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การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญในพื้นที่เมือง: กรณีศึกษา
ชุมชนมอญคลองบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการสรางและ
สืบทอดอัตลักษณความเปนมอญในเขตพื้นที่เมืองผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและ
ประเพณีพิธีก รรมที่ สํ าคั ญของชุ ม ชน และหาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ ของ
ชาวมอญโดยการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อดํารงไวซึ่งอัตลักษณความเปนมอญในเขตพื้นที่เมือง เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ ดวยวิธีการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของและการศึกษาภาคสนาม และนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบของการพรรณาวิเคราะห
ผลการวิจัยพบวา
๑) อัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาระหวาง พ.ศ.๒๓๕๘ - ๒๓๖๗ ถูก
นําเสนอผานภาษามอญ การแตงกาย อาหาร อาชีพ ประเพณี และความเชื่อในการนับถือผีบรรพบุรุษ
สําหรับกระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนา คือ การใช
อํานาจของรัฐไทย และ การรื้อฟนและผลิตซ้ําวัฒนธรรม
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ใชระบบอุปถัมภของรัฐไทย และ การใชสังคมเครือญาติ
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นําเสนอผานภาษามอญ อาหารและขนมโบราณ ความเชื่อในการนับถือผีประจําบรรพบุรุษและผีประจํา
ชุมชน การรํามอญและการทําธงตะขาบในประเพณีวันมาฆบูชา สําหรับกระบวนการสรางและสืบทอด
อัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนา คือการรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณีในอดีตและนํามา
สรางใหมในปจจุบัน
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มอญคลองบางนา” เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษไวใหลูกหลานชาวมอญ และการเขารวม
เปน “สมาชิกในองคกรมอญระดับประเทศ” คือ สมาคมไทยรามัญ และชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ เพื่อ
รวมเปนเครือขายในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษกับพี่นองชาวมอญทั่วประเทศ
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ABSTRACT
The research titled “The Construction and Inheritance of ‘Mon’ Ethnic Identity in
Metropolitan Area: A Case study of Mon in Klongbangna, Bangna District, Bangkok” aimed to
study the construction and inheritance of ‘Mon’ ethnic identities in metropolitan area that
were presented through their culture in daily lives and vital community traditions, and to
find guidelines to conserve Mon’s culture by community participation. The research
methodology was a qualitative study. The data was collected by using documentary and
field studies and presented by descriptive analysis.
The findings revealed that
1) The identities of Mon in Klongbangna between B.E.2358 – 2367 were presented
through language, costume, food, occupation, traditions and ancestral spirit belief. The
constructions and inheritances of ‘Mon’ ethnic identities were using the power of Thai
nation state and the revitalization and the reproduction of culture.
2) The identity of Mon in Klongbangna between B.E.2368 - 2598 was the identity of
farmer. The constructions and inheritances of ‘Mon’ ethnic identity were using Thai nation
state’s patronage systems and Mon’s kinship system.
3) The identities of Mon in Klongbangna between B.E.2490 to present were
presented through language, authentic food and dessert, ancestral spirit belief, traditional
dance and centipede flag production in Makha Bucha Day. The constructions and
inheritances of ‘Mon’ ethnic identity were using the revitalization and reinvention the
older cultures.
4) The guidelines to conserve Mon’s culture by community participation were to
enhance Mon Klongbangna’s local museum in order to conserve and inherit Mon ancestors’
culture to their descendants and apply to be the members of Mon’s national
organizations such as Thai- Mon Association and Mon Youth Community Bangkok in order
to be combined as network to conserve Mon ancestors’ culture with their fellows all
around the country.
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กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่สนับสนุนดานทุนวิจัย
รวมทั้งการใหคําแนะนําตั้งแตเริ่มตนของการเสนอโครงการวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัย การติดตาม
ความกาวหนาของการวิจัย ทําใหการวิจัยในครั้งนี้สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี และขอขอบพระคุณ
เจาหนาที่ของกรมสงเสริมวัฒนธรรมทุกทานที่คอยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานทุก ๆ ดานดวยดี
เสมอมา
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยเสาวภา ไพทยวัฒน และ อาจารยชูพินิจ เกษมณี ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย ที่ไดพิจารณาตรวจสอบผลงานวิจัย รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งแก
ผูวิจัย ทําใหผลงานวิจัยฉบับนี้มีคุณภาพและมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ ผูอาวุโสและเยาวชนชาวมอญคลองบางนาทุกทาน ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการในบริเวณพื้นที่ที่ศึกษา นักปราชญและผูรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวมอญทั้งทางฝงพระประแดงและคลองบางนา ที่เมตตาผูวิจัย ตลอดจนเอื้อเฟอ อํานวย
ความสะดวก และรวมใหขอมูลอันเปนประโยชนอยางยิ่งดวยความเต็มใจทุกครั้ง ผูวิจัยขอขอบคุณ มา ณ
โอกาสนี้
องคความรูและประโยชนทุกประการที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้ ขอมอบใหแกกลุมชาติพันธุทุกกลุมที่
รวมกันสรางและสืบสานอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตนใหดํารงอยูไดทามกลางกระแสโลกาภิวัตน และมี
พื้นที่ทางสังคมในการแสดงถึง “การมีตัวตน” เพื่อสรางความภาคภูมิใจในรากเหงาทางประวัติศาสตรของ
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การชักธงตะขาบขึ้นสูเสาหงสทั้งสองตนเพื่อเปนสัญลักษณแสดงอาณา
เขต
ของชาวมอญ
ประเพณีวันมาฆบูชาของชาวมอญคลองบางนากับสัญลักษณที่บงบอกถึง
อัตลักษณและอาณาเขตของชาวมอญทามกลางพื้นที่เมือง
เอกสารบันทึกความรูดานตาง ๆ ของลุงประสิทธิ์ สงสารที่เก็บรวบรวม
และบันทึกไวอยางสวยงาม
เครื่องมือที่แสดงถึงอัตลักษณมอญชาวนาที่เคยรุงเรืองในอดีตกลับ
ถูกปลอยทิ้งรางไวในปจจุบัน

๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๗

๑๐๘
๑๑๐
๑๑๐

บทที่ ๑
บทนํา
ความสําคัญของปญหา
สังคมไทยเปนสังคมหนึ่งที่ประกอบดวยผูคนหลากหลายกลุมชาติพันธุที่มีความแตกตางกันทางดาน
วัฒนธรรมประเพณีซึ่งอยูรวมกันภายใตการปกครองของรัฐชาติ แตในความหลากหลายทางชาติพันธุดังกลาวก็
มี ทั้ ง กลุ ม ชาติ พั น ธุ ที่ถู ก จั ด ให เ ป น คนชายขอบของสั งคม ซึ่ ง รั ฐ ชาติ พ ยายามหลอมละลายความแตกต า ง
หลากหลายดวยการใชนโยบายการสรางชาติไทยใหเปนหนึ่งเดียว เชน ชาวเขาและชาวมาเลย เปนตน จนเปน
สาเหตุใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับกลุมชาติพันธุตาง ๆ โดยมีรูปแบบของความขัดแยงและการตอตานที่
แสดงออกของกลุมชาติพันธุ เชน การลุกขึ้นมารื้อฟนวัฒนธรรมและอัตลักษณของกลุมหรือการประกาศถึง
ความมีตัวตนแหงอัตลักษณดังกลาว เพื่อเรียกรองสิทธิและทาทายตอรองกับอํานาจครอบงําของรัฐ (ยศ
สันตสมบัติ. ๒๕๕๑: ๔๔ – ๔๕)
ในขณะเดี ย วกั น รั ฐ ชาติ เองก็ ยั งประกอบดว ยกลุมชาติพัน ธุอีกหลากหลายกลุมที่ถูกรัฐ ผนวกและ
ยอมรับ เขา เปน ส วนหนึ่งของรั ฐ ไทยโดยดี โดยไมถูกรัฐนิย ามใหเปนคนชายขอบของความเปน ไทยเชน ใน
กลุมแรก ทั้งนี้เนื่องจากกลุมชาติพันธุเหลานี้ไมไดสรางปญหาใหกับรัฐชาติหรือมีความขัดแยงทางการเมืองกับ
รัฐชาติ อีกทั้งยังมีการปรับตัวใหเขากับสังคมและวัฒนธรรมไทย เชน ชาวมอญที่นครเขื่อนขันธ ชาวพวนที่
นครนายกหรือชาวยวนที่สระบุรี เปนตน กลุมชาติพันธุเหลานี้จึงถูกผนวกและยอมรับเขาเปนสวนหนึ่งของ
รัฐชาติ โดยตางมีอัตลักษณแหงความเปนไทยหรืออัตลักษณแหงชาติรวมกันและมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณไป
ตามบริบทสถานการณและเงื่อนไขตาง ๆ ที่พวกเขาตองเผชิญ ในขณะเดียวกันก็ยังคงดํารงไวซึ่งอัตลักษณ
ชาติ พัน ธุเ ดิมของตนดว ย แต ในทางตรงกันขามก็มีกลุมชาติพันธุหลายกลุมที่ถูกกลืน กลายวั ฒนธรรมและ
อัตลักษณทางชาติพันธุเดิมของตนไปเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่สังคมไทยกาวเขาสูกระแสโลกาภิวัตน
กระแสแหงการพัฒนาโดยการทําใหเปนเมืองและการทําใหเปนอุตสาหกรรมไดแผกระจายเขาสูทุกพื้นที่ของ
ทุกภูมิภาคในประเทศไทยกอใหเกิดการผสมผสานอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย (ยศ สันตสมบัติ.
๒๕๕๑: ๔๔ – ๔๕, เจนสุดา สมบัติ. ๒๕๔๘: ๑ - ๔) วัฒนธรรมและอัตลักษณของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในทองถิ่น
เดิมจึงถูกทําใหออนกําลัง พราเลือน และหลอมรวมเปนแบบแผนทางวัฒนธรรมเดียวกันหรือมีวัฒนธรรม
เหมือนกันทั่วโลกในที่สุด
ในอดีตกลุมชาติพันธุมอญ บริเวณพื้นที่คลองบางนา เขตบางนาเปนประชากรที่มีจํานวนมากที่สุด
เนื่องจากชาวมอญในพื้นที่สมุทรปราการ บางนา ลาดกระบัง และมีนบุรีเปนเครือญาติที่อพยพยายถิ่นมาจาก
เมืองมอญในคราเดียวกัน ชาวมอญกลุมนี้จึงมีจิตสํานึกทางชาติพันธุและรากเหงาทางวัฒนธรรมคลายคลึงกัน

๒
พื้นที่ขนาดใหญดังกลาวจึงเปนทั้งพื้นที่ในการตั้งถิ่นฐานบานเรือน พื้นที่ในการทํามาหากิน และพื้นที่ทางสังคม
ของชาวมอญที่ มีการดํ า รงไว ซึ่งอั ตลั ก ษณท างชาติพั น ธุอย างเขมข น ผา นการแสดงออกทางวั ฒ นธรรมใน
ชีวิตประจําวัน เชน ภาษา อาหาร เครื่องแตงกาย ความเชื่อ คานิยม และประเพณีพิธีกรรมของกลุมชน เชน
ประเพณีการทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา ประเพณีสงกรานตและพิธีกรรมรําผีมอญอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม เมื่อรัฐไทยมีจินตนาการในการพัฒนาประเทศใหทันสมัยตามวาทกรรมการพัฒนาของกลุม
ประเทศผู นํ า ทางเศรษฐกิ จ ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห งชาติ ฉบั บ ต าง ๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔) รัฐไดมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมของ
ภาคเอกชนและมีการรวมทุนระหวางเอกชนกับรัฐบาลดวยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญขึ้นในพื้นที่
สมุทรปราการและลาดกระบัง อาทิ นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลีและนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง อีกทั้งยังกําหนดใหจังหวัดสมุทรปราการเปนเขตอุตสาหกรรม (กัลยวดี เรืองเดช. ๒๕๕๒: ๘๖)
นโยบายดั งกล าวได เปลี่ ยนแปลงพื้ นที่ ทางกายภาพและความหมายของพื้น ที่ส มุท รปราการ บางนา และ
ลาดกระบังที่เคยเปนพื้นที่แหงการตั้งถิ่นฐานบานเรือน พื้นที่ในการทํามาหากิน และพื้นที่ทางสังคมของชาว
มอญให ก ลายเป น พื้ น ที่ ข องหมู บ า นจั ด สรร คอนโดมิ เ นี ย ม อพาร ท เม น ท ร า นอาหาร ร า นค า ตลาดนั ด
หางสรรพสินคา แหลงบันเทิง โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกอลฟ ฯลฯ เพื่อรองรับแรงงานตางถิ่นตางดาว
จํานวนมหาศาลที่หลั่งไหลเขามาหางานทําในพื้นที่ พื้ นที่บางนาจึงกลายเปนพื้นที่เมืองที่ประจุไปดวยความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งเบียดขับใหกลุมชาติพันธุมอญซึ่งเคยเปนชนกลุมใหญที่สุดในพื้นที่
ดังกลาวมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดกลายมาเปนชนกลุมนอยหรือกลุมคนชายขอบ
ในพื้นที่ที่ตนเคยอยูอาศัยมากวารอยปในที่สุด
ถึงแมกระแสแหงการพัฒนาไดผลักใหชาวมอญคลองบางนาตองกลายมาเปนชุมชนมอญในเมืองหลวง
ที่แวดลอมดวยอาคารสิ่งปลูกสรางที่ทันสมัย เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดํารงชีวิตและวัฒนธรรม
รวมทั้งการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับคนกลุมใหมที่เขามาพํานักอาศัยรวมกันในพื้นที่ ชุมชนชาวมอญกวา ๕๗
หลังคาเรือน ประกอบดว ยประชากรเชื้อสายมอญกวา ๔๐๐ คนก็ยังคงยืนหยั ดพํานักอาศัยอยูในพื้นที่ที่มี
ความทรงจํารวมกันทางประวัติศาสตรและมีความพยายามในการอนุรักษและสืบทอดอัตลักษณความเปนกลุม
ชาติพันธุของตนเพื่อดํารงไวซึ่งความเปนมอญอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังพยายามเชื่อมโยงสายเครือมอญกับกลุม
เครื อญาติในพื้นที่ พระประแดงที่มีรากเหงาทางประวัติ ศาสตรและจิ ตสํานึกทางชาติพันธุเดียวกัน ผานการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันตลอดจนประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ ทั้งในชุมชนของตนเองและ
ชุมชนเครือขาย อาทิ การพูดภาษามอญกับลูกหลาน การทําแกงสมมะตาด แกงกระตาด ขนมจีนน้ําพริกน้ํายาแบบมอญรับประทานในวันหยุดเสาร-อาทิตยกับสมาชิกในครอบครัว การแตงกายแบบมอญและการรํา
มอญในประเพณีทําบุญวันมาฆบูชาซึ่งชาวมอญถือวาเปนวันพระสําคัญของชุมชน การรําผีมอญเพื่อเปนการ

๓
ขอขมาหากกระทําผิด การนับถือและเลี้ยงผีบรรพบุรุษ การสืบทอดศิลปะการตอกลายธงตะขาบที่ใชสําหรับ
แหในวันสงกรานต ณ วัดคลองปลัดเปรียงซึ่งเปนวัดของชาวชุมชนมอญคลองบางนา และนําเขารวมแหกับ
กลุมเครือญาติเชื้อสายมอญที่พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการในทุกวันที่ ๑๔ เมษายนของทุกป ตลอดจนถึง
การไปมาหาสูกันและชวยเหลือกันในชวงประเพณีพิธีกรรมอื่น ๆ ในรอบปฏิทินของชาวมอญ
จากปรากฏการณขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจหาคําตอบวา ตลอดชวงระยะเวลากวา ๑๙๒ ปที่
ผานมา นับตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.๒๓๖๗ ที่ชาวมอญคลองบางนาไดอพยพ
ยายถิ่นจากเมืองมอญเพื่อมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณคลองบางนาจนถึงปจจุบัน และตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่ทําใหพื้นที่บางนาเปลี่ยนแปลง
กลายเปนเมืองและเขตอุตสาหกรรม ตลอดจนการผสมผสานทางชาติพันธุของผูคนตางถิ่นนั้น กลุมชาติพันธุ
มอญคลองบางนามียุทธวิธีหรือกลไกในการปรับตัวและผลิตสรางอัตลักษณความเปนมอญในแตละบริบทเพื่อ
ดํารงความเป น ชาติ พัน ธุของตนเองไว ไดอยางไร ปฏิบัติการผานวั ฒนธรรมในชี วิตประจําวั นและประเพณี
พิธีกรรมที่สําคัญของชุมชนในรูปแบบใด ตลอดจนจะมีหนทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของ
กลุมชาติพันธุตนดวยการผลิตใหมหรือผลิตซ้ําอัตลักษณตาง ๆ เพื่อสงตอใหลูกหลานในอนาคตไดอยางไร ทั้งนี้
ผูวิจัยมีความเชื่อวา ถึงแมชุมชนมอญคลองบางนาแหงนี้จะเปนเพียงชุมชนเล็ก ๆ ที่ซอนตัวอยูหลังอาคาร
สิ่งกอสรางขนาดใหญและไมคอยมีใครทราบวายังมีชุมชนมอญหลงเหลืออยูในซอกหลืบของพื้นที่เมืองหลวง
แตยุทธวิธีในการปรับตัว ความสมัครสมานสามัคคีและการชวยเหลือกันของสมาชิกในชุมชนที่ถูกประกอบ
สรางจากความทรงจํารวมทางประวัติศาสตรและจิตสํานึกทางชาติพันธุหลากหลายชุดเพื่อดํารงอัตลักษณทาง
ชาติพันธุมิใหถูกกลืนกลายและหลอมรวมโดยกระแสโลกาภิวัตนนั้น จะเปนขอมูลเชิงประจักษใหทุกฝายที่
เกี่ยวของหันมาใหความสนใจในคุณคาของอัตลักษณทางชาติพันธุและตระหนักในพลังของทุนวัฒนธรรมชุดนี้ที่
สามารถทําใหกลุมชาติพันธุหนึ่งใชเปนเครื่องมือในการสรางความเปนปกแผนและดํารงความเปนชุมชนไวได
อยางเขมแข็งทามกลางกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน

คําถามการวิจัย
๑. ชาวมอญมี ยุ ท ธวิ ธี ใ นการสร า งและสื บ ทอดอั ต ลั ก ษณ ค วามเป น มอญท า มกลางกระแสการ
กลายเปนเมือง การกลายเปนอุตสาหกรรมของพื้นที่รอบขาง เชน สมุทรปราการและลาดกระบัง และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของผูคนตางถิ่นที่อพยพมาหางานทําในเมือง เพื่อดํารงอัตลักษณความเปนมอญให
เปนเครื่องหมายของการมี “ตัวตน” กลุมชาติพันธุมอญในเขตพื้นที่เมืองหลวงคือ กรุงเทพมหานครไดอยางไร
๒. ชาวมอญมีกระบวนการรื้อฟนและประดิษฐสราง และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของ
ชุมชนเพื่อดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุของตนไปยังเยาวชนมอญรุนตอไปในชุมชนไดอยางไร

๔

วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพื่ อศึ กษากระบวนการสรางและสืบ ทอดอั ต ลั กษณ ความเปน มอญในเขตพื้น ที่เมืองผานการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน
๒. เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนเพื่อดํารงไวซึ่งอัตลักษณความเปนมอญในเขตพื้นที่เมือง

แนวคิดที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชแนวคิดหลัก ๔ แนวคิดเปนแนวทางในการศึกษาและอธิบายเชิงวิเคราะหกระบวนการสราง
และสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญในเขตพื้นที่เมือง ดังนี้
๑. แนวคิดอัตลักษณและอัตลักษณทางชาติพันธุ (Identity and Ethnic Identity) เพื่อศึกษาและ
อธิบายกระบวนการผลิตสรางและดํารงอัตลักษณ “ความเปนมอญ” ของชาวมอญคลองบางนาในแตละบริบท
๒. แนวคิดการประดิษฐประเพณี (The Invention of Tradition) เพื่อทําความเขาใจและอธิบายให
เห็นถึงกระบวนการนําศิลปวัฒนธรรมในอดีตของชาวมอญคลองบางนามารื้อฟนและประดิษฐสรางใหม เพื่อเปน
เครื่องมือในการประกอบสรางอัตลักษณความเปนมอญ
๓. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรม (Culture, Tradition and Ritual) เพื่อทํา
ความเขาใจหนาที่ทางสังคมของพิธีกรรมและประเพณีวาเปนกลไกสําคัญที่ทําใหเกิดกระบวนการชุมชน และ
เปนเครื่องมือในการผลิตซ้ําความเชื่อ ความรูสึก และอุดมการณรวมของชาวมอญคลองบางนาเพื่อสงทอดไป
ยังสมาชิกในชุมชน
๔. แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน (People’s Participation) เพื่อนํามาเปนกระบวนการในการ
ทํางานรวมกับประชาชนทองถิ่นในฐานะผูเปนเจาของวัฒนธรรม

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับ การสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญ
เพื่อการดํารงอยูของกลุมชาติพันธุมอญในพื้นที่เมือง ผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและ
พิธี กรรมที่สํ าคัญของชุมชนวา กลุมชาติพันธุ มอญคลองบางนามียุ ทธวิธี ในการปรับ ตัว เลือกรั บ ผลิ ตใหม
ผลิตซ้ําอัตลักษณของตนเองอยางไรบางตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนในแตละบริบททางประวัติศาสตร
เพื่อใหสามารถดํารงความเปนกลุมชาติพันธุมอญไวไดในปจจุบัน รวมถึงการพยายามที่จะวิเคราะหหาแนวทาง
ในการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุมอญผานกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ซึ่งถือ

๕
เปนการใหความสําคัญกับผูเปนเจาของวัฒนธรรมในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนดวยศักยภาพของ
คนในชุมชนเอง
ขอบเขตเชิงพื้นที่ และประชากร
พื้นทีว่ ิจัยคือ ชุมชนมอญทีไ่ ดตั้งถิ่นฐานขนานไปกับริมคลองบางนาทั้ง ๒ ฟากฝง เฉพาะในแขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ชุมชนดังกลาวมีพื้นที่ ๓๐ ไร ทิศเหนือติดซอยบางนา-ตราด ๕๖ ทิศใตติดบริษัท
ตูคอนเทนเนอร ทิศตะวันออกติดเขตเชื่อมตอสมุทรปราการ (ตึกเนชั่น) ทิศตะวันตกติดถนนศรีนครินทร คนไทย
เชื้อสายมอญในพื้นที่ดังกลาวมีจํานวนประมาณ ๕๗ ครัวเรือน จากจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๑๓๒ ครัวเรือน

ชุมชนมอญคลองบางนา

ภาพประกอบ ๑ พื้นที่วิจัยชุมชนมอญคลองบางนา
ขอบเขตเชิงระยะเวลา ผูวิจัยจําแนกชวงระยะเวลาในการวิจัยออกเปน ๒ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ คือ ขอบเขตของชวงเวลาที่สัมพันธกับวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยงานวิจัยเรื่องนี้ศึกษา
ผู ค นในชุ ม ชนคลองบางนาที่ เ ชื่ อ มโยงเอาอั ต ลั ก ษณ ค วามเป น มอญในอดี ต ตั้ งแต อ พยพเข า มาตั้ ง ถิ่ น ฐาน
บานเรือน ณ นครเขื่อนขันธขึ้นมานําเสนอไวในปจจุบัน ในมิติของการประกอบสรางและสืบทอดวัฒนธรรม
ดังนั้น ขอบเขตของชวงเวลาตามวัตถุประสงคการวิจัย จึงไดศึกษาขอมูลตั้งแตการกอเกิดชุมชนมอญในพื้นที่

๖
ของนครเขื่อนขันธจนอพยพยายถิ่นเขามาตั้งถิ่นฐานยังคลองบางนาในปจจุบัน เพื่อใหเห็นพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณของคนมอญในชุมชนคลองบางนาไดอยางชัดเจน
สวนที่ ๒ คือ ขอบเขตของชวงเวลาที่สัมพันธกับกระบวนการทํางานวิจัยภาคสนาม ดวยงานวิจัยเรื่องนี้
เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เนนการทําความเขาใจกระบวนการสรางอัตลักษณความเปนมอญของผูคนในชุมชน
คลองบางนา ตลอดจนความสัมพันธของคนกลุมตาง ๆ ในชุมชน ผูวิจัยจึงกําหนดระยะเวลาในการศึกษาไว ๑ ป
ตามปฏิทินกิจกรรมภายในรอบปของชาวชุมชน

นิยามศัพทเฉพาะ
กลุมชาติพันธุมอญ ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง กลุมคนที่เรียกตนเองวา มอญ ที่อาศัยอยูริมคลอง
บางนา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
อัตลักษณทางชาติพันธุ ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง กระบวนการสรางตัวบงชี้หรือสัญญะที่สามารถ
บงบอกความเปนตัวตนของกลุมชาติพันธุมอญคลองบางนา เชน การแตงกาย ภาษา อาหาร ศาสนาและระบบ
ความเชื่อเรื่องผีของกลุมชาติพันธุมอญที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และในประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน
ในรอบปปฏิทิน รวมทั้งหมายถึง ยุทธวิธีของกลุมชาติพันธุมอญคลองบางนาที่ใชเปนเครื่องมือในการตอรองและ
ชวงชิงความหมายความเปนมอญที่เกิดจากการปะทะสังสรรคระหวางอํานาจของรัฐ และกระแสโลกาภิวัตน เพื่อ
ดํารงรักษาอัตลักษณทางชาติพันธุของตนไว

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลการศึกษาและวิธีวิทยาในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ไดกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนทองถิ่น หนวยงาน
ภาครัฐและแวดวงวิชาการ ดังนี้
ชุมชนมอญคลองบางนา
ชุมชนมอญคลองบางนาสามารถใชผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลทางประวัติศาสตรที่ทําใหเห็นถึง
ยุทธวิธีความสมัครสมานสามัคคีของบรรพบุรุษในการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญ ซึ่งเปนกลุม
ชาติพันธุที่มีประวัติความเปนมาอยางยาวนานนับตั้งแตไดอพยพยายถิ่นจากเมืองมอญมาตั้งถิ่นฐานบริเวณ
บางนาในรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระนั่ งเกลาเจ าอยูหัว หรื อราวปพ.ศ.๒๓๖๗ จนถึงปจ จุบั นกว า ๑๙๒ ป
ขอเท็จจริงดังกลาวจะทําใหสมาชิกชุมชนมอญคลองบางนาเกิดความภาคภูมิใจในรากเหงาทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมของตน และกอใหเกิดกิจกรรมหรือความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมในการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญของชุมชนเพื่อดํารงไวซึ่งอัตลักษณความเปนกลุมชาติพันธุมอญตอไป

๗
ภาครัฐ
หน ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ชุ ม ชนจะเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของทุ น ทาง
วัฒนธรรมคือ “จิตสํานึกของความเปนชาติพันธุเดียวกัน” ที่มีแฝงฝงอยูในกลุมชาติพันธุที่แตกตางหลากหลาย
ในพื้นที่ตาง ๆ วาเปนพลังและกลไกสําคัญยิ่งที่กอใหเกิดความเขมแข็งและดํารงไวซึ่งความเปนชุมชน ซึ่งเปน
ปจจัย/เครื่องมือสําคัญที่ทําใหการพัฒนาเกิดความยั่งยืนทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
ปจจุบัน ความแตกตางหลากหลายทางชาติพันธุจึงมิใชปจจัยที่กอใหเกิดปญหากับภาครัฐเสมอไป
นักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
ผลการวิ จั ยในครั้ งนี้ จะก อให เ กิดองคความรู ความเขาใจในวงกวางมากยิ่งขึ้น แกนักวิช าการดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเด็นอัตลักษณความเปนมอญและการดํารงอยูของกลุมชาติพันธุมอญในเมืองหลวงที่
แสดงออกผานวัฒนธรรมในชีวติ ประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญในพื้นที่เมือง: กรณีศึกษาชุมชน
มอญคลองบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดศึกษาและจําแนกเอกสาร รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ออกเปน ๒ สวนคือ
สวนที่หนึ่งเกี่ยวของกับแนวคิดหลักที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ๑. แนวคิดอัตลักษณและอัตลักษณ
ทางชาติพันธุ (Identity and Ethnic Identity) เพื่อศึกษาและอธิบายกระบวนการผลิตสรางและดํารง
อัตลักษณ “ความเปนมอญ” ของชาวมอญคลองบางนาในแตละบริบท ๒. แนวคิดการประดิษฐประเพณี (The
Invention of Tradition) เพื่อทําความเขาใจและอธิบายใหเห็นถึงกระบวนการนําศิลปวัฒนธรรมในอดีตของชาว
มอญคลองบางนามารื้อฟนและประดิษฐสรางใหมเพื่อเปนเครื่องมือในการประกอบสรางอัตลักษณความเปนมอญ
๓. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรม (Culture, Tradition and Ritual) เพื่อทําความเขาใจ
หนาที่ทางสังคมของพิธีกรรมและประเพณีวาเปนกลไกสําคัญที่ทําใหเกิดกระบวนการชุมชน และเปนเครื่องมือ
ในการผลิตซ้ําความเชื่อ ความรูสึก และอุดมการณรวมของชาวมอญคลองบางนาเพื่อสงทอดไปยังสมาชิกใน
ชุมชน ๔. แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน (People’s Participation) เพื่อนํามาเปนกระบวนการในการ
ทํางานรวมกับประชาชนทองถิ่นในฐานะผูเปนเจาของวัฒนธรรม
สวนที่สองเกี่ยวของกับพื้นที่วิจัย ประกอบดวยพื้นที่ของชุมชนคลองบางนาและจังหวัดสมุทรปราการ
เนื่องจากชุมชนคลองบางนา เขตบางนาในปจจุบันเคยเปนเขตการปกครองหนึ่งของอําเภอสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จึงจําเปนตองศึกษาทั้งพื้นที่ของชุมชนคลองบางนารวมถึงพื้นที่แวดลอม งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับพื้นที่วิจัยทําใหเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนคลองบางนา ตลอดจนพื้นที่
ทางสังคมของชาวมอญที่ไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน ทั้งการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การตัด
ถนนสายบางนา – ตราด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบายการทองเที่ยวของภาครัฐ
ผูวิจัยไดนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับ ดังนี้
๑. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดหลักที่ใชในการวิจัย
๑.๑ แนวคิดอัตลักษณและอัตลักษณทางชาติพันธุ (Identity and Ethnic Identity)
๑.๒ แนวคิดการประดิษฐประเพณี (The Invention of Tradition)
๑.๓ แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรม (Culture, Tradition and Ritual)
๑.๔ แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน (People’s Participation)

๙
๒. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพื้นที่
๒.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชนคลองบางนาและจังหวัดสมุทรปราการ
๓. กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework)

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดหลักที่ใชในการวิจัย
แนวคิดอัตลักษณและอัตลักษณทางชาติพันธุ (Identity and Ethnic Identity)
อัตลักษณ (Identity) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน คือ identitas เดิมใชคําวา idem ซึ่งมี
ความหมายวาเหมือนกัน (The Same) อยางไรก็ตามโดยพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแลว อัตลักษณมีความหมาย
สองนัย ยะด ว ยกั น คือ ความเหมือนและความเปนลักษะเฉพาะที่แตกตางออกไป นั่น คือการตีความหมาย
เหมือนกันบนพื้นฐานของความสัมพันธ และการเปรียบเทียบกันระหวางคนหรือสิ่งของในสองแงสองมุม คือ
ความคลายคลึงและความแตกตาง (ประสิทธิ์ ลีปรีชา. ๒๕๔๗: ๓๒-๓๓)
แมคคอล (McCall อางถึงในชวิตรา ตันติมาลา. ๒๕๖๐: ๒๖) ไดใหความหมายของอัตลักษณวา
เปนลักษณะอยางใดอยางหนึ่งในตัวบุคคลหรือชนชาติใดชนชาติหนึ่ง ที่ทําใหบุคคลนั้นรูตัววา เขาเปนบุคคล
เปน ตัว เขาเอง แตกต างจากคนอื่น และทําใหคนอื่นรู จักวาเปน ใคร อัต ลักษณของตนเองจึงมีความสําคัญ
เพราะเปนเครื่องรักษาบุคคลแตละคนใหมีความเปนตัวตนของตนเองโดยแทจริง
ในทํานองเดียวกันเฟรดดริก บารทซ (Fredrik Barth. ๑๙๖๙: ๕๖๗-๕๘๖) กลาววา อัตลักษณตอง
เปนกระบวนการแบบสองเหรียญ ดานหนึ่งคือ การรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน และในอีกดานหนึ่ง คนอื่นก็ตองรูสึก
เชนนั้นดวย อัตลักษณจึงเปนความพยายามที่จะสรางขอบเขตที่ชัดเจนของบุคคล คือ ตอบคําถามใหไดวา “เรา
เปนใคร และเราแตกตางจากคนอื่นอยางไร ตรงไหน”
ในขณะที่บารกเกอร (Barker อางถึงในชวิตรา ตันติมาลา. ๒๕๖๐: ๒๖) กลาววา อัตลักษณไมใชเรื่อง
ที่ติดตัวมากับธรรมชาติ หากแตเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นมา (Socially Construction) และอัตลักษณ
เกิ ด ขึ้ น ได จ ากปฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น หรื อ กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง ว า อั ต ลั ก ษณ เ กิ ด มาจากการสั่ ง สมผลิ ต ผลของ
วาทกรรม (Product of Discourse) อัตลักษณจึงเปนสิ่งที่เรารูสึกวาเปนเราหรือพวกเรา และมีความแตกตาง
ไปจากพวกเขา และอัตลักษณไมจําเปนตองมีเพียงหนึ่งเดียว สามารถมีหลายลักษณะประกอบกันขึ้นมา
เจนกินส (Richard Jenkins. ๑๙๙๖: ๓-๔) ยังชี้ใหเห็นวา อัตลักษณมิใชเปนสิ่งที่มีอยูแลวในตัวของ
มันเอง หรือกําเนิดขึ้นมาพรอมกับคนหรือสิ่งของ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นและมีลักษณะของความเปนพลวัตอยู
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับการใหความหมายของเบอรเจอรและลัคแมน (Peter Berger and Thomas
Luckman. ๑๙๖๗: ๑๗๓) ที่วา อัตลักษณถูกสรางขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม ครั้นเมื่อตกผลึกแลวอาจจะมี
ความคงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแมกระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธทางสังคมเปนหลัก

๑๐
กลาวโดยอีกนัยหนึ่ง อัตลักษณเปนเรื่องของความเขาใจและการรับรูวาเราเปนใครและคนอื่นเปนใคร นั่นคือ
เปนการกอปรขึ้นและดํารงอยูวา เรารับรูเกี่ยวกับตัวเองอยางไร และคนอื่นรับรูเราอยางไร โดยมีกระบวนการ
ทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณ ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับบริบทของความสัมพันธทางสังคมที่มีตอคน
หรือกลุมอื่น ๆ ดวย
อภิญญา เฟองฟูสกุล (๒๕๔๖: ๗๙) กลาววา อัตลักษณแปรเปลี่ยนตามบริบทของวัฒนธรรมยุค
โลกาภิวัตน ซึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารทําใหมิติเวลาเรงเร็วขึ้น และมิติพื้นที่หดแคบเขามา เกิดการเคลื่อนไหว
ทางวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว หลากหลายและซับซอน การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงออกไดหลายลักษณะและหลาย
มิติ ในระดับจุลภาคจะพบการปรับเปลี่ยนแบบแผนชีวิตประจําวันของปจจเจกบุคคลซึ่งเชื่อมโยงกับการปรับ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น ในระดับมหภาคจะพบการเคลื่อนไหวทางศาสนา ชาติพันธุ และวัฒนธรรมใหม ๆ มากมาย
และมีกระบวนการสรางตัวตนและอัตลักษณจากการผสมผสานองคประกอบทางวัฒนธรรมที่ซับซอน
ฉลาดชาย รมิตานนท (๒๕๔๒: ๑๕๓-๑๖๑) กลาววา อัตลักษณ หมายถึง สิ่งที่เรารูสึกวาเปนเรา หรือ
พวกเรา แตกตางจากเขา พวกเขา หรือคนอื่น อัตลักษณไมจําเปนตองมีหนึ่งเดียว แตอาจมีหลายอัตลักษณที่
ประกอบขึ้นเปนตัวเรา หรือ พวกเรา อัตลักษณไมใชสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติแตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยสังคม
(Social Constructed) อัตลักษณจึงจําเปนตองมี “กระบวนการสราง” ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางพวกเราหรือคนอื่น
อัตลักษณมีทั้งที่เปนระดับปจเจก (Individual) และอัตลักษณรวมของกลุม (Collective) ในระดับ
ปจเจก บุคคลคนหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณอยูในตนเอง เชน เพศสภาพ กลุมชาติพันธุ ชาติ ชวงชั้นทาง
สังคม อาชีพ และศาสนา เปนตน ในขณะที่อัตลักษณรวมของกลุมนั้น ความเปนอัตลักษณรวมถูกสรางขึ้นบน
พื้นฐานของความเหมือนกันของสมาชิกในกลุม อยางไรก็ตาม บนพื้นฐานของความเหมือนกันของกลุมนั้น
ยอมมีความแตกตางกับกลุมอื่นมาเปนตัวกําหนดความเปนอัตลักษณเฉพาะของกลุมตนดวย ฉะนั้น เมื่อพูด
ถึงอั ตลั กษณของกลุมชาติ พัน ธุ จึงเปน ลักษณะอัต ลักษณร วมของสมาชิ กของกลุมคนในสั งคมเดียวกัน ซึ่ ง
แตกตางออกไปจากกลุมอื่น ๆ (ประสิทธิ์ ลีปรีชา. ๒๕๔๗: ๓๓-๓๔)
ฉลาดชาย รมิตานนท (๒๕๔๒: ๑๕๙-๑๗๔) อธิบายวา การสรางอัตลักษณทางชาติพันธุเกิดขึ้นภายใต
ความสัมพันธทางสังคมที่ซับซอนหลากหลายไมหยุดนิ่งมาแตอดีต สันนิษฐานกันวากลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่
อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกัน ณ ชวงเวลาเดียวกัน มีการติดตอสัมพันธกันทั้งในเชิงซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของ
จนถึงการรบ ลา ฆา ฟนกัน ความสัมพันธดังกลาวกอใหเกิดการหยิบยืมและผสมปนเปทางวัฒนธรรมระหวาง
กัน ดังนั้นเมื่อกลุมชาติพันธุแตละกลุมตองการรักษาความเปนหนึ่งเดียวหรือความเปนปกแผนในพวกเดียวกัน
กระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุเพื่อสรางความเหมือนในพวกเราและความตางในพวกเขาจึงเกิดขึ้น
ในกระบวนการนี้อาจมีท้ังการสรางขึ้นใหมอยางสิ้นเชิงและการหยิบยืมบางสวนทางวัฒนธรรมของคนอื่นมา
ทําใหเปนของเรา อัตลักษณที่ถูกสรางขึ้นในยุคหนึ่งอาจนํามาใชจําแนกความแตกตางระหวางกลุมชาติพันธุ

๑๑
นั้น ๆ ไดดีในยุคหนึ่ง แตเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป อัตลักษณดังกลาวอาจใชไมไดผล เนื่องจากกลุมชาติพันธุแต
ละกลุมมีการปรับตัวและหยิบยืมวัฒนธรรมระหวางกัน ดวยเหตุนี้เมื่ออัตลักษณเกามีพลังนอยลง อัตลักษณ
ใหมจึงถูกสรางขึ้นมาทดแทน อัตลักษณทางชาติพันธุจึงเปนสิ่งที่ไมแนนอนตายตัวและไมหยุดนิ่ง การสืบทอด
และผลิตอัตลักษณใหมจึงเกิดขึ้นไดเสมอภายใตกาลเวลาและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป
โดยนัยเดียวกัน งานศึกษาของคายส (Charles F.Keyes, ๑๙๗๙ อางถึงในยศ สันตสมบัติ. ๒๕๕๑:
๑๒-๑๓) อธิบายประเด็นอัตลักษณและความเปนชาติพันธุไววา อัตลักษณทางชาติพันธุไมไดเกิดขึ้นบนฐาน
ของชีวภาพหรือเชื้อชาติที่เปนลักษณะตายตัว ในทางตรงกันขามความเปนชาติพันธุเปนประเด็นทางสังคม
วัฒ นธรรม เนื่ องจากความสัมพัน ธ ภายในกลุมและระหวางกลุมชาติพัน ธุจ ะถูกสรางขึ้น ภายใตบริบ ททาง
เศรษฐกิจระดับชาติ พัฒนาการทางการเมือง และสถานการณที่เลื่อนไหลไปมาตลอดเวลา ทั้งนี้ อัตลักษณทาง
ชาติพันธุไดรับการนําเสนอผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมในหลายลักษณะ เชน นิยายปรัมปราที่สมาชิกใน
กลุมเชื่อวามีจุดกําเนิดรวมกัน ภาษาที่สมาชิกในกลุมใชสื่อสารกันได เรื่องเลาของการอพยพถิ่นฐาน ความ
ทรงจําทางประวัติศาสตรที่ถูกกดขี่ ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรม ประวัติศาสตรพื้นบาน คติธรรม
ศิลปะ เปนตน การแสดงออกทางวัฒนธรรมเหลานี้เปนการนําเสนออัตลักษณทางชาติพันธุและมีความหมาย
ตอปจเจกชน เพราะทําใหเกิดความแตกตางระหวางกลุมชาติพันธุตาง ๆ ซึ่งสมาชิกของกลุมหนึ่ง ๆ อาจแสดง
อัตลักษณที่ตางกันออกมา ขึ้นอยูกับสถานการณและเงื่อนไขที่แตกตางกัน โดยเฉพาะเมื่อตองแขงขันกันให
ไดมาซึ่งทรัพยากรที่จําเปนตอการผลิต
จากความหมายขางตนสรุปไดวา อัตลักษณทางชาติพันธุมิใชสิ่งที่มีอยูแตเดิมในธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่
ถูกประกอบสรางขึ้น เพื่อใชเปนตัวบงชี้ (Indicators) วา เราเปนใคร แตกตางจากคนอื่นอยางไร กระบวนการ
สร างและสื บ ทอดอั ตลักษณ “ความเป น มอญ” จึงเกิดขึ้น ไดเสมอภายใตกาลเวลาและบริบ ททางสังคมที่
เปลี่ยนไป
งานวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณความเปนมอญในเมืองไทยที่เกาแกที่สุดและมักจะไดรับการอางอิงอยูเสมอ
ในแวดวงวิชาการที่เกี่ยวของกับชาวมอญ ไดแกงานของฟอสเตอร (Brain S. Foster. ๑๙๗๓: ๒๐๗) มีสนาม
วิจัยอยูในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ในชุมชนที่ชาวบานมีอาชีพหลัก ๓ อยางคือ ทํานา ปนเครื่องปนดินเผา
และคาขายทางเรือ ในงานชิ้นนี้ผูวิจัยระบุวาอัตลักษณความเปนมอญที่ปรากฏและชาวมอญนิยามตนเองคือ
การมีสายเลือดมอญ ภาษามอญ และการไดติดตอสัมพันธกับหนวยงานทางการเมืองของรัฐมอญหรือเมืองมอญ
นอกจากนี้ ฟอสเตอรยังระบุดวยวาชาวมอญที่มีอาชีพทํานาไมใครจะสื่อสารอัตลักษณตัวตนคนมอญออกมา
มากนัก เนื่องจากไมไดปฏิสัมพันธกับคนนอกชุมชนมากและการแสดงออกไมไดมีผลประโยชนดานเศรษฐกิจ
แตอยางใด แตเปนที่นาสนใจวาชาวมอญที่ประกอบอาชีพคาขายกลับแสดงอัตลักษณตัวตนความเปนมอญ
อยางชัดเจน เพราะเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและการคา อยางไรก็ตาม สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ประเด็นสําคัญ

๑๒
ในการศึกษาก็เพื่อตองการคนหาวาระบบเศรษฐกิจและการธํารงชาติพันธุเกี่ยวของกันอยางไร มากกวาที่จะ
ศึกษาวาอัตลักษณความเปนมอญคืออะไร หรือการไดมาซึ่งอัตลักษณของชาวมอญกลุมนี้ไดมาอยางไร
งานชิ้นที่สองเปนงานของไฉน สนสกุล (๒๕๓๕: ๑๓๒-๑๓๕) ไดทําการศึกษาเรื่องการธํารงชาติพันธุ
และการผสมกลมกลืนของชาวมอญ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนมอญบางขันหมาก ลพบุรี พบวาชาวมอญบาง
ขั น หมากมี การปรั บ ตั ว ให เ ข ากั บ สั ง คมไทยซึ่ ง เป น คนกลุม ใหญ ได เป น อยา งดี เพราะชาวมอญและไทยมี
ความสัมพันธแบบยอมรับกันโดยไมมีอคติตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ชาวมอญสวนใหญจะยังคงรูสึกวาตนเองเปน
คนมอญอยางมากและยังรักษาความเปนมอญไดดีผานภาษาและพิธีกรรมตาง ๆ และการนับถือผี แมจะมีอยูบาง
ที่วัฒนธรรมบางอยางเปลี่ยนแปลงกลืนกลายเปนไทยโดยไมเหลือของเดิมเชน การแตงงาน การบวชนาค การ
โกนจุก การแตงกาย อาหารการกินและการประกอบอาชีพ แตอยางไรก็ตามอัตลักษณของชาวมอญบาน
บางขันหมากที่โดดเดนที่สุดคือการสื่อสารกันโดยใชภาษามอญอยู ซึ่งจะเลือกใชภาษามอญหากอยูในกลุมคน
มอญ และจะใชภาษาไทยเมื่ออยูกับกลุมคนไทย สวนในดานศาสนานั้นพระสงฆชาวมอญหรือคนไทยที่บวช
ในวัดของชุมชนนี้จําเปนตองสวดภาษามอญได เพราะเมื่อเปนงานของชาวมอญเองพระสงฆก็จะสวดสําเนียง
มอญให แตเมื่อเปนงานของคนไทยก็จะสวดสําเนียงบาลีแทน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเลื่อนไหลของอัตลักษณที่
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ อยางไรก็ตามในสวนของพิธีกรรมตาง ๆ นั้นโดยเฉพาะพิธีกรรมเลี้ยงผีประจํา
ตระกูลซึ่งเปนพิธีกรรมอันแสดงอัตลักษณความเปนมอญที่สําคัญแตดั้งเดิมแมวาจะยังคงมีอยู แตมีแนวโนมวา
ความเชื่อและความศรัทธาจะลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งคนรุนใหมสวนใหญที่มีการศึกษาสูงและได รับอิทธิพลของ
การศึกษาแบบวิทยาศาสตรมากขึ้นกลาววา “ทําตามประเพณีปู ยา ทํามาเราก็ทําตามกันไป ไมแนใจวามีจริง
หรือเปลา แตก็ทําไวเพื่อความสบายใจ” ซึ่งผลการศึกษานี้อาจสรุปไดวาชาวมอญบานบางขันหมากยังคงรักษา
วัฒนธรรมประเพณีที่บรรพบุรุษไดสืบตอกันมาถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงบางประการเกิดขึ้นบางตามยุค
สมัย แตอยางไรก็ตามอยางนอยวัฒนธรรมเหลานี้ก็ถือเปนสวนหนึ่งในการสรางอัตลักษณความเปนมอญให
เกิดขึ้นสําหรับชุมชนแหงนี้
งานวิจัย ๓ ชิ้นตอไปของอะระโท โอชิมา (๒๕๓๖) อมวาสี ยิ้มอํานวย (๒๕๓๖) และศิริรัตน แอดสกุล
(๒๕๔๒) ไดทําการวิจัยจากกลุมตัวอย างที่เปนมอญแถบอําเภอบานโปง จังหวั ดราชบุรี โดยอะระโท โอชิมา
(๒๕๓๖) ไดศึกษาชีวิต พิธีกรรม และเอกลักษณทางชาติพันธุของคนมอญในเมืองไทยที่บานมน อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี พบผลการศึกษาที่คลายกับงานของไฉนที่วา คนมอญมีอัตลักษณลื่นไหลและทับซอนกันอยูใน ๒
ระดับ คือในระดับที่เปนคนไทยและในระดับที่เปนคนมอญควบคูกันไป ซึ่งแมจะระบุวาตัวเองเปนคนไทยแตยัง
แสดงถึงความเปนชาติพันธุของตนเองอยางชัดเจน คนมอญในชุมชนบานมนแบงใชสัญลักษณของชาติพันธุ
มอญตามสถานการณและกาละเทศะ เชน เวลาอยูในสังคมคนไทยหรือนอกชุมชนก็จะบอกวาตนเปนคนไทย
แตเมื่อกลับเขาหมูบานก็จะแสดงอัตลักษณทางชาติพันธุของตนเองออกมา นอกจากนั้นยังพบวาสิ่งสําคัญที่จะ
บงบอกอัตลักษณตัวตนคนมอญและนิยามความเปนมอญที่สําคัญคือ เชื้อสายของคนมอญ โดยเฉพาะการ

๑๓
สืบสายเลือดทางผูชาย และพิธีกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการนับถือผี ซึ่งสิ่งนี้จะเปนศูนยรวมที่จะรวบรวม
กลุมชาติพันธุมอญกลุมยอย ๆ เขาไวดวยกัน จึงทําใหมีกลุมชาติพันธุมอญกลุมใหญ ซึ่งมีประโยชนตอการ
ธํารงวัฒนธรรม จารีตประเพณี เศรษฐกิจ และการเมืองของชาติพันธุมอญตอไปในอนาคต
อมวาสี ยิ้มอํานวย (๒๕๓๖) ไดศึกษาเรื่อง ความเชื่อของชาวมอญบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี พบวา ทามกลางอิทธิพลของการแพรกระจาย และการผสมผสานวัฒนธรรมระวางกลุมชนตางเผาพันธุ
อั น ได แ ก คนไทย คนลาว คนจี น คนญวน และคนมอญในแถบกลุ ม แม น้ํ า แม ก ลอง แต ล ะกลุ ม ได มี ก าร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน แตขณะเดียวกันทามกลางกลุมคนในทองถิ่นนี้ เอกลักษณของคนมอญก็
ยังคงความโดดเดนอยางเห็นไดชัด ปจจัยสําคัญประการหนึ่งของความสามารถในการดํารงอัตลักษณของชาว
มอญไวไดคือ ระบบความเชื่อ อันไดแก การนับถือผีบรรพบุรุษ และความศรัทธาในพุทธศาสนาที่ฝงรากอยู
อย างเหนี ยวแนน ชาวมอญมี ความเชื่ ออยางลึกซึ้งตอผีบ รรพบุรุษเทากับความศรัทธาในพุทธศาสนาและ
ผสมผสานอยูรวมกันไดอยางไมขัดเขิน และอาจกลาวไดวา ตํานานหรือนิทานปรัมปรา (Myth) ที่มีการบันทึก
ไวในพระไตรปฎกและคัดลอกไวในคัมภีร ใบลานซึ่งแพรหลายอยูอยางกวางขวางมีสวนเสริมสรางศรัทธา
ความเชื่ออยางฝงรากลึกในหมูชาวมอญผูมีความใฝรูและมีความแตกฉานในภาษาอักษร ประกอบกับมีการ
บอกเลาสูกันฟงทางวาจา สิ่งเหลานี้จึงชวยจรรโลง สืบทอดโลกทัศน ความเชื่อ ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของ
ประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ อันเปนเอกลักษณของตนไวไดอยางมั่นคง
ศิริรัตน แอดสกุล (๒๕๔๒) ไดศึกษาเรื่อง การธํารงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาวมอญ กรณีศึกษา
ชุมชนมอญบ า นม ว ง ตํ า บลบ านม วง อํ าเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา ชาวมอญบานมว งยังคงรักษา
เอกลักษณทางวัฒนธรรมบางอยางไวไดจนถึงปจจุบัน เอกลักษณทางวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเปนกลุม
ชาติพันธุมอญไดแก ภาษา ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ แตอยางไรก็ตาม
เอกลักษณทางวัฒนธรรมเหลานี้ก็มีบางสวนที่ถูกผสมกลมกลืนใหเขากับสังคมไทยไดเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะคน
มอญและคนไทยมีความสัมพันธแบบเชิงบวก ยอมรับกัน โดยไมมีอคติใด ๆ ตอกัน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ปจจัยที่ทําใหชาวมอญเกิดการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมนั้นไดแก นโยบายของรัฐ การศึกษา อาชีพ
การแตงงาน และการตั้งถิ่นฐานและการอพยพยายถิ่น
งานวิจัยอีก ๒ ชิ้นของสรัชชา เวชพฤติ (๒๕๓๙) และเกศสิรินทร แพทอง (๒๕๔๖) ไดทําการวิจัยจาก
กลุมตัวอยางที่เปนชาวมอญในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยสรัชชา เวชพฤติ (๒๕๓๙: ๖๔-๙๘,
๒๑๓) ไดศึกษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมในชุมชนมอญ ตําบลทรงคะนอง พบวา เอกลักษณ ทางวัฒนธรรมที่
สํ าคั ญของชาวมอญคื อ การแต งกาย ภาษา โดยเฉพาะอย างยิ่ งภาษาพู ด ประเพณี ได แก ประเพณี ส งข าว
สงกรานต ประเพณี แหหงส ธงตะขาบ ประเพณีแห ปลา ปล อยนก ประเพณีตักบาตรน้ํ าผึ้ง ประเพณีทําบุญ
กลางบาน การทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา การละเลนสะบาและการนับถือผี และพบวา ปจจัยที่ทําใหชาวมอญ

๑๔
สูญเสียเอกลักษณทางวัฒนธรรม คือ ความทันสมัย การเปนเมือง การเปนอุตสาหกรรม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
เกศสิรินทร แพทอง (๒๕๔๖: ๑๘๘) ไดศึกษาเรื่อง การปรับเปลี่ยนอัตลักษณและวิธีการดํารงรักษา
อัตลักษณ สําคัญของชาวมอญ พบวา อัตลักษณสําคัญของชาวมอญพระประแดง คือ อัตลั กษณทางประเพณี
อัตลักษณ ดานนิสั ยการทํ าบุ ญ ยึ ดหลักศาสนา นิยมการเขาวัด และอัตลักษณทางภาษา สําหรับอัตลักษณที่
เปลี่ยนไปเกือบหมดคือ ภาษา ภูมิปญญาดานยารักษาโรค ภูมิปญญาดานอาชีพ และการนับถือผี
จุดรวมระหวางงานวิจัยทั้ง ๗ ชิ้นขางตนคือ งานทั้ง ๗ ชิ้นไมไดใหความสําคัญไปที่กระบวนการสราง
อัตลักษณของชาวมอญแตอยางใด เปนเพียงการสํารวจเรื่องของวัฒนธรรมและพิธีกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนมอญเทานั้นวามีอะไรบางที่แสดงถึง “ความเปนมอญ” ซึ่งเปนการศึกษาเพียงอัตลักษณที่คงที่และเห็นได
งายจากภายนอก
งานวิจั ยอีกชุดหนึ่งที่กลาวถึงอัต ลักษณช าติพันธุ ของชาวมอญพลัดถิ่น ณ ชายแดนไทย-พมาดาน
ตะวันตกคือ งานของศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. ชลธิรา สัตยาวัฒนาและคณะ (๒๕๔๗) ซึ่งผูวิจัยกลาวถึงการ
ใหนิยามความเปนมอญจาก “คนใน” วาประกอบดวย ๑. ภาษามอญ ๒. หนังสือมอญ ๓. วัฒนธรรมมอญ เชน
การแตงกาย ๔. ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา เชน การไหวผีบรรพบุรุษ ซึ่งผลการวิจัยออกมากคลายกับ
งานของอะระโท โอชิมา แตอยางไรก็ตามงานชิ้นนี้ กลับไมพบประเด็นการนิยามเรื่องสายเลือดมอญวาเปน
หนึ่งใน อัตลักษณความเปนมอญแตอยางใด ทั้งนี้คณะผูวิจัยใหเหตุผลตอประเด็นนี้วาความเปนมอญในยุค
หลังสมัยใหมมีความเลื่อนไหลและยืดหยุนมากขึ้น กลาวคือผูใดนับวาตนเปนมอญผูนั้นก็คือมอญ
สวนงานวิจัยเกี่ยวกับการธํารงอัตลักษณของสตรีมอญในสังคมไทย คืองานของเจือจันทร วงศพลกานันท
(๒๕๔๗) ซึ่งมีสนามวิจัยอยูที่ชุมชนมอญวัดศาลาแดงเหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และชุมชนมอญปากลัด อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ พบการนิยามความเปนมอญที่ลื่นไหลคลายกับงานของดร. ชลธิชา สัตยาวัฒนา
และคณะคือ ขึ้นอยูกับการนิยามจากมุมมองของ “คนใน” กลาวคือ ถาผูคิดวาตนเปนมอญก็จะนิยามตนเองวา
เปนคนมอญ โดยใชเกณฑที่มีความยืดหยุนที่แตกตางจากของอะระโท โอชิมาและไฉน สนสกุล ที่กลาววาการ
นิยามตัวตนคนมอญนั้นประกอบดวย ๑. การมีสายเลือดมอญ ๒. การประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการนับถือผี
ซึ่งสืบสายเลือดจากฝายชาย และ ๓. ความภูมิใจในประวัติศาสตรชนชาติมอญ แตสําหรับอัตลักษณของชาว
มอญศาลาแดงเหนือ ที่สามโคก ปทุมธานี กลับพบอัตลักษณที่ลื่นไหลและมีลักษณะการตอรองกับกระแสโลก
สมัยใหม (โลกาภิวัตน) โดยระบุอัตลักษณของตนเองวาประกอบดวย ๑. การมีสายเลือดมอญ ๒. การพูด
ภาษามอญ ๓. การนับถือพุทธศาสนาอยางเครงครัด ๔. การอนุรักษสิ่งแวดลอม และ ๕. ความภาคภูมิใจใน
การตอสูเพื่อเอกราชของบรรพชนมอญในอดีต อยางไรก็ตามพบความแตกตางอยางยิ่งวา คนมอญที่นี่จะไม
นับถือผีอีกตอไปดวยอิทธิพลของพระพุทธศาสนาแบบสมัยใหมที่ระบุวาศาสนาพุทธกับการนับถือผีเปนคนละ
เรื่องกัน เจือจันทรระบุวาในระยะเวลากวา ๕๐ ปที่ผา นมาจึงไมมีการนับถือผีหรือรําผีเกิดขึ้นในชุมชนนี้อีกเลย

๑๕
ซึ่งแตกตางกับอัตลักษณของชุมชนมอญปากลัด อ.พระประแดง ที่ยังระบุอัตลักษณความเปนมอญของตนเอง
จากการมีสายเลือดมอญ การใชภาษามอญ การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญ ซึ่งผูวิจัยพบวา บทบาทใน
การธํารงอัตลักษณชาติพันธุมอญของชุมชนแหงนี้ไดแก ผูหญิง เนื่องจากผูหญิงมักมีสวนรวมในพิธีกรรมตางๆ
ของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพิธีศพและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการนับถือผี โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ชุมชนมอญ
ปากลัดซึ่งยังคงหลงเหลือรองรอยของการนับถือผี ไดแก การทําพิธีไหวและเขาทรงเจาพอประจําหมูบาน
ในชวงหลังเทศกาลสงกรานต พิธีรําสามถาดในงานศพของคนไทยเชื้อสายมอญ เปนตน
จากงานวิจัยทั้งหมดที่ผูวิจัยรวบรวมมาเบื้องตน จะเห็นไดชัดเจนวาอัตลักษณความเปนมอญถูกผลิต
สรางและแสดงออกในรูปของภาษา ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณีตาง ๆ เปนหลัก นอกจากนี้ยัง
พบวา กระแสโลกาภิวัตน เชน ความเปนอุตสาหกรรม ความเปนเมือง มีผลอยางยิ่งตอการสูญหายของอัตลักษณ
ความเปนมอญ อยางไรก็ตามในประเด็นเรื่องอัตลักษณทางชาติพันธุนี้ ผูวิจัยพบวา งานวิจัยขางตนลวนมุงแต
ศึกษาอัตลักษณความเปนมอญในฐานะที่เปน “ตัวบงชี้หรือสัญญะ” ของความเปนมอญที่สามารถเห็นไดงาย
จากภายนอก แตละเลยหนาที่ของอัตลักษณทางชาติพันธุในฐานะที่เปน “ยุทธวิธีในการปรับตัว” เมื่อตอง
เผชิญกับประสบการณทางสังคมอยางเฉพาะเจาะจงบางอยาง หรือ เมื่อตองอยูทามกลางความแตกตางหรือ
คนอื่น
คายส (Charles F.Keyes, ๑๙๗๙ อางถึงในยศ สันตสมบัติ. ๒๕๕๑: ๑๒-๑๓) อธิบายวา อัตลักษณ
ทางชาติพันธุ นอกจากทําหนาที่ในฐานะที่เปน “ตัวบงชี้หรือสัญญะ” ความเปนพวกเราแลว ยังมีหนาที่ใน
ฐานะที่เปน “ยุทธวิธี” ในการปรับตัวสําหรับกลุมคนที่ตองเผชิญกับประสบการณทางสังคมอยางเฉพาะเจาะจง
บางอยางเพื่อใหสามารถดํารงอยูไดทามกลางพวกเขา การดํารงไวซึ่งอัตลักษณทางชาติพันธุจึงเปนเรื่องของ
การตอรองและชวงชิงความหมาย ตลอดจนผลิตสรางอัตลักษณขึ้นมาใหมซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวันดี
สันติวุฒิเมธี (๒๕๔๕: ๒๒๘-๒๓๒) ที่ไดศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวไทใหญใน
หมูบานเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนพื้นที่ชายแดนระหวางประเทศไทยและพมา พบวา
ชาวไทใหญมีกระบวนการเลือกสรรอั ต ลักษณขึ้น มาสรางพรมแดนทางชาติพัน ธุของตนอยางหลากหลาย
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชวง ๔๐ ปที่ผานมา โดยกระบวนการ
สรางอัตลักษณมีความสัมพันธกับกลุมชาติพันธุอื่นที่อยูแวดลอมในลักษณะทาทาย ตอรองและประนีประนอม
โดยเฉพาะรัฐไทยกับรัฐพมาอยูตลอดเวลา ผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมในดานบทเพลงการเมือง ตําราเรียน
ไทใหญ สัญลักษณรูปธงชาติ และการแตงกายของนางรําลิเก ดวยเหตุนี้อัตลักษณทางชาติพันธุของชาวไทใหญ
บานเปยงหลวงจึงเปนสิ่งที่ไมแนนอนตายตัว และเปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการธํารงชาติพันธุของ
ชาวไทใหญภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี
ผลการศึกษาของวันดี สันติวุฒิเมธียังสอดคลองกับผลการศึกษาของสุกัญญา เบาเนิด (๒๕๔๙: ๒๖๕๒๖๘) ที่คนพบวา การสรางอัตลักษณของคนมอญยายถิ่นที่เปนแรงงานขามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร มีความ

๑๖
เลื่อนไหลไปมาตลอดเวลา และมีการเลือกใชอัตลักษณเมื่อตองปฏิสัมพันธกับสภาพสังคมที่แตกตางกันออกไป
ภายใตสังคมพมา คนมอญไดดํารงอัตลักษณของตนไวผานการสรางสํานึกรวมทางประวัติศาสตร ภาษา หนังสือ
และวัฒนธรรมประเพณี ตอมาในสมัยอาณานิคม เมื่อพมาไดรับเอกราชจากอังกฤษ มอญไดสรางอัตลักษณใหม
ที่เปนอัตลักษณเชิงการเมืองซึ่งสื่อถึงการแยกตัวและแตกหักกับรัฐพมา โดยสรางสํานึกเรื่องชาติ ผานการมี
ประวัติศาสตรและสัญลักษณรวมกัน เชน วันชาติมอญ ธงชาติมอญ เพลงชาติมอญ ชุดประจําชาติและสัตว
สัญลักษณ (หงส) เมื่อเขาสูภาวะทุนนิยมโลกาภิวัตน ทําใหกลุมชาติพันธุมอญจากพมากลายเปนผูอพยพและ
อยูในฐานะแรงงานขามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร คนมอญยายถิ่นไดซอนอัตลักษณความเปนพมาและเลือก
แสดงอัตลักษณความเปนมอญใหเดนชัดขึ้น เพื่อสรางการยอมรับและประนีประนอมกับสังคมไทย โดยเลือก
แสดงอั ตลั กษณความเป นมอญผา นภาษา วัฒนธรรมประเพณีและการจัดงานวันชาติมอญ หรือ วันรําลึก
บรรพบุรุษมอญ ซึ่งเปนอัตลักษณที่สรางขึ้นบนพื้นฐานความสัมพันธกับกลุมคนไทยเชื้อสายมอญ
จากผลการศึกษาทั้งสองขางตน เปนการตอกย้ําใหเห็นวา อัตลักษณทางชาติพันธุเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น
และมีความเปนพลวัตตลอดเวลา ดังนั้น การสืบทอดและผลิตอัตลักษณใหมจึงเกิดขึ้นไดเสมอภายใตกาลเวลาและ
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจิตรานุช ปานขาว (๒๕๕๑: ๑๔๗-๑๔๘) ที่คนพบ
วา อัตลักษณความเปนมอญของคนมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรีไดดํารงอยูอยางซับซอนและหลากหลาย
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน เนื่องจากคนมอญบางขันหมากเลือกที่จ ะ
ปรับเปลี่ยน เลือกรับและตอรองอัตลักษณ ทําใหอัตลักษณความเปนมอญปรากฏใหเห็นในลักษณะที่ไมหยุดนิ่ง
การแสดงใหคนอื่นเห็นถึงตัวตนของคนมอญไดกระทําผานพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับผี ซึ่งเปนการแสดงออก
ถึงอั ต ลั กษณความเป น มอญที่ มีอยู ห ลายระดับ ตามพิธีกรรมที่จัดขึ้น ทั้ง ในระดับ ครอบครัว เครือญาติและ
ทองถิ่น โดยปรากฏควบคูไปกับตํานาน ภาษาและสัญลักษณตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ
ของตนเองและกลุมในการควบคุมสมาชิกใหอยูในระเบียบกฎเกณฑของสังคมและมีความกตัญู รวมถึงเพื่อ
รักษาและขยายพื้นที่ในการประชันขันแขงระหวางกลุมชาติพันธุที่มีความแตกตางกันอีกดวย
ในขณะเดียวกัน เจือจันทร วงศพลกานันท (๒๕๔๙: ๒๘๘-๒๙๔) ไดพบวาผูที่สามารถธํารงอัตลักษณ
ความเปนมอญเอาไวไดอยางสมบูรณ ไดแก สตรีมอญที่อพยพจากพมาเขามาสูประเทศไทยเมื่อ ๕๐ ปกอน ที่
เรียกวารุนยายายถือเปนเสาหลักของชุมชนในการธํารงอัตลักษณความเปนมอญ แตเปนลักษณะของอัตลักษณ
ที่ตายตัวหยุดนิ่งไมมีความยืดหยุน โดยอัตลักษณที่แสดงออกอยางเขมขนไดแก ทรงผม การแตงกาย การใช
ภาษามอญ การปฏิบัติกิจทางศาสนา และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีมอญในชีวิตประจําวันอยาง
เครงครัด ในขณะเดียวกันก็พยายามสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญสูลูกหลานดวยการใชตัวเองเปนสื่อบุคคล
ทําใหเห็นเปนตัวอยาง อบรมสั่งสอนลูกหลานผานเรื่องเลาตาง ๆ เชน นิทานมอญ ประวัติความเปนมาของ
อาณาจักรมอญ ฯลฯ สวนผูหญิงรุนที่สองเปนรุนที่เกิดในประเทศพมาและอพยพติดตามครอบครัวเขามา
ตั้งแตวัยเด็ก เปนรุนที่พูดไดทั้งภาษาไทยและภาษามอญ ถือวาเปนรุนที่มีอัตลักษณที่เลื่อนไหลมากที่สุด ซึ่งคน
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กลุมนี้จะนิยามตนเองวาเปนผูที่มีอัตลักษณถึงสองชาติพันธุ โดยจะเลือกตอรองแสดงอัตลักษณใหเหมาะสม
กับสถานการณที่ตนเผชิญ เหตุที่บอกวาเปนคนมอญเพราะมีสายเลือดมอญและอยูในหมูบานของชาวมอญจึง
ตองแสดงความเปนมอญในขณะที่อยูในหมูบาน แตจะแสดงตนวาเปนคนไทยเมื่ออยูนอกชุมชนมอญ เนื่องจาก
เกิดบนแผนดินไทยรูจักวัฒนธรรมประเพณีไทย มีความจงรักภักดีตอพระเจาแผนดินไทย ที่สําคัญที่สุดคือ
สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยไดอยางฉะฉานเฉกเชนคนไทยคนหนึ่ง ดังนั้นอัตลักษณของคนกลุมนี้จึงมีความ
ลื่นไหล ไมถาวร และอัตลักษณที่ปรากฏเปนเพียง “ภาวะแหงการแสดง” เพียงชั่วครั้งคราวเทานั้น
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุมาประยุกตใชในการศึกษาเพื่อทําความ
เขาใจและอธิบายกระบวนการผลิตสรางและดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุของกลุมชาติพันธุมอญคลองบางนาวาได
กระทําผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมในรูปแบบใดและดวยเทคนิค/ยุทธวิธีใด เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
แสดงถึงการมี “ตัวตน” ในพื้นที่ โดยผูวิจัยไดพิจารณาอัตลักษณความเปนมอญในฐานะที่ไมใชผลผลิตที่ไดรับ
การสืบทอดมาทางสายเลือดเพียงอยางเดียว แตพิจารณาวาอัตลักษณความเปนมอญไดถูกผลิตสรางขึ้นใหม
และตี ค วามหมายใหม โ ดยใช อดี ต เป น พื้ น ฐาน ซึ่ ง อั ต ลั กษณ ความเป น มอญจะถู ก ประกอบสร า งผ า นการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมในรูปแบบใดนั้นยอมแยกไมออกจากสภาพความเปนอยูและวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ
การเมือง สภาพสังคม วัฒนธรรมในเมืองหลวงที่มีการเปลี่ยนแปลงและเลื่อนไหลอยูตลอดเวลา อีกทั้งผูวิจัย
มองวาอัตลักษณความเปนมอญเปนเรื่องของกระบวนการตอรองและชวงชิงความหมายที่เกิดจาการปะทะ
สังสรรคระหวางอํานาจของรัฐ และกระแสโลกาภิวัตนอีกดวย กระบวนการผลิตสรางอัตลักษณทางชาติพันธุจึง
เปนปรากฏการณที่ไมไดหยุดนิ่งตายตัว หากแตมีการเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปตามความสัมพันธของ Actors
และ Agencies ในแตละบริบท
แนวคิดการประดิษฐประเพณี (The Invention of Tradition)
อีริค ฮอบสบอวม (Eric Hobsbawm. ๑๙๘๓: ๑ – ๑๔) นําเสนอแนวคิดการประดิษฐประเพณีไวใน
หนังสือชื่อ “The Invention of Tradition” โดยฮอบสบอวมและเรนเจอร (Hobsbawm & Ranger) ซึ่งเปน
นักประวัติศาสตรไดใหความหมายของคําวา “ประเพณีประดิษฐ” ไววาหมายถึง ชุดหนึ่ง ๆ ของปฏิบัติการ (A
Set of Practice) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะถูกกําหนดขึ้นจากผูที่มีอํานาจเหนือกวา สรางเปนกฎเกณฑใหเกิดการ
ยอมรั บ ในรู ป ของสั ญ ลั กษณ ห รื อพิ ธี กรรมที่มีคุ ณคา ด วยการสงทอดโดยการผลิตหรือการกระทําซ้ํา และ
แสดงออกอยางตอเนื่องจนกลายเปนบรรทัดฐานทางสังคม ลักษณะของประเพณีประดิษฐจะแสดงถึงความ
ตอเนื่องเชิงประวัติศาสตรกับอดีตเพื่อยืนยันความเปนของแท (Authenticity) โดยอดีตเชิงประวัติศาสตรที่เปน
ประเพณีใหมที่จะจัดวางตนเองลงไปนั้นไมจําเปนตองเปนอดีตที่ยาวนาน
ในช วง ๒ ศตวรรษที่ผ านมา ความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้น ในขอบเขตที่กวางขวางและในอัตราที่
รวดเร็ว ทําใหชุมชนและโครงสรางอํานาจแบบเดิมที่ไมสามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได ตองสูญสลาย
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ไปและเกิดการประดิษฐสรางประเพณีใหมขึ้นมาทดแทน โดยอาจจะมีการประยุกตใชของเกาในเงื่อนไข/
บริบทใหม หรือการใชรูปแบบเกาเพื่อจุดประสงคใหม สิ่งเหลานี้ไดถูกดัดแปลง ถูกทําใหเปนพิธีกรรมและถูก
ทํ า ให เ ป น สถาบั น หรื อ เพื่ อเป า หมายใหมในระดับ ชาติ อยางไรก็ต าม ประเพณีป ระดิษฐตั้งแตยุคปฏิวั ติ
อุตสาหกรรมเปนตนมา แบงได ๓ ประเภท ซึ่งยังมีความคาบเกี่ยวทับซอนกันอยู คือ
๑. ประเภทที่สถาปนาหรือสรางสัญลักษณที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางสังคม (Social Cohesion)
หรือความเปนสมาชิกของกลุม ทั้งที่เปนชุมชนแทและชุมชนเทียม
๒. ประเภทที่ ส ถาปนาและสร า งความชอบธรรมให กั บ สถาบั น สถานการณ สถานภาพ หรื อ
ความสัมพันธเชิงอํานาจ
๓. ประเภทที่มีเป า หมายหลั กเพื่อการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) อบรม สั่งสอนในเรื่ อง
ความเชื่อ ระบบคุณคาและแบบแผนพฤติกรรมตาง ๆ
ฮอบสบอมวมอางถึงประเพณีประดิษฐหลายประเพณีบนเกาะอังกฤษวา ประเพณีที่ดูเหมือนมีความ
เปนมายาวนานที่ปรากฏในปจจุบัน แทจริงแลวมันก็คือ ผลิตผลของยุคหลังคริสตศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ประเพณี
ซึ่ งปรากฏหรื อกลายเป นสิ่ งเก าแก เหล านี้ แทที่จริงแล วเพิ่งถือกําเนิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ และไดถูกสร างหรื อ
ประดิษฐขึ้นมาใหม หลายคนคุนเคยกับวิทยาลัยเกาแกของอังกฤษซึ่งทําใหคิดไปวาเปนสถาบันที่สืบเนื่องมาจาก
ประเพณีทองถิ่นที่รายรอบ เชนเดียวกันกับงานรื่นเริงประจําป การรองเพลงสวด (Carol) ในหอสวดของ King’s
College และ Cambridge ใน Christmas Eve รวมทั้งการกอรูปการประชุมของสมาคมวารสารประวัติศาสตร
Past & Present ที่ใชหลักการยอนปจจุบันคืนสูอดีต ประเพณีประดิษฐไดถูกใชอยางกวางขวาง โดยการ
ประดิษฐ การสราง และการสถาปนารูปใหม (Formally Institute) และการอุบัติขึ้นใหมในความผิดแผกจาก
รูปแบบเดิมเล็ก ๆ นอย ณ ชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง หรือบางครั้งก็อาจเปนการเกิดขึ้นใหมอีกครั้งดวยตัวของ
มันเองอยางยิ่งใหญและรวดเร็ว เชน งานคริสตมาสของกษัตริยที่แผกวางไปทั่วเกาะอังกฤษ ซึ่งดูเสมือนวาเปน
ราชประเพณีอันแสนยาวนาน แตแทจริงแลวก็เพิ่งจะถูกประดิษฐขึ้นในป พ.ศ.๒๔๗๕ นี่เอง
นอกจากนี้ ฮอบสบอวมยังชี้ใหเห็นวาประเพณีประดิษฐมีหนาที่สําคัญทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ดั งนั้ น จึ งมี การสร า งประเพณี ป ระดิ ษฐเพื่อ เปน เครื่อ งมือรับ ใช วัตถุป ระสงคตาง ๆ ทั้งดานการเมืองและ
เศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม เชน การใชประเพณีประดิษฐเพื่อสนองตอบเปาหมายทางการเมืองในการควบคุม
บงการ สรางอํานาจเหนือในการปกครอง เชน ลัทธิชาตินิยม หรือ การสรางประเพณีประดิษฐเพื่อสนองตอบ
เปาหมายทางเศรษฐกิจในตลาดทุนนิยม เชน ธุรกิจการถวิลหาอดีตในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนตน
จากสาระสําคัญ ความหมาย และปรากฏการณที่เรียกวาประเพณีประดิษฐ (Invented Tradition)
ตามแนวคิดของฮอบสบอวมขางตน ประเพณีประดิษฐ จึงหมายถึง ปฏิบัติการยอนกลับไปนําเอาประเพณีเดิม
หรือสิ่งเดิมที่ขาดหายไป ณ ชวงเวลาหนึ่ง ดวยเหตุผลอยางใดอยางหนึ่งมาประดิษฐใหมในเงื่อนไขใหมซึ่งเปน
การประดิษฐขึ้นมาเพื่อรับใชปจจุบันอีกครั้ง แมวาจะตางเงื่อนไขกัน ดังนั้น การรื้อฟนประเพณีขึ้นมาใหมจึง
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ไมเหมือนเดิม อาจตองมีการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ลดทอน เพิ่มเติมบางสวนของโครงสรางหรือรายละเอียด
ทั้งดานเนื้อหา รูปแบบ เปาหมายและการใหความหมายใหม นักวิชาการจะเรียกกระบวนการรื้อฟนพรอมการ
ประดิษฐประเพณีวา Re-Inventing Tradition สวนในภาษาไทยอาจเรียกวา “การรื้อฟน-ประดิษฐสราง
ประเพณี”
ดังกรณี เธียรชาย อักษรดิษฐ และคณะ (๒๕๔๕ : ๒๐๑–๒๐๔) ไดกลาวถึง “การรื้อฟนประเพณี
เกา” และ “การประดิษฐประเพณีใหม” ของสังคมชาวไทใหญบานเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหมวา หลังจากขุนสาวางอาวุธลงเมือ่ ป พ.ศ.๒๕๓๙ ทําใหโครงสรางทางอํานาจสวนบนของชาวเปยงหลวง
ซึ่งเปนทหาร ไทใหญพังทลาย โครงสรางสวนลางก็ไดรับผลกระทบตามมา งานประเพณีตาง ๆ ที่กองทัพเคย
จัดอยางยิ่งใหญไดเลิกลมไปหรือจัดกันอยางเงียบเหงา กระทั่งพระภิกษุชาวไทใหญรูปหนึ่งไดกลับมาประจําที่วัด
ฟาเวียงอินทรไดนําพาชาวไทใหญเปยงหลวงรื้อฟนประเพณีเกาและประดิษฐประเพณีใหมขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งเปน
การฟนฟูประเพณีเกาบางประเพณีขึ้นมาในรูปแบบใหม รวมทั้งการประดิษฐประเพณีขึ้นมาใหมเพื่อรับใช
อุดมการณเกา อาทิ งานปอยปใหมและงานปอยครูหมอไท และงานปอยปดภาคเรียนภาษาไทใหญภาคฤดูรอน
เปนตน
จะเห็นไดวา การรื้อฟนประเพณีเกาและประดิษฐประเพณีใหมที่สืบทอดกับรูปแบบจากอดีตดังแนวคิด
ของฮอบสบอว มนั้น เป นผลมาจากชาวไทใหญกลุมนี้ตองการรื้อและสร างอัตลักษณเพื่ อบงบอกความเป น
ไทใหญแกตนเอง พรอมไปกับการจัดวางความเปนชุมชนไทใหญในพื้นที่รัฐชาติของประเทศไทยไปพรอมกัน
สวนกรณี ของเอกรินทร พึ่งประชา (๒๕๔๕: ๒๐๕-๒๐๙) ไดใชแนวคิดประเพณีประดิษฐ ศึ กษา
ความหมายของพระราหู แหงวัดศีร ษะทองที่ ถูกนําไปใชเป นเครื่องมือในการแสดงบทบาทตาง ๆ ในแตล ะ
ชวงเวลา โดยพบวา ยุคปฐมบทของการกอตั้งชุมชน ความเชื่อพระราหูถูกอางอิงเปนเครื่องรางในฐานะรูป
เคารพบูชาของชุมชนลาวเวียงศีรษะทอง โดยแสดงบทบาททําใหเกิดการรวมกลุมและชวยบรรเทาวิกฤตชีวิต
อัน เนื่ องมาจากแรงกดดั นทางสั งคม เชน ศึกสงครามระหวางไทย-ลาวสมัย กรุงธนบุ รี ตอต นรั ต นโกสิน ทร
กฎขอบังคับของรัฐไทยที่มีลักษณะกดดัน สภาพของชุมชนที่แยกตัวโดดเดี่ยวและสภาพทางกายภาพที่แหงแลง
เปนตน
ตอมาเปนยุครื้อฟนการสรางเครื่องราง พระราหูถูกใชโฆษณาชวนเชื่อเพื่อมุงหวังใหเศรษฐกิจของวัด
เจริญรุงเรืองเพราะวัดตกอยูในสภาพทรุดโทรมมาหลายสิบป อีกทั้งยังไดรับแรงกดดันจากนโยบายการศึกษาที่ให
วัดสรางโรงเรียนโดยเริ่มวางแผนใชในรัชกาลที่ ๕ และถูกปฏิบัติเรื่อยมาจนมีผลบังคับใชทั่วราชอาณาจักรใน
รัชกาลที่ ๗ ขณะเดียวกันถือเปนการสรางเพื่อตอบสนองตอผูคนบางกลุมที่ไดรับผลกระทบจากสภาพทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ผันแปรในสมัยรัชกาลที่ ๖ ถึง ๘ และในยุคโลกาภิวัตนนั้น ประเพณีประดิษฐได
กอใหเกิดวาทกรรมในสังคมขึ้นวาเปนการสรางเพื่ออนุรักษความเชื่อแบบดั้งเดิมหรือเปนพุทธพาณิชย ดังเห็น
จากตํานานพระราหู ที่ถูกนํ ามาอา งอิงใหสัมพัน ธกับ ความเชื่อของบรรพบุรุษลาวเวียงศีรษะทอง และเกิด

๒๐
พิธี กรรมไหว บูช าพระราหู ในรู ปแบบใหม ดว ยเครื่องเซนของดํา ๘ อยาง เปนตน อยางไรก็ตาม ประเพณี
ประดิษฐยุคนี้มีผลใหความเชื่อพระราหูวัดศีรษะทองมีความโดดเดนไมเหมือนใคร ทําใหผูศรัทธาพระราหูบาง
กลุมยอมรับวาวัดศีรษะทองเปนตนตํารับพระราหูในบริบทสังคมไทย ดังนั้น การเกิดขึ้นของ “ประเพณีประดิษฐ”
ความเชื่อพระราหูนั้น กอตัวขึ้นจากทั้งกระบวนการสรางอดีต และการอางอิงใหมจนเกิดเปนพิธีกรรมรูปแบบ
ใหมที่สามารถตอบสนองความต องการของกลุ มชนชั้นกลางในเมืองที่ประสบป ญหาวิ กฤตแหงชี วิ ต และไม
สามารถหาทางออกไดเปนอยางดี
นอกจากนี้เจือจันทร วงศพลกานันท (๒๕๔๙: ๒๙๗-๒๙๘) ก็ไดศึกษาเรื่องกระบวนการสรางอัตลักษณ
ของสตรีชายแดนกลุมชาติพันธุมอญและปฏิสัมพันธกับกลุมพมาและไทย : กรณีศึกษาชุมชนมอญในจังหวัด
กาญจนบุรี พบวา คนมอญมีการสรางอัตลักษณใหม ๆ ผานประเพณีประดิษฐ (invented tradition) เพื่อ
ตอรองทางการเมือง (อํานาจรัฐพมา) อีกดวย ไดแก การชักและประดับธงชาติมอญที่มีสัญลักษณเปนรูปหงสบิน
เพื่อสื่อความหมายถึงการตอสูกูชาติมอญ การประดิษฐและใชเพลงชาติมอญ การจัดงานวันชาติมอญ พรอมทั้ง
การกําหนดใหทุกวันจันทรของแตละสัปดาหเปนวันของชาวมอญคือ Mon’s Day โดยถือวาเปนวันที่ชาว
มอญตองแตงชุดประจําชาติของตนเอง เปนตน
ในขณะเดียวกัน จินตนา แปบดิบ (๒๕๕๖: ๗๕) ไดศึกษาเรื่อง วาทกรรมอัตลักษณไทใหญชุมชนบาน
เมาะหลวง ตํ าบลแม เมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวั ดลํ าปาง ไดพบวา ชุ มชนบานเมาะหลวงได มีกระบวนการ
สรางอัตลักษณความเปนไทใหญ ผานกระบวนการรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณีการแสดงศิลปะแบบไทใหญ เชน
การแสดงชุดฟอนกองมองเจิง ฟอนกองกันยาว ฟอนนางนก และฟอนกิงกะหรา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
สื่อสารใหคนในชุมชน กลุมชาติพันธุอื่นในชุมชนและสังคมภายนอกชุมชนบานเมาะหลวงใหไดรับรูการมีตัวตน
ของกลุมลูกหลานชาวไทใหญชุมชนบานเมาะหลวง
จากแนวคิด “ประเพณีประดิษฐ” และกรณีการรื้อฟน-ประดิษฐสรางประเพณีทั้ง ๔ กรณีขางตน
ผู วิ จั ย ได ใ ช เ ป น แนวคิ ด และแนวทางสํ า คั ญ ในการทํ า ความเข า ใจและอธิ บ ายให เ ห็ น ถึ ง กระบวนการนํ า
ศิลปวัฒนธรรมในอดีตของชาวมอญคลองบางนามารื้อฟนและประดิษฐสรางใหม เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
ประกอบสรางอัตลักษณความเปนมอญ เพื่อบงบอกถึงความมีตัวตนของกลุมชาติพันธุมอญคลองบางนาใน
พื้นที่เมืองหลวง
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรม (Culture, Tradition and Ritual)
เอ็ดวารด บี ไทเลอร (Edward Taylor อางถึงในยศ สันตสมบัติ. ๒๕๕๙ : ๑๔) นักมานุษยวิทยาชาว
อังกฤษในหนังสือ Primitive Culture (๑๘๗๒) ใหความหมายของคําวา “วัฒนธรรม” ไววา วัฒนธรรมคือ
ผลรวมของระบบความรู ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัย
ตาง ๆ ซึ่งเปนผลมาจากการเปนสมาชิกของสังคมแตก็มีการใหความหมายตางกันออกไปอีกหลายความหมาย

๒๑
โดยสวนใหญแลว คําจํากัดความของวัฒนธรรมมักจะเนนถึงระบบความเชื่อ (Believe System) และคานิยม
ทางสังคม (Social Values) วัฒนธรรมไมใชพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได แตเปนระบบความเชื่อและคานิยมทาง
สังคมซึ่งอยูเบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย วัฒนธรรมคือ กฎระเบียบหรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่คนใน
สังคมยอมรับ วัฒนธรรมคือวิถีชีวิต (Way of Life) ของคนในสังคม เปนตน และมนุษยเมื่อมาอยูรวมกันเปน
สั ง คมได ร ว มกั น สร า งสรรค สิ่ ง ต า ง ๆ ขึ้ น เพื่ อ ควบคุ มพฤติ ก รรมของคน จรรโลงสั ง คม และได กลายเป น
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ความเชื่อเปนวัฒนธรรมทางความคิดที่มนุษยในทุกสังคมสรางขึ้นเพื่อทําใหเกิด
ความมั่นคงทางดานจิตใจของมนุษย เพราะความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเปนความตองการพื้นฐานของมนุษย
Bronislaw Malinowski (อางถึงใน ยศ สันตสมบัติ. ๒๕๔๐: ๓๑) ไดแบงความตองการของมนุษยออกเปน ๓
ประเภทคือ
๑. ความตองการพื้นฐานทางรางกายและจิตใจ เชน อาหาร ที่อยูอาศัย
๒. การตอบสนองรวมกันของสมาชิกในสังคม หมายถึง การทํางานรวมกันของสมาชิกในสังคมเพื่อ
ตอบสนองความต องการพื้น ฐานทางร างกายและจิต ใจ การทํ างานร วมกัน ทําใหเกิด การจัดตั้งองค กรและ
สถาบันสังคมตาง ๆ
๓. ความต อ งการเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ ความต อ งการนี้ ไ ด รั บ การตอบสนองโดยการพั ฒ นาระบบ
วิทยาศาสตร ศาสนาและไสยศาสตร และศิล ปะขึ้นในสังคม Malinowski อธิบ ายวาระบบการเรียนรูห รือ
วิทยาศาสตรทําหนาที่ตอบสนองความตองการเรียนรูและเขาใจธรรมชาติ แตเมื่อวิทยาศาสตรไมสามารถ
อธิบายปรากฏการณบางอยางได มนุษยก็ใชระบบไสยศาสตรและศาสนาเพื่ออธิบายปรากฏการณเหลานั้น
ทําใหมนุษยมีความเขาใจและมีความรูสึกปลอดภัย นอกจากนั้นศาสนาและพิธีกรรมยังมีหนาที่เสริมสรางความ
เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและความรวมมือระหวางสมาชิกในทางศาสนาหรือความเชื่อในสิ่งที่มีอํานาจเหนือมนุษย
ไมรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง
อนึ่ง วัฒนธรรมกลายเปนสิ่งที่มนุษยทุกชาติทุกภาษาตางก็มีเหมือนกัน เปนชีวิตของคนที่อยูในสังคม
เดียวกัน แตวัฒนธรรมของคนแตละกลุมแตละสังคมตางก็มีรูปแบบและวิถีทางที่ไมเหมือนกันขึ้นอยูกับเงื่อนไข
หลายอย า งหลายประการ อาทิ การอยูในสภาพแวดลอมที่ตางกัน และความเปน มาทางประวัติศาสตร ที่
แตกตางกัน เปนตน ลักษณะอยางหนึ่งที่ขาดไมไดในวัฒนธรรมของมนุษยคือ การมีประเพณี ซึ่งหมายถึงการ
ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางสืบเนื่องเปนที่ยอมรับของคนในสังคมเปนเวลานานหลายชั่วคน มีการถายทอดจากคนรุน
หนึ่งมายังรุนตอ ๆ มาได หากผูหนึ่งผูใดไมเห็นดวยหรือไมทําตามก็อาจถือไดวาทําผิดประเพณีอาจไดรับการ
ติฉินนินทาหรือแมกระทั่งถูกลงโทษได แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็หาไดหมายความวาบรรดาสิ่งที่เปนประเพณีทั้งหลาย
จะตองยืนยงอยูคูฟาดินโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงและหมดสิ้นไป ประเพณี ใดจะยื นยงอยูไดน านเท าใดนั้ น
ขึ้นอยูกับคนในสังคมที่เห็นและรูสึกวายังมีความหมายและความสําคัญตอการอยูรวมกันเปนพวกเดียวกัน

๒๒
หรือไม ถายังมีอยูก็ดํารงอยูได แต เมื่อหมดความสําคัญลงเมื่อใดก็อาจเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดลงได เกิด มี
ประเพณีใหมที่มีความหมายมากกวาขึ้นมาแทนที่
สําหรับพิธีกรรมนั้นเปนภาษาสัญลักษณที่สื่อถึงความเชื่อ ซึ่งอาจเปนความเชื่อที่เปนศาสนาหรือมิใช
ศาสนาก็ได สามารถศึกษาไดหลายมิติหลายระดับ อาทิ ระดับปจเจก ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน เปนตน ใน
มิติการถายทอดสารมีทั้งที่เปนการถายทอดตัวเนื้อหาความเชื่อ และการถายทอดอารมณรวม พิธีกรรมเปน
โอกาสที่สารบางอยางจะถูกผลิตซ้ํา ถูกตอกย้ําในจิตสํานึกของสมาชิกที่เขารวม การที่อุดมการณรวมถูกผลิตซ้ํา
ใหทรงพลังไดนี้ก็เพราะพิธีกรรมเปน ภาษาที่ เนน การใชความรูสึ กเปนสื่อในการถ ายทอดสารที่เป นเนื้ อหา
ความรูสึกแบบตาง ๆ จะถูกสรางผานสัญลักษณหลายชนิด เชน การรําในพิธีบวช เปนตน ไมวาจะเปนแบบใด
ก็ตาม การเราความรูสึกในพิธีกรรมทําใหเนื้อสารที่จะสื่อมีพลัง มีชีวิต มีอํานาจเหนือจิตใจ เปนการดึงสมาชิก
สังคมออกมานอกประสบการณยามปกติได
ถาจะมองมิติหนาที่ทางสังคมของพิธีกรรมมีการจัดแบงประเภทพิธีกรรมไดในหลายลักษณะ ไดแก
พิธีกรรมที่เนนการควบคุมธรรมชาติ (Technological Ritual) ในแงนี้พิธีกรรมเปรียบเสมือนเทคโนโลยีที่มี
ผูเชี่ยวชาญ คือ หมอผีมาเปนตัวกลางที่เชื่อมตอกับพลังเหนือธรรมชาติ เชน พิธีกรรมเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวการ
บวงสรวงเทพที่เกี่ยวของกับการผลิต หรือพิธีกรรมการรักษาพยาบาลตาง ๆ พิธีกรรมที่มุงควบคุมมนุษยหรือ
เปนที่ถายทอดคานิยมรวมแกสมาชิกในสังคม (Ideological Ritual) เชน พิธีกรรมเปลี่ยนผานตาง ๆ ใน
ขั้นตอนของชีวิต พิธีกรรมที่ชวยใหปจเจกเขาถึงจุดหมายศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาหรือเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
เทพเจา (Salvation Ritual) เชน การสวดมนต หรือการสารภาพบาป และสุดทายคือ พิธีกรรมสําหรับเยียวยา
ความเจ็บปวยหรือภาวะวิกฤตของสังคม (Revitalization Ritual) เชน ขบวนการพระศรีอาริยเปนตน
(อภิญญา เฟองฟูสกุล, มปป.)
จากการศึกษาของณัฐภัทร สุรินทรวงศ (๒๕๕๒: ๑๕๔-๑๕๖) เรื่องความเชื่อและพิธีกรรมฟอนผีกับ
กระบวนการสรางความเปนชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีบานดอกบัว จังหวัดลําปางนั้นพบวา กระบวนการสราง
ความเปนชุมชนบานดอกบัวมีความเชื่อและพิธีกรรมฟอนผีเปนกลไกสําคัญใหเกิดกระบวนการชุมชน ไดแก
การรื้อฟนสํานึกแหงรากเหงา การสรางคุณคาของความเปนชุมชนและการสรางพลังชุมชน พิธีฟอนผีเปน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ไมไดจํากัดพื้นที่เฉพาะภายในครัวเรือนแตไดขยายวงกวางออกไปเชื่อมโยงกลุมคนที่
นับถือผีกลุมอื่น ๆ โดยมีลักษณะเปนเครือขายที่ยึดโยงกันไวอยางสลับซับซอน ผลจากการที่สมาชิกภายในและ
ภายนอกชุมชนไดเขารวมประกอบพิธีฟอนผี ทําใหเกิดความชวยเหลือรวมมือแบงปนระหวางกลุมที่เรียกวา
กระบวนการฮอมใน ๔ รูปแบบคือ การฮอมแรง การฮอมใจ การฮอมของและการฮอมเงิน การชวยเหลื อ
เกื้อกูลที่ตางตอบแทนกันนี้เปนผลพลอยไดที่ติดตามมาจากการรวมกลุมประกอบพิธีกรรมฟอนผี ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของนิตินันท พันทวี (๒๕๔๔: ๒๙๓) ที่ไดคนพบวาพิธีกรรมบายศรีสูขวัญของชาวชุมชนบาน
หมูมน ตําบลหมูมน อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ดไดถูกใชเปนเครื่องมือในการสรางสัมพันธภาพที่ถูกตอง

๒๓
สรางสรรคและสอดคลองกันระหวางคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ คนกับคน คนกับสิ่งแวดลอม พรอมกับสราง
ความผูกพัน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในชุมชนซึ่งเปนการสรางพลังชุมชนในการพัฒนาใหเกิด
ดุลยภาพ
นอกจากนี้ จากการศึกษาของพิทยา บุษรารัตนและอารยา ดําเรือง (๒๕๕๗: ๒๘) ที่พบวา ปจจัยที่
สงผลตอกระบวนการทางสังคมเพื่อการธํารงและสืบสานความเปนไทยของคนไทยที่อาศัยอยูในรัฐทางตอน
เหนือของประเทศมาเลเซีย ประการหนึ่งคือ ปจจัยดานความเชื่อประเพณีและพิธีกรรม คนไทยในรัฐตอนเหนือ
ของมาเลเซียมีความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมสวนใหญเหมือนกับคนไทยในภาคใต กลาวคือ มีความเชื่อ
เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษหรือผีปูยาตายาย หรือความเชื่อเกี่ยวกับเทวดา เทพเจาซึ่งเกี่ยวของกับความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรมเหลานี้ พบวา สวนใหญเปนประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับความเชื่อเรื่องผี
และพุทธศาสนา ประเพณีในรอบปและรอบชีวิต เชน ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
งานศพ ประเพณี ลอยแพ ประเพณี บวชนาค ประเพณีชิ งเปรต เปน ตน ประเพณีและพิธี กรรมเหลานี้เป น
ประเพณีที่ชาวไทยในมาเลเซียรวมกันจัดขึ้นในหมูบานของตนจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของชาติพันธุ ซึ่ง
ทําใหเกิดการรวมกลุมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สรางใหเกิดความรูสึกและความสามัคคีในหมูคณะ จึงถือไดวา
ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการธํารงและสืบสานความเปนไทยของคนไทยในรัฐ
ตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
จากแนวคิดวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยไดนํามาใชเปน
แนวทางในการวิเคราะหและอธิบายใหเห็นถึงหนาที่ทางสังคมของวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเพณีวันมาฆบูชาของชาวมอญคลองบางนาในการเปนกลไกสําคัญใหเกิดกระบวนการรวมกลุมของ
สมาชิกในชุมชน เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลและรวมมือกันทั้งแรงกาย แรงใจ ขาวของ และเงินทอง ผลจากการที่
สมาชิ กในชุ มชนเข าร วมประกอบประเพณี ไดทําใหเกิดความผูกพันและสร างความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
นอกจากนี้ ประเพณียังทําหนาที่ในการเปนเครื่องมือผลิตซ้ําความเชื่อ ความรูสึก และอุดมการณรวมของชาว
มอญคลองบางนาสงทอดไปยังลูกหลานซึ่งเปนสมาชิกในชุมชนอีกดวย
แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน (People’s Participation)
การมีสวนรวมถือเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญในการผสานความรวมมือของชุมชนการมีสวนรวม
เปนตัวชวยสํ าคัญในการแกไขปญหาในการพัฒนาประเทศอยางมี นัยยะสําคัญการมีสวนรวมชวยใหคนใน
ทองถิ่นสามารถจัดการปญหาไดดวยตนเองโดยไมตองรับคําสั่งจากหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งทั้งนี้เพราะ
ปญหาแตละพื้นที่มีความแตกตางกันแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน (People’ s Participation) ไดเขา
มามีบทบาทในการพัฒนาประเทศตั้งแตชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๕ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกลาวเปน
แผนที่พยายามจะพัฒนาจากฐานรากคือจากลางขึ้นบน (Bottom-Up) จากแตเดิมเปนรูปแบบบนลงลาง (Top
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Down) ซึ่งแนวคิดการพัฒนาแบบลางขึ้นบนจะเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาที่ “คน” เขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ที่กลุมคนไดรับประโยชนอยางไรก็ตามความหมายของคําจํากัดความของการมีสวนรวมของประชาชนมี
ผูใหความหมายที่หลากหลายเชน อคิน รพีพัฒน (๒๕๒๗: ๑๐๑) ไดแบงการมีสวนรวมของคนในชุมชน
ออกเปน ๔ ขั้นตอนคือ
๑. การคิดคนปญหาสาเหตุของปญหาตลอดจนแนวทางแกไข
๒. การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแกไขปญหา
๓. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
๔. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
นอกจากนี้ปรัชญา เวสารัชช (๒๕๒๘: ๔-๕) ยังไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนวาควรมี
ประเด็นที่ครอบคลุมเรื่องของโอกาส รวมถึงการสรางโอกาสที่สามารถทําใหสมาชิกทุกคนในชุมชนและสังคม
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อนําไปสูพลังในการสรางการพัฒนาพรอมที่จะเอื้อประโยชนแกสวนรวม รวมไปถึง
การมีสวนรวมตองเกิดขึ้นจากความสมัครใจและเปนประชาธิปไตย ทั้งนี้ปรัชญายังเสนอวาการมีสวนรวมเปน
ตัวเชื่อมโยงระหวางสวนที่ประชาชนลงแรงและทรัพยากรเพื่อพัฒนากับประโยชนที่จะไดรับจากการลงทุนลง
แรงดังกลาว กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจไมวาระดับทองถิ่นภูมิภาคและ
ระดับชาติจะชวยกอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชนที่ไดรับ นอกจากนี้
เขายั งอธิบ ายว าการมี สว นร วมของประชาชนอาจผิดแผกแตกตางกัน ไปตามสภาพเศรษฐกิจ ของประเทศ
นโยบายและโครงสรางการบริหารรวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชาชน ทั้งนี้ในเรื่องการมีสวนรวมของ
ประชาชนมิได เ ป น เพีย งเทคนิ ควิ ธี การแตเปน ปจ จัยสําคัญ ในการประกันใหเกิดกระบวนการพัฒ นาที่เอื้อ
ประโยชน ตอประชาชน โดยเริ่มจากความสนใจและความกั งวลรวมกันความเดือดรอนและความไม พอใจ
รวมกันที่มีตอสถานการณที่เปนอยูจะผลักดันใหสมาชิกในสังคมมุงสูการรวมกลุมกันวางแผนและลงมือกระทํา
รวมกัน ตลอดจนถึงการตกลงใจรวมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา
นอกจากนี้ วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (๒๕๓๑: ๑๑-๑๕) ไดเสนอวาความหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยทั่วไปหมายถึงการเขารวมอยางแข็งขันและอยางเต็มที่ของกลุมบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียในทุก
ขั้น ตอนของโครงการหรืองานพั ฒ นา โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสว นรวมในอํานาจการตัดสิน ใจและหนาที่
รับผิดชอบ การมีสวนรวมจะเปนเครื่องประกันวาสิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียตองการมากที่สุดนั้นจักตองไดรับการ
ตอบสนองและทําใหมีความเปนไปไดมากขึ้นและผูเขารวมทุกคนตองไดรับผลประโยชนเสมอกัน โดยวันรักษได
ระบุถึงกระบวนการพัฒนาชนบทวามี ๕ ขั้นตอนคือ ๑. การมีสวนรวมของประชาชนในการวิเคราะหชุมชนเพื่อ
นํ าไปสู การค น หาป ญ หาและความต องการที่แทจ ริงของชุมชนตลอดจนการจัดลําดั บ ของปญ หาและการ
คัดเลือกปญหาที่จะแกไขตามลําดับวาจะทําอะไรกอนหรือหลังคนที่อยูในชุมชนตองรับรูถึงปญหาไมใชใหคน
นอกเขามาชี้ปญหา ๒. การมีสวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ๓. การมีสวนรวมในการเลือกวิธีและ
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การวางแผนในการแกปญหา ๔. การมีสวนรวมดําเนินการตามแผน เชน การสละแรงงานและทรัพยากรตาง ๆ
๕. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
จากแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน ผูวิจัยสามารถนํามาออกแบบกระบวนการทํางานวิจัยเพื่อ
สงเสริมใหประชาชนทองถิ่นในฐานะผูเปนเจาของวัฒนธรรมเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานสอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชน

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพืน้ ที่วิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชนคลองบางนาและจังหวัดสมุทรปราการ
งานวิ จั ยที่ เ กี่ย วของกับ ชุ มชนคลองบางนาและจังหวัดสมุทรปราการ ในขอบขายที่สัมพันธกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย พบวา มี ๓ เรื่อง ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยภายใตกรอบความคิดดานประวัติศาสตรที่ได
กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางสังคมของผูคนในจังหวัดสมุทรปราการที่เกิดจากการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว ดังนี้
กั ล ย ว ดี เรื อ งเดช (๒๕๕๒: ๘๖-๘๗) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “พั ฒ นาการด า นอุ ต สาหกรรมของจั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ ในช ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๔-๗ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๙)” มี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการดานอุตสาหกรรมและปจจัยเกื้อหนุนความเจริญเติบโตทางดานอุตสาหกรรม
รวมทั้งวิเคราะหผลจากการพัฒนาการดานอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิด
จากการพัฒนาการดานอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ
จากการศึกษาพบวา ปจจัยหลักที่ทําใหจังหวัดสมุทรปราการมีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมมา
อยางตอเนื่องเกิดจากการไดเปรียบในดานทําเลที่ตั้งที่ใกลกรุงเทพมหานครซึ่งเปนศูนยกลางการคาที่สําคัญของ
ประเทศประกอบกับระบบคมนาคมขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา การมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหบริการ
รวมทั้งนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกาศกระทรวง
อุ ต สาหกรรมในการกํ า หนดเขตพื้ น ที่ ป ระกอบการอุตสาหกรรมในจั งหวั ดสมุทรปราการ การจัด ตั้ง นิค ม
อุตสาหกรรมบางปูและนิคมอุตสาหกรรมบางพลี รวมถึงมาตรการสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (B.O.I.)
จากการที่รัฐบาลสงเสริมใหจังหวัดสมุทรปราการเปนเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ทําใหการพัฒนาดาน
อุ ต สาหกรรมในสมุ ทรปราการมี การเจริญ เติบ โตและการเปลี่ย นแปลงอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นตามลําดับและมีหลากหลายประเภท สงผลใหเกิดการ
จางงานเพิ่มขึ้นและเปนเหตุจูงใจใหประชาชนตางถิ่นอพยพเขามาทํางาน ในจังหวัดสมุทรปราการ ทําใหเกิด
การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําให

๒๖
เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ประชาชนมีรายไดสูงขึ้น ทําใหคาครองชีพในจังหวัดสมุทรปราการอยูในอัตราที่
สูงมาโดยตลอด
อยางไรก็ตาม การขยายตัวของเมืองและประชากรกอใหเกิดธุรกิจที่รองรับความตองการ การบริโภค
และการบริการของประชาชนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค เชน ธุรกิจหองแถวให
เชา ธุรกิจหมูบานจัดสรร รถรับสงพนักงาน ธุรกิจรานอาหาร รานคาตลาดนัด รถรับจาง ฯลฯ ธุรกิจตาง ๆ
เหลานี้เปนเหตุใหเกิดการกระจายรายไดสูทองถิ่นพรอมกับการสรางงานใหกับคนในพื้นที่เปนอันมาก
อนึ่ง การพัฒนาไมเพียงแตนําความเจริญมาสูทองถิ่นแตยังนําปญหามาสูทองถิ่นอีก เชน ความเจริญที่
กระจุกตัวอยูเฉพาะในบริเวณที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอุสาหกรรม ไดแก อําเภอเมืองสมุทรปราการ
อําเภอพระประแดง และในบางสวนของอําเภอบางพลี เปนตน ปญหาดังกลาวเกิดจากความเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว ขาดการประสานงานในการพัฒนาอยางเปนระบบ จนนําไปสูปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง
ปญหาน้ําเสีย ปญหาอากาศเสีย รวมทั้งปญหาแผนดินทรุดอันมีสาเหตุมาจากการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชเปน
จํานวนมาก จนทําใหเกิดน้ําทวม ในชวงฝนตกหนักหรือในชวงน้ําทะเลหนุนสูง
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมไดรุกล้ําเขาไปในพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงสงผลใหวิถีชีวิตและ
สังคมในทองถิ่นเปลี่ยนแปลงไปกลาวคือ การประกอบอาชีพของคนในทองถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง เปลี่ยนมาประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมแทนอาชีพ
ดั้งเดิม
ถนอมจิตต รื่นเริง (๒๕๕๐: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “พัฒนาการการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๕๔๙” โดยมีจุดมุงหมายศึกษาถึงพัฒนาการการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.
๒๔๘๙ – ๒๕๔๙ วาเกิดขึ้นจากปจจัยใดและมีพัฒนาการมาอยางไร ตลอดจนผลการดําเนินงานการทองเที่ยว
ในจังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาพบวา พัฒนาการการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการเกิดขึ้น
เนื่องจากปจจัยภายใน คือ ที่ตั้ง เสนทางคมนาคมที่สะดวก และทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย และจาก
ปจจัยภายนอก คือ การสนับสนุนจากหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ
การทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการเกิดขึ้นตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๓ เมื่อครั้งเสด็จแหพระบรมสารีริกธาตุและพระปฎกธรรมมาบรรจุที่องคพระสมุทรเจดียและจัดงานสมโภช
ขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา ซึ่งในระยะแรกแหลงทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการสวนใหญเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ตอมารัฐบาลไดบรรจุแผนพัฒนาการทองเที่ยวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๐ – ๒๕๒๔) เปนฉบับแรก แตจังหวัดสมุทรปราการยังไมเริ่มดําเนินการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางจริงจัง จนตอมาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.
๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) จังหวัดสมุทรปราการเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล คือ การจัดงานแสดง
แสง สี เสียง มหัศจรรยเมืองปากน้ําขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ จังหวัดสมุทรปราการจึงเปนที่รูจักมากขึ้นของ

๒๗
นักทองเที่ยว จนกระทั่งถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) จังหวัด
สมุทรปราการไดจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด ทั้งยังไดรวมกลุมการ
ทองเที่ยว เรียกวา กลุมเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประกอบดวย ๕ จังหวัดคือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว โดยเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเขาดวยกัน
ทํ า ให มี นั ก ท อ งเที่ ย วเดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วมากขึ้ น และสร า งรายได ใ ห กั บ จั ง หวั ด อี ก ทางหนึ่ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการยังไดจัดสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและจัดทําโครงการตางๆ เพื่อรองรับและสงเสริม
การทองเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
เพชรณภัค นามแสงผา (๒๕๕๕: ๑๒๕-๑๓๐) ศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบางโฉลง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหวาง พ.ศ.๒๔๗๐-๒๕๔๘” พบวา บางโฉลงเปนชุมชนที่มีมาตั้งแต
สมัยอยุธยาตอนปลาย มีพัฒนาการตอเนื่องและความเปลี่ยนแปลงระหวาง พ.ศ.๒๔๗๐-๒๕๔๘ โดยปจจัย
สําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบางโฉลงในแตละชวงเวลาคือ การสรางถนนที่เกี่ยวของกับ
บางโฉลง ๒ สาย คือ ถนนสุขุมวิทสายเกาซึ่งอยูหางออกไปหลายกิโลเมตร มีบทบาทคือทําใหการทํานาไดผลดี
เกิดการขยายพื้นที่ปลูกขาว สวนถนนบางนา-บางปะกงมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงดานการเมือง ผูนําทองถิ่น กํานัน มีบทบาทในการแจงขาวสารราชการใหชาวบาน
ทราบและปฏิ บัติ เมื่ อมี องคการบริห ารสวนตําบลบางโฉลง กํานั น ผู ใหญบ าน ก็ห มดบทบาทไป องคการ
บริหารสวนตําบลบางโฉลง มีหนาที่บริหารทองถิ่น มีรายได และไดรับงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นจากรัฐ
ในการพัฒนาสาธารณูปโภคตาง ๆ และสนับสนุนการศึกษาในทองถิ่น ปจจุบันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
บางโฉลงมาจากองคการบริหารสวนตําบลมากกวากํานันและผูใหญบาน
การเปลี่ ยนแปลงดา นเศรษฐกิ จ มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม คือ การทํานามาเปน
การเกษตรแบบผสมผสาน เมื่อทํานาไมมีกําไรและเปลี่ยนเปนการเลี้ยงปลาเชิงธุรกิจจากความสําเร็จในการ
ผสมเทียมพันธุปลา การขยายถนนบางนา-บางปะกง และการกระจายอุตสาหกรรมไปยังหัวเมืองในตางจังหวัด
เพื่อลดการเติบโตของเมืองหลวงและการยายถิ่นของแรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมในบางโฉลงที่มีมากสงผล
ที่ดินมีราคาสูงขึ้น การใชที่ดินจึงเปลี่ยนไป ที่นาถูกขายเปลี่ยนเปนที่ตั้งโรงงาน อุตสาหกรรม สนามกอลฟ
หมูบานจัดสรร และหองเชา ปจจุบันไมมีนาขาว อาชีพเกษตรกรรมเปลี่ยนเปนอุตสาหกรรม การคาและบริการ
จากวิถีชีวิตในสังคมที่เรียบงาย พอเพียง เปนครอบครัวขยาย ใชการแลกเปลี่ยนผลผลิตมากกวาการใชเงินตรา
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมที่เรงรีบ แขงขัน ลักษณะครอบครัวเดี่ยว ดวยสาเหตุจาก
ปญหาเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการทํางาน ดานประชากรและการตั้งถิ่นฐาน จากชาติพันธุที่เคยมีทั้งไทย
ลาว จีน และมอญ ปจจุบันมีแรงงานจากตางถิ่นอพยพเขามากลายเปนประชากรแฝงของบางโฉลง การขยาย
ถนนบางนา-บางปะกงและกิจกรรมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทําใหจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น

๒๘
การเปลี่ ยนแปลงดานวัฒนธรรม จากชีวิต ที่ผูกพันกับลําคลองที่เ ปน แหล งอาหาร อาชีพ เสน ทาง
คมนาคม และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม สายน้ําและลําคลองเปนพื้นฐานชีวิตของคนบางโฉลง ถนนบางนาบางปะกงเป นจุ ด เปลี่ย นวิถีชีวิ ตจากเกษตรกรรมสูอุตสาหกรรม การคาและบริการ ถนนทําใหคลองหมด
ความสําคัญ น้ําประปามาแทนที่ น้ําในคลองปจจุบันมีสภาพไมดีจากโรงงานและน้ําทิ้งจากบานเรือน การ
คมนาคมที่เคยใชเรือเปนพาหนะหลัก ถนนบางนา-บางปะกงทําใหคลองหมดความสําคัญ การคมนาคมโดย
รถยนตเขามาแทนที่คลองและเรือเพราะสะดวกและรวดเร็วกวา
ตลาด จากตลาดโบราณบางพลีที่มีสินคาที่จําเปนทั้งอาหาร ของใช เสื้อผา อุปกรณทํานา เครื่องมือหา
ปลา และอื่น ๆ ปจจุบันเปนตลาดที่เนนการทองเที่ยว ปจจุบันตลาดบางโฉลงขายอาหารปรุงสําเร็จ เชน ขาว
นึ่ง แกงถุง มากที่สุด รองลงมาเปนสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนอื่น ๆ ทําใหอาหารพื้นบานหายไปจากสังคม ถูก
แทนที่ดวยอาหารปรุงสําเร็จที่กลายเปนอาหารหลัก เนื่องจากชีวิตที่เรงรีบในการทํางานและความประหยัด
ลักษณะบานเรือน จากเรือนทรงไทยสําหรับผูมีฐานะดี และโรงเรือนยกพื้น หรือโรงนาที่คนและควาย
อาศั ย อยู ร ว มกั น มี ใต ถุ น สู งเพื่ อ ป องกั น น้ํ า ท ว มและเก็ บ เรื อ มี ช านเรื อนไว นั่ งทํ างาน หลั งคามุ ง ดว ยจาก
เปลี่ยนเปนสังกะสีและกระเบื้องในที่สุด ตัวบานจากไมเปลี่ยนเปนคอนกรีต จากแนวคลองมาสูแนวถนนและ
ปลูกเปนแถวติดตอกันไปเนื่องจากที่ดินมีราคาสูง
การศึกษา จากพระสงฆที่สอนในวัดเปลี่ยนไปเมื่อมีโรงเรียนวัดบางโฉลงในและโรงเรียนวัดบางโฉลง
นอกทําใหเกิดการศึกษาในระบบ แตเด็กก็ไดรับเพียงการศึกษาภาคบังคับ เนื่องจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันความเจริญจากสังคมภายนอกทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของชาวบางโฉลงดีขึ้น ทําใหเด็กมีโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้นดวย
สถานที่สําคัญ วัดบางโฉลงในวัดบางโฉลงนอก และศาลพอหลวงคงเพชร มีการเปลี่ยนแปลงในดาน
อาคารสถานที่มีปรับปรุงและสรางใหมเพิ่มเติมจนใหญโต
แมความเจริญจากสังคมภายนอก จะทําให เกิดความเปลี่ ยนแปลงตอวิถีชีวิต ของชาวบางโฉลงใน
ปจจุบันเปนอยางมาก แตก็ยังคงมีเคาเดิมใหพอนึกภาพออกไดแก คําบอกเลาจากผูอาวุโสเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ดั้งเดิมในอดีต เครื่องมือเกี่ยวกับการทํานา การหาปลา ประเพณีและอาหารพื้นบานที่อาจพอหารับประทานได
บาง สิ่งเหลานี้จะเปนเครื่องหมายใหเราไดรูถึงรากเหงาและอัตลักษณของชาวบางโฉลง วาครั้งหนึ่งที่แหงนี้เคย
เปนชุมชนที่มีอดีตความเปนมาอันยาวนาน มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยูกับธรรมชาติแมน้ําลําคลอง และความพอเพียง
มีวัฒนธรรมแบบสังคมเกษตรกรรม ซึ่งไดผานกาลเวลา ตลอดจนการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมเรื่อยมา
จนกระทั่งกลายเปนสังคมอุตสาหกรรมดังเชนปจจุบัน
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชนคลองบางนาและจังหวัดสมุทรปราการทั้ง ๓ เรื่องนั้นไดให
ความรูพื้นฐานของพื้นที่วิจัยดังนี้คือ จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การตัดถนนสายบางนา–บางปะกง
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบายการทองเที่ยวของภาครัฐ ไดสงผลใหพื้นที่ทางกายภาพ

๒๙
เปลี่ยนไป จากผืนนากลายมาเปนโรงงานอุตสาหกรรมและที่พักอาศัยของแรงงานตางถิ่น พื้นที่ทางสังคมหรือ
ความสัมพันธระหวางกลุมคนทั้งไทย ลาว จีน และมอญบนพื้นที่แหงนี้ถูกทําใหเปนพื้นที่ของคนอื่น อัตลักษณ
ของกลุมชาติพันธุถูกทําใหพราเลือนดวยความทันสมัย นอกจากนี้ ยังทําใหผูวิจัยตระหนักวา ยังไมมีนักวิชาการ
คนใดไดศึกษาพื้นที่ชุมชนคลองบางนาและกลุมชาติพันธุมอญผูอาศัยบนพื้นที่ดังกลาวผานแนวคิดอัตลักษณ
ทางชาติพันธุ การรื้อฟน-ประดิษฐสรางประเพณี และหนาที่ทางสังคมของประเพณพิธีกรรม ซึ่งเปนบริบทหลัก
ของชุมชนคลอง บางนาในปจจุบันอยางจริงจัง

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผูวิจัยนําแนวคิดหลักทั้งสามมาใชในมิติของกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
๑. แนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Identity) เพื่อทําความเขาใจและอธิบายกระบวนการผลิต
สรางและดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุของกลุมชาติพันธุมอญคลองบางนาวาไดกระทําผานการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบใดและดวยเทคนิค/ยุทธวิธีใด เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแสดงถึงการมี “ตัวตน” ในพื้นที่
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดพิจารณาอัตลักษณความเปนมอญในฐานะที่ไมใชผลผลิตที่ไดรับการสืบทอดมาทางสายเลือด
เพี ย งอย า งเดี ย ว แต พิ จ ารณาว า อั ต ลั ก ษณ ค วามเป น มอญเป น เรื่ อ งของกระบวนการต อ รองและช ว งชิ ง
ความหมายที่เกิดจากการปะทะสังสรรคระหวางอํานาจของรัฐ และกระแสโลกาภิวัตนอีกดวย กระบวนการ
ผลิตสรางอัตลักษณทางชาติพันธุจึงเปนปรากฏการณที่ไมไดหยุดนิ่งตายตัว
๒. แนวคิด “ประเพณีประดิษฐ” (The Invention of Tradition) เพื่อทําความเขาใจและอธิบายให
เห็นถึงกระบวนการนําศิลปวัฒนธรรมในอดีตของชาวมอญคลองบางนามารื้อฟนและประดิษฐสรางใหม เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการประกอบสรางอัตลักษณความเปนมอญ บงบอกถึงความมีตัวตนของกลุมชาติพันธุมอญ
คลองบางนาในพื้นที่เมืองหลวง
๓. แนวคิดหนาที่ทางสังคมของวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรม (Roles of Culture, Tradition
and Ritual) เพื่อทําความเขาใจหนาที่ทางสังคมของวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเพณีวันมาฆบูชาของชาวมอญคลองบางนาในการเปนกลไกสําคัญใหเกิดกระบวนการรวมกลุมของสมาชิกใน
ชุมชน เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลและรวมมือกันทั้งแรงกาย แรงใจ ขาวของ และเงินทอง อันสงผลใหสมาชิกผูเขารวม
ประเพณี เกิ ดความผู กพั นและความเป น อัน หนึ่ งอั นเดีย วกั น และเพื่อ ทํ าความเขา ใจหน าที่ ทางสั งคมของ
ประเพณีในการเปนเครื่องมือผลิตซ้ําความเชื่อ ความรูสึก และอุดมการณรวมของชาวมอญคลองบางนาสงทอด
ไปยังลูกหลานซึ่งเปนสมาชิกในชุมชนอีกดวย

THAI NATION STATE
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๓๐

บทที่ ๓
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญในพื้นที่เมือง: กรณีศึกษาชุมชน
มอญคลองบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร” เป น การวิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ ใช เทคนิ คการวิ จั ย สนามทาง
มานุษยวิทยาในการเก็บรวบรวมขอมูล พื้นที่ศึกษาคือ ชุมชนมอญที่ตั้งถิ่นฐานขนานไปกับริมคลองบางนาทั้ง ๒
ฟากฝง เฉพาะในแขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ชุมชนดังกลาวมีพื้นที่ ๓๐ ไร ทิศเหนือติดซอย
บางนา-ตราด ๕๖ ทิศใตติดบริษัทตูคอนเทนเนอร ทิศตะวันออกติดเขตเชื่อมตอสมุทรปราการ (ตึกเนชั่น) และ
ทิศตะวันตกติดถนนศรีนครินทร ปจจุบันคนไทยเชื้อสายมอญในพื้นที่ดังกลาวมีจํานวนประมาณ ๕๗ ครัวเรือน

ขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัยแบงเปน ๒ ขั้นตอนหญ ๆ ตามวัตถุประสงคดังนี้
๑. ศึกษากระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมใน
ชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน
๒. หาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญ โดยการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อดํารงไวซึ่งอัตลักษณความเปนมอญในเขตพื้นที่เมือง
วิธีการดําเนินการวิจัยในแตละวัตถุประสงค มีขั้นตอนยอยดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษากระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญผานการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน
ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาหาขอมูลทั้งจากแหลงทุติยภูมิโดยการทบทวนเอกสาร หนังสือ งานวิจัยตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนา และขอมูล
จากแหลงปฐมภูมิโดยการสัมภาษณกลุมเปาหมาย คือ ชาวมอญคลองบางนา ซึ่งมีประเด็นยอยเกี่ยวกับวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล การกําหนดกลุมเปาหมาย และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
๑) ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุมอญคลองบางนาที่อพยพยายถิ่นฐานจาก
ประเทศพมาเขามาพํานักอาศัยอยูในประเทศไทย ตลอดจนการอพยพยายถิ่นเขามาตั้งถิ่นฐานในคลองบางนา
และอัตลักษณความเปนมอญที่แสดงออกผานวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของ
ชุมชน เชน ภาษา อาหาร การแตงกาย บานเรือนที่อยูอาศัย ศาสนาและความเชื่อ ระบบครอบครัวเครือญาติ
และประเพณีพิธีกรรม

๓๒
วิธีการศึกษา คือ การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ย วของ ไดแก เอกสารทางวิชาการ
หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ และงานวิจัย การศึกษาจากปฏิทินฤดูกาล เพื่อใหเห็นภาพการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมในวงรอบ ๑ ปของชุมชน การสัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการกับผูอาวุโสและปราชญ
ชาวบานในชุมชนมอญคลองบางนาที่มีความรูดานประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชน จํานวน ๑๒ คน โดย
แบงเปน ผูอาวุโสที่มีอายุ ๘๐ ปขึ้นไป จํานวน ๒ ทาน ผูอาวุโสที่มีอายุ ๗๐ ปขึ้นไป จํานวน ๔ ทาน ผูอาวุโสที่
มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป จํานวน ๔ ทาน และผูอาวุโสที่มีอายุ ๕๐ ปขึ้นไป จํานวน ๒ ทาน โดยประชากรกลุมนี้เกิด
และอาศัยอยูในชุมชนคลองบางนามากวา ๕๐ ป จึงเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา และวิถีชีวิต
ของคนมอญในพื้นที่ตั้งแตรุนปูยาตายายไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังมีวิธีการศึกษาดวยการจัดทําแผนที่ชุมชน
และแผนผังเครือญาติ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของคนในชุมชนที่มีความเปนเครือญาติกันอยางเขมขน
ซึ่งสงผลตอการแสดงออกถึงอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอญในคลองบางนาและการรวมกลุมของสมาชิกใน
ชุมชนอยางอยางเหนียวแนนในประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการทํางานสนาม และการ
บันทึกเสียง

ภาพประกอบ ๒ แผนที่ชุมชนมอญคลองบางนาและการสัมภาษณปราชญชาวบานในชุมชน

๓๓
ตนตระกูลอุนรัตน

นายอุป
1

สกุลอุนรัตน

นางเหม

นายสุข

นางดาบ

สกุลอุนรัตน

สกุลอุนรัตน

นายหมู

นายจวด

สกุลอุนรัตน
นายดอน

นางกง
2

สกุลอุนรัตน
นายบุญรักษ

สกุลอุนรัตน
นายบุญเรือน

(สมิงราชาเทวะ)
สกุลอุนรัตน
นายแหยม

นางโนต

สกุลอุนรัตน
นายภิรมย

สกุลอุนรัตน
สกุลอุนรัตน

สกุลสงสาร

นางมะลิ

นายบุญเลิศ (73)

อายุ 90 ป

เสียป 36

นายศิริ

นางมาเรีย

นางจําเรียง

นางปรานี

นายสุรศักดิ์

นายแจง

นางกุหลาบ

นายพรเทพ

สกุลสงสาร
นางระเบียบ

นายประสิทธิ์

นางประนอม

อายุ 71 ป

จุฑามาศ

สุภารัตน

อายุ 42 ป

อายุ 36 ป

ภาพประกอบ ๓ ผังเครือญาติตระกูลอุนรัตน

นางประเทือง

๓๔
๒) ศึ ก ษากระบวนการสร า งและสื บ ทอดทอดอั ต ลั ก ษณ ค วามเป น มอญผ า นการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน โดยศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและนโยบายภาครัฐที่เปนสาเหตุสําคัญใหชาวมอญคลองบางนาตองอพยพ
ยายถิ่นและปรับตัวใหเขากับ “พื้นที่และผูคนกลุมใหม” ดวยการรื้อฟน-ประดิษฐสรางศิลปวัฒนธรรมในอดีต
มาประกอบสรางอัตลักษณความเปนมอญที่แตกตางกันไปในแตละบริบท เพื่อเปนเครื่องบงชี้ถึงการมีตัวตนใน
พื้นที่ของชาวมอญคลองบางนา
วิธีการศึกษา คือ การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ย วของ ไดแก เอกสารทางวิชาการ
หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ และงานวิจัย การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดลอมของชุมชน อาคารบานเรือน ลักษณะที่ตั้ง ภาษา อาหาร การแตงกาย วิถีชีวิตความเปนอยู
ศาสนาและความเชื่อ ระบบครอบครัวเครือญาติ ประเพณีและพิธกี รรมของคนมอญในชุมชนคลองบางนา และ
ความสัมพันธของผูคนและการเขารวมกิจกรรมทางสังคม การสัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
ผูสูงอายุรุนแรกที่อพยพเขามาอยูอาศัยในชุมชนมอญคลองบางนา จํานวน ๑๒ คน โดยแบงเปน ผูอาวุโสที่มี
อายุ ๘๐ ปขึ้นไป จํานวน ๒ ทาน ผูอาวุโสที่มีอายุ ๗๐ ปขึ้นไป จํานวน ๔ ทาน ผูอาวุโสที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป
จํานวน ๔ ทาน และผูอาวุโสที่มีอายุ ๕๐ ปขึ้นไป จํานวน ๒ ทาน โดยประชากรกลุมนี้เกิดและอาศัยอยูใน
ชุมชนคลองบางนามากวา ๕๐ ปจึงเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญ ๆ และการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สําคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนวิถีแหงการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของคนมอญในพื้นที่ตั้งแตรุนปูยา
ตายายไดเปนอยางดี
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการทํางานสนาม กลอง
ถายภาพนิ่ง และการบันทึกเสียง
๓) ศึกษากระบวนการสรางความเปนชุมชนของชาวมอญคลองบางนา โดยศึกษาวิเคราะหการรื้อฟนประดิษฐสรางประเพณีพิธีกรรมในวันมาฆบูชา ในฐานะเปนกลไกในการรวมกลุมเครือญาติผูมีเชื้อสายมอญทั้งที่
ยังพํานักอาศัยอยูในพื้นที่คลองบางนาและผูที่ไดแยกยายออกไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่อื่นใหกลับมารวมตัวกันและ
เปนการสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญสงตอไปยังลูกหลานชาวมอญ ประเพณีวันมาฆบูชาเปนประเพณีทาง
พุทธศาสนาที่สําคัญของชาวมอญคลองบางนาและไดจัดมาอยางตอเนื่องยาวนานกวา ๗๐ ป สําหรับในป พ.ศ.
๒๕๖๑ นี้ไดจัดขึ้นในวันที่ ๑ มีนาคม
วิ ธี การศึ กษา คื อ การสั งเกตแบบมีสว นรว มและการสัมภาษณอยางเปน ทางการและไมเป น
ทางการกับกลุมเปาหมายผูเขารวมในประเพณีดังกลาว จํานวน ๒ กลุมดังนี้
ก) ชาวมอญชุมชนคลองบางนา
ข) เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐ ไดแก ผูอํานวยการเขตบางนา เจาหนาที่ฝายพัฒนาชุมชนและ
ฝายสงเสริมวัฒนธรรมของสํานักงานเขตบางนา และ ผูใหญบานชุมชนคลองบางนา

๓๕
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการทํางานสนาม กลอง
ถายภาพนิ่ง กลองถายภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง และการบันทึกเสียง
ขั้นตอนที่ ๒ หาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญ โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนเพื่อดํารงไวซึ่งอัตลักษณความเปนมอญในเขตพื้นที่เมือง
ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาขอมูลจากแหลงปฐมภูมิโดยการสนทนากลุมกับกลุมเปาหมาย คือ ชาวมอญ
คลองบางนา ซึ่งมีประเด็นยอยเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การกําหนดกลุมเปาหมาย และเครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
๑) ศึกษาหาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การสนทนากลุมกับบุคคล ๒ รุนในชุมชนมอญคลองบางนา เพื่อ
ศึ กษาความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางในการอนุ รัก ษวัฒ นธรรมประเพณีที่ สํา คัญ ของกลุมชาติพั น ธุม อญที่
สอดคลองกับบริบทในแตละชวงวัย
สนทนากลุม ครั้งที่ ๑ ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ จํานวน ๑๐ คน โดยบุคคล
กลุมนี้เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญในชุมชนคลองบางนา
เชนปราชญชาวบาน ผูอาวุโสรุนแรกที่อพยพเขามาอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป ชาวมอญรุนลูกที่อยู
ในชวงวัยผูใหญ ผูมีอายุระหวาง ๒๖-๕๙ ป และผูใหญบานชุมชนคลองบางนาผูดูแลคุณภาพชีวิตของลูกบาน
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข
สนทนากลุม ครั้งที่ ๒ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จํานวน ๑๐ คน ผูมีอายุระหวาง ๑๕-๒๕ ป โดย
บุคคลกลุมนี้เกิดและอาศัยอยูในชุมชนคลองบางนากับครอบครัวเครือญาติ แตไดไปศึกษาเลาเรียนและทํางาน
นอกชุมชน อยางไรก็ตามบุคคลเหลานี้ ไดเปนกําลังสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาว
มอญตอไป
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกการสนทนากลุม กลองถายภาพนิ่ง และ
การบันทึกเสียง

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ และสนทนากลุม โดยเชื่อมโยงกับ
แนวคิดที่ไดทําการศึกษาและนําเสนอไว ทั้งนี้การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณไดมีการวิเคราะหระหวาง
การสัมภาษณและภายหลังการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลากหลายและเพียงพอตอการตอบคําถาม
ในแตละประเด็นของคําถามการวิจัย

๓๖

การนําเสนอผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิจัยจะกระทําในรูปแบบของการพรรณาเชิงวิเคราะห ประกอบกับภาพถายจาก
พื้นที่สนาม โดยเรียบเรียงและนําเสนอตามลําดับวัตถุประสงคที่กําหนดไว

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญในพื้นที่เมือง: กรณีศึกษา
ชุมชนมอญคลองบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร” ผู วิจั ยไดแบงการนําเสนอออกเปน ๒ ตอน ตาม
วัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
ตอนที่ ๑ กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมใน
ชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน
ตอนที่ ๒ แนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญ โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนเพื่อดํารงไวซึ่งอัตลักษณความเปนมอญในเขตพื้นที่เมือง

ตอนที่ ๑ กระบวนการสร างและสื บทอดอั ตลั กษณความเปนมอญผ านการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน
ผูวิจัยไดจําแนกกระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาผาน
การแสดงออกทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชนออกเปน ๓ บริบทสําคัญ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนี้
๑.๑ กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาระหวาง พ.ศ.
๒๓๕๘ - ๒๓๖๗ : มอญอพยพ
๑.๒ กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาระหวาง พ.ศ.
๒๓๖๘ - ๒๔๘๙ : มอญชาวนา
๑.๓ กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาระหวาง พ.ศ.
๒๔๙๐ – ปจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๑ : มอญในเมือง
๑.๑ กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาระหวาง
พ.ศ.๒๓๕๘ - ๒๓๖๗ : มอญอพยพ
ภูมิหลังการอพยพ
บรรพบุรุษของชาวมอญคลองบางนาไดอพยพยายถิ่นจากประเทศพมาเขาสูประเทศไทยตั้งแตรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ จึงนับไดวาเปนชาวมอญรุน “มอญใหม” สําหรับประวัติ

๓๘
ความเปนมา และสาเหตุการอพยพยายถิ่นของชาวมอญ รวมถึงบรรพบุรุษของชาวมอญคลองบางนา ตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
มอญ เปนชนเผามองโกลอยด (Mongoloid) มีถิ่นฐานเดิมอยูทางทิศตะวันตกของประเทศจีน มีภาษา
พูดอยูในตระกูลมอญ-เขมร (Mon-khmer) ในอดีตมอญเคยมีดินแดนอยูในบริเวณที่เปนพมาตอนลาง (Lower
Burma) และเรียกชื่อประเทศของตนวา “รามฺญเทศ” หรือ รามัญประเทศ (สุภรณ โอเจริญ. ๒๕๔๑: ๑๓)
เมื่อชาวมอญไดตั้งหลักแหลงอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําอิรวดีในพมาตอนลาง อาณาจักรมอญมี
ศู น ย ก ลางแห ง ความเจริ ญ ในระยะแรกหลายแหงด ว ยกั น คือ สะเทิม (Thaton) ทวั น เท (Twante) ทะละ
(Dala) และหงสาวดี (Peru) ซึ่งตางก็เปนอิสระไมขึ้นตอกัน ตลอดระยะเวลากวา ๗๐๐ ปที่มอญมีอาณาจักรอยู
ทางใตและพมาอยูทางเหนือ มอญตองตอสูดิ้นรนมิไดหยุดหยอนเพื่อรักษาอาณาจักรของตนบาง เพื่อความเปน
อิสระบางตามแตสถานการณในขณะนั้น ดังจะเห็นไดวาทันทีที่พมาซึ่งอพยพมาทีหลังมอญสามารถตั้งตัวไดที่
พุกาม และมีกําลังพอก็ไดแผอํานาจลงมายังอาณาจักรมอญ ในขณะที่มอญอยูอยางสงบมาชานานและไดสรา
อารยธรรมความเจริญตาง ๆ ดังปรากฏวาในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ อาณาจักรมอญที่สะเทิมเจริญถึงที่สุดยิ่งกวา
อาณาจักรใด ๆ ในบริเวณใกลเคียง ทั้งดานวัฒนธรรม ศาสนาและการคา เนื่องจากตั้งอยูชายฝงทะเลจึงมีการ
ติดตอคาขายกับตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเดีย ซึ่งเปนแหลงอารยธรรมแหงหนึ่งของโลก มอญก็มิไดเตรียม
ตัวสําหรับสงครามแตอยางใด จึงเปนฝายพายแพและตกเปนของพมาในพ.ศ.๑๖๐๐ สงครามครั้งนี้เปนการ
ปะทะกันครั้งแรกระหวางมอญกับพมา และเปนจุดเริ่มตนของการตอสูระหวางชาติทั้งสอง ซึ่งดําเนินติดตอกัน
มาเปนเวลาหลายรอยปจนถึงพ.ศ.๒๓๐๐ มอญไดถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของพมาตั้งแตนั้นเปนตนมา โดยไมมี
โอกาสฟนตัวไดอีกจนกระทั่งปจจุบัน (สุภรณ โอเจริญ. ๒๕๔๑: ๑๖-๒๕)
การที่อาณาจักรมอญตองลมลุกคลุกคลานอยูเสมอ จนกระทั่งสูญเสียอาณาจักรโดยสิ้นเชิงแกพมา
กลายเปนชนชาติที่ไมมีประเทศของตนเอง ทั้ง ๆ ที่มอญเคยเปนชนชาติที่เจริญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
นั้น หากพิจารณาจากเหตุการณในประวัติศาสตรจะเห็นไดวา สาเหตุแหงความเสื่อมดังกลาวเนื่องมาจากปจจัย
ทั้งภายในและภายนอกคือ
๑. การขาดการรวมพลังที่ตอเนื่องในการสรางชาติ ทําใหมอญไมสามารถสรางจักรวรรดิของตนเอง
ใหยิ่งใหญ
๒. การขาดความสามัคคี ทําใหขาดความรวมมือรวมใจกันสรางประเทศชาติของตนใหยิ่งใหญและ
เปนปกแผน
๓. การขาดกํ าลั งคน ซึ่ งเป นปจ จัย สําคัญอยางหนึ่งในการเสริมสรางกําลังและความมั่นคงใหแก
ประเทศชาติ
๔. ขาดผูนําที่มีความสามารถในการเสริมสรางความมั่นคงและเปนปกแผนใหแกอาณาจักรอยาง
ตอเนื่อง

๓๙
๕. การที่มอญตั้งบานเรือนอยูระหวางชน ๒ กลุมที่กําลังสถาปนาอาณาจักรขึ้น คือ พมาและไทยทําให
ดินแดนมอญเปนจุดยุทธศาสตรของ ๒ อาณาจักรในยามที่มีความขัดแยงกัน (สุภรณ โอเจริญ. ๒๕๔๑: ๒๖-๒๙)
เมื่อมอญไมสามารถทนการบีบคั้นจากการเก็บภาษีและการเกณฑแรงงานของพมาทั้งในยามศึกและ
ยามสงบได หรื อหลั งจากที่กอการกบฎขึ้น แลว เห็นวาไมสามารถตานกําลังของพมาได ก็มักพากันอพยพ
หลบหนีเขาสูประเทศไทย การอพยพของชาวมอญเขาสูประเทศไทยไดมีการอพยพครั้งสําคัญ ๆ ดังตอไปนี้คือ
การอพยพในสมัยกรุงศรีอยุธยา
๑. สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา (พ.ศ.๒๑๑๒-๒๑๓๓) การอพยพครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จ
พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครงในปพ.ศ.๒๑๒๗ และไดทรงชักชวนพระมหาเถรคันฉอง พระ
ยาเกียรติ พระยารามใหเขามาอยูในกรุงศรีอยุธยาดวยกัน ซึ่งพระมหาเถรคันฉอง พระยาเกียรติ พระยารามก็
ไดพาพรรคพวกชาวมอญเขามาดวยจํานวนมาก กลาวไดวาครั้งนี้เปนการอพยพครั้งแรกอยางเปนทางการของ
ชาวมอญ สมเด็จพระมหาธรรมราชา ไดทรงตั้งพระมาหาเถรคันฉองเปนพระสังฆราชและไดโปรดเกลาฯ ให
พระยาเกียรติ พระยาราม มีตําแหนงยศขั้นพระยาพานทอง และใหเปนหัวหนาควบคุมวากลาว ชาวมอญที่
อพยพมาดวยกันทั้งหมดนั้น ทั้งนี้เพื่อเปนบําเหน็จรางวัลแกพวกมอญที่เขามาสวามิภักดิ์
ประยุทธ สิทธิพันธุ (๒๕๐๕: ๑๐๒) กลาววา บริเวณที่โปรดเกลาฯ ใหชาวมอญตั้งบานเรือนอยู
ได แก บริ เ วณบา นใหมมะขามหย อง บางลี่ บางขาม ปากน้ําประสบ บานบางเพลิง บานไร ปาฝาย สว น
ครอบครัวพระยาเกียรติ พระยารามใหตั้งบานที่ตําบลบานขมิ้น ใกลพระอารามวัดขุนแสน ใกลกับพระราชวัง
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระนครศรีอยุธยา สําหรับครอบครัวพระมหาเถรคันฉองก็โปรดเกลาฯ ให
ตั้งที่ตําบลหัวแหลม ใกลกับวัดนก วัดคางคาว อยูไมหางจากวัดสบสวรรคเทาใดนัก
๒. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ.๒๑๓๓-๒๑๔๘) การอพยพในครั้งนี้สําคัญมาก เพราะ
เกิดขึ้นถึง ๒ ครั้งติดตอกันคือ ในพ.ศ.๒๑๓๖ เมื่อชาวมอญไมสามารถทนตอความเดือดรอนที่ไดรับจากพมา
ก็พากันหลบหนีเขามาอยูใประเทศไทยหลายพันคน และอีกครั้งหนึ่งในพ.ศ.๒๑๓๘ เมื่อสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชยกทัพขึ้นไปตีหงสาวดีเพื่อแกแคน ทรงยกทัพไปถึงเมาะตะมะ แลวไปลอมเมืองหงสาวดีอยู ๓ เดือน
ก็เสด็จยกทัพกลับเพราะไดขาววาพระเจาแปร พระเจาอังวะและพระเจาตองอูจะยกกองทัพมาชวยหงสาวดี
ซึ่งทําใหขาศึกมีกําลังมากเกินกวาจะเอาชนะได และขณะที่ยกทัพกลับก็ไดกวาดตอนครอบครัวมอญตามเมือง
หงสาวดีมาดวยเปนจํานวนมาก
การอพยพเขามาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรทั้งสองคราวนี้ ไมปรากฏวาไทยจัดใหพวกมอญไปอยูที่
ใด สันนิษฐานวาคงจะใหอยูแถบชานเมืองพระนครศรีอยุธยารวมกับพวกที่อพยพเขามาในคราวแรก
๓. สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑) การอพยพครั้งนี้ก็เนื่องมาจากความ
ไมพอใจของมอญที่ถูกเกณฑใหไปชวยรักษาเมืองอังวะของพมาในการสงครามกับกองทัพจีนในปพ.ศ.๒๒๐๓
มอญจึงพากันหนี เมื่อพวกที่หนีทัพถูกพมาจับกุมไดและลงโทษ ก็ทําใหมอญพรอมใจกันเปนกบฎปลนเมือง

๔๐
เมาะตะมะ แตก็รักษาเมืองอยูไมได เนื่องจากกองทัพจากหงสาวดีจะยกลงมาปราบ ชาวมอญจึงพาครอบครัว
หนีมาทางดานเจดียสามองคเขาสูประเทศไทย โดยมีสมิงนายอําเภอ ๑๑ นาย เปนหัวหนานําเขามา
สมเด็จพระนารายณ เมื่อไดทราบวาพวกมอญจะเขามาสวามิภักดิ์จํานวนมาก ก็ทรงพระโสมนั ส
โปรดฯ ใหขุนนางนายกองมอญคุมกองทัพพวกมอญที่เขามาอยูแตกอนออกไปรับครัวมอญที่อพยพเขามาใหม
มายังกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณทรงแตงตั้งมอญที่เปนหัวหนาทั้ง ๑๑ คนใหมียศศักดิ์และควบคุม
สมัครพรรคพวกที่เขามาดวยกัน โดยใหครัวมอญที่อพยพเขามาครั้งนี้ไปตั้งบานเรือนอยูที่บานสามโคก ปลาย
เขตกรุงศรีอยุธยาตอกับเมืองนนทบุรีบาง ที่ริมวัดตองปุและแถวคลองคูจามในชานพระนครบาง
๔. สมั ย สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว บรมโกศ (พ.ศ.๒๒๗๕-๒๓๐๑) การอพยพของมอญในสมั ย สมเด็ จ
พระเจาอยูหัวบรมโกศนี้มีดวยกันหลายครั้ง จํานวนคนมากบางนอยบาง ครั้งที่สําคัญ ๆ คือ ในพ.ศ.๒๒๙๘๒๒๙๙ และ พ.ศ.๒๓๐๑ ทั้งนี้เพราะความออนแอของกษัตริยในตอนปลายราชวงศตองอู และเมื่อสิ้นราชวงศ
ตองอู พมาก็ใชนโยบายปกครองมอญอยางกดขี่และปราบปรามมอญ ทําใหมีการสูรบระหวางพมาและมอญ
ทั้งหลาย ทั้งเมืองเล็กเมืองนอยใกลเคียงพากันทําสงครามกับพมาอีกดวย เพราะความไมพอใจพมาที่สั่งสมมา
แตเดิม การรบระหวางพมากับมอญ บางครั้งมอญก็ไดเปรียบ บางครั้งเมื่อพมาปราบปรามลงได มอญก็พากัน
อพยพหนีเขามาในประเทศไทย เปนเชนนี้อยูหลายครา ซึ่งสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศก็ทรงโปรดใหรับพวก
มอญอพยพราว ๑,๐๐๐ คนเศษเขามายังกรุงศรีอยุธยา
การอพยพในสมัยกรุงธนบุรี
การอพยพของมอญในครั้งนี้เนื่องมาจากการที่พระเจามังระ (Hsinbyushin พ.ศ.๒๓๐๖-๒๓๑๙) คิด
การจะมาตีกรุงธนบุรี จึงไดเกณฑพวกมอญตามหัวเมืองมาเตรียมการตั้งยุงฉางและทําทาง พวกมอญไมพอใจ
พากันหนี พมาจับกุมตัวคนในครอบครัวมาเปนตัวประกัน และนําครอบครัวมอญที่รอดจากการถูกเกณฑมา
ทํางานดวย พวกมอญที่ถูกเกณฑรูเขาก็พากันโกรธแคนพรอมใจกันฆาพมาและยกทัพกลับ มอญที่ถูกเกณฑครั้ง
นี้มีพระยามอญเปนหัวหนา ๔ คนคือ พระยาเจง เจาเมืองอัตรันเปนหัวหนาใหญ พระยาอู ตละเกลี้ยง และ
ตละเกล็บ
เมื่อพระยาเจงนํากองทัพกลับและไดกําลังสมทบจากมอญหัวเมืองจึงยกเขาตีเมาะตะมะ สะโตงและ
หงสาวดีและเลยไปยังรางกุง แตพวกมอญสูไมไดที่รางกุง ก็แตกหนีลงมาและพากันมาพึ่งไทย สมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรีไดโปรดใหเจาพระยาจักรีแมทัพใหญกุมทัพไปตีเชียงใหมไวใหได กอนที่พมาจะยกทัพตามมอญลงมา
ทัพมอญที่หนีถอยลงมาครั้งนี้แยกกันอพยพเปนหลายกลุมและเขามายังประเทศไทยหลายเสนทาง ไดแก
พวกแรก อพยพเขามาทางดานเมืองตากในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๓๑๗ มีสมิงสุหรายกลั่นเปนหัวหนา
สมเด็จพระจากรุงธนบุรีจึงโปรดใหเตรียมพลไปคอยรับครัวมอญทั้ง ๒ ทาง คือใหพระยายมราช (แขก) คุม
กองทัพไปตั้งดานที่ตําบลทาดินแดง แขวงเมืองทาขนุนในลําน้ําไทรโยค คอยรับครัวมอญที่จะเขามาทางดาน
เจดียสามองค และใหพระยากําแหงวิชิต คุมกองทัพไปรอรับอยูที่บานระแหง เมืองตากอีกทางหนึ่ง

๔๑
พวกที่สอง อพยพเขามาทางบานนาเกาะดอกเหล็ก แขวงเมืองตาก มีสุวรรณเทวะกับทามุมวยเปนผู
ควบคุมครัวมอญประมาณ ๑,๐๐๐ คนเศษมาทางดานนี้
พวกสุดทายเขามาทางดานเจดียสามองค มีจํานวนผูอพยพมากกวาทางอื่น ๆ มีพระยาเจง พระยา
กลางเมือง ตละเกลี้ยง ตละเกล็บ ผูเปนหัวหนาในการกบฎตอพมาเปนผูคุมมาถึงกรุงธนบุรี
ครัวมอญที่อพยพมาครั้งนี้ประมาณ ๓,๐๐๐ คนไดโปรดเกลาฯ ใหไปตั้งบานเรือนที่ปากเกร็ด แขวง
เมืองนนทบุรีและสามโคกแขวงเมืองปทุมธานี และไดโปรดเกลาฯ ใหพระยาบําเรอศักดิ์ครั้งกรุงเกาซึ่งเปน
เชื้ อ สายมอญให เ ป น ที่ พ ระยารามั ญ วงศ มี ย ศเสมอจตุ ส ดมภ ห รื อ ที่ เ รี ย กว า “จั ก รี ม อญ” เป น หั ว หน า
ควบคุมดูแลกองมอญ และไดตั้งใหพระยามอญและหัวหนามียศศักดิ์เปนขาราชการทุกคน
การอพยพสมัยกรุงรัตนโกสินทร
การอพยพในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนี้ ชาวมอญไดอพยพเขามาครั้งใหญในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย เปนจํานวนมากถึง ๔๐,๐๐๐ คนเศษ การที่มอญอพยพเขามาในครั้งนี้ก็เนื่องมาจาก
ทนการกดขี่ขมเหงของพมาไมได เพราะพระเจาปดุง (Bodawpaya พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๖๒) ไดเกณฑแรงงานคน
ทั้งในเมืองพมาและรามัญ ตลอดจนเมืองประเทศราชตาง ๆ ใหไปสรางพระมหาธาตุที่เมืองเมกุน ทําใหผูคน
ไมมีเวลาทํามาหากิน อีกทั้งพมาที่ไดรับแตงตั้งไปปกครองเมาะตะมะก็ขมเหงและเบียดเบียนชาวมอญ แตชาว
มอญไมมีกําลังสูได ดังนั้นในปพ.ศ.๒๓๕๘ ชาวมอญที่มีสมิงสอดเบาเปนหัวหนาจึงพรอมในกันเปนกบฎที่เมือง
เมาะตะมะ จับพมาฆาเสียแลวพากันอพยพเขามายังประเทศไทย
มอญที่อพยพเขามาครั้งหลังสุดนี้ มีจํานวนมากและมาดวยกันหลายทางคือ ทางดานแมละเมา เมือง
ตาก ทางเมื อ งอุ ทัย ธานี แต ส ว นใหญ เ ข า มาทางด า นพระเจดีย ส ามองค แขวงเมื อ งกาญจนบุ รี ครั้ น เมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงทราบขาวครอบครัวมอญอพยพเขามา จึงโปรดเกลาฯ ใหกรม
พระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จขึ้นไปคอยรับครอบครัวมอญที่นนทบุรีและใหสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟา
มงกุฎออกไปรับครัวมอญที่เมืองกาญจนบุรี โดยมีเจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรีเปนผูใหญกํากับไปดวย สวน
ทางเมืองตากโปรดเกลาฯ ใหพระยาอภัยภูธรที่สมุหนายกขึ้นไปรับครัวมอญ ใหจัดจากและไมสําหรับปลูกสราง
บานเรือนและนําเสบียงอาหารของพระราชทานขึ้นไปดวย ครอบครัวมอญที่อพยพเขามาครั้งนี้ไดรับพระบรม
ราชานุ ญ าตให ไปตั้ ง ภู มิ ลํ า เนาอยู ใน “แขวงเมือ งปทุ มธานี เมืองนนทบุ รีแ ละเมือ งนครเขื่อ นขั น ธ หรื อ
พระประแดงในปจจุบัน” และทรงโปรดเกลาฯ สมิงสอดเบาที่เปนหัวหนาใหเปนพระยารัตนจักร บรรดานาย
รามัญที่เปนผูใหญ และมียศอยูในเมืองเดิมก็โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนพระยาทุกคน
สมัยกรุงรัตนโกสินทรนี้ยังมีการอพยพครั้งยอย ๆ อีกครั้งหนึ่งในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว กลาวคือในขณะที่อังกฤษกําลังทําศึกกับพมาอยูนั้น พวกมอญที่อยูในกรุงเทพฯ ไดเสนอเสนาบดีให
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอยกกองทัพออกไปกวาดตอนครอบครัวญาติพี่นองที่ยังอยูใน
มอญเขามาไวในพระนคร จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) คุมกองทัพมอญยกออกไปรับ

๔๒
ครอบครัวมอญเขามา แตการอพยพครั้งนี้ไมมีรายละเอียดที่แนนอนเกี่ยวกับจํานวนคนที่เขามา สันนิษฐานวา
คงจะมีจํานวนไมมากและโปรดเกลาฯ ใหตั้งบานเรือนอยูที่เมืองนครเขื่อนขันธเพราะอยูใกลพระนคร และเปน
บริเวณที่ชาวมอญอยูเปนจํานวนมาก (สุภรณ โอเจริญ. ๒๕๔๑: ๕๒-๗๔)
ดังนั้น ชาวมอญที่อาศัยอยูที่นครเขื่อนขันธจึงมี ๒ รุนไดแก มอญเกา – มอญใหม กลาวคือ
๑. ชาวมอญที่อพยพมาแตครั้งสมัยพระเจากรุงธนบุรี มีพระยาเจงเปนหัวหนา สมเด็จพระเจากรุง
ธนบุรีโปรดเกลาฯ พระราชทานที่ดินใหเปนที่อยูอาศัยและทํากินอยูทางแถบจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี
ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรงสรางเมืองนครเขื่อนขันธเสร็จแลวจึงโปรดเกลาฯ ใหยาย
ครอบครัวมอญเปนชายฉกรรจ ๓๐๐ คนลงมาอยูที่นครเขื่อนขันธ ซึ่งเรียกวา “มอญเกา”
๒. ชาวมอญที่อพยพเขามาในสมัยรัชกาลที่ ๒ ประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิ ศหล านภาลั ย ได ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกลาฯ ใหส ว นหนึ่ งมาอยูที่น ครเขื่อนขั น ธ มอญรุ น หลั งนี้ เ รี ย กว า
“มอญใหม” (กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ๒๕๐๕: ๑๘๙) ซึ่งชาวมอญกลุมนี้คือ บรรพบุรุษของของชาวมอญ
คลองบางนาในปจจุบัน
ตอมาในพ.ศ.๒๔๕๘ รัชสมัยพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงใหเปลี่ยน
ชื่ อ เมื อ งนครเขื่ อ นขั น ธ เ ป น “จั ง หวั ด พระประแดง” ครั้ น รั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล าเจ าอยู หั ว
บานเมืองตกอยูในภาวะวิกฤต ขาวยากหมากแพง รัฐบาลตองตัดคาใชจายในสวนที่ไมจําเปนออก พระองคจึง
โปรดเกล าฯ ให ยุบ จังหวัดพระประแดงลงเปนอําเภอเรีย กวา “อํ าเภอพระประแดง” ขึ้น กับจังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อพ.ศ.๒๔๗๔ นครเขื่อนขันธหรือพระประแดงจึงเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
นับตั้งแตนั้นเปนตนมา (ประพันธพงษ เทวคุปต. ๒๕๔๘: ๑๒-๑๕)
อัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญนครเขื่อนขันธ ระหวางปพ.ศ.๒๓๕๘ - ๒๓๖๗
จากการศึกษาแหลงขอมูลทุติยภูมิโดยการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอัตลักษณความ
เปนมอญของชาวมอญนครเขื่อนขันธในฐานะมอญอพยพ ที่ไดแสดงออกผานวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและ
ประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน พบวา มีดังนี้
๑. ลักษณะบานเรือน บานของชาวมอญมีลักษณะแตกตางไปจากบานคนไทยเล็กนอยในดานการ
กอสราง คือ จะตองมีเสาเรือนซึ่งเปนเสาหลักในบานและเปนที่ประดิษฐานผีบานผีเรือน วัสดุที่ใชในการกอสราง
บานเรือนก็คลายกับการกอสรางบานไทยในสมัยเดียวกัน คือ จะใชไมไผและมุงหลังคาดวยจาก ตัวบานมักจะ
เปนบ านยกพื้น เครื่องเรือนที่สําคัญ ไดแก เสื่อ ซึ่งทอเองภายในหมูบ านและหมอน ไมคอยมี โตะหรือเกาอี้
โดยทั่วไปมักจะนั่งรับรองแขกบนเสื่อ (Halliday. ๑๙๑๗: ๒๒-๒๓,๒๙)
๒. ภาษาและวรรรณกรรม สังคมมอญในระยะแรกเปนสังคมหมูบาน หมูบานของมอญจะอยูเปนกลุม
หนาแนนกวาหมูบานไทย ภายในหมูบานจะมีวัดประจําหมูบานของตนเองซึ่งใชเปนที่ประกอบพิธีทางศาสนา

๔๓
และใหการศึกษาแก บุตร ภาษาที่ใชกันในหมูบ านตลอดจนในวั ดทั้งบทสวดและบทเทศนจึ งเป นภาษามอญ
เด็ก ๆ ในหมูบานจะพูดแตภาษามอญ ชื่อของหมูบานและวัดประจําหมูบานจึงปรากฏชื่อเรียกเปนภาษามอญ
มาตราบจนถึงปจจุบัน
เมื่อชาวมอญอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในนครเขื่อนขันธ ชาวมอญไดแยกยายกันไปตั้งครัวเรือนอยูกัน
เปนหมู ๆ ชื่อหมูบานเหลานี้เปนภาษามอญเรียกวา “กวาน” หลายหมูบานเปนชื่อเดียวกันกับหมูบานในเมือง
มอญและยังมีอยูในเมืองมอญ (ประเทศพมา) ทุกวันนี้ หมูบานของชาวมอญมีทั้งสิ้น ๑๗ หมูบานไดแก
๑. กวานดงฮะนอง ภาษามอญแปลวา ดวงดาว ปจจุบันเรียกวาบานทรงคนอง
๒. กวานโรงเกลิ้ง ปจจุบันเรียกวา บานโรงเรือ
๓. กวานอะมาง แปลวา บานชางปน (เปนชาวมอญที่อพยพมาจากหมูบานเดียวกันกับบานอามานที่
เกาะเกร็ด) ปจจุบันเรียกวา บานอะมาง
๔. กวานเซย ปจจุบันเรียกวา บานเซย
๕. กวานตองอุ ปจจุบันเรียกวา บานตองอุ
๖. กวานฮะมาง ปจจุบันเรียกวา บานทะมัง
๗. กวานฮะเหริ่น ภาษามอญแปลวา (ฟา) คําราม ปจจุบันเรียกวา บานฮะเหริ่น
๘. กวานตา ภาษามอญแปลวา ตาล ปจจุบันเรียกวา บานตา
๙. กวานเหวฮะราว ภาษามอญแปลวา บานทุงครู (มีตนครูขึ้นมาก) ปจจุบันเรียกวา เหวฮะราว
๑๐. กวานเตอ ภาษามอญแปลวา บานดอน ปจจุบันเรียกวา บานเตอ
๑๑. กวานดัง ภาษามอญแปลวา บาน (ทํา) รม (หรือฉัตร) ปจจุบันเรียกวา บานดัง
๑๒. กวานจั่งบี ภาษามอญแปลวา บานริมทะเล ปจจุบันเรียกวา บานจั่งบี
๑๓. กวานโกงกาง ภาษามอญแปลวา บาน (ตนพืช) โกงกาง ปจจุบันเรียกวา บานโกงกาง
๑๔. กวานฮะโตนเจินย ภาษามอญแปลวา บานสะพานชาง ปจจุบันเรียกวา บานฮะโตนเจิ่นย
๑๕. กวานเจิมฮมาย (กวานเชียงใหม) ปจจุบันเรียกวา บานเชียงใหม
๑๖. กวานฮะกํา ภาษามอญแปลวา บานแกลบ ปจจุบันเรียกวา บานฮะกํา
๑๗. กวานเดิงฮะโมก ภาษามอญแปลวา บานตะวันออก ปจจุบันเรียกวา บานเดิงฮะโมก
ตอมาหมูบานบางหมู ไดสูญสลายหายไปบาง โดยเฉพาะหมูบานที่อยูใกลตลาด เชน กวานจั่งบี กวาน
โกงกาง ทั้งนี้เนื่องจากมีคนหลายเชื้อชาติเขามาทําการคาขาย จึงอยูปะปนกันจนแยกไมออก สวนหมูบานฮะกํา
แมจะอยูหางไกลตลาด แตก็สูญไปเชนเดียวกัน อาจจะเปนเพราะหมูบานนี้มีขนาดเล็กมากและอยูในสวนลึก
ไปมาไมสะดวก ผูคนจึงมาอยูในหมูบานเหวฮะราว ซึ่งเปนหมูบานอยูติดกัน
คนมอญทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธและมีความยึดมั่นในพุทธศาสนาเปนอันมาก ชาวมอญนครเขื่อนขันธ
ก็เชนกัน ในวันที่มีพิธีกรรมทางศาสนา คนมอญจะใหความสําคัญอยางขาดเสียมิได เพราะมีความเชื่อวาการ

๔๔
ทําบุญในพระพุทธศาสนาเทานั้นที่จะนําพาผูกระทําไปสูสวรรค คนมอญจึงมักจะสรางวัดไวประจําหมูบาน อัน
จะเปนอานิสงสอยางแรงกลา วัดที่ชาวมอญสรางไดมีชื่อเรียกเปนภาษามอญ ดังนี้
๑. เพหอะมอน (วัดคันลัด) เปนวัดประจําหมูบานมอญคือ กวานดงฮะนอง กวานโรงเกลิ้ง
๒. เพหพระครู (วัดทรงธรรมราชวรมหาวิหาร) เปนวัดประจําหมูบานมอญคือ กวานเซย
๓. เพหเกริงฮละ (วัดอาษาสงคราม ) เปนวัดประจําหมูบานมอญคือ กวานตองอุ
๔. เพหมะมอ (วัดพญาปราบปจจามิตร) เปนวัดประจําหมูบานมอญคือ กวานฮะมาง
๕. เพหฮะเหริ่น (วัดกลาง) เปนวัดประจําหมูบานมอญคือ กวานฮะเหริ่น กวานฮะโตนเจิน
๖. เพหแกรงเจิน (วัดแค) เปนวัดประจําหมูบานมอญคือ กวานตา กวานฮะกํา กวานดัง กวานเหวฮะ
ราว กวานอะมาง
๗. เพหโหมกตอน (วัดโมกข) เปนวัดประจําหมูบานมอญ คือ กวานเตอ
๘. เพหสะกาว เปนวัดประจําหมูบานมอญ คือ กวานเจิมฮมาย ซึ่งปจจุบันไดถูกรื้อทิ้งและถูกผนวก
เขาเปนสวนหนึ่งของวัดกลางในปจจุบัน
๙. เพหอะมอย (วัดจวนดํารงราชพลขันธ) เปนวัดประจําหมูบานมอญ คือ กวานโกงกาง กวานจั่งบี
๑๐. เพหฮะโหมก (วัดกลางสวน) เปนวัดประจําหมูบานมอญ คือ กวานเดิงฮะโมก (โสภณ นิไชยโยค,
๒๕๔๗: ๑๗๒-๑๗๕)
สวนวรรณกรรมของมอญมี ๓ ประเภท ไดแก
๑. ประเภทฉันทะลังกา เปนหนังสือรอยกรองชนิดหนึ่ง คลายกับรายของไทย เปนงานเขียนที่ไดรับ
ความนิยมมากกวาประเภทอื่น ใชสําหรับอานใหผูมาชวยงานศพฟง เพื่อจะไดไมงวงนอนและอยูเปนเพื่อนศพ
เนื่องจากมอญไมมีประเพณีสวดพระอภิธรรมขณะตั้งศพไวที่บาน
๒. ประเภทเพลง ลักษณะคลายโคลงสามของไทย แตงขึ้นเพื่อใชรองประกอบการละเลนของมอญที่
เรียกวา “ทะแยมอญ” เปนการรองโตตอบกันระหวางฝายชายกับฝายหญิง โดยใชฉันทลักษณพิเศษชนิดนี้
นอกจากนี้ยังแตงสําหรับอ านเช นเดียวกับประเภทแรกแต มักจะสั้นกว าประเภทแรก มีเนื้อหาเกี่ยวกั บเรื่อง
ธรรมะ สุภาษิตและคติสอนใจ
๓. ประเภทรอยแกว สวนมากเปนหนังสือคัมภีรสําหรับพระเทศนเรื่องประวัติศาสตร พงศาวดาร เรื่อง
ธรรมะหรือคติสอนใจ (สุเอ็ด คชเสนี. ๒๕๒๗: ๕๙-๖๐)
๓. การแตงกาย โดยทั่วไปคนมอญมีรูปรางลักษณะคลายคนไทย แตสูง ล่ําสันกวาและมีผิวคล้ํากวา
สวนสูงโดยเฉลี่ยประมาณ ๕ ฟุต ๔ นิ้ว ตาสีน้ําตาลเขมหรือสีดํา ผมสีดํา ลักษณะการแตงกายคลายกับพมา คือ
ชอบนุงผาที่เปนลายตาหมากรุก ผานุงของผูชายในภาษามอญเรียกวา “สะลง” หรือ “สลวง” (Saluing) คงจะ
คล า ยกั บ ที่ ไ ทยเรี ย กว า “โสร ง ” นั่ น เอง ส ว นเสื้ อ ก็ ค ล า ยกั บ พม า คื อ เป น เสื้ อ คอกลมผ า อกตลอด แขน
ทรงกระบอกและมีเสื้อตัวสั้นแบบแจ็กเก็ตสวมทับอยูขางนอก และในชั้นตนคงจะนิยมโพกผาที่ศีรษะดวย แตพอ

๔๕
อยูนานไปก็เลิกและหันมาไวผมแบบไทย สวนผูหญิงนั้นนิยมนุงผา “กานิน” (Ganin) ซึ่งคลายกับ “สะลง” ของ
ชายแตเล็กกวาและมักเปนสีพื้นหรือตาเล็ก ๆ ผานุงแบบนี้บางทีก็เรียกวา “ผาตาโถง” และนิยมนุงกรอมสน
นอกจากนี้เวลามีงาน หญิงชาวมอญจะมีผาคลองคอดวย สวนผมนั้นหญิงมอญนิยมไวผมยาวเชนเดียวกับพมา
และมักเกลาทําเปนมวย ซึ่งจะเกลาต่ําคอนไปขางหลังตางกับพมา ซึ่งเกลาสูงขึ้นไปขางบน (Halliday.๑๙๑๗:
๑๙)

ที่มา

ภาพประกอบ ๔ การแตงกายของผูเฒาผูแกชาวมอญในสมัยกอน
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ. (๒๕๕๗). @ SAMUTPRAKARN Travel Issue ๑. น.๑๑

๔. อาหาร อาหารการกินของชาวมอญคลายกับของไทย คือ มีขาวเปนอาหารหลัก ใชรับประทานกับ
แกง (ควะ) ชนิดตาง ๆ ทั้งแกงจืด แกงเผ็ด แกงกะทิ แกงสม ซึ่งใชเครื่องแกงและใสผักอยางไทย ยกเวนแกงสม
ของมอญจะใสกระชายและผิวมะกรูดดวย ผักที่คนมอญนิยมใชแกงมากเปนพิเศษคือ ลูกมะตาด (ลูกขาว ๆ เปน
กลีบ ๆ ผลเทากําปน) กระเจี๊ยบฝกและลูกมะสั้น (คลายลูกมะยมมีสีเขียว) นอกจากนี้ ยังมีน้ําพริกหรือเครื่องจิ้ม
ประเภทปลารา ผักสุกผักดิบ เนื้อสัตวและปลา สวนในโอกาสสําคัญ เชน วันสงกรานตซึ่งถือเปนวันขึ้นปใหมใน
ระหวางวันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เดือนเมษายนของทุกป จะมีอาหารพิเศษคือ “ขาวแช” หรือ “เปงซงกราน” ทําจาก

๔๖
ขาวสวยหุง แลวขัดใหหมดเมือกจนขาวดี นําลงแชในน้ําอบดอกมะลิจนหอม รับประทานกับกะปปนเปนกอน
ชุบแปงไขทอดกรอบ เนื้อเค็มฉีกเปนฝอยผัดหวาน ไขเค็ม กระเทียมดอง เปนตน ขาวแชสวนหนึ่งแบงไปถวาย
พระตามวัดละแวกบาน อีกสวนหนึ่งแบงไวเซนไหวผีบรรพบุรุษและผีบานผีเรือน เสร็จแลวมีการนําขาวแชนั้นมา
แจกจายบริโภคกันในครอบครัวและบรรดาญาติมิตรบานใกลเรือนเคียงเปนการแลกเปลี่ยนกัน เพราะมีการ
ทําอาหารชนิดนี้ทุกครัวเรือน (Halliday.๑๙๑๗: ๓๒)
๕. อาชีพ อาชีพสําคัญของชาวมอญ ไดแก การทํานาเชนเดียวกับคนไทย กรรมวิธีในการทํานาก็ไม
ตางไปจากชาวนาไทยมากนัก เครื่องมือที่ใชในการประกอบอาชีพดังกลาวมีคันไถและคราด ใชวัวและควาย
เปนแรงงานสําคัญ ซึ่งนอกจากจะใชไถนาแลวยังใชในการนวดขาว เพื่อแยกเมล็ดขาวออกจากรวงอีกดวย ใน
พื้นที่ไรนาบางแหงยังมีการปลูกพืชผลอื่น ๆ เชน ผักและผลไมตาง ๆ เชน มันเทศ น้ําเตา สับปะรด ออย เปนตน
สวนยามวางจากฤดูทํานา ก็มีการทํางานฝมือตาง ๆ ไวใชสอยตามความจําเปน เชน ทอผา ทอเสื่อ สานตะกรา
กระบุง (Brain L.Foster.๑๙๗๒: ๑๓-๑๖)
๖. ประเพณีและความเชื่อ ประเพณีของมอญเปนสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่ง นอกเหนือจากภาษาที่แสดงให
เห็นลักษณะเฉพาะของมอญซึ่งแตกตางไปจากคนไทย แมวามอญและไทยจะไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ
จากอินเดีย ทําใหรับเอาคติความเชื่อเกี่ยวกับการทําพิธีตาง ๆ เพื่อความเปนสิริมงคลในชีวิต นับตั้งแตแรกเกิด
จนกระทั่ งถึ งตอนสิ้ นชี วิ ตและได กระทํ า ติดตอกันมาจนกลายเปนประเพณี แตป ระเพณีตาง ๆ ของมอญก็
แตกตางไปจากไทยในแงของรายละเอียดและการปฏิบัติ ประเพณีตาง ๆ ของมอญสวนใหญ ยกเวนประเพณี
ทางศาสนามักจะมีเรื่องของความเชื่อและการนับถือผีปะปนอยูดวย และแมวามอญจะนับถือพุทธศาสนาอยาง
เครงครัด แตก็ใหความสําคัญกับการนับถือผีเปนพิเศษควบคูกันไป โดยมีเรื่องเลาเกี่ยวกับที่มาแหงความเชื่อนั้น
วา
“ในสมัยบรรพกาลไดมีเศรษฐีผูหนึ่ง มีภรรยา ๒ คน ตอมาภรรยาหลวงฆาลูกของภรรยานอยตาย
เพราะความริษยา ทั้งสองคนนี้เมื่อตายไปแลวก็อาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันและกินลูกของอีกฝายหนึ่งสลับกัน
ไปแตละชาติ ในที่สุดเมื่ออีกฝายหนึ่งก็ไปเกิดเปนผี และอีกฝายหนึ่งก็ไปเกิดเปนมนุษย ฝายผีนั้นก็ไลตามมนุษย
เพื่อจะกินลูกของมนุษย ฝายมนุษยจึงหนีไปขอพึ่งพระพุทธองคขณะประทับอยูที่เวฬุวันมหาวิหาร พระพุทธ
องคทรงทราบถึงความเปนมาจึงโปรดเทศนาใหนางผีนั้นไดเห็นถึงโทษของการจองเวร นางผีกับนางมนุษยจึงได
ระงับเวรตอกัน ตอมานางผีนั้นไดไปอยูกับนางที่เปนมนุษยไดชวยเหลือนางมนุษยจนบังเกิดผลดีมีโภคทรัพยมั่ง
คั่งเปนผลพลอยใหขาวปลาอาหารพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณดีไปดวย นี่จึงเปนเหตุแหงการนับถือผี”
(สมพิศ มงคลพันธุ, ๒๕๖๐: สัมภาษณ)
ผีที่มอญนับถือมีหลายชนิด แตที่สําคัญที่สุดมี ๒ ชนิดคือ

๔๗
๑. ผีประจําหมูบาน หรือที่เรียกวา pea cu มักประดิษฐานไวในศาลที่ชายทุงและมีการทําพิธีบูชาเซน
สรวงปละครั้งโดยมี “คนทรง” เปนผูประกอบพิธี ในพิธีจะมีการเขาทรงทํานายความเปนไปและความอุดม
สมบูรณของอนาคต นอกจากนี้อาจมีการทําพิธีบูชาในโอกาสอื่น ๆ ตามความศรัทธาของแตละคน เชน เมื่อเกิด
ปญหาหรือความเดือดรอนตาง ๆ หรือหญิงชายเมื่อแตงงานกันแลวจะนําดอกไมธูปเทียนไปบูชาเพื่อเปนการ
บอกกลาว
๒. ผีบานหรือผีเรือน หรือที่เรียกวา Kalok hei เปนผีประจําตระกูล ซึ่งนับญาติเฉพาะทางฝายชาย
การรับผีจะตกทอดไปยังบุตรชายคนหัวปของตระกูลเรื่อยไป ถาบิดาไมมีบุตรชายหัวป ผีนั้นก็ขาดจากสกุลวงศ
นั้นไป ดังนั้นชาวมอญจึงใหความสําคัญกับบุตรชายหัวปมาก เพราะผูที่รับผีมีหนาที่เก็บรักษาสมบัติประจําตัวผี
ซึ่งแตกตางกันไปตามผีท่ีมอญแตละกลุมนับถือ สําหรับชาวมอญนครเขื่อนขันธนับถือผีผา การรักษาผีประจํา
ตระกูล คือ การนําผานุงชาย ๑ ผืน หญิง ๑ ผืน เสื้อสีขาว ๑ ตัว ผาสไบสีฉูดฉาด แหวน ๑ วง ใสรวมในตะกรา
หรือหีบผา แขวนไวที่เสาเอกตรงหัวนอนของผูที่รับผีนั้น ผูที่รับผีจะตองคอยระวังรักษาขาวของเหลานั้นใหคง
สภาพเดิม หากมีการชํารุดหรือเสียหายอยางหนึ่งอยางใดจะตองรีบหามาเปลี่ยน มิฉะนั้นอาจเกิดเรื่องเดือดรอน
แกคนในครอบครัว หนาที่อีกอยางหนึ่งของผูที่รับผีคือ “การรําผี” ซึ่งจะกระทําเมื่อมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งคือ
เมื่อคนในครอบครัวลมเจ็บ เจาบานจะรําผีเพื่อขอใหผีชวยหรือบนบานขอใหหายแลวจะรําผีถวาย หรือเมื่อเกิด
เหตุการณซึ่งคิดวาจะเปนที่ขัดเคืองของผี เชน พลอยที่ฝงอยูบนหัวแหวนหลุด หรือผาในตะกราขาด หรือเกิด
การ “ผิ ดผี ” คื อ มี คนที่ นั บถื อผี อื่ น มานอนค างคื นในบ าน เป น ตน หรื อตองการให ผี ชว ยให พ นจากความ
เดือดรอน กรณีที่เชื่อวาความเดือดรอนนั้นเกิดจากการกระทําของผี
การรําผีมีขอจํากัด ๒-๓ ประการคือ ตองไมทําในระหวางเขาพรรษา ไมทําในวันพระ และตองไมทําใน
ระยะที่สมาชิกฝายหญิงในครอบครัวตั้งครรภ โดยทั่วไปมักทําในฤดูแลวประมาณเดือน ๔ ถึงเดือน ๖ (Halliday.
๑๙๑๔: ๓๓๐-๓๓๑)
การนับถือผีนี้ชาวมอญมีความเชื่อถืออยางแนนแฟนมาก และในระยะหลังก็ชอบใหมีการเขาทรงเพื่อ
ทํานายความเปนไปของบานเมืองในอนาคตเปนประจําทุกป ทําใหประชาชนทั่วไปเกิดความหวานหวั่นและ
คลอยตามคําทํานายนั้น ๆ เรื่องนี้สรางความไมพอใจแกรัฐบาลถึงกับตองยื่นมือเขาไปเกี่ยวของดวย ดังปรากฏ
วาใน พ .ศ .๒๔๕๑ พระเทพผลูขาหลวงรักษาราชการเมืองนครเขื่อนขันธ ไดเขาไปขัดขวางและขูกําชับมิให
โหมดภรรยาพระยาดํารงราชพลขันธ (หยอย คชเสนี) กับหญิงมอญอื่น ๆ ทําการทรงเจาหลักเมืองทาย
สงกรานต เพื่อทํานายอนาคตดังเชนทุกป อนุญาตใหมีแตการรําถวายเจาเทานั้น ทั้ง ๆ ที่แตเดิมรัฐบาลไมเคย
เขาไปยุงเกี่ยวกับประเพณีของคนเชื้อชาติตาง ๆ ที่เขามาอาศัยในประเทศไทยเลย (สุภรณ โอเจริญ. ๒๕๔๑:
๘๙)
นอกจากนับถือผีแลว มอญยังมีความเชื่อในดานโหราศาสตรเกี่ยวกับโชคชะตาราศี ชาวมอญถือวา
พระพรหมเปนผูลิขิตดวงชะตาของมนุษยบนหนาผากตั้งแตแรกเกิด ขณะเดียวกันความเชื่อดานไสยศาสตรก็

๔๘
เป น สั ญ ลั กษณ ข องมอญควบคู กัน ไป ในบ า นมอญจะมีแม มดหมอผีป ระจําหมู บาน เพื่อชว ยปดเป า ความ
เดือดรอนของคนในหมูบานอันเกิดจากอํานาจของแมมดหรือภูตผีปศาจ
ประเพณี ตา ง ๆ ของมอญโดยทั่ว ไป เชน ประเพณีการเกิด แตง งาน การบวช ฯลฯ นั้น ถาแยก
เกี่ยวกับการนับถือผีออกไปแลวก็คลายกับของไทย ยกเวนประเพณีการทําศพ ซึ่งแตกตางไปจากไทยมาก
ธรรมเนียมการทําศพมอญถาเปนการตายดี คือตายแบบธรรมดาเพราะโรคชราหรือปวยมานาน ก็นิยมการเผา
เชนเดียวกับไทย แตถาเปนการตายแบบไมดี คือ โรคปจจุบัน เชน อหิวาตกโรค ฝดาษ หรือประสบอุบัติเหตุ
เชน ถูกยิง จมน้ําตาย ถูกฟาผา งูกัด ฯลฯ รวมทั้งศพเด็กต่ํากวา ๑๒ ป ศพเหลานี้จะไมมีการเผาแตจะนําไปฝง
โดยเร็วที่สุดและไมมีการประกอบพิธีแตอยางใด เพราะเกรงวาผีรายจะลอยขึ้นมาในอากาศเวลาเผา ธรรมเนียม
มอญยังหามนําโลงศพเขาบานอยางเด็ดขาดเพราะถือวาเปนของเสนียดจัญไร เวลายกศพไปวัดก็ใหนําโลงมารอ
รับศพที่เชิงบันได และในกรณีที่มีคนตายในบานเดียวกัน ๒ คน จะไมเผาพรอมกัน ตองเผาหรือฝงศพหลังกอน
ประเพณีการทําศพมอญนับวาเปนงานใหญงานหนึ่ง ขึ้นอยูกับฐานะผูตายและบุตรหลาน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
ผูตายเปนสงฆหรือสมภาร งานศพก็จะยิ่งใหญไปอีกเปนงานระดับหมูบานและตําบล โลงศพจะถูกสรางอยาง
วิจิตร ทําเปนยอดคลายประสาทและยังมีการเจาะเปนชองขาง ๆ โลงศพทั้งสองดานไวใหมองเห็นศพผูตายขาง
ในดวย โลงศพอันงดงามจะถูกเผาไปพรอม ๆ กับศพบนเชิงตะกอน
การเผาศพพระมีขอหามอยูอยางหนึ่ง คือ หามจุดไฟเผาดวยมือ ตองจุดดวยดอกไมเพลิงที่เรียกวา
“ลูกหนู” แทน ลูกหนูทําจากดินประสิวผสมกํามะถันและถานอัดลงในกระบอกไมยาวประมาณหนึ่งศอก ตอ
สายไปโลงศพ แลวยิงใหลูกหนูวิ่งไปชนปราสาทและโลงศพจนไฟลุกขึ้น นอกจากนี้ในพิธีศพยังตองมีการรองไห
หนาศพที่เรียกวา “มอญรองไห” และการแสดงหนาศพ ไดแก การรํามอญและการเลนทะแยมอญอีกดวย
การรํามอญ เปน็ การแสดงในโอกาสตาง ๆ ทั้งงานมงคลและงานศพพระภิกษุหรือผูสูงอายุ เปนการรํา
บทสัน้ ๆ ประกอบพิณพาทยมอญบทละ ๒-๓ นาที จํานวน ๑๐ บท หรือ ๑๐ ทา โดยอาศัยจังหวะจากตะโพน
เปนหลัก การรํามอญเนนการเคลื่อนไหวที่มือผูรํา สวนเทาทั้งสองมักเคลื่อนไหวโดยวิธีกระถดไปทางดานขาง
ของลําตัว
การเล น ทะแยมอญ เป น การร อ งเพลงประกอบการรํ า โดยผู ร อ งนั้ น เอง ใช เ ล น ได ทุ ก โอกาส
ประกอบดวยผูแสดงอยางนอย ๒ คน คือ ฝายชายกับฝายหญิง ซึ่งตองผลัดกันรองรํา แกหรือโตตอบโวหารฝาย
ตรงขาม กลอนที่ใชเปนกลอนเพลง ซึ่งแตงขึ้นเพื่อการละเลนนี้โดยเฉพาะ เครื่องดนตรีที่ใชไดแก ซอสามสาย
จะเข ขลุย กลอง และฉิ่ง
สวนประเพณีทางศาสนาเปนประเพณีเกี่ยวของกับการทําบุญในพุทธศาสนาซึ่งไมมีเรื่องเกี่ยวกับผีเขา
มาปะปนเลย และถือเปนประเพณีที่สําคัญที่จะตองปฏิบัติเปนประจําทุกป ไดแก สงกรานต และออกพรรษา
สงกรานต ถื อเปนประเพณีที่สํ าคั ญที่ สุดของชาวมอญเพราะเปน วันขึ้นปใหม ตรงกับ กลางเดือน
เมษายน ราว ๆ วันที่ ๑๓-๑๕ จะมีการทําบุญและการละเลนติดตอกันถึง ๓ วัน ของที่ใชทําบุญ ไดแก ขาว

๔๙
สงกราตหรือขาวแช และมีการแหนกแหปลาไปปลอยที่วัดโดยการจัดขบวนอยางสวยงามบรรดาหนุมสาวที่เขา
รวมในขบวนจะพิถีพิถันในการแตงกายดวยอาภรณที่มีสีสันงดงาม หลังจากนั้นจะมีการเลนสาดน้ําสงกรานต
กันเปนที่สนุกสนานและยังตักน้ําไปอาบใหผูเฒาผูแกที่นับถือดวย ที่สําคัญคือ ในเวลาเย็นจะมีการเลนสะบา
ซึ่งเปนการละเลนที่นิยมกันในบรรดาหนุมสาวมอญที่ยังเปนโสด ประกอบดวยกลุมผูเลนฝายชายและฝายหญิง
ในจํานวนที่เทากัน อุปกรณที่ใชคือ ลูกสะบา ทําดวยไมมีลักษณะกลม ๆ แบน ๆ ซึ่งเปนของฝายชาย สวน
ลูกสะบาของฝายหญิงมักทําดวยงาชาง หรือเขาควาย หรือทองเหลืองและมีขนาดเล็กกวาของฝายชาย ใช
สําหรับทอย หรือเขยงเตะ หรือโยนดวยหลังเทาแลวแตโอกาส (ลาวรรณ สุทธิลออ. ๒๔๙๖: ๗๗)
ออกพรรษา เปนประเพณีที่สําคัญรองลงมาจากสงกรานต ชาวมอญจะรื่นเริงมากในการทําบุญ มีการ
แหพระภิกษุสงฆโดยทางเรือไปรวมปวารณาออกพรรษาที่วัดที่นิยมนับถือมากที่สุดแตเพียงวัดเดียว เสร็จแลวก็
จะแหพระไปสงตามวัดที่รับมาทุกวัด เรือที่ใชเปนพาหนะในการรับ-สงพระจะมีการประดับประดาอยางงดงาม
หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแลวก็มีการแขงเรือกัน (Brain L.Foster.๑๙๗๒: ๓๕)
จะเห็นไดวา อัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญนครเขื่อนขันธซึ่งเปนบรรพบุรุษของชาวมอญ
คลอง บางนานั้น ไดแสดงออกผานวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชนหลาย
ประการ ไดแก ภาษามอญ ลักษณะบานเรือน การแตงกาย อาหาร อาชีพ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ประเพณีทาง
ศาสนาและประเพณีของชุมชน ตลอดจนความเชื่อในการนับถือผีประจําตระกูล ซึ่งสอดคลองกับที่นายแพทย
สุเอ็ด คชเสนี ไดบันทึกไวในหนังสือ ๘๐ ปศาสตราจารยเกียรติคุณ: ๔๘ ป สมาคมไทยรามัญ (๒๕๔๗: ๑๘๑)
วา เคยไดยินไดฟงคนรุนพอรุนแมเลาใหฟงวา เมื่อครั้งรุนปูยาตายายที่แยกยายครอบครัวมาจากเมืองปทุมธานี
เพื่อมาอยูในพระประแดงนั้นหาไดมีทรัพยสมบัติติดตัวมาไม ชีวิตมีแตความยากลําบาที่ตองหักรางถางพง เพื่อ
สรางบานเรือน หรือที่พักอาศัย วัสดุอยางดีก็คือ ไผ ตนหมาก ใบจาก หญาคา ที่ดินทํากินก็พอปลูกผัก ผลไม
ไดบาง พวกผูชายที่มีโอกาสไดเปนทหารจะมีความเปนอยูที่ดีกวา คือ มีเงินเดือนสําหรับใชจาย อยางไรก็ตาม
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยไทยนั้น ทวมทนลนกระหมอม คือ คนมอญมีสิทธิเทาเทียมคนไทย
ทั้งมวล มีสิทธิในการทํามาหาเลี้ยงชีพ ศึกษาเลาเรียนและนับถือศาสนา การทํานาคือ อาชีพหลักที่มอญเลือก
เพราะมีความถนัดมาแตเมื่อครั้งที่อยูในเมืองมอญ นอกจากนี้ยังมีการทํางานฝมือตาง ๆ ไวใชสอยตามความ
จําเปนเชน ทอผา ทอเสื่อ สานตะกรา ในเรื่องอาหารการกินยังชอบรับประทานอาหารมอญ คือ ใบกระเจี๊ยบ
ลูกมะสั้น และปลารา ซึ่งหากินงาย ไมมีสวนประกอบ สวนผสมอะไรมากนัก สําหรับภาษายังพูดภาษามอญกัน
ทุกหมูบาน แมกระทั่งคนจีนที่เขามาคาขายยังตองหัดพูดภาษามอญ มิฉะนั้นจะคาขายกันไมรูเรื่อง สวนการ
แตงกายก็ยังคงแตงตามแบบฉบับเดิม คือ ชายจะนุงโสรง เสื้อคอกลม หญิ่งนุงผาซิ่นครอบเทา สวมเสื้อแขน
กระบอกยาว ตัวเสื้อสั้นระดับเอว ถาจะพูดถึงประเพณีก็ตองยอมรับวาคนมอญยังเหนียวแนนในเรื่องประเพณี
อยูมากและเปนเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องดวยศาสนาทั้งสิ้น

๕๐
สําหรับกระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญเพื่อดํารงไวซึ่งความเปนมอญของ
ชาวมอญนครเขื่อนขันธ ไดใชวิธีการดังตอไปนี้
๑. การใชอํานาจของรัฐไทย
ชาวมอญที่อพยพเขามาอยูในนครเขื่อนขันธนั้น พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคโปรดเกลาฯ ให
การตอนรับและเลี้ยงดูเสมอหนากันเทียบเทาพลเมืองไทย พระราชทานที่ดินใหตั้งบานเรือนอยูรวมกันในที่ท่ี
เหมาะสม และประกอบอาชีพตามอัธยาศัย ไมวาจะเปนการเกษตรกรรมหรือการคา ตลอดจนบางคนที่สมัคร
ใจจะรับราชการก็โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมีตําแหนงและยศศักดิ์ตาง ๆ
รัฐไทยมีนโยบายใหชาวมอญปกครองกันเองในระดับหมูบาน ดวยการตั้งผูนําชาวมอญที่ไดรับ
ความนิยมนับถือในหมูพวกของตนใหเปนหัวหนาดูแลวากลาว ทางราชการติดตอกับชาวมอญโดยผานหัวหนา
เหลานั้น ความสัมพันธระหวางรัฐและขุนนางไทยกับราษฎรชาวมอญในระยะแรกจึงมีนอย เพราะทางราชการ
มิไดเขาไปปกครองโดยตรง ผูที่ไดรับเลือกใหเปนหัวหนาในแตละชุมชนจะไดรับการแตงตั้งใหมีตําแหนงและ
ยศศักดิ์ลดหลั่นกันลงมา และใหไปขึ้นกับหัวหนาใหญจักรีมอญซึ่งเปนผูควบคุมกองมอญทั้งหมดในประเทศ
ไทย เชน พระยารามัญวงศ ซึ่งมียศเสมอจตุสดมภในสมัยกรุงธนบุรี หรือ เจาพระยามหาโยธา จางวางศักดินา
๓,๐๐๐ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
วิธีการตั้ง “ผูนําชนกลุมนอย” ในประเทศไทยใหเปนหัวหนาปกครองพวกเดียวกันดังกลาวเปน
นโยบายที่ ไทยใช มานานตั้ งแต ส มั ย กรุ ง ศรีอ ยุธ ยา เพื่อเปน การผู กน้ํา ใจชาวต างชาติที่ เขา มาพึ่ งพระบรม
โพธิสมภารใหไดดูแลทุกขสุขกันเอง เพราะสามารถเขาใจกันไดงายและดีกวาที่ไทยจะเขาไปรวบอํานาจการ
ปกครองไวเอง
ยิ่งไปกวานั้น ชาวมอญที่อยูในประเทศไทยยังไดรับอนุญาตใหมีการติดตอกับพรรคพวกญาติพี่
นองที่อยูในเมืองมอญ ดังจะเห็นไดวามีชาวมอญในประเทศไทยขอลากลับไปเยี่ยมญาติพี่นองที่เมืองเมาะลําเลิง
บาง เมืองทวายบางอยูเนือง ๆ และพระสงฆรามัญก็ไดรับอนุญาตใหลาออกไปนมัสการพระเจดียที่รางกุงตาม
ความศรัทธา พรอมทั้งเยี่ยมญาติพี่นองในเมืองมอญเชนกัน การอนุญาติใหมีการติดตอดังกลาว นอกจากมีผล
ทางดานจิตวิทยาในการปกครองชาวมอญอพยพแลว ยังเปนประโยชนแกไทยทั้งทางตรงและทางออม คือ ทําให
ไทยสามารถทราบขาวความเคลื่อนไหวในประเทศพมาดวย (สุภรณ โอเจริญ. ๒๕๔๑: ๗๕-๗๗)
สถาบั น การเมื องการปกครองหรื อรั ฐ ไทย จึ งมี สว นสํา คัญ ในการประกอบสร างและสื บ ทอด
อัตลักษณความเปนมอญ เพราะนโยบายของรัฐไทยทําใหชาวมอญอยูรวมกลุมเฉพาะพวกของตน และอยูภายใต
การบังคับบัญชาของคนเชื้อชาติเดียวกัน อีกทั้งยังใหชาวมอญไดรับสิทธิเทาเทียมกับคนไทย ชาวมอญในนคร
เขื่อนขันธจึงมิไดถูกบังคับใหปรับเปลี่ยนวิถีแหงความเปนมอญใหเขากับรัฐไทย อัตลักษณของความเปนมอญ
จึงไมไดทําใหถูกพราเลือนโดยอํานาจแหงรัฐไทยแตอยางใด นอกจากนี้ รัฐไทยยังจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตอ
การประกอบอาชีพและดํารงชีพใหกับชาวมอญเพื่อเอื้อใหชาวมอญสามารถพึ่งตนเองไดโดยไมตองอาศัยปจจัย
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การดํารงชีพจากภายนอก เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดพระราชที่ดินสําหรับสราง
บานเรือน พรอมทั้งอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเพาะปลูกขาว พืชผัก ผลไมและจับสัตวน้ําแกชาวมอญ ชาวมอญ
สามารถสรางบานเรือนเองโดยใชวัสดุที่หาไดตามพื้น บาน เชน ไผ ใบจาก อีกทั้งชาวมอญยังมีฝมือในการ
จักสานขาวของเครื่องใช ไวใชกัน เองในครัวเรือน เช น ทอผา ทอเสื่อ สานตะกรา การพึ่งพาตนเองไดทาง
เศรษฐกิ จ จึ ง ทํ า ให ช าวมอญไม ต อ งปรั บ เปลี่ ย นหรื อ ต อ รองอั ต ลั ก ษณ ข องตนให เ ข า กั บ ชนชาติ อื่ น เพื่ อ
ผลประโยชนจากการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนยังสามารถดํารงทักษะในการประกอบอาชีพและงาน
ชางฝมือครั้นอยูเมืองมอญไวไดอีกดวย
๒. การรื้อฟนและผลิตซ้ําวัฒนธรรม
นอกจากรั ฐ ไทยได ใ ห อิส ระในการปกครองตนเองแกช าวมอญนครเขื่อนขัน ธ แล ว รั ฐ ไทยยั ง
อนุญาตใหชาวมอญประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามวินัยปฏิบัติของตน ตลอดจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขนบประเพณีและความเชื่อของตนไดอีกดวย
จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญนครเขื่อนขันธ ระหวาง
พ.ศ.๒๓๕๘-๒๓๖๗ จึงพบวา ชาวมอญไดรื้อฟนและผลิตซ้ําวัฒนธรรมประเพณีที่ไดรับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษครั้นอยูที่เมืองมอญลงบนพื้นที่ทํามาหากินและพื้นที่ทางสังคมแหงใหม คือ นครเขื่อนขันธ อยาง
เขมขน ผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน เชน ภาษา
โดยปรากฏในภาษาพูดที่ใชสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน ภาษาที่ใชเรียกชื่อหมูบานวา “กวาน” และเรียกชื่อวัด
วา “เพห” ตลอดจนการสวดมนตและเทศนดวยภาษามอญของพระสงฆตามวัดตาง ๆ อาหารการกิน จะมีผักที่
ชาวมอญนิยมรับประทานและนําติดตัวมาปลูกในนครเขื่อนขันธดวย คือ ลูกมะตาด กระเจี๊ยบฝกและลูกมะสั้น
เปนเครื่องประกอบในแกงตาง ๆ การแตงกาย ผูชายนิยมนุงโสรง เสื้อคอกลมผาอกตลอด สวนผูหญิงนิยมนุง
ผากานิน ซึ่ งคลายกั บโสรงของผูช ายแตเ ล็กกวาและมักเปน สีพื้น หรือตาเล็ก ๆ และนิยมนุงกรอมสน การ
ประกอบอาชีพ คือการทํานาและงานหัตถกรรม จักสาน ประเพณีอันเกี่ยวเนื่องทางศาสนาและชุมชน ที่ปฏิบัติ
กันอยางเครงครัด เชน ประเพณีสงกรานตและออกพรรษา และ ความเชื่อในการนับถือผี ของกลุมเครือญาติ
ขนาดใหญที่อพยพเขามาในนครเขื่อนขันธคราเดียวกัน
การรื้อฟนและผลิตซ้ําวัฒนธรรมประเพณีในอดีตเพื่อนํามาใชในบริบทใหมของชาวมอญนครเขื่อน
ขันธนี้ เปนกลไกสําคัญในการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญใหดํารงอยูได เนื่องจากวัฒนธรรม
ประเพณีสามารถทําหนาที่ยึดโยงถักทอชาวมอญกวา ๔๐,๐๐๐ คนที่อพยพหนีภัยสงครามเขามายังพื้นที่ทาง
สังคมแหงใหมนี้ใหรูสึกวา “เราเปนพวกเดียวกัน” ตลอดจนทําหนาที่เปนชองทางในการรวมกลุมของผูที่มี
จิตสํานึกทางประวัติศาสตรและมีรากเหงาของบรรพบุรุษ ครอบครัว เครือญาติเดียวกันเอาไวดวยกันอยาง
เหนียวแนน ซึ่ งนอกจากสถาบันครอบครัวจะมีสวนในการรื้อฟนและผลิต ซ้ําอัตลักษณความเปนมอญผาน

๕๒
ปฏิบัติการในชีวิตประจําวันและความเชื่อในการนับถือผีประจําตระกูลแลว สถาบันศาสนาก็มีสวนสําคัญในการ
สืบทอดอัตลักษณความเปนมอญไวได
สถาบันศาสนาหรือวัดมอญเปนศูนยกลางการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเปนศูนยรวมจิตใจของ
ชุมชนมีสว นสําคัญในการรื้อฟ นและผลิต ซ้ําอั ตลักษณของความเป นมอญ ผานการประกอบพิธี กรรมทาง
ศาสนาทั้งตามวัฏจักรแหงชีวิต วันสําคัญทางศาสนา และพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน นอกจากนั้นพระมอญ
ตามวัดตาง ๆ ยังเครงครัดในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย มีการสวดมนตและเทศนดวยภาษามอญ รวมทั้ง
การสอนภาษามอญใหกุลบุตรชาวมอญ พระมอญจึงเปนแบบอยางอันดีใหแกพุทธศาสนิกชนชาวมอญไดเคารพ
เลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตาม สถาบันศาสนาจึงมีสวนในการรื้อฟน ผลิตซ้ําและสืบทอดความเชื่อ ความ
ศรัทธาทางพุทธศาสนาและพุทธปฏิบัติ ซึ่งเปนอัตลักษณที่สําคัญประการหนึ่งของชาวมอญใหผนึกและฝงแนน
อยูใ นพื้นที่ทํากินและพื้นที่ทางสังคมแหงใหมไดอยางมั่นคง
จากกระบวนการดังกลาว ทําใหชาวมอญนครเขื่อนขันธซึ่งเปนบรรพบุรุษของชาวมอญคลองบางนาใน
ปจจุบันสามารถดํารงและสืบทอด “ความเปนมอญ” อยูไดในระยะแรก ตอมาเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น หมูบาน
ขยายขอบเขตออกไป มีการติดตอสื่อสารระหวางกลุมชาติพันธุตาง ๆ มีการอพยพเคลื่อนยายเพื่อแสวงหา
แหลงทํากินใหม มากกวาในระยะแรก ทําใหมีการถายทอดและผสมผสานวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นําไปสู
ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมความเปนอยูที่ตางไปจากอัตลักษณเดิมของตน
๑.๒ กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาระหวาง
พ.ศ.๒๓๖๘ - ๒๔๘๙ : มอญชาวนา
วิถีชีวิตของชาวมอญคลองบางนาในชวงพ.ศ.๒๓๖๘ – พ.ศ.๒๔๘๙ หรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘
นั้นถูกแบงออกเปน ๒ สวน ใน ๒ พื้นที่ กลาวคือ ในชวงฤดูทํานา ชาวมอญคลองบางนาจะใชชีวิตเพื่ อ
การประกอบอาชีพทํานา ณ คลองบางนา ซึ่งใชเปนพื้นที่ทํามาหากิน โดยปลูกบานเพื่อใชเปนที่อยูชั่วคราวบน
พื้นที่นาของตน ครั้นเมื่อหมดหนานาจึงจะกลับมาอยูกับครอบครัวและเครือญาติในพื้นที่นครเขื่อนขันธหรือ
พระประแดง (สมัยรัชกาลที่ ๗ เมื่อพ.ศ.๒๔๗๔) ซึ่งเปนพื้นที่ทางสังคมของชาวมอญคลองบางนานั่นเอง
ภูมิหลังการอพยพ
จากประวัติการอพยพยายถิ่นของชาวมอญ พบวา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
พระองคไดโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เปนแมกองเสด็จลงไป
ดําเนินการสรางเมืองขึ้นที่ปากลัด แลวพระราชทานชื่อวา “เมืองนครเขื่อนขันธ” พรอมทั้งใหยายครัวมอญเมือง
ปทุมธานี พวกพระยาเจงที่อพยพเขามาในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี มีจํานวนชายฉกรรจ ๓๐๐ คน ไปอยู ณ
เมืองนครเขื่อนขันธและไดสรางปอมเพิ่มเติมขึ้นทางฝงตะวันออก ๓ ปอม คือ ปอมปูเจาสมิงพราย ปอมปศาจ

๕๓
สิง และปอมราหูจร สรางทางฝงตะวันตก ๕ ปอม คือ ปอมแผลงไฟฟา ปอมมหาสังหาร ปอมศัตรูพินาศ ปอม
จักรกลด และปอมพระจันทรพระอาทิตย เมื่อสรางเมืองเสร็จเรียบรอยแลวจึงโปรดเกลาฯ ตั้งสมิงทอมา บุตร
เจาพระยามหาโยธา (เจง) เปนพระยานครเขื่อนขันธรามัญราชชาติเสนาบดีศรีสิทธิสงคราม ผูรักษาเมือง
พรอมกับตั้งกรมการทุกตําแหนง สวนมอญที่อพยพเขามาครั้งหลังสุดในพ.ศ.๒๓๕๘ จํานวน ๔๐,๐๐๐ คน
โปรดฯ ใหไปอยูที่เมืองนครเขื่อนขันธบาง ปทุมธานีบาง นนทบุรีบาง นอกจากนี้ครัวมอญที่เจาพระยามหา
โยธา (ทอเรียะ) ไปกวาดตอนมาจากหัวเมืองมณฑลเมาะตะมะในตอนตนรัชกาลที่ ๓ ก็โปรดเกลาฯ ใหไปอยู
นครเขื่อนขันธดวย (สุภรณ โอเจริญ.๒๕๔๑: ๙๖) ดังนั้น “นครเขื่อนขันธ” จึงเปนพื้นที่ตั้งถิ่นฐานบานเรือน
ของชาวมอญจํานวนมาก
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ จํานวนประชากรชาวมอญในนครเขื่อนขันธ
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหพื้นที่ที่เคยเปนพื้นที่ทํามาหากินไดกลายเปนพื้นที่ในการตั้งถิ่นฐานบานเรือนของ
ประชาชน เมื่อพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการทํานาลดลงประกอบกับไมสามารถขยับขยายพื้นที่ทํานาออกไปได
เนื่องจากมีปอมปราการตั้งอยูรายรอบ ชาวมอญแถบ “กวานเดิงฮะโมก หรือ บานตะวันออก” กวา ๑๐๐
ครอบครัวทั้งที่เปนแมทัพนายกองและประชาชนที่เปนเครือญาติกัน จึงไดแสวงหาพื้นที่ทํามาหากินใหมดวย
การขยับขยายพื้นที่ทํากินไปยัง “ปลายคลองบางนา” โดยการพายเรือมาดจากฝงนครเขื่อนขันธขามแมน้ํา
เจาพระยาเขามาในคลองบางนา เขตบางนา (พระโขนงเดิม) และจับจองพื้นที่ริมคลองบางนาเพื่อใชเปนพื้นที่
ในการทํานาตามกําลังความสามารถของตน พรอมทั้งสรางบานพักชั่วคราวหรือเถียงนาขึ้น เพื่อใชเปนที่อยู
อาศั ยชั่ว คราวและเก็บอุ ปกรณการทํ านา คลองบางนาจึ งเปนพื้ นที่ทํามาหากินแหงใหมของชาวมอญนคร
เขื่อนขันธจากกวานเดิงฮะโมกกวา ๑๐๐ ครอบครัว และเปนจุดเริ่มตนของ “ความเปนมอญคลองบางนา”
นับตั้งแตรัชกาลที่ ๓ เปนตนมา
คลองบางนาเป น คลองที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ และเป น คลองสุ ด ท า ยทางทิ ศ ใต ข อง
กรุงเทพมหานครกอนเขาเขตจังหวัดสมุทรปราการ ปจจุบันคลองบางนาตั้งอยูในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ปากคลองบางนาอยูติดแมน้ําเจาพระยา ลําคลองวางตัวในแนวตะวันออก ตะวันตก มีความยาวประมาณ ๕
กิโลเมตร
อัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนา
ชาวมอญคลองบางนาใชชีวิตในการทํามาหากินในพื้นที่คลองบางนาเพียง ๖ เดือน คือ ชวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งเปนชวงดํานา ตกกลา และหวานเมล็ด และชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ซึ่ง
เปนชวงเวลาการเก็บเกี่ยว สําหรับชวงของการรอขาวออกรวงนั้น ชาวมอญคลองบางนาจะกลับไปพํานักและ
ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชนรวมกับเครือญาติของตนที่นครเขื่อนขันธ โดยแตละครอบครัวมีผูที่คอย
ดูแลผลผลิตในผืนนาแหงใหมนี้เพียง ๑ - ๒ คนเทานั้น

๕๔
ปยพรรณ แยมนอย (๒๕๖๑: ๒๐-๒๑) ไดบันทึกความทรงจําสมัยเยาววัยที่คุณยายแจม สวางแสงผูที่
เกิดประมาณปพ.ศ.๒๔๑๑ หรือปลายรัชกาลที่ ๔ ไดเลาใหคุณแมของตนฟง ไวในหนังสือ “ไมมีนาที่บางนา”
ไววา “สมัยฉัน เล็ก ๆ ผูใหญเ ลาใหฟงวา ปลายคลองบางนานี้เปนปายาวไปถึงคลองพระโขนงโนนแนะ มี
สัตวปาชุกชุมนานาชนิด ที่รูจักกันดีคงจะเปนชาง ๒ ฝูงซึ่งหากินระหวางคลองบางนากับคลองพระโขนง ฝูงนึง
เรียกวา ฝูงอีดวน อีกฝูงนึงเรียกวา ฝูงอีแก เมื่อผืนปาถูกหักลางถางพงเปนทองนามากขึ้น ชาง ๒ ฝูงก็หายตาม
ปาไปดวย คลองบางนานี้อุดมสมบูรณมากทีเดียว”
นอกจากนั้น ปยพรรณ แยมนอย (๒๕๖๑: ๕๙-๖๒) ยังไดบรรยายสภาพความอุดมสมบูรณของคลอง
บางนาไวอีกวา
“คลองบางนาชุกชุมไปดวยปลาน้ําจืดนานาชนิด เชน ปลาตะเพียน ปลาหมอ ปลากระดี่ ปลาสลิด
ปลากา ปลาหมู ปลากราย ปลาดุก ปลาชอน กุงก็ชุกชุม ไดแก กุงใหญ กุงกระเปาะ กุงดีดขัน กุงนาง กุงขาว
และกุงฝอย ชวงที่เปนปาละเมาะ ดินริมคลองริมตลิ่งจะเปนที่อยูอาศัยของปูแสม ปูกามดาบ ปลากระจังและ
ปลาเขือ สวนปลาบูและกุงใหญชอบอยูกับกอจาก เมื่อหมดหนาฝน น้ําเหนือไหลลนตลิ่งพาดินตะกอนมาทับ
ถมสองฝงคลองและทวมทองนา พัดพาปุยมาดวยทําใหดินอุดมสมบูรณ และยังพาสัตวน้ําและปลาชนิดตาง ๆ
มาดวย เมื่อน้ําลงถึงกนคลอง จะพบหอยหลายชนิด เชน หอยลาย หอยกาบ หอยแครง หอยขม คลองบางนา
ยังเปนแหลงอาหารประเภทผักตาง ๆ เชน ผักบุง สายบัว ผักกะเฉด ผักแวน ผักหนาม ผักกูดขึ้นริมคลองเปน
ระยะ ๆ”
จะเห็นไดวา ลักษณะทางกายภาพของคลองบางนา ตลอดจนความอุดมสมบูรณของผืนดินและผืนน้ํา
ไดเอื้อตอการตั้งถิ่นฐานอยางถาวรของมนุษยเปนอยางยิ่ง
ปาเล็ก มงคลพันธุ (๒๕๖๐: สัมภาษณ) ผูอาวุโสและผูนําทางสังคมของชุมชนมอญคลองบางนา ปจจุบัน
มีอายุ ๘๑ ปไดเลาถึงการขยายที่ทํากินจากนครเขื่อนขันธมายังคลองบางนาวา “สมัยกอนบริเวณนี้เปนพื้นที่ปา
รุนปู ยา ตา ยายอพยพมา ถางปาจับจองที่ดินเพื่อเปนที่อยู และที่ทํามาหากิน ใครที่ขยันมากหรือใครที่มีลูก
มากก็จะถางปามากเพื่อจับจองที่ดินไดมาก ตั้งแต ๒๐ ไร ๔๐-๕๐ ไร ถึง ๑๐๐ ไรก็ยังมี หลวงทานใหอุปกรณ
ทํานามาหมด ไมตองซื้อ” สําหรับเหตุผลที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณปลายคลองบางนานั้น เนื่องจากบริเวณ
ตนคลองมีคนไทยตั้งถิ่นฐานอยูกอนแลว คนมอญจึงเลือกที่จะอยูในพื้นที่ถัดเขามาในสวนปลายคลอง จะไดไม
ตองเบียดเบียนใคร
ดังนั้น อัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญนครเขื่อนขันธที่อพยพเขามาทํากินในคลองบางนาผานการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน คือ อัตลักษณของ “การประกอบอาชีพทํานาหรือวิถีของชาวนา”
ซึ่งเปนกระบวนการคัดสรรและสรางอัตลักษณความเปนมอญใหสอดคลองและกลมกลืนกับกับวิถีการดํารงชีพ
ในพื้นที่แหงใหมกับคนกลุมใหมที่มีวิถีแหงการดํารงชีพรูปแบบเดียวกัน และเลือกแสดงอัตลักษณความเปน
มอญอยางเขมขนเมื่อไดกลับไปรวมประกอบประเพณีพิธีกรรมกับสังคมเครือญาติในนครเขื่อนขันธ อยางไร

๕๕
ก็ตาม อัตลักษณอีกประการหนึ่งที่ชาวมอญเลือกใชในการประกอบสรางตัวตนใหคนไทยไดรับรูวาพวกเขาเปน
ชาวมอญ ก็คือ การใชภาษามอญในการสื่อสารระหวางสมาชิกในกลุมชาติพันธุเดียวกันนั่นเอง
วิถีชีวิตชาวนาในรอบปของชาวมอญคลองบางนา แสดงออกดังนี้
เดือนหา เดือนหก เมื่อยางเขาเดือนหกซึ่งเปนตนฤดูฝน หรือประมาณเดือนพฤษภาคม ชาวนาจะเริ่ม
เตรียมที่สําหรับนาดํา โดยเริ่มจากการไถนาซึ่งใชควายชวยลากคันไถ ถาฝนนอยก็ตองวิดน้ําเขานา ปกติแลว
ชาวนาจะรอใหฝนตกลงมาอยางนอยหนึ่งครั้งเพื่อใหดินจืด เวลาวิดน้ําเขานา น้ําจะไดใสไมเปนฟอง ชวงนี้จะมี
“พิธีแรกนาขวัญ” เพื่อเปนสิริมงคลแกการทํานา
วิ ธี ทําพิ ธี คือ ชาวนาจะตั้ งชะลอมที่ มีขาวมัดอยู ปกไว ขางคั นนาของตนเอง มีผลไม และขนมตาง ๆ
ตลอดจนแปงกระแจะใสชะลอมไว เพื่อเซนสังเวยแกพระแมโพสพ ผูทําพิธีมักเปนสตรีที่มีอายุและเปนที่นับถือ
ของหมูบาน โดยทุกบานจะตองทําพิธีนี้ที่นาของตนเพื่อสรางความอุดมสมบูรณใหแกขาวในปนั้น ๆ
หลั งจากไถนาเสร็จ แล ว ก็ จะคราด โดยใชควาย ๒ ตัว ลากคราดเพื่อพลิกหน าดิ น กลั บลงขางลาง
หลังจากนั้นประมาณ ๑ สัปดาหก็จะคราดอีกครั้ง เพื่อใหหญาตาย และอีกประมาณ ๑ สัปดาหก็จะคราดเพื่อ
เกลี่ยดินใหเสมอกัน หรือจนกวาหญาจะตายสนิท หลังจากนั้นใชลูกทุบกลับทับ โดยใชแรงควายเชนเดียวกับ
การคราด เปนการเสร็จวิธีการเตรียมนาใหพรอมรับการปกดํา
เดือนเจ็ด ชาวนาตองเตรียมการตกกลา โดยเตรียมแปลงตกกลา เริ่มดวยการไถ การคราด การใช
ลูกทุ บ หลังจากนั้นก็ ไขน้ําออก เก็ บหญ าออกใหหมด ถึงตอนนี้ ดินจะนุ มเหลวกํ าลั งดี แลว จึงทําเทือก คื อ
เตรียมผิวดินใหเรียบเสมอกันเพื่อหวานขาว โดยใชคราดลูบเทือกกอน โดยเอาฟนคราดสับเขากับตนกลวยแลว
ใหควายลากไปใหดินเรียบ จากนั้นก็ลูบดวยมืออีกที โดยใชแผนไมบาง ๆ ยาวประมาณ ๑ เมตร หนาประมาณ
๑ ฝามือ คอย ๆ ปาดลูบไปตามผิวดินใหเรียบเนียน พรอมที่จะหวานขาวได
ในระหวางเตรียมแปลงตกกลา ชาวนาก็จะเพาะเมล็ดขาวไปดวย โดยเตรียมกระบะไมที่แข็งแรง แลว
เทเมล็ดพันธุขาวเปลือกที่เก็บไวปกอนใสลงไปใหหนาประมาณ ๑ ฝามือหรือ ๑๐ เซนติเมตร แลวปดทับดวย
ฟาง รดน้ําเชาเย็นใหชุม ทิ้งไวประมาณ ๒-๓ คืน หลังจากนั้นเอาฟางออก เมล็ดขาวจะมีรากสีขาว งอกยาว
ออกมาก็จะนําไปหวานในแปลงตกกลาที่เตรียมไว ในระยะหลัง ๆ มักจะใชวิธีการหวานลงในนาแลวควบคุม
ระดับน้ําใหเหมาะกับการเจริญเติบโตของตนกลา
เมื่ อหวา นเมล็ดในแปลงตกกลา ไดประมาณ ๓ คืน ก็คอย ๆ วิด น้ําเข า แตอยาใหทว มตน ขาว ใน
ระหวางนี้ ระดับของน้ํามีความสําคัญมาก ตองดูแลใหพอเหมาะพอดีกับตนขาว จึงนิยมใชชงโลงหรือโพงใน
การวิดน้ําจากคลองเขานาแทนการใชกังหันลม ประมาณ ๑ เดือนหลังจากการหวาน ตนกลาก็โตพอจะถอนไป
ปกดําได
เดือนแปด เปนชวงที่ชาวนาถอนกลา โดยจะใชวิธีลงแขก โดยใชแรงงานจากเพื่อนบานหลาย ๆ คนมา
ชวยถอนใหเสร็จภายในคราวเดียว วิธีการถอนกลา คนถอนจะเดินเรียงแถวหนากระดานไปในแปลงกลา รวบ

๕๖
ตนขาวกําใหญ ๆ ถอนขึ้นมาวางบนแปนเพื่อผูกเขาดวยกัน แลวตั้งกําขาวไวในนา ภายหลังนํามาตัดใบออกให
เหลือแตตนสั้น พอดําลงดินได วิธีการดํานาจะดําเรียงกันเปนแถว โดยจะแยกตนขาวออกเปนตน ๆ ปกลงใน
ดินดวยมือใหอยู เมื่อเสร็จแถวหนึ่งก็ถอยหลังมา ดําแถวตอไปจนเต็มแปลง อาจมีการแขงขันกันขณะลงแขก
ดํานา เรียกวา แขงดําคลอง เพื่อความสนุกสนานครึกครื้นในการทํางานรวมกัน หลังจากนั้น ในชวงประมาณ
๒-๓ วัน ถัดไปชาวนามักจะเดินตรวจดูเพื่อดําซอมกลาบางตนที่ลอยขึ้นมาจากดินใหกลับลงไปในดินใหม

ภาพประกอบ ๕ การดํานาของชาวมอญคลองบางนา
ที่มา พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา
เดือนเกา-เดือนสิบ หรือเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม หลังการดํานาเสร็จแลวทุกแปลง เรียกวา นาเต็ม
ชว งนี้ ช าวนาต องดู แลวิดน้ํ าเขา นาให พอดี พอถึงหนาน้ําใกลเดือนสิบ เอ็ด ขาวก็จ ะโตหนีน้ําขึ้นมาเรื่อย ๆ
ระหวางนี้ชาวนาก็ตองคอยดูแลถอนตนหญาและวัชพืชอื่น ๆ ไมใหขึ้นมาแยงอาหารจากตนขาว หนานี้จะมีฝน
ตกลงมาชุมฉ่ํา ทองนาอุดมไปดวยปลาเล็กปลานอย เด็ก ๆ มักจะตามผูใหญออกไปตกปลาหมอในนา โดยจับ
แมลงปอหรือไสเดือนมาเปนเหยื่อตกปลา ขึงขายดักปลา หาผักหาฟนไปตามสภาพ

๕๗

ภาพประกอบ ๖ การปลูกแซมและกําจัดวัชพืชของชาวนา
ที่มา พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา
ในระหวางที่ขาวยังไมออกรวง ชาวนาพอมีเวลาวางอยูบาง พวกผูหญิงก็จะไปตัดตนกก ทั้งกกกลม
และกกเหลี่ยม บริเวณที่ลุมชายคลองมาสานเปนเสื่อ การปลูกตนกกนั้น ปลูกในเวลาเดียวกันกับการปลูก
ตนขาว โดยตนจะแกและใชการไดดีราวเดือนสิงหาคม เมื่อตัดกกมาแลวมาตากแดดใหแหง เลือกขนาดลําตน
เล็ก ๆ และมีขนาดเทา ๆ กัน นําไปยอมสีตาง ๆ เชน เหลือง แดง น้ําเงิน เขียว ชมพู เปนตน หลังจากนั้นรีดให
เรียบแลวจึงสานเปนเสื่อบางขนาดใหญบางเล็กบาง บางครั้งยังทําเปนเสวียนหมอขาวก็มี
เสื่อมีความสําคัญสําหรับบานมอญทุกบาน ไมวาจะเปนงานบวช งานศพ งานแตงงานหรืองานทําบุญ
บาน ก็ใชเสื่อปูรับแขก ดังนั้นการสานเสื่อกกจึงทํากั นอยางพิถีพิถัน เริ่มตั้งแตการเลือกเสน กก การยอมสี
ความละเอียดประณีต ตลอดจนลวดลายตาง ๆ ผูที่สานเสื่อกกสวนมากเปนคนรุนสาว จึงมีการประกวดประขัน
ฝมือกันอยูในที
สวนพวกผูชายก็จะไปเกี่ยวหญาปลองเอามาใหควายกิน ชาวมอญคลองบางนาเลี้ยงควายกันทุกบาน
เนื่องจากเปนเครื่องทุนแรงในการทํานาที่สําคัญที่สุด สมัยนั้นใครไมมีควายก็ไมสามารถทํานาไดเลย ชาวนาที่มี
ที่นาประมาณ ๑๐ ไร ตองมีควายอยางนอย ๒ ตัว ถามีที่นาเปนรอยไร ตองมีควายอยางนอย ๘-๑๐ ตัวจึงจะ
พอ ชาวนาจึงดูแลควายเปนอยางดี บานชาวนาที่คอนขางมีฐานะจะปลูกคอกควาย ๒ คอก คอกหนึ่งเปนคอก
โปรง ๆ สําหรับควายอยูกลางวัน อีกคอกหนึ่งสําหรับใหควายนอน มีฝา ๔ ดาน พื้นเปนดินอัดแนน ประตูเขา
ออกมีกลอน และอาจมีคนนอนเฝาควายเพื่อปองกันขโมยดวย สวนคอกควายที่เจาของไมคอยมีฐานะก็จะสราง
แบบ ๔ ฝา อาจมีหรือไมมีหลังคา ถามีก็จะมุงหลังคาจาก

๕๘

ภาพประกอบ ๗ เสื่อกก มรดกทางภูมิปญญาของคนมอญที่ยังสืบทอดมาในปจจุบัน
เดือนสิบเอ็ด ตนขาวเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนมีรวงออน ๆ อยูในกอ เรียกวา ขาวตั้งทอง พอรวงขาว
สีเขี ยวออนโผลพนลํ าต นออกมาเปน ชอ ชาวนาจะมี “พิ ธีทําขวัญขาว” โดยหาผลไม เชน กล วย อ อย งา
มะพราวออน สม ใสถาดตั้งโตะที่นาแลวเอาไมไผลํายาวผูกผานุงใหมและแพรไหม เสียบชะลอมตรงกลางลํา
โดยตกแตงชะลอมดวยริ้วกระดาษสีใหสวยงาม แลวนําไปปกในนา จุดธูปเทียนบูชาแมโพสพ เจาที่เจาทาง
ถวายดอกไม และเครื่ องสั งเวย คือ ผลไมตาง ๆ เพื่อขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป กปกรักษาใหขาวทุกแปลงเติบ โต
งอกงามตลอดรอดฝง ไมมีศัตรูรบกวน
ปลายเดือนสิบเอ็ดขาวใกลสุก ชาวนาจะนํารวงขาวสดตนฤดูมาทําขาวยาคูหรือขาวคยาคูเพื่อใสบาตร
โดยในชวงบาย ชาวนาจะออกไปเกี่ยวรวงขาวมาตําทั้งเปลือกในครกไม โดยใสน้ําปูนใสเล็กนอย แลวนํามา
กรองดวยผาขาวบาง ทิ้งไวใหตกตะกอนแลวรินน้ําใสออก นํามาใสลงในแปงผสมกับน้ําตาล ตั้งไฟออน ๆ พอ
สุกจะไดขาวยาคู สีเขียวนุมนวล ราดน้ํากะทิเวลารับประทาน ขาวยาคูนี้ คือ ขาวมธุปายาสที่นางสุชาดาถวาย
พระพุทธเจาในพุทธประวัตินั่นเอง การแปรรูปขาวออนบริสุทธิ์ใหเปนภัตตาหารนี้ เปนการอุทิศสวนกุศลใหแก
แมโพสพ ผูดูแลขาวใหเจริญงอกงาม
เดือนสิบสอง ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ขาวเบาจะเริ่มสุกพรอมเก็บเกี่ยวได สวนขาวกลางจะ
สุกราวเดือนอายและขาวหนักจะสุกราวตนเดือนยี่ ในชวงนี้ทุงนาจะเปนสีเหลืองอรามดวยรวงขาวสุก และเปน

๕๙
ชวงที่ชาวนาเหน็ดเหนื่อยกันที่สุด เพราะตองเกี่ยวขาวในนาตนเอง และตองลงแขกเกี่ยวขาวในนาคนอื่นที่คาง
แรงกันอยู แลวยังตองเตรียมที่นวดขาวในลานบาน จากนั้นก็ตองหอบขาว นวดขาว เก็บขาวเขายุงติดตอกันไป
เดือนอาย เดือนยี่ หลังเกี่ยวขาวเสร็จ ชาวนาจะนําขาวเขามาในลานขาว โดยการใสเรือมาดแลวลอง
มาตามบอนา เอามากอง เตรียมลานขาวไวใหพรอม เรียกวา การยาลาน โดยการเอาขี้ควายผสมน้ําเทลงบน
ลาน แลวกวาดใหทั่วพื้นผิวลาน ซึ่งจะทําใหลานเรียบเสมอกัน หลังจากนําขาวเขามาในลานแลว ก็จะเริ่มนวด
ขาวโดยเริ่มจากการตกขาว คือ คอย ๆ รื้อกําขาวจากกองใหญมากองที่ลานเปนรูปวงกลมมีชองวางตรงกลาง
ใหปลายกําที่เปนรวงขาวอยูดานใน แลวใหควายเดินนวดวนบนกองขาว โดยมีคนถือเชือกควายเดินตามหลัง
โดยควายจะตองใสตะกรอครอบปากเพื่อปองกันไมใหควายกินขาวเปลือกที่กําลังนวด
เมื่อนวดขาวจนเมล็ดขาวรวงเสร็จแลวก็ถึงขั้นตอนการสงฟาง โดยการใชขอเกี่ยวรวงขาวขึ้นเขยา ให
เมล็ดขาวรวงลงไปขางลาง พอสงฟางรอบแรกเสร็จ ชาวนาก็จะเอาฟางปดขาวไวแลวใหควายเดินนวดตอไปอีก
๓-๔ รอบ จนเมล็ ดข า วร ว งออกจากฟางจนหมด แลวจึงสงฟางครั้งสุดทาย แลว เก็บ ฟางออกไปรวมเปน
กองฟางขางลานนวดขาว หลังจากนั้นจะตองตากขาวที่ไดจากการนวด โดยใชพายไมคอยกลับขาวเปลือกให
แหงทั่วถึงกัน พอจะนวดขาวกองใหม ชาวนาก็จะตกขาวทับลงไปบนขาวเปลือกกองเกา
ในชวงหอบขาว นวดขาวนี้ ชาวนาจะตองทํางานหนักทั้งกลางวันและกลางคืน ลานหนาบานจะเต็มไป
ดวยกองขาวรอนวด ฟางที่รอขึ้นกอง โดยตอนเชามืดประมาณตีสี่ ชาวนาก็จะลุกขึ้นจุดตะเกียงเจาพายุ นวด
ข า วสงฟางแล ว ตากเมล็ ด ข า วไว ต ลอดวั น ระหว า งนั้ น ก็ อ อกท องนาเพื่ อ หอบข า วกลั บ มาอี ก ตอนบ า ยก็
เตรียมการตกขาว แลวลงมือนวดตอนเย็นจนถึงค่ําหรือดึก กอนนอนก็จะกองขาวไวอีกตกหนึ่งเพื่อเอาไวนวด
ตอนเชามืด
เมื่อนวดขาวไดประมาณหกตก และตากขาวเปลือกแหงดีแลว ชาวนาก็จะคัดขาวขึ้นจอม โดยการใช
แผนกระดาษดันขาวเปลือกใหรวมกันเปนกองสูงแลวฝดขาวดวยเครื่องสีฝด เพื่อแยกฟางละเอียดออกจาก
เมล็ดขาวเปลือก โดยการฝดขาวมักทําตอนกลางคืน พอเสร็จแลวก็มักจะทําขนมงาย ๆ กินกันตอนดึก เชน ถั่ว
เขียวตมน้ําตาล เปนตน พอฝดขาวเสร็จก็ตากแดดอีกวันหนึ่ง แลวจึงเอาขึ้นยุง โดยยุงขาวของชาวนาจะมี
หลังคาคลุม มีแกลบรองที่พื้นหนาประมาณ ๑ คืบแลวปูเสื่อทับ กันขอบยุงดวยเสียมซึ่งทําจากไมไผสานหยาบ ๆ
เปนแผนยาวหลายเมตร กวางประมาณ ๖๐ เซนติเมตรโดยรองใตเสียมดวยมัดฟางที่ถักเปนเสนแลวพันเสียม
ขึ้นไปรอบยุง
ประมาณปลายเดือนยี่หรือเดือนกุมภาพันธ ชาวนาสวนใหญจะนวดขาวเสร็จ เก็บขาวเขายุงเรียบรอย
คัดขาวเปลือกเก็บไวทําพันธุในปตอไปแลว ก็นับวาเสร็จสิ้นฤดูการทํานาประจําป ขาวที่ชาวมอญคลองบางนา
ปลูกไดในแตละป จะถูกแบงออกเปน ๒ สวน สวนแรกเก็บไวกินเอง และสวนที่ ๒ นําไปขาย เพื่อเปนเงินคา
ราชการใหกับรัฐไทย นับตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจ าอยูหัวจนถึ งรัชกาลพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

๖๐
ชวง เดือนสาม เดือนสี่ เปนหนาแลง ชาวนาวางจากการทํานา ก็จะปลอยควายซึ่งทํางานหนักมา
ดวยกันตลอดทั้งปใหออกทุงนา เลือกกินซังขาวหรือหญาสดตามสบาย ตกเย็นก็ตอนควายเขาคอก บานไหนที่มี
บอ/คลองก็จะวิดบอกันในหนานี้ ปลาที่เหลือกินจะใชวิธีถนอมอาหาร เชน ทําเปนปลาเค็ม ปลายาง ปลารา
เก็บไวกินในหนานาและหนาเกี่ยวขาวตอไป (เล็ก มงคลพันธุ วิลาวรรณ มงคลพันธุ และประสิทธิ์ สงสาร.
๒๕๖๐: สัมภาษณ)
ดั ง นั้ น อั ตลั กษณ ความเป น มอญของชาวมอญคลองบางนาในระหว า งฤดู ทํ า นา นั บ ตั้ ง แต เ ดื อ น
พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม เมื่ออยูทามกลางบริบทใหมซึ่งหมายถึง
พื้นที่ทํากินแหงใหมกับผูคนกลุมใหม ก็คือ อัตลักษณของ “มอญชาวนา” ซึ่งเปนกระบวนการคัดสรรและ
สรางอัตลักษณความเปนมอญใหสอดคลองและกลมกลืนกับวิถีการดํารงชีพ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
ทํามาหากินแหงใหมและผูคนกลุมใหมที่มีวิถีแหงการดํารงชีพรูปแบบเดียวกัน
สําหรับอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน
และชวงเดือนกันยายนและพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงรอขาวออกรวงและพักจากการทํานา เมื่ออยูทามกลาง
สังคมเครือญาติในนครเขื่อนขันธ จากการศึกษาแหลงขอมูลทุติยภูมิโดยการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ รวมทั้งแหลงขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ เกี่ยวกับอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลอง
บางนาในชวงระยะเวลาดังกลาว ผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่
สําคัญของชุมชน พบวา มีดังนี้
๑. พุ ทธศาสนา พุ ทธศาสนากับชาวมอญนับวามีความผูกพันกันอยางลึกซึ้ง นับตั้งแตอาณาจักร
สะเทิ ม ซึ่ งเป น อาณาจั กรแห งแรกของชาวมอญไดมีความสัมพัน ธใกลชิดกับ อาณาจักรของพระเจาอโศก
มหาราชแหงอินเดีย จนถึงกับมีการสงพระโสณะและพระอุตระมาประกาศพระพุทธศาสนาที่เมืองนี้เปนแหง
แรกในสุวรรณภูมิ เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒ หรือราวสองพันกวาปลวงมาแลว นับตั้งแตนั้นมา พุทธ
ศาสนาก็ไดมีความเจริญรุงเรืองในหมูชาวมอญ รวมทั้งความเจริญทางดานอักษรศาสตร ดวยเหตุนี้มอญจึงเปน
ชาติที่มีบทบาทในการถายทอดอารยธรรมอินเดียสูอาณาจักรอื่น ๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ
ประมาณป พ.ศ.๒๔๔๗ พระภิ กษุ มอญนามว า บุ ญชั นจนทกนก ไดตั้ งโรงพิ มพชื่อว า “ปุญ ญักขัน
ธาคาร” ขึ้น โรงพิมพแหงนี้ไดพิมพหนังสือภาษามอญที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาออกมาหลายเลม หนังสือตํารา
ภาษามอญเหลานี้จึงเปนเครื่องมือในการสืบทอดความเลื่อมใสในพุทธศาสนาและภาษามอญของชาวมอญมา
จนถึงปจจุบัน หนังสือชุดดังกลาวประกอบดวย
๑. ชุดพระไตรปฎก (มี ๓๒ เลม) ฉบับบาลีอักษรมอญที่มาจากพระไตรปฎกฉบับหลวงของไทย
จํานวน๑,๐๐๐ เลม แตงเมื่อพ.ศ.๒๔๔๕
๒. ทวาทสปริตและสุตตปริต ซึ่งเปนของมอญเกา จํานวน ๒,๐๐๐ เลม แตงเมื่อพ.ศ.๒๔๔๗

๖๑
๓. คัมภีรลกชนปญญา ผูแตงคือพระคุณวงศจูวัดปรมัยยิกาวาส จํานวน ๑,๐๐๐ เลม แตงเมื่อพ.ศ.
๒๔๔๘
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

หนังสือโลกสิทธิ ผูแตงคือ พระอาจารยฟะ จํานวน ๒,๐๐๐ เลม แตงเมื่อพ.ศ.๒๔๔๙
พยัญชนะอักขระและหนังสือเด็กวัด เปนของเกา มีจํานวน ๓๕ หนา
โรคนิทานกถาสรรพคุณยาและตํารายา เปนของเกา มีจํานวน ๘๑ หนา
หนังสือพระพุทธ ๒๘ พระองค ผูแตง คือ เยื้อปลาย จํานวน ๔,๐๐๐ เลม แตงเมื่อพ.ศ.๒๔๕๑
หนังสือปารมีกาน ผูแตงคือ อาจารยฟะ จํานวน ๔,๐๐๐ เลม แตงเมื่อพ.ศ.๒๔๕๑
หนังสือพระโพธิสัตวทั้ง ๑๐ ผูแตงคือ พระภิกษุบัณฑิต พิมพจํานวน ๓,๐๐๐ เลม แตงเมื่อพ.ศ.

๒๔๕๑
๑๐. สมณปฏิบัติคิหิปฏิบัติ แตงโดยพระครูอุตตโมรุวงสธาดา พิมพจํานวน ๒,๐๐๐ เลม แตงเมื่อพ.ศ.
๒๔๕๑
๑๑. อุปาสโอวาททกถา แตงโดยอุสีลเถร พิมพจํานวน ๑,๗๐๐ เลม แตงเมื่อพ.ศ.๒๔๕๑
๑๒. อจิตเตยคุณกถา แตงโดยพระไตรสรณธัชพิมพ จํานวน (ไมทราบแนชัด) แตงเมื่อพ.ศ.๒๔๕๑
๑๓. อุปาสกานุสาสนกถา แตงโดยพระไตรสรณธัชพิมพ จํานวน ๑,๐๐๐ เลม แตงเมื่อพ.ศ.๒๔๕๑
๑๔. มหาสติปฏฐาน แตงโดยพระไตรสรณธัช พิมพจํานวน ๑,๐๐๐ เลม แตงเมื่อพ.ศ.๒๔๕๑
๑๕. พงศาวดารกรุงสุธัมมวดี เปนของเกา พิมพจํานวน ๑,๐๐๐ เลม แตงเมื่อพ.ศ.๒๔๕๑
๑๖. อริยสัจทวินิฉยกถา แตงโดยเจาอาวาสวัดคลอง ๑๗ ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทราพิมพ จํานวน ๒,๐๐๐ เลม แตงเมื่อพ.ศ.๒๔๖๗
๒. การนับถือผีประจําตระกูลหรือผีบรรพบุรุษ สําหรับชาวมอญนครเขื่อนขันธนับถือ “ผีผา” การ
นับถือผีนั้นจะตองรับกันเปนทอด ๆ จากบรรพบุรุษ ผูมีหนาที่รับก็คือบุตรชายคนโตของตระกูล ซึ่งเรียกวา
“ตนผี” แตถาตนตระกูลไมมีลูกชาย ผูรับสืบตอผีตอไปก็ตองเปนนองชายหรือบุตรชายคนโตของนองชาย และ
เมื่ อถึ งคราวมี พิธี รํ า ผี บุ ตรชายจะเป นเปน ผูทําพิ ธีและมีห นาที่ดูแลปกครองกลุมเครือญาติในสายตระกูล
เดียวกัน ไมใหฝาฝนขอหามหรือผิดผี บุตรหญิงยังไมมีสามีก็มีสิทธิเขารวมพิธีได แตถาแตงงานไปแลวก็จะตอง
ไปนับถือผีทางสามีซึ่งจะเขาพิธีไมได อยางไรก็ตามการรําผีมิไดเกิดขึ้นเปนประจํานอกจากจะมีขอบงชี้ซึ่งมีอยู
หลายลักษณะเปนตนวา แกบนหรือขอขมาเมื่อเกิดการผิดผี เชน หญิงมีครรภซึ่งนับถือผีอื่นมานอนในบานหรือ
ทั้งสามีภรรยาที่นับถือผีอื่นมานอนในบานก็ถือวาเปนการผิดผี อาจจะเกิดมีเหตุเภทภัยขึ้นกับคนในบานก็ได
เพราะฉะนั้นจึงจะตองมีการรําผี
การรําผีมักทํากันในฤดูแลงประมาณเดือน ๔ หรือเดือน ๖ เวนวันพระ สิ่งแรกที่ตองกระทําคือการ
บอกกลาวญาติที่เปนผีเดียวกัน ปลูกโรงพิธีในบริเวณบานของตน โรงพิธีปลูกดวยเสา ๖ ตน มุงหลังคา หันหนา
โรงพิธีไปทางดานตะวันตก ภายในโรงพิธีดานหลังจะทําหิ้งไวเพื่อวางของที่จะใชในการรําผี โดยจัดไวเปนชุด ๆ
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ใส ในอางโลหะขอบสูง ในอางจะมีกลว ย อ อย มะพร าวออน ขนมชนิดตาง ๆ ปลายาง ไกตมพรอมน้ําจิ้ม
นอกจากนั้นจะมีอุปกรณที่ใชในการรํา เชน ใยสันพรามอญ ๒ กํา ดาบ ๒ หรือ ๓ คู กระสวย ๒ หรือ ๓ อัน
เอาตนกลวย ๒ ตนผูกเขากับเสาหนาทั้งคูของโรงพิธี ดานหนาของโรงพิธีหางออกไปจะปลูกตนหวาไว ๑ ตน
ที่โคนตนหวามีอางใสน้ําสําหรับใชอาบน้ําใหตนผี (บุตรชายคนโต) สิ่งสําคัญที่จะขาดเสียมิไดก็คือ ปพาทยมอญ
๑ วงเพื่อใชบรรเลงประกอบการรํา จากเพดานของโรงพิธีคอนไปขางหลังจะมีผาผืนหนึ่งผูกหอยลงมาถึงพื้น
เรียกวา ยาต-หะ-ลั่ว กลาวกันวา เมื่อเกาะผาผืนนี้แลวผีจะออกจากรางคนทรง
ผูอํานวยพิธีรําเรียกวา “โตง” ซึ่งอาจจะเปนผูหญิงหรือชายก็ไดเปนผูที่ทํางานนี้เปนอาชีพจะเปนผูสั่ง
การใหตนผีหรือวงญาติทําพิธีกรรมตาง ๆ แลวแตวาบทนั้นใชกับผีอะไรและจะจัดใหมีการรําบูชาผีประมาณ
๒๐-๓๐ ผีจํานวนผีที่จะรําและบูชานั้นขึ้นอยูกับแตละตระกูล บางตระกูลก็เกิดผีเขาบางทีก็ไมเขา ผูที่จะถูกผี
เขานั้นไมใชตัวผูอํานวยพิธีแตอาจจะเปนตนผีหรือคนในวงศาคณาญาติหรือแขกที่มาในงานก็เปนได
ในการประกอบพิธีจะเริ่มโดยการเชิญผีของตระกูลเขามาในโรงพิธีกอน บางรายเชิญจากที่ในบาน
บางรายเชิญจากเรือนผี ซึ่งปลูกอยูในบริเวณบาน ทุกคนในพิธีจะเวียนรอบโรงพิธีกอน ตอไปก็จะเริ่มรําถวาย
แตละผีในโรงพิธีกอน ตอไปก็จะเปนบทประมุขของเจา คือ บทบูชาผีผา บทบูชาเจาพอหลักเมืองเจาทั้งหลาย
ในหมูบาน บท พันตนกลวย บทสงขันหมากเจาหนุม บทออกศึก บทชนไก บทมะพราว บทคลองชาง บทผี
บาน บทเลนสะบา บทลากเรือ
ขณะที่รําผีแตละบท ผูอํานวยพิธีจะนําจานหรืออางที่บรรจุเครื่องเซนที่จัดไวบนหิ้งออกมาใชบทละ
อยางหรือมากกวานั้น สวนอาหารเครื่องเซนสําหรับผีธรรมดา โดยมากมักมีแตเพียงกลวย ออย มะพราว ขนม
ทอดและอื่น ๆ ผีพิเศษตองใชเซนดวยอาหารพิเศษนอกเหนือไปจากที่ไดกลาวมาแลว ไดแก ปลายาง ไกตม
สุรา เปนตน เมื่อรําเสร็จทุกบทแลวก็จะมีการแจกของเครื่องเซนใหแกแขกที่มาในงาน การรําผีจะจบลงดวย
การรวบรวมเอาเศษอาหารในระหวางพิธีมาเทรวมกันบรรทุกใสเรือที่ทําดวยตนกลวยแลวลอยน้ําไป ถือวาเปน
การลอยเสนียดทิ้ง (ประสิทธิ์ สงสาร.๒๕๖๐: สัมภาษณ)
๓. ประเพณีสงกรานต (วานอะตะ) ประเพณีส งกรานตของชาวมอญเริ่มวันที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕
เมษายน และถือวาเปนวันขึ้นปใหมเชนเดียวกับของไทย บรรยากาศโดยทั่วไปวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ชาวมอญ
จะทยอยกันทําขนมกาละแมหรือที่คนมอญเรียกวา “กวันฮะกอน” พอถึงชวงวันสงกรานตของคนมอญคือ
วันที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เมษายน ชาวมอญมีการทําบุญโดยนําขาวปลาอาหารไปถวายพระที่วัดกันทั้ง ๓ วัน
บางก็ปลอยนกปลอยปลา ชวงเวลากลางวันลูกหลานทั้งหลายตางพากันไปรดน้ําขอพรจากผูใหญ คือ พอ แม
ปู ยา ตายาย และผูที่เคารพนับถือ เด็ก ๆ มีหนาที่สงขนมกาละแมและผลไมไปยังบานพี่ ปา นา อา ภายใน
หมูบาน สวนสาว ๆ ก็รับหนาที่สงขนมตามบานญาติและผูที่เคารพนับถือในตางตําบล หนุม ๆ ในแตละตําบลก็
จะคอยเฝาดูสาวดวยความระทึกใจ พอตกเย็นบรรดาลูกหลานก็ชวนกันนําดอกไม ธูปเทียน น้ําอบ น้ําปรุงไป
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ไหวบรรพบุรุษ บางก็ไปสรงน้ําพระ ขากลับก็จะถูกพวกหนุมดักรดน้ําเปยกปอนไปหมด ตกกลางคืนก็เลนสะบา
กันตามประเพณี ในระหวางประเพณีสงกรานตนี้ ไดมีประเพณียอย ๆ อีกหลายประเพณีดังนี้
๓.๑ ประเพณีการกวนกาละแม
กอนถึงวันสงกรานต ประมาณวันที่ ๑๑ และ ๑๒ เมษายน ชาวมอญในแตละหมูบานจะเตรียม
กวนขนม กาละแมเพื่อเตรียมไวสําหรับทําบุญแจกและแลกเปลี่ยนกับญาติมิตรผูมาเยี่ยมเยียนในชวงสงกรานต
ขนมกาละแม เปนขนมกวนที่ประกอบดวย แปงขาวเหนียว น้ําตาลมะพราวและกะทิ กวนใหเขากันจนเหนียว
ซึ่งตองใชเวลานานและใชแรงงานคนมาก ชาวมอญจะทําขนมกาละแมกันทุกบาน เพื่อใหเด็กและหนุมสาว
นําไปแจกจายใหญาติผูใหญ ซึ่งเปนกุศโลบายใหเด็กรุนใหมไดรูจักผูหลักผูใหญในหมูบาน ตลอดจนบานเรือน
ของญาติมิตรดวย (สุวรรณ เล็กเจริญและสาธิต สุดสระ.๒๕๖๐: สัมภาษณ)
๓.๒ ประเพณีสงขาวสงกรานต (อะลอเปงซงกราน)
การส งขา วสงกรานต เป น ประเพณีอยางหนึ่งของชาวมอญ คาดวาคงจะไดรับ อิทธิพลมาจาก
ตํานานสงกรานตตอนทานเศรษฐีนําเครื่องสังเวยไปบวงสรวงเทวดาที่ตนไทร เพื่อขอบุตรเพราะขาวก็ใสหมอ
ดินกับขาวตาง ๆ ก็ใสกระทงซึ่งทําดวยใบตองคลายกับการเซนเจาหรือบูชาเทวดา การสงขาวสงกรานตของคน
มอญจะกระทําทั้งสามวัน คือวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายนโดยเชื่อวาไดบุญจากการที่พระสงฆไดฉัน และเมื่อพระฉัน
แลวจะทําใหชาวบานรูสึกเย็นสบายและชวยคลายรอน ทําใหไมเจ็บปวยในฤดูแลง
ในแตละหมูบานจะมีบานใดบานหนึ่งเปนผูรับหนาที่หุงขาวสงกรานต สวนคาใชจายนั้น ถาบานใด
มีฐานะดีก็อาจจะออกคาใชจายทั้งหมด แตถาไมสามารถจะออกคาใชจายไดทั้งหมดก็จะออกบอกบุญตามบาน
เพื่อนําเงินไปซื้ออาหารสําหรับการนี้ เมื่อถึงกําหนดวันสงขาวสงกรานตบานที่รับหนาที่ดังกลาวจะปลูกศาลเพื่อ
ถวายขาวสงกรานตตอทาวมหาสงกรานต ลักษณะของศาลก็เหมือนกับศาลเพียงตาประดับดวยทางมะพราว
กับธง
การหุงขาวสงกรานตในสมัยโบราณนั้นจะตองนําขาวมาซอมใหขาว เก็บกากขาวและสิ่งสกปรก
ออกใหหมด แลวนําไปซาวน้ํา ๗ ครั้ง จากนั้นจึงนําไปหุงเปนขาวสวย แตใหแข็งกวาเล็กนอย แลวนํามาแชน้ํา
เย็นเพื่อไมใหขาวเกาะตัวกัน ครั้นแลวก็ตมน้ําอีกหมอหนึ่ง ทิ้งไวใหเย็นแลวโรยดอกมะลิ เอาน้ําดอกมะลินั้นใส
ลงไปในขาวที่หุงไวแลวนําไปใสไวในหมอดิน สวนกับขาวนั้นโดยมากจะเปนอาหารเค็ม เชน ไขเค็ม ปลาเค็ม
เนื้อเค็ม ผักกาดเค็มหรือยําชนิดตาง ๆ เปนตน และมีของหวานไดแก ถั่วดําตมน้ําตาล และผลไมที่นิยมกัน
ไดแก กลวยหักมุก แตงโม เมื่อเตรียมอาหารและของหวานเสร็จเรียบรอยแลวก็จัดใสลงในกระทงวางบนถาด
ใหเทากับจํานวนวัดที่จะไปสง อาหารคาวหวานทั้งหมดนี้จะตองเตรียมจัดไวใหเสร็จประมาณ ๐๔.๓๐ น. เพราะ
ราว ๐๕.๐๐ น.พวกสาว ๆ ในหมูบานมารับขาวสงกรานตเพื่อนําไปสงตามวัด โดยเจาของบานจะเปนผูกําหนด
วาใครจะไปวัดไหน แตเปนการกําหนดที่รูใจสาว ๆ วาตองการไปสงตามวัดที่อยูไกลบานเพราะจะไดมีโอกาส

๖๔
พบกับหนุมๆ ตางตําบลอีกดวย และเมื่อสงขาวสงกรานตเรียบรอยแลวตอนขากลับจะมีพวกหนุม ๆ มาดักรด
น้ําและเกี้ยวพาราสีตามวิสัยหนุม ๆ ทั่วไป (เกศรินทร แพทอง.๒๕๔๖ : ๙๒)
๓.๓ ประเพณีสรงน้ําพระและรดน้ําดําหัวผูใหญ (ฮะเหริ่งซาง)
นอกจากการรดน้ําสาว ๆ แลว บรรดาลูกหลานก็ไปรดน้ําดําหัวผูใหญผูเฒาผูแกที่นับถือ ดวยการ
นําโสรงหรือเสื้อใหมไปไหวผูเฒ าผูแก แลวนําน้ํ าผสมน้ําอบรดลงบนฝามื อเพื่อขอพร เพราะในสมัยกอนมี
ความเชื่อวาการรดน้ําดําหัวผูเฒาผูแกนั้นเปนการใหพรแกลูกหลาน ถือเปนสิริมงคลที่ไดรับตั้งแตตนปและเปน
มงคลไปตลอดป (สมพิศ มงคลพันธุ.๒๕๖๐: สัมภาษณ)
๓.๔ ประเพณีการค้ําตนโพธิ์ (ทอก-สอย)
ชาวมอญถือวาการค้ําตนโพธิ์เปนการค้ําจุนพุทธศาสนา แตมิใชวาเมื่อถึงวันสงกรานตจะไปค้ํากัน
ทุกคน มี หลักอยูว าวัน ที่ ๑๔ เมษายนเปนวั นอะไร ผูที่เ กิดตรงกั นกับ วันนั้ นเป นผูที่ตองนําไมไปค้ําต นโพธิ์
กลาวคือถาวันที่ ๑๔ ตรงกับวันจันทร คนที่เกิดวันจันทรตองนําไมไปค้ําตนโพธิ์
ที่มีหลักการอยูเชนนี้ก็เพราะถือวาในระหวางสงกรานต ๓ วันนั้นวันที่ ๑๓ เปนวันสิ้นปวันที่ ๑๔
เปนวันกลางคือไมใชปใหมและไมใชปเกา สวนวันที่ ๑๕ นั้นเปนวันขึ้นปใหมดังนั้นคนที่เกิดวันที่อยูระหวาง
กลางที่ชาวรามัญเรียกวา “กราบฮนาม” แปลวาถูกกระหนาบ (ไมดี) คือ วันปเกาก็ไมใชปใหมก็ไมใช ก็ถือวาป
นั้นไมใครจะดีอาจจะเปนความเชื่อที่มาจากการถือฤกษยามจึงตองทําบุญที่เปนสาธารณประโยชน คือ ค้ําตน
โพธิ์หรือซอมทางเดินหรือซอมสะพานที่เปนทางสาธารณะ เปนตน (สมพิศ มงคลพันธุ.๒๕๖๐: สัมภาษณ)
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๖๕
๓.๕ ประเพณีปลอยนกปลอยปลา (แฮเจะ)
ประเพณีปลอยนกปลอยปลาของชาวมอญเกิดจากความเชื่อของชาวมอญที่วาการปลอยนกปลอย
ปลาเปนการสะเดาะเคราะหใหแกตัวเองทําใหมีอายุยืนยาว ความเชื่อดังกลาวมีมูลเหตุจากตํานานที่เลาตอ ๆ
กันมาวา
“มีสามเณรรูปหนึ่งบวชอยูกับพระอาจารย (คาดวาเปนพระสารีบุตร) ซึ่งเปนพระภิกษุสามารถรู
ฤกษยามและทํานายดวงชะตาได อยูม าวันหนึ่งพระภิกษุจับยามดูพบวา สามเณรกําลังจะหมดอายุขัยใน ๗ วัน
ขางหนา จึงเอยปากอนุญาตใหกลับบานไปเยี่ยมโยมพอแมตลอดจนญาติพี่นอง โดยไมไดบอกกับสามเณรวา
กําลังจะสิ้นอายุขัย ฝายสามเณรเมื่อออกเดินทางมาผานหนองน้ําตาง ๆ ซึ่งแหงขอด เพราะเปนฤดูแลง เห็น
ปลาเล็กปลานอยกําลังจะตายหากปลอยทิ้งไว จึงลงจับแลวนําไปปลอยในหนองน้ําใหญ ทําเชนนี้ไปตลอดทาง
ที่พบเห็น จนกลับถึงบานเยี่ยมทุกคนเรียบรอยแลว ขอลากลับมาหาอาจารย เมื่อกลับมาถึงอาจารยเห็นเขาก็
รูสึกแปลกใจ จึงไตถามวาไปทําอะไรมาบาง เมื่อทราบเรื่องจึงคิดวานาจะเปนจากผลบุญที่ชวยปลอยปลาตาง ๆ
ทําใหสามเณรรอดพนมาไดไมสิ้นอายุขัยตามที่ควรจะเปน”
จากความเชื่อดังกลาว จึงมีผูปฏิบัติสืบทอดตอมา รวมทั้งชาวมอญในนครเขื่อนขันธก็เชนกัน โดย
นิยมปลอยปลาในชวงเทศกาลสงกรานตเพราะเปนชวงหนาแลงพอดี อยางไรก็ตามในอดีต บางคนจะนิยม
ปลอยปลาปลอยนกหากมีวันเกิดตรงกับวันที่ ๑๕ เมษายน ซึ่งถือเปนวันเริ่มศักราชใหม
ประมาณ พ.ศ.๒๔๘๘ คุณยายพวง พงษเวช คหบดีมอญในหมูบานทรงคะนอง ใครที่จะสะเดาะ
เคราะหดวยการปลอยปลาเปนจํานวนมาก นายคลาย พงษเวช บุตรชายจึงเชิญสาว ๆ ในหมูบาน มารวมกัน
เปนขบวน ทุกคนแตงกายดวยเสื้อผาที่มีสีสันสวยงามตามแบบฉบับของมอญ ถือโหลปลาเดินตามกันมาเปน
ขบวน นําดวยกลองยาวสนุกสนาน ปรากฏวาเปนที่ชื่นชมแกชาวบานทั้งปวง นับแตนั้นมา นายคลายจึงไดรับ
เปนประธานจัดงานแหปลาของทองถิ่นมาโดยตลอด จนในที่สุดไดกลายมาเปนประเพณีแหปลา สวนการแหนก
นั้นไดนํามาผนวกเขาในภายหลังดวยเหตุผลอยางเดียวกัน ดังนั้นทุกคนจึงเรียกประเพณีน้ีวา ประเพณีแหนก
แหปลา ครั้นเมื่อนายคลายยางเขาสูวัยชรา ไมสามารถดําเนินงานนี้ไดอยางเชนแตกอน ทางราชการจึงรับชวง
ไปจัดสืบมา (สมพิศ มงคลพันธุ.๒๕๖๐: สัมภาษณ)
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๓.๖ ประเพณีแหหงส-ธงตะขาบ (อะลามเทียะกี่-เกี๊ยะหยั่งโหนมั่ว)
ประเพณีแหหงส ธงตะขาบนี้ ถือวามีความสําคัญและแสดงเอกลักษณของชาวมอญอยางเดนชัด
เนื่องจากหงสเปนสัญลักษณที่ชาวมอญถือวาเปนสัตวที่สูงศักดิ์และมีประวัติยาวนานนับตั้งแตสมัยพุทธกาล มี
ตํานานเลากันวา
“หลั งจากพระพุ ทธเจ า ตรัส รู ได ๘ ป พระองคได เสด็จ ไปทรงเทศนาโปรดพุท ธมารดาในชั้ น
ดาวดึงสและเสด็จโปรดเวไนยสัตวในแควนตาง ๆ จนมาถึงภูเขาสุทัศนมรังสิต อยูทางทิศเหนือของเมืองสะเทิม
ทอดพระเนตรไปทางทิศตะวันออกพบแผนดินกลางทะเล ขณะน้ําลดลงมีหงสทองสองตัวเลนน้ํากันอยู ตัวเมีย
เกาะหลังตัวผู จึงทรงทํานายวาแผนดินบริเวณนั้นตอไปจะเปนพระนครชื่อ “หงสาวดี” ซึ่งเปนที่ตั้งของพระศรี
มหาโพธิ์ พระสถู ปเจดี ย และพุ ทธศาสนาจะเจริญที่นั่น หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ ปรินิพพานได
๑,๐๐๐ ป เนินดินนั้นก็ตั้งขึ้นเปนแผนดินและพระราชบุตรของพระเจาเสนะคงคา ทรงพระนามวา สมลกุมาร
และวิ มลกุ มาร ไดทรงรวบรวมไพรพลตั้งเมื องขึ้ นชื่อ หงสาวดี ดังนั้ น ชาวมอญจึงใชหงสเปนสัญลักษณของ
ประเทศนับแตนั้นมา”
รูปลักษณะของเสาหงสเปนเสากลมยาวประมาณ ๒๐ เมตร ตัวเสาสลักลวดลายงดงาม ขนาด
ลําตัวของหงสไมกําหนดแนนอนแลวแตชางที่ประดิษฐ ประดับกระจก ปลายจงอยปากหอยกระดิ่ง เวลาตอง
ลมมีเสียงดังไพเราะ สวนรูปลักษณะของธงตะขาบนั้นใชผาแดงกวางประมาณ ๑ เมตร ยาว ๔ เมตร เอาไมไผ

๖๗
ยาวประมาณ ๑.๒๐ เมตร ผาเปนซีก ๆ พันดวยผาขาวทุก ๆ ซีก แลววางลงบนผาแดงเปนคู ๆ รวม ๑๐ คู
ดวยกัน เย็บซีกไมไผที่พันดวยผาขาวจํานวน ๑๐ คูใหติดกับผาแดงทุกอัน
ในประเพณีสงกรานต ชาวมอญนครเขื่อนขันธนิยมชักธงตะขาบขึ้นสูเสาหงสตามวัดมอญประจํา
หมูบาน ไดแก วัดทรงธรรม วัดคันลัด วัดอาษา วัดกลาง วัดแหลม วัดโมกข วัดแค เปนตน (สมพิศ มงคลพันธ.
๒๕๖๐: สัมภาษณ)
สมพิศ มงคลพันธ (๒๕๓๖: ๑๑-๑๖) ไดสรุปถึงที่มาของการทําธงตะขาบไววา การที่คนมอญ
เลือกทําธงตะขาบนั้น เนื่องจากตะขาบสามารถนํามาอธิบายไดทั้งทางโลกและทางธรรม ดังนี้
ในทางโลก ตะขาบเปนสัตวที่มีลําตัวยาวมีเทามาก มีเขี้ยวเล็บที่มีพิษ สามารถตอสูกับศัตรูที่จะมา
ระรานและรักษาตัวเองได เปรียบเสมือนคนมอญที่มิเคยหวาดหวั่นตอขาศึกศัตรูสามารถปกปองคุมครอง
ประเทศของตนเองไดเชนกัน อีกนัยหนึ่งตะขาบเปนสัตวที่มีลูกมากถึง ๒๐-๓๐ ตัว แมตะขาบจะคอยดูแล
ปกปองลูกทั้งหมดไวในออมอก โดยขดตัวเปนวงกลม นั่นยอมหมายความวา หากประเทศรามัญสามารถ
ปกครองดูแลประชาราษฎรไดเหมือนตะขาบแลวไซร รามัญประเทศก็จะเจริญรุงเรืองและอยูตอไปอีกยาวนาน
ดวยความรมเย็นเปนสุข
ในทางธรรม กลาววา ทุกสวนของตัวตะขาบนั้นคนมอญจะตีความออกมาเปนปริศนาทั้งสิ้น
นับตั้งแตลําตัวจากหัวถึงหางมี ๒๒ ปลอง ขาทั้งสองขางนับได ๒๐ คู คือ ๔๐ ขา มีหนวด ๒ เสน มีหาง ๒ หาง
มีเขี้ยว ๒ เขี้ยว มีตา ๒ ขาง กลาวโดยละเอียดไดดังนี้
หนวด ๒ เสน ไดแก ธรรมที่มีอุปการะมาก ๒ อยาง คือ สติ คือ ความระลึกได สัมปชัญญะ คือ
ความรูตัว
หาง ๒ หาง ไดแก ขันติ คือ ความอดกลั้น-อดทน โสรัจจะ คือ ความเสงี่ยมเจียมตัว
เขี้ยว ๒ เขี้ยว ไดแก หิริ คือ ความละอายแกใจที่ทําชั่ว โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวเมื่อทําบาป
ตา ๒ ขาง หมายถึง บุคคลที่หาไดยาก ๒ ประเภท คือ บุพการีบุคคลผูทําอุปการะมากอน กตัญู
กตเวทีบุคคลผูรูอุปการะที่ทานทําแลวเราทําตอบแกทาน
ลําตัวมี ๒๒ ปลอง หมายถึง หลักธรรม ๕ ประการ ไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปธาน ๔ อิทธิบาท
๔ อินทรีย๕ และ พละ ๕
ขา ๔๐ ขาง หรือ ๒๐ คู หมายถึง หลักธรรม ๔๐ ประการ ไดแก กุศลกรรมบท ๑๐ บุญกริยา
วัตถุ ๑๐นาถกรณธรรม ๑๐ และอนุสติ ๑๐
เมื่อชาวมอญนํารูปลักษณสัตวจากธรรมชาติมาดัดแปลงทําธงตะขาบ ก็ไดแบงออกเปน ๓ สวน
คือ สวนหัว ลําตัว และหาง โดยนิยมใชผาแดงทําสวนลําตัวและผาขาวทําสวนหัวและหางดังนี้ ลําตัวแบงเปน
๙ ปลองแตละปลองนําไมมาดัด เพื่อติดผาขาวทําธงตะขาบได ๑๐ คูหรือ ๒๐ ขาง แตละขางติดขาได ๒ ขา
รวมมีขา ๔๐ ขา สวนการแบงชวงขาได ๑๐ คูนี้ตีความหมายถึงพระเจา ๑๐ ชาติ ลําตัว ๖ ปลอง เจาะชวง

๖๘
ปลองละ ๕ ชวง รวม ๔๕ ชวง หมายถึง ๔๕ พรรษา ที่พระพุทธเจาทรงผนวช สวน ๙ ปลอง ตีความไดวา
หมายถึง นิพพาน ๑ ผล ๔ และมรรค ๔

ที่มา

ภาพประกอบ ๑๐ ประเพณีแหงหงส ธงตะขาบ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ. (๒๕๕๗). @ SAMUTPRAKARN Travel Issue ๑. น.๑๔

๓.๗ ประเพณีการเลนสะบา (วอนฮะนิ)
การจัดสนามสําหรับเลนสะบาจะยาวประมาณ ๒๐ เมตร ๒๔ เมตรและ ๓๐ เมตร กวางประมาณ
๒ เมตร สถานที่ตองถมดินใหเรียบและดินจะตองแข็ง เมื่อโยนลูกตกลงในที่ดินนั้นจะไดไมยุบ สวนลูกสําหรับที่
จะทอยจะตองใชไมแกรงและแข็งพอสมควร จะตองกลึงใหกลม ทองแบนและลบมุม โดยเฉพาะสวนดานบน
จะตองกลึงใหนูนขึ้นมาพอสมควร เมื่อเวลาทอยไปจะไดไมสะดุดพื้นดิน ลูกกลมเสนผาศูนยกลางประมาณ ๗
เซนติเมตร
ประเพณีการเลนสะบาแตเดิมมีเปาหมายเพื่อเปดโอกาสใหหนุมสาวไดพบกันอยางใกลชิดภายใต
สายตาของผูใหญดวยการใชสะบาเปนสื่อ ดังนั้น จึงเปนการเลนที่ไมไดเนนที่การแพชนะ แตเปนการเลนเพื่อได
มี โ อกาสพบคู ค รองหรื อ คนที่ ถู กใจเพื่ อ ที่จ ะไดไ ปสู ข อ เพราะในอดีต หญิ งชายมีโ อกาสได พบกัน นอ ยมาก
เนื่องจากตองแยกยายกันไปทํานา

๖๙
การเลนสะบามีขอหามอยูวา ไมใหหนุมสาวบานเดียวกันเลนสะบาดวยกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
หนุมสาวเหลานั้นสวนใหญเปนเครือญาติใกลชิดกัน ถือผีเดียวกัน จึงไมเหมาะที่จะรักใครชอบพอหรือแตงงาน
กันได (สุวรรณ เล็กเจริญและสาธิต สุดสระ.๒๕๖๐: สัมภาษณ)
๔. ประเพณีเติมน้ํามันเรือสําเภา เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาของทุกป วัดมอญสวนใหญจะจัดใหมี
ประเพณีเติมน้ํามันตะเกียง ประวัติความเปนมาของประเพณีนี้มีเลาสืบตอ ๆ กันมาวา
“มีพระเถระสองรูปคือ พระอุตตระเถระและพระโสภณะเถระ เปนผูนําคณะสงฆมอญออกไปเผยแพร
พระไตรป ฎก ซึ่งประกอบดว ยพระสุ ตตั น ปฎ ก พระวิ นัย ปฎ กและพระอภิ ธรรมป ฎก ณ ดิน แดนที่เรียกวา
สุวรรณภูมิ ซึ่งนักประวัติศาสตรสันนิษฐานกันวาอาจเปนตอนใตของประเทศเมียนมาหรือ ดินแดนลุมแมน้ํา
เจาพระยาตอนใตซึ่งมีศูนยกลางอยูที่จังหวัดนครปฐมประเทศไทยโดยใชเรือสําเภาเปนพาหนะ เจาผูครอง
แควนสุวรรณภูมิในครั้งนั้นยังไดอาราธนาใหพระเถระทั้งสองรูปออกเผยแพรพระไตรปฎกไปยังเมืองอื่นๆ เปน
เหตุใหพุทธศาสนาไดหยั่งรากลึกลงในประเทศไทยอยางมั่นคงจนถึงปจจุบัน”
ครั้นเมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาเวียนมาบรรจบในแตละป ชาวมอญทั้งหลายที่พึ่งพระบรมโพธิสมภาร
อยูในประเทศไทยตางมีจิตสํานึกในบุญคุณของพระเถระทั้งสอง จึงไดทําเรือสําเภาจําลอง พรอมอัญเชิญตู
พระไตรปฎกมาประดิษฐานไวดวย บางแหงจะหลอรูปพระอุตตระเถระและพระโสณะเถระตั้งประดิษฐานไวใน
เรือสําเภาดวยเชนกัน ที่กราบเรือจะมีตะเกียงเล็ก ๆ วางอยูรายรอบทั้งนี้เพื่อใหสาธุชนที่มาฟงธรรมที่วัดไดเติม
น้ํามันและจุดไฟบูชาแดพระพุทธเจาและพระสังฆเจาในฐานะที่เปนผูทําใหโลกใสสวางบริสุทธิ์อยางหนึ่ง กับ
การรํ าลึ กถึงพระคุณของพระอุ ตตรเถระและพระโสณะเถระที่ไดนําเอาพระไตรปฎ กมาเผยแพร ถึงแมวา
พาหนะคือเรือสําเภาจะเล็กจะตองฝาคลื่นลมอันเปนอุปสรรคหนักหนาสาหัสเพียงใดแตยังมาถึงประเทศไทยได
โดยสวัสดิภาพ (สมพิศ มงคลพันธุ.๒๕๖๐: สัมภาษณ)
๕. ประเพณีตักบาตรน้ําผึ้ง (หลองฮะเปรียงดาดซาย) ประเพณีตักบาตรน้ําผึ้ง เปนประเพณีที่ชาว
มอญถือปฏิบัติมานาน มีเฉพาะวัดมอญ โดยมีความเชื่อตามตํานานที่เลาวา
“มีผูหญิงคนหนึ่งถูกขายไปเปนบาวรับใชขัดดอกอยู ๗ ป เมื่อสิ้นสุดกําหนดจึงไดผามาผืนหนึ่ง ขณะ
เดินทางกลับบานพบพระภิกษุรูปหนึ่งอุมบาตรที่เต็มไปดวยน้ําผึ้งทําใหบาตรลื่นมาก นางจึงถวายผาผืนนั้นเพื่อ
รองบาตรกันไมใหลื่น แลวอธิษฐานขอใหเกิดเปนลูกกษัตริย และใหภิกษุรูปนั้นไปเกิดเปนกษัตริยคนละเมือง
เมื่อเกิดชาติใหมนางก็ไดสมปรารถนาและไดอภิเษกกับกษัตริยซึ่งก็คือ พระที่ไปเกิดใหมตามที่นางอธิษฐาน จน
มีวันหนึ่งนางไปรับปากวาจะทําบุญดวยผา ๕๐๐ ผืน แตเนื่องจากนางมิไดเตรียมไว ใคร ๆ ตางวานางคงทํา
ไมได แตดวยบุญบารมีในชาติกอนนางจึงมีผาผืนหนึ่งตัดเทาไรก็ไมรูจักหมด นางจึงนํามาทําบุญได”
อีกตํานานหนึ่งเลาวา “ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรงมีดําริวา ในฤดูฝนซึ่งพระสงฆจําพรรษานาน ๆ
อาหารการกินจะหาฉันลําบากมีผลตอสุขภาพ ดังนั้น จึงทรงมีพุทธานุญาตใหภิกษุฉันอาหารที่มีประโยชนที่ถือ

๗๐
เปนเภสัชทาน ๕ ชนิดเปรียบเสมือนยา ไดแก เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําออยและน้ําผึ้ง ขึ้นอยูกับวาแหลงใดจะ
มีเภสัชทานชนิดใดหางาย”
ชาวมอญจึงนํามาปฏิบัติโดยใชน้ําผึ้งใสบาตร เพราะอยูในเขตที่น้ําผึ้งหาไดงาย โดยถือวาเปนการ
ทําบุญที่ไดกุศลแรง เนื่องดวยเปนยาสําหรับพระสงฆในยามเจ็บปวย ไดฉันสมุนไพรตาง ๆ หรือพระอาจนํามา
กวนบนฝาบาตรแลวใชเทียนลนขางใตใหมีลักษณะคลายลูกกวาด ใชอมก็ได จึงถือปฏิบัติสืบตอกันมาจนเปน
ประเพณีตักบาตรน้ําผึ้ง โดยกําหนดตักบาตรน้ําผึ้งตามวัดมอญในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ (สมพิศ มงคลพันธุ.
๒๕๖๐: สัมภาษณ)

ที่มา

ภาพประกอบ ๑๑ ประเพณีตักบาตรน้ําผึ้ง
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ. (๒๕๕๗). @ SAMUTPRAKARN Travel Issue ๑. น.๓๖

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา อัตลักษณของชาวมอญคลองบางนา ตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระ นั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘
หรือระหวาง พ.ศ.๒๓๖๘ –๒๔๘๙ นั้นถูกแบงออกเปน ๒ สวนคือ ชวงระหวางฤดูการทํานา ชาวมอญจาก
หมูบานเดิงฮะโมก นครเขื่อนขันธ ผูอพยพเขามาจับจองและขยายพื้นที่ทํากินแหงใหมในคลองบางนาจะมี
อัตลักษณของ“มอญชาวนา” ซึ่งเปนอัตลักษณที่แสดงผานวัฒนธรรมการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตประจําวัน

๗๑
ครั้นเมื่อหมดหนานาแลวจึงจะกลับมาอยูกับครอบครัว เครือญาติในพื้นที่นครเขื่อนขันธโดยมีการ
แสดงออกทางวัฒนธรรม “ความเปนมอญ” ในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชนผาน
ศาสนาความเชื่อในการนับถือผี และ ประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับชุมชน ซึ่งการแสดงออกทางวัฒนธรรมทั้งหมด
นี้ เป น อั ตลั กษณของชาวมอญที่ ไดรั บ การสืบ ทอดมาจากบรรพบุรุษตั้งแต อพยพเข ามาตั้ งถิ่นฐานในนคร
เขื่อนขันธ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ นั่นเอง
อยางไรก็ตาม อัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนา มิไดดําเนินไปอยางราบเรียบหยุด
นิ่ง ตลอดชวงระยะเวลาดังกลาว หากมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทตาง ๆ อยางตอเนื่อง เหตุปจจัยที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนา มีดังตอไปนี้
๑. นโยบายการคาขายขาวของรัฐ
ในป พ.ศ.๒๓๙๘ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคไดนําพาสยามประเทศ
สรางความสัมพันธทางการคาเสรีกับตางประเทศโดยเฉพาะกับประเทศตะวันตก “ขาว” กลายเปนสินคา
สงออกที่สําคัญของประเทศตามความตองการของตลาดโลก ทําใหขาวมีราคาสูงขึ้นจากเดิมราคาประมาณ
เกวียนละ ๑๐-๑๒ บาทมาเปนเกวียนละ ๒๐ บาท ราคาขาวที่สูงขึ้นเกือบรอยละ ๕๐ ทําใหภาครัฐมีนโยบาย
สงเสริมใหราษฎรที่อยูในเขตพื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกขาวขยายพื้นที่นาเพื่อปลูกขาวเชิงพาณิชย โดย
ยกเวนและลดหยอนการเก็บอากรคานาในพื้นที่บุกเบิกใหมเปนเวลา ๔ ป
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยังโปรดฯ ใหมีการขุดคลองทางฝงตะวันตก
ตอนลางของแมน้ําเจาพระยาซึ่งเชื่อมติดกับปากคลองบางนาอีกจํานวน ๔ คลอง คือ คลองเจดียบูชา (พ.ศ.
๒๔๐๑) เพื่อใชขนสงออยและน้ําตาลมายังแมน้ําทาจีน คลองมหาสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๔๐๓) เพื่อเชื่อมแมน้ํา
เจาพระยาและแมน้ําทาจีนเขาดวยกัน คลองดําเนินสะดวก (พ.ศ.๒๔๐๙) และคลองภาษีเจริญ (พ.ศ.๒๔๑๐)
เพื่อเชื่อมแมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน และแมน้ําแมกลองเขาดวยกัน ทําใหการคมนาคมและการขนสง
ผลผลิตระหวางกรุงเทพมหานคร นครชัยศรี สมุทรสาครและราชบุรีสะดวกขึ้น
ตอมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ภาครัฐไดสรางแรงจูงใจใหชาวนา
ขยายพื้นที่เพาะปลูกขาวมากยิ่งขึ้น โดยประกาศยกเวนการเก็บอากรคานาในพื้นที่บุกเบิกใหมเปนเวลา ๓ ป
และมีการยกเวนอากรคานาในพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายเนื่องจากน้ําทวมเปนบางปดวย อีกทั้งมีการยกเลิก
ระบบไพร (พ.ศ.๒๔๔๘) ทาส (เริ่มพ.ศ.๒๔๑๗) เพื่อใหชาวนามีปริมาณแรงงานในครอบครัวอยางเพียงพอตอ
การผลิตขาวเพื่อการสงออก (มณฑล คงแถวทอง.๒๕๒๗: ๙๓)
ผลจากปจจัยแรงหนุนของภาครัฐ จากการยกเวนและลดหยอนการเก็บอากรคานาในพื้นที่บุกเบิก
ใหม การขุดคลองจํานวนมากเพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงขาว การยกเลิกระบบไพรทาสเพื่อใหชาวนา
มีปริมาณแรงงานเพียงพอตอการผลิตขาวเพื่อการสงออก ประกอบกับราคาขาวที่สูงขึ้นตามความตองการของ
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ตลาดโลก และพื้นที่ทางกายภาพที่อุดมสมบูรณของแมน้ําเจาพระยาและลําคลองสายตาง ๆ เปนแรงจูงใจให
ชาวมอญในพื้นที่คลองบางนาซึ่งเปนพื้นที่ราบลุมอุดมสมบูรณ และเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกขาว
ขยายพื้นที่เพาะปลูกขาวกันอยางกวางขวาง
วิธีการหนึ่งในการเพิ่มจํานวนแรงงานในการทํานาของครอบครัวชาวมอญบนพื้นที่ริมคลองบางนา
ก็คือ การแตงงานระหวางคนมอญในคลองเดียวกันและคลองตาง ๆ ที่มีเครือขายสัมพันธกัน ทั้งนี้เพราะ “คน
มอญเวลาแตงงานกับใครเขาก็จะนับญาติทางฝายชาย ๗ ชั่วโคตร ลักษณะอยางนั้นและก็นับฝายหญิงอีก ๗
ชั่วโคตร ถาแตงงานคนมอญกับคนมอญกันเองก็จะสืบกันไปอีก ก็จะโยงกันไปลึกมาก” (ประสิทธิ์ สงสาร.
๒๕๖๐: สัมภาษณ) โดยนัยนี้ ชาวมอญในคลองบางนาและคลองสายตาง ๆ ในละแวกใกลเคียง รวมถึงชาว
มอญในนครเขื่อนขันธจึงถูกผนวกควบรวมใหเปนสังคมเครือญาติขนาดใหญเครือเดียวกัน และสามารถผนึก
กําลังแรงงานในการหักรางถางพง จับจองที่ทํากิน ขยับขยายพื้นที่ไปไดอีกเปนจํานวนมากบนพื้นที่ทํามาหากิน
ชั่วคราวแหงนี้ ซึ่งในระยะตอมา “ที่นา” จํานวนมากนี้ไดกลายเปนทุนที่มีมูลคามหาศาล และสงผลใหชาวมอญ
คลองบางนากลายเปนเศรษฐีที่นาในที่สุด
ดั งนั้ น นโยบายการค า ขายขา วกับ ประเทศตะวัน ตกของรั ฐ ไทยจึ งเปน ปจ จัย ที่เ สริ มสรา งให
อัตลักษณของความเปนมอญชาวนาในพื้นที่คลองบางนาปรากฏเดนชัดมากยิ่งขึ้น
๒. นโยบายดานการศึกษาของรัฐ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ รัฐเริ่มเขา
มามีบทบาทในการจัดการศึกษาโดยตรง รัชกาลที่ ๕ โปรดฯ ใหมีการจัดตั้งโรงเรียนตามการศึกษาแผนใหม
และทรงชักชวนใหพระราชวงศและขาราชการสงบุตรหลานเขามาเลาเรียนในโรงเรียนที่ทรงตั้งขึ้น และยังได
ขยายการศึกษาออกไปยังราษฎรสามัญดวย โรงเรียนสําหรับราษฎรในครั้งนั้นตั้งอยูในวัด เพราะตามปกติ บิดา
มารดาก็พาบุตรหลานไปฝากเลาเรียนที่วัดซึ่งตนนับถืออยูแลว และการตั้งโรงเรียนในวัดยังเปนการประหยัด
คาซื้อที่ดิน ตลอดจนคากอสรางอาคารเรียน ในการนี้ไดโปรดฯ ใหจัดพิมพหนังสือแบบเรียนหลวงทั้งในสวนที่
จะสอนธรรมปฏิบัติและวิชาความรูอื่นขึ้นจํานวนมาก เพื่อพระราชทานแกพระสงฆไวสําหรับสอนกุลบุตรทั่วไป
ดังนั้น นับตั้งแตมีการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนตนมา การศึกษาของชาวมอญใน
ประเทศไทย มี แ นวโน ม ที่ จ ะหั น มาศึ ก ษาเป น ภาษาไทย โดยใชห ลั ก สู ต รและแบบเรี ย นของไทยมากขึ้ น
เนื่องจากมีโรงเรียนสําหรับราษฎรทั่วไปหลายแหงทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองตาง ๆ แมกระทั่งวัดมอญเองซึ่ง
เคยสอนกุลบุตรรามัญดวยภาษามอญ บางวัดก็หันมาสอนหนังสือภาษาไทย โดยใชแบบเรียนหลวง ดังจะเห็น
ไดวาในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีชาวมอญรับราชการอยูในกระทรวงตาง ๆ มีตําแหนงเปนสมุหบัญชีบาง เสมียนบาง
สารวัตรบาง ฯลฯ จํานวนไมนอย ชาวมอญเหลานี้ตางก็ไดผานการศึกษาตามแบบเรียนของไทยมาแลวทั้งสิ้น
เชน นายจําป บุตรพระยาภักดีสงคราม เจากรมอาทมาตซาย ไดรับราชการในตําแหนงสารวัตร แขวงในกรม
กองตระเวนฝายกองรักษา กรมพระนครบาล เมื่อพ.ศ.๒๔๓๗ ไดเคยเรียนหนังสือไทยกับพระปลัดเนา วัด
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ไกเตี้ย แขวงเมืองปทุมธานี และหลวงพิพิธพลภักดิ์ (ปุย) บุตรพระยาเกียรติ เจากรมดั้งทองซาย รับราชการ
เปนสมุหบัญชีกลาง กรมกองตระเวน เมื่อพ.ศ.๒๔๓๖ ก็เคยไดเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนหลวง โดยเปนศิษย
ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย) เปนตน
ตอมาในปพ .ศ .๒๔๖๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ขึ้น เพื่อกําหนดใหเด็กที่มีอายุ ๗ ปบริบูรณทุกคน ตองเรียนหนังสือ
อยูในโรงเรียนจนอายุครบ ๑๔ ปบริบูรณ โดยไมตองเสียคาเลาเรียน กุลบุตรกุลธิดาชาวมอญทุกคนจึงเขาสู
ระบบการศึกษาของไทย ซึ่งตองเรียนดวยแบบเรียนของไทยและไดรับการสอนเปนภาษาไทยอยางเปนทางการ
นับตั้งแตนั้นเปนตนมา
สวนการศึกษาของฝายพระสงฆ ไดแก การศึกษาพระปริยัติธรรมแบบรามัญนั้น สมเด็จพระมหา
สมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงใหยกเลิกการศึกษาและการสอบพระปริยธรรมแบบรามัญ ในพ.ศ.
๒๔๕๔ และใหภิกษุสามเณรหันมาศึกษาเลาเรียนตามแบบไทยโดยใชหลักสูตรเดียวกับพระภิกษุไทย การสวด
หรือเทศนแบบมอญจึงคอย ๆ สูญหายไป (สุภรณ โอเจริญ.๒๕๔๑: ๑๗๗-๑๘๕)
ดวยเหตุที่วัดและพระมอญซึ่งเคยเปนศูนยกลางของชุมชนในการถายทอดภาษาใหเยาวชนไดถูก
ลดบทบาทลง ภาษามอญจึงคอย ๆ สูญหายไปจากพื้นที่นครเขื่อนขันธ จะเหลือแตเพียงคนมอญรุนปูรุนยา
เทานั้นที่ยังจะพอจะพูดภาษามอญสื่อสารกันได แตไมสามารถอานหรือเขียนภาษามอญไดอีกตอไป การปฏิรูป
การศึกษาของรัฐไทยจึงเปนสาเหตุสําคัญทําใหอัตลักษณดานภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนของคนมอญ
สูญหายไป
นอกจากนี้ ผลจากการปฏิ รู ป การศึ ก ษาสมั ย ใหม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง วิ ท ยาการทางด า น
วิ ทยาศาสตร ยั ง ได ทํา ให ความเชื่ อเกี่ ย วกับ เรื่อ งผีบ รรพบุรุ ษของเยาวชนมอญเจือจางลงไปดว ย ดัง คําให
สัมภาษณของลุงประสิทธิ์ สงสาร (๒๕๖๐) ผูที่พํานักอาศัยอยูในพระประแดง (นครเขื่อนขันธเดิม) และคลอง
บางนามาเกือบ ๗๐ ป กลาววา “ความเชื่อเกี่ยวกับการรําผีนี้คอย ๆ จางลง เพราะผูที่ประกอบพิธีหรือโตงที่รู
และเขาใจพิธีดี ไดหมดไปจากพระประแดงประมาณ ๓๐ ปมาแลว คนในวัยหนุมสาวปจจุบันนอกจากไมเขาใจ
เรื่องราวรายละเอียดอยางลึกซึ้งแลว ยังไมคอยเชื่อถืออีกดวย จึงหาผูที่จะมาทําหนาที่โตงแทนไดยาก การรําผี
นั้นถาไมรูจริง ทําไปอยางผิด ๆ ถูก ๆ จะเปนโทษมากกวาไมทําเสียเลย”
ดังนั้น นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐไทยจึงเปนปจจัยที่ทําใหอัตลักษณความเปนมอญของ
ชาวมอญคลองบางนาที่แสดงออกผานวัฒนธรรมดานภาษา และความเชื่อผีบรรพบุรุษคอย ๆ สูญหายไป
๓. คานิยมในการแตงงานกับคนไทย
สุภาภรณ โอเจริญ (๒๕๔๑: ๒๖๕) กลาววา ไดปรากฏหลักฐานการแตงงานระหวางมอญกับไทย
มาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย สวนมากเปนมอญชั้นหัวหนาและบุตรหลานซึ่งไดรับราชการเปนขุนนางใน
ตําแหนงตาง ๆ เชน พระยารามจัตุรงค (สมิงเทวะรังษี) บุตรของพระยาพระรามที่อพยพเขามาในสมัยสมเด็จ
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พระนเรศวรไดแตงงานกับนางทอง หญิงไทยบุตรีขุนศรีกันดารพล เปนตน ขุนนางมอญบางคนยังไดสงบุตรีของ
ตนถวายตั ว เข า ทํ า ราชการฝ า ยในได เ ปน เจา จอม เชน เมย ทอ ไดเป น เจ าจอมอยูง านพระสนมโทในกรม
พระราชวังบวรฯ แผนดินสมเด็จพระเจาเอกทัศ และในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ธิดาของเจาพระยามหาโยธา
(ทอเรียะ) คนหนึ่งชื่อ อิ่ม เปนเจาจอมในสมัยรัชกาลที่ ๓ และหลานสาวชื่อกลิ่น เปนเจาจอมในสมัยรัชกาลที่
๔ คือ เจาจอมมารดาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ในสมัยรัตโกสินทรตอนตนนี้ นอกจากจะ
มีการแตงงานระหวางบุตรธิดาของขุนนางมอญกับขุนนางไทยแลว ยังมีการแตงงานระหวางมอญกับไทยใน
ระดับสามัญชนทั่วไปดวย ฮัลลิเดย (Halliday.๑๙๑๗) กลาววาในสมัย ของเขา ซึ่งตรงกับ ตอนปลายสมัย
รัชกาลที่ ๕ มีการแตงงานระหวางมอญกับ ไทยอยูบอย ๆ จนเปนเรื่องธรรมดาและไมมีปญหาแตอยางใด
ทั้งนี้เพราะมอญและไทยตางไมคิดวาอีกฝายหนึ่งเปนคนตางชาติ ประกอบกับรูปรางหนาตาก็คลายคลึงกัน
คานิยมในการแตงงานของคนมอญกับคนไทยที่เปลี่ยนแปลงตั้งแตรัชกาลที่ ๕ จนถึงปจจุบันได
ทําใหชาวมอญตองอพยพไปอยูรวมกับครอบครัวคนไทยและตองปรับเปลี่ยนอัตลักษณบางประการของตนให
เขากับวัฒนธรรมของคนไทย อาทิ ประเพณีการแตงงานของมอญนั้นไมตองนิมนตพระสงฆมารวมในพิธี แต
ของคนไทยตองนิมนตพระสงฆมารวมในพิธีดวย นอกจากนี้ ยังมีการปรับลด ตัดทอน และซอนอัตลักษณ
ความเปนมอญเพื่อใหเกิดการผสมกลมกลืนกับครอบครัวไทยมากยิ่งขึ้น เชน อัตลักษณทางดานภาษา การ
แตงกาย อาหารการกิน การปฏิบัติตามความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ดังเชน การสํารวจของสุภรณ
โอเจริ ญ (๒๕๔๑: ๒๖๖-๒๖๗) ในปพ .ศ.๒๕๑๘-๒๕๑๙ ในหมู บ า นมอญตํ า บลทรงคะนอง อํ า เภอ
พระประแดง (นครเขื่อนขันธเดิม) จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ชาวมอญมีการแตงงานกับคนไทย และหันมา
ทําพิธีแตงงานแบบมอญปนไทยหรือแบบไทยถึงรอยละ ๗๖
การเปลี่ยนแปลงคานิยมในการแตงงานระหวางคนมอญและคนไทยของชาวมอญนครเขื่อนขันธ
ในชวงระยะเวลาที่ผานมาจึงเปนสาเหตุทําใหอัตลักษณความเปนมอญที่แสดงผานวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน
และประเพณีสําคัญบางประการถูกผสมกลมกลืนเปนคนไทยมากยิ่งขึ้น
๔. ความเจริญในการคมนาคมขนสง
ปยพรรณ แยมนอย (๒๕๕๖: ๘๘-๙๐) ไดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของบางนาไววา ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีชาวเดนมารกไดเขามาขออนุญาตสรางทางรถไฟสายปากน้ํา
โดยเริ่มตนที่บริเวณหนาสถานีหัวลําโพง ไปสิ้นสุดที่ปากน้ํา สมุทรปราการ ทางรถไฟสายนี้จึงเปนทางรถไฟ
สายแรกในเมืองไทย โดยวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จ
พระราชดําเนินทรงทําพิธีเปดการเดินรถไฟสายนี้ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น ๒๑ กิโลเมตร รวม ๑๒ สถานี สถานี
ตน ทางคือสถานีห ัว ลํ าโพง โดยรถจะหยุด รับ สง คนโดยสารที่ศาลาแดง คลองเตย บานกลว ย พระโขนง
บางจาก บางนา สําโรง จระเข บางนางเกรง มหาวงษ และปากน้ํา

๗๕
รถไฟสายนี้ไดเปน พาหนะพาใหคนปากน้ํา คนบางนา คนกรุงเทพฯ และคนที่อาศัยอยูตลอด
เสนทางไดไปเที่ยวงานรัฐธรรมนูญที่จัดขึ้นที่ส วนลุมพินี กรุงเทพฯ และพาคนกรุงเทพฯ คนที่อาศัยตลอด
เสนทาง ไดไปเที่ยวงานนมัสการองคพระสมุทรเจดียที่จังหวัดสมุทรปราการทุกป

ภาพประกอบ ๑๒ รถไฟสายปากน้ําซึ่งเปนรถไฟเอกชนแหงแรกของไทย
ที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/JabChordKhui/๒๐๑๔/๑๒/๒๖/entry-๒.ออนไลน
นอกจากนั้น ในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ไดมีการ
เปดใช “ถนนสุขุมวิท” หรือทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๙ โดยเริ่มตั้งแต
บริเวณเพลินจิต ตัดผานคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
ชลบุ รี ระยอง จั น ทบุ รี ไปสิ้ น สุ ดที่ จั งหวั ดตราด การตัดถนนสายดั งกลาวทําให เกิดรถประจํ าทางวิ่งรับ ส ง
ผูโดยสารบนถนนสุขุมวิท จากปากน้ําไปกรุงเทพฯ ๒ สายคือ รถเมลสีสม สาย ๒๕ (ทาชาง-ปากน้ํา) ของ
บริษัทขนสงจํากัด และรถเมลสีเขียว สาย ๔๕ (สามแยก-ปากน้ํา) ของบริษัทเอกชน และเมื่อมีการสรางถนน
สรรพาวุธ โดยสรางตอจากแยกบางนาเขามายังกรมสรรพาวุธ ทหารเรือซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของคลองบางนาใน
ปพ.ศ.๒๔๘๐ ก็ไดมีรถประจําทางเพิ่มอีก ๑ สายคือ รถเมลขาวสาย ๒ (บางนา-ปากคลองตลาด) ของบริษัท
นายเลิศจํากัด อีกดวย
จากสภาพภูมิศาสตรที่ขวางกั้นการติดตอระหวางชาวมอญนครเขื่อนขันธกับสังคมภายนอกดวย
ปอมปราการและแมน้ําเจาพระยา ตลอดจนการคมนาคมทางเรือที่ลาชาและเต็มไปดวยความลําบาก เมื่อมี
รถไฟ รถยนต รถเมลและการตัดถนนเชื่อมเสนทางการคมนาคมจากสมุทรปราการเขากรุงเทพฯ การคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วไดทําใหการเดินทางไปมาของผูคนในนครเขื่อนขันธกับกรุงเทพฯ ตลอดจนจังหวัดตาง ๆ เพื่อ

๗๖
ติดตอคาขาย ศึกษาตอ ทองเที่ยว การไปมาหาสูกัน ตลอดจนการอพยพยายถิ่นไปประกอบอาชีพอื่นก็สามารถ
ทําไดสะดวกมากยิ่งขึ้น การถายทอดทางวัฒนธรรมระหวางชาวมอญและกลุมชาติพันธุอื่นจึงเกิดขึ้นทีละเล็ก
ทีละนอย ซึ่งมีสวนใหอัตลักษณความเปนมอญที่เคยแสดงผานรูปแบบการดําเนินชีวิต ภาษา การแตงกาย
อาหารการกิน คานิยมในการประกอบอาชีพ ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและการรักษาแบบโบราณดวยไสย
ศาสตร ของชาวมอญค อ ย ๆ เปลี่ ย นแปลงไป และถู ก ผสมกลมกลื น ให เข า กั บ บริ บ ทของความเจริ ญและ
วิทยาการความกาวหนาของเมืองตามลําดับ
ดังนั้น จะเห็นไดวา ในชวงพ.ศ.๒๓๖๘ – พ.ศ.๒๔๘๙ หรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ อัตลักษณ
ความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาที่แสดงผานการประกอบอาชีพในฐานะ “มอญชาวนา” นั้น ไดรับการ
ประกอบสรางจากนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการคาขายขาวกับตางประเทศใหมีความสําคัญและโดดเดนขึ้น
ตามลํ าดั บ ในทางกลั บ กั น อั ตลั กษณ ความเปน มอญของชาวมอญคลองบางนาที่ แสดงผ านวั ฒ นธรรมใน
ชีวิตประจําวันเชน ภาษา การนับถือพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ การแตงกาย อาหารการกิน
คานิยมในการประกอบอาชีพ และประเพณีของชุมชนกลับถูกปรับลด ตัดทอนและทําใหสูญหาย เพื่อใหเกิด
การผสมกลมกลืนกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐไทย คานิยมและแนวปฏิบัติของครอบครัวไทย ความ
เจริญและวิทยาการความกาวหนาของเมืองมากยิ่งขึ้น
กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนา
สําหรับกระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนากวา ๑๐๐
ครอบครั วที่ อพยพเข ามายั งพื้ นที่ ทํ ากิ นแห งใหมคือ ปลายคลองบางนาตั้ งแตสมั ยรั ชกาลที่ ๓ ไดใชวิธีการ
ดังตอไปนี้
๑. การใชระบบอุปถัมภของรัฐไทย เพื่อสรางใหอัตลักษณดานการประกอบอาชีพในฐานะ “มอญ
ชาวนา” มีความมั่นคงถาวรและปรากฏเดนชัดขึ้น
ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ รัฐไทยมีนโยบายการคาขายขาวกับตางประเทศ ขาวจึงเปนสินคาสงออกที่
สําคัญ รัฐไทยไดจัดสรร “ทุน” ที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพทํานาใหแกราษฎรชาวมอญ ทั้งเรื่อง ที่ดิน
โดยชาวมอญสามารถหักรางถางพง และจับจองพื้นที่รกรางวางเปลาเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่เหลานั้นใหเปนผืนนา
ไดอยางอิสระเสรีอยางไมจํากัดจํานวน ขึ้นอยูกับกําลังความสามารถในการผลิตของแตละครอบครัว ทุนที่เปน
เครื่องมือ ที่จําเปนในการทํานาเชน ไถ คราด จอบ และเสียมตาง ๆ ซึ่งคุณปาเล็ก มงคลพันธุ ชาวมอญผูพํานัก
อาศัยอยูในคลองบางนามากวา ๘๐ ป เลาวา “สมัยกอนไมมีจํานวนกี่ไร ใครขยันใครมีแรงขนาดไหนก็ถาง
กันไป ไมมีจํานวน เพราะกอนนี้ที่ดินไมมีมูลคาอะไร จะรูอาณาเขตของแตละครอบครัวตองมองคันนาเอา

๗๗
เครื่องไมเครื่องอะไรเบิกหลวงทั้งนั้น ทั้งจอบ ทั้งเสียม หัวหนามอญฝงนครเขื่อนขันธเบิกจากกองคลังของ
ราชการใหหมด”
ในชวงระยะเวลาดังกล าว รัฐไทยยังอุ ปถัมภทุนที่เปน แรงงาน ใหกับราษฎรชาวมอญดวยการ
ยกเลิกระบบไพรทาสเพื่อใหชาวมอญมีปริมาณแรงงานมากพอตอการขยายการผลิตขาวใหเพียงพอตอการ
สงออกไปคาขายยังตางประเทศ รวมทั้งไดรับการยกเวนและลดหยอนการเก็บอากรคานาในพื้นที่บุกเบิกใหม
จากรัฐ ซึ่งทุนทั้ง ๓ ประเภทเปนปจจัยสําคัญในการผลิตขาวเพื่อสงออกในเชิงพาณิชย ทําใหรัฐไทยมีรายไดจาก
การคาขายขาวอย างมหาศาล เพื่อนํ ามาปฏิ รูปประเทศให ทันสมัย และในรั ชสมั ยของพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัฐไทยไดใหกรรมสิทธิ์ที่ดินแกราษฎรอยางชัดเจน โดยออกโฉนดที่ดินใหแกราษฎรเปน
ครั้งแรกในพ.ศ.๒๔๔๔ ทุนที่ดินที่ชาวมอญคลองบางนาไดครอบครองจับจองไวจึงมีความสําคัญมากขึ้น เพราะ
การที่ชาวมอญมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง ยอมหมายความวา พวกเขาสามารถนําทรัพยสินเหลานี้มาซื้อขายแลกเปลี่ยนเปนเงินตราได
ระบบอุปถัมภของรัฐไทยที่จัดสรรทุนซึ่งเปนปจจัยในการผลิตและคาขายขาวใหกับชาวมอญคลอง
บางนา และตางมีผลประโยชนตอบแทนทางเศรษฐกิจกันนั้น ไดทําใหอัตลักษณความเปน “มอญชาวนา” ของ
คนมอญคลองบางนาฝงรากลึกและแสดงตัวตนอยางชัดเจนมากขึ้นตามกาลเวลา
๒. การใชสังคมเครือญาติมอญในการสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญ
จากการศึกษาแผนผังเครือญาติตระกูลอุนรัตนในปจจุบัน พบวา มีการกระจุกตัวของบานที่เปน
ครอบครัวเครือญาติเดียวกันของตระกูลอุนรัตนมากกวาสิบกวาหลังคาเรือน อีกทั้งซอยบางนา-ตราด ๕๐ ซึ่ง
เปนซอยที่ใชเขาออกของคนในตระกูลนี้ ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ‘ซอยอุนรัตน’ อีกดวย แผนผังเครือญาตินี้
แสดงใหเห็นถึงสายสัมพันธทางเครือญาติของชาวมอญคลองบางนาที่มีมาอยางยาวนาน จากการแตงงานของ
ชาวมอญในคลองเดียวกันและบริเวณใกลเคียงมาตั้งแตบรรพบุรุษ จนกลายเปนสังคมเครือญาติขนาดใหญที่
เชื่อมถึงกัน สังคมเครือญาติที่ผูกพันกันมาหลายชั่วอายุคนไดกลายเปนกลวิธีหนึ่งที่สามารถดํารงและสืบทอด
ประเพณีที่สําคัญของชุมชน รากเหงาทางประวัติศาสตรและจิตสํานึกของความเปนกลุมชาติพันธุเดียวกัน คือ
“คนมอญ” ไวในหมูเครือญาติ และลูกหลานไดอยางเหนียวแนนตราบจนปจจุบัน ถึงแมการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมผานการปฏิบัติในชีวิตประจําวันจะถูกผสมผสานกลมกลืนไปกับคนไทยก็ตาม

๗๘

ซอยอุนรัตน

ภาพประกอบ ๑๓ การตั้งบานเรือนตระกูลอุนรัตน
๑.๓ กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาระหวาง
พ.ศ.๒๔๙๐ – ปจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๑: มอญในเมือง
ภูมิหลังการอพยพ
ถึงแม ถนนสุขุมวิทไดถูกเปดใชตั้งแตปพ.ศ.๒๔๗๙ แตความเจริญของการคมนาคมดังกลาว
ไมไดสงผลกระทบตอชาวมอญคลองบางนาเทาใดนัก เพราะพื้นที่ของชุมชนตั้งอยูปลายคลองบางนาซึ่งอยูหาง
จากถนนไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกประมาณ ๕ กิโลเมตร
ดั ง นั้ น วิ ถี ชี วิ ต ของชาวมอญคลองบางนาช ว งพ.ศ.๒๔๙๐ – พ.ศ.๒๕๐๗ หรื อ ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ ๙ ยั ง คงดํ า เนิ น ไปเช น เดี ย วกั บ รั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ กลาวคือ ในชวงฤดูทํานา ชาวมอญคลองบางนา
จะใชชีวิตเพื่อการประกอบอาชีพทํานา ณ คลองบางนา ซึ่งใชเปนพื้นที่ทํามาหากินชั่วคราว ครั้นเมื่อหมด
หน า นาจึ ง กลั บ ไปพํ า นั ก อาศั ย และประกอบประเพณี พิ ธี ก รรมที่ สํ า คั ญ ของชุ ม ชนร ว มกั บ ครอบครั ว และ
เครือญาติในพื้นที่พระประแดง (นครเขื่อนขันธเดิม) ซึ่งเปนพื้นที่ทางสังคมของชาวมอญคลองบางนานั่นเอง
สํา หรั บป จจั ยที่ สงผลให ชาวมอญคลองบางนากว า ๑๐๐ ครอบครั วอพยพย ายถิ่น ออกจาก
อํ า เภอพระประแดง มาตั้ ง ถิ่ น ฐานอย า งถาวรในคลองบางนาราวป พ .ศ.๒๕๐๘ ก็ คื อ การขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมในอําเภอพระประแดงตั้งแตปพ.ศ.๒๕๐๓ การตัดถนนบางนา-ตราด ในปพ.ศ.๒๕๐๔ และการ
ตัดถนนสุขุมวิท ๑๐๕ (ถนนลาซาล) ในปพ.ศ.๒๕๐๖ ถนนสองเสนนี้เปนถนนที่ตัดขนานไปกับคลองบางนาทาง

๗๙
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกหางจากพื้นที่ของชุมชนไมถึง ๑ กิโลเมตร และไดเชื่อมตอกับถนนสายหลัก
สายรอง และทางด ว นกลายเป น โครงข า ยการคมนาคมที่ นํ า ผลผลิ ต จากนิ ค มอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด
สมุทรปราการซึ่งเปนพื้นที่อยูติดกับคลองบางนากระจายไปทั่วประเทศ ถนนและเครือขายการคมนาคมได
นําพาอาคารสิ่งปลูกสรางนานาชนิดมาครอบทับผืนนาที่เคยเปนพื้นที่ทํามาหากินของชาวมอญคลองบางนา
พรอมทั้งลอมกรอบใหพื้นที่ที่เคยเปนผืนนาอันกวางใหญไพศาลหดแคบลง เหลือเพียงพื้นที่อยูอาศัยของแตละ
ครอบครัวและกลายเปนชุมชน “มอญในเมืองหลวง” ที่ซอนตัวอยางเงียบสงบอยูในซอกหลืบของอาคารสูง
ขนาดใหญรายรอบ
สาเหตุของการอพยพยายถิ่นจากอําเภอพระประแดงมาตั้งถิ่นฐานอยางถาวรริมคลองบางนาของชาว
มอญคลองบางนา มีรายละเอียดดังนี้
๑. การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอพระประแดง
อํ า เภอพระประแดง ในป จ จุ บั น เป น อํ า เภอหนึ่ ง ในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดยในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล าเจา อยู หัว พ.ศ.๒๔๕๘ พระองคทรงใหเปลี่ย นชื่ อเมืองนครเขื่อนขัน ธเ ปน
“จั งหวั ด พระประแดง” ครั้นรั ชสมั ยพระบาทสมเด็ จพระปกเกล าเจ าอยูหัว บ านเมื องตกอยู ในภาวะวิกฤต
ขาวยากหมากแพง รัฐ บาลตองตั ดคาใชจ ายในส วนที่ไม จําเปน ออก พระองคจึงโปรดเกลาฯ ใหยุ บจังหวั ด
พระประแดงลงเปนอําเภอเรียกวา “อําเภอพระประแดง” ขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพ.ศ.๒๔๗๔ นคร
เขื่อนขันธหรือพระประแดงจึงเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนับตั้งแตนั้นเปนตนมา (ประพันธพงษ
เทวคุปต. ๒๕๔๘: ๑๒-๑๕)
ปพ.ศ.๒๕๐๓ รัฐมีนโยบายยายโรงงานอุตสาหกรรมออกจากกรุงเทพมหานคร และประกาศให
พื้นที่อําเภอพระประแดงบางสวนเปนเขตอุตสาหกรรม เนื่องจากแหลงน้ําบาดาลมีปริมาณและคุณภาพที่
เหมาะสม สามารถขุดสู บขึ้นมาใชด วยคาใชจายที่ไมสูงนัก ทําเลที่ตั้งอยูไมไกลจากใจกลางเมื องกรุงเทพฯ
ทั้งการคมนาคมทางเรือก็อยูใกลกับแมน้ําเจาพระยาซึ่งติดกับอาวไทย สามารถขนสงวัตถุดิบในการผลิตและ
สินคาสําเร็จรูปเขา-ออกเพื่อคาขายกับตางประเทศไดสะดวก สวนการคมนาคมทางรถยนตในฝงซายของแมน้ํา
เจาพระยาก็มีถนนปูเจาสมิงพรายและถนนสุขุมวิท ในฝงขวาของแมน้ําเจาพระยาก็มีถนนสุขสวัสดิ์ ถนนตาง ๆ
ที่เชื่อมรายรอบจังหวัดสมุทรปราการสามารถใชเปนชองทางในการกระจายสินคาไปยังพื้นที่ตาง ๆ ไดอยาง
รวดเร็ว ดวยปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการผลิตและจําหนายสินคาหลายประการ โรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอ
พระประแดงจึงเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว
จากการสํารวจจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในปพ.ศ.๒๕๑๒ ซึ่งเปนปแรกที่มีการจดทะเบียนขึ้น
เป น โรงงานอุ ต สาหกรรม จั งหวั ดสมุ ทรปราการมีโ รงงานทั้ง สิ้น ๕๖ โรงงาน เป น โรงงานในอํ าเภอเมือ ง
สมุทรปราการ ๒๓ โรงงาน และเปนโรงงานในอําเภอพระประแดง ๓๓ โรงงาน อีก ๒๐ ปตอมา คือ พ.ศ.๒๕๓๒
พบวา โรงงานในอําเภอพระประแดงเพิ่มขึ้นเปน ๑,๐๕๙ โรงงาน คิดเปนรอยละ ๓๕.๙๓ ของโรงงานทั้งหมดใน

๘๐
จังหวัดสมุทรปราการและมีแรงงานจํานวน ๘๗,๐๔๒ คน หรือรอยละ ๓๓.๐๓ ของแรงงานทั้งหมดในจังหวัด
สมุ ทรปราการ แตห ากเปรี ยบเที ย บความหนาแนนของจํานวนโรงงานตอพื้น ที่ ๑ ตารางกิโลเมตร พบวา
อําเภอพระประแดงมีความหนาแนนของโรงงานมากที่สุดคือ ๑๖ โรงงานตอ ๑ ตารางกิโลเมตร (ดวงกมล
ชัยมงคล.๒๕๓๔: ๘๘-๙๑)
เมื่ อแรงงานต า งถิ่ น จํ า นวนมากไดอพยพเขามาหางานทําในอําเภอพระประแดง ทําใหความ
ตองการที่พักอาศัยของคนงานเพิ่มสูงขึ้น จากการสํารวจโรงงาน ๔๔ โรง ในอําเภอพระประแดง เมื่อปพ.ศ.
๒๕๐๙ พบวา โรงงานที่สามารถสรางบานพักใหแกคนงานภายในบริเวณโรงงานมีเพียงรอยละ ๖๑.๓๖ เทานั้น
คนงานที่ไมมีที่พักอาศัยจึงตองหาบานพักเอง ซึ่งสวนใหญจะหาที่พักใกลกับโรงงาน เพื่อลดคาใชจายในการ
เดินทาง ที่พักอาศัยราคาถูกที่อยูทามกลางกองขยะและน้ําครําจากการทิ้งน้ําเสียของโรงงาน ทําใหเกิดสลัม
เล็ก ๆ กระจายทั่วไป
นอกจากนี้ ความตองการใชที่ดินในการปลูกสร างโรงงานจํานวนมาก สงผลใหที่ดินในอําเภอ
พระประแดง โดยเฉพาะอยางยิ่ง พื้นที่ติดถนนใหญมีราคาสูงขึ้น จากการสํารวจการขออนุญาตปลูกสราง
อาคารโรงงานในถนนนครเขื่อนขันธ อําเภอพระประแดง เมื่อปพ.ศ. ๒๕๐๙ พบวา โรงงานสวนใหญที่มาขอ
อนุญาตปลูกสรางจะเปน เนื้อที่ที่ถัดจากถนนลึกเขาไปดานละ ๒๕๐ เมตร เนื่องจากที่ดินที่อยูในซอยลึกเขาไป
จากถนนจะมีราคาต่ํากวาที่ดินที่ติดถนนใหญ (ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท.๒๕๒๒ : ๑๑๑,๑๓๓)
จากการที่รัฐประกาศใหพื้นที่อําเภอพระประแดงเปนเขตอุตสาหกรรม ตั้งแตปพ.ศ.๒๕๐๓ เปน
ตนมา ทําใหผูประกอบการและแรงงานตางถิ่นจํานวนมาก อพยพเขามาหางานทําและตั้งถิ่นฐานในอําเภอ
พระประแดง สงผลใหความตองการ “ที่ดิน” เพื่อปลูกสรางโรงงานอุตสาหกรรมและบานพักอาศัยของคนงาน
ตลอดจนการสรางถนนเสนตาง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมก็เพิ่มสูงขึ้น
เมื่อพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ที่เคยอยูอาศัยมาตั้งแตบรรพบุรุษของชาวมอญถูกเปลี่ยนแปลงไป
เปนยานอุตสาหกรรมที่ประจุดวยความแออัด หนาแนน วุนวาย มลพิษ และคนแปลกหนา ราษฎรชาวมอญผู
รักสงบ จึงปลอย “ผืนนาของตน” ใหผูประกอบการกิจการตาง ๆ เชาทั้งหมดหรือเชาบางสวนในระยะยาว ที่
เรียกกันวา “เชาชวงตอ” เนื่องจากที่ดินดังกลาวเปนทรัพยสินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จึงไม
สามารถทําการซื้อ-ขายได แลวนําเงินที่ไดรับจากคาเชา อพยพยายถิ่นออกจากอําเภอพระประแดงไปตั้งถิ่นฐาน
ในพื้นที่อื่นกับลูกหลาน อําเภอพระประแดงซึ่งเคยเปนพื้นที่ทางสังคมเครือญาติของคนมอญจึงถูกแทนที่โดย
ผูคนจากตางถิ่น ซึ่งในระยะเวลาตอมา แรงงานตางถิ่นเหลานี้ไดมีสวนทําใหประเพณีพิธีกรรมตาง ๆ ของชาว
มอญพระประแดงถูกผสมกลมกลืน และคอย ๆ เลือนหายไป หรือถูกทําใหเปนประเพณีประดิษฐที่ถูกจัดฉาก
โดยภาครัฐและแสดงโดยคนอื่นที่ไมใชคนมอญ เชน ประเพณีสงกรานตพระประแดง เปนตน
ชาวมอญกวา ๑๐๐ ครอบครัวที่เคยสรางที่พักชั่วคราวในคลองบางนา ตางก็ประสบปญหาจาก
การเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนอุตสาหกรรมของพื้นที่พระประแดง จึงตัดสินใจอพยพครอบครัวและเครือญาติ

๘๑
มาตั้งถิ่น ฐานอยางถาวรในพื้นที่คลองบางนา เขตบางนา ซึ่งมีความเงีย บสงบมากกวาและหนาแนนแออั ด
นอยกวาพื้นที่ในฝงอําเภอพระประแดง นับตั้งแตปพ.ศ.๒๕๐๘ เปนตนมา (เล็ก มงคลพันธุ. ๒๕๖๐: สัมภาษณ)
ปจจุบัน เขตบางนา เปนเขตการปกครองหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๑๘.๗๘๙ ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับเขตพระโขนง
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตประเวศ และอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต ติ ดต อกั บ อํ า เภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอํ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีแนวกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยา
เปนเสนแบงเขต

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ถนนบางนา-ตราด
คลองบางนา
ถนนสุขุมวิท ๑๐๕
ถนนสุขุมวิท

ชุมชนมอญคลองบางนา

ภาพประกอบ ๑๔ ถนนบางนา-ตราด คลองบางนา และถนนสุขุมวิท ๑๐๕ (ลาซาล)
ที่มา สํานักงานเขตบางนา

๘๒
๒. การตัดถนนบางนา-ตราด และถนนสุขุมวิท ๑๐๕ (ถนนลาซาล)
นอกจากนี้ในชวงเวลาเดียวกัน ภาครัฐยังไดเปดใชถนนบางนา-ตราด หรือถนนเทพรัตนในปจจุบัน
เมื่ อ ป พ .ศ.๒๕๐๔ เพื่ อ ใช เ ป น เส น ทางขนส ง สิ น ค า และวั ต ถุ ดิ บ จากท า เรื อ กรุ ง เทพมหานครไปยั ง พื้ น ที่
อุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออก ถนนเสนดังกลาวเปนทางหลวงแผนดินขนาด ๙–๑๔ ชองจราจร มี
จุดเริ่มตนทางทิศตะวันตกที่ทางแยกบางนาในพื้นที่แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เขาสูจังหวัด
สมุ ทรปราการโดยผ า นพื้ น ที่ อํา เภอบางพลี อํ าเภอบางเสาธง และอํา เภอบางบอ จากนั้น จึงเข าสูจั งหวั ด
ฉะเชิงเทราในพื้นที่อําเภอบางปะกง และไปบรรจบกับถนนสุขุมวิทที่ทางแยกตางระดับหนองไมแดง โดยมี
ความยาวทั้งสิ้น ๕๘.๘๕๕ กิโลเมตร และตอมาอีก ๒ ป คือ ในปพ.ศ.๒๕๐๖ ภาครัฐก็ไดกอสรางและเปดให
ราษฎรใชถนนสุขุมวิท ๑๐๕ หรือถนนลาซาล ซึ่งเปนถนนที่แยกมาจากถนนสุขุมวิทที่ไดเปดใชไปเมื่อปพ.ศ.
๒๔๗๙
ถนนทั้งสองเสนนี้สรางขนานไปกับคลองบางนา โดยถนนบางนาตราดอยูหางจากชุมชนคลอง
บางนาไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๑ กิโลเมตร สวนถนนสุขุมวิท ๑๐๕ อยูหางจากชุมชนไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ ๖๐๐ เมตร และไดตัด “ผากลางที่นา” ของชาวมอญคลองบางนาหลายครอบครัว ทําใหพื้นที่นาถูก
แบงออกเปนฝงตะวันตก-ตะวันออก ซึ่งปาเล็ก มงคลพันธุ (๒๕๖๐: สัมภาษณ) เลาใหฟงถึงสภาพของถนน
สุขุมวิท ๑๐๕ ในตอนนั้นวา “เปนถนนรถไถ รัฐมาขอที่ริมถนนจากชาวนาครอบครัวละ ๘ เมตร ที่ใครก็ออก
เงินขุดถนนกันเอง หมายความวา ที่ปาปาก็ตองออกเงินขุดดินทําถนนเอง สมัยนั้นจางคนขุดดินขึ้นมาทําถนน
ไรละ ๗๐๐ บาท จากนั้นมาก็กลายเปนถนนดิน พอถึงโรงเรียนลาซาลก็เปนถนนลูกรัง”
การตั ดถนนทั้งสองเส น ทําให “พื้น ที่ห ลังบาน” ของชาวมอญคลองบางนาแต ละครอบครั ว มี
ทางออกไปสูถนนใหญ การเดินทางโดยรถยนตไปยังสถานที่ตาง ๆ จึงมีความสะดวกสบายและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น การเดินทางไปมาหาสูกันระหวางญาติพี่นองชาวมอญที่อยูในคลองบางนาและฝงอําเภอพระประแดง
สามารถใชเวลาเพียง ๓๐ นาที แทนการโดยสารทางเรือซึ่งใชเวลาคราวละ ๕ ถึง ๑๐ ชั่วโมง
ความเจริญของการคมนาคมดวยรถยนตไดทําใหราคาที่ดินริมถนนบางนา-ตราดและถนนสุขุมวิท
๑๐๕ ในเขตบางนาเริ่มมีราคาสูงขึ้น เมื่อพื้นที่ทางกายภาพซึ่งเคยเปนพื้นที่ทํามาหากินเพียงชั่วคราวกลับ
กลายมามีมูลคาทางเศรษฐกิจ และสามารถซื้อขายทรัพยสินของตนเองได เนื่องจากภาครัฐไดออกโฉนดที่ดินให
ชาวมอญคลองบางนาแตละครอบครัวตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงเปนมูลเหตุจูงใจอีกประการหนึ่งที่ทําใหชาว
มอญคลองบางนาอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยางถาวรทั้งสองฟากฝงของคลองบางนา

๘๓
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณความเปน “มอญชาวนา” ไปสู “มอญในเมือง”
จากการตั้งถิ่นฐานอยางถาวรของชาวมอญในคลองบางนา ไดทําใหเกิดอาชีพพอคาคนกลางในการรับ
ซื้อขาวเปลือกจากชาวนาไปยังโรงสีขาว และเกิดโรงสีขาวขึ้น ๒ แหงในคลองบางนา เนื่องจากชาวมอญไมตอง
บรรทุกขาวเปลือกลงเรือเพื่อนํากลับไปใหญาติพี่นองทางฝงพระประแดง
คุณปาเล็ก มงคลพันธุ (๒๕๖๐: สัมภาษณ) เลาวา คนรับซื้อขาวเปลือกในคลองบางนาเปนชาวจีน ชื่อ
“แปะขาว” จะใชเรือไมลําใหญมาซื้อขาวจากชาวนาคลองบางนาแลวแจวเรือเอาไปขายที่โรงสีขาวที่พระโขนง
ชาวนาคนใดอยากขายขาวเร็วก็ไปตามแปะขาวใหไปตีราคาขาวเปลือก และขนขาวลงเรือ กุลีแบกขาวเปนชาว
จีนที่แข็งแรงและทํางานเร็วมาก กระบุ งที่ใสขาวเวลาแบกจากยุงข าวลงเรือนั้น เปนกระบุงไมไผปากบาน
เหมือนลําโพง จะมีคนอยูตวงขาวในยุงใสกระบุง เมื่อเต็มกระบุง คนตวงก็เอาแผนไมแบน ๆ ปาดใหเรียบ แลว
เสียบไมติ้วบนกระบุง คนแบกขาวก็เก็บไมติ้วไว เมื่อขนขาวหมดยุงฉางก็เอาไมติ้วมานับ ก็จะรูวาในเรือมีขาว
เทาไร และคนแบกขาวแบกไดกี่กระบุง ก็จะคิดเงินไดถูกทั้งคนแบกขาวและเจาของขาว ในชวงนั้น ที่นาหนึ่งไร
ไดผลผลิตขาวเปลือกประมาณ ๕๐ ถัง ถาชาวนามีที่นา ๑๐ ไร จะไดขาวเปลือกประมาณ ๕๐๐ ถัง คือ ๕
เกวียน ขาวเปลือกเกวียนละ ๘๐๐ บาท ดังนั้น ในแตละปชาวนาจะมีรายไดประมาณ ๔,๐๐๐ บาท
สําหรับชาวนาที่ร่ํารวยมีเงินเก็บเพียงพอแลว ก็กักเก็บขาวไวขายเมื่อขาวราคาสูงจะขายไดราคา ราคา
ขาวถูกกําหนดโดยโรงสีขาวไมใชพอคาคนกลางรับซื้อขาว ระยะหลังมีโรงสีเกิดขึ้นที่คลองบางนา ๒ โรง คือ
โรงสีคุณยายทออยูที่เชิงสะพานขามคลองบางนา ถนนสุขุมวิทฝงทิศเหนือของสะพาน ซีกตะวันออกของถนน
และโรงสีคุณลุงสวง อยูทิศใตของคลอง ตั้งอยูระหวางวัดบางนาในกับประตูระบายน้ํา

ภาพประกอบ ๑๕
สภาพความเปนอยูและวิถีชีวิตชาวนาของ
ชาวมอญคลองบางนาชวงปพ.ศ.๒๕๐๘

๘๔
การปลูกสรางบานอยางมั่นคงถาวรโดยการสรางเปนบานไมสองชั้นริมคลองบางนาเริ่มขึ้นในปพ.ศ.
๒๕๑๐ หลังจากอพยพจากพระประแดงมาแลวอยางนอย ๒ ป สําหรับพื้นที่ทางสังคมแหงใหมหรือพื้นที่ที่จัด
ไวเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใชประกอบพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนาของชาวมอญคือ บริเวณหัวถนนสุขุมวิท
๑๐๕ ในปจจุบัน แตเดิมพื้นที่แหงนี้เรียกวา “ศาลาลอย” ทั้งนี้เนื่องจากมีชาวมอญทานหนึ่งไดบริจาคศาลา
ทรงไทยใหกับชาวมอญคลองบางนาไวใชเปนสาธารณประโยชน เพราะเสาบานนั้นตกน้ํามัน ไมสามารถใชอยู
อาศัยได พรอมทั้งบริจาคที่ดินใหปลูกศาลาไทยเพื่อใชเปนสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาว
มอญ เวลาทําบุญชาวมอญจะชวยกันนําฟางขาวมาทําเปนอาสนะสําหรับพระสงฆ หยิบยืมเสื่อกกจากบานตาง ๆ
มาปูใหชาวบานนั่งฟงพระสวดมนต และชวยกันสรางเตนทชั่วคราวขึ้นมา
ถึงแม อัตลักษณของชาวมอญคลองบางนายังคงแสดงผานวัฒนธรรมการประกอบอาชีพคือ วิถีชีวิต
ของชาวนาหรือมอญชาวนา แตวิถีแหงการผลิตขาวไดเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแตปพ.ศ.๒๕๑๑ มอญชาวนาเริ่มใช
ปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช เพราะการปลู กขาวซ้ํา ๆ เป นเวลาหลายปติ ดตอกัน ทํ าใหดินขาดความอุดม
สมบูรณ ผลผลิตขาวเปลือกตกต่ําลง ชาวนาจึงใชปุยเพื่อเรงผลผลิต ในระยะนี้ชาวมอญคลองบางนาเริ่มใชรถ
ไถนาที่ ประยุกตขึ้นมาจากรถอีแตน เป นเครื่องยนต ยันมาร เชื่อมติ ดกั บเหล็ก มีที่ให คนขับนั่ งข างบน และ
เนื่องจากบุตรหลานที่ไดรับการศึกษาสมัยใหมจนจบปริญญาตรี ไมสนใจประกอบอาชีพชาวนาเหมือนคนรุน
พอแม ชาวมอญจึงขาดแรงงานที่เพียงพอตอการผลิตขาว และหันมาใชเครื่องจักรแทนแรงงานคนและสัตว
โดยอีกประมาณ ๕ ปถัดมาแทบทุกบานก็มีรถไถนาเปนของตนเอง ทําใหควายในคลองบางนาเริ่มลดจํานวนลง
การเปลี่ยนแปลงวิถีแหงการผลิตนี้ไดทําใหชาวมอญตองใชตนทุนในการทํานาสูงขึ้น แตผลผลิตกลับไดเทาเดิม
รายไดจากการทํานาจึงคอย ๆ ลดนอยลง (เล็ก มงคลพันธุ.๒๕๖๐: สัมภาษณ)
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔) ภาวะเศรษฐกิจโลกโดย
ทั่วไปตกต่ํ า ราคาน้ํ ามันดิบ เพิ่ มสู งขึ้น อย างรวดเร็ วและประเทศไทยมีความจําเปน ตองพึ่งพาพลั งงานจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ เปนผลใหขาดดุลการคาเปนมูลคาเฉลี่ยตอปถึง ๔,๕๐๐ ลานบาท ในแผนพัฒนา
ฉบับนี้ รัฐมุงฟนฟูสภาวะเศรษฐกิจโดยการรวมลงทุนกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ มีการเรงรัดการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมสงออกในเขตทาเรือและสนามบินพาณิชย และ
ยังคงนโยบายกระจายอุตสาหกรรมไมใหกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานคร
ผลที่ ต ามมาของแผนพั ฒ นาฉบั บ ดั ง กล า วคื อ การก อ ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง แรกของจั ง หวั ด
สมุทรปราการคือ “นิคมอุตสาหกรรมบางปู” เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ซึ่งเปนนิคมอุตสาหกรรม
แหงแรกที่เกิดจากการรวมทุนดําเนินงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของบริษัท
พัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมบางปูเปนเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขต
อุตสาหกรรมสงออก มีพื้นที่ประมาณ ๓,๗๓๓ ไร ตั้งอยูบริเวณกิโลเมตรที่ ๓๕ ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม
และตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๘๕
ตอมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๙) ถึงฉบับที่ ๖ (พ.ศ.
๒๕๓๐-๒๕๓๔) รั ฐ ได ป รั บ โครงสร า งอุ ต สาหกรรมโดยเน น การส ง ออกมากขึ้ น และส ง เสริ ม ให ก ระจาย
อุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค การพัฒนาสวนที่เกี่ ยวของกับสมุทรปราการ คือ การจัดตั้ง “นิ คมอุตสาหกรรม
บางพลี ” ขึ้ น ในป พ.ศ.๒๕๓๒ บริเ วณอําเภอบางพลีและอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พื้น ที่
ทั้งหมดประมาณ ๔,๔๖๙ ไร
นอกจากนี้ รัฐยังสรางและขยายถนนเพื่อใหผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดรับความสะดวกในการ
คมนาคมขนสงเขาสูกรุงเทพมหานครศูนยกลางเศรษฐกิจของประเทศไดอยางรวดเร็วและคลองตัวมากยิ่งขึ้น
ดังนี้
๑. ทางดวนพิเศษเฉลิมมหานคร เปนทางดวนสายแรกที่มีใชในกรุงเทพมหานคร และในประเทศไทย
เริ่มจากสี่แยกบางนาไปทาเรือคลองเตยระยะทาง ๗.๙ กิโลเมตร เปนทาง ๖ ชองทางจราจร เปดใชเมื่อ ๑๗
มกราคม พ.ศ.๒๕๒๖ ทําใหยนระยะทางในการเดินทางจากบางนาเขากลางเมืองไดอยางรวดเร็วดวยเวลาไมถึง
๒๐ นาที
๒. ถนนศรี น คริ น ทร เป น ถนนที่ ถู กเป ดใช ใ นป พ .ศ.๒๕๒๙ มี จุ ด เริ่ มต น จากถนนลาดพร าวที่ เ ขต
บางกะป กรุงเทพมหานคร ไปบรรจบกับถนนสุขุมวิทที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะ
ถนนแบบ ๖-๘ ชองจราจร ระยะทาง ๒๐.๑๘๑ กิโลเมตร โดยมีระยะทางอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๒.๕
กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ๗.๖๘๑ กิโลเมตร
๓. การขยายถนนสุขุมวิท ในพ.ศ.๒๕๓๓ กรมทางหลวงไดดําเนินการขยายถนนสุขุมวิท บริเวณอําเภอ
เมืองสมุทรปราการ-บานตําหรุ และถัดมาในปพ.ศ.๒๕๓๕ ก็ไดดําเนินการขยายถนนเพิ่มเติมในเขตทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๓๒๖๘ หรือถนนเทพารักษบริเวณสําโรง-ปากคลองบางปง เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงเปน
เครือขายระหวางกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และปริมณฑล (กัลยวดี เรืองเดช.๒๕๕๒: ๔๔-๕๒)
การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมในจั งหวัดสมุทรปราการ โดยประกาศจัดตั้งนิ คมอุต สาหกรรมบางปูและ
บางพลี พร อมทั้งพั ฒนาระบบการคมนาคมขนส ง ทํ าใหผูป ระกอบการสนใจเข ามาลงทุนประกอบกิจ การ
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ และทําใหจังหวัดสมุทรปราการมีการขยายตัวของอุตสาหกรรม
อยางรวดเร็วรองลงมาจากกรุงเทพมหานครเทานั้น นอกจากนี้ยังทําใหผูคนจํานวนมหาศาล ทั้งผูประกอบการ
และแรงงานตางถิ่นอพยพเขามาหางานทําและตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่เขตบางนามากยิ่งขึ้น เพราะเปนอาณาเขต
ที่เ ชื่ อมติ ดต อกั บตํ า บลบางปู และอํ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ความตองการดานที่พักอาศัย และ
สิ่งอํานวยความสะดวกของผูคนในพื้นที่แหงนี้ ไดทําใหพื้นที่ของบางนาจากในอดีตเปน “พื้นที่ชานเมือง” ที่เต็ม
ไปดวยทองทุงนาหรือพื้นที่เกษตรกรรมไดกลายมาเปน “พื้นที่เมือง” ในปจจุบัน พื้นที่นาทั้งหลายของสองฟาก
ถนนบางนา-ตราดและสุขุมวิท ๑๐๕ ไดถูกแปรสภาพเปนโรงพยาบาล โรงเรียน หางสรรพสินคา หมูบาน
จัดสรร และอาคารสํานักงานตาง ๆ ดังนี้

๘๖

เขตบางนา

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

ภาพประกอบ ๑๖ อาณาเขตของเขตบางนาที่ติดตอสัมพันธกับจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา สํานักงานเขตบางนา
ถนนบางนา-ตราด ในชวงปพ.ศ.๒๕๑๕ - พ.ศ.๒๕๓๖ ไดมีการสรางปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ใหกับผูคนในเมืองสมัยใหม ตามลําดับดังนี้ โรงเรียนราชวินิตบางแกว เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ
พิเศษ สรางขึ้นในปพ.ศ.๒๕๑๕ บนเนื้อที่ ๓๗ ไร หมูบานเปรมฤทัย เปนพื้นที่ขนาดใหญของเอกชนจัดสรร
ออกเปนแปลงเล็กๆ เพื่อใหประชาชนเลือกซื้อนําไปปลูกเปนบานพักอาศัย โดยหนากวางของพื้นที่ครอบคลุม
ตั้ง แต ถ นนบางนา-ตราด กิ โ ลเมตรที่ ๕ ถึ งกิ โ ลเมตรที่ ๘ และมี ค วามลึ ก จากถนนเข าไปอี ก ประมาณ ๓
กิโลเมตร โรงพยาบาลบางนา เปนโรงพยาบาลขนาดกลาง สรางขึ้นเมื่อปพ.ศ.๒๕๒๖ หมูบานจัดสรร Lakeside
Villa จํานวน ๒๑๗ หลังคาเรือน สรางขึ้นในปพ.ศ.๒๕๓๐ บนเนื้อที่ ๓๒๒ ไร หางสรรพสินคาอิมพีเรียลบางนา
สรางขึ้นในปพ.ศ.๒๕๓๒ อาคารสํานักงานของสํานักพิมพเนชั่นซึ่งมีความสูง ๑๕ ชั้น สรางขึ้นในพ.ศ.๒๕๓๖
และคอนโดมิเนียม Evergreen View Tower สูง ๓๓ ชั้น จํานวน ๓๖๘ หอง สรางเมื่อปพ.ศ.๒๕๓๖ เปนตน
สําหรับ ถนนสุขุมวิท ๑๐๕ หรือ ถนนลาซาล ถนนอีกหนึ่งเสนที่ตัดผากลางผืนนาของชาวมอญคลอง
บางนาไดมี โรงพยาบาลศิครินทร มาสรางขึ้นในปพ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ บน
พื้นที่ ๑๑ ไร ๒๓๕ เตียง ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนจํานวน ๑๖ ลานบาท ปจจุบันดําเนินงานภายใตบริษัท
ศิครินทร จํากัด (มหาชน)

๘๗
จากการขยายตั ว ของเมื อ ง การขยายเส น ทางการคมนาคม หมู บ า น โรงงาน ห า งสรรพสิ น ค า
โรงพยาบาล โรงเรียนและอาคารสํานักงานตาง ๆ ตลอดจนจํานวนและความหนาแนนของประชากรที่เพิ่มขึ้น
ไดทําใหความตองการใชที่ดินในการกอสราง ปริมาณน้ําและไฟในการผลิตสินคาและอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ ปริมาณน้ําเสียตามบานเรือนและโรงงานในชวงแรกถูกปลอยลงแมน้ําลําคลองโดยไมไดรับการบําบัด
อยางถูกตอง ทําใหน้ําในคลองบางนาที่เคยใสสะอาดก็เนาเสีย ไมสามารถใชทํานาได ประกอบกับราคาที่ดินของ
ชาวมอญคลองบางนาบริเวณถนนตัดผานเริ่มมีราคาสูงขึ้น ชาวมอญจึงเริ่มทะยอยขายผืนนาใหกับนายทุน
ชาวมอญบางครอบครั ว ได ขายพื้น ที่ทํากิน ของตนเองทั้งหมดและยายไปตั้งถิ่น ฐานในพื้น ที่อื่น ทั้ง
ครอบครัว บางครอบครัวเมื่อแบงรายไดจากการขายที่ดินแปลงใหญซึ่งเปนมรดมาตั้งแตสมัยปูยาตายายแลว ก็
ไปขอแบงซื้อที่ดินแปลงเล็ก ๆ จากญาติพี่นองเพื่อที่จะไดปลูกบานอยูใกลชิดกัน บางครอบครัวก็แบงขายที่ดิน
ในสวนทีต่ ิดถนนใหญโดยเหลือเฉพาะพื้นที่ที่อยูอาศัยริมคลอง ปจจุบัน ครอบครัวชาวมอญริมคลองบางนาที่ยัง
พํานักอาศัยอยูในพื้นที่แหงนีท้ ี่ มีจํานวนประมาณ ๕๗ ครอบครัว จาก ๑๐๐ กวาครอบครัวนับแตครั้งที่อพยพ
มาตั้งถิ่นฐานชั่วคราวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ปาเล็ก มลคลพันธุ (๒๕๖๐:
สัมภาษณ) ผูอาวุโสที่สุดในคลองบางนารื้อฟนความหลังในชวงขายที่ดินใหผูประกอบการฟงวา “ชวงปพ.ศ.
๒๕๒๐ เจาของโรงพยาบาลศิครินทรไดมาติดตอขอซื้อที่นาเพื่อสรางโรงพยาบาล ชวงนั้นน้ําในคลองเริ่มเนา
เสีย ทํานาไมได จึงตองตัดสินใจขายที่ดินที่ติดกับถนนลาซาลไป ๑๑ ไร เพื่อนําเงินมาสงเสียใหลูก ๆ ไดเรียน
หนังสือ เหลือที่ไวแคบริเวณบานที่อยูรวมกันกับลูกหลาน และลานหนาบานเอาไวสําหรับจัดประชุมลูกบาน”
นอกจากราคาที่ดินจะเปนแรงจูงใจสําคัญใหชาวมอญคลองบางนาตัดสินใจขายที่ทํามาหากินของ
ตนเองแลว ยังมีสาเหตุอื่นอีกหลายประการ ดังที่ลุงประสิทธิ์ สงสาร (๒๕๖๐: สัมภาษณ) ผูที่เคยชวยพอแม
ทํานาตั้งแตยังเด็กเลาใหฟงวา
“ตั้ งแต ป พ.ศ.๒๕๒๕ ราคาข า วตกต่ํามาก เหลือเพียงเกวีย นละ ๑,๒๐๐ บาททําใหร ายรับ ไมพอ
รายจาย ทั้งหาลูกจางมาชวยทํานาไดยาก เพราะคนเริ่มหันไปทํางานโรงงานมากกวาทํานา ไมตองตากแดด
ตากลม ไมตองบุกโคลนลุยเลน อีกปูนาและหนูนาก็ชุกชุมมาก มากัดกินตนขาว เพราะเขาเลิกทํานากัน ร่ํารวย
จากการขายที่ไปตาม ๆ กัน มันก็เลยมารุมกินที่นานี้ ผลผลิตคือขาวเปลือกที่ไดลดจํานวนลงมาก ลูกๆ เริ่ม
เรียนจบ มีงานทํา มีเงินเดือนกิน ไมยอมทํานา คนรุนพอรุนแมเรี่ยวแรงจะทํานาก็ลดนอยถอยลง ก็ตองเลิกทํา
นา” ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงทําใหนาผืนสุดทายในคลองบางนาไดหมดสิ้นไปราวปพ.ศ.๒๕๓๐

๘๘

ภาพประกอบ ๑๗ อุปกรณการทํานาที่สะทอนใหเห็นถึงอดีตอันรุงเรืองของการทํานา
ของชาวมอญคลองบางนา
หลังจากมีการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งตั้งอยูบนถนนบางนา-ตราดหรือถนนเทพรัตนใน
ปจจุบัน ชวงประมาณกิโลเมตรที่ ๑๕ ในปพ.ศ.๒๕๔๕ และการกอสรางรถไฟฟาสายสุขุมวิท สวนตอขยาย
ออนนุช-แบริ่ง ไปตามเสนทางถนนสุขุมวิท ๑๐๕ เมื่อปพ.ศ.๒๕๕๔ ไดทําใหหมูบานจัดสรร คอนโดมิเนียม
ตึกแถวการคา และธุรกิจยานพาณิชย แผขยายไปตามเสนทางการคมนาคมและศูนยกลางในการขนสงอยาง
รวดเร็ว ชุมชนชาวมอญคลองบางนา ผูพํานักอาศัยอยูริมคลองทั้งสองฟากฝงจึงถูกบดบังและปดลอมดวย
อาคารสูงที่ทันสมัยของตึกแถวสํานักงาน คอนโดมิเนียม หางสรรพสินคา โรงพยาบาล และสนามกอลฟ เหลือ
เพียงถนนเสนเล็ก ๆ สําหรับใชเดินทางเขา-ออกจากหลังบานไปสูถนนสายหลัก นอกจากนี้ ความทันสมัยและ
การกลายเป น เมื อ งที่ ก ระจายไปตามเส น ทางคมนาคมก็ ไ ด ทํ า ให วิ ถี ชี วิ ต ของชาวมอญคลองบางนาถู ก
ปรั บ เปลี่ ย นใหก ลายเป น คนเมื อ งมากยิ่ งขึ้ น อั ต ลั ก ษณ ข องความเป น มอญที่ เ คยแสดงผ านวั ฒ นธรรมใน
ชี วิ ต ประจํ าวั น และประเพณี ที่สํ าคั ญของชุ มชนที่สั่ งสมมาจากบรรพบุ รุ ษได ถู กทํ าให พร าเลื อน และผสม
กลมกลืนไปกับวิถีแหงความเปนเมือง โดยผานระบบของการศึกษาสมัยใหม วิถีการคิดแบบวิทยาศาสตร ลัทธิ
บริโภคนิยม และคานิยมในการประกอบอาชีพของลูกหลาน ระบบการสื่อสารแบบออนไลน จนคนมอญคลอง
บางนาในปจจุบันไดกลายเปนคนมอญในเขตพื้นที่เมืองอยางหลีกเลี่ยงไมได

๘๙

ชุมชนมอญ
คลองบางนา

ภาพประกอบ ๑๘ ชุมชนชาวมอญคลองบางนาที่ถูกลอมกรอบดวยอาคารสิ่งปลูกสรางที่ทันสมัยในปจจุบัน
กระบวนการรื้อฟนและประดิษฐสรางวัฒนธรรมประเพณีเพื่อสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญใน
เขตพื้นที่เมือง
เมื่อพื้นที่ทางกายภาพของคลองบางนาไดถูกผนวกใหเปนสวนหนึ่งของเมืองหลวง คือ กรุงเทพมหานคร
วิถีชีวิตและความสัมพันธของชาวมอญคลองบางนาก็ไดถูกปรับเปลี่ยนใหกลายเปนวิถีของคนเมือง จากการ
สนทนากลุมกับเยาวชนมอญคลองบางนาวา อะไรคือสิ่งที่บงชี้ความเปนมอญในตัวเขา ทุกคนตอบวา การสืบ
เชื้อสายมอญทางสายโลหิต ที่มีพอแมปูยาตายายเปนคนมอญ หากแตวิถีชีวิตและวิถีการคิดของพวกเขาใน
ปจจุบันไดกลายเปนคนไทยและคนเมืองไปหมดแลว
อยางไรก็ตาม คนรุนพอแมปูยาตายายของชาวมอญคลองบางนาก็หาไดสยบยอมกับการเปลี่ยนแปลง
และถูกผสมกลมกลืนดังกลาว ในปพ.ศ.๒๕๔๒ ลุงสมคิดและปาเล็ก มลคลพันธุ ชาวมอญอาวุโสผูถือกําเนิดที่
คลองบางนาตั้งแตปพ.ศ.๒๔๗๙ ไดขอใหสํานักงานเขตบางนาจัดตั้ง “ชุมชนมอญคลองบางนา” ขึ้นอยางเปน
ทางการ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการมีตัวตนของคนมอญบนพื้นที่คลองบางนา “ถาคนอื่นเคามองเรา ไมรูหรอกวา
เราเปนมอญ มันไมมีอะไรทางกายภาพที่มองออกเลยวาเปนมอญ นอกจากวาตองลงมาสัมผัสถึงจะรูวานี้คือ
ชุมชนมอญ” (เล็ก มงคลพันธุ. ๒๕๖๐: สัมภาษณ)
หากแตในที่สุด หลังการประชุมระหวางภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ไดขอสรุปวา ตลอดทั้งคลองบาง
นามีประชากรพํานักอาศัยอยูหลากหลายชาติพันธุ ทั้งคนไทย คนมอญ และคนจีน จึงไมสามารถตั้งชื่อชุมชน
แหงนี้วาเปนเพียง “มอญคลองบางนา” ได สํานักงานเขตบางนาจึงขอใหใชชื่อชุมชนวา “ชุมชนคลองบางนา”

๙๐
เพื่อเปนตัวแทนของราษฎรไทยทุกคนที่พํานักอาศัยอยูในพื้นที่ริมคลองบางนาทั้งหมด อยางไรก็ตามคนในชุมชน
และละแวกใกลเคียงก็ยังเรียกชุมชนแหงนี้วา ชุมชนมอญคลองบางนา นั่นเอง
เมื่อชื่อของชุมชน ไมสามารถสื่อสารอัตลักษณของคนมอญผูอยูอาศัยได ลุงสมคิดและปาเล็ก มงคลพันธุ
ซึ่งเปนประธานชุมชนอยางเปนทางการจากแตงตั้งของสํานักงานเขตบางนา ก็ไดรวบรวมกลุมผูอาวุโสในชุมชน
ขึ้นเปนแกนนําในการรื้อฟนและประดิษฐสรางวัฒนธรรมมอญในอดีตที่ไดสูญหายไปในชีวิตประจําวัน ใหกลับมา
ทําหนาที่เปนเครื่องมือในการแสดงอัตลักษณของชาวมอญ ใหคนภายนอกไดรับรูถึงการมีตัวตนของชาวมอญ
คลองบางนาผูมีรากเหงาทางประวัติศาสตรมาอยางยาวนานในพื้นที่แหงนี้ รวมทั้งเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
อบรมสั่งสอนลูกหลานในเรื่องความเชื่อ ระบบคุณคาและแบบแผนพฤติกรรมอันดีงามของบรรพบุรุษ นอกจากนี้
ยังใชกระบวนการรื้อฟน-ประดิษฐสรางประเพณีพิธีกรรมในวันมาฆบูชา ซึ่งเปนประเพณีสําคัญของชุมชน โดย
การตัดทอน ดัดแปลงขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมบางประการ เพื่อใหประเพณีดังกลาวกลับมาทําหนาที่เปน
กลไกสําคัญในรวมกลุมลูกหลานผูมีจิตสํานึกของความเปนมอญใหมาชวยเหลือกันทั้งแรงกาย แรงใจ ขาวของ
เงินทอง และผลิตซ้ําอุดมการณ ความผูกพัน ความเปนเครือญาติของชาวมอญคลองบางนาใหคงความเป น
ปกแผนและอันหนึ่งอันเดียวกันไวไดจนถึงปจจุบัน
ดังนั้น ในชวง ๒๐ ปที่ผานมา คือตั้งแตปพ.ศ.๒๕๔๒ - ปจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๐ กลุมผูอาวุโสของชุมชนจึง
เปนกําลังสําคัญในการพยายามรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณีที่เคยปฏิบัติในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรม
ของชุมชนมอญคลองบางนา ในรูปแบบของ “ภาษามอญ อาหารและขนมโบราณ การนับถือผีบรรพบุรุษ
และประเพณีวันมาฆบูชา” เพื่อสรางและสืบทอดอัตลักษณ “ความเปนมอญ” ของชาวมอญคลองบางนาไว
จนถึงปจจุบัน ดังนี้
ภาษามอญ เปนภาษาในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก กลุมภาษามอญ-เขมร ซึ่งเปนสายหนึ่งใน
ตระกูลภาษามอญ-เขมร ๑๒ สาย พูดโดยชาวมอญที่อาศัยอยูในพมาและไทย
พระยาอนุมานราชธน (อางถึงในจําปา เยื้องเจริญ และจําลอง สารพัดนึก.๒๕๒๘) ไดกลาวถึง ภาษา
มอญไววา “ภาษามอญนั้นมีลักษณะเปนภาษาคําโดด ซึ่งมีรูปภาษาคําติดตอปน ลักษณะคํามอญ จะมีลักษณะ
เปนคําพยางคเดียว หรือสองพยางค สวนคําหลายพยางคเปนคําที่ไดรับอิทธิพลจากภาษาตางประเทศ เชน
ภาษาบาลีและสันสกฤต อาจกลาวไดวา ภาษามอญเปนภาษาที่มีโครงสรางไมซับซอน ไมมีการผันคํานาม
คํากริยา ตามกฎบังคับทางไวยากรณ ประโยคประกอบดวย คําที่ทําหนาประธาน กริยา และกรรม สวนขยาย
อยูหลังคําที่ถูกขยาย”
ปจจุบัน ผูอาวุโสชาวมอญในคลองบางนาที่ยังสามารถสื่อสารกับลูกหลานดวยภาษามอญมีเหลืออยู
ประมาณ ๑๕ ครอบครัวจาก ๕๐ กวาครอบครัว
“ตอนปาอยูกับพอกับแม ปาพูดภาษามอญทั้งนั้น แขกไปใครมาก็พูดภาษามอญทั้งนั้น ตอนนี้นับตาม
บานไดแลวนะ ผูใหญที่สามารถพูดมอญได บานนาปาน ๑ บานนาออด ๒ บานปาฟา ๓ บานนาปราณี ๔ บาน

๙๑
มะลุมเคายังโอเคนะ กลุมนั้นก็ประมาณ ๓-๔ หลัง ตอนนี้ก็ประมาณ ๗ หลังแลวนะ แลวก็มาบาน ปาปด ๘
บานปาสาลี ๙ แลวก็มาบานเรา ๑๐ ตรงไปนี้ก็ไมมีแลว ตรงไปอีกก็เปนบานปาไพบูลย ๑๑ พูดไมได แตก็พอรู
แลวก็ไปบานนูนก็นอนติดเตียงกันหมดแลว วกกลับมานี้ ก็บาน ลุงนี ๑๒ ปายอก ๑๓ แลวก็บานปามาลี ๑๔
บานปาแจว แคนี้เอง ก็ประมาณ ๑๕ บานได” (เล็ก มงคลพันธุ. ๒๕๖๐ : สัมภาษณ)
ถึงแม ในชุมชนมอญคลองบางนายังมีผูอาวุโสสามารถพูดภาษามอญได แตหาผูอานภาษามอญไมได
แลว กลุมผูอาวุโสในชุมชนจํานวน ๓ ทานที่ปจจุบันเกษียณอายุราชการและมีความรักหวงแหนในมรดกทาง
วัฒนธรรมของชนชาติมอญ จึงไดรวมกันรื้อฟน “ทักษะการอานภาษามอญ” ขึ้น โดยไดไปเรียนที่สมาคมไทย
รามัญ สัปดาหละ ๑ วันเต็ม เปนระยะเวลา ๕-๖ ป ในปจจุบันจึงสามารถอานเอกสาร คัมภีร ตํารายา ตํารา
การประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ที่เขียนเปนภาษามอญได และทองบทสวดมนตเปนภาษามอญได พรอมทั้งได
ถายทอดความรูจากภัมภีรและตําราภาษามอญเหลานั้นเปนภาษาไทย โดยบันทึกไวในสมุดเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อใหลูกหลานชาวมอญไดศึกษาหาความรูตอไป ดังคําใหสัมภาษณของลุงประสิทธิ์ สงสาร (๒๕๖๐) ที่
กลาววา
“อยางทําขวัญโกนจุก นองชายตาเคามาทําใหลูกสาวคนโตผม ผมไดเห็น ก็ไปขอเคาจดเปนภาษาไทย
เพราะตอนนั้นยังไมไดเรียนหนังสือมอญ อานก็ไมได เสียงอักขระมันก็ไมได จนกระทั่งมาเรียนหนังสือมอญ ก็
กลับไปอานคําภีรมอญหมวดทําขวัญ เราก็อานได อาว อานไดก็ทองได พอทองไดก็ไปรวมแสดงนิทรรศการ
มอญที่ปทุมธานี ๓ ครั้งและงานสมเด็จพระนารายณ ที่ลพบุรี อีกครั้งนึง”

ภาพประกอบ ๑๙ การรื้อฟนทักษะการอานภาษามอญของผูอาวุโสชาวมอญ

๙๒
จะเห็ น ได ว า การรื้ อ ฟ น ทั กษะการอ านภาษามอญของกลุม ผูอาวุโ สชาวมอญ นอกจากจะใชเป น
เครื่องมือในการถอดรหัสและถายทอดองคความรูที่บรรจุอยูในเอกสารโบราณตาง ๆ ไปยังเยาวชนรุนหลังแลว
ความสามารถในการแปลตําราและคัมภีรภาษามอญเปนภาษาไทย และการบันทึกเรื่องราวความรูเหลานั้นไว
เปนลายลักษณอักษร ยังสามารถนําไปประดิษฐสรางใหมในฐานะสื่อประชาสัมพันธในงานนิทรรศการตาง ๆ
ได นอกจากนี้ ยังทําใหวัฒนธรรมประเพณีที่เคยสูญหายไปในอดีตของชาวมอญคลองบางนา กลับมาทําหนาที่
ในการสืบทอดและดํารงอัตลักษณความเปนมอญไดอีกครั้งหนึ่ง
อาหารมอญ อาหารมอญโบราณที่ชาวมอญคลองบางนายังนิยมรับประทานอยูในปจจุบันคือ แกงสม
มะตาดและแกงกระตาด
แกงสมมะตาด
ตนมะตาดนี้ ลุงประสิทธิ์ สงสารไดซื้อมาจากตลาดในจังหวัดปทุมธานีและนํามาปลูกไวที่คลองบางนา
เมื่อ ๕-๖ ปที่แลว เนื่องจากอยากรับประทานแกงสมมะตาดแตหาซื้อผลมะตาดไมได หลังจากตนมะตาดโต
เต็มที่แลว ชาวมอญคลองบางนาก็นําเมล็ดพันธุไปปลูกกันเกือบทุกบาน ตนมะตาดจะออกผลใหรับประทานได
ในชวงเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม เพียงปละครั้งเทานั้น
ประโยชนของมะตาด นอกจากจะปลูกไวเพื่ออาศัยรมเงาแลว สวนตาง ๆ ยังนํามาเปนยาสมุนไพรได
เชน รากใชเปนยาถอนพิษจากแมลงกัดตอย เปลือกและใบมีรสฝาดใชเปนยาสมานไดดี สวนผลมะตาดที่เปน
เมือกมีลั กษณะเปนวุ นเหนีย วลื่ น ๆ ชว ยเคลือบแผลในกระเพาะไม ใหเจ็บป วย และสะดวกในการขับ ถาย
นอกจากนี้ยังนิยมนําไมมะตาดมาทําพาย พานทายรางปน และทําฟนอีกดวย
วิธีทําแกงสมมะตาด แบบชาวมอญมีเครื่องปรุงและขั้นตอนการทํา ดังนี้
เครื่องปรุง ไดแก พริกแหง ๕ เม็ด ฉีกแชน้ํา กระชาย ๕ ราก หอมแดง ๔-๕ หัว ผิวมะกรูดเล็กนอย
ตะไครเล็กนอย กะป น้ําปลา
วิธีทํา มีขั้นตอนดังนี้
๑. คั้นพริกแหงแชน้ํา ตําพรอมกับผิวมะกรูดและตะไครใหละเอียด
๒. โขลกตะไคร หอมแดง และกระชายเขากับเครื่องปรุงในขอ ๑
๓. ละลายเครื่องแกงใสน้ําพอสมควร ใสมะตาดที่สับแลวหั่นตามทางยาวเปนชิ้นเล็ก ๆ
๔. ตั้งไฟใหเดือด ใสปลาสดหรือปลายางตามตองการ ถาหากตองการน้ําแกงขน แบงเนื้อปลาโขลกกับ
เครื่องแกง
๕. มะตาดมีรสเปรี้ยว ปรุงรสดวยน้ําปลา หากรสเปรี้ยวไมพอ เติมน้ํามะขามตามใจชอบ

๙๓
แกงกระตาด
“กระตาด” หรือ “กระเจี๊ยบมอญ” หมายถึง พืชยืนตนเขตรอน สูง ๕-๗ ศอก ออกดอกสีเหลือง ฝกสี
เขียวออน ลักษณะรูปทรงยาวประมาณหนึ่งคืบ มีเหลี่ยมตื้น ๆ หาเหลี่ยมปลายแหลมมนเล็กนอยคลายบวบ
เหลี่ยม มีถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟฟริกา เมื่อชาวอเมริกันนําคนผิวดําไปเปนทาสใชแรงงานในสมัยคริสตศตวรรษ
ที่ ๑๗ คนผิวดําไดนํากระตาด (กระเจี๊ยบมอญ) ติดตัวไปดวย จึงพบวามีกระตาดแพรหลายอยูแถบหมูเกาะ
แคริบเบียน และรัฐทางตอนใตของสหรัฐอเมริกาปจจุบัน ตอมากระตาดไดเขาสูอินเดีย ผานการคาขายในสมัย
โบราณ กลายเปนผักยอดนิยมในครัวอินเดีย จนหลายคนเขาใจวาเปนพืชพื้นเมืองอินเดีย และตอมากระตาด
ก็ไดเขาถึงกนครัวมอญพรอมกับอารยธรรมอินเดีย กอนที่จะสงผานมายังชนชาติตาง ๆ ในภูมิภาคใกลเคียง
ประโยชนของกระตาด ชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหคงที่ได โดยชวยรักษาระดับการดูดซึม
น้ําตาลจากลําไสใหญใหคงที่ กระตาดจึงเปนผักที่เหมาะอยางมากสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน ใชเปนยาบํารุง
สมอง ชวยรักษาโรคความดัน โลหิตใหเปนปกติ ชวยแกอาการหวัด รักษาหวัด ชวยกําจัด สารพิษออกจาก
รางกายและชวยลดคอเลสเตอรอลและชวยปองกันอาการหลอดเลือดตีบตัน
แกงกระตาด แบบชาวมอญมีเครื่องปรุงและขั้นตอนการทํา ดังนี้
เครื่องปรุง ไดแก กระเจี๊ยบ (ใบกระเจี๊ยบแดง) กระตาด (กระเจี๊ยบมอญ) ปลายาง กุงสด พริกแหงเม็ด
ใหญ หอม กะป เกลือและน้ําปลา
วิธีปรุง มีขั้นตอนดังนี้
๑. ยางปลา แกะเอาแตเนื้อ
๒. ลางใบกระเจี๊ยบ กระตาด ใหสะอาด
๓. เด็ดกระเจี๊ยบเอาเฉพาะใบออน หั่นกระตาดออกเปนแวนพอคํา ใสภาชนะเตรียมไว
๔. เครื่องปรุง พริกแหง แชน้ํา ทําใหโขลกงาย หอม กะป เกลือปรุงรส และทําใหพริกแหลกไว ปลา
ยาง โขลกรวมกันใหละเอียด ละลายเครื่องแกงกับน้ําพอควร ใสหมอตั้งไฟจนเดือดพลาน
๕. นํากุง กระตาดลงหมอ ตามดวยใบกระเจี๊ยบ คนใหทั่ว หากตองการใหมีรสเปรี้ยวมาก ใหตั้งไฟ
เคี่ยวนานขึ้น หรือฉีกใบกระเจี๊ยบใหขาดกอนลงหมอ ปรุงรสดวยน้ําปลาตามชอบ
ทั้งนี้ ลุงประสิทธิ์ สงสาร (๒๕๖๐: สัมภาษณ) ยังไดบอกเคล็ดลับในการทําแกงสมมะตาดใหอรอยดวย
วา ตองใชพริกขี้หนูเทานั้น แกงกับพริกแกงจะไมอรอย และตองสับลูกมะตาดใหเปนเสน ๆ กินลื่น ๆ จึงจะ
อรอย เนื่องจากผลมะตาดออกเพียงปละหนึ่งครั้ง เมื่อแกงมะตาดเสร็จก็สามารถใสชองแชแข็งเก็บไวในตูเย็นได
จะสามารถเก็บไวรับประทานไดนานเปนเดือน

๙๔

ภาพประกอบ ๒๐ ลูกมะตาดและกระตาด สวนประกอบสําคัญในการทําแกงตาง ๆ
ของชาวมอญคลองบางนา
ขนมโบราณ
“ขนมตึงตัง” เปนขนมโบราณที่ไดสูญหายไปจากชุมชนมากวา ๕๐ ปแลว แตปาเล็ก มงคลพันธุและ
ลูกสาวคือพีว่ ิลาวรรณ มงคลพันธุ ไดรื้อฟนและประดิษฐขึ้นมาใหม เพื่อนําไปประชาสัมพันธเผยแพรภูมิปญญา
ของชาวมอญคลองบางนา รวมกับฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางนา ในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และฐานทรัพยากรทองถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ เมื่อ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามเสือปา
ในแผนปายนิทรรศการกลาวถึงที่มาของชื่อขนมตึงตังวา “ตึงตัง” นี้ มีที่มาจากเสียงการตําขาวเหนียว
ในครกที่มีเสียงดัง ขนมตึงตังมักทําในโอกาสที่วางเวนจากการทํานา หรือในโอกาสตาง ๆ
วัตถุดิบซึ่งเปนสวนประกอบของ “ขนมตึงตัง” ประกอบดวย ขาวเหนียว กะทิ เกลือ น้ําตาล งาขาว
งาดํา
วิธีการทําขนมตึงตัง มีดังนี้
๑. นําขาวเหนียว ๒ กิโลกรัมมาแชน้ํา ๓ ชั่วโมง
๒. คั้นกะทิ (ใชมะพราว ๔ ลูก แยกหัวและหางกะทิ)
๓. นําขาวเหนียวที่แชน้ําไวมานึ่งจนสุก
๔. นําขาวเหนียวนึ่งสุก มาใสครกตําใหละเอียด คอย ๆ หยอดหัวกะทิทีละนอย ตําไป หยอดหัวกะทิ
ลงไปเรื่อย ๆ
๕. นําขาวเหนียวที่ตําจนละเอียดแลว มาแผใสถาด แลวโรยงาดํา งาขาว ตัดเปนชิ้นรับประทาน

๙๕
ปาเล็ก มงคลพันธุ (๒๕๖๐: สัมภาษณ) เปดเผยวา “ของโบราณมันไมนากิน มีแคขาวเหนียวกับกะทิ
ใช ครกตํา ตํ า ให มัน เนี ย นไปหมดเลย จนออกมาจับ ไมติดมือเลยแคนั้น ก็กิน ไดละ แตมาออกงานเลยตอ ง
ดัดแปลง ตําเสร็จก็ตองเอาไปนึ่งใสถาดใหสุกกอน จะไดเก็บไดถึงเย็น แลวแตงหนาใหสวย ๆ โรยหนาดวย
มะพราว งาดํา งาขาว ตัดเปนชิ้น ๆ มันก็จะออกนิ่ม ๆ จิ้มกับน้ําตาลปปก็ได น้ําตาลทรายก็ได คนมาชมงานมา
แยงกันทาน ตัดไมทันเลย เคาชมวา ขนมของมอญอรอย”

ภาพประกอบ ๒๑ ขนมตึงตัง ขนมโบราณของชาวมอญคลองบางนา
อาหารและขนมโบราณที่ถูกรื้อฟนและประดิษฐขึ้นมาใหม เพื่อใชรับประทานกันในครัวเรือนและ
นําไปจัดแสดงนิทรรศการตอสาธารณชน ตางเปนวิ ธีประกอบสรางอัตลักษณความเปนของแทและดั้งเดิม
(Authenticity) ใหกับชาวมอญคลองบางนา วาเปนกลุมชาติพันธุที่ประวัติความเปนมาอยางยาวนานและมี
วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารที่เปนเอกลักษณเฉพาะตนมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยในปจจุบัน ยังมีผูที่มี
ความรูความสามารถในการประกอบอาหารคาวและสามารถสืบทอดกรรมวิธีเหลานี้ไวได ทั้ง ๆ ที่อาหารและ
ขนมดังกลาวเพิ่งไดรับการรื้อฟนหรือประดิษฐขึ้นมาใหมเมื่อไมถึงสิบปมานี้เอง
ความเชื่อเรื่องการนับถือผี อัตลักษณหนึ่งที่สําคัญของคนมอญชุมชนคลองบางนา คือ คติความเชื่อ
เรื่องการนับถือผีบรรพบุรุษ คนในชุมชนเชื่อกันวาครอบครัวเครือญาติของตนมีผีบรรพบุรุษคอยดูแลชวยเหลือ
ลูกหลานในตระกูล และคอยควบคุมดูแลมิใหประพฤติผิดธรรมเนียมประเพณี การนับถือผีบรรพบุรุษเปนคติ

๙๖
ความเชื่อที่มีมาชานาน กอนที่คนมอญจะอพยพมาอยูที่ชุมชนคลองบางนา โดยลุงประสิทธิ์ สงสาร (๒๕๖๐:
สัมภาษณ) ผูใหขอมูลหลักเลาวา
เมื่อแรกเริ่มที่มีการอพยพมาตั้งรกรากที่พระประแดง คนมอญในตระกูลและกลุมเครือญาติของตน
นับถือ “ผีผา” เมื่อขยายพื้นที่ทํากินมาในคลองบางนาในชวงแรกที่ยังไมมีการตั้งบานเรือนอยางถาวร
ครอบครัวที่เปนตนตระกูลสวนใหญยังคงอยูที่พระประแดง จึงเก็บผีบรรพบุรุษไวกับปูยาตายาย ดังนั้นเมื่อมี
การประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ จึงตองกลับไปประกอบพิธีกรรมที่บานตนตระกูล
หลังจากไดอพยพเขามาตั้งหลักปกฐานอยางถาวรในคลองบางนาจึงไดนําผีบรรพบุรุษมากันดวย
“ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ตั้งแตเริ่มมีการยายมาอยูบริเวณนี้ ก็มีการยายผีบรรพบุรุษมาดวย
มอญแถบพระประแดงมาจากแควนเมืองหงสาวดี จึงนับถือ “ผีผา” โดยใชผาเปนสัญลักษณ มีผา ๓ ผืน
อันไดแก โสรง ๑ ผืน ผาขาวมา ๑ ผืน เสื้อคอกลมขาวแขนยาวผาอกตลอด ๑ ตัว แลวก็แหวนพลอยแดง ๑ วง
ใชผาแดงหอไวเปนชุดเก็บใสหีบเพื่อปองกันมิใหหนูและแมลงตาง ๆ เขาไปกัด แทะ ทําลายใหเสียหาย แลว
นําไปติดตั้งไวที่เสาเอกของบาน”
ผูใหขอมูลหลักเลาประสบการณเกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษใหฟงวา ปูของทานครั้งเมื่อยายมาอยู
ที่ชุมชนมอญคลองบางนาเชื่อวาตนเองไมมีผี ปูกับพอจึงไปถามโตงที่จังหวัดปทุมธานีวา ตระกูลของปูจะมี
ผีบรรพบุรุษไดหรือไม โตงจึงบอกวาผีบรรพบุรุษนั้นมี แตปูของผูใหขอมูลหลักไมไดรับเขาไวในบานเอง ปูจึง
เชิญโตงมาทําพิธีรับผีบรรพบุรุษเขาบาน โตงใหปูแตงตัว ใสเสื้อ นุงผาสโรง โพกหัวดวยผาแดง ถือพานดอกไม
ไปยืนบอกกลาวแกผีบรรพบุรุษเพื่อเชิญผีบรรพบุรุษเขาบาน ยืนตรงบริเวณกลางแจงของพื้นที่บาน จากนั้นก็
นําพานดอกไมมาที่เสาเอกของบาน เอาน้ําสะอาดลางเสา พรมน้ําอบ จุดธูปเทียนบอกผีบรรพบุรุษใหมาสถิต
อยูที่เสาเอก คนในบานหามทําอะไรกับเสาเอกทั้งสิ้น จากนั้นก็นําผาที่ปูนุงทั้งหมดมาพับและหอเก็บรักษาไว
เปนตัวแทนผีบรรพบุรุษ ซึ่งผีผาบรรพบุรุษนี้ผูใหขอมูลหลักเก็บรักษาไวในหีบ เมื่อถึงชวงทายสงกรานตก็จะจุด
ธูปไหว ถวายผลไมเปนประจําทุกป
การสืบทอดผีบรรพบุรุษ ในสายตระกูลของคนมอญคลองบางนา จะนับถือผีประจําตระกูลผานทาง
ฝายชาย ซึ่งหมายถึงจะมีการรับสืบทอดผีบรรพบุรุษผาน “ลูกชายหัวป” ในสายตระกูล ซึ่งเรียกวา “ตนผี”
บุตรหญิงรับไมได บุตรหญิงถายังอยูในบานและยังไมมีสามี ก็มีสิทธิที่จะเขารวมในพิธีรําผีของตระกูลนั้นได
แตถาแตงงานไปแลว ถือวาตองเปนสมาชิกของผีใหม คือ ของสามี และไมมีสิทธิที่จะมารวมในพิธีรําผีของ
ตระกูลเดิมของตน นอกจากเพียงไดรับเชิญมาเปนแขกของพิธีเทานั้น
สาเหตุสําคัญที่คนมอญใหลูกชายเปนผูรับสืบทอดดูแลผีบรรพบุรุษ อาจเปนเพราะสถานภาพและ
บทบาทหนาที่ของผูชายชาวมอญมีมากกวาผูหญิง ดังที่พิมพเพ็ญแข วรรณปาน (๒๕๔๙: ๙๑) กลาวไววา ชาว
มอญใหบุตรชายสืบทอดความเชื่อเรื่องผี สันนิษฐานไดวา อาจเปนเพราะบทบาททางสังคมคอนขางให
ความสําคัญกับผูชายมากกวาผูหญิง โดยเฉพาะในเรื่องของการสืบสกุล และความรับผิดชอบตอครอบครัว

๙๗
ซึ่งบุตรชายจะตองเปนผูที่ดูแลบิดามารดาและครอบครัวของตนเอง สวนบุตรสาวเมื่อออกเรือนแลวจะตองไป
อยูกับฝายสามี จึงมีโอกาสนอยที่จะดูแลบิดามารดาของตนเอง
ผีบรรพบุรุษของตระกูลใดจะสูญสิ้นลงเมื่อผูชายในตระกูลนั้น หมดสิ้นไปแลวเทานั้น “บานลุงมีแต
ลูกสาว คงไมมีการสืบตอแตก็สั่งลูกไวแลววาถาลุงตายแลวก็ใหเชิญผี มาอยูที่ศาลนอกบาน ขาง ๆ ศาลพระภูมิ”
(ประสิทธิ์ สงสาร. ๒๕๖๐: สัมภาษณ) ขอจํากัดดังกลาวทําใหการนับถือผีสิ้นสุดลงไปดวย หากในครอบครัวมี
แตลูกสาว การเชิญผีออกจากเสาเอกภายในบานเปนสัญลักษณหนึ่งของการสิ้นสุดการนับถือผีในตระกูล
การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ คนในชุมชนมอญคลองบางนาจะเลี้ยงผีบรรพบุรุษทุกป สวนมากจะทําชวง
วันทาย ๆ ของเทศกาลสงกรานต โดยการนําเครื่องสังเวยมาถวาย เครื่องสังเวยในการเลี้ยงผีบรรพบุรุษขึ้นอยู
กับขอกําหนดของแตละตระกูล แตเครื่องสังเวยที่ใชเลี้ยงผีบรรพบุรุษสวนใหญที่เหมือนกัน คือ ผลไม อาหาร
คาวหวาน กลวยน้ําวา และมะพราวออน
การเลี้ยงผีในตระกูลจะทําภายในครอบครัว โดยใหลูกชายเปนคนรับผิดชอบเทานั้น ดังขอมูลวา “การ
เลี้ยงผีมีขอจํากัด จะทํากันไดแตเฉพาะคนในครอบครัวเทานั้น สวนใหญจะใหลูกชายในการทําหนาที่เคารพ
บูชา จริง ๆ ก็ไมไดจํากัดหรอกวาตองเปนลูกชายคนโต ถาคนโตไมมีก็ตองเปนคนรองลําดับถัดไปเรื่อย ๆ”
การดูแลรักษาสัญลักษณที่เปนตัวแทนผีบรรพบุรุษตองดูแลรักษาระวังอยางดีใหเปนของใหม สวยงาม
อยูเสมอ อยาใหเกิดมีตําหนิหรือชํารุดเสียหายจากพวกหนูแมลงตาง ๆ แมแตทะลุหรือฉีกขาดเทารูเข็มหรือ
รูมอด ก็ใชไมไดเด็ดขาด ถาเกิดฉีกขาดหรือชํารุดเสียหายดังกลาวจะมีโทษภัยตาง ๆ นานาแกพอแมลูกหลาน
ในวงศตระกูลคนใดคนหนึ่ง เชน อาการเจ็บปวยโดยไมรูสาเหตุ ลุงประสิทธิ์ สงสาร (๒๕๖๐: สัมภาษณ) ไดให
ขอมูลวา “เวลามีคนเจ็บปวยในบานรักษาเทาไหรก็ไมหาย ลุงจะมาคลี่ผาดูวามีการชํารุดเสียหายตรงไหนบาง
ถามีคนปวยผาจะชํารุด ลุงก็จะซื้อผาใหมมาเปลี่ยนให จากนั้นก็จะจุดธูปบอกกลาวที่เสาเอกใหบรรพบรุษรูวา
เปลี่ยนใหแลว คนปวยก็หายปวย”
ปจจุบันพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษในชุมชนมอญคลองบางนา โดยการเชิญโตง หรือผูอํานวยการพิธีกรรม
มาประกอบพิธีใหนั้นไมไดกระทําทุกบาน เนื่องจากโตงที่พระประแดงหมดไปกวา ๓๐ ปที่ผานมา ตองไปเชิญ
โตงจากจังหวัดอื่นมาประกอบพิธีให ดังนั้น ในปจจุบันตนผีจะทําการไหวบอกกลาวเองที่เสาเอกของบาน เอา
น้ําอบปะพรม แลวจึงบอกกลาวทั่วไป เชน การขอขมาลาโทษ หรือ ขอใหคุมครอง ขอใหอยูเย็นเปนสุข เปนตน
การรําผี การรําผี เปนพิธีกรรมสําคัญที่คนในตระกูลทั้งหมดจะปฏิบัติรวมกันเมื่อมี ๑) การกระทําผิด
ตอผี บรรพบุรุษตามความเชื่อของคนมอญ เชน หามคนทองมาพิงเสาเอกหรือเขามานอนในตัวบาน หรือ หาม
ชายหญิงตางบานตางสกุลที่มิใชลูกสาวของตนจะเขามารวมหลับนอนดวยกัน การกระทําฝาฝนเหลานี้เรียกวา
“ผิดผี” คือ การลวงละเมิดทําใหผีบานโกรธและจะบันดาลใหคนในตระกูลมีอันเปนไปตาง ๆ นานา ดังนั้น
จะตองมีการรําผีเพื่อขอขมาลาโทษ ใหผียกโทษให และ ๒) การแกบน เชน ลูกหลานของเจาบานหายสาบสูญ

๙๘
ไปก็ดี คนในบานปวยก็ดี เจาบานจะบนบานศาลกลาวตอผีวา ถาผีชวยใหคนหายคืนมาก็ดี หรือคนปวยฟน
หายก็ดี จะรําผีถวาย
ในการประกอบพิธีกรรมบานตนตระกูลจะไปบอกกลาวแกโตงใหมาประกอบพิธี จากนั้นจึงแจงขาว
บอกญาติ พี่นองใหมารวมกั นในวั นเวลาที่กําหนด การประกอบพิธีของโตงสว นใหญจ ะมีลําดับ ขั้น ตอน
เหมือนกัน ตางกันแคลักษณะทาทางการรําผี พิธีกรรมจะใชเวลาสองวัน วันแรกเตรียมงาน หรือ ที่เรียกวา
“วันสุกดิบ” หนึ่งวัน มีการสรางปะรําพิธีตั้งแตตอนสาย ๆ จนถึงเย็น สวนวันที่สองเรียกวา “วันรําผี” จะมีงาน
ทั้งวัน
การรําผีครั้งลาสุดเกิดขึ้นในชุมชนคลองบางนาเมื่อ ๖-๗ ปที่ผานมา ผูใหขอมูลหลักเลาวา
“ญาติลุงปวย เดินไมได ไปหาหมอหมอบอกเอ็นอักเสบ เปนปก็ไมหาย แลวตอนหลังก็เดินไมไดเลย
ลูกหลานจึงไปเชิญโตงที่ปทุมธานีมาดูให เคาก็บอกวามีผูหญิงทองมานอนที่บาน ปรากฏวาผูหญิงคนนั้นเคามา
เลี้ยงลูกของคนที่ขาเดินไมได เคาทองอยูพอดี ก็เลยตองรําผีขอขมาลาโทษใหผียกโทษให เพราะวาผิดผี ตาม
ธรรมเนียมของมอญ คนทองจะมาพิงเสาที่บานไมได โตงก็มาทําโรงชั่วคราวใชเสา ๖ ตน วันรําก็เริ่มตั้งแตเชา
ทานขาวเชาเสร็จก็รําไปเรื่อยจนกระทั่งเย็น การประกอบพิธีกรรมเปนไปตามวัฏจักรของชีวิต เริ่มตั้งแตตัวเอง
เกิด โกนจุก บวช บวชแลวก็แตงงาน แตงงานแลวประกอบอาชีพเรียบรอย จนกระทั่งตาย หลังจากเสร็จพิธี
อยูมาไมกี่วัน ญาติลุงก็หายปวย
คาใชจายในการรําผีตอนนั้นสูงมาก ประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากตองใชเครื่องเซนสังเวยตาม
จํานวนคนในตระกูลทั้งหมด หากคนในตระกูลมีรอยคนก็ตองใช กลวยรอยหวี มะพราวรอยลูก เหลารอยขวด
เปนตน” (ประสิทธิ์ สงสาร. ๒๕๖๐: สัมภาษณ)
การนับถือผีประจําหมูบาน “เจาพอหัวคู” ในชุมชนมอญคลองบางนานั้น นอกจากการนับถือผี
บรรพบุรุษแลว ยังมีการนับถือผีประจําหมูบานหรือชุมชนดวย นั่นคือ “เจาพอหัวคู” ศาลเจาพอหัวคูมีมา
กอนที่คนมอญจะอพยพมาตั้งรกรากในพื้นที่ชุมชนคลองบางนา แตก็ไมมีใครทราบที่มาที่ไปของศาลดังกลาว
ชาวมอญคลองบางนาจะประกอบพิธีกรรมเซนไหวเจาพอหัวคูทุกป ดังขอมูลที่วา “ชาวมอญที่นี่จะทําบุญศาล
ตอนขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๖ ศาลมีมาตั้งแตกอนมอญจะเขามาที่นี่ เหมือนเปนเจาที่ของที่ตรงนี้ เวลาประกอบ
พิธีกรรมก็ทําที่ศาล จะมีพิธีรําผี คนมอญจะมารําถวาย ถาเจาพอจะเขาทรงก็จะเขาทรงคนมอญที่มารํา”
สําหรับ การเขาทรงเจาพอหัวคู ชาวบานที่มากราบไหวจะถามคําพยากรณจากเจาพอ เชน เรื่อง
ผลผลิตทางการเกษตร โชคลาภ เปนตน แมวาในชวง ๑๐ ปที่ผานมาไมไดประกอบพิธีกรรมดังกลาว เนื่องจาก
ขาดผูที่มีความรูในการประกอบพิธีกรรมและคนรําถวายเจาพอ แตลุงประสิทธิ์ สงสาร ผูอาวุโสในชุมชนก็
พยายามอนุรักษพิธีกรรมดังกลาวไว โดยเปนตัวแทนในรื้อฟนการทําบุญและรําถวายศาลเจาพอหัวคูมาอยาง
ตอเนื่องเปนเวลา ๔ ป ดวยการไปเรียนการรํามอญกับอาจารยเกรียงไกร ออนสําอางค อาจารยประจําสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ผูมีเชื้อสายมอญ

๙๙
ในการรําถวายศาลเจาพอหัวคู มี ๕ ทาหลักประกอบดวย ๑.รําถวายเครื่องเซน ๒.รําใบไม ๓.รําไม
กระสวย ๔.รําดาบคู และ ๕.รําถวายเหลาเซนไหว โดยดัดแปลงการใชดนตรีบรรเลงประกอบทารํา จากการ
บรรเลงโดยวงปพาทยมอญ เปนการเปดเพลงจากแผนซีดีแทน
สําหรับเครื่องเซนไหว ก็จะมีแตของหวาน เชน ขนมตมแดง ขนมตมขาว ขาวตอก ขาวเหนียว กลวย
น้ําวาจัดใสไวเปนถาดอยางสวยงาม (ประสิทธิ์ สงสาร. ๒๕๖๐: สัมภาษณ)
จากการรื้ อฟ นความเชื่อเรื่ องผีบรรพบุรุษ การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ การรําผี และการนับถือผีประจํา
หมูบาน และนํากลับมาสรางใหมบนพื้นที่คลองบางนา นับเปนเครื่องมือในการตอกย้ําคติความเชื่อของ ชาว
มอญที่มีตอผีบรรพบุรุษวา การละเลยไมดูแลบรรพบุรุษนั้นจะนํามาซึ่งความไมปกติภายในชีวิต การกระทํา
ดังกลาวเปนการอบรม สั่งสอนและถายทอดระบบคุณคาและแบบแผนพฤติกรรมที่ชาวมอญพึงกระทําตอบรรพ
บุรุษใหกับลูกหลานทางออม เพื่อทําใหลูกหลานที่มีการละเลยหรือหลงลืม กลับมาระลึกถึงบรรพบุรุษ อีกครั้ง
นอกจากนี้ การเชื่อวาคนภายในบานเจ็บปวยมีสาเหตุมาจากผีบรรพบุรุษ จึงตองจัดพิธีกรรมขึ้นเพื่อ
ขอขมา ไดผลิตซ้ําความสัมพันธของคนในตระกูลเดียวกันใหกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง หลังจากแยกยายออกไป
จากพื้นที่นานหลายป การไตถามสารทุกขสุขดิบซึ่งกันและกัน การแสดงความหวงใยซึ่งกันและกัน เปนการ
กระชับความสัมพันธและรอยรัดความสัมพันธระหวางบุคคลในสายตระกูลเดียวกันใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น
ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษจึงเปนกลวิธีในการถักทอเชื่อมโยงใหสังคมเครือญาติของชาวมอญคลองบางนาดํารง
อยูไดจนถึงปจจุบัน

ภาพประกอบ ๒๒ ศาลเจาพอหัวคู ศาลประจําชุมชนมอญคลองบางนา

๑๐๐
ประเพณีวันมาฆบูชา
ประเพณีวันมาฆบูชาหรือประเพณีทําบุญกลางบานของชาวมอญคลองบางนา จัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา
เดือน ๓ ของทุ กป ประเพณีนี้ เป นประเพณีสําคัญ ของชุมชนมอญคลองบางนา เนื่องจากเปนวันพระใหญ
เพราะเป น วั น ที่ พระรั ตนตรั ย ครบองค ส าม ชาวมอญจึงจัดใหมีการทําบุญ เลี้ย งพระตามคติความเชื่อทาง
พุทธศาสนาเถรวาท ประกอบกับวันดังกลาวเปนชวงเวลาที่ชาวมอญเก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลว จึงจัดงานบุญขึ้น
เพื่อเสริมสวัสดิมงคลความอุดมสมบูรณใหกับคนในชุมชนหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประเพณีวันมาฆบูชาจึงเปนวันที่
ชาวมอญคลองบางนาพร อมใจมารวมตัว และแสดงอัตลักษณค วามเปน มอญ ผานประเพณีพิธี กรรมตาม
ความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาและสอดคลองกับวิถีชีวิตทางการเกษตรของคนในชุมชน
“ตั้งแตเกิดที่คลองบางนา พ.ศ.๒๔๗๘ ปาก็เห็นงานบุญวันมาฆะแลว ตอนนี้อายุ ๘๐ กวาแลว ก็ยัง
ไมเคยเห็นชาวมอญคลองบางนาหยุดทําบุญซักป” (เล็ก มงคลพันธุ.๒๕๖๐ : สัมภาษณ) คําพูดดังกลาวสะทอน
ให เ ห็ น ว า ชาวมอญคลองบางนามี ความผูกพัน และเลื่อมใสในพุทธศาสนาอยา งลึกซึ้งจึงจัดใหมีป ระเพณี
วันมาฆบูชาทุกปอยางตอเนื่องมากวา ๘๐ ป ตั้งแตกอนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยางถาวรในคลองบางนา เมื่อป
พ.ศ.๒๕๐๘
วันมาฆบูชา ในภาษาบาลีอานวา “มาฆปูชา” และ “มาฆบูชา” ยอมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” ซึ่ง
หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจาก
เมื่อ ๒,๕๐๐ กวาปกอนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข ทามกลางที่ประชุม
มหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นพรอมกัน ๔ ประการ คือ
๑. พระสงฆสาวก จํานวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพรอมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิไดนัดหมาย
๒. พระสงฆที่มาประชุมทั้งหมดตางลวนเปน “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ ผูไดรับการอุปสมบทจาก
พระพุทธเจาโดยตรง
๓. พระสงฆทั้งหมดที่มาประชุมลวนเปนพระอรหันตผูทรง อภิญญา ๖
๔. วันดังกลาวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ ดังนั้น จึงมีคําเรียกวันนี้อีกคําหนึ่งวา
“วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพรอมดวยองค ๔
สมพิ ศ มงคลพั น ธุ (๒๕๖๐: สั ม ภาษณ ) ประธานคณะกรรมการชุ ม ชนมอญเดิ ง ฮะโมก อํ า เภอ
พระประแดง ซึ่งเปนชุมชนบรรพบุรุษของชาวมอญคลองบางนาในปจจุบัน เลาวา “ประเพณีวันมาฆบูชาหรือ
ประเพณีทําบุญกลางบานของชาวมอญเปนประเพณี ที่ทําสืบทอดกันมาตั้งแตสมัยโบราณ เปนการรวมกัน
ทําบุญใหแกหมูบานและใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว ซึ่งจะทําในวันที่ ๕ พฤษภาคม (ตรงกับวันฉัตรมงคล)
ของทุกป ในงานจัดใหมีการทําบุญตั้งแตชวงเชา เริ่มตั้งแตทําพิธีบวงสรวงเทพยดาและองคปูเจาสมิงพราย ที่
ประดิษฐานอยูกลางชุมชน จากนั้นรวมกันถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ เสร็จแลวก็รวมกันนําธงตะขาบไป
ถวาย ณ วัดแหลม (วัดมอญ) ตกเย็นก็มีพิธีรํา ๗ ถาด รําถวายใหแกเจาพอประจําชุมชนมอญตาง ๆ เปนเสร็จพิธ”ี

๑๐๑
ประเพณีวันมาฆบูชาของชาวมอญคลองบางนาและการเปลี่ยนแปลง
อยางไรก็ตาม เมื่อชาวมอญคลองบางนาไดนําประเพณีวันมาฆบูชาจากอําเภอพระประแดงมาปฏิบัติ
ในพื้นที่ทํากินชั่วคราวแหลงใหมและไดเปนแหลงในการตั้งถิ่นฐานอยางถาวรในเวลาตอมา ก็ไดมีการดัดแปลง
ตัดทอน และรื้อฟน ขั้นตอนและพิธีกรรมตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ดังคําสัมภาษณที่
กลาววา “เราเอามาไมหมดหรอก เพราะวาเราเริ่มมาอยูในพื้นที่ใหม ก็ตองดูวาอะไรเราทําได อะไรเราทําไมได
เปลี่ยนไปตามสภาพ” (เล็ก มงคลพันธุ.๒๕๖๐)
ประเพณีวันมาฆบูชาของชาวมอญคลองบางนาจึงได “เปลี่ยนแปลงวันจัด” จากวันฉัตรมงคล เดือน
พฤษภาคม ซึ่งเปนชวงที่สมาชิกในครอบครัวมอญคลองบางนากําลังเตรียมดํานาและตกกลาในชวงหนาฝน
อยาง เรงรีบ มาเปนวันมาฆบูชา เดือนมีนาคม ซึ่งเปนชวงเวลาที่ชาวมอญเก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลว จึงมีเวลาใน
การเตรียมงานบุญในวันพระใหญไดอยางเต็มที่
นอกจากนี้ จากการที่ จํ า นวนสมาชิ ก ในชุ ม ชนมอญคลองบางนาลดลงจากการขายที่ ดิ น ให
ผูประกอบการและอพยพไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่อื่น แตคาใชจายในการประกอบประเพณีไดสูงขึ้น ทําใหเงินที่
ชาวมอญรวมกันทําบุญไมเพียงพอกับคาใชจาย และตกเปนภาระของเจาบานผูรับผิดชอบในการประกอบ
ประเพณี การจัดประเพณีวันมาฆบูชาในปจจุบันจึงได “ลดขั้นตอน” การประกอบพิธีกรรมตาง ๆ จากที่เคย
จัดเต็มวัน เหลือเพียงครึ่งวัน โดยการตัดพิธีกรรมในอดีตที่เคยปฏิบัติออกไป เชน การสรงน้ําพระหลังจากที่
พระฉั น เพลเสร็ จ การสวดมนต เ ย็ น ของผูอาวุโ สชาวมอญ การกวนขาวกระยาทิพยในตอนกลางคืน และ
การละเลนลําตัดในตอนกลางคืน เปนตน
เนื่องดวย วิถีการดํารงชีวิตของชาวมอญคลองบางนาไดถูกผนวกเขากับครอบครัวคนไทยผานการ
สมรส และกลายเปนคนเมืองหลวงอยางเต็มตัว อาหารการกินในแตละวันจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปใหรับประทาน
แบบคนไทยและรับประทานอาหารจานดวนทัว่ ไป ประกอบกับพระภิกษุสงฆในวัดคลองปลัดเปรียงที่ชาวมอญ
คลองบางนาไดนิมนตมาสวดมนตในประเพณีวันมาฆบูชาก็เปนพระไทย อาหารคาว-หวานที่ชาวมอญคลอง
บางนานํามาถวายเพลแดพระภิกษุสงฆในปจจุบันจึงถูก “ปรับเปลี่ยน” ใหเปนอาหารไทยทั่วไปดวย ซึ่งในอดีต
อาหารคาว-หวานที่ชาวมอญนํามาถวายแดพระภิกษุสงฆนั้น จะเปนแตอาหารของชาวมอญเทานั้น ดังที่ปาเล็ก
มงคลพันธุ (๒๕๖๐: สัมภาษณ) เลาวา
“สมัยกอนเลยนะ เคาจะเอาแกงวุนเสนหรือแกงรอนไปถวายพระ บานไหนแลวแตตองมีแกงนี้เปน
หลัก แกงวุนเสนของคนมอญ เคาเรียกวาแกงรอน ใสกะทิ ดอกไมจีน เห็ดหูหนู เตาหู เหมือนแกงเลียง เคาจะ
ใสพริกไทยเยอะ พริกไทยตองออก พริกไทยนําหนา กลิ่นแรง แลวก็แกงบอน หรือเรียกแกงผักหวาน แลวแกง
ขี้เหล็ก อยางที่โบราณจริง ๆ คนมอญชอบทําแกงสมฝกกระเจี้ยบ ขนมจีนน้ํายา ขนมจีนน้ําพริก และขนมจีน
น้ํายาหยวกกลวย”

๑๐๒
ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมในวันมาฆบูชา
ประเพณีวันมาฆบูชาในปพ.ศ.๒๕๖๑ นี้ ตรงกับวันที่ ๑ มีนาคม ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔ ตามปฏิทินสุริ
ยคติ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
สถานที่ประกอบประเพณี คือ ลานบานของบานลุงสมคิดและปาเล็ก มงคลพันธุ ประธานชุมชนคลอง
บางนา แตเดิมประเพณีนี้จัดขึ้นที่บริเวณศาลาลอย ซึ่งเปนสวนอาหารในปจจุบัน ตอมาในปพ.ศ.๒๕๒๙ เมื่อ
ถนนศรีนครินทรตัดผานพื้นที่ ทําใหที่ดินหัวถนนมีราคาสูงขึ้น เจาของที่ดินจึงขายที่ดังกลาว พื้นที่ประกอบ
พิธีกรรมของชาวมอญคลองบางนาจึงยายเขามาในลานบานของลุงสมคิด และปาเล็ก มงคลพันธุ จนถึงปจจุบัน
สถานที่ประกอบพิธีกรรมสรางเปนเตนทผาใบและมีหลังคาคลุมเพื่อกันแดดกันฝน มีการจัดเตรียมที่
สําหรับพระสงฆจํานวน ๑๐ รูปดวยการยกพื้นสูงเปนแทนปูนขึ้นไป ตั้งโองน้ําพุทธมนต เครื่องบูชาพระพุทธ มี
การวางสายสิญจนรอบบริเวณพิธี และตั้งเกาอี้ตรงบริเวณที่สมาชิกในชุมชนมารวมพิธี โดยพื้นที่ที่สําหรั บ
พระสงฆนั่งประกอบพิธีนั้น ตองนั่งหันหนาไปทางทิศตะวันตก สวนชาวบานที่มารวมในพิธีตองนั่งหันหนาไปหา
พระสงฆคือทางทิศตะวันออก ดังนั้น คนที่ชวยจัดสถานที่ซึ่งเปนหัวเรี่ยวหัวแรงมักจะเปนผูอาวุโสที่ไดรับการ
ยอมรับใหเปนผูนําของชาวบาน เพราะเปนผูเขาใจขั้นตอนในการประกอบพิธี สวนพวกผูหญิงมักมีหนาที่ใน
การดูแลเรื่องอาหารการกินทั้งเลี้ยงพระและเลี้ยงคนที่มารวมในพิธี
เวลาประมาณ ๗.๐๐-๙.๐๐ น. สมาชิกในชุมชนและนอกชุมชนมอญคลองบางนาที่ไดอพยพไปตั้งหลัก
แหงทํามาหากินในพื้นที่อื่นกวา ๑๐๐ คนเริ่มทยอยมาในบริเวณพิธี ดวยการเดินเลาะมาตามเขื่อนริมคลอง ขี่
จักรยาน หรือขับรถยนตมา พรอมดวยภาชนะใสขาวสารสุก กับขาว ขนม ผลไม ดอกไม ธูปเทียน เพื่อนํามา
ตักบาตรพระภิกษุสงฆ เมื่อมาถึงในบริเวณพิธีก็จะนําเอาอาหารคาว-หวานของแตละครอบครัวมารวมกันใน
ภาชนะที่เตรียมไว คือ ถวย จาน ชามและถาดสังกะสีหลากหลายขนาด

ภาพประกอบ ๒๓ ชาวมอญคลองบางนาพรอมใจกันนําอาหารคาว-หวานมารวมทําบุญในวันมาฆบูชา

๑๐๓
ในชวงเวลาดังกลาว บริเวณพิธีจะมีการเปดเครื่องขยายเสียง เพื่อแจงใหชาวบานในละแวกใกลเคียงได
รูวา ชาวมอญคลองบางนากําลังจัดประเพณีวันมาฆบูชาบริเวณพื้นที่คลองบางนา และผูอาวุโสของชาวมอญจะ
ขอใหช าวมอญคลองบางนาที่มีจิ ตศรั ทธารว มกันทําบุญ คือ ทําเปนเงิน ตามศรัทธา โดยมีผูถือขัน รับ จาก
ชาวบาน พรอมทั้งขานรายชื่อและจํานวนเงินของผูบริจาคใหทราบโดยทั่วกัน
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆที่นิมนตจํานวน ๑๐ รูปจากวัดคลองปลัดเปรียงมาถึงบริเวณพิธี ซึ่งแตเดิม
ชาวมอญคลองบางนาจะนิมนตพระสงฆมาจากวัดกลางสวนหรือวัดแหลม ฝงพระประแดง แตเมื่อเจาอาวาส
ของวัดคลองปลัดเปรียง ซึ่งเปนวัดที่อยูใกลชุมชนคลองบางนาเปนชาวมอญ ชาวมอญคลองบางนาจึงนิมนต
พระสงฆจ ากวั ดดังกล า วมาทํ า ประกอบพิธีส งฆในชว งเชา แตถึงแมในเวลาตอมาทานเจาอาวาสวั ดคลอง
ปลัดเปรียงไดมรณภาพและทานเจาอาวาสใหมจะเปนพระไทยก็ตาม ชาวมอญคลองบางนาก็ยังนิยมนิมนต
พระสงฆจากคลองปลัดเปรียงตอไป โดยพระสงฆและพระพุทธรูปจะนั่งหันหนาไปทางทิศตะวันตกของชุมชน
หลังจากพระสงฆส วดมนต จบ ก็เป นการถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ หลังจากพระสงฆฉัน อาหารเพล
เรียบรอยแลว ก็จะมาประพรมน้ําพระพุทธมนตใหกับประชาชนชาวมอญที่นั่งฟงสวดมนตอยูในบริเวณพิธี

ภาพประกอบ ๒๔ ชาวมอญคลองบางนานั่งฟงพระสงฆสวดมนตอยางตั้งใจ
เวลา ๑๑.๓๐ น. ผูอาวุโสของชุมชนรวมกันนําธงตะขาบ ๒ ตัวชักขึ้นสูยอดเสาหงส พรอมทั้งมีการ
กลาวถวายธงตะขาบโดยอาจารยสมพิศ มงคลพันธุ ผูเชี่ยวชาญดานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรม ก็เปนการเลี้ยงอาหารแกผูที่มารวมทําบุญในพิธี ชาวบานที่มาประกอบพิธี
ทั้งหญิงและชายรวมกันรับประทานอาหาร อาหารที่ทําเลี้ยงก็คือ อาหารที่ชาวบานไดรวมกันนํามาทําบุญ
นั่นเอง เมื่อมีการเลี้ยงทุกคนจะชวยกันยกอาหารและนํามาจัดเปนวง ใครตองการนั่งวงไหนกับใครก็ไปรวม
วงกัน ทั้งนี้จะไมนิยมตักอาหารราดกันเปนจานแตจะนั่งลอมวงกิน สําหรับคนเฒาคนแกก็ไมตองยกอาหาร

๑๐๔
เพราะจะมีผูที่อาวุโสนอยกวาเปนธุระยกจัดหามาให เมื่อรับประทานกันเรียบรอยแลว ชาวบานจะชวยกันเก็บ
สถานที่ใหเรียบรอย เปนอันเสร็จพิธี

ภาพประกอบ ๒๕ การเลี้ยงอาหารแกผูที่มารวมทําบุญในพิธีซึ่งเปนสังคมเครือญาติชาวมอญคลองบางนา
ทั้งหมด
การรื้อฟนและประดิษฐสรางประเพณีวันมาฆบูชาเพื่อสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญ
การประกอบประเพณีวันมาฆบูชาของชาวมอญคลองบางนา นอกจากเปนการสืบทอดอัตลักษณความ
เปนมอญผานคติความเชื่อทางพุทธศาสนาและความเปนสังคมเครือญาติของชาวมอญคลองบางนาที่ยังผูกพัน
กันอยางเหนียวแนนแลว ยังเปนการรื้อฟนและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญที่เดนชัดอีก ๒ ประการคือ
การรํามอญ และ การทําธงตะขาบ
การรํามอญ
ผูอาวุโสซึ่งเปนแกนนําในการรื้อฟนวัฒนธรรมและประเพณีมอญในรอบ ๒ ทศวรรษที่ผานมา จํานวน
๒ ทานไดรื้อฟนนาฏศิลปของชาวมอญขึ้นมาใหมบนพื้นที่คลองบางนา หลังจากสูญหายไปจากชุมชนราว ๓๐๔๐ ป โดยไปฝกรํามอญที่สมาคมไทยรามัญ และไดเขารวมกิจกรรมรํามอญเพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช กับชาวมอญจากจังหวัดอื่นกวา ๑,๐๐๐ คน ณ บริเวณ
สวนสันติชัยปราการ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผานมา ซึ่งพี่วิลาวรรณ มงคลพันธุ (๒๕๖๐: สัมภาษณ)
ไดเลาวา “คิดมานานแลววาจะไปเรียนที่สมาคมไทยรามัญ เห็นพอรํามาตั้งแตเด็กอยากรําเปน แตไมไดจังหวะ
พอดีที่ในหลวงสวรรคต เลยเอาจุดนี้มาเริ่มตนฟนฟูการรํามอญของพระประแดง ๑๒ เพลงขึ้นมาอยางจริงจัง
ฝกได ๘ อาทิตยก็ไดเขารวมงานที่สวนสันติชัยปราการพอดี ทุกวันนี้ฝกรํามอญดวยตนเองมาปกวาแลว เวลามี
งานของชาวมอญคลองบางนาหรือที่ไหนก็จะไปชวยรํา”

๑๐๕
ลักษณะของการรํามอญนั้ น เมื่อปพาทยเริ่มบรรเลง ผูรําจะยุบ ตั ว เข าจั งหวะตะโพนประมาณ ๓
จังหวะแลวเริ่มทําทารําประกอบเพลง ลีลาทารําชา ๆ ทํามือคลายกับรําไทย เอกลักษณจะอยูที่เทาและสะโพก
ผูรําจะเคลื่อนตัวโดยการเขยิบเทาไมมีการยกเทาเหนือพื้น การรํามอญนั้นผูรําจะตองระวัง คือ จังหวะของการ
รําตองสอดคลองกับจังหวะของตะโพน

ภาพประกอบ ๒๖ การรื้อฟนนาฏศิลปประจําชาติมอญ “การรํามอญ” โดยคุณวิลาวรรณ มงคลพันธุ
เพลงที่ใชบรรเลง ประกอบดวย เพลงโหมโรง ซอปาด และเพลงรํามอญ ๑๒ เพลง ไดแก เพลงรํามอญ
เพลงที่ ๑ ปละตอ เพลงรํามอญเพลงที่ ๒ ถะบะชาน เพลงรํามอญเพลงที่ ๓ เกมทอ เพลงรํามอญเพลงที่ ๔
กะวัวตอย เพลงรํามอญเพลงที่ ๕ บอดขะนอม เพลงรํามอญเพลงที่ ๖ ฮะยาน เพลงรํามอญเพลงที่ ๗ ฮะเชิญ
เพลงรํามอญเพลงที่ ๘ ทะปวแกวก เพลงรํามอญเพลงที่ ๙ ฮะวาย เพลงรํามอญเพลงที่ ๑๐ แมงปลายฮะเลี่ย
เพลงรํามอญเพลงที่ ๑๑ ฮะปากเมี่ยะ และ เพลงรํามอญเพลงที่ ๑๒ จิ๊จางทะเปน
สําหรับการแตงกาย จะขึ้นอยูกับงาน ถาเปนงานมงคลจะใสสีสดใส ถาเปนงานศพจะใสชุดสีดําสไบ
ขาวสวมเสื้อคอกลมแขนกระบอก นุงผาถุงทางลง หรือผาซิ่นมีเชิง ผาคลองคอ เกลาผมมวย รัดดวยมะลิรอย
(วิลาวรรณ มงคลพันธุ.๒๕๖๐: สัมภาษณ)
การทําธงตะขาบ
คุณวสันต มงคลพันธุ (๒๕๖๐: สัมภาษณ) ผูสืบทอดและอนุรักษการทําธงตะขาบมาจากบิดาคือ ลุง
สมคิ ด มงคลพั น ธุ เป น ผู จั ด ทํ า ธงตะขาบเพื่ อ ร ว มในงานบุ ญ วั น มาฆบู ช าเป น ประจํ า ทุ ก ป ได อ ธิ บ ายถึ ง
กระบวนการทํา ธงตะขาบในป จจุ บั นว า การทําธงตะขาบแบบดั้งเดิม จะใชกระดาษทําหัว ใชผาทํา ลําตัว

๑๐๖
กระดาษวาวสีตาง ๆ กระดาษสีเงินสีทองและดอกไมพลาสติกทํานม สําหรับวัสดุอุปกรณในการทําธงตะขาบ
มีดังนี้
๑. ไมไผสําหรับทําโครง หนวด หัว และลําตัว
๒. กาวแปงเปยกหรือกาวลาเท็กซ
๓. กระดาษแกวสีตาง ๆ
๔. กระดาษอังกฤษสีเงิน สีทองและสีแดง
๕. กรรไกร
๖. มีด
๗. กระดาษแข็ง
๘. ผาขาว ผาแดง สําหรับทําตัวตะขาบ
๙. ดายเบอร ๘ หรือเชือกไนลอน
๑๐. เข็มหรือลวด
๑๑. บัตรกระดาษ
๑๒. เชือกฟางและขวดน้ําพลาสติก สําหรับทําพูผูกหอยที่ปากตะขาบ
ขั้นตอนการทําธงตะขาบ
ใชผาแดงขนาดหนาผากวาง ๕-๖ คืบ ความยาวประมาณ ๕ เมตร แลวแตความเหมาะสมของเสาหงส
ดวย หัวผาทั้งสองขางเย็บเขาหากัน เอาขนาดไมรวกทั้งลําที่ตัดยาวกวางกวาหนาผา ประมาณขางละ ๑ คืบ
สอดใสเขาไปได เสร็จแลวเอาเชือกมาขนาบกับริมผาทั้งสองขาง เอาริมผาแดงหุมเชือกแลวเอาเข็มเย็บติดกันให
ตลอดทั้ง ๒ ขางดึงหัวทาย แลวเอาไมไผผาเปนซีก ๆ ขนาดกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร ยาวกวาหนาผา
ขางละ ๑ คืบเชนกัน เพื่อเอาไวติดธงขาว จํานวน ๑๐ คู เอาไมมาพันผาแดงเขาทั้งหมด เสร็จแลววางเปนคู ๆ
หางกันประมาณฝามือหรือ ๕ นิ้ว แบงชองใหได ๙ ชอง ไมจะได ๑๐ คูพอดี เทากับเปนขาตะขาบไดรวมทั้ง ๒
ขาง ๔๐ ขาพอดี ทั้งนี้ไมนับหัวและหาง เอาเข็มเย็บดายผาแดงกับไมที่พันผาแดงใหติดกันทั้งหมด สวนหัวและ
หางนั้นโดยมากจะสานเปนแบบตะกรอขอบแบบกระดง ตัดโคงใหคลาย ๆ กับรูปหัวตะขาบ เอาผาแดงเย็บหุม
ดานหัวตอนบน สวนตอนลางที่เปนสวนคางจะหุมดวยผาสีขาวเหมือนกันทั้งหัวและหางตามชอง ชองทั้ง ๙
ชองนั้น เจาะเปนรูยาวใหเศษผาหอยติดอยูชองละ ๕ รู รวม ๙ ชองจะได ๔๕ รูเทากับพรรษาของพระพุทธเจา
๔๕ พรรษานั่นเอง สวนนอกจากนั้นจะเปนการประดิษฐตกแตงเพื่อความสวยงามสุดแลวแตเห็นเหมาะสม
นอกจากนี้ วสันต มลคลพันธุ (๒๕๖๐: สัมภาษณ) ยังเลาวา
“การทําธงตะขาบนี้ไมใชเอาไปใหพระทานทํา แตประชาชนตองทํากันเอง โดยมีหัวหนาหมูบานหรือ
ผูใหญที่ผูคนนับถือเปนผูจัดการบอกบุญใหทั่ว ๆ ไป ใครมีเข็มมีดายชวยเย็บทํากันที่หนาบานหรือที่วางของ
หมูบานนั้นแหละ ปลูกปะรําเขานั่งเย็บกันไป คุยกันไปสนุกสนานดวย ไดบุญดวย และดวยอํานาจบารมีของธง

๑๐๗
ตะขาบนี้จะไดนําโชคนําชัย ความผาสุกสวัสดีมาสูทุก ๆ คนในหมูบาน นอกจากนั้นชาวมอญยังตัดผมของ
ตัวเอง เอาไปผูกติดไวที่หางของตะขาบคนละ ๒-๓ เสน เพื่อเปนพุทธบูชาดวย เพราะผมของเราอยูสูงที่สุดของ
รางกาย แลวดวยจิตใจที่ศรัทธาตอพุทธศาสนา จึงตัดเอาผมของตนเองที่สูงที่สุด เปนการบูชาพระพุทธเจา

ภาพประกอบ ๒๗ การชักธงตะขาบขึ้นสูเสาหงสทั้งสองตนเพื่อเปนสัญลักษณแสดงอาณาเขต
ของชาวมอญคลองบางนา
จะเห็นไดวา ผูอาวุโสชาวมอญในคลองบางนาเปนกลไกสําคัญในการรื้อฟนและสืบทอดอัตลักษณความ
เปนมอญใหดํารงอยูไดผานประเพณีที่สําคัญของชุมชนคือ ประเพณีวันมาฆบูชา ถึงแมวาจะตองปรับเปลี่ยน ตัด
ทอน หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประกอบพิธีกรรมไปบาง ทั้งนี้เพื่อดํารงไวซึ่ง “หัวใจ” หรืออัตลักษณ
สําคัญของชาวมอญคลองบางนาที่สั่งสมมาตั้งแตบรรพบุรุษ ก็คือ การเปนสังคมเครือญาติ นาฏศิลปประจําชาติ
คือ การรํามอญ ประเพณีการชักธงตะขาบขึ้นสูเสาหงส ซึ่ง “หงส” นั้นถือวาเปนสัตวประจําชาติของมอญและมี
ความสําคัญตอจิตสํานึกของความผูกพันสามัคคีระหวางพี่นองชาวมอญเปนอยางมาก
อัตลักษณที่สําคัญเหลานี้ไดเปนเครื่องมือในการสื่อสารใหบุคคลภายนอกที่ชาวชุมชนเชิญเขามารวม
งาน ไมวาจะเปนผูอํานวยการสํานักงานเขตบางนาและเจาหนาที่สํานักงานเขตบางนา เจาที่สมาชิกอาสาสมัคร
ป อ งกั น ภั ย ฝ า ยพลเรื อ น (อปพร.) ที่ ม าช ว ยจั ด ระเบี ย บการจราจร และประชาชนที่ อ าศั ย อยู ใ นบริ เ วณ
คอนโดมิเนียมรอบขางพื้นที่ ตลอดจนคนงานกอสรางชาวอีสานที่กําลังสรางคอนโดมิเนียมหลังใหมและจับจอง
ประเพณีดังกลาวอยูบนยอดตึกดวยความแปลกใจ ใหไดรับรูและตระหนักถึงการประกาศ “อาณาเขต” และ

๑๐๘
“การมีตัวตน” ของชาวมอญคลองบางนาวาเปนผูที่มีรากเหงาความเปนมาทางประวัติศาสตรอยางยาวนาน
พรอมทั้งเปนชนชาติที่มีอัตลักษณที่โดดเดนแตกตางไปจากชาติอื่นอยางสิ้นเชิง อีกทั้งสามารถยืนหยัดและ
สืบทอดอัตลักษณเหลานั้นไวไดทามกลางการเปลี่ยนแปลงและกระแสโลกาภิวัตจนถึงปจจุบัน

ภาพประกอบ ๒๘ ประเพณีวันมาฆบูชาของชาวมอญคลองบางนากับสัญลักษณที่บงบอกถึงอัตลักษณและ
อาณาเขตของชาวมอญทามกลางพื้นที่เมือง

ตอนที่ ๒ แนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญ โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนเพื่อดํารงไวซึ่งอัตลักษณความเปนมอญในเขตพื้นที่เมือง
จากการสนทนากลุมกับผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ จํานวน ๑๐ คน โดยบุคคล
กลุมนี้เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญในชุมชนคลองบางนา
เชน ผูอาวุโสรุนแรกที่อพยพเขามาอาศัยอยูในพื้นที่คลองบางนาและเปนแกนนําสําคัญในการรื้อฟนวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวมอญคลองบางนาในชวง ๒ ทศวรรษที่ผานมา ซึ่งผูอาวุโสกลุมนี้มีอายุโดยเฉลี่ย ๖๐ ปขึ้นไป
และชาวมอญรุนลูกที่อยูในชวงวัยผูใหญ คือ ผูมีอายุระหวาง ๒๖-๕๙ ป และผูใหญบานชุมชนคลองบางนา
ผูดูแลคุณภาพชีวิตของลูกบานทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข

๑๐๙
ผลจากการสนทนากลุมเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญคลอง
บางนานั้น ผูรวมสนทนามีแนวคิดอยากจะจัดตั้ง “พิพิธภัณฑทองถิ่นมอญคลองบางนา” ขึ้น เพื่อเปนกลไกใน
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษไวใหลูกหลานชาวมอญ
ความคิดเห็นตอความจําเปนในการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นมอญคลองบางนา ดังนี้
๑. จํานวนผูรูดานวัฒนธรรมมอญอยางแทจริงเริ่มลมหายตายจากไป ดังที่ผูใหขอมูลกลาวไววา
“ถารุนเราไมทําตอนนี้ ก็คงจะไมมีโอกาสไดทําอีกแลว เพราะคนเฒาคนแกก็ลมหายตายจากกัน
ไปหมดแลว ที่เหลืออยูพอจะใหความคิดเห็นหรือเลาเรื่องราวใหรูก็อายุมาก หลงๆ ลืมๆ ไปเสียสวนใหญ”
“ผูเฒา ผูแกที่พอจะพูดภาษามอญตอนนี้ เหลืออยูแค ๑๕ บาน เปนผูปวยติดเตียงก็หลายคน ถา
ไมเก็บขอมูลไว อีกหนอยก็หายหมด”
๒. ขาดสถานที่ ในการเก็บรวบรวมอุปกรณ ขาวของเครื่องใช ตลอดจนเอกสารที่บันทึกความรูตาง ๆ
ดังที่ผูใหขอมูลกลาวไววา
“ทุกวันนี้ คนสนใจเขามาหาขอมูลคนมอญมากยิ่งขึ้น อยากเห็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญ
คลองบางนา ก็ตองไปหาจากบานโนน บานนี้ ซึ่งก็มีบางไมมีบาง ถามีพิพิธภัณฑเปนที่รวบรวมไว ของใชตาง ๆ
จะไดไมสูญหาย ดูซิ แมแตเสื่อกก ที่เมื่อกอนสานใชกันเองแทบทุกบาน เด็กๆ ก็ไมรูจัก คนสานเปนก็เหลือนอย
ไมมีใหเห็นเหมือนแตกอน”
“พวกประวัติพวกนี้ ผมทําไวเยอะ แตวามันเปนแผนกระดาษ A3 แยกไวแตละเรื่อง ๆ แตสถานที่
เรามันไมอํานวยที่จะติดตั้งหรือแขวนอะไร”
“หนังสือก็คือหนังสือ ถาเราไมเปดอานมันก็อยูอยางนั้น ผมก็เลยถายทอดออกมา อยางเรื่องนคร
เขื่อนขันธเหมือนกัน สรางเทาไหร เมื่อไหร มีอยางไรบาง ปราสาทสําหรับเผาศพพระเปนอยางไร ผมก็ไปถาย
มาใสกรอบไว แตไมรูวาจะไปเก็บที่ไหน เผยแพรอยางไร เนี้ยก็มีอีกหลายเรื่อง”
“ถาเกิดพิพิธภั ณฑขึ้นนะ ผมยิ นดีจ ะยกคัมภีรโบราณ ตํารายาโบราณ มาติดเอาไว ที่นี่ เอาไว
รวมกัน เผื่อใครมาติดตออะไร จะไดดูได ถาเกิดเราไมทํามันจะกลายเปนศูนยนะ”

๑๑๐

ภาพประกอบ ๒๙ เอกสารบันทึกความรูดานตาง ๆ ของลุงประสิทธิ์ สงสารที่เก็บรวบรวม
และบันทึกไวอยางสวยงาม

ภาพประกอบ ๓๐ เครื่องมือที่แสดงถึงอัตลักษณมอญชาวนาที่เคยรุงเรืองในอดีต
กลับถูกปลอยทิ้งรางไวในปจจุบัน

๑๑๑
๓. ขาดการถายทอดวัฒนธรรมมอญในครอบครัว จึงทําใหวัฒนธรรมมอญเริ่มสูญหาย และเด็กรุน
ใหมไมยอมรับวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ดังที่ผูใหขอมูลกลาวไววา
“คนมอญตองชวยกัน เราตองสนับสนุนใหเต็มที่เพราะรุนเรานี้ถาไมทําก็คงไมมีแลว จะใหเด็ก
เยาวชนรุนใหมมาทํา ก็มุงแตเรียนหนังสือ ออกไปอยูที่อื่น ไมมีเวลามาคิดทําหรอก ที่สําคัญคนเฒาคนแกมี
ความสามัคคีกัน เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ทําไดสําเร็จแนนอน”
“พวกเราที่เป น คนรุ น พ อรุน แม ทุกวัน นี้พูดภาษามอญไมไดแลว ถามีพิพิธ ภัณฑ ก็จ ะไดช วน
ลู ก หลานมาช ว ยดู แ ลรั ก ษา ทํ าความสะอาด ประชาสัม พั น ธ จะได ศึก ษาหาความรู ไ ปในตั ว พร อ มกั น ทั้ ง
ครอบครัว”
๔. บุคคลภายนอกสนใจวัฒนธรรมของชาวมอญคลองบางนามากยิ่งขึ้น ดังที่ผูใหขอมูลกลาวไววา
“ก็มีคนมาดูนะ มาถายรูป มาเรียนทําขนมตึงตังกับยา มาเรียนทําธงตะขาบกับพี่ชาย มาตอนนั้น
เปนเด็กประถม มัธยม เด็กชางก็มี”
“นักศึกษามหาวิทยาลัยก็มีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาทําวิทยานิพนธ นองเคาเรียนปริญญาโท
พี่ก็จะ บอกนองเขียน ตั้งแตประวัติของชุมชนเลย เปนนองผูหญิง ๒ คน เคาเดินเขามาเองเลย ถามตรงวินมอ
ไซต วา บานคนมอญอยูไหน วินก็บอกใหเดินเขามา เคาบอกวาถามมาเรื่อย ๆ จนมาถูก เดินมานาสงสาร”
จากการสนทนากลุมกับตัวแทนชาวมอญที่เปนผูอาวุโสรุนปูยาตายาย และชาวมอญรุนลูกที่อยูในชวง
วัยผูใหญ มีความเห็นวาการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นจะเปนกลไกในการสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาของบรรพบุรุษชาวมอญใหกับชาวมอญรุนหลัง เปนกลไกชวยกระตุนใหเกิด
ความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีของตน เพราะพิพิธภัณฑทองถิ่นจะใหองคความรูเกี่ยวกับรากเหงา
ความเป น มาทางประวั ติ ศาสตร พั ฒ นาการของชุม ชน ตลอดจนถึง วัฒ นธรรมและภู มิป ญ ญาดั้ง เดิ มของ
บรรพบุรุษ ทําใหคนในชุมชนไดรู เขาใจและเห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนไดสั่งสมไว ตลอดจนมี
เขาใจถึงความเปนตัวตนของตนเอง หรืออัตลักษณของชาวมอญคลองบางนาไดอยางเดนชัดอีกดวย
อยางไรก็ตาม การจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นมอญคลองบางนาใหประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยความรวม
มือจากหลายฝาย เชน
๑. ชาวชุมชนมอญคลองบางนา คือ กลุมเจาของพิพิธภัณฑทองถิ่นอยางแทจริง ถาคนในชุมชนไม
เห็นความสําคัญพิพิธภัณฑทองถิ่นก็เกิดขึ้นไดยาก ชาวชุมชนจึงมีความสําคัญมากที่สุด ทั้งในแงแหลงขอมูล
และที่มาของวัตถุจัดแสดง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนกลุมที่จะตองดูแลพิพิธภัณฑทองถิ่นใหคงอยูตอไป

๑๑๒
๒. นักวิชาการ ทําหนาที่ศึกษาวิจัย เพื่อใหไดเนื้อหาที่จะจัดแสดงคําบรรยายประกอบเรื่องราว
ตลอดจนการกําหนดกิจกรรมเผยแพรความรู คนกลุมนี้อาจประกอบดวยชาวชุมชนที่มีความรูเกี่ยวกับชุมชน
ของตนเปนอยางดี เชน พระสงฆ ครูอาจารย ตลอดจนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภายในชุมชน
๓. ภัณฑารักษ ทําหนาที่จัดทําทะเบียนวัตถุทําความสะอาดวัตถุซอมแซมวัตถุที่เสียหาย ตลอดจน
คัดเลือกวัตถุที่จะจัดแสดงโดยประสานงานกับฝายวิชาการ ในสวนของภัณฑารักษนี้ อาจขอความชวยเหลือ
จากหนวยงานภายในทองถิ่นที่มีความรูเชน สถาบันการศึกษาดานศิลปะตาง ๆ
นอกจากนี้ ตัวแทนชาวมอญยังไดสนทนากลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงองคประกอบอื่น ๆ ของ
การจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้
๑. งบประมาณ การจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นควรพิจารณาดําเนินการตามอัตภาพ โดยถือคติทําเทาที่
ทําได ดีกวาไมทําเลย เพราะพิพิธภัณฑทองถิ่นนั้นมีกระบวนการที่คอย ๆ พัฒนาโดยอาจเริ่มจากหองเล็ก ๆ
แลวคอยขยายไป ไมตองใหสมบูรณแบบเลยทีเดียว สิ่งสําคัญคือ สรางความเขาใจแกคนในชุมชนใหตระหนัก
ในคุณคาและความสําคัญของพิพิธภัณฑที่มีตอชุมชน
๒. เนื้อหาที่นํ ามาเสนอ เปนเรื่องราวความเปนมาของชุมชนในดานตาง ๆ ไดแก ภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ สิ่งแวดลอม นิทาน ตํานาน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี การละเลน ประวัติบุคลสําคัญในทองถิ่น
การทํามาหากินของผูคน เปนตน ในขณะเดียวกันก็ไมไดมองวัฒนธรรมอยางหยุดนิ่งวาจะตองอนุรักษ แตมอง
ในลักษณะเปนการเคลื่อนไหว พิพิธภัณฑจะตองเลาเรื่องอดีต ปจจุบัน และสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย
เพื่อใหเห็นพัฒนาการของชุมชนในชุมชนนั้น ๆ วามีความเปนมาอยางไร มีชีวิตความเปนอยูอยางไร และใน
อนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
๓. สิ่งของที่จัดแสดง เปนสิ่งของที่มีอยูในชุมชน เนนความเรียบงายแตมีความหมายตอชุมชน
สิ่งของที่จัดแสดงไมจําเปนตองเปนของมีคามาก อาจเปนศิลปวัตถุทางศาสนาที่ทางวัดเก็บรวบรวมไวหรืออาจ
เปนงานศิลปะหัตถกรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวบาน
๔. สถานที่จัดแสดง อาจเปนบานของปาเล็ก มงคลพันธุ เพราะเปนศูนยกลางของชุมชน มีลานกวาง
สามารถจอดรถได และสามารถเปนที่ประชุมลูกบานได ซึ่งพี่วิลาวรรณ มงคลพันธุ ผูเปนลูกสาวไดกลาววา
“หนูคิดไวแลว วาบานนูน เดี๋ยวจะทําบานนูน วาจะทําหองซักหองนึง กวาง ๆ หนอย ติดเลย ติดตั้งไดทันที
ติดตั้งถาวรไปเลย บางอยางเอาใสตูได”
ถึงแม ผลจากการสนทนากลุมเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญ
คลองบางนานั้น ผูรวมสนทนามีแนวคิดอยากจะจัดตั้ง “พิพิธภัณฑทองถิ่นมอญคลองบางนา” ขึ้น เพื่อเปน
กลไกในการอนุ รักษวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุ รุษไวใหลูกหลานชาวมอญก็ตาม แตในปจจุบั น ผูรว ม
สนทนาก็ตางตระหนักวา พวกตนยังขาดความรู ความเขาใจ และขาดประสบการณในการจัดการพิพิธภัณฑ
ทองถิ่น จึงจําเปนตองแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เอกชนและเครือขายชาวมอญ ทั้งทางดาน

๑๑๓
วิ ช าการและงบประมาณ เพื่ อ มาช ว ยวางแผนงานการดํ า เนิ น งานในระยะยาวที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการและจัดหางบประมาณที่จะมาดูแลพิพิธภัณฑใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง มีการ
พัฒนาใหพิพิธภัณฑสามารถเปนกลไกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญคลองบางนา
ไดสมกับเจตนารมณที่ตั้งไวและคุมคากับที่ลงทุน มิใชกลายเปนเพียงที่เก็บของเหมือนกับพิพิธภัณฑทองถิ่นอื่น
ซึ่งแนวคิดดังกลาวจําเปนจะตองขับเคลื่อนตอไปในอนาคต
จากการสนทนากับกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จํานวน ๑๐ คน ผูมีอายุระหวาง ๑๕-๒๕ ป โดย
บุคคลกลุมนี้เกิดและอาศัยอยูในชุมชนคลองบางนากับครอบครัวเครือญาติ แตไดไปศึกษาเลาเรียนและทํางาน
นอกชุมชน อยางไรก็ตามบุคคลเหลานี้ ไดเปนกําลังสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาว
มอญตอไป
ผลจากการสนทนากลุมเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญนั้น ผู
รวมสนทนามีแนวคิดอยากจะเขารวมเปน “สมาชิกในองคกรมอญระดับประเทศ” คือ สมาคมไทยรามัญ และ
ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ เพื่อรวมเปนเครือขายในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษกับพี่นอง
ชาวมอญทั่วประเทศ
ความคิดเห็นตอความจําเปนในการเขารวมเปนสมาชิกในองคกรมอญระดับประเทศ มีดังนี้
๑. เพื่อเปนแหลงในการศึกษาหาความรูไดตลอดเวลา เนื่องจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งสมาคม
ไทยรามัญ และชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ คือ ตองการเปนสื่อกลางในการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดาน
ตาง ๆ เกี่ยวกับมอญศึกษา ไมวาจะเปนภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาของชาวมอญใหกับลูกหลานชาวมอญ
และบุคคลทั่วไป โดยชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพไดออกวารสาร “เสียงรามัญ” ขึ้น สําหรับนิสิตนักศึกษาที่
ต อ งการศึ ก ษาหาความรู เ กี่ ย วกั บ มอญอย า งถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการ และเนื่ อ งจากองค ก รทั้ ง สองนี้ มี
Facebook ที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกชาวมอญ และยังมี Clip VDO ที่เผยแพรประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมขององคกร ตลอดจน Link ที่เชื่อมโยงไปยังเครือขายองคกรมอญอื่น ๆ ทั่วประเทศ
การเขาเปนสมาชิกขององคกรมอญในระดับประเทศผานเครือขายระบบสารสนเทศ จะทําใหเยาวชนมอญ
คลองบางนาสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูออนไลนไดตลอดเวลา และเปนการกระตุนใหเกิดความตื่นตัว
สนใจใคร รู ในรากเหง า ของวั ฒ นธรรมและความเปน มาของตนเอง อันจะนําไปสูความรู ความเขาใจและ
ความรักในวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่อเปนชองทางในการเขารวมกิจกรรมกับพี่นองชาวมอญพื้นที่อื่น ปจจุบันกลุมผูอาวุโสชาว
มอญคลองบางนาไดเขารวมเปนสมาชิกในสมาคมไทยรามัญ จํานวน ๔ คน ในตําแหนงอุปนายก ๑ คนและ
ผูชวยเลขานุการ ๓ คน หากเยาวชนมอญคลองบางนาไดเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมเพิ่มเติม จะเปนการ
ผนึกกําลังของคนมอญในชุมชนคลองบางนาในการอนุรักษวัฒนธรรมของชาวมอญ เพราะการเขารวมเปน

๑๑๔
สมาชิกในสมาคมไดทําใหมีโอกาสพบปะ พูดคุย เขารวมงานกับชาวมอญในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศกวา ๓๒
จังหวัด ทําใหชาวมอญคลองบางนาไดถูกผนวกรวมและเปนสว นหนึ่งของเครือขายคนมอญทั่ วประเทศ
ตลอดจนไดรูจักกับผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ เกี่ยวกับมอญ พรอมทั้งไดจดจําการแสดงออกทางวัฒนธรรมของ
คนมอญในพื้นที่ตาง ๆ มาปรับและประยุกตใชกับการแสดงออกทางวัฒนธรรมของคนมอญคลองบางนาที่ได
สูญหายไปได
๓. เพื่อเปนชองทางในการรวมกลุมชาติพันธุมอญระดับประเทศ หากเยาวชนมอญคลองบางนาได
มีโอกาสเขารวมเปนสมาชิกสมาคมไทยรามัญและชมรมมอญเยาวชนกรุงเทพ จะทําใหชาวมอญทั้งประเทศ
เชื่อมโยงเขาหากันเปนเครือขายขนาดใหญทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่นและระดับชาติ อีกทั้งยังเปนการเชื่อมโยง
องคความรูและกิจกรรมตาง ๆ ที่จั ดรวมกัน จิ ตสํานึกในความเปนคนไทยเชื้อสายมอญ ความตระหนักใน
บทบาทหนาที่วาตนเองมีหนาที่ตองรักษาวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมมอญที่
บรรพบุรุษสั่งสมมาของลูกหลานชาวมอญอีกดวย
ลุงประสิทธิ์ สงสาร ผู ดํารงตํา แหนงอุป นายกสมาคมไทยรามัญไดเลาถึงประวัติความเปน มาของ
สมาคมไทยรามัญ และชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ ใหฟงดังนี้
สมาคมไทยรามัญกอกําเนิดขึ้นประมาณปพ.ศ.๒๔๙๒ โดยกลุมชาวไทยเชื้อสายมอญกลุมหนึ่งในขณะนั้น
เรียกขานในนาม “หอสมุดรามัญวิทยาทาน” จุดประสงคของการจัดตั้งสมาคมคือ “รวบรวมภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาวมอญมิใหสูญหาย” ไดมีการเชิญวงทะแยมอญและรํามอญจากทองถิ่นตาง ๆ มาแสดง
คณะกรรมการหอสมุ ดรามั ญวิ ทยาทานประกอบด ว ยชาวไทยเชื้ อสายมอญหลายถิ่ น เช น ลพบุ รี
พระประแดง สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ราชบุรี หอสมุดนี้ไดมีการรวบรวมคนไทยเชื้อสายมอญเพิ่มมากขึ้นในปพ.ศ.
๒๕๐๐ ภายใตการนําของมหาพวง รามัญวงศ ไดนําพี่นองคนไทยเชื้อสายมอญไปทอดกฐินที่วัดกะมาชิมเดิงเละเกิ้ง (แรงกูน) ซึ่งเปนวัดของตระกูลทานอูชิตตอง รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศาสนาและมหาดไทย สมัยพณฯ อูนุ ประธานาธิบดีของพมา ครั้งนั้นมีพี่นองชาวไทยเชื้อสายมอญไป
กันหลายจังหวัดไดพบเห็นสมาคมของชาวมอญ ซึ่งทานอูชิตตองจัดตั้งขึ้น เมื่อคณะนี้เดินทางกลับประเทศไทย
จึงไดคิดจัดตั้งสมาคมขึ้น โดยมีทานญาณรังสี (นายสุชิต หงษา) เปนผูสนับสนุนและผลักดันใหสมาคมไทย
รามัญเกิดขึ้น
การประชุมกอตั้งสมาคมไทยรามัญครั้งแรก จัดขึ้น ณ สํานักงานสมาคมอัสสัมชัญบางรัก เมื่อวันที่ ๒๑
กันยายน พ.ศ.๒๕๐๑ วัตถุประสงคของสมาคมเพื่อสมานความสามัคคี ชวยเหลือ แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
ระหวางคนไทยเชื้อสายมอญหรือบุคคลอื่นที่สมัครเปนสมาชิก เผยแพรวัฒนธรรมและศิลปกรรม บํารุงและ
เผยแพรพระพุทธศาสนา ฟนฟูการศึกษา ภาษา และประเพณีของมอญและไทย คณะกรรมการบริหารสมาคม
ไทยรามัญชุดแรกไดเขาเฝากราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ (หมอมราชวงศชื่น นพวงศ)
สมเด็จพระสังฆราชองคที่ ๑๓ ณ วัดบวรนิเวศ ดวยพระองคทานมีพระมารดาเปนมอญ คือ หมอมเอม คชเสนี

๑๑๕
ธิดาพระยาดํารงราชพลขันธ (จุย คชเสนี) เจาเมืองพระประแดง พระองคทานทรงเมตตาใหใชศาลาทองพระโรง
วัดตรีทศเทพวรวิหารเปนที่ทําการสมาคม โดยตรัสกับเจาอาวาสวัดตรีทศเทพในขณะนั้นคือ พระนิภากรกิตติพิลาส (เจาคุณสําลี อรุโณ) ซึ่งเปนชาวมอญบานทาขาม แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียนวา “วัดนี้เปนวัดตนตระกูล
ของฉัน ขอใหชวยดูแลสมาคมไทยรามัญอยางดีดวย” กระแสพระดํารัสนี้ไดคุมครองสมาคมไทยรามัญตลอดมา
จนกระทั่งปพ.ศ.๒๕๐๘ วัดตรีทศเทพไดรื้อศาลาทองพระโรงเพื่อทําฌาปนสถาน กรมตํารวจจึงไดรับ
ความเมตตาจากเจาคุณพระนิภากรกิตติพิลาสและมูลนิธิมหามกุฎใหใชอาคารตึกตรีทศเทพ เปนสํานักงาน
สมาคมไทยรามัญ ปพ.ศ.๒๕๒๒ ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสุเอ็ด คชเสนี ไดรับเลือกตั้งเปนนายก
สมาคมไทยรามัญสมัยที่ ๓ ติดตอกัน ทานออกเรี่ยไรพี่นองชาวไทยเชื้อสายมอญทั้งในกรุงเทพมหานคร และ
ตางจังหวัดซื้อที่ดินที่บางกระดี่ ปพ.ศ.๒๕๒๓ ไดกอสรางศาลาทรงไทยประยุกตขึ้นเปนอาคารถาวร ตั้งเปน
สํานักงานใหญของสมาคม ตั้งอยูที่แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลากวา ๖๐ ป
สมาคมไทยรามัญยังคงเปนศูนยรวมจิตใจและเปนศูนยกลางในการติดตอระหวางกันของชาวมอญ ตลอดจน
ขับเคลือ่ นกิจกรรมอนุรักษภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันเปนอัตลักษณสําคัญของมอญเอาไวมิใหสูญหาย
สําหรับ ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ กอขึ้นโดยกลุมคนไทยเชื้อสายมอญที่มีจิตสํานึกวา หากไมมีการ
สืบสานอัตลักษณชาติพันธุความเปนมอญตอไป ชนชาติมอญอาจจะตองสูญสิ้นเผาพันธุไปจากโลกนี้ อาจจะไม
มีภาษา หนังสือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรม โดยการทํางานของชมรมเยาวชนมอญ
กรุงเทพในยุคเริ่มตน เนนทํางานดานมวลชน เชิดชูเอกลักษณแหงชนชาติ การชวยเหลือดานมนุษยธรรม หรือ
อาจกลาวได วาชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพในอดีตเปนองคกรที่ช วยกอรางความสั มพัน ธระหวางชาวมอญ
เมื อ งไทยและชาวมอญเมื อ งมอญได อ ย า งมาก มี ก ารออกวารสาร “ข า วสารมอญ” รายสั ป ดาห เ พื่ อ
ประชาสัมพันธสถานการณชายแดนที่เกี่ยวของกับมอญเมืองมอญเปนหลัก
จนกระทั่งภายหลังการเจรจาหยุดยิงระหวางพรรคมอญใหมกับรัฐบาลพมาเมื่อปพ.ศ.๒๕๓๘ ชมรม
เยาวชนมอญกรุงเทพ ไดหันมาเนนการทํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมอญมากขึ้น เชน เมื่อป
พ.ศ.๒๕๔๙ ได ริเริ่ มจัด ทําวารสาร “เสีย งรามัญ” วารสารสํ าหรับคนมอญและนิ สิตนั กศึกษา จัด กิจกรรม
สาธารณประโยชนที่ทําใหสาธารณชนไดเห็นถึงอัตลักษณที่ดีงามของชาวมอญ โดยเนนประเพณีที่เนื่องดวย
ศาสนาและการสงเสริมศิลปวัฒนะรรม ซึ่งกิจกรรมที่โดดเดนที่สุดของชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพคือ “การไป
รวมงานวันชาติมอญ ที่รัฐมอญ ประเทศพมา” และ “การจัดงานวันรําลึกชนชาติมอญ” โดยตระเวนไปยัง
ชุมชนมอญตาง ๆ ทั่วประเทศไทย
วันชาติมอญจัดขึ้นชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป เปนวันสําคัญวันหนึ่งของชาวมอญที่ไมวาอยูไหน ทั้ง
ในประเทศไทย ประเทศพมา และต างประเทศจะมารวมตัวรวมใจกันจัดงานนี้ขึ้น เพราะวันชาติมอญได
สะทอนความรูสึกและสํานึกรากเหงาและจุดกําเนิด ซึ่งก็ไมตางจากผูคนเชื้อชาติอื่น ภาษาอื่นที่พึงจะพูดถึงที่มา

๑๑๖
ที่ไปของตนเอง ยิ่งไปกวานั้น วันชาติมอญยังเปนกลไกสําคัญที่สงผานสํานึกทางชาติพันธุใหผูคนกลุมอื่นไดรับรู
ถึงการมีอยูของชาวมอญ ถึงแมจะ “ไรรัฐแตไมไรราก” แมจะ “สิ้นแผนดินแตไมสิ้นชาติ”
สําหรับ ในประเทศไทย มี การจัดงานวันชาติมอญครั้งแรกขึ้ นที่ โรงแรมอินทรา ยานประตูน้ํ า เมื่อ
ประมาณพ.ศ.๒๕๒๕ โดยกลุมคนไทยเชื้อสายมอญที่รวมตัวกันในนามชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพที่เคยเดินทาง
ไปรวมงานวันชาติมอญที่บานเจดียสามองค ชายแดนไทยพมา ลักษณะของงานเปนการเลี้ยงพบปะสังสรรค
และพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งมอญ ต อ มามี ก ารจั ด นอกสถานที่ ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น วั ด เริ่ ม แรกที่ วั ด
ชนะสงคราม ยานบางลําภู เปนการทําบุญบําเพ็ญกุศลใหบรรพชนมอญและมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมอญ
จากนั้นก็มีการจัดตอมาทุกปตามวัดมอญ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
ปจ จุ บั น ชาวมอญมี เ ว็บ ไซตเ กี่ย วกับ มอญศึกษา ๒ เว็บ ไซต ดว ยความมุงหมายและเจตจํานงเพื่อ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอญที่กําลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลา และเปนศูนยกลางขาวสารของคนไทยเชื้อสาย
มอญ ได แ ก เว็ บ ไซต ข องพิ พิ ธ ภั ณ ฑ วั ด ม ว ง จั ง หวั ด ราชบุ รี คื อ www.monstudies.org และเว็ บ ไซต
www.monstudies.com ซึ่งทั้งสองเว็บไซตเปน แหลงขอมูลขาวสารของผูที่อยากรูเรื่องมอญ ไดศึกษา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี องคความรูและภูมิปญญาของชาวมอญในดานตาง ๆ
ดังนั้น จากการสนทนากับ กลุมเด็กและเยาวชนในพื้ นที่ เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษวัฒ นธรรม
ประเพณีที่สําคัญของชาวมอญนั้น สรุปไดวา หากเยาวชนมอญคลองบางนาไดเขารวมเปนสมาชิกขององคกร
มอญระดั บ ประเทศ มี ก ารรวมตั ว กั น เป น เครื อข า ยในการอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมของชาวมอญ ก็ จ ะสามารถ
สืบทอดอัตลักษณความเปนชาวมอญคลองบางนาไวใหดํารงอยูไดในกระแสโลกาภิวัตน เพราะการรวมกลุมทาง
ชาติพันธุจะกอใหเกิด “พลัง” ในการจัดการความสัมพันธทางสังคม เพื่อตอบสนองและปรับตัวกับสถานการณ
ที่ชุมชนกําลังเผชิญอยู ตลอดจนกอใหเกิดการมีสวนรวมของกลุมคนที่หลากหลาย มีการเรียนรูรวมกันผาน
กิจกรรมกลุมที่กลุมขับเคลื่อน มีความชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางเปนเครือขายทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และ
ประเทศ

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง“กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญในพื้นที่เมือง: กรณีศึกษาชุมชน
มอญคลองบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึ กษากระบวนการสรางและสื บ ทอด
อัตลักษณความเปนมอญในเขตพื้นที่เมืองผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณี
พิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน และหาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญโดยการมี
สวนรว มของชุ มชนเพื่อดํารงไวซึ่งอัตลักษณความเปน มอญในเขตพื้ นที่เมือง เป นการวิ จัยเชิงคุณภาพ ดวย
วิธีการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบกับการศึกษาภาคสนาม จากนั้นนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะห และเขียนรายงานในรูปแบบพรรณาวิเคราะห

สรุปผลการวิจัย ที่ไดตามวัตถุประสงคของการวิจัยทั้ง ๒ ขอ มีดังนี้
ขอที่ ๑ กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญผานการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน
กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาผานการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชนจําแนกออกเปน ๓ บริบทสําคัญตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ดังนี้
๑.๑ กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาระหวาง
พ.ศ.๒๓๕๘ - ๒๓๖๗ : มอญอพยพ
บรรพบุรุษของชาวมอญคลองบางนาไดอพยพยายถิ่นจากประเทศพมาเขาสูประเทศไทยตั้งแต
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ โดยทรงโปรดเกลาฯ ใหชาวมอญไปตั้งบานเรือน
อยูที่เมืองนครเขื่อนขันธ ชาวมอญที่อพยพมาในครั้งนี้ จึงนับไดวาเปนชาวมอญรุน “มอญใหม”
อัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญนครเขื่อนขันธ ซึ่งเปนบรรพบุรุษของชาวมอญคลอง
บางนานั้น ไดแสดงออกผานวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชนหลายประการ
ไดแก ภาษามอญ ลักษณะบานเรือน การแตงกาย อาหาร อาชีพ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เชน ประเพณีการทําศพ
ประเพณีทางศาสนาและประเพณีของชุมชน ไดแก สงกรานต และออกพรรษา ตลอดจนความเชื่อในการนับ
ถือผีประจําตระกูล
กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญนครเขื่อนขันธ คือ

๑๑๘
๑) การใชอํานาจของรัฐไทยในการประกอบสรางอัตลักษณความเปนมอญ เนื่องจากนโยบาย
ของรัฐไทยทําใหมอญอยูรวมกลุมเฉพาะพวกของตน และอยูภายใตการบังคับบัญชาของคนเชื้อชาติเดียวกัน
โดยรัฐไทยมิไดเขาไปปกครองโดยตรง ชาวมอญในนครเขื่อนขันธจึงมิไดถูกบังคับใหปรับเปลี่ยนวิถีแหงความ
เปนมอญใหเขากับรัฐไทย อัตลักษณของความเปนมอญจึงไมไดทําใหถูกพราเลือนโดยอํานาจแหงรัฐไทยแต
อยางใด
๒) การรื้อฟนและผลิตซ้ําวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญ เนื่องจาก
รัฐไทยอนุญาตใหชาวมอญประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามวินัยปฏิบัติ ของตน ตลอดจนสามารถปฏิบั ติ
กิจกรรมตามขนบประเพณีและความเชื่อของตนไดอยางเสรี โดยสถาบันศาสนาหรือวัดมอญมีสวนสําคัญในการ
รื้อฟนและผลิตซ้ําอัตลักษณของความเปนมอญ ผานการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งตามวัฏจักรแหงชีวิต
วันสําคัญทางศาสนา และพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน การรื้อฟนและผลิตซ้ําวัฒนธรรมประเพณีในอดีตเพื่อ
นํามาใชในบริบทใหมของชาวมอญนครเขื่อนขันธนี้ เปนกลไกสําคัญในการสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญให
ดํารงอยูได เนื่องจากวัฒนธรรมประเพณีสามารถทําหนาที่ยึดโยงถักทอชาวมอญกวา ๔๐,๐๐๐ คนที่อพยพหนี
ภัยสงครามเขามายังพื้นที่ทางสังคมแหงใหมนี้ใหรูสึกวา “เราเปนพวกเดียวกัน” ตลอดจนทําหนาที่เปนชองทาง
ในการรวมกลุมของผูที่มีจิตสํานึกทางประวัติศาสตรและมีรากเหงาของบรรพบุรุษ ครอบครัว เครือญาติเดียวกัน
เอาไวดวยกันอยางเหนียวแนน
๑.๒ กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาระหวาง
พ.ศ.๒๓๖๘ - ๒๔๘๙ : มอญชาวนา
วิถีชีวิตของชาวมอญคลองบางนาในชวงพ.ศ.๒๓๖๘ – พ.ศ.๒๔๘๙ หรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘
นั้นถูกแบงออกเปน ๒ สวนใน ๒ พื้นที่ กลาวคือ ในชวงฤดูทํานา ชาวมอญคลองบางนาจะใชชีวิตเพื่อการ
ประกอบอาชีพทํานา ณ คลองบางนา ซึ่งใชเปนพื้นที่ทํามาหากิน โดยปลูกบานเพื่อใชเปนที่อยูชั่วคราวบนพื้นที่
นาของตน ครั้ น เมื่ อ หมดหน า นาจึ งจะกลับ มาอยูกั บ ครอบครั ว และเครือ ญาติ ในพื้น ที่น ครเขื่อ นขั น ธ ห รื อ
พระประแดง ซึ่งเปนพื้นที่ทางสังคมของชาวมอญคลองบางนานั่นเอง
อัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญนครเขื่อนขันธที่อพยพเขามาทํากินในคลองบางนาผานการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน คือ อัตลักษณของ “การประกอบอาชีพทํานาหรือวิถีของชาวนา”
ซึ่งเปนกระบวนการคัดสรรและสรางอัตลักษณความเปนมอญใหสอดคลองและกลมกลืนกับกับวิถีการดํารงชีพ
ในพื้ น ที่ แห ง ใหม กับ คนกลุ มใหม ที่ มีวิ ถีแ หงการดํา รงชีพ รูป แบบเดี ย วกัน และเลือ กแสดงอัต ลักษณ ความ
เป น มอญอย า งเข ม ข น เมื่ อได ก ลั บ ไปร ว มประกอบประเพณีพิธี กรรมกับ สัง คมเครือญาติในนครเขื่ อนขั น ธ
อยางไรก็ตาม อัตลักษณอีกประการหนึ่งที่ชาวมอญเลือกใชในการประกอบสรางตัวตนใหคนไทยไดรับรูวาพวก
เขาเปนชาวมอญ ก็คือ การใชภาษามอญในการสื่อสารระหวางสมาชิกในกลุมชาติพันธุเดียวกัน นั่นเอง

๑๑๙
กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนา คือ
๑) การใช ระบบอุป ถั มภของรัฐ ไทย เนื่ องจากรั ฐไทยไดจัดสรร “ทุ น” ที่ จําเป นสํ าหรับการ
ประกอบอาชีพทํานาใหแกราษฎรชาวมอญ ทั้งเรื่อง ที่ดิน โดยชาวมอญสามารถหักรางถางพง และจับจองพื้นที่
รกรางวางเปล าเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่เหลานั้นใหเปนผืนนาได อยางอิสระเสรี อยางไมจํากัดจํ านวน ทุนที่เป น
เครื่องมือ ที่จําเปนในการทํานาเชน ไถ คราด จอบ และเสียมตาง ๆ ทุนที่เปน แรงงาน ดวยการยกเลิกระบบ
ไพรทาสเพื่อใหชาวมอญมีปริมาณแรงงานมากพอตอการขยายการผลิตขาวใหเพียงพอตอการสงออกไปคาขาย
ยังตางประเทศ ซึ่งทุนทั้ง ๓ ประเภทเปนปจจัยสําคัญในการผลิตขาวเพื่อสงออกในเชิงพาณิชย ทําใหรัฐไทยมี
รายไดจากการคาขายขาวอยางมหาศาล ระบบอุปถัมภของรัฐไทยที่จัดสรรทุนซึ่งเปนปจจัยในการผลิตและ
คาขายขาวใหกับชาวมอญคลองบางนา และตางมีผลประโยชนตอบแทนทางเศรษฐกิจกันนั้น ไดทําใหอัตลักษณ
ความเปน “มอญชาวนา” ของคนมอญคลองบางนาฝงรากลึกและแสดงตัวตนอยางชัดเจนมากขึ้นตามกาลเวลา
๒) การใชสั งคมเครือญาติมอญในการสื บทอดอัตลักษณ ความเปนมอญ เนื่ องจากการศึ กษา
แผนผังเครือญาติไดแสดงใหเห็นถึงสายสัมพันธทางเครือญาติของชาวมอญคลองบางนาที่มีมาอยางยาวนาน
และกลายเปนสังคมเครือญาติขนาดใหญที่เชื่อมถึงกันระหวางพระประแดงและคลองบางนา สังคมเครือญาติที่
ผูกพันกันมาหลายชั่วอายุคนไดกลายเปนกลวิธีหนึ่งที่สามารถดํารงและสืบทอดรากเหงาทางประวัติศาสตรและ
จิตสํานึกของความเปนกลุมชาติพันธุเดียวกัน คือ “คนมอญ” ไวในหมูเครือญาติ และลูกหลานไดอยางเหนียว
แนนตราบจนปจจุบัน
๑.๓ กระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาระหวาง
พ.ศ.๒๔๙๐ - ปจจุบัน : มอญในเมือง
ปจจัยที่สงผลใหชาวมอญคลองบางนาอพยพยายถิ่นออกจากอําเภอพระประแดงมาตั้งถิ่นฐาน
อยางถาวรในคลองบางนาราวปพ.ศ.๒๕๐๘ คือ การขยายตัวของอุตสาหกรรมในอําเภอพระประแดงตั้งแตป
พ.ศ.๒๕๐๓ การตัดถนนบางนา-ตราด ในปพ.ศ.๒๕๐๔ และการตัดถนนสุขุมวิท ๑๐๕ (ถนนลาซาล) ในปพ.ศ.
๒๕๐๖ ซึ่งเปนถนนที่ตัดขนานไปกับคลองบางนาไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกหางจากพื้นที่ของชุมชน
ไมถึง ๑ กิโลเมตร ถนน ๒ เสนนี้ไดเชื่อมตอกับถนนสายหลัก สายรอง และทางดวนกลายเปนโครงขายการ
คมนาคมที่นําผลผลิตจากนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการกระจายไปทั่วประเทศ และไดนําพาอาคาร
สิ่งปลู กสรา งนานาชนิดมาครอบทับ ผืน นาที่เคยเปนพื้นที่ทํามาหากิน ของชาวมอญคลองบางนา พรอมทั้ง
ลอมกรอบใหพื้นที่ที่เคยเปนผืนนาอันกวางใหญไพศาลหดแคบลง เหลือเพียงพื้นที่อยูอาศัยของแตละครอบครัว
และกลายเปนชุมชน “มอญในเมืองหลวง” ที่ซอนตัวอยางเงียบสงบอยูในซอกหลืบของอาคารสูงขนาดใหญ
รายรอบ
ดังนั้น ในชวง ๒๐ ปที่ผานมา คือตั้งแตปพ.ศ.๒๕๔๒ - ปจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๐ กลุมผูอาวุโสของ
ชุมชนจึงเปนกําลังสําคัญในการพยายามรื้อฟน-ประดิษฐสรางวัฒนธรรมประเพณีที่เคยปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

๑๒๐
ของชาวมอญคลองบางนา ในรูปแบบของ “ภาษามอญ อาหารและขนมโบราณ การนับถือผีบรรพบุรุษ การนับ
ถือผีประจําชุมชน การรํามอญและการทําธงตะขาบในประเพณีวันมาฆบูชา” เพื่อสรางและสืบทอดอัตลักษณ
ความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาไวจนถึงปจจุบัน
ขอที่ ๒ แนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญ โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนเพื่อดํารงไวซึ่งอัตลักษณความเปนมอญในเขตพื้นที่เมือง
จากการสนทนากลุมกับผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ จํานวน ๑๐ คน โดยบุคคล
กลุมนี้เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญในชุมชนคลองบางนา
เชน ผูอาวุโสรุนแรกที่อพยพเขามาอาศัยอยูในพื้นที่คลองบางนา และเปนแกนนําสําคัญในการรื้อฟนวัฒนธรรม
ประเพณีของ ชาวมอญคลองบางนาในชวง ๒ ทศวรรษที่ผานมา ซึ่งผูอาวุโสกลุมนี้มีอายุโดยเฉลี่ย ๖๐ ปขึ้นไป
และชาวมอญรุนลูกที่อยูในชวงวัยผูใหญ คือ ผูมีอายุระหวาง ๒๖-๕๙ ป และผูใหญบานชุมชนคลองบางนา
ผูดูแลคุณภาพชีวิตของลูกบานทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข
ผลจากการสนทนากลุมเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญนั้น ผู
รวมสนทนามีแนวคิดอยากจะจัดตั้ง “พิพิธภัณฑทองถิ่นมอญคลองบางนา” ขึ้น เพื่อเปนกลไกในการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษไวใหลูกหลานชาวมอญ
จากการสนทนากับกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ผูมีอายุระหวาง ๑๕-๒๕ ป จํานวน ๑๐ คน โดย
บุคคลกลุมนี้เกิดและอาศัยอยูในชุมชนคลองบางนากับครอบครัวเครือญาติ แตไดไปศึกษาเลาเรียนและทํางาน
นอกชุมชน อยางไรก็ตาม บุคคลเหลานี้ไดเปนกําลังสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาว
มอญตอไป
ผลจากการสนทนากลุมเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวมอญนั้น ผู
รวมสนทนามีแนวคิดอยากจะเขารวมเปน “สมาชิกในองคกรมอญระดับประเทศ” คือ สมาคมไทยรามัญ และ
ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ เพื่อรวมเปนเครือขายในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษกับพี่นอง
ชาวมอญทั่วประเทศ

อภิปรายผล
ตลอดชวงระยะเวลากว า ๑๙๒ ปที่ผานมา นับตั้งแตรัชสมัย พระบาทสมเด็จพุทธเลิ ศหลานภาลัย
รัชกาลที่ ๒ ที่ชาวมอญคลองบางนาไดอพยพยายถิ่นมาจากพมาเพื่อมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณคลองบางนาจนถึง
ปจจุบัน และตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งดานสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการพัฒนา
ประเทศที่ทําใหพื้นที่บางนาเปลี่ยนแปลงกลายเปนเมืองและเขตอุตสาหกรรม ตลอดจนการผสมผสานทาง

๑๒๑
ชาติพันธุของผูคนตางถิ่นนั้น กลุมชาติพันธุมอญคลองบางนาไดสรางและปรับเปลี่ยนอัตลักษณความเปนมอญ
ของตนเองตลอดเวลาตามความสัมพันธที่เปลี่ยนแปลงไป จากการเปน “มอญอพยพ สูการเปนมอญชาวนา
และไดกลายเปนมอญในเมือง” ในที่สุด
ดั ง นั้ น อั ต ลั ก ษณ จึ ง ไม ใ ช เ รื่ อ งที่ ติ ด ตั ว มากั บ ธรรมชาติ หากแต เ ป น สิ่ ง ที่ ถู ก ประกอบสร า งขึ้ น มา
(Socially Construction) จากปฏิสัมพันธกับผูอื่น และ อัตลักษณไมจําเปนตองมีเพียงหนึ่งเดียว สามารถมี
หลายลักษณะประกอบกันขึ้นมา (Barker อางถึงในชวิตรา ตันติมาลา.๒๕๖๐: ๒๖)
ดังจะเห็ น ไดว า อั ตลั กษณความเป นมอญของชาวมอญนครเขื่ อนขันธ ที่อพยพเข ามาทํากิ นในคลอง
บางนาผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน คือ อัตลักษณของ “การประกอบอาชีพทํานาหรือวิถี
ชาวนา” ซึ่งเปนการประกอบสรางอัตลักษณความเปนมอญใหสอดคลองและกลมกลืนกับกับวิถีการดํารงชีพใน
“พื้น ที่แหงใหม” กับ “คนกลุมใหม” คื อ คนไทยที่มีวิถีแหงการดํารงชีพรูป แบบเดียวกัน และเลือกแสดง
อัตลักษณความเปนมอญอยางเขมขนเมื่อไดกลับไปรวมประกอบประเพณีพิธีกรรมกับสังคมเครือญาติในพื้นที่
นครเขื่อนขั นธ และ เมื่อพื้นที่ทางกายภาพของคลองบางนาไดถูกผนวกใหเปนสวนหนึ่งของเมืองหลวง คื อ
กรุงเทพมหานคร วิถีชีวิตและความสัมพันธของคนมอญคลองบางนาก็ไดถูกปรับเปลี่ยนใหกลายเปนวิถีของคน
เมือง อัตลักษณของความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนาเมื่ออยูภายนอกชุมชนจึงถูกปดบังซอนเรนไว
และถูกแสดงออกเมื่อไดกลับไปรวมประกอบประเพณีในชุมชนกับสังคมเครือญาตินั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของวันดี สันติวุฒิเมธี (๒๕๔๕: ๒๒๘-๒๓๒) ที่พบวา ชาวไทใหญในหมูบานเปยงหลวง อําเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม มีกระบวนการเลือกสรรอัตลักษณขึ้นมาสรางพรมแดนทางชาติพันธุของตนอยาง
หลากหลาย เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชวง ๔๐ ปที่ผานมา โดย
กระบวนการสรางอัตลักษณมีความสัมพันธกับกลุมชาติพันธุอื่นที่อยูแวดลอมในลักษณะทาทาย ตอรองและ
ประนีประนอม รวมทั้งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุกัญญา เบาเนิด (๒๕๔๙: ๒๖๕-๒๖๘) ที่คนพบวา กลุม
ชาติพันธุมอญผูอพยพและอยูในฐานะแรงงานขามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร เลือกแสดงอัตลักษณความเปน
มอญแตซอนอัตลักษณความเปนพมา เพื่อสรางการยอมรับและประนีประนอมกับสังคมไทย
ดังนั้น อัตลักษณจึงมิใชเปนสิ่งที่มีอยูแลวในตัวของมันเอง หรือกําเนิดขึ้นมาพรอมกับคนหรือสิ่งของ
แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการตอรองและชวงชิงความหมายถึงการมี “ตัวตน” ในพื้นที่
หรือ การดํารงไวซึ่งอัตลักษณทางชาติพันธุมอญของชาวมอญคลองบางนา และเปนยุทธวิธีที่มีลักษณะของ
ความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา
นอกจากนี้ อัตลักษณทางชาติพันธุที่ใชเปนตัวบงชี้ (Indicators) วา เราเปนใคร ยังเปนสิ่งที่ไมแนนอน
ตายตัว จะเห็นไดวาในแตละชวงเวลา อัตลักษณความเปนมอญไดถูกแสดงผานวัฒนธรรมทั้งในชีวิตประจําวัน
และประเพณีพิธีกรรมที่สํ าคัญ ของชุ มชนมีความแตกตางหลากหลายกันไป อาทิ เชน ภาษามอญ ลักษณะ
บานเรือน การแตงกาย อาหาร อาชีพ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เชน ประเพณีการทําศพ ประเพณีทางศาสนา

๑๒๒
และประเพณีของชุมชน ไดแก สงกรานต ออกพรรษา และประเพณีวันมาฆบูชา และการเปนสังคมเครือญาติที่
นับถือผีตระกูลเดียวกัน
อัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบางนา จึงมิไดดําเนินไปอยางราบเรียบหยุดนิ่ง หากมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตาง ๆ เชน การศึกษา คานิยมในการแตงงาน และความเจริญในการคมนาคมเปน
ตน กลาวคือ จากการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๕ การศึกษาของชาวมอญในประเทศไทยมีแนวโนมที่
จะหันมาศึกษาเปนภาษาไทยมากขึ้น รวมทั้งในเวลาตอมารัฐไดกําหนดใหภิกษุสามเณรหันมาศึกษาเลาเรียน
ตามแบบไทยโดยใชหลักสูตรเดียวกับพระภิกษุไทย ปจจัยดังกลาวจึงทําใหอัตลักษณดานภาษา ทั้งภาษาพูด
และภาษาเขียนของคนมอญคอย ๆ สูญหายไป
การเปลี่ยนแปลงคานิยมในการแตงงานระหวางคนมอญและคนไทยทําใหชาวมอญตองอพยพไปอยู
รวมกับครอบครัวไทยและตองปรับเปลี่ยนอัตลักษณบางประการของตนใหเขากับวัฒนธรรมของคนไทย อาทิ
ประเพณีการแตงงานของมอญนั้น ไมตองนิมนตพระสงฆมารว มในพิธี แตของคนไทยตองนิมนตพระสงฆ
มารวมในพิธีดวย นอกจากนี้ ยังมีการปรับลด ตัดทอน และซอนอัตลักษณความเปนมอญเพื่อใหเกิดการผสม
กลมกลืนกับครอบครัวไทยมากยิ่งขึ้น เชน อัตลักษณทางดานภาษา การแตงกาย อาหารการกิน การปฏิบัติ
ตามความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญ ปจจัยดังกลาวจึงเปนสาเหตุทําใหอัตลักษณความเปน
มอญที่แสดงผานวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณีสําคัญบางประการถูกผสมกลมกลืนเปนคนไทยมาก
ยิ่งขึ้น
การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วไดทําใหการเดินทางไปมาของผูคนเพื่อติดตอคาขาย ศึกษาตอ ทองเที่ยว
การไปมาหาสูกัน ตลอดจนการอพยพยายถิ่นไปประกอบอาชีพอยางอื่นก็สามารถทําไดสะดวกมากยิ่งขึ้น การ
ถายทอดทางวัฒนธรรมระหวางชาวมอญและกลุมชาติพันธุอื่นจึงเกิดขึ้ นทีละเล็กทีละนอย ซึ่งมีสวนใหอัต
ลักษณความเปนมอญที่เคยแสดงผานรูปแบบการดําเนินชีวิต ภาษา การแตงกาย อาหารการกิน คานิยมในการ
ประกอบอาชีพ ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุ ษและการรักษาแบบโบราณดวยไสยศาสตรของชาวมอญคอย ๆ
เปลี่ยนแปลงไป และถูกผสมกลมกลืนใหเขากับบริบทของความเจริญและวิทยาการความกาวหนาของเมือง
ตามลําดับ
ดังนั้น อัตลักษณทางชาติพันธุจึงสามารถปรับเปลี่ยน หรือแมกระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความสัมพันธทางสังคมเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจิตรานุช ปานขาว (๒๕๕๑: ๑๔๗-๑๔๘) ที่
คนพบว า อัตลั กษณความเป นมอญของคนมอญบางขั นหมาก จั งหวั ดลพบุ รี ไดดํารงอยูอยา งซับ ซ อนและ
หลากหลายทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน เนื่องจากคนมอญบางขันหมาก
เลือกที่จะปรับเปลี่ยน เลือกรับและตอรองอัตลักษณ ทําใหอัตลักษณความเปนมอญปรากฏใหเห็นในลักษณะที่
ไมหยุดนิ่ง

๑๒๓
สํ าหรั บ กระบวนการสร า งอั ต ลั ก ษณ ท างชาติ พั น ธุ อ าจมี ทั้ ง การรื้ อ ฟ น ดั ด แปลง ตั ด ทอน หรื อ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในอดีตและนํามาสรางขึ้นใหม เพื่อใชเปนยุทธวิธีในการดํารงและสืบทอดความเปนชาติ
พันธุ เนื่องจากอัตลักษณที่ถูกสรางขึ้นในยุคหนึ่งอาจนํามาใชจําแนกความแตกตางระหวางกลุมชาติพันธุนั้น ๆ
ไดดีในยุคหนึ่ง แตเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป อัตลักษณดังกลาวอาจใชไมไดผล เนื่องจากกลุมชาติพันธุแตละกลุม
มีการปรับตัวและหยิบยืมวัฒนธรรมระหวางกัน ดวยเหตุนี้เมื่ออัตลักษณเกามีพลังนอยลง อัตลักษณใหมจึงถูก
สรางขึ้นมาทดแทน การสืบทอดและผลิตอัตลักษณใหมจึงเกิดขึ้นไดเสมอภายใตกาลเวลาและบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนไป (ฉลาดชาย รมิตานนท.๒๕๔๒: ๑๕๙-๑๗๔)
ดังจะเห็นไดวา ในชวงปพ.ศ.๒๕๔๒ - ปจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อพื้นที่ทางกายภาพของคลองบางนาได
ถูกผนวกใหเปนสวนหนึ่งของเมืองหลวง คือ กรุงเทพมหานคร วิถีชีวิตและความสัมพันธของคนมอญคลองบาง
นาก็ไดถูกปรับเปลี่ยนใหกลายเปนวิถีของคนเมือง แตคนรุนพอแมปูยาตายายของชาวมอญคลองบางนามิยอมให
กลุมชาติพันธุของตนถูกผสมกลมกลืนไปดวย กลับรวมตัวกันขึ้นเปนแกนนําในการรื้อฟนและประดิษฐสราง
วัฒนธรรมมอญในอดีตที่ไดสูญหายไป ในชีวิตประจําวัน ใหกลับมาทําหนาที่เปนเครื่องมือในการแสดงอัตลักษณ
ของชาวมอญ ใหคนภายนอกไดรับรูถึงการมีตัวตนของชาวมอญคลองบางนาผูมีรากเหงาทางประวัติศาสตรมา
อยางยาวนานในพื้นที่แหงนี้ รวมทั้งเพื่อใชเปนเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนลูกหลานในเรื่องความเชื่อ ระบบ
คุณค าและแบบแผนพฤติ กรรมอั นดี งามของบรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังใชกระบวนการรื้อฟน-ประดิษฐ สร าง
ประเพณีพิธีกรรมในวันมาฆบูชาซึ่งเปนประเพณีสําคัญของชุมชน เพื่อใหประเพณีดังกลาวกลับมาทําหนาที่เปน
กลไกสําคัญในรวมกลุมลูกหลานผูมีจิตสํานึกของความเปนมอญใหมาชวยเหลือกันทั้งแรงกาย แรงใจ ขาวของ
เงินทอง และผลิตซ้ําอุดมการณ ความผูกพัน ความเปนเครือญาติของชาวมอญคลองบางนาใหคงความเป น
ปกแผนและอันหนึ่งอันเดียวกันไวไดจนถึงปจจุบัน
กลุ ม ผู อ าวุ โ สของชุ ม ชนได พ ยายามทุ ก วิ ถี ท างในการรื้ อ ฟ น วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ เ คยปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจําวันของชาวมอญคลองบางนา ในรูปแบบของ “ภาษามอญ อาหารและขนมโบราณ การนับถือผี
บรรพบุรุษ และประเพณีวันมาฆบูชา” เพื่อสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญของชาวมอญคลองบาง
นาไวจนถึงปจจุบัน
การรื้อฟนทักษะการอานภาษามอญของกลุมผูอาวุโสชาวมอญ นอกจากจะใชเปนเครื่องมือในการ
ถอดรหัสและถายทอดองคความรูที่บรรจุอยูในเอกสารโบราณตาง ๆ ไปยังเยาวชนรุนหลังแลว ความสามารถ
ในการแปลตําราและคัมภีรภาษามอญเปนภาษาไทย และการบันทึกเรื่องราวความรูเหลานั้นไวเปนลายลักษณ
อักษร ยังสามารถนําไปประดิษฐสรางใหมในฐานะสื่อประชาสัมพันธในงานนิทรรศการตาง ๆ ได นอกจากนี้ ยัง
ทําใหวัฒนธรรมประเพณีที่เคยสูญหายไปในอดีตของชาวมอญคลองบางนา กลับมาทําหนาที่ในการสืบทอด
และดํารงอัตลักษณความเปนมอญไดอีกครั้งหนึ่ง

๑๒๔
อาหารและขนมโบราณที่ถูกรื้อฟนและประดิษฐขึ้นมาใหม เพื่อใชรับประทานกันในครัวเรือนและ
นําไปจัดแสดงนิทรรศการตอสาธารณชน ตางเปนวิ ธีประกอบสรางอัตลักษณความเปนของแทและดั้งเดิม
(Authenticity) ใหกับชาวมอญคลองบางนา วาเปนกลุมชาติพันธุที่ประวัติความเปนมาอยางยาวนานและมี
วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารที่เปนเอกลักษณเฉพาะตนมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยในปจจุบัน ยังมีผูที่มี
ความรูความสามารถในการประกอบอาหารคาวและสามารถสืบทอดกรรมวิธีเหลานี้ไวได ทั้ง ๆ ที่อาหารและ
ขนมดังกลาวเพิ่งไดรับการ รื้อฟนหรือประดิษฐขึ้นมาใหมเมื่อไมถึงสิบปมานี้เอง
การรื้อฟนความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ การรําผี และการนับถือผีประจําหมูบาน
และนํากลับมาสรางใหมบนพื้นที่คลองบางนา เปนการตอกย้ําคติความเชื่อของคนมอญที่มีตอผีบรรพบุรุษวา
การละเลยไมดูแลบรรพบุรุษนั้นจะนํามาซึ่งความไมปกติภายในชีวิต การกระทําดังกลาวเปนการอบรม สั่งสอน
และถายทอดระบบคุณคาและแบบแผนพฤติกรรมที่ชาวมอญพึงกระทําตอบรรพบุรุษใหกับลูกหลานทางออม
เพื่อทําใหลูกหลานที่มีการละเลยหรือหลงลืม กลับมาระลึกถึงบรรพบุรุษอีกครั้ง
นอกจากนี้ การเชื่อวาคนภายในบานเจ็บปวยมีสาเหตุมาจากผีบรรพบุรุษ จึงตองจัดพิธีกรรมขึ้นเพื่อ
ขอขมา ไดผลิตซ้ําความสัมพันธของคนในตระกูลเดียวกันใหกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง หลังจากแยกยายออกไป
จากพื้นที่นานหลายป การไตถามสารทุกขสุขดิบซึ่งกันและกัน การแสดงความหวงใยซึ่งกันและกัน เปนการ
กระชับความสัมพันธและรอยรัดความสัมพันธระหวางบุคคลในสายตระกูลเดียวกันใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น
ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษจึงเปนกลวิธีในการถักทอเชื่อมโยงใหสังคมเครือญาติของชาวมอญคลองบางนาดํารง
อยูไดจนถึงปจจุบัน
ประเพณี วั น มาฆบู ช าของชาวมอญคลองบางนาที่ มี ม าอย า งยาวนายกว า ๘๐ ป ก็ ไ ด มี ก าร
“เปลี่ยนแปลงวันจัด” จากวันฉัตรมงคล เดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงที่สมาชิกในครอบครัวมอญคลองบางนา
กําลังเตรียมดํานาและตกกลาในชวงหนาฝนอยาง เรงรีบ มาเปนวันมาฆบูชา เดือนมีนาคม ซึ่งเปนชวงเวลาที่
ชาวมอญเก็บ เกี่ ยวข า วเสร็ จแล ว จึ งมี เวลาในการเตรีย มงานบุญ ในวัน พระใหญไดอยางเต็มที่ มีการ “ลด
ขั้น ตอน” การประกอบพิ ธีกรรมต างๆ จากที่เคยจัดเต็มวัน เหลือเพีย งครึ่งวัน เนื่องจากคาใชจายในการ
ประกอบประเพณีไดสูงขึ้นแตจํานวนสมาชิกในชุมชนมอญคลองบางนาลดลง เงินที่ชาวมอญรวมกันทําบุญ
ไมเพียงพอกับคาใชจาย และมีการ“ปรับเปลี่ยน”อาหารคาว-หวานที่ชาวมอญคลองบางนานํามาถวายเพลแด
พระภิกษุสงฆใหเปนอาหารไทยทั่วไป เนื่องดวยวิถีการดํารงชีวิตของชาวมอญคลองบางนาไดกลายเปนคนเมือง
หลวงอยางเต็มตัว อาหารการกินในแตละวันจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปใหรับประทานแบบคนไทยและรับประทาน
อาหารจานดวนทั่วไป
การรื้อฟน ประดิษฐสรางประเพณีจึงเปนยุทธวิธีในการปรับตัวและผลิตสรางอัตลักษณความเปนมอญ
ในแตละบริบท เพื่อดํารงความเปนชาติพันธุของตนเองไวไมใหถูกกลืนกลายและหลอมรวมไปกับกระแสโลกาภิวัตน และกลายเปนทุนวัฒนธรรมที่สามารถทําใหกลุมชาติพันธุมอญใชเปนเครื่องมือในการสรางความเปน

๑๒๕
ป กแผ น และดํ า รงความเป น ชุ มชนไว ได อยา งเขม แข็ง ซึ่งสอดคล องกับ ผลการศึกษาของจิ นตนา แปบดิ บ
(๒๕๕๖: ๗๕) ไดศึกษาเรื่อง วาทกรรมอัตลักษณไทใหญชุมชนบานเมาะหลวง ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ
จั ง หวั ด ลํ า ปาง ได พ บว า ชุ ม ชนบ า นเมาะหลวงได มี ก ระบวนการสร า งอั ต ลั ก ษณ ค วามเป น ไทใหญ ผ า น
กระบวนการรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณีการแสดงศิลปะแบบไทใหญ เชน การแสดงชุดฟอนกองมองเจิง ฟอนกอง
กันยาว ฟอนนางนก และฟอนกิงกะหรา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารใหคนในชุมชน กลุมชาติพันธุอื่นใน
ชุมชนและสังคมภายนอกชุมชนบานเมาะหลวง ใหไดรับรูการมีตัวตนของกลุมลูกหลายชาวใหญชุมชนบาน
เมาะหลวง
สําหรับประเด็นคุณคาของการรื้อฟน ประดิษฐสรางวัฒนธรรมในอดีตของชาวมอญคลองบางนา เพื่อ
ใชเปนยุทธวิธีในการสืบทอดอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอญนั้น ประเพณีและพิธีกรรมที่ไดถูกรื้อฟนก็ไดเปน
เครื่องมืออันทรงพลังในการ “สื่อสาร” อัตลักษณความเปนมอญจากชาวมอญรุนหนึ่งไปยังชาวมอญอีกรุนหนึ่ง
ตลอดจนสร า งความรู สึ กเป น พวกเดี ย วกัน ผานสัญ ลักษณทางวัฒ นธรรมประเภทตาง ๆ ในประเพณีและ
พิธีกรรม อาทิ ภาษา การแตงกาย การรํามอญ การทําธงตะขาบ การนับถือผีบรรพบุรุษ การนับถือผีประจํา
ชุมชน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพิทยา บุษรารัตน และอารยา ดําเรือง (๒๕๕๗: ๒๘) ที่พบวา
ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการทางสังคมเพื่อการธํารงและสืบสานความเปนไทยของคนไทยที่อาศัยอยูในรัฐทาง
ตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย คือ การรื้อฟน ความเชื่ อเกี่ยวกับ ผีบรรพบุรุษหรือผีปู ยาตายาย พิธีกรรม
เกี่ยวกับความเชื่อนี้ทําใหเกิดการรวมกลุมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สรางใหเกิดความรูสึกและความสามัคคีใน
หมูคณะ จึงถือไดวาความเชื่อและพิธีกรรมเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการธํารงและ สืบสานความเปนไทยของ
คนไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย และสอดคลองกับผลการศึกษาของณัฐภัทร สุรินทรวงศ (๒๕๕๒:
๑๕๔-๑๕๖) ที่พบวา กระบวนการสรางความเปนชุมชนบานดอกบัว มีความเชื่อและพิธีกรรมฟอนผีเปนกลไก
สําคัญใหเกิดกระบวนการชุมชน ไดแก การรื้อฟนสํานึกแหงรากเหงา การสรางคุณคาของความเปนชุมชนและ
การสรางพลังของชุมชน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
๑. ผลการวิจัยกอใหเกิดองคความรู ความเขาใจในวงกวางในประเด็นอัตลักษณความเปนมอญและ
การดํารงอยูของกลุมชาติพันธุมอญในเมืองหลวงที่แสดงออกผานวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันและประเพณี
พิธีกรรมที่สําคัญของชุมชนวา มีกระบวนการและยุทธวิธีในการปรับตัวและผลิตสรางอัตลักษณความเปนมอญ
ในแตละบริบท เพื่อดํารงความเปนชาติพันธุของตนเองไวไดอยางไร ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษที่กลุมชาติพันธุ

๑๒๖
ตาง ๆ ในเขตพื้นที่เมืองสามารถศึกษาและนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยหันมาให
ความสนใจในคุณคาของ อัตลักษณทางชาติพันธุ และตระหนักในพลังของทุนวัฒนธรรมของตนที่สามารถใช
เปนเครื่องมือในการสรางความเปนปกแผน และดํารงความเปนชุมชนไวไดอยางเขมแข็งทามกลางกระแส
โลกาภิวัตนในปจจุบัน
๒. ชาวชุมชนมอญคลองบางนา ผูเปนเจาของวัฒนธรรมสามารถใชผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนขอมูล
ทางประวัติศาสตรที่ทําใหเห็นถึงยุทธวิธีของบรรพบุรุษในการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนมอญ ซึ่ง
เปนกลุมชาติพันธุที่มีประวัติความเปนมาอยางยาวนานจนถึงปจจุบันกวา ๑๙๒ ป ขอเท็จจริงดังกลาวจะทําให
สมาชิกชุมชนมอญคลองบางนาเกิดความภาคภูมิใจในรากเหงาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของตน และ
เกิ ดกิ จ กรรมหรื อความเคลื่ อนไหวในการอนุรักษวัฒ นธรรม โดยการรว มมือกัน ผลักดัน ใหโ ครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑทองถิ่นมอญคลองบางนาใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม เพื่อการแสดงถึงการมีตัวตนและสะทอนตัวตน
ของคนมอญคลองบางนาบนพื้นที่ทางสังคม
๓. สํานักงานเขตบางนา หนวยงานผูรับผิดชอบในการดูแลทุกขสุขของราษฎรชาวมอญคลองบางนา
โดยตรง ควรตระหนักถึงคุณคาของทุนทางวัฒนธรรมของชาวมอญคลองบางนา วาเปนพลังและกลไกสําคัญยิ่ง
ที่กอใหเกิดความเขมแข็งและดํารงไวซึ่งความเปนชุมชน ซึ่งเปนปจจัย/เครื่องมือสําคัญที่ทําใหการพัฒนาเกิด
ความยั่งยืนทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน โดยการบรรจุโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นมอญคลองบางนาไวในแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขต เพื่อจัดสรรงบประมาณและนักวิชาการในการ
ดําเนินงานใหแกชุมชน และทําใหชุมชนมีความมั่นใจวาภาครัฐใหความสนใจและเห็นถึงความสําคัญของทุน
ทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมาตั้งแตบรรพบุรุษของชาวมอญคลองบางนา
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรมีการวิ จัย เพื่ อรวบรวมขอมูลดานศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปญ ญาดานตาง ๆ ของชาวมอญ
คลองบางนา เพื่อใชเปนคลังขอมูลในการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น
๒. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนในประเด็นความตองการเขามามีสวนรวมในการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น เพื่อนําขอมูลมาวางแผนในการดําเนินงานระยะยาว
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