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บทคัดั ยอั
งานวิจัยนี้ ได้ตั้งคําถามกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่ว่า กลุ่มชาติพันธุ์มอญมีความพยายามที่
จะอธิบายตัวตนของตนเองผ่านความทรงจําเรื่องความเป็นเม็งหรือเป็นมอญของตนเองอย่างไรภายใต้
การปะทะประสานความหลากหลายของชุมชนชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลําพูนและกลุ่มชาติ
พันธุ์ม อญในประเทศไทย โดยมุ่ ง วิเ คราะห์ ความทรงจําในการนิยามความเป็นมอญ และ ศึก ษา
แนวทางในการรื้อฟื้นตัวตนความเป็นชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ หมู่บ้านหนองดู่ หมู่บ้านบ่อคาว
อํ า เภอปุ า ซาง จั ง หวั ด ลํ า พู น และหมู่ บ้ า นต้ น ตั น หมู่ บ้ า นหนองครอบ อํ า เภอสั น ปุ า ตอง
จังหวัดเชียงใหม่
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์มอญนิยามตัวตนผ่านชุดความทรงจําผ่านเรื่องเล่าว่าด้วย
การตั้งถิ่นฐาน ที่เชื่อมโยงกับพระนางจามเทวี เศรษฐีอินตา ที่เชื่อมโยงความเป็นท้องถิ่นผ่านเรื่ องเล่า
เพื่อเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองลําพูน หรือแม้กระทั่งเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงตนเองกับรัฐ
มอญที่อยู่ในประเทศพม่า นอกจากการเชื่อมโยงเรื่องเล่าผ่านชุดความทรงจําเรื่องการเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐาน กลุ่มชาติพันธุ์มอญทั้ง ๔ หมู่บ้าน(บ่อคาว หนองดู่ ต้นตัน และหนองครอบ) ยังพยายามนําเสนอ
ความเป็นมอญผ่านประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีถวายข้าวแช่ แห่งหงส์และธงตะขาบ การลอยเรือ
สําเภา นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนบ้านต้นตันยังใช้ความเป็นมอญเพื่อนําเสนอตัวตนผ่านการสร้างอาชีพ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการทําเส้นขนมจีนเส้นสด และหมักเพื่ อจําหน่าย ตลอดจนชุมชน
บ้านหนองดู่ที่ทําขนมข้าวควบเพื่อสร้างความเป็นมอญผ่านขนมเป็นต้น
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์มอญฉวยใช้เรื่องเล่า หรือชุดความทรงจําที่
หลากหลายเพื่อนําเสนอความเป็นมอญที่สอดคล้องกับบริบท หรือสถานการณ์ทางสังคมที่ตนเองหรือ
กลุ่ม ต้อ งเผชิญ หน้าที่แตกต่างหลากหลาย ทั้ ง นี้เ พื่อเป็นการปรับ ความสําพันธ์เ ชิงอํานาจ เพื่อให้
พวกเขาสามารถดํ า รงรัก ษาตั วตนความเป็ น มอญไว้ ไ ด้ นอกจากการนํา เสนอตั ว ตนความเป็ น
มอญ ผ่านเรื่อ งเล่ า พวกเขายั ง พยายามที่ จ ะผลิต ความเป็ นมอญโดย พยายามรื้ อฟื้น ความเป็ น
ชาติพันธุ์มอญผ่านการประกอบอาหารมอญในครัวเรือน การแต่ง กาย การนับถือผี หรือแม้กระทั่ ง
การผลิตซ้ําความเป็นมอญผ่านพิธีกรรมที่รับเอามาจากมอญในภาคกลางเป็นต้น
คาสาคัญััั
ความทรงจํา กลุ่มชาติพันธุ์มอญัการนิยามตัวตน
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Abstract
This research questioned the social phenomena that Mon people attempted
to describe how they were via the memory of Meng or Mon under the interaction
of ethnics communities in Chiang Mai, Lamphun, and Thailand. This study focused
on memory of identifying of Mon and methods of restoring identity of Mon ethnic
in Nong Du village, Bo Cow village in Pa Sang, Lamphun and Tontan village, Nong
Krop village in Chiang Mai.
From the study the researcher found that Mon ethnics identified themselves
via memory set of settle linked to Queen Chamdhevi, Inta the rich who combined
the localness via storytelling for comparing to settle history of Muang Lamphun
or story about the Mon state in Burma. In addition to the memory set of migration,
๔ villages of Mon (Bo Cow, Nong Du, Ton Tan, and Nong Krop) tried to present Mon
via traditions such as Rice Bran The Swan and the Flag Floating bridge. Moreover,
Tontan community used Mon to present via career, economic status, and society
by doing fermented and fresh rice flour noodles for sale including Ban Nong Du
village which made Kanom khao kaob for making Monness via dessert.
However researcher found that Mon ethnic used story or various memory
sets to present Mon conforming to context or social situation that they faced about
the various duties for adapting the power relations in order to keep identity of Mon.
Besides, the story for presenting identity of Mon, they tried to produce Mon
by resurrecting Mon ethnics via cooking, costume, animism, or reproducing rites
of Central Mon in Thailand.
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กัติ ตักิ รรมประกาศ
เมื่ อเราพู ดถึง กลุ่ม ชาติพั นธุ์ม อญ สําหรับ คนลําพูนจะนึก ถึง ภาพคน “เม็ ง ” หรือคนมอญ
(กลุ่มชาติพันธุ์ ยอง และยวน เรียกคนมอญในจังหวัดลําพูนและเชียงใหม่ ว่า เม็ง) ขายขนมจีน ปลาร้า
ตามตลาดนั ด ในชนบท ตลอดจนถึ ง ภาพผู้ ห ญิ ง วั ย กลางคนหาบปลาร้ า มาเร่ ข ายในหมู่ บ้ า น
ซึ่งนี่คือภาพคุ้นตาของผู้วิจัยในวันเด็ก เมื่อเติบโตผู้วิจัยได้ทราบว่ากลุ่มคนที่ผู้วิจัยรู้จักในสถานะผู้ค้า
ขนมจีน และปลาร้า ในประวัติศาสตร์เมืองลําพูนคือ กลุ่มช่างที่ติดตามขบวนของพระนางเจ้าจามเทวี
มาครองเมืองลําพูน ซึ่งป๎จจุบันมีเหลือเพียง ๒ ชุมชน ในฝ๎่งจังหวัดลําพูน และ ๒ ชุมชนในฝ๎่งจังหวัด
เชียงใหม่
ความสนใจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกั บ การเติบ โต ภาระหน้าที่ การเดินทางของผู้วิจั ย
ที่ไม่หยุดนิ่ง และด้วยหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จนทําให้ต้องเดินทางไปเยี่ยมบ้าน
ลูกศิษย์ที่เป็นลูกหลานของกลุม่ ชาติพันธุ์มอญที่อยู่ในฝ๎ง่ เชียงใหม่ เนื่องจากเธอชวนไปดูโครงกระดูกม้า
ที่ “เวียงท่ากาน” การเดินทางไปท่องเที่ยวของผู้วิจัยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินโครงการวิจัย
ชิ้นนี้
เหนือสิ่งอื่นใด งานวิจัยชิ้นนี้คงไม่อาจสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากปราศจากความช่วยเหลือจาก
กัลยาณมิตรหลายๆ กลุ่ม ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณกลุ่มชาติพันธุ์มอญทั้ง ๔ หมู่บ้าน ที่ให้ข้อมูลทั้งผ่าน
การพูดคุย แลกเปลี่ยน การเปิดให้ผู้เขียนได้เข้าไปสังเกตซักถามเรื่องราว ชวนให้เล่าความทรงจํา
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้ง ๔ หมู่บ้าน ขอบคุณพ่อหลวงนิวัฒ น์
พ ร ม ม า แ บ น พ่ อ ห ล ว ง อ ดุ ล ท้ า ย น า ว า พ่ อ ห ล ว ง เ น ร ง ค์ ฤ ท ธิ์ ท อ น ต า ป ร ะ เ ส ริ ฐ
และพ่ อ หลวงสมศัก ดิ์ ก๋ อ งหล้า ัพ่ อบ้านมอญทุ ก ท่ านที่ ช่วยประสานงาน แนะนํา ในการลงพื้นที่
เก็บข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเวทีและการเก็บข้อมูลเชิงลึก
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คุณธนุพงษ์ ลมอ่อน ที่ให้การช่วยเหลือในการลงพื้นที่เก็ บ
ข้อมูลทุกสถานที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นางสาววรรณา บุญเรือง ผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นที่ และนักวิจัย
ชุมชนที่ ช่วยในการประสานงาน อาหารเครื่ องดื่ม และสรุป งานดีๆ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าจัด
เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสมบูรณ์
เหนือสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ท่าน ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ แบบอย่างในการเป็นครู
นักวิชาการที่ดีและโอกาสอันมีค่ายิ่งสําหรับ ข้าพเจ้า ในการที่ท่านเป็นที่ปรึก ษางานวิจัยชิ้นนี้ให้ กั บ
นั ก เรี ย นมานุ ษ ยวิ ท ยา ในส่ ว นของผู้ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละคํ า วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ท างวิ ช าการนั้ น
ข้ า พเจ้ า ขอขอบพระคุ ณ ศ.ดร.เกี ย รติ คุ ณ อานั น ท์ กาญจนพั น ธุ์ อาจารย์ กุ ล วดี เจริ ญ ศรี
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์พ ลั บ พลึง คงชนะ และผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ชลิ ต ชัย ครรชิต รวมถึ ง อาจารย์
และนักวิชาการหลายท่านที่ข้าพเจ้ามิ อาจเอ่ยนาม ณ ที่นี้ บุคคลเหล่านี้ได้ช่วยให้ข้าพเจ้าได้แง่คิด
เพื่อนําไปปรับปรุงงานวิจัยพร้อมทั้งขบคิดโจทย์วิจัยให้มีความแหลมคม และเหมาะสมต่อการอธิบาย
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ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าของกราบของพระคุณ คุณพุทธิพงษ์ นิลใบ ผู้ประสานงาน
วิจัยขององค์กรผู้ให้ทุนวิจัยที่กรุณาติดตาม ให้คําชี้แนะในด้านระเบียบการต่างๆ
สุดท้ายข้าพเจ้าขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม) แหล่งทุนผู้ให้
การสนับสนุนงานวิจัยชิ้นนี้
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๔.๙ การฟูอนผี และพิธีกรรมแห่งหงส์ ธงตะขาบ: อัตลักษณ์ความเป็นมอญ
บ้านต้นตัน
๔.๑๐ พิธีแห่งหงส์ ธงตะขาบ พิธีกรรมที่สะท้อนความเป็นมอญของชุมชนมอญสองฝ๎ง่
แม่น้ําปิง
๔.๑๑ ประวัติศาสตร์บอกเล่าการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านหนองดู่
ตําบลบ้านเรือนอําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน
๔.๑๒ ปลาร้า ขนมจีน ข้าวควบ ภูมิป๎ญญาสะท้อนความเป็นมอญบ้านหนองดู่
๔.๑๓ ประเพณีการลอยเรือสําเภา พิธีแห่หงส์และธงตะขาบ พิธีกรรมที่สะท้อน
ความเป็นมอญของชุมชนมอญบ้านหนองดู่
๔.๑๔ ประวัติศาสตร์บอกเล่าการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านหนองครอบ
ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่
๔.๑๕ ประเพณีการลอยเรือสําเภา ประเพณีที่สําคัญของชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้าน
หนองครอบ ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่
๔.๑๖ บ้านหนองครอบ กับการเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ข้าว เชื่อมโยงกับการเป็นคน
มอญที่อาศัยร่วมกับวัฒนธรรมคนเมือง ฝ๎่งจังหวัดเชียงใหม่
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สารบัญ
ั (ต่อ)
บทที่ั๕ัปฏิบัติการทางสังคมของมอญที่หลากหลายัเพื่อนิยามตัวตนคนมอญ
๕.๑ มอญลําพูนกับการนิยามความเป็นมอญเชื่อมกับตํานานพระนางเจ้าจามเทวี
กับการฉวยใช้เรื่องเล่า ตํานานเพื่อนิยามความเป็นมอญ
๕.๒ มอญลําพูนกับการนิยามความเป็นมอญเชื่อมโยงกับพิธกี รรม ประเพณีความ
เป็นมอญในระดับชาติ
๕.๓ ปฏิบัติการทางสังคมของมอญเชียงใหม่กับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ
นิยามความเป็นมอญ
๕.๔ แนวทางในการรื้อฟื้นตัวตนความเป็นชาติพันธุ์ความเป็นมอญ และการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมของคนมอญ

๕๗

บทที่ั๖ัสรุปและอภิปรายผล
บรรณานุกรม
ประวัติผู้วจิ ัยและผู้ร่วมวิจัย
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สารบัญภาพ
ภาพที่ั
๔.๑

๔.๒

๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗
๔.๘
๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑

๔.๑๒

๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙
๔.๒๐

หน้า
แผนที่ที่ตั้งหมู่บ้านหนองครอบ หมู่บ้านต้นตัน อําเภอสัน ปุาตอง จังหวัด
เชียงใหม่และหมู่บ้านบ่อคาว หมู่บ้านหนองดู่ อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน
จาก “แผนที่พื้นหลังจาก Google Map”
แผนที่ แ สดงลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐาน และพื้ น ที่ ก ารทํ า
การเกษตร ของหมู่บ้านหมู่บ้านหนองครอบ หมู่บ้านต้นตัน อําเภอสั นปุา
ตอง จังหวัดเชียงใหม่และหมู่บ้านบ่อคาว หมู่บ้านหนองดู่ อําเภอปุาซาง
จังหวัดลําพูน จากแผนที่พื้นหลังจาก Google Earth
นายทองอิน เล่าเรื่องราวตํานานเศรษฐีอินตา
นายทองอิน เล่าเรื่องราวตํานานเศรษฐีอินตา
ชาวบ้านบ่อคาวร่วมกันบอกเล่าประวัติชุมชนของตนเองผ่านเรื่องเล่า
ภาพข้าวแช่และการถวายข้าวแช่ ชุมชนมอญบ้านบ่อคาว
ภาพข้าวแช่และการถวายข้าวแช่ ชุมชนมอญบ้านบ่อคาว
ขนมขนุนที่ใช้ในการเลี้ยงพระและชาวบ้านในพิธีถวายข้าวแช่
พิธีกรรมการแห่หงส์ และตุงตะขาบชุมชนมอญบ้านบ่อ
พิธีกรรมการแห่หงส์ และตุงตะขาบชุมชนมอญบ้านบ่อคาว
อาหารในพิธีธรรมการถวายข้าวแช่ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ บ้านบ่อคาว ใน
ภาพคือรูปข้าวแช่ที่มีเครื่องเคียงคือ หมูฝอย กะปิคลุกไข่ทอด และหัวไชโปฺ
ผัดไข่ พร้อมน้ําลอยดอกมะลิ
อาหารในพิธีธรรมการถวายข้าวแช่ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ บ้านบ่อคาว ใน
ภาพคือรูปข้าวแช่ที่มีเครื่องเคียงคือ หมูฝอย กะปิคลุกไข่ทอด และหัวไชโปฺ
ผัดไข่ พร้อมน้ําลอยดอกมะลิ
ขบวนแห่งหงส์ธงตะขาบ
ต้นเงินในพิธีเพื่อถวายวัดบ่อคาว
ผีตาโขน
และขบวนตุง ในพิธีแห่หงส์ธงตะขาบ
ผู้นําชุมชนต้นตันร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ชุมชน ในมิติ
การก่อตั้งชุมชนมอญบ้านตันตัน
เส้นขนมจีนในงานพิธีถวายข้าวแช่
ขบวนแห่งหงส์
แรงงานชาวมอญจากพม่าร่วมขบวนแห่หงส์
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สารบัญภาพ(ต่อ)
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ขบวนแห่งหงส์
ขบวนแห่งหงส์
สถานที่ในการทําเส้นขนมจีน
ตะกร้าใส่ขนมจีนบ้านมอญที่บ้านต้นตัน (กอโชค)
ขนมข้าวควบ
ขนมกล้วย
ขนมขนุน
เรือสําเภา ที่ใช้ในประเพณีลอยเรือสําเภาของชาวมอญบ้านหนองดู่
กลุ่มเยาวชนมอญเข้าร่วมประเพณีแห่งหงส์และธงตะขาบ
กลุ่มเยาวชนมอญเข้าร่วมประเพณีแห่งหงส์และธงตะขาบ
ยายแสน เรือนคํา
การตากข้าวเหนียวเพื่อทําข้าวแต๋น
ขบวนแห่เครื่องบวงสรวงพระนางเจ้าสามเทวี
ขบวนแห่เครื่องบวงสรวงพระนางเจ้าสามเทวี
พิธีบวงสรวงเจ้าแม่จามเทวี
ตัวแทนกลุ่มชาติพั นธุ์ม อญ สวมชุดมอญให้กั บ ท่านผู้ว่า ราชการจัง หวัด
ลําพูน
ตัวแทนกลุ่มชาติพั นธุ์ ม อญ สวมชุดมอญให้กั บ ท่านผู้ว่า ราชการจัง หวัด
ลําพูน
การจับเส้นขนมจีนของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านต้นตัน
การทําขนมจีนของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านต้นตัน
เส้นขนมจีนเตรียมส่งร้านค้า
การทําข้าวควบของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อคาว
การทําข้าวควบของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อคาว
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิ
ที่
๑.๑
แผนภาพกรอบแนวคิดในการศึกษา
๔.๑
แสดงปฏิทินการผลิตของชาวมอญภาพรวมทั้ง ๔ หมูบ่ ้าน คือหมูบ่ ้าน
หนองดู่ หมู่บ้านบ่อคาว อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน และหมู่บ้านต้น
ตัน หมู่บ้านหนองครอบ อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ทั้งใน
ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร

หน้า
๔

๓๐

๑

บทที่ั๑ับทนา
๑.๑ับทนา
มนุษย์ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตสร้าง ความคิดความเชื่อ รูปแบบศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครอง การสร้างสรรค์ ดังกล่าวนํามาซึ่งความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคน แต่ทว่าความ
แตกต่างที่เกิดขึ้น สังคมทุกหนแห่งทั่วโลกมีลกั ษณะพื้นฐานที่เหมือนกันอยู่ประการหนึ่ง คือ สังคมเป็น
การรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดของสมาชิก การที่สังคมจะดําเนินไปได้ด้วยดีนั้น พฤติกรรมของสมาชิก
แต่ละคนจะต้องเป็นสิ่งที่คาดคะเนได้(Predictable) สมาชิกทุกๆคนจะต้องคาดคะเนได้ว่าคนอื่นจะมี
พฤติกรรมอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมมนุษย์ความสามารถในการคาดคะเนพฤติกรรมของ
ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เป็นผลมาจากการเรียนรู้ทางวัฒ นธรรม (ยศ สันตสมบัติ, ๒๕๔๔) เช่นเดียว
กับ กลุ่ม คนที่ ต้องปรับตัวให้เ ข้ากั บสถานการณ์และบริบ ทที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นสิ่ง ที่เ ชื่อมโยง
กับความหมายของวัฒนธรรมที่พยายามอธิบายว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง หากแต่มีการปรับตัว
อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีสาเหตุหลายประการเช่น การแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรม (diffusion) เป็นต้น
นอกจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นป๎จจัยหนึ่งที่ทําให้วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการย้ายถิ่น
ผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องอพยพโยกย้ายจากถิ่นที่อยู่เดิมก็ต่างต้องปรับตัว วิถีชีวิต
วัฒ นธรรมซึ่ง ก็ เพื่ อการดํารงไว้ซึ่ง กลุ่ม ชาติพันธุ์ของตนเอง บางกลุ่ม ชาติพันธุ์ต้องพยายามปกปิด
อัตลักษณ์ตัวตนของการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตนเองสังกัดอยู่เพื่อการไม่ต้องถูกเบี ยดขับให้กลายเป็น
คนชายขอบ (Marginal) ถูกเบียดขับให้กลายเป็นผู้อพยพพลัดถิ่นไม่มีอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมที่ตนเอง
สังกัด แต่ในขณะเดียวกัน ป๎จจุบันเราจะพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มที่อยู่ในสังคมพยายาม
ที่จะเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ที่เ ป็นมรดกทางวั ฒนธรรมของพวกเขาเพื่อทํ าความเข้าใจ
รากเหง้าของตนเองทั้งในระดับป๎จเจก และในระดับชุมชน ตลอดจนนําเรื่องความทรงจําชุมชนเข้ามา
เป็นเครื่องมือเพื่อ “สร้างความทรงจําร่วม”ให้กับกลุ่มของตนเอง
ดังเช่น กลุ่มชาติพันธุ์ “มอญ” เป็นชนชาติที่มีประวัติศาสตร์อัน อันยาวนานในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เฉกเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ และขอมโดยกลุ่มชาติพันธุ์มอญถือได้ว่าเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มีอารยธรรมที่รุ่งเรือง ทั้งในพม่าที่กลุ่มชาติพันธุ์มอญตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนพม่าก่อน
คริส ตกาล ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ม อญตกเป็ นเมื องขึ้ น ของพม่ า จึ ง มี ผ ลทํ าให้ พม่ า รับ เอา
วัฒ นธรรมและประเพณีต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญไปเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์พม่า เช่นเดียวกั บ
ในภาคเหนื อ ของประเทศไทยมี ก ลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ม อญ หรือ เม็ ง ตั้ง รกรากอยู่ใ นพื้น ที่ จั ง หวัด ลํา พู น
และจังหวัดเชียงใหม่ คือ ชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อคาว บ้านหนองดู่ ตําบลบ้านเรือน อําเภอปุาซาง
จังหวัดลําพูนและบ้านหนองครอบ บ้านก่อโชค ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทั้ง
สี่ชุมชนล้วนเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ “มอญ” ที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา

๒

ของจัง หวัด ลํา พู น มายาวนาน ตลอดจนเป็ นแหล่ง โบราณคดี ที่ สํ าคัญ ของจัง หวั ดลํ าพูน ที่ สํ าคั ญ
ตลอดจนถึงชุมชนดังกล่าวยังมีวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมความเป็นมอญ อยู่ เช่น การทําเส้นขนมจีน
การทําปลาร้าแบบมอญ
แต่ ท ว่ า จากกระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จากทั้ ง ในชุ ม ชนชาติ พั น ธุ์ ม อญและ
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสการพัฒนาในยุคการพัฒนากระแสหลัก ที่ผลักให้ชุมชนมอญบ้านบ่อคาว
บ้า นหนองดู่ บ้า นก่ อ โชค และบ้ านหนองครอบ เปลี่ ยนแปลงวิ ถี ชี วิต วั ฒ นธรรมของตนเองให้
เปลี่ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย และผสมผสานวั ฒ นธรรมกั บ กลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ ที่ อ ยู่ ในพื้น ที่ ใกล้ เ คี ย ง
เช่น กลุ่ม ชาติพั นธุ์ยอง (บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว) และกลุ่ม คนลัวะในบริเ วณแอ่ง ที่ ร าบลําพูน
เชียงใหม่ แต่คนในชุมชนมอญหมู่บ้านกลับมีความพยายามที่จะรื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณ์
ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ท่ามกลางระบบความคิดของคนในชุมชนที่แตกต่างกัน ทั้งต้ องการให้
พัฒ นาไปสู่ความทั นสมัยกลมกลืนกลายเป็นเนื้อเดียวไม่ หลากหลาย และบางส่วนต้องการรื้อฟื้น
ประเพณีวัฒนธรรมความเป็นมอญผ่านชีวิตประจําวันเพื่อสร้างสืบทอดอัตลักษณ์ และเชื่อมโยงความ
เป็นมอญกับกลุ่ม ชาติพันธุ์มอญในไทย พร้อมทั้งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนชาติที่มี ความเจริญทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการมีภาษาพูดเป็นของตนเอง
ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่มากด้วยวัฒนธรรมประเพณี โดยมุ่งให้ความสนใจกับประเด็นการดํารงอยู่ของวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์มอญ ความทรงจํากับการนิยามความเป็นมอญของพวกเขา ผ่านการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ในชีวิตประจําวันและพิธีกรรมที่สําคัญ และค้นหาแนวทางในการรื้อฟื้น ประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์มอญของหมู่บ้านบ่อคาว และหมู่บ้านหนองดู่ บ้านต้นตัน (กอโชค) และบ้านหนองครอบทั้งนี้
เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมต่อชุมชนชาติพันธุ์
มอญในจังหวัดลําพูนและเชียงใหม่ต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. วิเคราะห์ ความทรงจําในการนิ ยามความเป็นมอญของหมู่บ้านหนองดู่ หมู่บ้านบ่อคาว
อํ า เภอปุ า ซาง จั ง หวั ด ลํ า พู น และหมู่ บ้ า นต้ น ตั น หมู่ บ้ า นหนองครอบ อํ า เภอสั น ปุ า ตอง
จังหวัดเชียงใหม่
๒. ศึกษาแนวทางในการรื้อฟื้นตัวตนความเป็นชาติพันธุ์ ของหมูบ่ ้านหนองดู่ หมูบ่ ้านบ่อคาว
อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน และหมูบ่ ้านต้นตัน หมู่บ้านหนองครอบ อําเภอสันปุาตอง
จังหวัดเชียงใหม่

๓

๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ชุม ชนสามารถทํ าแผนเพื่ อพัฒนาชุม ชนเมื่ อรับ รู้ว่าตนเองเป็นใคร พร้อมทั้ ง ตระหนัก ถึง
ความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองซึ่งจะนําไปสู่การอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิป๎ญญา และวัฒนธรรมของ
ตนเอง

๑.๔ คาถามหลักในการวิจัย
กลุ่มชาติพันธุ์มอญมีความพยายามที่จะอธิบายตัวตนของตนเองผ่านความทรงจําเรื่องความ
เป็นเม็งหรือเป็นมอญของตนเองอย่างไรภายใต้การปะทะประสานของความหลากหลายของชุมชนชาติ
พันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลําพูนและกลุ่มชาติพันธุ์มอญในประเทศไทย

๔

๑.๕ กรอบแนวความคิดของการวิจัยั

ทุน และระบบโลกาภิวัตน์
- ความทรงจา
- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
- การตั้งถิ่นฐาน
- มรดกทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา

ประเพณีวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมัวัฒนธรรม
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
ความทรงจําร่วม

กระบวนการมีส่วนร่วม

แนวทางการรื้อฟื้นัประเพณี
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์มอญจังหวัด
ลาพูนเชียงใหม่อย่างมีส่วนร่วม

แผนภูมิที่ั๑.๑ัแผนภาพกรอบแนวคิดในการศึกษา

- ชีวิตประจําวัน
- อาหาร และภาษา
- เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
- พิธีกรรม
-ประวัติศาสตร์ชุมชน

๕

๑.๖ันิยามศัพท์ั
กลุ่มชาติพันธุ์มอญ หมายถึง กลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าเม็ง หรือมอญ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบ่อคาว
และหมู่ บ้านหนองดู่ ตําบลบ้านเรือน อําเภอปุา ซาง จัง หวั ดลําพู น และหมู่ บ้ านต้น ตัน(กอโชค)
และหมู่บ้านหนองครอบ ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่
ความทรงจ าัหมายถึ ง ัสิ่ ง ที่ ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ม อญที่ อ ยู่ ใ นหมู่ บ้ า นบ่ อ คาว และหมู่ บ้ า นหนองดู่
ตํ า บลบ้ า นเรื อ น อํ า เภอปุ า ซาง จั ง หวั ด ลํ า พู น และหมู่ บ้ า นก่ อ โชค และหมู่ บ้ า นหนองครอบ
ตําบลแม่ ก๊ า อํ าเภอสั นปุา ตอง จัง หวัด เชีย งใหม่ เรียนรู้เ กี่ ยวกั บ ชีวิ ตของตนเองผ่านบริบ ททาง
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
การนิ ย ามตั ว ตนัหมายถึ ง ัการอธิ บ ายหรื อ บอกว่ า ตนเองเป็ น ใคร เป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ หน
ของกลุ่ม ชาติพันธุ์มอญที่ อยู่ในหมู่บ้านบ่อคาว และหมู่ บ้านหนองดู่ ตําบลบ้านเรือน อําเภอปุาซาง
จังหวัดลําพูน และหมู่บ้านต้นตัน (กอโชค) และหมู่บ้านหนองครอบ ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันปุาตอง
จังหวัดเชียงใหม่
ัััััประเพณี หมายถึง กิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่แสดงออกใน
รูปแบบการปฏิบัติเป็นรูปธรรม เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การแต่งกาย ภาษา
ระบบความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์มอญที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และในโอกาสพิเศษ
การมีส่วนร่วมัััััหมายถึง การที่ชุมชนชาติพันธุ์มอญในหมู่ บ้านบ่อคาว หนองดู่ ตําบลบ้านเรือน
อําเภอปุาซาง จัง หวัดลําพู น และหมู่ บ้านต้นตัน (กอโชค) และหมู่ บ้านหนองครอบ ตําบลแม่ ก๊ า
อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นการถอดองค์ความรู้ด้านประวัติศ าสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และการเสนอแนวทางในการ
ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญในจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม่

๖

บทที่ั๒ัเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องั
การวิจัยในครั้งนี้ ได้ทบทวนงานศึกษาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาทั้ งหมด ๕
แนวคิดดังนี้ ๑. แนวคิดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ๒. แนวคิด อัตลั กษณ์และ
การสร้างพื้นที่ทางสังคม ๓. แนวคิดการมีส่วนร่วม ๔. แนวคิดความทรงจําร่วม และ๕.แนวคิดเรื่องทุน
ทางสังคมและทุนวัฒนธรรม โดยมีเนื้อหาในการนําเสนอดังนี้

๒.๑ัแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ของกลุ่มคนที่อยู่ในทุก
วัฒ นธรรม Heraclitus ปรัชญาเมธีชาวกรีก ได้เ คยกล่าวไว้ ได้เ คยกล่าวไว้เ มื่ อสามพันปีม าแล้วว่า
เราไม่เคยจุ่มเท้ าลงในสายน้ําเส้นเดียวกันได้ถึง ๒ ครั้ง ทุก ครั้งเมื่อเราหวนกลับมา สายน้ํานั้นก็ได้
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว สายน้ําไม่มี วันไหลกลับ เวลาไม่มีวันหวนคืน การเปลี่ยนเป็นสัจธรรมเที่ยงแท้
ของชีวิตและธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมก็ต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
เช่นเดียวกัน (ยศ สันตสมบัติ,๒๕๔.หน้า๒๕๙ ) นอกจากนี้ สุริชัย หวันแก้ว (๒๕๓๕) ยังได้ให้คําจํากัด
ความว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ว่าหมายถึง การเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกของสังคมนั้นๆ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายนอก สุริชัยได้เสนอว่า เป็นการรับเอา
เทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งการเปลี่ยนเกิดขึ้นจากความยินยอมพร้อมใจใน
การเปลี่ยนแปลงโดยสังคมนั้นๆ แต่ในบางสถานการณ์ก็เป็นการบังคับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงภายใน เกิดจากการคิดค้นหรือผลิตใหม่ขึ้นในสังคม ทั้งในเรื่องของการต่อสู้ ที่เกิด
จากกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงจากชนชั้นนํา หรือการปฏิวัติเป็นต้น
ทั้ ง นี้ ใ นทางมานุ ษ ยวิ ท ยา ยศ สั น ตสมบั ติ (๒๕๔๔) ได้ เ สนอคล้ า ยคลึ ง กั บ สุ ริ ชั ย
ว่านักมานุษยวิทยามักอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ด้วยมโนทัศน์ บางประการเช่น
๑. การค้นพบและการคิดค้น (Discovery and invention) ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้
หรื อ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า อาจนํ า ไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
๒. การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Diffusion) เช่น การหยิบยืมความคิด ความเชื่อหรือเทคโนโลยี
การผลิ ต จากสั ง คมวั ฒ นธรรมอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย ง และ ๓. การครอบงํ า ทางวั ฒ นธรรม
(Acculturation) ซึ่งหมายถึงการปะทะสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรม ๒ วัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกันทั้งใน
ด้า นของอํ า นาจทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งและความเจริญ ทางเทคโนโลยี ซึ่ง ในภาวการณ์ เ ช่ น นี้
การเรียนรู้ท างวัฒนธรรมระหว่างกันและกัน มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้นคือวัฒนธรรมที่ มี
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สถานะและอํ า นาจทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งด้ อ ยกว่ า จะเป็ นฝุ า ยถู ก ครอบงํ า และยั ด เยี ย ด
แนวความคิดและแบบแผนทางวัฒนธรรมอื่นๆ
แต่ในขณะเดียวกั น ผ่องพันธ์ มณีรัตน์ (๒๕๒๑) ได้อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงมี ป๎จจัย
ที่สําคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันได้แก่ การที่สังคมจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบเดิม พลัง ที่ส ามารถต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้ คือ กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและ
การควบคุมทางสังคม
จากแนวคิดข้างต้นเรื่อ งการเปลี่ยนแปลงทางสัง คมวัฒ นธรรม นับ ได้ว่าการมองเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาไปในด้านบวกเสมอ แต่ในทางแนวคิด
ที่ผู้วิจัยได้ทบทวนกลับพบว่าการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมวัฒนธรรมจะประกอบสร้างไปดัวยป๎จจัย
ที่หลากหลาย ประกอบไปด้วยการปะทะประสานของกลุ่มอํานาจที่ไม่ได้มีอํานาจเท่าเทียมกัน ซึ่งก็ไม่
มีความเป็นเนื้อเดียวกั นเสมอไป บางขณะหรือบางสถานการณ์เ มื่อเกิดการปะทะกันระหว่างสอง
วัฒ นธรรมบางวัฒ นธรรมต้องโอนอ่อนไปตามอํานาจของวัฒ นธรรมหลัก แต่ในขณะเดียวกั นบาง
วัฒนธรรมกลับตอบโต้ขัดขืนกับอํานาจทีม่ ากกว่า ซึ่งป๎จจัยที่ทําให้เกิดการต่อรอง ขัดขืนหรือต่อสูก้ ็เกิด
จากการที่ม นุษย์พ ยายามที่จ ะดํารงอัตลักษณ์ของความเป็นกลุ่ม ความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองไว้
ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้มุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบคําถามงาน โดยผู้วิจัยพยายามตั้งคําถามกับกลุ่มชาติพันธุ์มอญว่าพวก
เขามีกระบวนการถ่ายทอด อนุรักษ์ ฟื้นฟูต่อยอด ประเพณี วัฒนธรรมอย่างไร ภายใต้สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมของท้ องถิ่นในป๎จจุบัน และมีการพยายามดํารงวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ชาติ พั น ธุ์ ม อญ ให้ ก ลายเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า ง อั ต ลั ก ษณ์ ร่ ว ม ( Collective Identity)
ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญอันเป็นอํานาจเชิงสัญลักษณ์ของการมีตัวตนใน พื้นที่มีลักษณะอย่างไร

๒.๒ัแนวคิดัอัตลักษณ์และการสร้างพื้นที่ทางสังคมั
ในแวดวงวิชาการแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ จึงเป็นผลทําให้เกิด
ข้อเสนอที่หลากหลายในเรื่องของการให้ความหมาย และการอธิบาย ฉลาดชาย (๒๕๔๒) ได้เสนอว่า
อัตลัก ษณ์ คือ สิ่ง ที่ ทํ า ให้เ รารู้สึก ว่ า “เรา” หรือ “พวกเรา” ต่ างจากพวกเขา และอัตลั ก ษณ์ไ ม่
จําเป็นต้องมีเพียงหนึ่งเดียว พร้อมกันนั้นอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์ล้วนสร้างขึ้นหรือถูกประกอบขึ้น
เช่นคล้ายคลึงกับ ข้อเสนอของ Charles F. Keyes (๑๙๗๙) (อ้างใน ยศ, ๒๕๔๘:๑๒-๑๓) ที่มีการ
อธิบายอัตลักษณ์ที่ผูกโยงกับความเป็นชาติพันธุ์ว่าไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้ฐานทางชีวภาพ หรือความเป็น
เชื้อชาติที่สามารถมองอย่างตายตัว แต่เป็นการเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งล้วน
ถูกสร้างขึ้นมาจากบริบททางเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งการแสดงออกที่สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น พิธีกรรม ความเชื่อทางศาสนา นิทานปรัมปรา คติธรรม ประวัติศาสตร์
พื้นบ้าน และศิล ปะ ซึ่ง Keyes ได้อธิบ ายว่าสิ่ง เหล่านี้เ ป็นการนํา เสนออัตลัก ษณ์ท างชาติพัน ธุ์
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ซึ่งการอธิบายของเขาจึงนําไปสู่ข้อสรุปของเขาที่ว่า อัตลักษณ์ เป็นเสมือนยุทธวิธีในการปรับตัวสําหรับ
มนุษย์ที่ต้องเผชิญ หน้ากั บอํ านาจ และความเป็นชาติพันธุ์คือสิ่ง ที่ส ามารถเปลี่ยนแปลงได้ ช่วงชิง
และต่อต่อรองได้เช่นกัน จากข้อเสนอของนักวิชาการในการเสนอและนิยาม อัตลักษณ์ ที่มีความหมาย
ที่หลากหลายนําไปสู่งานศึกษาที่สนับสนุนข้อเสนอข้างต้น ที่มีความคล้ายคลึงกัน จิตรนุช (๒๕๔๙)
ได้เข้าไปศึก ษากลุ่มผู้หญิงมอญ บางขันหมาก จัง หวัดลพบุรี พบว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม วัฒนธรรมทําให้สังคมคนมอญบางขันหมาก ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตของอัตลักษณ์ พร้อมทั้งถูก
ท้าทายจึงเป็นเหตุผลให้คนมอญผลิตอัตลักษณ์ของคนมอญที่สามารถสื่อให้คนภายนอกได้อย่างชัดเจน
คือ ภาษามอญ และพิธีกรรมเกี่ยวกับผีมอญ ซึ่งงานศึกษาของ จิตรนุช ได้มุ่งเน้นไปที่พิธีกรรมความ
เชื่อเกี่ยวกับผีต่างๆ เช่น การเลี้ยงผี พิธีเลี้ยงผีศาลเจ้า พิธีทินยาเล ที่มีผู้หญิงมาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ผู้หญิงสูงอายุ พวกเธอเข้ามามีบทบาทในพิธีกรรมเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
อํานาจชายเป็ นใหญ่ที่ ดํ ารงอยู่ในสัง คมคนมอญเป็น อํานาจที่ ไม่ คงที่ และ ไม่ มี ลั ก ษณะที่ ต ายตั ว
พิธีกรรมเป็นเสมือนพื้นที่ของการท้าทายระหว่างเพศภาวะ ชนชั้น วัย ผ่านเรื่องของบทบาทในการ
ตระเตรียมเครื่องใช้ในพิธีกรรม และร่างทรงที่เป็นเพศหญิง
ซึ่ ง งานศึ ก ษาของ จิ ต รนุ ช มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ งานศึ ก ษาของ ธนุ พ งษ์ (๒๕๕๔)
ในประเด็นเรื่องการสร้างพื้นที่ทางสังคม ของกลุ่มชาวขมุ บริเวณอําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ธนุพงษ์พบว่า บริบทของการที่ขมุถูกทําให้กลายเป็นชายขอบเกิดขึ้นภายใต้การที่ชาวขมุต้องเข้าไปมี
ปฏิสัม พั นธ์กั บ ขั้วอํานาจต่างๆ ซึ่ง ขั้วอํานาจต่างๆ ล้วนเป็นกลุ่ม อํานาจที่ มี อํานาจเหนือกว่ากลุ่ม
ธนุพงษ์ พบว่าภาพความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีใครต้องการพูดถึง หรือการเป็นสมาชิกของรัฐชาติที่มี
จํานวนน้อยเช่นชาวขมุ กลับพยายามสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับตนเอง เพียงเพื่อสร้างความมั่นคงใน
การดําเนินชีวิตภายใต้บริบทของการถูกทําให้กลายเป็นชายขอบ โดยพวกเขาพยายามปรับเปลี่ยน
ผสมผสานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเลื่ อ นไหลไปตามความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อํ า นาจกั บ กลุ่ ม อํ า นาจต่ า งๆ
ดังเช่น การนําเสนอภาพความเป็นพลเมืองที่ดี ในเรื่อง ชุมชนที่ปลอดยาเสพติดเป็นต้น
จากแนวคิดข้างต้น เรื่องอัตลักษณ์และการสร้างพื้นที่ทางสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีคุณูปการ
ในด้านการทําความเข้าใจการนําเสนอตัวตนของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันไปซึ่งเชื่อมโยงกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เ สมอ สําหรับแนวคิดอัตลัก ษณ์และการสร้างพื้นที่ท างสัง คม สําหรับ แนวคิด นี้
จะช่วยทําให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ประเด็นมูลเหตุปจ๎ จัยของการนําเสนอภาพความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
มอญ และการดํารงอยู่ ปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงของประเพณีวัฒนธรรม และพิธีกรรมที่อยู่ ใน
ชีวิตประจําวันของกลุ่มชาติพันธุ์มอญได้
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๒.๓ัแนวคิดการมีส่วนร่วม
การมี ส่วนร่วม ถือ เป็นองค์ป ระกอบพื้นฐานสําคัญ ในการผสานความร่วมมือของชุม ชน
บุคคลภายใต้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย การมี ส่วนร่วมเป็นตัวช่วยสําคัญ ในการแก้ ไข
ป๎ญหาในการพัฒนาประเทศอย่างมีนั ยยะสําคัญ การมีส่วนร่วมช่วยให้คนในท้องถิ่นสามารถจัดการ
ป๎ญหาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรับคําสั่งจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ทั้งนี้เพราะป๎ญหาแต่ละพื้นที่
มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น แ น ว คิ ด ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ( People Participation)
ไ ด้ เ ข้ า ม า มี บ ท บ า ท ใ น ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ตั้ ง แ ต่ ช่ ว ง แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ฉบับ ที่ ๕ ซึ่ง แผนฯ ฉบับ ดัง กล่าวเป็น แผนที่ พยายามจะพั ฒ นาจากฐานราก คือ จากล่างขึ้นบน
(Bottom-Up) จากแต่เดิมเป็นรูปแบบบนลงล่าง (Top Down) ซึ่งแนวคิดการพัฒนาแบบล่างขึ้นบน
จะเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาที่คนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มคนได้รับประโยชน์ อย่างไรก็
ตาม ความหมายของคําจํากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีผู้ให้ความหมายที่หลากหลาย
เช่น
อคิน รพีพัฒน์ (๒๕๒๗,๑๐๑) ได้พยายามแบ่งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมี ๔ ขั้นตอน
คือ
๑. การคิดค้นป๎ญหา สาเหตุของป๎ญหาตลอดจนแนวทางแก้ไข
๒. การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนาแก้ไขป๎ญหา
๓. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
๔. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
นอกจากนี้ ปรัชญา เวสารัชช์ (๒๕๒๘,๔-๕) ยังได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนควร
มีประเด็นที่ครอบคลุมเรื่องของโอกาส รวมถึงการสร้างโอกาสที่ สามารถทําให้สมาชิกทุกคนในชุมชน
และสังคมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อนําไปสู่พลังในการสร้างการพัฒนาพร้อมที่จะเอื้อประโยชน์
แก่ ส่ ว นรวม รวมไปถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มต้ อ งเกิ ด ขึ้ น จากความสมั ค รใจและเป็ น ประชาธิ ป ไตย
เช่น การพยามที่จะมีการพัฒนาในชุมชน การแบ่งป๎นผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
การตัดสินใจเพื่ อ กําหนดเปูาหมาย กํ าหนดนโยบายการวางแผนและดําเนินการโครงการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม
ทั้งนี้ปรัชญา ยังเสนอว่า การมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างส่วนที่ประชาชนลงแรงและ
ทรัพ ยากรเพื่อ พัฒ นากับ ประโยชน์ ที่จ ะได้ รับจากการลงทุนลงแรงดัง กล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ
การมี ส่ว นร่วมของประชาชนในการตัดสินใจไม่ ว่าระดับ ท้ องถิ่น ภูมิ ภ าค และระดับ ชาติจ ะช่ว ย
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้รับ นอกจากนี้เขายัง
อธิบายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจผิดแผกแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิ จของประเทศ
นโยบายและโครงสร้างการบริหาร รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชาชน ทั้งนี้ในเรื่องการมี
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ส่ว นร่ว มของประชาชนมิ ไ ด้ เ ป็น เพีย งเทคนิ ควิ ธี ก าร แต่ เ ป็น ป๎ จ จั ย สํ าคั ญ ในการประกั น ให้ เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
จากปรัช ญาที่ มุ่ ง อธิบ ายเรื่ องของโอกาสในการมี ส่ วนร่ว มของประชาชน พบว่ า สากล
(อ้างใน ประสิทธิ์ ปล้องทอง.ด.ต.๒๕๔๓) ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า
เกิดจากแนวคิดสําคัญ คือ ความสนใจและความกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดความสนใจและความห่วงกังวล
กลายเป็นความสนใจและห่วงกังวลร่วมกันของสังคม ความเดือดร้อน และความไม่พอใจร่วมกันที่มีต่อ
สถานการณ์ที่เป็นอย่างผลักดันมุ่งสูก่ ารรวมกลุม่ กันวางแผน และลงมือกระทําร่วมกัน ตลอดจนถึงการ
ตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา
นอกจากนี้ วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (๒๕๓๑,๑๑-๑๕) ได้เสนอว่าความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยทั่ ว ไปหมายถึ ง การเข้ า ร่ ว มอย่ า งแข็ ง ขั น และอย่ า งเต็ ม ที่ ข องกลุ่ ม บุ ค คล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมใน
อํานาจการตัดสินใจและหน้าที่รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต้องการมากที่สุดนั้น จักต้องได้รับการสนองและทําให้มีความเป็นไปได้มากขึ้น และผู้เข้าร่วมทุก
คนต้องได้รับผลประโยชน์เสมอกัน โดยวันรักษ์ ได้ระบุถึงกระบวนการพัฒนาชนบทว่ามี ๕ ขั้นตอน
คือ
๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเ คราะห์ชุม ชน เพื่อนําไปสู่การค้นหาป๎ญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ตลอดจนการจัดลําดับของป๎ญหาและการคัดเลือกป๎ญหาที่จะแก้ไข
ตามลําดับ ว่าจะทําอะไรก่อนหรือหลัง คนที่อยู่ในชุมชนต้องรับรู้ถึงป๎ญหา ไม่ใช่ให้คนนอกเข้าม าชี้
ป๎ญหา
๒. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของป๎ญหา
๓. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีและการวางแผนในการแก้ป๎ญหา
๔. การมีส่วนร่วมดําเนินการตามแผน เช่น การสละแรงงาน และทรัพยากรต่างๆ
๕. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
จากข้างต้นแนวคิดเรื่อง การมีส่วนร่วมถือเป็นแนวคิดที่มีส่วนสําคัญสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้คือ
การเป็นแนวคิดที่ช่วยทําให้ผู้วิจัยสามารถออกแบบกระบวนการในการทํางานวิจัยที่เชื่อมโยงกับความ
ต้องการของชุมชน ตลอดจนถึงการนําแนวคิดการมีส่วนร่วมไปวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่ว่าด้วยการ
ดํารงอยู่ของ วัฒ นธรรม และแนวทางในการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ
ในพื้นที่ศึกษาได้ผ่านแนวคิดการมีส่วนร่วมเนื่องจากพื้นฐานของแนวคิดนี้เริ่มต้นจากการผสานความ
ร่ ว มมื อ ของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ต้ อ งเข้ า มาบทบาทในการที่ จ ะเลื อ กรั บ ปรั บ เปลี่ ย น
ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ คือ กลุ่มชาติพันธุ์มอญในจังหวัดลําพูนและ
จังหวัดเชียงใหม่
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๒.๔ัแนวคิดความทรงจาร่วมั
แนวคิดความทรงจํา ถือเป็นแนวคิดที่ ปลดเปลื้องความต้องการย้อนระลึกประวัติศาสตร์
ที่ว่าด้วยความเจ็บปวดและความทรงจําอันดีที่เกิดขึ้ นของมนุษย์ ในอีกด้านหนึ่งแนวคิดความทรงจํา
ยังเปิดพื้นที่ให้แก่คนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมที่ถูกกดขี่ให้กลายเป็นกลายเป็นเครื่องมือในการเปิดพื้นที่
ทางสังคมให้แก่พวกเขาในอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการเปิดพื้นที่หมายถึงการปรากฏตัวของกลุ่มคนตัวเล็ก
ตัวน้อย ด้อยสิทธิ์ในหน้าประวัติศาสตร์ในหลายๆหน้า
Paul Connerton (๑๙๘๙ ) เขาได้อธิบายถึงความสําคัญของความทรงจําของมนุษย์ว่ามัน
เป็ น เรื่ อ งที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ผลิ ต ซ้ํ า ร่ ว มถึ ง การส่ ง ต่ อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในสั ง คม ในรู ป แบบพิ ธี ก รรม
(commemorative ceremonies) การแสดงออกผ่า นร่า งกายของมนุ ษย์ ( body practices)
กลายเป็นความเคยชิน พั ฒนากลายเป็นนิสัย(habit memory) เป็นอดีตที่เ ก็ บไว้ในจิตใจมนุษย์
จากนั้นพัฒนากลายเป็นแผนที่ทางความคิดขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดความทรงจํานั้นๆ ส่งต่อให้กับรุ่น
ต่อๆไป ทั้งนี้เ ขาได้เ สนอว่าความทรงจําในอดีตถือเป็นพื้นฐานที่ ทําให้ป๎จเจกความเข้ าใจความเป็น
ตัวเองมากขึ้น ซึ่งคุณูปการที่สําคัญของการศึกษาความทรงจําคือ ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งๆ ในระดับลึก
นอกจากนี้ แหล่งความทรงจํา (site of memory) ของ Pierre Nora (๑๙๙๖) ยังสะท้อนให้
เห็นการเชื่อมโยงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ที่เรียกว่าการจดจําอดีตผ่านประวัติศาสตร์ ที่มีการจัดระเบียบ
กลายเป็นแหล่ง ความทรงจําขึ้นมาในสัง คมสมั ยใหม่ ม ากมาย แต่ในทางกลับ กั นเขาก็ ได้เ สนอว่า
ท่ามกลางความพยายามที่จะสร้างความทรงจําเกี่ยวกับอดีตในขณะเดียวกันมันก็เกิดการรื้อถอนสิ่งที่
เรียกว่าความทรงจําตามธรรมชาติ (spontaneous memory)ลงไป ซึ่งเขาได้อธิบายต่อไปว่ามันคือ
ความทรงจําที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีในสังคมทั้งนี้สาเหตุที่มันถูกรื้อถอนก็เนื่องมาจากความทรงจําใน
ลักษณะดังกล่าวมันมีความไม่ชัดเจน มันเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึก โดยสิ่งทีเ่ กิดขึ้นเชื่อมโยงกับ
เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ มีความเปราะบางและเปลี่ยนแปลงไปได้ง่าย

๒.๕ัแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมัและทุนวัฒนธรรม
ในประเด็นเรื่องการนิยามความเป็นมอญผ่านทุนทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
มอญ ผู้ศึก ษาได้นํามุ ม มองของ Pierre Bourdieu ในเรื่องทุ น (capital) อาณาบริเ วณ (field)
ฮาบิ ทั ส (habitus) ผู้ ก ระทํ า การ (agent) และปฏิ บั ติ ก าร (practice) เข้ า มาเป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ
ของการวิเคราะห์การนิยามตัวตนของคนมอญที่แตกต่างกันผ่านการจัดการทุน และนําทุนที่มีอยู่เพื่อ
นําไปใช้แตกต่างกัน โดยนักสังคมศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้นี้ ได้ขยายการมองสังคมให้กว้างขึ้นผ่านการทํา
ความเข้า ใจความสั ม พั น ธ์ท างสั ง คมที่ ห ลากหลาย เพราะมนุษ ย์ ไม่ ไ ด้ใ ช้ ชีวิ ต อยู่ อ ย่า งโดดเดี่ ย ว
แต่ต้องเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอื่น สังคมอื่นอยู่ตลอดเวลา
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โดยเขามองอาณาบริเ วณ (field) Bourdieu อธิบายว่ามั นเป็นเสมื อนพื้นที่ ของการต่อสู้
ตลอดจนถึงการเป็นสนามของการเล่นเกม รวมไปถึงสนามของการต่อสู้เพื่อสร้างสถานะทางสังคมใหม่
ของผู้กระทําการ (agent) ซึ่งในที่นี้คือกลุ่ม ชาติพันธุ์มอญเข้าไปช่วงชิงพื้นที่ในการใช้ทุนทางสังคม
ผ่านการเลือกที่หยิบความทรงจําที่เ ป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ แตกต่างหลากหลายเข้ามานําเสนอ
หากแต่ความหมายของสนามที่ Bourdieu เสนอนั้นกลับมีความหมายในเชิงของการเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้
เล่นได้เข้ามาช่วงชิง ครอบครองตําแหน่งของการเป็นผู้ชนะภายในสนาม ซึ่ง ผู้เล่นแต่ล ะคนก็มีทุ น
(capital) ที่แตกต่างกัน ซึ่งความสามารถในการปรับเปลี่ยนทุนในแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไป
Bourdieu ขยายมุมมองเกี่ยวกับเรื่องทุนที่แตกต่างจากมาร์กซิสท์ ที่มองว่าทุนมีความหมาย
แค่ทุนทางด้านเศรษฐกิจซึ่ง ถือเป็นอํานาจชนิดหนึ่ง แต่ Bourdieu มองว่ามนุษย์สามารถใช้ทุนใน
รูป แบบที่ ห ลากหลาย เช่น ทุ นทางเศรษฐกิ จ (ที่อยู่ในรูป วัตถุ) ทุ นทางวัฒ นธรรม ทุ นทางสัง คม
และทุนทางสัญลักษณ์ เพื่อเปูาหมายของการดํารงรักษาตําแหน่งแห่งที่ของตนเองภายใต้ช่วงชั้นของ
สังคมที่ตนเองสังกัด ฉะนั้น ทุนคือ สิ่งที่ทํางานอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์เชิงอํานาจภายในสังคมนั้นๆ
แต่ในขณะเดียวกันทุนยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการและพยายามแย่งชิง
ทั้งนี้ Bourdieu ได้จําแนกทุนออกเป็น ๔ ประเภทคือ
๑. ทุนทางเศรษฐกิจ หมายถึง ทรัพย์สิน ที่ดิน เงินทอง
๒. ทุนทางสังคม หมายถึง ฐานะตําแหน่งหรือเครือข่ายทางสังคม
๓. ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง ศักยภาพในการกระทํา ความรู้ที่สะสมอยู่ในตัวคน
(innate knowledge of do things “right”)
ทุนทางวัฒนธรรมสามารถแยกออกเป็น ๓ ระดับ ที่ต่างกันคือ
๑. Embodied state คือ ทุนที่อยู่ภายในตัวคน และสามารถสะท้อนออกมาผ่านป๎จเจก
แต่ ล ะคนผ่า นกระบวนการพั ฒ นาตนเอง ทํ า ให้ ป๎จ เจกมี ความโดดเด่น หรื อมี ลัก ษณะเฉพาะตั ว
โดยลักษณะของการก่อตัวนี้เกิดจากการรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาสู่ในตัวเอง และนําไปสู่นิสัย
ของแต่ล ะบุคคล ทุ นทางวัฒ นธรรมในลัก ษณะนี้ถูกสร้างขึ้นในบริบทที่ห ลากหลายขึ้นอยู่กับ เวลา
สัง คม ชนชั้นทางสัง คม โดยมิ ได้ผ่านกระบวนการสอนจึง สามารถทํ าให้รู้สึก ได้ว่ามั นฝ๎ง ลึก ลงไป
ในจิตสํานึก
๒. Objectified state (เกี่ยวกับ สินค้าทางวัฒนธรรม เช่น รูปภาพ หนังสือ พจนานุกรม
เครื่อง ดนตรี มีลักษณะเป็นรูปธรรม) คือ ทรัพย์สินที่ถูกนิยามในความสัมพันธ์กับทุนทางวัฒนธรรมใน
ลักษณะที่เป็นวัตถุ และสามารถเปลี่ยนไปสู่ทุนทางเศรษฐกิจได้ดี กล่าวคือการถื อครองสิ่ง เหล่านี้
คือการบริโภค
ทว่ า ทุ น ทางวั ฒ นธรรมในสถานะเป็ น รู ป ธรรม มี คุ ณ สมบั ติ จํ า นวนมากมายที่ ถู ก จํ า กั ด
ความสัมพันธ์กับทุนทางวัฒนธรรมในรูป Embodied form วัฒนธรรมที่ทําให้เป็นรูปธรรมเช่นในวัตถุ
และสื่อ รวมถึง การเขีย นรูป ภาพ อนุส าวรีย์ เครื่องมื อ เป็นต้น สามารถส่ง ต่อทํ าให้เ ป็นทุ นทาง

๑๓

เศรษฐศาสตร์ ทุนสามารถส่งต่อไปได้อย่างซับซ้อน แต่ที่ส่งต่อได้เป็นเพราะกรรมสิทธิ์ที่ถูกกฎหมาย
ประกอบขึ้นเป็นเงือ นไขที่ ตั้ง ไว้ก่ อนสําหรับ การจัดสรรโดยเฉพาะ กล่าวคือเป็นการครอบครอง
ความหมายของ การบริโภค ซึ่งบูรดิเยออธิบายว่าในขณะนี้ไม่มีสิ่ง ใดมากกว่าทุนที่แสดงเป็นรูปร่าง
เป็นการครอบงําที่เ ปรียบเสมือ นกฎของการส่ง ต่อ ดัง นั้นสินค้าทางวัฒนธรรมสามารถถูก จัดสรร
เช่นเดียวกั บวัตถุซึ่ง ทุ นทางเศรษฐกิจ สามารถคาดคะเนล่วงหน้าได้ และเป็นสัญ ลัก ษณ์ที่ ทุ นทาง
วัฒนธรรมที่ทุนทางวัฒนธรรมสามารถคาดคะเนได้
๓. Institutionalized เป็ น รู ป แบบที่ เ กี่ ย วกั บ การทํ า ให้ เ ป็ น รู ป ธรรมในรู ป ของวั ต ถุ
ซึ่งจําเป็นต้องแยกแยะเพราะจะสามารถเห็นได้ในกรณีของคุณสมบัติทางการศึกษา ซึ่งให้คุณสมบัติที่มี
มาแต่ เ ดิ ม บนทุ น ทางวั ฒ นธรรมอย่ า งครบถ้ ว น ซึ่ ง มั นได้ ถู ก อนุ ม านเป็ น เสมื อ นการรั บ ประกั น
เช่น หนังสือรับรอง
ทั้ ง นี้ ก ารสะสมทุ น ทางวั ฒ นธรรมนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งทํ า ผ่ า นการลงทุ น ทั้ ง แรงงานเวลา
ซึ่งความหมายของแรงงานนั้น มิใช่เพียงการออกแรงทางกายภาพเท่านั้น หากแต่รวมถึงการลงแรง
ด้านสัง คม การเมื อง ศาสนา และการคุ้นเคย ซึ่ง จะนําไปสู่ก ารสะสมทุ นในรู ป แบบต่างๆ เอาไว้
และสามารถนําออกมาใช้หรือปรับเปลี่ยนเป็นทุนรูปแบบอื่นในยามที่ต้องการ(วินัย บุญลือ, ๒๕๔๕:
๑๑)
หนังสือเรื่อง Logic of practice Bourdieu เสนอว่า ทุนเป็นเสมือนงานทางสังคมชนิดหนึ่ง
ซึ่ง สามารถปรับ เปลี่ยนตนเองให้อยู่ในรูป แบบต่างๆ จากทุ นชนิดหนึ่ ง กลายเป็นทุ นอีก ชนิดหนึ่ง
ตามสถานการณ์ และไม่มีทุนในรูปแบบใดที่มีความสําคัญกว่ารูปแบบอื่น แต่ยังมีความเป็นอิสระอย่าง
สิ้นเชิงกับรูปแบบอื่น นอกจากนี้ Bourdieu ได้กล่าวว่าถึงแม้ทุนทางวัฒนธรรมจะเติบโตอย่างเป็น
อิสระมากเพียงใด แต่ยังอยู่ภายใต้ทุนทางเศรษฐกิจ และทุ นทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของทุนชนิด
อื่นๆ ทั้ ง นี้เ พราะทุ นทางเศรษฐกิ จ เป็นทุ นที่ ส ามารถนําไปลงทุ น เช่นในแง่ของการเป็นทรัพย์สิ น
หรือเวลาเพื่อสะสมทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางวัฒนธรรมก็ไม่ได้มีความมั่นคงและเป็นสากลเท่ากับ
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรมที่สั่งสมไว้อาจถูกทําลาย โดยการตั้งข้อสังเกตวิพากษ์ วิจารณ์ต่อ
ความเป็นทุนของมัน นอกจากนี้การส่งผ่านการเป็นทุนทางวัฒนธรรมระหว่างรุ่นสู่รุ่นของคนภายใน
ครอบครัวอาจพบกับความเสี่ยงมากกว่าการส่งต่อทุนทางเศรษฐกิจเพราะทุนทางเศรษฐกิจเป็นทุนที่
ง่ายต่อการจัดการ เช่น การรักษา การคิดคํานวณ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมและทุน
ทางวัฒนธรรมนั้นจะมีความใกล้เคียงกันและเปลีย่ นแปลงไปมาได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างทุน
๒ ชนิด ดังกล่าวกับทุนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนจากทุนทางเศรษฐกิจไปเป็นทุนทางสังคมและทุน
ทางวัฒ นธรรมนั้นเป็นสิ่ง ที่ ส ามารถกระทํ าได้ง่ายกว่า การเปลี่ยนไปในทิ ศทางกลับ กั น (Swartz,
๑๙๙๗: ๗๘-๘๐)

๑๔

๒.๖ัเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยั๒ัประเด็นัดังนี้
๑. กลุ่มชาติพันธุ์มอญกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมั
๒.ััมอญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมัในบริบทที่หลากหลายั

๑. กลุ่มชาติพันธุ์มอญกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมัั
สํ า หรั บ งานศึ ก ษา ในประเด็ น ชาติ พั น ธุ์ ม อญกั บ การอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี วั ฒ นธรรม
จากการทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้องพบว่า อรสา เงินฉาย (๒๕๕๐) ได้เข้าไปศึกษาสภาพวัฒนธรรม
ของชุมชนชาวมอญเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ
ชาวมอญทั่วไป จํานวน ๒๒๒ คน และประชากรผู้นําชุมชนชาวมอญ จํานวน ๒๐ คน ที่อาศัยอยู่
บริเวณหมู่ ๑,๖ และ๗ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์เจาะจงกลุ่มชาวมอญทั่วไป
และแบบสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มผู้นําชุมชน วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร้อยละ พรรณนาวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรชาวมอญทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นของชุมชน ชาวมอญเกาะเกร็ด
ร้อยละ ๗๖.๕๒ และจากกลุ่มตัวอย่างประชากรผู้นําชุมชนมีความรู้เกี่ยววัฒนธรรมประจําท้องถิ่นของ
ชาวมอญเกาะเกร็ด ร้อยละ ๗๑.๒๕ ซึ่งชาวมอญเกาะเกร็ดมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมดังนี้ อันดับ ๑
วัฒนธรรมการประกอบอาชีพหัตถกรรมเครื่องป๎้นดินเผารองลงมา วัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดจนถึง
ป๎จจุบัน วัฒ นธรรมอาหารพื้นบ้านชาวมอญ วัฒ นธรรมการตั้ง ถิ่นฐาน วัฒนธรรมคติความเชื่อ
วั ฒ นธรรมการแต่ ง กาย วั ฒ นธรรมภาษาถิ่ น มอญ และวั ฒ นธรรมลั ก ษณะการสร้ า งบ้ า น
นอกจากนี้ อรสา ยังพบว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นของชุมชนมอญเกาะ
เกร็ ด พบว่ า กลุ่ ม ชาวมอญที่ เ ป็ น เพศหญิ ง จะมี อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมชุ ม ชนชาวมอญ
ซึ่งถือว่าเพศหญิงจะเป็นผู้ส่งต่อทางวัฒนธรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมมากกว่า
เพศชาย
นอกจากนี้ งานของอรสา เงิ นฉายมี ความคล้ ายคลึ ง กั บ งานศึ ก ษาของ อํา ไพ มั ฆมาน
(๒๕๕๐) ที่เข้าไปศึกษาเรื่อง การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษามอญด้วยการสร้างวรรณกรรมสําหรับเยาวชน
มอญ อ.บ้ า นโปุ ง จ.ราชบุ รี โดยอาศั ย กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการทํ า งานวิจั ย ซึ่ ง งานวิจั ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อสํารวจสถานการณ์การใช้ภาษาและความคิดเห็นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษามอญ
ของชาวมอญในพื้นที่ อ.บ้านโปุง จ.ราชบุรี และศึกษาพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของเด็กเยาวชน
มอญในป๎จจุบันตลอดจนหากลุ่มเด็กแกนนําที่จะร่วมวางแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
เด็ก เยาวชนมอญโดยใช้ภาษาและวัฒนธรรมมอญ รวมถึงการสร้างวรรณกรรมมอญเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการอนุรัก ษ์และฟื้นฟู ภาษาและวัฒ นธรรมมอญและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมี ความรู้และความ
ภาคภูมิ ใจในชาติพั น ธุ์ข องตนเอง ซึ่ ง งานศึก ษาของ อํ าไพ ศึก ษาชาวมอญในชุ ม ชน ๓ ตํ าบล
คือ ต.นครชุมน์ ต.บ้านม่วง และ ต.คุ้งพยอม จ.ราชบุรี พบว่าข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเป็นตัวช่วย

๑๕

สําคัญในการกระตุ้นให้ชาวมอญมีความตื่นตัวในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ภาษมอญ และพยายามที่จะ
พูดคุยภาษมอญกั บ ลูก หลานมากขึ้น ตลอดจนถึ ง ชุม ชนยัง นํ าระบบการเขียนภาษามอญด้วยตั ว
อั ก ษรไทยไปใช้ ใ นการเขี ย นบทสวดสรรเสริ ญ พระธรรม นิ ท าน คํ า คม สุ ภ าษิ ต คํ า พั ง เพย
เพลงกล่อมลูก คําเปรียบเทียบ ฯลฯ เผยแพร่สู่ชุมชนของตนเอง รวมทั้งนําเข้าห้องสมุดและที่อ่าน
หนังสือประจําหมู่บ้านด้วย ทําให้ผู้ขาดโอกาสในการเรียนภาษามอญได้เข้าถึงและสามารถอ่าน เขียน
ภาษามอญได้
งานศึกษาของสิริพร สมบูรณ์ และคณะ(๒๕๔๔) เข้าไปศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
และหาแนวทางในการจัดการแหล่ง เรียนรู้ท างวัฒ นธรรม ของกลุ่ม ชาติพันธุ์ กลับ ได้ข้อเสนอใน
งานวิจัยที่แตกต่างกั นกั บสองงานศึกษาข้างต้ นคือ ชาวมอญ มี ทุนทางวัฒนธรรมที่ เป็นของตนเอง
ซึ่งเป็นทุนที่ต้องอาศัยกลุ่มคน และเวลาในการพัฒนาให้เกิดคุณค่าในทางการพัฒนา โดยเฉพาะต้อง
อาศัยการเรียนรู้ร่วมกัน
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นผู้วิจัยพบว่า งานวิจัยข้างต้นยังขาด
มิติการวิเคราะห์เรื่องแนวทางในการฟื้นฟูประเพณีและพิธีกรรมของกลุม่ ชาติพันธุ์มอญ ตลอดจนถึงยัง
ขาดมิ ติการมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเรื่องการนําเสนอตัวตน
และอั ตลักษณ์ของการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ มีการเชื่อมโยงความเป็นกลุ่มคนที่มีชาติเป็นของตนเอง
ซึ่งการวิเคราะห์แนวทางในการฟื้นฟู และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมมีความ
จําเป็นอย่างมากในการศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษาเนื่องจากวัฒนธรรมเป็นสิ่งสร้างของมนุษย์ซึ่งล้วนมี
ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

๒.ัมอญั: ระบบความเชื่ อ ัและการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมวั ฒ นธรรมั
ในบริบทที่หลากหลาย
ในประเด็น มอญ: ระบบความเชื่อ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ในบริบทที่
หลากหลายพบว่าในงาน มอญศึกษามีการศึกษาระบบความเชื่อ ทั้งในมิติศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ที่มีความหลากหลายมาก ดังเช่นในงานศึกษาของ จารุภา ศิริธุวานนท์ (๒๕๕๑) ที่เข้าไปศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒ นธรรม และป๎จ จัยที่ เกี่ ยวข้องกั บ การเปลี่ยนแปลง ทางสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนถึง ศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสัง คมและวัฒ นธรรมชุม ชนมอญเกาะเกร็ด จัง หวัดนนทบุรี จารุภา ได้ พบว่าลัก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีการเปลี่ยนแปลงแบบ
ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในชุมชน ศึกษาอยู่ใน
ชุมชน ความผูกพันในครอบครัวและ ชุมชนจึงมีมาก เปลี่ยนเป็นการออกไปประกอบอาชีพและศึกษา
ต่อในชุมชนเมือง ความผูกพันใน ครอบครัวและชุมชนไม่ใกล้ชิดมากนัก ทําให้ความคิด ความเชื่อ
ค่านิยม ประเพณีของบรรพบุรุษ ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เปลี่ยนเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือสิ่งที่
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ควรปฏิบัติ และป๎จ จัยที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การเปลี่ย นแปลงทางสัง คมและวัฒ นธรรมของชุม ชนมอญ
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นประกอบด้วย
หลายป๎จจัย เช่น ด้านเจตคติที่มีต่อวัฒนธรรมมอญ ด้านสื่อสารมวลชน ป๎จจัยด้านนิเวศวิทยา
และด้านประชากร ป๎จจัยด้านนโยบายพัฒนาของรัฐ ป๎จจัยด้านการศึกษา และป๎จจัยด้านเศรษฐกิจ
ตลอดจนถึ ง ป๎ จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมชุ ม ชนมอญเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ป๎จจัยด้านประชากร และด้านนโยบายพัฒนาของรัฐ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นอกจากงานศึกษาในประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ยังมีงานศึกษาที่เข้า
ไปศึกษาในประเด็นเรื่อง วิถีชีวิต ความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ งานของ พิมพ์เพ็ญแข วรรณปูาน
(๒๕๔๙) เป็น งานที่ เ ข้าไปศึก ษา เรื่องพิ ธีก รรมการรํ าผีของชาวมอญ ของชุม ชนมอญบางกระดี่
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมการรําผีของชาวมอญวัดบางกระดี่
เขตบางขุนเทียน ในประเด็นความเชื่อ การถ่ายทอดและกระบวนแบบพิธีกรรม พบว่าความเชื่อเรื่อง
พิธีกรรมการรําผีของชาวมอญ ชุม ชนมอญบางกระดี่มีลัก ษณะความเชื่อ แบ่ง เป็น ๒ ลักษณะ
คือ หนึ่งัความเชื่อเกี่ยวกับผี ซึ่งผีที่ชาวมอญนับถือ ผีประจําหมู่บ้านและผีบรรพบุรุษ ผีประจําหมู่บ้าน
มีหน้าที่คุ้มครองปกป๎กรักษาดูแลคนในหมู่บ้าน ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ผีประจําหมู่บ้าน มอญบางกระดี่
คือ ศาลเจ้าพ่อบางกระดี่ ศาลเจ้าแม่หัวระหาญและศาลเจ้าพ่อท้ายทุ่ งซึ่งมีความสําคัญทางด้านจิตใจ
และเป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้าน และผีบรรพบุรุษหรือปาโหนกเป็นผีที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษ โดยจะสืบทอดกันมาทางฝุายชาย ผีบรรพบุรุษมีหน้าที่คุ้มครองกันอันตราย และเป็นที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ ในการนับ ถือ ผีบ รรพบุรุษนั้น ชาวมอญเชื่อว่ามีก ารนับ ถือสืบ ทอดกั นมาตั้งแต่
บรรพบุรุษอยู่ที่เ มื องมอญและผีม อญที่ ชาวบ้านมอญบางกระดี่ เคารพนั้น แบ่ง แยกตามตระกู ล
ซึ่งแต่ละตระกูลจะมีการนับถือผีที่แตกต่างกัน ผีมอญของชาวบางกระดี่นี้ ได้แก่ ผีเต่า ผีงู ผีไก่ ผีข้าว
เหนียว และผีม้า ความเชื่อของชาวมอญบางกระดี่ที่มีต่อผีบรรพบุรุษนั้น ชาวมอญเชื่อว่าถ้าผู้ใดทําผิด
กฎข้อห้าม ถ้าผู้ใด ฝุาฝืนจะทําให้เกิดเหตุเภทภัย กับเจ้าบ้านหรือคนในตระกูล เป็นต้นว่าเกิดการ
เจ็บปุวยโดยไม่รู้สาเหตุ ซึ่งจะต้องแก้ด้วยจัด พิธีกรรมการรําผีขึ้นถึงจะหาย สองความเชื่อเรื่องการ
เข้าทรงชาวบ้านมอญบางกระดี่มีความเชื่อถือในเรื่องการเข้าทรง เป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการทํา
พิธีต่างๆ มั กจะมีการเชิญทรงมาประทับร่างซึ่งในการเข้าทรง ของชาวมอญบางกระดี่ แบ่งได้คือ
การทรงผีประจําหมู่บา้ นและการทรงผีบรรพบุรษุ ซึ่งประจําหมู่บา้ น ประกอบด้วย การทรงเจ้าพ่อบาง
กระดี่ การทรงเจ้าแม่หัวระหาญ และการทรงเจ้าพ่อท้ายทุ่ง และการทรงผีบรรพบุรุษ คือการเข้าทรง
ปาโหนก ซึ่งจะเชิญประจําทุกปีเพื่อมากิน เครื่องเซ่นไหว้และพูดคุย ลูกหลานมีความเจ็บไข้ได้ปุวย
อย่างไร ปาโหนกก็จะป๎ดเปุาให้พ้นไป ซึ่งผลที่ได้จากการนับถือผี คือ ผีบรรพบุรษุ เป็นทีพ่ ึ่งทางใจและมี
บทบาทในระดับเครือญาติ ที่เป็นตระกูลเดียวกัน โดยทําให้ไม่ลืมบรรพบุรุษ และเพื่อเป็นการตอกย้ํา
ความเคารพในผีบรรพบุรุษ
นอกจากนี้ พิมพ์เพ็ญแข วรรณปูาน ยังพบว่า การถ่ายทอดพิธีกรรมการรําผีของชาวมอญนั้น
มี ลักษณะที่เป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และการได้รับการถ่ายทอดโดยไม่มีการร่ําเรียนเป็น
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กิจ จะลัก ษณะ แต่เ ป็นการถ่ายทอดโดยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่ง การเรียนรู้นี้มี ๓ รูป แบบ
คือ การกํ าหนดจากการบอกเล่า การถ่ายทอดโดยการเห็นจากพิธีก รรมจริง และการถ่ายทอด
โดยการปฏิบัติจริง ซึ่งความจําเป็นในการถ่ายทอดความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ เหตุเพราะว่าเพื่อสืบ
ทอดเอกลักษณ์ของชาวมอญที่เป็นลักษณะเฉพาะชาวมอญได้ยึดถือแนวปฏิบัติกันสืบต่อมาเพื่อไว้ให้
คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติ ซึ่งลูกหลานจะได้รับการถ่ายทอดจากครอบครัวที่คอยสอนให้มีความเคารพและ
เชื่อถือในสิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์ และการนับถือผีนี้มี อิท ธิพลต่อการดํารงชีวิตในป๎จ จุบันการถ่ายทอดเป็น
กระบวนการที่สังคมชาวมอญให้ความสําคัญและเห็นควรให้มีการถ่ายทอดต่อไปซึ่งสิ่งที่ถ่ายทอดกัน
ต่อมา
ซึ่ ง งานศึ ก ษาของ พิ ม พ์ เ พ็ ญ แข วรรณปู า น ยั ง มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ งานศึ ก ษาของ
นันทพร อดิเ รกโชติกุ ล และคณะ(๒๕๕๑) ที่เ ข้าไปศึก ษาประเพณีผีม อญกับ วิถีชีวิตของชุม ชน
ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากประเพณีผี
มอญตลอดจนศึ ก ษารู ป แบบและองค์ ป ระกอบประเพณี ผี ม อญที่ สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน
และเพื่อสร้างแผนชีวิตชุม ชนจากประเพณีผีมอญ พบว่า ประเพณีผีมอญเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน
เป็นวิถีชีวิตและระบบความเชื่อของคนในชุมชนตําบลพุดซา โดยมีความเป็นมายาวนานมากกว่า ๑๐๐
ปี ประเพณีผีมอญมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเชื่อ เรื่อ ง “ผีบ รรพบุรุ ษ ” ซึ่ง ถื อได้ ว่า เป็น เครื่ องยึ ดเหนี่ย วด้า นจิ ต ใจของคนในชุม ชน
ประเพณีผีมอญสร้างสํานึกชาติพันธุ์ให้กับคนในชุมชน โดยประเพณีผีมอญทําให้ คนในตําบลพุดซามี
เอกลัก ษณ์ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั บ คนในตําบลใกล้เ คียง มี ความภาคภูมิ ใจในประวัติศาสตร์ของตนเอง
และประเพณีผีม อญยังเป็นเครื่องยึดโยงคนในชุมชนให้มีความเป็นกลุ่มก้อน นอกจากนี้ยังพบว่า
คนในชุมชนมีลักษณะไทยโคราชโดยไม่พบลักษณะความเป็นมอญ เพศหญิงเป็นเพศที่มีบทบาทหน้าที่
ที่สําคัญตามโครงสร้างของผู้ประกอบพิธี โดยทําหน้าที่คนทรง ผู้ช่วยประกอบพิธีและตัวแทนเครือ
ญาติที่เข้าร่วมพิธีประเพณีผีมอญเป็นการสะท้อนภูมิป๎ญญาในเรื่องการจัดการทางสังคมของคนใน
ชุม ชนตําบลพุ ดซา ประเพณีผีม อญเป็นสื่อที่ มี บ ทบาทหน้าที่ ต่างๆ ที่ สัม พันธ์กั บ วิถีชีวิตชุม ชน
ได้แก่ การ รักษาพยาบาลผู้ปุวยทั้งทางร่างกายและจิตใจ การสะท้อนตัวตนของคนในชุมชนพุดซา
การสร้างระบบเคารพผู้อาวุโส การสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในหมู่เครือญาติและคนในชุมชน การยึดโยงสมาชิกในชุมชนให้ผูกพันกัน การควบคุมความ
ประพฤติคนในชุมชน และการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนไปยังอนุชนรุ่นต่อๆ ไป ทั้งนี้พบว่าคนใน
ชุม ชนตําบลพุดซาตระหนัก ถึง ความสําคัญ ของประเพณีผีม อญ แต่ขณะเดียวกั นความเชื่อเรื่อง
ผีบรรพบุรุษรวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มเครือญาติกําลังจะเริ่มจางหายไป
จากชุมชน โดยเฉพาะคนรุ่นลูกหลาน ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะกระแสวัฒนธรรมตะวันตก สื่อสมัยใหม่
ระบบการศึกษาและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงทําให้คนในชุมชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนชีวิตชุมชนที่ส ะท้ อนถึงความต้องการวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยต้องการให้ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง มีความรักและสามัคคีกัน ครอบครัวอบอุ่นไม่มีการหย่าร้ าง คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง
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เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความรู้ความประพฤติดีและเคารพผู้อาวุโส นอกจากนี้ ต้องการศูนย์รวมจิตใจ
ด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวคนในชุมชน โดยไม่พบความต้องการด้านทรัพย์สินแต่ประการใด
นอกจากงานวิจัยเรื่องระบบความเชื่อแล้ว งานวิจัยของ พชระ โชติภิญโญกุล (๒๕๕๔) ก็ได้
นําเสนอโลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ในเรื่องเหตุผลของการกระทําที่ปรากฏในพิธีกรรมการบวช
และการเข้ า ใจความหมายของระบบสั ญ ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมที่ ป รากฏในพิ ธี ก ารบวช
โดย พชระ ได้เข้าไปศึกษาชาวไทยเชื้อสายมอญ บ้านนครชุมน์ อําเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี พบว่า
งานบวชของชาวมอญเป็นพิธีกรรมทีส่ ะท้อนโลกทัศน์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเรื่องการนับถือ
ผี และการนับถือพุทธศาสนา สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน บทบาทหน้าที่และความสําคัญ
ของเพศชายและเพศหญิง
ทั้งนี้งานวิจัยทั้งหมดที่ได้ทบทวนมาแล้วข้างต้นถือเป็นงานที่มองวัฒนธรรมความเป็นมอญ
ทั้งเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒ นธรรมความเชื่อผ่านสายตาของนักวิชาการการ นักศึกษา
หากแต่ยังมีงานศึกษาของจันทร์ เขียวพันธุ์และคณะ (๒๕๕๗) ที่ได้เข้าไปศึกษาเรื่องกระบวนการฟื้นฟู
อาหารพื้นบ้านสู่การเชื่อ มโยงวัฒนธรรมชุมชน องค์ความรู้ท้ องถิ่นและความมั่นคงด้านอาหารของ
ชุม ชนมอญ ๒ ชุม ชนคือ บ้านหนองดู่ บ้านบ่อคาว จัง หวัดลําพูน ซึ่ง งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่
ขับเคลื่อนโดยกลุ่มนักวิจัยท้องถิ่น ศึกษาวัฒนธรรมการปรุงอาหารของตนเองเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สืบสานวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่ง จันทร์ เขียวพันธุ์และคณะได้พบว่ากลุ่มนักวิจัยชาวบ้านได้
ทราบข้อ มู ล ของชุม ชนตนเองมากยิ่ง ขึ้น ทั้ ง อาหาร ขนม และมี ก ารฟื้นฟูก ารทํ าอาหารพื้นบ้าน
ตลอดจนสาธิตให้เด็กนักเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
จากงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทบทวนข้างต้นจะเห็นว่างานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็น ัระบบความ
เชื่อและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ในบริบทที่หลากหลาย หลายงานวิจัยยังขาดมิติเรื่อง
การมองในประเด็นการศึกษา วิเคราะห์ความทรงจํา และการปรับสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นมอญ
ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงซึ่งงานชิ้นนี้ มุ่งที่จะศึกษาและเผยให้เห็นประเด็นที่หน้าสนใจเกี่ยวกับ
มอญจังหวัดพูนและเชียงใหม่ที่พวกเขาพยายามที่จะรื้อฟื้น อัตลักษณ์ความเป็นมอญผ่านประเพณี
วัฒนธรรม ที่อยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเขา ซึ่งในบริบทของการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์พลัดถิ่นประเด็น
การรื้อฟื้น ประเพณีวัฒนธรรมเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างมากสําหรับการวิเคราะห์
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บทที่ั๓ัวิธีดาเนินการวิจัย
๓.๑ัการดาเนินการวิจัยั
งานศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการผสมวิธีวิทยา ๒ รูปแบบคือ ๑. การวิจัยเชิง
คุณภาพทางมานุษยวิทยา เพื่อทําความเข้าใจการนิยามตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ การดํารงอยู่ของ
วั ฒ นธรรมชาติ พั น ธุ์ ม อญ ตลอดจนการใช้ ทุ น ทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ สร้ า งพื้ น ที่ ท างสั ง คม
ผ่านการแสดงออกทางวัฒนธรรม ในชีวิต ประจําวันและพิธีกรรมที่สําคัญ โดยการที่ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ โดยเน้นการวิเคราะห์การสร้างพื้นที่ทางสังคม
ของกลุ่ม ชาติ พั น ธุ์ม อญจากความพยายามดํ ารงไว้ ซึ่ง ประเพณีวั ฒ นธรรมของตนเองไว้ ภายใต้
จุดมุ่งหมายที่เน้นการทําความเข้าใจมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์มอญมากกว่า การอธิบายจากมุมมอง
ของการเป็น “คนนอก” ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์
๒. ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)
เพื่อหาแนวทางในการรื้อฟื้น ประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ โดยผู้วิจัยให้ความสําคัญกับ
ประเด็นป๎ญหาทางวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ “วัฒนธรรมความเป็นมอญ” ของคนใน
ชุมชนชาติพันธุ์มอญที่ยังหลงเหลืออยู่ แต่ไม่ได้มีม ากนักในชีวิตประจําวัน เช่น ประเพณีวัฒนธรรม
ความเชื่ อ พร้ อ มทั้ ง หลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่ ส ามารถอธิ บ ายการตั้ ง ถิ่ น ฐานและภู มิ ห ลั ง ทาง
ประวัติศาสตร์ของชุมชนมอญได้ แต่ก็ยังไม่ ได้รั บการสนใจเท่าที่ควรจากคนรุ่นใหม่ ด้วยประเด็นที่
เกิดขึ้นทําให้ผู้วิจัยต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการทดลองในจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อสะท้อน
กระบวนการเข้ามีส่วนร่วมในฐานะการเป็นเจ้าของวัฒนธรรมของคนในชุมชน
๓.๒ัขอบเขตเชิงเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้จะดําเนินการศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนิยามตัวตน การดํารง
อยู่ ของกลุ่ม ชาติ พั น ธุ์ม อญ การใช้ทุ นทางวั ฒ นธรรมผ่ านการแสดงออกทางวัฒ นธรรม ในชี วิ ต
ประจํ า วั น และพิ ธี ก รรมที่ สํ า คั ญ และ เพื่ อ หาแนวทางในการรื้ อ ฟื้ น ประเพณี วั ฒ นธรรมของ
กลุ่ม ชาติพั นธุ์ม อญ ผ่านความคิดเห็นของกลุ่ม ชาติพันธุ์ม อญ ใน ๔ หมู่ บ้าน คือ หมู่ บ้านบ่อคาว
และหมู่ บ้านหนองดู่ ตําบลบ้านเรือน อําเภอปุ า ซาง จัง หวั ดลําพู น และหมู่ บ้ านต้น ตัน(กอโชค)
หมู่บ้านหนองครอบตําบลแม่ก๊า อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่
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ัััััั๓.๓ัขอบเขตเชิงพื้นที่
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ๔ หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านบ่อคาว
และหมู่ บ้ า นหนองดู่ ตํ า บลบ้ า นเรื อ น อํ า เภอปุ า ซาง จั ง หวั ด ลํ า พู น และหมู่ บ้ า นก่ อ โชค
หมู่บ้านหนองครอบ ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ศึกษา
ัััััั๓.๔ัหน่วยในการวิเคราะห์
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับ การนิยามตัวตน การดํารงอยู่ของ
วั ฒ นธรรมชาติ พั น ธุ์ ม อญ การใช้ ทุ น ทางวั ฒ นธรรมผ่ า นการแสดงออกทางวั ฒ นธรรม
ในชีวิต ประจําวันที่มีหน่วยในการวิเคราะห์อยู่ที่ ป๎จจัยหรือสาเหตุที่ทําให้ประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์มอญ สามารถดํารงอยู่หรือผลิตสร้างใหม่ หรือแม้กระทั่งการรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามามีผล
อย่ า งไรต่ อ การดํ า รงอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรม และการนิ ย ามตั ว ตนของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ม อญ
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองเพื่ อให้ประเพณีวัฒนธรรมมีความสอดคล้องกับ บริบ ท
รวมถึงการพยายามที่จะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการรื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
มอญผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน ซึ่ ง ถื อ เป็ น การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ผู้ เ ป็ น
เจ้าของวัฒ นธรรมกับ การเข้าไปจัดการทรัพ ยากรทางวัฒนธรรมและสังคมของกลุ่ มชาติพันธุ์มอญ
ลําพูนและเชียงใหม่ ตลอดจนถึง วิเ คราะห์ปฏิบัติก ารทางสัง คมของกลุ่มชาติ พันธุ์มอญที่เ ลือกจะ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมประเพณีที่ผนวกให้เข้ากับบริบทความเป็นชาติพันธุ์มอญ
๓.๕ัวิธีการเก็บข้อมูล
ััััั
งานศึกษาครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) และ การวิจัยเชิงมานุษยวิทยา ที่จําเป็นต้องทําการ
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดํารงอยู่ของวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่ม
ชาติพันธุ์มอญ ทั้งจากการทบทวนเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์อย่าง
เป็ น ทา ง กา ร แล ะ ไม่ เ ป็ น ท าง ก าร รวม ถึ ง ก าร จั ดเ วที เ ส วน า เพื่ อ แล ก เป ลี่ ยน ควา ม รู้
และประสบการณ์เพื่อระดมความคิด (Focus Group) โดยมีตัวแทนของชาวมอญที่อาศัยอยู่ในพื้ นที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการเก็บรวบร่วมข้อมูลด้วยเช่นกัน อีกทั้งประชากรที่เข้า
ร่วมในการศึก ษาที่ ให้ข้อมู ล ประกอบไปด้วย ๑.ปราชญ์ชุมชนมอญที่มี ความรู้ด้านประวัติศาสตร์
และภูมิ ป๎ญ ญาท้ องถิ่น ๒.เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ ๓.ผู้นําชุม ชน ๔.ตัวแทนจากหน่วยงานองค์ก ร
ภายในและภายนอกชุมชน ก่อนที่จะทําการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษาใน
ประเด็นต่างๆ ทั้ ง นี้ผู้วิจัยจะแบ่ง ข้อมู ลที่ จ ะนําไปใช้ในการวิเ คราะห์ข้อมู ล ศึก ษาอยู่ ๔ ลัก ษณะ
คือ ๑.ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพบริ บ ทพื้ น ที่ ๒.ข้ อ มู ล ทางด้ านชาติ พั น ธุ์ว รรณนา ๓.ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ

๒๑

วัฒนธรรม และ ๔.ข้อมูลเชิงเนื้อหาซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ โดยวิธีการ
เขียนบรรยายเชิงพรรณนา
ััััััััสาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ั ประกอบด้วยั
๑. แผนที่ความคิด (Mind Map) นํามาใช้ในการสืบค้นข้อมูลหรือการแตกประเด็น
ย่อยเพื่อให้งานมีเนื้อหาเชิงลึกและสมบูรณ์มากขึ้น
๒. ปฎิทินฤดูกาล (Culture Calendar) นํามาใช้เพื่อให้เห็นภาพการประกอบอาชีพ
ในวงรอบ ๑ ปี ข องชุ ม ชน หากมี ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ก็ จ ะเห็ น ปรากฏการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงอาชีพของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน
๓. เส้นเวลา (Time Line) นํามาใช้ในการค้นหาประวัติศาสตร์
๔. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใช้ในการระดมความรู้ให้ทราบถึงข้อมูล
ด้านการดํารงอยู่ของวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์มอญ และประเด็นการหาแนวทางในการรื้อฟื้น
วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์มอญลําพูนและเชียงใหม่
๕. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีความ
ละเอียดอ่อนหรือทําความเข้าใจได้ยาก รวมถึงยังใช้เครื่องมือดังกล่าวเมื่อพบว่าข้อมูลยังขาด
ความสมบูรณ์
๖. ผังเครือ ญาติ (Kindred) ใช้เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระดับ เครือญาติที่ มี
บทบาทภายในชุมชน
๓.๖ัการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งจะทําการ
ประมวลและจําแนกข้อมูลตามประเด็นที่ได้จากพื้นที่ โดยการวิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้ มี ๒ ประเด็น
คือ
ประเด็ น ที่ ๑ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล บริ บ ทของชุ ม ชนชาติ พั น ธุ์ ม อญ โดยเฉพาะในด้ า น
ประวัติศาสตร์ การตั้ง ถิ่นฐาน วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม ทั้ง ๔ ชุม ชน เพื่อนําไปสู่ก ารวิเคราะห์
ป๎จ จัยซึ่งการดํารงอยู่ การนิยามตัวตนของกลุ่ม ชาติพันธุ์ม อญผ่านการแสดงออกทางวัฒ นธรรม
ในชีวิตประจํา วัน และการรับ วัฒนธรรมใหม่ เ ข้ามาในชุม ชน และสัง คมมอญมี ผ ลอย่างไรต่อการ
ดํารงอัตลักษณ์ทางวัฒ นธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม อญ ตลอดจนการปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเอง
เพื่อให้ประเพณีวัฒนธรรมมีความสอดคล้องกับบริบท
ประเด็ น ที่ ๒ วิ เ คราะห์ แ ยกแยะประเด็ น แนวทางในการฟื้ น ฟู จ ากก ารเปิ ด เวที
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการนําเสนอข้อมูลในด้านสถานการณ์วัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์
มอญ จากนั้นวิเ คราะห์เชื่อมโยงทั้งสองประเด็นดังกล่าว โดยพยายามสะท้ อนมุมมองของคนในให้
ได้มากที่สุด โดยการคืนข้อมูลให้คนในชุมชนมอญ พร้อมทั้งสร้างเวทีในการวิเคราะห์ร่วมกัน

๒๒

บทที่ั๔ัผลการวิเคราะหขอมูล
ประวัติศาสตร์บอกเล่าักับการนิยามตัวตนคนมอญ(เม็ง)ัััััััััััััััััััั
ในมิติที่หลากหลายั
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความทรงจํากับการนิยามตัวตนของคนมอญ” ในเบื้องต้น ผู้วิจัยมีการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นของประวั ติ ศ าสตร์ บ อกเล่ า ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ม อญ จํ า นวน ๔ หมู่ บ้ า น
คือ หมู่บ้านบ่อคาว บ้านหนองดู่ ตําบลบ้านเรือน อําเภอปุาซาง จัง หวัดลําพูน และหมู่บ้านต้นตัน
(กอโชค) บ้านหนองครอบ ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึก ษาความทรงจําของการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม อญ ผ่านการเล่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง
ผ่านเรื่องเล่า ในมิติต่างๆ โดยผู้วิจัยพยายามให้ผู้เล่าซึ่งเป็นเจ้าของชุมชน เจ้าของวัฒนธรรมมีส่วนร่วม
ในการดําเนินเวทีและดําเนินบทสนทนา ซึ่งสามารถนําเสนอเป็นประเด็นดังนี้

๔.๑ัประวัติศาสตร์บอกเล่าการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อ
คาวัตาบลบ้านเรือนัอาเภอป่าซางัจังหวัดลาพูน
จากการจั ด เวที บ อกเล่ า ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ชาติ พั น ธุ์ ม อญ ชุ ม ชนมอญบ้ า นบ่ อ คาว
โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มย่อย ผ่านเครื่องมือการเขียนเส้นประวัติศาสตร์ โดยใช้ กระบวนการมี
ส่วนร่วมของเจ้าของประวัติศาสตร์ พบว่า ชุม ชนมอญบ้านบ่อคาวในอดีต พวกเขาอพยพมาจาก
ทางทิศใต้ ซึ่งยุคสมัยนั้นยังไม่มียานพาหนะ ที่สามารถอํานวยความสะดวกแก่กลุ่มคนได้ แต่ยังมีการ
พึ่ ง พาแรงงานสั ต ว์ใ นการเดิ น ทาง เช่ น ช้ าง ซึ่ ง ในยุค ของการอพยพย้า ยถิ่น ฐานสํ า หรั บ ชุ ม ชน
บ้านบ่อคาวนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในหมูบ่ ้านระบุว่า พ่อแม่เคยเล่าให้ท่านฟ๎งว่าเสมอว่า สมัยก่อนพวกเขา
อพยพมาจากเมืองหงสาวดี เข้ามายังประทศไทย ในยุคยังขี่ช้าง นอกจากนี้ยังพบว่า ในอดีตคนมอญได้
มีการอพยพเข้ามาแล้วได้ม าตั้ง ถิ่นฐานอยู่ที่ ปุาแพร่ ง ก่อนเป็นที่ แรกและโดยปกติแล้วคนมอญได้
อพยพเข้ามาเป็นกลุ่มและเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณสองฝ๎่งแม่น้ําปิง คือบ้านหนองดู่ บ้านต้นตัน
บ้านหนองครอบ อาศัยอยู่ด้วยกัน ๓ หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน ก็ต่างทํามาหากินมาตั้งแต่หลายสมัย
ชั่วอายุคน ต่อมาบ้านหนองดู่เริ่มมีประชากรเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นเป็นหมู่บ้านที่มีประชากร
มาก ทั้งนี้จึงนําไปสู่จึงมีการแยกหมู่บ้านออกไปตั้งรกรากอีกหนึ่งหมู่บ้าน ซึ่งในอดีตหมู่บ้านนั้นจะมีชื่อ
เรียกว่า "บ้านกู่ หรือ บ้านไร่ " คําว่า กู่ เป็นภาษาเรียกของคนมอญแต่คนไทยจะเรียกว่า บ้านไร่
ซึ่งป๎จจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน บ่อคาว ทั้งนี้จากประวัติศาสตร์บอกเล่าการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาติ
พันธุ์มอญบ้านบ่อคาว

๒๓

Brian L. Foster (๑๙๗๓) ได้นําเสนอในบทความเรื่อง “Ethnic Identity of the Mons in
Thailand” Journal of the Siam Society. โดยพยายามอธิบายให้เห็นถึงกลุ่มชาติพันธุ์มอญว่าเป็น
กลุ่มที่มีความเจริญรุ่งเรื องทางด้านอารยธรรมมาอย่างยาวนาน ที่ปรากฎอยู่ในทางภาคใต้ของพม่า
และไทยมาอย่างยาวนาน ก่อนที่ประเทศไทยและประเทศพม่าจะเกิดขึ้นอีกด้วย โดยเขาเสนอว่าชาว
มอญมาจากรัฐเก่าของอาณาจักรทวารวดีและหริภุญไชย ซึ่งในป๎จจุบันตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศ
ไทยและได้รวมตัวกันนานมาแล้ว อย่างไรก็ตามชาวมอญที่อาศัยอยู่ในระเทศไทยป๎จจุบันก็สืบเชื้อสาย
มาจากกลุ่มผู้ลี้ภัยทางการเมืองและผู้ที่มาจากทางใต้ของพม่าและเข้ามาในประเทศไทย และชาวมอญ
เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว นับตั้งแต่ศตวรรษที่๑๖ จนถึงป๎จจุบัน
ทั้งนี้เขาก็ได้เสนอว่า ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าป๎จจุบันชาวมอญมีอยู่จํานวนเท่าไหร่ในประเทศไทย
ตั้ง แต่ที่ พ วกเขากลายประชากรของไทยอย่ างถูก ต้ องตามกฎหมายและไม่ แตกต่ างจากคนไทย
จึงเป็นการยากที่จะแยกว่าคนไหนที่เป็นชาวมอญหรือไม่ เป็น และโดยแท้จริงแล้วสามารถระบุได้ว่า
ชาวมอญก็คือคนไทย แต่ถ้าใครจะสามารถนับจํานวนชาวมอญได้โดยใช้เงื่อนไขบางอย่างมากกว่าการ
ใช้ความเป็น วงศ์ตระกู ล จํานวนที่ นับ ได้อาจจะมี ไม่ ถึง ๑๐๐, ๐๐๐ คน แต่ถ้าจํ ากั ดขอบเขต
โดยการนับคนที่สามารถพูดภาษามอญได้ดี จํานวนที่ได้ก็อาจจะน้อยกว่า และถ้านับจํานวนของคนที่มี
บรรพบุรุษเป็นชาวมอญ จํานวนที่นับได้อาจจะมีมากกว่าหลายเท่า นอกจากนี้เขาได้เสนอว่า ชาวมอญ
ส่วนใหญ่ ได้ตั้งถิ่นฐานใกล้ๆ กับ กรุงเทพ โดยถิ่นฐานของชาวมอญที่ใหญ่ที่ สุด จะทอดตัวไปตามฝ๎่ง
แม่น้ําเจ้าพระยาจากอําเภอปากเกร็ดที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีที่อยู่ตรงข้ามกับสนามบินจนถึงเขตแดน
ของจั ง หวั ด อยุ ธ ยา ถิ่ น ชาวมอญที่ ใ หญ่ เ ป็ น อั น ดั บ สอง และแน่ น อนว่ า อยู่ ใ นจั ง หวั ด ราชบุ รี
ยาวไปตามแนวแม่น้ําแม่กลอง ในอําเภอบ้านโปุงและโพธาราม กลุ่มที่รู้จักกันดีที่สุดคือ กลุ่มชาวมอญ
ที่อยู่ที่พระประแดง หรือปากลัด ทางใต้ของกรุงเทพ ที่มักจะรู้จักกันดีในเทศกาลสงกรานต์ที่มีสีสัน
ซึ่ง ดึง ดูดนัก ท่ อ งเที่ ยวเป็นจํานวนมากทุ ก ปี กลุ่ม อื่นๆที่ สําคัญ พบในจัง หวัด สมุท รสาคร ลพบุรี
และอุทัยธานี ชาวมอญกลุ่มเล็กๆพบใน หลายพื้นที่ เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี พระนคร
ฉะเชิงเทรา อยุธยา โคราช ลําปาง ลําพูน ธนบุรี และที่อื่นๆ

๒๔

ภาพที่ ๔.๑ แผนที่ที่ตั้งหมู่บ้านหนองครอบ หมู่บ้านต้นตัน อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่
และหมู่บ้านบ่อคาว หมู่บ้านหนองดู่ อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน จาก “แผนที่พื้นหลังจาก Google
Map”

ภาพที่ ๔.๒ แผนที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน และพื้นที่การทําการเกษตร
ของหมู่บ้านหมู่บ้านหนองครอบ หมู่บ้านต้นตัน อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่และหมู่บ้านบ่อคาว
หมู่บ้านหนองดู่ อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน จากแผนที่พื้นหลังจาก Google Earth

๒๕

ทั้ ง นี้ จ ากคํ า บอกว่ า ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การรั บ รู้ ก ารอพยพโยกย้ า ยของชุ ม ชนชาติ พั น ธุ์ ม อญ
บริเวณแอ่งที่ราบลําพูนเชียงใหม่ จากคําบอกเล่าของตัวแทนชุมชนบ้านบ่อคาวพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์
มอญเข้ามาก่อ ตั้งถิ่นฐานจํานวน ๔ หมู่บ้าน โดยภาษามอญจะเรียกชื่อหมู่บ้านว่า เกาะปี่ เกาะต้า
ซึ่งสมัยก่อนคนมอญจะอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ําปิง
แต่อพยพเข้ามาอยู่ได้อย่างไรนั้นไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ซึ่งสําหรับชุมชนมอญแล้วพวกเขาไม่
สามารถเข้าถึงเรื่องราว เรื่องเล่าสาเหตุของการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ได้ แต่ทว่าพวกเขา
ต่างพยายามอธิบาย ผ่านการวิเคราะห์ตัวตนของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ผ่านนิสัย ธรรมชาติ
จริต วิถี ที่ว่าด้วยการทํามาหากินของกลุ่มของตนเอง ผ่านผู้ค น (คนมอญปูุย่า) ว่าทําไมต้องเข้ามา
อาศัยอยู่ส องฝากของแม่ น้ําปิง ทั้ง นี้พวกเขาพยายามอธิบ ายให้เ ห็นว่าพวกเขาชอบที่ จ ะมี ชีวิตอยู่
ดํารงเผ่าพั นธุ์ในบริเ วณที่ อุดมสมบูรณ์ ซึ่ง ในที่ นี้คือบริเวณเส้นเลือดหลักของบริเวณที่ร าบลําพูน
เชียงใหม่คือแม่น้ําปิง ซึ่งพวกเขาเชื่อมโยงไปถึงการชอบหาอยู่หากิน
ซึ่งแต่เดิมนั้นบ้านบ่อคาวในอดีต สภาพเดิมก่อนการก่อตั้งชุมชน สภาพที่ตั้งของบ้านบ่อคาว
จะมี ลักษณะเป็นปุา จึง เรีย กว่า บ้านไร่ และมีห นองน้ําลึก บ้า นบ่อคาวในอดีตจะมีแม่ น้ําไหลผ่าน
๓ สาย คือ แม่น้ําที่ไหลมาจากตําบลแม่แรง แม่ น้ําที่ไหลมาจากตําบลแม่แรงแต่ไหลผ่านมาทางวัด
บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว แม่น้ําไหลมาจากแม่น้ํากวง สบทา แต่พอมีแม่น้ําไหลผ่านมาเป็นเวลานานก็
จะพัดเอาตะกอนเข้ามาทับถมหนองน้ํา หนองน้ําตื้นเขินกลายเป็นเนินเหมือนในป๎จจุบัน
นอกจากการบอกเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านการก่อตั้งชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อคาวของ
ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมเวทีการบอกเล่าการตั้งถิ่นฐานที่เชื่อมโยงกับ สภาพทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากร
ที่เป็นป๎จจัยในการเพาะปลูกที่สนับสนุนการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในวัฒนธรรมข้าว (Rice Culture)
เรื่องเล่าที่สร้างพลังและหนุนเสริมพลังชีวิตที่สืบต่อลมหายใจของความเป็นชาติพันธุ์มอญที่สําคัญอีก
ชุดหนึ่งคือ การเชื่อมโยงความเป็นมอญผ่านเรื่องเล่า ตํานาน “เศรษฐีอินตา” ที่พูดถึงการเดินทางเข้า
มาเข้ามาค้าขายโดยล่องเรือ และถ่อแพมาขายสินค้าจําพวก ผ้า เกลือ ตามสายแม่น้ําปิง ครั้นพอมาถึง
ณ บริเวณที่ตั้งของหมู่บา้ นบ่อคาวในอดีต เศรษฐีก็พบว่าเป็นบริเวณที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสม
แก่การตั้ง รกรากอยู่ที่บ้านบ่อคาว สืบเนื่องจากการตั้ง บ้านเรือนพัฒ นาการเกิดความเจริญรุ่ง เรือง
จากนั้น มี ก ารมี ก ารสร้า งวั ด บริ เ วณเกาะกลาง นั บ จากนั้ นเป็น ต้น มาจึ ง มี ก ลุ่ ม ชาติพั นธุ์ ม อญที่ มี
ความสัมพันธ์ค้าขายกับเศรษฐีอินตา เข้ามาตั้งถิ่นฐาน อยู่ทั้งสองฝ๎่งแม่น้ําปิง ต่อจากนั้นเพียงไม่นาน
จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงจําเป็นต้องสร้างหมู่บ้านหนองดู่ บ้านต้นตั น และบ้านหนองครอบ
จากนั้นก็ขยายพื้นที่ออกมาทางบ้านไร่หรือบ้านบ่อคาวในป๎จจุบัน จากประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
ของชาวบ้านบ่อคาวที่พูดถึงเรื่องเล่าตํานาน “เศรษฐีอินตา” ยังมีการขยายความเรื่องเล่าที่เล่าโดยผู้
เฒ่าในชุมชนบ้านบ่อคาวถึงเรื่อง ราวของเศรษฐีอินตาว่า
“เศรษฐีอินตา มีบุตรอยู่ ๑ คน ขณะนั้นยังเป็นทารกอยู่ ได้มีเหยี่ยวมาโฉบเด็กทารกลูกของ
เศรษฐีอินตาไป เหยี่ยวบินไปมีพระฤาษีเห็นจึงใช้อิทธิฤทธิ์ให้เหยี่ยววางเด็กทารกลงอย่า งปลอดภัย
เหยี่ ยวจึง ได้ นํา เด็ ก ทารกวางลงบนใบบั วกลางน้ํา พระฤาษีเ ห็น ว่า ใบ บัวอยู่ก ลางน้ํ าเอื้อ มไม่ ถึ ง
จึงใช้อิทธิฤทธิ์นําวี (ภาษาเหนือ คือพัด)พัดไปรองเอาเด็กทารกมา จึงตั้งชื่อเด็กหญิงว่า “วี” แล้วเลี้ยง
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ดูและฝึกฝนวิชาให้ พอเด็กหญิงโตขึ้นพระฤาษีเล็งเห็นว่าเด็กผู้หญิงไม่ควรอาศัยอยู่กับพระฤาษี จึงให้
ไปอยู่ในเมืองที่มีความเจริญ จึงนําเด็กหญิงใส่แพ แล้วเสกวานร ๒๐๐ ตัว ใส่แพลอยน้ำไป พอแพลอย
น้ําไปถึงท่าน้ําเมือ งละโว้ แพก็ไม่ยอมไหลไปตามกระแสน้ํา ชาวบ้านพยายาม ดึงแพเข้าท่าแต่ก็ไม่
สําเร็จ พอข่าวไปถึงพระราชา พระราชาไม่มีลูกจึงไปเชิญแพเข้าท่า และรับเลี้ยงเด็กหญิงเป็นบุตรบุญ
ธรรม ต่อมาพระฤาษีได้มาสร้างเมืองลําพูนแต่ไม่มีคนครองเมือง จึงไปเชิญเจ้าแม่จามเทวีมาครองเมือง
ลําพูน เจ้าแม่จามเทวีจึงได้เดินทางมาพร้อมกับช่าง อีก ๕๐๐ คน มีเชื้อสายมอญเมืองละโว้”
(นายทองอิน (ไม่ทราบนามสกุล) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ภาพที่ ๔.๓ และ ๔.๔ นายทองอิน เล่าเรื่องราวตํานานเศรษฐีอินตา
โดยธนุพงษ์ ลมอ่อน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ทั้งนี้จากเรื่องเล่าของนายทองอิน เป็นเรื่องราวที่สะท้อนภาพความเชื่อมโยงการเกิดขึ้นของ
ชุม ชนชาติพั นธุ์ม อญผ่านเรื่อ งเล่าการก่ อร่างสร้างสัง คมผ่านเจ้าผู้คร องนคร ความเชื่อเรื่องฤาษี
และผูกโยงความเป็นชุมชนของตนเองผ่านการดํารงอยู่ของประวัติศาสตร์การก่อตั้งนครหริภูญไชย
หรือเมืองลําพูนในป๎จจุบัน ทั้งนี้เรื่องเล่าของนายทองอินยังถูกขยาย และเชื่อมโยงข้อคําถามจากผู้วิจัย
และคณะว่าหากเรื่องเล่าเชื่อมพระนางจามเทวีกับเศรษฐีอินตา ก็สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์
มอญเชื่อมโยงความเป็นชาติพันธุ์ การดํารงอยู่ของชุมชนของตนเองผ่านประวัติศาสตร์การก่อร่างสร้าง
ตัวของนครหริภูญไชย หรือจังหวัดลําพูนในป๎จจุบัน
นอกจากเรื่องเล่าที่มาของการก่อร่างสร้างชุมชนมอญในพื้นที่ ลุ่มน้ําปิง ยัง มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ระบุว่า หมู่บ้านบ่อคาว ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. ๑๑๖๗ ป๎จจุบันมีอายุราว ๑๓๘๓ ปี
จากประวัติก ารก่ อ ตั้งวัดเกาะกลาง ทั้ ง นี้อดีตผู้นําชุมชน พ่อหลวงแบน(นายนิวัฒ น์ พรมมาแบน
ผู้ใหญ่บ้านบ่อคาว) เล่าว่า จากการไปศึกษาดูงานมา ๓๗ จังหวัด ชุมชนมอญที่ ตั้งอยู่ในจังหวัดลําพูน
บ้านบ่อคาวเก่าแก่ที่สุดมีชื่อ เรียกว่ามอญไหล เพราะว่าคนมอญมากับสายน้ําแล้วมาอาศัยอยู่สองฝ๎่ง
แม่ น้ํ า ปิง ไหลมากั บ สายน้ํ า เดิน ทางมากั บ แม่ น้ํ า คือ บ้ า นต้น ตั น บ้ า นหนองครอบ บ้ า นหนองดู่
และบ้านบ่อคาว ทํามาหากินกันเอง มีการสร้างวัดเกาะกลาง โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๑๗๖
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อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยแลกเปลีย่ นตลอดจนถึงการเข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่
อยู่ในหมู่ บ้านบ่อ คาว พบว่านอกจากเรื่องเล่าที่ ส ะท้อนความทรงจําของพวกเขาแล้ว พวกเขายัง
อธิบายการเดินทางที่เชื่อมโยงกับรัฐมอญ ที่สะท้อนเรื่องความเป็น ชาติของตนเอง ที่มีถิ่นที่อยู่เดิมใน
ประเทศพม่าในป๎จจุบัน ว่ามอญเคยเป็นอาณาจักรหนึ่งที่ใหญ่ที่สุด เกิดขึ้นมาก่อนที่ชาวไทยรวมตัว
เป็นบ้านเมืองเมื่อมีการสู้รบกับประเทศพม่า มอญบ้านบ่อคาวก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศดังกล่าวได้
แยกตัวหนีออกมาอาศัยอยู่ทางภาคกลาง โดยในอดีตจะมีตะเข็บชายแดน ไทย-พม่า มอญเป็นชนกลุ่ม
น้อยของประเทศพม่าหลังจาการสู้รบมอญแตก จึงเข้ามาตั้งรกรากอยู่ทางภาคกลาง อาศัยอยู่ ใกล้
แม่น้ํา บริเวณจังหวัดนนทบุรีและราชบุรี จากนั้นจึงได้แยกตัวออกมาอาศัยอยู่ที่บ้านบ่อคาว ในอดีต
เกิ ดโรคระบาดจึง ทํ าให้คนมอญบ้านบ่อคาวอพยพกลับ ไปทางภาคกลาง ภายหลัง เมื่ อโรคระบาด
หายไป จึงอพยพกลับ มาดัง เดิม ส่วนจะเป็น โรคระบาดชนิดใดนั้นก็ไม่ มี ใครในชุม ชนบ้านบ่อคาว
สามารถระบุได้ เมื่อกลับเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ มีการก่อสร้างบ้านเรือนอยู่ประมาณ ๗ หลังคาเรือน
โดยตระกู ล ที่ เ ข้ ามาตั้ง บ้านเรื อ นเป็น ตระกู ล แรกคื อ ตระกู ล ทรงหงสา ท้ า ยนาวา และโปธิห งสา
ตามลําดับ โดยการเข้ามาตั้งรกรากของตระกูลแรกๆนั้น พวกเขาเข้ามาตั้งบ้านเรือนพร้อมกับการเลี้ยง
ชีพด้วย การประกอบอาชีพทํานา ซึ่งจากคําบอกเล่าของกลุ่มผู้เฒ่าชาวมอญ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่ามันเชื่อมโยงกับ คําว่าหงสา ตระกูลหรือนามสกุล ทรงหงสา เชื่อมกับหงสาวดี พร้อมกับการเดินทาง
มากั บสายน้ํามาทํามาหากิ นที่ บ้านกู่ห รือบ้านไร่ ตลอดจนเชื่อมโยงกั บสัญ ลัก ษณ์ของชนชาติมอญ
คือ หงส์

๔.๒ัคนมอญบ้านบ่อคาว:ัการดาเนินชีวิตแรกเริ่มในฐานะผู้บุกเบิก
จากการลงพื้ นที่ ศึก ษา และจัดเวที แลกเปลี่ยนในชุ ม ชนมอญชาติพันธุ์ม อญ บ้านบ่อคาว
พบว่าในอดีตกลุ่มคนมอญที่เข้ามาตั้งรกรากบริเวณหมู่บ้านบ่อคาวได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเล่าเรียนที่
โรงเรียนวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวซึ่งหมู่บา้ นนี้เป็นเป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ยอง การเข้าไปเล่า
เรียนจึงมีป๎ญหาเรือ่ งของการสือ่ สาร ทําให้การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุม่ ชาติพันธุ์อื่นในพื้นที่มปี ๎ญหาเกิดขึน้
ทั้งในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ กลุ่มชาติพันธุ์อื่นฟ๎งภาษามอญไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง จากข้อจํากัดที่
เกิดขึ้นทําให้อาจารย์ที่สอนจึงไม่ให้ใช้ภาษามอญในการสื่อสารกัน ทั้งนี้ยังผลให้คนมอญและคนยองที่
อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ทะเลาะกันบ่อยครั้ง บางวันในช่วงเย็นจึงนัดต่อยกัน เนื่องจากมีก ารใช้คํา
ล้อเลียนเชื้อชาติของทั้งสองฝุาย
ทั้งนีใ้ นอดีตคนมอญส่วนใหญ่จะใช้ภาษามอญในการสื่อสารระหว่างกัน มีเพียงส่วนน้อยที่จะ
ใช้ภาษาคําเมืองในการสื่อสารในกลุ่มของคนมอญ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ภาษาคําเมืองก็เริ่มเข้ามา
มีบทบาท มากกว่าภาษามอญเนื่องจากหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงจะใช้คําเมืองในการสื่อสารและยังมี
ภาษายองที่นิยมใช้ในการสื่อสารกั น และสาเหตุสําคัญ คือ การเข้ามาอาศัยของลูกเขย ลูก สะใภ้
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ที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทําให้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษามอญเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารในชุมชนมอญมาก
และหลากหลายมากขึ้น
นอกจากกลุ่มชาติพันธุ์มอญจะเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาตั้ งรกรากอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําปิง ที่เชื่อมโยง
เรื่องของลักษณะความเหมาะสมทางภูมิ ศาสตร์แล้ว กลุ่มชาติพันธุ์มอญยัง ปรับ ตัวให้เ ข้ากับความ
หลากหลายของกลุม่ ชาติพันธุ์ที่ใช้ชีวิตอยู่บริเวณเดียวกันคือลุ่มน้ําปิง นอกจากการปรับตัวแล้วมรดกที่
สําคัญของกลุ่มคนมอญคือการทําขนมจีน ซึ่งกลุ่มคุณยาย ซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเล่าว่า
สมัยก่อนบ้านมอญ (คนที่อยู่ในบ้านมอญนั้น) จะมีความรู้ และสามารถทําขนมจีนได้ทุกบ้านทุกหลังคา
เรือน ทั้งนี้พวกเขาต่างอธิบายว่าตั้งแต่เริ่มจําความได้ก็มีการทําขนมจีนกันโดยจะทําเป็นอาชีพหลัก
ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่คนมอญมีการปลูกข้าว เป็นอาชีพหลักจึงทําให้มีวัตถุดิบที่สามารถนํามาหมัก
เป็นเส้นขนมจีนได้ ทั้งนี้วิธีทําเส้นขนมจีน ของชาวมอญดั้งเดิมนั้น ต้องเริ่มจากการที่ต้องนําข้าวไปต้ม
ในน้ําเดือดจนสุกแล้วกรอง นําข้าวที่ต้มสุกแล้วมาหมักแช่ ไว้ให้นิ่ม จากนั้นจึงนํามานวด นําไปล้างน้ํา
รินเอาน้ําใสๆ ออกตั ก ใส่ถุง รอจนแห้ง แล้ วนํามานวด และสุด ท้ ายนํามาบี บ เป็นเส้น ในน้ําเดือ ด
จะได้เส้นขนมจีน คําว่า ขนมจีนในป๎จจุบัน เพี้ยนมาจากภาษามอญ ซึ่งคนมอญเวลาทัก“ขนมจีนสุก
หรือยัง” จะถามว่า “หะหน้อมจิ้น” ทว่าป๎จจุบันเพี้ยนมาเป็นคําว่าขนมจีน คําว่า จิ้น แปลว่า สุก
จากมรดกของความเป็นคนที่อยู่ในวัฒนธรรมข้าว ความเป็นคนมอญที่อยู่ในความทรงจําของ
คนมอญบ้านบ่อคาวยังสะท้อนความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เชื่อมโยงกับการค้าขาย การแปรรูปอาหาร
โดยอ้างอิงจากการที่เรื่องเล่าของคนมอญบ้านบ่อคาว ที่มักจะเล่าเสมอว่า สมัยก่อนพ่อกับแม่ของเขาก็
ทําเส้นขนมจีน พอทํ าเสร็จ แล้วก็ จ ะหาบไปขายที่ตลาด สมั ยนั้นยัง ไม่ มี ไฟฟูาใช้ จ ะใช้ตะเกี ยงไฟ
ให้ความสว่างแทน และนอกจากการทํ าขนมจีนแล้วคนมอญยัง มี ภูมิ ป๎ญ ญาในการทํ าเหล้าขาว
และนอกจากนี้ ชุ ม ชนชาวมอญที่ อ าศั ย อยู่ ส องฝ๎่ ง แม่ น้ํ า ปิ ง ยั ง นิ ย มหาปลามาประกอบอาหาร
โดยทําปลาร้า ตลอดจนการทํานา ปลูกข้าวเองไม่ได้ซื้อขาย จากนั้นนําข้าวมาทําเส้นขนมจีนและนํามา
ทําเป็นเหล้าขาว ทั้งนี้หมู่บ้านมอญบ้านบ่อคาวเริ่มทําเหล้าขาวเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๗ ทําเป็นอาชีพหลัก
แต่ป๎จจุบันไม่มีการทําเหล้าขาวแล้วจะพบที่บา้ นต้นตันและบ้านหนองครอบเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเสีย
ภาษีอากรสูง กรมสรรพสามิตมาตรวจจับ อาชีพการทําเหล้าขาวจึงหายไปเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๒๘
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๔.๓ัวิถีคนมอญัวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมข้าว
สําหรับกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อคาว เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัฒนธรรมข้าวเนื่องจากว่าพวกเขา
บริโภคข้าวจ้าวเป็นอาหารหลัก มีวิถีชีวิตความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับข้าว นอกจากวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการ
ปลูกข้าวแล้วสิ่ง ที่ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมอญคือการที่พวกเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยัง คงจดจํา
เรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการเพาะปลูกข้าวของพวกเขาได้เป็นอย่างดีผ่านการเล่าเรื่องราว
การเพาะปลูกพันธุ์ข้าวที่เคยอยู่ในท้องนาที่พวกเขาได้เคยบุกเบิก ดังเช่น ข้าวพันธุ์หม้อแตก ข้าวลาย
โดยข้าวหม้อแตกเป็นชนิดพันธุ์ข้าวสวย ส่วนข้าวลายเป็นข้าวเหนียว ป๎จจุบันข้าวสองสายพันธุ์นี้สูญ
หายไปแล้ว โดยชาวบ้านบ่อ คาวได้ให้เ หตุผลว่าเนื่องจากนักวิชาการเกษตรทางอําเภอสันปุาตอง
จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องตลาดและการ
ส่ง ออก พั นธุ์ข้าวที่ เ ข้ามาแทนที่ ข้าวหม้ อแตกและข้าวลาย คือ ข้าวเหนี ยวสันปุาตอง ข้าวกข ๖
ข้าวหอมมะลิ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๒
ทั้งนี้การมีวัฒนธรรมข้าวของกลุม่ ชาติพันธุ์มอญในพื้นที่จงั หวัดลําพูน จึงเชื่อมโยงกับกลุ่มชาติ
พันธุ์มอญในพื้นที่ภาคกลางของไทย ซึ่ง Brian L. Foster (๑๙๗๓) ได้นําเสนอในบทความเรื่อง
“Ethnic Identity of the Mons in Thailand” Journal of the Siam Society. เขาเสนอว่าชาว
มอญในพื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่จะปลูกข้าว ซึ่งมักจะมีวิธีการที่แตกต่างจากคนไทยที่อาศัยอยู่โดยรอบ
สิ่งสําคัญเหล่านี้เกิดขึ้นมาตามอาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ
ทั้งนี้นายทองคํา ท้ายนาวา (นายทองคํา ท้ายนาวา วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ยังเล่าเสริม
ว่า “ข้าวหม้อแตกจะมีลักษณะเม็ดเล็ก พอหุงแล้วได้ปริมานเยอะ แข็ง เคี้ยวยาก เหมาะสําหรับนํามา
ทําเป็นเส้นขนมจีนเพราะการนําข้าวหม้อแตกมาทําเส้นขนมจีนจะทําให้เส้นขนมจีนสามารถเก็บรักษา
ไว้ได้นานกว่าการนําข้าวสายพันธุ์อื่นมาทํา และที่สําคัญเส้นขนมจีนที่ได้จะยาว เหนียวไม่ขาดง่ายและ
มีสีเหลืองอ่อน และหากนําข้าวหม้อแตกไปสีที่โรงสีข้าว โรงสีข้าวจะไม่รบั สีให้เพราะเม็ดข้าวมีขนาด
เล็กและสียาก”
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๔.๔ัการปกครองั: การแยกหมู่บ้านจนกลายเป็นชุมชนมอญบ่อคาวใน
ปัจจุบันั
สํา หรั บ การปกครองชุ ม ชนมอญบ้ า นบ่อ คาวนั้ น ภายหลั ง จากการแยกตั ว ออกมาจาก
บ้านหนองดู่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายสมบูรณ์ ป๎ญญา ดํารงตําแหน่งระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๑ คนที่ ๒ คื อ นายทองคํ า ท้ า ยนาวา ปี พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๘ คนที่ ๓ คื อ
นายนิวัฒ น์ ทรงหงสา ๒๕๔๘-ป๎จ จุบัน ทั้ ง นี้ในอดีต มี การสร้างวัดเกาะกลางเมื่ อปี พ.ศ.๑๑๗๖
แต่วัดเกาะกลางต้องอยู่ในสถานะวัดร้างอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ของวัด
มีน้ําล้อมรอบจึงย้ายวัดเกาะกลาง ไปรวมกับวั ดหนองดู่ โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า เช้าวันหนึ่งมีพระ
ออกไปบิณฑบาต ที่บ้านหนองดู่โดยพายเรือไปตามแม่น้ําพอกลับมาที่วัดเกาะกลางระหว่างทางเรือล่ม
เป็นเหตุให้พระที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดเกาะกลางไม่ได้ฉันเช้า เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ต่อมาจึงย้าย
ไปอยู่ที่วัดหนองดู่ เพราะศรัทธาวัดเกาะกลางส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านหนองดู่เป็นส่วนใหญ่ และแต่เดิม
นั้นพื้นที่บ้านบ่อคาวใช้เป็นที่ทํามาหากินเป็นส่วนใหญ่ และจากนั้นจึงย้ายกลับมาบูรณะวัดเกาะกลาง
ขึ้นอีกครั้งเมื่ อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ต่อมามีพระอาจารย์โอภาส เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนวั ดบ้านเหล่า
พระเจ้ า ตาเขี ย วจะมาขอที่ วั ด เกาะกลางไปเป็ น ที่ ส าธารณะโดยทํ า เป็ น แปลงเกษตร
จากนั้ น จึ ง มี ม หาหงวนและมหาจั๋ น ได้ ป รึ ก ษาหารื อ กั บ พระราชสิ ท ธิ น ายก คื อ จั น ทร์ กุ ส โร
จึงส่งมหาหงวนและมหาจั๋น มาดูแลวัดเกาะกลาง แต่จะบวชเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้เพราะมหามียศสูงกว่า
จากนั้นพระครูอุดม มาสร้างที่ พักขนาดเล็กอยู่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ คนมอญบ้านหนองดู่จึงช่วยกั น
สร้ างถนนเข้ า มาที่ บ้า นบ่ อ คาว โดยมี ร ถเข้ า มาคัน แรก คือ รถศพแม่ อุ้ ยตา ไปยั ง ปุา ช้า หนองดู่
เพราะบ้านบ่อคาวไม่มีปุาช้าแต่ใช้ร่วมกันกับบ้านหนองดู่จนถึงป๎จจุบันและมาเริ่มบูรณะวัดเกาะกลาง
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗
จากเรื่องราวการโยกย้ายชุมชน ที่เชื่อมโยงกับวัดวาอารามของชุมชนมอญ หรือกลุ่มชาติพันธุ์
มอญบ้านบ่อคาวที่เชื่อมโยงกับหมู่บ้านหนองดู่สะท้อนให้เห็นว่าสมัยก่อนคนมอญบ้านหนองดู่กับบ้าน
บ่อคาวจะทํากิจกรรมร่วมกัน มาอย่างยาวนาน ต่อมาด้วยเหตุผลทางด้านการบริหารการปกครอง
ทําให้บ้านบ่อคาวต้องแยกจากหมู่บ้านหนองดู่ออกมาเป็นหมู่บ้านบ่อคาว ตลอดจนถึงการเพิ่มจํานวน
ของประชากร โดยในขณะนั้นบ้านหนองดู่เ ป็นหมู่ บ้า นที่ มี จํานวนประชากรมากเป็นอันดับ หนึ่ ง
ของตําบลบ้านเรือน จึงทําให้เสียเปรียบในเรื่องของงบประมาณที่สัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้
งานพัฒนาชุมชนช้ากว่าหมู่บ้านอื่นๆ ภายหลังจากการแยกตัวออกมาก็เริ่มมีไฟฟูาและน้ําประปาเข้า
มาประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๗

๓๒
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ภาพที่ ๔.๕ ชาวบ้านบ่อคาวร่วมกันบอกเล่าประวัติชุมชนของตนเองผ่านเรื่องเล่า
โดยธนุพงษ์ ลมอ่อน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๔.๕ัปลาร้าัขนมจีนัข้าวควบัภูมิปัญญาสะท้อนความเป็นมอญบ้านบ่อคาวั
อาหารถือเป็นการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่สําคัญ สําหรับการอธิบายตัวตน ความทรงจําของ
ความเป็นชาติพันธุ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่เชื่อมโยงกับความหลากหลาย ข้อจํากัด ทรัพยากร
ของแต่ละบริบทที่หลากหลาย สําหรับชุมชนชาติพันธุ์มอญบ่อคาวแล้ว อาหารเป็นตัวชี้วัดความเจริญ
ทั้ ง ด้ า นป๎ ญ ญา ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ดั ง เช่ น ปลาร้ า ที่ ถื อ เป็ น ผลผลิ ต เรื่ อ งการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ คือปลาที่อยู่ในบริเวณแหล่งน้ําของชุมชน ซึ่งแต่เดิมนั้นชุมชนโดยรอบเข้าใจว่า
การทํ าปลาร้าชุม ชนได้ปลาจากลําน้ําปิง แต่ความจริง แล้วปลาที่ ชุมชนนิยมนําไปทําปลาร้าได้จาก
หนองน้ํา ที่มีน้ําไหลจากแม่น้ําปิงไหลเข้าไปหล่อเลี้ยง จึงทําให้ จํานวนปลามากขึ้น จนนําไปสู่การทํา
ปลาร้า ซึ่งในช่วงที่ยังไม่มีการแยกหมู่บ้านจากบ้านหนองดู่เป็นบ้านบ่อคาวนั้น ทุกครัวเรือนจะมีการ
ทํ าปลาร้า เพื่ อ การบริโ ภคกั นภายในครัว เรือ น ทุ ก ครัว เรื อนทํ าแต่ไ ม่ มี ป รากฏว่า นําไปจํ าหน่า ย
จนกระทั่ ง ประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๔ บ้านบ่อคาวก็ มี ก ารหยุดการทํ าปลาร้าเพื่อบริโ ภคเนื่องจาก
ว่าจํานวนหนองน้ําภายในชุมชนได้ลดปริมาณลงไป ด้วยสาเหตุที่ว่ามีการทับถมของตะกอนดินเกิด
ภาวะหนองตื้ น เขิ น ประกอบกั บ การเข้ า มาของยาฆ่ า แมลงในการปลู ก ข้ า วเพื่ อ การบริ โ ภค
และการจําหน่ายเมื่อผลผลิตข้าวเหลือ
นอกจากการทํ าปลาร้า ที่ ถื อเป็ นภู มิ ป๎ ญ ญาในการถนอมอาหารของกลุ่ม ชาติพั นธุ์ มอญ
บ้านบ่อคาวแล้ว ชาวบ้านบ่อคาวยังมีภูมิป๎ญญาการทําข้าวควบ ซึ่งในสมัยก่อนการทําข้าวควบนั้นคน
มอญจะทําในช่วงวันขึ้นปีใหม่เมือง หรือช่วงสงกรานต์ โดยใช้ข้าวลายที่ปลูกไว้มาเป็นวัตถุดิบในการทํา
การทําข้าวควบในสมัยก่อนและป๎จจุบันทําเพื่อเป็นการสืบสานความเป็นคนมอญ และนําไปถวายพระ
ในเทศกาลที่สําคัญ จนกระทั่งป๎จจุบันมีการทําข้าวควบแต่เปลี่ยนไปในเรื่องของวัตถุประสงค์เพราะมี
การนําข้าวควบมาจําหน่ายทั้งภายในหมู่บ้าน และตามท้องตลาดใกล้เคียง แต่ป๎จจุบันเนื่องจากข้าว
ลายได้ สู ญ พั น ธุ์ ไ ป กลุ่ ม ชาวมอญจึ ง ได้ นํ า ข้ า วพั น ธุ์ เ ชี ย งรายมาทํ า เป็ น วั ต ถุ ดิ บ แทนข้ า วลาย
ทั้งนี้ข้าวควบถือได้ว่าเป็นภูมิป๎ญญาของคนมอญแต่ป๎จจุบันการเข้ามาของยุคอุตสาหกรรมทําให้การ
ทําข้าวควบค่อยๆ ลดความสําคัญลงไป

๓๓

จากภูมิป๎ญญาการทําปลาร้า และการทําข้าวควบของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อคาวส่วนหนึ่ง
สะท้อนวิถีชีวิตในอดีตที่พวกเขาผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว นํามาถนอมเป็นอาหาร
เพื่อใช้ในการปรุงรสชาติของอาหารในวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่ านี้ถือเป็นการพยายามแก้ไข
ป๎ญหาทรัพยากรที่มีอยู่มากในช่วงฤดู แต่ถึงอย่างไรก็ตามอาหารที่สะท้อนความเป็นมอญเช่นปลาร้า
ของบ้านบ่อคาวก็ได้กลายเป็นความทรงจํา เนื่องจากความทันสมัยเข้ามาป๎่นทอนความสมบูรณ์นั้นๆ
ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ภูมิป๎ญญาของชาวบ้าน แต่สําหรับข้าว
ควบแล้วยังคงมีการสืบทอด และปฏิบัติกันสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น เนื่องจากข้าวควบเป็นขนมที่สามารถใช้
วัตถุดิบในชุมชนเช่นข้าวลาย และถึงแม้ว่าข้าวลายจะสูญหายไปจากชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อคาว
ชาวบ้านมอญก็ยังมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวมาทดแทนข้าวลายโดยใช้ข้าวพันธุ์ขาวชื่อว่า “เชียงราย”
ในการทําข้าวควบ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในป๎จจุบันข้าวควบยังคงความเป็นขนมที่กลุ่มชาติ
พันธุ์มอญเชื่อว่าเป็นขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองสืบมาจนกระทั่งป๎จจุบัน

๔.๖ัพิธีกรรมถวายข้าวแช่ั แห่หงส์ัธงตะขาบัแห่งบ้านบ่อคาวั
ในทุกปีในช่วงเทศการสงกรานต์ชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อคาวจะมีการจัด “พิธีกรรมการ
ถวายข้าวแช่”แก่พระภิกษุสงฆ์ ในช่วงเช้าวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี และช่วงสายจะมีพิธีกรรมแห่
หงส์และธงตะขาบ โดยผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้เล่าว่าในอดีต หมู่บ้านไม่มีพิธีกรรมแหงหงส์ และตุง
ตะขาบ แต่เริ่มมีการจัดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้จัดขึ้นภายหลังจากการเข้าไปร่วมศึกษา
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กับหมู่บ้านมอญเกาะเกร็ด โดยผ่านการเข้าร่วมเครือข่ายชาติพันธุ์มอญ
ซึ่งมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประเพณีและ วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนมอญระหว่างกัน

ภาพที่ ๔.๖ และ๔.๗ ภาพข้าวแช่และการถวายข้าวแช่ ชุมชนมอญบ้านบ่อคาว
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ โดย ธนุพงษ์ ลมอ่อน ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙

๓๔

ภาพที่ ๔.๘ ขนมขนุนที่ใช้ในการเลี้ยงพระและชาวบ้านในพิธีถวายข้าวแช่
โดย ธนุพงษ์ ลมอ่อน ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๔.๙ และ๔.๑๐ พิ ธี ก รรมการแห่ ห งส์ และตุ ง ตะขาบชุ ม ชนมอญบ้ า นบ่ อ คาว
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
พิธีกรรมการถวายข้าวแช่ สําหรับชาวมอญบ้านบ่อคาวจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
และถือเป็นประเพณีที่มีความสําคัญที่สุด สําหรับชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อ คาว เพราะเป็นวันขึ้นปี
ใหม่ ตลอดจนการเชื่อมโยงความเป็นมอญของตนเองเข้าสู่การเป็นมอญในภาคกลางและภาคอื่นๆ
ใน ประเทศไทย โดยมีการทําบุญตั้งแต่วันที่ ๑๓ จนกระทั่งวันที่ ๑๖ เมษายนของทุกปี และสิ่งสําคัญ
ในการทําบุญ คือ “ข้าวแช่” โดยวิธีก ารทําข้าวแช่คนมอญบ้านบ่อคาวเริ่ ม ต้นเช้าวันที่ ๑๓ เมษายน
ด้วยการหุงข้าวเมื่อข้าวสุกนําข้าวที่หุงมาซาวน้ําให้หมดยาง จากนั้นเตรียมผ้าขาวบางพร้อมกับห่อดอก
มะลิ หรื อ ต้ ม น้ํ า เปล่ า ให้ เ ดื อ ด จากนั้ น เมื่ อ เย็ น ตั ว ลงนํ า ดอกมะลิ ล งไปลอยและปิ ด ฝาภาชนะ
เมื่อจะนําไปถวายพระมีการตักข้าวนําน้ําลอยดอกมะลิใส่ลงไป ถวายพร้อมกะปิคลุกไข่ทอด หมูฝอย
(สมัยก่อนใช้ปลาปุน) หัวไชโปฺผัดไข่

๓๕

ภาพที่ ๔.๑๑ และ ๔.๑๒ อาหารในพิ ธีธ รรมการถวายข้า วแช่ข องกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ม อญ
บ้านบ่อ คาว ในภาพคือ รูปข้าวแช่ที่มี เ ครื่องเคียงคือ หมู ฝ อย กะปิคลุก ไข่ท อด และหัวไชโปฺผัดไข่
พร้อมน้ําลอยดอกมะลิ โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
พิธีกรรมแห่งหงส์และตุงตะขาบ (ธงตะขาบ) เป็นพิธีกรรมที่ชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อคาว น้อม
รําลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า และหงส์อันเป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญโดยประเพณีแห่
หางหงส์(หงส์)นั้น
ทองคํา พันนัทธี (๒๕๒๕ : ๕ - ๘) ได้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับประเพณีแห่หางหงส์ไว้ สรุป
ได้ดังนี้ การแห่หางหงส์ เป็นประเพณีของชาวไทยรามัญ ซึ่งยังมีสืบทอดกันมาสู่รนุ่ ลูกหลานโดยประวัติ
และที่มาของการแห่หางหงส์ คือพื้นภูมิประเทศแต่ดั้งเดิมของเมื องหงสาวดีนั้นเป็นที่ลุ่ม ดูจะเป็น
ทะเลสาบกว้างใหญ่มาก่อน ต่อมาทะเลตื้นเขินกลายเป็นดินดอน ได้มีหงส์ผู้เมียคู่หนึ่งมาหากินใน
ทะเลสาบใหญ่แห่งนี้ ชาวมอญจึงถือเป็นนิมิตดี จึงได้ตั้งเมืองขึ้นเรียกว่า เมืองหงสา หรือหงสาวดีใน
ป๎จจุบัน ฉะนั้น มอญจึงได้นับถือหงส์ เพราะเชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงที่ให้คุณ ประเพณีการแห่หางหงส์
มอญเรียกว่า แห่ฮะต๊ะโน่ คําว่า ฮะต๊ะโน่ เป็นภาษามอญ แปลว่าหางหงส์ ส่วนคําว่า โน่ แปลว่า หงส์
แต่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “แห่โน่”หมายถึง แห่หงส์ก่อนจะถึงวันสงกรานต์ ชาวไทยรามัญหนุ่มสาวเฒ่า
แก่ตลอดจนผู้ถือศีล จะนัด กันไปที่วัด เพื่อช่วยกันเย็บผ้าที่จะทําเป็นหางหงส์ การเย็บผ้าหางหงส์
ถ้าไม่ทําที่วัดจะทําที่บ้านก็ได้ แต่ทําที่วัดดีกว่าเพราะสถานที่กว้าง ทําสะดวก และเป็นศูนย์กลางการ
รวมตัวของคนในชุมชน เสร็จแล้วก็จะจัดการแห่ โดยใช้กลองยาวแห่มีหนุ่มสาวเฒ่าแก่จัดเป็นขบวน
ร้องรําทําเพลงสนุกสนาน ให้คนหนึ่งถือบาตร แห่โน่ไปตามหมู่บ้าน ชาวบ้านเห็นเข้าก็ยินดีมีศรัทธา
บริจาคเงินร่วมทําบุญใส่บาตร และจะนําเงินและหางหงส์ไปถวายพระที่วัด พระท่านจะให้ศีลให้พร
และท่านจะถามว่า จะเอาหงส์ไปแขวนเมื่อไร ผู้เป็นหัวหน้าขบวนแห่จะเป็นผู้กําหนดเอาสุดท้ ายของ
วันสงกรานต์ทุกปี โดยนําไปแขวนที่ไม้ใต้ตัวหงส์ ใกล้ๆ กับยอดเสาหงส์ คนมอญจะจัดงานบุญที่มี
ความยิ่งใหญ่และหลายวันมีการตั้งโรงทานในหมู่บ้านมีพิธีแห่ข้าวแช่ แห่น้ําหวาน ปล่อยนกปล่อยปลา
สรงน้ําพระ แห่หางหงส์ และทําบุญกลางวันในวันทําบุญก็จะมีพิธีรําเจ้าประจําปีด้วย ซึ่งจัดว่าเป็นงาน
พิธีที่ยิ่งใหญ่ของชาวมอญ

๓๖

สําหรับชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อคาวนั้น ใช้คําว่า “แห่หงส์” ไม่ใช่ “หางหงส์”ซึ่งจากการ
จัดเวทีศึกษาเส้นเวลาชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อคาวใช้ชื่อว่า การแห่หงส์

ภาพที่ ๔.๑๓ ขบวนแห่งหงส์ธงตะขาบ
โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙

และภาพที่ ๔.๑๔ ต้นเงินในพิธีเพื่อถวายวัดบ่อคาว

ทั้งนี้การจัดขบวนแห่งหงส์ของชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อคาวนั้น สูงสุดของรถขบวนจะเป็น
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป รองลงมาเป็นรูปหล่อของพระนางเจ้าจามเทวีปฐมกษัตรี ย์ของนครลําพูน
สุดท้ายเป็นรูปป๎้นหงส์ ตามลําดับ นอกจากพิธีกรรมการแห่งหงส์ ตุงตะขาบ(มอญทางภาคกลางเรียก
ธงตะขาบ) จะเป็นพิ ธีก รรมที่ ก ลุ่มชาติพันธุ์ม อญบ้านบ่อคาวปฏิบัติและสืบ ทอดกั นมานับ ตั้ง แต่ปี
๒๕๕๐1 ซึ่งหากนับเวลา นับเป็นเวลาเกือบทศวรรษที่มอญบ้านบ่อคาวสืบทอดความเป็นมอญ นิยาม
ความเป็นมอญที่เชื่อมโยงกับมอญหงส์สา ผ่านประเพณีดังกล่าว ซึ่งหากเราพิจารณาการนิยามความ
เป็นมอญของมอญบ้านบ่อคาวผ่านพิธีกรรมการแห่หงส์ และตุงตะขาบของมอญบ้านบ่อคาวแล้ว สิ่งที่
เป็นอัตลักษณ์ของการอธิบายตัวตนของการนิยามความเป็นมอญบ้านบ่อคาวคือการเชื่อมโยงความ
เป็นมอญ แม้กระทั่งความทรงจําของตนเองกับกษัตรีย์เจ้าผู้ครองเมืองลําพูนหรือนครหริภูญไชย ซึ่งได้
เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองเชื่อมโยงกับตํานาน เรื่องเล่าการเดินทางเข้ามา
ครองเมืองหริภูญไชยของเจ้าแม่จ ามเทวี ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากการเชื่อมโยงความเป็น
มอญของชาวบ้านบ่อคาวจะเชื่อมความเป็นชุมชนของตนเองให้เข้ากับตํานานกษัตรีย์ของเมืองลําพูน
แล้ว ประเพณีแห่งหงส์และตุงตะขาบ ยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติพันธุ์มอญที่เชื่อม
ความเป็นมอญบ้านบ่อคาวเข้ากับความเป็นมอญ (มอญที่ อยู่ในภาคกลางและภาคอื่นๆที่ มีกา รจัด
พิธีกรรมแห่งหงส์ และธงตะขาบ)
อย่างไรก็ ตามพิ ธีก รรมสําหรับความเป็นมอญของกลุ่ม ชาติพันธุ์ม อญบ้านบ่อคาว ยังเป็น
เสมือนพื้นที่แห่งการแสดงออกและผลิตซ้ําความเป็นมอญที่ได้จากการเข้าร่วมเครือข่ายความเป็นมอญ
ทําให้พื้นที่แห่งพิ ธีกรรมเป็นพื้นที่ ชาวบ้านบ่อคาวแสดงความเป็น มอญได้อย่างมีทิ ศทาง “เหมือน”
และ “คล้าย” กับความเป็นมอญในภาคอื่นๆ ซึ่งต่างกับในยุคที่ยังไม่มีการเชื่อมเครือข่าย หรือการเข้า
1

ปี พ.ศ.2554 คนมอญบ้านบ่อคาวได้เข้าร่วมวันราลึกบรรพชนมอญเป็นครั้งแรกที่จังหวัดปทุมธานี

๓๗

ร่วมวันชาติมอญที่มีการหมุนเวียนแต่ละจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์มอญอาศัยอยู่เป็นเจ้าภาพในการจัด
อย่างไรก็ดี นอกจากการเป็นพื้นที่แห่งการแสดงออก และบ่งบอกความเป็นมอญแล้วพิธีกรรมดังกล่าว
ยังเป็นเสมือนพื้นที่แห่งการปลดเปลื้องความตึงเครียด การแห่ที่ไม่ได้มีอารมณ์ที่เคร่งครึม แต่ตรงกัน
ข้ามเต็มไปด้วยความตั้งใจ ที่แสดงออกผ่านการร่วมกันตัดธงตะขาบ การแต่งกายที่บ่งบอกถึงความ
เป็นมอญ ซึ่งเป็นเสมือนพิธีกรรมที่คนหลายวัยเข้ามาร่วม ซึ่งแสดงผ่านการเปิดพื้นที่ให้กับผีตาโขนที่
เข้ามามีส่วนร่วมในขบวนเป็นต้น

ภาพที่ ๔.๑๕ ผีตาโขน
และ ๔.๑๖ และขบวนตุง ในพิธีแห่หงส์ธงตะขาบ
โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙

๓๘

๔.๗ัประวัติศาสตร์บอกเล่าการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านต้นตันั
ตาบลแม่ก๊าัอาเภอสันป่าตองัจังหวัดเชียงใหม่
หมู่บ้านต้นตัน(กอโชค) เป็นหมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาติพันธุ์มอญ โดยชุมชนตั้งอยู่ที่
ตําบลแม่ก๊า อํ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ ชุม ชนมอญบ้ านต้นตันอพยพโยกย้ายมาจากบ้าน
หนองดู่ ตําบลบ้านเรือ น อํ าเภอปุาซาง จัง หวัดลําพูน และได้ตั้ง ถิ่นฐานทํ ามาหากินอยู่บ ริเ วณฝ๎่ง
จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้จากการจัดเวทีประวัติศาสตร์ชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านต้นตัน ผู้เข้าร่วมเวทีไม่มี
ใครสามารถระบุว่าย้ายมาตั้งถิ่นฐานบริเวณฝ๎่ง จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีใด ทั้งนี้ในอดีตนั้นหมู่บ้านต้น
ตันเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้าน ก่อโชค (ต้นโจก) จากปรากฏหลักฐานการสร้างวัดชื่อวัดก่อ
โชค (วัดก่อโชคสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๘) และป๎จจุบันหมูบ่ ้านมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “หมู่บ้านต้น
ตัน” ซึ่งชื่อเรียกดังกล่าวเพี้ยนมาจากคําว่า “ต้นตาล” ซึ่งในอดีตบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านป๎จจุบันมีต้นตาล
ขึ้นอยู่จํานวนมาก
ทั้ง นี้จ ากการจัดเวที ความทรงจํากั บประวัติศาสตร์บ้านก่ อโชคพบว่า ตระกู ล “ทอสาร”
เป็นตระกูลที่เข้ามาอาศัยในบริเวณหมู่บ้านต้นตันป๎จจุบันเป็นตระกูลแรก ซึ่งนายนอง หรือหนานนอง
บุญเรือง ได้อธิบายถึงการสร้างวัดก่อโชคขึ้นซึ่งเป็นเสมือนการลงหลักป๎กฐานของชุมชนชาติพันธุ์มอญ
บ้านต้นตัน
“วัดกอโชคสร้างมาหลายร้อยปีเปลี่ยนเจ้าอาวาสประจําวัดหลายองค์แล้ว หลวงพ่อองค์แรก
ชื่อหลวงพ่อปวง สมัยก่อนหน้าวัดมีต้นโชคตันใหญ่มากเลยเอามาตั้งเป็นชื่อวัด ส่วนชื่อเรียกหมูบ่ ้าน
ภาษามอญ จะเรียกบ้านต้นตันว่า เกาะต้า และเรียก บ้านหนองดู่ว่า เกาะปี่ ทั้งสองหมู่บ้านเป็น
เหมือนพี่น้องกัน”
นายนอง บุญเรือง วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพที่ ๔.๑๗ ผู้นําชุมชนต้นตันร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ชุมชน ในมิติการ
ก่อตั้งชุมชนมอญบ้านตันตัน โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
ััััััััััััััั ััััััััััั

๓๙

๔.๘ัชุ ม ชนมอญบ้ า นต้ น ตั น ั:ัวั ฒ นธรรมข้ า วภู มิ ปั ญ ญาการท าขนมจี น ััััััั
สุรากลั่นัและการเปลี่ยนที่นาเป็นสวนลาไย
ข้าวสําหรับชุมชนชาติพันธุ์มอญในจังหวัดลําพูน เช่นบ้านบ่อคาว และบ้านต้นตัน ในจังหวัด
เชียงใหม่มิได้เป็นเพียงพืชอาหารที่เป็นป๎จจัยสําคัญในการหล่อเลี้ยงชีพของกลุ่มคนที่อยู่ในวัฒนธรรม
ข้าวเท่ านั้ น แต่ข้า วคือ การแสดงออกถึง วิถี ชีวิต และวิถี ก ารดํ ารงอยู่ข องผู้ คนที่ อ ยู่ในวัฒ นธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์นั้น ข้าวเป็นมากกว่าพืชอาหาร หรือตัวแทนของความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มคน ข้าว
ยังเป็นต้นทุน เป็นฐานสําคัญในการคิดแก้ไขป๎ ญ หาในระดับ ชีวิตประจําวันของกลุ่ม ชาติพันธุ์มอญ
ผ่านการแสดงออกเรื่องการทําขนมจีน เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตความเป็นมอญ เนื่องจากคนมอญใน
พื้นที่หมู่บ้านต้นตันมีอาชีพทํานา ปลูกข้าวกันมาตั้งแต่เริ่มตั้งถิ่นฐาน โดยข้าวที่นิยมปลูกคือ ข้าวก้นช้ํา
ข้าวรากไผ่(ข้าวหม้อแตก) ข้าวลาย แต่ทว่าป๎จจุบันข้าวพันธุ์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นได้สูญพันธุ์ไป
เนื่องจากมีข้าวพันธุ์ใหม่เ ข้ามา เช่น ข้าวหอมมะลิ และข้าวกข ๖ ซึ่งนายกําจัด (ไม่ทราบนามสกุล )
ได้เล่าว่า
“เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้าวพันธุ์หอมมะลิ และพันธุ์ กข ๖ ได้เริ่มปลูกมาจนกระทั่งทุก
วันนี้และจริงๆแล้วคนมอญจะกินข้าวหุง (ข้าวจ้าว) แต่ทุกบ้านหลังคาเรือนจะมีการปลูกข้าวเหนียวไว้
ทําขนมก็เช่น ข้าวต้มมัด ข้าวแต๋น เอาไว้ไปวัด”
กําจัด (ไม่ทราบนามสกุล) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙, ๒๕๕๙, สัมภาษณ์

ภาพที่ ๔.๑๘ เส้นขนมจีนในงานพิธีถวายข้าวแช่ โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่า ชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านต้นตันทําเส้นขนมจีนจากข้าวจ้าว
โดยป๎จ จุบันหมู่ บ้านต้นตัน เป็นหมู่ บ้านที่ มี ก ารการทํ าเส้น ขนมจี นขายมากที่ สุดในจัง หวั ดลําพู น
เชียงใหม่ โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ทําขนมจีนทั้งหมด ๓๐ หลังคาเรือน จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
๒๖๓ ครัวเรือน ขณะที่ในอดีต ชุมชนมอญบ้านต้นตันมีการทําเส้นขนมจีนกัน แทบทุกหลังคาเรือน
โดยประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ มีการลดลงของจํานวนครัวเรือนผู้ทําเส้นขนมจีน จนกระทั่ง ป๎จจุบันเลิก
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ทํ า ไปค่ อ นข้ า งมาก โดยสาเหตุ ที่ เ ลิ ก ทํ า เนื่ อ งจากคนรุ่ น หลั ง ส่ ว นใหญ่ ทํ า งานในโรงงานนิ ค ม
อุตสาหกรรมลําพูน2 จึงทําให้เหลือครัวเรือนที่ยังทําเส้นขนมจีนประมาณ ๓๐ ครัวเรือน และในส่วน
ของวัตถุดิบยังมีการเปลี่ยนแปลงไปคือจากเดิมชุมชนมอญบ้านต้นตันปลูกข้าว และนํามาทําเป็นแปูง
เพื่อทําเส้นขนมจีน แต่เมื่อประมาณปี พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕ กลุ่ม ครัวเรือนผู้ทําเส้นขนมจีนเริ่มมีการ
สั่ ง ซื้ อ ข้ า วจากจั ง หวั ด พะเยาและจั ง หวั ด เชี ย งรายเข้ า มาเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการทํ า เส้ น ขนมจี น
โดยปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้คนมอญบ้านต้นตันเห็นว่า อาชีพที่แสดงถึงความ
เป็นคนมอญ เป็นภูมิป๎ญญาของเขากําลังจะหายไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดลําพูน เชียงใหม่
การเข้ามาของกระแสทุนนิยมที่เน้นการผลิตสินค้าแปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านการ
ลงทุนจากต่างชาติทําให้ชุมชนมอญที่อยู่ในจังหวัดลําพูน เชียงใหม่ต้องได้รับผลดีและเสียจากกระแส
การพัฒนาดังกล่าว ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ปรากฏการณ์
การลดจํานวนลงของครัวเรือนผู้ทําเส้นขนมจีน แต่ทว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของกลุ่มชาติ
พันธุ์มอญบ้านต้นตัน ที่สําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงที่นา หรือการทําให้ทุ่งนาให้กลายสภาพเป็นสวน
ลําไยโดยการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๕ โดยผู้ที่นําลําไยเข้ามาปลูกในบ้านต้นตัน
คนแรกคือ นายนิวัฒน์ นันทกว้าง และนายธรรม ศรีวงค์วัน ซึ่งเป็นคนศรีสุพรรณ ไม่ได้เป็นคนบ้านต้น
ตันแต่กําเนิด ทั้งนี้มีความสัมพันธ์กับการเข้ามาของไฟฟูาเมื่อ ประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๓ ส่วนหนึ่งของ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในบริเวณที่นา แต่กลุ่มชาวบ้านมอญบ้านต้นตันยังมี
การนํากล้าลําไยมาปลูกในบริเวณบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกลําไยดัง เช่น ชาวจังหวัดลําพูน เชียงใหม่
ทั่วไปในป๎จจุบัน
“สมัยก่อนลําไยปลูกที่บ้านเจ้าน้อยขัวมุง จังหวัดลําพูน โดยนําเข้ามาจากประเทศจีน
พันธุ์ลําไยที่ปลูกในหมู่บ้านต้นตัน คือ ๑. พันธุ์อีแห้ว ๒.พันธุ์อีดอ ๓.พันธุ์อีเบี้ยวเขียว ๔.พันธุ์สีชมพู
๕.พันธุ์แดงกลม และ๖.พันธุ์กระโหลกเม็ด”
พ่อหนานฟู3 ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙,สัมภาษณ์
นอกจากภูมิป๎ญญาการทําเส้นขนมจีน คนมอญบ้านต้นตัน ยังมีความสามารถในการทําปลา
ร้า ซึ่งจากการจัดเวทีทบทวนความเป็นมอญบ้านต้นตัน พบว่าในสมัยก่อนในยุคที่ยังหนอง บึง มีการ
ทําปลาร้าทุกหลังคาเรือน เนื่องจากปลาที่ใช้ทําปลาร้าเป็นปลาที่มีขนาดเล็กที่สามารถหาได้จากแหล่ง
น้ําจืด เช่น หนอง บึงเล็กๆ รอบหมู่บ้าน ทั้งนี้ปลาที่จับได้บริเวณน้ําแม่ปิงจะไม่ นิยมนําไปทําปลาร้า
เนื่องจากมีขนาดใหญ่ โดยส่วนมากคนมอญบ้านต้นตันจะนําปลาร้าไปเป็นส่วนประกอบของอาหารที่
หุงหาในครัวเรือน และมีบางส่วนที่ผันตัวเองไปเป็นแม่ค้าขายปลาร้าเร่ตามหมู่บ้านคนเมือง และคน
ยองในจังหวัดลําพูน ผ่านการเป็น “คนเม็งมาขายฮ้า”

2

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘
พ่อหนานฟูป๎จจุบันมีอายุ 89 ปี เกิดปี พ.ศ.2471 พ่อของพ่อหนานฟูเป็นคนบ้านหนองครอบ ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันปุาตอง และแม่
เป็นคนบ้านต้นตัน ตัวนายหนานฟูเองเกิดที่บ้านต้นตัน บวชเป็นเณรอยู่ที่วัดกอโชค แต่ยา้ ยไปอยู่ที่ศรีสุพรรณ
3
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“บ้านต้นตัน อยู่ที่ ตําบลแม่ก๊า คนบ้านเฮารู้จักดี ปูาคําขายฮ้า(ปลาร้า) จะมาขาย
ปลาฮ้าทุกอาทิตย์ เปิ้นหาบไม้กานมา(หาบเร่ขายปลาร้า) ”
นางแดง ป๎นจี้ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙,สัมภาษณ์
อย่างไรก็ตามปลาร้าของคนมอญ ที่คนยวน คนยองเรียกคนเม็งนั้นไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์
แสดงความเป็นมอญเพียงอย่างเดียวจากการศึกษาของผู้วิจัย และการเปิดเวทีทบทวนประวัติศาสตร์
ชุมชนผ่านเรื่องเล่าของ ๒ ชุมชน ทั้งชุมชนมอญบ้านบ่อคาว ชุมชนมอญบ้านต้นตันพบว่าปลาร้าของ
คนมอญเป็นส่วนประกอบของอาหารชาติพันธุ์มอญที่อยู่ในความทรงจําและยังเป็นภาพป๎จจุบันของ
คนมอญทั้งสองหมูบ่ ้าน ดังปรากฏ ปลาร้าเป็นส่วนผสมของเครื่องแกงที่เป็นเครื่องแสดงภูมิป๎ญญาอัต
ลักษณ์ของคนมอญ เช่น แกงมะตาดแกงบอน (ภาษามอญเรียกฟะกร้าว) เจียวกะเพรา(หวั่งพราว)
กะเพราที่คนมอญนิยมนํามาประกอบอาหารคือกะเพราแดง ขนมจีนน้ํายาปลาแห้ง (คะน่อมยากกะ
หะเต่อ) และแกงมัน (ฟะกว้าย) เป็นต้น
ด้วยเงื่อนไขของการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีชีวิตอยู่ติดริมน้ําสาขาใหญ่อย่างแม่น้ําปิง ส่งผลให้
ลักษณะของการดํารงชีวิต ของคนมอญบ้านตันตันที่มีพื้นที่ชุมชนอยู่ติดน้ําปิงมากว่าพื้นที่หมู่บ้านบ่อ
คาวจึง มีวัฒ นธรรมการต่อ แพที่ ทําจากไม้ไผ่ เอาไว้ใช้ในครัวเรือ นและในหมู่ เครือญาติของตนเอง
โดยหน้าที่ของแพนั้นจะใช้สัญจรไปค้าขายยังต่างเมือง เช่น เมืองตาก เป็นต้น
“คนมอญบ้านต้นตันในสมัยก่อนจะทําแพไว้ใช้เอง โดยจะล่องแพไปตามแม่น้ําปิงไปเมือง
ระแหง จังหวัดตาก จะนาปลาร้า ข้าวไปขาย แล้วนําเกลือกลับมาบ้าน สมัยยังเป็นเด็กเล็กยังเคยเห็น
การใช้แพอยู่ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่เลิกใช้แพแล้วมาใช้เรือแทน”
นายพล วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙,สัมภาษณ์
จากคํ า กล่ า วของนายพล สะท้ อ นความสํ า คั ญ ของปลาร้ า ที่ ผ ลิ ต จากบ้ า นต้ น ตั น ว่ า มี
ความสําคัญในฐานะสินค้าที่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเกลือที่บ้านตันตันไม่สามารถหาและผลิตได้
เพื่อนําไปบริโภคในครัวเรือน แม้ว่าป๎จจุบันยายคํา และคนบ้านต้นตันคนอื่นที่ยังคงทํ าปลาร้าเพื่อ
บริโภคอยู่ สําหรับคนลําพูน เชียงใหม่ยังรับรู้เสมอว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในจังหวัดลําพูนที่มีภูมิป๎ญญา
ในการทําปลาร้าที่เก่ง และชํานาญที่สุดคือกลุ่มชาติพันธุ์มอญ หรือเม็ง บ้านต้นตันจนกระทั่งป๎จจุบัน
นอกจากการทําปลาร้า บ้านต้นตันยังเป็นอีกหมูบ่ ้านที่มีภูมปิ ๎ญญาในการทํา เหล้าข้าวหรือ
สุรากลั่นพื้นบ้าน ทั้งนี้นายนองเล่าท่ามกลางเสียงหัวเราะในวงสนทนาว่า
“สมัยก่อนมีคนทําเยอะแต่ปจ๎ จุบันมีการเสียภาษีอากร ผู้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็เลิกทํา
แต่ยังคงทําบ้างเป็นบางครอบครัว เป็นเหล้าเสรีถูกกฎหมาย ประมาณ ๔ หลังคาเรือน”
นายนอง บุญเรือง วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙,สัมภาษณ์
อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ศึกษา และการเปิดเวทีเพื่อให้กลุ่มคนเจ้าของวัฒนธรรมซึ่งใน
ที่นี้คือ กลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านต้นตัน ทําให้ผู้วิจัยได้เห็นภาพการเล่าเรื่อง ที่เกิดจากความทรงจําใน
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ประเด็นที่หลากลายที่เกิดขึ้นในเวที ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเข้าไปคุยกับกลุ่มคนที่
ไม่ใช่คนมอญ สามารถทําให้ผู้วิจัยเห็นถึงความน่าสนใจของชุดความทรงจําของกลุ่มชาติพันธุ์มอญที่
ป๎จจุบันเหลือเพียง ๔ ชุมชนเท่านั้นในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งสําหรับผู้วิจัยแล้วเป็นเรื่องที่ท้าทาย
มากสําหรับประเด็นทางวิชาการไม่ว่าจะเป็น การนิยามตัวตนที่ส่งผ่านเรื่องเล่าที่พวกเขาสามารถเล่า
ผ่านชุดความทรงจําผ่านประเด็นต่างๆ ที่คณะผู้วิจัยได้พยายามตั้งคําถามเช่น ความทรงจําเกี่ยวกับ
การตั้งถิ่นฐาน สภาพการตั้ง บ้านเรือน ไร่นา สวน ทรัพยากรระบบนิเวศ ประชากร ลัก ษณะทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจในฐานะของการเป็นผู้จัด
กระบวนการวิจัย ที่เน้นเสียงของผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม ในประเด็นนี้ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์มอญ
บ้ า นต้ น ตั น เป็ น กลุ่ ม เดี ย วกั บ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ อ ยู่ ใ นฝ๎่ ง จั ง หวั ด ลํ า พู น ซึ่ ง ในที่ นี้ คื อ บ้ า นบ่ อ คาว
ตําบลบ้านเรือน ซึ่ง เชื่อมโยงกั บความทรงจําเกี่ ยวกั บ การโยกย้ายเข้ามาตั้ง บ้านเรือนด้วยเหตุผ ล
ทางด้านความหนาแน่นของประชากร และความต้องการพื้นที่ในการทําการเกษตร ตลอดจนถึงเรื่อง
เล่าที่เชื่อมโยงความทรงจําของพ่อหนานฟู ที่ได้เล่าว่า
“เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๒ วัดกอโชคมีอายุได้ ๓๓๓ ปี ป๎จจุบันมีอายุประมาณ ๓๔๙ ปี โดยจะมี
ประวัติความเป็นมาจารึกไว้ในใบลานเก็บไว้ที่เจดีย์ของวัด เขียนไว้ว่าพระครูป๎๋น เป็น คนเชื้อ สายมอญ
เดินทางมาจากเมืองหงสาวดี ตอนนั้นเปิ้นเดินทางมาทั้งหมด ๒๘ ครอบครัว แล้วเดินทางมาอาศัยอยู่ที่
บ้าน อุเม็ง ๘ ครอบครัว ต่อมาย้ายมาอยู่ที่วัดกอโชคเป็นทหารหนีศึกมาจากหงสาวดีเพราะพม่ายอม
เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วเริ่มมีการใช้ปืนในการต่อสู้เป็ นครั้งแรกและเขายังจําได้ว่าเจดีย์ในวัดกอ
โชค มีระยะห่างจากริมแม่น้ําปิง เป็นระยะทาง ๒๘ วา”
พ่อหนานฟู (ไม่ทราบนามสกุล)วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙,สัมภาษณ์

๔.๙ัการฟ้อนผีัและพิธีกรรมแห่งหงส์ัธงตะขาบ: อัตลักษณ์ความเป็นมอญ
บ้านต้นตันั
ภาพความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ตํานาน เรื่องเล่าวิญาณ ถือเป็นภาพปกติ
ที่อยู่คู่กับสังคมในอุษาคเนย์มาอย่างยาวนาน ในสังคมชุมชนชาติพันธุ์มอญก็เช่นเดียวกัน พิธีกรรมเป็น
เสมือนเครื่องหมายของการแสดงความเป็นคนที่มีรากเหง้า และแสดงถึงตัวตนที่ เชื่อมโยงระบบความ
เชื่อตํา แหน่ง แห่ง ที่ ท างสัง คม ผนวกกั บ การบ่ง ชี้ความเป็ นหมู่ พ วกของกลุ่ม ชาติพัน ธุ์ของตนเอง
“การฟูอนผีเม็ง” สําหรับคนบ้านต้นตันนั้น มีความสําคัญเชื่อมโยงกับการเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
บริ เ วณบ้ า นต้ นตั นป๎ จ จุบั น เนื่ อ งจากหอผี ของบ้ านต้ นตั นอยู่ที่ บ้ านของนายเกรี ยงไกร ทอสาร
ซึ่ง “ทอสาร” เป็นตระกูลแรกของบ้านต้นตันที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านต้นตัน และเป็นตระกูล
ที่มีจํานวนสมาชิกในตระกูลมากที่สุด ทั้งนี้นายประยุทธ์ได้เล่าว่า

๔๓

“มีหอผีเม็งอยู่ทบี่ ้านของ นายเกรียงไกร ทอสาร เมื่อลูกหลานจะแต่งงานต้องไปบอกกล่าวหอ
ผีเม็ง เป็นต้นตระกูลของผีเม็งในบ้านต้นตัน และเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่าง คือ เรือสําเภา เมื่อถึงวันลอย
กระทงชาวบ้านจะมาช่วยกันทําเรือสําเภาซึ่งทําจากใบมะพร้าว มีขนาดใหญ่พอสมควร แล้วชาวบ้าน
จะนําข้าวตอกดอกไม้ เงินเหรียญและฝูายชุปน้ํามันก๊าดไปพาดไว้ที่เรือสําเภา เมื่อถึงตอนกลางคืนจะ
ช่วยกันแบกลงไปที่ริมฝ๎่งแม่น้ําปิง และให้พระมาทําพิธี หลังจากนั้นก็เผาเรือสําเภาล่องไปตามแม่น้ํา
ปิง”
นายประยุทธ์ (ไม่ทราบนามสกุล)วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙,สัมภาษณ์
สําหรับการฟูอนผีเม็ง นั้นในการรับรู้ของชุมชนมอญบ้านต้นตันเป็นการอัญเชิญวิญาณของผี
ปูุย่าลงมาประทั บร่าง ของผู้เป็นร่างทรงเพื่อให้ผีปูุย่าได้เข้ามาเพื่อฟูอน และรับของไหว้จ ากการที่
ลูกหลานได้บนบานสานกล่าว โดยส่วนใหญ่ แล้วผีปูุย่าจะไม่ลงมาประทับ ร่างทรงในช่วงเข้าพรรษา
ช่วงวันพระ วันพุธและวันอัปมงคลตามปฏิทิน

๔.๑๐ัพิธีแห่งหงส์ัธงตะขาบัพิธีกรรมที่สะท้อนความเป็นมอญของชุมชน
มอญสองฝั่งแม่น้าปิงั
พิธีแห่งหงส์ธงตะขาบ เป็นพิธีกรรมที่ชุมชนมอญบ้านต้นตันถือปฏิบัติ ไม่แตกต่างกับชุมชน
มอญบ้านบ่อคาว ชุม ชนมอญในจังหวัดลําพูน แต่ท ว่ามี ความแตกต่างกันในเรื่องการจัดประเพณี
เนื่องจากชุมชนมอญบ้านต้นตันจะจัดร่วมกับชุมชนบ้านหนองดู่ซึ่งเป็นชุมชนมอญในฝ๎่งจังหวัดลําพูน
ในทุกปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ โดยพิธีกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี โดยในช่วงเช้า
กลุ่มชาติพันธุ์มอญที่เป็นสมาชิกชุมชนบ้านต้นตัน และบ้านหนองดู่จะเริ่มตั้งขบวนแห่งบริเวณหน้าวัด
ต้นโชค (วัดของชุมชนบ้านต้นตัน)

ภาพที่ ๔.๑๙ ขบวนแห่งหงส์ และ ๔.๒๐ แรงงานชาวมอญจากพม่าร่วมขบวนแห่หงส์
โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙

๔๔

จากนั้นเมื่อขบวนมีความสมบูรณ์พร้อมก็จะมีการเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณหน้าวัดต้นโชค ซึ่งเป็น
เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นขบวนเคลื่อนตัวข้ามสะพานเข้าสู่พื้นที่จังหวัดลําพูน โดยจุดมุ่งหมาย
คือ วัดหนองดู่ นอกจากความสวยงามที่ เ กิ ดขึ้นจากการมี ส่ วนร่วมของกลุ่ม ชาติพันธุ์ม อญทั้ ง ๒
หมู่บ้าน ๒ ฝ๎่งลําพูนเชียงใหม่ สิ่งที่สําคัญที่ได้จากการเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในพิธีกรรมการแห่หงส์
และธงตะขาบคือ การเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่ม เยาวชน ทั้ งสองหมู่บ้าน ซึ่ง ไม่ได้มี เพียงกลุ่ม สตรี
แม่บ้านพ่อบ้าน ผู้สูงวัยเท่านั้นที่เข้ามาร่วมในขบวนแห่ดังกล่าว ทว่าสิ่งที่ทํา ให้ผู้วิจัยสัมผัสได้ถึงความ
ยึดมั่ นในพิ ธีก รรมของการแสดงตัวตนของการเป็น “มอญ” คือ การเข้ามาร่วมแห่หงส์ของกลุ่ม
แรงงานชาวมอญจากประเทศพม่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลําพูน และเชียงใหม่ในฐานะแรงงานข้ามชาติ
ซึ่งพวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมในพิธีกรรมดังกล่าวในทุกปี

ภาพที่ ๔.๒๑ ๔.๒๒ ขบวนแห่งหงส์ โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙
สําหรับกลุ่มคนมอญที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทํางานในพื้นที่ลําพูน และเชียงใหม่การ
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเป็นเสมือนการเข้าร่วมพิธีกรรมที่ตนคุ้นชินแต่เปลี่ยนบริบ ทในเชิง
พื้นที่เพียงเท่านั้นการได้เข้าร่วมเป็นเสมือนการเติมเต็มความเป็นตัวตนคนมอญที่พลัดถิ่นจากบ้านของ
ตนเองมาทํางานหาเงินในพื้นที่ประเทศไทย แต่เมื่อเข้าร่วมพิธีกรรมจึงเกิดการจิตนาการถึงชุมชนของ
ตนเองขึ้นผ่านพิธีกรรมการแห่งหงส์และตุงตะขาบ ทั้งนี้การเข้าร่วมในพิ ธีการแห่งหงส์และตุงตะขาบ
ในทุกปีแรงงานมอญพลัดถิ่นหลายคนมองว่ากิจกรรมดังกล่าวทําให้พวกเขาได้มีโอกาสในการทําบุญ
โดยใช้เงินที่ตนเองหามาเพื่อใช้ในงานบุญที่เคยทําในบ้านของตนเองมาก่อน

๔๕

“การเข้ า ร่ว มมั นมี ค วามสุ ข มาก เราช่ วยกั นในฐานะคนมอญเหมื อ นกั น แต่เ ราอยู่ พ ม่ า
มาทํางานที่เชียงใหม่มาร่วมได้ ๒ ปีแล้วถ้ายังไม่กลับบ้านก็จะมาอีกทุกปี มันได้ร่วมทําบุญดีใจ”
แรงงานพลัดถิ่นหญิงสาวชาวมอญ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดหนองดู่,สัมภาษณ์
จากการลงพื้ น ที่ จั ดเวที พู ด คุ ย กั บ ชุ ม ชนชาติพั น ธุ์ ม อญ ๒ หมู่ บ้า น คือ หมู่ บ้ า นบ่อ คาว
และหมู่ บ้านต้นตัน ตลอดจนถึงการเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยน ชวนคิด ชวนคุย กับ กลุ่ม ผู้นํา เยาวชน
แม่บ้าน ผู้สูง อายุผ่านการเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ ในประเพณีการถวายข้าวแช่ แห่ห งส์ ธงตะขาบ
ที่ จัดขึ้นในชุม ชนมอญ ๒ หมู่ บ้าน คือบ้ านบอคาว และบ้า นหนองดู่ ( หมู่ บ้านต้ นตันเข้าร่วมด้วย)
ทําให้ผู้วิจัยเห็นถึงความเป็นมอญที่สะท้อนผ่านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่แฝงฝ๎งอยู่ในทุกมิติของชีวิต คน
มอญ ทั้งในรูปแบบพิธีกรรม วัฒนธรรมการกิน เรื่องเล่า นิทาน การแต่งกาย ภาษา สิ่งต่างๆเหล่านี้
ล้วนสะท้อนความเป็นมอญ และในบางมิติ(เกือบทุกมิติ) ชาวมอญเป็นผู้หยิบเลือกนําเสนอผ่านการนั่ง
คุย การเสนอในเวทีโดยสะท้อนผ่าน “ความทรงจํา”

๔.๑๑ัประวั ติศ าสตร์ บ อกเล่า การตั้ ง ถิ่น ฐานของชุ มชนชาติ พั นธุ์ ม อญบ้ า น
หนองดู่ัตาบลบ้านเรือนอาเภอป่าซางัจังหวัดลาพูนั
สําหรับ การตั้ง ถิ่นฐานของกลุ่ม ชาติพั นธุ์ม อญ บ้านหนองดู่ ตําบลบ้านเรื อน อําเภอปุาซาง
จัง หวัดลําพู น จากการจัดเวที เ พื่ อ แลกเปลี่ยนความทรงจํา ในประเด็นการตั้ง ถิ่นฐานของชุ ม ชน
ชาติพันธุ์มอญ ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูน้ ําชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมซึ่งทุกคนคือเจ้าของวัฒนธรรม ความทรงจําที่พยายามจะสะท้อนตัวตนของตนเองออกมา
โดยพวกเขาสะท้อนว่า แต่เดิมนั้นบริเวณหมู่บ้านหนองดู่ป๎จจุบัน มีการตั้งรกรากของกลุ่มชาติพันธุ์
มอญอยู่ก่อนแล้ว แต่บางกลุ่มก็สะท้อนว่าผู้คนที่อยู่ในหมู่ บานหนองดู่ได้อพยพมาจาก เมืองหงสาวดี
(ตะเกิ้งหงสา เป็นชื่อพระธาตุ ) โดยเริ่มแรกมีการอพยพเข้ามาตั้งรกราก ประมาณ ๔-๕ ครอบครัว
เป็นกลุ่มครอบครัวแรกที่เข้ามาตั้งรกรากทํามาหากิน จนกระทั่งมีการสืบสายตระกูล ขยายความเป็น
มอญ ซึ่งการเดินทางมาตั้งรกรากของครอบครัวชาวมอญในยุคแรก ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ได้เป็น
การเดินทางเข้ามาเพียงครั้งเดียวหากแต่ยังมีเครือญาติ ที่เป็นคนมอญจากเมืองหงสาวดีเดินทางเข้า
มาสมทบหลายระลอก
ประวัติศาสตร์การบอกเล่าเรื่องราวที่สะท้อนการตั้งรกรากของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ในหมู่บ้าน
หนองดู่ ไม่ ได้ เ ป็น เพี ย งปรากฏการบอกเล่าผ่ านการมี อยู่ ก่ อนของกลุ่ ม ชาติพันธุ์ม อญในหมู่ บ้า น
และอพยพมาจากเมืองหงสาวดี หากแต่ยังมีชุดความทรงจําที่เล่าผ่านการเชื่อมโยงความเป็นชาติพันธุ์
มอญของตนผ่านการเชื่อ มความเป็นชาติพันธุ์มอญเข้ากั บการก่อร่างสร้างตัวของเมืองหริภูญไชย
โดยนายวสันติ์ ท้ายนาวา ได้เล่าว่า

๔๖

“มีการเล่าต่อๆ กันมาว่าสมัยก่อนในช่วงที่คนมอญอยู่ในเมืองหริภูญไชย มีช่วงเวลาหนึ่งชาวมอญ
ก็เข้ามาอยู่ในบริเวณหมู่บ้านหนองดู่ แต่ต้องพบกับโรคระบาด คือโรคอหิวาตกโรค การต้องเจอกับ
โรคภัยจึง ทํ าให้คนมอญอพยพกลับไปที่เ มื องหงสาวดี แล้วปล่อยให้เ มื องหริภูญ ไชยเป็นเมื องร้าง
เป็นระยะเวลา ๒๐๐ ปี และเมื่อโรคระบาดลดความรุนแรงลงไปกลุ่มชาวมอญจึงกลับ มายังเมือง
หริํูญไชยดังเดิม ”
นายวสันติ์ ท้ายนาวา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ,สัมภาษณ์
การบอกเล่าเรื่อ งราวการตั้ง ถิ่นฐานของกลุ่ม ชาติพันธุ์ม อญที่ อาศัยอยู่ในหมู่ บ้านหนองดู่ใ น
ป๎จจุบัน ตามคําบอกของพ่อแม่ปูุย่าของนายวสันติ์ ท้ายนาวา ซึ่งป๎จจุบันเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองดู่ เขาเล่าว่า
“ตระกูลที่มาอาศัยอยู่แรกเริ่มและมีจํานวนมาก ได้แก่ ตระกูล ญาณะหงษา ตระกูลโปธิหงษา
ตระกูลปาละหงษา และตระกูลท้ายนาวา (ท้ายนาวาเป็นเรื่องราวเกี่ยวเรือ)”
นายวสันติ์ ท้ายนาวา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ,สัมภาษณ์
การบอกเล่าเรื่องราวจากลูกหลานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านหนองดู่สามารถอธิบายการตั้ง
ถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้าหนองดู่ที่เชื่อมโยงการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองเดิมที่ตั้งรกรากอยู่
บริเวณใกล้แ ม่ น้ําปิง และการเดินทางอพยพมาจากเมื องหงสาวดีที่ อยู่ในประเทศพม่าในป๎จจุบัน
ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับนามสกุล ของกลุ่มครอบครัวที่มาตั้งรกรากในรุ่นแรกๆ เช่น ญาณะหงษา
โปธิหงษา และปาละหงษา ซึ่ง หงษามีความคล้องกับ “หงสาวดี”
นอกจากเรื่องราวความทรงจําที่เกีย่ วข้องกับการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านหนองดู่
ในประเด็นเรื่องการอพยพและการตั้งถิ่นฐาน ยังมีประเด็นเรื่องของการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เรื่อง
เล่าของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้า นหนองดู่เชื่อมโยงเรื่อง “เศรษฐีอินตา” โดยกลุ่มชาติพันธุ์ม อญบ้าน
หนองดู่ต่างรับรู้ร่วมกันว่า พระนางเจ้าจามเทวี เป็นบุตรสาวของเศรษฐีอินตา โดยในช่วงที่เมืองหริภูญ
ไชยต้องเผชิญกับโรคระบาด พระนางเจ้าจามเทวีจึงต้องเดินทางอพยพหนีโรค โดยใช้เส้นทางดอยติ
เมื่อถึงบริเวณดอยติ พระนางได้หยุดพักในช่วงเวลาเย็น ในช่วงนั้นเองขณะที่พระนางเจ้าจามเทวีห ยุด
พัก มี พ ระฤาษี ม าอาบน้ํ า ที่ บ ริ เ วณหนองบัว (ป๎จ จุ บัน คื อหมู่ บ้ านหนองบั ว) ทั น ใดนั้น พระฤาษี
ก็เห็นพระนางเจ้าจามเทวีอยู่ในบัว พระฤาษีจึงใช้พัดเข้ามาหาฝ๎่ง เนื่องจากพระฤาษีถูกเนื้อต้องตัวสตรี
ไม่ได้ จากนั้นพระฤาษีจึงได้เลี้ยงดูพระนางเจ้าจามเทวี โดยการสอนวิชาความรู้ จนกระทั่งพระนางเจ้า
จามเทวีเป็นหญิงสาว ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่กับพระฤาษีต่อไปได้ เนื่องจากไม่ต้องการพบกับคําครหา
นินทา ทําให้พระฤาษีนําพระเจ้านางจามเทวี และลิงตัวเมียจํานวน จํานวน ๓๕ ตัวล่องแพไปพร้อมกัน
และตั้งจิตอธิฐานให้คนที่มีบุญญาธิการมาพบ พอแพล่องไปถึงเมืองลพบุรีหน้าวัดชัยมงคล แพได้หยุด
ติดหล่มอยู่บริเวณนั้นใครก็ไม่สามารถนําขึ้นมาจากน้ําได้ จนกษัตริย์เมืองลพบุรีมาพบจึงให้ทหารนําแพ
ขึ้นมาแต่ก็ยังนําขึ้นมาไม่ได้ กษัตริย์จึงได้ไปนําแพขึ้นมาด้วยตนเอง โดยตั้งจิตอธิฐาน จึงนําแพขึ้นมาได้
และได้ ชุบ เลี้ ย งพระนางเจ้ า จามเทวี เ ป็น ลู ก บุ ญ ธรรม จากนั้ น ได้ ให้ พระนางอภิ เ ษกกั บ เจ้ าชาย

๔๗

รามมาราช และเดินทางกลับมายังเมือง หริภูญไชย ซึ่งในขณะนั้นพระนางเจ้าจามเทวีทรงตั้งครรภ์
โดยพระนางได้คลอดลูกที่เมืองหริภูญไชย ได้ลูกชายฝาแฝด ชื่อ อนันตะยศกับมหันตะยศ เป็นกษัตริย์
ครองลําปาง ๑ คน
นายวสันติ์ ท้ายนาวา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ,สัมภาษณ์
จากเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับการเป็นชาติพันธุ์ มอญ หรือเม็งที่เล่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกับผู้เฒ่าผู้
แก่บ้านบ่อคาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นการสืบต่อความทรงจําผ่านเรื่องเล่าที่มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน เช่ น
การเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ําปิงมาก่อนแล้ว การเป็นกลุ่มชาติ พันธุ์ที่อพยพมา
จากเมืองหงสาวดีเป็นต้น

๔.๑๒ัปลาร้าัขนมจีนัข้าวควบัภูมิปัญญาสะท้อนความเป็นมอญบ้านหนองดู่ั
ชุ ม ชนบ้ า น หน อ งดู่ เ ป็ น ชุ มชน ที่ มี ลั ก ษณะ ของ ก าร เ ป็ นชุ ม ชน ที่ เ ชื่ อ ม โย ง กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รายรอบชุมชนไม่แตกต่างกับชุมชนมอญ ๓ ชุมชน ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
การเชื่อมโยงตนเองให้เข้ากับทรัพยากรจึงเป็นที่มาของการเป็นชุมชนมอญที่พยายามพึงพาตนเองบน
ฐานทรัพยากรที่สําคัญ เช่น ปลาน้ําจืด ที่อยู่บริเวณห้วย หนอง และลําน้ําปิง ในการแปรรูปสัตว์น้ํา
เช่น ปลา ในการทําปลาร้า ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับชุมชนมอญทั้ง ๓ ชุมชน ซึ่งจากการแลกเปลี่ยน
เรื่องเล่าว่าด้วยความทรงจําของการดําเนินชีวิตประจําวันของการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านหนองดู่
พวกเขาสะท้อนว่า การทําปลาร้า ถือเป็นวิธีการถนอมอาหารเพื่อใช้ในการปรุงอาหารของกลุ่มชาติ
พันธุ์มอญที่ส่งต่อจากรุน่ สู่รนุ่ เนื่องจากรุ่นอายุ ๓๐ ปี – ๖๐ ปีก็จําได้ดีว่าพ่อแม่ ปูุย่า ตายาย มีการทํา
ปลาร้าไว้ใช้ในการปรุงอาหารในครัวเรือน สําหรับในป๎จจุบัน บ้านหนองดู่ส่วนใหญ่จะปรากฏรูปแบบ
การทําปลาร้าเพื่อบริโภค เกือบทั้งชุมชน แต่สําหรับชุมชนบ้านต้นตัน หรือก่อโชคซึ่งเป็นชุมชนมอญฝ๎ง่
อําเภอสันปุาตอง จังหวัด เชียงใหม่ เน้นการผลิตเพื่อจําหน่าย
นอกจากการเป็นชุมชนมอญที่มี ภูมิ ป๎ญ ญาด้านการถนอมอาหารแล้ว บ้านหนองดู่ยัง เป็น
ชุมชนมอญที่มีความรู้ด้านการทําสุรากลั่น ซึ่งในอดีตชุมชนชนมอญทั้ง ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อคาว
บ้านหนองดู่ อํ า เภอปุ าซาง จั ง หวัด ลํา พูน และบ้ านต้น ตัน บ้ านหนองครอบ อํ าเภอสัน ปุา ตอง
จังหวัดเชียงใหม่ ต่างก็มีความรู้ด้านการทําสุรากลั่น แต่ป๎จจุบันด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หน้าที่ของ
สุรากลั่นจึงเลือนหายไปเนื่องจากอุตสาหกรรมสุราที่มีหลากหลายในท้องถิ่น และในระดับประเทศ
ซึ่งแต่เดิมนั้นสุรากลั่นของกลุ่มชาติพันธุ์มอญมีหน้าที่ในพื้นที่พิธีกรรม เช่นการฟูอนผี และงานบุญ
ต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจําวัน
การทําขนมจีนบ้านหนองดู่ ในอดีตถือเป็นอาหารที่ กลุ่ม ชาติพันธุ์มอญมัก ทํากันในโอกาส
พิเศษ งานบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยชาวบ้านหนองดูจะมีครกเพื่อตํา
ข้าว และมีแท่นหินเพื่อโม่แปูงเอาไว้ใช้เพื่อทําให้แปูงมีความละเอียด โดยขนมจีนของคนมอญบ้าน

๔๘

หนองดู่นั้นมีความแตกต่างจากชุมชนไท ไทยอง ไทลื้อที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเนื่องจาก การกิน
ขนมจีน ของคนมอญบ้ า นหนองดู่ ไ ม่ ได้ มี น้ํา ขนมจี น ที่ ใ ส่ เ ลื อ ดไก่ ล งไป แต่ จ ะมี ค วามเฉพาะเช่ น
น้ําขนมจีนของคนมอญจะใส่ เนื้อปลา กะทิ เครื่องแกง เป็นส่วนประกอบหลัก ยิ่งไปกว่านั้นวัฒนธรรม
การกินขนมจีนของคนมอญบ้านหนองดู่ ไม่ได้จําเพาะเจอะจงว่าต้องกิ นเส้นขนมจีนใส่น้ําขนมจีน
เท่ านั้น แต่คนมอญบ้านหนองดู่ จะนําเส้นขนมจีนกิ นกั บ น้ําพริก น้ําปลา แกงกล้วย แกงขี้เ หล็ก
แกงกระเจี๊ยบมอญ และแกงบะส้าน (มะตาด) เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอาหารของคนมอญจะมีรส
เปรี้ยวนํา จึงทําให้สามารถนําไปกินกับเส้นขนมจีนได้รสชาติที่อร่อย

ภาพที่ ๔.๒๓ สถานที่ในการทําเส้นขนมจีน และ๔.๒๔ ตะกร้าใส่ขนมจีนบ้านมอญที่
บ้านต้นตัน (กอโชค) โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๘ เมษายน ๒๕๖๐
นอกจากคนมอญนิยมกินแกงที่มีรสเปรี้ยวกับขนมจีนแล้ว คนมอญบ้านหนองดู่ ยังประยุกต์
อาหารเหนือ หรืออาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ใกล้เคียง ให้มีรสเปรี้ยว เช่น การทําน้ําพริกหนุ่มชาว
มอญมั ก จะนํามะขามดิบ ต้ม ใส่ล งไปด้วย ทั้ ง นี้อาหารของคนมอญโดยทั่ วไปจะเน้นการทานปลา
ไก่ เป็นส่วนมากและไม่นิยม หมู เนื้อ และในส่วนของขนม ส่วนใหญ่จะทําลอดช่องเส้นสีขาว ลักษณะ
เส้นจะมีเส้นสั้น ขนมขนุน ขนมปาด ขนมกล้วย และข้าวต้มหัวข้าง(เอาใบอ้อยห้อ)

๔๙

ภาพที่ ๔.๒๕ ขนมข้าวควบ

ภาพที่ ๔.๒๖ ขนมกล้วย

ภาพที่ ๔.๒๗ ขนมขนุน โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๕๐

๔.๑๓ัประเพณีก ารลอยเรื อ สาเภาัพิ ธี แ ห่ งหงส์ แ ละธงตะขาบัพิ ธี ก รรมที่
สะท้อนความเป็นมอญของชุมชนมอญบ้านหนองดู่ั
สําหรับประเพณีที่สะท้อนความเป็นคนมอญ ของคนหมู่บ้านหนองดู่ที่สําคัญคือ ประเพณีการ
ลอยเรือสําเภาในช่วงวันลอยกระทง โดยคนมอญบ้านหนองดู่ มีแนวคิดเรื่องความเป็นสายตระกูลที่
เชื่อมโยงคนเป็นและคนตาย ตลอดจนถึงความอาลัยอาวรณ์ต่อญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งที่อาศัยอยู่ที่
เมื องหงสาวดี และญาติพี่ น้อ งที่ ตายจากกั นไป ซึ่ง พิธีกรรมการลอยเรือสําเภาจะจัดขึ้นในวันลอย
กระทงของไท(ย) ทุกปี โดยในช่วงเช้าของวันลอยกระทงชาวบ้านหนองดู่จะช่วยกัน แต่งดาเรือสําเภา
จากนั้ น ตั ว แทนของครั ว เรื อ นมอญบ้ า นหนองดู่ จ ะทยอยนํ า สิ่ ง ของบู ช าบรรพบุ รุ ษ ที่ ล่ ว งลั บ
อาทิ อาหารหลากหลายชนิด เสื้อผ้า เครื่องใช้ ใส่ลงไปในเรือสําเภา ตลอดจนใส่ขี้สาย(ฝูายชุบน้ํามัน)
จากนั้นมีพิธีกรรมถวาย(ตาน) ส่งของรวมทั้งเรือสําเภาแก่บรรพบุรุษ และเผาขี้สาย และนําเรือสําเภา
ไปลอยในแม่น้ํา หากมีคนพบเจอเรือสําเภา ต้องจุดไฟเผาขี้สายและนําเรือไปลอยต่อไป
ทั้งนี้วัสดุของการทํ าเรือสําเภาของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านหนองดู่ จะเน้นวัสดุที่ หาได้จาก
ท้องถิ่น เช่น การใช้ไม่ไผ่สีสุกที่หาได้รายรอบชุมชน นอกจากจะหาได้ภายในชุมชนไผ่สีสุกยังเป็นไผ่ที่มี
คุณสมบัติพิเศษที่สามารถลอยน้ําได้ และนําก้านมะพร้าว ใบมะพร้าวมาประกอบทําเป็นเรือสําเภา
พร้อมทั้งตกแต่งประดับประดาด้วยกระดาษสาอย่างสวยงาม

ภาพที่ ๔. ๒๘ เรือสําเภา ที่ใช้ในประเพณีลอยเรือสําเภาของชาวมอญบ้านหนองดู่
เรืองสําเภาบ้านต้นตัน โดยวรรณา บุญเรือง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประเพณีการลอยเรือสําเภาของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านหนองดู่ ถือเป็นประเพณีที่ มีการส่งต่อ
รายละเอียดความสําคัญ บทบาทและหน้าที่มาอย่างยาวนาน เนื่องจากการสัมภาษณ์และการจัดเวที
เรื่องเล่าความทรงจําความเป็นมอญบ้านหนองดู่ มีการสะท้อนเรื่องพิธีกรรมการลอยเรือสําเภา ว่าเป็น
พิธีกรรมที่คนมอญบ้านหนองดู่ในยุคบุกเบิกมีการปฏิบัติสืบมาอย่างต่อเนื่อง ต่างกับประเพณีการแห่

๕๑

หงส์และธงตะขาบที่เพิ่งมีการจัดเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ซึ่งสําหรับคนมอญแล้วพิธีกรรมถือเป็นพื้นที่ที่ทําให้
พวกเขาแสดงตัวตน และขยายความทรงจําให้เกิดเป็นตัวตนที่แตกต่างกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ได้ ผ่าน
การส่งต่อ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย ตลอดจนการที่พวกเขาพยายามที่จะนิยามตนเอง
เพื่อสร้างความเป็นชาติพันธุ์ที่ แตกต่าง และสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เ ต็มไปด้วย
มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่นการลอยเรือสําเภาในวันลอยกระทงเป็นต้น
ในส่วนของพิธีกรรมการแห่งหงส์และธงตะขาบ กลุ่ม ชาติพันธุ์ม อญหมู่ บ้านหนองดู่ จ ะจัด
ร่วมกับหมู่บ้านต้นตัน (หมู่บ้านก่อโชค) หมู่บ้านมอญที่อยู่อีกฝ๎่งแม่น้ําปิง คือ ฝ๎่งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้
กล่ าวไปแล้ว ทั้ งนี้เรื่อ งจากการแห่ห งส์และธงตะขาบของสองหมู่ บ้านนั้น จะมี การตั้ง ขบวนกั นที่
บริเวณหน้าวัดต้นตัน จากนั้นก็ เคลื่อนขบวนข้ามลําน้ําปิงมายัง วัดหนองดู่ในทุก ๆปี ซึ่ง ในทุ กปีวัด
หนองดู่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยริ้วขบวนจะประกอบไปด้วย รูปป๎้นหงส์สีทอง ธงตะขาบ
รูปป๎้นพระนางเจ้าจามเทวี ปูายชื่อชุมชน ขบวนของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ของ ๒ หมู่บ้านที่ล้วนแต่งกาย
ด้วยชุดชาติพันธุ์มอญ และสิ่งที่เป็นจุดสนใจของริ้วขบวนที่เชื่อมโยงเรื่อง ตัวตนคนมอญ คือ การที่
กลุ่ม เยาวชนได้เ ข้ามามีบ ทบาทในการเดินขบวนแห่ง ดัง กล่าว ซึ่ง จากการสัม ภาษณ์ตัวแทนกลุ่ม
เยาวชนมอญบ้านหนองดู่ พบว่ากลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมขบวนแห่งล้วนเป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์มอญบ้านหนองดู่ ซึ่งพวกเขาต่างให้ความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมต่อประเพณีดังกล่าว
ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนการนําเสนอตัวตนของกลุ่มชาติพันธ์มอญ ซึ่งเป็นรากเหง้าของพวกเขา

ภาพที่ ๔.๒๙ และ ๔.๓๐ กลุ่มเยาวชนมอญเข้าร่วมประเพณีแห่งหงส์และธงตะขาบ
โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙

๕๒

๔.๑๔ัประวั ติศ าสตร์ บ อกเล่า การตั้ ง ถิ่น ฐานของชุ มชนชาติ พั นธุ์ ม อญบ้ า น
หนองครอบัตาบลแม่ก๊าััอาเภอสันป่าตองัจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติศาสตร์บอกเล่าที่มาที่ไปของชุมชนชาติพันธุ์มอญบ้านหนองครอบ ตําบลแม่ก๊า อําเภอ
สันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษาผ่านแนวคิดเรื่องการศึกษาความทรงจํากับการ
นิยามตัวตนของคน สําหรับในพื้นที่หมู่บ้านหนองครอบนั้น มีหลายชุดความทรงจํา และหลากหลาย
เรื่องเล่า หากแต่เรื่องเล่าว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของกลุม่ ชาติพันธุ์มอญบ้านหนองครอบนั้น ได้อธิบายถึง
การอพยพของผู้คนที่ เป็นกลุ่มคนมอญ บ้านหนองครอบมาจาก “เมาะลําเลิง หรือประเทศพม่า ”
โดยอธิบายตัวตนคนมอญมอญว่า ตนเองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี “สัญชาติ” เป็นมอญที่มีเชื้อสายเจ้า
โดยแม่อุ้ยอุสา ได้เล่าว่า
“ในสมัยก่อนมีบ้านประมาณ ๑๕ หลังคาเรือน ที่อยู่บริเวณใกล้ๆเจดีย์เหลี่ยมนี้นะ จะเป็นคน
มอญตั้งแต่ซอย ๓ ขึ้นมา อพยพมาจากเมาะลําเลิง หรือประเทศพม่า มอญของเราจะเป็นสัญชาติ
มอญเจ้ามอญนายนะเมือ่ ย้ายมาจากพม่าย้ายมาอยู่บ้านหนองครอบในป๎จจุบัน เพราะทําเลที่ตั้งเหมาะ
แก่การทําเส้นขนมจีน และนามสกุลที่มีจํานวนมากที่อยู่ซอย ๓ ขึ้นมา คือ หลงโดด แต่มีมากที่สุดใน
หนองครอบ คือ ศิริลาภา”
แม่อุ้ยอุสา รุ่งเรืองนราสิงห์ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
นอกจากนี้ ยายแก้ว แก้วเรือน ผู้สูงอายุบ้านหนองครอบ(วัดปุาเจดีย์เหลี่ยม) ยังเล่าเสริมแม่
อุ้ยอุสา รุ่งเรืองนราสิงห์ ในประเด็นเรื่องความทรงจําในเรื่องการเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้าน
หนองครอบในป๎จจุบัน ว่ามีประมาณ ๑๐ กว่าหลังคาเรือน โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้าน
หนองครอบจะกระจ่ายตัวอยู่บริเ วณรอบวัดปุาเจดีย์เหลี่ยม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่ส ร้างก่ อนวัดหนอง
ครอบในป๎จจุบัน ซึ่งสามารถพอสรุปได้ว่าหมู่บ้านหนองครอบเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรที่เป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์มอญ ผสมผสานกับกลุ่มคนเมือง
“บ้านเราเป็นมอญ สมัยก่อนก็เรียกเม็ง แต่จริงๆแล้วมอญกับเม็งอันเดียวกัน ป๎จจุบันยังมีการ
พูดภาษามอญอยู่ และบ้านหนองครอบ มีอยู่ประมาณ ๔๔ หลังคาเรือน”
ยายแก้ว แก้วเรือน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๕๓

ในประเด็นการตัง้ ถิ่นฐานที่เชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตร์ นายสีเนียม สามอ้าย อดีตผู้ใหญ่บ้าน
หนองครอบ ได้เล่าว่า
“คนบ้านหนองครอบจะเรียกตัวเองมาโดยตลอดว่า เป็นคนมอญไม่ใช่คนเม็ง สมัยอดีตตอนยัง
เป็นเด็กเกิดมาก็เห็นว่ามีบ้านคนอาศัยอยู่ที่นี่ ตั้งรกรากอยู่ที่แห่งนี้แล้ว ในบันทึกของปูอครูใจ๋ ได้กล่าว
ไว้ว่า มอญได้อพยพมาเป็น ๒ พวก มาสมัยกรุง ศรี อยุธยาเป็นเมื องหลวง พวกที่ ๑ เป็นชาวมอญ
หมู่บ้านเกาะปี่ หรือบ้านดอนปิน อยู่ในแคว้นเมาะลําเลิง หรือประเทศพม่าในป๎จจุบัน มาตั้งบ้านเรือน
อยู่บ้ านหนองครอบ แต่ ก่ อ นมี บ้า นเรือนประมาณ ๑ ร้ อยกว่า หลั ง คา นามสกุ ล ที่ อาศัย อยู่ ม าก
คือ ญาณะ สุขใจ ศิริลาภา หอผีในบ้านหนองครอบอยู่ที่บ้านลุงคํา นามสกุล ศิริลาภา”
นายสีเนียม สามอ้าย อดีตผู้ใหญ่บ้านหนองครอบ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
จากเรื่องเล่าที่มาที่ไปของการตั้งถิ่นฐาน และการอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านหนอง
ครอบจะพบว่า เรื่องเล่ามีความคล้ายคลึงกันในประเด็นการอพยพมาจาก พม่า และ นามสกุลของคน
มอญที่มีมากที่สุดคือ “ ศิริลาภา” ซึ่งสิ่งที่เป็นเครื่องสะท้อนของการมีอยู่จริงของต้นตระกูลของคน
มอญที่อยู่บริเวณบ้านหนองครอบคือ “หอผีอยู่ที่บ้าน ลุงคํา นามสกุลศิริลาภา” ทั้งนี้การอพยพเคลื่อน
ย้านเข้ามาตั้ง ถิ่น ฐานของกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ม อญที่ อ ยู่ในฝ๎่ ง จัง หวัดเชี ยงใหม่ จ ะมี ความคล้ายคลึง กั น
โดยเชื่อมโยงตนเองเข้ากับประเทศพม่า ทั้งบ้านต้นตัน (บ้านก่อโชค) บ้านหนองครอบ ตําบลแม่ก๊า
อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหากเราพิจารณารายละเอียดของเรื่องเล่าและความทรงจําของ
กลุ่มชาติพันธุ์มอญ ทั้งสองหมู่บ้านทีอ่ ยู่ในฝ๎่งจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการเชื่อมโยงกับตํานานของพระนาง
เจ้าจามเทวีน้อยกว่า หมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์มอญที่อยู่ในฝ๎่ง ตําบลบ้านเรือน อําเภอปุาซาง จังหวัด
ลําพูน ซึ่งในที่นี้คือบ้านบ่อคาว และบ้านหนองดู่ นอกจากการเชื่อมโยงที่มาของการตั้งถิ่ นฐานของ
ตนเองกับ เรื่องราว และเรื่องเล่าการอพยพของบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองกับประเทศพม่า
แล้ว แม่อุ้ ยแสน เรือนคํา อายุ ๘๑ ปี อาศัยอยู่บ ริเวณหน้าวัดปุาเจดีย์เหลี่ยมได้เล่า เรื่องราวของ
ตระกูลมอญของตนเองว่า
“พ่อแก้ว แม่ของแม่อุ้ยเป็นคนบ่อคาว แม่ดีเป็นคนหนองครอบ เปิ้นแต่งงานกันอยู่กินกันมามี
ลูกทั้งหมด ๔ คน ปูุของแม่อุ้ยก็เป็นคนบ่อคาว ย่าก็เป็นคนบ่อคาว แต่เปิ้นก็เล่าว่าส่วนหนึ่งคนมอญจะ
แต่งงานกัน แต่งข้ามหมู่บ้าน เพราะสมัยก่อนเขาบอกว่าผู้หญิงมอญขยัน ถ้าได้แต่งงานด้วยชีวิตจะดีมี
ความสุข ส่วนเรื่องการอพยพจากพม่า นั้นอุ้ยไม่เคยถามเรื่องนี้กับพ่อหรือปูุ แต่เอาจริงๆ สมัยก่อนมัน
ไม่มีแบ่ง หมู่บ้านแบบสมัยนี้ คนก็ ข้ามไปข้ามมา คือข้ามน้ําปิงนะ ทํามาหากินกันไป ทุกวันนี้อุ้ยอยู่
หนองครอบก็อยู่กับคนเมือง บ่ามีความแตกต่างกันคนมอญก็อู้ภาษาเมืองได้ แต่คนเมืองอู้ภาษามอญ
ไม่ได้”
แม่อุ้ยแสน เรือนคํา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

๕๔

ภาพที่ ๔.๓๑ ยายแสน เรือนคํา โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
สํ า หรั บ ที่ ม าของชื่ อ หมู่ บ้ า นหนองครอบนั้ น (ลั ก ษณะทางภู มิ น าม)จากการสั ม ภาษณ์
นางจันทร์หอม เนียมทอง ได้เล่าว่า ที่มาของหนองครอบคือบริเวณหมู่บ้านในสมัยก่ อนมีหนองน้ํา
จํานวนมากรอบหมู่บ้านจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “หนองครอบ” โดยเชื่อมโยงกับชื่อ หรือลักษณะ
ทางภูมินามของตําบล คือตําบลแม่ก๊ า เนื่องจากสมัยก่อนบริเ วณตําบลแม่ก๊า เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้
บริเวณท่าน้ําปิง ซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถติดต่อค้าขายเชื่อมโยงสินค้าทางเรือได้ จึงเป็นที่มาของบ้าน
ตําบลแม่ก๊า ซึ่งในภาษาของคนเมือง แม่ก๊า หมายถึง “แม่ค้า” และสิ่งที่เชื่อมโยงการเลือกพื้นที่การตั้ง
ถิ่นฐานของคนมอญ ทั้ง ๔ หมู่บ้าน คือ ความต้องการใช้ชี วิตอยู่ใกล้แหล่งน้ําเป็นสําคัญ เพื่ออํานวย
ความสะดวกทางด้านการค้าขาย การมีพื้นที่ทางพิธีกรรม เช่น การลอยเรือสําเภา การเป็นชุมชนมอญ
ที่มีการถนอมอาหาร เช่น การทําปลาร้า ที่สามารถหาปลาได้ในแหล่งน้ําทั้งในแม่น้ําปิง และหนอง บึง
หรือแม้กระทั่งการแปรรูปข้าวเป็น “ขนมจีน” ที่มีชื่อเสียงในบรรดา หมู่บ้านมอญ ๔ หมู่บ้าน คือ บ้าน
ต้นตัน (บ้านก่อโชค) และบ้านหนองครอบ ซึ่งมีพื้นที่หมู่บ้านอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะ
แปรรู ป ข้า วเป็ น ขมจี นในหมู่ บ้ านนองครอบ ยั ง แปรรู ป ข้า วให้ เ ป็น ขนมเพื่อ ใช้ใ นพิธี ก รรม เช่ น
สงกรานต์ จะทําข้าวแต๋น ในครัวเรือน เป็นต้น

ภาพที่ ๔.๓๒ การตากข้าวเหนียวเพื่อทําข้าวแต๋น
โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๘ เมษายน ๒๕๖

๕๕

๔.๑๕ัประเพณีการลอยเรือสาเภาัประเพณีที่สาคัญ ของชุมชนชาติพันธุ์มอญ
บ้านหนองครอบัตาบลแม่ก๊าััอาเภอสันป่าตองัจังหวัดเชียงใหม่
สําหรับประเพณีที่สําคัญของชุมชนมอญบ้านหนองครอบนั้น ประเพณีการลอยเรือสําเภายัง
เป็นประเพณีที่แสดงความเป็นคนมอญได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านหนองครอบ
อธิบายตัวตนผ่านเรื่องเล่าในมิติประเพณี รูปแบบ วิถีการปฏิบัติที่แ ตกต่างกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่อยู่
รายรอบชุม ชนของพวกเขา พิธีกรรมการลอยเรือสําเภาสําหรับ บ้านหนองครอบ วัส ดุ ที่ สําคัญ คือ
ก้านมะพร้าว ที่ต้อ งนําไปประกอบเป็นเรือสําเภา ในช่วงเช้ากลุ่ม ชาวบ้านจะเข้ามาช่วยกันทําเรือ
สําเภาในบริเวณวัด โดยส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นคนทํา เนื่องจากเรือมีขนาดใหญ่ ขนาดลําเรือจะมีความ
ยาวประมาณ ๒-๓ เมตร และกว้างประมาณ ๑-๑.๕ เมตร โดยในขณะที่ทํามักวางเรือไว้บนฐานที่ทํา
จากไม้ไผ่เพื่อให้เรือสามารถลอยน้ําได้จริง
โดยในช่วงค่ํา ก็จะเริ่มมีคนนําฝูายชุบน้ํามันหรือที่เรียกว่า “ขี้สาย” มาพาดไว้ที่ด้านข้างของ
เรือทั้งสองด้าน และจะมีการนําดอกไม้ธูปเทียน ข้าว อาหาร (ประกอบด้วย ข้าว ๔๙ ก้อน งา กล้วย
ขนม) รวมทั้งเงิน ส่วนใหญ่จะเป็นเงินเหรียญใส่ลงไปในเรือ อธิฐานขอพรและขมาแม่น้ํา โดยทําได้ทั้ง
ชายหญิง เมื่อได้ฤกษ์ยามพระก็จะโยงฝูายเข้ากับเรือ และให้ผู้ชายในหมู่บ้านช่วยกันยกเรือจากในวั ด
ไปที่ทางลงแม่น้ําและทําพิธีกรรมสวดโดยพระจะใช้ฝูายโยงเข้ากับเรือสําเภา และมีการจุดไฟเผาขี้สาย
ให้ไฟลุกติดขี้สายทุกเส้นและนําเรือลงลอยในแม่น้ํา
โดยหน้าที่ทางสังคมของการลอยเรือสําเภาคือ การทําบุญให้ตนเองและครอบครัวเพื่อ ไม่ให้
ต้องพบเจอกับความอดยาก และการสะเดาะเคราะห์ให้กับ ตนเองและครอบครัว การจุ ด “ขี้สาย”
ถือเป็นการสร้างความสว่างให้แก่ชีวิตตนเองและครอบครัว ซึ่งหน้าที่ของพิธีกรรมการลอยเรือสําเภา
ของคนมอญนั้นถือเป็นประเพณีที่สะท้อนความเป็นมอญได้อีกประเพณีหนึ่ง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้
เฒ่าผู้แก่แต่ละท่านต่างเน้นย้ําเสมอเรื่องความทรงจําเรื่องการแสดงตัวตนสําคัญที่สุดคือการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมประเพณี ของคนในแต่ละชาติพันธุ์ ซึ่งก็คล้ายกับการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญที่ตั้งรกราก
อยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ลําพูน ซึ่งมีอยู่ ๔ หมู่บ้าน

๕๖

๔.๑๖ับ้านหนองครอบักับการเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมัข้าวัเชื่อมโยง
กับการเป็นคนมอญที่อาศัยร่วมกับวัฒนธรรมคนเมืองัฝั่งจังหวัดเชียงใหม่ั
ในยุคของการบุกเบิกที่ดินทํากิน และการตั้งรกรากของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านหนองครอบที่
สะท้อนผ่านเรื่องเล่า ว่าด้วยความทรงจําของการก่อตั้งบ้านเรือน พบว่า รากฐานการหาอยู่หากินของ
กลุ่มชาติพันธุ์มอญเชื่อมโยงกับการผลิตข้าว เพื่อการบริโภคและการผลิตเพื่อนําไปประกอบพิธีกรรม
และประเพณี โดยในอดีตกลุ่ม ชาติพันธุ์ม อญ มี ก ารผลิตข้าวพันธุ์ พื้นเมื อง เช่น พันธุ์ข้าวกํ าผาย
ข้าวลาย ข้าวก้นจ้ํา ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกกันในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ํา ปิง นอกจากการผลิตข้าว
ยังมีการผลิตปลาร้า เพื่อนําไปประกอบอาหาร หรือนําไปเป็นเครื่องปรุงอาหารมอญ เนื่องจากมีหนอง
บึง บริเวณใกล้แม่น้ําปิง แต่ป๎จจุบันสัณฐานของพื้นที่และลําน้ําปิงมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการ
พัฒนาโดยกระทําผ่านการขุดลอกลําน้ํา จึงมีผลทําให้ผู้คนไม่สามารถเข้าไปจับปลาได้เนื่องจากมีความ
ลึกและอันตราย ตลอดจนเครื่องมือในการจับปลาไม่เหมาะสมต่อการจับปลาในบริเวณน้ําลึก นอกจาก
การทํานา ปลูกข้าวเพื่อบริโภค และการทําขนมเพื่อประกอบพิธีกรรม กลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านหนอง
ครอบยังมีการประกอบอาชีพการเลี้ยงหมูเพื่อใช้ในการบริโภค พร้อมทั้งบีบเส้นขนมจีน เพื่อใช้ในการ
บริโภคและจําหน่ายเป็นต้น

๕๗

บทที่ั๕ัปฏิบัติการทางสังคมของมอญที่หลากหลายัเพื่อนิยามตัวตนคนมอญ
ั
๕.๑ัมอญลาพูนกับการนิยามความเป็นมอญเชื่อมกับตานานพระนางเจ้าัััั
จามเทวีกับการฉวยใช้เรื่องเล่าัตานานเพื่อนิยามความเป็นมอญ
จากการลงพื้ นที่ ศึกษาในภาคสนาม โดยใช้วิธีก ารเก็บ ข้อมู ล เชิง คุณภาพ ผ่านการจัดเวที
และสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมุ่งให้คนในชุมชนชาติพันธุ์มอญในจังหวัดลําพูนได้เล่าเรื่องความทรงจํากับ
การตั้งถิ่นฐานในบริเวณหมู่บ้านบ่อคาว หมู่บ้านหนองดู่ ตําบลบ้านเรือน อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน
เพื่อสะท้อนตัวตน ตลอดจนการนิยามตนเองผ่านเรื่องความเป็นมอญ หรือเป็นเม็งในบริบทของการ
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีรากเหง้า และมีมรดกทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ตลอดจนการผสมกลมกลืน
วัฒนธรรมให้เข้ากับกลุม่ ชาติพันธุ์ที่อยู่ในบริเวณชุมชนของตนเอง การที่ยังคงรักษาความเป็นมอญและ
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญกลุ่มเดียวที่อาศัยอยู่ในพื้นทีจ่ ังหวัดลําพูนจึงส่งผลให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่ยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของตนเองไว้ และพยายามที่จะเชื่อมตนเองให้เข้ากั บการเป็น
สมาชิกของเมืองหริภูญไชยหรือ เมืองลําพูน ผ่านปฏิบัติการทางสังคมที่หลากหลายเพื่อนิยามตัวตน
ตลอดจนการดํารงอยู่ของการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีรากมีมรดกทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง
ทั้ง นี้ก ารที่ เ ป็นกลุ่ม ชาติพันธุ์ที่มี ความทรงจําที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็น เรื่องของการ
เดินทางอพยพย้ายถิ่นทําให้พวกเขาพยายามที่จะสร้างหรือนิยามความเป็นมอญของตนเองสู่ความเป็น
สาธารณะโดยพยายามสร้างความหมายว่าด้วยความเป็นมอญ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเอง
ด้วยการเอาเรื่องราวการอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ผูกโยงกับการเดินทางมากับกษัตริย์ของเมือง
หริภูญไชย หรือเมืองลําพูนในป๎จจุบันหรือแม้กระทั่งการเชื่อมร้อยตนเองให้เข้ากับเรื่องเล่าของชุมชน
ท้องถิ่นที่มีหลากหลายชุดเรื่องเล่า เช่น การเดินทางเข้ามาครองเมืองลําพูน ที่สมาชิกในขบวนการ
เดินขบวนนั้นประกอบด้วยช่าง จํานวน ๕๐๐ คน โดยทั้งหมดมีเชื้อสายมอญจากเมืองละโว้ หรือเมือง
ลพบุรีในป๎จจุบัน
นอกจากการที่ ชุม ชนชาติ พัน ธุ์ ม อญในจัง หวัดลํ าพูน จะพยายามเชื่อ มตนเอง ให้เ ข้ ากั บ
ประวัติศาสตร์การเดินทางมายังนครหริภูญไชยของประนางเจ้าจามเทวี เพื่อผลิต และสร้างนิยาม
ความเป็นมอญที่มีรากเป็น “ช่าง” ติดตามมาจากเมืองละโว้ การใช้วัฒนธรรมสาธารณะ เป็นเวทีแสดง
วาทกรรมของกิจกรรมทางการเมือง และอ้า งอิงพื้นที่ของการเป็นผู้ อพยพ (Hardgrove, ๒๐๐๖)
โดยในกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์มอญจังหวัดลําพูนพวกเขาได้เข้าไปสร้างพื้นทีท่ างการเมืองเชิงวัฒนธรรม
ผ่านการเข้าไปเป็นผู้แสดงทางพิธีกรรมในระดับจังหวัด คือพิธีกรรม บวงสรวงเจ้าแม่จามเทวีของ
จังหวัดลําพูนป๎จจุบัน ซึ่งจัดขึ้นในทุกปี และงานบวงสรวงดังกล่าวจึงเป็นงานที่เจ้าภาพหลักในการ
ตระเตรี ย มงามสํ า คั ญ คื อ ชุ ม ชนชาติ พั น ธุ์ ม อญ ๒ หมู่ บ้ า น คื อ บ้ า นบ่ อ คาว บ้ า นหนองดู
ตําบลบ้านเรือน อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน และสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์มอญในพื้นที่อําเภอ สันปุาตอง
จังหวัดเชียงใหม่จํานวนหนึ่ง เท่านั้น ทั้งนี้ง านที่จัดมีรายละเอียดของงานเป็นไปในลักษณะของการ

๕๘

สร้างพื้นที่ทางสังคม ของการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญอย่างขัดเจน เช่น มีการตั้งขวนแห่ สัญลักษณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับตํานานการเดินทางเข้ามาครองนครลําพูนของเจ้าแม่จามเทวี ต่อด้วยขบวนแห่หงส์ ซึ่ง
ผู้คนที่อยู่ในริ้วขบวนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญแต่งกายด้วยชุดมอญ

ภาพที่ ๕.๑ ขบวนแห่เครื่องบวงสรวงพระนางเจ้าสามเทวี
โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ภาพที่ ๕.๒ ขบวนแห่เครื่องบวงสรวงพระนางเจ้าสามเทวี
โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๕๙

ภาพที่ ๕.๓ พิธีบวงสรวงเจ้าแม่จามเทวี
โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ก า ร เ ข้ า ไป มี ส่ ว น สํ า คั ญ ใ น ก า ร จั ด ง า น บ วง ส ร วง แ ล ะ ถวา ย เ ครื่ อ ง สั ก ก า ร ะ
พระนางเจ้าจามเทวีของชุมชนชาติพันธุ์มอญ ทําให้ผู้วิจัยเห็นการสร้างวัฒนธรรมสาธารณะเพื่อนิยาม
ความเป็นมอญ ในท้องถิ่นในลําพูนเพื่อสร้างการยอมรับจากสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของ
วัฒนธรรมที่พวกเขาต้องเข้าไปปะทะประสานมาอย่างยาวนาน โดยอาศัยปฏิบัติการทางวัฒนธรรม
เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อทําให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ ความเป็นมอญ สถาปนาอํานาจความ
เป็นชุมชนชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์การสร้างเมืองลําพู นอย่างแยกไม่
ออก ยิ่ง ไปกว่านั้น การเข้าไปสร้างพื้ นที่ ทางวัฒ นธรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์ม อญลําพูนจะสร้างและ
สถาปนาอํานาจความเป็นมอญแล้ว พวกเขายังได้พยายามสร้าง และบูรณาการความแตกต่างทางชาติ
พันธุ์ด้วยการสร้าง “สํานึกร่วมการเป็นคนลําพูน มอญลําพูน ” ที่พยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
จังหวัด รักในเจ้าแม่จามเทวี โดยสํานึกดังกล่าวได้ปรากฏอย่างเด่นชัด ในพื้นที่สาธารณะของเมือง
ลําพูน ผ่านพิธีก รรมเพื่ อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ และสร้างความสําคัญ ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง
โดยอ้ างอิง การเชิญผู้ว่าราชการจัง หวัดให้เ ข้ามาเป็นประธานในพิธีกรรม ผ่านการให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสวมชุดมอญ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นชาติพันธุ์มอญ

ภาพที่ ๕.๔ และ ๕.๕ ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์มอญ สวมชุดมอญให้กับท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดลําพูน โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๖๐

การใช้ประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมือง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นเนื้อเดียวกันจากอดีตจนถึ งป๎จจุบัน
ในการมีอยู่ของการเป็นชาติพันธุ์มอญ การเข้าไปมีบทบาทสําคัญในพื้นที่ทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด
มันจึงเป็นเหมือนการพยายามสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม ซ้อนทับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในที่นี้คือ
ลานเจ้าแม่จามเทวี ซึ่งปฏิบัติการทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ม อญในพื้นที่จัง หวัดลําพูนนั้นจึงเป็น
เสมือน “ประเพณีประดิษฐ์”ซึ่ง งานศึกษาของ Hobsbawm and Ranger(๑๙๘๓:๑-๑๔) ได้เสนอ
ว่ า การประดิ ษ ฐ์ ป ระเพณี (Inventing Tradition) มั น ไม่ ไ ด้ มี สิ่ ง ใดที่ ป รากฏอยู่ ใ นป๎ จ จุ บั น
อย่างปราศจากรากเหง้าหรือความเป็นมา ที่มีการสืบถอดมาจากอดีต โดยสิ่งที่ปรากฏออกมา ต่างล้วน
เชื่อมต่อกับความทรงจําในอดีตเสมอ
นอกจากนี้ Lefebrve(๑๙๙๑) ได้พยายามอธิบาย “พื้นที่ ”(Place/Space) ในมิ ติของการ
ผลิตสร้างและผลิตความสัม พันธ์ทางสังคมของมนุษย์ โดยเขาพยายามอธิบาย “พื้นที่” ว่ามันคือ
ผลผลิตของการให้ความหมายของมนุษย์ ดังนั้น “พื้นที่” จึงเป็นผลผลิต ของสังคมนั้นๆ โดยการการ
เกิ ดขึ้นของพื้ นที่ ในทางสัง คมไม่ ได้เ กิดขึ้นอย่างไร้เ หตุผ ล เป็นมั นเกิ ดขึ้นจากปฏิบัติก ารทางสัง คม
การควบคุมเชิงพื้นที่ ด้วยอํานาจที่หลากหลายเช่น การปกครอง การนิยามความหมาย ตลอดจนการ
สร้างพื้นที่ให้ปรากฏ ทั้งนี้รวมไปถึง “การทําให้พื้นที่ทางกายภาพกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”
เมื่อพิจารณาการสร้างพื้นที่ และการประดิษฐ์สร้างประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์มอญในพื้นที่
จัง หวั ด ลํ า พู น ที่ เ กี่ ยวเนื่ อ งกั บ ตํ า นานเมื อ งลํ า พู น และเชื่อ มโยงกั บ ตํ า นานของเจ้ า แม่ จ ามเทวี
จากมุมมองของฮอบบอว์ม และเลอแฟบว์ จะพบว่า พื้นที่ทางกายภาพ เช่น ลานเจ้าแม่ ได้ถูกคนที่เข้า
มาจัดพิธีกรรม พยายามสร้างให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยการสร้างความหมายทับหลายชั้นให้กับพื้นที่
ซึ่งความหมายของพิ ธีก รรมนั้นก็ ผลิตสร้าง นิยามความหมายให้แก่ก ลุ่ม คนที่เ ข้ามาช่วงชิง พื้นที่ใน
การนิยามความหมายเพื่อผลิตผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง ผ่านการสร้างอํานาจและ
ความชอบธรรมเหนือกลุ่มชาติพั นธุ์อื่น เช่น กลุ่มคนเมื อง (ยวญ) คนยอง ซึ่งการสร้างและผลิตชุด
อํานาจและการนิยามความหมายผ่านความเป็นมอญ บนฐานของการประดิษฐ์ประเพณีต้องอ้างอิง
เชื่อมโยงกับผู้มีอํานาจทางการเมือง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นต้น
ทั้ง นี้ห ากเราพิ จ ารณาพื้ นที่ ล านเจ้าแม่ จ ามเทวี และพื้นที่ เมื องลําพูนจะเห็นว่าเป็นพื้นที่
สาธารณะส่วนกลาง เป็นจุดสําคัญของเมืองลําพูน โดยเฉพาะลานเจ้าแม่จะมีกลุ่มคนที่เข้า มาสร้าง
อํานาจและความชอบธรรมที่หลากหลายแต่สําหรับกลุ่มชาติพันธุ์มอญดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีอํานาจ
ในการอ้างสิทธิ์ในการเข้าไปสร้างพื้นที่ของการเป็นชาติพันธุ์ม อญได้อย่างมาก ผ่านการสร้างและ
ประดิษฐ์ความหมายผ่านพิธีกรรมบวงสรวง ที่ใช้บทสวดเป็นภาษามอญ ขนมที่เลี้ยงในงานเป็ นของ
กลุ่มชาติพันธุ์มอญจึงเป็นเสมือนสัญญะของการแสดงอํานาจที่ สร้างทับลงในพื้นที่ พร้อมทั้งผลิตซ้ํา
ผ่านพิธีกรรม จนกลายเป็นอัตลักษณ์และความทรงจําร่วมของชุมชนชาติพันธุ์มอญในที่สุด
จากของเสนอของฮอบบอว์ม ช่วยให้ผู้วิจัยอธิบาย “ความทรงจํา” ในการนิยามความเป็น
“มอญ” และอธิบาย “อัตลักษณ์” ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญลําพูนว่ามันเป็นการสร้างความเป็นชุมชน
มอญ ที่ประกอบสร้างขั้นจากจิตนาการของอดีต หรือความทรงจําที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้
ความหมายของ “มรดกทางวัฒนธรรม”

๖๑

๕.๒ัมอญลาพูนกับการนิยามความเป็นมอญเชื่อมโยงกับพิธีกรรมัประเพณี
ความเป็นมอญในระดับชาติ
กลุ่มชาติพันธุ์มอญในพื้นที่จังหวัดลําพูน ถือเป็นกลุ่มคนมอญที่ยังมีการใช้ภาษามอญในการ
สื่อสาร ทั้งนี้เพื่อดํารงอัตลักษณ์ความเป็นมอญและเชื่อมโยงความเป็นชาติพันธุ์มอญกับเครือข่ายความ
เป็นมอญในระดับชาติ โดยในทุกปีชุมชนมอญในประเทศไทยจะมีการจัดงาน“วันรําลึกบรรพชนมอญ”
(วันชาติมอญ) ซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพกั นหมุนเวียนกั นไปตามวาระเวลาและความ
พร้ อ มของเจ้ า ภาพ โดยในแต่ ล ะปี ก็ จ ะมี ก ารชุ ม นุ ม กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ม อญที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทย
ซึ่งสําหรับหมู่บ้านหนองดู่และบ่อคาว หมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์มอญในจังหวัดลําพูนได้เข้าร่วมโดยใช้
งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเรือน อําเภอปุาซางในการสนับสนุนเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยทางชุมชนจะส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งสําหรับหมู่บ้านบ่อ
คาวเข้าร่วมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ แต่สําหรับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการเดินทาง
ทั้งนี้ตัวแทนชุมชนบ้านบ่อคาว ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “วันรําลึกบรรพชน
มอญ” (วันชาติมอญ) คือ การที่มอญในประเทศไทยพยายามที่จะให้มอญในไทยเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กนั
แสดงความเป็นคนมอญ รักกันเป็นพี่น้องมอญกัน และร่วมระลึก ถึงแผ่นดินบ้านเกิด ตลอดจนการ
ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นเสมือนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งต่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ความเป็นมอญ “วันรําลึกบรรพชนมอญ” (วันชาติมอญ) กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยยึดถือปฏิทิน
ทางจันทรคติ คือ วันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๓ โดยนับ วันแรกของการสร้างกรุงหงสาวดี อาณาจักรชนชาติ
มอญเมื่อปีพุทธศักราช ๑๑๑๖ ที่ป๎จจุบันอยู่ในประเทศพม่า
สําหรับ “วันรําลึกบรรพชนมอญ” (วันชาติมอญ) ในช่วงของการจัดงานนั้นจะมี การทําบุญ
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ชาติพันธุ์มอญจากทั่วประเทศ โดยอุทิศถวายแด่บุรพกษัตริย์ไทย
และของชาติพันธุ์มอญ ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์มอญผู้ล่วงลับ การแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์มอญ ซุ้มอาหารอาหารมอญ ทั้งนี้การเข้าไปร่วมในงานดังกล่าวตัวแทนของชุมชนชาติ
พันธุ์มอญบ้านบ่อคาว และบ้านหนองดู่จึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประเพณีวัฒนธรรมความเป็น
มอญ ซึ่งปรากฏชัดเจนให้เห็นถึงความสําคัญในการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีรากเหง้า มีวัฒนธรรม โดยมี
เครื่องยืนยันคือ การมีภาษาที่เชื่อมความเป็นชาติพันธุ์ ได้ ถึงแม้จะมีความแตกต่างทางด้า นถิ่นที่อยู่
และความต่างทางวัฒนธรรม
จากการเข้าร่วมวันรําลึกบรรพชนมอญ (วันชาติมอญ) ของกลุ่มแกนนําชุมชนมอญในจังหวัด
ลําพูน (ก่อนปีพ.ศ.๒๕๕๐) จึงทําให้กลุ่มแกนนําดังกล่าวได้นําประเพณีพิธีกรรมการถวายข้าวแช่ และ
พิ ธี ก รรมแห่ ง หงส์ แ ละธงตะขาบ เข้ า มาปฏิ บั ติ ในช่ ว งเช้ า วั น ที่ ๑๓ เมษายนของทุ ก ปี
จากปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมดังกล่าวหากมองในเชิงวิชาการ เราจะพบว่ามันคือการแพร่กระจาย

๖๒

ทางวัฒ นธรรม ซึ่ง เป็ นเรื่อ งธรรมดาสามั ญ ของสัง คมมนุษ ย์ที่ มี ความหลากหลายของสัง คมและ
วัฒนธรรม และที่สําคัญวัฒนธรรมและประเพณีเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทนั้นๆ เพื่อรับใช้ มนุษย์และ
กลุ่มคน รวมไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน
ดัง นั้น หากเราพิ จ ารณาการนิย ามความเป็ น มอญโดยการที่ พวกเขาเชื่อ มโยงพิธี ก รรม
ประเพณีความเป็นมอญในระดับชาติ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมอญจึงทําให้เห็นปฏิบัติการทาง
สังคมที่พวกเขานําประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนของความเป็นมอญในภาคกลาง ปรับประยุกต์เพื่ อ
นําไปสู่ก ารปฏิบัติ ทั้ง นี้การปฏิบัติเช่นนี้ ยังเป็นการสะท้อนให้เ ห็นการพยายามสร้าง“อัตลัก ษณ์ ”
ซึ่ง เป็น เรื่อ งของการจําแนกความสัม พันธ์เ พื่ อแสดงความสัม พัน ธ์ว่าแตกต่า งจากคนอื่นอย่างไร
อั ต ลั ก ษณ์ จึ ง เป็ น การจํ า แนกตั ว เองว่ า เราต่ า งอย่ า งไรในความสั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งเรากั บ คนอื่ น
อัตลักษณ์จึงไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างลอยๆ เพราะคนเราต้องแสดงอัตลักษณ์เฉพาะในกรณีที่
ต้องการจะจําแนกความสัมพันธ์เท่านั้น (อานันท์,๒๕๖๐) หากเรานํามุมมองของอานันท์ เพื่อขยาย
ความเข้าใจการพยายามเชื่อมและนิยามความเป็นมอญของกลุ่มชาติพั นธุ์มอญในจังหวัดลําพูนเราจะ
พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์มอญพยายามแสดงอัตลักษณ์อย่างหนึ่ง ถึงแม้จะเป็นการนําเข้าพิธีกรรมจากพื้นที่
อื่น แต่ก็เป็นการสร้างและนิยามความเป็นมอญบนความชอบธรรมเนื่องจากพวกเขาพูดภาษาเดียวกัน
มีความทรงจําร่วมในการเป็นชุมชนอพยพเหมือนกัน ซึ่งเหตุผลของการแสดงอัตลักษณ์โดยการฉวยใช้
พิธีกรรมนั้นๆ จึงเป็นเสมือนการที่พวกเขาโต้กลับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่โดยรอบในบริบทสังคมภาคเหนือ
กลุ่มชาติพั นธุ์ในประเทศไทยเอง หรือต่อสัง คมว่าพวกเขาก็ มีตัวตน มี ความเป็นชุมชน ซึ่งตอกย้ํา
ข้อเสนอของ อานันท์ที่พยายามชี้ให้เห็นว่า “อัตลักษณ์ หรือความเป็นชาติพันธุ์ ” ล้วนเป็นการปรับ
ความสัมพั นธ์เชิงอํานาจของมนุษย์ทั้งสิ้น ล้วนมี ความลื่นไหลและซ้อนทับกันได้ ภายใต้บริบทหรือ
เงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
นอกจากการนิยามความเป็นมอญด้วยการเสนออัตลักษณ์ ตัวตน ผ่านพิธีกรรมผู้ศึกษายังได้
พบว่าปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึง “ความลื่นไหล” ของการนิยามตัวตน
ของกลุ่ ม ชาติพั นธุ์ม อญในจัง หวัด ลําพู น ซึ่ง อานัน ท์ (๒๕๖๐) เสนอว่า พหุสั ง คมเป็ นเรื่ องของ
ความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนและการผสมผสานกัน พหุสังคมจึงไม่ใช่การไปมองที่ภาพใครคนใดคน
หนึ่งแบบตายตัว ไม่ว่าจะเป็นการมองภาพอุดมคติก็ดี หรือมองภาพเป็นมายาคติก็ดี ทําให้ภาพทั้งคู่นั้น
เป็นภาพที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงแต่สําหรับพหุสังคมหรือสังคมที่มีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม ต้องให้
ความสําคั ญ กั บ เรื่อ งความสั ม พั น ธ์และการแลกเปลี่ ยน การผสาน โดยทํ าให้ เ ห็น ว่า วัฒ นธรรม
ชาติพันธุ์ หรือความแตกต่างไม่ว่าในแง่ใดก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสิ้น ไม่ส ามารถดํารงอยู่แบบ
ตายตัว เพราะเขามีความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกัน ผสมผสานกัน ไม่ใช่การดํารงชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่
จากข้อเสนอข้างต้นทําให้ผู้วิจัยพยายามทําความเข้าใจ การนิยามความเป็นมอญของชุมชน
ชาติพันธุ์มอญ ผ่านเรื่องความทรงจํา ที่อยู่ในบริบทของการอพยพย้ายถิ่น การนําความทรงจําร่วมใน
มิติของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ทําให้สามารถอธิบาย
ได้ว่าการที่ พวกเขาพยายามอธิบายตนเองว่า เป็นกลุ่ม คนมอญ และเชื่อมนิยามตนเองให้เ ข้ากั บ
พิธีกรรมในระดับ ชาติ เป็นเสมื อนความลื่นไหลของการเป็นชาติพันธุ์ที่เ ปลี่ยนแปลงไปตามสัง คม

๖๓

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการรับวัฒนธรรมเป็นปฏิบัติการทางสังคมที่ทําให้ชุมชนชาติพันธุ์สามารถดํารง
ความเป็นชาติพันธุ์ได้อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม ซึ่งการต้องนิยามต้องเองและลื่นไหลนั้นมันจะมีผลทําให้
พวกเขาสามารถดํารงความเป็นมอญได้ในสภาวะโลกของการเป็นพหุวัฒนธรรม

๕.๓ัปฏิบัติการทางสังคมของมอญเชียงใหม่กับการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อนิยามความเป็นมอญั
จากข้อมูลภาคสนามปฏิบัติการทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญในจังหวัดลําพู น ที่ผลิตผ่าน
ความทรงจําเพื่อนิยามตัวตนของคนมอญนั้น จะปรากฏผ่านเรื่องเล่าตํานาน พิธีกรรมในระดับชุมชน
ท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับชาติ ซึ่งเป็นการฉวยใช้ ความทรงจําในหลากหลายมิติเพื่อนิยามความ
เป็นมอญ เพื่อรักษาปรับเปลี่ยนนําเข้ามรดกทางวัฒ นธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ข องตนเอง โดยสิ่ง ที่
เด่นชัดที่ สุดคงจะหนีไม่ พ้นการนําเรื่องเล่า ตํานานที่ว่าด้วยการเดินทางของเจ้าผู้ครองนครลําพูน
ตลอดจนการเดินทางอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์มอญมาจากเมืองหงสาวดี ซึ่งความทรงจําเหล่านี้ถูก
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องเล่าเพียงเท่านั้น แต่หมายถึงการปฏิบัติ ประเพณีพิธีกรรม
ต่างๆ ที่สะท้อนความเป็นมอญ และนิยามความเป็นมอญไปพร้อมๆกัน
แต่สําหรับกลุ่มชาติพันธุ์มอญในจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านต้นต้นหรือกอโชค บ้านหนองครอบ
ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่) พวกเขาได้ใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่
รุ่นในการนําเสนอตัวตนเพื่อนิยามความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญให้แก่ตนเองผ่านการนําเสนอว่าตนเอง
เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตเส้น “ขนมจีน” ซึ่งทั้งบ้านต้นตัน และบ้านหนองครอบต่างเป็น
ชุมชนที่มีครัวเรือนที่ผลิตขนมจีนมากที่สุดเมื่อเทียบกับชุมชนชาติพันธุ์มอญในจังหวัดลําพูน

ภาพที่ ๕.๕ การจับเส้นขนมจีนของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านต้นตัน
โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๖๔

ทั้งนีช้ ุมชนต้นตัน นิยามตนเองต่อสาธารณะเสมอว่าพวกเขาเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ส ะท้ อ นความเป็นคนมอญ ที่ ส ามารถจับ ต้องเป็นรูป ธรรม คือ “ความรู้ในการทํ าเส้นขนมจีน ”
ซึ่งสะท้อนความเป็นมอญได้อย่างชัดเจน เนื่องจากพวกเขาจะอธิบายเสมอว่า ใครเป็นมอญต้องทํา
ขนมจีนเป็น ถ้าพูดถึงขนมจีนต้องขนมจีนมอญเท่านั้น การอธิบายตัวตนความเป็นมอญเชื่อมโยงกับทุน
ทางวัฒนธรรมผ่านการผลิตเส้นขนมจีนของกลุ่ม คนมอญบ้านต้ นตันจึงเป็นเสมือนการพยายามนํา
“ความทรงจํา” ขั้นตอนการทําเส้นขนมจีนของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนิยาม
ความเป็นมอญ ผ่านมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งในอดีตและป๎จจุบันยังสามารถกลายเป็นทุนทางเศรษฐกิจ
ให้กับคนในชุมชนได้

ภาพที่ ๕.๖ การทําขนมจีนของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านต้นตัน และภาพ ๕.๗ เส้นขนมจีนเตรียมส่ง
ร้านค้า โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จากงานภาคสนามนั้น สะท้อนถึงแนวคิดว่าด้วยทุน ของ (Bourdieu อ้าง
ใน วินัย บุญลือ ,๒๕๔๕) ที่ เ ขามองว่ามนุษย์ส ามารถใช้ทุ นในรูป แบบที่ หลากหลาย เช่น ทุ นทาง
เศรษฐกิจ (ที่อยู่ในรูปวัตถุ) ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลัก ษณ์ เพื่อเปูาหมายของ
การดํ า รงรั ก ษาตํ า แหน่ ง แห่ ง ที่ ข องตนเองภายใต้ ช่ ว งชั้ น ของสั ง คมที่ ต นเองสั ง กั ด โดยทุ น คื อ
สิ่งที่ทํางานอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์เชิงอํานาจภายในสังคมนั้นๆ แต่ในขณะเดียวกันทุนยังเป็นสิ่งที่
มนุษย์ต้องการและพยายามแย่งชิง โดยเขาได้จําแนกทุนออกเป็น ๔ ประเภทคือ
๑. ทุนทางเศรษฐกิจ หมายถึง ทรัพย์สิน ที่ดิน เงินทอง
๒. ทุนทางสังคม หมายถึง ฐานะตําแหน่งหรือเครือข่ายทางสังคม
๓. ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง ศักยภาพในการกระทํา ความรู้ที่สะสมอยู่ในตัวคน
(innate knowledge of do things “right”)

๖๕

จากข้อเสนอเรื่องทุนของบูดิเยอ ทําให้ผู้วิจัยได้พยายามอธิบายการนิยามความเป็นมอญของ
กลุ่มชาติพันธุ์มอญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในบริบทของการเชื่อมโยงทุนทางทางวัฒนธรรมที่อยู่ใน
รูปแบบของทักษะ องค์ความรู้ ที่เชื่อมโยงความเป็นชาติพันธุ์ โดยอธิบายได้อย่างง่ายคือหากไม่ได้เป็น
มอญคุณก็ไม่สามารถจะทําเส้นขนมจีนแบบมอญได้ ซึ่งในที่นี้คือชุดอํานาจชนิดหนึ่งที่ผูกโยงเรื่องการ
นิยามตนเอง หรือ การเข้าไปช่วงชิงนิยามความหมายความเป็นมอญเพื่อให้ส ามารถเข้าถึง ทุนทาง
วัฒนธรรม และก้าวไปเป็นการสะสมทุนทางเศรษฐกิจในขั้นต่อไป
หากกล่าวโดย สรุป การสร้างอัต ลัก ษณ์เพื่อนิยามตัวตนของคนมอญ จึง เป็นเสมื อนความ
พยายามที่จะดํารงความเป็นชาติพันธุ์ผ่านบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งในที่นี้หมายถึงการเชื่อมโยงตนเอง
เข้ากับตํานานเรื่องเล่า การก่อร่างสร้างเมืองลําพูนเชื่อมโยงกับตํานานพระนางเจ้าจามเทวี การนิยาม
ตนเองผ่านการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญที่ต้องมีองค์ความรู้เรื่องการทําเส้นขนมจีน ซึ่งหากเป็นชาติพันธุ์
อื่นไม่ส ามารถทํ าเส้นขนมจีนได้เช่นเดียวกั บคนมอญ ซึ่ง ทุก หมู่ บ้านในพื้นที่ที่ ดําเนินโครงการวิจัย
กลุ่มชาติพันธุ์มอญ มีความยินดีที่จะให้คนที่อยู่รายรอบชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเรียกพวกเข้าว่า
“มอญ” มากกว่าการเรียกว่า “เม็ง” เนื่องจากเม็งมีนัยยะของการดูถูก ฉะนั้น ทั้งสี่ชุมชนถึงมีความ
พยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมอญให้เกิดขึ้น แทนภาพตัวแทนความเป็นเม็งที่ถูกกลุ่มชาติ
พันธุ์อื่นกดทับ เบียดขับให้กลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลําพูน
ทั้งนี้การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนมอญ ชองกลุ่มชาติพันธุ์มอญทั้งสี่หมู่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่
ในรูปแบบของการสร้างความหมายของการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญหรือตัวตนคนมอญ ผ่านการสร้าง
พื้นที่ ผ่านความทรงจําทางสังคม เรื่องเล่า เชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบขององค์ความรู้ในการ
ผลิตอาหาร ซึ่งการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญนั้น เป็นการแสดงอัตลักษณ์ที่มีลักษณะ
เชื่อมโยงกับบริบทที่หลากหลาย ไม่ได้มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่เป็นความพยายามที่จะสร้างตัวตนที่
มีความสัมพันธ์กับพื้นที่จังหวัดลําพูน สัมพันธ์กับ มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า ซึ่งพวกเขา
ไม่ได้ใช้วิธีการผสมกลมกลืนทางด้านวัฒนธรรม แต่พวกเขาพยายามนําเสนอความเป็นมอญผ่านการ
พูด ประเพณีวัฒนธรรม การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่หลากหลาย
นอกจากการสร้างอั ตลัก ษณ์ความเป็นมอญผ่านการสร้างความหมายที่ ห ลากหลายแล้ว
ความทรงจํายัง เป็นปฏิบัติการทางสัง คมที่พวกเขานําไปเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนสําคัญในการนิยาม
ตัวตนของพวกเขา ทั้งในเรื่องตํานานการเดินทางอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่เมืองลําพูน ในฐานะช่างที่มี
ความสามารถเป็นกลุ่ม ชาติพั นธุ์ที่เ ป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างบ้านสร้างเมื องลําพูน ความทรงจํา
ในการสืบสานงานประเพณีที่แสดงตัวตนของคนมอญที่แตกต่างกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ในพื้นที่จังหวัด
ลําพูนและเชียงใหม่ เช่น การลอยเรือสําเภาในวันลอยกระทง ซึ่งในที่นี้ถือเป็นการใช้ความทรงจําร่วม
ทางสังคมของกลุ่มเพื่อดํารงความเป็นมอญ ผ่านพิธีกรรม
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๕.๔ัแนวทางในการรื้อฟื้นตัวตนความเป็นชาติพันธุ์ความเป็นมอญัและการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของคนมอญ
จากการลงพื้นที่ศึกษาในภาคสนาม การเปิดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อศึกษาความ
ทรงจําในมิ ติต่างๆ ของกลุ่ม ชาติพั นธุ์ม อญในจัง หวัดลําพูนและจัง หวัดเชียงใหม่ ตลอดจนถึงการ
วิเคราะห์เชื่อมโยงในประเด็นการค้นหาแนวทางในการรื้อฟื้นตัวตนของความเป็นชาติพันธุ์มอญใน
จังหวัดลําพูนและเชียงใหม่นั้น สามารถแบ่งเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและสังคม
โดยคนในชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนในประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นเรื่องการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาชาติพันธุ์มอญั
ในประเด็นนี้ก ารจัดเวทีที่ บ้านบ่อคาว บ้านหนองดู่บ้านต้นตัน และการสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก
ตัวแทนบ้านหนองครอบตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์มอญต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ภาษาเป็นนิยามอย่างง่าย
ของการแบ่งแยกความเป็นชาติพันธุ์อย่างง่ายของกลุ่มคนต่างๆ โดยพวกเขายกตัวอย่างให้เห็นถึงความ
แตกต่างว่า
“การที่เราจะดูว่าใครเป็นคนที่ไหน กลุ่มชาติพันธุ์อะไรให้ฟ๎งที่ “เสียงปาก” “ ยกตัวอย่างเช่น
เสีย งปากเป็ นยอง ก็ คื อ คนยอง เสีย งปากเป็น มอญ ก็ คื อคนมอญ เป็ นต้ น ฉะนั้ น “เสีย งปาก”
จึงเป็นเสมือนเครื่องสะท้อนความเป็นชาติพันธุ์ของแต่ละกลุ่มชน ถึงแม้ว่าเราจะต้องมองข้ามเรื่อง
ทักษะการพูดภาษาของป๎จเจกชนที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้กลุ่มตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเสนอว่า
ควรให้ชุม ชนแต่ล ะชุม ชนส่ง เสริม ให้ค รัวเรื อนมอญพูดภาษมอญในชีวิตประจํ าวันกั บ สมาชิก ใน
ครอบครัวถือเป็นขั้นแรกของการอนุรักษ์ภาษามอญ ที่เป็นภาษาแม่ของตนเอง ถ้าแม้ว่าความเป็นจริง
กลุ่มเยาวชนเหล่านั้นต้องสื่อสารในสังคมด้วย ภาษาคําเมือง ภาษากลาง หรือแม้กระทั่งภาษาสากลใน
ระดับชีวิตประจําวัน แต่สําหรับกลุ่มชาติพันธุ์มอญแล้ว การรู้ภาษาและพูดได้ตอบโต้ได้ในครอบครัวก็
ถือว่าเป็นวิธีในการอนุรักษ์แล้วในขั้นต้น
ในขั้นที่สองควรมีการนําภาษามอญเข้าบรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนประถมในหมู่บ้าน
(หากเป็นไปได้) เนื่องจากเยาวชนจะเห็นความสําคัญในการสื่อสารด้วยภาษามอญ ผ่านการเรียน
การสอนแบบเป็นทางการ หรือแม้กระทั่งการตั้งโรงเรียนสอนภาษามอญในวันหยุ ดเสาร์อาทิตย์ โดย
ให้ปราชญ์ชุมชนเป็นผู้สอน หรืออาสาสมัครทีส่ ามารถสื่อสารเป็นภาษามอญได้ ซึ่งในข้อนี้ยังมีประเด็น
ติดขัดคือ กลุ่มเยาชนส่วนหนึ่งต้องไปเรียนพิเศษในวิชาของโรงเรียนประจําของตนเองจึงต้องมีการ
วางแผนและเขียนโครงการอย่างรอบคอบ เนื่องจากเรื่องนี้สัมพันธ์กับเรื่องเวลาในชีวิตประจําวันของ
เด็กเยาวชนในชุมชนมอญ ตลอดจนการหาเจ้าภาพในการจัดเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์มอญมีจํานวน ๔
หมู่บ้านทั้งในฝ๎่ง จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน จึงเป็นเรื่องที่อาจต้องเสนอขอบุคลากร งบประมาณ และ
กลุ่มคนที่มีจิตอาสาที่เข้าไปขับเคลื่อนการดําเนินโครงการดังกล่าวได้
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ขั้ น ที่ ส าม ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุ ม ชนมอญ ที่ แ สดงความเป็ น มาในแง่ ข อง
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ แต่ต้องดําเนินการ
ในบ้านของตัวแทนที่สามารถให้พื้นที่ดําเนินการได้ เนื่องจากหากทําในพื้นที่วัด หรือสาธารณะอาจทํา
ให้เกิดข้อติดขัดในการดูแล โดยศูนย์การเรียนรู้มีการจัดนิทรรศการ และเป็นศูนย์ที่มีการเรียนการสอน
ภาษามอญ การฝึกปฏิบัติภูมิป๎ญญา เช่น อาหาร เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มชาติพันธุ์มอญเป็นต้น
ขั้นที่สี่ ผสานภาคีเครือข่าย แหล่งทุนเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรม เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
การหนุนเสริมเรื่องดังกล่าวในขั้นต้น

ประเด็นด้านการส่งเสริมัภูมิปัญญาัและทุนทางวัฒนธรรมของคนมอญั
ในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีความสําคัญกับการเชื่อมโยงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญและ
การสะสมทุนทางเศรษฐกิจ โดยเสียงสะท้อนของตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์มอญทั้ง ๔ หมู่บ้านมองว่า
กลุ่มชาติพันธุ์มอญมีภูมิป๎ญญาความรู้ด้านการทําขนมจีน ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สร้างทุนทาง
เศรษฐกิจให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการทําปลาร้า ที่เป็นสูตรเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ
ตลอดจน ภูมิป๎ญญาการทําข้าวควบ ซึ่งไม่ได้ทําเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน หรือการทําเพื่อตอบสนอง
พิธีกรรมในระดับชีวิตประจําวัน เพียงหน้าที่เดียวหากแต่ป๎จจุบันข้าวควบเป็นสินค้าที่ถูกจําหน่ายไปยั ง
หลายอําเภอ และหลายจังหวัดในระดับภาคเหนือ เช่น ระดับอําเภอที่อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนเป็นต้น
โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ข้ า วควบจะมั ก ทํ า กั น ในชุ ม ชนบ้ า นหนองดู่ และบ้ า นหนองครอบ
ตําบลบ้านเรือน อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน จากการศึกษาพบว่าหน้าที่ของข้าวควบคือ การที่ข้าว
ควบเป็นขนมสําคัญในการถวายพระในช่วงเทศการสําคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอญอ และกลุ่มคน
เมืองที่มีความเชื่อว่า ถวายข้าวควบแล้วจะควบบ้านควบเมือง พระคุมครอง มีโชคลาภ ชีวิตอยู่ดีกินดี
เป็นต้น
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ภาพที่ ๕.๘ และ๕.๙การทําข้าวควบของกลุ่มชาติพันธุ์มอญบ้านบ่อคาว
โดย กิ่งแก้ว ทิศตึง ๘ เมษายน ๒๕๖๐
สืบเนื่องจากการที่กลุ่มชาติพันธุ์มอญมีมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นผลผลิตของความทรงจําที่
สามารถพัฒนาเป็นทุนทางเศรษฐกิจได้ ทั้งขนมจีน ข้าวควบ ปลาร้า ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนชาติพันธุ์มอญได้ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดมรดกทาง
วัฒนธรรม ซึ่งในหมู่บ้านตันตัน หรือหนองครอบมีการพัฒนาเส้นขนมจีนให้มีหลายสีและเป็นสีที่ได้
จากธรรมชาติ ทั้งนี้แนวทางในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพันธุ์มอญจึงสามารถทําได้
ในหลากหลายแง่มุม ทั้งในด้านนามธรรม รูปธรรมเป็นต้น
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บทที่ั๖ัสรุปและอภิปรายผล
ความทรงจากับการนิยามตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ
ความทรงจํา ในทางวิชาการถือเป็นแนวคิดที่เป็นเสมือนเครือ่ งมือในการย้อนระลึกถึงเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นในอดีตของมนุษย์ในด้านดีและร้าย แต่ทว่าความทรงจํามีคุณค่ามากสําหรับผู้คนหลากหลาย
ที่มา หลากหลายสถานะทางสังคม บ้างต้องถูกบังคับให้ย้ายถิ่น บ้างไม่ ทราบแม้ แต่รากของตนเอง
บ้างพยายามที่จะเชื่อมตนเองให้เข้ากับชุดอํานาจที่อยู่รายรอบตัวเองให้กลุ่มของตนเองมีพื้นที่ทาง
สังคม งานวิจัยชิ้นนี้พยายามที่จะศึกษาและอธิบาย การนิยามตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์มอญที่เป็นกลุ่ม
ชาติพั นธุ์ส่วนน้อ ย ในบริบ ทของการเป็นเมืองของจังหวัดลําพูนและเชียงใหม่ ท่ ามกลางกระแส
การแปลงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การนิยามตัวตนให้พ้นจากการกลายเป็นชายขอบ ดังนั้นความ
ทรงจําหลากหลายชุด สําหรับกลุ่มชาติพันธุ์มอญจึงมีความหมาย และมีคุณค่าสําหรับพวกเขา
โดยตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของเมืองลําพูน และเชียงใหม่พวกเขาต่างฉวยใช้
ความทรงจํ าเพื่ อ สร้ า งพื้ น ที่ ท างสั ง คมและนิย ามตัว ตน เปลี่ ย นแปลงไปตาม บริ บ ทตลอดเวลา
ซึ่งข้อค้นพบของงานวิจัยชิ้นนี้สะท้ อนให้เห็นถึง การผลิตซ้ําความทรงจําเพื่อต่อรอง ผลิต สร้างชุด
อํานาจที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของพิธีกรรมที่มีอยู่เดิม และรับมาจากกลุ่มที่มีอํานาจเหนือกว่า
ซึ่ง ทั้ ง หมดล้วนเป็น การปรับ ความสัม พั นธ์เ ชิง อํ านาจของผู้คน ที่ ต้ องการอธิ บ ายตัวตนต่อสัง คม
ว่าขณะนี้ฉันเป็นใคร สําคัญอย่างไร และจะทําอย่างไรต่อไป
ในแง่มุมนี้เอง งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการตอกย้ําให้เห็นข้อถกเถียงทางวิชาการ ที่เกิดขึ้น คือกลุ่ม
ชาติพันธุ์มอญนิยามตนเองผ่านการเลือกความทรงจําที่เหมาะสมจะสร้างอํานาจในการสร้างพื้นที่ทาง
สังคมให้แก่ตนเอง โดยพวกเขาปรับใช้เรื่องเล่าพิธีกรรมเพื่อให้เกิดเป็นปฏิบัติการทางสังคม ที่ทําให้
พวกเขาสามารถนิยามตนเองได้ว่าพวกเขาเป็นใคร เมื่อพวกเขาเผชิญหน้าอยู่กับคู่ความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ หลากหลาย และเป็นการสิ่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทั้ งในรูปแบบของพิธีกรรม และชีวิตประจําวัน
ซึ่ง คล้ายคลึงกับข้อเสนอของ Paul Connerton (๑๙๘๙) ที่พยายามอธิบายความสําคัญของความ
ทรงจําที่มันถูกสร้างขึ้น ผลิตซ้ํา ส่งต่อ เพื่ออธิบายตัวตน สร้างพื้นที่ทางสังคมซึ่งในกรณีของกลุ่มชาติ
พันธุ์มอญพวกเขาใช้ความทรงจําเพื่อรื้อฟื้นความเป็นตัวตนคนมอญผ่านเรื่องเล่า ผ่านชุดความทรงจํา
ทางสังคมที่หลากหลาย
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การนิยามตัวตนคนมอญผ่านการนาทุนทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ เพื่ อ
นิยามตัวตน
ภายใต้ภาวะความทันสมัยของสังคม หรือแม้กระทั่งการออกมาต่อสู้ต่อรองกับระบบทุนนิยม
ที่กระจายตัวอยู่ในทุกหนแห่ง กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างเข้าไปฉวยใช้ความเป็นชาติพันธุ์ใน
การนิยามความเป็นสมาชิกของสังคมผ่านรูปแบบปฏิบัติการทางสังคมที่หลากหลาย ในทางวิชาการ
มองว่ า การมี ก ลุ่ ม ของชาติ พั น ธุ์ ที่ ห ลากหลาย รวมกั น อยู่ ใ นพื้ น ที่ ถื อ เป็ น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม
ความหลากหลายดังกล่าวนํามาซึ่งความงดงามนําไปสู่การผสานวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนทางการค้า
แลกเปลี่ยนทางความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งป๎จจุบันโลกเป็นโลกที่ไม่มีพรมแดนอีกต่อไป จึงมีผลทําให้
พรมแดนของความเป็นชาติพั นธุ์พร่ามั ว หรือหดแคบบนโลกของการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน
ความเป็นชาติพันธุ์ก็เช่นเดียวกัน ยิ่งโลกทันสมัยเท่าใด ก็เป็นเสมือนการเปิดช่องว่างให้กลุ่มคนตัวเล็ก
ตัวน้อยได้เข้าไปช่วงชิงความหมายเพื่อสร้างโอกาสทางสังคม เพื่อที่พวกเขาจะสามารถแสดงอัตลักษณ์
โดยการแสดงออก ทั้งนี้เพื่อตอบโต้ ต่อรอง กับกลุ่มคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา
กลุ่ม ชาติพันธุ์มอญที่ อยู่ในพื้นที่ศึก ษาของผู้วิจัยก็ เช่นเดียวกัน พวกเขาต่างพยายามที่ จ ะ
นําเสนอตัวตนความเป็นชาติพันธุ์มอญที่หลากหลาย หากแต่ที่พวกเขาพยายามผลิตสร้างที่ปรากฏใน
งานศึกษานี้คือ การที่พวกเขาพยายามนําทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งในที่นี้หมายถึงมรดกทางวั ฒนธรรมใน
หลายมิติเข้ามาสร้างพืน้ ที่ของการเป็นชาติพันธุ์ที่มีรากในการดําเนินชีวิต นําความเป็นมอญมาสร้างทุน
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นวิ ถีในการดําเนินชีวิตที่เต็มไปด้ว ยการต่อสู้ต่อรอง รวมไปถึงสิ่งที่งานวิจัยนี้ได้
ค้น พบคื อ มรดกทางวัฒ นธรรม ประเพณี พิธี ก รรม ที่ ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ม อญได้ พยายามผลิ ต สร้ า ง
ทั้งใหม่และเก่า ตลอดจนการรับและปรับจากมอญในท้องถิ่นอื่น มันเป็นทั้งเรื่องของศิลปวัฒนธรรม
และชีวิตวัฒนธรรมของผู้คน ซึ่งเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับระบบความสัมพันธ์ของผู้คน หรือ ความสัมพันธ์
เชิงอํานาจที่พวกเขาต้องเผชิญ ฉะนั้นหากพวกเขาต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงของตลาดการจําหน่าย
ขนมจีน ข้าวควบ หรือแม้กระทั่งปลาร้า พวกเขาอาจต้องนิยามสินค้าในรูปแบบที่หลากหลาย หรือ
มากกว่าการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์มอญ หรืออาจต้องบรรจุเรื่องเล่าเข้าไปใน
สินค้าเหล่านั้น
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แนวทางในการรื้อฟื้นตัวตนของความเป็นชาติพันธุ์มอญั
สําหรับงานศึกษาชิ้นนี้ เป็นงานศึกษาที่ให้ความสําคัญกับการต่อสู้ของผู้คน โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาติพันธุ์มอญที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในพื้นที่จังหวัดลําพูนและเชียงใหม่ ซึ่งป๎จจุบันมีอยู่เพียง ๔
หมู่บ้าน อยู่ในพื้นที่จังหวัดลําพูน ๒ หมู่บ้านคือ หมู่บ้านบ่อคาว และหมู่บ้านหนองดู่ ตําบลบ้านเรือน
อํา เภอปุ า ซาง จั ง หวั ด ลํ า พู น และ ๒ หมู่ บ้ า นในจั ง หวัด เชี ย งใหม่ คื อ หมู่ บ้ า นต้น ตั น (ก่ อ โชค)
และหมู่บ้านหนองครอบ ตําบลแม่ ก้า อําเภอสันปุาตอง จัง หวัดเชียงใหม่ ซึ่ง การมี อยู่ของจํานวน
ประชากรของกลุ่มชาติพันธุ์มอญไม่ได้ทําให้พวกเขารู้สึกด้อยอํานาจ แต่อย่างใด จากการศึกษาพบว่า
พวกเขามี ค วามพยายามที่ จ ะรื้ อ ฟื้ น ตั ว ตนของพวกเขาผ่ า นการนํ า เสนอตั ว ตนที่ ห ลากหลาย
โดยการนําเสนอของพวกเขานั้นไม่ได้เป็นไปอย่างไรทิศทางหรือเปุาหมาย แต่เป็นการแสดงตัวตนที่
แสดงถึ ง ศักยภาพของภูมิ ป๎ญ ญา เช่น การทํ าข้าวควบ การทํ าขนมจีน หรือแม่ ก ระทั่ง การรื้นฟื้น
ประเพณีลอยเรือสําเภา เพื่อรื้อฟื้นความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง
ในกรณีของการแสดงศักยภาพที่สะท้อนการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่แสดงให้เห็นการแสดงตัวตน
คนมอญที่สําคัญคือ คือภูมิป๎ญญาในการผลิตอาหารทั้งอาหารที่อยู่ในพิธีกรรม เช่นข้าวควบ ขนมขนุน
หรืออาหารที่ผลิตเพื่อขายและประกอบพิธีกรรม งานประเพณีในชุมชน ซึ่งสะท้อนถึงการผลิตด้วย
สติป๎ญญา และสติป๎ญญาเหล่านั้นไม่ได้หยุดนิ่ง แต่ในทางตรงกันข้ามไม่ได้สืบทอดมาจากความทรงจํา
และสืบทอดจากอดีตเท่านั้น แต่ทว่ ามีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา จากปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญจึงเป็นเสมือนการสร้างแนวทางสําคัญในการรื้อฟื้น
ความเป็นมอญผ่านมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นตัวตนคนมอญในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชุมชน เนื่องจากองค์ความรู้เรื่องอาหารสําหรับชุมชนแล้วมีเส้นพรมแดนของความรู้ที่
แสดงความเป็นเจ้าของอยู่แล้ว
ในประเด็นความทรงจํา เรื่องเล่า และพิธีกรรมงานวิจัยชิ้นนี้ได้ค้นพบว่า ในกรณีของกลุ่ม
ชาติพันธุ์มอญทั้ง ๔ หมู่บ้านเรื่องเล่าและความทรงจํามีพลังอํานาจต่อการก่อร้างสร้างความเป็นชุมชน
ที่มีความเป็นมอญ ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนื่องจาก พวกเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญที่มีการ
เดินทางอพยพ โดยการเดินทางมานั้นได้เชื่อมโยงเอาเรื่องเล่าตํานานที่หลากหลาย ทําให้พวกเขาฉวย
ใช้ตํานานที่พวกเขาคิดว่าสามารถสร้างความเป็นชุมชน สร้างตัวตนที่ พวกเขาต้องการได้ ดังนั้นความ
ทรงจําเรื่องเล่าจึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่สําคัญในการรื้อฟื้นความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญได้อย่างดี
ทั้ ง นี้ ความทรงจํา เชื่ อ มโยงกั บ การผลิ ตพิ ธีก รรม ที่ เ ป็ นพิ ธีก รรมดั้ง เดิ ม ของกลุ่ม ชาติพั นธุ์ ม อญ
เช่น การลอยเรือสําเภา ที่ เป็นเครื่องหมายสะท้อนความเป็นมอญซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวไม่ได้มีความ
คล้ายคลึงกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นในพื้นที่จังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากการรื้อฟื้น พิธีกรรม
ประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์มอญในพื้นที่จังหวัดลําพูนยังมีความพยายามสร้างความเป็นมอญเพื่อเชื่อมโยง
กั บ มอญส่ ว นใหญ่ ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ป ระเทศไทย เช่ น การนํ า ประเพณี แ ห่ ง หงส์ และธงตะขาบ
ตลอดจนการถวายข้าวแช่ แก่พระสงฆ์ในช่วงวันสงกรานต์เข้ามาปฏิบัติในชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อน
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ให้เห็นการปรับ ผสมรับเอาความเป็นมอญส่วนใหญ่ในพื้นที่ประเทศไทย เพื่อย้ํา ตัวตนของคนมอญ
ทั้งนี้หากพิจารณาแล้วแนวทางที่สําคัญที่ทําใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์มอญในพื้นที่จังหวัดลําพูนและเชียงใหม่
สามารถรื้อฟื้ นตัวตนของเขาได้ คือ ประการแรก การให้ความสําคัญกับ ชุดความทรงจําทางสังคม
ที่มีลักษณะร่วม (Collective) ซึ่งเชื่อมโยงการก่อร่างสร้างความเป็นคนมอญในมิติที่หลากหลาย
ประการที่สอง ต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนิยามความหมายตัวตนของเขา ผ่านการ
จัดงานประเพณี ที่อยู่ในชุมชนโดยต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนการดําเนินงานอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้เขารู้สึกได้ถึงการเป็นเจ้าของวัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรม
ประการที่ส าม ในการดําเนินโครงการของภาครัฐในท้องถิ่น ที่ เป็นประเด็นเกี่ ยวเนื่องกั บ
วัฒนธรรมส่วนใหญ่ต้องให้ชุมชนร่วมกันออกแบบ เนื่องจากพวกเขาจะได้ทบทวนตัวตน เมื่อทบทวน
ตัวตนเองแล้วกิจกรรมหรือโครงการจะเป็นตัวจักรสําคัญในการนําเสนอความเป็นตัวตนของพวกเขา
ผ่านกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ
ประการที่สี่ การดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนต้องให้กลุ่มผู้เยาว์ในชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องจากพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่จะสามารถสืบต่อความเป็นมอญในบริบทของความ
ทันสมัย เช่น กลุ่มผู้เยาว์อาจไม่สามารถพูดภาษามอญได้ แต่สามารถฟ๎งได้ หรือแม้กระทั่งให้พวกเขา
เข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณี เช่น การออกแบบเนื้อหา ขั้นตอน ของงานประเพณี ที่ส ามารถ
ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยได้เป็นต้น

ข้อเสนอแนะต่องานพัฒนาชุมชนและสังคม
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความทรงจํากับการนิยามตัวตนของคนมอญ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ ความทรงจําในการนิยามความเป็นมอญ และมุ่งศึกษาแนวทางในการรื้อฟื้นตัวตนความเป็น
ชาติพันธุ์ ของหมู่บ้านหนองดู่ หมู่บ้านบ่อคาว อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน และหมู่บ้านต้นตัน หมู่บ้าน
หนองครอบ อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งหวังผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนิน
โครงการวิจัยคือ การที่ ชุมชนสามารถทําแผนเพื่อพัฒนาชุมชนเมื่อรับรู้ว่าตนเองเป็นใคร พร้อมทั้ ง
ตระหนักถึง ความเป็นชาติพั นธุ์ของตนเองซึ่ง จะนําไปสู่ก ารอนุรัก ษ์สืบ สานมรดกภูมิ ป๎ญญา และ
วัฒนธรรมของตนเอง จากความมุ่งหวังข้างต้น จึงมีความจําเป็นอย่างมากที่ต้องให้ ข้อเสนอแนะต่อ
ประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับงานพัฒนาชุมชนและสังคมดังต่อไปนี้
ประการแรก การดําเนินโครงการพัฒนาของพื้นที่ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต้องให้ความสําคัญกับ
เสียงและการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของคนที่เป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม เนื่องจากการจัดการ
แบบมีส่วนร่วมได้นั้น ต้องให้ความสําคัญกับการยอมรับ “อัตลักษณ์ของชาวบ้าน” โดยเขาต้องรู้ว่า
พวกเขาเป็นใคร ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้มองว่าการที่จะให้คนอื่นๆมานิยามความเป็นมอญก็อาจไม่ถูกต้อง
สิ่งสําคัญคือการที่ต้องให้คนในชุมชนมอญ ทั้ง ๔ หมู่บ้านมีส่วนในการนิยามเพื่อสร้างอํานาจและสิทธิ
ในการใช้ประโยชน์จากการนิยามตัวตน เพื่อเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม
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ประการที่สอง การดําเนินโครงการ งานวิจัยทั้งของภาครัฐและนักวิชาการที่มีความสนใจเรื่อง
มรกดทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมควรให้ความสําคัญกับพลวัตของวิถีชีวิ ต วัฒนธรรมที่
ไม่หยุดนิ่งตายตัว
ประการที่สาม เน้นเรื่องสิทธิชุมชนในการเลือกอนาคตของพวกเขาเอง ในประเด็นเรื่องการ
ผลิตซ้ํา ผลิตใหม่ของวัฒ นธรรมซึ่ง เป็นสิทธิของชุม ชนโดยชอบธรรมในการเลือกที่ จะรื้อฟื้น หรือ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขาไว้
ประการที่สี่ ให้ความสํา คัญกับความลื่นไหลของความเป็นชาติพันธุ์ คือความเป็นชาติพันธุ์
เปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากชุมชนต้องแลกเปลี่ยนไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบต่างคนต่างอยู่ซึ่ง คือความ
เป็นจริงทางสังคม หากเราไปค้นหาความแท้ของของความเป็นชาติพันธุ์ก็อาจทําให้เกิดความคิดที่มอง
กลุ่มหรือผู้คนที่เป็นสิง่ เดียวไม่เปลี่ยนแปลงอาจทําให้การดําเนินโครงการพัฒนา หรืองานศึกษาเป็นไป
ในทิศทางที่ขัดต่อความเป็นจริงทางสังคม
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(สหวิทยาการสังคมศาสตร์)

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
๒๕๕๔
๒๕๔๘

