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บทคัดย่อ
การวิจั ยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม
และ
ภูมิป๎ญญา ไทยรามัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบล
บางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นการวิจัยและพั ฒนา ที่เน้นการ วิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยการเสริมพลังกันของผู้มี ส่วนได้เสีย สาคัญ ๓ ภาคส่วน ได้แก่ ภาคชุมชน ภาค
วิชาการ และภาคผู้สนับสนุน โดยดาเนินการวิจัย ๓ ระยะ คือ ๑) การศึกษาทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญตาบลบางขันหมาก เป็นการวิจัยภาคสนามโดยก ารประชุมกลุ่มผู้ให้
ข้อมู ลสาคัญและการสารวจชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา๒) การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มี
ชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญตาบลบางขันหมาก เป็นการวิจัยและ
พัฒนาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจร
PDCA วิเคราะห์ข้อ มูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา และ ๓) การจัดทาแผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบล
บางขันหมาก เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจร
PDCA วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยและพัฒนาที่สาคัญ คือ
๑. ชาวไทยรามัญตาบลบางขันหมาก ได้สร้างสรรค์และสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
ภูมิป๎ญญามาอย่างต่อเนื่อง
๒. สามารถ พัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ
ตาบลบางขันหมาก ได้ดังนี้ ๑) ด้านงานศิลปะและหัตถกรรม ๒) ด้านประเพณี (สงกรานต์ ) ๓) ด้าน
ประเพณี (ผ้าปุาทางเรือ ) ๔) ด้านประเพณี (ตักบาตรน้าผึ้ง ) ๕) ด้านพิธีกรรม/ความเชื่อ (ไหว้ผีมอญ)
๖) ด้านอาหารพื้นบ้าน ๗) ด้านวิถีชีวิต (ตลาดมอญ) ๘) ด้านวิถีชีวิต (การแต่งกาย) ๙) ด้านวิถีชีวิต
(ภาษามอญ) ๑๐) ด้านวิถีชีวิต (การละเล่นพื้นบ้าน) และ ๑๑) ด้านวิถีชีวิต (อิฐมอญ)
๓. สามารถ จัดทาแผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบาง
ขันหมาก ได้ ๓ ลักษณะ คือ ๑) ด้านความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม ๒) ด้านวิถีชีวิตและการทามา
หากิน และ ๓) ด้านงานสถาป๎ตยกรรม
คาสาคัญ: พิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้และการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ไทยรามัญตาบลบางขันหมาก
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ABSTRACT
The research objectives was to develop living museum for lifelong learning and
cultural tourism promotion of Thai-Mon cultural group, Bangkhanmak sub-district, Muang
district, LopBuri province. The research and development (R&D) process was divided into
๓ steps; ๑. study of contexts and cultural capital of Thai-Mon cultural group,
Bangkhanmak sub-district, field research methodology was applied by in-depth interview,
non-participatory observation, focus group discussion, and documentary analysis). Data
was analyzed by content analysis, ๒. development living museum for lifelong learning
and cultural tourism promotion, participatory action research methodology was applied,
by focus group discussion of key-informants and stakeholders to R&D by PDCA cycle, and
๓. proposed planning for lifelong learning and cultural tourism promotion, participatory
action research methodology was applied, by focus group discussion of key-informants
and stakeholders to R&D by PDCA cycle,
The main findings were:
๑. Thai-Mon cultural group Bangkhanmak sub-district were created and inherit
cultural identity and local wisdom continuously.
๒. Developed ๑๑ living museums to identified way of life and local wisdom of
Thai-Mon cultural group Bangkhanmak sub-district; ๑) art and handicraft, ๒) Songkran,
๓) make merit by boats, ๔) giving honey to monk, ๕) pay respect to ancestors,
๖) traditional food, ๗) Mon market, ๘) Mon dressing, ๙) Mon language, ๑๐) traditional
plays, and ๑๑) Mon brick.
๓. Proposed planning for lifelong learning and cultural tourism promotion
based on cultural capital of Thai-Mon cultural group Bangkhanmak sub-district;
๑) beliefs, traditions and rituals, ๒) life and livelihood and ๓) architecture.
Keyword: living museum, lifelong learning and cultural tourism, Thai-Mon Bangkhanmak

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้สาเร็จลงได้เพราะความเห็นคุณค่าและความสาคัญของ “ทุนทางวัฒนธรรม” และ
“พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ” จนสามารถ ร่วมกัน พัฒนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม
และ
ภูมิป๎ญญา ไทยรามัญตาบลบางขันหมาก อาเภอ เมือง จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับการคัดสรร ได้แก่
๑) ด้านงานศิลปะและหัตถกรรม ๒) ด้านประเพณี (สงกรานต์ ) ๓) ด้านประเพณี (ผ้าปุาทางเรือ )
๔) ด้านประเพณี (ตักบาตรน้าผึ้ง ) ๕) ด้านพิธีกรรม/ความเชื่อ (ไหว้ผีมอญ) ๖) ด้านอาหารพื้นบ้าน
๗) ด้านวิถีชีวิต (ตลาดมอญ) ๘) ด้านวิถีชีวิต (การแต่งกาย) ๙) ด้านวิถีชีวิต (ภาษามอญ) ๑๐) ด้านวิถี
ชีวิต (การละเล่นพื้นบ้าน ) และ ๑๑) ด้านวิถีชีวิต (อิฐมอญ) ซึ่งสามารถใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่จะนามาซึ่ง
ความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาของชาวไทย รามัญตาบลบาง
ขันหมาก และความรัก ความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยรามัญตาบลบางขันหมาก กับนักท่องเที่ยวผู้มา
เยือน นอกจากความเข้าใจอันดีและการยอมรับนับถือในความต่างทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา
ของไทยรามัญตาบลบางขันหมาก ที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้ว ยังนาไปสู่การสร้างรายได้จากการจัด
“การบริการ” และ “สินค้า” ที่พัฒนาต่อยอดจากฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาด้วยการส่งเสริม
การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมจะเป็นการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ท้องถิ่นไปพร้อมกันด้วย
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสาคัญที่ทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จลงได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพระป๎ญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันผู้เป็นกาลังหลักสาคัญยิ่งในการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก รวมทั้งชาวไทยรามัญตาบลบางขันหมากผู้ให้ข้อมูลสาคัญและผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝุาย ที่ได้กรุณามีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการร่วมกันวิเคราะห์ นาเสนอทางเลือกต่างๆ ร่วมกัน
ปฏิบัติการ และพัฒนาปรับปรุง จนสามารถ พัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และ
ภูมิป๎ญญา ไทยรามัญตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในงานวิจัยนีจ้ นสาเร็จได้ ผู้วิจัย
สานึกในพระคุณและขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
กานดา เต๊ะขันหมาก
พฤษภาคม ๒๕๖๑

สารบัญ
หน้า

บทคัดย่อ.............................................................................................................................
ABSTRACT……………………………………………………………………………..…………………………….
กิตติกรรมประกาศ...............................................................................................................
สารบัญเรื่อง.........................................................................................................................
สารบัญภาพ.........................................................................................................................
บทที่ ๑ บทนา........................................................................................…….………...…
ความสาคัญและที่มาของป๎ญหาการวิจัย ……………….….....………………...….……..……….…
วัตถุประสงค์การวิจัย......................................................................................................
คาถามหลักในการวิจัย....................................................................................................
ขอบเขตการวิจัย.............................................................................................................
กรอบแนวความคิดในการวิจัย........................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย.........................................................................................
บทที่ ๒ การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง…………..................…………
วัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรม....................................................................................
พิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์มีชีวิต......................................................................................
การเรียนรู้ตลอดชีวิต......................................................................................................
การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม........................…………….........................
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.........................................................................................................
บทที่ ๓ วิธีดาเนินการวิจัย……………………………………………….……………….….………...…
ระยะที่ ๑ การศึกษาทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …………………..……….……..………..
ระยะที่ ๒ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา
ไทยรามัญ ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี .................................
ระยะที่ ๓ การจัดทาแผนส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จัง หวัดลพบุรี ....................................................
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย...............................................................................................

ก
ข
ค
ง
ช
๑
๑
๔
๔
๕
๖
๗
๙
๙
๒๐
๒๕
๒๗
๓๖
๔๐
๔๑
๔๑
๔๓
๔๖

จ
บทที่ ๔ ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยรามัญ ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี..................................................……………………….………....………
ประวัติความเป็นมา การอพยพ และการตั้งถิ่นฐาน...……………...……………………………..
สภาพหมู่บ้านชาวมอญบางขันหมาก.............................................................................
วิถีชีวิต ประเพณี และพิธีกรรมของชาวมอญบางขันหมาก..........……..………………………
วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมาก....................................................
บทที่ ๕ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ไทยรามัญ
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ....... ........................................
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๑ ภูมิป๎ญญาด้านงานศิลปะและหัตถกรรม..........................................
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๒ ภูมิป๎ญญาด้านประเพณี
(สงกรานต์).....................................................
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๓ ภูมิป๎ญญาด้านประเพณี (ผ้าปุาทางเรือ)..........................................
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๔ ภูมิป๎ญญาด้านประเพณี (ตักบาตรน้าผึ้ง).........................................
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๕ ภูมิป๎ญญาด้านพิธีกรรม/ความเชื่อ (ไหว้ผีมอญ)..............................
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๖ ภูมิป๎ญญาด้านอาหารพื้นบ้าน.........................................................
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๗ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (ตลาดมอญ).................................................
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๘ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (การแต่งกาย)...............................................
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๙ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (ภาษามอญ).................................................
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๑๐ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (การละเล่นพื้นบ้าน)..................................
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๑๑ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (อิฐมอญ)...................................................
บทที่ ๖ แผนการจัดการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐาน ทุน
ทางวัฒนธรรมไทยเบิ้งโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ...............
แผนส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาบลบางขันหมาก
ด้านความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม................................................................
แผนส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาบลบางขันหมาก
ด้านวิถีชีวิตและการทามาหากิน.........................................................................
แผนส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาบลบางขันหมาก
ด้านงานสถาป๎ตยกรรม.......................................................................................
แผนส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี .
ปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ......

๔๘
๔๘
๕๐
๕๒
๖๑
๗๙
๗๙
๘๑
๘๔
๘๕
๘๘
๙๒
๙๗
๑๐๐
๑๐๓
๑๐๖
๑๑๔
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๗
๑๓๓
๑๓๖
๑๓๙

ฉ
บทที่ ๗ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากการวิจัย.....................................………
สรุปการวิจัย............……………………………………………………………………………………………
อภิปรายผลการวิจัย........................................................................................................
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ...............................................................................................
บรรณานุกรม……………………………............................................................…….…………
ประวัตินักวิจัย.............………………….........................................................…….…………

๑๔๑
๑๔๑
๑๔๕
๑๔๗
๑๔๙
๑๕๓

สารบัญภาพ
ภาพ ๑
ภาพ ๒

กรอบแนวความคิดการวิจัยและพัฒนา .....................................................
การวิจัยและพัฒนาตามโครงการวิจัย.........................................................

หน้า
๖
๔๐

บทที่ ๑
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
ภูมิป๎ญญาคือพลังทางวัฒนธรรม เป็นอาวุธสาคัญเพื่อต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจทุนนิยมต้องบารุง
รากแก้วที่สาคัญนี้ให้สมบูรณ์ แข็งแรง คงทน ซึ่งจะส่งผลถึง ความสง่างามที่โดดเด่นในโลกใบนี้ ซึ่ง
ป๎จจุบันกระบวนการพัฒนาประเทศกาลังพลิกผันจากกระแสหลักมาสู่กระแสพื้นบ้าน ทาให้คาว่า “ภูมิ
ป๎ญญาชาวบ้าน ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ภูมิป๎ญญาไทย และการพึ่งตนเอง” เป็นคานิยมในกระบวนการพัฒนา
ป๎จจุบัน ถึงเวลาที่ต้องหวนกลับไปมองคนบางกลุ่มที่ดารงชีวิตตามวิถีชีวิตเดิมในอดีต มีชีวิตอยู่อย่างไม่
มีป๎ญหาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีกลไกสาคัญที่เอื้อต่อการอนุรักษ์
ฟื้นฟู พัฒนาภูมิป๎ญญาอย่างเป็นระบบ แนวการจัดการศึกษาให้ความสาคัญกับภูมิป๎ญญาด้วยการนามา
พัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ และ
ต่อเนื่องถึงแผนฯ ฉบับที่ ๑๑ ก็เน้นการใช้ประโยชน์จากภูมิป๎ญญาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
บนพื้นฐานของการ อนุรักษ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทย มุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมี
ดุลยภาพ เป็นต้น(เสรี พงศ์พิศ, ๒๕๓๖, หน้า ๔๑)
พิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องจาเป็นสาหรับสั งคมทุกระดับ เพราะในแต่ละสังคม แต่ละชุมชน แต่ละ
กลุ่มคน แต่ละวัฒนธรรมต่างมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมทั้งที่มีสภาพเป็น
มรดกและยังเป็นวิถีชีวิตร่วมสมัยที่ยังใช้ประโยชน์อยู่มากมาย เป็นประจักษ์พยานที่แสดงถึงรากเหง้า
ความเป็นมาและพัฒนาการของชุม ชน (สายันต์ ไพรชาญจิตร์ , ๒๕๔๗, หน้า ๖๙) พิพิธภัณฑ์เป็น
ตัวกระตุ้นและสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นให้กระหายความรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมจิตนาการ (สุทธาสินี วัชรบูล , ๒๕๔๔ , หน้า ๙-๑๐) ความสาเร็จของพิพิธภัณฑ์ในแต่ละ
ท้องถิ่นนั้นขึ้นอยู่กับบทบา ทของพิพิธภัณฑ์ว่าจะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของ
ท้องถิ่นให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นชุมชนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ามี
การศึกษารวบรวมสั่งสมความรู้และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสร้างความร่วมมือให้เป็นการ
ดาเนินการโดยคนในท้องถิ่ นเพื่อคนในท้องถิ่นเป็นสาคัญ (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๕๑, หน้า ๘๑-๘๗)
โดยในป๎จจุบันได้มีการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (living museum) ซึ่งเน้นใน ๓ เรื่องสาคัญ คือ ๑)
วัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ๒) ข้อมูลความรู้ และ ๓) กิจกรรมของชุมนุม โดยมี
พัฒนาการจากตะวั นตก และในป๎จจุบันมีหลากหลายขึ้นในประเทศไทย เช่น ตลาดร้อยปีสามชุก
อัมพวา เพลินวาน เมืองแม่ฮ่องสอน บ้านขี้เหล็กใหญ่
(จังหวัดชัยภูมิ ) บ้านหนองขาว (จังหวัด
กาญจนบุรี) บ้านแขนน (จังหวัดภูเก็ต) บ้านยี่สาร (จังหวัดสมุทรสงคราม) เป็นต้น

๒
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism) ถือเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบหนึ่ง
ที่เป็น การเดินทางเพื่อชื่นชมกับเอกลักษณ์ ความงดงามทางวัฒนธรรมชองกลุ่มชนอื่น มุ่งเรียนรู้จาก
วัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ที่กว้างไกล จากการมีประสบการณ์ในแหล่งวัฒนธรรมที่คง
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเป็นวิธีทางหนึ่งในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสาคัญในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป โดยการได้เผยแพร่ออกไปสู่ส ายตาสาธารณชน และเป็นกลไกหนึ่งของการ
คงไว้ซึ่งความสาคัญของสถานที่เหล่านั้นด้วย เป็นรูปแบบที่มีรากฐานแนวคิดจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบกาลังได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลาดับทั้งนี้จะต้อง
เคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดมิตร ภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และความซาบซึ้งตรึง
ใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , ๒๕๔๘, หน้า ๒๓๘) ประโยชน์ที่ได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จะช่วย
ให้นักท่องเที่ยวกับผู้คนในท้องถิ่นได้มีโอ กาสรู้จักกัน ก่อให้ เกิดความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ
และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีที่จะนาไปสู่ความเป็นเพื่อนร่วม
โลกและเกิดสันติภาพขึ้นแก่โลก พนิตสุภา ธรรมประมวล และกาสัก เต๊ะขันหมาก (๒๕๕๓) ได้ศึกษา
และเสนอว่ากลยุทธ์และแผนการ ตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี ที่
สาคัญคือ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเริมและสร้างโอกาสการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
มอญบางขันหมาก จั งหวัด ลพบุรี เป็นมอญที่อพยพมาจากอาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
และอา เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พระนครศรี อยุธยา และสิงห์บุรี เมื่อ กว่า ๑๖๐ ปี
มาแล้ว เรียกตัวเองว่า "ไทยรามัญ " แต่คนทั่วไปจะรู้จักกันในนาม "มอญบางขันหมาก " โดยตัง้
บ้านเรือนอยู่ ใน ๗ หมู่บ้าน (จาก ๑๑ หมู่บ้าน) ของตาบลบางขันหมาก มีประชากรถึง ๓ ใน ๔ ของ
ประชากรทัง้ ตาบล ชาวมอญกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น
ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้อย่างเหนียวแน่น มีความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม วัฒนธรรม
ตนเองอย่างสูง มีการรวมกลุ่มคนตระกูลหรือนามสกุลเดียวกัน
ชาวมอญบางขันหมากนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดและมีใจบุญสุนทาน สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณ ๔ วัด ที่วัดจะมีเสาหงส์ปรากฏให้เห็นเพราะชาวมอญเชื่อว่าตนสืบเชื้อสายมา
จากหงสาวดี ส่วนใหญ่ ยังคงยึดมั่นอยู่ในประเพณีความเชื่ออันมีเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่ม วัฒนธรรม
มอญ โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ จะถือเป็นธรรมเนียมว่าจะทาบุญรวม ๕ วัน
คือ วันที่ ๑๓ เมษายน จะมีการทาบุญทุกวัด หลังจากนั้นชาวมอญบางขันหมากจะมาทาบุญรวมกัน
เริ่มจากวันที่ ๑๔ วัดโพธิ์ระหัด วันที่ ๑๕ วัดกลาง วันที่ ๑๖ วัดอัมพวัน และวันที่ ๑๗ วัดทุ่ง โดยตอน
เช้าไปทาบุญที่วัด กลางวันถวายเพลพระแล้วกินอาหารกลางวันร่วมกัน(พิเศษที่วัดอัมพวันจะเป็นข้าวแช่)
ตอนบ่ายมีการเล่นสะบ้า เข้าผี สรงน้าพระ ตกเย็นจะมีการขนทรายเข้าวัดและก่อพระเจดีย์ทราย พระ

๓
ทาพิธีสวดมนต์เย็น ตกค่าชาวบ้านจะรวมกลุ่มกัน ร้องเพลงขอขนมไปตามหมู่บ้าน เล่นเข้าผี นางกวัก
ผีสาก ผีดาว สลับกับการร้องทาเพลงอย่างสนุกสนาน
ในขณะเดียวกันก็นับถือผีด้วย ผีที่นับถือคือ ผีเรือน ผีบรรพบุรุษ ผีประจาตระกูล ผีหมู่บ้าน
เป็นต้น มีพิธีกรรมเลี้ยงผีในเดือน ๖-๘ ของทุกปี ชาวมอญบางขันหมากสามารถพูดภาษามอญได้เกือบ
ทุกคนแม้กระทั่งเด็ ก พระภิกษุสวดมนต์ เป็นภาษามอญ แต่มีผู้อ่านเขียนภาษามอญได้ไม่เกิน ๑๐ คน
ชายชาวมอญ บางขันหมาก นิยมนุ่งผ้าโสร่งสวมเสื้อคอกลมผ่าอกและคาดผ้าขาวม้าที่เอว ส่วนสตรี
สูงอายุนิยมสวมผ้าซิ่นหรือผ้าถุงซึ่งในอดีตทอผ้านุ่งใช้เอง แต่เสื้อแขนกระบอกสามส่วนนั้นซื้อผ้าขาว
จากตลาดในตัว เมืองลพบุรีมาตัด ไม่นิยมสวมโจงกระเบนแบบคนไทย นอกจากนี้ยังนิยมใช้สไบคล้อง
คอปล่อยชายยาว ๒ ข้าง เมื่อไปวัดจะใช้สไบพาดเฉียงไหล่ เวลากราบพระจะปล่อยชายข้างหนึ่งลงมา
รองกราบ นอกจากนี้ยังนิยมสวมต่างหู เจาะหูกันเกือบทุกคน เด็กชายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คือ ผม
โก๊ะ โดยไว้ผมยาวเฉพาะบริเ วณขวัญที่กลางกระหม่อมแล้วโกนบริเวณอื่นทิ้ง การไว้ผมโก๊ะน่าจะมี
รากฐานมาจากความเชื่อเรื่อง "ขวัญ" และความเชื่อที่สาคัญมากว่าเด็กผู้ชายคือผู้ที่จะต้องสืบสานวงศ์
ตระกูลต่อไป จึงให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับเด็กเพศชาย
อาชีพดั้งเดิมคือการทานา ว่ างจากงานทานาก็ทาหัตถกร รมจักสานทั้งหญิงและชา ย
ทั้งเครื่องมือจับปลา เครื่องใช้ในครัวเรือน ฝีมือจักสานละเอียดประ ณีตงดงามมาก ยังมีอาชีพการทา
อิฐ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี อิฐมอญบางขันหมากมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของ
ท้องตลาด และชาวมอญบางขันหมากจับปลาน้าจืดเป็น ล่าเป็นสันและยังรู้จักการถนอมอาหาร
เกี่ยวกับปลาเป็นอย่างดี อาหารส่วนใหญ่คล้ายคนไทยทั่วไป แต่มีอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญ
บางขันหมากเท่านั้น กล่าวคือ ข้าวแช่ ซึง่ เป็นอาหารพิเศษที่มีเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือหน้า
ร้อนเท่านั้น โดยจะใช้ข้าวหอมมะลิหุงให้สุก แล้วอบควันเทียน ใช้ข้าวลงแช่ในน้าเย็นที่ลอยดอกมะลิ
แล้วกินพร้อมกับข้าวที่เตรียมไว้ จะได้อาหารที่เย็นและมีกลิ่นหอมชื่นใจ คลายร้อนได้ นอกจากนั้นยังมี
แกงมะตาด แกงกระเจี๊ยบ และแกงเอื้อง เป็นต้น
ชาวมอญ บางขันหมากได้สั่งสม พัฒนา และอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและ ภูมิป๎ ญญาไทย
รามัญที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะไว้ มาก แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก ขาดการเชื่อมโยงระดับท้องถิ่นและ
ชุมชน เป็นเพราะการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมที่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ทั้งในด้านการ
วางแผนจัดการรูปแบบการท่องเที่ยว การระบุทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
จุดเด่น อัต ลักษณ์ และศักยภาพเชิงพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม มากยิ่ง ขึ้น จนสามารถเรียงร้อยเรื่องราว
เชื่อมโยง เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับที่กาสัก เต๊ะขันหมาก
พนิตสุภา ธรรมประมวล และกานดา เต๊ะขันหมาก (๒๕๕๗) ที่เสนอว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ
ทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ควร ประกอบด้วย ๒
ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ การศึกษาและพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน /ท้องถิ่นต่างๆ ในการ

๔
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และ การสร้างโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น
และอานวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน /ท้องถิ่นต่างๆ ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้น เพื่อให้ ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็น กลุ่มวัฒนธรรมไทยรามัญ สามารถ จัดการการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม สู่
เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจาปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทาให้ผู้ประกอบการ ชุมชน มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรทาหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ทางวิชาการโดยร่วมมือกับชุมชน/ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ซึ่งนอกจากจะทาให้ชุมชน /ท้องถิ่นเกิดความรู้ /
เกิดเจตคติที่ด/ี มีทักษะและสามารถอนุรักษ์และสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่นอย่าง
เป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของตาบลบางขันหมากเป็นฐานแล้ว ยังจะก่อให้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติกา รจริง (interactive learning through action) ที่จะสามารถ
ถ่ายโยงประสบการณ์การเรียนรู้นี้ ไปใช้ในการแก้ป๎ญหา/พัฒนาในเรื่องอื่นๆ จนสามารถสร้างชุมชนให้
เกิดความเข้มแข็งได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญเ พื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ย่อย ๓ ประการ ดังนี้
๑. เพื่อศึกษาทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
๒. เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์มี ชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ตาบล
บางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๓. เพื่อ จัดทาแผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
คาถามหลักในการวิจัย
การ พัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี มุ่งตอบคาถามหลักของการวิจัย (research question) ๓ ประการ ดังนี้
๑. ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญบางขันหมาก คืออะไรบ้าง

๕
๒. จะสามารถนา ทุน ทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญบางขันหมาก มาพัฒนาให้
เป็น พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ได้อย่างไร
๓. การส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บนฐาน ทุนทางวัฒนธรรม และ
ภูมิป๎ญญา ไทยรามัญบางขันหมาก ควรเป็นอย่างไร
ขอบเขตการวิจัย
๑. ขอบเขตเนื้อหา
๑.๑ ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะเด่นทางสังคมที่เอื้อต่อการเป็นพลังขับเคลื่อน
ให้ชุมชนไทยรามัญตาบลบางขันหมาก สามารถพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมได้ ประกอบด้วย ๑) ประวัติความเป็นมา ๒) สภาพทั่วไปของตาบล ๓) ศาสนา ความ
เชื่อ และประเพณี และ ๔) วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยรามัญตาบลบางขันหมาก
๑.๒ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ
ซึง่ เป็นการนาทุน ทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ เชื่อมโยงสู่ การเรียนรูแ้ ละการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่
๑.๒.๑ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
๑.๒.๒ วิถีชีวิตและการทามาหากิน
๑.๒.๓ งานสถาป๎ตยกรรม
๑.๓ การจัดทาแผนส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึง่ เป็นการนาทุน ทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ เชื่อมโยงสู่ การ
เรียนรู้และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่
๑.๓.๑ แผนส่งเสริม การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก
ด้านความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
๑.๓.๒ แผนส่งเสริม การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก
ด้านวิถีชีวิตและการทามาหากิน
๑.๓.๓ แผนส่งเสริม การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก
ด้านงานสถาป๎ตยกรรม
๒. ขอบเขตประชากร
ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informant) และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) กับการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ มีชีวิต บนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ ญญาไทยรามัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๓ ภาคส่วน
คือ ๑) ภาคผู้บริการ (ชาวไทยรามัญตาบลบางขันหมาก ) ๒) ภาควิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

๖
สตรี/มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา สถาบันการศึกษา และ หน่วยงานต่างๆ ) และ ๓) ภาค
นโยบาย/ผู้สนับสนุนในจังหวัด ลพบุรี (จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
และการท่องเที่ยวจังหวัด เป็นต้น)
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
๑. กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมของ ชาวไทยร ามัญเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
มีกรอบแนวความคิดของการวิจัย ดังภาพ ๑
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
[ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ]

ทุนทางวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญา
มอญบางขันหมาก

นาทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของ
มอญบางขันหมากเชื่อมโยงสูก่ าร
เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ได้แก่
๑. ความเชื่อ ประเพณี และ
พิธีกรรม
๒. วิถีชีวิตและการทามาหากิน
๓. งานสถาป๎ตยกรรม

การส่งเสริมเรียนรู้
และการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม
[ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ]
แผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

๑. ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
๒. วิถีชีวิตและการทามาหากิน
๓. งานสถาป๎ตยกรรม

ภาพ ๑ กรอบแนวความคิดการวิจัยและพัฒนา
๒. นิยามศัพท์
๒.๑ ฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ ญญา หมายถึง ลักษณะเด่นทางสังคมที่เอื้อต่อการ
เป็นพลังขับเคลื่อนให้ตาบล บางขันหมาก สามารถ เรียนรู้ได้ ตลอดชีวิต และพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน /สังคมและวัฒนธรรมของ ตาบลบางขันหมาก ได้
๒.๒ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เป็นการนาทุนทางวัฒ นธรรมและภูมิป๎ญญาที่โดดเด่น
ของวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทยรามัญ ตาบล บางขันหมาก เชื่อมโยงสู่ การเรียนรูแ้ ละการท่องเที่ยว
เชิง วัฒนธรรม ได้แก่ ๑) ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม ๒) วิถีชีวิตและการทามาหากิน และ
๓) งานสถาป๎ตยกรรม
๒.๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ และ การ ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม ตาบล บางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ๑) การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมด้านความ

๗
เชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม ๒) การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตและการทา
มาหากิน และ ๓) การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านงานสถาป๎ตยกรรม
ประโยชน์ที่ได้รับ จากการวิจัย
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตาบลบางขันหมาก อาเภอ เมือง จังหวัด
ลพบุรี นี้เป็นการวิจัยและพัฒนาที่ใช้กระบวนการ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม [PAR] ซึง่
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมหาศาล กล่าวคือ
๑. ได้ข้อมูลทุน ทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาไทยรามัญ ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
๒. ได้พัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ซึ่ง เป็นการนาทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ที่โดดเด่น
ของไทย รามัญบาง ขันหมาก เชื่อมโยงสู่ การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบล
บางขันหมาก
๓. ได้แผนการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบลบางขันหมาก อาเภอ เมือง
จังหวัดลพบุรี
๔. เป็นฐานในการที่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องจะสามารถ นาทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิป๎ญญา ที่โดดเด่นของไทย รามัญบางขันหมาก เชื่อมโยงสู่ การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของตาบลบางขันหมาก อันจะนาไปสู่
๔.๑ การนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น
แหล่งเรียนรู้สาคัญในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเว ลารู้ เป็นต้น
๔.๒ การนาทุนทางวัฒนธรรมมา เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ชุมชน
อย่างยั่งยืนต่อไป เช่น การนาไปบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เป็นต้น
๕. ได้บทความวิจัย ที่สามารถนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) จานวน ๑ เรื่อง
นอกจากนั้นยังจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมที่สาคัญ
คือ ด้วยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม [PAR] จึงเป็นโอกาสสาคัญให้กับตาบล บางขันหมาก องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางขั นหมาก และหน่วยงานของรัฐ (จังหวัดลพบุรี สานักงานท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ) และสถาบันการศึกษา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันการอาชีวะ โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษานอกโรงเรียน
และตามอัธยาศัย) ที่นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างโอกาส
ส่งเสริม สนับสนุน และอานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ในท้องถิ่นและในจังหวัด ลพบุรีที่อยู่บน
ฐานของความรู้ (knowledge based) และฐานของทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา (cultural

๘
capital) อย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนจากการวิจัยและพัฒนาด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ต่อไป

บทที่ ๒
การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทาง
วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยได้สังเคราะห์พัฒนาการแนวคิดของนักวิชาการ
เพื่อนาสู่การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยให้เกิดความถูกต้องแม่นยา ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของ
งานวิจัย โดยมีการกาหนดประเด็นการนาเสนอ ดังนี้
๑. วัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรม
๒. พิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
๓. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ แต่ละเรื่องมีรายละเอียด ดังนี้
วัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรม
๑. วัฒนธรรมกับการพัฒนา
องค์การสหประชาชาติและองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ได้เห็นความสาคัญของวัฒนธรรม จึงได้ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๐ เป็น “ทศวรรษโลกเพื่อการ
พัฒนาวัฒนธรรม” (World Decade for Cultural Development) โดยได้ขอให้รัฐสมาชิกร่วมกันจัด
กิจกรรมเพื่อบรรลุเปูาหมายของทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรม ๔ ประการคือ ๑) เน้นการใช้มิติ
วัฒนธรรมในกระบวนการพัฒนา ๒) เสริมสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓) ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดาเนินงานวัฒนธรรม ๔) ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ ซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๓๘) ได้ชี้ให้เห็นว่าการเน้นความสาคัญของมิติวัฒนธรรม
ในการพัฒนาเช่นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการตื่นตัวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วไปในช่วงนี้ของโลก โดยเฉพาะใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้มองเห็นความผิดพลาดและผลร้ายของการพัฒนาที่ผ่านมา ว่าถึงแม้จะประสบ
ความสาเร็จที่มีคุณค่าประโยชน์ แก้ป๎ญหาให้แก่มนุษยชาติได้มากมายก็จริง แต่ป๎ญหาที่เกิด ขึ้นจากการ
ที่มุ่งความเจริญทางวัตถุ การขยายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นเรื่องนา จนกระทั่งทาให้รู้สึกกันว่าความเจริญนั้นได้มาถึงจุดติดตันแล้ว ถ้าขืนดาเนินต่อไปใน
ทิศทางนั้น มนุษยชาติอาจจะถึงกับประสบความพินาศสูญสิ้นไปก็ได้

๑๐
นักวิ ชาการและนักพัฒนาจานวนหนึ่งเห็นว่า การพัฒนาที่มุ่งเน้นอยู่แต่การบริโภค
มากกว่าการสร้างสรรค์สังคมอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของต้นทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาที่มี
อยู่แล้ว ผลที่ตามมาก็คือ วัฒนธรรมต้องสูญเสียพลังและไม่สามารถเป็นตัวกาหนดทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงทางสัง คมต่อไปได้ ในขณะเดียวกันการให้ความหมายของ วัฒนธรรมไว้กว้างๆ มักจะไม่
เกิดประโยชน์ใดๆ เพราะทาให้ขาดความชัดเจน เลื่อนลอย และไร้พลังที่จะมีต่อสังคม ดังนั้นจึง
จาเป็นต้องทาความเข้าใจความหมายของวัฒนธรรมให้ถ่องแท้และชัดเจนเสียก่อน
ศรีศักร วัลลิโภดม (๒๕๓๖ ) ได้ชี้ใ ห้เห็นว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจวัฒนธรรมใน
ความหมายของ “ศิลปวัฒนธรรม ” คือ มองวัฒนธรรมว่าเป็นเพียงรูปแบบของศิลปะและประเพณี
ป๎ญหาสาคัญของการให้ความหมายของ วัฒนธรรมในทานองนี้คือ ทาให้มองเห็นวัฒนธรรมในลักษณะ
หยุดนิ่ง ล่องลอย และไร้ชีวิตชีวา เพราะขาดความสัมพันธ์เชือมโยงกั
่
บกลุ่มชนผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมนั้น
ซึ่งมักมีพัฒนาการที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นน่าจะต้องหันมามองวัฒนธรรมในอีก
ลักษณะหนึ่งที่เรียกว่า “สังคมวัฒนธรรม ” หรือ “ชีวิตวัฒนธรรม ” เพราะการมองวัฒนธรรมใน
ลักษณะนี้จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจวิเคราะห์สั งคมและชีวิตของกลุ่มชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมไป
พร้อมๆ กับการทาความเข้าใจลักษณะทางวัฒนธรรมที่ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ
แวดล้อมอยู่เสมอ เพราะไม่มีวัฒนธรรมใดอยู่โดดเดี่ยวแต่ต้องสัมพันธ์กั นอย่างซับซ้อนหลายชั้น ตั้งแต่
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก
หากจะพิจารณาความหมายของวัฒนธรรมในเชิงชีวิตวัฒนธรรมแล้ว วัฒนธรรมน่าจะถือ
ได้ว่าเป็นองค์รวมของวิธีคิด คุณค่า และอุดมการณ์ของสังคมที่มนุษย์สร้างสรรค์และสะสมขึ้นมา ใน
ความพยายามที่จะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์
และการปรับตัวกับระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมและธรรมชาติภาย ใต้เงื่อนไขและบริบทที่แตกต่างกัน ตามนัยนี้วัฒนธรรมจึง
เปรียบเสมือนพลังที่อยู่เบื้องหลังศิลปะ และวิถีชีวิตของสังคมมนุษย์ ซึ่งจะมีความหลากหลายและ
ซับซ้อนแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็มีพลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการผลิต
ใหม่ของชุมชนเจ้าของวัฒนธ รรม เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและบริบทของสภาวะ
แวดล้อม ซึง่ อานันท์ กาญจนพันธ์ (๒๕๓๘) ได้เสนอว่า วัฒนธรรมในฐานะองค์รวมนั้นประกอบด้วย
ระบบใหญ่ๆ อย่างน้อย ๓ ระบบซ้อนรวมกันอยู่อย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันคือ
๑) ระบบคุณค่า ซึ่งหมายถึง ศีลธรรมของส่วนรวม และจิตวิญญาณของความเป็น
มนุษย์ที่สร้างสรรค์ มักแสดงออกในรูปของจักรวาลความคิดที่ให้ความสาคัญกับความเป็นธรรม ความ
อุดมสมบูรณ์ และความยั่งยืนของสังคมและธรรมชาติ บนพื้นฐานของการเคารพต่อส่วนรวมและเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันเอง ในสังคมที่เป็นจริงจะเห็นระบบคุณค่า นี้ในรูปของ ศาสนา และความเชื่อในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

๑๑
๒) ระบบภูมิป๎ญญา ซึ่งครอบคลุมวิธีคิดของสังคม โดยเฉพาะการจัดการกับ
ความสัมพันธ์ทางสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับธรรมชาติแวดล้อม มักปรากฏให้เห็นในรูป
ของกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การผลิตใหม่ และการถ่ายทอดความรู้ผ่านทางองค์กรทาง
สังคมในท้องถิ่น เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม นอกจากนั้นยังสามารถเห็นได้
จากแบบแผนของความสัมพันธ์ทางสังคม
๓) ระบบอุดมการณ์อานาจ หมายถึง ศักดิ์ศรี และสิทธิของความเป็นมนุษย์ ซึ่งถือ
เป็นสิทธิตามธรรมชาติ ที่จะเสริมสร้างความมั่นใจและอานาจให้กับคนในชุมชนหรือสังคมท้องถิ่น เพื่อ
เป็นพลังในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ ผลิตใหม่ และถ่ายทอดภูมิป๎ญญา ในการพัฒนาสังคมให้เป็นไปตาม
หลักของศีลธรรมที่เคารพความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรม และความยั่งยืนของธรรมชาติ นอกจากนั้น
อุดมการณ์อานาจ นี้ยังจะแสดงถึงศักยภาพของชุมชนในการผลิตใหม่ของความเป็นชุมชนเพื่อรักษา
ความเป็นอิสระของตนเอง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการครอบงาจากภายนอก เพราะอุดมการณ์อานาจ
นั้นเป็นระบบสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชน ท้องถิ่น เพศ หรือ
ชาติพันธุ์ ซึง่ สามารถเป็นพลังสาคัญในการพัฒนา
ประเวศ วะสี (๒๕๔๗) ได้ชี้ให้เห็นว่าถ้าเข้าใจความหมายของวัฒนธรรมในเชิงชีวิต
วัฒนธรรมแล้ว จะสามารถสรุปคุณลักษณะของวัฒนธรรมได้ ๘ ประการ คือ
๑) มีความหลากหลาย กระจายอานาจ จึงส่งเสริมการเมืองระบอบประชาธิปไตย
วัฒนธรรมจะมีลักษณะห ลากหลายไปตามชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ถ้าเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมก็ต้อง
ส่งเสริมความเป็นตัวเองทางวัฒนธรรมของชุมชน ท้องถิ่นต่างๆ ก็เท่ากับเป็นการกระจายอานาจ และ
ส่งเสริมการเมืองระบอบประชาธิปไตย การเห็นคุณค่าและส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นจึงเป็น
การพัฒนาประชาธิปไตย
๒) กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ จุดแข็งของไทยที่คนอื่นไม่มี
คือ วัฒนธรรมไทย ควรคิดเรื่องเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมให้เชื่อมต่อกัน เพราะเศรษฐกิจในรูปแบบ
ป๎จจุบันมีลักษณะกระจุกรายได้สูง วัฒนธรรมมีบทบาทสาคัญในการกระจายรายได้
๓) ส่งเสริมศักดิ์ศรีของชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรม คือ ภูมิป๎ญญาของชุมชนท้องถิ่นซึ่งมี
รากย้อนไปไกล ถ้าเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นย่อมมีศักดิ์ศรี ถ้าชุมชนท้องถิ่นมีศักดิ์ศรีคน
ทั้งประเทศก็จะมีเกียรติ มีความสุข เป็นการเปิดทางเลือกกว้างขวางอยู่ให้ผู้คนลดความเครียดและ
ความขัดแย้งในสังคมลง
๔) มีความเป็นบูรณาการ วัฒนธรรมเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงอย่างเป็นบูรณาการ
ทุกมิติ วัฒนธรรมเป็นเรื่องของคนทั้งหมดในชุมชนหรือสังคม ที่มีความเชื่อและระบบคุณค่าและการ
ปฏิบัติร่วมกัน เป็นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อมพร้อมกันไปหมดเ ป็นเรื่อง
เดียวกัน

๑๒
๕) สร้างความบรรสานสอดคล้อง (HARMONY) และความสมดุลยั่งยืน เพราะความ
เป็นบูรณาการและความที่มีรากลึกยาวนาน วัฒนธรรมจึงมีลักษณะผสานหรือมีความบรรสาน
สอดคล้องระหว่างมนุษย์ทั้งกายและใจ กับสังคม และกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
ทัง้ หลายทั้งปวงตามธรรมชาติ
๖) มีการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณอันลึกซึ้งการพัฒนาทางวัตถุไม่คานึงถึงคุณค่าทาง
จิตใจ และจิตวิญญาณ วัฒนธรรมคานึงถึงเรื่องจิตใจและจิตวิญญาณอันลึกซึ้งสุนทรียกรรมให้ความสุข
ทางจิตใจ
๗) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม ต้องส่งเสริมให้สังคมเข้มแข็งจึงจะถ่วงดุลอานาจ
และฟื้นฟูบูรณะศีลธรรมได้ วัฒนธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม เพราะวัฒนธรรมต้อง
มีความเป็นชุมชน ความเป็นชุมชนต้องมีองค์กรชุมชน การมีองค์กรชุมชนทาให้ชุมชนหรือสังคม
เข้มแข็ง
๘) เป็นการผดุงศีลธรรมของสังคม เมื่อวัฒนธรรมมีลักษ ณะทั้ง ๗ ประการดังกล่าว
ข้างต้น จึงเป็นการผดุงศีลธรรม
๒. ความหมายและลักษณะของทุนทางวัฒนธรรม
แนวคิดเริ่มแรกเกี่ยวกับ ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) ที่นาเสนอโดย บูร์ดิเยอ
(Bourdieu, ๑๙๘๖) โดยได้ให้ความหมายของทุนทางวัฒนธรรม ไว้ว่าเป็นทุนที่สะสมอยู่ในตัวตนข อง
แต่ละบุคคล วัตถุสิ่งของ และที่อยู่ในรูปแบบของสถาบัน ซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการหล่อหลอมและผลิต
ซ้าเพื่อสืบทอดผ่านทางระบบการศึกษา ผลผลิตที่ได้จากการสะสมทุนทางวัฒนธรรม
คือ รสนิยม
(taste) ซึ่งจะสร้างความแตกต่างและเป็นเครื่องมือที่ใช้ ธารงรักษาชนชั้นในสังคมให้ ดารงอยู่ต่อไป
และ Throsby (๒๐๐๑) ได้นิยามทุนวัฒนธรรม ว่าหมายถึง สินทรัพย์ที่มีการฝ๎งตัว (embodies)
สะสม (stores) และให้ (provides) คุณค่าทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์นั้น นอกจากนี้ ทุน ทาง วัฒนธรรม ยัง เกี่ยวข้องกับคุณค่า ความรู้คู่ภูมิป๎ญญา แ ละงาน
สร้างสรรค์อันเกิดจากการค้นคว้าและค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ในท้องถิ่น รวมทั้งค่านิยมและความเชื่อที่
ผูกพันสังคม ทาให้เกิดการจัดระเบียบของสังคมหรือสร้างกฎกติกาที่เป็นคุณต่อสังคมโดยส่วนรวม ซึ่ง
มีทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (ดิเรก ป๎ทมสิริวัฒน์ และคนอื่นๆ, ๒๕๔๗)
ทุนทางวัฒนธรรมจะปรากฏได้ ๓ รูปแบบ กล่าวคือ ๑) สิ่งที่ฝ๎งอยู่ในตัวคนและกลุ่มคน
มาอย่างยาวนาน (embodies state) ได้แก่ ความคิด จินตนาการ ความคิดริเริ่มและความเชื่อ ๒) สิ่ง
ที่เป็นรูปธรรม (objectified state) ในรูปแบบของ สินค้าวัฒนธรรม เช่น รูปภาพ หนังสือ สิ่งก่อสร้าง
สถานที่ที่เป็นมรดกโลก เป็นต้น และ ๓) ความเป็นสถาบัน (institutionalization state) ซึ่งสามารถ
ทาให้เกิดความเป็นรูปธรรม เช่น กติกา การยอมรับที่หลายๆ คนเห็นร่วมกัน เช่น การยอมรับใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ วัดและโรงเรียน (Pierre Bourdieu, ๑๙๘๖) ซึง่ ทุนทางวัฒนธรรมสามารถ

๑๓
แบ่งได้เป็น ๑) วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (tangible cultural) คือสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น เช่น สถานที่
เช่น ที่อยู่อาศัย ชุมชน อาคาร รวมถึง งานฝีมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นต้น และ ๒) วัฒนธรรมที่
เป็นนามธรรม (intangible cultural) รวมถึง ประเพณี ขนบธรรมเนียม ภาษา เพลง พิธีกรรม
เทศกาล ทักษะพิเศษ เป็นต้น (ICOMOS, ๑๙๙๙) ซึง่ ทุนวัฒนธรรมทั้งสองประเภทนี้มีความสัมพันธ์
กันเนื่องจากสิ่งที่สัมผัสได้มักมีความหมายหรือคุณค่าอยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ทุนวัฒนธรรมในสอง
รูปแบบนี้สามารถปรากฏได้ในทุกช่วง ของเวลา ในฐานะทุนคงคลัง (capital stock) ซึ่งมีมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรม (ชัยอนันต์ สมุทวณิช , ๒๕๔๐) สามารถนาใช้ไปในการผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ทาง วัฒนธรรม (cultural products) คือสินค้าและบริการที่มีนัยทางวัฒนธรรมฝ๎งตัว
อยู่ (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ๒๕๓๙)
๓. ความสาคัญและประโยชน์ของทุนทางวัฒนธรรม
นับตั้งแต่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถูกกาหนดให้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ คา
ว่า ทุนทางวัฒนธรรม ได้ปรากฏชัดเจนและมีความสาคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือสาคัญ
ของผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริก ารผ่านกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ๒๕๕๙) ซึง่ การนาทุนวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคมรวม ถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้ถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของกระทรวง
วัฒนธรรมและในแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (๒๕๕๐-๒๕๕๙) ที่เน้น นโยบายและแผนงานการเปิด
พื้นที่ให้ชุมชนในระดับจังหวัดทั่วประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมและแสดงความคิด
สร้างสรรค์ทางศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งในการนาทุนทางวัฒนธรรม
มาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจและการเรียนรู้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมุ่งไปที่การ
เชื่อมโยงระหว่างทุน ๖ ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน และทุน
วัฒนธรรม โดยทุนวัฒนธรรมเป็นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทุนประเภทอื่นๆ เพราะทุนวัฒนธรรมถือ
เป็นหัวใจที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรม จึงถือว่าเป็นเหมือนกิจกรรม ต้นน้า
(upstream) ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐได้
สร้างโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเป็น อีกทางเลือกหนึ่งของธุรกิจ คือ การ
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการวัฒนธรรมหรือกิจกรรมที่อยู่ ในห่วงโซ่มูลค่า
(กิจกรรมต้นน้า กลาง น้า หรือปลายน้า) ของแต่ละอุตสาหกรรมฯ ซึ่งในส่วนของสิ นค้าหัตถกรรมไทย
ก็มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่น และเป็นงานฝีมือที่มีคุณภาพ ประกอบกับ แนวโน้มการบริโภค
สินค้าและบริการวัฒนธรรมจากประเทศตะวันออกในประเทศตะวันตกเพิ่มสูงขึ้ น ทาให้ ธุรกิจ ต่างๆ

๑๔
สามารถนาทุนวัฒนธรรม เช่น เรื่องราว (story) เนื้อหา (content) ของวัฒนธรรมไทยมาเป็นส่วน
หนึ่งในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ หรือสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการเพื่อสร้าง
จุดขาย ในส่วนของสินค้าและบริการ การฝ๎งตัวของทุนทางวัฒนธรรมสามารถหล่อหลอมเป็นส่วนหนึ่ง
ของสินค้าหรือบริการนั้น เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการใดมาบริโภคก็ตาม สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับมา จึง
ไม่ใช่เฉพาะตัวสินค้า แต่ยังได้วัฒนธรรมที่ฝ๎งตัวอยู่ในสินค้าหรือบริการนั้นมาด้วย ซึง่ การฝ๎งตัวของทุน
ทางวัฒนธรรมที่ แตกต่างในสินค้าหรื อบริการ เป็นป๎จจัยสาคัญที่ ทาให้เกิดความแตกต่างของสินค้า
(product differentiation) ซึ่งจะช่วยสร้างจุดขายที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของสินค้าและบริการนั้นๆ
นอกจากนี้ยังก ระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าหรือบริการแต่ละประเภท ที่มีระดับความเข้มข้นของ
ทุนทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, ๒๕๓๙)
สานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ได้กล่าวถึง ความสาคัญและประโยชน์ของทุนทาง
วัฒนธรรม ไว้ ๔ ประการ คือ ๑) เป็นที่รวมแห่งองค์ความรู้ที่มีในอดีตทั้งมวล ๒) เป็นที่แสดงออกถึง
เอกลักษณ์พิเศษและภูมิป๎ญญาของแต่ละท้องถิ่น ๓) เป็น ที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ศักดิ์ศรี
ความภูมิใจของชุมชน /ท้องถิ่น และ ๔) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความมั่งคั่ง ซึง่ สามารถจาแนก
ความสาคัญของการนาทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาโดยแยกออกเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้
๑) ด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถนาวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมา
เสริมสร้างการผลิตสินค้าและบริการได้โดยใช้แนวความคิดการสร้างสรรค์คุณค่า รวมถึงการสร้างตรา
สัญลักษณ์สินค้าไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒) ด้านการพัฒนาสังคม สามารถนาวัฒนธรรมเรื่อง ระบบคุณค่า ค่านิยม ความเชื่อ
จารีตประเพณีที่ดีงาม ไปโน้มนาในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขป๎ญหาและพัฒนา
ชุมชนซึ่งจะทาให้สังคมมีความสงบสุข
๓) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สามารถนาวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นการใ ช้ชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติมาใช้ในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือมีความสมบรูณ์ได้มากขึ้น เช่น การ
ทาฝายต้นน้า ประเพณีสืบชะตาแม่น้า การเคารพผีปูุตา เป็นต้น
ทุนทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและให้คุณค่าต่อวิถีชีวิตของ สังคม ดังที่กล่าวมาแล้ว
แต่ทุนทางวัฒนธรรมหลายเรื่องมีความเป็นนามธรรมสูง เป็นพลวัตร
(dynamic) สามารถ
เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดข้ามสังคม กลุ่มคน สถานที่ และเวลาได้ตลอด การนาทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิป๎ญญาไทยมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องมีการบริหา
ร
จัดการที่ดี และตั้งอยู่บนหลักการที่สาคัญ คือการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนา
วัฒนธรรมอย่างเป็นองค์รวม การสร้างความสมดุลและความยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๑๕
การปลูกฝ๎งให้เยาวชนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนและของท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจาเ ป็นและ
เร่งด่วนที่จะต้องอาศัยสถาบันทางสังคม และทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมให้มีให้
เกิดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อสืบสานและพัฒนาต่อเนื่องสืบไป
๔. องค์ประกอบของทุนทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามที่คนในอดีตคิด ทาขึ้น แสดงออกและสืบทอดด้วยการปฏิบัติ ซึ่ง
มีสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ จาแนกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ ประกอบด้วย
๔.๑ เป็นมรดกตกทอด เกิดจากภูมิป๎ญญาของมนุษย์ ประกอบด้วยสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้
เช่น โบราณสถานขนาดใหญ่ กับสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้จา พวกวัตถุ บันทึกเล่าเรื่อง เป็นเอกสาร
ตานาน บันทึก เช่น ภาษามาลายูซึ่งเป็นภาษาของชาวใต้ บันทึกในศิลาจารึกฯ
๔.๒ เป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์พิเศษหรือเนื้อในของวัฒนธรรม เป็นการกระทาของมนุษย์
ประกอบด้วยเอกลักษณ์พิเศษในการทามาหากิน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีความแตกต่า งกันในแต่ละพื้นที่
ภาษา กิริยา สาเนียงพูด ความเชื่อ ศาสนา ขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี และพิธีกรรม
สุนทรียศาสตร์-สุนทรียภาพ ซึ่งเป็นความสวยงามตามอารยธรรม ซึ่งควรมีการสืบสานทานุบารุงให้คง
อยู่ ระบบเครือญาติและระบบสังคม
๓. ความสาคัญและประโยชน์ของทุนทางวัฒนธรรม
ลักษณะสาคัญของทุนวัฒนธรรม มีดังนี้
๓.๑ สิ่งที่ถือเป็น “สินค้าวัฒนธรรม” ต้องมีนัยทางวัฒนธรรมในด้านหนึ่งด้านใดไม่ว่าจะ
เป็นจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบความเชื่อและศรัทธา ระบบคุณค่า บรรทัดฐาน ทาง
จริยธรรม แบบแผนการดารงชีวิต แบบแผนการบริโภค แบบแผนการพั กผ่อนหย่อนใจการละเล่นและ
กีฬา การแต่งกาย วรรณกรรมและสิ่งพิมพ์ ศิลปะ ฯลฯ
๓.๒ ทุนวัฒนธรรมมีขาหยั่งทั้งในภาคอุสาหกรรมและภาคบริการ ในภาคอุตสาหกรรม
เช่น อุสาหกรรมเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน ในภาคบริการ เช่น การบริการ
สันทนาการ บริการอาหาร บริการการศึกษา เป็นต้น
๓.๓ บรรดากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลุ่มทุนวัฒนธรรมหยั่งรากถึง ส่วนใหญ่มีการกระจุก
ตัวของทุนอย่างสูงจึงมีอานาจผูกขาดระดับหนึ่ง
๓.๔ กลุ่มทุนทางวัฒนธรรมมีการผนึกตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจด้วยการควบและครอบกิจการ แต่ยุทธวิธีสาคัญในช่วงหลังๆ ได้แก่ การสร้างพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร์
๓.๕ กลุ่มทุนวัฒนธรรมแม้จะเป็นหัวหอกของกระแสโลกาภิวัตน์ มักเลือกทาสัญญา
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับกลุ่มทุนท้องถิ่น เพราะต้องการจะหาประโยชน์จากเครือข่ายความสัมพันธ์

๑๖
ของกลุ่มทุนท้องถิ่น ในบาง สภาพการณ์ localization ก็เป็นประโยชน์ต่อ globalization ในการนี้
อาจต้องปรับผลผลิตให้สอดคล้องกับรสนิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓.๖ กลุ่มทุนวัฒนธรรมมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การทุ่มรายจ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงปร ะสิทธิภาพการผลิต และได้
ผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่สาหรับสินค้าวัฒนธรรมบางประเภท วงจรชีวิตของสินค้าค่อนข้างสั้นหากไม่
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ทดแทนชนิดเก่าได้ ก็ยากที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดหรือรักษาส่วน
แบ่งตลาดไว้ได้
๓.๗ กระบวนการสร้างอุปสงค์เป็นยุทธศาสตร์การตล าดที่สาคัญยิ่ง การสร้างความภักดี
ต่อตราสินค้านับเป็นยุทธวิธีสาคัญในการรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาด
สานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (๑๐๑๒)ได้กล่าวถึง ความสาคัญและประโยชน์ของ
ทุนทางวัฒนธรรม ไว้ ๔ ประการ คือ ๑) เป็นที่รวมแห่งองค์ความรู้ที่มีในอดีตทั้งมวล ๒) เป็นที่
แสดงออกถึงเอกลักษณ์พิเศษและภูมิป๎ญญาของแต่ละท้องถิ่น ๓) เป็นที่ก่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี ศักดิ์ศรี ความภูมิใจของชุมชน หรือ ชนเผ่าทั้งหลาย และ ๔) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความ
มั่งคั่ง
นอกจากนี้ยังสามารถจาแนกความสาคัญของการนาทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาโดย แยก
ออกเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้
๑) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถนาวัฒนธรรมไทยและภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมา
เสริมสร้างการผลิตสินค้าและบริการได้โดยใช้แนวความคิดการสร้างสรรค์คุณค่า รวมถึงการสร้างตรา
สัญลักษณ์สินค้าไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรม
เช่น งานฝีมือและของที่ระลึก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลงานศิลปะทุกสาขา หรืออุตสาหกรรม
ศิลป์ สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาทุนมนุษย์ และพิพิธภัณฑ์สถานและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
๒) ด้านการพัฒนาสังคม สามารถนาวัฒนธรรมเรื่องระบบคุณค่า ค่านิยม ความเชื่อ
จารีตประเพณีที่ดีงาม เช่น ระบบเครือญาติ การมีจิตสานึกสาธารณะ การมีน้าใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ไปโน้มนาในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขป๎ญหาและพัฒนาชุมชนซึ่งจะทาให้สังคมมี
ความจริงและสงบสุข
๓) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สามารถนาวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติมาใช้ในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือมีความสมบรูณ์ได้มากขึ้น เช่น
การทาฝายต้นน้า ประเพณีสืบชะตาแม่น้า การเคารพผีปูุตา เป็นต้น

๑๗
๔. การประเมินสถานการณ์ทุนทางวัฒนธรรม
การประเมินสถานการณ์ทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทย พบว่า วัฒนธรรมและภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่นจานวนมากมีความหลากหลาย มีคุณค่า มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่นซึ่งสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ หากแต่ยังขาดการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาต่อยอดอย่างเป็น
ระบบอย่างจริงจัง อีกทั้งยังขาดการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองของ
สังคมไทย ดังนี้
๔.๑ ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ระบบคุณค่า ค่านิยม ความเชื่อ ภาษา จารีต
ประเพณี พิธีกรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น พบว่า สังคมไทยมีทุนทางวัฒนธรรมทีดีมากมาย แต่หลาย
อย่างในป๎จจุบันเสื่อมถอยและสูญหายไปตามกาลเวลา สาเหตุสาคัญคือการขาดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ถ่ายทอด พัฒนาและต่อยอดอย่างเป็นระบบอย่างจริงจัง โดย
๔.๑.๑ ระบบคุณค่า ค่านิยมและความเชื่อที่ดีงาม ซึ่งเป็นตัวยึดโยงคนในสังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขและสมดุล พบว่า ด้านบวก คือ สังคมไทยยอมรับความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนา
คนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่แบ่งแยก มีความเมตตากรุณา ทาให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ประเทศไทยยังมีผู้พร้อมเสียสละเป็นอาสาสมัครทางานเพื่อสังคมจานวนมาก
เห็นได้จากกรณีการเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลายครั้ง จะมีการรณรงค์ให้ความช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย
ส่วนด้านลบ คือ ป๎จจุบันคนไทยและสังคมไทยให้ความสาคัญกับระบบคุณค่า ค่านิยมและความเชื่อที่ดี
งามลดลง เช่น ความภาคภูมิใจในถิ่นกาเนิด ความเอื้ออาทร การเคารพผู้ใหญ่ การยึดมั่นในหลัก
ศีลธรรมและความรู้ผิดชอบชั่วดี ฯลฯ ระบบสถาบันที่ทาหน้าที่ขัดเกลาและปลูกฝ๎งระบบคุณค่า ค่านิยม
และความเชื่อที่ดีงามมีแนวโน้มอ่อนแอและมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพคนไทยลดลง
๔.๑.๒ วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น และขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี
ต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นชาติไทยและคนไทย โดยเฉพาะภาษาพูด
นั้นถือเป็นตัวแทนของลักษณะวัฒนธรรม ในด้านประวัติศาสตร์ย่อมถือได้ว่าภาษาเป็นมรดกอันล้าค่า
ทั้งตั วอักษรไทยและวรรณกรรมไทย ซึ่งรวบรวมและรองรับศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้านไว้ให้เราได้
ศึกษาค้นคว้าและเป็นเครื่องมือสาคัญในการถ่ายทอดความรู้ภูมิป๎ญญาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น
หนึ่ง พบว่า วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มด้านการพูดออกเสียงไม่ชัดเจน
และนิยมใช้ศัพท์แสงหรือคาแปลกๆ มากขึ้น ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณีได้ลดคุณค่าและสูญหายไป
ค่อนข้างมาก บางประเพณีที่มีและถือปฏิบัติสืบต่อกันมามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เข้ากับสังคมยุค
ใหม่และถูกนามาใช้ในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น
๔.๑.๓ ภูมิป๎ญญาไทยหรือภูมิป๎ญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะต่างๆ ที่นามาใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เป็นฐานคิดและหลักเกณฑ์การ
กาหนดคุณค่าและจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งใน

๑๘
การอยู่ร่วมกันของคนและธรร มชาติอย่างเกื้อกูล พบว่า ประเทศไทยมีผู้รู้ภูมิป๎ญญาซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ มากมาย แต่ขาดการนามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ขาดการกาหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าของสินค้าไว้อ ย่างชัดเจน ขาดการบูรณาการระหว่างนโยบายและแผนงานต่างๆ ความรู้ภูมิ
ป๎ญญาและภูมิป๎ญญาท้องถิ่นหลายเรื่องได้สูญหายไปจากสังคม หลายเรื่องยังไม่ได้รับการพัฒนาต่อ
ยอดอย่างเป็นระบบอย่างจริงจัง การพัฒนาความรู้และวัตกรรมจากภูมิป๎ญญา เพื่อใช้ในการพาณิชย์
ยังอยู่ในระดับต่า และไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย การผลิตสินค้าและบริการจากความรู้ภูมิ
ป๎ญญาไทย ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อพัฒนารายได้มากกว่าการรักษาคุณค่าและรากฐานทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น อีกทั้งภาครัฐยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิป๎ญญาและ
ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยค่อนข้างน้อย
๔.๒ ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้
ประกอบด้วย โบราณสถาน โบราณวัตถุ
สถาป๎ตยกรรม และศิลปกรรมต่างๆ ที่ติดมากับอาคารโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงอุทยาน
ประวัติศาสตร์ วัดในพระพุทธศาสนา และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ซึงถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถจับ
ต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดและนับเป็นทุ่นหรือมรดกของชาติที่สาคัญ พบว่า
๔.๒.๑ ประเทศไทยมีโบราณสถานสาคัญๆ มากมายกระจายอยู่ทุกพื้นที่ สิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นเครื่องหมายที่แสดงออกซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปกรรม สถาป๎ตยกรรม ประวัติศาสตร์
และโบราณคดีในสมัยต่างๆ
๔.๒.๒ แหล่งวัฒนธรรมทางด้านศิลปกรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร์จานวน
มากถูกทาลายทั้งจากภัยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์
๔.๒.๓ การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาแหล่งโบราณสถาน โบราณคดีและแหล่ง
ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการมีส่วนร่วมขอ งหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนและ
ประชาชนทั้งในด้านการบริหารจัดการและดูแลรักษา
ทุนทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและให้คุณค่าต่อวิถีชีวิตของสังคม ดังที่กล่าว
มาแล้ว แต่ทุนทางวัฒนธรรมหลายเรื่องมีความเป็นนามธรรมสูง เช่นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นพล
วัตร (dynamic) สามารถเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดข้ามสังคม กลุ่มคน สถานที่ และเวลาได้ตลอด
การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทยมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแระเทศต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และตั้งอยู่บนหลักการที่สาคัญ คือการเคารพความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒน าวัฒนธรรมอย่างเป็นองค์รวม การสร้างความสมดุลและความ
ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ซึ่งอาจมีผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ของสังคมโลก การเลื่อนไหล
หรือการกระจายทางวัฒนธรรม จึงก่อให้ เกิดการการผสมผสานทางวัฒนธรรม การปลูกฝ๎งให้เยาวชน

๑๙
ได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนและของท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจาเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องอาศัย
สถาบันทางสังคม และทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุม เฝูาระวังทางวัฒนธรรมปลูกฝ๎ง
และส่งเสริมให้มีให้เกิดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อสืบสานและ
พัฒนาต่อเนื่องสืบไป
๕. ภูมิป๎ญญา
๕.๑ ความหมายภูมิป๎ญญา
คาว่า “ภูมิป๎ญญา” เคยเป็นคาที่รู้จักกันในหมู่นักการศึกษาทั่วไปส่วนภูมิป๎ญญา
ชาวบ้านภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเริ่มเป็นที่รู้จักและนิยมกันแพ ร่หลายมาไม่นานมานี้เองและนับวันจะเป็นคา
ที่นิยมพูดมากในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่ เอกวิทย์ ณ ถลาง (๒๕๔๕, หน้า ๑๑-๑๒)
ได้ให้ความหมายภูมิป๎ญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจน ที่กลุ่ม
ชนได้จากประสบการณ์สั่งสมไว้ในการปรับ ตัว และ ดารงชีพในระบบนิเวศน์ หรือสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้พัฒนาการสืบสานกันมา ภูมิป๎ญญาเป็นความรู้
ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ที่เป็นผลของการใช้สติป๎ญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ในพื้นที่ที่
กลุ่มชั้นนั้นๆ และมีการแลกเปลี่ยนสังสนทนาทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอื่นที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันแล้ว
รับเอาหรือปรับเปลี่ยนนามาสร้างประโยชน์ หรือแก้ป๎ญหาของชุมชนได้ ภูมิป๎ญญาจึงเป็นทั้งภูมิป๎ญญา
ดั้งเดิมอันเกิดจากประสบการณ์ในพื้นที่ ภูมิป๎ญญาที่มาจากภายนอก และภูมิป๎ญญาใหม่
ดังนั้น ภูมิป๎ญญาจึงหมายถึงองค์ความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะที่ชาวบ้านคิด
ได้และนามาใช้แก้ป๎ญหาปรับปรุงและพัฒนาโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อดาเนินวิถีชีวิต
และถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
๕.๒ ความสาคัญภูมิป๎ญญา
พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
“…ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้เขาทางานมาหลายชั่วคนแล้วเขาทากันอย่างดีเขามี
ความเฉลียวฉลาดเขารู้จักว่าตรงไหนควรทากสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้แต่ที่เสียไปก็
เพราะพวกที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ทามานานแล้วเลยทาให้ลืมว่าชีวิตมันเป็นไปได้โดยการทากสิกรรมที่
ถูกต้อง…” (เสรี พงศ์พิศ, ๒๕๓๖, หน้า ๑๕-๑๖)
พระราชดารัสดังกล่าวสะท้อนถึงการรับรู้และเข้าใจที่หยั่งลึกภายหลังการทุ่มเท
พระองค์กับงานพัฒนาชนบทของประเทศเป็นเวลายาวนานด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลด้วยความคิดที่
เปิดกว้างด้วยประสบการณ์อันอุดมสมบูรณ์และด้วยความเป็ นจริงที่ปรากฏแก่พระองค์ภูมิป๎ญญา หรือ
ความรู้นั้นยังฝ๎งลึกอยู่กับชาวบ้านอันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศควรจะส่งเสริมสนับสนุนคนเหล่านี้ให้

๒๐
ได้ใช้ภูมิป๎ญญาที่มีอยู่ในตัวเขาเองจะเห็นได้ว่าแม้แต่เจ้าฟูาเจ้าแผ่นดินก็ยังให้ความสาคัญกับภูมิป๎ญญา
ที่ชาวบ้านได้คิดพัฒนาสั่งสมมาจนปรากฏให้เห็นในยุคป๎จจุบัน
นอกจากการให้ความสาคัญภูมิป๎ญญาในเชิงนโยบายดังกล่าวข้างต้นแล้วภูมิป๎ญญายัง
มีความสาคัญที่เป็นเรื่องของคุณค่าจิตสานึกความรักความผูกพันที่มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
หลากหลายอาชีพเป็นทุนวัฒนธรรม (ประเวศ วะสี, ๒๕๔๗, หน้า ๔๗-๖๗) ที่สามารถเป็นจุดคานงัด
กับป๎ญหาต่างๆทางสังคมได้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นทุนทางจิตใจซึ่งบางครั้งการลง ทุนในบางเรื่องใช้เวลา
ไปมากแต่ไม่ได้ใช้เงินเลยแต่เกิดขึ้นภายใต้กรอบวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ
ทั้งเศรษฐกิจจิตใจสิ่งแวดล้อม
และการเมืองการพัฒนาด้วยทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นการดา รงชีวิตอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันสังคมไทยมีภูมิป๎ญญาที่หลากหลายเช่นอาหารไทยอร่อยและยังมี
คุณค่าต่อสุขภาพจนสามารถพูดได้ว่า อาหารไทยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพผักผลไม้บริโภคมากจะลดการเป็น
มะเร็งได้การแพทย์แผนไทยผ้าทอพื้นเมืองและศิ ลปหัตถกรรมสิ่งเหล่านี้คือทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
สามารถนามาพัฒนาให้เกิดผลทางเศรษฐกิจได้
พิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
๑. คุณค่าและความสาคัญของพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องจาเป็นสาหรับสังคมทุกระดับ เพราะในแต่ละสังคม แต่ละชุมชน แต่
ละกลุ่มคน แต่ละวัฒนธรรมต่างมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมทั้งที่มีสภาพเป็น
มรดกและยังเป็นวิถีชีวิตร่วมสมัยที่ยังใช้ประโยชน์อยู่มากมาย เป็นประจักษ์พยานที่แสดงถึงรากเหง้า
ความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชน หน้าที่ที่สาคัญของพิพิธภัณฑ์คือการเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้
กระตุ้นให้คนแสวงหาความรู้ อยากเรียนรู้และรู้ว่าจะหาความรู้ได้อย่างไร (สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ,
๒๕๔๗) พิพิธภัณฑ์เป็นตัวกระตุ้นและสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นให้กระหายความรู้ เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมจิตนาการ (สุทธาสินี วัชรบูล , ๒๕๔๔) ความสาเร็จของพิพิธภัณฑ์ใน
แต่ละท้องถิ่นนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ว่าจะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของ
ท้องถิ่นให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นชุมชนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ามี
การศึกษารวบรวมสั่งสมความรู้และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสร้าง
ความร่วมมือให้เป็นการ
ดาเนินการโดยคนในท้องถิ่นเพื่อคนในท้องถิ่นเป็นสาคัญ (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๕๑)
๒. ความหมายของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นลักษณะชนิดหนึ่งของ พิพิธภัณฑ์ ที่แสดงในบริเวณกว้าง ซึ่ง
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกเกิดขึ้นที่ สแกนดิเนเวีย ซึ่งต่อมาแนวคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งได้
แพร่กระจายไปทั่ว ทวีปยุโรป และ ทวีปอเมริกาเหนือ พิพิธ ภัณฑ์กลางแจ้งรู้จักกันในหลายชื่อว่า
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง หรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

๒๑
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่บุคคลในบริเวณ
นั้น จะมีการแต่งกายและการแสดงในลักษณะของยุคสมัยเก่า โดยบุคคลจะประพฤติปฏิบั ติตัวราวกับ
ว่าพักอาศัยอยู่ในโบราณ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงวัฒนธรรมสมัยก่อนให้กับผู้ชมในยุคป๎จจุบันได้
เห็น พิพิธภัณฑ์มีชีวิตส่วนใหญ่จะมีการแสดงหลายอย่างไม่ว่า การตีเหล็ก การตีดาบ การทาเหมือง
การรีดนมวัว การทอผ้า หรือการวาดรูป เป็นต้น
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็ นการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัตถุ ในมิติของประสบการณ์ที่แตกต่างและ
ไม่หยุดนิ่ง นั่นคือเมื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิตจะเห็นความมีชีวิต เห็นวิถีการดาเนินชีวิต การนาเอา
เครื่องใช้ไม้สอยมาใช้ของผู้คนที่เป็นชีวิตจริง โดยไม่ต้องสร้างจินตนาการ แต่ละคนจะได้รับรู้ เรียนรู้
ประสบการณ์ของการมาพิพิธภัณฑ์ชีวิตที่แตกต่างกันไป จะสามารถเห็นผู้คนเดินไปมาโดยไม่ต้องมี
กลไกขับเคลื่อนเหมือนพิพิธภัณฑ์เชิงสงบนิ่ง เพราะการเคลื่อนไหวเหล่านั้นมาจากชีวิตจริงๆ ที่ผ่านเข้า
ไปสัมผัส วิธีการสร้างพิพิธภัณฑ์มีชีวิตมีกระบวนการสร้างคือศึกษา สร้างการมี ส่วนร่วม รักษาและ
ดารงให้เกิดการดาเนินชีวิตอย่างเป็นปกติ
๓. ความสาคัญของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นวิธีการจัดการเมืองที่ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีการดาเนิน
ชีวิตที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง /ชุมชน พิพิธภัณฑ์มีชีวิตถือเป็นเครื่องมืออย่างห นึ่งในการอนุรักษ์
และพัฒนาให้ทั้งเมืองและผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล มุ่งสร้างกลไกที่ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนด้วยการ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนเคารพและตระหนักถึงแก่นแท้และความเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมของเมือง /
ชุมชน โดยมีพื้นฐานจากการสร้างความเข้าใจว่าทาไมเราจึงต้องอนุรักษ์ และเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ ชุมชน
ต้องร่วมมือกันสร้างกฎระเบียบสาหรับการเป็นเมือง /ชุมชนมรดกทางวัฒนธรรม มีข้อกาหนดและ
แนวทางของชุมชนที่ชัดเจนหรือส่งต่อให้คนรุ่นหลัง เพื่อให้เป็นเมือง /ชุมชนอนุรักษ์ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิต
ดั้งเดิมผสานกลมกลืนได้กับแนวคิดสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดหลักของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สาคัญคือ ๑) วัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์
๒) ข้อมูลความรู้ และ ๓) กิจกรรมของชุมนุม
เปูาหมายของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตคือเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและเรียนรู้
วัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ผ่านประสาทสัมผัสทางกายภาพนั้นนอกเหนือจากการอ่านใน
หนังสือ แม้กระนั้นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในอเมริกาบางครั้งจะถูกวิจารณ์โดยนักวิชาการและนัก
ประวัติศาสตร์ว่าการแสดงบางอย่างบิดเบือนจากประวัติศาสตร์จริง และบางครั้งเพื่อบิดเบือน
ประวัติศาสตร์ในแง่ลบของชุมชนหรือพื้นบ้านบริเวณนั้น
๔. ตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
๔.๑ ในทวีปอเมริกาเหนือ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งจะนิยมถูกเรียกว่า พิพิธภัณฑ์มีชีวิต
(living museum) โดยพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งแรกตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านกรีนฟีลด์ ในรัฐมิชิแกน ก่อตั้ง

๒๒
โดย เฮนรี ฟอร์ด ในปี ค.ศ. ๑๙๒๘ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทาเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บของสาคัญของตน ซึง่
ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๓๔ โคโลเนียลวิลเลียมส์เบิร์ก ได้กลายมาเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตต่อที่อื่น
ต่อไป พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ของอเมริกา เหนือ จะแตกต่างกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของยุโรปตรงที่ มี
ลักษณะเฉพาะในการยังคง วัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของพื้นที่ แตกต่างจากทางฝ๎่ง
ยุโรปที่เน้นในการเก็บรักษารูปลักษณ์ของอาคารและสิ่งก่อสร้าง
๔.๒ ตลาดน้าอัมพวา เป็น ตลาดน้า ตั้งอยู่ใน ใน จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดน้าอัมพวา
นับว่าเป็นจุดที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อีกแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศให้ควา มสนใจ
การเที่ยวตลาดน้าอัมพวานั้น สามารถทาได้ทั้งยามเช้าและเย็น ซึ่งจะให้บรรยาการที่แตกต่างกัน
นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศนิยมที่จะมาพักค้างคืนแบบ โฮมสเตย์ เวลาที่ทาการคือ วันเสาร์ และ
วันอาทิตย์ อนึ่งตลาดน้าอัมพวาอาจนับได้ว่าเป็นลักษณะของ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ซึ่งยังคงเก็บรักษา
รูปแบบอาคารกลางแจ้ง เป็นจุดสนใจสาหรับการท่องเที่ยวด้วย
๔.๓ ตลาดสามชุก เป็นตลาดเก่าแก่ได้ รับการประกาศให้เป็นตลาด ๑๐๐ ปี ในเชิง
อนุรักษ์ อยู่ริมฝ๎่งแม่น้าท่าจีน อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตลาดสามชุกมีร้านค้าห้องแถวเก่าอายุ
ร่วมร้อยปี ในอดีตมีโรงสีและเป็นแหล่งค้าข้าวที่สาคัญ ซึ่งมีการเก็บภาษีได้มาก แล ะนายอากรคนแรก
คือ ขุนจานงจีนารักษ์ ซึ่งบ้านท่านขุนจานง ป๎จจุบันกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของชุมชน

ตลาดสามชุก ตั้งอยู่ริมแม่น้าสุพรรณ ที่ชุมชนยังคงวิถีดั้งเดิมไว้แม้จะผ่านเวลามากว่าร้อยปี

๔.๔ พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว “พิพิธภัณฑ์มีชีวิตอนุรักษ์วิถีชุมชน” อีกพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
หนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างของการดึงชุมชนร่วมพัฒนา โดยมีปูมหลังทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชนใน
อดีตที่ยังสืบทอดมาจนป๎จจุบันเป็นองค์ความรู้สาคัญ คือ พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว ต .หนองขาว
จ.กาญจนบุรี ตั้งอยู่ในวัดอินทาราม ก่อตั้งมากว่า ๑๐ ปีโดยอดีตเจ้าอาวาส โดยรวบรวมวัตถุโบราณ
และข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี กระทั่งสมัย
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งมีผู้นาชาวบ้านหรือที่เรียกว่า’นักเลง’ ร่วมกับกลุ่มเสรีไทยและกลุ่ม “เสือ” ชื่อ

๒๓
ดังคอยปกปูองชาวบ้านต่อต้านทหารญี่ปุน โดยวิถีชีวิ ตดั้งเดิมของชุมชนที่จัดแสดงก็ยังคงพบเห็นได้ใน
วิถีชีวิตป๎จจุบันของชาวหนองขาวกว่าพันครัวเรือนเป็นเหตุให้ชาวบ้านแทบทุกคนคือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ที่ “สามารถบอกเล่าเรื่องราวหนองขาวได้ ” หากมองในแง่เนื้อหาสาระแล้วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงกว้าง
ใหญ่ครอบคลุมทั้งตาบล คนบ้านห นองขาววันนี้ยังรักษาภาษาพูดแบบสาเนียงท้องถิ่น และดารงชีวิต
เรียบง่ายอย่างในอดีต เช่น การตักบาตรในยามเช้า อาศัยบ้านเรือนไม้ คนสูงวัยนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อคอ
กระเช้า การรวมกลุ่มทอ ‘ผ้าขาวม้าร้อยสี ’ ทาสวนผักชี ทานา ทาน้าตาลโตนด การนับถือคนทรงเจ้า
และบูชา ‘หม้อยาย’ (หม้อดินใส่หุ่นขี้ผึ้งป๎้นซึ่งถือเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษแขวนไว้ในห้องนอน หาก
มีกิจกรรมใด มีเด็กเกิดใหม่หรือใครไปใครมาจะต้องจุดธูปบอกกล่าว เชื่อว่าช่วยคุ้มครองปกปูองคนใน
บ้าน) นอกจากนี้ชาวหนองขาวยังนับถือ ‘หมอภูมิป๎ญญา’ ที่รักษาคนด้วยมนต์วิชาและสมุนไพร เช่น
หมอพ่นซาง รักษาพิษไข้ หมอกวาดคอ รักษาคออักเสบ เหตุที่บ้านหนองขาวยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้
ได้ ส่วนหนึ่งเพราะการมีพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน โดยโรงเรียนซึ่งอยู่ในเขตวัดจะ
พาเด็กนักเรียนมาทากิจกรรมและศึกษาเรื่องราวของชุมชนเสมอ ขณะที่ชาวบ้านเมื่ อมาวัดก็มักจะแวะ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และรวมตัวกันจัดกิจกรรมและประเพณีสาคัญของตาบล นอกจากนี้ยังมี ‘ครูภูมิ
ป๎ญญา’ คือชาวชุมชนที่มีความรู้คอยถ่ายทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมของบ้านหนองขาวให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนตามหลักสูตรท้องถิ่น ทาให้เด็กรุ่นใหม่ทอผ้าและทานาเป็นเช่นคน รุ่นก่อน อัตลักษณ์เฉพาะ
ท้องถิ่นที่ยังคงสืบทอดมาได้ท่ามกลางความเจริญรายล้อม คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของบ้านหนองขาวที่นาง
ดารณีในฐานะผู้ถ่ายทอดเรื่องราวชุมชนกล่าวอย่างภาคภูมิว่า “มีความสุขที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของ
บ้านเราให้คนอื่นฟ๎ง เพราะความเป็นหนองขาวคือความภูมิ ใจของชุมชน และทุกปีไม่ว่าชาวหนองขาว
จะอยู่ที่ไหน ก็จะต้องกลับมาร่วมประเพณีสาคัญด้วยกัน เช่น ประเพณีตั้งศาลเจ้าหรือการแห่เกวียน ”
กล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว คือพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่องค์ความรู้ไม่ได้ตั้งอยู่เพียงในตัวอาคารแต่
แทรกซึมในวิถีชีวิตของชาวบ้านทุ กคน เป็นเหตุให้ชาวหนองขาวในวันนี้มีความเข้มแข็ง และใช้
วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นจุดขายของชุมชนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย จน
ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ปี ๒๕๔๕ และ Ego Tourism Awards ปี ๒๕๔๗

๒๔
๔.๕ “ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่-ชัยภูมิ” อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน สร้างพิพิธภัณฑ์มีชีวิต บน
แดนดินถิ่นเจ้าพ่อพญาแล การบูรณาการวัดบ้านขี้เหล็กใหญ่ มีมาตลอดอย่างต่อเนื่อง รูปแบบของ
บูรณปฏิสังขรณ์วัด จะแตกต่างกันตามยุคสมัยในอดีตภารกิจของวัด นอกจากจะเป็นศาสนาสถานแล้วยัง
เป็นแหล่งวิทยาการ ชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของเมืองชัยภูมิ ที่มีชื่อเสียง
ด้านการราขอฝน หรือที่ชาวชุมชนเรียกว่า“เจ้ย” เป็นการร้องราที่มีเสียงดนตรี ประกอบด้วยแคน กลอง
กรับ ฉาบ ฉิ่ง เป็นการร้องราที่สนุกสนาน เพื่อเป็นการขอฝนจากฝากฟูา อานวยอวยชัยให้ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กล่าวคือ ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ทุกหลังคาเรือนจะเป็นแหล่งเรียนรู้จากรุ่น
สู่รุ่น เสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้จริงที่เคลื่อนที่ไปได้ในทุกๆ ที จึงได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ” ชุมชนจะมี
ความผูกพันกัน โดยใช้วัดเป็นฐานในการทากิจกรรมของชุมชนตามประเพณี
ตลอด ๑๒ เดือน เช่น บุญเข้า
กรรม (เดือนอ้าย) บุญคูณลาน (เดือนยี่) บุญข้าวจี่ (เดือนสาม) บุญพระเวส (เดือนสี่) บุญสงกรานต์
(เดือนห้า) บุญบั้งไฟ (เดือนหก) บุญซาฮะ (เดือนเจ็ด) บุญเข้าพรรษา (เดือนแปด) บุญข้าวประดับดิน
(เดือนเก้า) บุญข้าวสาก (เดือนสิบ) บุญไต่น้ามัน (ออกพรรษา) และ บุญกฐิน (เดือนสิบสอง)
จากงานบุญประเพณีที่โดดเด่นตลอดทั้ง ๑๒ เดือน วัฒนธรรมด้านศิลปะ และดนตรี
เป็นที่โดดเด่น ที่ยังคงหลากหลายน่าสนใจมาก คือ การเดาะกลอง ที่อดีตจะเป็นการเดาะกลองเช้า
กลองแลง และกลองแห่ ท่วงจังหวะทานองของการเดาะจะแตกต่าง เสียงเดาะกลองและลีลาของผู้
เดาะกลองจะมีท่วงท่า ที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังมี “เจ้ยบั้งไฟ” เป็นการร่ายรา
กันในอดีตการแสดงที่มีมาแต่รุ่นปูุ ย่า ตา ยาย ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นางราจะแต่งกายชุดเสื้อผ้า
ทอมือแขนกระบอกย้อมคราม สวมซิ่นไหมน้อยแบบต่อตี น มีลายขิต เล็บฟูอน และมีหมวก พร้อม
ตะกร้าน้อย ผูกคาดเอวตกแต่งสวยงาม แล้วจะเซิ้งร่ายราพร้อมดนตรีวงแคนยาว งดงามอย่าง
ประทับใจ เจ้ยบั้งไฟของชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ จะแตกต่างกับการเซิ้งบั้งไฟของจังหวัดอื่นๆ ในภาค
อีสาน ก็คือ เจ้ยบั้งไฟ จะเป็นการร่ายราที่ใส่เล็บคล้ ายกับการฟูอนราของล้านนา หรือล้านช้างในอดีต
ส่วนวงแคน เป็นวงแคนที่มีขนาดแคนใหญ่ที่สุดในโลก เป็นต้นกาเนิดแคนใหญ่ที่สร้างชื่อเสียงแก่เมือง
ชัยภูมิ มาอย่างโดยตลอด มีทั้งแคน ๑ เต้า แคน ๒ เต้า เปุา ๒ คน และแคน ๓ เต้า เปุาพร้อมกันได้ถึง
๓ คน งานประเพณีสาคัญๆ ของเมืองชัยภูมิ ผู้คนจะเข้ามาชม และต่างประทับใจในความสามัคคี ของ
การเปุาแคนเดียวสามเต้าเปุาถึงสามคน
๔.๖ โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการที่ออกแบบให้ใช้ข้อมูล
ความรู้ กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ในการหารือ สร้างเปูาหมายและแผนการ
ทางานเพื่อจัดการกับความท้าทายที่คนแม่ฮ่องสอนต้องเผชิญอยู่ ทั้งในด้านการเติบโต ขยายตัวของ
เมืองและการขยายการท่องเที่ยว โดยเริ่มต้นด้วยการประมวลงานความรู้ด้านการสืบค้นวัฒนธรรมที่มี
การดาเนินงานอยู่แล้วในพื้นที่ ทั้งโดยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน งานศึก ษาทั้งในและนอกพื้นที่ และ
นามาประมวล จัดระบบ ควบคู่กับการศึกษารายละเอียดแนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมือง

๒๕
แม่ฮ่องสอน โดยเริ่มจากพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นจุดเริ่มต้น และจัดกระบวนการ
หารือผู้เกี่ยวข้องเพื่ออกแบบลักษณะ แนวทาง และแผนงานในการสร้ างพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมือง
แม่ฮ่องสอนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ๖ ตารางกิโลเมตร จานวน ๖ ชุมชน
ประชากร ๖,๔๐๓ คน มีการขับเคลื่อนการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีการดาเนินชีวิตที่ควบคู่การพัฒนา
เมือง และผู้คนที่อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล มีกลไกการจัดการเมืองร่วมกันของคนในพื้นที่เพื่อกาหนดและ
กากับทิศทางการพัฒนาเมือง เพื่อให้เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองอนุรักษ์ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิม ผสาน
กับการพัฒนาสมัยใหม่ตามการขยายตัวของเมือง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรีย นรู้นับเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับทุกช่วงชีวิตของมนุษย์ ในสภาพสังคมแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อมมากดังเช่นป๎จจุบันความจาเป็นของการศึกษาหรือการ
เรียนรู้ยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากทั้ง UNESCO และประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างรณรงค์ให้
ประชาชนได้รับการศึกษาหรือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต ) ได้กล่าวโดยสรุปว่า มนุษย์จาเป็นต้องมีการศึกษา และ
จาเป็นต้องศึกษาไปตลอดชีวิต ทั้งนี้ เพราะชีวิตต้องการดารงอยู่ด้วยดีและเจริญงอกงาม ซึ่งเป็นสภาพ
ที่ชีวิตต้องทาให้เกิดขึ้นในแต่ล ะช่วงชีวิตของบุคคล ต้องเผชิญการบีบคั้น จากัด ขัดขวางที่จะสกัดกั้น
ไม่ให้ไปสู่ผลดังกล่าว ซึ่งเรียกว่า “ทุกข์” สิ่งที่ต้องทาคือพัฒนาคนขึ้นไปให้มีความรู้ ให้มีสิ่งที่เรียกว่า
“ป๎ญญา” ให้มีวิชชา พร้อมทั้งความสามารถอื่นๆ ที่จะช่วยให้แก้ป๎ญหาได้ เมื่อแก้ป๎ญหาได้ก็ ดับทุกข์
ได้ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อชีวิต เมื่อศึกษาดีแล้วก็แก้ป๎ญหาได้อย่างถูกต้อง สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ด้วยดีและเจริญงอกงาม เข้าถึงจุดหมายที่ชีวิตพึงต้องการ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การศึกษาหรือการเรียนรู้ควรเกิดขึ้นได้ทุกแห่งโดยไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด อาจแยกได้เป็น ๒ มิติ คือ มิติที่ ๑
เป็นการพิจารณาในแนวตั้ง มองช่วงชีวิตของบุคคลตั้งแต่เกิดจนตายที่ต้องมีพัฒนาการ มีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิต และต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สถานการณ์แวดล้อม ดังนั้น
การศึกษามีความจาเป็นในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต มิติที่
๒
พิจารณาตามแนวนอนหรือแนวราบ คือ การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนรู้ทุก
รูปแบบ ทุกวิธีการ จากทุกแหล่งเรียนรู้ ที่ต้องสัมพันธ์กับชีวิตจริงเพื่อบุคคลจะ ได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาอย่างแท้จริง
๒. หลักการสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จะเป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้ทุกคนในสังคมได้มีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างแพร่หลายได้นั้น จาเป็นต้องมีเครื่องมือ ที่
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เหมาะสม โดยพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานและกระจาย
ไปอย่างทั่วถึง โดยมีหลักการ คือ
๒.๑ จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยอิงกับชุมชนและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชน
๒.๒ จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม และเชื่อมโยงโ ดยศูนย์เครือข่ายในทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา
๒.๓ ขจัดอุปสรรคของการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
๒.๔ ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน และเรียนรู้ได้โดยผู้เรียนเป็น
บุคคลสาคัญ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ได้ด้วยตนเอง กระ บวนการ
เรียนรู้ต้องทาให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล เน้นทักษะการแสวงหาความรู้ ให้เรียนรู้เรื่องของตนเองและ
เรื่องใกล้ตัวเป็นหลัก เรื่องไกลตัวเป็นรอง ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้
๒.๕ ควรมุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สภาพที่เป็นจริง และสถานที่จริง
๓. แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ สถาบัน หน่วยงาน
และวัตถุสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้น เทคโนโลยี สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ กิจกรรม ประเพณี การดารงชีวิต
ในชุมชน ในท้องถิ่นที่มีคุณค่าและมี ความสาคัญ เพื่อเสริมสร้างให้บุคคลเกิดกระบวนการเรียนรู้และ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซึง่ แสงจันทร์ อินทนนท์ (๒๕๓๒) เสนอว่า การจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็น
การวางพื้นฐานเบื้องต้นที่จะช่วยพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นด้านต่างๆ กล่าวคือ
๓.๑ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชา ชน มุ่งพัฒนาด้านความเป็นอยู่ให้ “อยู่ดี ”
สามารถดารงชีวิตในชุมชนได้อย่าง“มีความสุข” มีความประพฤติถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
๓.๒ ช่วยให้ประชาชนรู้จักการพึ่งตนเอง และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเอง
๓.๓ ช่วยให้คนคิดเ ป็น สามารถปรับปรุงตนเองและสิ่งแวดล้อมให้กลมกลืนกัน เมื่อมี
ป๎ญหาก็สามารถมองเห็นป๎ญหา วิเคราะห์ป๎ญหา และหาทางแก้ไขป๎ญหานั้น โดยเลือกตัดสินป๎ญหาได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพป๎จจุบันของตนเองและสิ่งแวดล้อม
๓.๔ ช่วยแก้ป๎ญหาเศรษฐกิจในชุมชน
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน อาจจาแนกได้เป็น ๔ ประเภท คือ
๑) แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล คือ ผู้มีความรู้ ผู้ทรงภูมิป๎ญญา ผู้มีประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ หรือสาขาวิชาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติให้แก่ผู้สนใจได้
๒) แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่หรือวัตถุสิ่ง ก่อสร้างต่างๆ ทั้งที่เป็นธรรมชาติ (เช่น ดิน
แหล่งน้า ปุา ภูเขา พืช แร่ธาตุ เป็นต้น ) และที่มนุษย์สร้างขึ้น (เช่น วัด โบราณสถาน ศิลปวัตถุ ตลาด
บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น)

๒๗
๓) แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรม เทคนิค วิธีการ สิ่งประดิษฐ์ คิดค้นต่างๆ เช่น ประเพ ณี
วิถีชีวิต การทามาหากิน งานหัตถกรรม เป็นต้น
๔) แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อเป็นตัวกลาง ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
ประสบการณ์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ใบลาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น
การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๑. ความหมายของการท่องเที่ยว
จากการประชุมองค์การสหประชาชาติที่จัดขึ้น ณ กรุงโรมประเทศอิตาลี ได้มีการให้
ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ โดยมีคาสาคัญ ๓ คา ที่ถือเป็นเงื่อนไขหลักในความหมายของการ
ท่องเที่ยว คือ ๑) การท่องเที่ยวจะต้องมีการเดินทาง (travel) นั่นคือ การเดิน ทางจากสถานที่หนึ่งไป
ยังสถานที่หนึ่ง ๒) การท่องเที่ยวจะต้องมีจุดหมายปลายทาง (destination) หมายถึง มีสถานที่ที่
เลือกเดินทางไปเยือนและใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นั้นมักมีสถานที่สวยงามทางทัศนียภาพมากหรือเป็น
สถานที่ที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นสถานที่ที่มีวัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมที่นา่ สนใจ
ซึ่ง ณ ที่นั้นมีสิ่งอานวยความสะดวกและบริการท่องเที่ยวที่เพียงพอสา หรับสนองความต้องการและ
ความพอใจแก่ผู้มาเยือน และ ๓) การท่องเที่ยวจะต้องมีจุดมุ่งหมาย(purpose) หมายถึง มีจุดประสงค์ใน
การในการเดินทางไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือไปอยู่ประจา แต่มีความมุ่งหมายในการเดินทางอย่างอื่น
โดยผู้เดินทางอาจมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่าหนึ่งอย่างก็(นิ
ได้คม จารุมณี, ๒๕๔๔)
๒. ความสาคัญของการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศนับตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา จนถึงป๎จจุบัน แล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีก
มากมาย มีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิต และนาเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์สูงสุด
เช่น โรงแรมและที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นสู่ประชาชน อย่างกว้างขวางสร้างงาน
สร้างอาชีพมากมาย และเป็นการเสริมอาชีพด้วยอาชีพที่เกิดต่อเนื่องจา กการท่องเที่ยว โดยในแต่ละปี
สามารถ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้างกระแส
เงินหมุนเวียน ภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน อุตสาหกรรมท่องเที๒๘
่ยว
ช่วยสนับสนุนฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ช่วยส่งเสริมความปลอดภัย และความมั่นคงให้แก่
พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา และยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสันติภาพสัมพันธไมตรี และความเข้าใจอันดีด้วยเป็น
หนทางที่มนุษย์ต่างสังคมพบปะทาความรู้จักและเข้าใจกัน เป็นต้น
จากข้อมูลโดยสังเขปข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการท่อง เที่ยวโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจด้วยจานวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการ

๒๘
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นลาดับ นโยบายด้านการท่องเที่ยวถูกนาไปบูรณาการในทุก
มิติของการพัฒนาประเทศเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาค บริการที่มีความสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามนอกจากผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจแล้ว ในป๎จจุบันการท่องเที่ยวยังถูก
นามาใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ด้วยเป็นหนทางในการเปิด
โอกาสให้มนุษย์ที่ต่างสังคมกันได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อทาความรู้ จักและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น รวมถึงมี
ส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ชุมชนต่างๆ นับได้ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวมีความสาคัญทั้ง
ต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ด้วยความสาคัญของการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทาง
ในการพัฒนาระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
๓. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จากกระบวนทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แพ ร่กระจายไปสู่ทุกมิติของการพัฒนารวมถึง
มุมมองด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวในกระบวนทัศน์ใหม่ที่ทาให้ การ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา รักษาสมดุลของการอนุรักษ์ให้ทรัพยากรการท่องเที่ยว และ
วัฒนธรรมยังคงอยู่อย่างยั่งยืน แนวคิดนี้ได้รับ การขานรับก่อให้เกิดกระแสแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable development) มีการนาเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยว ทางเลือก
เช่น การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศน์ (eco-tourism) หรือ green tourism อย่างเป็น
รูปธรรม พร้อมคิดค้นแนวทางการพัฒนาท่อง เที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ป๎ญหา ต่างๆ ที่เคย
ประสบพบเจอ โดยหนึ่งในนั้นคือแนวทางการพัฒนา “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสร้างสรรค์สา หรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นไม่ได้จากัดอยู่แต่เพียงการออกแบบรูปลักษณ์สินค้าหรือบริการเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพียงเท่านั้น แต่หากกล่าวถึงความ
สร้างสรรค์ในแบบ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ” ยังรวมถึงวิธีการเที่ยวของนักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึง่
รายละเอียดของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ความหมาย แนวคิด และประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์จะได้นาเสนอในลาดับต่อไป
๓.๑ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
มุทริกา พฤกษาพงษ์ (๒๕๕๙) ได้กล่าวว่า “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” (creative
tourism) เป็นคาศัพท์บัญญัติใหม่เพื่อใช้เรียกการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งซึ่งมีมานานร่วมหนึ่งศตวรรษแล้ว
จนในการประชุมนานาชาติเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ เมืองซานตาเฟ
มลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปลายปี พ .ศ.๒๕๕๒ ทาให้เกิดคานิยามอย่างเ ป็นทางการ
สาหรับ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ” ว่าคือ “การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้ในเรื่องศิลปะ

๒๙
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของสถานที่ ผ่านประสบการณ์ตรง และการมีส่วนร่วมกับผู้คนเจ้าของ
วัฒนธรรม” ในขณะที่ UNESCO (๒๐๐๖) ใช้ในความหมายถึง การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ ยวได้สัมผัส
วัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเป็นคนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้น
ต้องมีการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมนั้นๆ กับนักท่องเที่ยวผ่านกา รเรียนรู้ที่เกิดขึ้น โดยจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างกลมกลืนและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่างๆ ในชุมชน ในเชิง
ของการเรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนั้น ชุมชน
จะต้องสามารถใช้การจัด การท่องเที่ย วเชิงสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว่าง
๑) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในชุมชน และ ๒) ชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ ทั้ง
ในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนอิงตามระบอบทุนนิยมและในรูปแบบความยั่งยืนของการ
พัฒนาในชุมชน และยังได้ให้ความหมา ยรวมถึงการจัดให้เกิดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการเรียนรู้
การศึกษาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง นักท่องเที่ยวและ
ผู้คนในชุมชนนั้นๆ โดยมีเปูาหมา ยว่านักท่องเที่ยวในลักษณะของ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จะเป็น
นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เป็นเพียงนักท่องเที่ยว (tourist) แต่จะเป็นสมาชิกของชุมชนที่ได้มีโอกาสเข้าไปใช้
ชีวิตร่วมกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่จะทาให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในลักษณะท าง
วัฒนธรรมของเมืองที่ไปเยือน ซึ่งองค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หรือ อพท. ได้ใช้ในความหมายที่แตกต่างจาก ความหมายของการท่องเที่ยวในรูปแบบที่มีแต่เดิมการ
ท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการใช้เวลาในการพักผ่อนหย่อนใจ แสวงหา ความสุขและความ
เพลิดเพลินที่ได้รับจากการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ไปสู่ มิติของการพัฒนาและสร้างความ
สมดุลในชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
ต่อมาในปี พ .ศ.๒๕๔๔ UNESCO ตามข้อ ตกลงว่าด้วยความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (The UNESCO Universal Declaration of Culture Diversity) ได้สนับสนุนแนวคิดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการพิทักษ์รักษาและส่งเสริม
ความหลากหลายทา งวัฒนธรรม ได้ริเริ่มโครงการพันธมิตรระดับโลกเพื่อความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (global alliance for cultural diversity) เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
วัฒนธรรมได้เกิดขึ้นจริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รักษาส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๓.๒ ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถแสดงองค์ประกอบของ
คุณลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย ๖ ประการได้แก่ (Richards, ๒๐๑๐)

๓๐
๓.๒.๑ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนา
ทักษะของนักท่ องเที่ยว สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เช่น ในกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการทาศิลปะโคมไฟล้านนาจังหวัดเชียงใหม่โดยสามารถ
สร้างทักษะด้านการประดิษฐ์โคมไฟที่เป็นศิลปะพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยว หรือในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านการปรุงอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น นักท่องเที่ยวจะได้ทักษะเพิ่มเติมจากการมีส่วนร่วมใน
การร่วมลงมือทาในกิจกรรมดังกล่าว
๓.๒.๒ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีสินค้าหลักคือ “ทักษะและประสบการณ์ด้าน
วัฒนธรรมที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ” ประสบการณ์ จะกลายเป็นสินค้าโดยที่ไม่
เบียดเบียนทรัพยากรจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมาเป็นสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป
๓.๒.๓ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากการขายทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
จับต้องได้สู่ ไปทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้แต่คงไว้ซึ่งประ สบการณ์และทักษะ สิ่งเหล่านี้จะ
กลายเป็นสินค้าทดแทนที่ทรงคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว
๓.๒.๔ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นวัฒนธรรมระดับสูงไปสู่
สินค้าที่เป็นวัฒนธรรมประจา วัน โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่าย ชุมชนสามารถใช้วิถีชุมชน
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจา วันนา เสนอ เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ส่งผลให้
วัฒนธรรมชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
๓.๒.๕ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมการท่องเที่ยว ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นโดยที่นั กท่องเที่ยวจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งเป็นวิถี
ประจาวัน หรือวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งป๎นและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ทั้งชุมชน
และตัวนักท่องเที่ยวเอง
๓.๒.๖ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากร
การท่องเที่ยวเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ย่อมมีความแตกต่าง แต่ละชุมชน
มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่สามารถดึงมาเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว และ
นาเสนอให้แก่นักท่องเที่ยว และเกิดประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง
ของวัฒนธรรมในชุมชน และชุมชนจะรักษาไว้สืบต่อไป
๓.๓ ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การพัฒนา การท่องเที่ยวเป็นการหยิบยกเอาธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมวล
มนุษ ยชาติ ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาจึงทา ให้เกิดคา ถามขึ้นในสังคมของมวลมนุษยชาติว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นงาน
สร้างสรรค์หรือทาลายหรือเป็นกลไกที่สาคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ แนวคิดกา ร
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ท่องเที่ยว เชิง สร้างสรรค์นั้นมอบความท้าทายรูปแบบใหม่ให้ทั้งนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว
เจตนาที่สาคัญอย่างหนึ่งในการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ คือ การทาให้สถานที่ท่องเที่ยวจะต้องมี
ความสร้างสรรค์เพื่อที่จะสามารถพัฒนาทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรม ที่ไม่อาจจับต้ องได้ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในลักษณะพิเศษของที่หมาย เช่น ประเพณีพื้นบ้านหรือความสามารถพิเศษของคนพื้นเมือง เป็นต้น
ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สร้างสรรค์กับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึง ไม่ใช่แค่การให้
นักท่องเที่ยวมีโอกาสเอาตัวเองเข้าไปร่วมในกิจกรรมสร้างสร รค์ต่างๆ แต่เป็นการสร้างระบบการอยู่
ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้กับผู้ผลิตจากสถานที่หมาย
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการบูรณาการระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และการจัดการท่องเที่ยว เชิง วัฒนธรรม โดยมีตัวแปรร่วมที่เป็นต้นทุนสาคัญ คือ ภูมิสังคม
และวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง การพัฒนาเป็นการนา การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ ในส่วนของการอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะเป็น
เครื่องมือในการอนุรักษ์และพื้นฟูวัฒนธรรมให้คงอยู่ หรือสืบทอดลมหายใจของวั ฒนธรรมที่กา ลัง
เลือนหายโดยการต่อยอดเพิ่มค่าในเชิงการท่องเที่ยวให้วัฒนธรรมกลับมาผลิตซ้าและคงอยู่กับ
สังคมไทยต่อไป
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่นับได้ว่าเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวของ
นานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง จากลักษณะที่โดดเด่นของประเทศซึ่งมีปร ะวัติศาสตร์โบราณคดีอันเป็น
อารยะ มีความหลากหลาย ทางชาติพันธุ์ มีความงดงามทางประเพณีวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่งพันธุ์พืชและสัตว์ที่น่าสนใจ และที่เป็นส่วนสาคัญยิ่งคือ ประชาชนชาวไทยมีจิตใจโอบ
อ้อมอารี เต็มไปด้วยมิตรไมตรี ทาให้ประเทศไทยมีศักยภาพ
สูงในพัฒนาการท่องเที่ยวได้ใน
หลากหลายมุมมองและหลากหลายกระบวนการ
ชุมชนในประเทศไทยได้มีการนาแนวทางการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเป็นแนวทางเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
และใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่ง ท่อ งเที่ยว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
รากฐานที่สาคัญในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๔. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๔.๑ ความหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (๒๕๔๘, หน้า ๒๓๘) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หมายถึง การเดินทาง ของผู้คนหรือกลุ่มคนจากสถานที่ที่อยู่ประจาไปยังท้องที่อื่น เพื่อชื่นชมกับ
เอกลักษณ์ ความงดงามทางวัฒนธรรมชองกลุ่มชนอื่น ทั้งนี้จะต้องเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน
เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเรียนรู้จากวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิดโลกทัศน์
ใหม่ๆ ที่กว้างไกล จากการมีประสบการณ์ในแหล่งวัฒนธรรมที่คงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

๓๒
๔.๒ ความสาคัญของการท่องเที่ยว
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (๒๕๔๖) ได้ให้ความสาคัญของการท่องเที่ยว ดังนี้
๔.๒.๑ การท่องเที่ยวเป็นการใช้เวลาว่างของมนุษย์เพื่อแสวงหาความสุขและความ
เพลิดเพลินจากแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือน ทาให้สุขภาพทางกายและจิตใจสดชื่นดีขึ้น พร้อมที่จ ะ
กลับไปเผชิญกับภารกิจต่างๆ และการดารงชีวิตที่จาเจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๒ การท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ความแปลกใหม่
ตลอดเวลาการเดินทาง ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ และเข้าใจสภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือนดีขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มจิตสานึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๒.๓ หากการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีระบบที่ดีจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบได้
๔.๒.๔ การท่องเที่ยวเป็นกลไกธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการป ฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละฝุายดีขึ้น และนาไปสู่ความ
เข้าใจและมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน
๔.๓ องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ผู้อื่นแ ละย้อนกลับมามอง
ตัวเองอย่างเข้าใจในสรรพสิ่งของโลกที่ไม่สามารถแยกตัวออกจากกันได้ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ฉะนั้น องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญจึงควรมี ๖ ด้าน ดังนี้ (บุญเลิศ ตั้งจิต
วัฒนา, ๒๕๔๘, หน้า ๒๘๘-๒๙๐)
๔.๓.๑ องค์ประกอบด้านแหล่งท่ องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจ
เช่น ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏอยู่ โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ งาน
สถาป๎ตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูป
ป๎้น และแกะสลัก ศาสนารวมถึงพิธีกรรมทา งศาสนา ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพ
ภาษาและวรรณกรรม วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การทาอาหาร ธรรมเนียมการรับประทาน
ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม และเทศกาล และลักษณะงานหรือเทคโนโลยีที่มีการ
นามาใช้เฉพาะท้องถิ่น
๔.๓.๒ องค์ประกอบด้านกระบวนการ ศึกษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาเรียนรู้
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสานึกที่ถูกต้องในการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
๔.๓.๓ องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ย วที่มีการ
ให้บริการทางการท่องเที่ยวโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และ
ได้ผลตอบแทนในกาไรสู่ธุรกิจท่องเที่ยว
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๔.๓.๔ องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเที่ยว โดยแสวงหานักท่องเที่ยวคุณภาพให้
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อให้ นักท่องเที่ยวคุณภาพได้รับรู้และ
ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างพึงพอใจ อีกทั้งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๔.๓.๕ องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยให้ชุมชนท้องถิ่นใน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหรือจัดการการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ
และได้รับประโยชน์ตอบแทนเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ท้องถิ่น
๔.๓.๖ องค์ประกอบด้านการสร้างจิตสานึก ที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
โดยมีการให้ความรู้และสื่อควา มหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกฝุายเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
๔.๔ ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเขิงวัฒนธรรมเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อได้รับความสนุกสน าน
เพลิดเพลิน และมีความเข้าใจวัฒนธรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีจิตสานักต่อการรักษา
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว ซึง่ อาจ
แบ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเป็นประเภทย่อยได้ ๕ ประเภทคือ
๔.๔.๑ การท่ องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) เป็น การเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมแลเพลิดเพลินในสถานที่
ท่องเที่ยว โดยได้รับความรู้ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่น
๔.๔.๒ การท่องเที่ยวทา งวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional
tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ จัด
ขึ้น เพื่อให้ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรีศิลป์และศึกษาความเชื่อ การยอมรับการนับถือ
การเคารพพิธีกรรมต่างๆ อีกทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
๔.๔.๓ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชนบท (rural tourism/village tourism) เป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่นเพื่อให้
ได้รับความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์ และภูมิป๎ญญาพื้นบ้าน อีกทั้งมีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.๔.๔ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sport tourism) เป็น การเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
สถานที่ออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาหรือแข่งขันการกีฬา โดยมีกิ จกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบของ
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การจัดรายการกีฬาตามส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาได้
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาหรือแข่งขันการกีฬา ในขณะเดียวกันก็ได้ไป
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวตามส้นทางการจัดรายการกีฬ า ทาให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
๔.๔.๕ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม (cultural health tourism) เป็น
การเดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โ ดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพหรือ
ฟื้นฟูสุขภาพทางวัฒนธรรม เช่ น การนวดตัว การนวดฝุาเท้า การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร
การฝึกกายบริหาร การฝึกสมาธิ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยว
๔.๕ ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชนัญ วงษ์วิภาค (๒๕๔๕, หน้า ๗๑) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ที่ได้จากการท่อง เที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ดังนี้
๔.๕.๑ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลการดาเนินการท่องเที่ยวที่ผ่านมาก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก นาเงินตราเข้าประเทศมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
รายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ
๔.๕.๒ ประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวจะช่วยเผยแพร่เอกลักษณ์
ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การที่นักท่องเที่ยวกับผู้คน
ในท้องถิ่นได้มีโอกาสรู้จักกันนั้น ก่อให้ เกิดความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ และการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีที่จะนาไปสู่ความเป็นเพื่อนร่วมโลกและเกิดสันติภาพ
ขึ้นแก่โลก
สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถือเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่
ชัดเจนในเรื่อง ความสนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นวิธีทางหนึ่งในการใช้การท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป โดยการได้เผยแพร่ออกไปสู่สายตาสาธารณชน และเป็น
กลไกหนึ่งของการคงไว้ซึ่งความสาคัญของสถานที่เหล่านั้นด้วยเพราะเป็นรูปแบบที่มีรากฐานแนวคิด
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบกับกระแสความต้องการของนัก ท่องเที่ยวที่มุ่งสนใจ
การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความสนใจเฉพาะอย่างของตนเองเท่านั้น ทาให้การท่องเที่ยวทางเลือก ซึ่ง
มีหลากหลายรูปแบบกาลังได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลาดับ
๕. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
มีการศึกษาวิจัยโดยชุมชนเป็นฐานในเรื่ องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ยังขาด
การศึกษาประเมินความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อย่างไรก็ตามได้มีสิ่งบ่งชี้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนจะยั่งยืนได้ ขึ้นอยู่กับป๎จจัยดังนี้

๓๕
๑) ความต้องการของชุม ชน การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมสาหรับชุมชนใด
ก็ตามจะต้องเกิดจากความสนใจและความต้องการของสมาชิกชุมชนเป็นหลัก
มิใช่เกิดจากความ
ต้องการของหน่วยงานทางราชการหรือองค์การภาคเอกชน
๒) ความรู้และความตระหนักของชุมชน เป็นป๎จจัยสาคัญอีกตัวหนึ่ง ที่จะชี้ว่าการมี
ส่วนร่วมของชุมชนจะยั่งยืนหรือไม่
ทั้ง นี้รวมไปถึงแนวคิดและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว
วัฒนธรรม ทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชนและศักยภาพ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของชุมชน (ต้นทุนทางสังคม) และสภาพแวดล้อมธรรมชาติ (ต้นทุนทางธรรมชาติ แวดล้อม) หาก
ดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความรู้อื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการพัฒนาและการ
บริหารจัดการ
๓) การได้รับการสนับสนุนจากภายนอก ชุมชนท้องถิ่นในชนบทส่วนใหญ่มักอยู่ใน
ภาวะด้อยโอกาสในหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรู้ และทักษะในการพัฒนาและการจัดการ
ยิ่งเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นงานบริการที่ต้องมีมาตรฐานขั้นต่า เพราะมีการแข่งขันทาง
การตลาดแล้ว เป็นสิ่งที่ชุมชนท้องถิ่นไม่คุ้นเคย ก็เป็นสาเหตุทาให้เกิดความท้อแท้และไม่สามารถ
ดาเนินการต่างๆ ตามความตั้งใจได้ ตรงจุ ดนี้หน่วยงานภาคราชการ หรือภาคเอกชนรวมทั้ง NGOs
หรือผู้รู้ต่างๆ จะต้องเข้ามาสนับสนุนหรือช่วยเหลือ สร้างความ เข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง พร้อมสร้างภูมิต้านทานต่ออิทธิพลต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากการ
ท่องเที่ยวด้วย
๔) การตัดสินใจและการแบ่งป๎นประโยชน์ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นจะต้อง
พัฒนาให้รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการคิด การปฏิบัติ การแก้ไขป๎ญหา และการติดตามประเมินผล
แบบครบวงจร ไม่ใช่ผู้นาหรือกลุ่มผู้นาท้องถิ่นดาเนินการเองทั้งหมด และที่สาคัญจะต้องมีกลไกและ
ระบบการแบ่งป๎นรายได้หรือประโยชน์อื่นๆ อันเกิดจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นธรรมและ
ความโปร่งใส โดยเฉพาะประเด็นหลังนี้มักจะพบว่าเป็นสาเหตุของความไม่ยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นค่อนข้างสูงทีเดียว
การพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหม ายในการปรับปรุงระบบการ
บริหารงานพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วยการเพิ่มบทบาทของประชาชนใน
การมีส่วนร่วมให้มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ชุมชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกระบวนการวางแผน
ตัดสินใจ และประเมินผล รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชน มี ๓ รูปแบบ (บุญเลิศ
ตั้งจิตวัฒนา, ๒๕๔๕, หน้า ๑๗๔-๑๗๖)
๑) การชักชวนให้ชุมชนท่องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว รูปแบบนี้รัฐบาลจะเป็นผู้วางนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ประชาชน

๓๖
ในชุมชนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดทา โครงการท่องเที่ยวเลย แต่จะถูกชักชวนจาก
รัฐบาลให้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาเนินโครงการ
๒) การให้องค์กรชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองสาหรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งรูปแบบนี้รัฐบาลและตัวแทนขององค์กรชุมชนท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การร่ วมตัดสินใจและเจรจาต่อรองผลประโยชน์จากรัฐบาลได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชุมชน
ท้องถิ่นให้มากที่สุด การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบนี้องค์กรชุมชนท้องถิ่นจะต้องมี
ศักยภาพสูงและมีความตื่นตัวในการรักษาผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นให้มากที่สุด
๓) การให้ชุมชนท้ องถิ่นจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งรูปแบบนี้ชุมชน
ท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดการควบคุมและวางแผนพัฒนาการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวด้วยตนเองอย่างสิ้นเชิง
นับเป็นรูปแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่พึ่งตนเองอย่างแท้จริง โดยไม่อาศัยความคิด
ริเริ่มและชักจูงจ ากบุคคลภายนอกหรือรัฐบาลเลย ประชาชนหรือองค์กรชุมชนท้องถิ่นสามารถ
วิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับป๎ญหาและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตลอดจน
ติดตามประเมินผลสาเร็จของโครงการท่องเที่ยวด้วยตนเอง รูปแบบนี้เปิดโอกาสอย่างเต็มที่แก่ชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบา ทและมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ แต่ชุมชนท้องถิ่นต้องมีความพร้อมและ
ประสิทธิภาพสูง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร (๒๕๕๐) ศึกษาเรื่อง โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าง
ยั่งยืนโดยภาคีในท้องถิ่น ในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา พบว่า การดาเนินงาน ของโครงการการ
ประสานข้อมูลและเครือข่ายท่องเที่ยวในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดกิจกรรมและ
แผนการดาเนินงานตามลาดับของขั้นตอนและกระบวนการให้เกิดความเหมาะสมกับท้องถิ่น และ
ความสามารถของท้องถิ่นที่สามารถจะดาเนินงานได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วน ร่วมในการ
ร่วมปรับและเสนอแผนการดาเนินงาน ภายใต้การดาเนินงานหลักที่สาคัญคือการรวบรวมข้อมูล
ท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่เพื่อประสานจัดสร้างเครื่องมือกลาง เช่น website ฯลฯ การจัดเวทีสัญจร
แลกเปลี่ยนดูงานระหว่างชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อนา สู่การก่อตัวของเครือข่ ายการท่องเที่ยว
ในที่สุด ผลการดาเนินงานยังไม่สัมฤทธิผลเท่าที่ควรในด้านความเป็นเจ้าของข้อมูลและ สื่อที่โครงการ
ได้เริ่มต้นไว้ เจ้าภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่ได้มาจากระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ฝุาย
เดียว หากเป็นชุมชนในพื้นที่เป็นหลัก อย่างไรก็ตามป๎จจั
ยที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงด้าน
สถานการณ์การท่องเที่ยวรอบลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ได้แก่ สภาพแวดล้อม ทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งผันผวนและยังเป็นป๎จจัยกาหนดปริมาณ
นักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงได้ รวมทั้งการกาหนดวัตถุประสงค์ท างการตลาด เปูาหมาย ต้องการแก้ไข
ภาพลักษณ์เดิม และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ นาเสนอเอกลักษณ์ให้ชัดเจน แนวทางประเมินความสาเร็จ

๓๗
ของแผน ผลการดาเนินงานของโครงการในระยะแรก พบว่าภาคีที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือ สะท้อนให้
เห็นถึงศักยภาพชุมชน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถี ชีวิตชุมชนและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ที่น่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่การจัดการด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่
เป็นอยู่ในป๎จจุบันยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เพราะจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาลและเทศกาล และการท่องเที่ยวยังไม่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากนัก ก้าวเดินของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศคือการสร้างกระแสอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งจะต้องก้าวเดิน
ต่อไปเพื่อนาสู่การพัฒนาลุ่มน้าอย่างยั่งยืนที่เน้นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กิจกรรมการจัดเวทีประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โดยเฉพาะในพื้นที่นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับความกระตือรือร้นของชุมชน โดยทั้งชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกัน
เสนอประเด็นความต้องการ ด้านการดาเนินการและบริหารจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ได้ร่วมกัน
กาหนดแหล่งท่องเที่ยว รวบรวมข้อมูลความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว เสนอแนะรูปแบบกิจกรรมที่
ควรทา ประการสาคัญคือ การขยายผลกลุ่มอาชีพสู่ธุรกิจท่องเที่ยว เช่น แต่ละชุมชนที่มีกิจกรรม
ท่ องเที่ยวได้ร่วมกันกาหนดแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน และนามาเชื่อมต่อกันเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น วิถีชีวิต ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตานาน การยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากร การสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายท่องเที่ยวในพื้ นที่
อื่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด นอกจากการดาเนินงานด้านการ
จัดการท่อง เที่ยวโดยตรง ชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นยังมีความต้องการร่วมกันในการที่จะ
นา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือควรจะได้ใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว เช่นอาชีพหัตถกรรมท้
องถิ่น
ยกระดับให้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ไม่ยังสามารถเปิดตัวออกสู่ตลาด
ท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแก่ภายนอก
วีระพล ทองมา (๒๕๕๑) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๕ ชุมชนนั้น มี
จุดแข็งด้านเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชนเผ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่ง
กายและภาษาพูด แต่อย่างไรก็ตาม ทุกชุมชนก็มีจุดอ่อนคล้ายกันคือ ราคาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ยัง
ไม่มีมาตรฐานเท่าที่คว รจะเป็น รวมทั้งยังไม่มีการสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างที่เด่นชัด
สาหรับโอกาสนั้น พบว่า การบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวของทุกชุมชนสามารถเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน และแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวชนเผ่าเพิ่มขึ้น
ส่วนอุปสรรคในการบริหารบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ ป๎จจุบันมีการแข่งขันทางการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น หรือแม้แต่ป๎ญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการกาหนดราคาของบริษัทนาเที่ยวและ
ผู้ประกอบการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเอง นอกจากนี้ ยังพบว่า สมาชิกชมรมธุรกิจการท่ องเที่ยวโดย

๓๘
ชุมชนทั้ง ๕ ชุมชน ได้ร่วมกันวางแผนการดาเนินงานตามกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในแต่ละชุมชน
โดยมีการวางแผนใน ๔ ด้าน คือ ๑) การส่งเสริมการตลาด ๒) การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ๓) การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางการ
ท่องเที่ยว และ ๔) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เปูาหมายของชุมชน เพื่อให้การดาเนินงานของธุรกิจการท่องเที่ยวประสบความสาเร็จโดยชุมชนและ
เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง
พนิตสุภา ธรรมประมวล และกาสัก เต๊ะขันหมาก (๒๕๕๓ ) ได้ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์และ
แผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดลพบุรี พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในระดับมาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดล พบุรีมีโอกาสอยู่ใน
ธุรกิจการท่องเที่ยวและมีความแข็งแกร่งในธุรกิจการท่องเที่ยว และได้เสนอกลยุทธ์และแผนการตลาด
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี ๔ กลยุทธ์สาคัญ คือ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม /สร้างโอกาสการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ปร ะวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัด
ลพบุรีกลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี กลยุทธ์ที่ ๓
การจัดการภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาเส้นทาง
สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี
ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร (๒๕๕๓) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
โดยภาคีในท้องถิ่น พบว่า มีข้อเสนอว่าควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน โดยการ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อวางแผนงานด้านการท่องเที่ยว ทั้งในร ะยะสั้นและ
ระยะยาวเพื่อความยั่งยืน การประชาสัมพันธ์ การตลาดและการกระจายรายได้ ดูแลมาตรฐานการ
จัดการท่องเที่ยว กฎระเบียบการท่องเที่ยวของท้องถิ่น เพื่อแก้ป๎ญหาความขัดแย้งอันอาจเกิดขึ้น
ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว หรือระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวกับการประกอบอาชีพอื่นใ
นท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรต้องมีบทบาทมากขึ้น ในการทาหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างชุมชน
ท่องเที่ยวกับองค์กรบริหารระดับสูง เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศูนย์ท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการจังหวัด ในเรื่องของการสนับสนุนด้านงบประมาณและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยว และ
ภาคเอกชนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด
กาสัก เต๊ะขันหมาก พนิตสุภา ธรรมประมวล และกานดา เต๊ะขันหมาก (๒๕๕๗) ได้ศึกษา
เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์จังหวัดอ่างทอง มีข้อค้นพบที่สาคัญ คือ จังหวัดอ่างทองมีทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จานวนมาก ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดอ่างทอง

๓๙
ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ ๑) การศึกษาและพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน /
ท้องถิ่นต่างๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และ ๒) การสร้างโอกาส
ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น และอานวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมใน
ชุมชน/ท้องถิ่นต่างๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหน่วยงาน องค์กร
และสถาบัน ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกชุมชน/ท้องถิ่น

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี นี้ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม [PAR] จากผู้มีส่วนสาคัญในการพัฒนา ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นกลยุทธ์การประสานพลัง (synergy) ของ ๓ ภาคส่วน “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ”
เพื่อการพัฒนาตามโครงการวิจัยได้ดังภาพ
หน่วยงานวิชาการ
(พลังปัญญา)
[มหาวิทยาลัยราชภัฏ/
สถาบันการศึกษา/หน่วยราชการต่างๆ]

การประสานพลัง
(synergy)
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
หน่วยปฏิบัติการ
(พลังความร่วมมือ)
[วัด/สภาวัฒนธรรมตาบล/โรงเรียน/
อบต./ชมรมผู้สูงอายุ/สภาเด็กเยาวชน/
กลุ่มอาชีพ/ร้านค้า OTOP/ฯลฯ]

หน่วยงาน/องค์กรสนับสนุน
(พลังนโยบาย)
[วัฒนธรรมจังหวัด/พัฒนาการจังหวัด/
การท่องเที่ยวภาค ๗/อบจ./ฯลฯ]

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยรามัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
่ยวเชิ
วัฒนธรรมของต
โดยมีและการท่
วิธีดาเนิอนงเที
การวิ
จัยงในแต่
ละขั้นตอนาบลบางขั
ดังนี้ นหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ภาพ ๒ การวิจัยและพัฒนาตามโครงการวิจัย
การวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทยรามัญเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี นี้ ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยดาเนินการ ๓ ระยะต่อเนื่องกัน ดังนี้

๔๑
ระยะที่ ๑ การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทยรามัญ ตาบลบาง
ขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
๑.๑ ใช้การวิจัยเชิงสารวจ โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม (field study)
๑.๒ ประชากร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ
๑.๒.๑ ผู้ทรงภูมปิ ๎ญญาทางวัฒนธรรม
๑.๒.๒ ปราชญ์/ผู้รู้ชาวบ้าน/ผู้นาท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)
๑.๓ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะเด่นทางสังคมที่เอื้อต่อการเป็นพลังขับเคลื่อนให้
ตาบลบางขันหมากสามารถเรียนรู้ได้ ตลอดชีวิต และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมสู่ การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน /สังคมและวัฒนธรรมของ ตาบลบางขันหมาก ได้
๑.๔ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ประกอบกัน คือ การสารวจชุมชน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การประชุมกลุ่มเฉพาะ การสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสาร
๑.๕ นาข้อมูลที่ เก็บรวบรวม ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ แล้ว
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ขั้นตอนการวิจัย
๑. ประสานงานและทาความเข้าใจกับผู้มีส่วนสาคัญ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
๒. จัดเวที/ประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันวางแผนในการศึกษาทุนทาง
วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ตาบลบางขันหมาก

เป้าหมาย
ผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกีย่ วข้องทุกฝุายเกิดความเข้าใจ
และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ได้แผนปฏิบัติ (action plan) ในการศึกษาทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ตาบลบาง
ขันหมาก
ได้ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา ไทย
รามัญ ตาบลบางขันหมาก

๓. ศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ตาบล
บางขันหมาก ด้วยวิธีการที่หลากหลาย [การสารวจชุมชน การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การประชุมกลุ่มเฉพาะ การสังเกตแบบไม่
มีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสาร]
๔. จัดเวที/ประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและ
ได้ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา ไทย
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา
รามัญ ตาบลบางขันหมาก ที่ถูกต้องและครบถ้วน
ไทยรามัญ ตาบลบางขันหมาก
สมบูรณ์

ระยะที่ ๒ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
๒.๑ ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
๒.๒ ประชากร ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล สาคัญ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders) “ไตรพลังในการพัฒนา-สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ได้แก่

๔๒
๒.๒.๑ ภาควิชาการ (พลังป๎ญญา) [มหาวิทยาลัยราชภัฏ / สถาบันการศึกษา/หน่วย
ราชการต่างๆ]
๒.๒.๒ ภาคชุมชน/วัฒนธรรม (พลังความร่วมมือ ) [วัด ๔ วัด/สภาวัฒนธรรมตาบล /
โรงเรียน ๒ แห่ง/อบต./ชมรมผู้สูงอายุ/สภาเด็กเยาวชน/กลุ่มอาชีพ/ร้านค้า OTOP/ฯลฯ]
๒.๒.๓ ภาคนโยบาย/ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้อง (พลังนโยบาย) [วัฒนธรรมจังหวัด /
พัฒนาการจังหวัด/การท่องเที่ยวภาค ๗/อบจ./ฯลฯ]
๒.๓ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
๒.๓.๑ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
๒.๓.๒ วิถีชีวิตและการทามาหากิน
๒.๓.๓ งานสถาป๎ตยกรรม
๒.๔ ประยุกต์ ใช้เทคนิคการประชุมเชิงสร้างสรรค์ (future search conference: FSC)
โดยประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ประสานพลัง (synergy) กัน โดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming กล่าวคือ P-ร่วมกันวางแผนและ
ตัดสินใจ D-ร่ วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน -พัฒนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ฯ C-ร่วมกันกากับ /ติดตาม /
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ A-ร่วมกันนาผลของการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น
๒.๕ ผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และจัดการความ รู้ (KM)
และหาทางที่จะนาไปบรรจุไว้ในแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรต่อไป
ขั้นตอนการวิจัย
๑. ประสานงานและทาความเข้าใจกับผู้มีส่วนสาคัญและ
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง ๓ ภาคส่วน คือ ๑) ภาควิชาการ ๒) ภาคชุมชน ๓)
ภาคนโยบาย/ผู้สนับสนุนทุกฝุาย
๒. ประชุมเชิงสร้างสรรค์ (FSC) โดยประชุมกลุ่มเฉพาะจากผู้มีส่วน
สาคัญและผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐาน
ทุนทางวัฒนธรรมบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทย
รามัญ ตาบลบางขันหมาก ในขั้นตอนที่ ๑ P-ร่วมกันวางแผนและ
ตัดสินใจ
๓. ผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติตาม
แผน (โดยการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ฯ) รวมทั้ง C-ร่วมกันกากับ/
ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ A-ร่วมกันนาผลของ
การประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญและผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ

ได้แผนปฏิบัติการ (action plan) การพัฒนาพิพิธภัณฑ์
มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา
ไทยรามัญ ตาบลบางขันหมาก

๓ ภาคส่วน D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน Cร่วมกันกากับ/ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน
และ A-ร่วมกันนาผลของการประเมินสู่การปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติการให้ดียงิ่ ขึ้น

๔๓
ขั้นตอนการวิจัย
๔. ผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และ
จัดการความรู้ (KM) และหาทางที่จะนาไปบรรจุไว้ในแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรต่อไป

เป้าหมาย
ได้สรุปบทเรียน และความรู้จากการปฏิบัติการเพื่อ
นาไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
ดาเนินงานตามภาระ/หน้าที/่ ความรับผิดชอบต่อไป

ระยะที่ ๓ การ จัดทาแผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบล
บางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
๓.๑ ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
๓.๒ ประช ากร ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล สาคัญ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders) “ไตรพลังในการพัฒนา-สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ได้แก่
๓.๒.๑ ภาควิชาการ (พลังป๎ญญา) [มหาวิทยาลัยราชภัฏ /สถาบันการศึกษา/หน่วย
ราชการต่างๆ]
๓.๒.๒ ภาคชุมชน/วัฒนธรรม (พลังความร่ว มมือ) [วัด ๔ วัด/สภาวัฒนธรรมตาบล /
โรงเรียน ๒ แห่ง/อบต./ชมรมผู้สูงอายุ/สภาเด็กเยาวชน/กลุ่มอาชีพ/ร้านค้า OTOP/ฯลฯ]
๓.๒.๓ ภาคนโยบาย/ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้อง (พลังนโยบาย) [วัฒนธรรมจังหวัด /
พัฒนาการจังหวัด/การท่องเที่ยวภาค ๗/อบจ./ฯลฯ]
๓.๓ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
๓.๓.๑ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
๓.๓.๒ วิถีชีวิตและการทามาหากิน
๓.๓.๓ งานสถาป๎ตยกรรม
๓.๔ ประยุกต์ ใช้เทคนิคการประชุมเชิงสร้างสรรค์ (future search conference: FSC)
โดยการใช้ประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) จากผู้ ให้ข้อมูลสาคัญและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อประสานพลัง (synergy) กัน โดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming กล่าวคือ P-ร่วมกันวางแผน
และตัดสินใจ
๓.๕ ทดลองจัดกิจกรรม ส่งเสริม การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบล
บางขันหมาก ในแหล่งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตฯ (ที่ได้พัฒนาไว้แล้วในขั้นตอนที่ ๒) โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ประสานพลัง (synergy) กัน โดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming ในขั้นตอน D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติ
ตามแผน C-ร่วมกันกากับ /ติดตาม /ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ A-ร่วมกันนาผลของการ
ประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น
๓.๖ ผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และจัดการความรู้ (KM)
และหาทางที่จะนาไปบรรจุไว้ในแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรต่อไป

๔๔
ขั้นตอนการวิจัย
๑. ประสานงานและทาความเข้าใจกับผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกี่ยวข้องทั้ง ๓
ภาคส่วน คือ ๑) ภาควิชาการ ๒) ภาคชุมชน ๓) ภาคนโยบาย/ผู้สนับสนุน
ทุกฝุาย
๒. ประชุมเชิงสร้างสรรค์ (FSC) โดยประชุมกลุ่มเฉพาะจากผู้มีส่วนสาคัญ
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทาแผนส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก ในขั้นตอนที่ ๑ P-ร่วมกัน
วางแผนและตัดสินใจ
๓. ผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน
(โดยการทดลองจัดกิจกรรมตามแผนส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก ในพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ฯ) รวมทั้ง Cร่วมกันกากับ/ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ A-ร่วมกันนา
ผลของการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น
๔. ผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และจัดการ
ความรู้ (KM) และหาทางที่จะนาไปบรรจุไว้ในแผนการดาเนินงานของ
หน่วยงาน/องค์กรต่อไป

เป้าหมาย
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญและผู้เกี่ยวข้องเกิดความ
เข้าใจ
ได้แผนปฏิบัติการ (action plan) จัดทาแผน
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก
๓ ภาคส่วน D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน
C-ร่วมกันกากับ/ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผน และ A-ร่วมกันนาผลของการประเมิน
สู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดี
ยิ่งขึ้น
ได้สรุปบทเรียน และความรู้จากการปฏิบัติการ
เพื่อนาไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการดาเนินงานตามภาระ/หน้าที/่ ความ
รับผิดชอบต่อไป

ในแต่ละระยะมีตัวแปรที่ศึกษา วิธีวิจัย แหล่งข้อมูล วิ ธีการ/เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
ระยะที่

ตัวแปรที่ศึกษา

วิธีวิจัย

๑. การศึกษา
ทุนทาง
วัฒนธรรม
และภูมิ
ป๎ญญาไทย
รามัญ ตาบล
บางขันหมาก

ลักษณะเด่นทางสังคม
ที่เอื้อต่อการเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้ตาบลบาง
ขันหมากสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน/สังคมและ
วัฒนธรรมของ ตาบล
บางขันหมาก ได้

๑. การวิจัยเชิง
สารวจ
๒. การศึกษา
ภาคสนาม

แหล่งข้อมูล

๑. ปราชญ์/ผู้ทรง
ภูมิป๎ญญาท่องถิ่น
๒. ผู้นาท้องถิ่น
(ทางการ/ทาง
ธรรมชาติ)

วิธีการ/เครื่องมือ

การวิเคราะห์
ข้อมูล

๑. การสารวจ
การวิเคราะห์
ชุมชน
เนื้อหา
๒. การสัมภาษณ์
เจาะลึก
๓. การประชุม
กลุ่ม
๔. การสังเกต
แบบไม่มีส่วน
ร่วม
๕. การศึกษา
จากเอกสาร

๔๕
ระยะที่

ตัวแปรที่ศึกษา

๒. การพัฒนา
พิพิธภัณฑ์มี
ชีวิตบนฐาน
ทุนทาง
วัฒนธรรม
และภู มิ
ป๎ญญาไทย
รามัญ ตาบล
บางขันหมาก

๑. วิถีการดารงชีวิต
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธีกรรม
๒. ภูมิป๎ญญาที่สะท้อน
ออกมาเป็นงานศิลปะ
และหัตถกรรม
๓. ภูมิป๎ญญาด้าน
อาหารการกิน
สมุนไพร การดูแล
รักษาสุขภาพแบบ
พื้นบ้าน
๔. ภูมิป๎ญญา
การละเล่นพื้นบ้าน
การร้อง/ราเพลง
พื้นบ้าน
๕. อื่นๆ
การเรียนรู้ และการ
ท่องเที่ยว
๑. เชิงประวัติศาสตร์
๒. ทางวัฒนธรรมและ
ประเพณี
๓. เชิงวิถีชนบท
๔. เชิงสุขภาพทาง
วัฒนธรรม
๕) เชิง วัฒนธรรม
รูปแบบอื่นๆ

๓. การจัดทา
แผนส่งเสริม
การเรียนรู้
และการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
ตาบลบาง
ขันหมาก

วิธีวิจัย

แหล่งข้อมูล

วิธีการ/เครื่องมือ

การวิเคราะห์
ข้อมูล

การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
แบบมีส่วน
ร่วม (PAR)

ไตรพลังในการ
พัฒนา ได้แก่
๑. ภาควิชาการ
๒. ภาคชุมชน/
วัฒนธรรม
๓. ภาคผู้สนับสนุน
เชิงนโยบาย และ
ผู้เกี่ยวข้อง

ประชุมเชิง
การวิเค ราะห์
สร้างสรรค์ (FSC) เนื้อหา
โดยประชุมกลุ่ม
เฉพาะ โดยใช้
วงจรคุณภาพ
ของ Deming
[P-D-C-A] และ KM

การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
แบบมีส่วน
ร่วม (PAR)

ไตรพลังในการ
พัฒนา ได้แก่
๑. ภาควิชาการ
๒. ภาคชุมชน/
วัฒนธรรม
๓. ภาคผู้สนับสนุน
เชิงนโยบาย และ
ผู้เกี่ยวข้อง

ประชุมเชิง
การวิเคราะห์
สร้างสรรค์ (FSC) เนื้อหา
โดยประชุมกลุ่ม
เฉพาะ โดยใช้
วงจรคุณภาพ
ของ Deming
[P-D-C-A] และ KM

๔๖
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน (เดือนที)่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙
ขั้นตอนที่ ๑ การประสานและทาความเข้าใจกับผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกี่ยวทั้ง ๓ ภาคส่วน
๑. ประสานงานและทาความเข้าใจ
กับผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกี่ยวข้องทั้ง
๓ ภาคส่วน
๒. จัดทาแผนการทางานร่วมกัน
ตลอดโครงการวิจัย
ขั้นตอนที่ ๒ การศึกษาทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ไทยรามัญ ตาบลบางขันหมาก
๑. จัดเวที/ประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกัน
วางแผนในการศึกษาทุนทาง
วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทย
รามัญ ตาบลบางขันหมาก
๒. ศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ป๎ญญาไทยรามัญ ตาบลบาง
ขันหมาก ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๓. จัดเวทีประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา ไทย
รามัญ ตาบลบางขันหมาก

๑๐ ๑๑

ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ไทยรามัญ ตาบลบางขันหมาก

๑. ประชุมเชิงสร้างสรรค์ (FSC) เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ฯ
ในขั้นตอนที่ ๑ P-ร่วมกันวางแผน
และตัดสินใจ
๒. ร่วมกัน D-ลงมือปฏิบัติตามแผน
รวมทั้ง C-กากับ/ติดตาม/ตรวจ
สอบการปฏิบัติตามแผน และ A-นา
ผลของการประเมินสู่การปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติการให้ดี
ยิ่งขึ้น

๑๒

๔๗
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑

๒

๓

ระยะเวลาดาเนินงาน (เดือนที)่
๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

๓. ร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และ
จัดการความรู้ (KM) และหาทางที่
จะนาไปบรรจุไว้ในแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน/องค์กร
ต่อไป
ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทาแผนส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก

๑. ประชุมเชิงสร้างสรรค์ (FSC) เพื่อ
ร่วมกันจัดทาแผนส่งเสริมการ
เรียนรูแ้ ละการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมฯ ในขั้นตอนที่ ๑ Pร่วมกันวางแผนและตัดสินใจ
๒. ร่วมกัน D-ลงมือปฏิบัติตามแผน
(โดยทดลองจัดกิจกรรม ใน
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ฯ) C-กากับ/
ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผน และ A-นาผลการประเมินสู่
การปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
๓. ผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และ
จัดการความรู้ (KM) และหาทางที่
จะนาไปบรรจุไว้ในแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน/องค์กร
ต่อไป

๑๐ ๑๑

๑๒

บทที่ ๔
ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ไทยรามัญ
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ในบทนี้เป็นผลการศึกษา ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ตาบล บางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยประกอบด้วย
๑. ประวัติความเป็นมา การอพยพ และการตั้งถิ่นฐาน
๒. สภาพหมู่บ้านชาวมอญบางขันหมาก
๓. วิถีชีวิต ประเพณี และพิธีกรรมของชาวมอญบางขันหมาก
๔. วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมาก
ซึง่ แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้
ประวัติความเป็นมา การอพยพ และการตั้งถิ่นฐาน
ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า คนมอญ เริ่มอพยพเข้ามาสู่ประเทศ ไทยหลายคราวด้วยกัน
นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา (พ.ศ. ๒๑๑๒-๒๑๓๓) เป็นต้นมา จนกระทั่งแผ่นดินสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ไทยจะโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวชาว
มอญตั้งเรือนและปกครองดูแลกันเองในลักษณะประชาคม กระจายอยู่ในหลายจังห วัดของประเทศ
ไทย เช่น ปทุมธานี สมุทรปราการ ธนบุรี กรุงศรีอยุธยา เป็นต้น
การกระจายตัวการตั้งถิ่นฐานของคนกลุ่มมอญนี้ ยังปรากฏการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดลพบุรีอีก
ด้วย จังหวัดลพบุรีมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่หลายกลุ่ม เช่น ไทยพวนแถบบ้านหมี่ ไทยเบิ้งแถบ
อาเภอพั ฒนานิคม คนได้เชื้อสายจีนกระจายอยู่ทั่วไป รวมทั้งคนไทยเชื้อสายมอญที่อาศัยอยู่ในตาบล
บางขันหมาก เขตอาเภอเมือง ใกล้กับตัวตลาดของจังหวัดลพบุรี
สาหรับชาว “มอญ” ที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในจังหวัดลพบุรีนั้น น่าจะเป็นมอญที่
อพยพมาจากชุมชนชาวมอญอื่นอีกทอดหนึ่ง โดยจากข้อมูลของ อาจารย์ภูธร ภูมะธน ที่ได้รับจากการ
สอบถามเรื่องประวัติหมู่บ้านจากบุคคลต่างๆ ที่มีอายุ เฉลี่ย ๕๐-๘๐ ปี (รวม ๖ คน) ได้ข้อมูลที่
เกี่ยวกับประวัติหมู่บ้านแตกต่างกัน เป็นข้อมูลได้กล่าวว่าได้รับการบอกเล่าต่อกันมาจาก “คนเก่า ”
ข้อมูลดังกล่าวนี้ล้วนตรงกันทั้งสิ้นว่า เป็นชาวมอญที่อพยพมาจากที่อื่น ภายในเขตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
นี้เอง มาตั้งรกรากอยู่ที่ตาบลบางขันหมากและไม่ใช่มอญที่อพยพโดยตรงมาจากดินแดนมอญใน
ประเทศพม่าในป๎จจุบัน
ข้อมูลดังกล่าวนี้สรุปได้ว่าก่อนที่จะมาตั้งบ้านเรือนที่ตาบลบางขันหมาก ชาวมอญนี
อพยพมาจาก
้

๔๙
๑.๑ ทางใต้ จาก ๑) อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (บางคนอ้างกว้างๆ ว่ามาจาก
จังหวัดปทุมธานี ๒) หมู่บ้านมอญที่บ้านระกา อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ๓) พระ
ประแดงอพยพขึ้นมาเรื่อยๆ มายังจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนองโดน ท่าเรื อ โพธิ์
เก้าต้น (ท่าดินเหนียว) และมาอยู่ที่ตาบลบางขันหมาก
๑.๒ ทางทิศตะวันตก จาก ๑) อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และ ๒) บ้านโพธิ์ข้าวผอก
หมู่ที่ ๓ ตาบลบางมัญ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
จากข้อมูลที่กระจายเหล่านี้ อาจารย์ภูธร ภูมะธน ได้สรุปและเชื่อว่า ชาวมอญบางขันหมากนี้
อพยพมาจากชุมชนมอญอื่นในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาและสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ เชื่อว่าชาวมอญกลุ่ม
นี้อพยพมาจากทางใต้คือบ้านบางระกา และจากทิศตะวันตกคือบ้านโพธิ์ข้าวผอก ตาบลบางมั
ญ
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพราะมีชาวมอญที่บ้านบางขันหมากหลายคนระบุเช่นนั้น และชุมชนมอญ
ทั้งสองแห่งนี้ล้วนอยู่ไม่ไกลจากบ้านบางขันหมาก สามารถติดต่อกันได้โดยสะดวกผ่านทางแม่น้าลพบุรี
ซึ่งสอดคล้องกับ จารุวรรณ เบญจาทิกุล ที่เชื่อว่าชาวมอญ บางขันหมากอพยพมาจากจังหวัดปทุมธานี
สมุทรปราการ อยุธยา และสิงห์บุรี ตอนแรกจะตั้งบ้านเรือน อยู่ที่บริเวณท่าดินเหนียว ซึ่งอยู่ในตาบล
โพธิ์เก้าต้น ต่อมาจึงได้ย้ายมาตั้งบ้านเรือนบริเวณบ้านบางคู้หรือตาบลบางขันหมากในป๎จจุบัน มอญ
กลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า ไทยรามัญ แต่คนทั่วไปจะรู้จักกันในนาม “มอญบางขันหมาก” และยังสอดคล้อง
กับ ประวัติหมู่บ้านบางขันหมากจากงานวิ จัย ของไฉน สนสกุล ที่ได้สัมภาษณ์ชายชราอายุ ๗๓ ปีที่
ได้รับคาแนะนาจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการ
อพยพมาตั้งถิ่นฐานของบรรพบุรุษในอดีต ทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้านว่าชาวมอญบาง
ขันหมากในป๎จจุบันนี้ แต่เดิมจริงๆ มีคนไทยอาศัยอยู่ก่อนแล้วเรียกว่าบางคู่ เนื่องจากมีคนตายเป็นคู่ๆ
คือครั้งละ ๒ คนเสมอ เมื่อมอญพวกแรกของยกมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง พวกคนไทยเรานั้น
จึงได้อพยพไปอยู่ในที่ใหม่ชื่อว่าตาบลบางคู้ ซึ่งเป็นตาบลหนึ่งของอาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (อยู่ห่าง
จากชุมชนมอญบางขันหมากไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๕ ถึง ๗ กิโลเมตร) ชาวมอญที่อพยพมาใน
ครั้งนั้นเป็นชาวมอญจากอาเภอ สาม โคก จังหวัดปทุมธานี และอาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ อพยพเข้ามาหลายครอบครัวโดยทางเรือเดินทางขึ้นเหนือตามแม่น้าลพบุรีสาเหตุที่พา
กันอพยพมาในครั้ งนั้นก็เพราะชุมชนที่อยู่เดิมแออัด เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณท่าเรือ และท่าหลวง
จังหวัดอยุธยา ก็มีพวกที่อยู่ตั้งถิ่นฐานในบริเวณนั้น ส่วนพวกที่เหลือก็พากันเดินทางขึ้นเหนือมาเรื่อย
เรื่อยๆ เมื่อมาถึงบริเวณบ้านท่าดินเหนียวซึ่งอยู่ในตาบลโพธิ์เก้าต้น อาเภอเมือง จังห วัดลพบุรี จึงพา
กันตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มรวมกันทั้งหมดโดยประกอบอาชีพป๎้นอิฐขายพอถึงช่วงที่มีน้าเต็มฝ๎่งแม่น้า
ลพบุรีชาวมอญจานวน ๔ ถึง ๕ คนได้พายเรือขึ้นไปเหนือแม่น้าเพื่อชมสภาพความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านบริเวณสองฝ๎่งเมื่อผ่านมาถึงบริเวณบางคู่พบว่า มีที่ดินว่างเปล่ าเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานจึง
กลับไปชักชวนญาติพี่น้องประมาณ ๗ ครัวเรือนพากันมาจับจองที่ดินในการปลูกบ้านเรือนและทาการ

๕๐
เพาะปลูกทุกคนต่างช่วยกันสร้างบ้าน โดยช่วยกันตัดไม้ไผ่บริเวณหลังวัดโพธิ์ระหัตป๎จจุบันซึ่งแต่เดิม
เป็นของหนองน้าใหญ่ หรือมีชื่อเรียกว่าหนองอ้อ สวน หลังคามุงด้วยใบแฝกพวกชาวมอญที่อพยพเข้า
มาอยู่เป็นพวกแรกเหล่านี้ต่างเริ่มจับจองที่ดินว่างเปล่าทาเป็นที่ดินของตนเองขอบเขตของการขยาย
ครอบครองก็พอดีกับแรงงานในครัวเรือน มีการแต่งงานกันในหมู่ญาติเดียวกันเองมีลูกหลานและ
จานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปุาที่รกร้างก็ถูก ถากถางเป็นที่นา จานวนบ้านเรือนเพิ่มขึ้นจนกลายเป็น
ชุมชนและมีการประกอบอาชีพทานาและทาอิฐเป็นหลัก เมื่อชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้นที่ดินจึงไม่เพียงพอ
ในการสร้างบ้านเรือนและทานา ทาให้ชาวมอญกลุ่มหนึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานออกไปตั้งถิ่นฐานใหม่ ๓
แห่งคือ บ้านหนองแก้ว บ้านโคกสลุด และบ้านนายาว หมู่บ้านทั้ง ๓ อยู่ห่างจากชุมชนเดิมภายในรัศมี
ไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร
ข้อมูลของสมัยการอพยพมาตั้งรกรากที่ตาบลบางขันหมากของชาวมอญยังไม่มีหลักฐานที่
เชื่อถือได้ อย่างแน่ชัด จากการศึกษาของ เทอดศักดิ์ มหาเรือนทรง เรื่อง "เรือนมอญที่ลพบุรี " พบว่า
ชาวมอญได้อพยพ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บางขันหมากก่อน พ .ศ. ๒๓๙๓ (หรือเมื่อ เกือบ ๑๗๐ ปีมาแล้ว )
เพราะหลักฐานทางสถาป๎ตยกรรมของวัดโพธิ์ระหัต ซึ่งเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดในชุมชนแห่งนี้ ระบุ
ว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ .ศ. ๒๓๙๓ มอญกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า “ไทยรามัญ ” แต่คนทั่วไปจะรู้ จักกันในนาม
"มอญบางขันหมาก " ซึ่งจากข้อมูลชิ้นนี้ระบุว่าวัดโพธิ์ระหัตที่สร้างขึ้นเมื่อ พ .ศ. ๒๓๙๓ เพราะฉะนั้น
คนมอญคงอาศัยอยู่ที่บางขันหมากอย่างน้อยตั้งแต่ราว พ.ศ. นั้น

สภาพหมู่บ้านชาวมอญบางขันหมาก
ชาวมอญอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่อยู่สองฝ๎่งลาน้าลพบุรี และริมถนน
สายลพบุรี –สิงห์บุรี ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ ๒-๔ ห่างจากตลาดเมืองลพบุรี (ตลาดท่าโพธิ์ ) ไปทางทิศ
ตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตาบลพรหมมาสตร์ และในปี พ .ศ. ๒๔๘๘ จึงได้
แยกออกมาเป็นตาบลบางขันหมาก โดยมีนายสมบัติ วงษ์สุวรรณเป็นกานันตาบลบางขันหมากคนแรก
ป๎จจุบันชาวมอญส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๖ ๗ ๙ และ ๑๒ รวม ๗ หมู่บ้าน (จาก ๑๒
หมู่บ้าน) ของตาบลบางขันหมาก มีประชากรถึง ๓ ใน ๔ ของประชากรทั้งตาบลบางขันหมาก ถึงแม้

๕๑
ชาวมอญจะอยู่รวมกันเป็นชุมชนมอญด้วยกันแล้วก็ตามแต่วิ ถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมแบบชาวมอญบางอย่างได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามแบบแผนการดาเนิน
ชีวิตของชาวไทยเจ้าของถิ่นจนแทบไม่เหลือเค้าเดิมให้เห็นอีกต่อไป คงเหลือภาษาและประเพณีความ
เชื่อบางอย่างเท่านั้นที่ยังถือเป็นอัตตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมาก
แต่เดิมชาวมอญอาศัยอยู่เฉพาะสองฟากแม่น้าลพบุรี และจะสร้างบ้านเรืออยู่หนาแน่นทางฝ๎่ง
ขวาของแม่น้า ทั้งนี้เพราะพื้นที่ทางฝ๎่งขวาดอนกว่าฝ๎่งซ้าย ชาวมอญที่อยู่อาศัยทางฝ๎่งขวาของแม่น้าจะ
ได้รับความเดือดร้อนน้อยกว่าพวกที่อยู่อาศัยทางฝ๎่งซ้าย นอกจากนั้นพวกม อญมีคติความเชื่อในการ
สร้างบ้านเรือนจะนิยมหันหน้าไปทางทิศเหนือ ฉะนั้นหากได้สร้างบ้านเรือนอยู่ทางฝ๎่งขวา นอกจาก
หน้าบ้านหันหน้าลงสู่แม่น้าและใช้ประโยชน์จากแม่น้าได้สะดวกแล้วหน้าบ้านยังจะหันไปสู่ทางทิศ
เหนือที่สอดคล้องกับคติความเชื่อของหมู่บ้านอีกด้วย ในทางตรงข้ามหากสร้างบ้านเรือนอยู่ทางฝ๎่งซ้าย
จะต้องหันหน้าบ้านไปทางทิศใต้ ซึ่งเป็นทิศที่ขัดกับความเชื่อในการสร้างบ้านเรือนให้หันหน้าบ้านไป
ทางทิศนั้น ซึ่งชาวมอญก็มีความจาเป็นต้องสร้างบ้านเรือนริมฟากแม่น้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน ได้
ดัดแปลงให้หลังบ้านหันสู่แม่น้า ส่วนหน้าบ้ านหันไปทางทิศเหนือ แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อดังกล่าว
ในป๎จจุบันเริ่มลดน้อยลง เมื่อถนนสายลพบุรี –สิงห์บุรีได้สร้างขึ้นชุมชนมอญได้ขยายตัวออกมาสร้าง
บ้านเรือนอยู่สองฟากฝ๎่งถนนอีกเช่นกัน
ชาวมอญบางขันหมากจะตั้งบ้านเรือนมีลักษณะแปลกไปจากบ้านเรือนคนไทย กล่าวคือมอญ
ชอบปลูกบ้านขวางแม่น้า คือหันเอาด้านขื่อลงแม่น้า นิยมหันหน้าบ้านไปทางทิศเหนือ คนไทยเห็นว่า
แปลกจึงเรียกบ้านเรือนคนมอญว่า มอญขวาง ซึ่งคนมอญไม่ชอบคานี้และไม่ชอบให้ใครเรียกกว่ามอญ
ชอบให้เรียกรามัญมากกว่า
ลักษณะบ้านจะยกพื้นสูงสร้างด้วยไม้ หลังคาทรงจั่ว ตัวบ้านป ระกอบด้วยตัวเรือนซึ่งจะมี
เสาเอกผูกผ้าแดงเอาไว้เป็นที่อยู่ของผีเรือน มีระเบียงและนอกชาน ครัวจะอยู่ด้านข้าง ใต้ถุนบ้านโล่ง
เอาไว้เก็บเครื่องมือจับปลา เครื่องมือทานา เก็บเรือ และนั่งพักผ่อน ชาวมอญจะให้ความสาคัญกับตัว
เรือนใหญ่ ซึ่งเป็นที่อยู่ของผีเรือนมาก เช่นค นนอกหรือแม้แต่ลูกเขยก็จะมานอนในเรือนใหญ่ไม่ได้ ถ้า
มีความจาเป็นจะต้องบอกเล่าผีเรือนก่อน ซึ่งส่วนมากเจ้าของบ้านจะจัดให้นอนที่ระเบียงมากกว่า

๕๒

นอกจากชุมชนชาวมอญจะจัดระเบียบการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องถิ่นของทาง
ราชการแล้ว แต่เนื่องด้วยชาวมอญมีความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองอย่างสูง จึงมักจะมีการ
รวมกลุ่มในลักษณะอื่นซ้อนอยู่ด้วย เช่น รวมกันในกลุ่มคนตระกูลหรือนามสกุลเดียวกัน รวมกันโดย
พบปะและประกอบศาสนกิจในวัด เป็นต้น
วิถีชีวิต ประเพณี และพิธีกรรมของชาวมอญบางขันหมาก
๑. การนับถือศาสนา
ชาวมอญบางขั นหมากนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดและมีใจบุญสุนทาน
และยัง
รวมกันในกลุ่มคนตระกูลหรือนามสกุลเดียวกัน โดยจะมีพิธีไหว้ผีบรรพบุรษผู้เป็นต้นตระกูลเป็นต้น
การสร้างวัดแต่วัดในแต่ละวัดจะสร้างขึ้นในเวลาที่ไม่ห่างกันมากนักและคงจะสร้างขึ้น
พร้อมๆ กันกับกาลเวลาที่ชาวมอญบางขันหมากได้ก่อร่างสร้างตัวลงหลักป๎กฐานอย่างมั่นคงในหมู่บ้าน
แห่งนี้แล้ว วัดทั้ง ๔ นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวัดมอญที่ใช้ภาษามอญในการท่องสวดและเขียนแต่องค์ประกอบ
ทั่วๆ ไปเช่น โบสถ์ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอพระ หอฉัน หรือแม้แต่กุฏิพระ ก็ไม่ได้แตกต่าง
ไปจากวัดไทยแต่ อย่างใดจะมีเพียงเจดีย์ที่ปรากฏรูปทรงที่เป็นแบบมอญอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้ง
ลวดลายตกแตกสถาป๎ตยกรรมบางอย่างเท่านั้นที่จะบ่งบอกความเป็นวัดมอญและวัดไทย
วัดที่เป็นศูนย์กลางของคนมอญบางขันหมากมี ๔ วัด ที่วัดจะมีเสาหงส์ ซึง่ สิ่งสาคัญที่
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่ างวัดมอญและวัดไทย วัดมอญทุกวัดที่บ้านบางขันหมากจะมีเสา
หงส์อยู่ด้านหน้าของวัดเสมอเพราะถือว่ามอญสืบเชื้อสายมาจากเมืองหงสาวดีอันเป็นเมืองหลวงของ
มอญแต่เดิม ตามตานานเมืองหงสาวดีนั้นกล่าวกันว่าขณะที่กาลังสร้างเมืองนั้นพระเจ้าแผ่นดินมอญได้
ทอดพะเนตรเห็นหงส์กาลังทารังอยู่ที่เกาะใกล้กับเมือง ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีจึงได้ขนานนามเมือง
ที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่า “หงสาวดี” หงส์ จึงเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของชาวมอญมาตั้งแต่ตอนนั้น
๑.๑ วัดโพธิ์ระหัต ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๓ จัดได้ว่าเป็นวัดมอญที่
เก่าแก่ที่สุดในชุมชนมอญบ้านบางขันหมาก

๕๓

เมื่อ ชาวมอญได้อพยพมารวมกลุ่มตั้งบ้านเรือน ประมาณ ๒๐๐ หลังคาเรือน เห็น
ทาเลเป็นท้องทุ่งนาว่างเปล่าและภูมิประเทศมีแม่น้าลพบุรีไหลผ่าน ชาว มอญนั้นปกติเป็นผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว จึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้ น โดยการนาของท่านพระอาจารย์
น้อยและมัคนายกโน้ต เพื่อเป็นสถานที่บาเพ็ญกุศลอันจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และ
เพื่อความสมัครสมานสามัคคีกัน ต่อมาพระอาจารย์น้อยและมัคนายกโน้ต มองเห็นว่า ถิ่นฐานตั้งวัด
เดิมนั้นมีผู้คนเดินทางไปมามาก ส่วนฝ๎่งตรงข้ามกันเป็ นสถานที่เหมาะและสงบร่มเย็นกว่าซึ่งเป็นที่ดิน
ของนางเลอะ ทางวัดจึงขอแลกกับนางเลอะ และได้ย้ายวัดมาอยู่ตรงที่ดินของนางเลอะนั้น ขนานนาม
วัดเป็นภาษารามัญหรือภาษามอญว่า “เถี่ยอะตาว” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า วัดเหนือ หมายถึง สถาน
ที่ตั้งวัดอยู่เหนือแม่น้าลพบุรี ต่อมาเป ลี่ยนชื่อเป็น “วัดโพธิ์ระหัด ” หมายความว่า วัดแห่งนี้มีระหัดวิด
น้าอยู่ใกล้ต้นโพธิ์ ในเวลาต่อมาวัดโพธิ์ระหัด ซึ่งคาว่า “หัด” สะกดด้วย ด.เด็ก ก็กลายเป็น วัดโพธิ์ระ
หัต สะกดด้วย ต.เต่า จึงใช้ชื่อว่า วัดโพธิ์ระหัต เป็นลาดับมา
วัดโพธิ์ระหัตมีการสวดมนต์เป็นภาษามอญเป็นส่วนมากจนถึงป๎จจุบัน มีที่ดินที่ตั้งวัด
๒๔ ไร่ ๒ งาน ๖๐ วา สังกัดคณะธรรมยุตินิกาย โบราณสถานของวัด มีอุโบสถ เจดีย์ ศาลาการ
เปรียญ กุฏิ และโรงเรียนประชาบาล ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ .ศ. ๒๓๙๓
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวั นที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฺฐายี
มหาเถร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดมกุฏกษัตริยาราม ขณะดารงสมณศักดิ์ที่
พระศาสนโศภน เป็นประธานในการประกอบพิธีผูกพัทธสีมา

๕๔
๑.๒ วัดกลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๕ ได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถร
สมาคม (ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒) ให้เป็นสานักปฏิบัติธรรม
ประจาจังหวัดลพบุรี แห่งที่ ๔ (ธรรมยุต ) โดยมี พระกิตติญาณเมธี ภูริปํฺโญ เ จ้าอาวาสและรองเจ้า
คณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) เป็นเจ้าสานัก

๑.๓ วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๕ เป็นวัดที่พระภิกษุสงฆ์จาก
วัดมอญอื่นๆ มักจะมารวมทาสังฆกรรมที่โบสถ์ของวัดนี้

๑.๔ วัดราษฏร์ศรัทธาทา หรือวัดทุ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ เป็นวัด
มอญเพียงวัดเดียวที่ไม่ได้สร้างอยู่ริมแม่น้าลพบุรี แต่ออกมาสร้างอยู่ที่ทุ่งนาจึงเรียกว่"วัา ดทุ่ง"

๒. การนับถือผี
ชาวมอญบางขันหมากนับถือศาสนาพุทธและมีใจบุญสุนทาน แต่ในขณะเดียวกันก็นับถือ
ผีด้วย ผีที่นับถือคือผีเรือน-กะลก-ฮ่อย ผีบรรพบุรุษ/ผีประจาตระกูล-ฮะกาว-กะล่ก ผีหมู่บ้าน-ปะจุ๊
๒.๑ การนับถือและพิธีกรรมการเลี้ยงผีโรงหรือผีประจาตระกูล (ฮาเจ๊ยะ-กะล่ก)
การไหว้ผีเรือนซึ่งจะอยู่ที่เสาเอกของเรือนเจ้าของบ้านจะผูกผ้าแดงไว้
เป็น
เครื่องหมายว่าเป็นที่อยู่ของผีเรือน หรืออาจจะมีหิ้งวางหีบผ้าตั้งอยู่ ชาวมอญเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตย์ของ

๕๕
ผีบรรพบุรุษการไหว้ผีเรือนจะทาได้ทุกโอกาส (เช่น ในตอนเช้าวันพระ วันทาบุญสาคัญอื่นๆ ก่อนจะ
ไปทาบุญที่วัดก็ไหว้ผีเรือนเสียก่อน) อาหารจะเป็นอะไรก็ได้ เช่น เมื่อชื้อไก่มาแกงกินในครอบครั วก็จะ
ตัดหัวไก่มาสังเวยผีเรือน ถ้าไม่เคารพผีเรือนจะทาให้เกิดความเดือดร้อน คนในครอบครัวเจ็บปุวยได้
ชาวมอญบางขันหมากยังมีความเชื่อในเรื่องผีที่เกี่ยวข้องกับงานบวช และงาน
แต่งงานอีกด้วยกล่าวคือ คนในตระกูลเดียวกันจะต้องจัดพิธีบวชนาคพร้อมๆ กัน จะบวชคนละวัน
ไม่ได้ ถ้าปีนี้มีคนในตระกูลนี้บวชแล้วคนอื่นที่จะบวชซ้ากันอีกไม่ได้ อาจจะต้องรอจัดในปีถัดไป การ
แต่งงานก็เช่นกันเดียวกัน คนในตระกูลเดียวกันจะต้องจัดงานแต่งงานพร้อมกัน หรืออาจจะจัดงาน
แต่งงานในวันราผีโรง โดยจะต้องทาพิธีในปะราพิธีหรือโรงพิธี จะได้ประกอบพิธีไหว้ผีโร งผีบรรพบุรุษ
และทาความรู้จักกับญาติพี่น้องในวงศ์ตระกูลเดียวกัน ผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมการไหว้ผีเรือนเป็นผ้าสีแดง
เป็นหลัก มอญบางขันหมากมีพิธีกรรมเลี้ยงผีในเดือน ๖-๘ ของทุกปี ผ้าทอเป็นของส่วนตัวที่เป็นของ
เครื่องผีที่ชาวมอญทุกคนต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนั้น ส่ว นใหญ่จะประกอบไปด้วย เสื้อสีขาวหรือสี
แดง ผ้านุ่งสีพื้นหรือมีลายก็ได้ แต่ต้องเป็นสีแดง แหวนผีซึ่งประดับด้วยพลอยสีแดง แต่บางบ้าน
อาจจะมีผ้านุ่งสีอื่นๆ หรือมีเครื่องใช้อื่นด้วย (เช่น สร้อยคอ กล้องยาสูบ เป็นต้น ) ซึ่งเชื่อกันว่าการเก็บ
เครื่องผีต้องเก็บให้ดี ไม่ให้ ผ้าขาดหรือเป็นรอยเด็ดขาด เพราะจะทาให้ผีโรงโกรธและอาจเกิด
เหตุการณ์ร้ายๆ ขึ้นได้
การไหว้ผีต้นตระกูลจะอยู่ที่บ้านของหัวหน้าตระกูล ซึ่งเป็นเพศชายที่มีอาวุโสสูง โดย
มีผ้าผีเป็นสัญลักษณ์ของผีโรงเก็บรักษาไว้ที่บ้านต้นตระกูล ผ้าผีจะเป็นผ้าแดงขนาดไม่จากัด แต่ปก ติ
จะมีขนาดเท่าผ้าขาวม้า ถ้าผ้ามีตาหนิจะต้องหามาเปลี่ยนใหม่ นอกจากนี้ก็มีของใช้ของผีบ้าง (เช่น
ผ้าขาวม้า เสื้อ ดาบ เป็นต้น) รวมใส่พานตั้งอยู่บนหิ้ง หากผู้นาตระกูลเสียชีวิตลง ผู้อาวุโสรองลงมาจะ
รับช่วงเลี้ยงผีต้นตระกูลต่อมา ถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของ ผู้รับมาก เจ้าบ้านจะกาหนด
เลี้ยงผีทุกปี กาหนดในเดือนหก หรือราวเดือนเมษายน– พฤษภาคม (โสภณ เต๊ะขันหมาก , สัมภาษณ์ ,
๑๔ เมษายน ๒๕๕๙)
สาหรับเครื่องไหว้ผีที่สาคัญคือ กรวยใบหว้าและขนมต้มแดงต้มขาว ส่วนอื่นๆ เช่น
เหล้า หัวหมู ไก่ต้ม ปลาต้ม กล้วย มะพร้าวหั่นเป็นชิ้น ๆ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ตามความเหมาะสมของ
แต่ละคน โดยปกติใครที่เคยนาอะไรมาก็จะนามาเป็นประจาทุกปี นาของที่ลูกหลานเตรียมมาจัดใส่
ภาชนะ (เช่น กะละมัง เป็นต้น ) โดยจัดเป็นกะละมังใหญ่ ๒-๓ ใบ ให้บรรพบุรุษได้กินร่วมกัน และจัด
กะละมังเล็กๆ ตามจานวนบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแ ล้ว ให้ได้กินกันให้อิ่มหนาสาราญ เมื่อพี่น้อง
ลูกหลานมาพร้อมกันแล้ว ในช่วงเวลาบ่ายๆ ก็จะนาสิ่งของไหว้ที่แต่ละคนได้เตรียมมา นามารวมกัน
แล้วจัดวางใส่กะละมังให้ทั่วถึง จัดวางไว้หน้าแท่นบูชา ผู้อาวุโสสูงสุดของตระกูลที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะนา
ดอกไม้ /พวงมาลัย ธูป ๑ ดอก นาไหว้ โดยกล่าวคาไหว้หรืออธิษฐานเพื่อให้เกิดสิริมงคล ความอยู่ดีมี
สุข ความสาเร็จ โชคลาภ ความปราศจากทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ ตามต้องการ หลังจากนั้นทุกคนก็ไหว้

๕๖
และอธิษฐานตามต้องการ เมื่อไหว้ผีแล้ว ญาติพี่น้องทุกคนก็จะรับประทานอาหารร่วมกัน คุยกัน
สอบถามข่าวสารต่างๆ ข้าวของที่เตรียมมาก็จะแบ่งป๎นกันไป
ชาวมอญบางขันหมากส่วนใหญ่จะมีกาจัดพิธีกรรมการเลี้ยงผีโ รงหรือผีปะจาตระกูล
แบบประเภทเลี้ยงทุกปี โดยจะจัดพิธีกรรมกันในช่วงเดือนหก -เดือนแปด แล้วแต่ว่าสมาชิกในตระกูล
ตกลงกันเป็นนัดใดของเดือน เมื่อกาหนดกันแล้วเมื่อถึงเวลาก็ จะจัดพิธีเลี้ยงผีกันเป็นประจาทุกปี
ตัวอย่างเช่น ตระกูลออกใบจะจัดพิธีกรรมเลี้ยงผีทุกวันขึ้น ๔ ค่าเดือน ๖ ของทุกปี ตระกูลหมายปอง
จัดให้มีการเลี้ยงผีทุกวันขึ้น ๓ ค่า เดือน ๘ ของทุกปี เป็นต้น สาหรับผู้ร่วมพิธีนั้นชาวมอญถือการสืบ
ทอดผีบรรพบุรุษทางฝุายชาย เมื่อบุต รชายเติมโตและแต่งงานแล้วจะถือว่าสะใภ้ เป็นส่วนหนึ่งของ
ตระกูล ส่วนลูกสาวนั้นเมื่อแต่งานกับชาว มอญด้วยกันต้องเปลี่ยนไปนับถือผีของสามี แต่บุตรสาว
แต่งงานกับคนไทยก็จะตัดขาดออกจากตระกูล ดังนั้นในวันทาพิธีเลี้ยงผีโรง แต่ละครอบครัวที่อยู่ใน
ตระกูลเดียวกันจะส่งตัวแท นไปร่วมพิธี อาจเป็นสามี ภรรยา หรือบุตรก็ได้ในวันทาพิธีเลี้ยงผีโรงของ
ตระกูล

ในชุมชนมอญบางขันหมากมีนามสกุลที่จัดว่าเป็นชาวมอญทั้งหมด
การนับถือผีโรงหรือผีบรรพบุรุษและเลี้ยงผีต่างกัน ๓ ลักษณะ คือ

๙๔ ตระกูล มี

๖๗
๑) เลี้ยงทุกปี มีจานวน ๘๑ ตระกูล คือ กรอบทอง กรอบเพ็ชร กระจ่างพุ่ม กระเวน
กรุแก้ว แก่นหอม ไก่โล่ ขันจอก เข็มดี คุ้มครอง ควบคุม เครือบุตร จกขันหมาก จับจิตร แจ้งจิตร์ ฉ่าชื่น
ชะนู ชื่นบานเย็น เชยชม เชื้ออ่อน แช่มแก้ว ซื่อสัตย์ แดงงาม โดดสกุล เต๊ะขันหมาก แต้มดอกไม้
ธีรเวชวงศ์ นกเชื้อ บรรจง บั ญญัติ บานเย็น ประหยัด ปรั้วบุตร เปิ้นวงษ์ /ศ์ ผิวบาง เผือกขันหมาก
พลอยกระจ่าง พันชะตา พันตา พันธุ์พราน พุกขันหมาก เพ็งสกุล มะยมทอง มะลิใย มิขันหมาก มีบุตร
มีบุศย์ เมิงขันหมาก เมิงปุ เม้ยขันหมาก ยนต์ประเสริฐ ยาหอม แยปอง รักษาวงษ์ รามัญวงษ์ /ศ์
รุ้งทอง รุมรามัญ เร่งรัด ลือพงษ์ สันติสุข สุขจิตร์ สุวรรณคีรี เสมอใจ เสาร์ประพันธ์ เสาวพันธุ์ แสงทอง
แสงสี หญ้าปล้อง หนูย้อย หินรามัญ หมายปอง หมอบอก หล่อทองคา หล่อทองแดง หอมชื่น
หอมหวน หยดย้อย ออกช่อ ออกใบ อ่อนมูล และฮะโสด
๒) เลี้ยงผีสามปีครั้ง มีจานวน ๗ ตระกูล คือ กรอบงาม กลมงาม เต๊ะวงษ์ ท้วมดี
พันธเสมา พุฒศิริ และออกแมน สาเหตุที่มีจานวนน้อยเพราะว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นจานวนมาก
จากการสอบถามสมาชิกตระกูลออกแมนบางท่านถึงสาเหตุที่ทาการเลี้ยงผีประเภทสามปีครั้ง โดย
ได้รับคาตอบว่าเป็นเพราะมีสมาชิกในตระกุลออกแมนที่ อยู่ไกลๆ ไม่สามารถร่วมพิธีกรรมได้ทุกปี จึง
ได้ตกลงร่วมกันในบรรดาสมาชิกในตระกูลเดียวกันในการทาพิธีกรรมสามปีครั้ง และได้จัดทาพิธีเป็น
ประจาติดต่อกันมาจนป๎จจุบัน
๓) ไม่เลี้ยงผี เนื่องจากไม่มีบุตรชายสืบทอดมีจานวน๖ ตระกูล คือ กรอบหวาน ขันหิน
เขมรลอย ชุ่มใจรักษ์ ท่อทองโททอง และบางขันหมาก
ผีประจาตระกูลจะอยู่ที่บ้านของผู้นาตระกูลที่มีอายุมากที่สุดในตระกูลเดียวกัน
ตระกูลหนึ่งจะมีผีโรงตนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของผีปูุ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับไปแล้ว สิ่งที่สมมุติเป็น
สัญลักษณ์หรือแสดงว่าเป็นผีโรง คือเครื่องผี อันได้แก่แหวน (แหวนทองหรือนากที่มีให้เป็นพลอยสีแดง)
ผ้าผี (เสื้อ ผ้านุ่ง ผ้าโพกศีรษะ ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของชาวมอญโบราณ ) และกระบอกไม้ไผ่ จานวน
๑๒ อัน ซึ่งภายในบรรจุใบหว้ากระบอกละ ๑๒ ใบ ผีโรงหรือผีบรรพบุรุษเป็นผีที่สาคัญที่สุดที่ชาวมอญ
บางขันหมากนับถือ ระบบการสืบทายาท การเลี้ยงผีโรงของชาวมอญมีดังนี้ คือ มีการสืบทอดทางฝุาย
ชายหากผู้เป็นต้นผี ตอมกะล่ก ตายลง ผู้อาวุโสในตระกูลที่มีอายุมากรองลงไปจะเป็นผู้รับช่วงเลี้ยงผี
โรงสืบต่อไป ชาวมอญบางขันหมากยอมรับสถานภาพของผู้ที่เป็นสะใภ้ ต้องให้กาเนิดลูกและมาร่วมใช้
นามสกุล อันแสดงถึ งว่าเป็นสมาชิกโดยชอบธรรมคนหนึ่งของตระกูล สะใภ้มีสิทธิเท่าเทียมกับสามีใน
เรื่องเกี่ยวกับผี เช่น เมื่อสามีผู้เป็นต้นผีเสียชีวิต ผู้เป็นภรรยาสามารถทาหน้าที่เป็นต้นผีแทนสามีได้
แต่ถ้าแต่งงานใหม่เปลี่ยนไปใช้นามสกุลอื่น จะต้องทาการเปลี่ยนต้นผีทันที ในกรณีที่จะต้ องย้ายผีโรง
ไปสถิตอยู่อีกบ้านหนึ่ง จะมีการแห่ด้วยกลอง ฉิ่ง และปี่ประโคมนาขบวนแห่ ผู้รับทอดผีโรงคนใหม่
จะต้องเชิญผีโรงซึ่งประกอบด้วยแหวน ผ้าผี และกระบอกไม้ไผ่ไปยังบ้านของตน

๕๘
ซึ่งการเลี้ยงผีของแต่ละตระกูลมีลักษณะคล้ายกันแตกต่างกันบ้างตามแนวการปฏิบัติ
ที่บรรพบุรุษของแต่ละตระกูลสืบทอดมา คือ การเซ่นสังเวยด้วยอาหารซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกัน
คือ นิยมเลี้ยงผีด้วย เต่า ปลา ไก่ งู มะพร้าวอ่อน ซึ่งนิยมเรียกผีตนตามเครื่องเซ่นว่าผีเต่า ผีงู ผีปลา ผีไก่
ผีมะพร้าวอ่อน ซึ่งคิดว่าหาได้นับถือเต่า ปลา ไก่ งู เป็นผีต้นตระกูลตา มที่เข้าใจกันน่าจะมีชื่อเรียก
อย่างอื่น แต่กาลเวลาอาจจะทาให้การจาชื่อของตนแปรปรวนไปและจาไม่ได้ เลยอนุโลมเรียกชื่อผีตาม
เครื่องเซ่นดังกล่าว
ผีเรือนจะอยู่ที่เสาเอกของบ้าน ซึ่งทุกๆ บ้านจะต้องมีผีเรือนไม่มีรูปวัตถุใดๆ แสดง
เป็นสัญลักษณ์ของผีเรือน ยกเว้นผ้าแดงที่ ผูกไว้ที่เสาเอกของบ้านเท่านั้นที่เป็นเครื่องหมายแสดงว่า
เป็นที่สิงสถิตของผีเรือนและบริเวณเสาเอกนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ภายในห้องที่เรียกว่าในเรือน ซึ่งชาว
มอญบางขันหมากมักนิยมปลูกบ้านแบบยกพื้น หรือกั้นห้องแยกต่างหากบริเวณในเรือน และไม่นิยม
ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ ญาติพี่น้องนามสกุลเดียวกันเข้าไปหลับนอนในเรือนหรือเข้าบริเวณดังกล่าว
แม้แต่ลูกสาวที่มีสามีแล้วหรือเด็กนามสกุลอื่นที่ยังไม่ได้โกนผมโก๊ะหรือผู้ที่ใส่เสื้อสีแดงเพราะถือว่าเป็น
ผีอื่นผีเรือนไม่ชอบ ผิดผี แต่สามารถนอนในบริเวณบ้านได้หากฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามโทษจากผีใ ห้เกิด
ความเดือดร้อน เจ็บไข้ได้ปุวย หรือมีอันเป็นไปต่างๆ
เมื่อมีการกระทาที่เรียกว่า “ผิดผี” หรือครบกาหนดเวลาเลี้ยงหรือมีการบนบานต่อผี
บรรพบุรุษ มีการเจ็บไข้ได้ปุวย มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในตระกูลของแต่ละตระกูล ลูกหลานในตระกูลนั้นไม่
ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจะต้องมาร่วมพิธีราผีโรงซึ่งการราผีโรงนี้เป็นพิธีค่อนข้างใหญ่ มีค่าใช้จ่ายมากในการ
จัดงานและต้องทาตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยมีเจ้าพิธีที่เจ้าภาพต้องเชิญเรียกว่า “โต้ง ” ต้องปลูกโรง
ปะราพิธีที่ทาตามตารา เช่น มุงแฝก ๑๐๘ ตับทาขนม ๑๐๘ อย่างโดยใช้แปูงป๎้นเป็นแบบต่างๆ มี
เครือ่ งเซ่นสังเวย มีปี่พาทย์มอญ มีการราหรือแสดงเป็นตอนๆ ถึง ๑๐๘ ตอน ซึ่งในป๎จจุบันลดลงเหลือ
เพียงตอนที่สาคัญๆ ประมาณ ๑๒ ตอนเท่านั้น ซึ่งในแต่ละท่าหรือตอนนั้นก็เป็นการแสดงจาลองวิถี
ชีวิตการเป็นอยู่ของตน ท่าราผีโรงตอนที่นิยมใช้ในบ้านบางขันหมากในป๎จจุบันมีดังนี้คื อ (ข้อมูลจาก
นางป๎ทมา ขาดี ผู้เป็นเจ้าพิธีเรียกว่า โต้ง ) ๑) อะโง่ อาจา (การราไหว้ครู ) ๒) ยะเมินโหน๊กกะโหล๊ก
ฮ๊อย (การราเชิญผีบ้านผีเรือน ) ๓) อาโกลมตอม กะโหล๊ก เดนนานตาง (การราเรียกผีต้นตระกูล )
๔) โก๊กฮะเอาะหล่านฮะกะ (การราเรียกสะใภ้ดึงผ้าสู่ขวัญ ) ๕) ทอย ฮะเน๊ะ (การราทอยสะบ้า )
๖) บ๊อกกระรัว (การราทอยลูกข่าง ) ๗) ฮะเจ้อจาน (การราชนไก่ ) ๘) ฮะเจิ้ม ซะเปรี้ย (การราชน
มะพร้าว) ๙) โปฺะโน๊ะ (การรายิงธนู ) ๑๐) เกลี่ยงปล้าด (การราหาบกล้วย ) ๑๑) ฮะเจิ้นเจิน (การรา
เลี้ยงช้าง) ๑๒) อะลองพอง (การเลิกพิธีจะนาเครื่องประกอบพิธีรวมและทาลายเรือทิ้ง)
๒.๒ การนับถือและพิธีกรรมการเลี้ยงผีศาลเจ้า (ปะจุ๊)
ในชุมชนบางขันหมากมีศาลเจ้าที่ชาวมอญนับถือจานวน ๓ แห่ง โดยแบ่งการทาพิธี
กรมการเลี้ยงผีออกเป็น ๓ กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มบ้านใต้หรือบ้านกลาง (หมู่ที่ ๑, ๒) มีศาลเจ้าตั้งอยู่ใน

๕๙
บริเวณหมู่ที่ ๒ มีชื่อว่า ศาลเจ้าพ่อตากฟูา กลุ่มบ้านเหนือ (หมู่ที่ ๓) มีศาลเจ้าอยู่บริเวณกลางหมู่บ้าน
และกลุ่มทางฝ๎่งซ้ายของแม่น้าลพบุรี (หมู่ที่ ๖, ๗, และ ๙) มีศาลเจ้าอยู่ในเขตของหมู่ที่ ๙ บริเวณหลัง
หมู่บ้านออกไปมีชื่อว่า ศาลเจ้าพ่อจุ้ยแม่ละอองสาลี ผีศาลเจ้าหรือปะจุ๊นี้เป็นศูนย์รวมของชาวมอญแต่
ละกลุ่มบ้าน เมื่อใดผู้มีทุกข์หรือต้องการให้เจ้าพ่อช่วยเหลือก็จะมาบนขอให้เจ้าพ่อช่วย เมื่อประสบ
ความสาเร็จดังที่ได้บนขอไว้ก็จะทาการแก้บน ซึ่งจะกระทาในวันที่ทาพิธีเลี้ยงผีศาลเจ้า ส่วนใหญ่ชาว
มอญบางขันหมากจะบนด้วยอาหารต่างๆ หัวหมู ไก่ เหล้า และผลไม้ มีบางส่วนที่บนด้วยกาละเล่น
ต่างๆ ได้แก่ กลองยาว ลิเก และภาพยนตร์
นับว่าผีศาลเจ้า เป็นสัญลักษณ์แทนความเชื่ออันเป็นที่นับถือและศรัทธาของชาว
มอญบางขันหมากแต่ละกลุ่มบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง กล่าวได้ว่า ผีประจาตระกูลหรือผีโรงเป็ น
สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคคลที่อยู่ในตระกูลเดียวกันมีความรู้สึกร่วมว่าเป็นพี่น้อง เป็นญาติกัน ซึ่งเป็น
กลุ่มเฉพาะในแวดวงเครือญาติเท่านั้น แต่ผีศาลเจ้าเป็นศูนย์รวมของกลุ่มสังคมที่มีขนาดกว้างขึ้น
กล่าวคือเป็นการรวมกลุ่มของคนหลายๆ ตระกูลในกลุ่มบ้าน ให้มีควา มรู้สึกกว่าเป็นพวกพ้องเดียวกัน
เห็นได้จากในวันที่ทาพิธีเลี้ยงผีศาลเจ้าแต่ละครั้งนั้นจะมีชาวมอญซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในกลุ่มบ้าน
เข้าร่วมพิธีเป็นจานวนมาก มีทั้งผู้ที่นาสิ่งของมาแก้บนและผู้ที่นาอาหารมาร่วมพิธีเพื่อใช้เป็น
เครื่องเซ่น ส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีก็อาจจะบริจาคอาหารและเงินให้แก่คนทรงและชาวบ้านผู้ทาหน้าที่
เดินเรี่ยไรไปตามบ้านเพื่อนาเงินไปซื้อสิ่งของมาใช้ในการประกอบพิธีกรรม
๓. ประเพณีงานศพ
ถือเป็นงานอวมงคล เศร้าโศกเสียใจ ถ้ามีคนตายในบ้านจะตั้งศพสวดอภิธรรมในบ้านได้
แต่ห้ามนาโลงศพขึ้นบ้าน ถ้าคนตายนอกบ้านห้ามนาเข้าบ้านให้นาไปทาพิธีที่วัดเท่านั้น การจัดงานศพ
ในบ้านจะต้องใช้ไม้ค้าพื้นไว้ใต้ถุนบ้าน เมื่อเคลื่อนศพออกจากบ้านจึงตอกเอาเสาค้านี้ออก งานศพไม่
ต้องออกบัตรเชิญ ญาติมิตรจะมาร่วมงานช่วยงานกันด้วยความเต็มใจ ในวันเผาศพในวัดตั้งศพพร้อม
กัน ให้เผาศพคนที่ตายทีหลังก่อน ศพคนที่ตายก่อนให้เผาทีหลัง
ชาวมอญบางขันหมากนิยมเก็บศพไว้ประมาณ ๒ คืน แล้วจึงทาพิธีเผาศพ ในชุมชนบาง
ขันหมากการทาศพมีทั้งทาพิธีก รรมที่บ้านและวัด ในกรณีที่ทาศพไว้ที่บ้านและห้ามประโคมศพที่บ้าน
ศพจะมีผ้าขาวคลุมปิดไว้ และจุดตะเกียงไว้บริเวณหัวนอน ๑ ดวง ในวันที่ทาการเผาศพ ในตอนเช้าจะ
มีการเลี้ยงพระ และในตอนบ่ายจะนาศพไปวัด การนาศพไปวัดจะมีขั้นตอนดังนี้คือ ๑. รูปจูงโลงศพ
(ด้ายสายสิญจน์ ) มาจากวัดเพื่อมารับศพที่บ้าน โดยนาโลงศพไปวางไว้บริเวณใกล้ๆ บันไดบ้าน ที่ข้าง
โลงศพมีการทาบันไดสารองที่ทาด้วยไม้ไผ่เป็นบันได ๓ ขั้น โดยมีความเชื่อว่าเป็นบันได้ให้ผู้ตายใช้เป็น
บันไดเข้าโลง การนาศพลงจากบ้านนั้นเองลงได้เฉพาะทิศเหนือและทิศตะวันตกเท่านั้น เมื่อนาศพใส่
โลงแล้ว ญาติๆ จะเทน้าจากกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุน้าไว้เต็มจานวน ๒ กระบอก ราดลงบนศพจนทั่ว
ต่อจากนั้นพระสงฆ์จะจูงโลงที่บรรจุศพไปวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมขั้นต่อไป

๖๐
ในกรณีที่นาศพประกอบพิธีกรรมไว้ที่วัด มีการบรรจุศพใส่โลงเหมือนประเพณีการทาศพ
ของคนไทยทั่วไป ส่วนในตอนกลางคืนจะมีการสวดอธิธรรม (สาเนียงมอญ ) ซึ่งส่วนใหญ่นิยมสวด
อภิธรรมคืนละ ๔ จบ (๔ ครั้ง) โดยใช้พระจานวน ๔ รูป ต่อการสวด ๑ จบ พระสงฆ์ที่มาร่วมสวด
อภิธรรมส่วนใหญ่จะเป็นพระสงฆ์จากวัดทั้ง ๔ วัดภายในชุมชน (วัดโพธิ์ระหัต วัดกลาง วัดราษฎร์
ศรัทธาทา และวัดอัมพวัน ) โดยนิมนต์พระจานวนวัดละ ๔ รูปต่อการสวดอภิธรรม ๑ คืน การ
ฌาปนกิจศพของชาวบ้านบางขันหมากไม่มีการแจกการ์ดเชิญเผาศพแต่อย่างใด ชา วบ้านสามารถรับรู้
ข่าวสารว่ามีคนตายภา ยในชุมชนจากการที่ญาติของผู้ตายได้ไปนิมนต์พระจากวัดทั้ง ๔ แห่ง เพราะ
เมื่อมีเวลาว่างชาวมอญสูงอายุส่วนใหญ่ชอบไปชุมนุมเพื่อสนทนาและทาความสะอาดรอบๆ บริเวณวัด
เช่น กวาดใบไม้ ตัดหญ้า และเก็บเศษไม้ เมื่อมีการนิมนต์พระจากแต่ละวัด เพื่อไปประกอบพิธีสวดศพ
ผู้สูงอายุเหล่านี้จึงทราบข่าวและช่วยกระจายข่าวไปยังเพื่อนต่อๆ กันไปอันเป็นประเพณีสืบต่อกันมา
ตั้งแต่อดีต อีกประการหนึ่งชาวมอญในชุมชนส่วนใหญ่มีความเกี่ยวพันกันด้านเครือญาติ เมื่อมีการ
ตายเกิดขึ้นได้ส่งข่าวให้บรรดาญาติพี่น้องในชุมชนและที่ ห่างไกลได้ทราบ เพราะการตายเป็นเรื่อง
สาคัญและบรรดาญาติพี่น้องต้องมาร่วมในพิธีเผาศพไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงใดก็ตาม ชาวมอญที่
มาร่วมพิธีเผาศพเมื่อต้องการทาบุญกับเจ้าภาพก็จะนาเงินไปใส่ไว้ในขันซึ่งตั้งไว้ใกล้ๆ กับบริเวณที่เผา
ศพ ผู้ใดจะทาบุญเท่าใดแล้วแต่ศรัทธา พิ ธีกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงพระ การถวายพระบังสุกุล และการ
เทศนานั้นเหมือนกับพิธีกรรมของคนไทยทั่วๆ ไป สิ่งที่แตกต่างจากพิธีกรรมของคนไทยก็คือ ในการนา
ศพไปประชุมเพลิงที่เมรุนั้น ผู้ที่เป็นบุตรคนโตหรือคนสุดท้องต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวและอุ้มหม้อ
ดินซึ่งภายในบรรจุแกลบให้มีควันตลอดเวลา ในสมัยโบราญเมื่อมีคนตายต้องทาการเผาศพกันตามปุา
ทาให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปยังบริเวณข้างเคียงทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น จึงต้องมีการนุ่งชุดขาว
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้ที่นุ่งชุดขาวเป็นเจ้าภาพศพ และเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายขึ้ น เป็น
ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งว่า เมรุที่ใช้เผาศพของชาวมอญบางขันหมากทั้ง ๔ วัด หันด้านหน้าไปทาง
ทิศตะวันตกทั้งหมด เนื่องจากมีคติความเชื่อเกี่ยวกับผู้ตายว่าต้องหันศีรษะไปทางทิศเหนือ คนไทยจึง
นามาพูดกันจนติดปากว่า “มอญขวาง” หมายถึง ขวางตะวันนั้นเอง หลังจากผู้ ตายเสียชีวิตได้ ๗ วัน
ก็จะมีพิธีทาบุญ ๗ วันในหมู่ญาติพี่น้อง กิจกรรมที่ทาส่วนใหญ่ก็คือ นากระดูกของผู้ตายบรรจุใน
อนุสาวรีย์ของตระกูลซึ่งอยู่ในบริเวณวัด พร้อมทั้งสร้าง “พระเงิน -พระทอง” โดยการเช่าพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ ๑ องค์ ซึ่งขนาดใหญ่เท่าใดก็แล้วแต่ความศรัทธ าของเจ้าภาพ แต่ต้องมีขนาดใหญ่ว่าพระ
เงิน-พระทอง พร้อมพะรูปขนาดเล็กองค์ขนาดเท่านิ้วก้อยสีเงินและสีทองอย่างละ ๑ องค์ การสร้าง
พระเงินพระทองนี้มีจุดประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตาย ชาวมอญบางขันหมากปฏิบัติสืบทอดมา
เป็นประเพณีว่าการเผาศพและการทาบุญ ๗ วันต้องทาภายในเดือนเดียวกัน

๖๑

๔. อาชีพและรายได้
อาชีพดั้งเดิมคือการทานา ทั้งนาดาและนาหว่าน ว่างจากงานทานาก็ทาหัตถกรรมจักสาน
ชนิดต่างๆ ทั้งหญิงและชาวทั้งประเภทเครื่องมือจับปลา(เช่น ข้อง สุ่ม ลอบ ชะนาง เป็นต้น) เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน (เช่น กระบุง ตะกร้า กระด้ง เป็นต้น) ฝีมือจักสานของชาวมอญละเอียดประณีตงดงามมากยังมี
อาชีพการทาอิฐ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี อิฐมอญบางขันหมากมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการ
ของท้องตลาดจนผลิตไม่ทันขาย และอาชีพเกี่ยวกับปลา ซึ่งชาวมอญบางขันหมากจับปลาน้าจืดเป็นล่า
เป็นสัน และยังรูจั้ กการถนอมอาหารเกี่ยวกับปลาเป็นอย่างดี(เช่น ปลาย่าง ปลาเค็ม ปลาส้ม เป็นต้น) ใน
อดีตผู้หญิงชาวมอญบางขันหมากเคยทอผ้าซิ่นหรือผ้าถุงเนื้อละเอียดมากขึ้นใช้เอง แต่ในป๎จจุบันเลิกทอ
ผ้าแล้ว การแต่งกายก็เปลี่ยนมาเป็นสมัยใหม่เสียเป็นส่วนใหญ่
วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมาก
๑. ภาษามอญของชาวมอญบางขันหมาก
ชาวมอญและชาวไทยมีความใกล้ชิดกันในทางศาสนา และสิ่งที่เข้ามาพร้อมๆ กับอิทธิพล
ทางศาสนา ได้แก่ ภาษาที่ผสมกลมกลืน และมีความใกล้ชิดอยู่ในวัฒนธรรมไทยมานาน ตั้งแต่เริ่มมี
อักษรไทยในสมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคาแหงทรง คิดค้นอักษรไทยขึ้น โดยดัดแปลงมาจากภาษาขอม
หวัดและมอญโบราณ ซึ่งอารยธรรมมอญมีอิทธิพลอยู่ในเมืองสุโขทัย รวมทั้งพลเมืองในเมืองสุโขทัยก็มี
คนมอญจานวนมาก ดังนั้น ในภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จึงมีภาษามอญปะปนอยู่เป็นจานวน
มาก
การศึกษาและการใช้ ภาษามอญในหมู่บ้านบางขันหมาก พบว่า ในอดีตมีการศึกษา
ภาษามอญในวัดมีพระสงฆ์เป็นผู้สอน สานักศึกษาสาคัญคือ วัดโพธิ์ระหัตและวัดอัมพวัน ชายชาว
มอญในอดีตส่วนใหญ่จึงอ่านและเขียนภาษามอญได้ ส่วนหญิงชาวมอญจะไม่ได้รับการสนับสนุนให้
ศึกษาหญิงชาวมอญจึงคงพูดภาษามอญได้เพียงอย่างเดียว เมื่อระบบการศึกษาในโรงเรียนมีบทบาท
แทนวัดและพระสงฆ์ เด็กหญิงชายชาวมอญจึงได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ทาให้ผู้รู้ในการอ่านและเขียนภาษามอญลดน้อยลงเหลือแต่ผู้ที่ฝ๎กใฝุจริงๆ จากข้อมูล เมื่อ พ
.ศ.
๒๕๓๐ พบว่ามีผู้อ่านเขียนภาษามอญในหมู่บ้านมอญบางขันหมากได้ไม่เกิน ๑๐ คน สาหรับการพูด
ภาษามอญนั้นชาวมอญบางขันหมากยังสามารถพูดได้เกือบทุกคน แม้กระทั่งเด็ก และหากชาวมอญ

๖๒
ผู้ใดมีคู่สมรสเป็นคนไทย และเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านจะสามารถพูดและเข้าใจภาษามอญได้ในที่สุด การ
พูดภาษามอญในหมู่บ้านจึงยังเป็นความเข้มข้นทางวั
ฒนธรรมอยู่มากพระภิกษุสวดมนต์เป็นภาษามอญ

จากการสารวจเรื่องการใช้ภาษามอญอีกครั้งใน พ .ศ. ๒๕๔๐ พบว่าผู้ที่รู้การอ่านการ
เขียนภาษามอญยิ่งนับตัวได้ นายจาปี ซื่อสัตย์ อายุ ๖๘ ปี ระบุว่าคนในหมู่บ้านที่สามารถอ่านภาษา
มอญได้น่าจะราว ๗ คน ส่วนคนที่ยังเขียนภาษามอญได้อาจจะมีเพียง ๓ คนเท่านั้น
เพื่อให้ได้ความรู้ในเรื่องการอ่านการเขียนภาษามอญที่หมู่บ้านมอญบางขันหมากยังคงสืบ
ต่อไปอีกได้บ้าง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้ปรึกษากับ จ .ส.อ. ถนอม
กรอบทอง และนายจาปี ซื่อสัตย์ ปราชญ์ด้านภาษามอญของชาวมอญบางขันหมาก ด้วยวัตถุประสงค์
คงรูปแบบอักษรมอญอันเก่าแก่ที่เคยรู้จักใช้กันในหมู่บ้านนี้ไว้แต่ครั้งเก่าก่อนด้วย จึงได้มีการเสาะหา
สมุดโบราณที่จารอักษรของมอญของหมู่บ้านนั้นและได้ข้อมูลว่า เมื่อ พ .ศ. ๒๕๓๐ พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ได้รับมอบสมุดข่อยจารด้วยอักษรมอญมีรูปภาพสีน้ามันประกอบโดยวัด
โพธิ์ระหัตบ้านบางขันหมากเป็นผู้มอบให้ สมุดภาพดังกล่าวนี้เป็นหลักฐานที่น่าใจเพราะเป็นสมุดจาร
ด้วยอักษรมอญอันเก่าแก่ แต่น่าเสียดายที่ไม่มีศักราชระบุปีที่เขียนไว้ แต่จากการพิจารณารูปภาพที่
วาดประกอบในสมุดนี้น่าจะเป็นฝีมือช่างราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ คือเมื่อราวหนึ่งศตวรรษก่อน

๖๓
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบอักษรมอญในสมุดข่อยจากวัดโพธิ์ระหัตนี้ต่างกับอักษรมอญที่ใช้กัน
อยู่ดินแดนมอญในประเทศสหภาพพม่าในป๎จจุบันหลายตัว บางตัวนั้นถึงกับเปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิง บาง
ตัวต่างกันบ้างเล็กน้อยและบางตัวยังคงเหมือนกัน(ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๔๐, หน้า ๑๖-๑๗) กล่าวคือ
๑) ภาษามอญตาบลบางขันหมากมีลักษณะเด่นที่น้าเสียง ซึ่งเป็นตัวการที่ทาให้
หน่วยเสียงมาก การมีหน่วยเสียงมากทาให้ มีคาใช้ในภาษาได้เพียงพอ
๒) ภาษามอญไม่มีวรรณยุกต์ แต่ก็มีคาใช้มากพอเพร าะทดแทนเสียงวรรณยุกต์ โดย
ลักษณะน้าเสียง จึงทาให้ใช้คามาก
๓) แม้ว่าภาษามอญจะต่างตระกูลจากภาษาไทย แต่ก็มีส่วนคล้ายคลึงกันในเรื่องของ
การเรียงคาเข้าในประโยคคาต่อคา ทั้งนี้อาจะเนื่องมาจากเป็นภาษาตระกูล คาโดดเหมือนกัน
โครงสร้างใหญ่ของประโยคจึงเป็นแบบ ประธาน กริยา กรรม

จากการสอบถามจาก จ .ส.อ.ถนอม กรอบทอง อายุ ๗๕ ปี และนางทองโยน กรอบ
ทอง อายุ ๗๔ ปี คู่สามีภรรยาชาวมอญโดยกาเนิดได้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับภาษามอญว่า “ใช้ภาษา
เหมือนกันแต่การพูดอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิด ๆ ก็เหมือนถ้าไปทางภาคเหนือก็จะพูดอีกอย่างนึง ท าง
ใต้ก็พูดอีกอย่างนึง ภาคเหนือก็ไปเอ๊ะ คนมอญเหมือนกันแต่ทาไมพูดภาษาแปล่ง ๆ ไปไม่เหมือนกับที่
โน่น เพราะว่าประเทศมอญเนี่ยมันไม่มีแล้วก็ภาษาก็เปลี่ยนออกไป กลุ่มนี้ก็พูดอย่างนี้ถูก กลุ่มนี้ก็พูด
อย่างนี้ถูก ไม่รู้ของใครถูก เข้าใจนะ เพราะมันแตกเหล่าแตกกอ เพราะมั นนานแล้วตั้ง ๔๐๐ กว่าปี
แล้วมั้ง...เหมือนกับว่าพม่าไม่มีภาษาเป็นของตัวเอง แต่ภาษาอันนี้เป็นมอญโดยแท้แล้วพม่าก็หยิบยืม
ไปใช้ มันนานมาแล้วทีนี้มอญที่แตกมาจากการรบราฆ่าฟัน แตกไปอยู่ประเทศไทยมาขออยู่ประเทศ
ไทยแล้วกษัตริย์สมัยนั้นเขารักคนมอญ เปิดกว้างให้มอญอพยพมาเท่าไหร่เอาหมดเลยเอาเก็บไว้หมด ...

๖๔
ภาษาก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะมันนาน ภาษาไทยปนมอญ มอญปนไทย บางทีคนภาษาไทยก็เอาของ
มอญไปใช้บางคา บางทีก็มอญก็พูดมอญแต่มีคาไทยปนไปกว่า ๘๐% เดี๋ยวนี้เด็กมอญก็ชักจะพูดภาษา
มอญไม่ได้แล้ว พูดได้บ้างนิดๆ หน่อยๆ เอง พอจะรู้ อาจจะฟังมาตั้งแต่เด็กเวลาพ่อแม่คุยกันเป็นภาษา
มอญ แต่ก็หนังสือไม่รู้แล้ว ..เด็กใหม่ ๆ มันใช้ภาษาต่างประเทศ มันไม่เอาภาษามอญ มันเอาแต่
ภาษาอังกฤษ ภาษามันมันไม่ใช่มันอาย มันเป็นคนมอญ ภาษามอญก็เลยสูญหายไป เพราะพูดมอญก็
หาว่าจะโง่จะเซ่อ ก็เลยไม่พูดมอญ พอพูดก็เลยหายไป ...พม่าไม่ มีหนังสือเป็นของตัวเองต้องอาศัย
ภาษาของมอญ แต่มอญให้ภาษาไม่หมด มอญให้ตัวหนังสือพม่าไปใช้ ๓๔ ตัว มอญเก็บไว้หนึ่งตัวคือ
ตัวสุดท้ายที่อ่านว่า เบี๊ยะ = บ ”

นอกจากนี้จ .ส.อ.ถนอม ยังบอกอีกว่า ผู้ที่เขียนภาษามอญได้นั้นเหลือประมาณ ๒
คน คือ จ.ส.อ.ถนอม กรอ บทอง และนายจาปี ซื่อสัตย์ ทั้งนี้ผู้ที่รู้ทั้งการเขียนและการพูดภาษามอญ
นั้นได้เสียชีวิตลงเนื่องจากความชราและอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่ชาวมอญส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจึงทาให้การเรียนภาษามอญนั้นลดลงคงเหลือแต่เพียงผู้ที่ให้
ความสนใจจริง ๆ เท่านั้น โดยมีการอนุรักษ์ภาษามอญให้คงอยู่สืบไปด้วยการจัดการเรียนการสอน
ภาษามอญในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่วัดอัมพวัน
๒. การแต่งกายของชาวมอญบางขันหมาก

๖๕
๒.๑ ชายชาวมอญบางขันหมากในป๎จจุบันไว้ผมรองทรง และในอดีตเคยมีความเชื่อว่าถ้า
ผู้ชายใส่ต่างหูข้างซ้ายจะได้ลูกสาว ตุ้มหูเป็นระย้าทาด้วยเงินหรือทอง ซึ่งผู้ชายมอญเคยนิยมใส่ไปงาน
บวชนาคด้วย แต่ในป๎จจุบันไม่พบเห็นความเชื่อดังกล่าวเช่นนี้แล้ว ส่วนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนั้น นิยม
นุ่งผ้าโสร่งสวมเสื้อคอกลมผ่าอกและคาดผ้าขาวม้าที่เอว บางคนนิยมสวมกางเกงจีนขาก๊วยซึ่งหาซื้อ
จากตลาดแถวท่าโพธิ์ตลาดล่าง ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนชาวมอญบางขันหมากและเดินทางไปมาสะดวก
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๒.๒ หญิงสาวไม่ปรากฏเอกลักษณ์ด้านทรงผมและเครื่องแต่งกาย นอกจากนิยมสวมกาไล
ข้อมือข้อเท้าจนกระทั่งโตเป็นสาว ในงานพิธีงานบุญใหญ่จะสวมสร้อยคอด้วย ส่วนสตรีสูงอายุ(๓๐ ปีขึ้น
ไป) นิยมไว้ผมมวยเกล้าสูงไว้กลางศีรษะ(ไม่ต่ามาอยู่ท้ายทอย) ตาแหน่งใกล้ๆ ขวัญเช่นเดียวกับเด็กไว้ผม
โก๊ะ เมื่อเกล้ามวยแล้วจะใช้น่ะซก ซึ่งเป็นรูปตัว U กับปิ่นรูปช้อน (ทาด้วยอลูมิเนียม เงิน หรือสังกะสี
ถ้ามีฐานะก็อาจจะทาด้วยทอง ป๎จจุบันไม่พบเครื่องประดับศีรษะที่ทาด้วยทอง ) ขัดผมมวยเอาไว้
นอกจากนี้ในงานบุญสาคัญสตรีสูงอายุจะนาลูกป๎ดมาร้อยประดับมวยผม บางรายจะใช้ดอกไม้จริง
ดอกไม้ผ้าสีต่างๆ มาประกอบกับลูกป๎ดประดับมวยผมอย่างงดงาม มีบ้างเหมือนกันที่ใช้หวีสับช่วยในการ
เกล้าผมด้วย การตกแต่งมวยผมเช่นนี้จะกระทาต่อเมื่อไปงานบุญเท่านั้น
ส่วนการแต่งกายของสตรีสูงอายุชาวมอญบางขันหมากจะนิยมสวมผ้าซิ่นหรือผ้าถุง
ซึ่งใน อดีตทอผ้านุ่งใช้เอง แต่เสื้อแขนกระบอกสามส่วนนั้นซื้อผ้าขาวจากตลาดในตัวจังหวัด ลพบุรีมา
ตัด ไม่นิยมสวมโจงกระเบนแบบคนไทย นอกจากนี้ยังนิยมใช้สไบคล้องคอปล่อยชายยาว ๒ ข้าง ใน
อดีตเป็นผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง แต่ในป๎จจุบันจะถักด้วยด้ายสีขาวฝีมืองดงาม เป็นเรื่องประกวดประขัน
ฝีมือกันมาก เมื่อไปวัดจะใช้สไบพาดเฉียงไหล่ เวลากราบพระจะปล่อยชายข้างหนึ่งลง มารองกราบ
นอกจากนี้ยังพบสตรีชาวมอญนิยมสวมต่างหู เจาะหูกันเกือบทุกคน ลักษณะต่างหูเป็นแบบฟ๎กทอง
แบบระย้านิยมสวมสร้อยคอเป็นปกติ บางรายมีฐานะดีจะมีสร้อยตัวสวมไปงานบุญใหญ่ๆ
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๓. ความเชื่อเรื่อง จุก โก๊ะ แกละ เอกลักษณ์เด็กมอญบางขันหมาก
การไว้ผมทรงโก๊ะมีส่วนสัมพันธ์กับความเชื่อในเรื่องผีโรงใหญ่ของชาวมอญบางขันหมาก
เพราะว่าเด็กผู้ชายจะกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวในอนาคต เป็นผู้สืบทอดวงศ์ตระกูลและ วัฒนธรรม
มอญต่อไป นอกจากนี้เด็กผู้ชายบางคนอาจจะเติบโตกลายเป็นหัวหน้าหรือผู้นาของตระกูล ซึ่งมีหน้าที่
จะต้องทาพิธีไหว้ผีโรงสืบต่อไปในภายภาคหน้า
สาหรับเด็กผู้หญิงที่ไว้ผมโก๊ะนั้นปรากฏอยู่บ้างเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อในเรื่อง
การเลี้ยงดูโดยเชื่อว่าเด็กที่ไว้ผมโก๊ะจะเลี้ยงง่ายไม่ อ้อน ไม่เจ็บปุวยบ่อยๆ ไม่เป็นไข้ เติบโตดีแข็งแรง
นอกจากนี้บางครอบครัวก็มีความเชื่อเรื่องผีโรงใหญ่จึงให้ลูกผู้หญิงไว้ผมโก๊ะตั้งแต่แรกเกิดด้วย
เช่นเดียวกับเด็กผู้ชาย การเลี้ยงดูเด็กที่ไว้ผมโก๊ะเหมือนเด็กปกติแต่มักจะไม่ตีเพราะถือเป็นลูกหลาน
บรรพบุรุษ ถ้าตีแล้วจะ ทาให้ผีเข้าคนเฒ่าคนแก่ในบ้าน ดังนั้นจึงพบว่าเด็ก ที่ไว้ผมโก๊ะจะแก่นและซน
มากเพราะว่าผู้ใหญ่มักจะต้องตามใจ
ส่วนพิธีกรรมที่จะต้องกระทาเมื่อเด็กไว้ผมโก๊ะ เริ่มจากพ่อแม่จัดเตรียมผ้าแดง หรือ
ผ้าขาวม้าสีแดง ๑ ผืนนาไปให้ผู้นาของตระกูลที่จะทาพิธีไหว้ผีโรงใหญ่เก็บรั กษาไว้เมื่อทาพิธีไหว้ผีโรง
ใหญ่จะนาผ้าแดงมาใช้ร่วมในพิธีไหว้ด้วยสาหรับเด็กผู้หญิงที่จะไว้ผมโก๊ะพ่อแม่ไม่ต้องเสียผ้าแดงเริ่มไว้
ผมได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือหลังจากการโกนผมไฟ โดยโกนผมรอบๆ ขวัญปล่อยให้ผมบริเวณขวัญกลาง
กระหม่อมยาวเป็นปอยเล็กๆ บางรายจะตัดผมรอบๆ ปอยผมโ ก๊ะเป็นวงไรโดยรอบทาให้ดูสวยงาม
ยิ่งขึ้น บางรายก็ไว้ปลายปอยก็ได้เมื่อผมปอยยาวขึ้นจะถักเป็นเปียเล็กๆ น่ารักห้อยยาวไปข้างหลัง
พิธีโกนผมจะทาเมื่อเด็กโตพอสมควร ที่นิยมกันคืออายุ ๙ ขวบขึ้นไปพิธีโกนผมจะทา
อย่างง่ายๆ หรือพิธีใหญ่ก็แล้วแต่ฐานะของพ่อแม่ ถ้าจะโกนอย่างง่ายๆ ก็เตรียมอาหารใส่ปิ่นโต ๑ เถา
ไปถวายพระให้ทาพิธีโกนให้ ห้ามโกนกันเอง บางรายไม่ทาพิธีโกนแต่จะเริ่มไว้ผมที่โกนให้ยาวขึ้นแล้ว
ตัดเป็นรูปทรงตามที่ต้องการต่อไป
ส่วนการทาพิธีโกนผมที่จัดเป็นงานสมโภชน์จะต้องตระเตรีนมงานเหมือนกัน งานบวช
นาคอาจจะมีการแจกบัตรเชิ ญญาติพี่น้องถือเป็นโอกาสพบปะญาติมิตรไปพร้อมๆ กันอาจมีขบวนแห่

๖๗
แหนเช่นแห่ช้าง มีมหรสพ ภาพยนตร์ ลิเก โขน เลี้ยงพระสงฆ์ ๙ รูป เด็กที่จะโกนผมให้แต่งชุดไทยนุ่ง
โจงกระเบนเป็นส่วนมาก
วันพิธีจะต้องเลือกตามตาราตัดผมที่เป็นความเชื่อของชาวมอญบางขันหมากชาวมอญ
อื่นๆ รวมทัง้ ชาวไทยด้วย คือ วันอาทิตย์ (มีอานาจวาสนาอานุภาพยิ่งใหญ่) วันจันทร์ ( จะมีภัย
อันตราย) วันอังคาร (จะหายโรคภัย ) วันพุธ (จะเกิดเรื่องราวกับเจ้านาย ) วันพฤหัสบดีและวันศุกร์
(แม้คนยากจนก็กลายเป็นคนร่ารวยได้) วันเสาร์ (เป็นเจ้าเป็นนาย ปราศจากโรคภัยอายุยืนยาว)
นอกจากตาราแรกที่กล่าวมาแล้ว ชาวมอญจะยึดถือตาราวันลอย– วันจม ประกอบการ
เลือกวันทาพิธีโกนผมให้เด็กอีกด้วยคือ
๑) วันจม เดือน ๖ (วันอาทิตย์ ) เดือน ๗ (วันจันทร์ ) เดือน ๘ (วันอังคาร) เดือน ๙
(วันพุธ) เดือน ๑๐ (วันพฤหัสบดี) เดือน ๑๑ (วันศุกร์ ) เดือน ๑๒ (วันเสาร์ ) เดือนอ้าย (วันอาทิตย์ )
เดือนยี่ (วันจันทร์) เดือน ๓ (วันอังคาร) เดือน ๔ ( วันพุธ) เดือน ๕ (วันพฤหัสบดี)
๒) วันลอย เดือน ๖ (วันพุธ) เดือน ๗ (วันพฤหัสบดี) เดือน ๘ (วันศุกร์) เดือน ๙ (วัน
เสาร์) เดือน ๑๐ (วันอาทิตย์) เดือน ๑๑ (วันจันทร์ ) เดือน ๑๒ (วันอังคาร) เดือนอ้าย (วันพุธ ) เดือนยี่
(วันพฤหัสบดี) เดือน ๓ (วันศุกร์) เดือน ๔ ( วันเสาร์) เดือน ๕ (วันอังคาร)
การโกนผมจะให้พระโกนให้ แต่สาหรับเด็กผู้หญิงที่ไว้ผมโก๊ะจะให้มัคนายกเป็นผู้โกนให้
ต่อหน้ าพระสงฆ์และแขกผู้มาร่วมงาน หรืออาจจะให้ผู้สูงอายุหรือญาติผู้ใหญ่โกนให้เมื่อเด็กถึงวัยอัน
สมควร ทางผู้ใหญ่หาฤกษ์ยามโดยอาศัย วันลอย- วันจม ประกอบการตัดสินใจจัดทาพิธีโกนผมให้แก่
เด็ก ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ทาขึ้นเป็นพิธีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่เด็กก่อนจะเริ่มชีวิตผู้ใหญ่
พิธีโกนผมโก๊ะของเด็กมอญที่ได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งคือการจัดพิธีโกน ผมให้
เด็กผู้ชายที่ไว้ผมโก๊ะในคราวที่มีญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตลง ญาติพี่น้องจะถือโอกาสทาพิธีโกนผมให้เด็ก
เพื่อให้เด็กบวชเณรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิต ซึ่งจะเรีย กการบวชเช่นนี้ว่า บวชหน้าไฟ
การโกนผมโก๊ะเช่นนี้พระจะเป็นผู้ทาหน้าที่โกนผมให้แล้วจะทาพิธีบวชเณรให้แก่เด็กในลาดับต่อไป
โดยมากเด็กที่ต้องโกนผมโก๊ะเพื่อบวชหน้าไฟนี้มักจะมีอายุค่อนข้างน้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่จะทาพิธีโกน
ผม ซึ่งปกติจะเมื่ออายุ ๙ ปีขึ้นไปส่วนมากจะอยู่ราว ๑๑–๑๓ ปี
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๔. ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ
ชาวมอญบางขันหมากยังคงยึดมั่นอยู่ในประเพณีความเชื่ออันมีเอกลักษณ์เฉพาะของ
กลุ่มชาติพันธุ์มอญ ซึ่งประเพณีความเชื่อของคนโบราณจะเริ่มวันขึ้นปี ใหม่วันสงกรานต์ ซึ่งตรงกับ
เดือนห้าตามปฏิทินจันทรคติ เมื่อเสร็จสงกรานต์มีการเล่นผีลิงลม เดือนหกเดือนเจ็ดเป็นฤดูที่ต้องออก
ไถนามีเล่นผีกลางคืน เดือนแปดฤดูน้าหลากชาวบ้านเข้าวัดถือศีล เดือนเก้าทาบุญกระจาดเพื่ออุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ โดยการนาผลไม้ อ้อย หอม กระเทียม กะปิ ข้าวสาร เป็นต้น ใส่ชะลอมไป
ถวายพระในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือนสิบออกหาปลาโดยการลงเบ็ด ข่าย ดักตุ้ม ครั้นขึ้น ๑๕ ค่า จะทาบุญ
ตักบาตรด้วยน้าผึ้ง ถ้าหาไม่ได้จะใช้น้าตาลทรายขาวแทน ครั้นสิ้นเดือนสิบจะเป็นเทศกาลทาบุญสารท
ชาวมอญจะเตรียมข้าวของขึ้นเองทุกขั้น ตอน เริ่มตั้งแต่ตาข้าวข้าวเม่า คั่วข้าวตอก จนกระทั่งกวน
กระยาสารท เมื่อถึงวันทาบุญสารทจะตัดธงเป็นรูปต่างๆ ประดับของถวายพระอย่างงดงาม เดือนสิบ
เอ็ดเทศกาลออกพรรษา ชาวมอญจะทาสารับกับข้าวไปถวายเพลพระฟ๎งเทศน์มหาชาติ และเริ่ม
ประเพณีทอดกฐิน ผ้าปุา เดือนสิบสองเทศกาล ลอยกระทง ชาวมอญบางขันหมากมีประเพณีร่วมแรง
กันตามหมู่บ้านประดิษฐ์กระทงใบใหญ่ถวายพระแม่คงคา เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา เดือนยี่เป็นฤดู
เก็บเกี่ยวซึ่งจะมีประเพณีรับขวัญแม่โพสพ เดือนสี่ประเพณีเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่
จังหวัดสระบุรี สาหรับความเชื่อในการประกอบ ประเพณีบางอย่างเช่น การสร้างบ้าน แต่งงาน ตัดจุก
โกนผม จะจัดพิธีในเดือนสี่ เดือนหก เดือนเก้า และเดือนสิบเท่านั้น (โสภณ เต๊ะขันหมาก , สัมภาษณ์ ,
๑๔ เมษายน ๒๕๕๙)
ชาวมอญบางขันหมากถือว่าสงกรานต์ เป็นเทศกาลปีใหม่ มาแต่ครั้งโบราญ โดยชาวมอญ
บางขันหมากจะไปทาบุญในเทศก าลสงกรานต์ถึง ๕ วันเต็ม ตอนเช้าไปทาบุญที่วัดเมื่อกลับจากวัดจะ
เล่นสนุกสนานร้องราทาเพลงกันในหมู่บ้าน ลานบ้าน แต่ก่อนเคยมีการเล่นสะบ้า เข้าผี มอญซ่อนผ้า
เสือกินวัว เป็นต้น ถึงเวลาเพลจะนาข้าวสงกรานต์ไปถวายพระ ตอนบ่ายจะบังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ
สรงน้าพระ แล้วจึงเล่นสงกรานต์กันในหมู่ชาวบ้านที่ไปวัด ตกเย็นจะมีการขนทรายเข้าวัดและก่อพระ
เจดีย์ทราย พระทาพิธีสวดมนต์เย็น (ถือว่าเจดีย์ทรายเป็นพระองค์หนึ่ง ) ตกเวลาค่าชาวบ้านจะ
รวมกลุ่มร้องเพลงขอขนมไปตามหมู่บ้าน เล่นเข้าผี นางกวัก ผีสาก ผีดาว สลับกับร้องราทาเพลงอย่าง
สนุกสนาน
ประเพณีสงกรานต์นับว่าเป็นประเพณีที่มีความสาคัญในกาช่วยธารงชาติพันธ์ของชาว
มอญบางขันหมาก เพราะในวันสงกรานต์นี้ชาวมอญที่มีอยู่ห่างไกลจะพากันกลับบ้านเพื่อทาบุญและ
พบปะญาติพี่น้อง ชาวมอญบางขันหมากมีประเพณีทาบุญเวียนไปตามวัดต่างๆ ร่วมกันเป็นประจาทุก
ปีตั้งแต่วัน ที่ ๑๓-๑๗ เมษายน วันที่ ๑๓ เมษายน จะมีการทาบุญทุกวัด หลังจากนั้นชาวมอญบาง
ขันหมากจะมาทาบุญรวมกัน เริ่มจากวันที่ ๑๔ วัดโพธิ์ระหัด วันที่ ๑๕ วัดกลาง วันที่ ๑๖ วัดอัมพวัน
และวันที่ ๑๗ วัดทุ่ง ในช่วงที่ผลัดเวียนไปทาบุญตามวัดต่างๆ ทั้ง ๔ วัดนี้ ทาให้ชาวมอญได้พบป ะกับ

๖๙
ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตลอดจนบุคคลที่ตนรู้จักมีกาไต่ถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้แนะนาเด็ก
ให้รู้จักผู้สูงอายุ เพื่อทาความรู้จักคุ้นเคยและช่วยเหลือกันต่อไปในภายหน้า
ในช่วงประเพณีสงกรานต์นี้ชาวมอญจะทาข้าวสงกรานต์ (เบิงสงกรานต์ ) หรือข้าวแช่
เพื่อถวายพระ ข้าวสงกรานต์ถือว่าเป็นอาหารของชาวมอญอย่างหนึ่งซึ่งมีวิธีทาโดยการหุงข้าวให้สุก
แล้วนาข้าวที่หุงสุกแล้วนั้นมาซาวน้าประมาณ ๒ ครั้ง เพื่อให้เมล็ดข้าวไม่ติดกันเมื่อใส่น้าจะมีลักษณะ
ใสน่ารับประทาน ส่วนกับข้าวรับประทานคู่กับข้าวสงกรานต์หรือข้างแช่ได้แก่ ปลาหวา นและเนื้อ
หวาน

การทาบุญสงกรานต์และการก่อเจดีย์ทราย ที่วัดอัมพวัน เมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

การสรงน้าพระ ในประเพณีสงกรานต์ที่วัดอัมพวัน เมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

๗๐

การเล่นพื้นบ้าน ในเทศกาลสงกรานต์ที่วัดอัมพวัน เมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

๕. อาหาร
อาหารของชาวมอญบางขันหมากส่วนใหญ่คล้ายคนไทยทั่วไป แต่มีอาหารที่เป็น
อัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมากเท่านั้น กล่าวคือ
๕.๑ ข้าวแช่
อาหารมอญที่นิยมทากันในช่วงเทศกาลก็คือ ข้าวเหนียวแดงนิยมทาตอนวันตรุษไทย
ข้าวแช่ นิยมทาในช่วงสงกรานต์ ข้าวแช่ หรือข้าวสงกรานต์ คนมอญเรียกว่า “เปิงด้าจก์ ” ที่แปลว่า
ข้าวน้า โดยเฉพาะข้าวแช่นั้น เป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม มีขั้นตอนในการทาค่อนข้างพิถีพิถัน
ใช้เวลาในการจัดเตรียมมาก และเมื่อปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนาไปถวายบูชาต่อเทวดา จากนั้น
จะนาไปถวายพระและแบ่งไปส่งผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เหลือจากนั้นจึงจะนามาตั้งวงแบ่งกันกินกันเองภายใน
ครัวเรือน
การกินข้าวแช่ เป็นการกินอาหารที่สอดรับกับสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี เพราะ
ช่วงฤดูร้อน การกินอาหารที่มีน้าเป็น องค์ประกอบมากๆ ทาให้ย่อยง่าย ลดอุณห ภูมิภายในร่างกาย
คลายร้อน สร้างสมดุลภายในร่างกาย ผิวพรรณชุ่มชื่น ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ปุวย เช่น ผิวแห้ง
ปากแตกจากอาการร้อนใน ท้องผูก เป็นต้น
การหุงข้าวแช่ในอดีตจึงเป็นพิธีกรรมในการบูชาเทวดาอย่างหนึ่ง เป็นการหุงข้าวที่มี
ขั้นตอนซับซ้อน แฝงพิธีกรรมที่ ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ ทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่นั้น ต้องพิถีพิถัน
เริ่มตั้งแต่คัดข้าวสารเม็ดสวย นามาซาวน้า ๗ ครั้ง ให้สะอาด และในการหุงข้าวนั้นต้องตั้งเตาไฟบน

๗๑
ลานโล่งและต้องอยู่นอกชายคาบ้าน ซึ่งขั้นตอนนี้มักจะเริ่มตั้งแต่บ่ายก่อนวันสงกรานต์ (ประมาณวันที่
๑๒ เมษายน) หุงข้าวให้สุกพอเม็ดสวย แล้วนาไปซาวน้า ขัดกับผนังกระบุงด้านในหรือภาชนะอะไรก็
ได้ที่พื้นผิวมีความสาก เอายางข้าวออก ปล่อยให้สะเด็ดน้า
ส่วนน้าที่จะทานร่วมกับข้าวแช่นั้น เตรียมโดยการนาน้าสะอาด ต้มสุก เทลงหม้อดิน
เผาใบใหญ่ อบควันเทียนและดอกไม้หอม เช่ น มะลิ กุหลาบมอญ กระดังงา ทิ้งไว้หนึ่งคืน ระหว่างนี้
หน้าที่ของพ่อบ้านก็คือ ต้องสร้างบ้านสงกรานต์ คนมอญเรียกว่า “ฮ๊อยซังกรานต์ ” เป็นศาลเพียงตา
ซึ่งมีความสูงระดับสายตา ปลูกสร้างขึ้นชั่วคราวอย่างง่ายๆ ตรงบริเวณลานโล่งหน้าบ้าน มักสร้างด้วย
ไม่ไผ่ ขนาดไม่ใหญ่มา กนัก กว้างยาวประมาณ ๑ ศอก เพียงพอสาหรับวางถาดอาหารได้ ๑ สารับ
เท่านั้น การตกแต่งศาลก็มีตั้งแต่ปูผ้าขาว ผูกผ้าสี ทางมะพร้าวตัดใบสั้นผ่าซีก ผูกโค้งตกแต่งเสาทั้ง ๔
ประดับด้วยดอกไม้สดเท่าที่จะหาได้ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อความสดชื่นสวยงาม บางถิ่นนิยมประดับด้วย
ดอกราชพฤกษ์ หรือดอกคูน คนมอญเรียกว่า “ปะกาวซังกรานต์ ” ที่แปลว่าดอกสงกรานต์ เพราะ
ดอกไม้ชนิดนี้จะออกดอกในช่วงเทศกาลสงกรานต์เสมอ และประพรมน้าอบน้าปรุง รอการถวายข้าว
แช่บูชาเทวดาในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้น
ส่วนกับข้าวที่จะรับประทานกับข้าวแช่นั้นบางชนิดมีการตระเตรียมล่วง หน้านานนับ
เดือน เช่น ปลาแห้ง เนื้อแห้ง ต้องจัดหาหรือซื้อมาทาเค็มเอาไว้ล่วงหน้า บางถิ่นมีกับข้าวหรือเครื่อง
เคียงข้าวแช่ ๕ ชนิด บางถิ่นมี ๗ ชนิด รายละเอียดแตกต่างกันไป (ไม่มีข้อใดผิดข้อใดถูกชัดเจน
เป็นไปตามสภาพแวดล้อม สภาวะทางเศรษฐกิจของแต่ละถิ่น และการประยุ กต์ดัดแปลงของแต่ละ
คน-ผู้เขียน) ซึ่งรายการหลักๆ ได้แก่ ๑. ปลาแห้งปุน ๒. เนื้อเค็มฉีกฝอย ๓. หัวไชโปูเค็มผัดไข่ ๔. ไข่
เค็ม ๕. กระเทียมดอง เป็นต้น
ขั้นตอนการปรุงกับข้าวหรือเครื่องเคียงที่ค่อนข้างยุ่งยาก คือปลาแห้งปุน และเนื้อ
เค็มฉีกฝอย อาจมีการทาเตรียมล่วงหน้าหลาย วัน ปลาแห้งปุน โดยมาก นิยมใช้ปลาช่อนเค็มตากแห้ง
ย่างสุก ฉีกเอาเฉพาะเนื้อ ระวังอย่าให้ก้างติดมาเป็นอันขาด ใส่ลงครกตาละเอียด คลุกน้าตาลทราย
เกลือ ปรุงรสให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อเค็มฉีกฝอย นิยมเนื้อวัวมากกว่าเนื้อควาย นาเนื้อเค็มตากแห้ง
ดังกล่าวย่างไฟสุก ฉีกฝอยผัดน้ามันให้เหลืองกรอบหัวไชโปูเค็มผัดไข่ นาหัวไชโปูเค็มล้างให้รสเค็ม
กร่อยลง หั่นละเอียด หัวกะทิตั้งไฟให้เดือด นาหัวไชโปูลงผัด ตอกไข่ตีให้ละเอียดราดลงบนหัวไชโปูใน
กะทะ รอไข่สุก คนให้เข้ากัน ปรุงรสให้กลมกล่อมไข่เค็ม และ กระเทียมดอง สองรายการนี้เป็น
รายการถนอมอาหารที่มีกันอยู่แทบทุกครัวเรือน เพียงแต่นามาปอก หั่น ให้พอดีคา จัดใส่ชาม บาง
ครอบครัวอาจมีการนามาดัดแปลงเพิ่มเติม เช่นยาไข่เค็ม กระเทียมดองผัดไข่ เป็นต้นซึ่งรายการ
อาหารเหล่านี้ ก็คล้ายๆกัน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละครอบครัวจะพลิกแพลง ไม่ถือว่าผิดแต่อย่างใด เลือก
วัตถุดิบที่หาง่าย ราคาถูกในท้องถิ่น ต่อเมื่อภายหลังชาวไทยรับเอาวัฒนธรรมการกินข้าวแช่ของมอญ
มา ก็มีการประยุกต์ดัดแปลงเพิ่มขึ้น เช่น พริกหยวกทอด กะปิชุบไข่ทอด ยากุ้งแห้ง เป็นต้น รวมทั้งยัง

๗๒
ได้พัฒนากระบวนการปรุงและรายละเอียดให้วิจิตรพิษดารยิ่งขึ้น ได้แก่
การหุงข้าวพร้อมใบเตย
เพื่อให้ได้ข้าวที่ออกมามีสีและกลิ่นชวนกิน
การกินข้าวแช่ แบ่งข้าวใส่ถ้วย ตักน้าที่อบควันเทียนเติมลงในถ้วยพอประมาณ (ถ้า
เป็นน้าแช่เย็นหรือเติมน้าแข็งภายหลัง ก็จะทาให้ชื่นใจยิ่งขึ้น ) แบ่งกับข้าวหรือเครื่องเคียงทุกชนิดใส่
ถ้วยละเล็กละน้อยตามต้องการ จัดเรียงรวมกันมาในถาดใหญ่ นาช้อนกลางตักกับข้าวถ่ายลงใน ช้อน
ตักข้าวส่วนตัวในชามข้าวของตน ในการรับประทาน จะทานกับข้าวเข้าไปก่อนก็ได้ หรือจะค่อยๆเอียง
ช้อนตักข้าว ให้ข้าวเข้าไปรวมกันแล้วทานพร้อมกัน แต่ต้องระวังไม่ให้กับข้าวหกออกมาปนในชามข้าว
เพราะจะ ทาให้สีสันในชามข้าวเลอะเทอะไม่น่าดู และที่สาคัญต้องไม่ใช้ช้อนข้าวส่วนตัวตักกับข้าว
โดยตรง เพราะเป็นมารยาทที่ไม่สมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทานข้าวกับคนหมู่มาก

๕.๒ อาหารคาว
หมู่บ้านชาวมอญบางขันหมากตั้งขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่มีบ้านเรือ น
อยู่ติดกับแม่น้า มีวัฒนธรรมการกินอาหารคล้ายกับคนไทยภาคกลาง รู้จักทาผักต่างๆ มาประกอบ
อาหาร เช่น ผักปอดหรือผักตบชวาที่ป๎จจุบันเป็นพืชที่สร้างป๎ญหากับแม่น้าลาคลอง สามารถนามา
ประกอบอาหารได้ เป็นอาหารโบราณที่นิยมกินกันมาช้านานกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว โดยดอกของมันนามา
จิ้มน้าพริกไหลของผักปอดนามาทาเป็นแกงส้มได้อร่อยมากที่สุด เช่น แกงส้มผักปอด ซึ่งแกงส้มผัก
ปอดทาง่ายด้วยการโขลกพริกแกง ตั้งน้าให้เดือดนาไหลผักปอดลงใส่หม้อ ตามด้วยพริกแกงที่โขลกกับ
เนื้อปลาปรุงรสชาติตามต้องการ ด้วยน้าปลาและน้ามะขามเปียก จะได้รสชาติอร่อย ไหลของผักป อด
จะมีความกรุบกรอบ เป็นอาหารพื้นบ้านที่ชาวไทยเชื้อสายมอญชอบกินกันมากในอดีตที่ผ่านมา ใน
ป๎จจุบันนี้แกงส้มไหลผักปอดกาลังจะหายไปเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่นิยมกินกันแล้ว และลูกหลานก็
ไม่รู้จัก จะมีแกงกินกันอยู่บ้างก็ในพื้นที่ชุมชนมอญบางขันหมากเท่านั้นเพราะยังมีการอนุรักษ์กันเอาไว้

๗๓

บอนนามาทาเป็นแกงกะทิคือแกงบอนแบบดั้งเดิมนั้นหาคนทายากมาก ลักษณะของ
แกงบอน ใส่เครื่องปรุงเหมือน น้าพริกแกงคั่วของไทย ต้นบอนที่ใช้ในการประกอบอาหารมีลักษณะ
คล้ายต้นผักตบชวา เป็นผัก พื้นบ้านที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นแฉะ นอกจากนี้มะตาด มะตาดเป็นพืชผักที่
คนมอญนิยมนามาประกอบอาหารมักเป็นพืชผักจาพวกที่มีรสเปรี้ยว เป็นเมือกลื่น เช่น มะสั้น กระ
เจี้ยบ กระต๊าด (กระเจี๊ยบเขียว ) ผักปลัง พุทราปุา เช่นเดียวกับมะตาด ภาษามอญเรียกมะตาดว่า “
คะเปร้า ” ถ้าจะแกงให้อร่อย ควรใช้มะตาดข้าวเหนียว เนื่องจากไ ม่มีเสี้ยนมาก เมื่อได้ผลมะตาด
มาแล้วนามาล้างน้าให้สะอาด สับเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นเตรียมเครื่องแกง ตาโขลกคลุกเคล้ารวมกันให้
ละเอียด ในสมัยก่อน ส่วนผสมของเครื่องแกง จะมีปลาแห้งหรือกุ้งแห้งเพื่อให้น้าแกงข้น แต่ป๎จจุบัน
ปลาแห้งหายาก อาจใช้ปลาสดหรือกุ้งสดที่สุกแทน เมื่อเตรียมเครื่องแกงและมะตาดเรียบร้อยแล้ว นา
น้าใส่หม้อตั้งไฟให้เดือด ป๎จจุบันบางบ้านนิยมแกงใส่กะทิ ก็ใช้น้ากะทิแทนน้าเปล่า จากนั้นนา
เครื่องแกงลงละลาย ปล่อยให้เดือดพล่าน เสร็จแล้วนาผลมะตาดที่สับเตรียมไว้ตามลงไป ปล่อยให้
เดือดพล่าน นอกจากนี้อาจเติมกุ้งสด หรื อปลาสดลงไปด้วย ทิ้งให้เดือด คนให้เข้ากัน เติมน้าปลา ชิม
รสตามชอบแล้วยกลง ควรมีของแกล้ม เช่น เนื้อเค็ม ปลาเค็ม หรือไข่

กระเจี๊ยบ และมะสั้น นิยมในการประกอบอาหารประเภทแกงส้ม ลูกมะสั้นนั้นจะมี
ลักษณะเหมือนผลมะยมมีสีเขียวรสเปรี้ยว ดอกเอื้อง เครื่องแก งคล้ายแกงส้ม คือ พริกแห้ง หอมแดง

๗๔
กระเทียม โดยเพิ่มตะไคร้ กระชาย แกงใส่ปลาย่างและดอกเอื้อง ดอกงิ้ว เป็นแกงส้มใส่ปลาย่างหรือ
ปลาสดก็ได้ ใส่ดอกงิ้วสด พุทรา เครื่องปรุงน้าพริกมีพริกแห้ง หอม กระเทียม ตะไคร้ กระชาย
เล็กน้อย วลาแกงจะใส่ปลาร้า ถั่วแปบอ่อนโขลก พุทราโขลกพอแตกลงไป ชิมรสตามใจชอบ
ในเทศกาลวันสาคัญและงานบุญของชุมชนชาวมอญจะนิยมประกอบอาหารพิเศษ
คือ คะนอมจิน หรือที่ชาวไทยเรียกว่า ขนมจีน ชาวมอญถือว่าเป็นอาหารประจาท้องถิ่นของชาวมอญ
แต่โบราณ คะนอม ภาษามอญแปลว่า แปูง จิน แปลว่า สุก ชาวมอญจะนิยมรับประทานขนมจีนกับ
น้ายา จะมีกรรมวิธีการทาและใส่เครื่องปรุงเหมือนกันต่างกันในด้านวิธีการทาน้ายาของชาวมอญ จะ
ใช้แต่น้าเครื่องปรุง ซึ่งประกอบด้วยพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ข่า กระชาย หอม กระเทียม พริกแห้ง
แล้วนาไปต้มให้สุก พร้อมกับนาไปโขลกคั้นเอาแต่น้าเครื่องปรุง และใส่เนื้อปลาที่ต้ มสุกแล้ว นามา
โขลกปนกับเครื่องแกงและนามาผสมกับน้ากะทิที่มีส่วนผสมของน้าปลาร้าต้มสุก ขนมจีนน้ายาชาว
มอญจะนิยมกินกับใบแมงลัก ถั่วงอกสด นอกจากขนมจีนน้ายาแล้ว ชาวมอญยังนิยมทาน้าพริกกินกับ
ขนมจีน ซึ่งการปรุงน้าพริกมีลักษณะเหมือนกับชาวไทย ประกอบด้วย ถั่วลิสง ถั่วเ ขียวคั่วปุน น้า
มะขาม น้าปลา น้าตาล ใส่กุ้งสดต้มกับกะทิให้สุกแล้วนามาตาให้ละเอียดและผสมกับน้ากะทิเคี่ยวจน
ข้น และนาเครื่องปรุงทุกอย่างของน้าพริกที่ทาสุกแล้วมาผสมน้ากะทิที่เคี่ยวมาผสมกันก็สามารถนามา
รับประทานได้แล้วกับผักสด

แกงส้มพอเหมาะ มีลักษ ณะคล้ายแกงคั่วส้มหรือแกงส้ม ใส่เครื่องแกงส้มต้มน้าให้
เดือดแล้วใส่ปลาสดลงไปต้มสักพักหนึ่งจึงใส่ผัก ประกอบด้วยใบส้มพอเหมาะ กระเจี๊ยบฝ๎ก หน่อไม้
มะเขือ ยอดฟ๎กทอง
แกงมะตาด "มะตาด" เป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง คนมอญเรียก "หะเปร้า" ผลสดจะมีรส
เปรี้ยวจัดอมฝาดเล็กน้อย ชาวมอญบางขันหมากนิยมนามาทาเป็นแกงเผ็ด มีปลาฉลาดแห้งและกุ้งแห้ง
เป็นส่วนผสม ชิมรสตามต้องการ ถ้ามีของแกล้ม เช่น เนื้อเค็ม ปลาเค็ม จะเพิ่มความอร่อยมากขึ้น

๗๕
แกงกระเจี๊ยบ ชาวมอญบางขันหมากนิยมนากระเจี๊ยบ (ใบกระเจี๊ยบแดง) กระต๊าด
(กระเจี๊ยบมอญ) มาแกงร่วมกับปลาย่าง

แกงมะสั้น ใส่พริกแกงส้ม แกงกับปลาย่าง และผักมะสั้น
แกงเอื้อง เครื่องแกงคล้ายแกงส้ม คือพรอกแห้ง หอมแดง กระเทียม โดยเพิ่มตะไคร้
กระชาย แกงใส่ปลาย่างกับดอกเอื้อง
แกงพุทรา เครื่องปรุงน้าพริกมีพริกแห้ง หอม กระเทียม ตะไคร้ กระชายเล็กน้อ ย
เวลาแกงใส่ปลาร้า ถั่วแปบอ่อนโขลก พุทราโขลกพอแตกลงไป ชิมรสตามใจชอบ
๖. การละเล่นของชาวมอญบางขันหมาก
วัฒนธรรมนันทนาการ ประกอบด้วย ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน นันทนาการ
ของมอญ บางขันหมากที่มีอยู่ในป๎จจุบัน มีดังนี้
๖.๑ สะบ้า

สะบ้า เป็นการละเล่นที่นิยมในช่วงตรุษสงกรานต์ การละเล่นสะบ้ามี ๒ แบบ คือ
“สะบ้ารา” เป็นการเล่นระหว่างหญิงชาย นิยมการเล่นตอนกลางคืนกับ “สะบ้าทอย” นิยมเล่นในหมู่
ผู้ชาย มีลักษณะการเล่นคล้ายๆกับการโยนโบว์ลิ่งเป็นการแข่งขัน เรื่องความแม่นยาในการทอยสะบ้า

๗๖
สะบ้าทอยนี้เล่นได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ตั้งแต่ช่วงวันที่ ๑๒-๑๘ เมษายน วงสะบ้า เรียกว่า
“บ่อนสะบ้า” ในการละเล่นแบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝุายๆ ละเท่าๆ กัน
อุปกรณ์
๑) สะบ้าเล็ก มีลักษณะแบนกลม ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง
๒ นิ้วครึ่ง หนา
ประมาณครึ่งนิ้ว ใช้สาหรับทอย ล้อ ดีด หรือโยนเวลาเล่น
๒) สะบ้าใหญ่ (เบี้ย ) ลักษณะแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ นิ้ว หนา
ประมาณ ๑ นิ้ว ใช้สาหรับตั้งเป็นเปูาเพื่อให้ฝุายเล่นใช้สะบ้าเล็กทอย ล้อ ดีด หรือโยนให้ถูก
๓) สนาม คือ บริเวณที่ใช้ในการเล่นสะบ้าหรือบ่อนสะบ้า มีขนาดกว้างยา มตาม
สภาพลานบ้านที่ตั้งบ่อนนั้น โดยทั่วไปกว้างประมาณ ๕ เมตร ยาวแล้วแต่จานวนผู้เล่น
กติกา แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝุาย ฝุายละเท่าๆกัน ฝุายที่ลงมือเล่นก่อน เรียกว่า ฝุาย
รุก ฝุายตั้งเปูา เป็นฝุายรับ ฝุายรับมีหน้าที่นั่งเรียงกันเป็นแถว แล้วตั้งลูกสะบ้าใหญ่ไว้ตรงหน้าเพื่อเป็น
เปูาให้ฝุายรุกยืนทอย โดยเล่นเป็นคู่ ๆ หากฝุายรุกคนใดทอยลูกสะบ้าไม่ถูกเปูาจะถูกยึดลูกสะบ้าไว้
แล้วให้ฝุายรุกคนอื่นมาช่วยเล่นแทน หากชนะจะได้ลูกสะบ้าคืนเพื่อเล่นต่อไป
ท่าทอยสะบ้ามีทั้งหมด ๑๓ ท่าได้แก่ อีมายฮะเกริ่ม ถิ่งเดิง โปฺะฮะจ๊อด โซบาเก่ ม
ฮะอุ๊บ อีแบอะ อีดั่น อีฮะเร็ด อีงาด อีนัง อีมายผาด อีโหล่น และอีลื้อ
ในการเล่นแต่ละท่า หากทาเสียหรือตาย และไม่สามารถจะเล่นแก้หรือชุบชีวิตฝุาย
รุกด้วยกันได้ กรณีนี้ผู้เล่นฝุายรุกทั้งหมดต้องตกเป็นเชลย เรียกว่า “ถูกเฉ่งหรือถูกใช้หนี้ ” แล้วแต่ผู้
เล่นตั้งรั บจะบังคับหรือเรียกร้องให้ทาอะไรให้ดูก็ได้ เช่น ร้องราทาเพลง เป็นต้น จนเป็นที่พอใจผู้เล่น
ฝุายรับจึงจะคืนสะบ้าเล็กให้ แล้วเปลี่ยนให้ผู้ตั้งรับมาเป็นผู้เล่นฝุายรุกบ้างหมุนกันไปเช่นนี้จนถึงเวลา
อันสมควรจึงหยุดเล่น
๖.๒ มอญซ่อนผ้า
การละเล่นแสนสนุกที่ทาให้ผู้ เล่นได้ลุ้นไปด้วย โดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่ผ้าผืนเดียว
เท่านั้น แล้วให้ผู้เล่นเสี่ยงทาย ใครแพ้คนนั้นต้องเป็น “มอญ” ส่วนคนอื่น ๆ มานั่งล้อมวง คนที่เป็น
"มอญ" จะต้องถือผ้าไว้ในมือแล้วเดินวนอยู่นอกวง จากนั้นคนนั่งในวงจะร้องเพลงว่า “มอญซ่อนผ้า
ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง ไว้โน่นไว้นี่ ฉันจะตีก้นเธอ”
ระหว่างเพลงร้องอยู่ คนที่เป็น “มอญ” จะแอบทิ้งผ้าไว้ข้างหลังผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
แต่เมื่อทิ้งผ้าแล้ว จะแกล้งทาเป็นยังไม่ทิ้ง โดยเดินวนไปอีก ๑ รอบ หากผู้ที่ถูกทิ้งผ้าไม่รู้ตัว “มอญ”
จะหยิบผ้ามาตีหลังผู้เล่นคนนั้น แล้วต้องกลายเป็ น “มอญ” แทน แต่หากผู้เล่นรู้ตัวว่ามีผ้าอยู่ข้างหลัง
ก็จะหยิบผ้ามาวิ่งไล่ตี “มอญ” รอบวง “มอญ” ต้องรีบกลับมานั่งแทนที่ผู้เล่นคนนั้น แล้วผู้ที่วิ่งไล่ต้อง
เปลี่ยนเป็น “มอญ” แทน

๗๗
๖.๓ ทะแยมอญ (ซะมาแขวก)

ทะแยมอญ เป็นชื่อที่คนไทยเรียกการแสดงอย่างหนึ่งของคนมอญ ซึ่งเพี้ยนมาจากคา
ในภาษามอญว่า แต็ะแหฺย็ะฮ์ หมายถึงการขับร้อง ทะแยมอญเป็นการละเล่นหรือการแสดงของชาว
มอญที่มีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ (ร้องโต้ตอบกัน ) คล้ายกับการเล่นเพลงพื้นเมืองของไทย เช่น
เพลงลาตัด เพลงฉ่อย เพลงอีแซว และเพลงเรือ แต่ไม่มีการร้องหยาบคาย โดยจะมี นักร้องฝุายชาย
(แหม็ะแขวกนิฮ์เตราะฮ์ ) และนักร้องฝุายหญิง (แหม็ะแขวกนิฮ์แปร- า) ร้องโต้ตอบกันเป็นคู่ๆ พร้อม
กับการร่ายราประกอบ สาหรับคาร้องนั้นแต่เดิมเป็นภาษามอญล้วนๆ แต่ในป๎จจุบันมีการประยุกต์คา
ร้องมีทั้งที่เป็นภาษามอญล้วนๆ และที่เป็นภาษามอญปนไทย มักใช้กับทา นองเพลงสมัยใหม่ เช่น
เพลงลูกทุ่ง เป็นต้น เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงการละเล่นทะแยมอญ ได้แก่วงโกร่กฺยาม ซึ่งประกอบด้วย
ดนตรี ๕ ชิ้น คือ ซอ (โกร่ ) จะเข้มอญ (กฺยาม) ขลุ่ย (อะโลด) เปิงมาง (ปุงตัง ) และฉิ่ง (คะเด) และ
เนื่องจากมีการประยุกต์ทานองเพลงสมัยใหม่มาใช้ร้องจึ งต้องเพิ่มซอด้วงทา ทานองอีก ๑ ชิ้น โดยจะ
ปรับเสียงให้เข้ากับซอมอญ อีกทั้งเพิ่ม ฉาบเล็ก กรับ และกลองราวง สาหรับเป็นเครื่องประกอบ
จังหวะอีกด้วย
ทะแยมอญใช้เป็นมหรสพได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล เนื้อหาของคาร้องจะมี
ลักษณะเฉพาะของงานแต่ละประเภท เช่น งานศพ ก็จะร้ องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตาย
งานแต่งงานก็จะร้องพรรณนาประวัติของเจ้าบ่าวเจ้าสาว อบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควร
ปฏิบัติต่อกัน จบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุข ส่วนงานที่เกี่ยวกับเทศกาลทางพุทธศาสนาก็
จะร้องพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทาบุญ และพรรณา เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในงานเทศกาล
ประจาปี เช่น วันสงกรานต์ งานลอยกระทง จากนั้นจึงเป็นการร้องเกี้ยวพาราสีกันของผู้แสดงฝุายชาย
และฝุายหญิง
บทร้องนั้นเดิมจะร้องโต้ตอบกันด้วยปฏิภาณ มีทั้งที่เล่าเป็นเรื่องราว และการเกี้ยว
พาราสีกัน ป๎จจุบันผู้แสดงจะร้องด้ว ยการจาเนื้อร้องต่อๆ กันมา และใช้ร้องซ้าๆ ต่างจากสมัยก่อน

๗๘
เมื่อทราบว่าจะต้องเล่นทะแยในงานใด ผู้แสดงจะต้องถามเรื่องราวของงานนั้นกับเจ้าของงาน เพื่อจะ
ได้แต่งคาร้องพรรณนาความได้ถูกต้อง ถูกลักษณะของงาน
การละเล่นของชาวมอญเริ่มที่จะสูญหายไปไปจากวิถีชีวิตของชา
วมอญ อัน
เนื่องมาจากการเข้ามาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้ง โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้า
มาอย่างมากมาย ทาให้การละเล่นของชาวมอญเริ่มที่จะถึงจุดจบ และถ้าดูจากบริบทของสังคม พบว่า
เด็กในป๎จจุบันส่วนใหญ่ก็จะสนใจแต่การเล่นเกม เล่นอินเตอร์เน็ตที่สะดวก สบายเล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา
ซึ่งการละเล่นที่จะมาพบปะพูดคุยเล่นกับเพื่อนเหมือนอย่างในอดีต ก็คงจะหาได้ยากเนื่องจากสังคมใน
ป๎จจุบันเป็นสังคมแบบตัวใครตัวมัน มากกว่าที่จะเป็นสังคมแบบครอบครัวที่เด็กจะต้องมารวมตัวเล่น
ร่วมกัน ทาให้การละเล่นต่างๆ ก็สูญหายไปตามกาลเวลา และถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แต่ป๎จจุบันชาวมอญบางขันหมากนั้นก็ได้เห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์รักษา
วัฒนธรรมการละเล่นเดิมให้คงอยู่โดยเมื่อมีวันสาคัญ เช่น วันสงกรานต์ ก็จะมีการจัดกิจกรรม
การละเล่นต่างๆ ที่วัดอัมพวัน ซึ่งก็จะมีชาวมอญจานวนมากที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

บทที่ ๕
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ไทยรามัญ
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ในบทนี้เป็นผล การพัฒนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทย
รามัญ ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดังนี้
๑. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๑ ภูมิป๎ญญาด้านงานศิลปะและหัตถกรรม
๒. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๒ ภูมิป๎ญญาด้านประเพณี (สงกรานต์)
๓. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๓ ภูมิป๎ญญาด้านประเพณี (ผ้าปุาทางเรือ)
๔. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๔ ภูมิป๎ญญาด้านประเพณี (ตักบาตรน้าผึ้ง)
๕. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๕ ภูมิป๎ญญาด้านพิธีกรรม/ความเชื่อ (ไหว้ผีมอญ)
๖. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๖ ภูมิป๎ญญาด้านอาหารพื้นบ้าน
๗. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๗ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (ตลาดมอญ)
๘. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๘ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (การแต่งกาย)
๙. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๙ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (ภาษามอญ)
๑๐. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๑๐ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (การละเล่นพื้นบ้าน)
๑๑. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๑๑ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (อิฐมอญ)
ซึง่ แต่ละแห่งมีรายละเอียดดังนี้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๑ ภูมิปัญญาด้านงานศิลปะและหัตถกรรมของชาว มอญ ตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุ รี
ชาวมอญบางขันหมากนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดและมีใจบุญสุนทาน โดยสร้างวัดไว้
เป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณและความเชื่อของคนมอญบางขันหมากรวม ๔ วัด ที่วัดจะมีเสาหงส์ ซึ่ง
สิ่งสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวัดมอญและวัดไทย วัดมอญทุกวัดที่บ้านบางขันหมาก
จะมีเสาหงส์อยู่ด้านหน้าของวัดเสมอเพราะถือว่ามอญสืบเชื้อสายมาจากเมืองหงสาวดีอันเป็นเมือง
หลวงของมอญแต่เดิม ตามตานานเมืองหงสาวดีนั้นกล่าวกันว่าขณะที่กาลังสร้างเมืองนั้นพระเจ้า
แผ่นดินมอญได้ทอดพระเนตรเห็นหงส์กาลังทารังอยู่ที่เกาะใกล้กับเมือง ถือว่าเป็นนิมิตหมายอั นดีจึง
ได้ขนานนามเมืองที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่า “หงสาวดี ” หงส์จึงเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของชาวมอญมาตั้งแต่
ตอนนั้น ดังนั้น วัดทั้ง ๔ วัดนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สามารถใช้ในการ ส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา ด้านงานศิลปะและหัตถกรรมของ
ชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้ กล่าวคือ

๘๐
๑. วัดโพธิ์ระหัต ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๓ จัดได้ว่าเป็นวัดมอญที่เก่าแก่
ที่สุดในชุมชนมอญบ้านบางขันหมาก

เมื่อชาวมอญได้อพยพมารวมกลุ่มตั้งบ้ านเรือน ประมาณ ๒๐๐ หลังคาเรือน เห็นทาเล
เป็นท้องทุ่งนาว่างเปล่าและภูมิประเทศมีแม่น้าลพบุรีไหลผ่าน ชาวมอญนั้นปกติเป็นผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว จึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้น โดยการนาของท่านพระอาจารย์
น้อยและมัคนายกโน้ต เพื่อเป็นสถานที่บาเพ็ญกุ ศลอันจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และ
เพื่อความสมัครสมานสามัคคีกัน ต่อมาพระอาจารย์น้อยและมัคนายกโน้ต มองเห็นว่า ถิ่นฐานตั้งวัด
เดิมนั้นมีผู้คนเดินทางไปมามาก ส่วนฝ๎่งตรงข้ามกันเป็นสถานที่เหมาะและสงบร่มเย็นกว่าซึ่งเป็นที่ดิน
ของนางเลอะ ทางวัดจึงขอแลกกับนางเลอะ และได้ย้ายวัดมาอยู่ตรงที่ดินของนางเลอะนั้น ขนานนาม
วัดเป็นภาษารามัญหรือภาษามอญว่า “เถี่ยอะตาว” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า วัดเหนือ หมายถึง สถาน
ที่ตั้งวัดอยู่เหนือแม่น้าลพบุรี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดโพธิ์ระหัด ” หมายความว่า วัดแห่งนี้มีระหัดวิด
น้าอยูใ่ กล้ต้นโพธิ์ ในเวลาต่อมาวัดโพธิ์ระหัด ซึ่งคาว่า “หัด” สะกดด้วย ด.เด็ก ก็กลายเป็น วัดโพธิ์ระ
หัต สะกดด้วย ต.เต่า จึงใช้ชื่อว่า วัดโพธิ์ระหัต เป็นลาดับมา
วัดโพธิ์ระหัตมีการสวดมนต์เป็นภาษามอญเป็นส่วนมากจนถึงป๎จจุบัน มีที่ดินที่ตั้งวัด ๒๔
ไร่ ๒ งาน ๖๐ วา สังกัดคณะธรรมยุตินิกาย โบราณสถานของวัด มีอุโบสถ เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ
และโรงเรียนประชาบาล
ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ .ศ. ๒๓๙๓ ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ผูกพัทธ
สีมาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฺฐายีมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดมกุฏกษัตริยาราม ขณะดารงสมณศักดิ์ที่ พระศาสน
โศภน เป็นประธานในการประกอบพิธีผูกพัทธสีมา

๘๑
๒. วัดกลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๕ ได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม
(ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒) ให้เป็นสานักปฏิบัติธรรมประจา
จังหวัดลพบุรี แห่งที่ ๔ (ธรรมยุต ) โดยมี พระกิตติญาณเมธี ภูริปํฺโญ เจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะ
จังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) เป็นเจ้าสานัก

๓. วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๕ เป็นวัดที่พระภิกษุสงฆ์จากวัดมอญ
อื่นๆ มักจะมารวมทาสังฆกรรมที่โบสถ์ของวัดนี้

๔. วัดราษฏร์ศรัทธาทา หรือวัดทุ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ เป็นวัดมอญ
เพียงวัดเดียวที่ไม่ได้สร้างอยู่ริมแม่น้าลพบุรี แต่ออกมาสร้างอยู่ที่ทุ่งนาจึงเรียกว่า"วัดทุ่ง"

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๒ ภูมิปัญญาด้านประเพณี (สงกรานต์ ) ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
ชาวมอญบางขันหมากยังคงยึดมั่นอยู่ในประเพณีความเชื่ออันมีเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มชาติ
พันธุ์มอญ ซึ่งประเพณีความเชื่อของคนโบราณจะเริ่มวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์ ซึ่งตรงกับเดือนห้าตาม
ปฏิทินจันทรคติ เมื่อเสร็จสงกรานต์มีการเล่นผีลิงลม เดือนหกเดือนเจ็ดเป็นฤดูที่ต้องออกไถนามีเล่นผี

๘๒
กลางคืน เดือนแปดฤดูน้าหลากชาวบ้านเข้าวัดถือศีล เดือนเก้าทาบุญกระจาดเพื่ออุ ทิศส่วนกุศลให้แก่
บรรพบุรุษ โดยการนาผลไม้ อ้อย หอม กระเทียม กะปิ ข้าวสาร เป็นต้น ใส่ชะลอมไปถวายพระในวัน
ขึ้น ๑๕ ค่า เดือนสิบออกหาปลาโดยการลงเบ็ด ข่าย ดักตุ้ม ครั้นขึ้น ๑๕ ค่า จะทาบุญตักบาตรด้วย
น้าผึ้ง ถ้าหาไม่ได้จะใช้น้าตาลทรายขาวแทน ครั้นสิ้นเดือนสิบจะเป็นเทศกาลทาบุญสารท ชาวมอญจะ
เตรียมข้าวของขึ้นเองทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ตาข้าวข้าวเม่า คั่วข้าวตอก จนกระทั่งกวนกระยาสารท
เมื่อถึงวันทาบุญสารทจะตัดธงเป็นรูปต่างๆ ประดับของถวายพระอย่างงดงาม เดือนสิบเอ็ดเทศกาล
ออกพรรษา ชาวมอญจะทาสารับกับข้าวไปถวายเพลพระฟ๎งเทศน์มหาชาติ และเริ่มประเพณีทอดกฐิน
ผ้าปุา เดือนสิบสองเทศกาลลอยกระทง ชาวมอญบางขันหมากมีประเพณีร่วมแรงกันตามหมู่บ้าน
ประดิษฐ์กระทงใบใหญ่ถวายพระแม่คงคา เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา เดือนยี่เป็นฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งจะมี
ประเพณีรับขวัญแม่โพสพ เดือนสี่ประเพณีเดินทางไปนมัสการรอยพระพุ ทธบาทที่จังหวัดสระบุรี
สาหรับความเชื่อในการประกอบประเพณีบางอย่างเช่น การสร้างบ้าน แต่งงาน ตัดจุกโกนผม จะจัด
พิธีในเดือนสี่ เดือนหก เดือนเก้า และเดือนสิบเท่านั้น (โสภณ เต๊ะขันหมาก , สัมภาษณ์ , ๑๔ เมษายน
๒๕๕๙)
ชาวมอญบางขันหมากถือว่าสงกรานต์ เป็นเทศกาลปีใหม่มา แต่ครั้งโบราญ โดยชาวมอญ บาง
ขันหมากจะไปทาบุญในเทศกาลสงกรานต์ถึง ๕ วันเต็ม ตอนเช้าไปทาบุญที่วัดเมื่อกลับจากวัดจะเล่น
สนุกสนานร้องราทาเพลงกันในหมู่บ้าน ลานบ้าน แต่ก่อนเคยมีการเล่นสะบ้า เข้าผี มอญซ่อนผ้า เสือ
กินวัว เป็นต้น ถึงเวลาเพลจะนาข้าวสงกรานต์ไปถวายพระ ตอนบ่ายจะบังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ สรง
น้าพระ แล้วจึงเล่นสงกรานต์กันในหมู่ชาวบ้านที่ไปวัด ตกเย็นจะมีการขนทรายเข้าวัดและก่อพระ
เจดีย์ทราย พระทาพิธีสวดมนต์เย็น (ถือว่าเจดีย์ทรายเป็นพระองค์หนึ่ง ) ตกเวลาค่าชาวบ้านจะ
รวมกลุ่มร้องเพลงขอขนมไปตามหมู่บ้าน เล่นเข้าผี นางกวัก ผีสาก ผีดาว สลับกับร้องราทาเพลงอย่าง
สนุกสนาน
ประเพณีสงกรานต์นับว่าเป็นประเพณีที่มีความสาคัญในการช่วยธารงชาติพันธ์ของชาวมอญ
บางขันหมาก เพราะในวันสงกรานต์นี้ชาวมอญที่มีอยู่ห่างไกลจะพากันกลับบ้านเพื่อทาบุญและพบปะ
ญาติพี่น้อง ชาวมอญบางขันหมากมีประเพณีทาบุญเวียนไปตามวัดต่างๆ ร่วมกันเป็นประจาทุกปีตั้งแต่
วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน วันที่ ๑๓ เมษายน จะมีการทาบุญทุกวัด หลังจากนั้นชาวมอญบางขันหมากจะ
มาทาบุญรวมกัน เริ่มจากวันที่ ๑๔ วัดโพธิ์ระหัด วันที่ ๑๕ วัดกลาง วันที่ ๑๖ วัดอัมพวัน และวันที่
๑๗ วัดทุ่ง ในช่วงที่ผลัดเวียนไปทาบุญตามวัดต่างๆ ทั้ง ๔ วัดนี้ ทาให้ชาวมอญได้พบปะกับญาติพี่น้อง
เพื่อนฝูงตลอดจนบุคคลที่ตนรู้จักมีการไต่ถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้แนะนาเด็กให้รู้จัก
ผู้สูงอายุ เพื่อทาความรู้จักคุ้นเคยและช่วยเหลือกันต่อไปในภายหน้า
ในช่วงประเพณีสงกรานต์นี้ชาวมอญจะทาข้ าวสงกรานต์ (เปิงสงกรานต์ ) หรือข้าวแช่ เพื่อ
ถวายพระ ข้าวสงกรานต์ถือว่าเป็นอาหารของชาวมอญอย่างหนึ่งซึ่งมีวิธีทาโดยการหุงข้าวให้สุก แล้ว

๘๓
นาข้าวที่หุงสุกแล้วนั้นมาซาวน้าประมาณ ๒ ครั้ง เพื่อให้เมล็ดข้าวไม่ติดกันเมื่อใส่น้าจะมีลักษณะใสน่า
รับประทาน ส่วนกับข้าวรับ ประทานคู่กับข้าวสงกรานต์หรือข้างแช่ได้แก่ ปลาหวานและเนื้อหวาน
ดังนั้น ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สามารถใช้ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา
ด้าน
ประเพณีของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้

การทาบุญสงกรานต์และการก่อเจดีย์ทราย ที่วัดอัมพวัน เมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

การสรงน้าพระ ในประเพณีสงกรานต์ที่วัดอัมพวัน เมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

๘๔

การเล่นพื้นบ้าน ในเทศกาลสงกรานต์ที่วัดอัมพวัน เมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๓ ภูมิปัญญาด้านประเพณี (ผ้าป่าทางเรือ ) ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
ชาวมอญได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บางขันหมากก่อน พ .ศ. ๒๓๙๓ (หรือเมื่อกว่า ๑๖๐ ปี
มาแล้ว ) เพราะหลักฐานทางสถาป๎ตยกรรมของวัดโพธิ์ระหัต ซึ่งเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดในชุมชน
แห่งนี้ ระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๓ มอญกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า "ไทยรามัญ " แต่คนทั่วไปจะรู้จักกัน
ในนาม "มอญบางขันหมาก " ชาวมอญกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะการรวมกลุ่มกันอย่าง
เหนียวแน่น ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒ นธรรมของชาติพันธุ์ตนไว้อย่างเหนียวแน่น มีความเป็นปึกแผ่น
ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองอย่างสูง มีการรวมกลุ่มคนตระกูลหรือนามสกุลเดียวกัน ชาวมอญบาง
ขันหมากนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดและมีใจบุญสุนทาน สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางจิต
วิญญาณ ๔ วัด ที่วัดจะมีเสาหงส์ ปรากฏให้เห็นเพราะชาวมอญเชื่อว่าตนสืบเชื้อสายมาจากหงสาวดี
ส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นอยู่ในประเพณีความเชื่ออันมีเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ และใน
หน้าน้าหลังออกพรรษาทุกปี ชาวมอญบางขันหมากได้ชักชวนกันจัดทอดผ้าปุาวัดริมแม่น้าลพบุรีใน
ตาบลบางขันหมากและตาบลพรหมมาตร รวม ๙ วัด เป็นประจาทุกปี มีการตกแต่งเรืออย่างสวยงาม
และจัดให้มีการละเล่นทางน้าด้วย โดยในปี ๒๕๖๐ ได้จัดในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๖.๐๐ น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เริ่มตั้งขบวนที่วัดอัมพวัน แล้วเริ่มทอดผ้าปุาจาก ๓
วัดในตาบลพรหมมาตร ได้แก่ วัดพรหมมาตร วัดมะปรางหวาน วัด เทพกุญชร และอีก ๖ วัดในตาบล

๘๕
บางขันหมาก ได้แก่ วัดท่องแท่ง วัดสิงห์ทอง วัดโพธิ์ระหั ต วัดกลาง วัดทุ่ง และวัดอัมพวันเป็นวัดที่ ๙
(วัดสุดท้าย ) มีการตกแต่งเรืออย่างสวยงาม และจัดให้มีการละเล่นทางน้าด้วย ดังนั้น ประเพณี
ทอดผ้าปุาทางเรือของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สามารถใช้ในการ ส่งเสริมการ
เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา ด้านประเพณีของ
ชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๔ ภูมิปัญญาด้านประเพณี (ตักบาตรน้าผึ้ง ) ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
ชาวมอญบางขันหมากนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดและมีใจบุญสุนทานสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณ ๔ วัด ที่วัดจะมีเสาหงส์ปรากฏให้เห็นเพราะชาวมอญเชื่อว่าตนสืบเชื้อสายมา
จากหงสาวดี ส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นอยู่ในประเพณีความเชื่ออันมีเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ
วัฒ่มนธรรมมอญ

๘๖
ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ ของทุกปี ชาวมอญก็จะมาทาบุญที่วัดตามปกติ โดยการนา
อาหารคาวหวาน ข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัดและดอกไม้ ธูปเทียน มาที่วัด เพื่อเป็นการทาบุญอุทิศส่ว น
บุญกุศลให้เพื่อบรรพบุรุษ และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว นอกเหนือจากนั้น ชาวมอญจะนาน้าผึ้งมา
ใส่บาตร ชาวมอญบางท้องถิ่นก็มีการนาน้าตาลมาใส่บาตรในครานี้ด้วยบางพื้นที่ก็จะถวายน้าผึ้งเป็นขวด
แต่ตามวิถีโบราณนั้น การตักบาตรน้าผึ้ง ผู้ที่นาน้าผึ้งมาตักบาตร ต้องนา น้าผึ้งมารินใส่ใน
บาตร เหมือนกับการใส่บาตรอาหารคาวหวานทุกประการ (แต่เพียงใส่น้าผึ้งเพียงอย่างเดียว ) ในการ
ตักบาตรน้าผึ้งนั้น ชาวมอญเชื่อกันว่า เป็นการทาบุญที่ได้อานิสงส์มาก เพราะน้าผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ
พระภิกษุสงฆ์นั้นก็จะนาน้าผึ้งไปผสมกับยา และป๎้นเป็นยาลูกก ลอนฉันตอนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
นอกจากนี้น้าผึ้งยังเปรียบเสมือนยารักษาโรค บารุงร่างกายให้มีกาลังวังชาด้วย (น้าผึ้งจัดเป็น ๑ ใน
เภสัชทาน ๕ ชนิด ได้แก่ น้าผึ้ง เนยใส เนยข้น น้ามัน และน้าอ้อย ) ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นผลดีต่อ
สุขภาพที่พระสงฆ์พึ่งฉันได้ป๎จจุบันอนุโลมน้าตาลเข้ามาร่วมด้วยถือว่ามาจากน้าอ้อยนั่นเอง
ตามคติความเชื่อของชาวมอญที่ถวายน้าผึ้งแด่พระสงฆ์นั้นสืบเนื่องมาจากตานานที่ว่าได้มี
พระป๎จเจกกะโพธิ์รูปหนึ่งอาพาธประสงค์ที่จะได้นาน้าผึ้งมาผสมโอสถเพื่อบาบัดอาการอาพาธนั้น วัน
หนึ่งได้ไปบิณฑบาตในชนบทที่ใกล้กับชายปุามีชาวบ้านปุาคนหนึ่งเกิดกุศลจิตหวังจะถวายทานแด่พระ
ป๎จเจกกะโพธิ์ จึงนาน้าผึ้งที่ตนได้เก็บไว้มาถวาย ด้วยจิตศรัทธาที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นและสูงส่ง ครั้นริน
น้าผึ้งลงไปในบาตร เกิดปรากฏการณ์อย่างอัศจรรย์ น้าผึ้งเกิดเพิ่มพูนขึ้นจนเต็มบาตร และล้นบาตรใน
ที่สุด ในขณะนั้นเองมีชาวบ้านผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงกาลังทอผ้าอยู่ เห็นความอัศจรรย์นั้น ด้วยจิตศรัทธา
เกรงว่าน้าผึ้งจะเปื้อนมือพระป๎จเจกกะโพธิ์ จึงนาผ้าที่ทอเสร็จแล้วนาถวาย เพื่อใช้ซับน้าผึ้งที่ล้น
ออกมาจากบาตร อานิสงส์ดังกล่าว ส่งผลให้ชายหนุ่ม เกิดในภพใหม่เป็นพระราช าที่เข้มแข็งมั่งคั่ง
ส่วนหญิงสาวไปเกิดเป็นพระธิดาของกษัตริย์อีกเมืองหนึ่ง ที่มีความเข้มแข็งและมั่งคั่ง
จากพุทธประวัติดังกล่าวจึงเกิดประเพณีตักบาตรน้าผึ้งขึ้น รวมทั้งเกิดการถวายผ้ารองบาตร
น้าผึ้งด้วย ซึ่งบรรดาหญิงสาวจะช่วยกันป๎กผ้าอย่างสวยงาม ประณีต เพื่อถว ายพระควบคู่กับการตัก
บาตรน้าผึ้งและอานิสงส์ในการถวายน้าผึ้งนี้ มีตานานที่เกี่ยวกับ พระฉิมพลี (หรือพระสิวลี ) อีกทาง
หนึ่งที่ว่าในอดีตกาลครั้งที่สมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระวิป๎สสี พระสิวลีได้ถือกาเนิดเป็น
ชาวบ้านนอกในชนบท วันหนึ่งได้ไปในเมืองระหว่างทางกลางปุ านั้นได้พบรวงผึ้งจึงได้ไล่ตัวผึ้งให้หนีไป
แล้วตัดกิ่งไม้ถือรวงผึ้งเข้าไปในเมือง ขณะนั้นเองในพระนคร พระราชาและชาวเมืองต่างแข่งกันทาบุญ
ถวายทานแด่พระวิป๎สสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยขณะสงฆ์ ทั้งพระราชาและชาวบ้านต่างแข่งขันกัน
จัดสรรสิ่งของวัตถุทานอันประณีตมาถวาย เมื่อชาวบ้านนอกที่ถือรวงผึ้งมาจากปุาเดินผ่านเข้าประตูมา
คนที่เฝูาประตูเห็นรวงผึ้งซึ่งไม่มีใครนามาถวายพระวิป๎สสีสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนจึงขอซื้อรวงผึ้งนั้น
ชาวเมืองต่างปลื้มปิติรับ สาธุ ยินดีกับเจ้าของรวงผึ้งนั้น ด้วยอานิสงส์ในการถวายรวงผึ้งในครั้งนั้น เมื่ อ
สิ้นอายุขัยของชายผู้ที่เป็นเจ้าของน้าผึ้งได้ไปบังเกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวเสวยสุขอยู่ได้ช้านาน จึงจุติมา

๘๗
เป็นพระราชาในกรุงพาราณสี และเมื่อพระราชาสิ้นพระชนม์แล้ว ได้อุบัติมาเป็นพระราชกุมารในพระ
มหาราชวงศ์ศากยราช ทรงพระนามว่าสิวลีกุมาร และเมื่อเจริญวัยได้ออกผนวช ในสานักของท่านพระ
สารีบุตร จนสาเร็จเป็นพระอรหันต์ และสมบูรณ์ด้วยป๎จจัยลาภ พระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงยกย่องว่า“ท่านเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องของผู้มีลาภ”
ชาวมอญเชื่อว่าการถวายน้าผึ้งนั้นจะเป็นทางที่จะทาให้ผู้ที่ถวายจะมีโชคมีลาภ เหมือน กับ
พระสีวลี หากไม่สมหวังในชาตินี้ ในชาติหน้านั้นก็คงจะได้อย่างแน่นอน ซึ่งชาวมอญเชื่อกันว่าการ
ถวายน้าผึ้งของพระสีวลีในชาติก่อนนั้นมีผลทาให้ท่านได้เป็นเอตทัคคะทางด้านการมีลาภ ดังนั้นหาก
ว่าผู้ใดอยากจะมีลาภเหมือนกับพระสีวลีก็ควรจะถวายน้าผึ้ง เพื่อสืบสานวัฒนธรร มประเพณีดั้งเดิม
ของชาวมอญหรือชาวไทยรามัญในการบูชาพระสงฆ์ พระสงฆ์จะเก็บน้าผึ้งไว้เพื่อใช้เป็นยาในเวลา
จาเป็น ชาวมอญหรือชาวไทยรามัญเชื่อว่า การถวายน้าผึ้งแด่พระสงฆ์จะได้อานิสงส์มาก และจะเป็นผู้
ที่อุดมไปด้วยลาภยศทั้งชาตินี้และชาติหน้าอีกด้วย
ไม่ว่าในการตักบาตร น้าผึ้งตานานไหนก็แล้วแต่ ชาวมอญยังมีการทานุบารุงพระพุทธศาสนา
และยังทาบุญทากุศลอย่างมิได้ขาด สิ่งสาคัญในการทาบุญนั้นต้องมีจิตใจที่เป็นกุศล เพราะชาวมอญ
เชื่อกันว่าการทาบุญที่เป็นกุศลนั้นจะส่งผลบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้สุข
สบาย และยังส่งผลให้ตนเองเป็นกาลังในการออมบุญ ซึ่งเป็นอานิสงส์ไว้ในชาติภพหน้าให้สุขสบาย ใน
ปีนี้วันพระขึ้น ๑๕ค่า เดือน ๑๐ โดยในปี ๒๕๖๐ นี้ ตรงกับวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้น
ประเพณี การตักบาตรน้าผึ้ง ของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สามารถใช้ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา
ด้าน
ประเพณีของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้

๘๘

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๕ ภูมิปัญญาด้านพิธีกรรม /ความเชื่อ (ไหว้ผีมอญ) ตาบลบางขันหมาก อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี
ใครที่มีโอกาสเข้าไปในบ้านบางขันหมากซึ่งชาวมอญตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่
ในช่วงนี้ (ต้นเดือน ๖) จะพบเห็นชาวมอญทาพิธีไหว้ผีต้นตระกูลกันอย่างแพร่หลายเกือบทุกตระกูล
เช่น ตระกูล “เต๊ะขันหมาก” จะทาพิธีในวันขึ้น ๖ ค่า เดือน ๖ ของทุกปี
ชาวมอญบางขันหมากนับถือศาสนาพุทธและมีใจบุญสุนทาน แต่ในขณะเดียวกันก็นับถือผี
ด้วย ผีที่นับถือคือผีเรือน-กะลก-ฮ่อย ผีบรรพบุรุษ/ผีประจาตระกูล-ฮะกาว-กะล่ก ผีหมู่บ้าน-ปะจุ๊
การไหว้ผีเรือนซึ่งจะอยู่ที่เสาเอกของเรือนเจ้าของบ้านจะผูกผ้าแดงไว้ เป็นเครื่องหมายว่าเ ป็น
ที่อยู่ของผีเรือน หรืออาจจะมีหิ้งวางหีบผ้าตั้งอยู่ ชาวมอญเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตย์ของผีบรรพบุรุษการ
ไหว้ผีเรือนจะทาได้ทุกโอกาส (เช่น ในตอนเช้าวันพระ วันทาบุญสาคัญอื่นๆ ก่อนจะไปทาบุญที่วัดก็

๘๙
ไหว้ผีเรือนเสียก่อน ) อาหารจะเป็นอะไรก็ได้ เช่น เมื่อชื้อไก่มาแกงกิ นในครอบครัวก็จะตัดหัวไก่มา
สังเวยผีเรือน ถ้าไม่เคารพผีเรือนจะทาให้เกิดความเดือดร้อน คนในครอบครัวเจ็บปุวยได้
ชาวมอญบางขันหมากยังมีความเชื่อในเรื่องผีที่เกี่ยวข้องกับงานบวช และงานแต่งงานอีกด้วย
กล่าวคือ คนในตระกูลเดียวกันจะต้องจัดพิธีบวชนาคพร้อมๆ กัน จะบวชคนล ะวันไม่ได้ ถ้าปีนี้มีคนใน
ตระกูลนี้บวชแล้วคนอื่นที่จะบวชซ้ากันอีกไม่ได้ อาจจะต้องรอจัดในปีถัดไป การแต่งงานก็เช่นกัน
เดียวกัน คนในตระกูลเดียวกันจะต้องจัดงานแต่งงานพร้อมกัน หรืออาจจะจัดงานแต่งงานในวันราผีโรง
โดยจะต้องทาพิธีในปะราพิธีหรือโรงพิธี จะได้ประกอบพิธี ไหว้ผีโรงผีบรรพบุรุษ และทาความรู้จักกับ
ญาติพี่น้องในวงศ์ตระกูลเดียวกัน ผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมการไหว้ผีเรือนเป็นผ้าสีแดงเป็นหลัก มอญบาง
ขันหมากมีพิธีกรรมเลี้ยงผีในเดือน ๖-๘ ของทุกปี ผ้าทอเป็นของส่วนตัวที่เป็นของเครื่องผีที่ชาวมอญ
ทุกคนต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนั้น ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย เสื้อสีขาวหรือสีแดง ผ้านุ่งสีพื้นหรือ
มีลายก็ได้ แต่ต้องเป็นสีแดง แหวนผีซึ่งประดับด้วยพลอยสีแดง แต่บางบ้านอาจจะมีผ้านุ่งสีอื่นๆ หรือ
มีเครื่องใช้อื่นด้วย (เช่น สร้อยคอ กล้องยาสูบ เป็นต้น) ซึ่งเชื่อกันว่าการเก็บเครื่องผีต้องเก็บให้ ดี ไม่ให้
ผ้าขาดหรือเป็นรอยเด็ดขาด เพราะจะทาให้ผีโรงโกรธและอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายๆ ขึ้นได้
การไหว้ผีต้นตระกูลจะอยู่ที่บ้านของหัวหน้าตระกูล ซึ่งเป็นเพศชายที่มีอาวุโสสูง โดยมีผ้าผี
เป็นสัญลักษณ์ของผีโรงเก็บรักษาไว้ที่บ้านต้นตระกูล ผ้าผีจะเป็นผ้าแดงขนาดไม่จากัด แต่ปกติจะมี
ขนาดเท่าผ้าขาวม้า ถ้าผ้ามีตาหนิจะต้องหามาเปลี่ยนใหม่ นอกจากนี้ก็มีของใช้ของผีบ้าง
(เช่น
ผ้าขาวม้า เสื้อ ดาบ เป็นต้น) รวมใส่พานตั้งอยู่บนหิ้ง หากผู้นาตระกูลเสียชีวิตลง ผู้อาวุโสรองลงมาจะ
รับช่วงเลี้ยงผีต้นตระกูลต่อมา ถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิ ใจของผู้รับมาก เจ้าบ้านจะกาหนด
เลี้ยงผีทุกปี กาหนดในเดือนหก หรือราวเดือนเมษายน– พฤษภาคม (โสภณ เต๊ะขันหมาก , สัมภาษณ์ ,
๑๔ เมษายน ๒๕๕๙)
สาหรับเครื่องไหว้ผีที่สาคัญคือ กรวยใบหว้าและขนมต้มแดงต้มขาว ส่วนอื่นๆ เช่น เหล้า หัว
หมู ไก่ต้ม ปลาต้ม กล้วย มะพร้าวหั่นเป็น ชิ้นๆ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ตามความเหมาะสมของแต่ละคน
โดยปกติใครที่เคยนาอะไรมาก็จะนามาเป็นประจาทุกปี นาของที่ลูกหลานเตรียมมาจัดใส่ภาชนะ (เช่น
กะละมัง เป็นต้น) โดยจัดเป็นกะละมังใหญ่ ๒-๓ ใบ ให้บรรพบุรุษได้กินร่วมกัน และจัดกะละมังเล็กๆ
ตามจานวนบรรพบุรุษที่ล่วงลั บไปแล้ว ให้ได้กินกันให้อิ่มหนาสาราญ เมื่อพี่น้องลูกหลานมาพร้อมกัน
แล้ว ในช่วงเวลาบ่ายๆ ก็จะนาสิ่งของไหว้ที่แต่ละคนได้เตรียมมา นามารวมกัน แล้วจัดวางใส่กะละมัง
ให้ทั่วถึง จัดวางไว้หน้าแท่นบูชา ผู้อาวุโสสูงสุดของตระกูลที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะนาดอกไม้ /พวงมาลัย ธูป
๑ ดอก นาไหว้ โดยกล่าวคาไหว้หรืออธิษฐานเพื่อให้เกิดสิริมงคล ความอยู่ดีมีสุข ความสาเร็จ โชคลาภ
ความปราศจากทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ ตามต้องการ หลังจากนั้นทุกคนก็ไหว้และอธิษฐานตามต้องการ
เมื่อไหว้ผีแล้ว ญาติพี่น้องทุกคนก็จะรับประทานอาหารร่วมกัน คุยกันสอบถามข่าวสารต่ างๆ ข้าวของ
ที่เตรียมมาก็จะแบ่งป๎นกันไป

๙๐
ชาวมอญบางขันหมากส่วนใหญ่จะมีกาจัดพิธีกรรมการเลี้ยงผีโรงหรือผีปะจาตระกูล แบบ
ประเภทเลี้ยงทุกปี โดยจะจัดพิธีกรรมกันในช่วงเดือนหก -เดือนแปด แล้วแต่ว่าสมาชิกในตระกูลตกลง
กันเป็นนัดใดของเดือน เมื่อกาหนดกันแล้วเมื่อถึงเวลา
ก็จะจัดพิธีเลี้ยงผีกันเป็นประจาทุกปี
ตัวอย่างเช่น ตระกูลออกใบจะจัดพิธีกรรมเลี้ยงผีทุกวันขึ้น ๔ ค่าเดือน ๖ ของทุกปี ตระกูลหมายปอง
จัดให้มีการเลี้ยงผีทุกวันขึ้น ๓ ค่า เดือน ๘ ของทุกปี เป็นต้น สาหรับผู้ร่วมพิธีนั้นชาวมอญถือการสืบ
ทอดผีบรรพบุรุษทางฝุายชาย เมื่อบุ ตรชายเติมโตและแต่งงานแล้วจะถือว่าสะใภ้ เป็นส่วนหนึ่งของ
ตระกูล ส่วนลูกสาวนั้นเมื่อแต่งานกับชาว มอญด้วยกันต้องเปลี่ยนไปนับถือผีของสามี แต่บุตรสาว
แต่งงานกับคนไทยก็จะตัดขาดออกจากตระกูล ดังนั้นในวันทาพิธีเลี้ยงผีโรง แต่ละครอบครัวที่อยู่ใน
ตระกูลเดียวกันจะส่งตั วแทนไปร่วมพิธี อาจเป็นสามี ภรรยา หรือบุตรก็ได้ในวันทาพิธีเลี้ยงผีโรงของ
ตระกูล ดังนั้น ประเพณี การไหว้ผีเรือน ของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สามารถ
ใช้ในการ ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ป๎ญญาด้านประเพณีของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้

ในชุมชนมอญบางขันหมากมีนามสกุลที่จัดว่าเป็นชาวมอญทั้งหมด ๙๘ ตระกูล มีการนับถือผี
โรงหรือผีบรรพบุรุษและเลี้ยงผีต่างกัน ๓ ลักษณะ คือ
๑) เลี้ยงทุกปี มีจานวน ๘๑ ตระกูล คือ กรอบทอง กรอบเพ็ชร กระจ่างพุ่ม กระเวน กรุแก้ว
แก่นหอม ไก่โล่ ขันจอก เข็มดี คุ้มครอง ควบคุม เครือบุตร จกขันหมาก จับจิตร แจ้งจิตร์ ฉ่าชื่น ชะนู
ชื่นบานเย็น เชยชม เชื้ออ่อน แช่มแก้ว ซื่อสัตย์ แดงงาม โดดสกุล เต๊ะขันหมาก แต้มดอกไม้ ธีรเวชวงศ์
นกเชื้อ บรรจง บัญญัติ บานเ ย็น ประหยัด ปรั้วบุตร เปิ้นวงษ์ /ศ์ ผิวบาง เผือกขันหมาก พลอย
กระจ่าง พันชะตา พันตา พันธุ์พราน พุกขันหมาก เพ็งสกุล มะยมทอง มะลิใย มิขันหมาก มีบุตร
มีบุศย์ เมิงขันหมาก เมิงปุ เม้ยขันหมาก ยนต์ประเสริฐ ยาหอม แยปอง รักษาวงษ์ รามัญวงษ์
/ศ์

๙๑
รุ้งทอง รุมรามัญ เร่งรัด ลือพงษ์ สันติสุข สุขจิตร์ สุวรรณคีรี เสมอใจ เสาร์ประพันธ์ เสาวพันธุ์ แสงทอง
แสงสี หญ้าปล้อง หนูย้อย หินรามัญ หมายปอง หมอบอก หล่อทองคา หล่อทองแดง หอมชื่น
หอมหวน หยดย้อย ออกช่อ ออกใบ อ่อนมูล ฮะโสด
๒) เลี้ยงผีสามปีครั้ง มีจานวน ๗ ตระกูล คือ กรอบงาม กลมงาม เต๊ะวงษ์ ท้วมดี พันธเสมา
พุฒศิริ ออกแมน สาเหตุที่มีจานวนน้อยเพราะว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นจานวนมาก จากการ
สอบถามสมาชิกตระกูลออกแมนบางท่านถึงสาเหตุที่ทาการเลี้ยงผีประเภทสามปีครั้ง โดยได้รับ
คาตอบว่าเป็นเพราะมีสมาชิกในตระกุลออกแมนที่อยู่ไกลๆ ไม่ส ามารถร่วมพิธีกรรมได้ทุกปี จึงได้ตก
ลงร่วมกันในบรรดาสมาชิกในตระกูลเดียวกันในการทาพิธีกรรมสามปีครั้ง และได้จัดทาพิธีเป็นประจา
ติดต่อกันมาจนป๎จจุบัน
๓) ไม่เลี้ยงผี เนื่องจากไม่มีบุตรชายสืบทอดมีจานวน ๖ ตระกูล คือ กรอบหวาน ขันหิน
เขมรลอย ชุ่มใจรักษ์ ท่อทองโททอง บางขันหมาก
ผีประจาตระกูลจะอยู่ที่บ้านของผู้นาตระกูลที่มีอายุมากที่สุดในตระกูลเดียวกัน ตระกูล
หนึ่งจะมีผีโรงตนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของผีปูุ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับไปแล้ว สิ่งที่สมมุติเป็นสัญลักษณ์
หรือแสดงว่าเป็นผีโรง คือเครื่องผี อันได้แก่ แหวน (แหวนทองหรือนา กที่มีให้เป็นพลอยสีแดง ) ผ้าผี
(เสื้อ ผ้านุ่ง ผ้าโพกศีรษะ ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของชาวมอญโบราณ ) และกระบอกไม้ไผ่ จานวน ๑๒
อัน ซึ่งภายในบรรจุใบหว้ากระบอกละ ๑๒ ใบ ผีโรงหรือผีบรรพบุรุษเป็นผีที่สาคัญที่สุดที่ชาวมอญบาง
ขันหมากนับถือ ระบบการสืบทายาท การเลี้ยงผีโรงของชาวมอญมีดังนี้ คือ มีการสืบทอดทางฝุายชาย
หากผู้เป็นต้นผี ตอมกะล่ก ตายลง ผู้อาวุโสในตระกูลที่มีอายุมากรองลงไปจะเป็นผู้รับช่วงเลี้ยงผีโรงสืบ
ต่อไป ชาวมอญบางขันหมากยอมรับสถานภาพของผู้ที่เป็นสะใภ้ ต้องให้กาเนิดลูกและมาร่วมใช้
นามสกุล อันแสดงถึงว่าเป็นสมาชิกโดยช อบธรรมคนหนึ่งของตระกูล สะใภ้มีสิทธิเท่าเทียมกับสามีใน
เรื่องเกี่ยวกับผี เช่น เมื่อสามีผู้เป็นต้นผีเสียชีวิต ผู้เป็นภรรยาสามารถทาหน้าที่เป็นต้นผีแทนสามีได้
แต่ถ้าแต่งงานใหม่เปลี่ยนไปใช้นามสกุลอื่น จะต้องทาการเปลี่ยนต้นผีทันที ในกรณีที่จะต้องย้ายผีโรง
ไปสถิตอยู่ อีกบ้านหนึ่ง จะมีการแห่ด้วยกลอง ฉิ่ง และปี่ประโคมนาขบวนแห่ ผู้รับทอดผีโรงคนใหม่
จะต้องเชิญผีโรงซึ่งประกอบด้วยแหวน ผ้าผี และกระบอกไม้ไผ่ไปยังบ้านของตน
ซึ่งการเลี้ยงผีของแต่ละตระกูลมีลักษณะคล้ายกันแตกต่างกันบ้างตามแนวการปฏิบัติที่บรรพ
บุรุษของแต่ละตระกูลสื บทอดมา คือ การเซ่นสังเวยด้วยอาหารซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกัน คือ นิยม
เลี้ยงผีด้วย เต่า ปลา ไก่ งู มะพร้าวอ่อน ซึ่งนิยมเรียกผีตนตามเครื่องเซ่นว่าผีเต่า ผีงู ผีปลา ผีไก่
ผีมะพร้าวอ่อน ซึ่งคิดว่าหาได้นับถือเต่า ปลา ไก่ งู เป็นผีต้นตระกูลตามที่เข้าใจกันน่ าจะมีชื่อเรียก
อย่างอื่น แต่กาลเวลาอาจจะทาให้การจาชื่อของตนแปรปรวนไปและจาไม่ได้ เลยอนุโลมเรียกชื่อผีตาม
เครื่องเซ่นดังกล่าว

๙๒
ผีเรือนจะอยู่ที่เสาเอกของบ้าน ซึ่งทุกๆ บ้านจะต้องมีผีเรือนไม่มีรูปวัตถุใดๆ แสดงเป็น
สัญลักษณ์ของผีเรือน ยกเว้นผ้าแดงที่ผูกไว้ที่เสาเอก ของบ้านเท่านั้นที่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นที่
สิงสถิตของผีเรือนและบริเวณเสาเอกนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ภายในห้องที่เรียกว่าในเรือน ซึ่งชาวมอญบาง
ขันหมากมักนิยมปลูกบ้านแบบยกพื้น หรือกั้นห้องแยกต่างหากบริเวณในเรือน และไม่นิยมให้
บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องนามสกุ ลเดียวกันเข้าไปหลับนอนในเรือนหรือเข้าบริเวณดังกล่าว
แม้แต่ลูกสาวที่มีสามีแล้วหรือเด็กนามสกุลอื่นที่ยังไม่ได้โกนผมโก๊ะหรือผู้ที่ใส่เสื้อสีแดงเพราะถือว่าเป็น
ผีอื่นผีเรือนไม่ชอบ ผิดผี แต่สามารถนอนในบริเวณบ้านได้หากฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามโทษจากผีให้เกิด
ความเดือดร้อน เจ็บไข้ได้ปุวย หรือมีอันเป็นไปต่างๆ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๖ ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้าน ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี
อาหารของชาวมอญบางขันหมากส่วนใหญ่คล้ายคนไทยทั่วไป แต่มีอาหารที่เป็นอัตลักษณ์
ของชาวมอญบางขันหมากเท่านั้น กล่าวคือ
๑. ข้าวแช่
อาหารมอญที่นิยมทากันในช่วงเทศกาลก็คือ ข้าวเหนียวแดงนิยมทาตอนวันตรุษไทย
ข้าวแช่ นิยมทาในช่วงสงกรานต์ ข้าวแช่ หรือข้าวสงกรานต์ คนมอญเรียกว่า “เปิงด้าจก์ ” ที่แปลว่า
ข้าวน้า โดยเฉพาะข้าวแช่นั้น เป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม มีขั้นตอนในการทาค่อนข้างพิถีพิถัน
ใช้เวลาในการจัดเตรียมมาก และเมื่อปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนาไปถวายบูชาต่อเทวดา จากนั้น
จะนาไปถวายพระและแบ่งไปส่งผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เหลือจากนั้นจึงจะนามาตั้งวงแบ่งกันกินกันเองภายใน
ครัวเรือน
การกินข้าวแช่ เป็นการกินอาหารที่สอดรับกับสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี เพราะช่วงฤดู
ร้อน การกินอาหารที่มีน้าเป็น องค์ประกอบมากๆ ทาให้ย่อยง่าย ลดอุณหภูมิภายในร่างกาย คลายร้อน
สร้างสมดุลภายในร่างกาย ผิวพรรณชุ่มชื่น ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ปุวย เช่น ผิวแห้ง ปากแตกจาก
อาการร้อนใน ท้องผูก เป็นต้น
การหุงข้าวแช่ในอดีตจึงเป็ นพิธีกรรมในการบูชาเทวดาอย่างหนึ่ง เป็นการหุงข้าวที่มี
ขั้นตอนซับซ้อน แฝงพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ ทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่นั้น ต้องพิถีพิถัน
เริ่มตั้งแต่คัดข้าวสารเม็ดสวย นามาซาวน้า ๗ ครั้ง ให้สะอาด และในการหุงข้าวนั้นต้องตั้งเตาไฟบน
ลานโล่งและต้องอยู่นอกชายคาบ้าน ซึ่งขั้นตอนนี้มักจะเริ่มตั้งแต่บ่ายก่อนวันสงกรานต์ (ประมาณวันที่
๑๒ เมษายน) หุงข้าวให้สุกพอเม็ดสวย แล้วนาไปซาวน้า ขัดกับผนังกระบุงด้านในหรือภาชนะอะไรก็
ได้ที่พื้นผิวมีความสาก เอายางข้าวออก ปล่อยให้สะเด็ดน้า
ส่วนน้าที่จะทานร่วมกับข้าวแช่นั้ น เตรียมโดยการนาน้าสะอาด ต้มสุก เทลงหม้อดินเผา
ใบใหญ่ อบควันเทียนและดอกไม้หอม เช่น มะลิ กุหลาบมอญ กระดังงา ทิ้งไว้หนึ่งคืน ระหว่างนี้

๙๓
หน้าที่ของพ่อบ้าน คือ ต้องสร้างบ้านสงกรานต์ คนมอญเรียกว่า “ฮ๊อยซังกรานต์ ” เป็นศาลเพียงตา
ซึ่งมีความสูงระดับสายตา ปลูกสร้างขึ้นชั่วคราวอย่างง่ายๆ ตรงบริเวณลานโล่งหน้าบ้าน มักสร้างด้วย
ไม่ไผ่ ขนาดไม่ใหญ่มากนัก กว้างยาวประมาณ ๑ ศอก เพียงพอสาหรับวางถาดอาหารได้ ๑ สารับ
เท่านั้น การตกแต่งศาลก็มีตั้งแต่ปูผ้าขาว ผูกผ้าสี ทางมะพร้าวตัดใบสั้นผ่าซีก ผูกโค้งตกแต่งเสาทั้ง ๔
ประดับด้วยดอกไม้สดเท่าที่จะหาได้ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อความสดชื่นสวยงาม บางถิ่นนิยมประดับด้วย
ดอกราชพฤกษ์ หรือดอกคูน คนมอญเรียกว่า “ปะกาวซังกรานต์ ” ที่แปลว่าดอกสงกรานต์ เพราะ
ดอกไม้ชนิดนี้จะออกดอกในช่วงเทศกาลสงกรานต์เสมอ และประพรมน้าอบน้าปรุง รอการถวายข้าว
แช่บูชาเทวดาในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้น
ส่วนกับข้าวที่จะรับประทานกับข้าวแช่นั้นบางชนิดมีการตระเตรียมล่วงหน้านานนับ
เดือน เช่น ปลาแห้ง เนื้อแห้ง ต้องจัดหาหรือซื้อมาทาเค็มเอาไว้ล่วงหน้า บางถิ่นมีกับข้าวหรือเครื่อง
เคียงข้าวแช่ ๕ ชนิด บางถิ่นมี ๗ ชนิด รายละเอียดแตกต่างกันไป (ไม่มีข้อใ ดผิดข้อใดถูกชัดเจน
เป็นไปตามสภาพแวดล้อม สภาวะทางเศรษฐกิจของแต่ละถิ่น และการประยุกต์ดัดแปลงของแต่ละ
คน-ผู้เขียน) ซึ่งรายการหลักๆ ได้แก่ ๑) ปลาแห้งปุน ๒) เนื้อเค็มฉีกฝอย ๓) หัวไชโปูเค็มผัดไข่ ๔) ไข่เค็ม
๕) กระเทียมดอง เป็นต้น
ขั้นตอนการปรุงกับข้าวหรือเครื่อง เคียงที่ค่อนข้างยุ่งยาก คือปลาแห้งปุน และเนื้อเค็ม
ฉีกฝอย อาจมีการทาเตรียมล่วงหน้าหลายวัน ปลาแห้งปุน โดยมากนิยมใช้ปลาช่อนเค็มตากแห้งย่างสุก
ฉีกเอาเฉพาะเนื้อ ระวังอย่าให้ก้างติดมาเป็นอันขาด ใส่ลงครกตาละเอียด คลุกน้าตาลทราย เกลือ
ปรุงรสให้รสชาติกลมกล่อ ม เนื้อเค็มฉีกฝอย นิยมเนื้อวัวมากกว่าเนื้อควาย นาเนื้อเค็มตากแห้ง
ดังกล่าวย่างไฟสุก ฉีกฝอยผัดน้ามันให้เหลืองกรอบหัวไชโปูเค็มผัดไข่ นาหัวไชโปูเค็มล้างให้รสเค็ม
กร่อยลง หั่นละเอียด หัวกะทิตั้งไฟให้เดือด นาหัวไชโปูลงผัด ตอกไข่ตีให้ละเอียดราดลงบนหัวไชโปูว
ในกะทะ รอไข่สุก คนให้เข้ากัน ปรุงรสให้กลมกล่อมไข่เค็ม และกระเทียมดอง สองรายการนี้เป็น
รายการถนอมอาหารที่มีกันอยู่แทบทุกครัวเรือน เพียงแต่นามาปอก หั่น ให้พอดีคา จัดใส่ชาม บาง
ครอบครัวอาจมีการนามาดัดแปลงเพิ่มเติม เช่นยาไข่เค็ม กระเทียมดองผัดไข่ เป็นต้นซึ่งรายการ
อาหารเหล่านี้ ก็คล้ายๆกัน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละครอบครัวจะพลิกแพลง ไม่ถือว่าผิดแต่อย่างใด เลือก
วัตถุดิบที่หาง่าย ราคาถูกในท้องถิ่น ต่อเมื่อภายหลังชาวไทยรับเอาวัฒนธรรมการกินข้าวแช่ของมอญ
มา ก็มีการประยุกต์ดัดแปลงเพิ่มขึ้น เช่น พริกหยวกทอด กะปิชุบไข่ทอด ยากุ้งแห้ง เป็นต้น รวมทั้งยัง
ได้พัฒนากระบวนการปรุงและรายละเอียดให้วิจิตรพิษดารยิ่งขึ้น ได้แก่ การหุงข้าวพร้อมใบเตย
เพื่อให้ได้ข้าวที่ออกมามีสีและกลิ่นชวนกิน
การกินข้าวแช่ แบ่งข้าวใส่ถ้วย ตักน้าที่อบควันเทียนเติมลงในถ้วยพอประมาณ (ถ้าเป็น
น้าแช่เย็นหรือเติมน้าแข็งภายหลั ง ก็จะทาให้ชื่นใจยิ่งขึ้น ) แบ่งกับข้าวหรือเครื่องเคียงทุกชนิดใส่ถ้วย
ละเล็กละน้อยตามต้องการ จัดเรียงรวมกันมาในถาดใหญ่ นาช้อนกลางตักกับข้าวถ่ายลงใน ช้อนตัก
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ข้าวส่วนตัวในชามข้าวของตน ในการรับประทาน จะทานกับข้าวเข้าไปก่อนก็ได้ หรือจะค่อยๆเอียง
ช้อนตักข้าว ให้ข้าวเข้าไปรวมกันแล้วทานพร้อมกัน แต่ต้องระวังไม่ให้กับข้าวหกออกมาปนในชามข้าว
เพราะจะทาให้สีสันในชามข้าวเลอะเทอะไม่น่าดู และที่สาคัญต้องไม่ใช้ช้อนข้าวส่วนตัวตักกับข้าว
โดยตรง เพราะเป็นมารยาทที่ไม่สมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทานข้าวกับคนหมู่มาก

๒. อาหารคาว
หมู่บ้านชาวมอญบางขันหมากตั้งขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่มีบ้านเรือนอยู่ติด
กับแม่น้า มีวัฒนธรรมการกินอาหารคล้ายกับคนไทยภาคกลาง รู้จักทาผักต่างๆ มาประกอบอาหาร
เช่น ผักปอดหรือผักตบชวาที่ป๎จจุบันเป็นพืชที่สร้างป๎ญหากับแม่น้าลาคลอง สามารถนามาประ กอบ
อาหารได้ เป็นอาหารโบราณที่นิยมกินกันมาช้านานกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว โดยดอกของมันนามาจิ้มน้าพริก
ไหลของผักปอดนามาทาเป็นแกงส้มได้อร่อยมากที่สุด เช่น แกงส้มผักปอด ซึ่งแกงส้มผักปอดทาง่าย
ด้วยการโขลกพริกแกง ตั้งน้าให้เดือดนาไหลผักปอดลงใส่หม้อ ตามด้วยพริกแกงที่โขลกกับเ นื้อปลา
ปรุงรสชาติตามต้องการ ด้วยน้าปลาและน้ามะขามเปียก จะได้รสชาติอร่อย ไหลของผักปอดจะมี
ความกรุบกรอบ เป็นอาหารพื้นบ้านที่ชาวไทยเชื้อสายมอญชอบกินกันมากในอดีตที่ผ่านมา ในป๎จจุบัน
นี้แกงส้มไหลผักปอดกาลังจะหายไปเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่นิยมกินกันแล้ว และลูกหลานก็ ไม่รู้จัก
จะมีแกงกินกันอยู่บ้างก็ในพื้นที่ชุมชนมอญบางขันหมากเท่านั้นเพราะยังมีการอนุรักษ์กันเอาไว้
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บอนนามาทาเป็นแกงกะทิก็คือแกงบอน แกงบอนแบบดั้งเดิมนั้นหาคนทายากมาก
ลักษณะของแกงบอน ใส่เครื่องปรุงเหมือน น้าพริกแกงคั่วของไทย ต้นบอนที่ใช้ในการประกอบอ าหาร
มีลักษณะคล้ายต้นผักตบชวา เป็นผัก พื้นบ้านที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นแฉะ นอกจากนี้มะตาด มะตาดเป็น
พืชผักที่คนมอญนิยมนามาประกอบอาหารมักเป็นพืชผักจาพวกที่มีรสเปรี้ยว เป็นเมือกลื่น เช่น มะสั้น
กระเจี้ยบ กระต๊าด (กระเจี๊ยบเขียว) ผักปลัง พุทราปุา เช่นเดียวกับมะ ตาด ภาษามอญเรียกมะตาดว่า
“ คะเปร้า ” ถ้าจะแกงให้อร่อย ควรใช้มะตาดข้าวเหนียว เนื่องจากไม่มีเสี้ยนมาก เมื่อได้ผลมะตาด
มาแล้วนามาล้างน้าให้สะอาด สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นเตรียมเครื่องแกง ตาโขลกคลุกเคล้ารวมกันให้
ละเอียด ในสมัยก่อน ส่วนผสมของเครื่องแกง จะมีปลาแห้ งหรือกุ้งแห้งเพื่อให้น้าแกงข้น แต่ป๎จจุบัน
ปลาแห้งหายาก อาจใช้ปลาสดหรือกุ้งสดที่สุกแทน เมื่อเตรียมเครื่องแกงและมะตาดเรียบร้อยแล้ว นา
น้าใส่หม้อตั้งไฟให้เดือด ป๎จจุบันบางบ้านนิยมแกงใส่กะทิ ก็ใช้น้ากะทิแทนน้าเปล่า จากนั้นนา
เครื่องแกงลงละลาย ปล่อยให้เดือดพล่าน เสร็จแล้วนาผลมะตาดที่สับเตรียมไว้ตามลงไป ปล่อยให
เดือดพล่าน นอกจากนี้อาจเติมกุ้งสด หรือปลาสดลงไปด้วย ทิ้งให้เดือด คนให้เข้ากัน เติมน้าปลา ชิม
รสตามชอบแล้วยกลง ควรมีของแกล้ม เช่น เนื้อเค็ม ปลาเค็ม หรือไข่

กระเจี๊ยบ และมะสั้น นิยมในการประกอบอาหารประเ ภทแกงส้ม ลูกมะสั้นนั้นจะมี
ลักษณะเหมือนผลมะยมมีสีเขียวรสเปรี้ยว , ดอกเอื้อง เครื่องแกงคล้ายแกงส้ม คือ พริกแห้ง หอมแดง
กระเทียม โดยเพิ่มตะไคร้ กระชาย แกงใส่ปลาย่างและดอกเอื้อง , ดอกงิ้ว เป็นแกงส้มใส่ปลาย่างหรือ
ปลาสดก็ได้ ใส่ดอกงิ้วสด , พุทรา เครื่องปรุงน้าพริกมี พริกแห้ง หอม กระเทียม ตะไคร้ กระชาย
เล็กน้อย เวลาแกงจะใส่ปลาร้า ถั่วแปบอ่อนโขลก พุทราโขลกพอแตกลงไป ชิมรสตามใจชอบ
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ในเทศกาลวันสาคัญและงานบุญของชุมชนชาวมอญจะนิยมประกอบอาหารพิเศษ คือ
คะนอมจิน หรือที่ชาวไทยเรียกว่า ขนมจีน ชาวมอญถือว่าเป็นอาหารประจาท้องถิ่นของช าวมอญแต่
โบราณ คะนอม ภาษามอญแปลว่า แปูง จิน แปลว่า สุก ชาวมอญจะนิยมรับประทานขนมจีนกับน้ายา
จะมีกรรมวิธีการทาและใส่เครื่องปรุงเหมือนกันต่างกันในด้านวิธีการทาน้ายาของชาวมอญ จะใช้แต่น้า
เครื่องปรุง ซึ่งประกอบด้วยพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ข่า กระชาย หอม กระเทียม พริ กแห้ง แล้วนาไป
ต้มให้สุก พร้อมกับนาไปโขลกคั้นเอาแต่น้าเครื่องปรุง และใส่เนื้อปลาที่ต้มสุกแล้ว นามาโขลกปนกับ
เครื่องแกงและนามาผสมกับน้ากะทิที่มีส่วนผสมของน้าปลาร้าต้มสุก ขนมจีนน้ายาชาวมอญจะนิยม
กินกับใบแมงลัก ถั่วงอกสด นอกจากขนมจีนน้ายาแล้ว ชาวมอญยังนิยมทาน้า พริกกินกับขนมจีน ซึ่ง
การปรุงน้าพริกมีลักษณะเหมือนกับชาวไทย ประกอบด้วย ถั่วลิสง ถั่วเขียวคั่วปุน น้ามะขาม น้าปลา
น้าตาล ใส่กุ้งสดต้มกับกะทิให้สุกแล้วนามาตาให้ละเอียดและผสมกับน้ากะทิเคี่ยวจนข้น และนา
เครื่องปรุงทุกอย่างของน้าพริกที่ทาสุกแล้วมาผสมน้ากะทิที่เคี่
ยวมาผสมกันก็สามารถนามา
รับประทานได้แล้วกับผักสด

แกงส้มพอเหมาะ มีลักษณะคล้ายแกงคั่วส้มหรือแกงส้ม ใส่เครื่องแกงส้มต้มน้าให้เดือด
แล้วใส่ปลาสดลงไปต้มสักพักหนึ่งจึงใส่ผัก ประกอบด้วยใบส้มพอเหมาะ กระเจี๊ยบฝ๎ก หน่อไม้ มะเขือ
ยอดฟ๎กทอง
แกงมะตาด "มะตาด" เป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง คนมอญเรียก "หะเปร้า " ผลสดจะมีรส
เปรี้ยวจัดอมฝาดเล็กน้อย ชาวมอญบางขันหมากนิยมนามาทาเป็นแกงเผ็ด มีปลาฉลาดแห้งและกุ้งแห้ง
เป็นส่วนผสม ชิมรสตามต้องการ ถ้ามีของแกล้ม เช่น เนื้อเค็ม ปลาเค็ม จะเพิ่มความอร่อยมากขึ้น
แกงกระเจี๊ยบ ชาวมอญบางขันหมากนิยมนากระเจี๊ยบ (ใบกระเจี๊ยบแดง ) กระต๊าด
(กระเจี๊ยบมอญ) มาแกงร่วมกับปลาย่าง
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แกงมะสั้น ใส่พริกแกงส้ม แกงกับปลาย่าง และผักมะสั้น
แกงเอื้อง เครื่องแกงคล้ายแกงส้ม คือพรอกแห้ง หอมแดง กระเทียม โดยเพิ่มตะไคร้
กระชาย แกงใส่ปลาย่างกับดอกเอื้อง
แกงพุทรา เครื่องปรุงน้าพริกมีพริกแห้ง หอม กระเทียม ตะไคร้ กระชายเล็กน้อย เวลา
แกงใส่ปลาร้า ถั่วแปบอ่อนโขลก พุทราโขลกพอแตกลงไป ชิมรสตามใจชอบ
ดังนั้น อาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมากนี้ จึงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สามารถ
ใช้ในการ ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ป๎ญญาด้านอาหารของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้
พิพิธภัณฑ์มีชี วิต ๗ ภูมิปัญญาด้านวิถีชีวิต (ตลาดมอญ ) ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
อาชีพดั้งเดิมคือการทานา ว่างจากงานทานาก็ทาหัตถกรรมจักสานทั้งหญิงและชาวทั้ง
เครื่องมือจับปลา เครื่องใช้ในครัวเรือน ฝีมือจักสานละเอียดประณีตงดงามมาก ยังมีอาชีพการทาอิฐ
ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี อิฐมอญบางขันหมากมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของท้องตลาด
และชาวมอญบางขันหมากจับปลาน้าจืดเป็นล่าเป็นสันและยังรู้จักการถนอมอาหารเกี่ยวกับปลาเป็น
อย่างดี อาหารส่วนใหญ่คล้ายคนไทยทั่วไป แต่มีอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมาก
เท่านั้น กล่าวคือ ข้าวแช่ ซึ่งเป็นอาหารพิเศษที่มีเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือหน้าร้อนเท่านั้น
โดยจะใช้ข้าวหอมมะลิหุงให้สุกแล้วอบควันเทียน ใช้ข้าวลงแช่ในน้าเย็นที่ลอยดอกมะลิ แล้วกินพร้อม
กับข้าวที่เตรียมไว้ จะได้อาหารที่เย็นและมีกลิ่นหอมชื่นใจ คลายร้อนได้ นอกจาก นั้นยังมีแกงมะตาด
แกงกระเจี๊ยบ และแกงเอื้อง เป็นต้น
เพื่อเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมาก พระป๎ญญาวุฒิจึงได้ผู้ริเริ่มและ
ประสานการดาเนินการจัด “ชาโม่น : ตลาดมอญเมืองละโว้ ” (ชาเป็นภาษามอญแปลว่าตลาด โม่น
เป็นคาเรียกตัวเองของชนชาติมอญในสาเนียงมอญ) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการท่องเที่ยววิถีมอญ ย้อน
สันวาน ริมน้าวัดอัมพวัน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยได้จัดให้มีอาหาร
พื้นบ้าน/อาหารสุขภาพจาหน่ายให้รับประทานกันอย่างจุใจ เช่น คนอมจีน แกงหยวกกล้วย แกงดอก

๙๘
งิ้ว แกงกระเจี๊ยบ แกงมอญ แกงมะตาด แก งเลียงใบกระเพรา แกงสันตรา ข้าแช่ น้าพริกมอญ ขนม
แดกงา ขนมเบื้องมอญ ขนมหัวเราะ ขนมดอกบัว ขนมตอยกนะ เป็นต้น มีผู้สนใจ “ช๊อป ชิม และ
แชร์” กันอย่างมีความสุข/สนุกสนานกันเป็นจานวนมาก และได้กาหนดจัด “ชาโม่น : ตลาดมอญเมือง
ละโว้ ” ขึ้นเป็นประจาทุกวันเสาร์ต้นเดือน ตั้ง แต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ครั้งที่ ๒ จัดเมื่อวันเสาร์ที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยจะได้นาอาหารและงานหัตถกรรมฝีมือละเอียดประณีตงดงาม เป็นอัต
ลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมาก มาจัดจาหน่ายให้ได้ “ช๊อป ชิม และแชร์ ” กันเป็นจานวนมากมี
ผู้สนใจจากทั้งชุมชนบางขันหมากและจากท้องถิ่น อื่นๆ มาเที่ยวชมและ “ช๊อป ชิม และแชร์ ” กัน
จานวนมาก และครั้งที่ ๓ ได้กาหนดจัดในวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจะจัดอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกวันเสาร์/อาทิตย์ต้นเดือน
ดังนั้น “ชาโม่น: ตลาดมอญเมืองละโว้” ของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
ที่สามารถใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิป๎ญญา ด้านวิถีชีวิตของชาว มอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรีได้

๙๙

๑๐๐
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๘ ภูมิปัญญาด้านวิถีชีวิต (การแต่งกาย ) ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

๑. ชายชาวมอญบางขันหมากในป๎จจุบันไว้ผมรองทรง และในอดีตเคยมีความเชื่อว่าถ้าผู้ชาย
ใส่ต่างหูข้างซ้ายจะได้ลูกสาว ตุ้มหูเป็นระย้าทาด้วยเงินหรือทอง ซึ่งผู้ชายมอญเคยนิยมใส่ไปงานบวช
นาคด้วย แต่ในป๎จจุบันไม่พบเห็นความเชื่อดังกล่าวเช่นนี้แล้ว ส่วนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนั้น นิยมนุ่งผ้า
โสร่งสวมเสื้อคอกลมผ่าอกและคาดผ้าขาวม้าที่เอว บางคนนิยมสวมกางเกงจีนขาก๊วยซึ่งหาซื้อจาก
ตลาดแถวท่าโพธิ์ตลาดล่าง ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนชาวมอญบางขันหมากและเดินทางไปมาสะดวก

การแต่งกายของชายชาวมอญบางขันหมาก ในเทศกาลสงกรานต์ที่วัดอัมพวัน เมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

๒. หญิงสาวไม่ปรากฏเอกลักษณ์ด้านทรงผมและเครื่องแต่งกาย นอกจากนิยมสวมกาไล
ข้อมือข้อเท้าจนกระทั่งโตเป็นสาว ในงานพิธีงานบุญใหญ่จะสวมสร้อยคอด้วย ส่วนสตรีสูงอายุ (๓๐ ปี
ขึ้นไป) นิยมไว้ผมมวยเกล้าสู งไว้กลางศีรษะ (ไม่ต่ามาอยู่ท้ายทอย ) ตาแหน่งใกล้ๆ ขวัญเช่นเดียวกับ
เด็กไว้ผมโก๊ะ เมื่อเกล้ามวยแล้วจะใช้น่ะซก ซึ่งเป็นรูปตัว U กับปิ่นรูปช้อน (ทาด้วยอลูมิเนียม เงิน
หรือสังกะสี ถ้ามีฐานะก็อาจจะทาด้วยทอง ป๎จจุบันไม่พบเครื่องประดับศีรษะที่ทาด้วยทอง ) ขัดผม
มวยเอาไว้ นอกจากนี้ในงานบุญสาคัญสตรีสูงอายุจะนาลูกป๎ดมาร้อยประดับมวยผม บางรายจะใช้

๑๐๑
ดอกไม้จริง ดอกไม้ผ้าสีต่างๆ มาประกอบกับลูกป๎ดประดับมวยผมอย่างงดงาม มีบ้างเหมือนกันที่ใช้หวี
สับช่วยในการเกล้าผมด้วย การตกแต่งมวยผมเช่นนี้จะกระทาต่อเมื่อไปงานบุญเท่านั้น
ส่วนการแต่งกายของสตรีสูงอายุชาวมอญบางขันหมากจะนิยมสวมผ้าซิ่นหรือผ้าถุงซึ่งใน
อดีตทอผ้านุ่งใช้เอง แต่เสื้อแขนกระบอกสามส่วนนั้นซื้อผ้าขาวจากตลาดในตัวจังหวัดลพบุรีมาตัด ไม่
นิยมสวมโจงกระเบนแบบคนไทย นอกจากนี้ยังนิยมใช้สไบคล้องคอปล่อยชายยาว ๒ ข้าง ในอดีตเป็น
ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง แต่ในป๎จจุบันจะถักด้วยด้ายสีขาวฝีมืองดงาม เป็นเรื่องประกวดประขันฝีมือกันมาก
เมื่อไปวัดจะใช้สไบพาดเฉียงไหล่ เวลากราบพระจะปล่อยชายข้างหนึ่งลงมารองกราบ นอกจากนี้ยัง
พบสตรีชาวมอญนิยมสวมต่างหู เจาะหูกันเกือบทุกคน ลักษณะต่างหูเป็นแบบฟ๎กทอง แบบระย้านิยม
สวมสร้อยคอเป็นปกติ บางรายมีฐานะดีจะมีสร้อยตัวสวมไปงานบุญใหญ่ๆ

การแต่งกายของหญิงชาวมอญบางขันหมาก ในเทศกาลสงกรานต์ที่วัดอัมพวัน เมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

๓. ความเชื่อเรื่อง จุก โก๊ะ แกละ เอกลักษณ์เด็กมอญบางขันหมาก
การไว้ผมทรงโก๊ะมีส่วนสัมพันธ์กับความเชื่อในเรื่ องผีโรงใหญ่ของชาวมอญบางขันหมาก
เพราะว่าเด็กผู้ชายจะกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวในอนาคต เป็นผู้สืบทอดวงศ์ตระกูลและชาติพันธุ์
มอญต่อไป นอกจากนี้เด็กผู้ชายบางคนอาจจะเติบโตกลายเป็นหัวหน้าหรือผู้นาของตระกูล ซึ่งมีหน้าที่
จะต้องทาพิธีไหว้ผีโรงสืบต่อไปในภายภาคหน้า
สาหรับเด็กผู้หญิงที่ไว้ผมโก๊ะนั้นปรากฏอยู่บ้างเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อในเรื่อง
การเลี้ยงดูโดยเชื่อว่าเด็กที่ไว้ผมโก๊ะจะเลี้ยงง่ายไม่อ้อน ไม่เจ็บปุวยบ่อยๆ ไม่เป็นไข้ เติบโตดีแข็งแรง
นอกจากนี้บางครอบครัวก็มีความเชื่อเรื่องผีโรงใหญ่จึงให้ลูกผู้หญิ
งไว้ผมโก๊ะตั้งแต่แรกเกิดด้วย
เช่นเดียวกับเด็กผู้ชาย การเลี้ยงดูเด็กที่ไว้ผมโก๊ะเหมือนเด็กปกติแต่มักจะไม่ตีเพราะถือเป็นลูกหลาน
บรรพบุรุษ ถ้าตีแล้วจะทาให้ผีเข้าคนเฒ่าคนแก่ในบ้าน ดังนั้นจึงพบว่าเด็ก ที่ไว้ผมโก๊ะจะแก่นและซน
มากเพราะว่าผู้ใหญ่มักจะต้องตามใจ
ส่ว นพิธีกรรมที่จะต้องกระทาเมื่อเด็กไว้ผมโก๊ะ เริ่มจากพ่อแม่จัดเตรียมผ้าแดง หรือ
ผ้าขาวม้าสีแดง ๑ ผืนนาไปให้ผู้นาของตระกูลที่จะทาพิธีไหว้ผีโรงใหญ่เก็บรักษาไว้เมื่อทาพิธีไหว้ผีโรง
ใหญ่จะนาผ้าแดงมาใช้ร่วมในพิธีไหว้ด้วยสาหรับเด็กผู้หญิงที่จะไว้ผมโก๊ะพ่อแม่ไม่ต้องเสี ยผ้าแดงเริ่มไว้

๑๐๒
ผมได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือหลังจากการโกนผมไฟ โดยโกนผมรอบๆ ขวัญปล่อยให้ผมบริเวณขวัญกลาง
กระหม่อมยาวเป็นปอยเล็กๆ บางรายจะตัดผมรอบๆ ปอยผมโก๊ะเป็นวงไรโดยรอบทาให้ดูสวยงาม
ยิ่งขึ้น บางรายก็ไว้ปลายปอยก็ได้เมื่อผมปอยยาวขึ้นจะถักเป็นเปียเล็กๆ น่ารักห้อยยาวไปข้างหลัง
พิธีโกนผมจะทาเมื่อเด็กโตพอสมควร ที่นิยมกันคืออายุ ๙ ขวบขึ้นไปพิธีโกนผมจะทา
อย่างง่ายๆ หรือพิธีใหญ่ก็แล้วแต่ฐานะของพ่อแม่ ถ้าจะโกนอย่างง่ายๆ ก็เตรียมอาหารใส่ปิ่นโต ๑ เถา
ไปถวายพระให้ทาพิธีโกนให้ ห้ามโกนกันเอง บางรายไม่ทาพิธีโกนแต่จะเริ่มไว้ผมที่ โกนให้ยาวขึ้นแล้ว
ตัดเป็นรูปทรงตามที่ต้องการต่อไป
ส่วนการทาพิธีโกนผมที่จัดเป็นงานสมโภชน์จะต้องตระเตรีนมงานเหมือนกัน งานบวช
นาคอาจจะมีการแจกบัตรเชิญญาติพี่น้องถือเป็นโอกาสพบปะญาติมิตรไปพร้อมๆ กันอาจมีขบวนแห่
แหนเช่นแห่ช้าง มีมหรสพ ภาพยนตร์ ลิเก โขน เลี้ยงพระสงฆ์ ๙ รูป เด็กที่จะโกนผมให้แต่งชุดไทยนุ่ง
โจงกระเบนเป็นส่วนมาก
วันพิธีจะต้องเลือกตามตาราตัดผมที่เป็นความเชื่อของชาวมอญบางขันหมากชาวมอญ
อื่นๆ รวมทั้งชาวไทยด้วย คือ วันอาทิตย์ (มีอานาจวาสนาอานุภาพยิ่งใหญ่ ) วันจันทร์ (จะมีภัย
อันตราย) วันอังคาร (จะหายโรคภัย) วันพุธ (จะเกิดเรื่องราวกับเจ้านาย ) วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ (แม้
คนยากจนก็กลายเป็นคนร่ารวยได้) วันเสาร์ (เป็นเจ้าเป็นนาย ปราศจากโรคภัยอายุยืนยาว)
นอกจากตาราแรกที่กล่าวมาแล้ว ชาวมอญจะยึดถือตาราวันลอย– วันจม ประกอบการ
เลือกวันทาพิธีโกนผมให้เด็กอีกด้วยคือ
๑) วันจม เดือน ๖ (วันอาทิตย์ ) เดือน ๗ (วันจันทร์ ) เดือน ๘ (วันอังคาร) เดือน ๙ (วัน
พุธ) เดือน ๑๐ (วันพฤหัสบดี) เดือน ๑๑ (วันศุกร์) เดือน ๑๒ (วันเสาร์) เดือนอ้าย (วันอาทิตย์ ) เดือนยี่
(วันจันทร์) เดือน ๓ (วันอังคาร) เดือน ๔ (วันพุธ) เดือน ๕ (วันพฤหัสบดี)
๒) วันลอย เดือน ๖ (วันพุธ ) เดือน ๗ (วันพฤหัสบดี ) เดือน ๘ (วันศุกร์ ) เดือน ๙ (วัน
เสาร์) เดือน ๑๐ (วันอาทิตย์) เดือน ๑๑ (วันจันทร์ ) เดือน ๑๒ (วันอังคาร) เดือนอ้าย (วันพุธ ) เดือนยี่
(วันพฤหัสบดี) เดือน ๓ (วันศุกร์) เดือน ๔ (วันเสาร์) เดือน ๕ (วันอังคาร)
การโกนผมจะให้พระโกนให้ แต่สาหรับเด็กผู้หญิงที่ไว้ผมโก๊ะจะให้มัคนายกเป็นผู้โกนให้
ต่อหน้าพระสงฆ์และแขกผู้มาร่วมงาน หรืออาจจะให้ผู้สูงอายุหรือญาติผู้ใหญ่โกนให้เมื่อเด็กถึงวัยอัน
สมควร ทางผู้ใหญ่หาฤกษ์ยา มโดยอาศัย วันลอย- วันจม ประกอบการตัดสินใจจัดทาพิธีโกนผมให้แก่
เด็ก ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ทาขึ้นเป็นพิธีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่เด็กก่อนจะเริ่มชีวิตผู้ใหญ่
พิธีโกนผมโก๊ะของเด็กมอญที่ได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งคือการจัดพิธีโกน ผมให้เด็กผู้ชาย
ที่ไว้ผมโก๊ะในคราวที่มีญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตลง ญาติพี่น้องจะถือโอกาสทาพิธีโกนผมให้เด็กเพื่อให้เด็ก
บวชเณรอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิต ซึ่งจะเรียกการบวชเช่นนี้ว่า บวชหน้าไฟ การโกนผม
โก๊ะเช่นนี้พระจะเป็นผู้ทาหน้าที่โกนผมให้แล้วจะทาพิธีบวชเณรให้แก่เด็กในลาดับ ต่อไป โดยมากเด็กที่

๑๐๓
ต้องโกนผมโก๊ะเพื่อบวชหน้าไฟนี้มักจะมีอายุค่อนข้างน้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่จะทาพิธีโกนผม ซึ่งปกติจะ
เมื่ออายุ ๙ ปีขึ้นไปส่วนมากจะอยู่ราว๑๑–๑๓ ปี
ดังนั้น การแต่งกาย ของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สามารถใช้ในการ
ส่งเสริมการเรียน รู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา
ด้าน
วิถีชีวิตของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้

การแต่งกายของเด็ก ในเทศกาลสงกรานต์ที่วัดอัมพวัน เมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๙ ภูมิปัญญาด้านวิถีชีวิต (ภาษามอญ ) ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
การศึกษาและการใช้ภาษามอญในหมู่บ้านบางขันหมาก พบว่า ในอดีตมีการศึกษาภาษา
มอญในวัดมีพระสงฆ์เป็นผู้สอน สานักศึกษาสาคัญคือ วัดโพธิ์ระหัตและวัดอัมพวัน ชายชาวมอญใน
อดีตส่วนใหญ่จึงอ่านและเขียนภาษามอญได้ ส่วนหญิงชา วมอญจะไม่ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษา
หญิงชาวมอญจึงคงพูดภาษามอญได้เพียงอย่างเดียว เมื่อระบบการศึกษาในโรงเรียนมีบทบาท แทน
วัดและพระสงฆ์ เด็กหญิงชายชาวมอญจึงได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทาให้
ผู้รู้ในการอ่านและเขียนภาษามอญลดน้อยลงเหลือแต่ผู้ที่ฝ๎กใฝุ จริงๆ จากข้อมูล เมื่อ พ .ศ. ๒๕๓๐
พบว่ามีผู้อ่านเขียนภาษามอญในหมู่บ้านมอญบางขันหมากได้ไม่เกิน ๑๐ คน สาหรับการพูดภาษา
มอญนั้นชาวมอญบางขันหมากยังสามารถพูดได้เกือบทุกคน แม้กระทั่งเด็ก และหากชาวมอญผู้ใดมี
คู่สมรสเป็นคนไทย และเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านจะสามารถพูดและเข้า ใจภาษามอญได้ในที่สุด การพูด
ภาษามอญในหมู่บ้านจึงยังเป็นความเข้มข้นทางวัฒนธรรมอยู่มาก พระภิกษุสวดมนต์เป็นภาษามอญ

๑๐๔

จากการสารวจเรื่องการใช้ภาษามอญอีกครั้งใน พ .ศ. ๒๕๔๐ พบว่าผู้ที่รู้การอ่านการ
เขียนภาษามอญยิ่งนับตัวได้ นายจาปี ซื่อสัตย์ อายุ ๖๘ ปี ระบุว่า คนในหมู่บ้านที่สามารถอ่านภาษา
มอญได้น่าจะราว ๗ คน ส่วนคนที่ยังเขียนภาษามอญได้อาจจะมีเพียง ๓ คนเท่านั้น
เพื่อให้ได้ความรู้ในเรื่องการอ่านการเขียนภาษามอญที่หมู่บ้านมอญบางขันหมากยังคงสืบ
ต่อไปอีกได้บ้าง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจึงได้ปรึกษากั บ จ.ส.อ. ถนอม
กรอบทอง และนายจาปี ซื่อสัตย์ ปราชญ์ด้านภาษามอญของชาวมอญบางขันหมาก ด้วยวัตถุประสงค์
คงรูปแบบอักษรมอญอันเก่าแก่ที่เคยรู้จักใช้กันในหมู่บ้านนี้ไว้แต่ครั้งเก่าก่อนด้วย จึงได้มีการเสาะหา
สมุดโบราณที่จารอักษรของมอญของหมู่บ้านนั้นและได้ข้อมูลว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ได้รับมอบสมุดข่อย จารด้วยอักษรมอญมีรูปภาพสีน้ามันประกอบโดยวัด
โพธิ์ระหัตบ้านบางขันหมากเป็นผู้มอบให้ สมุดภาพดังกล่าวนี้เป็นหลักฐานที่น่าใจเพราะเป็นสมุดจาร
ด้วยอักษรมอญอันเก่าแก่ แต่น่าเสียดายที่ไม่มีศักราชระบุ ปีที่เขียนไว้ แต่จากการพิจารณารูปภาพที่
วาดประกอบในสมุดนี้น่าจะเป็นฝีมือช่างราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ คือเมื่อราวหนึ่งศตวรรษก่อน

จากการศึกษาพบว่ารูปแบบอักษรมอญในสมุดข่อยจากวัดโพธิ์ร

๑๐๕
๑) ภาษามอญตาบลบางขันหมากมีลักษณะเด่นที่น้าเสียง ซึ่งเป็นตัวการที่ทาให้
หน่วยเสียงมาก การมีหน่วยเสียงมากทาให้ มีคาใช้ในภาษาได้เพียงพอ
๒) ภาษามอญไม่มีวรรณยุกต์ แต่ก็มีคาใช้มากพอเพราะทดแทนเสียงวรรณยุกต์ โดย
ลักษณะน้าเสียง จึงทาให้ใช้คามาก
๓) แม้ว่าภาษามอญจะต่างตระกูลจากภาษาไทย แต่ก็มีส่วนคล้ายคลึงกันในเรื่องของ
การเรียงคาเข้าในประโยคคาต่อคา ทั้งนี้อาจะเนื่องมาจากเป็
นภาษาตระกูล คาโดดเหมือนกัน
โครงสร้างใหญ่ของประโยคจึงเป็นแบบ ประธาน กริยา กรรม

จากการสอบถามจาก จ.ส.อ.ถนอม กรอบทอง อายุ ๗๕ ปี และนางทองโยน กรอบทอง
อายุ ๗๔ ปี คู่สามีภรรยาชาวมอญโดยกาเนิดได้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับภาษามอญว่า
“ใช้ภาษา
เหมือนกันแต่การพูดอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดๆ ก็เหมือนถ้าไปทางภาคเหนือก็จะพูดอีกอย่างนึง ทาง
ใต้ก็พูดอีกอย่างนึง ภาคเหนือก็ไปเอ๊ะ คนมอญเหมือนกันแต่ทาไมพูดภาษาแปล่ง ๆ ไปไม่เหมือนกับที่
โน่น เพราะว่าประเทศมอญเนี่ยมันไม่มีแล้วก็ภาษาก็เปลี่ยนออกไป กลุ่มนี้ก็พูดอย่างนี้ถูก กลุ่ม นี้ก็พูด
อย่างนี้ถูก ไม่รู้ของใครถูก เข้าใจนะ เพราะมันแตกเหล่าแตกกอ เพราะมันนานแล้วตั้ง ๔๐๐ กว่าปี
แล้วมั้ง...เหมือนกับว่าพม่าไม่มีภาษาเป็นของตัวเอง แต่ภาษาอันนี้เป็นมอญโดยแท้แล้วพม่าก็หยิบยืม
ไปใช้ มันนานมาแล้วทีนี้มอญที่แตกมาจากการรบราฆ่าฟัน แตกไปอยู่ประเท ศไทยมาขออยู่ประเทศ
ไทยแล้วกษัตริย์สมัยนั้นเขารักคนมอญ เปิดกว้างให้มอญอพยพมาเท่าไหร่เอาหมดเลยเอาเก็บไว้หมด ...
ภาษาก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะมันนาน ภาษาไทยปนมอญ มอญปนไทย บางทีคนภาษาไทยก็เอาของ
มอญไปใช้บางคา บางทีก็มอญก็พูดมอญแต่มีคาไทยปนไปกว่า ๘๐% เดี๋ยวนี้เด็กมอญก็ชั กจะพูดภาษา

๑๐๖
มอญไม่ได้แล้ว พูดได้บ้างนิดๆ หน่อยๆ เอง พอจะรู้ อาจจะฟังมาตั้งแต่เด็กเวลาพ่อแม่คุยกันเป็นภาษา
มอญ แต่ก็หนังสือไม่รู้แล้ว ..เด็กใหม่ ๆ มันใช้ภาษาต่างประเทศ มันไม่เอาภาษามอญ มันเอาแต่
ภาษาอังกฤษ ภาษามันมันไม่ใช่มันอาย มันเป็นคนมอญ ภาษามอญก็เลยสูญหา ยไป เพราะพูดมอญก็
หาว่าจะโง่จะเซ่อ ก็เลยไม่พูดมอญ พอพูดก็เลยหายไป ...พม่าไม่มีหนังสือเป็นของตัวเองต้องอาศัย
ภาษาของมอญ แต่มอญให้ภาษาไม่หมด มอญให้ตัวหนังสือพม่าไปใช้ ๓๔ ตัว มอญเก็บไว้หนึ่งตัวคือ
ตัวสุดท้ายที่อ่านว่า เบี๊ยะ = บ ”

นอกจากนี้จ .ส.อ.ถนอม ยังบอกอีกว่า ผู้ที่เขียนภาษามอญได้นั้นเหลือประมาณ ๒ คน
คือ จ.ส.อ.ถนอม กรอบทอง และนายจาปี ซื่อสัตย์ ทั้งนี้ผู้ที่รู้ทั้งการเขียนและการพูดภาษามอญนั้นได้
เสียชีวิตลงเนื่องจากความชราและอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่ชาวมอญส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึก ษาธิการจึงทาให้การเรียนภาษามอญนั้นลดลงคงเหลือแต่เพียงผู้ที่ให้ความ
สนใจจริง ๆ เท่านั้น โดยมีการอนุรักษ์ภาษามอญให้คงอยู่สืบไปด้วยการจัดการเรียนการสอนภาษา
มอญในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่วัดอัมพวัน
ดังนั้น ภาษามอญ ของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สามา รถใช้ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา
ด้าน
วิถีชีวิตของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๑๐ ภูมิปัญญาด้านวิถีชีวิต (การละเล่นพื้นบ้าน ) ตาบลบางขันหมาก อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี
การละเล่นของชาวมอญบางขันหมากส่วนมากจะนิยมเล่นในประเพณีสงกรานต์ ชาวไทยและ
มอญกาหนดให้วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ ๑๓- ๑๕ เมษายน ของทุกปี เช่นกัน อัน
เป็นระยะเวลาที่ชาวมอญจะร่วมประกอบประเพณีทางศาสนาอย่างพร้อมเพรียงกันถึง ๕ วันติดต่อ กัน
เริ่มตั้งแต่การทาบุญเลี้ยงพระ ด้วยข้าวสงกรานต์ (ข้าวแช่ ) การแห่นกแห่ปลาไปปล่อยที่วัด การแห่

๑๐๗
หางหงส์ การสรงน้าพระ การรดน้าผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ตลอดจนการเล่นสาดน้าสงกรานต์การเล่น
สะบ้า และการเล่นตี่จับ แม้ว่าป๎จจุบันมอญบางขันหมากจะละเว้นบ้างบางพิธีและหันม าปฏิบัติตาม
แบบไทย เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลาและเงิน ตลอดจนขาดผู้ริเริ่ม บางพิธีในประเพณีสงกรานต์
จึงเริ่มจะสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย เช่น การเล่นสะบ้า และการเล่นทะแยมอญ เป็นต้น แต่ก็ยังพอ
หาดูได้จากมอญกลุ่มอื่นๆ
การละเล่นของชาวมอญแบ่งแยกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คื อ ๑) การละเล่นต่างๆ เช่นทอย
สะบ้า ตี่จับ มอญซ้อนผ้า เสื้อกินวัว เป็นต้น ในการละเล่นนั้นเล่นเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชน
รวมทั้งเป็นการผ่อนคล้ายร่างกายและจิตใจ ๒) เล่นเข้าผีต่างๆ เช่น ผีสุ่ม ผีลิงลม เป็นต้น ในการเล่น
เข้าผีนั้นจะมีการร้องเพลงประกอบโดยจะมี ผู้เล่นที่เป็นตัวแทนเชิญผีให้เข้ามาประทับร่างอยู่ตรงกลาง
ส่วนคนอื่นๆ นั้นตั้งวงล้อมรอบช่วยกันปรบมือร้องเพลงกันอย่างครึกครื้น และ ๓) การเล่นเพลงรา
เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีการร้องโต้ตอบระหว่างชายหญิงท้วงท้าทานองจะคล้ายๆ กับเพลงฉ่อยใน
ขณะที่ร้องจะมีการปรบมือ ให้จังหวะและราไปด้วยซึ่งการเล่นเพลงระบานี้ในป๎จจุบันมีการฟื้นฟูขึ้นมา
ใหม่ และนามาประยุกต์เป็นการราวงแทน
๑. การละเล่นไม้หึ่ม

การละเล่นไม้หึ่ม เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญ จะนิยมเล่นกันในช่วงประเพณี
สงกรานต์ เพราะลูกหลาชาวมอญจะกลับบ้านมาทาบุญปร ะเพณีสงกรานต์ ทุกคนจะไปทาบุญที่วัด
ก่อพระเจดีย์สร้างให้สวยงดงาม หลังจากที่ทากิจกรรรมต่างๆเสร็จ เป็นเวลาว่าง เด็กๆก็จะรวมกลุ่มกัน
เล่นการละเล่นไม้หึ่ม ซึ่งในป๎จจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยนัก
อุปกรณ์การละเล่น : ใช้ไม้ ๒ อัน อันที่ ๑ เรียกว่า ไม้ยาวปร ะมาณ ๑ ศอก อันที่ ๒ ยาว
ประมาณ ๑ คืบ เรียกว่า ไม้สั้น ไม้ทามาจาก ไม้ไผ่ และ ไม้มะขาม หรือเป็นไม้ที่หาตามท้องถิ่นได้ง่าย
วิธีการละเล่น: โดยการแบ่งฝุายละเท่าๆ กัน เช่น ๒ ต่อ ๒ ได้เล่นก่อนจะทาการขุดร่องที่
พื้นดินแข็งให้เป็นร่องยาว เป็นรางคล้ายเรือ หรือพอเพียง กับการงัดไม้ลูกได้จากนั้นฝุายเริ่มจะวางไม้
ลูกขวางร่องหลุมที่ขุดไว้ แล้วใช้ไม้แม่งัดออกไปข้างหน้าให้ได้ระยะไกลที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อให้ฝุาย

๑๐๘
ตรงข้ามรับยากหรือโต้กลับยาก ขณะที่งัดไม้ลูกออกไปนั้น ฝุายรับสามารถใช้อุปกรณ์ใดก็ได้ปกปูอง
หรือตีโต้กลับไปยังหลุมงัด หรือใช้มือรับ จากนั้นฝุายเริ่มต้องวางไม้แม่ไว้ที่หลุม ฝุายรับจะโยนไม้ลูกให้
กลับมาให้ถูกหรือปะทะให้ไม้แม่ที่วางอยู่เพื่อการชนะ ถ้าสามารถโยนลูกปะทะไม้แม่ก็จะได้กลับมา
เป็นผู้เริ่มหรือผู้เสริฟ แต่ถ้าโยนไม่ถูกไม้แม่ฝุายเริ่มก็จะได้ดาเนินการขั้นตอนต่อไป คือ นาไ ม้สั้นขึ้นมา
เดาะโดยใช้ไม้แม่เดาะไม้ลูกให้ได้จานวนครั้งให้ได้มากที่สุด ถ้าเดาะได้ถึง ๓ ครั้งก็จะได้ตีลูกออกไปถึง
๓ ครั้ง การตีจะพยายามตีลูกออกไปยังฝุายตรงข้ามให้ได้ระยะไกลที่สุดและไม่ให้ฝุายตรงข้ามรับได้
เพราะถ้ารับได้ก็จะต้องแพ้และกลับมาเป็นผู้เริ่ม แต่ถ้า รับไม่ได้ฝุายเริ่มเดิมก็จะให้ตีไม้ต่อไปจนให้ครบ
๓ ครั้ง และฝุายรับก็จะนาไม้ลูกนั้นวิ่งกลับมายังหลุมโดยกลั้นหายใจและออกเสียงมาทางจมูกให้มีเสียง
หึ่ม มาตลอดระยะการวิ่ง ถ้าเล่นฝุายละหลายคนก็สามารถส่งต่อไม้กันได้และผู้รับต่อก็จะต้องหึ่มต่อ
เช่นกัน ห้ามขาดเสียงหึ่มในขณะวิ่งกลับถ้าขาดเสียงหึ่มก็ถือว่าแพ้ในเกมส์นั้น ผู้เริ่มเดิมก็จะได้เล่น แต่
ถ้าผู้หึ่มสามารถวิ่งหึ่มมาถึงหลุมได้ก็จะชนะได้เป็นผู้เริ่มเล่นใหม่โดย ใช้วิธีเดิม
สถานที่เล่น: จะเป็นลานกว้าง เช่น สนามโรงเรียน ลานวัด ลานบ้านหรือหมู่บ้าน
ในป๎จจุบันนี้จะไม่ ค่อยนิยมเล่นการละเล่นไม้หึ่ม เนื่องจากเป็นอันตรายแก่ผู้เล่น ฝุายรับ
จะต้องมีทักษะการรับประสาทสั่งการความสัมพันธ์ของสายตาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่ละช่วง
ของการเล่นจะมีเทคนิคการเล่นที่ต้องใช้ความสังเกต และฝึกความชานาญในโอกาสต่อไป
๒. การละเล่นเสือกินวัว

การละเล่น เสือกินวัวเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญที่เล่นกันโดยทั่วไปในสมัย
โบราณ นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมเล่นกันในช่วงประเพณีสงกานต์ การเล่นเสือกินวัวตามรูปแบบของเก่า
นั้นนิยมเล่นกันในหมู่คนหนุ่มคนสาวมากกว่าวัยอื่นๆ ป๎จจุบันยังมีการเล่นเสือกินวัวนี้อยู่โดยทั่วไป
อุปกรณ์การละเล่น: การละเล่นนี้ไม่มีอุปกรณ์ใดๆ ใช้เฉพาะคนเป็นจานวนมาก
วิธีการละเล่น : ให้ผู้เล่นคนหนึ่งสมมุติว่าผู้หญิงเป็นเสือ อีกคนหนึ่งสมมุติว่าผู้ชายเป็นวัว
ผู้เล่นคนอื่นๆ นอกนั้นสมมุติให้เป็นคอก ให้ผู้เล่นที่เป็นคอกจับมือกันเป็นวงกลมวงเดียว ล้ อมรอบผู้
เป็นวัวโดยผู้เป็นวัวอยู่กลางวง ส่วนผู้เป็นเสือให้อยู่นอกวง เริ่มเล่นโดยให้ผู้เป็นเสือที่อยู่นอกคอก

๑๐๙
พยายามวิ่งไล่แตะตัววัวให้ได้ โดยเสือจะต้องพยายามวิ่งไล่ไปรอบๆ คอกหรือแหกคอกเข้าจับวัวให้ได้
ผู้เป็นวัวก็จะต้องพยายามวิ่งหนีเสือ เมื่อเสือเข้าในคอกได้ วัวก็สามารถวิ่งหนีออกนอกคอกได้เช่นกัน
ขณะเดียวกันผู้เป็นคอกที่ยืนจับมือเป็นวงกลมอยู่นั้นต้องพยายามปกปูองคุ้มครองวัว โดยกั้นมิให้เสือ
เข้าในคอกได้ง่าย หรือเมื่อเสือเข้าในคอกได้ ก็ต้องพยายามกั้นไม่ให้ออกนอกคอกได้ง่าย ส่วนวัวนั้น
คอกจะปล่อยให้เข้าออกคอกได้โดยสะดวก ถ้าเสือไล่แตะถูกตัววัวได้ จะเปลี่ยนหน้าที่กันโดยผู้เป็นเสือ
จะต้องเป็นวัว และผู้เป็นวัวจะต้องเป็นเสือบ้าง เมื่อสลับหน้าที่กันแล้ว ก็จะเปลี่ยนให้คู่เล่นคนอื่นๆ ที่
เป็นคอกออกมาเล่นเป็นเสือและวัวบ้าง โดยเสือและวัวคู่เดิมจะกลับเป็นคอกแทน
สถานที่เล่น: จะเป็นลานกว้าง เช่น สนามโรงเรียน ลานวัด ลานบ้านหรือหมู่บ้าน
ในป๎จจุบันการละเล่นเสือกินวัวก็ยังนิยมเล่นกันอยู่ในช่วงประเพณีสงกานต์ เพื่อความรื่น
เริง สนุกสนาน และยังเป็นการออกกาลังกายได้อีกด้วย
๓. การละเล่นลูกช่วงชิงชัย

การละเล่น ลูกช่วงชิงชัย เป็นการละเล่น พื้นบ้านของชาวมอญที่เล่นกันโดยทั่วไปในสมัย
โบราณ นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมเล่นกันในช่วงประเพณีสงกานต์ การเล่นละเล่นลูกช่วงชิงชัยตาม
รูปแบบของเก่านั้นนิยมเล่นกันในหมู่คนหนุ่มคนสาวมากกว่าวัยอื่นๆ ป๎จจุบันยังมีการเล่นลูกช่วงชิงชัย
นี้อยู่โดยทั่วไป
อุปกรณ์การละเล่น: ผ้าขาวม้า นามาทาเป็นลูกช่วงไว้โยน
วิธีการละเล่น: การเล่นลูกช่วง โดยการใช้ผ้าห่อวัตถุนุ่มๆ เช่น ผ้าขาวม้า เป็นลูกกลม ผูก
ชายยาวเป็นลูกช่วง แบ่งเป็นผู้เล่นเป็น ๒ ฝุายเท่าๆ กัน กาหนดเขตห่างกันพอสมควร เมื่อฝุายเริ่มโยน
ลูกช่วงไป อีกฝุายต้องรับให้ได้ ถ้ารับไม่ ได้ต้องโยนกลับฝุายตรงกันข้ามรับ ถ้ารับได้ก็มีสิทธิ์โยนลูกช่วง
ให้ถูกตัวฝุายตรงข้าม ถ้าปาไม่ถูกฝุายนั้นจะโยนลูกช่วงกลับมา แต่ถ้าปาถูกใครคนนั้นต้องเป็นเฉลย
ของฝุายที่ปา เล่นต่อไปเรื่อยๆ ฝุายไหนได้เฉลยมากกว่า ฝุายนั้นเป็นฝุายชนะ
สถานที่เล่น: จะเป็นลานกว้าง เช่น สนามโรงเรียน ลานวัด ลานบ้านหรือหมู่บ้าน

๑๑๐
ในป๎จจุบันนี้การละเล่นลูกช่วงชิงชัยนี้ ก็ยังนิยมเล่นกันอยู่ในช่วงประเพณีสงกานต์เพื่อให้
ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน เป็นการสร้างความสามัคคีกันในชุมชน และรักษาวัฒนธรรมบ้านมอญไว้
ในสู่รุ่นหลังๆ อีกต่อไป
๔. การละเล่นทอยสะบ้า
การเล่นทอยสะบ้ามักเล่นกันในเทศกาลสงกรานต์ โดยเล่นใต้ถุนบ้าน หรือบริเวณที่มี
พื้นที่โล่งกว้าง สมัยก่อน บ้านคนมอญมักเป็นบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งกว้าง แต่ละหมู่บ้านจะมีการเล่น
สะบ้ากันเกือบทุกหลังคาเรือน แต่ป๎จจุบันจะมีการเล่นเฉพาะบ้านที่มีความพร้อมและได้รั บเลือกเอาไว้
เท่านั้น โดยมีการแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีกันในหมู่บ้าน
อุปกรณ์การละเล่น : มีเพียงลูกสะบ้าประจาตัวทั้ง ๒ ฝุาย ลักษณะกลมแบน ลูกสะบ้า
ของผู้ชายเล็กกว่าของฝุายหญิง ในอดีตลูกสะบ้าใช้เม็ดในของฝ๎กสะบ้าจริงๆ แต่ป๎จจุบันหายาก จึงมัก
กลึงจากไม้ เขาควาย หรือทองเหลือง แล้วแต่ฐานะของเจ้าบ้าน

วิธีการละเล่น: ฝุายชายและหญิงผลัดกันเล่น เล่นไปตามท่าต่างๆ เมื่อฝุายใดตกเป็นฝุาย
พ่ายแพ้ (ทอยสะบ้าไม่ถูกเปูาของอีกฝุาย ) จะต้องถูกยึดลูกสะบ้า เมื่อต้องการขอคืนก็ต้องยอมทาตาม
ฝุายที่ชนะสั่ง เช่น ให้ฟูอน รา เต้น หรือทาท่าทาทางตลกขบขัน จนเป็นที่พอใจของฝุายชนะ จึงจะได้
ลูกสะบ้าคืน แล้วก็สลับกันเล่นไปเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาที่เล่นสะบ้านี้ มักจะมีดนตรีประกอบและมี
การร้องเชียร์จากผู้ชมไปเรื่อยๆ ประกอบกับกลุ่มหนุ่มๆ ที่ชอบสนุกในหมู่บ้านที่รวมตัวกันตระเวนมา
พร้อมด้วยเครื่องดนตรีทาให้บรรยากาศสนุกสนานยิ่งขึ้น อาจมีหลายกลุ่ม หมุนเวียนไปทีละบ่อนทั่วทั้ง
หมู่บ้าน เป็นที่สนุกสนาน
สถานที่เล่น: สนามโรงเรียน ลานวัด ลานบ้านหรือหมู่บ้าน
ในป๎จจุบันนี้การละเล่นสะบ่าบ่อนนี้ ก็ยังนิยมเล่นกันอยู่ในช่วงประเพณีสงกานต์เพื่อให้ผู้
เล่นได้รับความสนุกสนาน เป็นการสร้างความสามัคคีกันในชุมชน และรักษาวัฒนธรรมบ้านมอญไว้ใน
สู่รุ่นหลังๆ อีกต่อไป

๑๑๑
๕. การละเล่นมอญซ่อนผ้า

การละเล่นมอญซ่อนผ้าของบ้านมอญบางขันหมาก เป็นการละเล่นของเด็กไทยใน
สมัยก่อน ป๎จจุบันชาวบ้านมอญบางขันหมากยังคงรักษารูปแบบการละเล่นดัง กล่าวให้แก่เยาวชนรุ่น
หลังได้สืบทอดต่อไป จานวนผู้เล่น ไม่จากัด
อุปกรณ์การละเล่น: ผ้า ๑ ผืน
วิธีการละเล่น : หาคนที่เป็นมอญ ๑ คน คนอื่นที่ไม่ได้เป็นมอญ นั่งล้อมเป็นวงกลม หัน
หน้าเข้าข้างในวงแล้วร้องเพลงมอญซ่อนผ้า ดังนี้ “มอญซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้โน่นไ ว้นี่ ฉันจะตี
ก้นเธอ” ในขณะที่ผู้ที่นั่งร้องเพลงมอญจะถือผ้าแอบไว้เดินไปรอบวง ระหว่างเดินก็จะวางผ้าลงที่พื้น
ข้างหลังผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในระยะที่ผู้นั่งจะเอื้อมมือมาถึง แล้วเดินทาท่าว่ายังมีผ้าอยู่ในมือเพื่อไม่ให้
เพื่อนผิดสังเกต เมื่อเดินมาถึงที่วางผ้าไว้ก็หยิบผ้าขึ้นมาตีผู้ที่นั่งอยู่ข้างหน้าผ้า ผู้ที่ถูกไล่ตีต้องวิ่งให้รอบวง
และเมื่อมาถึงที่นั่งของตนก็จะนั่งลงที่เดิม มอญก็จะหาที่ซ่อนต่อไป ในขณะที่มอญกาลังหาที่ซ่อนผ้า ผู้
ที่นั่งอยู่ใช้มือคลาไปข้างหลัง เพื่อจะได้พบผ้าที่มอญอาจจะมาวางไว้ข้างหลังตนถ้าหยิบผ้าได้ก่ อนมอญ
จะมาถึงก็ต้องหยิบผ้าขึ้นและลุกขึ้นวิ่งไล่ใช้ผ้าตีมอญ มอญจะวิ่งหนีไปรอบวงแล้วมานั่งแทนที่ ผู้นั้นก็
จะเป็นมอญแทนและหาที่ซ่อนผ้าไว้ข้างหลังคนอื่นต่อไป
สถานที่เล่น: สนามโรงเรียน ลานวัด ลานบ้านหรือหมู่บ้าน
ในป๎จจุบันนี้การละเล่นมอญซ่อนผ้านี้ ก็ยังนิยมเล่ นกันอยู่ในช่วงประเพณีสงกานต์เพื่อให้
ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน เป็นการสร้างความสามัคคีกันในชุมชน และรักษาวัฒนธรรมบ้านมอญไว้
ในสู่รุ่นหลังๆ อีกต่อไป

๑๑๒
๖. การละเล่นผีลิงลม

เล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ลงถึงช่วงสงกรานต์ขึ้น มักอยู่ในช่วง
วันที่ ๑๓-๒๐ เมษายน ของทุกปีแล้วแต่กาหนดของท้องถิ่น ถ้าสงกรานต์ขึ้นก็จะมีการทาบุญใหญ่
กาหนดเป็นที่รู้กัน พวกชาวบ้านมอญบางขันหมากก็จะเลิกเล่นพิธีกรรมต่างๆ ทันที เวลาที่นิยมเล่นคือ
ช่วงเย็นแดดร่มลมตกไปช่วงหัวค่า
วิธีเล่นและอุปกรณ์การเล่น: นาผู้ชายหรือผู้หญิง ที่ถูกกาหนดให้เป็นร่างทรงผีนางลิงลม
มาผูกเอวด้วยผ้าขาวม้า ด้วยชายผ้าข้างหนึ่งหันชายผ้าอีกข้างหนึ่งไปทางด้านห้อง เปรียบเหมือนเชือก
ที่ล่าลิงให้อีกหนึ่งคนเป็นผู้ดูแลผีลิงลม อีกคนหนึ่งกาหนดตัวให้เป็นเจ้าของลิง ถือชายผ้าไว้หักดอกไม้
ตามชายปุามาให้ร่างทรงนางลิงลม ถือ พนมมือหันหน้าไปทางทิศตะวันตก นั่งยองๆและพนมมือให้
ผู้ดูแลลิงลมคอนดึงผ้าขาวม้า ยืนอยู่ด้านหลัง ดึงผ้าขาวม้าที่ขึงค่อนข้างตึงข้างละ ๒ มุม ขยับมือโบก
ผ้าขาวม้าขึ้นลง ชาวบ้านที่มาร่วมเล่นหลายคนช่วยกันร้องเชิญผีนางลิงลมมาเข้าสิงร่างทรง
เพลงที่ร้อง: ลิงลมเอ๋ ยขนมข้าวพอง เด็กน้องทั้งสองมาทัดดอกจิก พญานกพริก พญา
นกเขา ร้องเชิดเช่นนี้เป็นหลายๆ เที่ยว จนผีนางลิงลมมาเข้าร่างทรง
วิธีสังเกตว่าผีนางลิงลมเข้าสิง : มือที่อยู่ในท่าพนมจะเริ่มอาการสั่นช้าๆ และถี่ขึ้นๆ
ตามลาดับ จนลุกทะลึ่งพรวดขึ้นยืนด้วยอาการแบบอาการยืนของลิ งจริงๆ พวกเด็กๆ ที่รวมกลุ่มกันก็
จะแตกฮือหนี เพราะกลัวนางลิงลมไล่กัดเว้นแต่คนที่ถือผ้าขาวม้าลิงจะไม่ทาอันตรายแต่อย่างใด
เพราะถือว่าเป็นเจ้าของเด็กที่ใจกล้าก็จะร้องล้อเจี๊ยกๆ ลิงลมก็จะไล่กัด พวกที่ล้อจะวิ่งแตกฮือไปที่อื่น
ต่อไป ถ้าต้องการให้นางลิงลมขึ้นต้นไม้ก็จะบอกให้เจ้าของบอกให้ลิงทา ปล่อยเชือกลิง ลิงก็สามารถปีน
ต้นไม้อย่างคล่องแคล่วแม้แต่กิ่งไม้เล็กๆ ก็สามารถไต่ไปได้ พอเล่นสนุกได้ระยะพอประมาณสังเกตไม่ให้
นางลิงลมเหนื่อยเกินไป ชาวบ้านมอญก็จะถามว่าออกไหม ถ้าผีลิงลมบอกว่าออก เขาก็จะนิ่งเฉยไป

๑๑๓
๗. การละเล่นผีนางซุ่ม

การเล่นผีในลักษณะนี้ของชาวบ้านมอญบางขันหมาก นิยมเล่นกันในเทศกาลตรุษ สารท
สงกรานต์ และยามว่างงาน สถานที่เล่นอาจจะเป็นบริเวณวัด หรือทางสามแพร่ง หรือที่ศาลเจ้าพ่อ
และขณะที่ร้องเพลงเชิญผีจะต้องมีการตีโทนประกอบจังหวะด้วย
วิธีการเล่น: ผู้เข้าผีนางสุ่มจะต้องเป็นผู้หญิง นั่งพนมมือ มีสุ่มอยู่ตรงกลาง ชาวบ้านมอญ
ที่มาร่วมการละเล่นผีนางสุ่มต่างก็ปรบมือประกอบร้องเพลงเชิญผีนางสุ่ม เมื่อผีนางสุ่มเข้า จะลุกขึ้นวิ่ง
ไล่คนไปรอบๆ มีกากมะพร้าวแทนปลา ผีนางซุ่มก็จะไปครอบมา เหมือนจับปลาได้จนกว่าจะมีคนถูก
ตัวให้ ผีนางสุ่มออก หรือตะโกนเรียกชื่อที่หู
เพลงร้อง: ผีสุ่มเอย สุ่มปลาในไหน สุ่มปลาในห้วย สุ่มปลาในหนอง สุ่มปลาในคลอง แม่
ทองสุ่มเอย
๘. การละเล่นผีปลา

เล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ลงถึงช่วงสงกรานต์ขึ้น มักอยู่ในช่วง
วันที่ ๑๓-๒๐ เมษายน ของทุกปี แล้วแต่กาหนดของท้องถิ่น ถ้าสงกรานต์ขึ้นก็จะมีการทาบุญใหญ่

๑๑๔
กาหนดเป็นที่รู้กัน พวกชาวบ้านมอญบางขันหมากก็จะเลิกเล่นพิธีกรรมต่างๆ ทันที เวลาที่นิยมเล่นคือ
ช่วงเย็นแดดร่มลมตกไปช่วงหัวค่า
อุปกรณ์การละเล่น: ๑) กะละมัง ๒) ธูป ๓ ดอก ๓) ดอกโมก
วิธีการละเล่น : ผู้เล่นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ แต่ชาวบ้านมอญบางขันหมากจะนิยม
ใช้ผู้ชายเป็นคนเล่นจะมีอุปกรณ์การเล่นคือ กะละมังแล้วนาน้ามาใส่ คนที่จะให้ผีปลาเข้าก็จะพนมมือ
มีธูป ๓ ดอก และดอกโมก พนมมืออยู่หน้ากระมังแล้วจะมีชาวบ้านผู้ร่วมการละเล่นร้องเพลงกัน พอผี
เข้าผู้ที่มีบทบ าทเป็นผี ตัวจะสั่นแล้วจะลงไปในกะละมัง แล้วชาวผู้ร่วมการละเล่นจะถามเกี่ยวกับ
ความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน เช่น ปีนี้น้าจะแล้งไหม ทาเกษตรกรรมจะได้ผลิตดีรึปุาว ผีปลาก็จะตอบ
เพลงที่ใช้ร้องในการละเล่นผีปลา : แม่นางปลาเอ๋ย เชิญมา เชิญมา เลี้ยงน้อง ขั้นหมาก
มาครองแม่นางปลาเอ๋ย
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๑๑ ภูมิปัญญาด้านวิถีชีวิต (อิฐมอญ) ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี
อิฐมอญบางขันหมาก ได้ชื่อว่าเป็นอิฐมอญที่มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพดีเป็นที่นิยมใช้กัน
ทั่วไปในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ซึ่งผู้คนทั่วไปได้ทราบถึงชื่อเสีย งของอิฐมอญในด้านคุณภาพดี
ราคาถูก มาตั้งแต่โบราณตั้งแต่ยุคสมัยยังเป็นเด็กและสิ่งที่ได้เห็นก็คือ ชาวบ้านบางขันหมากทาอิฐ
มอญมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน เพื่อเสริมรายได้ในครอบครัวและบางครอบครัวก็ทาเป็นอาชีพหลัก
จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้ ข้าพเจ้าได้รู้จักกับครอบครั วหนึ่งซึ่งมีอาชีพทาอิฐมอญตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ คุณแม่
และสืบทอดต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น ในป๎จจุบันได้แก่ครอบครัว ปูาเปูา แก้ วไทย อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๔๒
หมู่ ๑๒ ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้ยึดอาชีพทาอิฐมอญเป็นอาชีพหลัก และ
ในป๎จจุบันผู้ที่ประกอบ อาชีพทาอิฐมอญตั้งแต่ดั้งเดิมจวบจนชราภาพจนทาไม่ไหว แล้วปูาเปูาก็ได้
เรียนรู้ในการทาอิฐมอญเพื่อสืบทอดการทาอิฐมอญต่อมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยความอุตสาหะและได้คิด
ปรับปรุงรูปแบบของอิฐมอญเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดและการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อ
มีความเหมาะสมกับลูกค้าที่จะใช้เพราะในป๎จจุบันอิฐมอญไม่ได้ทาการก่อสร้างบ้านเรือนแต่อย่างเดียว
เหมือนกับการทาอย่างอื่นไปด้วยหากแต่ได้ถูกนาไปใช้ในการจัดสวนหย่อม ตกแต่งอาคารบ้านเรือนมุม
ต่างๆ ตามสมัยนิยม ปูาเปูาจึงได้ทาอิฐมอญบางขันหมากมี ๓ แบบ คือ ๑) อิฐมอญขนาดทั่วไป ๒) อิฐ
มอญขนาดใหญ่ และ ๓) อิฐมอญขนาดจัมโบ้
ครูภูมิป๎ญญา: นางเปูา แก้วไทย (อายุ ๖๒ ปี) ที่อยู่ ๔๒ หมู่ ๑๒ ตาบลบางขันหมาก อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี

๑๑๕

ปูาเปูาได้เล่าถึง เรื่องของการทาอิฐมอญจะดาเนินงานจนถึงทุกวันนี้ก็พบกับป๎ญหาอุปสรรค
มากมาย ทั้งในด้านแรงงาน ด้านกรรมวิธีวั สดุอุปกรณ์ต้องลองถูกลองผิด และต้องลงมือทาด้วยตนเอง
จนฝุาอุปสรรคมาได้
วิธีการทาอิฐมอญมีดังนี้วัตถุดิบที่ใช้: ๑) ดินเหนียว ๒) แกลบ ๓) ขีเ้ ถ้าแกลบ และ ๔) น้า
อุปกรณ์ที่ใช้ : ๑) จอบ ๒) พิมพ์ไม้หรือพิมพ์เหล็ก ๓) แท่น รองพิมพ์ ๔) บ่อแช่ดินขนาด
ประมาณ ๒ เมตรลึก ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป ๕) โรงเผาอิฐ

จอบ

พิมพ์ไม้

๑๑๖

บ่อแช่ดินขนาดประมาณ ๒ เมตร ลึก ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป

โรงเผาอิฐ
วิธีการทาอิฐมอญ:
๑. ขุดดินเหนียว ลงไปบ่อแช่ดิน เติมน้าให้เต็มแช่ดินไว้ในบ่อประมาณ ๒ ชั่วโมง
๒. ย่าดิน ใส่แกลบให้จอบสับคลุกเคล้า ใส่ขี้เถ้ าแกลบลงในบ่อ พักไว้ซักพักแล้วใช้จอบสับดิน
ซอยดินให้เข้ากันจนเหนียว พร้อมที่จะนาไปอัดในแผ่น
๓. น้าดินที่ได้ไปป๎้นอัดใส่ในพิมพ์ ซึ่งจะวางไว้บนแท่นรองพิมพ์

๑๑๗

การนาดินลงแม่พิมพ์

ตากดินก่อนจะนาไปเผา
๔. นาดินที่ได้ในข้อ ๓ ไปตากแดดจนแห้ง นาอิฐดินที่ใช้ได้ ไปถากดินที่ล้นออกทั้ง ๔ ด้านให้
เรียบร้อย
๕. นาอิฐดิบที่ถากแล้วไปตั้งเรียงในโรงเผาอิฐ และต้องนาอีกจานวนหนึ่งเรียงซ้อนกันเป็น
กาแพงกั้นเตาเผา และนาอิฐส่วนที่เหลือเว้นช่องสาหรับใส่แกลบเป็นเชื้อเพลิงให้ลุกลามไปทั่วทุกด้าน
๖. นาแกลบกลบด้านบน และจุดไฟจากด้านบนให้ไฟลามลงข้างล่าง ซึ่งจะต้องค่อยเติมแกลบ
อยู่เสมอเมื่ออิฐสุขดีแล้วให้สังเกตจากแกลบที่เป็นขี้เถ้าอิฐเป็นสีแดงจัด แล้วใช้จอบคุ้ยขี้เถ้าออกให้
หมด จะช่วยให้อิฐคลายความร้อนได้เร็วขึ้น อิฐจะมีสีแดงสุกสวย เหมาะที่จะใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๑๘

อิฐที่นาไปตากให้แห้งสนิท

อิฐที่นาไปเผาในโรงอิฐ
ป๎จจุบันอาชีพอิฐมอญในบ้านบางขันหมากนั้นค่อนข้างมีน้อยลงไม่ค่อยมีคนนิยมเท่าที่ทากัน
แล้วด้วยสถานที่ไม่อานวย และต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง แต่ภาพก้อนอิฐในโรงเผาที่กลุ่มด้วยควันใน
เตายังคงติดตาสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวมอญบางขั นหมากอยู่เสมอเพราะอิฐมอญบางขัน หมากนั้น
ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพความคงทนที่เป็นที่นิยมในย่านนี้สมดังคาขวัญของตาบลบางขันหมากที่ว่า
“อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปูุทอรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”
การใช้ประโยชน์ของอิฐมอญ : อิฐมอญนั้นสามารถนาไปใช้ประโ ยชน์ได้หลายอย่าง ใช้ในการ
สร้างกาแพงต่าง ๆ สร้างบ้านเรือน สร้างวัดวาอารามในสมัยก่อน

๑๑๙

การทาอิฐมอญของชุมชนมอญบางขันหมากก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนมอญบาง
ขันหมากที่โดดเด่นในการทา วัตถุดิบ ขั้นตอนการทาที่ ประณีต แต่เมื่อเวลาผ่านไปตามยุคตามสมัยก็
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในชุมชน ในสมัยก่อนชุมชนชาวมอญนิยมกันมากในเรื่องการทาอิฐ
มอญ เพราะในอดีตเป็นอาชีพของชาวมอญดังเดิมและสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งส่วนใหญ่วัตถุดิบก็
หาได้ง่ายทั่วในท้องถิ่น และยังสร้างรายได้ให้คนในอดีตได้ดี แต่ป๎จจุบันเริ่มไม่มีใครสนใจที่จ ะมาทา
ประเภทอาชีพพวกอิฐมอญสักเท่าไหร่ เพราะใช้แรงงานที่หนักแถมรายได้ยังน้อยอีกด้วย เนื่องจาก
ส่วนมากคนที่ทาเป็นหรือทามาตั้งแต่ดั้งเดิมก็เริ่มมีอายุมากขึ้นและสุขภาพร่างกายก็แย่ลงไป จนไม่
สามารถทาอิฐมอญต่อไปได้ แต่ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างเล็กน้อยในชุมชนมอญบางขั นหมาก แต่ก็ไม่ได้
ทาเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง บางคนก็ทาเมื่อมีเวลาว่างก็จะสานเล่นๆ ไว้ใช้ แต่บางคนก็ทาไว้ใช้และ
ถ้าใครมาขอซื้อก็จะขาย และเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ส่วนมากก็จะออกไปหางานทาข้างนอก เช่น พวกโรงงาน
ต่างๆ ภายในจังหวัดหรือนอกจังหวัด บางคนก็ออกไปทางานที่กรุงเ ทพฯ บางคนพอเรียนจบก็หางาน
ทาดีๆ จนทาให้ไม่มีใครมาทาการสืบทอดต่อในเรื่องของการทาอิฐมอญจนทาให้อาชีพ การทาอิฐมอญ
หางหายไปจากชุมชนมอญบางขันหมาก
คาดการณ์ในอนาคต/ข้อเสนอแนะ : จากการที่ได้ไปสารวจและสอบถามชาวบ้านในชุมชน
มอญบางขันหมากเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการทาอิฐมอญในชุ มชนมอญบางขันหมาก ทาให้สามารถ
คาดการณ์อนาคตได้ว่า อาชีพในการทาอิฐมอญนั้นถึงแม้ว่าในป๎จจุบันจะมีการประกอบอาชีพการอิฐ
มอญที่เหลือน้อยเต็มทีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพอมีให้เห็นทาการอิฐมอญ เมื่อมีเวลาว่าง แต่ถ้าหากมีการ
สอนเกี่ยวกับการจักสานปลูกฝ๎่งเรื่องการททาอิฐมอญให้ แก่เด็กๆ ภายในชุมชนให้อนุรักษ์ไว้ก็อาจจะ
ทาให้อาชีพการทาอิฐมอญไม่หายไปจากชุมชนมอญบางขันหมาก

บทที่ ๖
แผนส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
การศึกษาหรือการเรียนรู้ควรเกิดขึ้นได้ทุกแห่งโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ การศึกษาตลอด
ชีวิตเป็นการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด การศึกษามีความจาเป็นในทุกช่วงชีวิตตั้งแ ต่วินาทีแรกที่เกิด
จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต และเป็นการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทุกวิธีการ จากทุก
แหล่งเรียนรู้ ที่ต้องสัมพันธ์กับชีวิตจริงเพื่อบุคคลจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างแท้จริง การ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จะเป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้ ทุกคนในสังคมได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างแพร่หลายได้นั้น จาเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม โดย
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานและกระจายไปอย่างทั่วถึง
โดยมีหลักการสาคัญประการหนึ่ง คือ จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยอิงกับชุมชนและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
เดิมในชุมชน โดยควรมุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สภาพที่เป็นจริง และสถานที่จริง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็น การเดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนเพื่อชื่นชมกับเอกลักษณ์
ความงดงามทางวัฒนธรรม โดยเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้
ความเข้าใจ และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชน ต่างๆ จากการมีประสบการณ์ในแหล่ง
วัฒนธรรมที่คงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยมี องค์ประกอบที่สาคัญ สาคัญ คือ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมเป็นสิ่งดึงดูดใจ และการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยให้ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือจัดการการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น ซึง่
ถือเป็นการท่องเที่ยวทาง เลือกรูปแบบหนึ่ง และเป็นวิธีทางหนึ่งในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป และเป็นกลไกหนึ่งของการคงไว้ซึ่งความสาคัญของ
สถานที่เหล่านั้นด้วยเพราะเป็นรูปแบบที่มีรากฐานแนวคิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในบทนี้เป็ นผลการจัดทาแผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบล บาง
ขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี ๓ แผน ดังนี้
๑. แผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก ด้านความเชื่อ
ประเพณี และพิธีกรรม
๒. แผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก ด้านวิถีชีวิตและ
การทามาหากิน
๓. แผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก ด้านงาน
สถาป๎ตยกรรม

๑๒๑
ซึง่ แต่ละแผนมีรายละเอียด ดังนี้
๑. แผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขั นหมาก ด้าน ความเชื่อ
ประเพณี และพิธีกรรม
แผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก ด้านความเชื่อ
ประเพณี และพิธีกรรม ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทย
รามัญ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญ ๔ แหล่ง ดังนี้
๑.๑ ประเพณีสงกรานต์มอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ชาวมอญบางขันหมากยังคงยึดมั่นอยู่ในประเพณีความเชื่ออันมี อัตลักษณ์ เฉพาะของกลุ่ม
ชาติพันธุ์มอญ ซึ่งประเพณีความเชื่อของคนโบราณจะเริ่มวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์ ซึ่ งตรงกับเดือนห้า
ตามปฏิทินจันทรคติ โดยชาวมอญบางขันหมากจะไปทาบุญในเทศกาลสงกรานต์ถึง ๕ วันติดต่อกัน
ตอนเช้าไปทาบุญที่วัดเมื่อกลับจากวัดจะเล่นสนุกสนานร้องราทาเพลงกันในหมู่บ้าน ลานบ้าน แต่ก่อน
เคยมีการเล่นสะบ้า เข้าผี มอญซ่อนผ้า เสือกินวัว เป็นต้น ถึงเวลาเพลจะนาข้ าวสงกรานต์ไปถวายพระ
ตอนบ่ายจะสรงน้าพระ บังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ แล้วจึงเล่นสงกรานต์กันในหมู่ชาวบ้านที่ไปวัด ตกเย็น
จะมีการขนทรายเข้าวัดและก่อพระเจดีย์ทราย พระทาพิธีสวดมนต์เย็น (ถือว่าเจดีย์ทรายเป็นพระองค์
หนึ่ง) ตกเวลาค่าชาวบ้านจะรวมกลุ่มร้องเพลงขอขนมไปตามหมู่ บ้าน เล่นเข้าผี นางกวัก ผีสาก สลับ
กับร้องราทาเพลงอย่างสนุกสนาน
ประเพณีสงกรานต์นับว่าเป็นประเพณีที่มีความสาคัญในการช่วยธารงชาติพันธ์ของชาว
มอญบางขันหมาก เพราะในวันสงกรานต์นี้ชาวมอญที่มีอยู่ห่างไกลจะพากันกลับบ้านเพื่อทาบุญและ
พบปะญาติพี่น้อง ชาวมอญบางขันห มากมีประเพณีทาบุญเวียนไปตามวัดต่างๆ (ครบทั้ง ๔ วัด )
ร่วมกันเป็นประจาทุกปีตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน วันที่ ๑๓ เมษายน จะมีการทาบุญทุกวัด
(แยกกัน ) หลังจากนั้นชาวมอญบางขันหมากจะมาทาบุญรวมกัน ไล่จากต้นน้าไปยังท้ายน้า เริ่มจาก
วันที่ ๑๔ วัดโพธิ์ระหัด วันที่ ๑๕ วัดกลาง วันที่ ๑๖ วัดอัมพวัน และวันที่ ๑๗ วัดทุ่ง (วัดราษฎร์
ศรัทธาทา) ในช่วงที่ผลัดเวียนไปทาบุญตามวัดต่างๆ ทั้ง ๔ วัดนี้ ทาให้ชาวมอญได้พบปะกับญาติพี่น้อง
เพื่อนฝูงตลอดจนบุคคลที่ตนรู้จักมีการไต่ถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้แนะนาเด็กให้รู้จัก
ผู้สูงอายุ เพื่อทาความรู้จักคุ้นเคยและช่วยเหลือกันต่อไปในภายหน้า
ในช่วงประเพณีสงกรานต์นี้ชาวมอญจะทาข้าวสงกรานต์ (เปิงสงกรานต์ ) หรือข้าวแช่
เพื่อถวายพระ ข้าวสงกรานต์ถือว่าเป็นอาหารของชาวมอญอย่างหนึ่งซึ่งมีวิธีทาโดยการหุงข้าวให้สุก
แล้วนาข้าวที่หุงสุกแล้วนั้นมาซาวน้าป ระมาณ ๒ ครั้ง เพื่อให้เมล็ดข้าวไม่ติดกันเมื่อใส่น้าจะมีลักษณะ
ใสน่ารับประทาน ส่วนกับข้าวรับประทานคู่กับข้าวสงกรานต์หรือข้างแช่ได้แก่ ปลาหวานและเนื้อ
หวาน

๑๒๒
ดังนั้น ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนฐานทุน
ทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญและ สามารถใช้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สาคัญ ของชาว มอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรีได้ โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถมาท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน
ของทุกปี
๑.๒ พิธีกรรมไหว้ ผีประจาตระกูลของ มอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
ชาวมอญบางขันหมากนับถือศาสนาพุทธและมีใจบุญสุนทาน แต่ในขณะเดียวกันก็นับถือ
ผีด้วย ผีที่นับถือคือผีเรือน (กะลก- ฮ่อย) ผีบรรพบุรุษ /ผีประจาตระกูล (ฮะกาว- กะล่ก ) ผีหมู่บ้าน
(ปะจุ๊)
การไหว้ผีเรือนซึ่งจะอยู่ที่เสาเอกของเรือนเจ้าของบ้านจะผูกผ้าแดงไว้ เป็นเครื่องหมายว่า
เป็นที่อยู่ของผีเรือน หรืออาจจะมีหิ้งวางหีบผ้าตั้งอยู่ ชาวมอญเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของผีบรรพบุรุษการ
ไหว้ผีเรือนจะทาได้ทุกโอกาส (เช่น ในตอนเช้าวันพระ วันทาบุญสาคัญอื่นๆ ก่อนจะไปทา บุญที่วัดก็
ไหว้ผีเรือนเสียก่อน ) อาหารจะเป็นอะไรก็ได้ เช่น เมื่อชื้อไก่มาแกงกินในครอบครัวก็จะตัดหัวไก่มา
สังเวยผีเรือน ถ้าไม่เคารพผีเรือนจะทาให้เกิดความเดือดร้อน คนในครอบครัวเจ็บปุวยได้
ชาวมอญบางขันหมากยังมีความเชื่อในเรื่องผีที่เกี่ยวข้องกับงานบวช และงาน แต่งงานอีก
ด้วยกล่าวคือ คนในตระกูลเดียวกันจะต้องจัดพิธีบวชนาคพร้อมๆ กัน จะบวชคนละวันไม่ได้ ถ้าปีนี้มี
คนในตระกูลนี้บวชแล้วคนอื่นที่จะบวชซ้ากันอีกไม่ได้ อาจจะต้องรอจัดในปีถัดไป การแต่งงานก็
เช่นกันเดียวกัน คนในตระกูลเดียวกันจะต้องจัดงานแต่งงานพร้อมกัน หรืออาจจ ะจัดงานแต่งงานใน
วันราผีโรง โดยจะต้องทาพิธีในปะราพิธีหรือโรงพิธี จะได้ประกอบพิธีไหว้ผีโรงผีบรรพบุรุษ และทา
ความรู้จักกับญาติพี่น้องในวงศ์ตระกูลเดียวกัน ผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมการไหว้ผีเรือนเป็นผ้าสีแดงเป็นหลัก
มอญบางขันหมากมีพิธีกรรมเลี้ยงผีในเดือน ๖ ถึงเดือน ๘ ของทุกปี
ผีประจาตระกูลจะอยู่ที่บ้านของผู้นาตระกูลที่มีอายุมากที่สุดในตระกูลเดียวกัน ตระกูล
หนึ่งจะมีผีโรงตนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของผีปูุ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับไปแล้ว สิ่งที่สมมุติเป็นสัญลักษณ์
หรือแสดงว่าเป็นผีโรง คือเครื่องผี อันได้แก่ แหวน (แหวนทองหรือนากที่ มีให้เป็นพลอยสีแดง ) ผ้าผี
ซึ่งเป็นผ้าทอเป็นของส่วนตัวที่เป็นของเครื่องผีที่ชาวมอญทุกคนต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่
จะประกอบไปด้วย เสื้อสีขาวหรือสีแดง ผ้านุ่งสีพื้นหรือมีลายก็ได้ แต่ต้องเป็นสีแดง ขนาดไม่จากัด
(แต่ปกติจะมีขนาดเท่าผ้าขาวม้า ) ซึ่งเชื่ อกันว่าการเก็บเครื่องผีต้องเก็บให้ดี ไม่ให้ผ้าขาดหรือเป็นรอย
เด็ดขาด (ถ้าผ้ามีตาหนิจะต้องหามาเปลี่ยนใหม่) เพราะจะทาให้ผีโรงโกรธและอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายๆ
ขึ้นได้ แหวนผีซึ่งประดับด้วยพลอยสีแดง แต่บางบ้านอาจจะมีผ้านุ่งสีอื่นๆ หรือมีเครื่องใช้อื่นด้วย
(เช่น สร้อยคอ กล้องยาสูบ เป็นต้น) นอกจากนี้ก็มีของใช้ของผีบ้าง (เช่น ผ้าขาวม้า เสื้อ ผ้านุ่ง ผ้าโพก

๑๒๓
ศีรษะ ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของชาวมอญโบราณ ดาบ เป็นต้น ) รวมใส่พานตั้งอยู่บนหิ้ง และกระบอก
ไม้ไผ่ จานวน ๑๒ อัน ซึ่งภายในบรรจุใบหว้ากระบอกละ ๑๒ ใบ
ผีโรงหรือผีบรรพบุรุษ เป็นผีที่สาคัญที่สุดที่ชาวมอญบางขันหมากนับถือ ระบบการสืบ
ทายาท การเลี้ยงผีโรงของชาวมอญมีดังนี้ คือ มีการสืบทอดทางฝุายชายหากผู้เป็นต้นผี (ตอมกะล่ก )
ตายลง ผู้อาวุโสในตระกูลที่มีอายุมากรองลงไปจะเป็นผู้รับช่วงเลี้ยงผีโรงสืบต่อไป ชาวมอญบาง
ขันหมากยอมรับสถานภาพของ ผู้ที่เป็นสะใภ้ ต้องให้กาเนิดลูกและมาร่วมใช้นามสกุล อันแสดงถึงว่า
เป็นสมาชิกโดยชอบธรรมคนหนึ่งของตระกูล สะใภ้มีสิทธิเท่าเทียมกับสามีในเรื่องเกี่ยวกับผี เช่น เมื่อ
สามีผู้เป็นต้นผีเสียชีวิต ผู้เป็นภรรยาสามารถทาหน้าที่เป็นต้นผีแทนสามีได้ แต่ถ้าแต่งงานใหม่
เปลี่ย นไปใช้นามสกุลอื่น จะต้องทาการเปลี่ยนต้นผีทันที ในกรณีที่จะต้องย้ายผีโรงไปสถิตอยู่อีกบ้าน
หนึ่ง จะมีการแห่ด้วยกลอง ฉิ่ง และปี่ประโคมนาขบวนแห่ ผู้รับทอดผีโรงคนใหม่จะต้องเชิญผีโรงซึ่ง
ประกอบด้วยแหวน ผ้าผี และกระบอกไม้ไผ่ไปยังบ้านของตน ถือเป็นเกียรติยศและความภาค ภูมิใจ
ของผู้รับมาก เจ้าบ้านจะกาหนดเลี้ยงผีทุกปี
ผีเรือนจะอยู่ที่เสาเอกของบ้าน ซึ่งทุกๆ บ้านจะต้องมีผีเรือนไม่มีรูปวัตถุใดๆ แสดงเป็น
สัญลักษณ์ของผีเรือน ยกเว้นผ้าแดงที่ผูกไว้ที่เสาเอกของบ้านเท่านั้นที่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นที่
สิงสถิตของผีเรือนและบริเวณเสาเอกนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ภายในห้องที่เรียกว่าในเรือน ซึ่งชาวมอญบาง
ขันหมากมักนิยมปลูกบ้านแบบยกพื้น หรือกั้นห้องแยกต่างหากบริเวณในเรือน และไม่นิยมให้
บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องนามสกุลเดียวกันเข้าไปหลับนอนในเรือนหรือเข้าบริเวณดังกล่าว
แม้แต่ลูกสาวที่มีสามีแล้วหรือเด็กนามสกุลอื่นที่ยังไม่ได้โกนผมโก๊ะหรือผู้ที่ใส่เสื้อสีแดงเพราะถือว่าเป็น
ผีอื่นผีเรือนไม่ชอบ ผิดผี แต่สามารถนอนในบริเวณบ้านได้หากฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามโทษจากผีให้เกิด
ความเดือดร้อน เจ็บไข้ได้ปุวย หรือมีอันเป็นไปต่างๆ
สาหรับเครื่องไหว้ผีที่สาคัญคือ กรวยใบหว้าและขนมต้มแดงต้มขาว ส่วนอื่นๆ เช่น เหล้า
หัวหมู ไก่ต้ม ปลาต้ม กล้วย มะพร้าวหั่นเป็นชิ้นๆ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ตามความเหมาะสมของแต่ละ
คน โดยปกติใครที่เคยนาอะไรมาก็จะนามาเป็นประจาทุกปี นาของที่ลูกหลานเตรียมมาจัดใส่ภาชนะ
(เช่น กะละมัง เป็นต้น) โดยจัดเป็ นกะละมังใหญ่ ๒-๓ ใบ ให้บรรพบุรุษได้กินร่วมกัน และจัดกะละมัง
เล็กๆ ตามจานวนบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ให้ได้กินกันให้อิ่มหนาสาราญ เมื่อพี่น้องลูกหลานมา
พร้อมกันแล้ว ในช่วงเวลาบ่ายๆ ก็จะนาสิ่งของไหว้ที่แต่ละคนได้เตรียมมา นามารวมกัน แล้วจัดวางใส่
กะละมังให้ทั่วถึ ง จัดวางไว้หน้าแท่นบูชา ผู้อาวุโสสูงสุดของตระกูลที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะนาดอกไม้
/
พวงมาลัย ธูป ๑ ดอก นาไหว้ โดยกล่าวคาไหว้หรืออธิษฐานเพื่อให้เกิดสิริมงคล ความอยู่ดีมีสุข
ความสาเร็จ โชคลาภ ความปราศจากทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ ตามต้องการ หลังจากนั้นทุกคนก็ไหว้และ
อธิษฐานตามต้องการ เมื่อไหว้ผีแล้ว ญาติพี่น้องทุกคนก็จะรับประทานอาหารร่วมกัน คุยกันสอบถาม
ข่าวสารต่างๆ ข้าวของที่เตรียมมาก็จะแบ่งป๎นกันไป

๑๒๔
ชาวมอญบางขันหมากส่วนใหญ่จะมีกา รจัดพิธีกรรมการเลี้ยงผีโรงหรือผีปะจาตระกูล
แบบประเภทเลี้ยงทุกปี โดยจะจัดพิธีกรรมกันในช่วงเ ดือนหก-เดือนแปด แล้วแต่ว่าสมาชิกในตระกูล
ตกลงกันเป็น วัน ใดของเดือน เมื่อกาหนดกันแล้วเมื่อถึงเวลาก็จะจัดพิธีเลี้ยงผีกันเป็นประจาทุกปี
ตัวอย่างเช่น ตระกูลออกใบจะจัดพิธีกรรมเลี้ยงผีทุกวันขึ้น ๔ ค่าเดือน ๖ ของทุกปี ตระกูลหมายปอง
จัดให้มีการเลี้ยงผีทุกวันขึ้น ๓ ค่า เดือน ๘ ของทุกปี เป็นต้น สาหรับผู้ร่วมพิธีนั้นชาวมอญถือการสืบ
ทอดผีบรรพบุรุษทางฝุายชาย เมื่อบุตรชายเติมโตและแต่งงานแล้วจะถือว่าสะใภ้ เป็นส่วนหนึ่งของ
ตระกูล ส่วนลูกสาวนั้นเมื่อแต่งานกับชาว มอญด้วยกันต้องเปลี่ยนไปนับถือผีของสามี แต่บุตรสาว
แต่งงานกับคนไทยก็จ ะตัดขาดออกจากตระกูล ดังนั้นในวันทาพิธีเลี้ยงผีโรง แต่ละครอบครัวที่อยู่ใน
ตระกูลเดียวกันจะส่งตัวแทนไปร่วมพิธี อาจเป็นสามี ภรรยา หรือบุตรก็ได้ในวันทาพิธีเลี้ยงผีโรงของ
ตระกูล
ซึ่งการเลี้ยงผีของแต่ละตระกูลมีลักษณะคล้ายกันแตกต่างกันบ้างตามแนวการปฏิบัติที่
บรรพบุรุษของแต่ละตระกูลสืบทอดมา คือ การเซ่นสังเวยด้วยอาหารซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกัน คือ
นิยมเลี้ยงผีด้วย เต่า ปลา ไก่ งู มะพร้าวอ่อน ซึ่งนิยมเรียกผีตนตามเครื่องเซ่นว่าผีเต่า ผีงู ผีปลา ผีไก่
ผีมะพร้าวอ่อน ซึ่งคิดว่าหาได้นับถือเต่า ปลา ไก่ งู เป็นผีต้นตระกูลตา มที่เข้าใจกันน่าจะมีชื่อเรียก
อย่างอื่น แต่กาลเวลาอาจจะทาให้การจาชื่อของตนแปรปรวนไปและจาไม่ได้ เลยอนุโลมเรียกชื่อผีตาม
เครื่องเซ่นดังกล่าว
ดังนั้น ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม การไหว้ผี ประจาตระกูล ของชาวมอญ
บางขันหมากนี้จึงเป็น พิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนฐาน ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่เป็นอัต
ลักษณ์สาคัญและ สามารถใช้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สาคัญ ของชาว มอญบาง
ขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้ โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถ
มาท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ ช่วงต้นเดือน ๖ ถึง เดือน ๘ ของทุกปี
๑.๓ ประเพณีตักบาตรน้าผึ้ง ของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
ชาวมอญบางขันหมากนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดและมีใจบุญสุนทานสร้างวัดขึ้นเพื่อ
เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณ ๔ วัด ที่วัดจะมีเสาหงส์ปรากฏให้เห็นเพราะชาวมอญเชื่อว่าตนสืบเชื้อสาย
มาจากหงสาวดีส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นอยู่ในประเพณีความเชื่ออันมี อัตลักษณ์ เฉพาะของกลุ่ม วัฒนธรรม
มอญ
ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ ของทุกปี ชาวมอญก็จะมาทาบุญที่วัดตามปกติ โดยการ
นาอาหารคาวหวาน ข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัดและดอกไม้ ธูปเทียน มาที่ วัด เพื่อเป็นการทาบุญอุทิศ
ส่วนบุญกุศลให้เพื่อบรรพบุรุษ และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว นอกเหนือจากนั้น ชาวมอญจะนาน้าผึ้ง

๑๒๕
มาใส่บาตร ชาวมอญบางท้องถิ่นก็มีการนาน้าตาลมาใส่บาตรในครานี้ด้วยบางพื้นที่ก็จะถวายน้าผึ้ง
เป็นขวด
แต่ตามวิถีโบราณนั้น การตักบาตรน้าผึ้ง ผู้ที่นาน้าผึ้งมาตักบาตร ต้องนาน้าผึ้งมารินใส่ใน
บาตร เหมือนกับการใส่บาตรอาหารคาวหวานทุกประการ (แต่เพียงใส่น้าผึ้งเพียงอย่างเดียว ) ในการ
ตักบาตรน้าผึ้งนั้น ชาวมอญเชื่อกันว่าเป็นการทาบุญที่ได้อานิสงส์มาก เพราะน้าผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ
พระภิกษุสงฆ์นั้นก็จะนาน้าผึ้ งไปผสมกับยาและป๎้นเป็นยาลูกกลอนฉันตอนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
นอกจากนี้น้าผึ้งยังเปรียบเสมือนยารักษาโรค บารุงร่างกายให้มีกาลังวังชาด้วย (น้าผึ้งจัดเป็น ๑ ใน
เภสัชทาน ๕ ชนิด ได้แก่ น้าผึ้ง เนยใส เนยข้น น้ามัน และน้าอ้อย ) ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นผลดีต่อ
สุขภาพทีพ่ ระสงฆ์พึ่งฉันได้ป๎จจุบันอนุโลมน้าตาลเข้ามาร่วมด้วยถือว่ามาจากน้าอ้อยนั่นเอง
ตามคติความเชื่อของชาวมอญที่ถวายน้าผึ้งแด่พระสงฆ์นั้นสืบเนื่องมาจากตานานที่ว่าได้
มีพระป๎จเจกกะโพธิ์รูปหนึ่งอาพาธประสงค์ที่จะได้นาน้าผึ้งมาผสมโอสถเพื่อบาบัดอาการอาพาธนั้น
วันหนึ่ งได้ไปบิณฑบาตในชนบทที่ใกล้กับชายปุามีชาวบ้านปุาคนหนึ่งเกิดกุศลจิตหวังจะถวายทานแด่
พระป๎จเจกกะโพธิ์ จึงนาน้าผึ้งที่ตนได้เก็บไว้มาถวาย ด้วยจิตศรัทธาที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นและสูงส่ง
ครั้นรินน้าผึ้งลงไปในบาตร เกิดปรากฏการณ์อย่างอัศจรรย์ น้าผึ้งเกิดเพิ่มพูนขึ้นจ นเต็มบาตร และล้น
บาตรในที่สุด ในขณะนั้นเองมีชาวบ้านผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงกาลังทอผ้าอยู่ เห็นความอัศจรรย์นั้น ด้วย
จิตศรัทธาเกรงว่าน้าผึ้งจะเปื้อนมือพระป๎จเจกกะโพธิ์ จึงนาผ้าที่ทอเสร็จแล้วนาถวาย เพื่อใช้ซับน้าผึ้ง
ที่ล้นออกมาจากบาตร อานิสงส์ดังกล่าว ส่งผลให้ชายหนุ่ม เกิดในภพใหม่เป็นพระราชาที่เข้มแข็งมั่งคั่ง
ส่วนหญิงสาวไปเกิดเป็นพระธิดาของกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและมั่งคั่ง
ชาวมอญเชื่อว่าการถวายน้าผึ้งนั้นจะเป็นทางที่จะทาให้ผู้ที่ถวายจะมีโชคมีลาภ
เหมือนกับพระสีวลี หากไม่สมหวังในชาตินี้ ในชาติห น้านั้นก็คงจะได้อย่างแน่นอน ซึ่งชาวมอญเชื่อกัน
ว่าการถวายน้าผึ้งของพระสีวลีในชาติก่อนนั้นมีผลทาให้ท่านได้เป็นเอตทัคคะทางด้านการมีลาภ
ดังนั้นหากว่าผู้ใดอยากจะมีลาภเหมือนกับพระสีวลีก็ควรจะถวายน้าผึ้ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิมของชาวมอญหรือชาวไทยรามัญใ นการบูชาพระสงฆ์ พระสงฆ์จะเก็บน้าผึ้งไว้เพื่อใช้
เป็นยาในเวลาจาเป็น ชาวมอญหรือชาวไทยรามัญเชื่อว่า การถวายน้าผึ้งแด่พระสงฆ์จะได้อานิสงส์
มาก และจะเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยลาภยศทั้งชาตินี้และชาติหน้าอีกด้วย
ไม่ว่าในการตักบาตรน้าผึ้งตานานไหนก็แล้วแต่ ชาวมอญ บางขันหมากยังมีการทานุบารุง
พระพุทธศาสนาและยังทาบุญทากุศลอย่างมิได้ขาด สิ่งสาคัญในการทาบุญนั้นต้องมีจิตใจที่เป็นกุศล
เพราะชาวมอญบางขันหมากเชื่อกันว่าการทาบุญที่เป็นกุศลนั้นจะส่งผลบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษญาติ
พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้สุขสบาย และยังส่งผลให้ตนเองเป็นกาลังในการออมบุญ ซึ่งเป็นอานิสงส์ไว้ใน
ชาติภพหน้าให้สุขสบาย

๑๒๖
ดังนั้น ประเพณี การตักบาตรน้าผึ้ง ของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็น พิพิธภัณฑ์มีชีวิต
บนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญและ สามารถใช้ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สาคัญ ของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรีได้ โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถมาท่องเที่ยว และร่วมการตักบาตร
น้าผึ้งได้ในวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ ของทุกปี
๑.๔ ประเพณีผ้าปุาทางเรือ มอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี
ชาวมอญได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บางขันหมากก่อน พ .ศ. ๒๓๙๓ (หรือเมื่อกว่า ๑๗๐
ปีมาแล้ว) มอญกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า "ไทยรามัญ" แต่คนทั่วไปจะรู้จักกันในนาม "มอญบางขันหมาก" มี
ลักษณะการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น ยังคงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของตนไว้อย่างเหนียวแน่ น มี
ความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม วัฒนธรรมตนเองอย่างสูง มีการรวมกลุ่มคนตระกูลหรือนามสกุลเดียวกัน
ชาวมอญบางขันหมากนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดและมีใจบุญสุนทาน สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณ ๔ วัด ที่วัดจะมีเสาหงส์ปรากฏให้เห็นเพราะชาวมอญเชื่อว่าตนสืบเ ชื้อสาย
มาจากหงสาวดี ส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นอยู่ในประเพณีความเชื่ออันมีอัตลักษณ์ เฉพาะของกลุ่ม วัฒนธรรม
มอญ และได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องชาวไทยที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ติดต่อกัน ทั้งในพื้นที่ที่
อยู่เหนือน้าขึ้นไป ซึ่งเป็นตาบลบางขันหมากเช่นเดียวกันแต่เป็นกลุ่มคนไทยและในส่วนที่ อยู่ท้ายน้าลง
ไป ซึ่งติดต่อกันเป็น ตาบลพรหมาสตร์ โดยในหน้าน้าหลังออกพรรษาทุกปี ชาวมอญบางขันหมาก จะ
นัดหมายและชักชวนกันจัดทอดผ้าปุาวัดริมแม่น้าลพบุรีในตาบลบางขันหมากและตาบลพรหมมา สตร์
รวม ๙ วัด เป็นประจาทุกปี มีการตกแต่งเรืออย่างสวยงาม และจัดให้มีการละเล่นทางน้าด้วย (เช่น ใน
ปี ๒๕๖๐ ได้จัดในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน เป็นต้น)
ในวันนัดหมายจะ เริ่มตั้งขบวนที่วัดอัมพวัน แล้ว ล่องเรือตามน้าไปทอด ๓ วัดในตาบล
พรหมมาสตร์ โดยเริ่มทอดผ้าปุา ณ วัดพรหมาสตร์ แล้วพายเรือทวนน้าเพื่อ ทอดผ้าปุา ณ วัดมะปราง
หวาน และวัดเทพกุญชรวราราม แล้วพายเรือทวนน้าไปทอดผ้าปุา ณ วัดที่อยู่เหนือน้าสุดของตาบล
บางขันหมาก ได้แก่ วัดท่องแท่ง วัดสิงห์ทอง วัดโพธิ์ระหัด วัดกลาง วัดทุ่ง ตามลาดับ และวัดอัมพวัน
เป็นวัดที่ ๙ (วัดสุดท้าย) มีการตกแต่งเรืออย่างสวยงาม และจัดให้มีการละเล่นทางน้า อย่างสนุกสนาน
เป็นทาบุญให้เบิกบานใจและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องชาวไทยในพื้นที่ติดต่อกันไปพร้อมกัน
ด้วย ทาให้ชุมชนชาวมอญบางขันหมากและชุมชนชาวไทยที่อยู่ติดต่อและใกล้เคียงกันได้ทาบุญร่วมกัน
ได้รู้จักและเกิดสัมพันธภาพที่ดีไปพร้อมกันด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสานึกในคุณค่าและ
ความสาคัญของแม่น้าลพบุรีที่หล่อเลี้ยงชุมชนชาวมอญและชุมชนข้างเคียงไปพร้อมกันด้วย

๑๒๗
ดังนั้น ประเพณีทอดผ้าปุาทางเรือของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต บน
ฐานทุนทางวัฒนธ รรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญและ สามารถใช้ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สาคัญ ของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรีได้ โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถมาท่องเที่ยวได้ ในช่วงหน้าน้าหลังออก
พรรษาทุกปี (กาหนดการตามที่ชาวบางขันหมากจะได้นัดหมายกัน)
๒. แผนส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาบลบางขันหมาก ด้านวิถีชีวิตและการทา
มาหากิน
แผนส่งเสริมการเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก ด้านวิถีชีวิตและการ
ทามาหากิน ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่เป็น
แหล่งเรียนรู้และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญ ๖ แหล่ง ดังนี้
๒.๑ ข้าวแช่ : อาหารพื้นบ้าน ของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
อาหารของชาวมอญบางขันหมากส่วนใหญ่คล้ายคนไทยทั่วไป แ ต่มีอาหารที่เป็นอัต
ลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมากเท่านั้น กล่าวคือ ข้าวแช่
อาหารมอญ ของชาวมอญบางขันหมาก ที่นิยมทากันในช่วงเทศกาล คือ ข้าวเหนียวแดง
นิยมทาตอนวันตรุษไทย ข้าวแช่ นิยมทาในช่วงสงกรานต์ ข้าวแช่ หรือข้าวสงกรานต์ คนมอญเรียกว่า
“เปิงด้าจก์ ” ที่แปลว่า ข้าวน้า โดยเฉพาะข้าวแช่นั้น เป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม มีขั้นตอนใน
การทาค่อนข้างพิถีพิถัน ใช้เวลาในการจัดเตรียมมาก และเมื่อปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนาไป
ถวายบูชาต่อเทวดา จากนั้นจะนาไปถวายพระและแบ่งไปส่งผู้ใหญ่ ที่เหลือจากนั้นจึงจะนามาตั้งวง
แบ่งกันกินกันเองภายในครัวเรือน
การกินข้าวแช่ เป็นการกินอาหารที่สอดรับกับสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี เพราะช่วงฤดู
ร้อน การกินอาหารที่มีน้าเป็นส่วนประกอบมากๆ ทาให้ย่อยง่าย ลดอุณหภูมิภายในร่างกาย คลายร้อน
สร้างสมดุลภายในร่างกาย ผิวพรรณชุ่มชื่น ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ปุวย เช่น ผิวแห้ง ปากแตกจาก
อาการร้อนใน ท้องผูก เป็นต้น
การหุงข้าวแช่ ของชาวมอญบางขันหมาก ในอดีตจึงเป็นพิธีกรรมในการบูชาเทวดาอย่าง
หนึ่ง เป็นการหุงข้าวที่มีขั้นตอนซับซ้อน แฝงพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ ทุกขั้นตอนในการเตรียม
ข้าวแช่นั้น ต้องพิถีพิถัน เริ่ มตั้งแต่คัดข้าวสารเม็ดสวย นามาซาวน้า ๗ ครั้ง ให้สะอาด และในการหุง
ข้าวนั้นต้องตั้งเตาไฟบนลานโล่งและต้องอยู่นอกชายคาบ้าน ซึ่งขั้นตอนนี้มักจะเริ่มตั้งแต่บ่ายก่อนวัน
สงกรานต์ (ประมาณวันที่ ๑๓ เมษายน) หุงข้าวให้สุกพอเม็ดสวย แล้วนาไปซาวน้า ขัดกับผนังกระบุง
ด้านในหรือภาชนะอะไรก็ได้ที่พื้นผิวมีความสาก เอายางข้าวออก ปล่อยให้สะเด็ดน้า

๑๒๘
ส่วนน้าที่จะกินร่วมกับข้าวแช่นั้น เตรียมโดยการนาน้าสะอาด ต้มสุก เทลงหม้อดินเผาใบ
ใหญ่ อบควันเทียนและดอกไม้หอม เช่น มะลิ กุหลาบมอญ กระดังงา เป็นต้น ทิ้งไว้หนึ่งคืน ระหว่างนี้
หน้าที่ของพ่ อบ้าน คือ ต้องสร้างบ้านสงกรานต์ คนมอญ บางขันหมากเรียกว่า “ฮ๊อยซังกรานต์ ” เป็น
ศาลเพียงตา ซึ่งมีความสูงระดับสายตา ปลูกสร้างขึ้นชั่วคราวอย่างง่ายๆ ตรงบริเวณลานโล่งหน้าบ้าน
มักสร้างด้วยไม่ไผ่ ขนาดไม่ใหญ่มากนัก กว้างยาวประมาณ ๑ ศอก เพียงพอสาหรับวางถาดอาหารได้
๑ สารับเท่านั้น การตกแต่งศาลก็มีตั้งแต่ปูผ้าขาว ผูกผ้าสี ทางมะพร้าวตัดใบสั้นผ่าซีก ผูกโค้งตกแต่ง
เสาทั้ง ๔ ประดับด้วยดอกไม้สดเท่าที่จะหาได้ในท้องถิ่น เพื่อความสดชื่นสวยงาม เช่น ดอกราชพฤกษ์
หรือดอกคูน เป็นต้น คนมอญบางขันหมาก เรียกว่า “ปะกาวซังกรานต์ ” ที่แปลว่าด อกสงกรานต์
เพราะดอกไม้ชนิดนี้จะออกดอกในช่วงเทศกาลสงกรานต์เสมอ และประพรมน้าอบน้าปรุง รอการ
ถวายข้าวแช่บูชาเทวดาในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้น
ส่วนกับข้าวที่จะรับประทานกับข้าวแช่นั้นบางชนิดมีการตระเตรียมล่วงหน้านานนับเดือน
เช่น ปลาแห้ง เนื้อแห้ง เป็นต้น ต้องจัดหาหรือ ซื้อมาทาเค็มเอาไว้ล่วงหน้า บาง บ้านมีกับข้าวหรือ
เครื่องเคียงข้าวแช่ ๕ ชนิด บางถิ่นมี ๗ ชนิด รายละเอียดแตกต่างกันไป (ไม่มีข้อใดผิดข้อใดถูกชัดเจน
เป็นไปตามสภาพแวดล้อม สภาวะทางเศรษฐกิจของแต่ละ บ้าน และการประยุกต์ดัดแปลงของแต่ละ
คน) ซึ่งรายการหลักๆ ได้แก่ ๑) ปลาแห้งปุน ๒) เนื้อเค็มฉีกฝอย ๓) หัวไชโปูเค็มผัดไข่ ๔) ไข่เค็ม
๕) กระเทียมดอง เป็นต้น
การกินข้าวแช่ของชาวมอญบางขันหมาก แบ่งข้าวใส่ถ้วย ตักน้าที่อบควันเทียนเติมลงใน
ถ้วยพอประมาณ (ถ้าเป็นน้าแช่เย็นหรือเติมน้าแข็งภายหลัง ก็จะทาให้ชื่นใจยิ่งขึ้น ) แบ่งกับข้าว หรือ
เครื่องเคียงทุกชนิดใส่ถ้วยละเล็กละน้อยตามต้องการ จัดเรียงรวมกันมาในถาดใหญ่ นาช้อนกลางตัก
กับข้าวถ่ายลงในช้อนตักข้าวส่วนตัวในชามข้าวของตน ในการรับประทาน จะทานกับข้าวเข้าไปก่อนก็
ได้ หรือจะค่อยๆ เอียงช้อนตักข้าว ให้ข้าวเข้าไปรวมกันแล้วทานพร้อมกัน แต่ต้องระวังไม่ให้กับข้าว
หกออกมาปนในชามข้าว เพราะจะทาให้สีสันในชามข้าวเลอะเทอะไม่น่าดู และที่สาคัญต้องไม่ใช้ช้อน
ข้าวส่วนตัวตักกับข้าวโดยตรง เพราะเป็นมารยาทที่ไม่สมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทานข้าวกับคน
หมู่มาก
ดังนั้น ข้าวแช่ ของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็น พิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนฐานทุนทาง
วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญและ สามารถใช้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ และ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สาคัญ ของชาว มอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรีได้ โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถมาท่องเที่ยว
และกิน ข้าวแช่ ของชาวมอญบาง
ขันหมากได้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ของทุกปี

๑๒๙
๒.๒ การแต่งกายของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๒.๒.๑ ชายชาวมอญบางขันหมากในป๎จจุบันไว้ผ มรองทรง และในอดีตเคยมีความเชื่อว่า
ถ้าผู้ชายใส่ต่างหูข้างซ้ายจะได้ลูกสาว ตุ้มหูเป็นระย้าทาด้วยเงินหรือทอง ซึ่งผู้ชายมอญเคยนิยมใส่ไป
งานบวชนาคด้วย แต่ในป๎จจุบันไม่พบเห็นความเชื่อดังกล่าวเช่นนี้แล้ว ส่วนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนั้น
นิยมนุ่งผ้าโสร่งสวมเสื้อคอกลมผ่ าอกและคาดผ้าขาวม้าที่เอว บางคนนิยมสวมกางเกงจีนขาก๊วยซึ่งหา
ซื้อจากตลาดแถวท่าโพธิ์ตลาดล่าง ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนชาวมอญบางขันหมากและเดินทางไปมาสะดวก
๒.๒.๒ หญิงสาวไม่ปรากฏเอกลักษณ์ด้านทรงผมและเครื่องแต่งกาย นอกจากนิยมสวม
กาไลข้อมือข้อเท้าจนกระทั่งโตเป็นสาว ใน งานพิธีงานบุญใหญ่จะสวมสร้อยคอด้วย ส่วนสตรีสูงอายุ
(๓๐ ปีขึ้นไป ) นิยมไว้ผมมวยเกล้าสูงไว้กลางศีรษะ (ไม่ต่ามาอยู่ท้ายทอย ) ตาแหน่งใกล้ๆ ขวัญ
เช่นเดียวกับเด็กไว้ผมโก๊ะ เมื่อเกล้ามวยแล้วจะใช้น่ะซก ซึ่งเป็นรูปตัว U กับปิ่นรูปช้อน (ทาด้วย
อลูมิเนียม เงิน หรือสังกะสี ถ้ามีฐานะก็อาจจะทาด้วยทอง ป๎จจุบันไม่พบเครื่องประดับศีรษะที่ทาด้วย
ทอง) ขัดผมมวยเอาไว้ นอกจากนี้ในงานบุญสาคัญสตรีสูงอายุจะนาลูกป๎ดมาร้อยประดับมวยผม บาง
รายจะใช้ดอกไม้จริง ดอกไม้ผ้าสีต่างๆ มาประกอบกับลูกป๎ดประดับมวยผมอย่างงดงาม มีบ้าง
เหมือนกันที่ใช้หวีสับช่ว ยในการเกล้าผมด้วย การตกแต่งมวยผมเช่นนี้จะกระทาต่อเมื่อไปงานบุญ
เท่านั้น
ส่วนการแต่งกายของสตรีสูงอายุชาวมอญบางขันหมากจะนิยมสวมผ้าซิ่นหรือผ้าถุง
ซึ่งในอดีตทอผ้านุ่งใช้เอง แต่เสื้อแขนกระบอกสามส่วนนั้นซื้อผ้าขาวจากตลาดในตัวจังหวัดลพบุรีมา
ตัด ไม่นิยมสวมโจงกระเ บนแบบคนไทย นอกจากนี้ยังนิยมใช้สไบคล้องคอปล่อยชายยาว ๒ ข้าง ใน
อดีตเป็นผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง แต่ในป๎จจุบันจะถักด้วยด้ายสีขาวฝีมืองดงาม เป็นเรื่องประกวดประขัน
ฝีมือกันมาก เมื่อไปวัดจะใช้สไบพาดเฉียงไหล่ เวลากราบพระจะปล่อยชายข้างหนึ่งลงมารองกราบ
นอกจากนี้ยังพบสตรีช าวมอญนิยมสวมต่างหู เจาะหูกันเกือบทุกคน ลักษณะต่างหูเป็นแบบฟ๎กทอง
แบบระย้านิยมสวมสร้อยคอเป็นปกติ บางรายมีฐานะดีจะมีสร้อยตัวสวมไปงานบุญใหญ่ๆ
๒.๒.๓ ความเชื่อเรื่อง จุก โก๊ะ แกละ เอกลักษณ์เด็กมอญบางขันหมาก
การไว้ผมทรงโก๊ะมีส่วนสัมพันธ์กับความเชื่อในเรื่อง ผีโรงใหญ่ของชาวมอญบาง
ขันหมากเพราะว่าเด็กผู้ชายจะกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวในอนาคต เป็นผู้สืบทอดวงศ์ตระกูลและ
ชาติพันธุ์มอญต่อไป นอกจากนี้เด็กผู้ชายบางคนอาจจะเติบโตกลายเป็นหัวหน้าหรือผู้นาของตระกูล
ซึ่งมีหน้าที่จะต้องทาพิธีไหว้ผีโรงสืบต่อไปในภายภาคหน้า
สาหรับเด็กผู้หญิงที่ไว้ผมโก๊ะนั้นปรากฏอยู่บ้างเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อใน
เรื่องการเลี้ยงดูโดยเชื่อว่าเด็กที่ไว้ผมโก๊ะจะเลี้ยงง่ายไม่อ้อน ไม่เจ็บปุวยบ่อยๆ ไม่เป็นไข้ เติบโตดี
แข็งแรงนอกจากนี้บางครอบครัวก็มีความเชื่อเรื่องผีโรงใหญ่จึงให้ลูกผู้หญิงไว้ผมโก๊ะตั้งแต่แรกเกิดด้วย
เช่นเดียวกับเด็กผู้ชาย การเลี้ยงดูเด็กที่ไว้ผมโก๊ะเหมือนเด็กปกติแต่มักจะไม่ตีเพราะถือเป็นลูกหลาน

๑๓๐
บรรพบุรุษ ถ้าตีแล้วจะทาให้ผีเข้าคนเฒ่าคนแก่ในบ้าน ดังนั้นจึงพบว่าเด็ก ที่ไว้ผมโก๊ะจะแก่นและซน
มากเพราะว่าผู้ใหญ่มักจะต้องตามใจ
ส่วนพิธีกรรมที่จะต้องกระทาเมื่อเด็กไว้ผมโก๊ะ เริ่มจากพ่อแม่จัดเตรียมผ้าแดง หรือ
ผ้าขาวม้าสีแดง ๑ ผืนนาไปให้ผู้นาของตระกูลที่จะทาพิธีไหว้ผีโรงใหญ่เก็บรักษาไว้เมื่อทาพิธีไหว้ผีโรง
ใหญ่จะนาผ้าแดงมาใช้ร่วมในพิธีไหว้ด้วยสาหรับเด็กผู้หญิงที่จะไว้ผมโก๊ะพ่อแม่ไม่ต้องเสีย ผ้าแดงเริ่มไว้
ผมได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือหลังจากการโกนผมไฟ โดยโกนผมรอบๆ ขวัญปล่อยให้ผมบริเวณขวัญกลาง
กระหม่อมยาวเป็นปอยเล็กๆ บางรายจะตัดผมรอบๆ ปอยผมโก๊ะเป็นวงไรโดยรอบทาให้ดูสวยงาม
ยิ่งขึ้น บางรายก็ไว้ปลายปอยก็ได้เมื่อผมปอยยาวขึ้นจะถักเป็นเปียเล็กๆ น่ารักห้อยยาวไปข้างหลัง
พิธีโกนผมจะทาเมื่อเด็กโตพอสมควร ที่นิยมกันคืออายุ ๙ ขวบขึ้นไปพิธีโกนผมจะทา
อย่างง่ายๆ หรือพิธีใหญ่ก็แล้วแต่ฐานะของพ่อแม่ ถ้าจะโกนอย่างง่ายๆ ก็เตรียมอาหารใส่ปิ่นโต ๑ เถา
ไปถวายพระให้ทาพิธีโกนให้ ห้ามโกนกันเอง บางรายไม่ทาพิธีโกนแต่จะเริ่มไว้ผมที่โ กนให้ยาวขึ้นแล้ว
ตัดเป็นรูปทรงตามที่ต้องการต่อไป
ส่วนการทาพิธีโกนผมที่จัดเป็นงานสมโภชน์จะต้องตระเตรีนมงานเหมือนกัน งาน
บวชนาคอาจจะมีการแจกบัตรเชิญญาติพี่น้องถือเป็นโอกาสพบปะญาติมิตรไปพร้อมๆ กันอาจมีขบวน
แห่แหนเช่นแห่ช้าง มีมหรสพ ภาพยนตร์ ลิเก โขน เลี้ยงพระสงฆ์ ๙ รูป เด็กที่จะโกนผมให้แต่งชุดไทย
นุ่งโจงกระเบนเป็นส่วนมาก
ดังนั้น การแต่งกาย ของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็น พิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนฐานทุนทาง
วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญและ สามารถใช้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ และ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สาคัญ ของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรีได้ โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถมาท่องเที่ยวได้ โดยเฉพะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
และงานบุญประเพณีต่างๆ ของทุกปี
๒.๓ ซาโม่น: ตลาดมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อาชีพ หลัก ดั้งเ ดิม ของชาวมอญบางขันหมาก คือการทานา ว่างจากงานทานาก็ทา
หัตถกรรมจักสานทั้งหญิงและชา ย ทั้งเครื่องมือจับปลา เครื่องใช้ในครัวเรือน ฝีมือจักสานละเอียด
ประณีตงดงามมาก ยังมีอาชีพการทาอิฐ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี อิฐมอญบาง
ขันหมากมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของท้องตลาด และชาวมอญบางขันหมากจับปลาน้าจืดเป็นล่าเป็น
สันและยังรู้จักการถนอมอาหารเกี่ยวกับปลาเป็นอย่างดี อาหารส่วนใหญ่คล้ายคนไทยทั่วไป แต่มี
อาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมากเท่านั้น กล่าวคือ ข้าวแช่ ซึ่งเป็นอาหารพิเศษที่มี
เฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือหน้าร้อนเท่านั้น โดยจะใช้ข้าวหอมมะลิหุงให้สุกแล้วอบควันเทียน
ใช้ข้าวลงแช่ในน้าเย็นที่ลอยดอกมะลิ แล้วกินพร้อมกับข้าวที่เตรียมไว้ จะได้อาหารที่เย็นและมีกลิ่น
หอมชื่นใจ คลายร้อนได้ นอกจากนั้นยังมีแกงมะตาด แกงกระเจี๊ยบ และแกงเอื้อง เป็นต้น

๑๓๑
เพื่อเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมาก พระป๎ญญาวุฒิผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดอัมพวันจึงได้นา ชาวมอญบางขันหมาก ได้ ริเริ่มและประสานการดาเนินการจัด “ชาโม่น : ตลาด
มอญเมืองละโว้” (ชาเป็นภาษามอญแปลว่าตลาด โม่นเป็นคาเรียกตัวเองของชนชาติมอญในสาเนียง
มอญ) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการท่ องเที่ยววิถีมอญ ย้อนสันวาน ริมน้าวัดอัมพวัน โดยจัดขึ้นเป็นครั้ง
แรกเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยได้จัดให้มีอาหารพื้นบ้าน /อาหารสุขภาพจาหน่ายให้รับประทาน
กันอย่างจุใจ เช่น คนอมจีน แกงหยวกกล้วย แกงดอกงิ้ว แกงกระเจี๊ยบ แกงมอญ แกงมะตาด แกง
เลียงใบกระเพรา แกงสันตร า ข้าแช่ น้าพริกมอญ ขนมแดกงา ขนมเบื้องมอญ ขนมหัวเราะ ขนม
ดอกบัว ขนมตอยกนะ เป็นต้น มีผู้สนใจ “ช๊อป ชิม และแชร์ ” กันอย่างมีความสุข /สนุกสนานกันเป็น
จานวนมาก และได้กาหนดจัด “ชาโม่น : ตลาดมอญเมืองละโว้ ” ขึ้นเป็นประจาทุกวันเสาร์ต้นเดือน
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. โดยได้นาอาหารและงานหัตถกรรมฝีมือละเอียดประณีตงดงาม
เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมาก มาจัดจาหน่ายให้ได้ “ช๊อป ชิม และแชร์ ” กันเป็นจานวน
มากมีผู้สนใจจากทั้งชุมชนบางขันหมากและจากท้องถิ่นอื่นๆ มาเที่ยวชมและ “ช๊อป ชิม และแชร์ ”
กันจานวนมาก โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็น ประจาทุกวันเสาร์ต้นเดือน และได้จัด ครั้งที่ ๘ ขึ้นเมื่อ ในวัน
เสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ และจะจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันเสาร์/อาทิตย์ต้นเดือน
ดังนั้น “ชาโม่น : ตลาดมอญเมืองละโว้ ” ของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็น พิพิธภัณฑ์มี
ชีวิต บนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญ ญาไทยรามัญ ที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญและ สามารถใช้ เป็น
แหล่ง เรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สาคัญ ของชาว มอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้ โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถมาท่องเที่ยวได้ เป็นประจาทุก
วันเสาร์/อาทิตย์ต้นเดือนตลอดทั้งปี
๒.๔ การละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี
การละเล่น พื้นบ้านของชาวมอญบางขันหมากส่วนมากจะนิยมเล่นในประเพณีสงกรานต์
ชาวไทยและมอญ กาหนดให้วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ของทุกปี
เช่นกัน อันเป็นระ ยะเวลาที่ ชาวมอญจะร่วมประกอบประเพณีทางศาสนาอย่างพร้อมเพรียงกันถึง ๕
วันติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่การทาบุญเลี้ยงพระ ด้วยข้าวสงกรานต์ (ข้าวแช่ ) การแห่นกแห่ปลาไปปล่อยที่
วัด การแห่หางหงส์ การสรงน้าพระ การรดน้าผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ตลอดจนการเล่นสาดน้าสงกรานต์
การเล่น สะบ้า และการเล่นตี่จับ แม้ว่าป๎จจุบันมอญบางขันหมากจะละเว้นบ้างบางพิธีและหันมา
ปฏิบัติตามแบบไทย เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลาและเงิน ตลอดจนขาดผู้ริเริ่ม บางพิธีในประเพณี
สงกรานต์จึงเริ่มจะสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย เช่น การเล่นสะบ้า และการเล่นทะแยมอญ เป็นต้น แต่
ก็ยงั พอหาดูได้จากมอญกลุ่มอื่นๆ

๑๓๒
การละเล่นของชาวมอญแบ่งแยกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ๑) การละเล่นต่างๆ เช่น
ทอยสะบ้า ตี่จับ มอญซ้อนผ้า เสื้อกินวัว เป็นต้น ในการละเล่นนั้นเล่นเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันใน
ชุมชน รวมทั้งเป็นการผ่อนคล้ายร่างกายและจิตใจ และ ๒) เล่นเข้าผีต่างๆ เช่น ผี นางด้ง ผีสุ่ม ผีลิงลม
เป็นต้น ในการเล่นเข้าผีนั้นจะมีการร้องเพลงประกอบโดยจะมีผู้เล่นที่เป็นตัวแทนเชิญผีให้เข้ามา
ประทับร่างอยู่ตรงกลางส่วนคนอื่นๆ นั้นตั้งวงล้อมรอบช่วยกันปรบมือร้องเพลงกันอย่างครึกครื้น
ดังนั้น การละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนฐานทุน
ทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญและ สามารถใช้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรีได้ โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถมาท่ องเที่ยวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ของ ทุกปี
๒.๕ ภาษามอญ ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ในอดีตมีการศึกษาภาษามอญในวัดมีพระสงฆ์เป็นผู้สอน สานักศึกษาสาคัญคือ วัดโพธิ์
ระหัตและวัดอัมพวัน ชายชาวมอญในอดีตส่วนใหญ่จึงอ่านและเขียนภาษามอญได้ ส่วนหญิงชาว
มอญจะไม่ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาหญิงชาวมอญจึงคงพูดภาษามอญได้เพียงอย่างเดียว เมื่อ
ระบบการศึกษาในโรงเรียนมีบทบาทแทนวัดและพระสงฆ์ทาให้ผู้รู้ในการอ่านและเขียนภาษามอญลด
น้อยลงเหลือแต่ผู้ที่ฝ๎กใฝุจริงๆ เมื่อ พ .ศ. ๒๕๓๐ มีผู้อ่านเขียนภาษามอญในหมู่บ้าน มอญบาง
ขันหมากได้ไม่เกิน ๑๐ คน สาหรับการพูดภาษามอญนั้นชาวมอญบางขันหมากยังสามารถพูดได้
เกือบทุกคน แม้กระทั่งเด็ก และหากชาวมอญผู้ใดมีคู่สมรสเป็นคนไทย และเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านจะ
สามารถพูดและเข้าใจภาษามอญได้ในที่สุด การพูดภาษามอญในหมู่บ้านจึงยังเป็นความเข้มข้นทาง
วัฒนธรรมอยู่มาก พระภิกษุสวดมนต์เป็นภาษามอญ
ดังนั้น ภาษามอญ ของชาวมอญบางขันหมากนี้ จึงเป็น พิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนฐานทุนทาง
วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญและ สามารถใช้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ และ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สาคัญ ของชาว มอญบางขันหมาก ตาบลบ างขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรีได้ โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถมาท่องเที่ยวได้
๒.๖ อิฐมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อิฐมอญบางขันหมาก ได้ชื่อว่าเป็นอิฐมอญที่มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพดีเป็นที่นิยม
ใช้กันทั่วไปในการก่อสร้างอา คารบ้านเรือน ซึ่งผู้คนทั่วไปได้ทราบถึงชื่อเสียงของอิฐมอญในด้าน
คุณภาพดีราคาถูก มาตั้งแต่โบราณตั้งแต่ยุคสมัยยังเป็นเด็กและสิ่งที่ได้เห็นก็คือ ชาวบ้านบางขันหมาก
ทาอิฐมอญมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน เพื่อเสริมรายได้ในครอบครัวและบางครอบครัวก็ทาเป็นอาชีพ
หลักจากรุ่ นสู่รุ่นจนถึงวันนี้ อิฐมอญบางขันหมากมี ๓ แบบ คือ ๑) อิฐมอญขนาดทั่วไป ๒) อิฐมอญ
ขนาดใหญ่ และ ๓) อิฐมอญขนาดจัมโบ้

๑๓๓
ป๎จจุบันอาชีพอิฐมอญในบ้านบางขันหมากนั้นค่อนข้างมีน้อยลงไม่ค่อยมีคนนิยมเท่าที่ทา
กันแล้วด้วยสถานที่ไม่อานวย และต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง แต่ภาพก้อ นอิฐในโรงเผาที่กลุ่มด้วยควัน
ในเตายังคงติดตาสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวมอญบางขันหมากอยู่เสมอเพราะอิฐมอญบางขันหมาก
นั้นขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพความคงทนที่เป็นที่นิยมในย่านนี้สมดังคาขวัญของตาบลบางขันหมากที่ว่า
“อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”
การทาอิฐมอญของชุมชนมอญบางขันหมากก็จะมี อัตลักษณ์ที่โดดเด่นในการทา วัตถุดิบ
ขั้นตอนการทาที่ ประณีต แต่เมื่อเวลาผ่านไปตามยุคตามสมัยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ในสมัยก่อนชุมชนชาวมอญนิยมกันมากในเรื่องการทาอิฐมอ ญ ซึ่งส่วนใหญ่ วัตถุดิบก็หาได้ง่าย
ทั่วในท้องถิ่น และยังสร้างรายได้ให้คนในอดีตได้ดี แต่ป๎จจุบันเริ่มมี ผู้สนใจน้อยลง เพราะใช้แรงงานที่
หนักแถมรายได้ยังน้อย เนื่องจากส่วนมากคนที่ทาเป็นหรือทามาตั้งแต่ดั้งเดิมก็เริ่มมีอายุมากขึ้นและ
สุขภาพร่างกายก็แย่ลงไป จนไม่สามารถทาอิฐมอญต่ อไปได้ แต่ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างในชุมชนมอญ
บางขันหมาก แต่ก็ไม่ได้ทาเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง แต่บางคนก็ทาไว้ใช้และถ้าใครมาขอซื้อก็จะขาย
และเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ส่วนมากก็จะออกไปหางานทานอก ชุมชน ทาให้ไม่มี การสืบทอดต่อในเรื่องของ
การทาอิฐมอญจนทาให้อาชีพ ที่เป็นอัต ลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมากนี้ค่อยๆ หายไปจากชุมชน
มอญบางขันหมาก
ดังนั้น การ ทาอิฐมอญ ของชาวมอญบางขันหมาก นี้จึงเป็น พิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนฐานทุน
ทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญและ สามารถใช้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญของชาวมอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรีได้ โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถมาท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง หน้าแล้ง
(หน้าฝนจะไม่ค่อยทากันเพราะฝนตกทาให้อิฐเสียหาย )
๓. แผนส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาบลบางขันหมา ก ด้านงานสถาปัตยกรรม
แผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก ด้านงาน
สถาป๎ตยกรรม ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่
เป็นแหล่งเรียนรู้และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญ ๑ แหล่ง ดังนี้
๓.๑ งานสถาป๎ตยกรรมของชาวมอญ ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ชาวมอญบางขันหมากนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดและมีใจบุญสุนทาน โดยสร้างวัด
ไว้เป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณและความเชื่อของคนมอญบางขันหมากรวม ๔ วัด ที่วัดจะมีเสาหงส์
ซึง่ สิ่งสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่ างระหว่างวัดมอญและวัดไทย วัดมอญทุกวัดที่บ้านบาง
ขันหมากจะมีเสาหงส์อยู่ด้านหน้าของวัดเสมอ เพราะถือว่ามอญสืบเชื้อสายมาจากเมืองหงสาวดีอัน
เป็นเมืองหลวงของมอญแต่เดิม ตามตานานเมืองหงสาวดีนั้นกล่าวกันว่าขณะที่กาลังสร้างเมืองนั้นพระ

๑๓๔
เจ้าแผ่นดินมอญได้ทอดพระเนตรเห็นห งส์กาลังทารังอยู่ที่เกาะใกล้กับเมือง ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี
จึงได้ขนานนามเมืองที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่า “หงสาวดี ” หงส์จึงเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของชาวมอญมา
ตั้งแต่ตอนนั้น
การสร้างวัดของชาวมอญบางขันหมากนี้นับเป็นสถาป๎ตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ ดังนั้น วัด
ทั้ง ๔ วั ดนี้ จึงเป็น ฐานทุนทาง วัฒนธรรมไทยรามัญ ที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญและ สามารถใช้ในการ
ส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทาง วัฒนธรรมไทยรามัญ ของชาวมอญบางขันหมาก
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้ โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถมา
ท่องเที่ยวได้ตลอดปี โด ยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงงานเทศกาลสาคัญ เช่น งานสงกรานต์ช่วง
๑๓-๑๗
เมษายนของทุกปี กล่าวคือ
๑. วัดโพธิ์ระหัต ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ สร้างขึ้นเมื่อปี พ .ศ. ๒๓๓๙ จัดได้ว่าเป็นวัดมอญที่
เก่าแก่ที่สุดในชุมชนมอญบ้านบางขันหมาก

เมื่อชาวมอญได้อพยพมารวมกลุ่มตั้งบ้านเ รือน ประมาณ ๒๐๐ หลังคาเรือน เห็นทาเล
เป็นท้องทุ่งนาว่างเปล่าและภูมิประเทศมีแม่น้าลพบุรีไหลผ่าน ชาวมอญนั้นปกติเป็นผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว จึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้น ขนานนามวัดเป็นภาษารามัญหรือ
ภาษามอญว่า “เถี่ยอะตาว” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่ า วัดเหนือ หมายถึง สถานที่ตั้งวัดอยู่เหนือแม่น้า
ลพบุรี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดโพธิ์ระหัด ” หมายความว่า วัดแห่งนี้มีระหัดวิดน้าอยู่ใกล้ต้นโพธิ์ มี
การสวดมนต์เป็นภาษามอญเป็นส่วนมากจนถึงป๎จจุบัน

๑๓๕
๒. วัดกลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๕ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสานัก
ปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดลพบุรี แห่งที่ ๔ (ธรรมยุต ) โดยมี พระกิตติญาณเมธี ภูริปํฺโญ เจ้าอาวาส
และรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) เป็นเจ้าสานัก

๓. วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๕ เป็นวัดที่พระภิ กษุสงฆ์จากวัด
มอญอื่นๆ มักจะมารวมทาสังฆกรรมที่โบสถ์ของวัดนี้

๔. วัดราษฏร์ศรัทธาทา หรือวัดทุ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ เป็นวัด
มอญเพียงวัดเดียวที่ไม่ได้สร้างอยู่ริมแม่น้าลพบุรี แต่ออกมาสร้างอยู่ที่ทุ่งนาจึงเรียกว่"วัา ดทุ่ง"

ดังนั้น งานสถาป๎ตยกรรมของชาวมอญบางขันหมากนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนฐานทุนทาง
วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญและ สามารถใช้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ และ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สาคัญ ของชาว มอญบางขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรีได้ โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถมาท่องเที่ยวที่วัดทั้ง ๔ วัดนี้ ได้ทุกวัน

๑๓๖
๔. แผนส่งเสริมการเรียนรูท้ าง วัฒนธรรมตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
การพัฒนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่เป็น
อัตลักษณ์สาคัญ ทั้ง ๑๑ แห่งนี้ สามารถใช้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ ทาง วัฒนธรรม ที่สาคัญ ของชาว มอญบาง
ขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้ ตลอดทั้งปี โดยผู้สนใจสามารถมา
เรียนรู้ทาง วัฒนธรรมตาบลบางขันหมาก ได้ดังนี้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ระยะเวลา
กิจกรรม/สาระ
ผู้ถ่ายทอด/จัด
[แหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
กิจกรรมการ
ทางวัฒนธรรม] การเรียนรู้
เรียนรู้
๑. ด้านความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
๑.๑ ประเพณี ๑๓-๑๗
ประเพณีขึ้นปีใหม่ การ ชาวมอญบาง
สงกรานต์
เมษายน ทาบุญ การสรงน้าพระ ขันหมาก

๑.๒ พิธีกรรม
ไหว้ผีประจา
ตระกูล

๑.๓ ประเพณี
ตักบาตรน้าผึ้ง

การราลึกถึงบรรพบุรุษ
การละเล่นพืน้ บ้าน
อาหารพื้นบ้านที่
เป็นอัตลักษณ์ การแต่ง
กาย จุก โก๊ะ แกละ
เป็นต้น
เดือน ๖-๘ ความเชื่อ/พิธีกรรม
ชาวมอญบาง
การราลึกถึงผีประจา ขันหมาก
ตระกูล/ผีบรรพบุรุษ/ผี
ประจาชุมชน

วันพระ ขึ้น ความเชื่อ/พิธีกรรม/
๑๕ ค่า
การทาบุญ/การแต่ง
เดือน ๑๐ กายที่เป็นอัตลักษณ์

ชาวมอญบาง
ขันหมาก

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนรู้

ได้เรียนรู้ทาความเข้าใจ
ในคุณค่าและ
ความสาคัญของ
ประเพณีสงกรานต์ซึ่ง
เป็นความเชื่อและ
ประเพณีที่สาคัญมาก
ของชาวมอญบาง
ขันหมาก
ได้เรียนรู้ทาความเข้าใจ
ในคุณค่าและ
ความสาคัญของพิธีกรรม
ไหว้ผีประจาตระกูลซึ่ง
เป็นความเชื่อและ
พิธีกรรมที่สาคัญมาก
ของชาวมอญบาง
ขันหมาก
ได้เรียนรู้ทาความเข้าใจ
ในคุณค่าและความ
สาคัญของประเพณีตัก
บาตรน้าผึ้งซึ่งเป็นวิถี
ชีวิตความเชื่อและ
ประเพณีที่สาคัญของ
ชาวมอญบางขันหมาก

๑๓๗
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ระยะเวลา
กิจกรรม/สาระ
ผู้ถ่ายทอด/จัด
[แหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
กิจกรรมการ
ทางวัฒนธรรม] การเรียนรู้
เรียนรู้
๑.๔ ประเพณี หน้าน้า
วิถีชีวิตริมแม่น้า/ความ ชาวมอญบาง
ทอดผ้าปุาทางเรือ หลังออก เชือ่ /พิธีกรรม/การ
ขันหมาก

พรรษา

ทาบุญ/การแต่งกายที่
เป็นอัตลักษณ์

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนรู้
ได้เรียนรู้ทาความเข้าใจ
ในคุณค่าและ
ความสาคัญของ
ประเพณีทอดผ้าปุาทาง
เรือซึ่งเป็นวิถีชีวิตความ
เชื่อและประเพณีที่
สาคัญของชาวมอญบาง
ขันหมาก

๒. ด้านวิถีชีวิตและการทามาหากิน
๒.๑ ข้าวแช่:
๑๓-๑๗
อาหารพื้นบ้านที่
ผู้ทรงภูมิป๎ญญา ได้เรียนรู้ทาความเข้าใจ
อาหารพื้นบ้าน
เมษายน เป็นอัตลักษณ์ การแต่ง ด้านอาหารชาว ในคุณค่าและ
ความสาคัญของข้าวแช่
กาย
มอญบาง
ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่
ขันหมาก
เป็นวิถีชีวิตและภูมิ
ป๎ญญาที่สาคัญของชาว
มอญบางขันหมาก
๒.๒ การแต่ง
ได้เรียนรู้ทาความเข้าใจ
ตลอดปี
วิถีชีวิต/การแต่งกายที่ ชาวมอญบาง
กายของชาวมอญ (ในช่วง
ในคุณค่าและ
เป็นอัตลักษณ์
ขันหมาก
ความสาคัญของการแต่ง
เทศกาล
กายซึ่งเป็นวิถีชีวิตภูมิ
ต่างๆ)
ป๎ญญาและอัตลักษณ์ที่
สาคัญของชาวมอญบาง
ขันหมาก
๒.๓ ซาโม่น:
ทุกวัน
วิถีชีวิต/ภูมิป๎ญญา
ผู้ทรงภูมิป๎ญญา ได้เรียนรู้ทาความเข้าใจ
ตลาดมอญบาง
เสาร์/
อาหารพื้นบ้าน/งาน
ด้านต่างๆ และ ในคุณค่าและ
ขันหมาก
ความสาคัญของวิถีชีวิต/
อาทิตย์ต้น หัตถกรรม/พืชผัก
ชาวมอญบาง

เดือน

พื้นบ้าน/การแต่งกาย/ ขันหมาก
การละเล่น/ดนตรีที่
เป็นอัตลักษณ์

ภูมิป๎ญญาอาหาร
พื้นบ้าน/งาน
หัตถกรรม/พืชผัก
พื้นบ้าน/การแต่งกาย/

๑๓๘
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ระยะเวลา
[แหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม] การเรียนรู้

กิจกรรม/สาระ
การเรียนรู้

ผู้ถ่ายทอด/จัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนรู้

การละเล่น/ดนตรีที่
เป็นอัตลักษณ์ที่สาคัญ

๒.๔ การละเล่น ตลอดปี
พื้นบ้าน
(ในช่วง

เทศกาล
ต่างๆ)

๒.๕ ภาษามอญ ตลอดปี

๒.๕ อิฐมอญ

ตลอดปี

ของชาวมอญบาง
ขันหมาก
วิถีชีวิต/ความเชื่อ/
ผู้ทรงภูมิป๎ญญา ได้เรียนรู้ทาความเข้าใจ
การละเล่นพื้นบ้านที่
ด้านการละเล่น ในคุณค่าและ
ความสาคัญการละเล่น
เป็นอัตลักษณ์
พื้นบ้านและ
พื้นบ้านซึ่งเป็นวิถีชีวิตภูมิ
ชาวมอญบาง
ป๎ญญาและอัตลักษณ์ที่
ขันหมาก
สาคัญของชาวมอญบาง
ขันหมาก
วิถีชีวิต/ภาษาที่เป็นอัต ผู้ทรงภูมิป๎ญญา ได้เรียนรู้ทาความเข้าใจ
ลักษณ์
ด้านภาษามอญ ในคุณค่าและ
และชาวมอญ ความสาคัญของภาษาซึ่ง
เป็นวิถีชีวิต/ภูมิป๎ญญา
บางขันหมาก
และอัตลักษณ์ที่สาคัญ
ของชาวมอญบาง
ขันหมาก
วิถีชีวิต/อาชีพและการ ผู้ทรงภูมิป๎ญญา ได้เรียนรู้ทาความเข้าใจ
ทามาหากินที่เป็นภูมิ ด้านการทาอิฐ ในคุณค่าและ
ความสาคัญของอิฐมอญ
ป๎ญญาและอัตลักษณ์
มอญบาง
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตอาชีพและ
ชาวมอญ
ขันหมาก
การทามาหากินที่เป็น
ภูมิป๎ญญาและอัตลักษณ์
ชาวมอญบางขันหมาก

๑๓๙
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ระยะเวลา
กิจกรรม/สาระ
[แหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม] การเรียนรู้
๓. ด้านงานสถาปัตยกรรม
๓.๑ งาน
สถาป๎ตยกรรมที่เป็นอัต
ตลอดปี
สถาป๎ตยกรรมของ
ลักษณ์ของชาวมอญ
ชาวมอญ [วัดทั้ง
๔ วัด ]

ผู้ถ่ายทอด/จัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนรู้

เจ้าอาวาสและผู้
ทรงภูมิป๎ญญา
ชาวมอญบาง
ขันหมาก

ได้เรียนรู้ทาความเข้าใจ
ในคุณค่าและ
ความสาคัญของงาน
สถาป๎ตยกรรมของชาว
มอญ [ที่แสดงออกเป็น
งานสถาป๎ตยกรรมของ
วัดทั้ง ๔ วัด ] ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อ/ภูมิ
ป๎ญญาและอัตลักษณ์ที่
สาคัญยิ่งของชาวมอญ
บางขันหมาก

๕. ปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
การพัฒนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ที่เป็น
อัตลักษณ์สาคัญ ทั้ง ๑๑ แห่งนี้ สามารถใช้ เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สาคัญ ของชาวมอญบาง
ขันหมาก ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวั ดลพบุรีได้ ตลอดทั้งปี โดยนักท่องเที่ยวสามารถ
มาท่องเที่ยวได้ ตามปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาบลบางขันหมาก ได้ ดังนี้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต
[แหล่งเรียนรู/้ ท่องเที่ยวเชิง
๕ ๖ ๗
วัฒนธรรม]
๑. ด้านงานความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
๑.๑ ประเพณีสงกรานต์
๑.๒ พิธีกรรมไหว้ผีประจา
ตระกูล
๑.๓ ประเพณีตักบาตรน้าผึ้ง
๑.๔ ประเพณีทอดผ้าปุาทาง
เรือ

๘

เดือน (จันทรคติ)
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑

๒

๓

๔

๑๔๐
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต
[แหล่งเรียนรู/้ ท่องเที่ยวเชิง
๕
วัฒนธรรม]
๒. ด้านวิถีชีวิตและการทามาหากิน
๒.๑ ข้าวแช่: อาหารพื้นบ้าน
๒.๒ การแต่งกายของชาวมอญ
๒.๓ ซาโม่น: ตลาดมอญบาง
ขันหมาก
๒.๔ การละเล่นพื้นบ้าน
๒.๕ ภาษามอญ
๒.๕ อิฐมอญ
๓. ด้านงานสถาปัตยกรรม
๓.๑ งานสถาป๎ตยกรรมของ
ชาวมอญ [วัดทั้ง ๔ วัด ]

๖

๗

๘

เดือน (จันทรคติ)
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑

๒

๓

๔

บทที่ ๗
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะจากการวิจัย
สรุปการวิจัย
๑. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ย่อย ๓ ประการ ดังนี้
๑.๑ เพื่อ ศึกษา ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ ตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๑.๒ เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๑.๓ เพื่อ จั ดทาแผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบล
บางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๒. วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทยรามัญเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบลบางขันห
มาก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี นี้ ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยดาเนินการ ๓ ระยะต่อเนื่องกัน ดังนี้
๒.๑ การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทยรามัญ ตาบลบาง
ขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
๒.๑.๑ ใช้การวิจัยเชิงสารวจ โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม (field study)
๒.๑.๒ ประชากร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล สาคัญ คือ ๑) ผู้ทรงภูมิป๎ญญาทาง
วัฒนธรรม และ ๒) ปราชญ์/ผู้รู้ชาวบ้าน/ผู้นาท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)
๒.๑.๓ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะเด่นทางสังคมที่เ อื้อต่อการเป็นพลังขับเคลื่อน
ให้ตาบล บางขันหมาก สามารถ เรียนรู้ได้ ตลอดชีวิต และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม สู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน /สังคมและวัฒนธรรมของ ตาบลบางขันหมาก ได้
๒.๑.๔ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ประกอบกัน คือ การสารวจชุมชน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การประชุมกลุ่มเฉพาะ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสาร
๒.๑.๕ นาข้อมูลที่ เก็บรวบรวม ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
แล้ววิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

๑๔๒
๒.๒ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
๒.๒.๑ ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
๒.๒.๒ ประชากร ประกอบด้วย ๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล สาคัญ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
“ไตรพลังในการพัฒนา-สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ได้แก่
๑) ภาควิชาการ (พลังป๎ญญา) [มหาวิทยาลัยราชภัฏ / สถาบันการศึกษา/หน่วย
ราชการต่างๆ]
๒) ภาคชุมชน/วัฒนธรรม (พลังความร่วมมือ ) [วัด ๔ วัด/สภาวัฒนธรรมตาบล /
โรงเรียน ๒ แห่ง/อบต./ชมรมผู้สูงอายุ/สภาเด็กเยาวชน/กลุ่มอาชีพ/ร้านค้า OTOP/ฯลฯ]
๓) ภาคนโยบาย/ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้อง (พลังนโยบาย) [วัฒนธรรมจังหวัด /
พัฒนาการจังหวัด/การท่องเที่ยวภาค ๗]
๒.๒.๓ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ๑) ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม ๒) วิถีชีวิตและ
การทามาหากิน และ ๓) งานสถาป๎ตยกรรม
๒.๒.๔ ประยุกต์ ใช้เทคนิคการประชุมเชิงสร้างสรรค์ (FSC) โดยประชุมกลุ่มเฉพาะ
จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประสานพลังกัน โดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming
กล่าวคือ P-ร่วมกันวางแผนและตัดสินใจ D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน -พัฒนาพิพิธภัณฑ์มี ชีวิต ฯ
C-ร่วมกันกากับ /ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ A-ร่วมกันนาผลของการประเมินสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น
๒.๒.๕ ผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และจัดการความรู้
(KM) และหาทางที่จะนาไปบรรจุไว้ในแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรต่อไป
๒.๓ การจัดทาแผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบาง
ขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
๒.๓.๑ ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
๒.๓.๒ ประชากร ประกอบด้วย ๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล สาคัญ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
“ไตรพลังในการพัฒนา-สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ได้แก่
๑) ภาควิชาการ (พลังป๎ญญา) [มหาวิทยาลัยราชภัฏ / สถาบันการศึกษา/หน่วย
ราชการต่างๆ]
๒) ภาคชุมชน/วัฒนธรรม (พลังความร่วมมือ ) [วัด ๔ วัด/สภาวัฒนธรรมตาบล /
โรงเรียน ๒ แห่ง/อบต./ชมรมผู้สูงอายุ/สภาเด็กเยาวชน/กลุ่มอาชีพ/ร้านค้า OTOP/ฯลฯ]
๓) ภาคนโยบาย/ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้อง (พลังนโยบาย) [วัฒนธรรมจังหวัด /
พัฒนาการจังหวัด/การท่องเที่ยวภาค ๗/อบจ./ฯลฯ]

๑๔๓
๒.๓.๓ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ๑) ความเชื่อ ประเพณี และพิธีก รรม ๒) วิถีชีวิตและ
การทามาหากิน และ ๓) งานสถาป๎ตยกรรม
๒.๓.๔ ประยุกต์ ใช้เทคนิคการประชุมเชิงสร้างสรรค์ (FSC) โดยประชุมกลุ่มเฉพาะ
จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประสานพลังกัน โดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming
กล่าวคือ P-ร่วมกันวางแผนและตัดสินใจ D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน -พัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ฯ
C-ร่วมกันกากับ /ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ A-ร่วมกันนาผลของการประเมินสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น
๒.๓.๕ ผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และจัดก ารความรู้
(KM) และหาทางที่จะนาไปบรรจุไว้ในแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรต่อไป
๓. ผลการวิจัย
๓.๑ ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทย รามัญ ตาบล บางขันหมาก อาเภอ เมือง
จังหวัดลพบุรี
๓.๑.๑ ประวัติความเป็นมาและการตั้งถิ่นฐาน
๓.๑.๒ สภาพหมู่บ้านชาวมอญบางขันหมาก
๓.๑.๓ วิถีชีวิต ประเพณี และพิธีกรรมของชาวมอญบางขันหมาก
๓.๑.๔ วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมาก
๑) ภาษามอญของชาวมอญบางขันหมาก ในอดีตมีการศึกษาภาษามอญในวัดมี
พระสงฆ์เป็นผู้สอน สานักศึกษาสาคัญคือ วัดโพธิ์ระหัตและวัดอัมพวัน ชายชาวมอญในอดี ตส่วนใหญ่
จึงอ่านและเขียนภาษามอญได้ ป๎จจุบัน ชาวมอญบางขันหมากยังสามารถพูดได้เกือบทุกคน พระภิกษุ
สวดมนต์เป็นภาษามอญ โดยมีการอนุรักษ์ภาษามอญให้คงอยู่สืบไปด้วยการจัดการเรียนการสอน
ภาษามอญในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่วัดอัมพวัน
๒) การแต่งกายของชาวมอญบางขันหมาก ชายชาวมอญบางขันหมากไว้ผมรอง
ทรง นิยมนุ่งผ้าโสร่งสวมเสื้อคอกลมผ่าอกและคาดผ้าขาวม้าที่เอว สตรีสูงอายุนิยมไว้ผมมวยเกล้าสูงไว้
กลางศีรษะตาแหน่งใกล้ๆ
๓) ความเชื่อเรื่อง จุก โก๊ะ แกละ เอกลักษณ์เด็กมอญบางขันหมาก โดยมีส่วน
สัมพันธ์กับความเชื่อในเรื่องผีโรงใหญ่ของชาวม อญบางขันหมากเพราะว่าเด็กผู้ชายจะกลายเป็น
หัวหน้าครอบครัวในอนาคต เป็นผู้สืบทอดวงศ์ตระกูลและชาติพันธุ์มอญต่อไป
๔) ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ ถือว่าสงกรานต์ เป็นเทศกาลปีใหม่ โดยชาว
มอญบางขันหมากจะไปทาบุญในเทศกาลสงกรานต์ถึง ๕ วันเต็ม ตอนเช้าไปทาบุญที่วัดเมื่อก ลับจาก
วัดจะเล่นสนุกสนานร้องราทาเพลงกันในหมู่บ้าน ลานบ้าน ถึงเวลาเพลจะนาข้าวสงกรานต์ไปถวาย

๑๔๔
พระ ตอนบ่ายจะบังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ สรงน้าพระ แล้วจึงเล่นสงกรานต์กันในหมู่ชาวบ้านที่ไปวัด
ตกเย็นจะมีการขนทรายเข้าวัดและก่อพระเจดีย์ทราย พระทาพิธีสวดมนต์เย็น
๕) อาหาร อาหารของชาวมอญบางขันหมากส่วนใหญ่คล้ายคนไทยทั่วไป แต่มี
อาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมากเท่านั้น เช่น ข้าวแช่ แกงกระเจี๊ยบ แกงมะสั้น แกง
เอื้อง แกงพุทรา เป็นต้น
๖) การละเล่นของชาวมอญบางขันหมาก เช่น สะบ้า มอญซ่อนผ้า เป็นต้น
๓.๒ การพัฒนาพิพิธ ภัณฑ์มีชีวิต บนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่สามารถเชื่อมโยงสู่ การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ดังนี้
๓.๒.๑ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๑ ภูมิป๎ญญาด้านงานศิลปะและหัตถกรรม
๓.๒.๒ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๒ ภูมิปญ
๎ ญาด้านประเพณี (สงกรานต์)
๓.๒.๓ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๓ ภูมิป๎ญญาด้านประเพณี (ผ้าปุาทางเรือ)
๓.๒.๔ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๔ ภูมิป๎ญญาด้านประเพณี (ตักบาตรน้าผึ้ง)
๓.๒.๕ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๕ ภูมิป๎ญญาด้านพิธีกรรม/ความเชื่อ (ไหว้ผีมอญ)
๓.๒.๖ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๖ ภูมิป๎ญญาด้านอาหารพื้นบ้าน
๓.๒.๗ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๗ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (ตลาดมอญ)
๓.๒.๘ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๘ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (การแต่งกาย)
๓.๒.๙ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๙ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (ภาษามอญ)
๓.๒.๑๐ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๑๐ ภูมปิ ๎ญญาด้านวิถีชีวิต (การละเล่นพื้นบ้าน)
๓.๒.๑๑ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ๑๑ ภูมิป๎ญญาด้านวิถีชีวิต (อิฐมอญ)
๓.๓ การ จัดทาแผนส่งเสริม การเรียนรู้ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบล
บางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึง่ เป็นการนาทุน ทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญ
เชื่อมโยงสู่การเรียนรู้และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่
๑.๓.๑ แผนส่งเสริม การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก
ด้านความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม ได้แก่ ๑) ประเพณีสงกรานต์ ๒) พิธีกรรมไหว้ผี ประจาตระกูล
๓) ประเพณีตักบาตรน้าผึ้ง และ ๔) ประเพณีทอดผ้าปุาทางเรือ
๑.๓.๒ แผนส่งเสริม การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก
ด้านวิถีชีวิตและการทามาหากิน ได้แก่ ๑) ข้าวแช่ : อาหารพื้นบ้าน ๒) การแต่งกาย ของชาวมอญ
๓) ซาโม่น: ตลาดมอญบางขันหมาก ๔) การละเล่นพื้นบ้าน ๕) ภาษามอญ และ ๖) อิฐมอญ
๑.๓.๓ แผนส่งเสริม การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลบางขันหมาก
ด้านงานสถาป๎ตยกรรม ได้แก่ งานสถาป๎ตยกรรมของชาวมอญ [วัดทั้ง ๔ วัด ]

๑๔๕
อภิปรายผลการวิจัย
๑. ภูมิป๎ญญาคือพลังทางวัฒนธรรม เป็นอาวุธสาคัญเพื่อต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจทุนนิยม ต้อง
บารุงรากแก้วที่สาคัญนี้ให้สมบูรณ์ แข็งแรง คงทน ซึ่งป๎จจุบันกระบวนการพัฒนาประเทศกาลังพลิกผัน
จากกระแสหลักมาสู่กระแสพื้นบ้าน ทาให้คาว่า “ภูมิป๎ญญาชาวบ้าน ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ภูมิป๎ญญา
ไทย และการพึ่งตนเอง” เป็นคานิยามในกระบวนการพัฒนาป๎จจุบัน ถึงเวลาที่ต้องหวนกลับไปมองคน
บางกลุ่มที่ดารงชีวิตตามวิถีชีวิตเดิมในอดีต มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีป๎ญหา ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและ
สังคม นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีกลไกสาคัญที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาภูมิป๎ญญา อย่างเป็น
ระบบ แนวการจัดการศึกษาให้ความสาคัญกับภูมิป๎ญญาด้วยการนามาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการ
สอน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ และต่อเนื่องถึงแผนฯ ฉบับที่ ๑๑ ก็เน้น
การใช้ประโยชน์จากภูมิป๎ญญาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทย มุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ เป็นต้(เสรี
น พงศ์พิศ,
๒๕๓๖, หน้า ๔๑) นอกจากการให้ความสาคัญภูมิป๎ญญาในเชิงนโยบายดังกล่าวข้างต้นแล้วภูมิป๎ญญา
ยังมีความสาคัญที่เป็นเรื่องของคุณค่า จิตสานึก ความรัก ความผูกพัน ที่มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์ กับ
หลากหลายอาชีพเป็นทุนวัฒนธรรม (ประเวศ วะสี, ๒๕๔๑, หน้า ๔๗-๖๗) ที่สามารถเป็นจุดคานงัด
กับป๎ญหาต่างๆ ทางสังคมได้ ทุนทางวัฒนธรรมเป็นทุนทางจิตใจซึ่งบางครั้งการลง ทุนในบางเรื่องใช้
เวลาไปมากแต่ไม่ได้ใช้เงินเลย แต่เกิดขึ้นภายใต้กรอบวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ
สิ่งแวดล้อม และการเมือง การพัฒนาด้วยทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นการดารงชีวิตอย่างสมดุลระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกัน สังคมไทยมีภูมิป๎ญญาที่หลากหลาย เช่น อาหารไทย
อร่อย และยังมีคุณค่าต่อสุขภาพจนสามารถพูดได้ว่า อาหารไทยเป็นอาหารเพือสุ
่ ขภาพ ผักผลไม้บริโภค
มากจะลดการเป็นมะเร็งได้การแพทย์แผนไทย ผ้าทอพื้นเมือง และศิลปหัตถกรรม สิ่งเหล่านี้คือทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่สามารถนามาพัฒนาให้เกิดผลทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยมุ่งไปที่การเชื่อมโยงระหว่างทุน ๖ ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุน
การเงิน และทุนวัฒนธรรม โดยทุนวั ฒนธรรมเป็นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทุนประเภทอื่นๆ เพราะ
ทุนวัฒนธรรมถือเป็นหัวใจที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธ รรม จึง ถือว่าเป็น
เหมือนกิจกรรม ต้นน้า (upstream) ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และยัง สอดคล้องกับ
ข้อค้นพบของกาสัก เต๊ะขันหมาก พนิตสุภา ธรรมประมวล และกานดา เต๊ะขันหมาก (๒๕๕๗) ที่ได้
ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์จังหวัดอ่างทอง มีข้อค้นพบที่สาคัญ คือ มีทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จานวนมาก และได้เสนอว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ
ทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่อ งเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ๒

๑๔๖
ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ ๑) การศึกษาและพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน /ท้องถิ่นต่างๆ ใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และ ๒) การสร้างโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน
กระตุ้น และอานวยความสะดวกให้เกิดก ารพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน /ท้องถิ่นต่างๆ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน ทั้งของรัฐ
และเอกชน ทั้งในและนอกชุมชน/ท้องถิ่น
๒. การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมีทั้งการจัดการเรื่องกา รกินการ
อยู่ ระบบสวัสดิการ ระบบการออม ระบบการผลิต ระบบการจัดการ เช่น ระบบสุขภาพ การผลิต
การแปรรูป จึงตอบสนองทั้งครอบครัว ชุมชน และนักท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ทาให้มีสุขภาพดี มีอาหาร
การกินที่ดี มีระบบการจัดการที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ ยว การ
ท่องเที่ยวชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืนต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นไปดัง
ข้อเสนอของชนัญ วงษ์วิภาค (๒๕๔๕, หน้า ๗๑) ได้เสนอว่า ประโยชน์ที่ได้จากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม นั้น ๑) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ ชุมชน/ชาติเ ป็นอย่างมาก นา
เงินตราเข้า ชุมชนและ ประเทศมากที่สุดเมื่อเทียบกับรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจาก
หน่วยงานต่างๆ และ ๒) ประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการท่องเที่ยวจะช่วยเผยแพร่
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเ
ทศ การที่
นักท่องเที่ยวกับผู้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสรู้จักกันนั้น ก่อให้ เกิดความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ
และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีที่จะนาไปสู่ความเป็นเพื่อนร่วม
โลกและเกิดสันติภาพขึ้นแก่โลก และเป็นวิธีทางหนึ่งในการใช้การท่ องเที่ยวเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป โดยการได้เผยแพร่ออกไปสู่สายตาสาธารณชน และเป็นกลไกหนึ่ง
ของการคงไว้ซึ่งความสาคัญของสถานที่เหล่านั้นด้วยเพราะเป็นรูปแบบที่มีรากฐานแนวคิดจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบกับกระแสความต้อง การของนักท่องเที่ยวที่มุ่งสนใจการ
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองความสนใจเฉพาะอย่างของตนเองเท่านั้น ทาให้การท่องเที่ยวทางเลือก ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบกาลังได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลาดับ การ พัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุน
ทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา ไทยรามัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้จึง เป็นการพัฒนาจากคุณค่า จิตสานึก
ความรัก ความผูกพันที่สามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์กับหลากหลายของอาชีพที่เป็นทุนวัฒนธรรมของชาว
มอญบางขันหมาก เอง ซึ่งสอดรับกับนิยามของ การท่องเที่ยวเ ชิงสร้างสรรค์ ซึง่ เป็นกระบวนทัศน์และ
ทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวในป๎จจุบัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีแนวโน้มที่ได้รับ
ความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่เคลื่อนจากความสนใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องได้ไปสู่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ , ๒๕๕๕, หน้า ๒๑) และยัง
สอดคล้องกับข้อเสนอของ พนิตสุภา ธรรมประมวล และกาสัก เต๊ะขันหมาก (๒๕๕๓) ที่ได้ศึกษาเรื่อง

๑๔๗
กลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดลพบุรี และ
ได้เสนอกลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี ที่สาคัญ
ประการหนึ่ง คือ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริม /สร้างโอกาสการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมแล
ะภูมิป๎ญญาไทยรามัญเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี ครั้งนี้ พบว่า ทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิป๎ญญาไทย รามัญ สามารถ เป็น ทรัพยากร
สาคัญในการกระตุ้นหนุนเสริมให้เกิดกิจกรรม การเรียนรู้และการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของ
ตาบลบางขันหมาก ให้มากยิ่งขึ้น และเมื่อผนวกเข้ากับการที่ ชุมชนไทยรามัญตาบลบางขันหมาก มี
ป๎จจัยสนับสนุนหลายประการในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานทุนทางวัฒนธรรม แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก ขาดการเชื่อมโยงระดับท้อ งถิ่นและชุมชน เป็น
เพราะการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ที่ยังไม่มีรูปแบบที่
ชัดเจน ทั้งในด้านการวางแผนจัดการรูปแบบการท่องเที่ยว การระบุทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
เหมาะสม ให้สอดคล้องกับจุดเด่น เอกลักษณ์ และศักยภาพเชิงพื้นที่ใ ห้เป็นรูปธรรมที่สามารถเรียง
ร้อยเรื่องราว เชื่อมโยงเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้ ตาบลบางขันหมาก อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี สามารถจัดการ การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ สู่
เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาท้อ งถิ่นได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน เพื่อการเรียนรู้ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทาให้ผู้ประกอบการ ชุมชน มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัย
เทพสตรีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในระดับชาติ กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น
สมควรทาหน้าที่ ตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความถนัด และความสนใจ โดยร่วมมือกับ
ชุมชน/ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ซึ่งนอกจากจะทาให้ชุมชน/ท้องถิ่นเกิดความรู้/เกิดเจตคติที่ดี /มีทักษะและ
สามารถอนุรักษ์และสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้
ทุนทางวัฒนธรรมของ ชุมชน เป็นฐานแล้ว ยังจะก่อให้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง
(interactive learning through action) ที่จะสามารถถ่ายโยงประสบการณ์การเรียนรู้นี้ ไปใช้ในการ
แก้ป๎ญหา /พัฒนาในเรื่องอื่นๆ จนสามารถสร้างชุมชน
และท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็ง ผ่าน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรม ของชุมชนและของท้องถิ่น ได้ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่า งมหาศาล กล่าวคือ ๑) สามารถพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ๒) สามารถ
ดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้ ๓) เกิดการรวมกลุ่ม ๔) สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติ /

๑๔๘
สภาพแวดล้อม ๕) สามารถดารงรักษาวัฒนธรรม /ประเพณี /ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และ ๖) สามารถใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน
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