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บทคดัยอ  

งานการศึกษาฉบับนี้เปนการศึกษาอัตลักษณของชาวมอญ ในหมูบานมอญทรงคนอง อําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชน และ

วิถีชีวิตของชาวมอญหมูบานมอญทรงคนอง 2) ศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อท่ียังคงปรากฏ

และไมพบแลวในหมูบานมอญทรงคนอง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณอยาง

เปนทางการและอยางไมเปนทางการกับกลุมเปาหมาย ไดแก ชาวมอญหมูบานมอญทรงคนอง อายุ

ระหวาง 30-80 ป จํานวน 10 คน ชาวมอญผูมารวมงานหรรษารามัญ จํานวน 6 คน รวมไปถึง

พระสงฆ 1 รูป และการสังเกตการณอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ดวยกรอบแนวคิดอัตลักษณ 

(Identity) และแนวคิดเก่ียวกับชาติพันธุ (Ethnic Group) และประชาคมทางชาติพันธุ (Ethnic 

Community)           

 ผลการศึกษาพบวา ชาวมอญทรงคนอง มีลักษณะเปนประชาคมทางชาติพันธุ (Ethnic 

Community) คอนขางชัดเจนเพราะประกอบไปดวยองคประกอบของการเปนประชาคมทางชาติ

พันธุครบท้ังหกประการ อาทิ การมีชื่อรวมกัน การมีประวัติศาสตรชาติรวมกันและการมีอาณาเขต

รวมกัน เปนตน นอกจากนี้กลุมชาติพันธุมอญยังคงมีตนแบบทางวัฒนธรรมรวมกันในอีกหลายพ้ืนท่ี

ท่ัวประเทศไทย เชน ดานภาษา ดานศาสนา ดานอาหาร ดานการแตงกาย รวมไปถึงดานประเพณีและ

พิธีกรรม แตชาวมอญทรงคนองมีอัตลักษณทางประเพณีท่ีแตกตาง เนื่องจากสภาพแวดลอมและ



 

 

 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปนพ้ืนท่ีเขต

อุตสาหกรรมและมีความเจริญเขามามาก เม่ือเปรียบเทียบกับชุมชนมอญอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ

เขตปริมณฑล จะเห็นไดวาในประเพณีท่ียังปรากฏอยูในหมูบานและประเพณีท่ีไมพบแลวในหมูบาน

นั้นสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับหมูบาน ดังนั้นความเชื่อเรื่องผีและการละเลนท่ี

ตองอาศัยความชํานาญทางดานภาษามอญ เชน ทะแยมอญ จึงไมคอยปรากฏในหมูบานมอญทรง

คนองแลว แตในทางกลับกันประเพณีแหหงส-ธงตะขาบหรือการละเลนสะบาบอน ท่ีเปนประเพณีท่ีมี

ความสอดรับกับการทองเท่ียวกลับปรากฏใหเห็นอยูเปนประจําทุกเทศกาลสงกรานต นอกจากนั้น

ยังคงบทบาทและถูกใหความสําคัญมากกวาประเพณีอ่ืน ๆ     

 จากการศึกษาทําใหเห็นไดวาอิทธิพลความเจริญท่ีเขามาในหมูบาน สงผลใหสภาพแวดลอม

ในหมูบานเปลี่ยนแปลงไป มีผลกระทบกับผูคนท่ีอาศัยอยูในหมูบาน เชน มีการสงลูกหลานไปศึกษา

เลาเรียนท่ีกรุงเทพฯ หรือมีการเขาไปทํางานในบริษัทหรือระบบอุตสาหกรรมมากข้ึน ปจจัยตาง ๆ 

เหลานี้สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับประเพณีในหมูบานมอญทรงคะนอง จึงทําให

ประเพณีท่ีบงบอกถึงอัตลักษณเดิมของมอญบางประเพณียังคงอยูในขณะท่ีบางประเพณีไมถูกหยิบมา

ใชเปนเวลานานจนกระท่ังสูญหายไปเพราะขาดผูมีความรูความสามารถ ตัวอยางเชน การละเลน

ทะแยมอญ เปนตน  
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บทที ่1  

บทนาํ 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the problems) 

สังคมไทยเปนสังคมท่ีประกอบไปดวยวัฒนธรรมอันหลากหลายเพราะประกอบไปดวยกลุม

ชาติพันธุมากมายหลายกลุม กระจายอยูกันในแตละพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย โดยแตละกลุมชาติพันธุก็

ลวนมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง ทําใหมีรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีแตกตางกันออกไป กลุมชาติพันธุใหญๆ

ท่ีมักจะพบไดในสังคมไทย ไดแก กลุมคนไทยเชื้อสายจีน กลุมนี้จัดเปนกลุมขนาดใหญท่ีสุดในสังคม 

และมีบทบาททางดานการคาอยางเห็นไดชัดมากท่ีสุด (ศิริรัตน  แอดสกุลและคณะ, 2542)   

 มอญ เปนชนชาติเกาแกชาติหนึ่งท่ีมีอารยธรรมเจริญรุงเรืองมาชานานชาวมอญเปนชนเผา

มองโกลอยดท่ีมีเชื้อสายอยูในกลุมมอญ-เขมรซ่ึงไดอพยพมาอยูตอนกลางของทวีปเอเชียชาวมอญ

เรียกตัวเองวา “รามัญ” เรียกประเทศของตนเองแตเดิมวา “รามัญประเทศ” ตอมาไดเรียกตัวเองวา 

“มอญ” (อาภา  ศรีสงคราม, 2539: 1) มอญ ไดมีการอพยพเขาสูประเทศไทยอยูหลายครั้ง ซ่ึงการ

อพยพนั้นมาจากหลายสาเหตุไมวาจะเปน ความเหนื่อยหนายจากการถูกเกณฑแรงงานเพ่ือไปทําศึก

สงคราม และการถูกรุกรานจากพมา และผลของการเสื่อมสลายของอาณาจักรมอญเปนสวนหนึ่งท่ีทํา

ใหมอญอพยพมาในประเทศไทยอยูหลายระลอกดวยกัน ท้ังนี้เสนทางในการเขาสูประเทศไทยนั้นยังมี

ความสะดวก คือ เสนทางดานแมละเมา และ ดานเจดีย 3 องค (ผุสดี  ทิพทัสและสุวัฒนา  ธาคานิติ, 

2532: 2-17)            

 แมวา มอญ จะเปนชนชาติท่ีอพยพเขามาอยูในประเทศไทย จากการเบื่อหนายจากศึก

สงครามดวยความจําใจจึงตองอพยพมาหรือถูกกวาดตอนมาก็ตาม แตชาวมอญท่ีอพยพเขามาอยูใน

ไทยนั้นยังไดรับการตอนรับจากรัฐบาลไทยท่ีดีกวา เม่ือเปรียบเทียบกับชนชาติอ่ืนๆ เชน จีน เพราะ

มอญนั้นมีความสัมพันธอันดีกับไทยมาชานาน สังเกตไดจากการท่ีไทยแตงตั้งขุนนางมอญใหปกครอง

คนมอญดวยกันเอง หรือการท่ีคนมอญไดรับตําแหนงหนาท่ีการงานในแวดวงราชการไทย เปนตน 

 มอญท่ีเขามาอยูนั้น บางพวกเขารับราชการ มีหนาท่ีสําคัญคือ สืบขาวขาศึกไดตั้งเปนกอง

มอญข้ึน มีอัตรากําลังดังปรากฏตําแหนง เจาพระยามหาโยธา จางวาง พระยาอุดมราชา เจากรมคลิ่

ออง พระยานครอินทร เจากรมดาบ สองมือกลาง พระยาเกียน เจากรมดั้งทองซาย (สนธยา  รามัญ

อุดม, 2534: 5) 
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   กลาวไดวา คนมอญในเมืองไทยถึงแมวาจะเขามาในเมืองไทยโดยการอพยพหรือถูกกวาดตอน

เขามาก็ตามก็ไดรับสิทธิและหนาท่ีในระบบศักดินาเชนเดียวกับคนไทยทุกประการ นโยบายการ

ปกครองของรัฐบาลไทยท่ีมีตอชาวมอญอพยพ คือ รัฐบาลมิไดเขาไปปกครองโดยตรงผูท่ีไดรับเลือกให

เปนหัวหนา ในแตละชุมชนจะไดรับการแตงตั้งใหมี ตําแหนง และยศศักดิ์ ลดหลั่นกันลงมาและใหไป

ข้ึนกับหัวหนาใหญท่ีจักรีมอญ ซ่ึงเปนผูควบคุมกองมอญท้ังหมดในประเทศไทย (เกศสิรินทร  แพทอง, 

2546: 3)           

 นอกจากนี้การตอนรับท่ีดีจากรัฐบาลไทย ยังเปนการจัดหาท่ีอยูอาศัยใหกับชาวมอญท่ีอพยพ

เขามาในประเทศไทย โดยการพาไปตั้งหลักแหลงในบริเวณท่ีเหมาะสม ซ่ึงสวนใหญบริเวณท่ีจัดใหเปน

ท่ีอยูของชาวมอญจะเปนบริเวณริมน้ํา โดยเฉพาะบริเวณสองฝงแมน้ําเจาพระยาตอนเหนือกรุงเทพฯ 

ข้ึนไป และตามลําน้ําแมกลอง กลาวคือ ชาวมอญท่ีอพยพเขามาครั้งกรุงศรีอยุธยา สวนใหญจะไดรับ

พระราชทานท่ีดินใหทํามาหากินอยูในกรุงศรีอยุธยาแถบชานพระนคร หรือบริเวณใกลเคียงท่ีไม

หางไกลจากกรุงศรีอยุธยานัก เชน แถบปลายเขตแดนตอกับจังหวัดนนทบุรี ครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรี 

ทรงโปรดเกลาใหมอญท่ีอพยพเขามาในครั้งนั้นไปอยูท่ีปากเกร็ด แขวงเมืองนนทบุรี และท่ีสามโคก 

แขวงเมืองปทุมธานี ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงโปรดใหสรางเมืองข้ึน

ท่ี ปากลัด โดยตัดเอาทองท่ีแขวงกรุงเทพมหานคร กับแขวงเมืองสมุทรปราการรวมกัน และตั้งเปน

เมืองใหม พระราชทานชื่อวา “เมืองนครเข่ือนขันธ” (เกศสิรินทร  แพทอง, 2546: 3)  

 มอญปากลัด เปนชื่อเรียกของ ชาวมอญท่ีอพยพเขามาอาศัยอยูท่ีพ้ืนท่ี ปากลัด ซ่ึงภายหลัง 

รัชกาลท่ี 2 ไดพระราชทานนามวา “เมืองนครเข่ือนขันธ” ทําใหพ้ืนท่ีของปากลัดแตเดิม ถูก

เปลี่ยนเปนชื่อใหม คือ นครเข่ือนขันธ และจึงเปนอําเภอเมืองพระประแดงในปจจุบัน  

 การท่ีเรียกชาวมอญในอําเภอพระประแดงวา “ชาวมอญปากลัด” หรือชาวมอญพระประแดง

ก็ดวยในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเหตุท่ีพระองคไดทรงมีพระราชดําริใหสรางเมืองท่ี คลอง

ลัดโพธิ์ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชบัญชาใหสรางแตยังไม

แลวเสร็จก็สวรรคตเสียกอน หลังจากทรงพระราชทานนามวาเมืองนครเข่ือนขันธ ทรงใหยาย

ครอบครัวมอญเมืองปทุมธานี พวกพระยาเจงและชายฉกรรจจํานวน 300 คนลงไปอยูนครเข่ือนขันธ 

ซ่ึงตอมา ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อ 

เมืองนครเข่ือนขันธเปน “จังหวัดพระประแดง” ในพ.ศ. 2458 และในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหยุบจังหวัดพระประแดงลงเปนอําเภอข้ึนกับจังหวัด

สมุทรปราการ ในพ.ศ. 2475 (คณะกรรมการศูนยวัฒนธรรม อําเภอพระประแดง, ปกิณกะพระ

ประแดง, 2523: 5 อางถึงใน สุธีรา  เผาโภคสถิตย, 2537: 36-37)       

 ครอบครัวมอญท่ีอพยพมาอยูพระประแดงนั้น มีเปน 2 ระยะ คือ 1. ชาวมอญท่ีอพยพมาแต

ครั้งสมัยพระเจากรุงธนบุรีมีพญาเจง (พระยาเจง) เปนหัวหนาสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีโปรดเกลาฯ 
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พระราชทานท่ีดินใหเปนท่ีอยูอาศัยและทํากินอยูทางแถบจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ครั้นสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรงสรางเมืองนครเข่ือนขันธเสร็จแลวจึงทรงโปรดใหยายครอบครัวมอญ

ลงมาอยูท่ีนครเข่ือนขันธซ่ึงเราเรียกวา “มอญเกา” และ 2. ชาวมอญท่ีอพยพเขามาในสมัยรัชกาลท่ี 2 

ประมาณ 40,000 คน สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสวนหนึ่งมาอยู

ท่ีพระประแดง มอญรุนหลังนี้เรียกวา “มอญใหม” (สุธีรา  เผาโภคสถิตย, 2537: 36-37) 

 มอญปากลัดจะมีประเพณีหลายอยางท่ีปฏิบัติตอ ๆ กันมา เชน ประเพณีกวนขนมกาละแม 

สงขาวสงกรานต เลนสะบา แหหงษ-ธงตะขาบ คํ้าตนโพธิ์ สรงน้ําพระ และแหนก-แหปลา แต

ประเพณีอันเปนท่ีรูจักกันท่ัวประเทศและในตางประเทศ คือ ประเพณีแหนก-แหปลา และคาดวา

ประเพณี แหหงษ-ธงตะขาบ (โสภณ  นิไชยโยค, 2547 : 175)     

 ดังไดกลาวมาชนชาติมอญ จึงมีความนาสนใจในฐานะท่ีเปนชนชาติแรก ๆ ท่ีอพยพเขามาอยู

ในประเทศ จากหลักฐานพงศาวดารตาง ๆ ของท้ังไทยและพมา อีกท้ังขอมูลดังกลาวยังระบุวามอญ

เปนชนชาติท่ีมีอารยธรรมรุงเรืองมากท่ีสุดชาติหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (สุภรณ  โอเจริญ, 

2519: 2) แตในปจจุบัน มอญ เปนเพียงชนกลุมนอยท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยและประเทศพมา และ

คลายกับวาจะถูกกลืนกลายไปบางแลวจากสังคมภายนอก สิ่งเดียวท่ีจะสามารถแยก คนมอญ ออก

จากคนไทยได เปนสิ่งท่ีบงชี้ความเปนมอญ คงจะเปน วัฒนธรรมประเพณีของมอญ ซ่ึงยังสามารถ

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีบางสวนไวได โดยไมถูกความเปนไทยกลืนกลายใหหายไป อยางไรก็

ตาม คนมอญ ยังสามารถอยูรวมกับคนไทยไดอยางไมเกิดความขัดแยงใด ๆ ไทยก็มีวัฒนธรรมของไทย 

มอญก็มีวัฒนธรรมของมอญ มอญมารวมวัฒนธรรมไทยของไทยในบางครั้งบางครา แตมอญก็ยังคง

รักษาวัฒนธรรมมอญและถือไวเปนหลักอยู จึงเปนจุดเริ่มตนของการเกิดความสนใจท่ีจะคนควาและ

ศึกษาเรื่องราวของชนชาติมอญในประเทศไทย และเลือกพ้ืนท่ีศึกษาท่ีหมูบานมอญทรงคนอง อําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ        

 พ้ืนท่ีพระประแดง นอกจากเปนแหลงอุตสากรรมแลวยังคงเปนพ้ืนท่ีของความหลากหลาย

ทางเชื้อชาติอยางมาก ตลอดจนชุมชนติดริมแมน้ําเจาพระยาท้ังสองฝง ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความ

แตกตางทางเชื้อชาติไดอยางชัดเจน ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากผูคนท่ีอาศัยอยู

รอบขาง แตชาวมอญทรงคนองก็ยังคงแสดงออกดานประเพณีและพิธีกรรมของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

และดํารงตนอยูทามกลางความหลากหลายทางสังคมไดโดยไมถูกกลืนหายไป อาจกลาวไดวา ไมวา

มอญจะไปอยูท่ีไหน มอญก็ยังเปนมอญ       

 มอญทรงคนอง เปนหนึ่งในหมูบานมอญท่ีอยูในอําเภอพระประแดง (ปากลัด หรือนครเข่ือน

ขันธ) หมูบานมอญทรงคนองยังคงสืบสานเสนหของความเปนมอญเอาไวไดมากกวาหมูบานอ่ืน ๆ ใน

ละแวกใกลเคียงท่ีถูกกลืนกลายดวยความเจริญลอมรอบ เชน หมูบานแซ ตําบลตลาด ท่ีเปนหมูบาน

มอญแตตั้งอยูติดกับตลาดพระประแดง ท่ีมีคนสัญจรผานไปมาและปจจุบันก็มีคนแวะเวียนไปบาง 
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แมกระท่ังนักทองเท่ียว บานแซ จึงมีการปรับตัวใหเขากับการทองเท่ียวมากข้ึนและไมอาจสังเกตไดวา

เปนคนมอญ ตางจากหมูบานมอญทรงคนอง ตั้งแตเรื่องของจํานวนครัวเรือน ท่ีมีท้ังหมด 200 กวา

ครัวเรือน รวมพ้ืนท่ีตั้งแตหมูท่ี 7, 8 และ 9 ในตําบลทรงคนอง มีปายทางเขาบงบอกชัดเจนวาเปน 

“หมูบานมอญทรงคนอง” อีกท้ังชาวมอญในพ้ืนท่ีตําบลทรงคนองยังคงอยูรวมกันเปนกลุม ไมกระจัด

กระจาย และอีกสงหนึ่งท่ีตอกย้ําความตองการในการสืบสานวัฒนธรรมของมอญนั้นก็คือ การมี 

“พิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ” ซ่ึงอยูในวัดคันลัด ชาวมอญในหมูบานสวนใหญยังคงยึดถือธรรมเนียม

ปฏิบัติของประเพณีหรือวัฒนธรรมตางๆ ท้ังในรุนของตนเองและพยายามท่ีจะสงตอไปในรุนลูกรุน

หลาน รวมถึงบุคคลภายนอกเพราะพิพิธภัณฑนั้นเปดใหคนท่ัวไปสามารถเขาไปเยี่ยมชมและศึกษาได 

วัตถุประสงคของการศึกษา (Objective of research) 

1. เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชน และวิถีชีวิตของชาวมอญหมูบานมอญทรง

คนอง 

2. เพ่ือศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อท่ียังคงปรากฏอยูและท่ีไมพบแลวในหมูบาน

มอญทรงคนอง             

ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

1. ขอบเขตดานสถานที่     : การศึกษาครั้งนี้มีพ้ืนท่ีการศึกษา คือ หมูบานมอญทรงคนอง 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  จากการเปรียบเทียบกับชุมชนมอญท่ีอยู

รวมกันเปนหมูบานในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวาชุมชนมอญอยูหลายแหง

ไดแก มอญปากเกร็ด จ.นนทบุรี มอญสามโคก จ.ปทุมธานี มอญบางไสไก มอญบาง

กระดี่และมอญลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ และมอญปากลัด (อําเภอพระประแดง) ซ่ึง

ประกอบไปดวยหมูบานมอญท้ังหมด 14 หมูบานไดแก 1. หมูบานทรงคนอง (กวานดง

ฮะนอง) 2. หมูบานโรงเรือ (กวานโรงเกลิ้ง) 3. หมูบานอะม่ัง (กวานอะม่ัง) 4. หมูบานแซ 

(กวานเซห) 5. หมูบานทะมัง (กวานฮะมัง) 6. หมูบานตอง (กวานตอง) 7. หมูบาน

สะพานชาง (กวะโตนเงิน) 8. หมูบานตา (กวานตา) 9. หมูบานฮะเริ่น (กวานฮะเริ่น) 10. 

หมูบานเวฮะราว (หมูบานเวอะราว) 11. หมูบานเตอ (กวานเตอ) 12. หมูบานดัง (กวาน

ดัง) 13. หมูบานเชียงใหม (กวานเจิ้งมาย) 14. หมูบานฝงแหลม (กวานเคิงฮะโมก) จาก

ท้ัง 14 หมูบานในอําเภอพระประแดง (ปากลัด) พบวา หมูบานมอญทรงคนองมี

ประชากรชาวมอญอาศัยอยูเปนจํานวนมากท่ีสุดโดยประมาณ 200 ครัวเรือน (ขอมูล
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สถิติจากองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง, เขาถึงเม่ือ 30 เมษายน 2562, เขาถึงได

จาก http://www.songkanong.org) และมีความเปนชุมชนเมือง (เขตอุตสาหกรรม) 

มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับชุมชนมอญอ่ืน ๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

2. ขอบเขตดานประชากร   : การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุมคนไทยเชื้อสายมอญท่ี

อาศัยอยูในปจจุบัน ท่ีเขตหมูบานมอญทรงคนอง ซ่ึงภายในหมูบานประกอบไปดวย 3 

หมู ไดแก หมู 7, 8 และ 9 อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการศึกษานั้น

จะเลือกกลุมประชากรคละกัน โดยแบงตามชวงอายุไดแก ชวงอายุ 30-40 ป ชวงอายุ 

40-50 ป จํานวน 10 คน และชวงอายุ 50-70 ป โดยเลือกกลุมอายุ 40-50 ป จํานวน

มากท่ีสุด เพราะเปนชวงอายุท่ีพบเจอกับวัฒนธรรมในหมูบานอยูและท่ีสําคัญยังคงจดจํา

รายละเอียดตาง ๆ ได เม่ือเปรียบเทียบกับชวงอายุ 50-70 ป ท่ีมักจะหลงลืมรายละเอียด

บางอยางของพีธีกรรมไป หรือชวงอายุ 30-40 ป ท่ียังมีโอกาสเขารวมประเพณีนอยกวา 

ดังนั้นชวงอายุ 40-50 ป จึงเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหขอมูลหลัก 

ระเบียบวิธีการศึกษา (Research methodology) 

 การศึกษาเรื่องอัตลักษณมอญในหมูบานมอญทรงคนอง มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาขอมูลทางดานเอกสารท่ีเก่ียวกับมอญ จากพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาและ

หองสมุดของมหาวิทยาลัยและเอกสารจากพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ บริเวณวัดคันลัด รวม

ไปถึงเปรียบเทียบภาพถายจากภาพเกา  

2. ศึกษาภาคสนาม โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ไมเฉพาะเจาะจง

เพศ แตจําแนกกลุมอายุไวออกเปน 3 กลุมไดแก กลุมอายุ 30-40 ป กลุมอายุ 40-50 ป 

และกลุมอายุ 50-70 ป ผูใหขอมูลท้ังหมดจะเปนชาวมอญทรงคนองโดยกําเนิดและ

อาศัยอยูในพ้ืนท่ีหมูบานมอญทรงคนองตั้งแตกําเนิดจนถึงปจจุบัน  

3. ศึกษาจากการสังเกตการณท้ังไมมีสวนรวมและมีสวนรวม จากการลงภาคสนามทุกครั้งผู

ศึกษาจะหาโอกาสเขารวมประเพณีตาง ๆ ของชาวมอญทรงคนอง พบวา มีการเขา

รวมงานประเพณีอยางไมมีสวนรวมในงานบวช งานศพ และมีการเขารวมงานอยางมีสวน

รวมในงานฌาปนกิจของคุณลุงสุดทาย  สุทธิ และงานหรรษารามัญ ซ่ึงไดมีการถายภาพ

และบันทึกขอมูลโดยผูศึกษาและนํามาใชในงานศึกษาครั้งนี้ โดยขอมูลท้ังหมดไดขอ

อนุญาตจากผูเก่ียวของเรียบรอยแลว 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. ทําใหทราบถึงประวัติความเปนมา บริบทชุมชน และวิถีชีวิตโดยรวมของชาวมอญ

หมูบานมอญทรงคนอง 

2. ทําใหทราบถึงประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อท่ียังคงปรากฏในหมูบานมอญทรงคนอง 

3. ทําใหทราบถึงแนวโนมในการธํารงรักษาอัตลักษณของชาวมอญในหมูบานมอญทรง

คนอง 

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน  

 การศึกษาวิจัยนี้ใชเวลาคนควาขอมูล ตลอดจนเก็บขอมูลภาคสนาม และนําขอมูลมา

วิเคราะหและสรุปผลนําเสนอรายงาน เปนเวลารวมท้ังสิ้นประมาณ 12 เดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2561 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  

ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ข้ันตอนการดําเนินงาน 

มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ. 2561 ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ตุลาคม พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562 เริ่มเก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณเชิงลึก 

ตลอดจนมีการสังเกตการณอยางมีสวนรวมและ

ไมมีสวนรวม 

กุมภาพันธ – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือนํามาวิเคราะหและ

สรุปผลการวิจัย 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ 

       ในบทนี้จะแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) สวนของแนวคิดและทฤษฎี ซ่ึงประกอบไปดวย 

แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณและแนวคิดเก่ียวกับชาติพันธุ และ 2) สวนของเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยในสวนแรก สวนของแนวคิดและทฤษฎีจะแบงออกเปนหัวขอดังตอไปนี้  

1.  แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ (Identity) 

2.  แนวคิดเก่ียวกับชาติพันธุ (Ethnic Group) และประชาคมทางชาติพันธุ (Ethnic 

Community) 

1.แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ (Identity)        

 อัตลักษณ (Identity) สามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ อัตลักษณระดับปจเจก (Individual 

Identity) และอัตลักษณรวม (Collective Identity) ซ่ึงท่ีจริงแลว อัตลักษณรวมกอใหเกิดความสงบ

อยูรวมกันของกลุมชน และไมสามารถแยกออกจากการกระทําหรือละท้ิงสถานภาพของปจเจกในกลุม

ได กลุมท่ีมีลักษณะรวมกันนี้ จะตองมีประเพณีบางอยางซ่ึงเรียกไดวาเปนกลุมของตัวเอง โดยท่ี

สมาชิกในกลุมไมจําเปนตองรูจักสมาชิกอ่ืนๆท้ังหมด แตเขาจะตองรูวาประเพณีอยางนั้นๆ เปน

ประเพณีของกลุมเรา ประเพณีเฉพาะกลุมทําใหกลุมมีเอกลักษณของตัวเองแตกตางจากกลุมอ่ืนๆ 

(เกศสิรินทร  แพทอง, 2546 : 28)        

 ประเพณี ถือเปนหนึ่งวัฒนธรรมท่ีถูกสรางสรรคข้ึนโดยมนุษย อีกท้ังยังถูกรักษาและใชโดย

มนุษย ประเพณียอมสอดคลองกับเรื่องราวของพิธีกรรมและสัญลักษณ ประเพณีท่ีถูกสรางข้ึนนั้น มัก

ตองสรางความตอเนื่องกับประวัติศาสตรในอดีตเพ่ือยืนยันถึงความเปนจริง แตในบางครั้งประเพณีท่ี

ถูกสรางข้ึนไมจําเปนตองตอเนื่องมาจากอดีต แตเปนการเกิดการแตกแยกกับอดีตไดเชนเดียวกัน (เกศ

สิรินทร  แพทอง, 2546 : 28-29)  แตประเพณีเหลานั้นยังคงเปนธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน 

โดยไรขอกังขาใดๆจากสมาชิกของกลุม ถือวาประเพณี วัฒนธรรมตางๆ รวมไปถึงพิธีกรรมท่ียึดถือกัน

ในกลุมเปนสิ่งสะทอนอัตลักษณรวมของคนในสังคมนั้นไดเปนอยางดี     

  ดังนั้น อาจกลาวไดวา คําวา “อัตลักษณ” ใหความหมายท่ีลึก เปนสํานึกท่ีบุคคลรับรู  อัต

ลักษณรวม จึงใหความหมาย ถึงความเปนชุมชนท่ีแข็งแรงม่ันคง ความสามัคคีและเปนหนึ่งเดียวกัน

ของสังคม และเปนท่ีเขาใจวา อัตลักษณ เปนสิ่งท่ีบุคคลมอบความรักให มีการเชิดชู และหวงแหนอัต

ลักษณของตน อีกท้ังยังพยายามรักษาเอาไวใหไดนานท่ีสุด       
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2.แนวคิดเกี่ยวกับชาติพันธุ (Ethnic Group) และประชาคมทางชาติพันธุ (Ethnic Community)  

  แนวคิดเก่ียวกับกลุมชาติพันธุ (Ethnic Group) กลาวถึง  กลุมคนท่ีมีวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และเชื่อวาสืบสายมาจากบรรพบุรุษกลุมเดียวกัน เชน คน

ไทย คนพมา คนกะเหรี่ยง คนจีน คนลาว เปนตน (อมรา  พงศาพิชญ 2537 : 156)    

 ความสําคัญของชุมชนและอัตลักษณไดสรางสวนประกอบทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายรวมท้ัง

สิ่งประดิษฐท่ีชวยสนับสนุนสิ่งเหลานี้ เชน ความทรงจําของการเสียสละในอดีต ความทรงจําในชัยชนะ 

ความทรงจําในเรื่องราวของวีรกรรมในอดีต ไดผลักดันความรูสึกของการเชื่อมโยงตนเองกับคนรุนกอน 

ประเพณีและพิธีกรรมเปนสวนหนึ่งซ่ึงกอใหเกิดความรูสึกม่ันคงและมีรากฐานในชุมชน (เกศสิรินทร  

แพทอง, 2546 : 29) เปนการตอกย้ําวา เหตุใดชุมชนจึงพยายามท่ีจะรักษาอัตลักษณของวัฒนธรรม

ตนเองไว เพ่ือใหรูสึกวาประเพณีดังกลาวตอกย้ําความเปนชาติ กอใหเกิดความรูสึกนึกคิดท่ีคนในชาติมี

รวมกัน หรือคนท่ีมีประวัติศาสตรชาติเดียวกัน      

 Charles F. Keyes (1982)  ไดสรุปแนวความคิดท่ีใชเปนมาตรการในการพิจารณากลุมชาติ

พันธุวาจะตองใชความรูสึกของสมาชิกในกลุม การท่ีสมาชิกมีความรูสึกตองการท่ีจะรักษาสิ่งท่ีบรรพ

บุรุษของพวกเขาไดถายทอดสืบตอกันมา ซ่ึงก็คือ เอกลักษณทางวัฒนธรรมนั่นเอง การสืบทอด

วัฒนธรรมของบรรพบุรุษ นอกจากจะเปนการรักษามรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูแลว ยังเปนการสราง

ความเปนปกแผน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุมชาติพันธุนั้นๆ ดวยการปฏิบัติหรือการ

แสดงออกท่ีเปนมรดกของบรรพบุรุษ ไดแก ภาษา ศาสนา นิทานปรัมปราหรือนิยายโบราณ ซ่ึง

กลาวถึงความเปนมาของบรรพบุรุษในการสรางกลุมและถ่ินท่ีอยู สรางความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ 

กอใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และตองการธํารงชาติพันธุของกลุมตนไวตอไป นอกจากนี้

เขายังกลาวอีกวา การท่ีเรามีการนับถือเครือญาติหรือบรรพบุรุษรวมกัน เปนการสรางความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันในหมูพวกพอง แสดงวาเปนพวกเดียวกันหรือเปนสวนหนึ่งของตระกูล เปนการ

สรางความรูสึกรวมกันวาบุคคลนั้นมีพวกพอง มีญาติพ่ีนอง ทําใหเกิดพลังท่ีจะประพฤติตนไปใน

แบบอยางท่ีบุคคลในสังคมของตนปฏิบัติสืบตอกันมา (ณัฐประวีณ  ศรีทรัพย, 2537)   

 แตมีการศึกษาแนวชาติพันธุ อีกแนวหนึ่งท่ีผู ศึกษาเห็นวาสามารถนํามาอธิบายขอมูล

ภาคสนามท่ีเปนสนามของผูศึกษาได คือ แนวคิดของแอนโทนี่ สมิธ ท่ีเปนการศึกษาเก่ียวกับกําเนิด

ทางชาติพันธุของรัฐประชาชาติสมัยใหม แอนโทนี่  สมิธ กลาวถึงคําวา ethnie (Ethnic 

Community- ประชาคมทางชาติพันธุ) ในภาษาฝรั่งเศสวามีความหมายครอบคลุมลักษณะความเปน

ชาติพันธุรวมกันแลว ลักษณะตางๆ ท่ีใชแยกความแตกตางของประชาคมทางชาติพันธุออกจากกลุม

มนุษยประเภทอ่ืนๆ (Human Collectivities) ทําใหสามารถบอกไดทันทีวาเปนประชาคมทางชาติ
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พันธุจริงๆ จากการศึกษาของแอนโทนี่ สมิธ จะประกอบดวยมิติหรือองคประกอบสําคัญตางๆ 

ดังตอไปนี้ (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 42)  

ลักษณะพ้ืนฐานดั้งเดิมทางชาติพันธุกับประชาชาติ ตามการศึกษาของ แอนโทนี่ สมิธ มีดังนี้ 

1. การมีชื่อรวมกัน (Collective Name) เทาท่ีปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร ชื่อรวมกัน 

เปนสิ่งท่ีใชกําหนดอัตลักษณของประชาคมทางชาติพันธุ (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 42) เชน กลุม

ของเผาพันธุชาวยิว ท่ีเปนท่ีรูจักในชื่อของ ฟาลาชาส (Falashas) หรือท่ีพวกเขาเรียกตนเองวา เบตา 

อิสราเอล (Beta Israel) ดังในกรณีท่ี คนมอญ จะเรียกตนเองวา รามัญ (Raman) ในขณะท่ีคนพมาจะ

เรียก พวกมอญวา ตะเลง (Taliang)       

 อยางไรก็ตามชื่อรวมกันโดยท่ัวไปก็เปนสัญลักษณท่ีประชาคมทางชาติพันธุมีอยูรวมกัน ซ่ึงใช

แยกความแตกตางของสมาชิกของประชาคม เทากับเปนการยนยอ “คุณลักษณะสําคัญ” ของพวกเขา 

เสมือนหนึ่งวาภายใตชื่อดังกลาวมีมนตขลังของความเปนอยูและหลักประกันความอยูรอดของพวกเรา 

ไมตางกับเครื่องรางของขลัง นอกจากนี้ชื่อรวมกันยังมีศักยภาพเปนรหัสยะ (มีลักษณะลี้ลับ) 

นอกจากนี้ในปรัมปราคติชื่อยังมีความสําคัญในการศึกษาลักษณะความเปนชาติพันธุยิ่งกวากําเนิดและ

ธรรมเนียมปฏิบัติอ่ืน ซ่ึงถือวามีความสําคัญรองลงมา ชื่อรวมกันจะกระตุนใหเกิดบรรยากาศ การ

กระทําอันทรงพลัง และความหมายสําหรับสมาชิกของประชาคม รวมท้ังคนภายนอกท่ีไมใชสมาชิก 

แมวาสวนใหญชื่อรวมกันจะมีกําเนิดมาจากเมืองหรือทองถ่ินมากกวาบุคคลหรือชาติวงศ อยางเชนชื่อ 

อัคเคเดียนส (Akkadians) หรือคารธาจีเนียนส (Carthaginians) ในชั่วอายุคนท่ีผานมาจะเพ่ิมศักดิ์ศรี

ใหแกสมาชิกของประชาคมท่ีใชชื่อดังกลาว โดยเฉพาะคุณลักษณะและความสัมฤทธิผลท่ีเก่ียวพันกับ

ประชาคมนั้น ดังนั้นชื่อจึงถือเปนการยนยอภาพพจนเก่ียวกับลักษณะพิเศษ และมีความสําคัญ

เทียบเทากับความสมบูรณพูนสุขของประชาคม ท่ีมีอยูในจิตใจและจินตนาการของสมาชิก รวมท้ัง

บุคคลภายนอกดวย (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 43)  

2. การมีตํานานปรัมปราเก่ียวกับกําเนิดและการสืบเชื้อสายรวมกัน ตํานานปรัมปราเก่ียวกับ

กําเนิดและการสืบเชื้อสาย (Myths of Origin and Descent) ซ่ึงใชเปนตัวกําหนดถ่ินฐานรวมกัน 

(Collective Location) อีกท้ังยังทําหนาท่ีเปนกฎบัตร (Charter) ท่ีจะอธิบายถึงกําเนิดการเติบโต

และชะตากรรมของประชาคม แตสิ่งท่ีเราใหความสนใจไมใชประเด็นท่ีวาการสืบเชื้อสายเปนความจริง

หรือไมแตเปนความสํานึกเก่ียวกับความเชื่อท่ีวาพวกเขามีบรรพบุรุษและกําเนิดความเปนมารวมกัน

ตํานานปรัมปราเก่ียวกับการสืบเชื้อสายพยายามท่ีจะใหคําตอบแกคําถามเก่ียวกับความคลายคลึงและ

การเปนสมาชิกของประชาคมนั่นก็คือ คําถามท่ีวาทําไมเราจึงมีความคลายคลึงกันและเปนสมาชิก

ประชาคมเดียวกันซ่ึงคําตอบก็คือ เพราะวาเรามาจากท่ีเดียวกันแมจะในระยะเวลาท่ีตางกันและสืบ
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เชื้อสายมาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันเราจึงเปนพวกเดียวกันมีความรูสึกและรสนิยมรวมกัน (สุเทพ  

สุนทรเภสัช, 2548 : 44)         

 ตํานานปรัมปราของการสืบเชื้อสายมักจะมีองคประกอบหลายระดับชั้นมีท้ังตํานานเก่ียวกับ

พ้ืนท่ีกําเนิดทางเวลา การอพยพเคลื่อนยาย ความเก่ียวพันกับบรรพบุรุษ ยุคของความรุงเรือง ความ

เสื่อม การอพยพลี้ภัยและการเกิดใหม ตอมาภายหลังตํานานปรัมปราตางๆดังกลาวถูกแบงแยกจาก

กัน แตในท่ีสุดก็จะถูกนํากลับมารวมกันเปนตํานานปรัมปราเก่ียวกับกําเนิดและการสืบเชื้อสายท่ีมี

ลักษณะซับซอนอันเปนผลงานของปญญาชนผูมีความรูสึกชาตินิยมในสมัยนั้น สรางเปนประวัติศาสตร

ประชาคมท่ีมีลักษณะเปน “วิทยาศาสตร” แตจุดมุงหมายท่ีแทจริงของการรวบรวมตํานานปรัมปรา

ไมไดมีจุดมุงหมายท่ีจะใหมีลักษณะเปนวัตถุวิสัยทางวิทยาศาสตร แตมักจะเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับอารมณ

และความเปนหนึ่งเดียวทางสุนทรียภาพ รวมท้ังการกําหนดอัตลักษณของตัวเองและความเปน

ปกแผนทางสังคม (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 45)       

  นอกจากนี้ตํานานปรัมปราของการสืบเชื้อสายยังมีมิติท่ีสําคัญดานสุนทรียภาพ (Aesthetic 

Dimension) สัญลักษณทางชาติพันธุจะใหความพึงพอใจดานรูปแบบและปรัมปราทางชาติพันธุท่ี

แสดงออกมาในลักษณะความแปลกใหม (Exotic) เพ่ือการสื่อสารติดตอและการเคลื่อนไหวในการจัด

องคกร เนื่องจากตํานานปรัมปราพัฒนาข้ึนมาจากประสบการณรวมกันของชั่วอายุท่ีผานมาโดยการ

นํามารวมกันและปรุงแตงในรูปของจดหมายเหตุ (Chronicles) มหากาพย (Epics) หรือเพลงพ้ืนเมือง 

(Ballads) (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 44) 

3. เปนหลักสําคัญทุกชาติพึงจะมีรวมกัน คือ การมีประวัติศาสตรรวมกัน ประชาคมทางชาติ

พันธุคงจะไมมีความหมาย ไมใชประชาคมในประวัติศาสตรท่ีสรางจากความทรงจําและความสํานึก

รวมกัน ประวัติศาสตรท่ีมีอยูรวมกัน (Shared History) (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 45) 

 การมีประวัติศาสตรรวมกัน ถือเปนอีกหนึ่งขอท่ีตอกย้ําความเปนชาติพันธุไดอยางชัดเจน 

คลายกับความสํานึกทางชาติพันธุ ท่ีบุคคลพึงมี เปนความสํานึกทางประวัติศาสตรรวมกันของ

ประชาคม สําหรับความสํานึกทางประวัติศาสตรรวมกันของสมาชิกประชาคม ในตัวของมันเองเปน

หลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีจะตองบันทึกและหาความเชื่อมโยงระหวางสิ่งท่ีมีลักษณะยนยอ

และหลักฐานขัดแยงกัน ดังนั้น “จารีตประเพณี” ของประชาคมในตัวของมันเองจะเปนองคประกอบ

สําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 46)   

4. การมีวัฒนธรรมรวมกัน วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของชาติพันธุท่ีแตกตางกัน จะทําใหเรา

สามารถรับรูถึงลักษณะวัฒนธรรมและมองเห็นอัตลักษณของชนชาตินั้นๆได 
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นอกจากจะมีตํานานปรัมปราของการสืบเชื้อสายและความทรงจําทางประวัติศาสตรรวมกัน

แลว ประชาคมทางชาติพันธุ ก็อาจจะอาศัยลักษณะสําคัญของ “วัฒนธรรม” หรือท่ีเบนจามิน  

แอคซิน เรียกวา “แบบแผนของความเหมือนและความตาง” (Similarity-dissimilarity Pattern) ซ่ึง

นอกจากจะทําใหสมาชิกของประชาคมมีความผูกพันกันแลว ก็ยังจะทําใหแตกตางจากกลุมอ่ืนๆ อีก

ดวย (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 46-47)         

 ลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญท่ีมีรวมกันก็คือ ภาษาและศาสนา นอกจากนี้จารีตประเพณี

สถาบันกฎหมาย คติพ้ืนบาน สถาปตยกรรม เครื่องแตงกาย อาหาร ดนตรี และศิลปะหรือแมแต

ผิวพรรณ (สีของผิว) และลักษณะทางรางกายอ่ืนๆ (Physique) ก็อาจจะกอใหเกิดความแตกตางหรือ

เขามาทําหนาท่ีแทนได ดังจะเห็นไดวา เอกภาพหรือความเปนหนึ่งเดียวในหมูประชากรผิวดําใน

สหรัฐอเมริกาไมไดอยูบนพ้ืนฐานของภาษาหรือศาสนา แตเปนเรื่องของสีผิว (Pigmentation) รวมท้ัง

การแสดงออกทางสัญลักษณของความทุกขยาก (Sufferings) และความรังเกียจเดียดฉันท 

(Prejudices) ซ่ึงคงจะเปนการยากท่ีจะมองขามหรือมองไมเห็นสิ่งตางๆดังกลาวและถึงแมวาชนผิวดํา

จะไดสูญเสียมรดกทางชาติพันธุท่ีพวกเขาไดรับมาจากทวีปแอฟริกาไปแลวเปนสวนใหญและในทาง

วัฒนธรรมก็เกือบจะกลายเปนชาวอเมริกันไปแลว (Americanized) แตความรูสึกโหยหาผูกพันตอ

วัฒนธรรมของชนผิวดําในอเมริกา (Blacked American Culture) ท่ีเปนของพวกเขาเอง

นอกเหนือไปจากวัฒนธรรมของชาติพันธุผิวขาว (White Ethnic Culture) ท่ีหอมลอมพวกเขาอยูก็

ยังคงมีอยูและตอมาไดเกิดเปนสิ่งท่ีเรียกวา “วัฒนธรรมตอบโต” (Counter-Culture) ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมี

ลักษณะดึงดูดความสนใจ อยางเชน ดนตรีแจส (Jazz Music) การศึกษาเก่ียวกับชนผิวดํา (Black 

Studies) และลัทธิบูชาความงามทางสรีระของชนผิวดํา (The Cult of Black Physical Beauty) 

เปนตน (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 47)  

  5. การมีอาณาเขตรวมกัน ประชาคมทางชาติพันธุมักจะมีความสัมพันธทางสถานท่ี (Locus) 

หรืออาณาเขต (Territory) ท่ีสมาชิกอางวาเปนของพวกเขา สมาชิกของประชาคมทางชาติพันธุ

อาจจะอาศัยอยูภายในหรือมีความเก่ียวพันกับเขตแดนนั้น ซ่ึงอาจจะเปนเพียงความทรงจําท่ีทรงพลัง

ประชาคมทางชาติพันธุไมจําเปนตองเปนเจาของ “เขตแดน” ทางกายภาพ แตสิ่งท่ีถือวาความสําคัญก็

คือ การมีศูนยกลางภูมิศาสตรทางสัญลักษณ (Symbolic Geographical Center) ซ่ึงเปนถ่ินท่ีอยูอัน

ศักดิ์สิทธิ์ เปนดินแดนมาตุภูมิหรือบานเกิดเมืองนอนท่ีพวกเขาสามารถกลับไปไดในทางสัญลักษณ 

แมวาสมาชิกของประชาคมทางชาติพันธุอาจจะอยูกระจัดกระจายในภูมิภาคตางๆท่ัวโลก และได

สูญเสียดินแดนมาตุภูมิไปแลวเปนศตวรรษก็ตาม (อยางชาวยิปซีเปนตน) การท่ีสมาชิกของประชาคม

ทางชาติพันธุจะอยูกระจัดกระจายและไดสูญเสียดินแดนมาตุภูมิของตนไปแลวก็ไมไดทําใหความเปน

ประชาคมทางชาติพันธุหมดไป เพราะลักษณะความเปนชาติพันธุเปนเรื่องเก่ียวกับตํานานปรัมปรา
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ความทรงจํา คานิยมและอัตลักษณ ไมใชการมีกรรมสิทธิ์ครอบครองทางวัตถุ (Material Possession) 

หรือมีอํานาจทางการเมือง ซ่ึงการมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งตางๆดังกลาวจะตองมีถ่ินท่ีอยูท่ีแนนอน (สุเทพ  

สุนทรเภสัช, 2548 : 48)          

 นอกจากนี้คุณลักษณะทางกวีนิพนธและสัญลักษณ (Poetic and Symbolic Qualities) ยัง

เปนสิ่งท่ีทรงพลังมากกวาคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีมีอยูในปจจุบัน ดินแดนในความฝนยอมมีความหมาย

นัยสําคัญยิ่งกวาดินแดนในความเปนจริงใดๆท้ังสิ้นโดยพิจารณาจากมิติ 3 ดานของมาตุภูมิทางชาติ

พันธุ ซ่ึงก็ไดแกการเปนศูนยกลางอันศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Center) ความเก่ียวพันกับการเฉลิมฉลอง 

(Commemorative Association) และการยอมรับจากคนภายนอก (External Recognition)  

(สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 49)        

 ในมิติแรก แตละมาตุภูมิจะมีศูนยกลางแหงหนึ่งหรือหลายแหงท่ีถือวามีความศักดิ์สิทธิ์ 

(Sacred) ในทางศาสนา-ชาติพันธุ ศูนยกลางดังกลาวเปนศูนยของการจาริกแสวงบุญ (Pilgrimages) 

เนื่องจากมีศาลของนักบุญหรือเทพเจาท่ีมีความเก่ียวพันใกลชิดกับประชาคมทางชาติพันธุ ท่ีอยูภายใต

การคุมครองของนักบุญหรือเทพเจาดังกลาว (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 49)   

 สําหรับมิติท่ี 2 ในกรณีท่ีประชาคมทางชาติพันธุและดินแดนมาตุภูมิอยูแยกกันอาจจะโดย

อํานาจภายนอกแตก็ยังคงมีความรูสึกผูกพันหรือความสัมพันธระหวางผูคนกับอาณาเขตดังกลาวอยู 

ความเก่ียวพันดังกลาวในตัวของมันเองจะกลายเปนสวนสําคัญของความทรงจําและอัตลักษณรวมกัน

ของประชาคมทางชาติพันธุ ดินแดนมาตุภูมิจะเปนเรื่องท่ีเลาขานหรือตํานานพ้ืนบาน (Lore) และ

ศูนยรวมของความใฝฝน แนวความคิดเก่ียวกับสวรรคจะถูกสรางโดยอางอิงถึงแผนดินมาตุภูมิอันเปน

ท่ีรัก ประชาคมท่ีอพยพออกไปจะมีความสําคัญมากหรือนอยวัดไดจากระยะท่ีอยูใกลหรือไกลจาก

ดินแดนดังกลาว  (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 49-50)     

 สวนมิติดานท่ี 3 การกําหนดสมาชิกภาพของประชาคมทางชาติพันธุ สําหรับคนภายนอก

มักจะอางดินแดนถ่ินกําเนิดหรือมาตุภูมิ (Territotial Origins) ดังนั้นคําวาชาติพันธุ (Ethnic) จึง

หมายถึงการมี “มาตุภูมิหรือถ่ินกําเนิดเดียวกัน” อยางในสหรัฐอเมริกาหรืออารเจนตินาผูท่ีอพยพเขา

มาจะไดรับการกําหนดตามดินแดนถ่ินกําเนิด (Land of Ori gins) และลักษณะทางชาติพันธุจะเปน

การอางท่ีรวมเอาถ่ินท่ีอยูของผูอพยพเขาไปดวย ยิ่งกวานั้นโดยท่ัวไปการยอมรับจะข้ึนอยูกับ

ประชาคมทางชาติพันธุ (Ethnie) ท่ียังคงอยูในดินแดนมาตุภูมิท่ีเปนถ่ินกําเนิด อยางพวกเบรอตองส 

(Bretons) ในแควนบริตตานี (Britary) พวกมองโกลในประเทศมองโกเลีย หรือชาวทิเบตในประเทศ

ทิเบต เปนตน (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 50) 

  6. การมีความสํานึกเปนหนึ่งเดียวกัน เปนอีกหนึ่งขอสําคัญท่ีชวยผลักดันความเปนประชาคม

ชาติพันธุ ตามคํานิยามของประชาคมทางชาติพันธุไมใชเปนเพียงประชากรประเภทหนึ่งท่ีมีความ
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เก่ียวพันกับชื่อ การสืบเชื้อสาย ตํานานปรัมปรา ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และเขตแดนรวมกัน

เทานั้น แตจะตองเปนประชาคมท่ีมีความสํานึกท่ีแนชัดเก่ียวกับอัตลักษณและความเปนหนึ่งเดียวกัน 

(สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 50)        

  ลักษณะความเปนประชาคมทางชาติพันธุ (Ethnie หรือ Ethnic Communities) ซ่ึง

แตกตางจากประเภททางชาติพันธุตางๆ (Ethnic Categories) จําเปนท่ีสมาชิกจะตองมีความสํานึกท่ี

เขมขนในความเปนสวนหนึ่งและเปนหนึ่งเดียวกับประชาคมอยางแทจริง ซ่ึงในยามเกิดภาวะคับขัน

และภยันตราย ความรูสึกสํานึกดังกลาวจะอยูเหนือชั้นสังคม กลุม หรือภูมิภาคประชาคม ในทาง

ปฏิบัติความสํานึกอันเขมขนในความเปนหนึ่งเดียวและความรวมมือจะมีความแตกตางกันอยางมาก 

ในลักษณะเดียวกับท่ีเราอยูในประชาคมสมัยหลังท่ีมีความสมบูรณและเปนท่ียอมรับ แตถาจะพูดถึง

ประชาคมทางชาติพันธุท่ีแทจริง ความสํานึกในความเปนหนึ่งเดียวและการยอมรับของประชาคม 

อยางนอยก็ในหมูผูมีการศึกษาในระดับบน ซ่ึงถาจําเปนก็สามารถท่ีจะถายทอดไปยังคนในชั้นเดียวกัน

หรือในภูมิภาคอ่ืนๆในประชาคมได นอกจากนี้ยังเปนไปไดอยางมากท่ีความเปนปกแผนของประชาคม

จะถูกบดบังโดยความจงรักภักดีชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงในบางยุคบางสมัยก็อาจจะเปนราชวงศ กลุมศาสนา ชั้น

สังคม หรือภูมิภาค แตสําหรับประชาคมทางชาติพันธุก็คงจะคาดหวังไดวาจะตองมีความเปนปกแผน

ทางชาติพันธุและความรวมมือในทางสถาบันเปนระยะๆ ซ่ึงมีพลังเขมแข็งและลึกซ้ึงเพียงพอท่ีจะอยู

เหนือความจงรักภักดีชนิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะในยามท่ีตองเผชิญกับศัตรูและภยันตรายจากภายนอก  

(สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 51)      

ทบทวนวรรณกรรม 

 ผูศึกษาไดแบงการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของออกเปนหมวดหมู ตามหัวขอท่ีเก่ียวของกับ

งานวิจัยชิ้นนี้ ซ่ึงจะประกอบดวย เรื่องของอัตลักษณชาติพันธุ เรื่องมอญในประเทศไทย ซ่ึงจะกลาวถึง

ประวัติความเปนมาของมอญท่ีอพยพเขามาในประเทศไทย ตลอดจนสาเหตุของการอพยพ เปนแงมุม

ทางประวัติศาสตร และหมวดหมูสุดทาย คือ เรื่องของมอญในพ้ืนท่ีอําเภอพระประแดง จากการท่ีผู

ศึกษาไดแบงหมวดหมูเพ่ือคนหาขอมูลท่ีเก่ียวของและรวบรวมประเด็นท่ีสอดคลองมาไดดังนี้  

1.     อัตลักษณชาติพันธุ    

2.     มอญในประเทศไทย 

3.     มอญพระประแดง 
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1. วรรณกรรมที่เกี่ยวกับอัตลักษณชาติพันธุ    

   จตุพร ดอนโสม (2555) การสรางอัตลักษณทางชาติพันธุของคนไทยเชื้อสายเวียดนามบาน

นาจอก  ไดศึกษาแนวคิดอัตลักษณ ในยุคหลังสมัยใหม (postmodernism) ความหมายของอัต

ลักษณท่ีชี้วาเปนการแสดงออกถึงความเปนตัวตนและอัตลักษณไมจําเปนท่ีจะตองมีหนึ่งเดียว แตอาจ

มีหลายอัตลักษณท่ีประกอบข้ึนมาเปนตัวเรา พวกเรา อัตลักษณ ไมใชสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติแตเปน

สิ่งท่ีถูกสรางข้ึนโดยสังคม (social construct) มักมีการลื่นไหล ผลิตซํ้า เปลี่ยนแปลงหรือมี

กระบวนการตอบโตตอรองได         

 “อัตลักษณ” จําเปนตองมีกระบวนการสรางความเหมือนระหวาง “พวกเรา” และความ

แตกตางกับ “พวกเขา” แมวาปจเจกจะสามารถแสดงตัวตนไดมากข้ึน แตความหมายของอัตลักษณ

ทางชาติพันธุยังคงเปนสิ่งท่ีมีหนาท่ีทําใหสมาชิกในกลุมชาติพันธุมีความรูสึกรวมกัน หรือ บางครั้งอาจ

เปนการอางอิงถึงประวัติศาสตรชาติท่ีมีรวมกัน สิ่งนี้จะเปนสิ่งท่ีทําใหสมาชิกในกลุมชาติพันธุนั้นๆ 

รูสึกวา พวกเขาเปนกลุมชาติพันธุเดียวกัน และมีความแตกตางจากกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ   

 แมวาในสังคมปจจุบัน บุคคลแสดงออกความเปนตัวตนไดมากข้ึน แตอัตลักษณชาติพันธุ   

จะยังคงเปนตัวบงบอกและกํากับถึงความเปนชาติพันธุของบุคคลนั้น อาจสังเกตไมไดจากการแตงกาย

หรือภาพลักษณภายนอก แตระบบความคิด ความเชื่อบางอยาง หรือแมกระท่ังวัฒนธรรม ประเพณี 

ตองหามบางประการ ท่ีเปนเอกลักษณของชาติพันธุนั้นๆ ไดผานการตกผนึกมาอยางยาวนานจากรุนสู

รุน จนมาถึงปจเจกในปจจุบัน จึงปฏิเสธไมไดวาตัวบุคคลจะมีความคิดและความเชื่อท่ีคนในกลุมมี

เหมือนกัน เปนความเชื่อท่ีบุคคลนอกกลุมชาติพันธุไมมี อาทิ ในปจจุบัน ลูกหลานชาวมอญ ท่ีอยูในวัย

เด็ก มักไมเลนตุกตา มีลักษณะคลายคน หรือสัตวใหญ (สัตวท่ีใชแรงงาน) เชน กระบือ วัว และชาง ซ่ึง

หากเปนเด็กในกลุมชาติพันธุอ่ืน ก็คงจะมีการเลนตุกตา ตามปกติ แตอาจจะมีขอหามบางประการท่ี

เปนของกลุมชาติพันธุนั้นเชนกัน 

        ศิราพร ณ ถลาง (2559) มองคติชน เห็นตัวตน ชาติพันธุ  ไดศึกษาสังคมประเพณี 

(traditional society) ในอดีต และสามารถกลาวไดวา “กลุมชาติพันธุนิยามตัวตนผานคติชน” 

(Defining their identity through their folklore) (Dundes, 1966 : 2 อางใน ศิราพร, 2559) ดัง

จะเห็นไดชัดจากชุดการแตงกายของแตละชาติพันธุ (ethnic costume) ท้ังผาซ่ิน สีเสื้อ ผาโพก ถุง

ยาม ประเพณี พิธีกรรม การแสดง การรองเพลง และอาหาร จนอาจกลาวไดวา “เห็นคติชนก็พอจะ

บอกชาติพันธุได”          

 เม่ือในอดีตก็มีการแตงกายในแบบฉบับของตนเอง ซ่ึงจะตางจากชนชาติอ่ืนๆ แตเม่ือยุคสมัย

เปลี่ยนไป อิทธิพลการแตงกายแบบตะวันตกเขามา หลายประเทศท่ัวโลกไดรับอิทธิพลและแตงกาย

เปนแบบสากลเปนสวนใหญ จึงหลงเหลือการแตงกายดั้งเดิมตามวัฒนธรรมของชาติพันธุมอญอยูใน
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ไมก่ีหมูบาน และบางครั้งพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเจริญมาก ก็มักจะปรับเปลี่ยนรูปแบบวัฒนธรรมและวีถี

ชีวิตใหกลายเปนแบบสากลเสียหมด จนหลงลืมหรือละท้ิงวัฒนธรรมของชนชาติไป วิถีชีวิตสมัยใหม

เขาแทนท่ีวิถีชีวิตแบบเกา เสื้อยืดกางเกงยีนสอาจแทนท่ีชุดชาติพันธุ       

 พ้ืนท่ีแสดงอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ  ประกอบไปดวยพ้ืนท่ีไมมากนัก สังเกตไดวา จาก

หลากหลายกลุมชาติพันธุ พ้ืนท่ีสวนใหญของการแสดงออกเพ่ือประกาศตัวตนของกลุมชาติพันธุมัก

เปนพ้ืนท่ีในชุมชน เชน หมูบานหรือวัด เม่ือมีประเพณีหรืองานฉลอง โดยมีกลุมชาติพันธุนั้นถือเปน 

เจาของพ้ืนท่ี ในขณะท่ีพ้ืนท่ีดังกลาวก็เปรียบเสมือน “พ้ืนท่ีทางสังคม” และ “พ้ืนท่ีพิธีกรรม” สําหรับ

การแสดงตัวตนและอัตลักษณทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ     

 ในความคิดเห็นของผูศึกษา มอญ ถูกกลาววา เปนอีกหนึ่งกลุมชาติพันธุท่ียังคงรักษาธรรม

เนียมประเพณีเดิมไวได สามารถรักษาความเปนมอญไวไดอยางเขมแข็ง ทามกลางความเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย หรือการขับเบียดจากอิทธิพลความเจริญและการทองเท่ียว และยังมีชุมชนมอญ

อีกหลายแหง เชน ชุมชนมอญท่ีบานมวง ราชบุรี , ชุมชนมอญบางกระดี่  เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร ท่ียังคงธํารงรักษาวัฒนธรรมมอญเอาไว และยังเปนชุมชนมอญท่ีเขมแข็ง 

เชนเดียวกับ ชุมชนมอญหมูบานมอญทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ท่ียังคง

รักษาขนบธรรมเนียมของชาวมอญ ดํารงชีวิตและสืบทอดวัฒนธรรมมอญ อีกท้ังยังมี “ความภูมิใจใน

ความเปนมอญ” 

2. วรรณกรรมเกี่ยวกับมอญในประเทศไทย  

     สุจริตลักษณ  ดีผดุงและคณะ (2538)  มอญ บทบาทดานสังคม วัฒนธรรม ความเปนมา 

และความเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป ของกรุงรัตนโกสินทร  ศึกษาการอพยพเขาสูประเทศไทย 

มูลเหตุของการอพยพเขาสูประเทศไทย เสนทางท่ีใชในการเดินทางเขาสูประเทศไทยและถ่ินท่ีอยูใน

ประเทศไทยตลอดจนอาชีพของชาวมอญในประเทศไทย ท่ีมักจะเปนอาชีพเกษตรกรรมหรือจับสัตว

น้ํา นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ ภาษา วาเม่ือกอนชาวมอญใชภาษามอญเปนหลัก ศาสนา และประชากร 

รวมท้ังมีหัวขอท่ีเก่ียวกับ ตระกูลคชเสนี ซ่ึงเปนตระกูลใหญและชาวมอญสวนใหญใหความเคารพนับ

ถือ สกุลคชเสนีถือเปนหนึ่งตระกูลชาวมอญท่ีมีบทบาทในฐานะราชการตอแผนดิน   

 เจาพระยามหาโยธา ชื่อเดิม “เจง” เปนตนสกุล คชเสนี คําวา “เจง” เปนภาษามอญ แปลวา 

“ชาง” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงพระราชทานนามสกุลวา “คชเสนี” เจาพระยา

มหาโยธา (เจง) เปนชาวมอญ เกิดในเมืองมอญ เปนหัวหนาครอบครัวมอญท่ีอพยพเขาสูประเทศไทย

ในสมัยพระเจากรุงธนบุรี และเปนหัวหนาดูแลชาวมอญท้ังหมดท่ีอยูในประเทศไทยในสมัยรัชกาลท่ี 1 

แหงกรุงรัตนโกสินทร ทานเปนบุตรของเจาเมืองเมียวดี หรือมิยาวดีบนแมน้ําเมยคนละฝงกับเมืองแม

สอด เจาเมืองเมียวดีผูนี้เปนนองชายของพระยาทะละ ซ่ึงเปนเจากรุงหงสาวดีองคสุดทายกอนท่ีมอญ
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จะสูญเสียอิสรภาพแกพมาในสมัยของพระเจาอลองพญา     

 เจาพระยามหาโยธา (เจง) เคยรับราชการอยูกับพมา ไดเคยคุมกองมอญสมทบกับพมาเขา

มาตีเมืองหลวงพระบางใน พ.ศ. 2315 ในครั้งนั้นพมาใหพระยาเจงรักษาเมืองเชียงแสนอยูราว 1 ป ได

ชาวบานเมืองเชียงแสนเปนภรรยา เกิดบุตรเปนตนสกุลคชเสนีสายเหนือใชสกุล “ณ ลําปาง” มา

จนกระท่ังบัดนี้ ในหนังสือบทนี้ยังกลาวถึง คุณงามความดีของพระยาเจง ท่ีมีตอประเทศในฐานะผูนํา

ท่ีเปนนักรบยามมีศึกสงคราม จนถึงเม่ือสมัยรัชกาลท่ี 1 พระยาเจงจึงไดรับพระราชทางแตงตั้งเปน

พระยามหาโยธาจักรีมอญ         

 พระยาเจง ถือเปนตนตระกูลของ ตระกูลคชเสนี ซ่ึงปจจุบันไดมีศาสตราจารย นายแพทย สุ

เอ็ด คชเสนี เปนผูสืบทอด อีกท้ัง ศาสตราจารยนายแพทย สุเอ็ด คชเสนี ยังเปนหนึ่งในคณะผูรวม

เขียนหนังสือเลมนี้อีกดวย ตระกูลคชเสนีนั้น มีบทบาทตอหมูบานมอญทรงคนองในฐานะเปนผูกอตั้ง 

ดังท่ีกลาวไป พระยาเจง ถือเปนบุคคลท่ีชาวมอญนั้นใหความเคารพนับถือ สอดคลองกับขอมูลจาก

การสัมภาษณ พระครูสุภัทรกิจจาทร หรือ พระอาจารยหลาย อายุราว 50 ป เจาอาวาสรูปปจจุบัน

แหงวัดคันลัด ซ่ึงเปนวัดประจําหมูบานมอญทรงคนอง ไดกลาวถึง พระยาเจง วาเปนตนตระกูลคชเสนี 

ในความรูสึกชื่นชมและเลาเรื่องราวเก่ียวกับ ศาสตราจารย นายแพทย สุเอ็ด คชเสนี ผูสืบทอดท่ี

ตองการรักษาวัฒนธรรมความเปนมอญใหคงอยูตอไป ผานการเขียนหนังสือเก่ียวกับมอญในรูปแบบ

ตางๆ            

 จากการทบทวนประวัติศาสตรประชากรของชนชาติมอญ สามารถสังเกตไดวา ชนชาติมอญ

ไดรับความเบื่อหนายและความเดือดรอนจากภาวะท่ีถูกเกณฑแรงงานอยูเสมอ ท้ังในยามศึกและยาม

สงบ การทําศึกสงครามกับพมาในไทยสวนใหญชาวมอญและชาวจีนมักถูกเกณฑไปดวย ทําใหบางครั้ง

สูญเสียครอบครัวหรือเสียชีวิตอีกดวย นอกจากนี้ ตําแหนงท่ีตั้งของเมืองมอญในอดีตยังถือวาเปนจุด

ยุทธศาสตรสําคัญ ทําใหเมืองมอญนั้นถูกรุนรานและใชเปนทางผานในการตอสูศึกสงคราม ทําใหชาว

มอญสวนใหญเลือกท่ีจะพากันอพยพหาแหลงท่ีอยูอาศัยใหมและเลือกอพยพเขาสูประเทศไทย 

  สุภรณ  โอเจริญ (2519) ชาวมอญในประเทศไทย : วิเคราะหฐานะและบทบาทในสังคมไทย

ตั้งแตสมัยอยุธยาตอนกลางถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ไดศึกษาเรื่องราวความเปนมาของชนชาติ

มอญในไทย  ตั้งแตเม่ือเริ่มมีหลักฐานวาอพยพเขามาอยูในประเทศไทยเปนครั้งแรก กอนหนานี้เขาใจ

วา คงจะมีการอพยพเขามาบางเปนครั้งคราว แตมีจํานวนไมมากและเขามาอยางไมเปนทางการ อาจ

มาต้ังหลักแหลงอยูแถบหัวเมืองชายแดนของไทยในแขวงเมืองราชบุรีและกาญจนบุรี แตไมมีการ

บันทึกเปนหลักฐานในรายละเอียดของการอพยพ เชน ในสมัยพระเจาบุเรงนอง มีมอญจํานวนหนึ่งไม

พอใจท่ีถูกเกณฑเขากองทัพเพ่ือไปทําสงครามเพ่ือสรางจักรวรรดิพมา ไดพากันอพยพหนีเขามายัง

ประเทศไทย  
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  ชาวมอญนั้นเรียกชื่อประเทศของตนวา รามญญเทส หรือ รามัญประเทศ ดังจะเห็นไดจาก

จารึกกัลยาณี ซ่ึงไดกลาวถึงประเทศมอญในตอนข้ึนตนของคาถาบาลี  

“ รามญญเทสปติภ-ู     รามาธิปตินา กตา 

ชินสาสนส˚สุทธิ         ต ปวตติ กถียเต” 

สุภรณ  โอเจริญ (2542) มอญในเมืองไทย  ศึกษาการอพยพของชาวมอญตั้งแตสมัยอยุธยา

กลาง ไดรวบรวมการอพยพครั้งสําคัญๆไว ท้ังหมด 5 ครั้ง ตั้งแตครั้งแรกท่ีมอญอพยพเขามาใน

ประเทศไทย สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ซ่ึงตรงกับชวง ปพ.ศ. 2112-2133 การอพยพครั้งนี้

เกิดข้ึนหลังจากท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ไดมีการโปรดเกลาฯ ใหพวกมอญอพยพ

เขามาตั้งบานเรือนอยู ไดแก บริเวณบานใหมมะขามหยอง บางลี่ บางขาม ปากน้ําประสบ บานบาง

เพลิง บานไร ปาฝาย           

 ชาวมอญมีการอพยพอีกครั้งในสมัยท่ีสมเด็จพระนเรศวรข้ึนครองราชย โดยแบงเปนครั้งยอย 

ถึงสองครั้ง สาเหตุหลักมาจาก ภาวะศึกสงคราม ผูคนพากันหนีตายจากดินแดนพมาท่ีแหงแลงขาด

ความอุดมสมบูรณ และในเมืองพมายังเกิดความขาดแคลนพืชผลทางเกษตร เนื่องจากพลเมืองถูก

เกณฑไปทําสงคราม เปนเหตุใหท่ีนาในบริเวณพมาตอนลางท่ีเคยอุดมสมบูรณกลับแหงแลงเพราะถูก

ทอดท้ิงไมมีการเพาะปลูกเหมือนเคย พบหลักฐานวาชาวมอญอพยพเขาสูประเทศไทยอีกครั้งในป 

พ.ศ. 2173-2198 ในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  แตการอพยพนี้ไมปรากฏหลักฐานในฝายไทย 

ตอมาจึงมีการอพยพครั้งท่ี 4 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ (พ.ศ. 2199-2231) และครั้งท่ี 5 ในสมัย

สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301)       

 คนมอญ กับ คนไทย ถือวาเปนอีกหนึ่งชนชาติท่ีมีความสัมพันธท่ีดีระหวางกันมาอยางชานาน 

อีกท้ังความสัมพันธระหวาง คนมอญกับคนไทย ยังเปนไปดวยดีเม่ือเทียบกับความสัมพันธระหวาง คน

มอญและคนพมา ชาวมอญนั้นรูสึกเปนมิตรและมีความไวเนื้อเชื่อใจในประเทศไทย มากกวา ประเทศ

พมา ยิ่งไปกวานั้นคือ ประเทศไทย เปนประเทศแหงความประนีประนอม การท่ีชาวมอญอพยพเขามา

อยูในประเทศไทย อีกท้ังยังไดรับการอํานวยความสะดวกบางประการ เชน ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร 

ไดทรงแตงตั้งใหเจาเมืองมอญ เปนผูดูแลวากลาวหัวเมืองมอญดวยกัน กลาวคือ ไดใหสิทธิ์ขาดในการ

ปกครองตัวเองแกชนชาติมอญ ซ่ึงตางจากพมาท่ีคอนขางบีบค้ันและเอารัดเอาเปรียบชนชาติมอญ ใน

เรื่องการเก็บภาษีนอกเหนือไปจากการเกณฑแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปลายราชวงศตองอู พมา

เรียกเก็บภาษีตางๆ ในอัตราท่ีสูงมาก ภาษีท่ีข้ึนชื่อในขณะนั้นไดแก ภาษีตนหมาก  

 “สิ้นแผนดิน แตไมสิ้นชาติ” คํานี้ปรากฏในหนังสือ มอญในเมืองไทย โดยใหคําอธิบายไววา 

พระเจาตะเบงชะเวตี้ (Tabinshwehti พ.ศ. 2074-2093) ทรงมีนโยบายท่ีจะสมานไมตรีกับมอญและ
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รวมมอญกับพมาเขาเปนชาติเดียวกัน พระองคทรงผูกนําใจชาวมอญโดยการรับอารยธรรมตางๆ จาก

มอญมาใชในพมา อีกท้ังยังรับชาวมอญเขาทํางานในกองทัพและมอบตําแหนงสําคัญให แตเม่ือสิ้น

สมัยการปกครองของพระเจาตะเบงชะเวตี้ ชาวมอญตองประสบความเดือดเนื้อรอนใจในสมัยของพระ

เจาบุเรงนอง ( Bayinnaung พ.ศ. 2094-2124) แมวาพระองคจะถือธรรมเนียมปฏิบัติตอชาวมอญ

เหมือนเกา แตการเกณฑไพรพลเขาไปรวมศึกสงครามซ่ึงบางครั้งกินเวลาของชวงการทําเกษตรกรรม 

ทําใหชาวมอญไดรับความลําบากและเกิดความอดอยาก อีกท้ังกษัตริยองคตอมาของพมา ยังปกครอง

ชนชาติมอญดวยความกดข่ี จึงทําใหชาติพันธุมอญในพมาเกิดความไมพอใจในพมาอยางทวีคูณข้ึน

เรื่อยๆ           

 สวนในเรื่องความสัมพันธของมอญกับพมา จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาและไดพูดคุยกับชาวมอญ

ในหมูบานทรงคนอง มีสวนหนึ่งท่ีกลาวถึง “แรงงานพมา” ท่ียายมาอาศัยอยูท่ีบริเวณหนาชุมชน และ

ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปในบริเวณอําเภอพระประแดง หรือการกลาวถึง “คนพมา” ท่ีทําใหงาน

ใหกับ “คนมอญ” ในบานของคนมอญ ในฐานะ แมบาน เปนตน 

      องค บรรจุน (2552) ตนธาร วิถีมอญ ไดศึกษาสายธาร วัฒนธรรมมอญ หนึ่งคุณคาชีวิตใน

หลากหลายชาติพันธุในสังคมไทย หนังสือเลมนี้เปรียบเสมือนการตีแผสังคมมอญท่ีแทจริง ใหไดรับรู

ประเพณีวัฒนธรรมท่ีลึกซ้ึงของคนมอญ เชน ประเพณีการบวช (งานบวชพ่ีทิดเหมือน) ประเพณีรําผี

มอญ (รําผีมอญบานอาโดด) ในขณะเดียวกัน ก็รับรูถึงความจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในปจจุบันท่ีมี

ผลกระทบตอสังคมชาวมอญมากข้ึนทุกที เนื่องจากผูเขียนเปนชาวมอญแตกําเนิด กลาววา บานของ

ตนเปนหมูบานมอญขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร เมืองชายทะเลพ้ืนท่ีราบลุมน้ําทวมถึง จึงทําใหเรา

ไดรับรูถึงความรูสึกนึกคิดของผูท่ีเปนเจาของวัฒนธรรมจริงๆ หรือคนในวัฒนธรรมนั้น (Emic)    

 กิตติ  วรกุลกิตติ (2533) มอญเสียเมือง ศึกษาชนชาติมอญวามอญคือใคร  พบวามอญเปน

ชนชาติท่ีสืบเชื้อสายจากมองโกล และภาษาของชนชาติมอญ ถูกจัดใหเปนภาษาในตระกูลออสโตร

เอเซียติค ขอมูลสวนใหญในหนังสือเปนขอมูลท่ีอางอิงจาก พงศาวดารพมา และพงศาวดารมอญ ตาม

ประวัติศาสตรมอญ กลาววา “สะเทิม” เปนเมืองท่ืเจริญและรุงเรืองมาก เพราะมีการติดตอคาขายกับ

ประเทศอ่ืนๆ ไมวาจะเปนอินเดียหรือลังกา        

 ในความคิดเห็นของผูศึกษา หนังสือเลมนี้ สนับสนุนขอสังเกตของผูศึกษาท่ีวา ชาวมอญสวน

ใหญมักชอบตั้งถ่ินฐานอยูใกลน้ํา จากท่ีไดสังเกตจากพ้ืนท่ีหมูบานมอญท้ังสองท่ีไดมีโอกาสไปรวบรวม

ขอมูล ท้ังมอญลาดกระบัง และมอญทรงคนองท่ีกําลังศึกษาอยู จะพบวามอญในเมืองไทยนั้นชอบอยู

ใกลน้ํา และชํานาญเรื่องเกษตรกรรมมากกวาทํามาหากินอยางอ่ืน คนมอญเกาๆ พูดใหฟงวาคนมอญ

นั้นขอใหเห็นน้ําเถอะ รับรองไมอดตาย จนมีคําพังเพยวา “ลาวอยูดอน มอญอยูน้ํา”  
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      บุญยงค  เกศเทศ (2557) มอญสยาม   ศึกษาตํานานคนมอญในประวัติและวรรณคดี 

จากพงศาวดารมอญตลอดจนเรื่องเลาเชิงตํานาน “มะกะโท” ในคําใหการชาวกรุงเกา หนา 18 บันทึก

ไววา ในครั้งนั้นมีชายหนุมคนหนึ่งชื่อ มะกะโท เปนเชื้อสายมอญ เปนบุตรชาวบานตั้งบานเรือนอยูใน

เมืองมุตะมะ ในรามัญประเทศ ไดเขามาเปนขาสวามิภักดิ์ในสมเด็จพระรวงเจา พระองคทรงโปรด

ปรานชุบเลี้ยง มะกะโทเปนคนมีวาสนา รูปโฉมดี มีสติปญญาดี มีความกตัญูรูคุณและเปนท่ีรักของ

คนท่ัวไป          

 นอกจากนี้ยังศึกษาเรื่องราวของมอญท่ีเก่ียวกับไทย ความผูกพันระหวางมอญกับสยาม มี

หลักฐานระบุวา กรุงสยามไดรับพระธรรมศาสตรมาจากมอญ ปรากฏหนังสือคําอธิบายพระราช

พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 1 หนา 36 ในแผนดินสมเด็จพระมหาธรรมาธิราช เม่ือกรุงศรี

อยุธยายังเก่ียวของกับกรุงหงสาวดีอยู กฎหมายมนูธรรมศาสตร (พระธรรมศาสตร) ไดถูกแปลเปน

ภาษารามัญเขามาในกรุงสยาม จากนั้นจึงมีผูแปลจากภาษารามัญมาเปนภาษาไทย 

มนธิรา  ราโท และขนิษฐา  คันธะวชิยั (2552) มอญในแผนดินสยาม ไดศึกษาการอพยพของ

ชาวมอญเขาสูแผนดินสยามและบทบาทของสตรีมอญในราชสํานักสยาม ชาวมอญเปนองคประกอบ

หนึ่งของประชากรในสังคมไทย ซ่ึงมีลักษณะเปนพหุสังคมจากการผสมกลมกลืนกลุมชาติพันธุตางๆให

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในรัฐชาติไทย ชาวมอญในเมืองไทย หมายถึงชาวมอญท่ีอพยพมาจาก

อาณาจักรมอญในพมาตอนลางและไดมาตั้งถ่ินฐานอยูบริเวณสองฝงแมน้ําเจาพระยาตอนเหนือ

กรุงเทพฯข้ึนไปจนถึงนครสวรรค และตามลําน้ําแมกลองในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีลงมาถึงเพชรบุร ี

รวมท้ังแหลงสําคัญคือ “ปากลัด” หรือพระประแดงในจังหวัดสมุทรปราการ   

 มอญท่ีอพยพเขามาสวนใหญเปนมอญจากเมืองเมาะตะมะ ซ่ึงเปนเมืองท่ีไดรับความกดดัน

และบีบค้ันจากพมามาก เนื่องจากเปนเมืองท่ีตั้งอยูใกลพรมแดนไทยและเปนชุมทางซ่ึงมีทางรวมท่ีจะ

เขาสูไทย 2 ทาง พมาจึงมักใชเปนเมืองประชุมพล เกณฑเสบียงอาหารและชาวเมืองเขากองทัพกอน

ยกมาตีไทย ทําใหชาวมอญท่ีนั่นไดรับความเดือดรอนจึงพยายามกอการกบฏตอตานพมา เม่ือไมสําเร็จ

ก็พากันอพยพหนีมาเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีมอญอพยพมาจากเมืองอ่ืนๆอีก เชน เมืองหงสาวดี เมือง

มะละแหมง เมืองเร และเมืองแครง เปนตน       

 นอกจากนี้มีการกลาวถึง สตรีมอญในราชสํานักสยาม ชาวมอญกลายเปนกองกําลังหนึ่งท่ี

สําคัญของอาณาจักรสยาม ตามหลักฐานท่ีปรากฏตั้งแตสมัยอยุธยาตอเนื่องมายังสมัยธนบุรี และสมัย

รัตนโกสินทร การเขามาของสตรีในราชสํานักนั้น สวนหนึ่งเกิดจากการผลักดันของกลุมขุนนางเครือ

ญาติของสตรีมอญ ท่ีสวนใหญคือ หัวหนาชาวมอญฝายชายท่ีไดรับราชการตําแหนงสําคัญ เชน 

หัวหนาดูแลปกครองชาวมอญ ตระกูลเจาพระยามหาโยธา (เจง คชเสนี) เปนหนึ่งในตระกูลขุนนาง

และสตรีมอญ ท่ีสตรีมีบทบาทในราชสํานัก สตรีคนสําคัญคือ เจาจอมมารดาซอนกลิ่น เปนธิดาของ
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พระยาดํารงคราชพลขันธ (จุย) เจาเมืองนครเข่ือนขันธ (พระประแดง) พระยาดํารงคราชพลขันธเปน

บุตรของพระเจามหาโยธา (ทอเรียะ) ซ่ึงเปนบุตรของเจาพระยามหาโยธา (เจง)   

 ตอไปเปนการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีอําเภอพระประแดงโดยรวม ตั้งแตลักษณะ

ท่ีตั้ง สภาพภูมิศาสตร ไปถึงภูมิหลังและประวัติความเปนมาของอําเภอพระประแดง คําวา พระ

ประแดง นครเข่ือนขันธและปากลัด ท้ังสามชื่อนี้ลวนเปนชื่อท่ีเคยเปนชื่อของอําเภอพระประแดง

ท้ังสิ้น การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย เก่ียวกับอําเภอพระประแดง สามารถทําใหเขาใจถึงสภาพ

สังคมโดยรวมของอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงผูศึกษาไดรวบรวมและเลือกงานวิจัย

ในแตละเลม ท่ีตางสาขากัน  ไมวาจะเปน ขอมูลดานสถาปตยกรรมและขอมูลดานสังคมและ

วัฒนธรรม เพ่ือใหไดขอมูลหลายๆดานมาประกอบการวิเคราะห หรือการศึกษาชุมชนมอญในพ้ืนท่ี

อําเภอพระประแดง ซ่ึงไดรวบรวมชุมชนมอญหลายชุมชนท่ีกระจายตัวกันอยูในอําเภอพระประแดง 

ซ่ึงหนึ่งในนั้นก็มีหมูบานมอญทรงคนองแหงนี้ดวย  

3. วรรณกรรมเกี่ยวกับมอญพระประแดง 

สรัญญา  ชูชาติไทย (2543) แนวทางการอนุรักษหมูบานมอญพระประแดง : กรณีศึกษา 

หมูบานทรงคะนอง (สะกดตามชื่องานวิจัยแตท่ีปายหมูบานเขียน ทรงคนอง) งานวิจัยเลมนี้ไดศึกษา

สภาพโดยรวมของหมูบานทรงคนอง พ้ืนท่ีจังหวัดพระประแดง เนนดานสถาปตยกรรมและภาพรวม

ของหมูบาน ความเปนมาของอําเภอพระประแดงและชาวไทยมอญ มีดานประวัติศาสตรของพ้ืนท่ี 

สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินและวิวัฒนาการของลักษณะพ้ืนถ่ินเรือนไทยมอญ วิวัฒนาการการตั้งถ่ินฐานของ

ชาวไทยมอญท่ีมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของเทศบาลเมืองพระประแดง โดยการวิเคราะห

จากแผนท่ีสามารถแบงได 4 ชวง ตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการพัฒนาเมืองพระประแดงและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยใชเอกสารประกอบการวิเคราะหจากหลักฐานระวางท่ีดิน 

ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2446) จากสํานักงานท่ีดินอําเภอพระประแดง แสดงถึงการจับจองท่ีดินในรัชกาลท่ี 5 

แผนท่ีภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2495, พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2541 

ชวงท่ี 1 การตั้งเมืองนครเข่ือนขันธ (พ.ศ. 2358 – รัชกาลท่ี 5)  

ชวงท่ี 2 การตั้งเมืองพระประแดง (รัชกาลท่ี 6- พ.ศ. 2503) 

ชวงท่ี 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 1-5 (พ.ศ. 2504-2529) 

ชวงท่ี 4 แผนพัฒนาฉบับท่ี 6 ถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2530-ปจจุบัน)  
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ศึกษาแนวคิดท่ีเ ก่ียวของกับการอนุรักษชุมชน กําหนดเขตอนุรักษและการศึกษา

องคประกอบทางกายภาพเพ่ือการอนุรักษ โดยงานวิจัยของสรัญญา ชูชาติไทย ไดวิเคราะห

องคประกอบทางการภาพทางสังคมของชุมชนทรงคนอง โดยคนหาลักษณะเดนของพ้ืนท่ี ( Major 

Characteristics) เปนการหาเอกลักษณและลักษณะสําคัญของพ้ืนท่ีท่ีควรอนุรักษ แมวาจะเปน

วิทยานิพนธท่ืเก่ียวของกับเรื่องของสถาปตยกรรมเปนสวนใหญ แตขอมูลในสวนของพ้ืนท่ีก็เปนไปและ

ตรงตามกับท่ีผูศึกษาไดลงพ้ืนท่ีไปคนควาขอมูล เพราะสถาปตยกรรมสวนใหญในอําเภอทรงคนอง ก็

เปนบานและวัดเปนหลัก ซ่ึงบานในหมูบานมอญทรงคนอง บางหลังก็ยังอนุรักษความเปนมอญเอาไว 

 จากการท่ีผูศึกษาไดลงสนามสัมภาษณชาวบาน คนมอญสวนใหญหากบานชํารุดเสียหายถา

จะตองสรางบานใหม ก็มักจะสรางใหใหญกวาเดิม ไมนิยมสรางเล็กกวาเดิม บานในหมูบานมอญทรง

คนองหลังท่ีไดรับความเสียหาย หรือชํารุดทรุดโทรม ก็จะถูกสรางหรือปรับปรุงเปนแบบบานท่ีรวม

สมัยมากข้ึน เปนบานปูนทาดวยสีสันตางๆ ไมเปนบานไมเหมือนกอน หรืออาจจะมีบางบานท่ีเก็บสวน

บานไมเดิมท่ียังใชการไดดีเอาไว และตอเติมสวนบานปูนเขามา 

   ผุสดี  ทิพทัส และสุวัฒนา  ธาดานิติ (2532) การศึกษาชุมชนมอญ ในพื้นที่อําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ศึกษาขอมูลท่ัวไปของชุมชนมอญในพ้ืนท่ีอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ซ่ึงในขณะนั้น ชุมชนมอญท่ีอําเภอพระประแดงมีท้ังหมด 16 หมูบาน ใน 4 ตําบล อยู

บนฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา 15 หมูบาน ในตําบลบางพ่ึง ตําบลตลาด ตําบลทรงคะนอง และ

ตั้งอยูบนฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาหรือฝงกรุงเทพมหานครอีก 1 หมูบาน ในตําบลบางหญา

แพรก หมูบานมอญท่ีตั้งอยูริมคลองลัดหลวงในตําบลบางพ่ึงสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก มี

การรักษาประเพณีรําผีเปนประจําทุกป เปนเอกลักษณของชุมชนท่ีควรแกการอนุรักษไว และควบคุม

สภาพแวดลอมใหปลอดจากมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงอยูในบริเวณถัดออกไป   

 นอกจากนี้งานวิจัยเลมนี้ยังไดศึกษา สภาพบานเรือนในหมูบานทรงคนองวาไมเปลี่ยนแปลง

ไปมากนัก ยังมีสภาพเดิม และมีอาคารบานเรือนรุนเกาหลงเหลืออยูมาก อาคารบานเรือนในชุมชน

มอญทรงคนอง  สวนใหญสรางข้ึนในรัชกาลท่ี 2 และ 3 ซ่ึงวัดสวนใหญก็สรางข้ึนพรอมๆกัน

นอกจากนั้นยังมีเอกลักษณท่ีเดนชัดทางดานวัฒนธรรมและประเพณี จึงควรสงเสริมใหมีการรักษา 

ฟนฟู และสาธิตกิจกรรมและประเพณีมอญในอดีตใหคงอยูตลอดไป     

 งานเขียนของ Robert Halliday ไมวาจะเปนหนังสือ บทความหรือเอกสาร เก่ียวกับประเทศ

ไทยไวหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือ Mon in Siam เปนหนังสือเก่ียวกับการศึกษาชาติพันธุมอญ ใน

ประเทศไทยตั้งแตสมัยเปนประเทศสยาม ถูกตีพิมพใน Journal of the Burma Research Society, 

volume XII, Part II ใน ค.ศ. 1922 (Robert Halliday, 1922: 69 อางถึงใน ผุสดี  ทิพทัส และ สุ-

วัฒนา  ธาคานิติ, 2532: 1-11)  โดยในหนังสือของ R. Halliday ไดศึกษามอญท่ัวทุกพ้ืนท่ีในสยาม 
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ไมไดเฉพาะเจาะจงพ้ืนท่ีใดเปนพิเศษ แตมีการระบุถึงพ้ืนท่ีของชุมชนปากลัด วาเปนพ้ืนท่ีอยูริมแมน้ํา

เจาพระยาและมีคลองสายเล็กสายนอยมากมาย คนมอญในชุมชนปากลัด ยังคงใชภาษามอญใน

ชวงแรกและเริ่มใชนอยลงในชวงหลัง แมวาจะอยูในชุมชนของคนมอญดวยกันเองก็ตาม จากการท่ีได

เขาไปในชุมชนมอญในท่ีตางๆ เขาพบวา ถาเปนชุมชนมอญท่ีอยูหางไกลชุมชนไทยและคนเชื้อสาย

อ่ืนๆมากเทาใด มอญก็ยังคงรักษาเอกลักษณทางภาษาและวัฒนธรรมไวไดมากกวาชุมชนมอญท่ีเขาไป

ใกลชิดกับชุมชนไทย   

สรัชชา เวชพฤติ (2539) เอกลักษณทางวัฒนธรรม การติดตอทางวัฒนธรรมและ

กระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมในชุมชนมอญ ตําบลทรงคะนอง อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ  ศึกษาปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการรักษาเอกลักษณและการสูญเสีย

เอกลักษณทางวัฒนธรรมของมอญในอําเภอพระประแดง โดยใชกรอบแนวคิดเก่ียวกับ วัฒนธรรมและ

การติดตอทางวัฒนธรรม ตลอดจนการผสมผสานทางวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

งานวิจัยเปนการสังเกตการณอยางมีสวนรวมและการสัมภาษณแบบเจาะลึก จากงานวิจัยพบวาผูนํา

ทางดานตาง ๆ ในชุมชนมีสวนชวยใหชุมชนดํารงอยูได เชน ผูนําทางการเมือง ท่ีมีสวนชวยรักษา

เอกลักษณทางวัฒนธรรมผานการมีบทบาทเปนกํานันหรือผูใหญบาน ผูนําทางศาสนา ท่ีมีสวนชวย

รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม คือ เจาอาวาส      

 จากการวิจัยสามารถนํามาสอดคลองกับงานศึกษาของผูศึกษาได คือ ผูนําทางดานตาง ๆ ใน

ชุมชนยังคงเปนผูท่ีมีสวนชวยในการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมเอาไวได ดังท่ีสรัชชา เวชพฤติได

กลาวสรุปเอาไววา เจาอาวาสวัดคันลัด ในฐานะผูนําทางศาสนาของชุมชน เปนบุคคลท่ีชาวบานเคารพ

นับถือและเชื่อวามีความรูดานศาสนามากกวาบุคคลอ่ืน ๆ ไดชวยรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมดวย

การ ใชภาษาพูด ภาษาเขียน และประเพณีตาง ๆ เชน ประเพณีแหหงษ-ธงตะขาบ ซ่ึงในปจจุบันก็

ยังคงเปนเชนนั้นอยู แมวาเจาอาวาสจะเปลี่ยนรูปไปแลวก็ตาม แตเจาอาวาสวัดคันลัดในฐานะผูนํา

ดานศาสนายังคงทําหนาท่ีรักษาเอกลักษณ (อัตลักษณ) ทางวัฒนธรรมของหมูบานมอญทรงคนองไว

ไดดวยการใชภาษาพูดหรือภาษาเขียน รวมท้ังประเพณีแหหงษ-ธงตะขาบท่ียังสืบทอดมาจนถึง

ปจจุบัน  

อัฐภิญญา ศรีทัพ (2559) แนวทางการอนุรักษ และสืบสานประเพณีแหหงส ธงตะขาบของ

ชาติพันธุมอญตําบลทรงคนองอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาความเปนมา ความ

เชื่อ ในประเพณีแหหงส ธงตะขาบ ของชาติพันธุมอญ ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ และศึกษาแนวทางการอนุรักษ และสืบสานประเพณีแหหงสธงตะขาบ นอกจากนี้ยัง

ศึกษาคุณประโยชนในประเพณีแหหงส ธงตะขาบอีกดวย 
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งานการศึกษาฉบับนี้ถือเปนการศึกษาท่ีใหมท่ีสุดในการศึกษามอญ พ้ืนท่ีเขตพระประแดง อีก

ท้ังยังเปนการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงพ้ืนท่ีศึกษาท่ีชาติพันธุมอญ ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการอีกดวย อัฐภิญญา ศรีทัพ กลาวถึงประเพณีแหหงส ธงตะขาบไดอยางละเอียด

 ความเชื่อในการแหหงส ธงตะขาบ ตํานานและคําบอกเลาตาง ๆ มีความคลายคลึงกับขอมูล

ท่ีผูศึกษาไดรับมาวา ชาวมอญเชื่อวา ตะขาบเปนของสูง และหงสก็มีความสําคัญในฐานะเปน

สัญลักษณของชาติพันธุมอญ ชาวมอญท้ังหลายยังคงภาคภูมิใจในอัตลักษณของประเพณีของตน โดย

การแหหงสท่ีเปรียบเสมือนตัวแทนชาติกําเนิดของตน  
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บทที ่3  

มอญในไทย 

 เนื้อหาในบทนี้กลาวถึง เรื่องราวของชนชาติมอญในไทย โดยเปนขอมูลทางประวัติศาสตร

เก่ียวกับการอพยพเขามาของคนมอญในประเทศไทย ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ ประวัติความ

เปนมาของมอญในประเทศไทย กลาวถึงท่ีมาวามอญเปนใคร มาจากไหน สืบเชื้อสายมาจากกลุมใด 

ตลอดจนชื่อเรียกท่ีมอญใชเรียกตนเอง และชื่อท่ีมอญเปนท่ีรูจักกับโลกภายนอก กลาวถึง การอพยพ

ของมอญเขาสูประเทศไทย เสนทางการอพยพท่ีใชเขาสูประเทศไทย สาเหตุของการอพยพเขาสู

ประเทศไทย โดยแจกแจงสาเหตุหลักท่ีเปนผลในการตัดสินใจอพยพของมอญ รวมถึงถ่ินท่ีอยูอาศัย

ของมอญในประเทศไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจนประวัติความเปนมาของเมืองพระประแดง 

หรือนครเข่ือนขันธ ซ่ึงเปนอําเภอท่ีตั้งของ ตําบลทรงคนอง ท่ีมีหมูบานมอญทรงคนองเปนหมูบานชาว

มอญท่ีใหญท่ีสุดในบริเวณนั้น    

ประวัติความเปนมาของมอญในประเทศไทย     

 “ชาวมอญ” เปนชนเผามองโกลอยด (Mongoloid) ซ่ึงมีถ่ินฐานเดิมอยูทางตะวันตกของ

ประเทศจีนนักปราชญทางภาษาศาสตรและทางมนุษยวิทยาไดจัดพวกมอญไวในภาษาตระกูลมอญ-

เขมร (Mon-Kmer) หรือบางท่ีเรียกวาตระกูลออสโตรเอเชียติค (Austro-Asiatic) หมายถึงภาษา

เอเชียตะวันออก (Labar Frank, 1964: 95 อางถึงใน ผุสดี  ทิพทัส และ สุวัฒนา  ธาคานิติ, 2532: 

2-1)  จากประวัติศาสตรการอพยพของชาวมอญไดบันทึกไววาอพยพมาจากทางประเทศจีนทางใต 

หรือทางอินเดียใตและมาข้ึนฝงตะวันออกของแมน้ําอิรวดีเหมือนกัน     

 หลังจากท่ีอพยพจากประเทศจีนลงมาทางใตไดมาตั้งอาณาจักรข้ึนทางฝงตะวันออกของ

แมน้ําอิรวดีในประเทศพมาตอนลาง อาณาจักรมอญตองลมลุกคลุกคลานอยูตลอดระยะเวลากวา 700 

ปท่ีตั้งอยูในพมาตอนลางเพราะศึกภายในภายนอกซ่ึงมีพมาเปนศัตรูสําคัญในระหวางนั้นชาวมอญได

พากันอพยพเขามาตั้งหลักแหลงอยูในประเทศไทยอยูเนืองๆ ชาวมอญเหลานั้นไดมาเปนกําลังสําคัญ

สวนหนึ่งของไทยและไดสืบลูกหลานมาจนกระท่ังปจจุบัน (ผุสดี  ทิพทัส และ สุวัฒนา  ธาคานิติ, 

2532: 2-1)  
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มอญ (Mons) ตั้งถ่ินฐานอยูบริเวณเมียนมาตอนลาง (Lower Myanmar) ดานตะวันออกของ

แมน้ําอิรวดี (Ayeyarwady) ระหวางแมน้ําสะโตง (Sittoung) กับแมน้ําสาละวิน (Tankwin) นาเชื่อ

วามอญอพยพมาจากอินเดียใต จากรองรอยคําเรียกชื่อมอญของพมาวา “เตลง” (Talaing) โดย

ปรากฏอยูในจารึกพมาตั้งแตปพ.ศ. 1650 สมัยพระเจาอโนรธา นักวิชาการบางสวนคาดวาเปนคําท่ี

พมาใชเรียกคนมอญทางตอนใตท่ีอาศัยปะปนอยูกับชาวอินเดียท่ีมาจากตลิงคะ (ตลิงคะนะ) หรือรัฐเต

ลังคานา (Talangana) ประเทศอินเดียในปจจุบัน (องค  บรรจุน, 2561: 17) มีการปรากฏของ

หลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษรมากมายเก่ียวกับการยืนยันคําเรียกชื่อแสดงตัวตนของมอญ ท้ังชื่อท่ี

ชนชาติอ่ืนใชเรียกมอญ หรือชื่อท่ีมอญใชเรียกตนเอง      

 มอญเปนชาติเกาแกตามพงศาวดารกลาววาเปนชนชาติแรกท่ีมาตั้งพ้ืนฐานอยูเปนเวลาหลาย

ศตวรรษกอนคริสตกาล และเรียกตัวเองวารามัญ (Raman) แตพมาเรียกมอญวาตะเลง ซ่ึงเขาใจวา

เพ้ียนมาจากคําวา Talingana ซ่ึงเปนแควนหนึ่งทางภาคตะวันตกเฉียงใตของอินเดีย (สนธยา  รามัญ

อุดม, 2534: 1) 

พมาเรียกชนชาติมอญวา ตะเลง (Taling) สวนไทยเรียกชนชาติมอญวา รามัญ (Rainan) 

หรือมอญ (Mon) ชาวตะวันตกในสมัยโบราณเรียกชนชาติมอญวา เพกวน (Peguan) แตปจจุบันก็เลิก

ใชไปแลว (Labar Frank, 1964: 95) (ผุสดี  ทิพทัส และ สุวัฒนา  ธาคานิติ, 2532: 2-1)   

 ในการวิเคราะหคําวา มอญ, รามัญ, ตะเลง ( Mon, Raman, Talaing) ของสุภรณ โอเจริญ 

กลาววา                   

 มอญ เปนชนชาติหนึ่งซ่ึงมีภาษาพูดอยูในตระกูลมอญ-เขมร (Mon-kmer) ในอดีตเคยมี

ดินแดนอยูในบริเวณท่ีเปนพมาตอนลาง (Lower Burma) ปจจุบัน และเรียกชื่อประเทศของตนวา 

“รามญญเทส” หรือรามัญประเทศ ดังจะเห็นไดจากจารึกกัลยาณี ซ่ึงไดกลาวถึงประเทศมอญในตอน

ข้ึนตนคาถาภาษาบาลีวา  

“ รามญญเทสปติภ-ู     รามาธิปตินา กตา 

ชินสาสนส˚สุทธิ         ต ปวตติ กถียเต” 

สวนฉบับภาษามอญก็มีคําวา “ระรมัน” Rah Raman ซ่ึงหมายรวมถึงอาณาเขตของ 3 

จังหวัดของพะสิม (Bassein) หงสาวดี (Pegu) และเมาะตะมะ (Martaban) นอกจากนี้นักภูมิศาสตร

ชาวอาหรับยังไดกลาวถึงประเทศมอญในพมาตอนลางโดยใชชื่อวารามัญเทส (Ramannadesa) ดัง

ปรากฏในหนังสือ Book of Routes and Provinces ของ Ibn Khordadzebeh พ.ศ. 1387-1391 

(ค.ศ. 841-848)     
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คําวา “มอญ” (Mon) นั้น ซี. โอ. แบลกเดน (C. 0. Blagden) นักปราชญทางภาษาทานหนึ่ง 

กลาววาเปนคํา ๆ เก่ียวกับคําวา “รามัญ” (Raman) แตในจดหมายเหตุของมอญ เชนใน Pest 

Chronicles จะใช Man ซ่ึงเปนรูปคําเกาแทนและถาเราสืบกลับไปในจารึกสมัยกลางจะพบรูป Rman 

ตัว R ขางหนารากคําเปนอุปสรรค (prefix) ชนิดหนึ่ง ซ่ึงมาในภาษาปจจุบัน อุปสรรคนี้ก็หายไปและ

เวลาอานก็คงจะออกเสียงเปน Reman (รมัน) โดยเนนท่ีพยางคทาย และในท่ีสุดก็เพ้ียนมาเปนมอญ 

สวนคํา “รามัญ” (Ramañña) นั้นเปนรูปท่ีบัญญัติข้ึนจากรูป Rman เพ่ือใชในภาษาบาลี ในสมัยท่ียัง

นิยมใช ñ ลงทายแทน n และดึงใหเขาตามกฎภาษาบาลี (ท่ีวาดวยตัวสะกดตัวตาม) โดยการซอน ñ 

อีกตัวหนึ่งแลวเติม a ขางทาย จึงไดเปนรูป Ramañña สวนความหมายนั้นคงจะมีแตไมเปนท่ีปรากฏ

แนชัด ชาวมอญบางคนไดอธิบายวาชื่อประเทศของตนมีความหมายวา เปนท่ีหนึ่ง ในแงท่ีวาพวกเขา

เปน the first of mankind (ท่ีหนึ่งในมนุษยชาติ)      

 สวนคําวา “ตะเลง” (Talaing) นั้นเปนท่ีถกเถียงกันมากในหมูนักภาษาศาสตรและนัก

มานุษยวิทยาถึงท่ีมาและความหมาย อยางไรก็ตามท้ัง เมยออง (May Oung) และชารลส ดูรัวเซลล 

(Charles Duroiselle) ก็ไดพิสูจนใหเห็นแลววา ตามท่ีคนจํานวนมากเชื่อวาพระเจาอลองพญาเปนผู

เริ่มใชคําตะเลงในความหมายวา (ผู) ท่ีถูกเหยียบย่ํา (down trodden) เรียกพวกมอญหลังจากท่ีมีชัย

ชนะเหนือพวกมอญใน พ.ศ. 2500 นั้นไมถูกตองอยางยิ่ง เพราะคําตะเลงนี้ เปนท่ีรูจักของพมามา

ตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี 20-21 แลวยังมีปรากฏอยูในงานเขียนของพมาในชวงดังกลาว และยังเปนท่ีรูจัก

ของชาวจีนในตนพุทธศตวรรษท่ี 22 ซ่ึงใชคํานี้เรียกพลเมืองท่ีอาศัยในหงสาวดี (Pegu) อีกดวย 

นอกจากนี้ชารลส ดูรัวเซลล และมอง มยา (Maung Mya) ยังไดอางถึงจารึกพ.ศ. 1650 (ค.ศ. 1107) 

และจารึกพ.ศ. 1625 (ค.ศ. 1082) ตามลําดับ วามีคําตะเลงปรากฏอยู ซ่ึงแสดงวาคํา ๆ นี้พมาใชเรียก

พวกมอญมาแลวในสมัยของพระเจาอนิรุธ (Anawrahta พ.ศ. 1587-1620)    

 และแมจะเปนท่ียอมรับกันแลววา คําตะเลงใชกันมาตั้งแตสมัยพระเจาอนิรุธ แตในเรื่องท่ีมา

นั้นนักภาษาศาสตรก็ยังมีความเห็นแตกแยกเปน 2 หฤษฎี ๆ หนึ่งบอกวา Talaing กรอนมาจาก Ita-

lerm ซ่ึงแปลวาพอ-ทําลาย หรืออาจใชในความหมายวาลูกผสม (half-caste) เรียกพวกท่ีเกิดจาก

มอญกับชาวเตลุคุ (Telugu) อีกทฤษฎีหนึ่งกลาววา Talaing มาจาก Telingana หรือ Talingana ซ่ึง

เดิมใชเรียกพวกท่ีอพยพมาจากแควนเตลิงคนและแควนกลิงคทางชายฝงตะวันออกของอินเดีย เขามา

ตั้งหลักแหลงอยูตามชายฝงพมา บริเวณเมืองสะเทิม, หงสาวดี, ยางกุง เปนตน แตตอมาก็ใชเรียก

พลเมืองท่ีสืบเชื้อสายมาจากพวกนี้ท้ังหมด        

 อยางไรก็ตาม ไมวา “ตะเลง” จะไดมาจากไหนและอยางไร ก็เปนอีกคําหนึ่งท่ีชาวตางชาติ

โดยเฉพาะพมาใชเรียกพวกมอญในบริเวณพมาตอนลางในอดีตมาเปนเวลานานหลายศตวรรษ แตดูจะ

เสื่อมความนิยมลงในปจจุบัน มอญเองก็ไมคอยชอบชื่อนี้และมักเรียกตัวเองวา มอญ (หรือรามัญ) 

มากกวา นอกจาก 3 คํานี้แลวในอดีตชาวตะวันตกยังใชคํา บิกวน (Peguan) เรียกพวกมอญอีกดวย 
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แตปจจุบันก็เลิกใชไปแลว (สุภรณ  โอเจริญ, 2519: 13-16)     

 ตํานานท่ีตกทอดอยูในบทเพลงท่ีกลาวถึงมอญ 3 กลุมซ่ึงมีสัญลักษณในการนับถือผี (Totem) 

ตางกันไดแก “มอญตาง” (สัญลักษณผา) อาศัยอยูในเมืองหงสาวดีมาจากลุมน้ําคงคา “มอญเตี้ย” 

(สัญลักษณมะพราว) อาศัยอยูในเมืองพะสิม มาจากแควนตลิงคะ และ “มอญญะ” (สัญลักษณ

กระบอกไมไผ) อาศัยอยูในเมืองเมาะลําเลิง (มะละแหมง) มาจากปากแมน้ําโคธาวารี ตลอดจนการรับ

วัฒนธรรมและตัวอักษรปลลวะของอินเดียใตมาพัฒนาข้ึนเปนอักษรมอญในปจจุบันขณะท่ีนักวิชาการ

จํานวนหนึ่งเชื่อวาถ่ินฐานเดิมของมอญอยูทางตะวันตกของจีน เนื่องจากเปนถ่ินฐานของชนเผา

มองโกลอยดท่ีเปนแหลงกําเนิดของภาษาตระกูลมอญ-เขมร (Mon-Khmer) ซ่ึงอพยพมาจากหิมาลัย 

จึงปรากฏรองรอยภาษามอญ-เขมรในภาษาจีนปจจุบัน เชน แยงซีเกียง ท่ีคําวา “เกียง” มาจากคําวา 

“เกริง” แปลวา แมน้ําในภาษามอญโบราณ จากหลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณคดีและความ

เชื่อมโยงทางดานวัฒนธรรมดังกลาวรวมความแลวนักประวัติศาสตรเชื่อวาชาวเตลง (มอญ) สืบเชื้อ

สายมาจากชาวอินเดียใตจากนั้นไดอพยพเขามาตั้งอาณาจักรยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน

เวลาตอมา โดยชนชาติมอญเปนชนชาติแรกๆท่ียอมรับนับถือพุทธศาสนาเถรวาท (องค  บรรจุน, 

2561: 17) 

การอพยพของมอญเขาสูประเทศไทย       

 การอพยพของมอญมีหลักฐานปรากฏครั้งแรก ในปพ.ศ. 2127 โดยนายโรเบิรด ฮัลลิเดย 

(Robert Halliday) กลาววาการอพยพครั้งสําคัญๆ มีดวยกันท้ังหมด 3 ครั้ง คือ ครั้งแรก ในสมัย

สมเด็จพระนเรศวร ครั้งท่ีสอง ในสมัยสมเด็จพระนารายณ และครั้งท่ีสาม ในสมัยสมเด็จพระเจากรุง

ธนบุรี แตถาจะถือตามหลักฐานฝายไทยก็จะมี 4 ครั้ง โดยเพ่ิมการอพยพในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศนภาลัย เขาไปอีกครั้งหนึ่ง (ผุสดี  ทิพทัส และ สุวัฒนา  ธาคานิติ, 2532: 2-3)  

1. การอพยพในสมัยกรุงศรีอยุธยา  

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏวามีหลักฐานการแสดงการอพยพเขามาครั้งสําคัญ 5 ครั้ง

ดวยกัน คือ  

1.1 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา (พ.ศ. 2112-2133)  

การอพยพครั้งนี้เกิดข้ึนหลังจากท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครงใน

พ.ศ. 2127 สืบเนื่องมาจากท่ีสมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกกองทัพไปชวยพระเจาหงสาวดีนันทบุเรงตี

เมืองอังวะท่ีเปนกบฏ แตพระเจาหงสาวดีไมไววางพระทัยและระแวงในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

จึงทรงวางอุบายใหพระมหาอุปราชากําจัดสมเด็จพระนเรศวร พระมหาอุปราชาไดใหพระยามอญ 2 
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คนคือพระยาเกียรติ พระยาราม ลงมาคอยรับสมเด็จพระนเรศวรท่ีเมืองแครง และสั่งกําชับเปน

ความลับใหพระยามอญท้ังสองคุมสมัครพรรคพวกเขาตีกระหนาบกองทัพสมเด็จพระนเรศวรทาง

ดานหลัง เม่ือพระมหาอุปราชาเขาตีดานหนา แตพระยาเกียรติ พระยารามเม่ือมาถึงเมืองแครงไดมา

เปดเผยความลับแกพระมหาเถรคันฉองผูเปนอาจารย ปรากฏวามอญชาวเมืองแครงซ่ึงเกลียดชังพมา

เพราะถูกกดมานาน พากันเขาขางสมเด็จพระนเรศวรเม่ือพระองคเสด็จมาถึงเมืองแครง พระมหาเถร

คันฉองจึงทูลเตือนใหรูและไดเกลี้ยกลอมใหพระยาเกียรติ พระยาราม ยอมสวามิภักดิ์สมเด็จพระ

นเรศวรเห็นเปนโอกาสท่ีจะทําการประกาศอิสรภาพและเลิกไมตรีกับพมา และทรงชักชวนพระมหา

เถรคันฉองกับพระยามอญท้ังสองใหเขามาอยูในกรุงศรีอยุธยาดวย ในการอพยพครั้งนี้ พระมหาเถร

คันฉองกับ พระยาเกียรติ พระยาราม ไดพาพรรคพวกชาวมอญเขามาดวยจํานวนมาก กลาวไดวาครั้ง

นี้เปนการอพยพครั้งแรกอยางเปนทางการของชาวมอญ     

 สมเด็จพระมหาธรรมราชา ไดพระราชทานบําเหน็จรางวัลแกพวกมอญท่ีสวามิภักดิ์ ทรงตั้ง

พระมหาเถรคันฉองใหเปนพระสังฆราชา พระราชาคณะท่ี พระสุเมธาจารย เจาคณะมอญ สวนพระยา

เกียรติ พระยารามนั้นโปรดเกลาฯ ใหมีตําแหนงยศชั้นพระยาพานทอง และใหเปนหัวหนาควบคุมวา

กลาวชาวมอญท่ีอพยพเขามาท้ังหมด (ประยุทธ  สิทธิพันธ, 2505: 101 อางถึงใน ผุสดี  ทิพทัส และ 

สุวัฒนา  ธาคานิติ, 2532: 2-4) บริเวณท่ีโปรดเกลาฯ ใหมอญอพยพเขามาตั้งบานเรือนอยู ไดแก 

บริเวณบานใหมมะขามหยอง บางลี่ บางชาม ปากน้ําประสบ บานไร ปาฝาย สวนครอบครัวของพระ

ยาเกียรติ พระยาราม ใหตั้งบานเรือนอยูท่ีตําบลบานขม้ินใกลพระยารามวัดขุนแลน ใกลเคียงกับ

พระราชวังของสมเด็จพระนเรศวรในพระนครศรีอยุธยา และครอบครัวญาติโยมของพระมหาเถรคัน

ฉองก็โปรดเกลาฯ ใหไปตั้งบานเรือนท่ีตําบลหัวแหลมใกลกับวัดนก วัดคางคาว อยูไมไกลจากวัดสบ

สวรรค 

1.2 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2133-2148) 

 การอพยพในสมัยนี้เกิดข้ึน 2 ครั้งดวยกันคือในป พ.ศ. 2136 พระเจาหงสาวดีสงกองทัพมา

ปราบแลวจับมอญท่ีสงสัยวาเอาใจออกหางจากพมามาชวยไทย ท้ังนี้เนื่องจากท่ีไทยประกาศอิสรภาพ

ท่ีเมืองแครง พมาไดสงกองทัพมาตีไทยถึง 5 ครั้ง แตก็พายแพกลับไปทุกครั้ง โดยเฉพาะในครั้งสุดทาย

คือในป พ.ศ. 2135 พมาก็ตองสูญเสียพระมหาอุปราชาในการทํายุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศวร พระ

เจาหงสาวดีทรงขัดเคืองพวกมอญโดนหาวามอญเอาใจมาเผื่อแผไทยจึงไมเต็มใจรบ ทําใหพมาตอง

พายแพและสูญเสียพระมหาอุปราชาถึงกับสั่งประหารชาวมอญจํานวนมาก มอญพากันกระดาง

กระเดื่องและกอการกบฏเม่ือพระเจาหงสาวดียกกองทัพมาปราบจึงพากันอพยพครอบครัวหนีเขามา

อยูในประเทศไทยเปนจํานวนหลายพันคน (Hall, 1960: 47-48)    
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ตอมาในป พ.ศ. 2138 สมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นเปนโอกาสท่ีจะยกกองทัพไปตีหงสาวดีเปน

การแกแคนพมาบาง จึงเสด็จยกกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปยังเมืองเมาะตะมะ (สมเด็จกรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ, 2505: 155) ทรงรวบรวมกองทัพมอญท่ีเขามาสมทบ แลวจึงเสด็จยกกองทัพตอไป

ยังหงสาวดี หลังจากท่ีลอมอยู 3 เดือน ก็เผอิญไดขาววาพระเจาแปร พระเจาอังวะ พระเจาตองอู ยก

กองทัพมาชวย สมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นกําลังขาศึกมีมากเกินกวาท่ีจะเอาชนะได จึงมีรับสั่งใหเลิก

ทัพกลับและไดกวาดตอนครอบครัวในหัวเมืองมณฑลหงสาวดีซ่ึงสวนใหญ ไดแก พวกมอญมาเปน

เชลยเปนจํานวนมาก ท้ังนี้เพ่ือเปนการตัดทอนกําลังขาศึก ขณะเดียวกันก็เปนการเอาผูคนมาเพ่ิม

กําลังในกรุงศรีอยุธยา (สมเด็จกรมพระยาคารงราชานุภาพ, 2505: 155) การอพยพเขามาในสมัย

สมเด็จพระนเรศวรท้ังสองคราวนี้ไมปรากฏวาไทยจัดใหพวกมอญไปอยูท่ีใด สันนิษฐานวาคงจะใหไป

อยูแถวชานเมืองพระนครศรีอยุธยารวมกับพวกท่ีอพยพเขามาในคราวแรก 

1.3 สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง (พ.ศ. 2173-2198)  

การอพยพในครั้งท่ี 3 นี้ไมปรากฏในหลักฐานฝายไทย แคมีกลาวถึงในหนังสือของนัก

ประวัติศาสตรชาวตะวันตกหลายฉบับ ซ่ึงแตงโดยอาศัยพงศาวดารพมาเปนหลัก แตก็ไมมีรายละเอียด

ของการอพยพ เพียงแตกลาวตรงกันวา ในรัชสมัยของพระเจาสุทโธธรรมราชา (Thalun พ.ศ. 2172-

2191) แหงพมา ซ่ึงตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง มอญไดรวมมือกันทํากบฏ ในขณะท่ี

พระเจาสุทโธธรรมราชาทําพิธีราชาภิเษกท่ีหงสาวดีในพ.ศ. 2175 แตก็ถูกปราบลงอยางรวดเร็ว มอญ

ท่ีกบฏก็ยังไมผอมแพ ไดถอยกลับไปตั้งหลักท่ีเมาะลําเลิง ครั้นเม่ือพมาสงกองทัพตามลงไปปราบและ

ไดจับมอญประหารชีวิตเปนจํานวนมาก มอญจึงพากันอพยพเขาสูประเทศไทย พมาไดสงทูตตามเขา

มาใหไทยสงมอญท่ีอพยพเหลานั้นกลับคืน แตไทยปฏิเสธ พระเจาสุทโธธรรมราชาก็มิไดจะเอาพวก

มอญกลับไปใหได เพราะไมประสงคท่ีจะทําสงครามกับไทย  

1.4 สมัยสมเด็จพระนารายณ (พ.ศ. 2199-2231)  

การอพยพในครั้งนี้นับวาเปนครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่ง มีผูอพยพเขามาเปนจํานวนมาก สาเหตุ

ของการอพยพครั้งนี้เนื่องมาจาก จีนไดยกกองทัพมาลอมเมืองอังวะในป พ.ศ. 2203 (Harvey, 1967: 

195-197; Hall, 1960: 67-68) พระเจาอังวะจึงสั่งมังนันทมิตร ผูเปนพระเจาอาและอุปราชครอง

เมืองเมาะตะมะ บังคับบัญชาหัวเมืองมอญฝายใตไดเกณฑมอญข้ึนไปชวยรักษาเมืองอังวะ แตพวก

มอญไมเต็มใจชวยพมาดังปรากฏวามอญท่ีถูกเกณฑจํานวน 3, 000 คน พากันหลบหนีในระหวางทาง

ท่ียกทัพข้ึนไป ครั้นเสด็จศึกแลวมังนันทมิตร จึงกลับลงเมืองเมาะตะมะ แลวใหจับกุมมอญท่ีหลบหนี

มาลงโทษ โดยใชไฟคลอกพรอมๆกัน มอญจึงพรอมใจกันเปนกบฏเขาปลนเมืองเมาะตะมะขับไลพวก

พมาออกไป และจับมังนันทมิตรไปขังไว ครั้นไดขาววาอุปราชท่ีรักษาเมืองหงสาวดีเกณฑกองทัพจะ
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ยกลงมาปราบ มอญเห็นวาจะตอสูพมาไมได จึงพากันอพยพครอบครัวจํานวนหลายพันคนออกจาก

เมืองเมาะตะมะทางเมืองสมิงถึงดานเจดียสามองค เพ่ือมาขอพ่ึงบารมีพระเจาแผนดินไทย โดยมีสมิง

นายอําเภอ 11 นาย เปนหัวหนานําเขามา        

 สมเด็จพระนารายณเม่ือทรงทราบวาพวกมอญจะเขามาสวามิภักดิ์เปนจํานวนมาก จึงโปรดฯ 

ใหขุนนางนายกองมอญเกาคุมกองทัพพวกมอญท่ีเขามาสวามิภักดิ์กอนออกไปรับครัวมอญท่ีอพยพเขา

มาใหมมายังกรุงศรีอยุธยา นอกจากนั้นไดทรงแตงตั้งนายครัวมอญท่ีเปนหัวหนาท้ัง 11 คน ใหมียศ

ศักด์ิและใหควบคุมสมัครพรรคพวกท่ีเขามาดวยกันโดยใหครัวมอญท่ีอพยพเขามาครั้งนี้ไปตั้ง

บานเรือนอยู ท่ีบานสามโคก แขวงเมืองปทุมธานี ท่ีริมวัดตองปุ และแถวคลองคูจามในชาน

พระนครศรีอยุธยา 

1.5 สมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301)  

การอพยพในชวงนี้สาเหตุสําคัญคือ สงครามระหวางมอญกับพมาในตอนปลายราชวงศอูทอง 

พมาออนแอ มอญจึงกอการกบฏ โดยมีสมิงทอพุทธเกษเปนหัวหนา (Hall, 1966: 362-363: Harvey, 

1976: 208-212) ตีหงสาวดีไดและสามารถยึดเมืองตางของพมาไดจนกระท่ังถึงเมืองอังวะ ในระหวาง

นั้นไดมีการเปลี่ยนตัวผูนํามอญ  พระยะทะละ ขุนนางกรมชาง ผูเปนพอตาของสมิงทอ มีเรื่องขัดใจ

กับสมิงทอ จึงเกลี้ยกลอมหาพรรคพวกและชิงราชสมบัติ ตั้งตัวเปนพระยาหงสาวดีในพ.ศ. 2290 สมิง

ทอสูไมไดก็หนีเขามายังกรุงศรีอยุธยา รวมท้ังพระยาพระราม พระยากลางเมือง และพระยานอยวันดี 

ศรีวรามัญ ท่ีอพยพเขามาในคราวนั้นประมาณ 400 เศษ     

 ครั้นถึง พ.ศ. 2295 พมาก็เปนฝายตีโตกลับมา ทําใหมอญตองคอยๆ ถอนตัวจากดินแดนท่ียึด

ไดในพมาตอนบน จนในท่ีสุดพ.ศ. 2297 พระเจาอลองพญาแหงพมา ก็สามารถยึดพมาตอนบนได

ท้ังหมด ในปรุงข้ึนก็ยึดไดพมาตอนกลาง และยกกองทัพไปลอมหงสาวดีในพ.ศ. 2300 พระยาหงสาวดี

เจรจาขอออนนอมตอพมา แตอุปราชาและพระยามอญอ่ืนๆ ไมยอม ดึงดันจะสูตอ จึงยกกองทัพเขา

ปลนคายพมาในเวลากลางคืน ฆาฟนพมาในคายขางหนาลมตายไปมาก แตในไมชาพมากองอ่ืนๆ ก็พา

กันออกมาชวยรบพุง จนพวกมอญแตกกลับเขาเมืองแลวพมาก็กลับเขาลอมเมืองไวอีกครั้งหนึ่ง และตี

ไดในปนั้น พระเจาอลองพญาจึงไดจับบรรดามอญท้ังชายหญิง ไมวาจะเปนไพร ผูดี ท้ังเด็กและคนแก 

ตลอดจนพระสงฆเอาไปเปนเชลย แลวใหเผาเมืองหงสาวดี พวกมอญท่ีหนีไดก็พากันอพยพเขาสู

ประเทศไทย (Harvey, 1967: 233-235) นอกจากนี้ยังมีมอญเมืองเมาะตะมะไดพากันอพยพ

ครอบครัวประมาณ 1,000 เศษ        

 ในขณะท่ีพระเจาอลองพญากําลังปราบปรามมอญท่ีหงสาวดีนั้น พวกเกว (Gwi) ก็ลุกฮือเขา

โจมตีทางเหนือของรัฐไทยใหญ ดังนั้นหลังจากท่ีปราบมอญเรียบรอยแลว ในพ.ศ. 2301 พระเจาอลอง

พญาไดสงกองทัพไปปราบพวกเกวทางตอนเหนือ และยกไปตีพวกกระแซ เมืองมณีปุระ ซ่ึงกอการ



31 

 

 

กําเริบเขาปลนสะดมพมาอยูเนืองๆ ในขณะท่ีพมากําลังปราบปรามเมืองตางๆ อยูนั้น พวกมอญจึงถือ

โอกาสท่ีพมาวุนวายอยูกับพวกกะแซและเกว กอการกบฏ ไดฆาชาวพมาท่ีไปปกครองเมืองตางๆ ของ

มอญและขับไลอุปราชพมาท่ีครองหงสาวดี พระเจาอลองพญาจึงรีบยกกองทัพกลับลงมายางกุง แต

ปรากฏวากองทหารท่ีนั่น ไดปราบปรามพวกกบฏเรียบรอยแลว พวกมอญเกรงภัยท่ีจะไดรับจากพระ

เจาอลองพญา จึงพากันอพยพเขาสูประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง (Hall, 1960: 85-86) 

2. การอพยพในสมัยกรุงธนบุรี  

หลังจากท่ีสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงกูอิสรภาพไดสําเร็จแลว ทรงตั้งราชธานีข้ึนท่ีกรุงธนบุรี 

และรวบรวมกําลังทําการขยายพระราชอาณาเขตออกไปจนถึงแดนพมาทางเหนือ เม่ือพมาเห็นไทย

เขมแข็งข้ึนและปลีกตัวเปนอิสระก็พยายามมาปราบไทย เนื่องจากกําลังมีศึกติดพันกับจีนจึงชะงักอยู 

จนกระท่ังเสร็จศึกแลวพระเจามัง-ระ (Hsin byushin, พ.ศ. 2306-2319) ก็คิดการท่ีจะมาตีกรุงธนบุรี 

การตระเตรียมเพ่ือการสงครามครั้งนี้ เปนสาเหตุท่ีนําไปสูการอพยพครั้งใหญของมอญ เพราะพมา

มักจะเกณฑมอญเขากองทัพอยูเสมอ มอญท่ีไมพอใจก็พากันหลบหนีเขามาพ่ึงไทยปรากฏวามอญท่ี

อพยพเขามาในครั้งนี้มีหลายพวกและเขามาหลายทาง      

 พวกแรกอพยพเขามาทางดานเมืองตาก ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2317 ครัวมอญท่ีอพยพเขา

มาครั้งนี้ มีสมิงสุหรายกลั่นเปนหัวหนา ไดเขาเฝาสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีและกราบทูลใหทรงทราบ

วา มอญเสียทีพมา แตกหนีมาจากยางกุงกําลังจะอพยพครอบครัวเขามาอยูในประเทศไทยอีกจํานวน

มาก เพราะอะแซหวุนก้ียกกองทัพติดตามลงมา สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีจึงโปรดใหเตรียมพลไปรับ

ครัวมอญท่ีอพยพเขามาทางดานเจดียสามองคทางหนึ่ง และดานเมืองตากอีกทางหนึ่ง  

 พวกท่ีสองอพยพเขามาทางบานนาเกาะดอกเหล็ก แขวงเมืองตาก สุวรรณเทวะกับทะมุมวย 

ซ่ึงเปนผูคุมครัวมอญเขามาในครั้งนี้ไดใหการวา ไดอพยพออกดวยกันประมาณ 1,000 เศษ แตพมา

ตามมาทันท่ีตําบลอุวาบ จึงเกิดการตอสูกัน พวกมอญไดฆาแมทัพตายแลวพากันหนีมายังเมืองตาก 

(สมเด็จกรมพระยาคารงราชานุภาพ, 2505: 457)       

 อีกพวกหนึ่งมาทางดานเจดียสามองคมีจํานวนผูอพยพมากกวาทางอ่ืน โดยมีพระยามอญท่ี

เปนหัวหนาในการกบฏตอพมาท้ัง 4 คนคือพระยาเจง พระยากลางเมือง ตละเลี้ยง ตละเกล็บ เปนผู

คุมเขามา         

 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีมีรับสั่งใหครัวมอญท่ีเขามาในครั้งนี้ท้ังหมดไปตั้งภูมิลําเนาอยูท่ี ปาก

เกร็ด แขวงเมืองนนทบุรี และสามโคก แขวงเมืองปทุมธานี ทรงตั้งพระยาบําเรอศักดิ์ เชื้อสายมอญแต

ครั้งกรุงเกา เปนท่ีพระยารามัญวงศ มียศเสมอจตุสดมภหรือท่ีเรียกวาจักรีมอญ เปนหัวหนา

ควบคุมดูแลกองมอญท่ัวไป สวนพระยามอญและพวกหัวหนาก็ทรงตั้งใหมียศศักดิ์เปนขาราชการทุก

คน มอญท่ีอพยพเขามาในครั้งนี้มีท้ังหมด 3,000 เศษ (Harvey, 1967: 259) 
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3. การอพยพในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีมอญอพยพเขามาครั้งใหญครั้งหนึ่ง ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลานภาลัยเปนจํานวนมากถึง 40,000 เศษ (สมเด็จกรมพระยาคารงราชานุภาพ, พระ

ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ร.2 2525: 227) สาเหตุท่ีทําใหมอญพากันอพยพเขามาอยาง

มากมายครั้งนี้ก็เพราะ ไมสามารถทนการเบียดเบียนจากพมาได กลาวคือ ในสมัยพระเจาปดุง 

(Bodawpaya พ. ศ. 2325-2362) ไดเกณฑผูคนพลเมืองในหัวเมืองท้ังพมาและรามัญคลอดจนเมือง

ประเทศราชตางๆ มาผลัดเปลี่ยนเวรในการสรางพระมหาธาตุท่ีเมืองเมงกุน โดยใหมีคนหางานประจํา

ครบเปนจํานวน 10,000 เสมอ เปนเหตุใหไพรพลไดรับความเดือดรอนไมมีเวลาทํามาหากินและยัง

ตองจากบานเรือนและครอบครัว นอกจากนี้ วุนกี พมาซ่ึงพระเจาปดุงตั้งใหเปนเจาเมืองเมาะตะมะ

ปกครองชาวมอญอยางขูดรีดและเบียดเบียน ทําใหชาวมอญไดรับความเดือดรอนตางๆ ดังนั้นในพ.ศ. 

2358 มอญเมืองเมาะตะมะ ถูกพมากดข่ีหนักเขาก็พรอมใจกันเปนกบฏ จับเจาเมืองกรมการพมาฆา

เสีย แลวพากันอพยพเขามายังประเทศไทยโดยมีสมิงสอดเบาเปนหัวหนา   

 มอญท่ีอพยพเขามาในคราวนี้มีจํานวนมาก และมาดวยกันหลายทาง คือ ทางดานเมืองตาก 

ทางเมืองอุทัยธานี แตสวนใหญจะมาทางดานเจดีย 3 องค เขาแขวงเมืองกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลา-นภาลัย ทรงมีพระบรมราชานุญาติใหครัวมอญท่ีอพยพเขามาครั้งนี้ไปตั้งภูมิลําเนา

อยูในแขวงเมืองปทุมธานี เมืองนนทบุรี และเมืองนครเข่ือนขันธ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้ง

สมิงสอดเบาเปนพระยารัตนจักร บรรคานาย-รามัญท่ีเปนผูใหญและมียศอยูในเมืองเดิมก็โปรดเกลาฯ 

ตั้งใหเปนพระยาทุกคน         

 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนี้ยังมีการอพยพครั้งเล็กๆ อีกครั้ งหนึ่ง ในตอนตนรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว กลาวคือ ในขณะท่ีอังกฤษกําลังทําศึกกับพมาอยูนั้น พวกรามัญ

ท่ีอยูในกรุงเทพฯ ไดเรียนทานเสนาบดีใหกราบบังคมทูลแกพระเจาอยูหัวขอยกกองทัพออกไปกวาด

ตอนครอบครัวญาติพ่ีนองท่ียังอยูในเมืองมอญเขามาไวในพระนคร จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยามหา

โยธา (ทอเรียง) คุมกองทัพรามัญออกไปรับครัวมอญเขามา แตการอพยพครั้งนี้ไมมีรายละเอียดท่ี

แนนอนเก่ียวกับจํานวนคนท่ีเขามา สันนิษฐานวาคงจะมีจํานวนไมมากและโปรดใหไปตั้งบานเรือนอยู

ท่ีเมืองนครเข่ือนขันธ (ผุสดี  ทิพทัส และ สุวัฒนา  ธาคานิติ, 2532: 2-9)   

 นอกจากนี้ องค บรรจุน ไดจําแนกการอพยพของชาวมอญอยางเปนทางการไวท้ังหมด 10 

ครั้งดวยกัน ดังนี้          

 การอพยพครั้งท่ี 1 (รัชกาลสมเด็จพระชัยราชาธิราช พ.ศ. 2082) เม่ือพระเจาตะเบงชเวตี้ทํา

สงครามชนะมีอํานาจเหนืออาณาจักรหงสาวดี ชาวมอญจํานวนมากอพยพเขาสูไทย พระมหากษัตริย

ทรงโปรดเกลาฯ ใหชาวมอญกลุมนี้ตั้งบานเรือนอยูแถบชานพระนครกรุงศรีอยุธยา  
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 การอพยพครั้งท่ี 2 (รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2127) ภายหลังสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ นายทหารมอญ คือ พระยาเกียรติ์พระยารามและพระมหาเถร

คันฉองไดเขาสวามิภักดิ์ สมเด็จพระนเรศวรฯจึงชักชวนพระยาเกียรติพระยารามและพระมหาเถรคัน

ฉองเขาไทยชาวมอญตามเมืองรายทางท่ีเกลียดชังพมาเพราะถูกกดข่ีมานานจึงอพยพตามเสด็จเปน

จํานวนมาก          

 การอพยพครั้งท่ี 3 (รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2136) ชาวมอญไดรับความ

เดือดรอนจากภาวะสงคราม เนื่องจากพระเจานันทบุเรงยกทัพเขามาทําสงครามกับไทยหลายครั้งแต

พายแพกลับไปทุกครั้ง ทําใหตองเกณฑคนเขากองทัพเพ่ือทํานาและเปนทหาร ชาวมอญเปนพวกท่ี

เดือดรอนท่ีสุดเนื่องจากอยูตรงแดนตอระหวางไทยกับพมาจึงพากันอพยพเขาสูไทย  

 การอพยพครั้งท่ี 4 (รัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง พ.ศ. 2175) สาเหตุเกิดจากชาวมอญ

ถือโอกาสท่ีพมาผลัดแผนดินทําการกอกบฏข้ึน แตไมประสบความสําเร็จถูกพมาจับประหารชีวิตเปน

จํานวนมาก ชาวมอญท่ีเหลือจึงพากันอพยพเขาสูไทย     

 การอพยพครั้งท่ี 5 (รัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช พ.ศ. 2203) ภายหลังกองทัพจีนฮอ

ยึดบัลลังกของจักรพรรดิยุงลีของจีนได จักรพรรดิยุงลีไดหนีมาอาศัยอยูกับพมา กองทัพฮอไมพอใจจึง

ตามเขามาโจมตีพมาเกณฑมอญข้ึนไปชวยรักษาเมืองอังวะ แตมอญพากันหนีทัพพมาจึงยกกองทัพ

ติดตามจับมอญสังหารอยางโหดเหี้ยมชาวมอญจึงพากันอพยพเขาสูไทย   

 การอพยพครั้งท่ี 6 (รัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ พ.ศ. 2290) เกิดความออนแอของ

พมาเม่ือปลายราชวงศตองอูดวยประสบภาวะสงครามจีนฮอและไทย มอญถือโอกาสรวบรวมกําลัง

และประกาศอิสรภาพในปพ.ศ. 2283 ภายใตการนําของสมิงทอพุทธเกษ คิดขยายอาณาเขตออกไป

ทางเหนือแตถูกพมาตีโตกลับและปราบปรามอยางหนัก ชาวมอญจึงอพยพเขาสูไทยหลายระลอก 

 การอพยพครั้งท่ี 7 (รัชกาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พ.ศ. 2317) พมาไดเกณฑชาว

มอญเปนทหารเพ่ือเตรียมยกทัพเขาโจมตีไทย มีพญาเจงเจาเมืองเตรินเปนหัวหนาทหาร มอญสวน

หนึ่งพากันหนีทัพ พมาจึงจับครอบครัวทหารมอญเปนตัวประกันและพลอยจับเอาครอบครัวของทหาร

ท่ีไมไดหนีทัพไปดวย ทหารเหลานั้นไมพอใจจึงกอกบฏรุกตีเอาเมืองคืนจากพมา แตยกทัพข้ึนไปได

เพียงเมืองละเกิง (ยางกุง) พมาสงกองทัพมาปราบ มอญสูไมไดจึงพากันอพยพเขาสูไทย   

 การอพยพครั้งท่ี 8 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พ.ศ. 2336) 

ภายหลังเมืองทวายกอกบฏ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ ทรงยกทัพไปปราบปราม หลัง

ตีเมืองสําเร็จแตไมสามารถรักษาไวได จึงเกณฑเอาชาวทวายและมอญโดยเฉพาะท่ีเปนนายทหาร

ระดับหัวหนาเขามายังไทย ครั้งนี้จึงมีจํานวนมอญอพยพเพียงเล็กนอย คาดวาโปรดเกลาฯ ใหตั้ง

บานเรือนอยูแถบคลองมอญริมแมน้ําเจาพระยา ยานวัดละมุดมอญ (ปจจุบันคือวัดวิมุตยาราม) รวม

กับพวกท่ีอพยพมาเม่ือสมัยธนบุรี และเวลาตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 



34 

 

 

ท่ีโปรดเกลาฯ ใหราษฎรสามัญตั้งบานเรือนแถบปากเกร็ดและนนทบุรี สวนท่ีเปนขุนนางและทหารคง

ใหรับราชการและตั้งบานเรือนอยูรายรอบกรุงธนบุรีริมแมน้ําเจาพระยาท้ังสองฝง เนื่องจากมอญกลุม

นี้มาจากเมืองทวายและสวนใหญเปนทหารเรือจึงโปรดเกลาฯ ใหรับราชการทหารเรือประจําโรงเรือ

หลวงสะพานพระรามหก ภายหลังเม่ือมีการยายโรงเรือหลวงมาท่ีปากคลองมอญในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ชาวมอญกลุมนี้จึงไดอพยพไปตั้งชุมชนยานวัดมอญหรือวัด

ประดิษฐารามในปจจุบัน เนื่องจากอยูใกลกับสถานท่ีทํางาน     

 การอพยพครั้งท่ี 9 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พ.ศ. 2358) พระเจาป

ดุงของพมาตองการสรางพระเจดียมินกุนใหเปนเจดียท่ีใหญท่ีสุดในโลก เกณฑแรงงานเปนจํานวนมาก 

มอญไดรับความเดือดรอนสาหัสจึงพากันอพยพเขาไทยครั้งใหญกวา 40,000 คน พระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหลานภาลัยโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟามงกุฎ (พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว) ออกไปรับครัวมอญท่ีดานเจดียสามองค     

 การอพยพครั้งท่ี 10 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2367) เจาพระยา

มหาโยธา (เจง) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดกองทัพออกไปรับญาติพ่ีนองท่ีตกคางอยูดวย

เกรงจะไดรับอันตรายเนื่องจากขณะนั้นอังกฤษเริ่มทําสงครามกับพมาซ่ึงการอพยพครั้งนั้นมีจํานวนไม

มากและเปนการอพยพครั้งสุดทายกอนพมาตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ    

 สนธยา รามัญอุดม ไดกลาวถึงการอพยพของชาวรามัญเขาสูประเทศไทยโดยยอไว 7 ครั้ง

ดวยกัน ดังนี้  

1. ระหวาง พ.ศ. 2112-2133 สมัยสมเด็จธรรมราชา  

2. พ.ศ. 2138 สมัยพระนเรศวรมหาราช เม่ือเสด็จไปตีหงสาวดี ไดกวาดตอนชาวมอญมา

เปนจํานวนมาก 

3. พ.ศ. 2205 สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช พมาเกณฑกองทัพมอญไปชวยรบศึกฮอ 

ทหารหลวงหนีทัพพมา  

4. ระหวางพ.ศ. 2133-2148 สมัยพระเจาประสาททอง มอญหลงหนีการกดข่ีของพมา  

5. พ.ศ. 2302 สมัยสมเด็จพระท่ีนั่งสุริยามรินทร ชาวมอญตะนาวศรีขอพ่ึงพระบรมโพธิ

สมภารโปรดเกลาฯใหอยูบางตะนาวศรี นนทบุรี 

6. พ. ศ. 2318 สมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชยกไปตีเชียงใหม พระยาเจง เจาเมือง

เชียงแสน หลบหนีมาพ่ึงบรมโพธิสมภาร โปรดใหตั้งบานเรือนท่ีทาทราย บางพูด บาง

ตลาดเกาะเกร็ดและบางตะไนย เรียกวา มอญเกา  

7. สมัยรัชกาลท่ี 2 สมิงสรดเขา เปนหัวหนานํามอญ 40,000 คนเขามาพ่ึงพระบรมโพธิ

สมภาร โปรดเกลาใหอยูรวมกับพวกท่ี 6 เรียกวา มอญใหม  
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การท่ีหัวเมืองมอญมีพรมแดนตอเนื่องกับไทย และเสนทางท่ีจะเขาสูประเทศไทยท่ีสําคัญอยู

ในหัวเมืองมอญถึง 2 ทาง คือ ทางดานแมละเมา และทางดานเจดีย 3 องค ทําใหการอพยพเปนไป

โดยสะดวกและงายดาย เปนเหตุใหมอญเลือกท่ีจะอพยพเขาสูประเทศไทยมากกวาจะอยูเผชิญกับ

ปญหาท่ีเกิดข้ึน (สุภรณ  โอเจริญ, 2519: 44) 

เสนทางที่ใชในการอพยพ         

 เสนทางท่ีใชในการอพยพมี 3 ทาง โดยตั้งตนจากเมืองเมาะตะมะ คือ    

 1. ทางเหนือ อพยพเขามายังเมืองตากหรือระแหง ทางดานแมละเมา เชน การอพยพในสมัย

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ในพ.ศ. 2317 มีสมิงสุหรายกลั่นเปนหัวหนา    

 2. ทางใต อพยพเขามายังเมืองกาญจนบุรี ทางดานเจดีย 3 องค ซ่ึงเปนเสนทางท่ีใชกันมาก 

เชน การอพยพในสมัยสมเด็จพระนารายณ        

 3. เขามาทางเมืองอุทัยธานี เชน การอพยพในสมัยรัชกาลท่ี 2 แหงกรุงรัตนโกสินทรราว พ.ศ. 

2358            

 จะเห็นไดวาเสนทาง 2 สายแรก เปนเสนทางเดียวกับท่ีพมาใชในการยกกองทัพเขามารุกราน

ไทยและ มอญคงจะคุนเคยกับเสนทางดังกลาว เพราะนอกจากจะเคยเขามาตอนทําสงครามแลวยัง

เปนเสนทางท่ีใชติดตอคาขายกันอีกดวย (สุภรณ  โอเจริญ, 2519: 46) 

สาเหตุของการอพยพเขาสูประเทศไทย        

 การอพยพเขาสูประเทศไทยของชาวมอญนั้นประกอบไปดวยหลายสาเหตุ ซ่ึงสาเหตุหลักก็คือ 

ผลจากภัยสงครามและการถูกบีบค้ันทางการเมือง การลี้ภัยสงครามจากการถูกกวาดตอนคนเพ่ือไป

เขารวมทัพในการทําสงครามกับชาติอ่ืนๆ หรือการเกณฑแรงงานใชในการกอสรางและทําการเกษตร

เพ่ือรวบรวมเสบียงใหแกกองทัพ เพราะมอญนั้นมีสภาพภูมิประเทศท่ีคอนขางจะอุดมสมบูรณและเปน

เมืองทาในการคาขายท่ีสําคัญแหงหนึ่งในอดีต ทําใหชาวมอญนั้นไมมีความเดือดรอนดานความเปนอยู

หรือปญหาทางเศรษฐกิจท่ีจะสามารถเพียงพอตอการเปนสาเหตุใหอพยพได    

 เปนท่ีนาสังเกตวา สาเหตุของการอพยพสวนใหญเนื่องมาจากความบีบค้ันทางการเมืองและ

ความเดือดรอนจากการกดข่ีของพมามากกวาจะเปนปญหาดานความแรนแคนในการทํามาหากิน หรือ

อัตราการเพ่ิมของพลเมืองมากจนไมสมดุลกับผลผลิต ดังเชนการอพยพของชาวจีน เพราะหัวเมือง

มอญนั้นเปนบริเวณท่ีราบลุมท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก และยังมีการติดตอคาขายกับ

ชาวตางชาติทางทะเลอีกดวย แตท้ังนี้ก็มิใชวาจะไมมีปญหาในดานเศรษฐกิจเก่ียวกับการผลิตเสีย

ทีเดียว ดังจะเห็นไดวาในบางครั้งท่ีดินท่ีอุดมสมบูรณก็ไมสามารถนํามาใชในการเพาะปลูกไดอยางเต็ม

เม็ดเต็มหนวยเพราะขาดกําลังคนเนื่องจากถูกพมาเกณฑไปทําสงครามและเสียชีวิตลงบาง บางสวนก็

หลบหนีการเกณฑไปหาท่ีอยูใหมบาง ทําใหท่ีดินเหลานั้นรกรางและแหงแลงไปอยางรวดเร็วเกิดภาวะ
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ขาวยากหมากแพง เชน ในสมัยของพระเจาบุเรงนอง (Bayinnaung พ.ศ. 2094-2124) ตอเนื่องมา

จนถึงสมัยของพระเจานันทบุเรง (Nandabayin พ.ศ. 2124-2142) นอกจากนี้ยังถูกพมาเบียดเบียน

เอาผลผลิตท่ีผลิตไดจํานวนไมมากนั้นไปอีก ดังนั้นในบางครั้งความเดือดรอนดังกลาวก็ทําใหมอญไม

สามารถทนอยูในพมาตอไปได อยางไรก็ตามปญหาดานเศรษฐกิจนี้ก็เกิดข้ึนเปนครั้งคราวและไมใช

สาเหตุสําคัญท่ีทําใหมอญอพยพเขาสูประเทศไทยเม่ือเทียบกับปญหาดานการเมืองและความกดข่ีท่ี

ไดรับจากการปกครองของพมา (สุภรณ  โอเจริญ, 2519: 41)     

 นอกจากสาเหตุดังกลาวท่ีทําใหมอญไมสามารถทนอยูในบานเมืองของตนไดตอไปแลว ยังมี

ปจจัยท่ีสงเสริมใหชาวมอญพากันอพยพเขามาอยูในประเทศไทยท่ีสําคัญ คือ  

1. ความเบื่อหนายและความเดือดรอนจากภาวะท่ีถูกเกณฑแรงงานอยูเสมอท้ังในยามศึกและ

ยามสงบ ดังจะเห็นไดวาในการทําสงครามของพมาแตละครั้งไมวาจะเปนการทําสงครามกับไทยหรือ

กับประเทศอ่ืน ๆ เชน จีน มอญมักถูกเกณฑเขาในกองทัพไปรวมทําสงครามดวยเสมอ ภาวะดังกลาว

นอกจากจะกอใหเกิดความเดือดรอนพลัดพรากจากครอบครัวแลว บางครั้งยังตองสูญเสียชีวิตอีกดวย

นอกจากนี้การท่ีหัวเมืองมอญตั้งอยูระหวางไทยกับพมาซ่ึงเปนศัตรูกัน ทําใหหัวเมืองมอญกลายเปนจุด

ยุทธศาสตรสําคัญระหวางประเทศท้ังสอง ชาวมอญจึงรูสึกไมสงบและไมปลอดภัยท่ีจะอยูในบานเมือง

ของตนตอไป เพราะมีนอยครั้งท่ีบานเมืองจะอยูในภาวะปกติ สวนใหญแลวมักถูกรุกรานอยูเสมอเพ่ือ

ใชเปนทางผานและเกณฑแรงงานไปใชในการสงคราม สวนในยามสงบมอญก็ถูกเกณฑแรงงานใน

กิจการตาง ๆ ของพมา เชน ในสมัยของพระเจานันท-บุเรง ชาวมอญถูกเกณฑใหทํานาในท่ีนาของ

พระมหาอุปราชและยังตองซ้ือขาวจากพระมหาอุปราชอีกดวย หรือในสมัยของพระเจาปดุง 

(Bodawpaya พ.ศ. 2325-2562) ชาวมอญก็ถูกเกณฑใหสรางพระมหาธาตุท่ีเมืองเมงกุน  ความ

เดือดรอนนี้ทําใหชาวมอญพากันอพยพหาท่ีตั้งหลักแหลงใหม และท่ีเลือกอพยพเขาสูประเทศไทยก็

เพราะมีความชํานาญในเสนทาง เนื่องจากไดรวมในกองทัพพมาเขามาทําสงครามในแดนไทยอยูเสมอ 

(สุภรณ  โอเจริญ, 2519: 42) 

2. ความสัมพันธระหวางมอญกับไทยเปนไปดวยดีเม่ือเปรียบเทียบกับพมา มอญรูสึกเปนมิตร

กับไทยมากกวาพมา เพราะโดยท่ัวไปแลวไทยไมมีนโยบายตอตานชาวมอญ ไมวาจะเปนกรณีท่ีมอญ

อพยพเขามาอยูในประเทศไทยหรือเม่ือไทยมีอํานาจเขาไปปกครองหัวเมืองมอญ ไทยมักจะใชนโยบาย

ประนีประนอมและไมไดเขาไปปกครองโดยตรง แตมักจะแตงตั้งใหเจาเมืองมอญเปนผูดูแลวากลาวหัว

เมืองมอญดวยกัน ดังเชนในสมัยสมเด็จพระนเรศวร ไดทรงแตงตั้งพระยาทะละ ใหเปนเจาเมืองเมาะ

ตะมะ ดูแลหัวเมืองมอญท้ังหมดตางพระเนตรพระกรรณ ซ่ึงเทากับเปนการใหสิทธิและเสรีภาพแกชาว

มอญ ในอันท่ีจะปกครองตนเอง สวนพมานั้นนอยครั้งท่ีจะมีนโยบายสมานไมตรีกับมอญ ดังเชนสมัย

พระเจาตะเบงชะเวตี้ (Tabinshwehti พ.ศ. 2074-2093) สวนใหญแลวพมามักจะปกครองมอญอยาง
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กดข่ีและยังบีบคนในเรื่องการเก็บภาษีนอกเหนือไปจากการเกณฑแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอน

ปลายราชวงศตองอูจะเห็นไดวาพมาเรียกเก็บภาษีตางๆ ในอัตราท่ีสูงมาก ภาษีท่ีข้ึนชื่อในขณะนั้น

ไดแก ภาษีตนหมาก ทําใหชาวมอญไดรับความเดือดรอนและไมพอใจยิ่งข้ึนเม่ือตองประสบกับการเอา

รัดเอาเปรียบและถูกตักตวงผลประโยชนจากบรรดาขาราชการท่ีพมาสงมาปกครอง เชน วุนกี ผูมา

เปนเจาเมืองเมาะตะมะในปลายสมัยของพระเจาปดุง ทําใหมอญเห็นวาประเทศไทยเปนดินแดนท่ีจะ

ใหอิสระและเสรีภาพไดมากกวา ยิ่งไปกวานั้น พระมหากษัตริยไทยยังเต็มพระทัยในการตอนรับและ

ทรงเปนท่ีพ่ึงแกชาวมอญทุกครั้งท่ีมอญเดือดรอน กิตติศัพทดังกลาวเปนท่ีทราบกันดีในหมูชาวมอญ 

ดังจะเห็นไดจากขอความท่ีกลาวขวัญถึงพระมหากษัตริยไทยวา 

“พระเจาปราสาททอง กษัตริยผูทรงคุณธรรมแหงกรุงศรี-อยุธยา ทรงเปนท่ีพ่ึงของชาวมอญ

และทรงชวยชีวิตชาวมอญในทุกโอกาส” (สุภรณ  โอเจริญ, 2519: 42-44)   

 อีกหนึ่งสาเหตุท่ีชาวมอญเลือกท่ีจะอพยพเขามาสูประเทศไทยเปนสวนใหญนั่นก็เพราะ 

ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศรวมไปถึงสภาพแวดลอมท่ีใกลเคียงกับประเทศของมอญ ตลอดจนมี

สภาพภูมิอากาศท่ีคลายกัน เนื่องจากพ้ืนท่ีของมอญและไทยนั้นติดตอกัน ท่ีสําคัญไปกวานั้นคือ คน

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักเหมือนกัน มีวิถีชีวิต ตลอดจนอาหารและประเพณี

วัฒนธรรมบางอยางท่ีใกลเคียงกัน นั่นเปนเพราะท้ังสองประเทศนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ

เหมือนกัน           

 เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมของไทยคลายคลึงกับมอญ คือ มีลักษณะภูมิ

ประเทศและอากาศแบบเดียวกัน ประชากรมีอาชีพทางเกษตรกรรม มีความเปนอยูและอาหารการกิน

คลายกัน และท่ีสําคัญคือ นับถือศาสนาเดียวกัน คือศาสนาพุทธ ทําใหมอญเลือกท่ีจะอพยพเขาสู

ประเทศไทย เม่ือตองการหาท่ีตั้งหลักแหลงใหมเพราะเม่ือเขามาแลวสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม

ใหมไดงาย (สุภรณ  โอเจริญ, 2519: 44)       

 ดังนั้นการอพยพเขามาในประเทศไทยจึงทําใหชาวมอญรูสึกงายตอการปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมใหม ประกอบกับรัฐบาลไทยในสมัยนั้นยังไมมีนโยบายในการกีดกันชาวมอญ อีกท้ัง

ยังใหการสนับสนุนชาวมอญใหเปนขุนนางระดับสูงอีกดวย ชาวมอญหลายคนไดรับการปฏิบัติและ

ตอนรับอยางดีจากประเทศไทย         

 มอญท่ีเขามาอยูนั้น บางพวกเขารับราชการ มีหนาท่ีสําคัญคือ สืบขาวขาศึกไดตั้งเปนกอง

มอญข้ึน มีอัตรากําลังดังปรากฏตําแหนง เจาพระยามหาโยธา จางวาง พระยาอุดมราชา เจากรมคลิ่

ออง พระยานครอินทร เจากรมดาบ สองมือกลาง พระยาเกียน เจากรมดั้งทองซาย (สนธยา  รามัญ

อุดม, 2534: 5)   
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เม่ือ พ.ศ. 2310 ไทยเสียกรุงแกพมาครั้งท่ี 2 มอญท่ีอยูในไทยก็ประสพชะตากรรมเชนกัน 

บางก็ถูกกวาดตอน บางก็ถูกฆาตาย บางก็กลับเขารับราชการในแผนดินพระเจากรุงธนบุรี ซ่ึงก็ไดทรง

ทนุบํารุงกองทหารมอญเชนเดียวกับครั้งกรุงศรีอยุธยา โปรดเกลาตั้งหลวงบําเรอภักดีเปนพระยา

รามัญวงศ หรือเรียกกันวาจักรีมอญควบคุมดูแลเมืองสามโคก     

 พ.ศ. 2318 โปรดใหรับครัวมอญซ่ึงมีพระยาเจง พระยากลางเมืองซ่ึงเปนมอญท่ีถูกกวาดตอน 

ตละเกลี้ยงและตละเกล็บเปนหัวหนาใหท้ังบานเรือนแขวงนนทบุรี ตั้งแตปากเกร็ดถึงสามโคก พระยา

เรงไดประกอบความชอบแกแผนดิน ไดรับพระราชทานตําแหนงสูงเปนจักรีมอญแทนพระยารามัญ

วงศ และเลื่อนเปนพระยามหาโยธาและยายครัวมอญซ่ึงมีพระยามหาโยธรไปอยูอําเภอพระประแดง

เม่ือพ.ศ. 2357          

 พ.ศ. 2358 สมิงสอดเบาไดพามอญ 20,000 คน อพยพเขามาทางเมืองตาก อุทัยธานีและ

ดานเจดีย 3 องค โปรดใหตั้งบานเรือนท่ีปทุมธานี นนทบุรีและพระประแดง สมิงสอดเบาไดรับพระ

มหากรุณาโปรดเกลาใหเปนพระยารัตนจักร ในปเดียวกันโปรดใหสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟามงกุฎ 

คุมไพรพลสําหรับปองกันครัวมอญและเสบียงอาหารไปพระราชทาน ทางเมืองตากโปรดใหเจาพระยา

อภัยภูธรท่ีสมุหนายกเปนผูข้ึนไปรับมาถึงนนทบุรี เม่ือวันพุธ เดือนเกา แรม 1 คํ่า ปกุน  

 จนกระท่ังปพ.ศ. 2167 เจาพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ซ่ึงอพยพเขามาสมัยกรุงธนบุรี 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดใหไปรับครัวมอญ นับเปนการอพยพครั้งสุดทายเพราะตอ

แตนั้นมาพมาก็ตกเปนเมืองข้ึนของอังกฤษ ในการรับครัวมอญครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

โปรดใหกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จข้ึนไปคอยรับครัวมอญไปอยูท่ีนนทบุรี ท้ังจัดจากและไม

สําหรับปลูกบานพรอมท้ังเสบียงไปพระราชทาน  (สนธยา  รามัญอุดม, 2534: 5)  

 ครัวมอญไดรับการชวยเหลือจากประเทศไทยรวมไปถึงรัฐบาลไทยอยูเสมอๆ มอญไดอพยพ

เขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของพระเจาอยูหัวหลายพระองคของประเทศไทยอยูหลายครั้งหลาย

คราว อีกท้ังครัวมอญยังไดรับการสงน้ํา สงอาหาร สงเสบียงอยูเนืองๆ และมีการจัดหาท่ีอยูใหกับครัว

มอญท่ีอพยพเขามาสูประเทศไทย ซ่ึงการอพยพเขามาในแตละครั้งก็จะมีการอาศัยอยูตางพ้ืนท่ีกัน

ออกไป หรือคําเรียกชื่อมอญวา มอญเกาหรือมอญใหม      

 อนึ่ง เนื่องจากการอพยพของมอญมีหลายครั้งไมไดมาพรอมกันคราวเดียว จึงมีการแบงเรียก

มอญอพยพเปน มอญเกา และ มอญใหม ฮัลลิเดย (Halliday) กลาวไวอยางกํากวมวา มอญเกาใช

เรียก มอญท่ีอพยพเขามาเปนพวกแรก สวนมอญใหมนั้นใชเรียก พวกท่ีอพยพเขามาใหม และยังได

อธิบายวามอญเกาและมอญใหมตางกันท่ีคําพูด มอญใหมนักใชคําพูดท่ีใกลเคียงกับท่ีใชในพมาปจจุบัน 

สํานวนก็คลายพมาเพราะอยูใกลพมาและมีการติดตอกับพมา เชนเดียวกับเม่ือมาอยูเมืองไทยสํานวนก็

คลายไทย นอกจากนี้ยังมีอีกกลุมหนึ่งท่ีฮัลลิเดย (Halliday) แบงแยกออกไปโดยใหชื่อวามอญแท 

(real Mons) ซ่ึงเขาหมายถึงมอญท่ีอพยพจากหงสาวดีแตโดยท่ัวไปมักจะเรียกมอญท่ีอพยพเขามาครั้ง
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พระยาเจง ในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีวา มอญเกา และเรียกมอญท่ีอพยพมากับสมิงสอดเบา ใน

สมัยรัชกาลท่ี 2 แหงกรุงรัตนโกสินทรวา มอญใหม แตยังมีบางทานแบง มอญเกาเปนพวกท่ีอพยพมา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และมอญใหมเปนพวกท่ีอพยพมาในสมัยกรุงเทพฯ อยางไรก็ตามการแบงนี้ไมมี

ผลทางสังคมหรือการเมืองเพราะมอญท่ีอพยพเขามาก็ถือเปนพวกเดียวกันอยูนั่นเอง (สุภรณ  โอเจริญ

, 2519: 47-48) 

ถิ่นที่อยูของชาวมอญในประเทศไทย       

 การเขามาตั้งหลักแหลงในประเทศไทยนั้น นับไดวาชาวมอญเขามาอยูในฐานะท่ีเปนท่ี

ตองการของพระมหากษัตริยไทยทุกพระองค เกือบทุกครั้งท่ีมีครัวมอญอพยพเขาสูประเทศไทย

พระมหากษัตริยไทยก็จะโปรดเกลาฯ ใหมีคนไปรับครัวมอญ พระราชทานท่ีใหตั้งบานเรือนและท่ีทํา

กิน พระราชทานขาวของเครื่องใชท่ีจําเปน ท้ังยังโปรดเกลาฯ ใหมีหัวหนาผูดูแลวากลาวเปนคนเชื้อ

ชาติมอญดวยกันอีกดวย บริเวณท่ีจัดใหเปนท่ีอยูของชาวมอญ สวนใหญจะอยูริมแมน้ําโดยเฉพาะ

อยางยิ่งแมน้ําทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ และตามลําน้ําแมกลอง มอญท่ีอพยพเขามาในสมัยกรุงศรี

อยุธยานั้นมักจะตั้งบานเรือนอยูแถบชานพระนคร และบริเวณท่ีติดตอกับจังหวัดนนทบุรี มาถึงสมัย

กรุงธนบุรีก็ไดโปรดเกลาฯ ใหมอญเขามาในครั้งนั้นไปอยูท่ีปากเกร็ด แขวงเมืองนนนทบุรี และท่ีสาม

โคก แขวงเมืองปทุมธานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดมีการสรางปอมข้ึนท่ีปาก

ลัด แลวจึงกําหนดใหเปนเมืองใหมอีกแหงหนึ่งชื่อวา “เมืองนครเข่ือนขันธ” โดยรวมเอาเนื้อท่ีบางสวน

ของแขวงเมืองสมุทรปราการ และแขวงเมืองกรุงเทพมหานครเขาดวยกัน และไดโปรดเกลาฯ ใหยาย

ครัวมอญจากเมืองปทุมธานี ซ่ึงเปนพวกพระยาเจงสวนหนึ่งไปไวท่ีเมืองนครเข่ือนขันธนี้ และโปรด

เกลาฯ ตั้งพระยาราม (สมิงทอมา) บุตรพระยามหาโยธาข้ึนเปนพระยานครเข่ือนขันธรามัญราช

เสนาบดีศรีสงคราม ผูรักษาเมือง        

 สวนมอญท่ีเขามาหลังสุดก็โปรดเกลาฯ ใหไปอยูท่ีเมืองนครเข่ือนขันธบาง ปทุมธานีบาง

นนทบุรีบาง เพราะฉะนั้นบริเวณท่ีมีชาวมอญอยูเปนจํานวนมากก็ คือ ปากเกร็ด นนทบุรี สามโคก

ปทุมธาน ีและปากลัดหรือนครเข่ือนขันธ ซ่ึงปจจุบันรูจักกันในนามของอําเภอพระประแดง  

 จากปากลัด (พระประแดง) มอญก็ไดขยายตัวไปตามลําน้ําถึงแมน้ําทาจีน และแมน้ําแมกลอง

ตามลําน้ําแมกลอง ไดแก อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี จาก

ขอมูลการบอกเลา ซ่ึงศาสตราจารยนายแพทยสุเอ็ด คชเสนี เปนผูเก็บรวบรวม ปรากฏวายังมีมอญท่ี

ลําพูน ลําปาง และเรายังอาจจะพบมอญท่ีอยูกันหนาแนนไดในอีกหลายๆ จังหวัด เชน ท่ีตามลําน้ํา

มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงมอญท่ีมาอยูท่ีนี่นั้นเริ่มตนดวยการมาเปนคนขุดคลองท่ีจังหวัดลพบุรี

และอุทัยธานีซ่ึงเปนเสนทางผานของการอพยพเขาสูประเทศไทยจากประเทศพมา นอกจากนี้ยัง

อาจจะพบมอญอยูกันกระจัดกระจายในจังหวัดตางๆ เชน ธนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี นครปฐม
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พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี นครราชสีมา นครสวรรคและปราจีนบุรี (ศิริรัตนและคณะ, 

2542)            

 เสมือนวาเราจะสามารถพบครอบครัวมอญไดในหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทย ซ่ึงสวนใหญจะ

เปนพ้ืนท่ีบริเวณท่ีติดกับแมน้ําสายใดสายหนึ่ง จากขอมูลของอะระโท  โอชิมา ไดกลาวถึงแหลงท่ีอยู

อาศัยของคนมอญในปจจุบันไว ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีตรงกับขอมูลการวิจัยจาก ศิริรัตนและคณะ ดังนี้ 

ปจจุบันนี้ บริเวณท่ีคนมอญตั้งหลักแหลงอาศัยอยูเปนกลุมใหญ ๆ ไดแก   

 1. บริเวณตามลุมน้ําเจาพระยา เชน กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรปราการ      

 2. บริเวณตามลุมน้ําแมกลอง และบริเวณระหวางแมน้ําแมกลองกับชายแดนไทย เชน 

จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี        

 3. บริเวณระหวางลุมน้ําเจาพระยา และลุมน้ําแมกลอง เชน จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด

นครปฐม           

 4. บริเวณภาคเหนือตามลุมน้ําปง เชน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน 

นอกจากนี้ยังมีการกระจัดกระจายเปนกลุมเล็ก ๆ ในบริเวณจังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด

ฉะเชิงเทราในภาคกลาง จังหวัดนครราชสีมาในภาคอีสาน และบริเวณจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 

จังหวัดสุราษฎรธานี ในภาคใต (อะระโท  โอชิมา, 2536: 7)      

 หนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีมีชาวมอญอพยพเขามาอาศัยอยูกันมาก สามารถกลาววาเปนชุมชนมอญขนาด

ใหญอีกแหงหนึ่งเลยก็วาได นั่นคือ ชุมชนมอญพระประแดง อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ หรือชื่อ

เดิมวา ปากลัด (นครเข่ือนขันธ) ในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดโปรดฯ เกลาใหสรางปอม

ข้ึนท่ีปากลัดแหงนี้ และพระราชทานนามใหวา นครเข่ือนขันธ และทรงใหยายครัวมอญท่ีอพยพมาท่ี

เคยอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ใหมาอาศัยอยูท่ีปากลัดนี้แทน  

ประวัตคิวามเปนมาของเมืองพระประแดง หรือนครเขือ่นขนัธ (ปากลัด)   

 “เมืองพระประแดง” มาจากคําวา ประแดง หรือ บาแดง ในภาษาขอม ซ่ึงมีความหมายวา 

คนเดินหมาย คนนําขาว หรือ ผูถือสาสน (ประพันธพงษ เทวคุปต. [ม.ป.ป.].) พระประแดง เปนเมือง

หนาดานทางทะเลท่ีขอมสรางข้ึนในยุคเดียวกับ เมืองละโว (ลพบุรี) และเมืองสองแคว (พิษณุโลก) 

 ในยุคท่ีกรุงสุโขทัยเปนราชธานี เม่ือพ.ศ. 1800-1985 พอขุนรามคําแหง (พ.ศ. 1822-1860) 

ยกทัพไปตีอาณาจักขอมได เม่ือพ.ศ. 1847 พระองคทรงเปลี่ยนชื่อ เมืองประแดงหรือบาแดง เปนชื่อ

เมืองพระประแดง และระบุไวในศิลาจารึกชัดเจนวาเมืองพระประแดงมีฐานะเปนเมืองหนาดานชั้น

ในทางทะเลของไทย         
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 ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏในพระราชพงศาวดารวา สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ใหขุด

คลองสําโรงข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2041 ไดเทวรูปสําริดโบราณ ตรงกับท่ีคลองทับนาง 2 องค มีชื่อจารึกวา

พญาแสนดาองคหนึ่ง มหาสังกรองค หนึ่งโปรดเกลาฯ ใหสรางศาลไวท่ีเมืองพระประแดงถึง พ.ศ. 

2102 พระยาละแวกกษัตริยเขมร ยกกองทัพมากวาดตอนพลเมือง แลวเอาเทวรูปสององคท่ีศาล

เทพารักษนาไปไวเมืองละแวกดวยตอมา พ.ศ. 2163 จึงปรากฏวามีเมืองพระประแดงตั้งใหมท่ีตําบล

ราษฎรบูรณะ อยูทางตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ตอมาจึงยายเมืองพระประแดงกลับไปอยูทางฝง

ตะวันตกตามเดิม ในรัชกาลพระเจาอยูหัวทายสระไดโปรดใหพระธนบุรีเปนแมกอง เกณฑพลเมือง

ปกษใตหม่ืนเศษ ขุดคลองลัดโพธิ์เม่ือ พ.ศ. 2265 ขุดไดประมาณ 50 เสนเศษ น้ําเค็มไดไหลข้ึนมาตั้ง

พระนคร ราษฎรไดรับความเดือดรอน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจึงโปรดใหถมคลอง

ลัดโพธิ์เสียเม่ือ พ.ศ. 2327        

 เมืองพระประแดง ถูกเรียกวาเปนเมืองหนาดานทางทะเล จึงมีการสรางปอมปราการข้ึนเปน

จํานวนมากในเมืองพระประแดงรวมท้ังสิ้น 10 ปอม ปจจุบันเหลือเพียง 1 ปอม คือ ปอมแผลงไฟฟา 

ปอมปราการเริ่มสรางปอมแรกคือ ปอมวิทยาคม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

และสรางปอมสุดทาย ปอมท่ี 10 คือปอมปกกาวงเดือน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเมืองพระประแดงในอดีต ในฐานะเปนเมืองหนาดานปองกันศัตรูท่ีเขา

มารุกราน โดยรวบรวมการเกิดและรื้อถอนของปอมรวมไปถึงการขุดคลองลัดโพธิ์ไดดังนี้  

ป (พ.ศ.) รชัสมยั เหตกุารณสาํคญั 

1838-1851 พระเจาอินวรมันท่ี 3  เปลี่ยนชื่อเมืองประแดง (บาแดง) เปนเมืองพระประแดง 

2041 สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 เกณฑผูคนขุดลอกคลองสําโรงจนถึงอําเภอบางพลีใน

ปจจุบัน 

2265 พระเจาอยูหัวทายสระ เกณฑพลเมืองปกษใตหม่ืนเศษ ขุดคลองลัดโพธิ์ 

2268 พระเจาอยูหัวทายสระ ขุดคลองลัดโพธิ์แลวเสร็จ 

2327 พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟาจุฬาโลก 

ถมคลองลัดโพธิ์ เพ่ือปองกันน้ําทะเลหนุนและขาศึกท่ีจะ

บุกรุกมาทางน้ํา 

2330 พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟาจุฬาโลก 

สรางปอมวิทยาคม ทางดานใตของคลองลัดโพธิ์ แตยังไม

ทันแลวเสร็จ 

2357-2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหลานภาลัย 

สรางปอมวิทยาคมตอจากรัชกาลท่ี 1 และสรางปอม

ปราการเพ่ิมอีก 8 ปอม (ปอมปูเจาสมิงพราย, ปอมปศาจ
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สิงห, ปอมราหูจร, ปอมแผลงไฟฟา, ปอมมหาสังหาร, 

ปอมศัตรูพินาศ, ปอมจักรกรดและปอมพระจันทร พระ

อาทิตย 

2362 พระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกลาเจาอยูหัว 

สรางปอมเพชรหึงส โดยกรมหม่ืนศักดิ์พลเสพย  

2381 พระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกลาเจาอยูหัว 

สรางปอมปกกาวงเดือน โดยกรมหลวงรักษรณเรศ โดย

สรางเปนปกกาเชื่อมตอกัน 

2388 พระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกลาเจาอยูหัว 

ตอเติมปอมมหาสังหารใหสูงข้ึน 

2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว 

รื้อถอนปอมปราการท้ังหมด 6 ปอม 1) ปอมปศาจสิงห

และปอมราหูจร ปจจุบันเปนท่ีอยูอาศัยของประชาชน 

หมูบานเดิงฮะโมกข 2) ปอมเพชรหึงส ปจจุบันคือ

โรงเรียนอํานวยวิทย 3) ปอมศัตรูพินาศ ปจจุบันคือศาล

เจาพอหลักเมือง 4) ปอมจักรกรด ปจจุบันคือเทศบาล

เมืองพระประแดง 5) ปอมพระจันทร พระอาทิตย 

ปจจุบันคือบริเวณหมูบานดัง ระหวางวัดแคกับวัดจวน 

และ 6) ปอมปกกาวงเดือน  

2548 พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร 

ทรงมีโครงการพระราชดําริใหเวนคืนท่ีดินและขุดขยาย

คลองลัดโพธิ์อีกครั้ง เพ่ือเปนประตูระบายน้ําฝงกรุงเทพฯ 

จึงสรางประตูระบายน้ําสามารถปดเปดได เพ่ือปองกัน

น้ําเค็มเขาทําลายพืชสวนไรนาของประชาชนดวย 

        ตารางท่ี 1. ตารางแสดงการเกิดและการรื้อถอนปอมปราการและขุดคลองลัดโพธิ์ 

                         (โดย: เมธิดา  อาคมธน, 5 พฤษภาคม 2562)   

 เมืองพระประแดงคงจะรางไปในคราวเสียกรุงแกพมาครั้งหลัง เม่ือถมคลองลัดโพธิ์จึงโปรดให

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จไปกะการสรางเมืองใหม เพ่ือปองกันขาศึกท่ีจะยกมาทาง

ทะเลอีกแหงหนึ่ง แตการสรางยังไมทันแลวเสร็จเพียงแคลงมือทําปอมเทานั้น ครั้นถึงรัชกาลท่ี 2 จึง

โปรดใหกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษเปนแมกองเสด็จลงไปทําเมืองข้ึนท่ีปากลัดเม่ือ พ.ศ. 2357 

โดยคัดเอาทองท่ีแขวงกรุงเทพฯบาง แขวงเมืองสมุทรปราการบาง รวมกันตั้งเปนเมืองใหม 

พระราชทานชื่อ เมืองนครเข่ือนขันธ แลวจึงโปรดใหมิงทอมา บุตรพระยาเจง ซ่ึงเปนพระยารามฯ 
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เปนพระยานครเข่ือนขันธผูรักษาเมือง แลวตั้งกรรมการพรอมทุกตําแหนง ท้ังโปรดใหทําปอมทางฝง

ตะวันออก 3 ปอม คือ ปูเจาสมิงพราย ปศาจสิง ราหูจร รวมกับปอมวิทยาคม ซ่ึงสรางในรัชกาลท่ี 1 

เปน 4 ปอม ทางฝงตะวันตก 5 ปอม คือ แผลงไฟฟา มหาสังหาร ศัตรูพินาศ จักกรดพระจันทรพระ

อาทิตย ชักกําแพงถึงกัน ดานหลังเมืองก็ทํากําแพงลอมรอบ กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษทรง

สรางวัดทรงธรรมไวในเมืองอารามหนึ่ง แลวใหขุดคลองลัดใหม ท่ีเหนือคลองลัดโพธิ์ข้ึนมาจนทะลุออก

คลองตาลาวในปรุงข้ึน ท่ีเรียกกันวา ปากลัด ภายหลังราษฎรท่ัวไปจึงเรียกเมืองนครเข่ือนขันธเปน

สามัญวา เมืองปากลัดอีกนามหนึ่ง ในคราวสรางปอมเมืองสมุทรปราการนั้น โปรดใหสรางปอม

เพชรหึงท่ีเมืองนครเข่ือนขันธ ซ่ึงทําคางอยูอีกหนึ่งปอม แลวเสร็จในพ.ศ. 2365 ถึงรัชกาลท่ี 6 โปรด

เกลาฯใหเปลี่ยนเมืองนครเข่ือนขันธ เปนจังหวัดพระประแดงใน พ.ศ. 2458 ถึงรัชกาลท่ี 7 โปรดเกลา

ฯ ใหยุบจังหวัดนี้ลงเปนอําเภอ เม่ือพ.ศ. 2475 ข้ึนกับจังหวัดสมุทรปราการ (ผุสดี  ทิพทัส และ สุ

วัฒนา  ธาคานิติ, 2532: 3-3)          

 ชุมชนมอญท่ีอําเภอพระประแดงมี 16 หมูบาน ใน 4 ตําบล อยูบนฝงตะวันตกลงแมน้ํา

เจาพระยา 15 หมูบาน ในตําบลบางพ่ึง ตําบลตลาด และตําบลทรงคนอง และตั้งอยูบนฝงตะวันออก

ของแมน้ําเจาพระยาหรือฝงกรุงเทพมหานครอีก 1 หมูบาน ในตําบลบางหญาแพรก ลักษณะหมูบาน

มอญสวนใหญจะตั้งอยูริมแมน้ําลําคลอง ซ่ึงเปนลักษณะดั้งเดิมของการตั้งถ่ินฐานเม่ือแรกเขามาใน

เมืองนครเข่ือนขันธ หรืออําเภอพระประแดงในปจจุบัน (ผุสดี  ทิพทัส และ สุวัฒนา  ธาคานิติ, 2532: 

7-1)             

 คนมอญท่ีอําเภอพระประแดงท้ัง 16 หมูบานนี้มีบรรพบุรุษเปนชาวรามัญจากปทุมธานี ซ่ึง

เปนชาวมอญท่ีอพยพเขามาตั้งหลักแหลงในประเทศไทยในสมัยกรุงธนบุรี มีพระยาเจงเปนหัวหนา ซ่ึง

ตอมารัชกาลท่ี 2 โปรดเกลาฯ ใหยายมาเปนกําลังในการสรางเมืองนครเข่ือนขันธหรือพระประแดง 

โดยใชชื่อเดิมของหมูบานท่ีเคยอาศัยอยูในเมืองมอญมาตั้งเปนชื่อชุมชนใหมท่ีนี้ดวย สวนใหญเปน

ทหารมอญและครอบครัวตอมาจึงมีคนพ้ืนเมืองเชื้อสายอ่ืนอาศัยปะปนอยูในชุมชนมอญดวย ปจจุบัน

คนเชื้อสายมอญในแตละหมูบานจึงมีประมาณรอยละ 60 และคนมอญท่ีนี่ประมาณครึ่งหนึ่งท่ีระบุวา

ถ่ินฐานเดิมของบรรพบุรุษอยูท่ีเมืองหงสาวดีในมอญ (ผุสดี  ทิพทัส และ สุวัฒนา  ธาคานิติ, 2532: 7-

1)          
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บทที ่4 

สภาพทัว่ไปของหมูบานมอญทรงคนอง 

 ในบทนี้กลาวถึงสภาพท่ัวไปของชุมชน วิถีชีวิตและความเปนอยูดานตางๆ สภาพบานเรือน

และท่ีอยูอาศัย ระบบครอบครัวและเครือญาติ ประชากร เศรษฐกิจและการทํามาหากิน อาชีพของคน

ในชุมชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันท่ีสามารถสะทอนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนได 

ตลอดจนเรื่องราวของศาสนาและความเชื่อ และประเพณีท่ียังปรากฏชัดของชาวไทยเชื้อสายรามัญใน

หมูบานมอญทรงคนอง รวมไปถึงสิ่งท่ีแสดงถึงอัตลักษณของชุมชน เชน อาหารการกินและการแตง

กาย ท่ียังคงปรากฏอยูในหมูบานมอญทรงคนองแหงนี้ ทามกลางความเปลี่ยนแปลงจึงกลาวถึง 

ประเพณีพิธีกรรมท่ีเปนลักษณะเฉพาะของมอญท่ีไมพบแลวในชุมชน อันมีรายละเอียดเก่ียวกับชุมชน

ดังตอไปนี้  

4.1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของตําบลทรงคนอง    

 ตําบลทรงคนอง เปนหนึ่งในตําบลของอําเภอพระประแดง มีพ้ืนท่ี 2.5 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู

บริเวณตอนตนของถนนเพชรหึงษ ดานเหนือและดานใตของตําบลจรดกับแมน้ําเจาพระยาตรงบริเวณ

ท่ีแมน้ําโคงเขาหากัน ทางตะวันออกติดตอกับตําบลบางยอและตําบลบางกระสอบ ดานตะวันตก

ติดตอกับตําบลบางพ่ึง และตําบลตลาด (ผุสดี  ทิพทัสและสุวัฒนา  ธาคานิติ, 2532: 3-1) บริเวณ

โดยรอบของตําบลประกอบไปดวย บานเรือน และศาสนสถาน ดานตะวันตกมีโรงงานอุตสาหกรรม

และบาน ตลอดจนอาคารพาณิชยตั้งอยูหนาแนน      

 หมูบานมอญทรงคนอง ตั้งอยูบริเวณหลักเขตท่ี 3 ของเขตเทศบาลเมืองพระประแดง ใน

ตําบลทรงคนอง (ผุสดี  ทิพทัสและสุวัฒนา  ธาคานิติ, 2532: 4-14) ทิศตะวันออกของหมูบานติดกับ

แมน้ําเจาพระยา มีอาณาเขตตั้งแตหมูท่ี 7, 8 และ9 อยูรวมกันเรียกวา หมูบานมอญทรงคนอง โดย

สามารถเขาสูหมูบานไดสองทาง คือ 1) ทางซอยเพชรหึงษ 2 ซ่ึงเปนทางเขาหมูบานมอญทรงคนอง 1 

บริเวณปากทางแยกเขาสูซอยเยื้องกับวัดคันลัด และ 2) ทางซอยเพชรหึงษ 6 ซ่ึงเปนทางเขาหมูบาน

มอญทรงคนอง 2  บริเวณปากทางแยกเปนท่ีตั้งของศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงทางเขาสูหมูบานท้ังสองทาง เปนซอยแยกจากถนนเพชรหึงษท่ีมุง

หนาไปสูบางกอบัว  
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4.1.1 ที่ตั้ง          

 หมูบานมอญทรงคนอง อยูในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อท่ีโดยประมาณ 

3.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,343.75 ไร พ้ืนท่ีของตําบลทรงคนอง เปนท่ีราบลุม มีแมน้ําเจาพระยา

ไหลผาน มีลํา คลองไหลผาน 6 สาย ทําใหบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาเปนท่ีราบลุม ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะแกการทําการเกษตร บริเวณทิศเหนือ ติดกับ แมน้ําเจาพระยา และองคการบริหารสวนตําบล

บางยอ ทิศตะวันออก ติดกับ องคการบริหารสวนตําบลบางกระสอบ ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลลัด

หลวง และทิศใต ติดกับ แมน้ําเจาพระยา และเทศบาลเมืองพระประแดง หมูบานมอญทรงคนองเปน

พ้ืนท่ีในการดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทรงคนองซ่ึงปจจุบันมี นายวัชระ เติมวรรธนภัทร ดํารง

ตําแหนงเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 

ประชากร         

 จํานวนประชากรในตําบลทรงคนองมีท้ังสิ้น 8,312 คน แยกเปนชาย 4,047 คน หญิง 4,265 

คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 2,217 คน / ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 2,495 ครัวเรือน แบง

ออกเปนหมู 7,8, และ 9 ดังนี้         

 1.ห มู  7 ( บ า น โ ร ง เ รื อ )  ป ร ะ ช า ก ร ท้ั ง สิ้ น  2 0 8  ค น  แ ย ก เป น  ช า ย  1 0 3  ค น  

หญิง 105 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 1,386 คน / ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 39 

ครัวเรือน          

 2. หมู 8 (บานทรงคนอง) ประชากรท้ังสิ้น 299 คน แยกเปนชาย 136 คน หญิง 163 คนมี

ความหนาแนนเฉลี่ย 2,300 คน / ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 75 ครัวเรือน  

 3. หมู 9 (บานหัวรอ) ประชากรท้ังสิ้น 796 คน แยกเปน ชาย 402 คน หญิง 394 คนมีความ

หนาแนนเฉลี่ย 3,061 คน / ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 120 ครัวเรือน (ขอมูลทะเบียน

ราษฏร ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2549, องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง) 

การคมนาคม          

 การคมนาคมนั้นสามารถแบงไดเปน สองทางหลัก คือ หนึ่ง ทางบก และสอง ทางน้ํา ซ่ึงใน

อดีตกอนท่ีจะมีการสรางถนนเพ่ือขามแมน้ําเจาพระยาแบบในปจจุบันนั้น รถทุกคันท่ีจะมาสูอําเภอ

พระประแดงจะตองใชทางสัญจรทางเดียวนั่นก็คือ ทางน้ํา โดยเรือโดยสาร  
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ทางบก ไดแก  

1. เสนทางดวนถนนกาญจนา บางพลี-สุขสวัสดิ์         

2. เสนทางดวนบางนา-พระราม2                     

3. เสนทางถนนสุขสวัสดิ์-แยกพระประแดง       

ทางน้าํ ไดแก         

 1. ถ. สรรพาวุธ (ทาน้ําบางนา)       

 2. ต. บางกอบัว-ถนนเพชรหึงษ      

 3. ถนนปูเจาสมิงพราย-ทาน้ําพระประแดง     

ดังท่ีไดกลาวไปนั้น โดยหลักแลวการเขาสูตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดส-

มุทปราการ มีสองทางดวยกัน คือ ทางบกและทางน้ํา เปนการสัญจรดวยรถยนต รถจักรยานยนตและ

เรือ โดยพ้ืนท่ีในอําเภอพระประแดงคอนขางเล็กเม่ือเทียบกับปริมาณผูอยูอาศัย จึงทําใหชาวพระ

ประแดงนิยมใชยานพาหนะเปนรถจักรยานยนตเปนหลัก รองลงมาคือ รถจักรยาน และใชการเดินเทา

ในการเดินทางท่ีไมไกลมากนัก แตอยางไรก็ตาม การจราจรในอําเภอพระประแดงก็มีความติดขัดอยูไม

นอย เพราะมีคนจํานวนไมนอยท่ีใชรถยนตในการเดินทางไปทํางานในแตละวัน อีกท้ังในวันหยุดสุด

สัปดาห เชน วันเสารหรือวันอาทิตย รวมไปถึงวันหยุดนักขัตฤกษ หรือชวงเวลาเทศกาลก็จะมีปริมาณ

รถหนาแนนเปนพิเศษ เพราะในอําเภอพระประแดงนั้นก็มีแหลงทองเท่ียว เชน ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง 

หรือสวนศรีนครเข่ือนขันธ (สวนบางกระเจา) ท่ีมีผูคนนิยมไปปนจักรยาน เปนจุดทองเท่ียวหนึ่งท่ีไดรับ

ความนิยมอยางมากในปจจุบัน นอกจากการสัญจรทางบก อีกหนึ่งการคมนาคมท่ีสําคัญคือ การสัญจร

ทางน้ํา ซ่ึงจะใชเรือเปนยานพาหนะหลัก และเรือก็จะมีหลากหลายแบบเพ่ือใชในจุดประสงคท่ีตางกัน

ออกไป เรือท่ีพบในพ้ืนท่ีอําเภอพระประแดงจะมีสองประเภท คือ ประเภทท่ีหนึ่ง เรือรับ-สงคน  ซ่ึง

การขามแมน้ําเจาพระยามาสูฝงพระประแดงนั้น สามารถข้ึนเรือไดจากสองทาดวยกัน คือ หนึ่ง ทาน้ํา

บางนา อยูบริเวณใกลกับวัดบางนานอก ท่ีสามารถขามไดเฉพาะคนและรถจักรยานยนตเทานั้น และ 

สอง ทาน้ําพระประแดง ถนนปูเจาสมิงพราย ซ่ึงเปนแพขนานยนต สามารถนํารถยนตขามแมน้ํา

เจาพระยาไปสูอําเภอพระประแดงได ซ่ึงทาเรือพระประแดงนี้ ในอดีตเปนทางสัญจรทางหลัก เพราะ

เปนทางเดียวท่ีจะสามารถนํารถยนตขามมาสูฝงพระประแดงได ซ่ึงภายหลังไดมีการสรางสะพานภูมิ

พล จึงทําใหการสัญจรไปยังอําเภอพระประแดงสะดวกยิ่งข้ึน และทําใหผูคนนิยมใชทางดังกลาวเปน

หลัก  
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ภาพท่ี 4.1  ภาพแผนท่ีภายในหมูบานมอญทรงคนอง 

(ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 22 ธันวาคม 2561)                                                                                            
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ภาพท่ี 4.2 ภาพปายบริเวณหนาหมูบานมอญทรงคนอง      

(ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 9 ธันวาคม 2561)                                                                                                                                     

4.2 สภาพบานเรอืนและที่อยูอาศัย      

 ภายในหมูบานมอญทรงคนองประกอบไปดวย บานเรือนเสียเปนสวนใหญ จากจํานวน

ครัวเรือนท่ีปรากฏในสํานักงานเขตพระประแดง พบวา ครัวเรือนในพ้ืนท่ีหมูบานมอญทรงคนอง  

ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดงมีมากกวา 200 ครัวเรือน บานสวนใหญมักทําจากไม เพราะมี

การสรางมาตั้งแตในสมัยอดีต ในบริเวณหมู 9 จะหลงเหลือบานท่ียังเปนบานไมดั้งเดิมอยูมาก 

ลักษณะเหมือนบานทรงไทย ซ่ึงจะมีใตถุนสูง และมีชั้นเดียว มีหนาตางเยอะรอบตัวบาน มีท้ังบานทรง

ไทยขนาดใหญและบานทรงไทยขนาดเล็ก ซ่ึงปจจุบันก็มีการทาสีใหมและซอมแซมบานบางสวน 

สามารถอยูอาศัยไดตามปกติ บานในหมูบานสวนใหญยังคงเคาโครงเดิมไว และมีบางบานท่ีเปลี่ยน

รูปแบบบานใหมใหทันสมัยมากข้ึน       

 หมูบานมอญทรงคนอง สามารถจัดเปนชุมชนขนาดใหญได อีกท้ังยังสามารถพ่ึงพากันเองใน

ชุมชนได คือ มีรานคา (รานขายชองชํา) อยูถึง 2 ราน ภายในชุมชน รานแรกพบท่ีบริเวณ หมูท่ี 9 ใกล

กับทางเขาศาลเจาพอลัดโพธิ์ ภายในรานขายของชํารานแรก นอกจากขายสินคาอุปโภคบริโภคท่ัวไป

แลว ยังเปดเปนรานขายอาหารตามสั่งอีกดวย ซ่ึงในขณะท่ีทําการสัมภาษณอยู ก็มีชาวบานขับรถ

มอเตอรไซคพลัดเปลี่ยนกันมาซ้ือของอยางไมขาดสาย  
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 ถึงแมวาบริเวณหนาปากทางเขา (หนาปากซอย) มอญทรงคนอง1 จะมีรานสะดวกซ้ือเซเวน

อีเลฟเวนอยู ชาวบานบางคนก็ยังนิยมซ้ือสินคากับรานขายของชําในหมูบานอยู สาเหตุเพราะ เปนราน

ของญาติ เปนรานของคนรูจัก หรืออยากจะแวะมานั่งคุยสังสรรคกับเพ่ือนในหมูบาน เปนตน ราน

สะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนดานหนาจึงมีประโยชนมากกวากับผูท่ีสัญจรผานไปมาหนาหมูบาน  

  ในหมูบานมอญทรงคนองมีจุดนัดพบ หรือพ้ืนท่ีสวนรวมของคนในชุมชน คือ ศาลาเฉลิมพระ

เกียรติมหาราช ตั้งอยูบริเวณหมู 8 เปนสถานท่ีสําหรับคนในหมูบานพบปะสังสรรคกัน เปนศาลาสีขาว

คอนขางกวาง ขนาบดวยบานของชาวบานท้ังสองขาง ดานหนาของศาลาเฉลิมพระเกียรติมหาราช ติด

กับถนนเล็กในหมูบาน สวนดานหลังนั้นคือ แมน้ําเจาพระยา เปนจุดท่ีมีลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา

เพราะไมมีสิ่งปลูกสรางใดๆ บังลมเอาไว คนในหมูบานจึงนิยมมานั่งพูดคุยกัน หรือใหลูกหลานมา

นั่งเลนกันท่ีนี่ เวลาประมาณ 17.00 แดดเริ่มรมคนก็จะเริ่มเยอะ     

 นอกจากนี้ในชวงเทศกาล เชน เทศกาลสงกรานตคนในหมูบานก็จะจัดงานเลนสะบากัน

บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติมหาราชแหงนี้ดวย อีกท้ัง ศาลาเฉลิมพระเกียรติมหาราชยังตั้งอยูบริเวณ

ก่ึงกลางระหวางหมู 7 และ หมู 9 ถือวาเปนจุดก่ึงกลางของหมูบานอีกดวย    

 ลักษณะของทางในหมูบาน เปนทางซีเมนต มีซอยขนาดเล็กแยกออกไปจากซอยหลัก ขนาด

ถนนพอดีกับรถยนตหนึ่งคัน รถยนตไมสามารถสวนกันได  ผูคนสวนใหญในหมูบานเปนคนเชื้อสาย

รามัญ มีท้ังสวนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางไปจนถึงครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับดีและ

ดีมาก วัดท่ีคนในหมูบานนิยมไปคือ วัดคันลัด ซ่ึงอยูบริเวณเยื้องกับทางเขาของหมูบานและรองลงมา

คือ วัดทรงธรรม (วัดทรงธรรมวรวิหาร) ท่ีอยูในละแวกใกลเคียงกับหมูบาน  

4.3 ระบบครอบครัวและเครือญาติ       

 ชาวบานท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหมูบานทรงคนอง อําเภอพระประแดง พบวาสวนใหญมีการตั้ง

บานเรือนอยูกันเปนกลุมๆ เปนซอยแยกขนาดเล็กจากซอยหลัก และมักจะเปนเครือญาติเดียวกัน จะ

ตั้งบานอยูติดกันหรือไมหางไกลกันนัก ซ่ึงคนมอญท่ีอาศัยอยูในหมูบานนี้ เปนมอญท่ียายมาในสมัย

รัชกาลท่ี 2 ท่ีทรงพระราชทานท่ีอยูอาศัยใหกับพ่ีนองชาวมอญในพ้ืนท่ี นครเข่ือนขันธ (ปากลัด) และ

เปนอําเภอพระประแดงในปจจุบัน โดยชาวมอญเหลานี้ถูกเรียกวาเปน “มอญใหม” จากการสํารวจ

ภาคสนาม การสอบถามและสัมภาษณชาวมอญท่ีอาศัยอยูในหมูบานมอญทรงคนอง หมู 7, 8 และ 9 

พบขอมูลเก่ียวกับการสืบเชื้อสายวา มาจากบรรพบุรุษเดียวกันและมีถ่ินฐานเดิมอยูในประเทศมอญ 

จากนั้นจึงไดอพยพมาตั้งถ่ินฐานใหมท่ี ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดงแหงนี้   

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ท่ีเพ่ิงเริ่มสรางเมืองนครเข่ือนขันธใน

ประมาณ พ.ศ.2358 นั้นรอยละ 90 ของคนใน 16 หมูบาน ในอําเภอพระประแดง เปนคนมอญและ

คนเชื้อสายมอญ ซ่ึงเปนชายฉกรรจชาวรามัญ เม่ืออพยพเขามา 2 ครั้ง รวมเปนจํานวน 1,470 คน 
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รวมกับครอบครัวท่ีติดตามมาดวยเปนจํานวนท้ังสิ้น 3,000 คนเศษ (เจาพระยาธิพาภรวงค , 

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร, รัชกาลท่ี 2 :75 อางถึงใน ผุสดี  ทิพทัสและสุวัฒนา  ธาคานิติ, 2532: 

18) แตปจจุบันนี้จะเหลือคนเชื้อสายมอญในแตละหมูบานประมาณรอยละ 60 และท่ีเหลือจะเปนคน

เชื้อสายสวย เขมร ลาว จีน อิสลามและไทยปะปนอาศัยอยูในชุมชนมอญในพ้ืนท่ีอําเภอพระประแดง

แหงนี้ (ผุสดี  ทิพทัสและสุวัฒนา  ธาคานิติ, 2532: 4-18)      

 การสมรส เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีทําใหเกิดการขยายตัวของระบบเครือญาติ ชาวมอญในหมูบาน

ทรงคนอง ไมไดกําหนดวาบุตรของตนจะตองแตงงานกับผูท่ีสืบเชื้อสายมอญเทานั้น บุตรสาวหรือ

บุตรชายของคนในหมูบานสามารถท่ีจะสมรสกับใครก็ได ไมจําเปนตองเปนคนมอญเสมอไป เพียงแต

ภายหลังการแตงงานบุตรสาวก็จะยายไปอาศัยอยูกับสามี และบุตรชายก็สามารถพาภรรยาเขามา

อาศัยอยูในบานของตนได แตตองสรางบานหลังใหม อาจอยูในบริเวณใกลเคียงกันกับบานเดิมของพอ

และแม สาเหตุท่ีตองทําเชนนี้นั้นเปนเพราะวา ในแตละบานจะมีผีบรรพบุรุษ ผีประจําตระกูลหรือผี

บานผีเรือนอยู จึงมีขอหามไมใหสามีและภรรยาอาศัยอยูในหองเดียวกันแมวาจะมีการสมรสกันแลว 

ยกเวนแตสามีและภรรยาผูเปนเจาของบาน        

 ในอดีต หญิงชายชาวมอญมักจะสมรสในหมูชาวมอญดวยกันเอง เพราะแตเดิมชาวมอญทรง

คนองประกอบอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ และมักจะพบเจอกันตามงานประเพณีตางๆ สถานท่ีท่ีพบ

เจอกันมักเปน วัด ศาลาประจําหมูบาน เปนตน ในระยะตอมา หลังจากท่ีมีการยายท่ีทํานาไปยัง 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพราะพ้ืนท่ีบริเวณนั้นยังมีท่ีวางอยูมาก เปนสาเหตุทําใหชาว

มอญทรงคนองไดพบปะกับคนตางพ้ืนท่ีมากข้ึน ซ่ึงก็มีคนจํานวนหนึ่งท่ีแตงงานกับผูท่ีอาศัยอยูในเขต

บางพลีและยายครอบครัวออกจากหมูบานทรงคนองไปเพ่ือสรางครอบครัวใหมของตน แตก็ยังมีการ

ติดตอและไปมาหาสูหรือเยี่ยมเยียนกันอยางสมํ่าเสมอ จึงทําใหพ้ืนท่ีหมูบานทรงคนองแหงนี้ไมเคย

เงียบเหงา เพราะไมวาในวันปกติธรรมดา ก็จะมีลูกหลานชาวมอญท่ีมีพ้ืนเพเปนชาวมอญทรงคนอง

กลับมาท่ีบานของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาเทศกาล เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต จะ

พบเห็นผูคนมากหนาหลายตาอยูในหมูบานทรงคนอง ไมวาจะเปนลูกเด็กเล็กแดง ก็ลวนมีเชื้อสายของ

มอญท่ีอาศัยอยู ในพ้ืนท่ีหมูบานมอญทรงคนองแหงนี้  นอกจากพ้ืนท่ีอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการแลว ยังมี บางนา เทพารักษ ตลอดจนลาดกระบัง ท่ีเปนพ้ืนท่ีดํารงเชื้อสายและเปน

เครือญาติกัน           

 ตัวอยางของครอบครัวท่ีเปน ครัวเรือนขยาย (extended family) เชน ครอบครัวของลุง

ประพันธพงษ เทวคุปต หรือผูริเริ่มกอตั้งพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ โดยคุณทองใบ เทวคุปต สืบเชื้อสาย

ชาวมอญมาจากรุนปูรุนยาและไดยายถ่ินฐานมาจาก บานบางไสไก ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัยของคนมอญ 

ตอมาไดมาอาศัยท่ีพระประแดง และสมรสกับ ยาแกว และใหกําเนิดบุตร 4 คน คือลุงประพันธพงษ 

และพ่ีนองอีกจํานวน 3 คน พ่ีชายสมรสกับสาวไทยเชื้อสายจีนและยายไปถ่ินท่ีอยูใหม ในสวนของลุง
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ประพันธพงษไดสมรสกับ ปาแหวว และกําเนิดบุตรท้ังหมด 3 คน ซ่ึงปจจุบันครอบครัวของลุง

ประพันธพงษไดอาศัยอยูท่ีบานหลังเกาแกหลังเดิมของตระกูล และไดสรางบานหลังใหมท่ีมีลักษณะ

ทันสมัยกวา อยูดานหลังบานหลังเกาบนเนื้อท่ีของตนเองเพ่ือเปนสมบัติใหกับลูกหลาน   

 ลุงประพันธพงษ ถือวาเปนอีกหนึ่งบุคคลท่ีมีบทบาทกับหมูบานมอญทรงคนองอยางมาก ใน

ฐานะเปนผูริเริ่มใหมีการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมตางๆ ของมอญท่ีเคยมีมาแตเดิมเอาไว ไมใหสูญ

หายไปตามกาลเวลา สังเกตไดจากการท่ีบานของลุงประพันธพงษมักจะเปนสถานท่ีท่ีหลายคนใน

ชุมชนรูจัก เพราะมักจะเปนพ้ืนท่ีในการจัดงานบุญ ประเพณี และพิธีกรรมตางๆ เชน การละเลนสะ

บานบอนก็จะจัดข้ึนท่ีบริเวณใตถุนบานของลุงประพันธพงษนี้เปนประจําทุกป   

 แมวาลุงประพันธพงษจะเสียชีวิตไปแลว แตหลักฐานและรองรอยของวัฒนธรรมท่ีลุงไดท้ิง

เอาไวใหกับชุมชนนั้นยังคงมีใหเห็นอยูเสมอ ผานสิ่งของเครื่องใชของลุงท่ีแสดงบริเวณพิพิธภัณฑ หรือ

หนังสือประวัติเมือง “นครเข่ือนขันธ” ท่ีลุงไดเขียนเอาไวอยางละเอียดเก่ียวกับประวัติของเมืองปาก-

ลัดแหงนี้ ยิ่งไปกวานั้นคือ รายละเอียดของพิธีกรรมไดระบุไวอยางครบถวน ซ่ึงบางพิธีกรรมนั้นพบได

ยากแลวในพ้ืนท่ีหมูบานมอญทรงคนอง ครอบครัวของลุงประพันธพงษ เทวคุปตจึงถือวาเปน

ครอบครัวท่ีมีความสําคัญกับหมูบานมอญทรงคนองในฐานะเปนผูท่ีชาวมอญในหมูบานใหความนับถือ

และลุงประพันธพงษยังไดรับความไววางใจจากชาวมอญในหมูบานจากการไดรับตําแหนงตัวแทน

หมูบานหมูท่ี 8 และทําคุณงามความดีใหกับหมูบานไวอีกมากมาย อาจกลาวไดวาชาวมอญในหมูบาน

มอญทรงคนองไมมีใครไมรูจักครอบครัวของลุงประพันธพงษ เทวคุปต     

 อีกหนึ่งสิ่งสําคัญท่ีลุงไดท้ิงไวใหหมูบานทรงคนอง ในฐานะคนมอญท่ีรักและเทิดทูนในชาติ

กําเนิดของตนเองก็คือ ลูกชายของลุงท่ีตองการจะสืบทอดเจตนารมณท่ีตองการจะอนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวมอญเอาไวอยางนี้ เกิดจากการไดพบไดเห็นและซึมซับวัฒนธรรมตลอดชวง

ระยะเวลาท่ีผานมา ทําใหบุตรชายคนสุดทองของลุงประพันธพงษ คุณปยะพันธ เลือกท่ีจะสืบสาน

เจตนารมณของผูเปนพอตอไป คือ การรักษาสิ่งท่ีพอไดทําเอาไวตอไป ไมวาจะเปนพิพิธภัณฑ หรือ

ประเพณีในวันเทศกาลใดๆ ท่ีเคยจัดข้ึนในบริเวณบานของลุงในชวงระยะเวลาท่ีลุงยังมีชีวิตอยูก็จะ

เกิดข้ึนตามเดิมไมมีการละเวนหรือยกเลิก อีกท้ังในอนาคตยังมีการวางแผนท่ีจะตอเติมบริเวณใตถุน

บานเดิมใหกลายเปน ศูนยการเรียนรู โดยมีจุดประสงคเพ่ือท่ีจะเผยแพรวัฒนธรรมของมอญใหกับคน

มอญรุนใหมๆ เองไดศึกษา และเปดใหบุคคลภายนอกชุมชนท่ีสนใจในวัฒนธรรมและประเพณีของ

มอญไดมีโอกาสเขาไปศึกษาหาความรูจากศูนยการเรียนรูนี้อีกดวย 
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ภาพท่ี 4.3  ภาพแผนผังเครือญาติ (Kinship chart)  

ของลุงประพันธพงษ เทวคุปต (ผูกอพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ) 

(ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 7 เมษายน 2562)                                                                                            
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4.4 ประชากร เศรษฐกจิและการทํามาหากนิ       

 ในหมูบานมอญทรงคนองนี้ ประกอบไปดวยประชากรท่ีเปนคนไทยเชื้อสายมอญเปนหลัก 

เกือบท้ังหมดของคนท่ีอยูอาศัยท่ีนี่ มีเชื้อสายมอญ ยกเวนแตลูกสะใภหรือลูกเขย ท่ีแตงงานเขามาจาก

ตระกูลอ่ืนเทานั้น ผูอยูอาศัยสวนใหญเปน ผูสูงอายุ มีตั้งแตอายุ 40 ป ไปจนถึง 90 ป และเปนเพศ

หญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมักอาศัยอยูคนเดียว แตก็มีพ่ีนองท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกัน และมี

ลูกหลานท่ียายออกไปอยูท่ีอ่ืนกลับมาเยี่ยมเยียนทุกวันหยุด อยางเชน คุณมิมล พิสารพันธ (ปาคร) 

ปจจุบันอายุ 69 ป อาศัยอยูคนเดียวแตก็มีกิจกรรมใหทําอยูเสมอ เชน ออกมาพบปะสังสรรคกับเพ่ือน

รุนราวคราวเดียวกันท่ีศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ  

“ ไมเหงานะ พอดีมีพ่ีเคาอยูใกลๆไง ตรงนี้ พ่ีเคาก็ดีนะเปนหวงเรา นี่ปาก็จะกลับแลว ฟาเริ่ม

มืด ตกเย็นก็เขาบาน พรุงนี้บายๆ ก็ออกมาใหม ไมเหงาหรอก”  

                                                              (มิมล พิสารพันธ, สัมภาษณ: 9 ธันวาคม 2561) 

 โดยสวนมากผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในหมูบานทรงคนองไมไดประกอบอาชีพอะไร แตไดรับเงิน

จากลูกหลานท่ีใหไวใชจายในชีวิตประจําวัน ท้ังนี้เปนเพราะ ฐานะทางเศรษฐกิจของชาวมอญนั้นไมได

ลําบากยากแคนอะไรมากนัก มีบางครอบครัวในหมูบานท่ีถือวามีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีถึงดีมาก แต

อยางไรก็ตามก็ยังคงอยูอยางเรียบงายและสมถะ ท้ังนี้สาเหตุหนึ่งมาจากการท่ีชาวมอญนั้นมีท่ีนาหรือ

ท่ีดินจํานวนมาก เนื่องมาจากอาชีพของชาวมอญทรงคนองในอดีต ท่ีสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม จากคําบอกเลาของคุณยายมะลิ ผูอาวุโสในหมูบานทรงคนอง หมูท่ี 8 เลาวา เม่ือถึงหนา

นาตนตองแจวเรือไปทํานาท่ีบางพลี เม่ือไถนาเสร็จสิ้น พอหมดหนานาจึงกลับมาอยูบานท่ีปากลัด 

และเม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตจึงกลับไปท่ีบางพลีอีกครั้ง โดยท่ีนั่นไดปลูกกระตอบเล็กๆไว สําหรับพัก

ชั่วคราว  

“รัชกาลท่ี 2 มอบพ้ืนท่ีใหคนมอญอยู บางกระดี่ อยุธยา ปทุมธานี แลวก็ท่ีปากลัด ใหคน

มอญอยู มอญก็ไดจับจองพ้ืนท่ีมา ตอมาก็มีโฉนดท่ีดิน สมัยกอนจะไมมีโฉนดท่ีดินคือมาจับจองปูยาตา

ยาย และอยูท่ีนี่พอถึงหนานาก็ตองไปทํานาบางพลี ไปทํานาท่ีหนามแดง พอไมใชหนานาก็กลับมาท่ี

บานตอ แลวพายเรือไปนะลูก” 

(ธันยนัต  รุจิกัลยรัตน, สัมภาษณ: 9 ธันวาคม 2561) 

           

 ในอดีตพ้ืนท่ีปากลัด ถูกมอบไวเพ่ืออยูอาศัย จึงทําใหไมมีพ้ืนท่ีเหลือไวสําหรับทําเกษตรกรรม

มากนัก ชาวมอญทรงคนองจะไดจับจองพ้ืนท่ีกันประมาณ 3-4 ไร และในเวลาตอมาจึงจะไดเปน

เจาของโฉนดท่ีดิน จึงทําใหชาวบานท่ีเปนเครือญาติกันมักอยูรวมๆกัน โดยปจจุบันจะเปนลักษณะของ

บานท่ีเปนแถวยาวตอกันไป สามารถสันนิษฐานไดวา เปนเครือญาติเดียวกัน เม่ือมีคนอาศัยอยูมากแต
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มีพ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพนอย คนในหมูบานจึงออกไปหาพ้ืนท่ีละแวกอ่ืนในการทําเกษตรกรรม ซ่ึง

สวนใหญเปนพ้ืนท่ีแถบ บางพลี และบางนา เพราะในอดีตพ้ืนท่ีนั้นยังคงเปนปาและท่ีวางอยูมาก มี

ชาวมอญทรงคนองจํานวนไมนอยท่ีจับจองพ้ืนท่ีไดจํานวนมาก และในปจจุบันก็ร่ํารวยจากการแบง

ขายท่ีนาของตน โดยท่ีไมตองประกอบอาชีพใดเลยก็มี เพราะทุกวันนี้จากท่ีนาธรรมดาท่ีเคยมีราคา

เพียงไรละ 500 บาท ในสมัยรุนคุณตาคุณทวด ปจจุบันท่ีดินเปลา 1 ไร มีราคาอยูท่ี 9 ลานบาท 

(DDproperty, ประกาศขายท่ีดิน ในบางพลี, สมุทรปราการ, เขาถึงเม่ือ 19 ธันวาคม 2561, เขาถึงได

จาก https://bit.ly/2R7LcC1)  

 

 “ทํานาตรงนี้ไมไดทํา มีท่ีแคคนละ 3 ไร 4 ไร แตบางพลีมีคนละ 10 ไร 20 ไร 15 ไร แลวแต

จะมี มีนาก็มี มีตังคก็ซ้ือไว ซ้ือไว แลวเปนของเราเอง เยอะๆ หนอยใชไหม ถาเราไปซ้ือของเขาก็ 5 วา 

10 วา ไดแคนั้นเอง สมัยกอนไรละ 4-5 รอย เม่ือกอนถูก มีมากก็ซ้ือมาก มีนอยก็ซ้ือนอย”  

                                                            (มะลิ  เชยสุวรรณ, สัมภาษณ: 9 ธันวาคม 2561) 

ชาวมอญ ทรงคะนอง (ทรงคนอง) มีอาชีพในการทํานา แตท่ีนาของชาวมอญเหลานั้นอยูไกล

ออกไปคนละฝงของแมน้ําเจาพระยา เชน ท่ีตําบลสําโรง อําเภอบางบอ อําเภอบางพลี เปนตน ดังนั้น

ชาวมอญจึงปลูกบานอีกแหงหนึ่งในท่ีนาของตน เพ่ือใชเปนท่ีอยูชั่วคราวในระหวางฤดูทํานา ครั้นเม่ือ

หมดหนานาแลวจึงกลับมาอยูท่ี ต.ทรงคะนอง (ทรงคนอง) (สุภรณ  โอเจริญ, 2519: 9)  

 อาชีพเกษตรกรตองหยุดลงเพราะความเจริญท่ีเขามา และการเขามาของโรงงาน อีกท้ังมีการ

ตัดถนนสุขสวัสดิ์ทําใหเดินทางมาสูอําเภอพระประแดงไดสะดวกยิ่งข้ึน ซ่ึงแตเดิมการเดินทางมาท่ี

อําเภอพระประแดงแหงนี้จะตองมาทางน้ําเทานั้น คือ เรือโดยสาร และนํารถขามเรือมา ทําใหชาว

มอญในหมูบานมีตัวเลือกในการทํางานท่ีมากข้ึน พอแมมักสงลูกหลานไปเรียนโรงเรียนในเมือง รวมท้ัง

คนในหมูบานก็ออกไปทํางานนอกพ้ืนท่ีกันมากข้ึน เพราะการคมนาคมท่ีสะดวกข้ึนและคาตอบแทนท่ี

มากกวา โดยอาชีพสวนใหญก็จะเปน พนักงานบริษัท เจาของธุรกิจสวนตัว เชน ขายเครื่องสําอาง 

เปนตน  

4.5 ศาสนาและความเชื่อ         

 มอญ เปนชนชาติท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนานชาติหนึ่งในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต

และมีวัฒนธรรมเปนแบบฉบับของตนเองมาเปนเวลาชานาน วัฒนธรรมของมอญบางอยางไดเปน

แมบทใหแกชนชาติท่ีอาศัยอยูใกลเคียง ไดแก ภาษาหนังสือ ศิลปกรรม ดนตรี กฎหมาย ศาสนาและ

อ่ืน ๆ อีกมาก อีกท้ังคนมอญยังมีความนับถือและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางลึกซ้ึง ขณะเดียวกัน

ก็นับถือผีบรรพบุรุษและผีอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิฤทธิ์ รวมท้ังเทวดาอารักษ จึงเปนเหตุใหมอญตองปฏิบัติ

ขนบธรรมเนียมประเพณีหลายๆ อยางใหเปนท่ีถูกใจของผีและเทวดาอารักษ มีการปฏิบัติบางอยาง

https://bit.ly/2R7LcC1
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กระทําเพ่ือใหสอดคลองกับคติทางพระพุทธศาสนา (หรือทําตามอยางเรื่องราวท่ีมีมาในพุทธประวัติ) 

หรือทําใหเปนปริศนาธรรมเพ่ือใหเปนขอคิดพิจารณา การปฏิบัติบางอยางทําเพ่ือปองกันเสนียดจัญไร 

หรือไมก็เพ่ือปองกันผีไมใหเขามาทรงอยูในตัว และการปฏิบัติบางอันก็ไมสามารถจะอธิบายเหตุผลได

วาทําไมจึงตองทําเชนนั้น (โสภณ  นิไชยโยค, 2547 : 70)     

 ความเชื่อเรื่องผี ท่ีอยูกับคนมอญมาตั้งแตในอดีต ยังคงสืบทอดมาถึงปจจุบันในหมูบานทรง

คนอง คนในหมูบานก็จะนับถือผีประจําตระกูลตนเองซ่ึงจะแตกตางกันออกไป เชน ผีเตา ผีผา ผีขาว

หลาม หรือผีมะพราว ซ่ึงเปนผีประจําตระกูลของปาบุษ ผูใหขอมูลเก่ียวกับเรื่องผีมอญนี้  

 การบูชาข้ึนอยูกับวา ตระกูลใดนับถือผีใด ก็จะเคารพและบูชาผีนั้นๆ โดยวิธีทําก็คือ นําลูก

มะพราวใสสาแหรกขนาดเล็กๆ แลวนําไปแขวนไวท่ีหัวเสา ซ่ึงเปนเสาเอกของบาน ซ่ึงพิธีกรรม

ดังกลาวจะถูกดําเนินโดยผูชาย เปนผูชายของบาน เชน พอหรือลูกชายคนโต ซ่ึงลูกชายจะเปนผูสืบ

ทอดและรับเอาผีประจําตระกูลมาไวบูชา เครื่องบูชาท้ังหมดจะถูกคลุมไวดวยผาสีแดง จะมีเพียงผูท่ี

ไดรับมอบหมายใหเปนผูสืบทอดเทานั้นท่ีจะไดมีโอกาสเปดดูของท่ีบูชาเหลานั้น   

 หิ้งบูชาผีมอญ มีลักษณะคลายกับหิ้งบูชาพระท่ัวไป ซ่ึงในบานคนมอญท่ีบูชาผีมอญก็ยังคงมี

หิ้งพระอยูดวย อีกท้ังบานสวนใหญในหมูบานมอญทรงคนองจะนิยมสรางศาลของตนเองเอาไว และมี

ศาลใหญรวมกันนั่นคือ ศาลเจาพอลัดโพธิ์ (ศาลพอปู)      

 แตดวยกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงทําใหความเชื่อเรื่องผีมอญนี้คอยๆจางหายลงไปดวย ซ่ึง

มีสาเหตุมาจากหลายปจจัยดวยกัน ประการท่ีหนึ่ง เพราะไมมีผูสืบทอดผีมอญตอ ในตระกูลนั้นๆ

อาจจะไมมีลูกชายแลว เพราะหากในกรณีท่ีมีลูกชายแตลูกชายยายถ่ินฐานไปท่ีอ่ืนก็จะตองนําเอาผี

ประจํากูลติดตัวไปบูชาตอดวย ประการท่ีสอง เพราะผูคนในหมูบานศึกษาเลาเรียนมากข้ึน เชน ในรุน

ลูกรุนหลานมักจะไมคอยเชื่อผีมอญ เปนผลมาจากสภาพแวดลอมของหมูบานทรงคนองท่ีตั้งอยูใน

อําเภอพระประแดง ซ่ึงเปนชุมชนท่ีมีความเปนเมืองมาก จึงทําใหความเชื่อเรื่องผีมอญมิไดมีความ

เขมขนอยางเชนเคย          

 ในดานศาสนากับวิถีชีวิต ชาวมอญในหมูบานมอญทรงคนองสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และ

ชอบเขาวัดทําบุญตักบาตรอยูสมํ่าเสมอ วัดท่ีคนในหมูบานมอญทรงคนองนิยมไปกัน คือ วัดคันลัด ซ่ึง

อยูเยื้องกับทางเขาหมูบาน และถือเปนวัดท่ีใกลท่ีสุด รองลงมา คือ วัดทรงธรรม (วัดทรงธรรม

วรวิหาร) เปนสถานท่ีสําหรับประกอบประเพณีพิธีกรรมตางๆ เชน งานบวช หรือ งานศพ โดยการ

เลือกวัดของชาวบานนั้น ก็ข้ึนอยูกับวา ตระกูลไหนข้ึนอยูกับวัดไหน หรือสายตระกูลไหนมีความ

ผูกพันกับวัดไหนมาตั้งในรุนของบรรพบุรุษก็จะเลือกจัดงานท่ีวัดนั้น 

 4.5.1 ศาลเจาพอลัดโพธิ์ (ปะเนาะอะมอญ)      

 ในหมูบานทรงคนองแหงนี้มีศาลเจาอยูหนึ่งแหง คือ ศาลเจาพอลัดโพธิ์ หรือศาลพอปู ซ่ึงเปน
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ศาลเกาแก มีความศักดิ์สิทธิ์และเปนท่ีเคารพของชาวมอญในหมูบานมอญทรงคนอง ศาลเจาพอลัด

โพธิ์ตั้งอยูบริเวณทายสุดของหมูบานมอญทรงคนอง หมูท่ี 9 ดานทิศตะวันตกติดกับบานของคนใน

ชุมชน และดานทิศตะวันออกติดกับแมน้ําเจาพระยา ศาลเจาพอลัดโพธิ์นี้มีขนาดไมใหญมาก เนื่อง

ดวยศาลนี้ตั้งอยูบริเวณทายสุดของหมูบาน คือ สุดถนนซีเมนตและเปนแมน้ําเจาพระยา ดานหนาของ

ศาลหันออกสูแมน้ําเจาพระยา ทําใหมีลมเย็นสบายอยูตลอดท้ังวัน เพราะไมมีบานเรือนหรือสิ่งบดบัง

ทางดานหนาของศาล ดานขางของศาลมีตนไมขนาดใหญ และมีเกาอ้ีนั่งไวสําหรับพักผอนหยอนใจได 

อีกท้ังยังมีเครื่องออกกําลังกายท่ีคลายกับเครื่องเลนเด็กอยูประมาณ 3 เครื่อง ในสภาพท่ียังใชการได

และไมชํารุดทรุดโทรมมากนัก ราวกับวามีคนมาท่ีนี่อยูสมํ่าเสมอ อีกท้ังศาลพอปูลัดโพธิ์แหงนี้ ยังไดรับ

การทําความสะอาดในเวลาเชาทุกวัน โดยจะมีคนรับหนาท่ีทําความสะอาดและบางครั้งก็ไดคาจางจาก

คนในชุมชนท่ีพบเห็นบาง  

 

ภาพท่ี 4.4  ภาพศาลเจาพอลัดโพธิ์ (ศาลพอปู) 

(ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 9 ธันวาคม 2561)                                                                                            

ศาลเจาพอลัดโพธิ์ จะมีงานประจําป ปละ 1 ครั้ง โดยเปนงานท่ีชาวบานในหมูบานมอญทรง

คนองรวมแรงรวมใจกัน จากคําบอกเลาของชาวบานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลพอปูท่ีเปนท่ีเคารพของ

คนในหมูบานมอญทรงคนอง เปรียบเสมือนท่ีหลักพ่ึงทางจิตใจของคนในหมูบานเม่ือยามตกท่ีนั่ง
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ลําบาก สมาชิกในหมูบานมักจะมีการบนบานศาลกลาวตอพอปู และหวังอยางยิ่งวาจะใหพอปูชวยใน

เรื่องท่ีตนขอ เม่ือไดสมดังใจหวัง ชาวบานก็จะแกบนโดยการนํา จระเข มาถวายแกพอปู ซ่ึงเปนจระเข

ท่ีทํามาจากวัสดุท่ีเปนยาง  

4.5.2 วัดคันลัด (อานวา เภ-อะ-มอญ)    

 

  ภาพท่ี 4.5  ภาพทางเขาวัดคันลัด   ภาพท่ี 4.6 ภาพโบสถวัดคันลัด 
(ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 4 พฤศจิกายน 2561)           (ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 4 พฤศจิกายน 2561) 

วัดคันลัด สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีท่ีดินตั้งวัดเนื้อท่ี 15 ไร 20 ตารางวา ลักษณะเนื้อท่ี 

โดยท่ัวไปของบริเวณวัดเปนท่ีราบลุม มีคลองลัดโพธิ์ไหลผาน วัดคันลัด เปนอีกหนึ่งสถานท่ีสําคัญของ

หมูบานมอญทรงคนอง เปนวัดท่ีคนในหมูบานนั้นนิยมไปมากท่ีสุด เพราะอยูคูกับหมูบานมานานอีกท้ัง

ยังเปนวัดมอญท่ีอยูใกลกับหมูบานมอญทรงคนองมากท่ีสุด วัดคันลัดนั้นถือวามีบทบาทในหมูบาน

อยางมาก ในฐานะเปนสถานท่ีจัดงานประเพณีตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนประเพณีรอบป เชน 

ประเพณีแหหงส-ธงตะขาบ ตลอดจนประเพณีท่ีเก่ียวกับชีวิต เชน งานบวช หรืองานศพ อีกท้ังวัดคัน

ลัดยังเปนสถานท่ีตั้งของ พิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ ซ่ึงกอตั้งข้ึนโดยคุณประพันธพงษ เทวคุปต ชาวมอญ

ท่ีอาศัยอยูในหมูบานมอญทรงคนอง สาเหตุท่ีกอตั้งพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ ข้ึนมานั้นเพราะตองการท่ี

จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของมอญ รวมไปถึงความเชื่อหรือสิ่งท่ีชาวมอญไดยึดถือปฏิบัติกันมา

อยางชานาน ใหคงอยูตอไปสูรุนลูกรุนหลานโดยผานการอนุรักษ เปนการสืบทอดเจตนารมณของ

บรรพบุรุษ ในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของมอญใหคงอยูและเปนการระลึกถึงบรรพบุรุษ 
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พิพิธภัณฑพื้นบานมอญ 

พิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ ตั้งอยูในอาณาเขตวัดคันลัด ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ในเขตพระประแดงนั้นมีเพียงพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญแหงนี้ท่ีเก็บรวบรวม

เรื่องราวของคนมอญ ซ่ึงขอมูลสวนใหญเปนขอมูลประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนใน

หมูบานมอญทรงคนองแหงนี้ พิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญประกอบไปดวย 2 ชั้น โดยชั้นลางจะเปนขอมูล

เอกสาร หนังสือ รูปภาพเกาตลอดจนคัมภีรตาง ๆ และชั้นบนจะเปนสิ่งของเครื่องใชของชาวมอญใน

หมูบานมอญทรงคนองท่ีนํามาบริจาคใหกับพิพิธภัณฑรวมไปถึงโลงมอญท้ังขนาดจําลองและขนาดจริง

 ยอนกลับไปเม่ือวันจันทรท่ี 9 กุมภาพันธ 2547 ท่ีโรงเรียนวัดปาเกด (ดิษวิทยาคาร) ตําบล

ทรงคนอง ไดมีการจัดประชุม ณ หองประชุมประชาคม โดยมีผูเขารวมประชุมไดแก พระสังฆาธิการ

ในเขตตําบลทรงคนอง 4 วัด คือเจาอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม (ทานเจาคุณแชม) เจาอาวาสวัดปา

เกด (ทานอาจารยเสมอ) ผูชวยเจาอาวาสวัดคันลัด (พระอาจารยหลาย) พระสงฆวัดจากแดงและ

ตัวแทนชุมชนตําบลทรงคนองท้ัง 13 หมู        

 ซ่ึงในท่ีประชุมไดมีมติให นายประพันธพงษ เทวคุปต ตัวแทนหมูบานหมู 8 เปนประธานศูนย

บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

และไดมอบหมายงานใหเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมของคนมอญไมวาจะเปนการดํารงรักษาหรือการ

เผยแพร ตอมาจึงไดรับมติจากคณะกรรมการศูนยบูรณาการวัฒนธรรมฯ หลังจากท่ีไดประชุม

ปรึกษาหารือกันและเห็นควรใหมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ ท่ีวัดคันลัด ได ข ออนุญ าตท า น

พระครูสมุทรพัฒนโสภณ (ทานเจาคุณพระโสภณสมุทรคุณ) ขอใชศาลาการเปรียญหลังเกาท่ีแตเดิมมี

แตมูลนกมูลคางคาว โดยทําความสะอาดภายในท้ังหมด ประกอบกับเรี่ยไรเงินบริจาคจากผูใหความ

สนับสนุน ขัดพ้ืนใหม และติดตั้งไฟฟา นอกจากนี้ยังไดรับความอุปการะจากนายกองคการบริหารสวน

ตําบลทรงคนอง (ประเสริฐ ศิริบุญ) ทําประตูเหล็กมวนและเทพ้ืนดานหนาศาลาพิพิธภัณฑ ไดรับ

งบประมาณในการทําเหล็กหนาตางปองกันโขมยและกันสาดหนาประตูศาลาดานหนาและดานหลัง

 ตอมาไดมีปรับปรุงและตอเติมพ้ืนท่ีชั้นลางใหเปนหองสมุดเพ่ือการเรียนรู มีเอกสารทาง

วิชาการมากข้ึน โดยไดรับการสนับสนุนจาก นายพิมพ ศิริบุญ และชาวมอญทรงคนองในการบริจาค

เพ่ือตอเติมอยูสมํ่าเสมอ โดยสิ่งของเครื่องใชภายในพิพิธภัณฑโดยสวนใหญมาจากการรวบรวมสิ่งของ

จากผูมีจิตศรัทธาท่ีนํามามอบใหกับพิพิธภัณฑ เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของตน

และไววางใจใหพิพิธภัณฑรักษาไวเพ่ือเปนอนุสรณแกคนรุนหลังตอไป     

 ปจจุบันพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญเปนสถานท่ีใหความรูแกเยาวชนหรือคนท่ัวไปท่ีสนใจใน

วัฒนธรรมของมอญ โดยมีเจาอาวาสวัดคันลัดองคปจจุบัน คือ พระครูสุภัทรกิจจาทร (พระอาจารย

หลาย) นอกจากใหความอนุเคราะหในการชําระคาไฟฟาและคาน้ําประปาแลว ยังคงเปนวิทยากรให



59 

 

 

ความรูแกเยาวชนท่ีมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑอีกดวย พิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญแหงนี้เปดใหบริการทุกวันใน

เวลาราชการโดยไมมีวันหยุด      

  
   ภาพท่ี 4.7 ภาพปายหนาพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ   

   (ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 9 ธันวาคม 2561)  

 ความสําคัญของพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญในฐานะท่ีเปนตัวแทนของชาวมอญทรงคนอง แมวา

จะมีพ้ืนท่ีมากมายท่ีเหมาะสมเชนในบริเวณวัดทรงธรรมท่ีมีเนื้อท่ีมากกวาและสามารถกอตั้งพิพิธภัณฑ

ท่ีมีขนาดใหญกวาได แตอยางไรก็ตามพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญยังเกิดข้ึนท่ีวัดคันลัด วัดท่ีใกลท่ีสุดกับ

หมูบานมอญทรงคนอง อีกท้ังผูริเริ่มกอตั้งพิพิธภัณฑแหงนี้ยังเปนคนมอญทรงคนองแตกําเนิดอีกดวย 

พิพิธภัณฑแหงนี้จึงเปรียบเสมือนศิลาจารึกท่ีบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ในหมูบานมอญทรงคนองเอาไว 

อันไดแก ประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมตาง ๆ ตั้งแตงานบวชไปจนถึงงานศพ หรืองานประเพณีท่ี

ไมคอยพบแลวในชุมชน รวมถึงประเพณีท่ีพ่ึงเกิดข้ึนใหมในชวงเวลาไมก่ีสิบปมานี้ อยางเชนงาน

หรรษารามัญ อยางไรก็ตาม พิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญแหงนี้ไดบรรจุรายละเอียดเหลานั้นเอาไว ท่ี

ถึงแมวาผู ท่ีไปเยี่ยมชมจะไมไดอยูในชวงเวลาท่ีมีประเพณีนั้นจริง ๆ แตก็สามารถสัมผัสไดถึง

รายละเอียดของพิธีกรรมนั้น ๆ ไดผานการศึกษาขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไวในพิพิธภัณฑ กลาวไดวา

พิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแหงนี้ เปนหนึ่งใน

ตัวการสําคัญท่ีชวยรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาวมอญทรงคนองเอาไวและเปนสิ่งซ่ึงแสดงให

เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับหมูบานมอญทรงคนองตลอดระยะเวลาท่ีผานมาอีกดวย 
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 การเกิดข้ึนของ พิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ เปรียบเสมือนการประกาศเจตนารมณอยางชัดเจน

ของชาวมอญในหมูบานมอญทรงคนองรวมไปถึงชาวมอญจากหมูบานเล็ก ๆ แหงอ่ืนๆ ในละแวก

ใกลเคียงวาตองการรักษา อนุรักษ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีเหลานั้นท่ีมีมาแตชานานให

สมบูรณมากเทาท่ีจะมากได ซ่ึงอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญ นั่นก็คือ เจาอาวาสวัดคันลัดองคปจจุบัน 

พระครูสุภัทรกิจจาทร (พระอาจารยหลาย) ท่ีมีความรูเรื่องมอญมาก สังเกตไดจากในขณะท่ีผูศึกษาลง

พ้ืนท่ีภาคสนามก็ไดรับคําบอกเลาจากสมาชิกในหมูบานวา หากตองการขอมูลใหไปขอไดจากพระ

อาจารยหลายทานนี้ไดเลย ทานมีความรูเก่ียวกับเรื่องของมอญมากมาย     

 พระครูสุภัทรกิจจาทร ไดกลาวถึงท่ีมาของ บานเซ (ปจจุบันเปนบานแซ) ซ่ึงเปนอีกหมูบาน

หนึ่งของมอญท่ีอาศัยอยูในพระประแดง แตมีจํานวนครัวเรือนท่ีนอยกวาบริเวณหมูบานมอญทรง

คนองและมีคนไทยเชื้อสายอ่ืนๆ ท่ีไมใชเชื้อสายมอญเขามาอาศัยอยูดวย พระอาจารยหลาย กลาววา

คําวา “แซ” นั้น เพ้ียนมาจากคําวา “เซ” ซ่ึงบานเซนี้ มีอาณาเขตตั้งแตหัวซอยมาจนถึงวัดทรงธรรม 

(หรือภาษามอญคือ เภ-พระ-ครู) และยังกลาวแกมขบขันอีกวา ปจจุบันบานเซนั้นกลายเปน บานคน

จีนไปแลว เพราะเพ้ียนไปเปนคําวา บานแซ นั่นเอง       

 นอกจากนี้พระอาจารยหลาย ไดบอกเลาเรื่องราวของ มอญในพ้ืนท่ีนี้ วามีมาตั้งแตในสมัย

รัชกาลท่ี 2 ชาวมอญไดอพยพยายมาท่ี คลองปากลัด แหงนี้ อีกท้ังยังกลาวถึง ชื่อของเมืองปากลัด ท่ี

ไดชื่อวา “คลองปากลัด” นั้นเปนเพราะวา มีคลองลัดเยอะ สมัยกอนคนมาเขาวัดทําบุญก็พายเรือกัน

มา มาตามทางลัดไมนานก็มาถึงวัด แตปจจุบันนี้คลองลัดท่ีเคยมีมากนั้นก็มีจํานวนนอยลงแลว 

เนื่องจากมีคนเขามาอาศัยอยูกันจํานวนมาก บางก็ปลูกบานถมท่ีจนคลองหายไปหมด   

 พระอาจารยหลาย ไดกลาวถึง พระมันดาเลย (มันฑะเลย) ท่ีประดิษฐานอยูในอุโบสถวัดคัน

ลัด อําเภอพระประแดงแหงนี้วา พระอุปชฌายเชย ท่ีเปรียบเสมือนพระครูของพระอาจารยหลาย ผูซ่ึง

เทศนมอญเกง และไพเราะมาก ไดไปท่ีเมืองมันดาเลย (มันฑะเลย) และอันเชิญพระมันดาเลย 

(มันฑะเลย) มาประดิษฐานท่ีวัดคันลัดแหงนี้จนถึงปจจุบัน เดิมองคพระนั้นทําดวยหินออนท้ังองค แต

ปจจุบันเปนวัสดุอ่ืนและทําการปดทองท้ังองคแทน อยางไรก็ตาม พระมันดาเลย (มันฑะเลย) ท่ีพระ

อาจารยหลาย กลาวถึงนี้ ผูศึกษาไดถามวา แลวในวัดอ่ืนๆ ในเขตพระประแดงนี้ มี พระมันดาเลยอีก

ไหม พระอาจารยหลายตอบทันทีวา วัดคันลัดแหงนี้เปนท่ีแรก   

“ตอนหลังท่ีอ่ืนเขาก็มีนะ แตสําหรับฉัน ฉันวาท่ีวัดคันลัดนี่แหละ สวยท่ีสุด”  

                                                      (พระครูสุภัทรกิจจาทร, สัมภาษณ: 21 ตุลาคม 2561) 

4.5.3 วัดทรงธรรมวรวิหาร หรือ วัดทรงธรรม (อานวา เภ-พระ-ครู)   

 วัดทรงธรรม เปนหนึ่งศาสนสถานท่ีชาวมอญหมูบานมอญทรงคนองนิยมไป เพ่ือประกอบ

พิธีกรรมและประเพณีตางๆ เพ่ือทําบุญตักบาตร อุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว 
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เพราะมีสมาชิกในหมูบานจํานวนไมนอยเลยท่ีผูกพันกับวัดทรงธรรมแหงนี้ในฐานะเปนวัดประจํา

ตระกูล คือ ไมวาประเพณีหรืองานใดๆ ท่ีเก่ียวของกับตระกูล ก็จะตองมาท่ีวัดนี้ แมวาจะยายออกจาก

ถ่ินฐานเดิมไปแลวก็ตาม อาทิเชน ตระกูลสุทธิ แมวาตระกูลจะยายออกจากพ้ืนท่ีหมูบานมอญทรง

คนองไปแลว แตในงานฌาปนกิจของคุณพอสุดทาย สุทธิ ก็ยังมีข้ึนท่ีวัดทรงธรรมวรวิหารแหงนี้ ไม

เพียงเฉพาะแตวัดทรงธรรม หากตระกูลไหนผูกพันกับวัดไหนแลวก็ยอมตองไปท่ีวัดนั้นๆ ดวย ข้ึนอยู

กับแตละตระกูล วัดจึงเขามามีบทบาทในการตัดสินใจของคนในชุมชนอยางมาก    

 วัดทรงธรรมยังมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนวัดของมอญใหม คือ มอญทรงคนองแหงนี้ เพราะ

ครั้งเม่ือป พ.ศ. 2358 ไดมีการรับชาวมอญรุนใหมมาไวท่ีเมืองนครเข่ือนขันธ การอพยพของครัวมอญ

ในครั้งนี้นับวายิ่งใหญท่ีสุดและมีพระสงฆติดตามมาดวยเปนจํานวนมาก สมเด็จกรมพระราชวังบวร

มหาเสนานุรักษ (กรมพระราชวังบวรสถานมงคล) ท่ีข้ึนไปรับครัวมอญดังกลาว จึงไดทรงสรางวัดใหแก

ชาวมอญท่ีเมืองนครเข่ือนขันธ คือ วัดทรงธรรม (วัดทรงธรรมวรวิหาร) (วสุ  เขียวสอาด, 2545: 8)  

                                             

      ภาพท่ี 4.8 ภาพเจดียวัดทรงธรรม พ.ศ. 2498    ภาพท่ี 4.9 ภาพเจดียวัดทรงธรรม พ.ศ. 2561 
(ที่มา: ภาพถายจากภาพเกาโดย เมธิดา  อาคมธน, 21 ตุลาคม 2561)          (ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 21 ตุลาคม 2561)                

4.6 ประเพณทีี่ยังปรากฏชัดของชาวไทยเชื้อสายรามัญในหมูบานมอญทรงคนอง  

 ชาวมอญ เปนชนชาติหนึ่งประกอบไปดวยประเพณีตลอดป ไมวาในชวงเวลาไหนในปๆหนึ่ง 

มอญก็มักจะมีประเพณีหรือการละเลนใหทําอยูเสมอ หรือประเพณีท่ีเก่ียวกับชีวิตของชาวมอญคน

หนึ่ง ตั้งแตประเพณีท่ีเก่ียวกับการเกิด แก เจ็บ และการตาย ประเพณีสําคัญท่ีจะไมกลาวถึงไมได 

เพราะในเทศกาลนั้นรวมรวมไปดวยประเพณีเล็กๆอีกมากมาย อาทิเชน ประเพณีในชวงสงกรานต 
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4.6.1 ประเพณีในชวงสงกรานต       

 เทศกาลสงกรานต ประชาชนก็จะมีวิธีการเฉลิมฉลองท่ีแตกตางกันไป ในหมูบานมอญทรง

คนอง เริ่มตนประเพณีสงกรานตดวยการทําความสะอาดบานเรือน ตั้งแตวันท่ี 8-9 เมษายน ของทุกป 

เนื่องดวยสงกรานตก็ถือเปนประเพณีของการข้ึนปใหมสําหรับชาวมอญดวยเชนกัน นอกจากนี้ยังเปน

ชวงเวลาของการสงขนม ชาวมอญมักจะนําขนมและอาหาร ไปทําบุญท่ีวัดเปนเวลา 3 วัน คือ วันท่ี 

13-15 เมษายน ของทุกป จากนั้นจึงนําขนมและอาหารไปมอบใหแกผูหลักผูใหญ ญาติสนิทมิตรสหาย 

และผูท่ีเคารพนับถือบานใกลเรือนเคียงกัน มีการนําน้ําอบ น้ําหอม รดน้ําขอพรจากปูยาตายายกัน

เหมือนกับคนไทย แตก็มีประเพณีของชาวมอญท่ีนิยมทําในวันสงกรานตอีกมากท่ีไมเหมือนกับ

ประเพณีของไทย เชน การเลนสะบาบอน  

สะบาบอน        

วันสงกรานตจึงเปนชวงเวลาท่ีสําคัญอีกชวงหนึ่งของชาวมอญ เพราะเปนวันท่ีมีกิจกรรมทาง

ศาสนาใหทําตลอดท้ังวัน เริ่มตั้งแตชวงเชา ชาวมอญมักจะเขาวัดไปทําบุญ และถวายอาหารคาวหวาน

ท่ีตนทําไปอยางหนาแนน ซ่ึงในหมูบานมอญทรงคนองเอง ชาวบานสวนใหญท่ีนี่ก็จะนิยมไปทําบุญกัน

ท่ีวัดคันลัด หลังจากทําบุญเสร็จ ตกบายประมาณเวลา 4 โมงเย็น ก็จะเริ่มพิธีแหหงษ-ธงตะขาบ ซ่ึงจะ

ทํากันเปนประจําทุกป เปนงานใหญของชาวมอญท่ีจะเกิดข้ึนทุกชวงเทศกาลสงกรานตโดยชาวมอญ

จากหลายๆหมูบานในอําเภอพระประแดงก็จะมารวมดวยชวยกันในงานนี้ เม่ือถึงเวลาเย็น จะเปน

เวลาของการละเลนสะบาบอน นับวาวันสงกรานตนี้เปนวันท่ีมีพิธีกรรมตางๆมากมายใหชาวมอญได

ทํากันตลอดท้ังวัน 

 

ภาพท่ี 4.10 ฝายหญิงในการละเลนสะบาบอน หมูบานมอญทรงคนอง                                     

(ท่ีมา: ภาพถายจากภาพเกาโดย เมธิดา  อาคมธน, 7 ตุลาคม 2561) 
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ในทุกเทศกาลสงกรานตจะมีการละเลนสะบาในหมูบานมอญทรงคนองอยูเสมอ โดยสามารถ

แบงออกได เปนสองชนิดดวยกัน ชนิดท่ีหนึ่ง คือ สะบาบอน และชนิดท่ีสองคือ สะบาทอย เปนสะบา

ท่ีคนท่ัวไปไมคอยรูจักมากนัก เพราะสะบาทอยนั้นไมคอยนิยมเลนแลวในปจจุบัน เนื่องจาก สะบา

ทอย เปนการละเลนหนึ่งท่ีตองใชพ้ืนท่ีในการเลนเยอะมาก บางครั้งพ้ืนท่ีในชุมชนอาจไมสะดวกตอ

การเลนสะบาชนิดนี้ สะบาทอยมีลักษณะการเลนคลายกับ การเลนเปตอง และจุดเดนของการละเลน

สะบาทอยนั่นคือ สวนใหญจะเปนผูชายท่ีเลน เนื่องดวยระยะของการทอยลูกสะบาท่ีไกลและตองการ

แรงมากในการเลน จึงทําใหสะบาทอยถูกจัดเปนการละเลนของผูชายชาวมอญ และบางครั้งอาจมีการ

แขงขันชิงถวยรางวัลหรือพนันกัน       

 สะบาทอยนั้นยังคงมีใหพบเห็นบาง ตามสถานท่ีพบปะสังสรรคท่ีมีขนาดกวาง เชน วัดทรง-

ธรรม แตสะบาท่ีนิยมเลนกันในชุมชน คือ สะบาบอน ซ่ึงในหมูบานมอญทรงคนองมีบอนสะบาท้ังหมด 

6 บอนดวยกัน  

“ของเรานี่มี 6 บอน ท่ีหมู 9 สองบอน หมู 8 สองบอน แลวก็ หมู 7 อีกสองบอน แลวก็มี

บอนเด็กดวยบอนหนึ่ง ตรงบานโรงเรือ เรานับดวย”       

            (สุนันท  เทวคุปต (ปาแหวว), สัมภาษณ: 6 เมษายน 2562) 

ซ่ึงการจัดการละเลนสะบาในอําเภอพระประแดงนั้นจะมีการจัดข้ึนถึง สองครั้งดวยกัน ครั้ง

แรกจะเปนหมูบานมอญตางๆ ในอําเภอพระประแดงนั้นมีการจัดกันเอง หนึ่งในนั้นมีหมูบานมอญทรง

คนองแหงนี้ดวย และครั้งท่ีสองจะเปนงานท่ีจัดข้ึนโดยเทศบาล และจะจัดหลังจากวันสงกรานตมาแลว

อาทิตยหนึ่ง ซ่ึงจะมีข้ึนประมาณวันท่ี 19-20-21 ของทุกๆป ซ่ึงในหลายๆครั้ง มักตรงกับวันศุกร เสาร

และอาทิตย และจะจัดข้ึนบริเวณตลาดพระประแดง ซ่ึงการจัดการละเลนสะบาบอนท้ังสองครั้งนี้

ไดรับเงินสนับสนุนจากทางเทศบาล       

 สะบาบอน จะเลนกันในเวลากลางคืน ประมาณ 6 โมงเย็น ไปจนถึงดึกแคไหนก็ข้ึนอยูกับท่ี

เจาของบอนกําหนด เจาของบอนในท่ีนี้ก็เปรียบเสมือนเจาของบานท่ีมีอํานาจในการสั่งการได ซ่ึง

การละเลนสะบาบอนจะมีข้ึนทุกวัน ตั้งแตวันท่ี 13 จนถึง วันท่ี 15 และวันท่ี15 เปนวันสุดทายอาจจะ

มีการเลนกันถึงเวลาดึกกวาปกติ         

 ในอดีตจะมีหนุมจากตางหมูบานเขามาจองในการเลนสะบา และหนุมในหมูบานทรงคนองก็

จะไปจองเลนสะบาท่ีหมูบานอ่ืน เพราะวาเห็นสาวในหมูบานจนเบื่อแลว    

“หนุมเนี่ย เคาไมเลนหมูบานตัวเองหรอก เคาเห็นสาวของเคาทุกวันแลว เคาไมเลนหรอก 

เคาก็จะไปจองเลนท่ีอ่ืน ไปเลนสาวท่ีอ่ืนนูน แลวหนุมท่ีอ่ืนเคาก็จะมาจองเลนสาวท่ีนี่”   

    (บุษรา  ครามอวม (ปาเจี๊ยบ), สัมภาษณ: 16 กุมภาพันธ 2562) 
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จากคําบอกเลาของคุณยายมะลิ เชยสุวรรณ กลาวถึงวิธีการเลนสะบาไวดังนี้ ฝายหญิงและ

ฝายชายจะนั่งตรงขามกัน และหันหนาเขาหากัน จากนั้นนําลูกสะบาไวท่ีปลายเทาและเตะออกไป ผู

แพจะมีบทลงโทษ โดยการท่ีผูชนะสามารถสั่งใหอีกฝายทําอะไรก็ได เชน ในอดีตหากฝายชายชนะ ก็

มักจะสั่งใหฝายหญิง รํา  หรือในปจจุบันก็จะเปนการเตนมีบทเพลงท่ีทันสมัยมากยิ่งข้ึน และหากฝาย

ชายแพ ฝายหญิงก็อาจจะสั่งใหทําทาทางตลก หรือรําก็ได 

“สะบาจะเลนกัน 7 คน ก็ได 8 ก็ได เคาไมไดบังคับหรอก หาไดมากก็ไดเลนมาก แตไมเกิน 

10 คน เลนแพก็ถูกเขาทําโทษ เขาก็สั่งใหเรารําบาง อะไรบาง แบบนี้ มีทุกชวงสงกรานต 13,14,15 

ตอนนี้ก็ยังมี บอนเด็กก็มี” 

(มะลิ  เชยสุวรรณ (ปาคุ), สัมภาษณ: 9 ธันวาคม 2561) 

บอนเด็ก คือ การละเลนสะบาของเด็กๆ ในหมูบาน ปจจุบันก็ยังคงจัดอยูในทุกชวงเทศกาล

สงกรานต โดยมีเด็กซ่ึงเปนลูกหลานของชาวบานในหมูบานทรงคนองมารวมเลนกันอยางสนุกสนาน 

บริเวณท่ีจัดใหเปนบอนเด็กก็คือ บริเวณหูกวาง (สถานท่ีสําหรับจัดบอนเด็กท่ีชาวบานเรียกกันวา หู-

กวาง) อยูท่ีหมู 7 ผูใหญในหมูบานก็จะนําเด็กๆ ในบานไปเลนกัน อีกท้ังยังเปนการสืบสานและ

ถายทอดวัฒนธรรมของมอญจากรุนสูรุน เพ่ือไมใหวัฒนธรรมประเพณีมอญสูญหายอีกดวย   

 

ภาพท่ี 4.11 ภาพฝายชายในการละเลนสะบาบอน หมูบานมอญทรงคนอง                                     

(ท่ีมา: ภาพถายจากภาพเกาโดย เมธิดา  อาคมธน, 7 ตุลาคม 2561) 

สะบาอีกชนิดหนึ่ง คือ สะบาทอย ซ่ึงเปนกีฬาชนิดหนึ่งของชาวมอญในสมัยกอน เปนการ

ออกกําลังกายหลังจากหมดฤดูเก็บเก่ียวพืชผล ซ่ึงสะบาทอยนี้ ก็จะนิยมเลนกันในชวงเทศกาล

สงกรานตเชนเดียวกัน แตสิ่งท่ีแตกตางจาก สะบาบอน คือ ผูเลนท้ังสองฝายไมไดถูกกําหนดวา 
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จะตองเปนผูเลนฝายชายและผูเลนฝายหญิง ผูเลนจะเปนชายหรือหญิงก็ได แตมักจะเปนฝายชาย

เพราะสะบาทอยนั้นตองใชแรงท่ีเยอะมากในการเลน อีกท้ังสถานท่ีเลนก็ตางจาก การละเลนสะบา

บอน เพราะสะบาทอยมักจะเลนกันท่ีวัด อยางเชน หมูบานทรงคนอง ก็จะเลนกันท่ีวัดคันลัด หรือไมก็ 

วัดทรงธรรม เพราะตองการใชพ้ืนท่ีในการเลนมาก ในขณะท่ี สะบาบอน นั้นจะเลนกันท่ี ใตถุนบาน 

ของแตละบานซ่ึงเปนเพียงพ้ืนท่ีเล็กๆ เทานั้น  

“เม่ือกอนนี้มันจะโผลตรงนี้ได นอนดูเวลาเรามีสงกรานตอะไร เลนสะบาอะไรกัน เคาก็มา

เลนกันใตถุนนี้อะนะ แลวผูใหญเคาก็จะแอบดูพวกเราอยูตรงชองเนี้ย จะเปนบานพับ มันพับ มันปด 

เปดได แลวก็นอนดูมันเลนกัน” 

(ฐิติวรรณ  มหาสิงห, สัมภาษณ: 21 ตุลาคม 2561)  

 ปจจุบันสะบาบอน ยังคงมีการละเลนอยูในทุก ๆ ป แตตางออกไปตรงทาในการเลน อาจไม

ครบทุกทาตามตนฉบับ ซ่ึงมักจะเลนแตทาตนๆ และทาท่ียากหนอยก็มักจะไมไดรับความนิยม อีกท้ัง

ยังเกิดจากปญหาในการขาดแคลนผูท่ีจะสอนรายละเอียดเก่ียวกับการละเลนสะบานี้อยางละเอียด

ลึกซ้ึงในชุมชน จึงทําใหการเลนสะบานั้นไมไดมีการเลนครบทุกทาอยางเชนเคย แตก็ยังมีการเลนอยู

โดยเฉพาะทางายๆ ท่ีเด็กๆก็สามารถทําได เชน ทาข่ินเติง คือ การนําสะบาวางไวบนหลังเทาของผูเลน 

และกาวไป 3 กาว จากนั้นทอยหรือเหวี่ยงลูกสะบาใหไปกระทบกับสะบาของคูของตนเอง หรือทาอีโช 

คือ การนั่งลงและดีดลูกสะบาดวยนิ้วชี้ ใหไปกระทบกับสะบาของคูตนเอง   

 หมูบานทรงคนอง มีวิธีเลนสะบาท้ังหมด 9 แบบดวยกัน (9 ทา) ซ่ึงหากเลนครบทุกทา จะ

เรียกกันวา ได 1 เมือง ซ่ึงคําวา เมือง เปนคําแทนฝายหญิงและชายท่ีนั่งอยูตรงขามกัน ซ่ึงหากฝาย

หญิงเลนแพ ก็จะมีโอกาสสลับเมืองกับฝายชายได       

 การท่ีจัดผูเลนใหเปนฝายหญิงและฝายชาย นั้นเนื่องจาก เปนการเปดโอกาสใหหนุมสาวชาว

มอญไดมาพบปะพูดคุยและทําความรูจักกัน ซ่ึงบางคูอาจจะพัฒนาความสัมพันธกันตอไปจนกระท่ังถึง

การแตงงาน หรือบางคูอาจจะเปนเพียงเพ่ือนเลนสะบากันเทานั้น ก็ข้ึนอยูกับความสมัครใจของคนท้ัง

คูนั่นเอง ซ่ึงในอดีตนั้นก็มีสาวๆ จํานวนไมนอยท่ีไดมีโอกาสออกเรือนหลังจากชวงเวลาการละเลน

สะบานี้ผานไป          

 “เม่ือสมัยกอนนะ สาวๆกับหนุมๆ เนี่ย จะพบกันแสนท่ีจะยาก สวนมากจะทํานาท้ังนั้น อยาง

สงกรานตเนี่ย ชาวบานชาวนาเคาเก็บเก่ียวเอาขาวเขายุง ทีนี้สาวๆหนุมๆทํางาน ทํานาอยางเดียว ไม

คอยไดพบไดปะสังสรรค นี่แหละงานสงกรานตนี่แหละ จะไดมาพบมาเจอกันอยางเปนระเบียบ

เรียบรอย” 

(ครูวิเชียร  นาวาดิษฐ, สัมภาษณ: 6 เมษายน 2562) 
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“เพราะสมัยกอนนี้ การเลนสะบาก็คือ การพบปะกันระหวางหนุมสาว เคาจะมาเจอะมาเจอ

กันทีก็ตอนชวงสงกรานต บางคนเคาเลนสะบากันไปเรื่อยๆ ก็เกิดชอบกัน หลังจากเลิกสะบาแลวก็

ติดตอกันมา จนไดคูกันแตงงานกันอยางนี้ก็มี”       

      (บุษรา  ครามอวม (ปาเจี๊ยบ), สัมภาษณ: 16 กุมภาพันธ 2562) 

แหหงส-ธงตะขาบ 

ประเพณีแหหงส-ธงตะขาบ เปนหนึ่งในประเพณีของชาวมอญท่ีขาดไมไดในชวงเทศกาล

สงกรานต มีข้ึนเฉพาะวันแรกของวันสงกรานต คือ วันท่ี 13 เมษายน ของทุกป ถือเปนประเพณีใหญ

อีกงานหนึ่งของชาวมอญทรงคนอง เพราะจะมีการเตรียมการกันตั้งแตวันท่ี 6 เมษายน ของทุกป ซ่ึง

เปนการจัดงานหรรษารามัญ ในป พ.ศ. 2562 นี้ เปนครั้งท่ี 18 แลว และงานหรรษารามัญนี้ยังมีความ

เก่ียวของกับประเพณีแหหงส-ธงตะขาบอีกดวย      

 ท่ีกลาววาเปนประเพณีใหญ เพราะ เสนทางการแหหงส-ธงตะขาบนั้น เปนเสนทางท่ีมี

ระยะไกลและจะตองเดินทางผานวัดมอญในพ้ืนท่ีอําเภอพระประแดงท้ังหมดเปนจํานวน 10 วัด

ดวยกัน ซ่ึงในแตละปก็จะมีวัดตางๆ ผลัดกันเปนเจาภาพ      

 ประเพณีแหหงส-ธงตะขาบ จะมีผูเขารวมในขบวนแหเฉพาะคนมอญ หรือผูท่ีมีเชื้อสายมอญ

เทานั้น วัดแตละวัดจะมีรถหงส เปนรถเข็นขนาดใหญโดยรอบประดับประดาดวยดอกไม และผาสีสัน

ตางๆ และมีลักษณะเหมือนกับหงส ซ่ึงเปนสัญลักษณของชาวมอญ บนรถจะมีนางหงสนั่งอยู และ

ขบวนก็จะแหไปเรื่อยๆ จากแตละหมูบานไปจนถึงตลาดพระประแดง นอกจากนี้ยังมี ธงตะขาบ ขนาด

ใหญ ซ่ึงเปนของวัดแตละวัดนํามารวมขบวนแห เม่ือขบวนแหวนไปถึงบริเวณวัดของตน คนในหมูบาน

ท่ีข้ึนอยูกับวัดแหงนั้น ก็จะแยกจากขบวนเขาไปท่ีวัดของตนเพ่ือนําธงตะขาบไปแขวนไวในวัด 

อยางเชน ชาวมอญทรงคนอง ท่ีข้ึนกับวัดคันลัด เม่ือขบวนแหวนมาถึงวัดคันลัดก็จะแยกออกจาก

ขบวนและชวนกับนําธงตะขาบขนาดใหญไปแขวนไวท่ีเสาหงสภายในวัด    

 คุณนิภา สุภนิธิ ชาวบานมอญทรงคนอง ไดเลาถึงท่ีมาของธงตะขาบ (อะลาม เทียะก่ี) วามี

ท่ีมามากมายและปรากฏในหนังสืออยูหลายตอหลายเลม ตะขาบเปนตัวแทนของหลักศาสนา ไดทํา

ตะขาบข้ึนมาเพ่ือเปนการระทึกถึงบรรพชนอีกทางหนึ่ง และเปนการบูชาองคพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธ

เจา สิ่งท่ีอยูกับธงตะขาบก็คือ หงส ซ่ึงหงสมอญและหงสไทย จะแตกตางกัน หงสไทยจะมีลักษณะสูง 

โปรง แตในขณะท่ีหงสของมอญ นั้นจะเตี้ย เหมือนเปด ชาวบานจึงเรียกกันวา “หงสเปด” และหงสท่ี

เปนสัญลักษณะของมอญนั้น จะตองเปนหงสคู คือ เปนหงสตัวผูอยูบนตัวเมีย    

 เรื่องของหงสคูนั้น เปนตํานานสืบทอดมาตั้งแตโบราณกาลวา ในพงศาวดารเขียนไดระบุไววา 

เม่ือครั้งพระพุททธเจาตรัสรูในชวงแรก ไดเสด็จไปยังเมืองหงสาวดีในปจจุบันและพบหงสคูกลางน้ํา 

ดังท่ีคุณประพันธพงษ เทวคุปตไดกลาวไวในหนังสือประวัติของเมืองนครเข่ือนขันธ ใจความวา ครั้น
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานลวงไปแลวได 100 ปเนินดินกลางทะเลใหญนั้นก็

ตื้นเขินข้ึนจนกลายเปนแผนดินอันกวางใหญมีพระราชบุตรของพระเจาเสนะคงคาทรงพระนามวา

“สมลกุมาร” และ “วิมลกุมาร” เปนผูรวบรวมไพรพลตั้งเมืองข้ึนเปนอันวา “เมืองหงสาวดี” ได

เกิดข้ึน ณ ดินแดนท่ีมีหงสทองเลนน้ําอยูแลวนั้นดังนั้นคนมอญในหงสาวดีจึงใช “หงส” เปนสัญลักษณ

ของประเทศรามัญสืบแตนั้นมา (ประพันธพงษ เทวคุปต. [ม.ป.ป.].) 

“หงสเนี่ย มันเกิดข้ึนมาตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จไปพมา แลวพระพุทธเจาก็เห็นหงสเนี่ยอยู

กลางน้ําสองตัว หงสคูกันยืนอยูกลางน้ํา ในประวัติศาสตรเขียนบอกไววา ดินแดนแหงนี้ จะเจริญดวย

หลักศาสนา”            

           (นิภา  สุภนิธิ, สัมภาษณ: 6 เมษายน 2562) 

จึงทําใหหงสคู ถูกจัดใหเปนสัญลักษณของชาวมอญตั้งแตนั้นมา และชาวมอญก็ยังคงให

ความสําคัญกับหงสเสมอ หงสมักจะถูกนํามาใชเปนเครื่องหมายบงบอกความเปนมอญ เชน วัดใดท่ี

เปนวัดมอญ จะสังเกตไดโดยงายเพราะจะมีหงสคู ตั้งอยูหนาประตู หรือมีเสาหงส   

 อีกหนึ่งประเพณีท่ีพ่ึงเกิดข้ึนไดไมนาน ในพ้ืนท่ีทรงคนองซ่ึงเปนประเพณีท่ีเก่ียวกับกับงานแห

หงส-ธงตะขาบ เพราะเปนงานท่ีเกิดข้ึนกอนงานแหหงส-ธงตะขาบ และเปนงานท่ีกําเนิดข้ึนเพ่ือชวย

ใหงานแหหงส-ธงตะขาบนั้นเปนไปดวยความเพียบพรอมสมบูรณ    

 งานหรรษารามัญ ผูศึกษาไดมีโอกาสไปเขารวมงานเม่ือวันที 6 เมษายน 2562 ซ่ึงงานหรรษา

รามัญในครั้งนี้จัดข้ึนเปนครั้งท่ี 18 แลว ลักษณะของงานเปนเหมือนงานเลี้ยงท่ัวไป มีการจัดโตะจีน

รับประทานอาหาร และมีมุมถายภาพ ในปนี้ ไดจัดท่ี โรงเรียนวัดทรงธรรม ซ่ึงอยูบริเวณขางกับวัดทรง

ธรรมวรมหาวิหาร ในแตละป วัดมอญในอําเภอพระประแดงก็จะผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพใน

ประเพณีแหหงส-ธงตะขาบ ซ่ึงก็รวมไปถึงการเปนเจาภาพในงานหรรษารามัญนี้ดวย และในปนี้ วัดแค 

ไดรับหนาท่ีเปนเจาภาพงานหรรษารามัญ แตเนื่องจากพ้ืนท่ีบริแวณวัดแคนั้นเล็กมาก เม่ือเทียบกับ

จํานวนพ่ีนองชาวมอญท่ีมารวมงาน จึงมีการปรับเปลี่ยนสถานท่ีมายัง โรงเรียนวัดทรงธรรมแหงนี้แทน

 จุดประสงคหลักของงานหรรษารามัญท่ีมีข้ึนกอน ประเพณีแหหงส-ธงตะขาบทุกๆ ครั้ง นั่นก็

เปนเพราะ ตองการท่ีจะเปดระดมทุนจากชาวมอญในพ้ืนท่ีเพ่ือท่ีจะนําไปใชในประเพณีแหงหงส-ธง

ตะขาบท่ีจะถึง อีกท้ังงานหรรษารามัญยังเปนงานท่ีเปนกวางใหคนมอญไดมาพบปะสังสรรคกันกอนท่ี

จะมีงานแหงหงส-ธงตะขาบในวันท่ี 13 เปนวันตนของสงกรานต ซ่ึงเปนวันจริง งานหรรษรามัญนี้เปน

งานท่ีใหเขารวมไดท้ังผูท่ีเปนชาวมอญและผูท่ีไมใชชาวมอญ แตผูเขารวมทุกคนจะตองแตงกายแบบ

มอญ ไมวาจะเปนชายและหญิงจะตองแตงกายแบบมอญท้ังหมด  
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“มันก็ออกจะกลายๆ นิดหนึ่ง หรรษารามัญเนี่ยถึงจะไมใชรูปแบบมอญ แตเนนการแตงกาย

วาจะตองมาในรูปแบบของคนมอญ เนนท่ีสุดคือ หญิงตองสไบคลองคอ ชายตองคาดสไบ” 

 (นิภา  สุภนิธ,ิ สัมภาษณ: 6 เมษายน 2562) 

 

 

ภาพท่ี 4.12  ภาพธงตะขาบพรอมคําอธิบาย   

 (ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 11 ธันวาคม 2561) 
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4.6.2 ประเพณกีารบวชนาคมอญ 

 ประเพณีการบวชนาคมอญ เปนอีกหนึ่งประเพณีท่ียังคงมีใหเห็นไดอยางงายดายในทุกวันนี้ 

โดยเฉพาะในเขตอําเภอพระประแดง ถาเทียบกับหมูบานมอญท่ีอยูในกรุงเทพมหานครในละแวกอ่ืนๆ 

ท่ีประเพณีมักจะคอยๆ สูญหายไปแลวเนื่องจากไมมีคนท่ีจะสืบทอดพิธีไดอยางถูกตอง  

 สิ่งท่ีทําใหประเพณีการบวชนาคมอญนั้น แตกตางจากประเพณีการบวชนาคของไทย ก็คือ 

“นาคมอญ” นาคชาวมอญจะมีการแตงกายคลายกับผูหญิง เปนการแตงกายเลียนแบบหญิงสาวโดย

การใสผาถุงท่ีมีสีสันสะดุดตา ไมสวมเสื้อและสวมสไบสีอะไรก็ได ซ่ึงการตกแตงนี้ก็ข้ึนอยูกับความถนัด

ของแตละบาน มีการแตงหนาทาปาก และปดทายดวยการทัดดอกไมไวท่ีบริเวณหูไวท่ีหูดานขวา 

จําเปนจะตองมีการทัดดอกไมใหแกนาค เพ่ือใหการแตงกายเลียนแบบผูหญิงนั้นสมบูรณ   

 ผูศึกษาไดมีโอกาสเห็นภาพของงานบวชนาคมอญของ คุณลุงประพันธพงษ เทวคุปต ผูเขียน

และรวบรวมหนังสือ ประวัติเมือง “นครเข่ือนขันธ” และเปนผูกอตั้งพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ ท่ีตั้งอยู

ในวัดคันลัด จะเห็นไดวา นาคมอญจะแตงกายดวย สไบ ท่ีมีสีสันสวยงาม ทัดดอกไมไวท่ีหูดานขวา 

จากการสอบถามชาวมอญในหมูบานทรงคนอง กลาววา ปจจุบันก็ยังมีการบวชนาคแบบนี้กันอยู  

 

ภาพท่ี 4.13 ภาพงานบวชมอญของ คุณประพันธพงษ เทวคุปต (ซาย)                                                                 

(ท่ีมา: ภาพถายจากภาพเกาโดย เมธิดา  อาคมธน, 7 ตุลาคม 2561) 

ประเพณีท้ังหลายท่ีกลาวมา ถือวาเปนประเพณีท่ีสําคัญและเปนประเพณีท่ีชาวมอญพูดถึง

และยังคงดํารงกันมาถึงปจจุบันนี้ หากถามถึงประเพณีเหลานี้กับชาวมอญในหมูบานมอญทรงคนอง 

ทุกคนก็จะสามารถตอบได หรือรูจักประเพณีนั้น เพราะการอยูในพ้ืนท่ีท่ีอุดมไปดวยวัฒนธรรมอีกท้ัง

ยังมีประเพณีใหเขารวมตลอดท้ังป และอีกสิ่งหนึ่งท่ีสามารถสะทอนใหเห็นอัตลักษณของชาวมอญทรง
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คนองท่ีไมเหมือนใคร หรือแมแตชนชาติมอญดวยกันเองในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ สิ่งเหลานั้นคือ ประเพณีท่ี

เก่ียวของกับชีวิต ไมวาจะเปน ประเพณีเก่ียวกับการเกิด ตลอดจนประเพณีเก่ียวกับการตาย ซ่ึงเปนท่ี

ทราบกันดีวา ชาวมอญมีพิธีกรรมและประเพณีท่ีซับซอนมากเก่ียวกับประเพณีการทําศพ มีท้ังวิธีการ

ทําศพพระมอญ และวิธีการทําศพชาวมอญท่ัวไป อีกท้ังยังมี “โลงมอญ” ซ่ึงถือวาเปนลักษณะเดนท่ีไม

มีชนชาติใดเหมือน  

4.6.3 ประเพณเีกี่ยวของกับการตาย       

 ภาพท่ีนํามานี้เปนภาพท่ีผูศึกษาถายดวยตนเองจากการไดมีโอกาสข้ึนไปชมหองดานบนของ

พิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ ในวัดคันลัด (เภอะมอญ) โดยคุณสม (ตาก้ี) ผูดูแลพิพิธภัณฑไดกลาวถึง โลง

มอญนี้วา เปนโลงขนาดจําลองท่ีทําไวเพ่ือรับรอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร 

รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี หรือ สมเด็จพระเทพฯ ในชวงงานของวัดทรงธรรม (เภ

พระครู) แตโลงมอญขนาดจริงก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับโลงมอญขนาดจําลองนี้ มีสีสันและลวดลาย

สวยงาม สิ่งท่ีจะเพ่ิมเขาคือ มีหนาตางอีก 3 บาน จึงจะเปนโลงมอญขนาดใหญท่ีใชประกอบพิธีจริง 

 

ภาพท่ี 4.14 ภาพโลงมอญขนาดจําลองท่ีพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ 

(ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 7 ตุลาคม 2561)                                                                                            

นอกจากโลงมอญนี้ ดานขางยังมีท่ีตั้งของศพ ท่ีมีลักษณะคลายแคร ทําเปนซุมข้ึนไปดานบน

ผูกดวยผาสีขาวมีลวดลายสวยงาม โดยผูกรอบท้ัง 4 ดาน คุณสมกลาววา เปนของคุณยายคนหนึ่ง (ไม
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ระบุชื่อ) ท่ีเปนชาวบานในหมูบานมอญทรงคนองและมีอายุรวมกวา 103 ป ซ่ึงทางวัดไดมีการขอ

เอาไวเพ่ือเก็บไวใหชมเพ่ือการศึกษาท่ีพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ ในวัดคันลัดแหงนี้ เพราะธรรมดา

จะตองนําสิ่งนี้เผาไปกับผูตายดวย  

 

ภาพท่ี 4.15 ภาพงานฌาปนกิจ นายสุดทาย สุทธิ ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร 

(ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 16 ธันวาคม 2561)                                                                                            

4.6.3.1 โลงมอญ 

ในภาพจะเห็น โลงมอญ หรือภาษามอญเรียกวา กะลาบ็อก (อะลาบ็อก) คําวา อะลาบ็อก 

นั้น หลายถึงโลงท่ีเกิดจากการผา เจาะหรือขุด โลงมอญจะมีลักษณะตางจากโลงท่ัวไปตรงท่ีมีขนาด

เล็กกวาปกติ เพราะทําไวเพ่ือบรรจุศพท่ีแหงแลว  โดยจะมีการเก็บรักษาศพเอาไวเปนเวลา 1-2 ป ซ่ึง

เปนหนึ่งในประเพณีปฏิบัติของชาวมอญ หากสาเหตุจากการเสียชีวิตมาจากธรรมชาติไมใชอุบัติเหตุ 

หลังจากประกอบพิธีท่ีวัดเสร็จแลวจะยังไมมีการเผา แตจะเก็บไวเปนเวลา 1-2 ปข้ึนอยูกับแตละ

ครอบครัว จากนั้นจึงคอยมีพิธีการเผาหรือฌาปนกิจตามวันเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการแสดง

โขน หรือรํามอญ ในงานอีกดวย ปจจุบันการจัดพิธีฌาปณกิจแบบมอญนี้มีจํานวนนอยลงแลว สาเหตุ

หนึ่งมาจากโลงมอญนั้นมีราคาสูงมากและตองใชผูชํานาญในการทํา เจาภาพจะตองมีฐานะเศรษฐกิจ

อยูในระดับท่ีดีหรือดีมาก โลงมอญท่ีเห็นอยูนั้นมีความหมายและประเภทตางกันออกไป สาเหตุท่ีตอง

ทําชั้นของตัวโลงใหมีลักษณะสูงข้ึนไปนั้นเปนคติหนึ่งของการสรางโลงมอญ โดยสรางจากการจําลอง

แนวคิดเก่ียวกับวิมานหรือสวรรค และตัวโลงเปรียบเสมือนบานของผูตาย สังเกตวาจะมีหนาตางอยู  
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โลงมอญท่ีปรากฏอยูในปจจุบันสวนใหญมักเปนโลงมอญน้ําเค็ม และโลงมอญน้ําจืด ลักษณะ

น้ําเค็มและน้ําจืดนั้นแบงไดตามสภาพแวดลอมของหมูบานมอญนั้น ๆ เชน มอญสมุทรสาคร จะเปน

โลงมอญน้ําเค็ม ในขณะท่ี มอญสมุทรปราการ จะเปนโลงมอญน้ําจืด นอกจากนี้ยังมีการเรียกสกุลชาง

ผูประดิษฐโลงมอญตามสถานท่ีท่ีอยูอีกดวย เชน สกุลชางปากลัด (สกุลชางท่ีอยูในพระประแดง) เปน

ตน ซ่ึงลักษณะการตกแตงและลวดลายท่ีปรากฏบนโลงก็จะแตกตางกันออกไปตามแตละสกุลชาง เปน

สาเหตุใหโลงมอญในชุมชนมอญแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกัน อยางเชนในปากลัด (พระประแดง) 

หมูบานมอญทรงคนองก็จะพบวามี “โลงญี่ปุน” ซ่ึงเปนโลงมอญท่ีมีลักษณะพิเศษกวาพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ   

4.6.3.2 โลงญี่ปุน สกุลชางปากลัด (พระประแดง) 

โลงญี่ปุน เปนโลงศพของมอญท่ีสามารถพบไดในชุมชนมอญ อําเภอพระประแดงเทานั้น ใช

สําหรับบรรจุศพพระ โลงญี่ปุนมีลักษณะท่ัวไปคลายกันโลงน้ําเค็มและโลงน้ําจืด แตตางกันตรงท่ีโลง

ญี่ปุน จะมีฝาโลงเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู หรือคลายกับบานทรงปนหยา ยอดของโลงจะมีการประดับ

ยอดหรือไมมีก็ได ตางจากโลงท่ัวไปท่ีจะมีการประดับยอดใหมีลักษณะสูงข้ึนไป โลงญี่ปุนนี้สันนิษฐาน

วา ไดรับอารยธรรมของทหารญี่ปุน ตั้งแตในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงตรงกับปท่ีชาวมอญอพยพ

เขามาสูพ้ืนท่ีพระประแดงแหงนี้ อีกท้ังฝาโลงยังมีลักษณะคลายกับทรงปนหยาแบบบานญี่ปุน จึงทําให

มีชื่อเรียกวา โลงญี่ปุน และเปนโลงท่ีมีลักษณะเฉพาะจะพบไดในพ้ืนท่ีพระประแดงเทานั้น  

 
    ภาพท่ี 4.16 ภาพบานทรงปนหยา    ภาพท่ี 4.17 ภาพโลงญี่ปุน 

      (ท่ีมา: https://1th.me/Az6w)             (ท่ีมา: https://1th.me/0Nym) 
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4.7 ประเพณีพิธีกรรมที่เปนลักษณะเฉพาะของมอญที่ไมพบแลวในชุมชน    

 เนื่องจากหมูบานมอญทรงคนอง เปนหนึ่งในหมูบานมอญเพียงไมก่ีหมูบานท่ีมีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี

ปริมณฑล ใกลกับกรุงเทพมหานคร คือ ในพ้ืนท่ีอําเภอพระประแดง ซ่ึงกลาวไดวา เปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ

ความเจริญมาก เพราะมีการกอตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม และมีแหลงความเจริญตางๆ เขาถึงมาก 

ไมวาจะเปน หางสรรพสินคา ท่ีทําการไปรษณีย ศูนยจัดจําหนายรถยนต โรงพยาบาล และธนาคาร 

 ถัดออกไปจาก ถนนสุขสวัสดิ์ ท่ีเปนท่ีตั้งของแหลงอํานวยความสะดวกมากมาย ก็จะพบกับ

ตลาดพระประแดง และเขาสูหมูบานมอญทรงคนอง นับไดวา หมูบานนั้นอยูไมหางไกลนักจากแหลง

ความเจริญ รวมท้ังตลอดระยะทางไปสูหมูบานเอง ก็พบรานสะดวกซ้ือ รานอาหาร รานขนมและเบ-

เกอรี่ (café) มากมาย ซ่ึงกวาครึ่งดูคลายลักษณะท่ีตกแตงไปทางการตอนรับนักทองเท่ียว เพราะ

ตลอดเสนทางมักจะมีสถานท่ีทองเท่ียวอยู อีกท้ังเสนทางนี้ยังเปนเสนทางสําหรับผูใชรถยนตท่ีตองการ

จะเดินทางไปทองเท่ียวในตลาดบางน้ําผึ้ง และสวนสุขภาพลัดโพธิ์     

 ปฎิเสธไมไดวา อิทธิพลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้ ทําใหหมูบานมอญทรงคนองไดรับ

ความเจริญเขามาในชุมชนดวย ซ่ึงผลลัพธก็จะแสดงใหเห็นผาน การเปลี่ยนแปลงมากมายท่ีเกิดข้ึน

ภายในชุมชน เรื่องหนึ่งท่ีสามารถเห็นไดอยางชัดเจน คือ ประเพณีและพิธีกรรมท่ีเปนลักษณะเฉพาะ

ของชุมชนท่ีไมพบแลวในปจจุบัน       

4.7.1 ทะแยมอญ         

 การละเลนอีกหนึ่งอยางของชาวมอญ ท่ีมักจะมีข้ึนในชวงเทศกาลสงกรานตซ่ึงตรงกับวันท่ี 

13,14 และ 15 ของทุกป เปนการละเลนอยางหนึ่งท่ีมีลักษณะคลายกับ การรองลําตัด แตบทพูดและ

เนื้อรองตางๆนั้น จะเปนภาษามอญท้ังหมด โดยผูเลนจะเปนชายและหญิง ผลัดกันรองโตตอบ มี

ลักษณะคลายกับการเก้ียวพาราสีกัน      

 ปจจุบันในหมูบานทรงคนองไมมีการละเลนทะแยมอญแลว เนื่องจากคนในหมูบานเองเริ่มมี

จํานวนนอยท่ีจะพูดภาษามอญ หรือเขาใจในภาษามอญแลว เพราะสวนใหญคนรุนใหมๆ มักจะไม

สื่อสารกันดวยภาษามอญ จึงทําใหเปนปจจัยหนึ่งท่ีการละเลนทะแยมอญนั้นไมสามารถพบไดแลวใน

หมูบานมอญทรงคนอง         

  นอกจากนี้ยังมีประเพณีบางประเภทท่ีไมไดสูญหายไปจากหมูบานมอญทรงคนองอยาง

สิ้นเชิง ยังคงมีการปฏิบัติกันอยูบาง แตมีโอกาสนอยท่ีจะพบ คือ ประเพณีสงขาวสงกรานต (เปง

สงกรานต) เปนการนําขาวแชไปถวายวัดในวันสงกรานต ซ่ึงปจจุบันไมคอยนิยมทํากันแลว แตก็ยังคง

คนมอญบางคนทําอยูบางในบางป และการละเลนสะบาทอย ท่ีตองใชพ้ืนท่ีในการเลนคอนขางเยอะจึง

นิยมการละเลนสะบาบอนมากกวา เพราะใชพ้ืนท่ีนอยกวาและสามารถเลนอยูบริเวณบานได   
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4.8 อาหารการกิน         

 อาหารมอญ จัดเปนอาหารท่ีมีลักษณะและเอกลักษณเฉพาะตัว อีกท้ังยังคงสืบทอดและ

รับประทานกันมาจนถึงทุกวันนี้ เปนสวนหนึ่งท่ีบรรพบุรุษถายทอดสืบตอกันมา มีท้ังอาหารคาวและ

หวาน อาหารคาว ท่ีมักไดยินชาวบานพูดถึงบอยๆ คือ แกงมะตาด ซ่ึงทํามาจากผลมะตาด ชาวมอญ

ทรงคนองนิยมปลูกพืชนี้ไวบริเวณบาน หรือริมรั้วเพ่ือท่ีเม่ือออกผลแลวจะนํามาประกอบอาหารใน

ครอบครัวได และนิยมเอามาแจกจายกันในหมูบานเพ่ือประกอบอาหารหรือหากเหลือก็จะนําไปขาย 

 ตนมะตาดจะมีลักษณะสูงใหญ สวนผลมะตาดเปนลูกทรงกลม มีขนาดไมใหญมาก มีสีเขียว

ออนไปจนถึงสีเขียวเขม สวนรสชาติของแกงมะตาดนั้นจะมีรสชาติออกเปรี้ยว   

 นอกจากแกงมะตาดนั้น ขาวแช ยังคงเปนอาหารคาวอีกหนึ่งชนิดของคนมอญท่ีนิยมทานกัน

อยู มักจะทานกันในชวงหนารอน อยางเชน เทศกาลสงกรานต และในอดีตชาวบานทรงคนองมักนิยม

ทําขาวแช ไปถวายพระ ซ่ึงเกิดเปนประเพณีสงขางสงกรานต คือการนําขาวแช ไปถวายพระท่ีวัด โดย

จะตองใหสาวพรหมจรรยเปนคนถือไปถวายเทานั้น ในสวนประกอบของขาวแชนั้น ก็จะคลายกับขาว

แชท่ีเห็นอยูท่ัวไป มีเครื่องเคียง คือ เนื้อเค็ม หัวไชโปวผัดกะป ไขเค็ม กะปชุบไขทอดและหนําเลี๊ยบ 

พรอมกับลอยดอกมะลิในขาว เพ่ือใหสงกลิ่นหอมนารับประทานอีกดวย   

 อาหารหวานของชาวมอญ ท่ีเปนท่ีรูจักและมักจะทําเปนประจําในชวงเทศกาลสงกรานต คือ 

กาละแม (กะละแม) เปนขนมมีลักษณะเหนียว มีสวนผสมของแปงขาวเจาและน้ําตาล มักมีสีน้ําตาล 

กะละแมนั้น เปนหนึ่งในขนมชนิดหนึ่งท่ีนิยมทํากันในวันข้ึนปใหม แตกาละแมของมอญทรงคนองนั้น

จะแตกตางจากกาละแมของท่ีอ่ืนตรงท่ีวา กาละแมของท่ีนี่จะใชน้ําตาลปป วิธีทําคือ การนําขาว

เหนียวไปตํากับกะทิใหแหลกจนมีลักษณะเละ คลายกับโจก จากนั้นจึงใสน้ําตาลปปลงไป แลวจึงคอย

กวนวัตถุดิบท้ังหมดรวมกัน ซ่ึงตั้งแตข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทายในการกวนขนมกาละแมนั้น 

ตองใชกําลังแรงงานท่ีเยอะมาก เม่ือเทียบกับจํานวนกาละแมท่ีตองทําท้ังการทําถวายพระและแจกคน

ในหมูบาน หากเหลือจึงนําไปขาย         

 ในอดีตบานหลังไหนท่ีพอมีพ้ืนท่ีในการทําขนม คนในหมูบานก็จะมาชวยกันทําขนมกาละแม 

เรียกวา การลงแขก เปนการรวมแรงรวมใจกันกวนขนมกาละแม ซ่ึงการกวนขนมกาละแมนี้จะมีข้ึน

ทุกป และบานท่ีจัดการกวนกาละแมก็จะผลัดเปลี่ยนกันไปในแตละป แตปจจุบันจะเหลือเพียงไมก่ี

บานท่ียังมีการกวนกาละแมอยูในชวงเทศกาลสงกรานต เนื่องจากตองใชกําลังแรงในการทําเยอะ ใช

ผูชายหลายคนผลัดเปลี่ยนกันมาชวยกันกวน และใชเวลามากถึง 6-7 ชั่วโมง ตอการกวนหนึ่งกระทะ

  อาหารตางๆ ท่ีเคยมีตั้งแตในอดีต ไมวาจะเปนอาหารคาวหรือหวานของชาวมอญทรงคนอง 

ยังคงสืบทอดอัตลักษณมาจนถึงปจจุบัน ผานการสอนสูตรอาหารและเรียนรูจากรุนสูรุน เปรียบเสมือน

การถายทอดอัตลักษณของตนเองใหกับลูกหลานผานอาหารการกิน ซ่ึงอาหารก็ถือเปนวัฒนธรรมหนึ่ง
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ท่ีมีความเฉพาะตัวมากของชาวมอญ และเปนสิ่งท่ีไมวาเวลาผานไปนานเทาไหรแตอาหารนั้นก็จะยังไม

เกาและสามารถหยิบสูตรเหลานั้นข้ึนมาทําไดเสมอ  

4.9 การแตงกาย          

 การแตงกายของชาวมอญทรงคนอง ไดมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมภายนอก 

ปจจุบันมีการแตงกายดวยชุดสากลปกติ คือ เสื้อและกางเกง เหมือนคนอ่ืนๆท่ัวไป ผูหญิงก็มีการใส

กางเกง ซ่ึงในอดีตหญิงชาวมอญมักจะสวมผาถุงเปนหลัก  

 

ภาพท่ี 4.18 ภาพเครื่องแตงกายชาวมอญทรงคนอง (ชายและหญิง) 

(ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 6 เมษายน 2562)                                                                                            

การแตงกายแบบทองถ่ินมักเกิดข้ึนในชวงงานบุญ เชน ชวงวันสงกรานต หรือวันปใหม รวม

ไปถึง วันพระอ่ืนๆดวย การแตงกายคือ ชาวมอญท้ังหญิงและชายจะนุงผาถุง ผูหญิงจะใสเสื้อแตผูชาย

บางทานอาจจะใสเสื้อหรือไมใสก็ได สวนมากชายสูงอายุมักจะไมนิยมใสเสื้อ และพาดผาขาวมาไว

บริเวณบา           

 มักนิยมแตงกายดวยสีสันสดใสหรือสีท่ีขัดกัน ดูสะดุดตา ท้ังชายและหญิง ผูหญิงมอญมักจะ

แตงกายมิดชิดและเรียบรอยเปนพิเศษโดยเฉพาะเวลางานบุญตางๆ ผูหญิงจะสวมเสื้อแขนยาวไวดาน

ใน หมสไบทับดานนอก และนุงผาถุงยาว ในขณะท่ีผูชายจะสวมเสื้อแขนสั้น หมสไบไวดานหนา นุง

ผาถุงยาวแบบจีบหนา และผูกผาขาวมาไวท่ีเอว      
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4.9.1 ลักษณะการหมสไบของหญิงชาวมอญ      

  การหมสไบทับกับเสื้อแขนกระบอกยาวดานในเปนสิ่งท่ีพบเห็นเปนประจําในการ

แตงกายแบบมอญ ซ่ึงสไบนั้นแบงออกเปนหลายแบบ และการหมสไบในแตละแบบก็จะข้ึนอยูกับ

ประเภทของงานท่ีผูแตงไปเขารวม เม่ือออกจากบานผูคนในหมูบานพบเห็นก็จะทราบทันทีวาผูแตง

กําลังจะไปรวมงานประเภทใดหรือวันนี้มีงานอะไร ซ่ึงการหมสไบของหญิงชาวมอญสามารถแบงได

ออกเปน 3 แบบ ดังนี้   

4.8.1.1 งานบวช  จะใสสไปหม สีสันสดใส ท่ีทํามาจากผาอัดกลีบ (ผาพลีท)   

 4.8.1.2 งานรื่นเริง  จะใสสไบคลองคอ       

 4.8.1.3 งานศพ  จะใสสไบสีขาวเทานั้น ทําจากลูกไมถักหรือผาถักและนุงผาซ่ินสีดํา  

        
 ภาพท่ี 4.19  ภาพการหมสไบในงานรื่นเริง         ภาพท่ี 4.20 ภาพการนุงลอยชาย  

      (ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 6 เมษายน 2562)  (ภาพโดย: เมธิดา  อาคมธน, 6 เมษายน 2562)                                                                                                                                                                      

4.10 ดนตรีมอญ          

 ในงานประเพณีตางๆ ของชาวมอญ มักจะมีเครื่องดนตรีเพ่ือบรรเลงเพลงประกอบงาน ไมวา

จะเปน งานรื่นเริง เชน งานบวช งานแตงงาน หรืองานศพ รวมถึงการละเลนทะยะมอญในอดีต ก็

จะตองมีการใชเครื่องดนตรีมอญเหลานี้ท้ังสิ้น  

“คําวาดนตรีมอญเนี่ย มีความเปนเอกลักษณ ถาไมมีท่ีครูบอกไปเนี่ย มันจะเปนของมอญไป

ไมได”    

(ครูวิเชียร  นาวาดิษฐ, สัมภาษณ: 6 เมษายน 2562) 
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เครื่องดนตรีมอญท่ีมักจะมีอยูในทุกๆ งานประเพณีนี้ มี 5 ชนิด ดังนี้    

 1. จะเขมอญ มีลักษณะเหมือนจะเขท่ัวไป แตของมอญจะมีเสียงต่ํากวาปกติ   

 2. ขลุยมอญ (อะลด)         

 3. ซอสามสาย (ของมอญ) มีลักษณะตางจากซอสามสายของไทย คลายไวโอลิน ตองมีการตั้ง

ซอสามสายข้ึนเพ่ือท่ีจะบรรเลงเพลง        

 4. ฉ่ิง (ฮะเด)          

 5. กลองมอญ (ปุงตัง)   
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บทที ่5 

บทวเิคราะหและสรุปผลการศกึษา 

ในการศึกษาเรื่อง อัตลักษณของชาวมอญ หมูบานมอญทรงคนอง อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ มีผลการศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมา บริบทชุมชน และวิถีชีวิตโดยรวม

ของชาวมอญหมูบานมอญทรงคนอง โดยหมูบานมอญทรงคนองนั้น เปนชุมชนชาวมอญตั้งแตในอดีต

และอพยพมาในประเทศไทยชวงสมัยรัชกาลท่ี 2 การเกิดข้ึนของสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนปอมปราการ

หรือประตูระบายน้ําเปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงภาพของชุมชนแหงนี้ในอดีต ปอมปราการท่ีเกิดข้ึนและ

ยังคงมีรองรอยมาจนถึงปจจุบัน เปนสิ่งท่ีบงบอกวาชุมชนแหงนี้เคยเปนเมืองหนาดานเพราะมีปอม

ปราการมากมายถึงจํานวน 10 ปอม อีกท้ังจังหวัดสมุทรปราการยังเปนจังหวัดสุดทายกอนท่ีจะเขาถึง

กรุงเทพฯ อีกดวย อีกหนึ่งสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชุมชนคือ ประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ บงบอกวาชุมชนแหง

นี้เคยเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพราะมีการกักเก็บน้ําไวใชและระบายน้ําออกเพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวก

ตอการทําเกษตรกรรมนั่นเอง ปจจุบันประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์มีบทบาทกับชุมชนไมมากนักเม่ือ

เทียบกับในอดีต สาเหตุอาจเปนเพราะคนในชุมชนไมไดทําอาชีพเกษตรกรอีกแลว  

 จากการศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อในหมูบานมอญทรงคนอง พบวาสามารถ

แบงออกไดเปนสองประเภท คือ ประเภทท่ีหนึ่ง ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อท่ียังปรากฏอยูใน

หมูบานมอญทรงคนอง และประเภทท่ีสอง ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อท่ีไมพบแลวในหมูบาน

มอญทรงคนอง ประเพณีท่ียังคงอยู ไดแก ประเพณีในวันสงกรานต ประเพณีงานบวชมอญและ

ประเพณีท่ีเก่ียวของกับการตาย ประเพณีท่ีมีความโดดเดนมากในวันสงกรานต และเปนประเพณีท่ีทํา

ใหชาวมอญเปนท่ีจดจํา คือ ประเพณีแหหงษ-ธงตะขาบ และการละเลนสะบาบอน เปนประเพณีท่ี

สะทอนอัตลักษณของชาวมอญออกมาได โดยเฉพาะการละเลนสะบาบอนท่ีในหมูบานมอญทรงคนอง

จะมีท้ังหมด 6 บอนดวยกัน โดยปกติแลวสะบาแตละบอนจะมีทาทางในการเลนท่ีตางกันออกไป ซ่ึง

ในหมูบานมอญทรงคนองทาเฉพาะของตนเองเชนกัน ในประเภทท่ีสอง ประเพณี วัฒนธรรมและ

ความเชื่อท่ีไมพบแลวในหมูบานมอญทรงคนอง เชน การละเลนทะแยมอญ ซ่ึงแมแตเดิมสะบาบอน

และทะแยมอญจะเปนการละเลนท่ีเกิดในชวงเทศกาลสงกรานตเหมือนกัน อยางไรก็ตามมีเพียงแต

การละเลนสะบาบอนท่ียังคงอยู สาเหตุเพราะมีการทําซํ้าอยูสมํ่าเสมอในทุก ๆ ป ตางจาก การละเลน

ทะแยมอญท่ีในแตละปจะมีการเลนบาง และไมเลนบางข้ึนอยูกับวาจะมีผูมีความรูความสามารถท่ีจะ

เลนหรือไม เพราะทะแยมอญนั้นตองใชทักษะภาษามอญทําใหมีความยากในการเลนมากกวาการเลน

สะบา อีกปจจัยหนึ่งท่ีควรกลาวถึงคือ ความเจริญท่ีเขามาในชุมชนเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหทักษะภาษา
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มอญหางหายไปจากคนในหมูบาน ชาวบานสงลูกหลานของตนไปเรียนท่ีโรงเรียนในเมืองท่ีไมมีการ

เรียนรูภาษามอญ จึงทําใหชุมชนขาดผูมีทักษะในการละเลนทะแยมอญ ตางจากการละเลนสะบาบอน

ท่ีมีการจัดแสดงอยูเปนประจําเทศกาลสงกรานตในทุก ๆ ป สิ่งท่ีกลาวมานั้นลวนเปนสาเหตุท่ีสงผลให

บางประเพณีในหมูบานยังคงปรากฏอยูในขณะท่ีบางประเพณีนั้นไมพบแลวในหมูบาน  

 การศึกษาในครั้งนี้ใชแนวคิดท่ีเก่ียวของ ไดแก แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ (Identity) แนวคิด

เก่ียวกับชาติพันธุ (Ethnic Groups) และแนวคิดประชาคมทางชาติพันธุ (Ethnic Community) ท่ี

สอดคลองกับพ้ืนท่ีตําบลทรงคนอง และแสดงใหเห็นถึงการธํารงอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอญ ใน

หมูบานมอญทรงคนอง ผานการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญๆ ตลอดจนวัฒนธรรมและ

ความเชื่อใหยังดํารงอยูในสังคมหมูบานมอญทรงคนอง ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ          

 แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ (Identity) ชาติพันธุมักจะมีอัตลักษณของกลุมตนเอง ซ่ึงมักจะ

แสดงออกมาผานประเพณี และสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนจากพิธีกรรมบางอยางท่ีเกิดข้ึนในกลุม

ชาติพันธุนั้นๆ ซ่ึงถือเปน อัตลักษณรวมของกลุม โดยท่ีสมาชิกในกลุมไมจําเปนจะตองรูจักกันท้ังหมด 

แตตองทราบถึงประเพณีของกลุมท่ีตนเองเปนสมาชิกอยู เนื่องจากพ้ืนท่ีหมูบานมอญทรงคนอง ถือ

เปนบริเวณท่ีมีคนมอญอาศัยอยูมากท่ีสุดในเขตพระประแดง ซ่ึงมีท้ังหมด 200 กวาหลังคาเรือน

ดวยกัน ประกอบไปดวย หมูท่ี 7, 8 และ 9 อยูรวมในบริเวณเดียวกันและตั้งชื่อหมูบานวา “หมูบาน

มอญทรงคนอง” ซ่ึงเปนชื่อของตําบลท่ีตั้งอยู        

 การวิเคราะหในบทนี้จะแบงออกเปน 2 สวน คือ ในสวนแรกเปนการวิเคราะหถึงการเปน

ประชาคมชาติพันธุของชาวมอญ ในพ้ืนท่ีหมูบานมอญทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ รวมท้ังการสรุปและวิเคราะหจากขอมูลภาคสนามท่ีไดศึกษามาท้ังหมดตลอด

ระยะเวลาท่ีทําการวิจัย ท่ีสามารถสะทอนเรื่องอัตลักษณของชาวมอญทรงคนอง และในสวนท่ีสอง

เปนการวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือการดํารงอยู และอัตลักษณท่ีสรางข้ึนมาใหมของ

ชาวมอญทรงคนองท่ีมีความสัมพันธกับการทองเท่ียว     

ประชาคมชาติพันธุของชาวมอญ ในพื้นที่หมูบานมอญทรงคนอง   

 การศึกษาของ แอนโทนี่ สมิธ เก่ียวกับกําเนิดทางชาติพันธุของรัฐประชาชาติสมัยใหม 

กลาวถึง ประชาคมทางชาติพันธุ (Ethnic Community) ซ่ึงเปนลักษณะท้ัง 6 ขอ ท่ีใชแยกความ

แตกตางของประชาคมทางชาติพันธุออกจากกลุมมนุษยประเภทอ่ืนๆ (Human Collectivities) และ

จะทําใหสามารถบอกไดวา เปนประชาคมทางชาติพันธุกลุมใด เปนการกลาวถึงการท่ีสมาชิกในกลุมมี

บางสิ่งบางอยางรวมกัน ตั้งแต การมีชื่อรวมกัน การมีตํานานปรัมปราเก่ียวกับกําเนิดและการสืบเชื้อ

สายรวมกัน การมีประวัติศาสตรรวมกัน การมีวัฒนธรรมรวมกัน การมีอาณาเขตรวมกัน และการมี
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ความสํานึกเปนหนึ่งเดียวกัน ซ่ึงท้ังหมดท่ีกลาวมานั้นเปนสิ่งท่ีชาติพันธุหนึ่งๆ พึงจะมีรวมกัน ขอใดขอ

หนึ่งหรือจะมีท้ังหมดก็ไดจะถือวาเปนประชาคมทางชาติพันธุ      

 ชาติพันธุมอญ เปนชาติพันธุท่ีประกอบไปดวยองคประกอบเหลานี้ทุกขอ ตั้งแต ประการที่

หนึ่ง การมีชื่อรวมกัน ซ่ึงมอญ ไดมีการอพยพเขามาในประเทศไทยอยูหลายระลอก แตไมวาเปนการ

อพยพในสมัยไหนๆก็ตาม มอญ ก็ยังคงระบุตนเองวาเปนมอญ และใชชื่อเรียกกลุมตนเองวา รามัญ 

(Raman) ไมวาจะเปนมอญท่ีมีถ่ินฐานท่ีอยูอาศัยอยูในบริเวณใดก็ตามในประเทศไทย ดังกลาววา ชื่อ

รวมกันจะกระตุนใหเกิดบรรยากาศ การกระทําอันทรงพลัง และความหมายสําหรับสมาชิกของ

ประชาคม ประการที่สอง การมีตํานานปรัมปรารวมกัน เก่ียวกับการกําเนิดและการสืบเชื้อสาย ความ

เก่ียวพันกับบรรพบุรุษของตน ดังท่ีกลาวไปในบทท่ี 3 เรื่องของมอญในไทย จะพบวา มอญ นั้นไดมี

การอพยพเขาสูประเทศไทยหลายตอหลายครั้ง สามารถแบงออกตามยุคสมัยของไทยได สามสมัยหลัก 

คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร แมวาชาวมอญท่ีไดอพยพมาเหลานั้น

จะไมไดอพยพมาพรอมกันในเวลาเดียวกัน และบางครั้งอาจท้ิงชวงระยะเวลาท่ียาวนาน อยางเชน 

การอพยพครั้งแรกใน รัชกาลสมเด็จพระชัยราชาธิราช พ.ศ. 2082 จนถึงการอพยพครั้งสุดทายกอนท่ี

เมืองมอญนั้นจะลมสลายลงไป ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2367 ซ่ึงมี

ระยะเวลาหางกันถึง 285 ป และในการอพยพมาแตละครั้งก็จะมีถ่ินท่ีอยูอาศัยในประเทศไทยท่ี

ตางกันไป แตชาวมอญท้ังหมดยังคงมีความรูสึกกลมเกลียวและแนนแฟนตอกันดั่งเครือญาติ เพราะ

ความเชื่อท่ีวาคนมอญท้ังหลายมาจากท่ีเดียวกันและมีบรรพบุรุษรวมกันนั่นเอง ประการที่สาม การมี

ประวัติศาสตรรวมกัน หนึ่งสิ่งสําคัญท่ีทําใหชาวมอญมีความสัมพันธท่ีเหนียวแนนตอกันในกลุม สวน

หนึ่งอาจเปนผลมาจากการมีประวัติศาสตรชาติอันเจ็บปวด ซ่ึงประชาคมจะรวบรวมเหตุการณทาง

ประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึน สรางความทรงจําและสํานึกรวมกัน ซ่ึงในแตละชวงอายุจะประกอบไปดวย

ประสบการณท่ีพบเจอในชวงอายุของตน และเลาตอไปใหคนรุนหลัง เพ่ือใหลูกหลานของพวกเขาได

เห็นถึงประวัติศาสตรของพวกเขาเอง      

 นอกเหนือไปจากนั้น สิ่งท่ีจะชวยกระตุนใหรูสึกถึงความเปนชาติ หรือความรูสึกท่ีเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันกับคนในสังคม นั่นก็เปน การท่ีเราปฏิบัติตนคลายคลึงกับคนในกลุม ซ่ึงนั่นเปนผลมาจาก

การมีรูปแบบวัฒนธรรมท่ีเหมือนกัน ประการที่สี่ การมีวัฒนธรรมรวมกันซ่ึงประชาคมชาติพันธุจะ

อาศัยลักษณะสําคัญของ “วัฒนธรรม” ท่ี เบนจามิน แอคซิน เรียกวา “แบบแผนความเหมือนและ

ความตาง” (Similarity- dissimilarity) ซ่ึงนอกจากจะทําใหสมาชิกของประชาคมมีความผูกพันกัน

แลว ก็ยังจะทําใหแตกตางจากกลุมอ่ืนๆ อีกดวย (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 46-47) ซ่ึงมอญ เปน

ชนชาติท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมากและมีถ่ินฐานอยูหลายท่ีดวยกัน เนื่องจากการอพยพ

เขามาประเทศไทยในแตละครั้งก็มักจะไดท่ีลงหลักปกฐานท่ีตางกันไป อยางไรก็ตาม ชาวมอญ จะมี

ลักษณะท่ีเหมือนกันไมวาจะเปนชาวมอญพ้ืนท่ีไหนก็ตาม บุคคลท่ัวไปอาจจะทราบแควานี่คือ คน
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มอญ แตไมรูวาเปนมอญท่ีไหน กลาวคือ ชาวมอญจะมีความเหมือนกันในหมูชาวมอญดวยกันเอง และ

ก็มีความตางกันในหมูชาวมอญดวยกันเองดวย สังเกตไดจากประเพณีและพิธีกรรมบางอยางของมอญ 

ท่ีปรากฏในบางพ้ืนท่ีท่ีเปนคนมอญ แตก็ไมปรากฏในบางพ้ืนท่ีท่ีเปนคนมอญ เชน ในหมูบานมอญทรง

คนอง หลังจากการศึกษาคนควาจึงพบวา ประเพณีและพิธีกรรมของคนมอญท่ีสืบทอดมาจากบรรพ

บุรุษนั้นยังคงอยู มิไดหายไปไหน ตัวอยางเชน ประเพณีท่ีคิดวาสูญหายไปแลวอยาง ประเพณีสงขาว

สงกรานต หรือการละเลนทะแยมอญ ท้ังสองประเพณีนี้ยังคงอยู เพราะหากชาวมอญตองการท่ีจะนํา

ขาวแชไปถวายวัดในวันสงกรานตปใดก็สามารถไปได หรือชาวมอญอยากจะรองเลนทะแยมอญก็

สามารถทําได เพียงแตท้ังสองประเพณีไมไดรับความนิยมในหมูบานเทานั้นเอง ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณี

ของชาวมอญในแตละพ้ืนท่ีนั้นถึงแมวาจะมาจากตนแบบวัฒนธรรมเดียวกัน แตก็สามารถพบความ

แตกตางกันระหวางกลุมคนมอญในพ้ืนท่ีหนึ่งกับอีกพ้ืนท่ีหนึ่งได นั่นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมและ

ถ่ินท่ีอยูอาศัย เชน หมูบานมอญบานมวง ท่ีอยูในพ้ืนท่ีราชบุรี กับหมูบานมอญทรงคนองท่ีอยูในพ้ืนท่ี

เขตอุตสาหกรรมอยาง อําเภอพระประแดงก็ยอมมีความแตกตางกัน แตในขณะเดียวกันชาวมอญจะ

มีอัตลักษณรวมกัน เชน ศาสนาและความเปนอยู ชาวมอญสวนใหญในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทยมักจะ

นับถือศาสนาพุทธ และมีความเปนอยู อาหารการกิน และการแตงกายคลายกัน แตชาวมอญท้ังหมดก็

จะมีความแตกตางจากชาติพันธุอ่ืน เชน ชาวไทยหรือชาวจีน นั่นเปนเพราะชาวมอญและชาวไทยหรือ

ชาวจีน ไมไดใชวัฒนธรรมรวมกัน        

 อีกหนึ่งขอสําคัญท่ีชี้ใหเห็นวา ชาวมอญ มีลักษณะของการเปนประชาคมชาติพันธุ นั่นก็คือ 

ประการที่หา การมีอาณาเขตรวมกัน ซ่ึงคําวา อาณาเขต ในท่ีนี้ไมจําเปนตองเปนพ้ืนท่ีท่ียังมีอยูจริงใน

ปจจุบัน เพียงแตเปนสถานท่ี (Locus) หรืออาณาเขต (Territory) ท่ีสมาชิกอางวาเปนของพวกเขา ซ่ึง

อาจจะเปนเพียงความทรงจําท่ีทรงพลังประชาคมทางชาติพันธุไมจําเปนตองเปนเจาของ “เขตแดน” 

ทางกายภาพ แตสิ่งท่ีถือวาความสําคัญก็คือ การมีศูนยกลางภูมิศาสตรทางสัญลักษณ (Symbolic 

Geographical Center) ซ่ึงเปนถ่ินท่ีอยูอันศักดิ์สิทธิ์ เปนดินแดนมาตุภูมิหรือบานเกิดเมืองนอนท่ีพวก

เขาสามารถกลับไปไดในทางสัญลักษณ (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548 : 48) ในท่ีนี้เราจะเห็นวา ชาว

มอญ เปนชนชาติท่ีไมไดมีเขตแดนท่ีเปนของตนเองแลวในปจจุบัน ชาวมอญไดอพยพยายกันออกไป

อยูในหลายๆประเทศ จึงทําใหไมมีอาณาเขตของตนเอง แตการมีศูนยกลางภูมิศาสตรทางสัญลักษณ 

(Symbolic Geographical Center) หรือดินแดนมาตุภูมิ อาจเรียกวาเปน แผนดินแม ของพวกเขา 

ท่ีแมวาจะไมมีอยูแลวและไมสามารถกลับไปไดจริงแตครั้งหนึ่งดินแดนแหงนั้นก็เปนบานเกิดเมืองนอน

ของพวกเขาท่ีพวกเขาสามารถกลับไปไดในทางสัญลักษณ      

 องคประกอบสุดทาย ประการที่หก การมีสํานึกเปนหนึ่งเดียวกัน ชาวมอญทรงคนองมักอาศัย

กันอยูแบบครอบครัวขยาย โดยท่ีสวนใหญมักจะเปนเครือญาติกัน จึงมีความสนิทสนมกลมเกลียวตอ

กัน อีกท้ังสิ่งสําคัญท่ีทําใหเห็นถึงสํานึกอันเปนอันเดียวกันของคนในหมูบานคือ การรวมแรงรวมใจกัน
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เม่ือมีงานบุญตางๆ สมาชิกในกลุมยอมรับและกลาวขานตัวเองวาเปน ชาวมอญทรงคนอง ดวยความ

ภาคภูมิใจในชาติกําเนิดและพรอมยินดีท่ีจะใหความชวยเหลือกับชาวมอญดวยกันเอง ตามวาระและ

โอกาสตางๆ เชน งานบวชของคนในหมูบานท่ีมีชาวบานละแวกบานใกลเคียงทยอยกันไปชวยจัดงานท่ี

วัด หรือการจัดงานศพของคุณพอสุดทาย สุทธิ ท่ีมีการนําเอารถตูโดยสารมารับคนในหมูบานเพ่ือไป

รวมงาน แสดงถึงสินน้ําใจท่ีคนในหมูบานมอญทรงคนองนั้นมีตอกัน นอกจากนี้การอนุรักษและดํารง

รักษาอัตลักษณของชาวมอญ ก็ยังเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีทําใหเห็นถึงสํานึกอันเหนียวแนนของชาวมอญทรง

คนองแหงนี้          

 นอกจากแนวคิดประชาคมชาติพันธุ (Ethnic Community) ในการศึกษานี้ขอนําเสนออีก 1 

แนวคิด คือ แนวคิดเรื่องอัตลักษณของชาวมอญทรงคนอง 

อัตลักษณของชาวมอญทรงคนอง        

 ลักษณะเฉพาะตัวของคนรามัญมักจะเปนคนชอบทําบุญ อีกท้ังยังเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

อยางมาก สังเกตไดจากการนําเอาศาสนาเขามาประกอบในทุกๆชวงเวลาของชีวิต ท่ีเราสามารถเห็น

ไดจากประเพณีเก่ียวกับชีวิตตางๆ ตั้งแตงานบวชจนถึงงานศพ จากการศึกษาและลงพ้ืนท่ีสัมภาษณจึง

พบวา อัตลักษณของชาวมอญทรงคนอง สามารถแบงออกไดเปน 2 ขอ คือ อัตลักษณทางวัฒนธรรม 

และอัตลักษณทางสังคม  

1. อัตลักษณทางวัฒนธรรม        

 ดานลักษณะบานเรือน มักปลูกติดกันและยังคงเปนบานไมเปนสวนใหญ มีบางสวนท่ีเปน

ลักษณะบานแบบสมัยใหม แตสวนใหญมักจะเปนบานท่ีตอเติมจากบานเดิม มักปลูกบานเต็มท่ีพ้ืนท่ี

โดยเหลือบริเวณรอบบานเล็กนอย เพราะในอดีตบานบริเวณใชเพ่ืออยูอาศัยเพียงอยางเดียว เพราะ

หากชาวมอญทรงคนองจะไปทํางาน (ทํานา) จะตองพายเรือไปอีกท่ีบริเวณ บางพลี เทพารักษ ซ่ึงเปน

ท่ีสําหรับทํานาเทานั้นเม่ือหมดหนานาก็จะกลับมาอาศัยท่ีนี่ตามเดิม อีกท้ังการปลูกเรือนติดกันยัง

สามารถแสดงถึงความเปนเครือญาติกันได ชาวมอญมักจะปลูกบานใกลกับพ่ีนอง โดยจะปลูกตอกัน

เปนแนวยาว หากบานไหนท่ีอยูติดตอกันและมีซอยเล็กๆสามารถเขาไปบานขางในได ก็สามารถ

สันนิษฐานไดวาเจาของบานเปนเครือญาติกัน       

 ดานภาษา เนื่องจากหมูบานมอญทรงคนองนั้นมีผูอาศัยเปนผูสูงอายุสวนใหญ ซ่ึงเปนผูท่ียังมี

ความรูเก่ียวกับภาษามอญ สามารถพูดภาษามอญไดและมักจะสื่อสารกับเหลาผูสูงอายุดวยกันเปน

ภาษามอญในบางครั้ง โดยเฉพาะบริเวณหมูท่ี 8 เปนท่ีตั้งของศาลาเฉลิมพระเกียรติมหาราช 

เปรียบเสมือนสถานท่ีนัดพบปะกันของคนในหมูบาน มักจะมีผูสูงอายุรวมไปถึงชายหญิงวัย 40-60 ป 

และสื่อสารกันดวยภาษามอญ นอกจากนี้บุคคลท่ีใชภาษามอญไดก็คือ พระ ดังเชน พระครูสุภัทร

กิจจาทร (พระอาจารยหลาย) ท่ีสามารถทองบทสวดมนตเปนภาษามอญได สวนวัยหนุมสาวรวมไปถึง
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วัยเด็กไมสามารถพูดภาษามอญไดแลว เนื่องจากสวนใหญเขามาศึกษาในกรุงเทพฯ และครอบครัวก็

พูดภาษาไทยเปนหลัก ท่ีจะมีพูดไดอยูบางก็เห็นจะเปนบางครอบครัวท่ียังมีคนเฒาคนแกอยู ซ่ึงตายาย

ก็มักจะเปนคนพูดกับหลานและถายทอดภาษาเหลานั้น      

 ดานการแตงกาย สวนใหญมักแตงแบบสมัยปจจุบัน คือ เสื้อและกางเกง จะมีการแตงกาย

แบบมอญเม่ือเวลาเทศกาล เชน สงกรานต เขาพรรษา หรืองานบุญใหญๆ อัตลักษณของการแตงกาย

ปรากฏในรูปแบบของการหมสไบของหญิงชาวมอญ จะแบงออกเปน สามแบบดวยกัน แบบท่ีหนึ่ง 

เปนแบบท่ีใชในงานบวช จะหมผาสไบท่ีมีสีสันและเปนผาพลีท แบบท่ีสอง แบบท่ีใชในงานรื่นเริง จะ

นิยมนําสไบมาคลองคอ และแบบสุดทาย แบบท่ีใชในงานศพ จะตองเปนสไบสีขาว ท่ีทํามาจากผาถัก 

รูปแบบสไบท้ังสามนี้ แสดงใหเห็นถึงรายละเอียดเล็กนอยท่ีคนมอญพยายามจะสอดแทรกลงไปใน

พิธีกรรมตางๆ อีกท้ังยังในการแตงกายออกจากบานแตละครั้งของคนมอญ ยังเปรียบเสมือนการบง

บอกใหคนมอญคนอ่ืนๆรูวา เรานั้นจะไปรวมงานอะไร      

 ดานความเชื่อ ยังคงมีการเชื่อถือผีอยู ในแตละบานจะนับถือผีของตน แตไมมีการทําพิธีท่ี

เครงครัดแลว เนื่องจากสองปจจัย คือ ประการท่ีหนึ่ง ตระกูลสวนใหญไมมีทายาทสืบตอ เพราะการ

บูชาผีจะตองเปนลูกชายของตระกูลเทานั้น และประการท่ีสอง เกิดจากตัวคนในชุมชนเองเริ่มมีการ

ตัดสินใจและเริ่มไมเชื่อในเรื่องผีมอญ สังคมท่ีเปนวิทยาศาสตรมากข้ึนรวมกับการศึกษาเลาเรียนท่ีมาก

ข้ึนของคนรุนหลัง จึงทําใหในบางตระกูลความเชื่อเรื่องผีมอญไดจางหายไปพรอมกับบรรพบุรุษใน

ตระกูล ภายในหมูบานจะมีการสรางศาลพระภูมิกันมาก เกือบทุกบานมักจะมีศาลพระภูมิของตนเอง 

และยังมีศาลใหญในหมูบาน คือ ศาลเจาพอลัดโพธิ์ ตั้งอยูบริเวณสุดทางของหมูท่ี 9 ภายในหมูบาน 

เปนทางตันท่ีติดตอกับแมน้ําเจาพระยา        

 ดานประเพณี ถือเปนดานท่ีสามารถแสดงถึงอัตลักษณของชาวมอญทรงคนองไดอยางชัดเจน

ท่ีสุดดานหนึ่ง ประเพณีท่ียังปรากฏอยูในหมูบานในปจจุบัน แบงออกเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ 

ประเพณีในวันสงกรานต พิธีกรรมในงานบวช และพิธีกรรมในงานศพ ซ่ึงในพ้ืนท่ีหมูบานมอญทรง

คนอง จะมีการจัดพิธีกรรมงานบวชและงานศพแบบมอญ และยังครอบคลุมรายละเอียดของพิธีกรรม

ไวได กลาวไดวา การประกอบพิธีกรรมไมวาจะเปนงานบวช หรืองานศพท่ีเปนไปตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวมอญ ยังคงมีใหเห็นอยูในพ้ืนท่ีหมูบานมอญทรงคนองแหงนี้อยูเสมอๆ ซ่ึงวัดท่ีมักจะมี

พิธีกรรมแบบมอญก็จะเปน วัดคันลัด และวัดทรงธรรม (วัดทรงธรรมวรวิหาร) ซ่ึงวัดท้ังสองแหงนี้

เปรียบเสมือนวัดประจําตระกูลของตระกูลสวนใหญในหมูบานมอญทรงคนอง และท่ีสําคัญแมวาจะ

ยายถ่ินฐานออกไปแลวแตเม่ือจะตองประกอบศาสนพิธีใดๆ ท่ีเก่ียวของกับตระกูลของตนก็จําเปนท่ี

จะตองกลับมาท่ีวัดตนตระกูล ซ่ึงเปนวัดท่ีบรรพบุรุษในตระกูลของตนไดมีการประกอบพิธีกรรมตางๆ 

ในครอบครัวท่ีวัดแหงนั้น ความม่ันคงและเหนียวแนนในวัดประจําตระกูลนี้สามารถแสดงใหเห็นไดถึง 

ระบบเครือญาติในสังคมมอญทรงคนองท่ีมีความเขมแข็งและยังคงอยูสืบมาจนถึงปจจุบัน เพราะไมวา
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ลูกหลานหรือคนในตระกูลจะยายออกจากถ่ินฐานเดิมไปอาศัยอยูในพ้ืนท่ีไหนก็ตามกมักจะตอง

กลับมาท่ีหมูบานมอญทรงคนองแหงนี้       

 นอกจากความสัมพันธทางเครือญาติของมอญทรงคนอง ความม่ันคงตอวัดประจําตระกูลยัง

แสดงใหเหน็ถึง ความสําคัญและบทบาทของวัดท่ีมีตอคนในชุมชน กลาวไดวา ศาสนสถานนั้น มีผลกับ

คนทุกชาติท่ีนับถือศาสนา วัดคันลัดแหงนี้ก็เปนหนึ่งในนั้น ชาวมอญทรงคนองใหความสําคัญกับวัดคัน

ลัด ในฐานะวัดประจําตระกูลของคนจํานวนหลายตระกูลในหมูบาน เนื่องจากวัดคันลัดนั้นเปนวัดอยู

บริเวณใกลกับหมูบานมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับวัดอ่ืนๆ คือ วัดคันลัดอยูบริเวณปากทางเขาหมูบาน อีก

ท้ังยังมีขนาดใหญพอสมควร ภายในวัดประกอบไปดวย โบสถ ศาลา กุฏิ รวมไปถึงพิพิธภัณฑพ้ืนบาน

มอญอยูในวัดคันลัดแหงนี้ดวย แสดงใหเห็นถึงความสําคัญท่ีวัดแหงนี้มีตอหมูบาน ในฐานะเปนสถานท่ี

ในการประกอบพิธีกรรมตางๆ กลาวไดวา วัดคันลัด เปรียบเสมือนศูนยกลางของชุมชนท่ีมีความสําคัญ

ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน       

 นอกจากนี้ยังคงมี การละเลน ท่ีมักจะมาคูกับประเพณีตางๆ เชน ประเพณีสงกรานตก็มักจะ

มีการละเลนสะบา ซ่ึงจะแบงเปนสะบาบอนและสะบาทอย ซ่ึงในพ้ืนท่ีหมูบานมอญทรงคนองนั้น

ปจจุบันนิยมเลนสะบาบอน และยังมีบอนเด็กอีกดวย มักจะเลนกันในวันท่ี 13 เมษายน ของทุกป ซ่ึง

บอนเด็กนี้ตั้งอยูท่ีหมู 7 บริเวณท่ีคนในหมูบานเรียกกันวา หูกวาง  

2. อัตลักษณทางสังคม        

 ตําบลทรงคนองมีการปกครองแบบองคการบริหารสวนตําบล คนในหมูบานมักอยูกันแบบ

พ่ึงพาอาศัยกัน สาเหตุมาจากคนสวนใหญมักเปนเครือญาติกันหมด ดวยสภาพบานเรือนท่ีอยูติดกันทํา

ใหคนบานใกลเรือนเคียงมักพูดคุยกันอยูเสมอ และคนในหมูบานเปนคนท่ีอยูมานาน จะมีก็แตอพารท

เมนทใหเชาบริเวณหนาปากซอยเพชรหึงษ 2 ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือรองรับคนงานท่ีเขามาทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรมละแวกนั้น ไมใชคนไทยเชื้อสายมอญ ชาวมอญในหมูบานมักมีการรวมกลุมกันเพ่ือทํา

กิจกรรมตางๆ เชน กวนขนม หรือไปรวมพิธีท่ีวัด หรือกลุมลูกศิษยของพระอาจารยหลาย (เจาอาวาส

วัดคันลัดองคปจจุบัน)          

 จากแนวคิดของ Charles F. Keyes (1982) ท่ีกลาวถึงการท่ีสมาชิกในกลุมมีความรูสึก

ตองการท่ีจะรักษาสิ่งท่ีบรรพบุรุษของพวกเขาไดถายทอดสืบตอกันมา และบุคคลจะตองรูสึกวาเปน

สวนหนึ่งของบรรพบุรุษและมีความตองการท่ีจะสืบทอดความรูสึกท่ีดีนั้นตอไปในอนาคต คือ มี

ความรูสึกวาตนเองสืบสายโลหิตมาจากบรรพบุรุษรวมกันนั่นเอง     

 ชาวมอญทรงคนองมีการรักษาอัตลักษณของตนเอง โดยการรักษาสิ่งบรรพบุรุษของพวกเขา
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ไดสืบทอดตอกันมาซ่ึงในท่ีนี้นั้นคือ “ประเพณี” ตลอดจนวัฒนธรรมและพิธีกรรม การเขารวม

ประเพณีตางๆของกลุม นอกจากเปนการสืบทอดอัตลักษณแลวยังเปนการสรางความสามัคคีและเปน

ปกแผนกันในสังคมนั้นอีกดวย หรือการกอตั้งพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ วัดคันลัด ผูกอตั้งคือ คุณ

ประพันธพงษ เทวคุปต ชาวมอญทรงคนอง มีเจตจํานงวาตองการท่ีจะรักษาประเพณี ขนบธรรมเนียม

ของมอญใหคงอยูสืบไปแมวาตัวจะไมอยูแลวแตยังคงท้ิงรองรอยของประวัติศาสตรเอาไวใหคนมอญ

รุนหลังไดศึกษาและซึมซับ อีกท้ังยังสนับสนุนใหคนภูมิใจและรักในชาติกําเนิดของตน ดังประโยคหนึ่ง

ท่ีเขียนเอาไวในพิพิธภัณฑขอความวา “เพ่ือใหไมลืมวาเราเปนใคร” เปนประโยคท่ีเปยมไปดวยความ

ภูมิใจและความรักในชาติกําเนิดของตน        

 ชาวมอญทรงคนองสามารถรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมในกลุมของตนเอาไวได ในหลายๆ

ดาน ไมวา จะเปน ดานประเพณี พิธีกรรมท่ีมีความเดนชัดและยังคงปรากฏใหเห็นจนถึงปจจุบันนี้ เชน 

พิธีงานบวชมอญ พิธีงานศพ หรือประเพณีการละเลนตางๆ ท่ีจะมีข้ึนในวันสงกรานตอยูเปนประจํา ไม

วาจะเปน การเลนสะบา ประเพณีสงขาวสงกรานต รวมไปถึงการแหหงษ-ธงตะขาบ ชาวมอญทรง

คนองยังคงรักษาประเพณีปฏิบัตินี้เอาไวไดตั้งแตในอดีตมาจนถึงปจจุบัน ถึงแมวาจะมีการยึดถือ

ประเพณีเหมือนกับในอดีต แตยังคงมีสิ่งท่ีตางออกไป นั่นคือ ประเพณีและพิธีกรรมเหลานั้น ไมได

เกิดข้ึนเพ่ือจุดประสงคเดิมเหมือนในอดีตอีกตอไป ความหมายของพิธีกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได

เปลี่ยนไปจากเดิม  

ความหมายใหมของอตัลักษณเดิมที่ถูกสรางขึ้นในหมูบาน ในกรณีการละเลนสะบาบอน 

 ชนชาติมอญ เปนชนชาติท่ีมีตนทุนทางวัฒนธรรมอยูมาก รวมกับการนับถือศาสนาพุทธเปน

ศาสนาหลัก จึงทําใหชาวมอญนั้นมีพิธีกรรมทางศาสนามากมาย และถือเปนสิ่งสําคัญอยางมากสิ่งหนึ่ง

ในชีวิตของชาวมอญหลายๆ คน เชนเดียวกับ มอญทรงคนอง ท่ีอาศัยอยูในอําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแตการอพยพครั้งแรกในป พ.ศ. 2358 จนถึงปจจุบันเปนเวลาท้ังสิ้น 204 ป

มาแลว ท่ีชาวมอญไดมีการอพยพยายมาจากเมืองมอญมาตั้งถ่ินฐานอยูในประเทศไทย   

 แตการอพยพมาของชาวมอญนั้น ไมไดมาเพียงแตตัวเทานั้น แตสิ่งท่ีเขามาในประเทศไทย

ดวยนั้นคือ สิ่งท่ีติดตัวชาวมอญทุกคนมาตั้งแตเกิด ก็คือ ประเพณีวัฒนธรรมของพวกเขา จาก

การศึกษาและรวบรวมขอมูลพบวา มอญ เปนหนึ่งชนชาติท่ีถือวามีประเพณีวัฒนธรรมมากท่ีสุด 

ดังนั้น จํานวนประเพณี รวมไปถึงพิธีกรรมท่ีหลากหลายเหลานี้ อาจทําใหมีบางสวนรวงโรยหลน
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หายไปตามกาลเวลา หรือสูญไปกับการสูญเสียของคนเกาคนแกท่ีไดรับการถายทอดวัฒนธรรมตางๆ 

เหลานั้น จะเห็นไดวา ในปจจุบันชาวมอญทรงคนอง พยายามท่ีจะดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมตางๆ ของ

หมูบาน ซ่ึงก็หมายถึงการดํารงอัตลักษณของหมูบานเอาไวดวย ผานการกระทํามากมาย ไมวาจะเปน 

การสรางพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ เพ่ือใหพิพิธภัณฑนั้นไดทําหนาท่ีเปรียบเสมือนสมุดจดบันทึก

เรื่องราวสําคัญๆ ท่ีเกิดข้ึนเอาไว ซ่ึงสวนสําคัญก็คือ การลงรายละเอียดเก่ียวกับประเพณีพิธีกรรมตางๆ 

เพ่ือใหผูท่ีเขามารับชมไมวาจะเปนใครก็ตาม แตก็จะไดรับรูตั้งแต ประวัติความเปนมาของชุมชน 

ประเพณีพิธีกรรมท่ีสําคัญๆ รวมไปถึงรูปถายจํานวนมากท่ีเปนหลักฐานเอาไววาครั้งหนึ่งประเพณี

เหลานี้เคยเกิดข้ึนในหมูบานมอญทรงคนองแหงนี้       

 ประเพณีสงกรานต เปนหนึ่งประเพณีท่ีสําคัญของชาวมอญทรงคนอง เพราะในวันสงกรานต

จะประกอบไปดวย พิธีกรรมตางๆ มากมาย อยางท่ีหลายคนรูจักก็จะเปน การเลนสะบา นอกจากนั้น

ยังมี ประเพณีสงขาวสงกรานต ประเพณีแหหงษ-ธงตะขาบ ซ่ึงเปนประเพณีท่ีจะเกิดข้ึนในวัน

สงกรานตเทานั้น และยังคงมีอยูเปนประจําจนถึงปจจุบันนี้ โดยเฉพาะ การเลนสะบา ท่ีถือวาเปน 

ไฮไลท (Highlight) สําคัญท่ีจะเกิดข้ึนในทุกๆชวงสงกรานต ซ่ึงในอดีต บรรดาหนุมสาวในหมูบานก็จะ

ตั้งตารอวันสงกรานตเพ่ือท่ีจะไดเลนสะบากับหนุมสาวตางหมูบาน แตปจจุบันหนุมสาวในหมูบาน

ไมไดรอคอยการลนสะบานี้แลว เพราะมีหนทางในการพบปะกับหนุมสาวตางหมูบานตั้งมากมาย 

การละเลนสะบา จึงถูกปรับเปลี่ยนใหกลายเปน การแสดง ท่ีจัดข้ึนเพ่ือ เผยแพรวัฒนธรรมของมอญ

ใหคนตางวัฒนธรรมไดรู เชน การเลนสะบาแสดงโชวตอผูวาฯ หรือการนําสะบาไปเลนในงานวัน

สงกรานตท่ีตางๆ ซ่ึงในปจจุบันผูท่ีเลนอาจไมใชคนเชื้อสายมอญก็ได     

 จะเห็นไดวา การละเลนสะบา ท่ีเปนประเพณีท่ีสําคัญอยางหนึ่งของชาวมอญทรงคนอง ท่ีใน

อดีตมีเพ่ือเปนการสรางสัมพันธระหวางชายหญิงชาวมอญ แตปจจุบันเปนการละเลนท่ีเปนรูปแบบ

ของการแสดง และมักเปนผูท่ีถูกฝกมาใหเลนสะบาเพ่ือแสดงโดยเฉพาะ ไมใชเลนกันเพ่ือความ

สนุกสนานอีกตอไป ความหมายของการละเลนสะบาไดเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ชาวมอญทรง

คนองไดสรางอัตลักษณใหม โดยการนําเอาตนทุนเดิม (วัฒนธรรม  ประเพณีและการละเลน) มาทําให

เปนท่ีรูจักในสังคมภายนอกวา เปนอัตลักษณของชาวมอญ และเนื่องดวยจังหวัดสมุทรปราการ อยูใน

เขตปริมณฑลท่ีไดรับอิทธิพลของความเปนเมืองมากกวาเม่ือเทียบกับชุมชนมอญท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี

จังหวัดอ่ืนๆ ทําใหอัตลักษณใหมท่ีเกิดข้ึน สามารถดึงดูดความสนใจจากบุคคลภายนอกไดรวมไปถึง

นักทองเท่ียวอีกดวย   
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 แทท่ีจริงแลว วัฒนธรรมตางๆของชาวมอญทรงคนอง ไมวาจะเปน ประเพณีสงขาวสงกรานต 

การละเลนทะแยมอญ อาหารการกินหรือการแตงกาย สิ่งเหลานั้นท่ีสามารถบงบอกถึงอัตลักษณของ

ชาวมอญทรงคนองนั้น ไมไดสูญหายไปไหน เพียงแตไมไดรับการหยิบยกข้ึนมาเทานั้นเอง เชน 

ประเพณีสงขาวสงกรานต ท่ีเสื่อมความนิยมลงไปนั่นเปนเพราะวา ชาวบานไมนิยมทําชาวแชเพ่ือไป

ถวายพระแลว อีกท้ังการนําขาวไปถวายพระยังเปนเรื่องท่ีทําเปนประจําอยูแลวทุกเทศกาลสงกรานต 

ทําใหความสําคัญของประเพณีสงขาวสงกรานตไดหายไป แตตัวของประเพณีนั้นยังไมหายไป ทุกคน

ในหมูบานยังคงรูจักประเพณีสงขาวสงกรานต คนในหมูบานรับรูวาประเพณีนี้ตองทําอยางไร ท่ีไหน 

และเม่ือไหร อีกท้ังประเพณีสงขาวสงกรานตยังถูกระบุเปนหนึ่งในประเพณีท่ีเกิดข้ึนในชวงเทศกาล

สงกรานตท่ีหมูบานมอญทรงคนองแหงนี้อีกดวย จะเห็นไดวา ประเพณีสงขาวสงกรานต ไมไดเสื่อม

หายไปไหนเลย เพียงแตรอการหยิบยกข้ึนมาใชอีกครั้งเทานั้น เชน หากสงกรานตปไหน ท่ีชาวบาน

อยากจะทําขาวแชไปถวายพระ ใหเหมือนกับประเพณีสงขาวสงกรานต ก็ยอมจะทําได เชนเดียวกับ

การท่ียังคงทําประเพณีอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในวันสงกรานตอยางเปนปกติ เพราะประเพณีสงขาวสงกรานต 

ก็เปนประเพณีหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในวันสงกรานตเชนเดียวกัน     

 มอญ ชนชาติท่ีมากไปดวยวัฒนธรรมและประเพณี ท่ีมีถ่ินฐานการอยูอาศัยกระจัดกระจายอยู

ท่ัวประเทศไทย เชน มอญบางกระดี่ มอญบานมวง มอญบางไสไก มอญทรงคนองและมอญอีก

มากมายท่ีอยูกระจายกันออกไปในประเทศ ท้ังหมดลวนใชชื่อรวมกันวา มอญ แมวาจะเปนชาวมอญ

เหมือนกันแตในแตละพ้ืนท่ียอมมีความแตกตางกันอยู ชาวมอญท้ังหมดนั้น มีตนแบบทางวัฒนธรรมท่ี

เหมือนกันหรือคลายกันมาก และนั่นก็คือจุดรวมของมอญ แตหลังจากนั้นมอญกระจัดกระจายไปอยูท่ี

อ่ืนๆ ท่ีตางกันก็เปนสาเหตุทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมไดมีการเปลี่ยนแปลงและแตกตางกันนี่สุด ซ่ึงปจจัย

หลัก คือ สถานท่ีตั้งและสภาพแวดลอมของชุมชนนั้นๆ มอญแตละพ้ืนท่ีก็จะมีสภาพแวดลอมของ

ชุมชนท่ีแตกตางกันออกไป เชน มอญทรงคนอง ท่ีอยูในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึง

เปนเขตอุตสาหกรรม เปนแหลงท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ซ่ึงบริเวณใกลกับหมูบานก็พบ

โรงงานผลิตอาหารสัตวอีกดวย อีกท้ังพ้ืนท่ีของหมูบานยังคงมีอาณาเขตติดตอกับแมน้ําเจาพระยา ท่ี

ในปจจุบันมีการลองเรือขนสินคาอยูบาง แตสวนใหญเปนชุมชนริมแมน้ําท่ีมีวิถีชีวิตหลากหลาย ซ่ึงเม่ือ

เปรียบเทียบกับ ชาวมอญบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี แมวาจะมีแมน้ําท่ีไหลผาน

เหมือนกัน คือ แมน้ําแมกลอง แตเปนเพียงแมน้ําท่ีใชหลอเลี้ยงชีวิตของเหลาเกษตรกรหรือสําหรับการ

ทําประมง ชาวมอญบานมวงยังคงมีวิถีชีวิตเรียบงายและตางจากชาวมอญทรงคนอง  
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 ชาวมอญทรงคนอง จะมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ท่ีเปนประเพณีพิธีกรรมของมอญซ่ึงมา

จากตนแบบทางวัฒนธรรมเดิม แตจะมีลักษณะตางออกไปจากท่ีชุมชนมอญในพ้ืนท่ีอ่ืนปฏิบัติกัน ซ่ึง

จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีและบริบทดานสังคมและวัฒนธรรม ปรากฏใหความ

เชื่อบางอยางหรือพิธีกรรมท่ีตองอาศัยความรูดานภาษามอญเปนอยางมาก อยางเชน ความเชื่อเรื่องผี 

และการละเลนทะแยมอญ นั้นไมคอยพบเห็นในชุมชนมอญทรงคนองแหงนี้ แตในทางกลับกัน 

ประเพณีบางอยางกลับถูกหยิบยกข้ึนมาใหเห็นอยางเดนชัด อยางเชน ประเพณีแหหงส-ธงตะขาบ 

หรือการละเลนสะบาบอน ท้ังนี้เปนเพราะ สภาพแวดลอมของหมูบานมอญทรงคนองนั้นแตกตางจาก

สภาพแวดลอมของหมูบานมอญบานมวง ซ่ึงอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในตอนนี้ไดรับ

การรูจักในฐานะเมืองทองเท่ียวอีกเมืองหนึ่ง ดังนั้น การจัดงานหรือประเพณีตางๆ ก็จะมีความสอดรับ

กับการทองเท่ียว เชน งานแหหงส-ธงตะขาบ ท่ีถือเปนงานใหญประจําปในชวงเทศกาลสงกรานตของ

อําเภอพระประแดง หรือการละเลนสะบาบอน ท่ีจะมีการจัดถึงสองครั้งดวยกัน คือ ครั้งแรก เปนการ

จัดการละเลนสะบาบอนโดยคนมอญในชุมชนเอง และครั้งท่ีสอง เปนการจัดโดยองคการบริหารสวน

ตําบลพระประแดง การจัดสะบาบอนครั้งแรกของปจะจัดข้ึนในหมูบานทรงคนอง ซ่ึงมีถึง 6 บอน

ดวยกัน คนมอญในหมูบานมอญอ่ืนๆ ท่ีอยูในอําเภอพระประแดง เชน ชาวมอญบานเวฮะราว หรือ

ชาวมอญบานตองอุ ก็มีสิทธิ์เขารวมงานได รวมถึงบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไมใชคนมอญในหมูบานทรงคนองก็

สามารถมารับชมการละเลนนี้ได การละเลนสะบาบอนในปจจุบันนั้น มีการจางบุคคลภายนอก (ผูซ่ึง

ไมมีเชื้อสายมอญ) แตมีความรูดานการเลนสะบา มาเพ่ือแสดงโชวการละเลนสะบาบอนใหแกผูชมท่ีรอ

ชมอยู แสดงใหเห็นวาชาวมอญทรงคนองไดรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไว แตประเพณี

ดังกลาวไมมีความหมายของประเพณีเหมือนในอดีตอีกแลว ชุมชนมอญทรงคนองไดนําตนทุนทาง

วัฒนธรรมของตนเองท่ีมีอยูแลวมาตอยอดใหสอดรับกับการทองเท่ียว ซ่ึงก็เปนผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาของสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีท่ีหมูบานมอญทรงคนองตั้งอยูนั่นเอง  
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สรปุผลการศกึษา 

 การศึกษาเรื่อง อัตลักษณชาวมอญ หมูบานมอญทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ มีวัตถุประสงคในการศึกษาคือ 1) เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา บริบทชุมชน และวิถี

ชีวิตโดยรวมของชาวมอญหมูบานมอญทรงคนอง และ 2) เพ่ือศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและความ

เชื่อท่ียังคงปรากฏในหมูบานมอญทรงคนอง ใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีไดแก แนวคิดเก่ียวกับอัต

ลักษณ (Identity) แนวคิดเก่ียวกับชาติพันธุ (Ethnic Groups) และแนวคิดประชาคมทางชาติพันธุ 

(Ethnic Community) โดยระเบียบวิธีการศึกษาคือ 1) ศึกษาคนควาขอมูลทางดานเอกสารเก่ียวกับ

มอญ 2) ศึกษาภาคสนาม และ 3) ศึกษาจากการสังเกตการณอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 

 จากการศึกษาอัตลักษณของชาวมอญ หมูบานมอญทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการในครั้งนี้ ทําใหเห็นถึงอัตลักษณท่ีปรากฏในหมูบานผานประเพณีพิธีกรรมท่ียังคง

หลงเหลืออยู โดยหมูบานมอญทรงคนองสามารถดํารงตนเองทามกลางความปลี่ยนแปลงและความ

หลากหลายท้ังดานสภาพแวดลอมและดานประชากร      

 แมวาจะมีความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมและสถานท่ี ไมวาจะเปนการเกิดข้ึนของ

โรงงานอุตสาหกรรม ความเปลี่ยนแปลงของอําเภอพระประแดงท่ีกาวเขาสูเมืองสําหรับการทองเท่ียว  

ตลอดจนความหลากหลายของผูคนท่ีเขามาในพ้ืนท่ีอยูตลอด ทําใหประชากรในบริเวณนั้น

ประกอบดวย คนมอญ คนไทย คนพมา หรือกลุมอ่ืน ๆ แมวาจะมีคนหลากหลายเชื้อสายอยูในพ้ืนท่ี

ทรงคนอง แตชาวมอญทรงคนองก็ยังคงดํารงอัตลักษณในประเพณีของชนชาติมอญไวได เชน งานแห

หงส-ธงตะขาบ ท่ีจะจัดข้ึนอยางยิ่งใหญในชวงเทศกาลสงกรานตของทุก ๆ ป การละเลนสะบาท่ีเปน

หนึ่งสิ่งชักจูงใหนักทองเท่ียวหรือบุคคลภายนอกรูจักและจดจําชนชาติมอญ โดยการจดจํานี้เปนการ

จดจําท่ีเกิดข้ึนจากอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาวมอญ หมูบานมอญทรงคนองเปนหมูบานมอญใน

พระประแดงท่ีถูกจัดใหเปนหมูบานมอญท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด สาเหตุเพราะมีประชากรท่ีเปนชาวมอญ

อยูรวมกันจํานวนมากท่ีสุดเปนจํานวน 3 หมู จาก 13 หมูในตําบลทรงคนอง     

 อีกสิ่งหนึ่งท่ีประกาศความเปนมอญไดอยางชัดเจนคือ ศาสนสถาน ท่ีเดนเปนสงาอยูบริเวณ

หนาหมูบาน วัดคันลัด ถือเปนวัดสําคัญสําหรับหมูบานมอญทรงคนอง มีบทบาทสําคัญในฐานะท่ีเปน

วัดประจําตระกูลของชาวมอญสวนใหญท่ีอาศัยอยูในหมูบานมอญทรงคนอง และอีกสวนหนึ่งมักจะมี

วัดทรงธรรมท่ีอยูถัดออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เปนวัดประจําตระกูลของคนในหมูบานท่ีรองลงมา 

ภายในวัดท้ังสอง ท้ังวัดคันลัดและวัดทรงธรรมจะมีสัญลักษณของมอญอยูโดดเดน คือ เสาหงส ท้ังสอง

วัดมีเสาหงสอยูบริเวณดานหนาของวัด หากในชวงเวลาเทศกาลสงกรานตก็มักจะมีการประดับดวยธง

ตะขาบและประดับประดาบริเวณวัดดวยหงสและธงตะขาบใหมีความสวยงาม 
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 การกอตั้งพิพิภัณฑพ้ืนบานมอญ ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเล็งเห็นถึงความตองการท่ีจะ

ดํารงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของหมูบานมอญทรงคนองใหคงอยูตอไปและมีความยินดีท่ีจะใหคน

ท่ัวไปเขาไปศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมมอญของตนเหลานั้นดวยความภาคภูมิใจ  

 การเกิดข้ึนของพิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญเปนหนึ่งหลักฐานสําคัญท่ีเกิดข้ึนในหมูบานมอญทรง

คนอง ตั้งแตสถานท่ีตั้งในวัดคันลัด ซ่ึงเปนวัดประจําหมูบานมอญทรงคนอง ตั้งอยูใกลกับหมูบานมาก

ท่ีสุด แมวาในวัดอ่ืนจะมีพ้ืนท่ีมากกวาแตพิพิธภัณฑนั้นไดกอตั้งท่ีวัดคันลัดแหงนี้ สาเหตุหนึ่งมาจากผู

กอตั้งพิพิธภัณฑนั้นเปนสมาชิกของหมูบานมอญทรงคนอง คือ นายประพันธพงษ เทวคุปต บุคคลหนึ่ง

ท่ีมีความสําคัญกับชุมชนมอญทรงคนอง อีกท้ังวัดคันลัดยังคงเปนวัดแรกท่ีผูคนในหมูบานนึกถึงใน

ฐานะท่ีเปนวัดประจําตระกูลของคนสวนใหญในหมูบานอีกดวย ฉะนั้นเม่ือมีงานประเพณีสําคัญตาง ๆ 

เชน ประเพณีรอบชีวิตของชาวมอญ ไดแก งานบวช งานศพ ชาวมอญทรงคนองก็มักจะจัดข้ึนท่ีวัดคัน

ลัดแหงนี้ การกอตั้งพิพิภัณฑพ้ืนบานมอญท่ีวัดคันลัดจึงถือไดวาเปนความเหมาะสมแกหมูบานมอญ

ทรงคนองแลว          

 นอกจากนี้การเกิดข้ึนของพิพิธภัณฑยังทําใหเห็นวา การรักษาอัตลักษณของหมูบานมอญทรง

คนองนั้นดําเนินไปไดผานเครื่องมือท่ีสรางข้ึนโดยคนในชุมชนเอง นั่นก็คือ พิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ 

ตลอดจนความสามัคคีของชุมชนและความสํานึกรักในชาติกําเนิดของตนเองซ่ึงสิ่งเหลานี้เองเปนสิ่งท่ี

ถายทอดตอได และชาวมอญทรงคนองไดถายทอดตอไปใหกับลูกหลานของตน อีกท้ังยังมีพิพิธภัณฑ

เปนสิ่งท่ีคอยย้ําเตือนรายละเอียดของวัฒธรรมประเพณีตาง ๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีหมูบานมอญทรง

คนองแหงนี้เปรียบเสมือนจารึกท่ีถูกเขียนเอาไว จึงทําใหอัตลักษณทางวัฒนธรรมของหมูบานมอญทรง

คนองไมสูญหายไปตามกาลเวลา      
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