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      ในสังคมไทยท่ีประกอบไปดว้ยกลุ่มคนในชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุอาศยั
อยูด่ว้ยความหลากหลายทางวฒันธรรม  ทั้งทางดา้นภาษา ประเพณี ศาสนา เช้ือชาติ  การรับรู้และท า
ความเขา้ใจ รวมทั้งการยอมรับในความเป็นชาติพนัธ์ุยอ่มเป็นส่ิงส าคญั  การศึกษาเก่ียวกบัประเพณี
และพิธีกรรมในแต่ละวฒันธรรม  ยอ่มมีส่วนท่ีสามารถช่วยให้เกิดความเขา้ใจในวิถีชีวิตและระบบ
คิดของคนในสังคมนั้นได้มากข้ึน  การท าความเขา้ใจว่าสังคมเรานั้นไม่ว่าจะเป็นระดบัหมู่บา้น 
ระดบัทอ้งถ่ิน หรือระดบัประเทศ ท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนัมีการด ารงอยูอ่ยา่งมีท่ีมาท่ีไป กล่าวคือ แต่ละ
แห่งแหล่งท่ีลว้นผา่นประวติัศาสตร์ของตวัเองมาแลว้ทั้งส้ิน  ดงัเช่นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีอยูม่ากมายใน
รัฐไทย ต่างก็มีวฒันธรรมของกลุ่มตนเอง  ความแตกต่างดงักล่าวจะช่วยท าให้คนอ่ืนไดรั้บรู้ หรือ
นิยามความเป็นตวัตน และสร้างความสัมพนัธ์กบัคนกลุ่มอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งไร  
 งานวิจยัทางมานุษยวิทยาน้ี  มุ่งเสนอการให้ความหมายทางวฒันธรรมและระบบความ
เช่ือของคนไทยเช้ือสายมอญชุมชนหน่ึงในลุ่มน ้ าแม่กลอง ท่ีมีกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรม
จากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง ผา่นประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือ บุญส่งขา้วแช่ อนัเป็นประเพณี
ส าคญัในช่วงเทศกาลสงกรานตข์องทุกปี  ผลการศึกษาพบวา่ ประเพณีบุญส่งขา้วแช่ มีความหมาย
ทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากระบบความเช่ือดั้งเดิมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ  บนความหมายของคนใน
ชุมชน คือ “ประเพณีท่ีเต็มไปดว้ยความเช่ือ”  อนัเป็นความเช่ือพื้นฐานของคนมอญ  ความเล่ือมใส
ในพระพุทธศาสนา และ การนบัถือผี เป็นการให้ความหมายของประเพณี จากร่องรอยของต านาน
ต่างความเช่ือ  ส่วนความเช่ือท่ีเกิดข้ึนนั้น  เป็นส่วนหน่ึงท่ีมาจากกระบวนการขดัเกลาทางสังคม ทั้ง
ในครอบครัวและชุมชน โดยบ้านและวดัเป็นศูนย์กลางในประเพณี  เพื่อรวมกลุ่มคนเข้าร่วม
กิจกรรม ในนาม “ประเพณีท้องถ่ิน” ประเพณีจึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการแสดงอตัลักษณ์ทาง
วฒันธรรมใหผู้อ่ื้นรับรู้วา่เป็นประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญในสังคมไทย 
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Thailand is a multicultural society in which people of diverse ethnicity and cultures 
live together in harmony. In such society the maintenance of ethnic language, religious beliefs 
and ethnic identity as well as the creation of ethnic perception and ethnic acceptance are 
important to the social and cultural continuity of these ethnic groups. A study of traditions and 
religious rites of different ethnic groups contributes to a better understanding of their ways of 
life and ways of thinking. The maintenance of ethnic identity help these people create proper 
social relations with members of their own ethnic group and with the outsiders. 

The present anthropological study aims to present the cultural meanings and belief 
system of a Thai-Mon community of Nakhonchum in the Maeklong River basin through their 
practice of the Palong Puerng Dark tradition, which is a merit-making tradition of offering Khao 
Chae (rice in cool water) to Buddhist monks during the annual Songkran Festival. The study 
found that this tradition, which has been transmitted from generation to generation, has 
distinct cultural meanings for this Thai-Mon group. Palong Puerng Dark tradition is an 
“embodiment of Mon cultural beliefs”, which are derived from a combination of Buddhist belief 
in merit and animistic belief in spirits. There are many local myths and legends that give 
meanings to the origin of this tradition. The beliefs and practices related to Palong Puerng 
Dark tradition are socialized through family and community members. Family houses and 
local Buddhist temples are central to the transmission of this tradition. People of all ages and 
genders are drawn, in one way or another, to participate in this “local tradition”. Palong 
Puerng Dark tradition is, therefore, an essential tool for cultural transmission and confirmation 
of the Mon ethnic identity in Thai society.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

การท างานพฒันาชุมชนมานานกว่าสิบหกปี  มีความเขา้ใจว่ารู้จกั “คน และ ชุมชน”                
มากพอ หากเม่ือได้มาเรียนรู้มุมมองทาง “มานุษยวิทยา” อย่างรอบด้าน ท าให้รู้ว่า แท้จริงแล้ว             
การท าความเขา้ใจคนและชุมชนต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของเขา และตอ้งศึกษาสังคมวฒันธรรมของ
ชุมชนท่ีมีประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างและหลากหลายวฒันธรรม 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน จากภาควิชามานุษยวิทยา  คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีความตั้งใจจริงในการบ่มเพาะนักศึกษาให้รู้จกั และเขา้ใจในความเป็น 
“คน”  และ “เคารพ ยอมรับ” ในความหลากหลายทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอยู่ในสังคม  
ขอบพระคุณ “ครูป้อม”  อาจารยม์ณีวรรณ  ผิวน่ิม เป็นอย่างสูง กบั ความอดทนในการสอน และ
เป่ียมไปดว้ยความปรารถนาดี เอ้ืออาทรท่ีมีต่อลูกศิษย ์ ค  าวา่ “ครู” ท่ีท่านจะใชแ้ทนตนเองมีค่ายิ่งนกั  
ขอขอบพระคุณ ในความเมตตาของอาจารยป์รานี  วงษเ์ทศ และอาจารยช์นญั  วงษว์ิภาค  ท่ีได้ช้ีแนะ
มุมมองในการศึกษาของงานศึกษาช้ินน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยอ์  าไพ มฆัมาน  อาจารยน์คร มฆัมาน  และเครือญาติชาติพนัธ์ุ
มอญลุ่มน ้าแม่กลองทุกท่านท่ีช่วยดูแล ให้ค  าแนะน าในการศึกษาคร้ังน้ี รวมไปถึง องคค์วามรู้ความ
เป็นมอญท่ีมีการศึกษามาก่อนหน้าน้ีและได้สั่งสมไวเ้ป็นวิทยาทานให้แก่ผูศึ้กษารุ่นหลังได้ใช้
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งกล่าวขอบพระคุณในทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีไดรั้บ อนัเป็นน ้ าใจจากชาวบา้น
ในบ้านนครชุมน์ และพระคุณเจ้าทุกรูปของวดัใหญ่นครชุมน์ ท่ีได้อนุเคราะห์เร่ืองราวอนัเป็น
ประโยชน์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  น้าคมสรร จบัจุ ประธานกลุ่มอนุรักษ์วฒันธรรมมอญนครชุมน์และ
ยายฉลวย จบัจุ  ท่ีใหท่ี้พกัพิง  บงัแดด หลบฝน กินอยู ่พกัคา้ง ตลอดช่วงเวลาส่ีปี  ขอบคุณครอบครัว
คุณธีรยุทธ  สังมิ คุณตุ๋ย  บุญนพ  และทุก ๆ คนในบา้นนครชุมน์ท่ีมิอาจกล่าวถึงไดห้มดทุกคนใน
หนา้กระดาษน้ี   

ขอบพระคุณก าลงัใจท่ีไดจ้ากครอบครัว  ขอบคุณนอ้งๆท่ีเรียนดว้ยกนั บ าเพญ็ ไชยรักษ ์
และพชระ โชติภิญโญกุล  ท่ีเป็นก าลงัใจให้กนัตลอดมา  และ เพื่อนร่วมงานพฒันาชุมชนหลายต่อ
หลายท่าน ท่ีได้แลกเปล่ียนและบอกข่าวต่อกนั  ยงัยืนยนัว่า “มานุษยวิทยา” ท าให้รู้จกั “คน และ 
ชุมชน” ไดดี้ยิง่ข้ึนแน่นอน 
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