอ มรดกทางวัฒ นธรรมทั้งที่จั บตองไดและที่จับตองไมได ใน
ฐานะที่เปXนแหลงกําเนิดของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเปXนรากฐานสําคัญของการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตามขอเสนอแนะของยูเนสโก วาดวยการสงวนรักษาวัฒนธรรมแนวประเพณีนิยมและคติชน ปP
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พ.ศ.๒๕๓๒ ในปฏิญญาสากลของยูเนสโกที่วาดวยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปP พ.ศ.๒๕๔๔ และ
ในปฏิญญาอิสตันบูล ปP พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งไดรับการรับรอง ณ การประชุมโต‡ะกลมรัฐมนตรีวัฒนธรรม
ครั้งที่ ๓ ซึ่งมุงเนนดานการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกันและกันอยางลึกซึ้งระหวางมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับตองไมได มรดกวัฒนธรรมที่จับตองได และมรดกทางธรรมชาติ จึงเปXนประเด็นสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลและชุมชนใหเรียนรูที่จะมีชีวิต อยูบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งแนวทาง
ดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยจํานวนมาก (กรมศิลปากร, ๒๕๕๖; สุดารา สุจฉายา และคณะ, ๒๕๔๗;
Tanabe, ๒๐๐๘; DeLanda, ๒๐๐๖)
ดังนั้น การที่กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่เปXนหนวยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญในการผลิต
สงวนรักษา ธํารงไว และสรางสรรค+ใหมซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม ใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยนี้ จึง
นับวามีความสําคัญมาก เนื่องจาก ขอจํากัดของการศึกษาวัฒนธรรมมอญในประเทศพมา เกิดขึ้นจาก
การที่รัฐบาลพมาไมมีนโยบาย ในการศึกษาวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ+มอญหรือชาติ
พันธุ+อื่นๆในพมา เนื่องมาจากปKญหาความขัดแยงและปKญหาการเมืองภายในประเทศ ดังนั้น นอกจาก
ชาวมอญที่อาศัยอยูในรัฐมอญในประเทศพมาแลว ชุมชนไทยรามัญบางกระดี่ นับเปXนแหลงศึกษา
วัฒนธรรมมอญที่สําคัญเปXนอันดับสองของโลก การศึกษาวิจัยวัฒนธรรมมอญและตอยอดจนเกิดเปXน
นวัตกรรมทางสังคมเชิงสรางสรรค+ ที่กระทําผานความเขมแข็งของโครงขายความสัมพันธ+ทางสังคมของ
ชาติพันธุ+มอญในประเทศไทย การที่กรมสงเสริมวัฒนธรรม ดําเนินการเชิงนโยบายผานการศึกษาวิจัย
อยางเปXนระบบ เพื่อนําไปสูการมีสวนรวมในการเรียนรูดานวัฒนธรรมมอญของชุมชนบางกระดี่ โดยมี
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวม ตั้งแตการกําหนดกรอบการ
สืบคน การจัดการความรู การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเชิงสรางสรรค+ จนถึงการใชประโยชน+จาก
วัฒนธรรม จึงเปXนประเด็นใหมที่คนพบจากการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยพบวา การสรางชุมชนปฏิบัติการ
ดานการเรียนรูวัฒนธรรม (Community of Cultural Learning Practice) เปXนรูปแบบการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากกอใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ที่นํามาสูสิ่งที่จับตองได ซึ่งในที่นี้ ไดแก
นวัตกรรมทางสังคมเชิงสรางสรรค+ทั้ง ๕ ประเภท ที่สามารถใชเปXนสื่อเพื่อสงผาน เจตนารมณ+สากลถึง
คนในสังคม ใหตระหนักถึงความสําคัญในการอาศัยอยูรวมกันอยางมีความสุข บนพื้นฐานของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ในฐานะที่เปXนเทศไทยเปXนประเทศสมาชิกของยูเนสโก ที่มีพันธกิจสําคัญในการผลิต สงวน
รักษา ธํารงไว และสรางสรรค+ใหมซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับตองไดและที่จับตองไมได งานวิจัยนี้
จึงนับเปXนพันธกิจสําคัญ ที่สะทอนใหเห็นถึงความพยายามของประเทศไทย ในนามของกรมสงเสริม
วัฒนธรรม ที่สะทอนถึงการใหคุณคาในความเปXนมนุษย+ของกลุมชาติพันธุ+ที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ในรูป แบบเชิงกระบวนการ เพื่ อนําการวิจัยไปสูเป‚าหมายเชิงนโยบายที่ สูงขึ้น ซึ่ งไดแก
สังคมสงบสุขที่คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม

๒๓๒

ขอเสนอแนะ
๑. ควรดําเนินการบูรณาการเชิงนโยบายกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ
ในการผลั กดั นใหเกิ ด กระบวนการเรี ย นรูแบบมี ส วนรวม โดยใชการศึ กษาและจั ด การความรู ดาน
วัฒนธรรมในประเด็นที่เกี่ยวของกับชาติพันธุ+อื่นๆ อาทิ ชนกลุมนอยบนพื้นที่สูง ชาติพันธุ+อินเดีย ชาติ
พันธุ+พมา ลาว และเวียดนามที่อาศัยอยูในประเทศไทย
๒. นํ า ความรู จากนวั ต ทางสั ง คมเชิ ง สรางสรรค+ ออกเผยแผรและจั ด แสดงในงานประชุ ม
วิชาการดานการวิจัยระดับประเทศและในเวทีนานาชาติ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวาง
วัฒนธรรม ความรู และอํานาจอยางเปXนรูปธรรมตอไป

๒๓๓

บรรณานุกรม

๒๓๔

บรรณานุกรม
(ภาษาไทย)
กจช. รัชกาลที่ ๔ รล.-กห. (จ.ศ.๑๒๓๐) เลม ๘๕ เลขที่ ๘๖.
กจช. รัชกาลที่ ๔ รล.-กห. (จ.ศ.๑๒๓๑-๑๒๓๒) เลม ๓ เลขที่ ๓๕.
กจช. รัชกาลที่ ๔. รล.-กห. (จ.ศ.๑๒๒๑) เลม ๑๗ เลขที่ ๘๑.
กจช. รัชกาลที่ ๕ รล.-กห. (จ.ศ.๑๒๔๒-๑๒๔๓) เลม ๒๘ เลขที่ ๔๔.
กจช. รัชกาลที่ ๕ รล.-กห. (จ.ศ.๑๒๔๓-๑๒๔๔) เลม ๓๒ เลขที่ ๔๗.
กชพร ตราโมท. (๒๕๔๒). มอญรํา เกาะเกร็ด. ใน เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง
ภาษาและวัฒนธรรมจากภาพชีวิตชาวมอญในสังคมไทย (หนา ๒-๓). กรุงเทพฯ: หอสมุด
ดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ (เอกสารอัดสําเนา).
กรมศิลปากร. (๒๕๓๔). ราชบุรี. พระนคร: อมรินทร+พริ้นติ้งกรุ‡ป.
กรมศิลปากร. (๒๕๕๖). วิถีชีวิตชาวมอญเกาะเกร็ด. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
กวินธร เสถียร และพัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๗). รายงานการวิจัย นวัตกรรมชุมชนเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพเชิงสรางสรรคM: กรณีประเพณีการแขงเรือ จังหวัดนาน. พิษณุโลก:
คณะสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
กาญจนา สมมิตร. (๒๕๕๔). รายงานการวิจัย นวัตกรรมการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และการบริโภคจากสินคา เกษตรเคมีสูสินคาเกษตรอินทรียMในกิจการเพื่อสังคม:
กรณีศึกษาสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยฟาร+
อีสเทอร+น.
เกศสิรินทร+ แพทอง. (๒๕๔๖). การปรับเปลี่ยนอัตลักษณMและวิธีการดํารงรักษาอัตลักษณMสําคัญของ
ชาวมอญอําเภอพระประแดง. วิทยานิพนธ+ ศศ.ม., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร+,
กรุงเทพมหานคร.
ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย. (๒๕๔๗). เจาศรีอโนชา มหาสุรสีหนาทราชปฏิพัทธ+. ใน เจาวงศ+สักก+ ณ เชียงใหม
(บรรณาธิการ), ขัตติยานีศรีลานนา (หนา ๑๐-๒๕). เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
จรัส สุวรรณมาลา และคณะ. (๒๕๕๑). คูมือนวัตกรรมทองถิ่น: เรียนรูดวยตนเองกับกรณีศึกษาจริง
๒๕๐ เรื่อง. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีใหมทองถิ่น คณะรัฐศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย.
จวน เครือวิชฌยาจารย+. (๒๕๓๗). วิถีชีวิตชาวมอญ. กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ+.
จิตราภา กุณฑลบุตร. (๒๕๔๖). การวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม. กรุงเทพฯ: สหธรรม.

๒๓๕

จิรวัฒน+ พิระสันต+ และคณะ. (๒๕๕๕). รายงานการวิจัย องคMความรูทางดานวัฒนธรรมเพื่อการ
ทองเที่ยวเพื่อพัฒนา ๑๒ ชุมชนที่อยูรายรอบอุทยานประวัติศาสตรMสุโขทัย. พิษณุโลก:
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จิรวัฒน+ พิระสันต+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๒). การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป`นเมือง
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ชาญวิทย+ เกษตรศิริ และองค+ บรรจุน (บรรณาธิการ). (๒๕๕๑). มอญในสยามประเทศ (ไทย):
ชนชาติ บทบาทและบทเรียน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร+และ
มานุษยศาสตร+.
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และวาสนา อิ่มเอม. (๒๕๔๕). นวัตกรรมสังคม การใหความหมายและ
ลักษณะกิจกรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศ+เธอ พระองค+เจาดิศวรกุมาร และคณะ. (๒๕๔๗).
ชื่อลําน้ําแมกลอง วินิจฉัยนาม. ใน ลุมน้ําแมกลอง ประวัติศาสตรMชาติพันธุM “เครือญาติ”
มอญ (หนา ๕-๒๐). กรุงเทพฯ: มติชน.
ทวีศักดิ์ เผือกสม. (๒๕๔๖). คนแปลกหนานานาชาติของกรุงสยามในโคลงตางภาษาที่วัดโพธิ์.
สุจิตต+ วงษ+เทศ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: มติชน.
นฤดี จิยะวรนันท+ และภูมิพร ธรรมสถิตย+เดช. (๒๕๕๕). การศึกษาธุรกิจบริการนิตยสารจัดชุดใหเชา
แบบและสงถึงที่ในมุมมองนวัตกรรมการบริการ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+.
นิธิ เอี่ยวศรีวงศ+. (๒๕๔๗). มอญศึกษา. ใน ลุมน้ําแมกลอง ประวัติศาสตรMชาติพันธุM “เครือญาติ”
มอญ (หนา ๓๖-๓๙). กรุงเทพ: มติชน.
ผูจัดการ ๓๖๐ องศา. (๒๕๕๒). สูตรสําเร็จฉบับเอ็มเค นวัตกรรมบริการ รานสุกี้ขั้นเทพ. สืบคนเมื่อ
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙, จาก http://www.manager.co.th/mgrWeekly/
พวน รามัญวงศ+. (๒๕๔๘). พจนานุกรมมอญ-ไทย ฉบับมอญสยาม. กรุงเทพฯ: มติชน.
พัชริน ดํารงกิตติกุล และปรองชน พูลสวัสดิ์. (๒๕๔๖). การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น: ประสบการณMจากชุมชนไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
พิชยจันทร+ ทิพย+ประภา และปKญญา น้ําเพชร (๒๕๔๙). การมีสวนรวมของประชาชนตอการ
พัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกเชิงประวัติศาสตรM: กรณีศึกษาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา.
กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. (เอกสารอัดสําเนา).
พิศาล บุญผูก. (๒๕๓๗ก). บานปากเกร็ดและเกาะเกร็ด. นนทบุรี: สหายบล‡อกและการพิมพ+.
พิศาล บุญผูก. (๒๕๓๗ข). พระธรรมศาสตร+มอญเกี่ยวกับไทยอยางไร. สยามอารยะ, ๒(๒๓), ๑๗-๒๔.
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พิศาล บุญผูก. (๒๕๓๗ค). กําเนิดอําเภอปากเกร็ดและตําบลปากเกร็ด. ใน บานปากเกร็ดและเกาะ
เกร็ด (หนา ๓-๔๓). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
พิศาล บุญผูก. (๒๕๔๐). เครื่องปK—นดินเผาบานเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. ใน เอกสาร
ประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเอเวียอาคเนยM-ความคลายคลึงในวิถีชีวิต
และทัศนศึกษา (เกาะเกร็ด-บางประอิน) (หนา ๑๒๐-๑๔๕). กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร+ กรมศิลปากร. (เอกสารอัดสําเนา).
พิสันห+ ปลัดสิงห+. (๒๕๓๐). คนมอญ. กรุงเทพฯ: แสงแดด.
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. (๒๕๓๑). ลุมน้ําแมกลอง: พัฒนาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร+.
รวมเกร็ดพงศาวดารและประวัติศาสตร+ชนชาติมอญ. (๒๕๒๕). บรรณานุสรณMในงานพระราชทาน
เพลิงศพรองอํามาตยMโท ขุนอาโภคคดี (เพิ่ม หลักคงคา) ณ วัดคงคาราม ตําบลคลอง
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จังหวัดอุตรดิตถ+. วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, ๖(๑), ๙๙-๑๒๒.
สุทิน ออนอุบล, มนตรี กรรพุมมาลย+, พัชรินทร+ สิรสุนทร, ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย+. (๒๕๕๘).
การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น
ในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, ๖(๑), ๒๒๓-๒๕๗.
ธิดารัตน+ หมีปาน, พัชรินทร+ สิรสุนทร, ทวีศักดิ์ นพเกษร และทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย+. (๒๕๕๘). วิถีชีวิต
ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ของนายทหารประทวน กองพลทหาร
ราบที่ ๔ กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย. วารสารอารยธรรมศึกษาโขงสาละวิน, ๖(๑), ๒๕๙-๒๗๖.
บันดาล บัวแดง และพัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๘). การประยุกต+ใชทฤษฎีฐานรากเพื่อศึกษาผูหนีภัย
จากการสูรบ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตรM มหาวิทยาลัยนเรศวร,
๑๑(๒), ๒๐๑-๒๒๒.
เสกสรร นิยมเพ็ง และพัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๘). การพัฒนาพื้นที่สาธารณะแบบมีสวนรวมเพื่อเปXน
แหลงเรียนรูของชุมชนเมือง: กรณีสวนสาธารณะหนองนารี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ+.
ราชภัฏเพชรบูรณMสาร, ๑๗(๒), ๒๑-๒๘.
บันดาล บัวแดง, พัชรินทร+ สิรสุนทร และทวีศักดิ์ ศิริไพบูลย+. (๒๕๕๗). กระบวนการคนหาปKญหาใน
พื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาสังคม: กรณีศึกษาปKญหาการคามนุษย+. วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร. ๓๔(๒), ๔๓-๖๑.
ดํารงค+ ตุมทอง, พัชรินทร+ สิรสุนทร, รัตนะ บัวสนธ+ และทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย+. (๒๕๕๗). ปKญหาเด็ก
ดอยโอกาสทางการศึกษา : สถานการณ+ความไมเสมอภาคในสังคมไทย. วารสารวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรMและสังคมศาสตรM, ๑๐(๑), ๑๒๓-๑๔๑.
บัวพลอย พรหมแจง, สุภาภรณ+ สุดหนองบัว, ทวีศักดิ์ นพเกษร, พัชรินทร+ สิรสุนทร และศิวิไลซ+ วน
รัตน+วิจิตร. (๒๕๕๗). แนวทางบริการฝากครรภ+แบบบูรณาการตามมุมมองของหญิงตั้งครรภ+วัน
รุนในอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, ๘(๒),
๑๑๐-๑๒๗.
สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ และพัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๗). การพัฒนาแบบจําลองขีดความสามารถ
ในการรองรับขยะมูลฝอย เพื่อการทองเที่ยวแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม. วารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตรM, ๑๔(๑), ๙๔-๑๐๔.
บันดาล บัวแดง และพัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๖). กระบวนการคามนุษย+ในกลุมผูหนีภัยจากการสูรบ.
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, ๔(๒), ๑๓-๒๓.

๒๔๔

วิสวัส เอิบสภาพ, พีรธร บุณยรัตพันธุ+, พัชรินทร+ สิรสุนทร และทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย+. (๒๕๕๖).
กลไกและแนวทางการตรวจสอบทางสังคมเพื่อพัฒนาการบริหารงานองค+การบริหารสวนตําบล.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถM, ๘(๒), ๙๑-๑๑๐.
ภูดิท เตชาติวัฒน+, พัชรินทร+ สิรสุนทร, ศิวิไลซ+ วนรัตน+วิจิตร และนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ+. (๒๕๕๕).
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นที่ใชแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร+. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, ๒๖(๓), ๑-๑๕.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๔). วิถีชีวิตดานยาพิ้นบานของคนไทยในพิ้นที่ลุมน้ํายมและลุมน้ํานานในเขต
ภาคเหนือตอนลาง. วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, ๒(๑), ๒๕-๓๓.
สิริราฏ นิภาพร, พัชรินทร+ สิรสุนทร และศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. (๒๕๕๔). ประสบการณ+ของหญิง
ตั้งครรภ+ที่เสี่ยงตอการมีบุตรเปXนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก.
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, ๙(๑), ๒๘-๓๘.
วราภรณ+ ณ ถลาง, พีรธร บุญยรัตพันธ+, พัชรินทร+ สิรสุนทร และทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย+. (๒๕๕๔).
คุณภาพชีวิตในการทํางานในองค+กรเอกชนที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สถาพปKจจุบันและ
ความคาดหวังกรณีศึกษา: บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟ‚าและอิเล็กทรอนิกส+.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถM, ๖(๑๓), ๖-๒๓.
บันดาล บัวแดง และพัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๔). ความมั่นคงทางสังคมของชุมชนโดยรอบพื้นที่พัก
พิงชั่วคราวแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถM, ๖(๑๓), ๑๐๘-๑๑๘.
นิรมล พิมน้ําเย็น, ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๓). วิเคราะห+การปฏิบัติ
นโยบายกลยุทธ+ DOTS ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางประเทศไทย. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถM, ๕(๑๒), ๒๙-๔๒.
ดวงกมล ภูนวล, พัชรินทร+ สิรสุนทร, เสรี พงศ+พิศ และศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. (๒๕๕๓). ปKญหาและ
ความตองการจองผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง: กรณีศึกษาชุมชนอิฐลาง ตําบลทาอิฐ อําเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ+. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถM, ๕(๑๒), ๒๐๓-๒๑๓.
พัชรินทร+ สิรสุนทร และนภาพร เมฆขยาย. (๒๕๔๘). การพัฒนาสังคมในรูปแบบโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML). วารสารการวิจัยและการพัฒนา คณะธุรกิจการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ. ๒(๒), ๒๑-๕๒.
Patcharin Sirasoonthorn. (๒๐๐๕). Pornography. Journal of Social Sciences, ๑(๒), ๗๒๙๑.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๔๘). การจัดการองค+ความรูในทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสาร
สังคมศาสตรM. ๑(๑), ๕๖-๗๘.

๒๔๕

(๓) ตีพิมพMในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ
Patcharin Sirasoonthorn and Wacharawuth Suesat. (๒๐๑๕). Kathoey’s Life beside Nan
River Park: the Night Phenomenon on Invisible Space (ชีวิตกะเทยในสวนสาธารณะ
ริมน้ํานาน: ปรากฏการณ+ยามค่ําคืนบนพื้นที่ที่มองไมเห็น). In Proceeding, the ๑st
International Conference on Ethnicity in Asia “Life, Power and Ethnics” on
the Occasion of the ๒๕th Anniversary of Naresuan University. Phitsanulok:
Institute of Mekong-Salween Civilization Studies, Naresuan University.
Wacharawuth Suesat and Patcharin Sirasoonthorn. (๒๐๑๔). Identifying Grey Area and
People in Between: A Case of Homosexual Male Prostitutes in Pattaya, Thailand.
In Proceeding, the ๑๒th APSA Conference on “Transforming Societies:
Contestations and Convergences in Asia and the Pacific”. Chiang Mai:
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University.
Pasuk Keawjareonta and Patcharin Sirasoonthorn. (๒๐๑๓). Communication of
Sexuality Responsibility from Parents and Teenagers in Secondary School;
Agricultural Based Families in Uttaraditt Province. A Paper for the ๒๑st IUHPE
World Conference on Health Promotion, Thailand.
Patcharin Sirasoonthorn and Nathalie Coren. (๒๐๑๐). Cultural Background Influencing
Volunteer Tourism in Conservation Area: A Comparative between Thailand and
Vietnam. A Paper for ARSA, ๔th International Annual Conference, ๖-๑๑
September ๒๐๑๐. Lagazpi, Philipines.
Patcharin Sirasoonthorn. (๒๐๑๐). Social Network Process: A Key for Successful Health
Promotion, A Case of Exercise and Sport Network in the Northern Thailand. In
Pasitwilaitham, M., Khittasangka, M. and Aung, M. (eds.), Toward Knowledge
Networks for the Economy, Society, Environment and Health for the GMS
and ASIA-Pacific (pp. ๗๘๕-๗๙๗). Chiengrai: Lorlanna Publication.
Patcharin Sirasoonthorn. (๒๐๐๙). Social Planning and Cultural Changes in Lao’s
People Democratic Republic. In Pasitwilaitham, M., Khittasangka, M. and Aung,
M. (eds.), Knowledge Networks and Regional Development in the Greater
Mekong Sub-region and Asia-Pacific (pp. ๒๐๙-๒๒๓). Chiangrai: Bordin Printing.

๒๔๖

Patcharin Sirasoonthorn. (๒๐๐๗). Rethinking of Urban Development Policy: the Best
Practice of Applied Sociology for the Integrated Development of Municipality in
Thailand. In Guoqing, L., Wun’Gaeo, S. and Kuroyanagi, H. (eds.). ASEAN Rural
Sociology III (pp. ๒๔๗-๒๖๑). Bangkok: CharanSanitwong Kanpim.
Patcharin Sirasoonthorn. (๒๐๐๓). The Influence of Social Actors on Rural
Development Practices and Outcomes. In Doyle, R., Khittisangka, M. and
Babacan (eds.), Strengthening Community Competence for Social
Development: ASIA-Pacific Perspectives (pp. ๑๕๕-๑๖๕). Phitsanulok: Faculty
of Humanities and Social Sciences.
Patcharin Sirasoonthorn. (๒๐๐๐). Resettlement and the Loss of People’s Identity and
Power, A Paper for the First National Conference of Sociology, Thailand.
Patcharin Sirasoonthorn. (๒๐๐๐). The Influences of Social Actors on Rural
Development: Practice and Outcomes. A Paper for ๒nd International Outlook
Conference on Community Development in Asia-Pacific. Institute of Social
Sciences in Ho Chi Minh City. Vietnam.
(๔) ตีพิมพMในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ
วัชรวุฒิ ซื่อสัตย+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๘). แรงปรารถนาทางเพศ และการป•ดฉลากทางเพศ:
วาดวยคําที่ใชเรียก “กะเทย” ในสังคมไทย. ใน Proceeding การสัมมนาเครือขายนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑๔ ปUการศึกษา ๒๕๕๗
“เทากัน แตไมเทาเทียม: ความเป`นธรรมทางสังคม ในศตวรรษที่ ๒๑”. กรุงเทพมหานคร:
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย.
วัชรวุฒิ ซื่อสัตย+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๘). สุขภาวะทางเพศ และกิจกรรมทางเพศของ
นักศึกษาชายรักชาย. ใน Proceeding การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนําเสนอ
ผลงานวิจัย “มสธ. วิจัย ประจําปU ๒๕๕๘”. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วัชรวุฒิ ซื่อสัตย+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๘). วาทกรรมทางการแพทย+เกี่ยวกับกะเทยใน
สังคมไทย. ใน Proceeding งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ
ครั้งที่ ๓๔. ขอนแกน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.

๒๔๗

วัชรวุฒิ ซื่อสัตย+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๕). การตีตราทางสังคม ที่มีผลตอภาวะโดดเดี่ยวทาง
สังคมในสตรีขามเพศ (Male to Female Transsexual). ใน Proceeding การประชุม
วิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๘ (หนา ๑๑๘๓-๑๑๙๐). พิษณุโลก: งานวิจัยกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พัชรินทร+ สิรสุนทร, กรกนก อิงคนินันท+, ภิญ¡ุภา เปลี่ยนบางชาง, อัมพวรรณ ศรีวิไล, ทวีศักดิ์ ศิริพร
ไพบูลย+ และกวินธร เสถียร. (๒๕๕๓). วิถีชีวิตดานยาพื้นบานของคนไทยในพื้นที่ลุมน้ํายมและ
ลุมน้ํานาน ในเขตภาคเหนือตอนลาง. ใน การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๖, ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๐). ชุมชนปฏิบัติการดานการเรียนรู จากทฤษฎีสูการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
สังคมที่พอเพียง. ใน งานประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๓, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๔๙). ยุทธศาสตร+การวิจัยทางสังคมวิทยาเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐. ใน การประชุม Thailand Research Expo
๒๐๐๖, ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ ณ หองพลาวา ๘ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร+ ๔ ศูนย+การคา
เซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพมหานคร.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๔๗). Problems of Socialization in Modern Society. ใน ดิเรก ปKทม
สิริวัฒน+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร (บรรณาธิการ), ทุนสังคม และทุนวัฒนธรรมในระบบ
เศรษฐกิจ และการจัดการยุคใหม รวมบทความจากการประชุมวิชาการประจําปU ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยนเรศวร (หนา ๓๑๕-๓๔๕). กรุงเทพฯ: พี. เอ. ลีฟวิ่ง.
ตํารา/หนังสือ
(ภาษาไทย)
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๘). ความรู อํานาจ และสุขภาพ: จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ+แหงจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๘). Culture as Power of the Poor: A Case Study of Food in the
Thai-Mon Community, Thailand. ใน Robert Doyle, ศุภสิทธิ์ ต‡ะนา, อัจฉริยา ชูวงศ+เลิศ
และเสาวลักษณ+ ลิ้มศิริวงศ+ (บรรณาธิการ), “ชีวิต อํานาจ ชาติพันธุM (Life, Power, and
Ethnicity)” รวมบทความวิชาการ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตรM มหาวิทยาลัยนเรศวร (หนา ๖๗-๘๖). พิษณุโลก: สํานักพิมพ+มหาวิทยาลัย
นเรศวร.

๒๔๘

กวินธร เสถียร และพัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๗). คูมือสงเสริมความเขาใจเอกลักษณMเรือแขงเวียง
สาและสงเสริมสุขภาพเชิงสรางสรรคM. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๖). แนวคิดทฤษฎี เทคนิค และการประยุกตMใชในการพัฒนาสังคม.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ+แหงจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย.
พัชรินทร+ สิรสุนทร และคณะ. (๒๕๕๖). คูมืออัตลักษณMทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว ในชุมชน
รอบเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
บันดาล บัวแดง, พัชรินทร+ สิรสุนทร, ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย+ และเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ . (๒๕๕๖).
การคามนุษยMในโลกไรพรมแดน. กรุงเทพฯ: เบสิค เกียร+.
พัชรินทร+ สิรสุนทร และนิรมล พิมน้ําเย็น. (๒๕๕๖). วัณโรคดื้อยาหลายขนาน: สถานการณMและ
ปdญหาสุขภาพไรพรมแดน. พิษณุโลก: พี อาร+ พรินติ้ง.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๔). Thailand: from Corruption to Collapsed Society. ใน พัชรินทร+
สิรสุนทร และจิรวัฒน+ พิระสันต+ (บรรณาธิการ), การจัดการความขัดแยงในสังคมไทย: ทาง
รอด ทางเลือก หรือทางตัน (หนา ๒๐๕-๒๑๕). พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ+.
พัชรินทร+ สิรสุนทร และจิรวัฒน+ พิระสันต+ (บรรณาธิการ). (๒๕๕๔). การจัดการความขัดแยงใน
สังคมไทย: ทางรอด ทางเลือก หรือทางตัน. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ+.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๔). ชุมชนแหงการเรียนรู: ทางรอดในประชาคมอาเซียน. ใน พัชรินทร+
สิรสุนทร (บรรณาธิการ), การพัฒนาสังคมเชิงสรางสรรคM: โอกาส หรือวิกฤตในประชาคม
อาเซียน (หนา ๕๘-๙๔). พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ+.
พัชรินทร+ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (๒๕๕๔). การพัฒนาสังคมเชิงสรางสรรคM: โอกาส หรือวิกฤตใน
ประชาคมอาเซียน. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ+.
จิราภรณ+ สถาปนะวรรธนะ, พัชรินทร+ สิรสุนทร และอรอุษา สุวรรณประเทศ. (๒๕๕๔). พิษณุโลก:
จังหวัดแหงโอกาสและความทาทาย. กรุงเทพฯ: ตะวันออก.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๓). ชุมชนปฏิบัติการดานการเรียนรู: แนวคิด เทคนิค และกระบวนการ
(พิมพ+ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ+แหงจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย.
พัชรินทร+ สิรสุนทร และกวินธร เสถียร. (๒๕๕๒). การพัฒนากระบวนการเครือขายทางสังคมเพื่อ
สงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือ ประเทศไทย. พิษณุโลก:
ดาวเงินการพิมพ+.
พัชรินทร+ สิรสุนทร, จิรวัฒน+ พิระสันต+, วศิน ปKญญาวุธตระกูล, และพีรธร บุญยรัตพันธ+. (๒๕๕๒).
การพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ: บทเรียนครึ่งทศวรรษของเทศบาลเมืองเพชรบูรณM.
พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ+.

๒๔๙

ดิเรก ปKทมสิริวัฒน+, พัชรินทร+ สิรสุนทร และวิทยา คามุนี. (๒๕๕๒). การประเมินกองทุนสุขภาพ
ตําบล. กรุงเทพฯ: พี เอ ลีฟวิ่ง.
พัชรินทร+ สิรสุนทร, จิรวัฒน+ พิระสันต+, วศิน ปKญญาวุธตระกูล, วัลลภัช สรอยทอง, และพีรธร
บุญยรัตพันธ+. (๒๕๕๑). เทศบาลเพชรบูรณM: เมืองอยูสบาย. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ+.
พัชรินทร+ สิรสุนทร และยุพิน เถื่อนศรี. (๒๕๕๑). กระบวนการพัฒนาทางเลือกเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของเกษตรกร. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ+.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๕๑). ชุมชนปฏิบัติการดานการเรียนรู: แนวคิด เทคนิค และกระบวนการ.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ+จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย.
พัชรินทร+ สิรสุนทร, จิรวัฒน+ พิระสันต+, วศิน ปKญญาวุธตระกูล, วัลลภัช สรอยทอง, ปริญญา สรอยทอง
และพีรธร บุญยรัตพันธ+. (๒๕๕๐). การพัฒนาเทศบาลตัวอยางแบบบูรณาการ: กรณีศึกษา
เทศบาลเพชรบูรณM. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ+.
ดิเรก ปKทมสิริวัฒน+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (๒๕๔๗). ทุนสังคม และทุนวัฒนธรรมใน
ระบบเศรษฐกิจ และการจัดการยุคใหม รวมบทความจากการประชุมวิชาการประจําปU
๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุงเทพฯ: พี. เอ. ลีฟวิ่ง.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๔๗). ระบบการแพทย+พื้นบานกับการพัฒนาแบบยั่งยืน. ใน พัชรินทร+ สิร
สุนทร และจิรวัฒน+ พิระสันต+ (บรรณาธิการ), สังคมศาสตรM: บูรณาการแหงการเรียนรู คณะ
สังคมศาสตรM มหาวิทยาลัยนเรศวร (หนา ๑๘๓-๒๐๔). กรุงเทพฯ: พี. เอ. ลีฟวิ่ง.
พัชรินทร+ สิรสุนทร และจิรวัฒน+ พิระสันต+ (บรรณาธิการ). (๒๕๔๗). สังคมศาสตรM: บูรณาการแหง
การเรียนรู คณะสังคมศาสตรM มหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุงเทพฯ: พี. เอ. ลีฟวิ่ง.
พัชรินทร+ สิรสุนทร และคณะ. (๒๕๔๖). ภูมิปdญญาทองถิ่น จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: ตระกูลไทย.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๔๖). ปKญหาของการขัดเกลาทางสังคมในสังคมสมัยใหม. ใน ดิเรก ปKทม
สิริวัฒน+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร (บรรณาธิการ), ความรูคูสังคม ๓: รวมผลงานวิจัยของคณะ
มนุษยMศาสตรMและสังคมศาสตรM มหาวิทยาลัยนเรศวร (หนา ๑-๒๓). กรุงเทพฯ: พี. เอ. ลีฟวิ่ง.
ดิเรก ปKทมสิริวัฒน+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (๒๕๔๖). ความรูคูสังคม ๓: รวม
ผลงานวิจัยของคณะมนุษยMศาสตรMและสังคมศาสตรM มหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุงเทพฯ: พี. เอ.
ลีฟวิ่ง.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๔๖). ระบบการแพทย+พื้นบานกับการพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน. ใน ดิเรก
ปKทมสิริวัฒน+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร (บรรณาธิการ), ความรูคูสังคม ๒: รวมผลงานวิจัยของ
คณะมนุษยMศาสตรMและสังคมศาสตรM มหาวิทยาลัยนเรศวร (หนา ๒๗๑-๙๔). กรุงเทพฯ: พี.
เอ. ลีฟวิ่ง.

๒๕๐

ดิเรก ปKทมสิริวัฒน+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (๒๕๔๖). ความรูคูสังคม ๒: รวม
ผลงานวิจัยของคณะมนุษยMศาสตรMและสังคมศาสตรM มหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุงเทพฯ:
พี. เอ. ลีฟวิ่ง.
พัชรินทร+ สิรสุนทร. (๒๕๔๖). ภูมิปKญญาไทยกับการพัฒนา. ใน ดิเรก ปKทมสิริวัฒน+ และพัชรินทร+
สิรสุนทร (บรรณาธิการ), ความรูคูสังคม: รวมผลงานวิจัยของคณาจารยMคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตรM คณะสังคมศาสตรM คณะมนุษยMศาสตรM มหาวิทยาลัยนเรศวร
(พิมพ+ครั้งที่ ๒) (หนา ๑-๒๖). กรุงเทพฯ: พี. เอ. ลีฟวิ่ง.
ดิเรก ปKทมสิริวัฒน+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (๒๕๔๖). ความรูคูสังคม: รวมผลงานวิจัย
ของคณาจารยMคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรM คณะสังคมศาสตรM คณะมนุษยM
ศาสตรM มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิมพ+ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: พี. เอ. ลีฟวิ่ง.
ดิเรก ปKทมสิริวัฒน+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (๒๕๔๕). ความรูคูสังคม: รวมผลงานวิจัย
ของคณาจารยMคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรM คณะสังคมศาสตรM คณะมนุษยM
ศาสตรM มหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุงเทพฯ: พี. เอ. ลีฟวิ่ง.
ดิเรก ปKทมสิริวัฒน+ และพัชรินทร+ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (๒๕๔๕). วัฒนธรรมแหงการเรียนรูของ
คนไทย: รวมบทความนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําปU ๒๕๔๕ คณะมนุษยศาสตรM
และสังคมศาสตรM มหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุงเทพฯ: พี. เอ. ลีฟวิ่ง.
(ภาษาอังกฤษ)
Patcharin Sirasoonthorn. (๒๐๑๐). Development and deculturalization in Lao’s
People Democratic Republic. Phitsanulok: Daongoen Kanphim.
Patcharin Sirasoonthorn. (๒๐๐๘). Social planning and cultural changes in Lao’s
People Democratic Republic. Phitsanulok: Daongoen Kanphim.
ผลงานทางวิชาการที่รับใชสังคม
๒๕๖๐ โครงการสืบสานตํานานหมากรุกไทย: ประติมากรรมหมากรุกจําลอง และสารคดีหมากรุก
ไทย [โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม: งบประมาณแผนดิน ประจําปPงบประมาณ
๒๕๖๐], คณะสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อยูBระหวBางการพิจารณา)
๒๕๕๘ โครงการสรางเสริมทักษะดานอาชีพและการเรียนรูสาหรับผูพิการ จังหวัดพิษณุโลก
[โครงการบริการวิชาการแกสังคม: งบประมาณแผนดิน ประจําปPงบประมาณ ๒๕๕๘],
คณะสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๑

๒๕๕๗ โครงการอบรมฝWกอาชีพสําหรับผูพิการและการสรางเครือขาย ระยะที่ ๒ [โครงการบริการ
วิชาการแกสังคม: งบประมาณแผนดิน ประจําปPงบประมาณ ๒๕๕๗], คณะสังคมศาสตร+
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๕๕๖ โครงการอบรมฝWกอาชีพคนพิการและสรางเครือขาย ระยะที่ ๑ [โครงการบริการวิชาการแก
สังคม: งบประมาณแผนดิน ประจําปPงบประมาณ ๒๕๕๖], คณะสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
๒๕๕๕ โครงการพัฒนาองค+กรภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกใหเปXนองค+กรที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม [โครงการบริการวิชาการแกสังคม: งบประมาณสนับสนุน ประจําปP ๒๕๕๕],
คณะสังคมศาสตร+
๒๕๔๖ โครงการสงเสริมและพัฒนาภูมิปKญญาทองถิ่น จังหวัดพิษณุโลก [โครงการบริการวิชาการแก
สังคม: งบประมาณสนับสนุน ประจําปP ๒๕๔๖], สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร+
รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
(๑) บุคลากรดีเดน มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๗
(๒) ผลงานวิจัยดีเดน นเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๑, ๒๕๔๘
(๓) ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ นเรศวรวิจัยครั้งที่ ๓, ๒๕๕๐
(๔) ผลงานวิจัยดีเดน สํานักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๕๓
(๕) รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน (ครุฑทองคํา) ประจําปP พ.ศ.๒๕๕๘

๒๕๒

นักวิจัย คนที่ ๑
๒. นายธวัชพงศM มอญดะ
ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมมอญ (บางกระดี่) บานเลขที่ ๑๒ข หมูที่ ๙
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
ประสบการณMงานวิจัยดานวัฒนธรรม
๑. เปXนผูจัดพิธีทําขวัญมอญถวายเจาฟ‚าชาย แหงประเทศคูเวต ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในปP ๒๕๔๒
๒. รวมเดินทางกับทานผูหญิงบุตรี วีรไวทยะ เพื่อจัดทําและหาของใชสวนพระองค+ของ สมเด็จ
พระศรีน คริน ทราบรมราชชนนี เพื่อมาจั ดเรือนจําลองไวในอุทยานสมเด็จ พระศรีน คริ นทร+ (สวน
สมเด็จยา) ในปP ๒๕๔๑
๓. กอตั้งพิพิธภัณฑ+มอญชุมชนบางกระดี่ ในปP ๒๕๔o
๔. เปXนผูชวยวิจัยรวม เรื่อง ความแตกตางระหวางผามอญในประเทศไทยและประเทศพมา
(ในรัฐมอญ) โดยไดเดินทางไปศึกษาคนควาเกี่ยวกับผามอญและศิลปวัฒนธรรมความเชื่อของชาวมอญ
ในรัฐมอญ ประเทศพมา ในระหวางปP ๒๕๔๗-๒๕๔๘
๕. รวมจัดพิธีโกนจุกแบบมอญ ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๖. รวมจัดพิธีแตงงานแบบมอญ ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๗. รวมจั ด นิ ท รรศการมอญ ณ สมาคมไทยรามั ญ หมู บานบางกระดี่ เขตบางขุ น เที ย น
กรุงเทพมหานคร
๘. รวมจัดประเพณีงานบวชนากแบบมอญ ณ วัดอาสาสงคราม พระประแดง
๙. รวมจัดนิทรรศการมอญในโครงการลานกีฬาของเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
๑๐. รวมจัดแสดงพิพิธภัณฑ+มอญในโครงการจิ๋วสัญจร ที่มหาวิทยาลัยอิสลามแหงประเทศไทย
แขวงครุใน พระประแดง กรุงเทพมหานคร
๑๑. จัดเครื่องประกอบพิธีในพิธีทําขวัญเมืองแบบมอญในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปP ณ ทองพระโรงวังทาพระ (ถนนหนาพระลาน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

๒๕๓

นักวิจัย คนที่ ๒
๓. นางสาวอารียา จุยจําลอง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ประสบการณMงานวิจัยดานวัฒนธรรม
๑. อารี ยา จุยจํ าลอง. (๒๕๔๕). การสํ า รวจความคิด เห็น ของบุ คลากรตอบรรยากาศการ
ติดตอสื่อสารภายในองค+การ: กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.
๒. อารียา จุยจําลอง. (๒๕๔๗). กระบวนการบริหารจัดการสื่อออนไลน+ขององค+การพัฒนา
เอกชน.
๓. อารียา จุยจําลอง. (๒๕๕๐). การศึกษาองค+ความรูและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
แบบยั่ ง ยื น ยานกุ ฎี จี น และพื้ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งเขตธนบุ รี (ผู รวมวิ จั ย สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาบานสมเด็จเจาพระยา).
๔. กระบวนการพั ฒ นาทั ก ษะการสื บ คนขอมู ล วั ฒ นธรรมของนิ สิ ต ชั้ น ปP ที่ ๒ และ ๓
มหาวิทยาลัยราช-ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ทีมวิจัย รับทุนจาก สกว., ๒๕๕๖).

