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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
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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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มากพอ หากเม่ือได้มาเรียนรู้มุมมองทาง “มานุษยวิทยา” อย่างรอบด้าน ท าให้รู้ว่า แท้จริงแล้ว             
การท าความเขา้ใจคนและชุมชนต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของเขา และตอ้งศึกษาสังคมวฒันธรรมของ
ชุมชนท่ีมีประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างและหลากหลายวฒันธรรม 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน จากภาควิชามานุษยวิทยา  คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีความตั้งใจจริงในการบ่มเพาะนักศึกษาให้รู้จกั และเขา้ใจในความเป็น 
“คน”  และ “เคารพ ยอมรับ” ในความหลากหลายทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอยู่ในสังคม  
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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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บทที ่1 บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ระบบความเช่ือทางศาสนากบัมนุษยน์ั้นไดอ้ยู่คู่กนัมาเป็นเวลาอนัยาวนาน  ความเช่ือ
ดั้งเดิมท่ีปรากฏให้เห็นอยา่งเป็นสากลในสังคมมนุษย ์คือ ความเช่ือเก่ียวกบัอ านาจเหนือธรรมชาติ 
และภูติผ ีวญิญาณทั้งหลาย โดยความเช่ือในเร่ืองเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นความเช่ือท่ีมีความ สัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัโลกทศัน์  ทศันคติ  และค่านิยม  ของคนในสังคม  ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและกลุ่ม
คนโดยรวม  ความเช่ือดงักล่าว  มกัจะปรากฏให้เห็นเด่นชดัในสังคมชนบท  ท่ีมีระบบครอบครัว
และเครือญาติท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดและแนบแน่น  อนัเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญั
ของสังคม  การมีปฏิสัมพันธ์ท าให้เกิดเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา  ทั้งท่ีเป็นไปในลกัษณะท่ีกา้วหนา้เปล่ียนแปลงไปตามสมยันิยม  ในอีกลกัษณะหน่ึงเป็น
การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีลักษณะยึดถือปฏิบัติตามแนวเดิมซ่ึงยงัคงรักษาค่านิยมและ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเอาไว ้

แต่อย่างไรก็ตามแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน มนุษยก์็ยงัคงมีความเช่ือในส่ิงเหนือ
ธรรมชาติมาโดยตลอด เพราะมนุษยไ์ดเ้ผชิญกบัความกลวัภยัธรรมชาติรวมถึงปัญหาหลายๆอย่าง
ในการด ารงชีวิตท าให้มนุษยเ์ช่ือวา่รอบๆ ตวัมีส่ิงท่ีคอยควบคุมความเป็นไปต่างๆของส่ิงแวดลอ้ม
โดยท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้ หากเป็นส่ิงท่ีเช่ือกนัในสังคมวา่มีอยูจ่ริง นัน่คือ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท าให้
มนุษยต์อ้งดูแลส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้มีความอุดมสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา ผา่นทางประเพณี พิธีกรรม เช่น 
การบูชา เซ่นไหวด้ว้ยกิริยาอาการ ส่ิงของตลอดจนอาหารต่างๆ อีกทั้งประเพณี พิธีกรรมยงัเป็นช่วง 
เวลาท่ีมนุษยส์ามารถส่ือสารกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิไดอ้ย่างมัน่ใจ เช่น ภาษา การแต่งกาย ท่ีอยู่อาศยั 
ศิลปวฒันธรรม กฎหมาย การเมืองการปกครอง ซ่ึงทุกอยา่งนั้น เกิดจากการพฒันาการทางสังคมท่ีมี
ความเช่ือเป็นพื้นฐานแทบทั้งส้ิน หากแทจ้ริงแลว้นั้น คติความเช่ือเป็นความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ
ของคนในชุมชน  ซ่ึงไม่สามารถมองเห็นหรือจบัตอ้งได ้ แต่สามารถท าความเขา้ใจไดโ้ดยมองผา่น
ความเช่ือทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรมท่ีมีอ านาจบางอย่างท่ีทรงพลงัและ
สามารถควบคุมมนุษยแ์ละธรรมชาติ พิธีกรรม และประเพณี จึงเป็นการแสดงออกทางสังคมท่ี
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สะทอ้นใหเ้ห็นถึงโลกทศัน์ของกลุ่มคนต่างๆ ต่อส่ิงท่ียอมรับร่วมกนั ซ่ึงถูกก ากบัไวด้ว้ยความหมาย
และความส าคญัต่อระบบความสัมพนัธ์ของคนกบัคน  คนกบัธรรมชาติคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ
พิธีกรรมและประเพณีจึงยงัเป็นเคร่ืองน าทางท่ีจะน าพาสังคมเหล่านั้นไปสู่ปลายทางของอุดมคติ
ร่วมกนัอีกดว้ย  ประเพณี ค่านิยม บรรทดัฐาน พิธีกรรมของชุมชน ความสัมพนัธ์กบัชีวิตของคนใน
ชุมชน และการแสดงออกของความเช่ือ ท่ีมองผา่นรูปแบบพิธีกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน ลว้น
แสดงถึงความตอ้งการสร้างความมัน่ใจ และมีก าลงัใจในชีวิต (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2540: 15) ใน
ความหมายกวา้งๆ คือ การบวงสรวงบูชาหรือการสร้างสัมพนัธภาพอนัดี ระหวา่งมนุษยก์บัอ านาจ
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย  ซ่ึงมนุษยเ์ช่ือวา่สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวถีิทางของธรรมชาติและวิถี
ชีวิตของมนุษย ์ ศาสนาตามทศันะทางมานุษยวิทยา  จึงบ่งบอกนยัถึงการขยายความสัมพนัธ์ทาง
สังคมของมนุษย์ออกไปสู่ความสัมพนัธ์กับส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีอ านาจเหนือมนุษยแ์ละธรรมชาติ  
ดงันั้นศาสนาและความเช่ือทางศาสนาจึงเป็นส่ิงสากลท่ีเราพบเห็นไดใ้นทุกสังคมตลอดมาทุกยุคทุก
สมยั(ยศ สันตสมบติั, 2537: 214)  

ในทิศทางเดียวกนันั้น  ศาสนาจดัว่าเป็นวฒันธรรมทางนามธรรมท่ีมีผลต่อการสร้าง
วฒันธรรมทางรูปธรรม  การท าความเขา้ใจศาสนาท่ีเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงได้
ยาก  วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ (Ethnic Group) ไดส่ื้อถึงลกัษณะเด่นคือ เป็นกลุ่มคนท่ีรับ
การสืบทอดจากบรรพบุรุษทางสายเลือดและทางวฒันธรรมเดียวกนั  ดงันั้นผูท่ี้อยู่ร่วมชาติพนัธ์ุ
เดียวกนัจะมีความรู้สึกผกูพนัทางสายเลือดและทางวฒันธรรมไปพร้อมๆ กนั  ความรู้สึกผกูพนัท่ีได้
ช่วยเหลือกนัและกนั  ส่งผลใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมากยิง่ข้ึน 

“มอญ” เป็นหน่ึงในกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีอยู่หลากหลายในสังคมไทย ท่ียงัคงมีอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมท่ีปรากฏให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนแมจ้ะมีการรับเอาวฒันธรรมใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในยุค
สังคมโลกาภิวตัน์จนท าให้อตัลกัษณ์บางอยา่งท่ีเคยเป็นของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญบางแห่งไดถู้กกลืน
กลายและผสมกลมกลืนไปจนไม่อาจแยกแยะหรือช้ีชดัได ้เช่น ในการสวมใส่เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย 
ประเพณี การละเล่นพื้นบา้น ภาษาเขียน ภาษาพูด เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีในปัจจุบนัได้ถูก
สังคมไทย ท่ีมีการจดัระเบียบโดยรัฐไทยไดมี้การผนวกรวมและผสมกลมกลืนอยูต่ลอดเวลา  จนท า
ให้คุณค่าและความหมายอันแสดงให้เห็นโลกทัศน์หรือวิธีคิดของกลุ่มชาติพนัธ์ุถูกลดทอน
ความส าคญัลงไปจากท่ีเคยเป็นไป 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดห้ยิบยกน าประเด็นความเช่ือทางศาสนาท่ีเป็นเสมือนเคร่ืองมือส าคญั
ในการแสดงความมีตวัตนในทอ้งถ่ินผ่านประเพณีท่ีมีประวติัความเป็นมาและเร่ืองราวท่ีสามารถ
อา้งอิงชาติพนัธ์ุได ้ตลอดจนสามารถนิยามความหมายและการด ารงอยูท่างวฒันธรรมท่ีแตกต่างจาก
กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนในสังคมไทย  กลุ่มชาติพนัธ์ุมอญมิไดอ้ยูใ่นฐานะของผูพ้ลดัถ่ิน หรือ ชายขอบแต่
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อย่างใด โดยเรียกว่าได้ว่าได้รับสิทธิเสรีภาพในฐานะคนไทย  กลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ ซ่ึงในท่ีน้ีจะ
เรียกวา่ ‚คนมอญ‛ หรือ ‚คนไทยเช้ือสายมอญ ‛  ยงัคงมีภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย ตลอดจน
ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมอญท่ียงัคงยดึถือปฏิบติัอยูอ่ยา่งเคร่งครัด  

บา้นนครชุมน์ ต าบลนครชุมน์ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  มีผูค้นท่ีสืบเช้ือสายของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมอญท่ีมีอพยพและมาตั้งถ่ินฐานอาศยัอยูใ่นบริเวณสองฝ่ังลุ่มน ้ าแม่กลอง หยิบยกเอา
ประวติัศาสตร์ของมอญในเมืองไทย  ถอ้ยค าท่ีบอกเล่าต่อๆกนัมาจากบรรพบุรุษตน้ตระกูลผา่นค า
บอกเล่า ค  าสอน ต านาน แสดงผ่านวฒันธรรมประเพณี พิธีกรรม ท่ีถ่ายทอดความเป็นคนมอญใน
ความทรงจ า กบัพื้นท่ีบา้นนครชุมน์ ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่ คือ ผูสื้บเช้ือสายมอญท่ีอพยพมาจาก
เมืองมอญในพม่าและตั้งถ่ินฐานอยูก่นัมานานกวา่สองร้อยปี  ผูศึ้กษาไดมี้โอกาสมาสัมผสักบัสังคม
วฒันธรรมของคนมอญนครชุมน์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 และในเวลาต่อมา ได้มีโอกาสเขา้
ร่วมงานเทศกาลสงกรานตน์ครชุมน์  ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ซ่ึงงานประเพณีสงกรานตข์องคน
มอญนครชุมน์นั้น  มีส่วนท่ีใกลเ้คียงและแตกต่างไปจากงานประเพณีสงกรานต์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
อ่ืนๆ รวมทั้งของไทยดว้ย  ความคล้ายคลึงในความหมายเก่ียวกบัวนัสงกรานต์ ตามความเขา้ใจ
ตรงกนัว่า วนัสงกรานต์ คือ ‚วนัข้ึนปีใหม่‛  ท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่ มีการประกอบพิธีกรรมใน
ลกัษณะเดียวกนัในวนัสงกรานต ์เช่น การท าบุญตกับาตร การสรงน ้ าพระ และการรดน ้ าด าหวัหาก
ความแตกต่างของประเพณี อยูต่รงท่ีคนมอญนั้น มีการประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการสังเวยบูชา
เทวดาในวนัสงกรานต ์โดยจะตอ้งท าส ารับอาหารชนิดหน่ึง ท่ีเรียกวา่ ‚เปิงดา้จก์‛ แปลวา่ ‚ขา้วน ้ า‛
หรือ คนมอญทัว่ไปเรียกวา่ ‚เปิงซงักราน‛ ท่ีแปลวา่ ‚ขา้วสงกรานต์‛  ส่วนในสังคมไทยโดยทัว่ไป
นั้นจะเรียกวา่ ‚ขา้วแช่‛ ในหว้งเวลานั้นดว้ย 

อย่างท่ีกล่าวมานั้ น  กลุ่มคนมอญบ้านนครชุมน์ ได้ถือปฏิบัติประเพณีส าคัญคือ 
ประเพณี “ปะลองเปิงดา้จก์”  หรือ “ประเพณีบุญส่งขา้วแช่”  ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ เป็นเวลา 1-
3 วนั ซ่ึงมีการจดัท าส ารับเปิงดา้จ์ก หรือ ขา้วแช่  ซ่ึงถือว่าเป็นอาหารชุดพิเศษท่ีท าข้ึนเพื่อใช้ใน
พิธีกรรมบูชาเทวดา นางสงกรานต ์พระสงฆ ์และผีบรรพบุรุษ  ซ่ึงมีการใชส้ ารับเปิงดา้จก์(ขา้วแช่) 
เซ่นไหวบู้ชาเทวดา นางสงกรานต์ และผีบรรพบุรุษท่ีบา้น และตอ้งมีการจดัส่ง  หรือภาษามอญ
เรียกว่า “ปะลอง”ไปถวายพระภิกษุท่ีวดัในทอ้งถ่ิน (ในท่ีน้ี เป็นวดัมอญ) ให้ได้มากท่ีสุด  โดยมี
ความหมายท่ีเขา้ใจกนัว่าผูส่้งและครอบครัวจะไดรั้บอานิสงค์ผลบุญมากมาย  นอกจากน้ียงัมีการ
จดัส่งไปไหวญ้าติผูใ้หญ่เครือญาติ หรือ บุคคลท่ีเคารพนบัถือในคราวเดียวกนัดว้ย  ซ่ึงประเพณีน้ีจะ
ท าข้ึนมาเพียงปีละหน่ึงคร้ังเท่านั้น  คือระหวา่งวนัท่ี 13 – 15 เมษายนในปีนั้น (วนัข้ึนปีใหม่) ท่ี
ยึดถือปฏิบติัมาแต่คร้ังก่อนและภายหลงัจากวนัดงักล่าวจะไม่มีคนมอญท าส ารับเปิงด้าจ์ก หรือ
ส ารับขา้วแช่น้ีอีก  จนกวา่เทศกาลสงกรานตจ์ะเวยีนมาบรรจบในปีต่อมา 
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ในอีกดา้นหน่ึง ประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก หรือ ประเพณีบุญส่งขา้วแช่ของคนไทยเช้ือ
สายมอญ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในสังคมปัจจุบนั  กลบัพบเห็นวา่มีบางชุมชนหรือหมู่บา้นคนไทยเช้ือสาย
มอญบางแห่ง  ได้น าเสนอรายการอาหารขา้วแช่ เป็นอาหารเด่นประจ าชุมชน หรือ เป็นรายการ
อาหารประจ าทอ้งถ่ินท่ีทุกคนสามารถเดินทางไปเพื่อรับประทานไดต้ลอดทั้งปี เช่น ขา้วแช่เมือง
เพชร ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี  ขา้วแช่มอญเกาะเกร็ด  ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  เป็นตน้โดยมิไดย้ึดถือ
ปฏิบติัตามความเช่ือเก่ียวกบัประเพณีน้ีแต่อยา่งใด  และในงานเทศกาลสงกรานตท่ี์ทางภาครัฐ ไดมี้
การประชาสัมพนัธ์เนน้หนกัในการท่องเท่ียวไทยใหมี้การจดังานสงกรานต ์โดยใชช่ื้อวา่  “ถนนขา้ว
แช่” และมีการจดัร้านจ าหน่ายขา้วแช่กนัอยา่งเอิกเกริก  จนกลายเป็นงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์
ขา้วแช่ของดีประจ าจงัหวดั เช่น  จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัเพชรบุรี ตามแบบอยา่งถนนขา้วสาร และ
ถนนขา้วอ่ืนๆ เช่น ถนนขา้วปุ้น ถนนขา้วจ่ี ท่ีเกิดข้ึนมาก่อนหนา้น้ีในลกัษณะเดียวกนั  การน าเสนอ
รายละเอียดหรือเร่ืองราวความเป็นมาของประเพณี “ปะลองเปิงดา้จก์” หรือ “บุญส่งขา้วแช่” ซ่ึงมี
ความหมายต่อคนไทยเช้ือสายมอญ กลบัไม่ได้มีการกล่าวถึง หรือน าเสนอขอ้มูลประวติัความ
เป็นมาของประเพณีดงักล่าวมากนกัในสังคมไทย  ส่วนใหญ่จะมีการกล่าวถึงความเป็นมาของขา้ว
แช่  โดยบอกเล่าถึงความเป็นมาของขา้วแช่ท่ีเป็นอาหารรับประทานคลายร้อนในช่วงฤดูร้อน  “ขา้ว
แช่ชาววงั” จะเน้นให้เห็นถึง “ความเป็นตน้ต ารับอาหาร” ท่ีมีการประดิดประดอยแกะสลกัวิจิตร
บรรจงตามรูปแบบของอาหารชั้นสูง หรือ อาหารชาววงั มีขอ้สันนิษฐานวา่มีการน าเขา้ไปในวงัโดย
สตรีท่ีมีเช้ือสายมอญเป็นผูท้  าถวายในเวลาต่อมา  ขา้วแช่ชาววงัก็ไดมี้การสืบต่อและถ่ายทอดมายงั
ทอ้งถ่ิน  กลายเป็นอาหารรับประทานในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์ให้คนในสังคม
ไดไ้ปรับประทานในหอ้งอาหาร โรงแรมระดบัหา้ดาว  บางแห่งถึงกบัโฆษณาถึงความเป็นตน้ต ารับ
ได้อย่างน่าสนใจ  อาทิ ส ารับขา้วแช่เสวยครบเคร่ืองแบบโบราณ ซ่ึงมีกินกนัเฉพาะในพระนคร
เท่านั้น หรือ ขา้วแช่สูตรโบราณแห่งตระกลูบุนนาค 

การรับรู้ขอ้มูลเร่ืองราวขา้วแช่จากส่ือดงักล่าว จึงท าให้ผูค้นในสังคมไทยบางส่วนมี
ความเขา้ใจเร่ืองราวของ เปิงดา้จก์ หรือ ขา้วแช่ท่ีแตกต่างกนัไป  รวมไปถึงความเขา้ใจในลกัษณะ
                                                           


 ขา้วแช่ของวงัศุโขทยั ดว้ย หม่อมเจา้หญิงสุลภัวลัเลง วสุิทธิ ทรงข้ึนเพือ่ตั้งเป็นเคร่ืองเสวย ในทุกฤดูร้อน เม่ือ

คร้ังสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชินีในลน้เกลา้ฯรัชกาลท่ี 7 ประทบัอยู ่ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ ท่านหญิงพระองค์
น้ี ทรงมีฝีพระหตัถเ์ป็นท่ีเลื่องลือและไดส้ะสมความรู้ ความสามารถในเร่ืองเคร่ืองเสวย มาจากหลายแหล่ง ทั้ง
พระบรมมหาราชวงั วงัสระปทุม และวงัวาริชเวศน์ ตกัศิลาแห่งการเรือนของไทย (ร้านคุณหญิง) 


 ขา้วแช่สูตรโฮมเมด  บา้นสุริยาศยั  ของอาจารยโ์คทม อารียา  จ าหน่ายทางโทรศพัทใ์นระหวา่งเดือน

กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี 
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ของการรับประทานท่ีแตกต่างกนั เช่น มีความเขา้ใจว่าขา้วแช่ คือ อาหารวา่ง  เน่ืองจากในปัจจุบนั
ไดมี้การน าขา้วแช่มาจดัชุดจ าหน่ายในราคาประหยดัซ่ึงรับประทานไดไ้ม่มากนกั ท าให้มีผูค้นนิยม
รับประทานเป็นอาหารวา่ง  ในขณะท่ีคนนอกจากสังคมอ่ืน ท่ีมีโอกาสมารับประทานขา้วแช่ของคน
มอญนครชุมน์  ในงานนิทรรศการอาหารรามญั  ส่วนหน่ึงมีความเขา้ใจเร่ืองของขา้วแช่ท่ีผิดไปจาก
คนในนครชุมน์  และลงความเห็นวา่ขา้วแช่ของมอญ มิใช่ของแท ้หรือ มิใช่ขา้วแช่ตน้ต ารับเป็นตน้ 

ปัญหาการรับรู้และท าความเขา้ใจในเร่ืองราวของเปิงดา้จ์ก หรือ ขา้วแช่ และประเพณี
ปะลองเปิงดา้จ์ก หรือ ประเพณีส่งขา้วแช่  รวมทั้งการให้ความหมาย “ขา้วแช่” ในมิติของคนมอญ
นครชุมน์  ซ่ึงเป็นคนในกลายเป็นการรับรู้ท่ีมีความแตกต่าง และไดใ้ห้ความหมายของ “ขา้วแช่”ท่ี
ต่างไปจากการรับรู้และใหค้วามหมายของคนนอกชุมชน  การสืบคน้ไปถึงเร่ืองราวของ ‚เปิงดา้จก์‛ 
ตามประเพณีของคนมอญนั้น  ไดพ้บท่ีมาของต านานขา้วแช่ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัต านานสงกรานต์
ของคนมอญ  โดยภาพรวมของต านานท่ีบอกเล่าต่อกนัมา  นิยมน าต านานขา้วแช่ท่ีไดอ้า้งอิงมา
พร้อมๆ กบัต านานสงกรานต์ของไทย ท่ีได้มีเร่ืองราวจารึกไวท่ี้วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
ความเล่าถึงเศรษฐีคนหน่ึงไม่มีบุตร ไดไ้ปบวงสรวงต่อเทพยดาประจ าตน้ไทร  ไดหุ้งขา้วซ่ึงคดัเอา
ขา้วสารเมล็ดงามมาซาวน ้าก่อนถึง 7 คร้ัง พร้อมดว้ยอาหารท่ีจดัอยา่งพิถีพิถนัไปเป็นเคร่ืองบูชาดว้ย
ความตั้งใจคร้ังน้ี ท าให้เทวดาประจ าตน้ไทรเห็นใจ  และได้เขา้เฝ้าพระอินทร์เพื่อขอบุตรให้แก่
เศรษฐี  พระอินทร์จึงให้เทวบุตรนามวา่ธรรมบาลจุติลงมาเกิดในครรภภ์รรยาเศรษฐี ซ่ึงต่อมากุมาร
นั้นมีช่ือวา่ ‚ธรรมกุมาร‛ และธรรมกุมารผูน้ี้เองท่ีเป็นตน้ก าเนิดของต านานวนัสงกรานต ์ จากการ
ตอบแกป้ริศนาค าถามของทา้วกบิลพรหม    นอกจากน้ียงัเป็นต านานเร่ืองเล่าท่ีเก่ียวพนัไปถึง
ต านานการก าเนิดนางสงกรานตห์รือวนัสงกรานตข์องชาติอ่ืนๆ อีกดว้ย   เร่ืองราวความเป็นมาของ
ต านานสงกรานต์และต านานขา้วแช่จากต านานท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น  ไดมี้การหยิบยกน าไปกล่าว
อ้างเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้การกล่าวถึงประเพณีสงกรานต์และประเพณีส่งข้าวแช่ อย่าง
กวา้งขวาง  หากเร่ืองราวในต านานดงักล่าว กลบัมิไดเ้ป็นท่ีจดจ าของผูค้นในบา้นนครชุมน์  ในทาง
ตรงกนัขา้ม กลบัพบว่ามีเร่ืองเล่าจากคนในหมู่บา้น  เก่ียวกบัต านานสงกรานตแ์ละก าเนิดขา้วแช่ท่ี
อา้งอิงมาจากหนงัสือใบลานมอญท่ีอยูใ่นวดัใหญ่นครชุมน์อีกดว้ย 

จากปรากฏการณ์ทางสังคมวฒันธรรมท่ีแปรเปล่ียน  ความเจริญทางสาธารณูปโภคและ
ความทนัสมยัของสังคมในยคุปัจจุบนั  ส่งผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมในชีวิตและความ
เป็นอยูไ่ม่น้อย อาทิ การแต่งกายท่ีกลายเป็นชุดเส้ือผา้ตามสมยันิยม การสวมรองเทา้เดินภายในผืน
ดินวดั  การหาบขา้วแช่ และการเดินไปส่งขา้วแช่ตามวดัต่างๆ  กลบักลายเป็นการส่งขา้วแช่โดยการ

                                                           


 อ่านรายละเอียดเพิม่เติมในภาคผนวก 
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ขบัข่ีรถยนต์ และรถจกัรยานยนต ์รวมไปถึงเคร่ืองเคียงขา้วแช่ท่ีมีการปรับเปล่ียนไปตามแต่ความ
สะดวกในการจดัหาวตัถุดิบ  การแกไ้ขรูปแบบของบา้นนางสงกรานต์ หรือ การลดจ านวนวนัใน
การประกอบพิธีกรรมตามประเพณี เป็นตน้  

ในการศึกษาเร่ือง ประเพณีปะลองเปิงดาจก์(บุญส่งขา้วแช่) : ความหมาย บทบาท และ
ปัจจยัการด ารงอยู่ในสังคมไทย กรณีศึกษาบา้นนครชุมน์ หมู่ท่ี 4 ต าบลนครชุมน์ อ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี ประมวลให้เห็นถึงความสืบเน่ือง และ การด ารงอยู ่ ตลอดจนความเปล่ียนแปลงไป
ในขั้นตอนการกระท าตามพิธีกรรมของประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่) ของคนมอญนคร
ชุมน์  ในประเด็นของการให้ความหมายของประเพณีส าคญัน้ี ท่ีจะกระท าเพียงปีละหน่ึงคร้ังเพียง
เท่านั้น โดยไม่ไดท้  าเป็นอาหารประจ าวนั หรือ อาหารวา่งแต่อยา่งใด ประเด็นท่ีน่าสนใจจึงอยูท่ี่คน
มอญนครชุมน์ไดมี้การใหค้วามหมาย และมีความเช่ือ รวมทั้งการใหคุ้ณค่าต่อพิธีกรรมของประเพณี
ดังกล่าวอย่างไร จึงท าให้เขาเหล่าน้ียึดถือปฏิบติัตามวฒันธรรมประเพณีอย่างเคร่งครัด  ส่วน
ประเด็นค าถามท่ีน ามาซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่) มีพฒันาการ
ความเป็นมา มีความส าคญัและ มีการให้ความหมายของคนในชุมชนไวอ้ย่างไร  อีกทั้งประเพณี
ดงักล่าวไดมี้บทบาท และกระบวนการใดบา้งในการถ่ายทอดวฒันธรรมให้แก่ลูกหลาน  ตลอดจน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  ไดส่้งผลกระทบต่อประเพณีปะลองเปิงดา้จก์
(บุญส่งขา้วแช่)  ของคนมอญนครชุมน์ในปัจจุบนัอยา่งไร  โดยเช่ือมโยงกบับริบทและสภาพการณ์
ทางสังคมท่ีผา่นมา 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี 

1.2.1 เพื่อศึกษาพฒันาการความเป็นมา เร่ืองราวเก่ียวกบัขา้วแช่ และความเช่ือของ

ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่) ของคนมอญนครชุมน์ 

1.2.2 เพื่อศึกษาความหมาย บทบาท และปัจจยัการด ารงอยู่ของประเพณีปะลอง

เปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่) ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและวฒันธรรมของบา้นนครชุมน์ 

3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

3.1 ท าให้ทราบถึงประวติัความเป็นมา ความหมายและปัจจยัในการด ารงอยู่ของ
ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ  
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3.2 ท าให้มีขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และประเพณีทอ้งถ่ินและใชเ้ป็นฐานขอ้มูลใน
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

3.3 สามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับใช้ในการศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุมอญอ่ืนๆ หรือ 
กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนในบริบทสังคมไทย 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

4.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

การศึกษาคร้ังน้ี  ขอบเขตการศึกษาพื้นท่ีของบา้นนครชุมน์ หมู่ท่ี 4 ต าบลนครชุมน์ 

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี และพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีเก่ียวขอ้ง คือ บา้นนครชุมน์ หมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 6 

ต าบลนครชุมน์ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบพิธีกรรม

ตามประเพณีปะลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่)ร่วมกนั 

4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 ผูว้จิยัมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาความเช่ือและกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ

มอญ โดยศึกษาผ่านประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก(บุญส่งข้าวแช่) โดยศึกษาประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน 

สภาพทัว่ไปของชุมชน ระบบความเช่ือ  พฒันาการความเป็นมาของประเพณี และโครงสร้างทาง

สังคมกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญนครชุมน์ท่ีผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบนั มุ่งน าเสนอเน้ือหาด้านการให้

ความหมายของประเพณี บทบาทของประเพณี และกระบวนการขดัเกลาทางสังคมหรือการถ่ายทอด

วฒันธรรมในวถีิทางสังคมวฒันธรรมของคนในชุมชน 

4.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาข้อมูลเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และเร่ิมลงภาคสนาม

เก็บขอ้มูลในพื้นท่ีตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 – ธนัวาคม 2554  ผูว้จิยัไดล้งภาคสนามพกัคา้งใน

ชุมชนเป็นระยะ  โดยจะพกัคา้งท่ีบา้นประธานกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์ ซ่ึงเป็นผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั (Key informant)  โดยมีระยะเวลาในแต่ละคร้ังประมาณ 1-2 เดือน นอกเหนือจากนั้นจะ

เป็นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในประเพณีต่างๆท่ีมีอยู่ในชุมชน พกัคา้ง ประมาณ 2-5 วนั  

และไดส้ังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในประเพณีปะลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่) ในเดือน เมษายน 

พ.ศ.2552 -2554  จ  านวน 3 คร้ังๆละ 10-15 วนั  
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4.4 กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลเชิงลึก  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

     4.4.1 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในชุมชน เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของ

คนมอญ  ประวติัความเป็นมาของหมู่บา้นนครชุมน์  และโครงสร้างทางสังคม สังคมและวฒันธรรม

ภายในหมู่บา้น  ไดแ้บ่งช่วงวยัเป็น 3 อายุ  เพื่อใชเ้ป็นฐานการวิเคราะห์ปัจจยัในแต่ละดา้นของการ

ประกอบพิธีกรรมในแต่ละช่วงวยั  ในบริบทของการเปล่ียนแปลงทางสังคมของบา้นนครชุมน์ (1) 

พระสงฆ ์ปราชญช์าวบา้น ผูน้ าชุมชนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ผูน้ าประเพณีและพิธีกรรม  

ผูน้  าครัวเรือน ช่วงอายุตั้งแต่ 40 – 70 ปี  จ  านวน 20 คน (2) ผูสู้งอายุซ่ึงเป็นผูรู้้ประวติัศาสตร์ชุมชน 

ช่วงอายุ  70 ปี ข้ึนไป  จ านวน 20 คน (3) สมาชิกในครัวเรือน  เยาวชนในหมู่บา้นท่ีร่วมประเพณี 

ช่วงอายไุม่เกิน 40 ปี  จ  านวน  20 คน  

  4.4.2 ผูใ้หข้อ้มูลประกอบ ไดแ้ก่  นกัวิชาการในทอ้งถ่ินภายนอกชุมชน เจา้หนา้ท่ี 

อบต.  ผูเ้ขา้ร่วมงานประเพณีสงกรานตว์ดัใหญ่นครชุมน์ เพื่อให้ทราบขอ้มูลในการให้ความหมาย

เก่ียวกบัขา้วแช่และประเพณีทอ้งถ่ินในความหมายท่ีเกิดจากคนภายนอกชุมชน 

 4.5 เคร่ืองมือในการศึกษา  

 ในการศึกษาน้ีได้ใช้ แบบสัมภาษณ์ในลกัษณะไม่มีโครงสร้าง โดยมีเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งวดีีทศัน์ กลอ้งถ่ายรูป สมุดบนัทึก 

5. วธีิการและขั้นตอนของการศึกษา   

งานศึกษาช้ินน้ีใช้วิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Method) โดยอาศัยการศึกษาและเก็บข้อมูลในภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ (Interview) การ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การสังเกต (Observation) การสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) พร้อมกบัการประมวลเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนั เพื่อท าการวิเคราะห์ตีความมี

จุดมุ่งหมายท่ีจะพรรณนา (Descriptive Research) ปรากฏการณ์ในการรักษาและด ารงอยู่ของ

ประเพณีภายใต้สภาพสังคมและวฒันธรรมของชุมชน ระบบคิดและความเช่ือท่ีปรากฏ  โดยมี

ขั้นตอนการท างานดงัน้ี 
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5.1 การรวบรวมและศึกษาขอ้มูลเอกสาร   

   5.1.1 ศึกษาคน้ควา้เอกสารทางวิชาการ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และบทความท่ี

เก่ียวขอ้งกบัประเพณีและพิธีกรรม ระบบความเช่ือ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในสังคมไทย และ ขอ้มูลเก่ียว

กบัขา้วแช่และประเพณีบุญส่งขา้วแช่ท่ีไดมี้การน าเสนอและเผยแพร่แลว้ เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบั

พื้นฐานความเช่ือและการแสดงออกดา้นประเพณีและพิธีกรรมของคนในสังคม  

      5.1.2 ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์ ท่ี

เก่ียวขอ้งและความสัมพนัธ์ทางสังคมวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในพื้นท่ีศึกษาและพื้นท่ีใกลเ้คียง

ในบริเวณลุ่มน ้ าแม่กลอง อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ตลอดจนข้อมูลท่ีมีความสัมพนัธ์และ

เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท่ีศึกษาในปัจจุบนั 

5.2 การศึกษาภาคสนาม 

       5.2.1 ส ารวจลกัษณะทางกายภาพของหมู่บา้น และขอ้มูลทัว่ไปภายในหมู่บา้น ใน

แง่ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและลกัษณะในการด ารงชีพ  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงภายในหมู่บา้น 

      5.2.2 ใชก้ารสัมภาษณ์ทั้งแบบเป็นไม่เป็นทางการและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใน

การเก็บขอ้มูลดา้นต่างๆภายในชุมชน ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการเมือง โดยเน้น

กลุ่มผูรู้้และผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการในทอ้งถ่ิน (Key informant) ตลอดจนครัวเรือนท่ีปฏิบัติตาม

ประเพณี          

  5.2.3 เขา้สังเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม(Participant observation)  พร้อมสัมภาษณ์ผู ้

ประกอบพิธีกรรมในประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก(บุญส่งขา้วแช่) ภายในชุมชน รวมไปถึงประเพณี

พิธีกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจน พฤติกรรมท่ีแสดงออกทั้งในระดบั

ปัจเจกและชุมชนผ่านประเพณีและพิธีกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในรอบปี ในส่วนน้ีผูว้ิจยัได้สร้าง

ความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชน วธีิการสร้างความสัมพนัธ์นั้น  ผูว้จิยัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีของ

ชุมชนทั้งในระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน เช่น งานบวช งานศพ งานเทศกาสงกรานต ์ฯลฯ ผูว้ิจยั

ไดใ้ช้ความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ  โดยเขา้ไปช่วยเหลือและร่วมเตรียมงานในพิธีกรรมอยา่ง

เป็นกนัเอง  ผูว้ิจยัจึงสามารถสร้างความไวว้างใจ ความสนิทสนมและมีปฏิสัมพนัธ์กบัสมาชิกใน
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ชุมชนท่ีศึกษาได้ไม่ยากนัก สามารถเขา้ไปสัมภาษณ์พร้อมทั้งสังเกตการณ์และเขา้ร่วมกิจกรรม

ต่างๆท่ีศึกษาไดโ้ดยผา่นทางความสัมพนัธ์ของแต่ละครัวเรือนและเครือญาติ ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั  

   5.2.4 สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้น ผูสู้งอายุ และครัวเรือนผูท่ี้มีบทบาทหลกัใน

พิธีกรรมตามประเพณี เพื่อตรวจสอบองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบพิธีกรรม อาทิ  ต านาน

ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งในพิธีกรรม และสัมภาษณ์ชาวบา้นทัว่ไปในฐานะผูเ้ขา้ร่วมในพิธีกรรม เพื่อ

ตรวจสอบความคิดเห็นและโลกทศัน์ทางความเช่ือ วา่สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัการประกอบพิธีกรรม

หรือไม่อยา่งไร   

5.3 ท าการวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 

5.4 ด าเนินการจดัท ารายงานผลการศึกษาแบบพรรณนาวเิคราะห์ 

6. แนวคิด ทฤษฎทีีใ่ช้ในการศึกษา 

งานศึกษาน้ีเป็นการศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุมอญท่ีมีเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์และมีการ
รวมกลุ่มด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของการแสดงตนผ่านอตัลักษณ์ทางวฒันธรรมมอญในการให้
ความหมาย บทบาท และปัจจยัการด ารงอยู ่ของประเพณีปะลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่) ของคน
มอญนครชุมน์  อันเป็นเร่ืองท่ีมีความครอบคลุมในมิติสังคมและวฒันธรรม  ในการน าเสนอ
เร่ืองราวทางความเช่ือท่ีเก่ียวพนักบักลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ ผา่นรูปแบบของประเพณีท่ีจะท าให้เห็นภาพ
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญไดอ้ยา่งสมบูรณ์   ผูศึ้กษาขอน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

6.1 ทฤษฎโีครงสร้าง หน้าที ่(Structural – functionalism ) 

ภายใตก้ารจุดประกายความคิดของนกัมานุษยวิทยา 2 ท่าน คือ A.R.Radcliffe-Brown 

และ Bronislaw Malinowski  ทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนของนกัมานุษยวิทยาทั้งสองท่านมีลกัษณะร่วมกนัคือ 

เน้นความส าคญั ในการศึกษาวฒันธรรมดา้นท่ีเป็นระบบบูรณาการ แต่ละระบบ องค์ประกอบ

วฒันธรรมหน้าท่ีช่วยเหลือกนัสนับสนุน เช่ือมโยงกนัทั้งระบบ  แนวความคิดประเด็นหลกัอาจ

แตกต่างกนัอยูบ่า้ง แต่ก็มีความคลา้ยคลึงกนั  ท่ามกลางความแตกต่างกนันั้น ทั้ง  Radcliffe-Brown 

                                                           


 สรุปและเรียบเรียงความจากหนงัสือมนุษยก์บัวฒันธรรม( ยศ  สันตสมบติั ) และ ประวติัทฤษฎีทาง

มานุษยวทิยาสังคมและวฒันธรรมโดยสังเขป(จุไรรัตน์ จนัทร์ธ ารงและยพุา คลงัสุวรรณ-แปลและเรียบเรียง)  
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และ Bronislaw Malinowski มีความเห็นว่า สังคมตอ้งมีโครงสร้างท่ีดี เพื่อการปฏิบติังานอย่างมี

เอกภาพ องคป์ระกอบต่างๆในโครงสร้างตอ้งเอ้ืออ านวยระหวา่งกนัตามวิถีท่ีควรจะเป็น เพื่อรักษา

ดุลยภาพของระบบส่วนรวม ดงันั้นธรรมเนียมประเพณีและสถาบนัต่างๆควรมีหนา้ท่ี สนบัสนุน

ระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประการท่ีส าคญัคือ ระบบสังคมและ

วฒันธรรมควรมีหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางใหส้มาชิกในสังคมสามารถปรับตวัจนเขา้กบัสภาพแวดลอ้มได ้

ควรท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือเช่ือมโยงสมาชิกในสังคมให้เขา้มาร่วมกนัท างาน ท ากิจกรรมทางสังคม

อยา่งมีเสถียรภาพ  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในแนวคิดของทั้งสองคนท่ีมีทั้งความเหมือนและแตกต่าง

ในฐานคิดการหนา้ท่ีนิยม  จึงสรุปแนวคิดพอสังเขปดงัน้ี 

Radcliffe-Brown มองสังคมโดยเปรียบเทียบกบัส่ิงมีชีวิต (organism) ท่ีว่าคนเรา

ประกอบดว้ยระบบการท างานของอวยัวะต่างๆ ซ่ึงแต่ละระบบก็มี ‚โครงสร้าง‛ และ ‚หนา้ท่ี‛ ของ

ตวัเอง หากระบบใดๆหยุดท าหน้าท่ีจะท าให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติ สังคมก็เช่นเดียวกนัก็

ประกอบไปดว้ยระบบต่างๆ เช่น ระบบครอบครัว เศรษฐกิจ ศาสนา การเมือง ฯลฯ ซ่ึงแต่ละระบบก็

มีโครงสร้างและหนา้ท่ีเฉพาะ ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเพื่อให้สังคมด าเนินไปอยา่งราบร่ืน เพราะฉะนั้นจึง

จ าตอ้งหาระบบความสัมพนัธ์ระหว่างระบบต่างๆของสังคม คือ โครงสร้างทางสังคม (Social 

Structure) ในแต่ละระบบซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างจะประกอบไปด้วย ‚สถาบัน‛ 

(Institutions) ต่างๆ เช่น ระบบศาสนาจะประกอบดว้ยพิธีกรรม ความเช่ือ องคก์รทางศาสนา ฯลฯ 

ซ่ึงแต่ละสถาบนัจะตอ้งท าหน้าท่ีร่วมกนั เพื่อให้ระบบด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบต่างๆ

ของสังคมจะท างานอย่างประสานสอดคลอ้งกนัเพื่อรักษา ‚ดุลยภาพ‛ (equilibrium) ของสังคม

เอาไว ้  ดงันั้นในทศันะของ Radcliffe-Brown จึงเรียกแนวคิดน้ีอีกช่ือหน่ึงว่า ‚โครงสร้าง-การ

หน้าท่ี‛ (Structural – functionalism ) เพื่อแยกแยะออกจากหนา้ท่ีนิยมของ Malinowski ซ่ึงจะ

กล่าวถึงในล าดบัต่อไป 

Radcliffe-Brown ไดเ้สนอวา่ การศึกษาโครงสร้างสังคม หรือความสัมพนัธ์ของคนใน

สังคม  โดยดูจากหนา้ท่ีของพฤติกรรมต่างๆ วา่มีส่วนช่วยในการสร้างความเป็นปึกแผน่ และรักษา

ความสมดุลของสังคมไดอ้ยา่งไร  โดยให้ตวัอยา่งของการอธิบายพิธีกรรม ความเช่ือ และเทพนิยาย

ต่างๆของชาวอนัดามนัว่าเป็นส่วนหน่ึงของระบบศาสนาซ่ึงมีหน้าท่ีเสริมสร้างความรู้สึกเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนในสังคม พิธีกรรมช่วยเสริมสร้าง ‚อารมณ์ร่วม‛ (collective emotion) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



12 

และควบคุมความประพฤติของสมาชิกให้อยูใ่นกรอบของจารีต กล่าวคือ พิธีกรรมมีหนา้ท่ีหลกัใน

การช่วยรักษาความสามคัคีระหว่างสมาชิก  ส่วนการตอบสนองทางดา้นจิตใจนั้นเป็นหน้าท่ีรอง   

ซ่ึงรากฐานของการเกิดมโนทศัน์โครงสร้างการหนา้ท่ีของ Radcliffe-Brown นั้น ไดรั้บอิทธิพลมา

จากแนวคิดของ Emile Durkheim  ในเร่ือง ‚ความเป็นปึกแผน่ในสังคม‛ (social solidarity)  เพราะ

ฐานคติส าคญัของแนวทฤษฎีโครงสร้างการหน้าท่ีก็คือระบบสังคมสามารถด ารงอยู่ได้ในชั่ว

กาลเวลาหน่ึงก็ด้วยความสัมพนัธ์ท่ีกลมเกลียวเหนียวแน่นของสมาชิก นับว่าไม่แตกต่างจาก

ความคิดของ Emile Durkheim   ท่ีมองวา่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสังคม เกิดมาจากความ

เป็นระเบียบของสังคม และความผาสุกของประชาชน หากประชาชนในสังคมไม่ให้ความสนใจ

หลกัศีลธรรม ความไร้บรรทดัฐาน (Anomie) ก็จะเกิดข้ึนในสังคม แต่อย่างไรก็ตามความเป็น

ปึกแผน่ของสังคมสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งในสังคมแบบท่ีมีความเป็นปึกแผน่แบบกลไก ท่ีมีลกัษณะ

ทางสังคมเหมือนกนัแบบสังคมดั้งเดิม และสังคมแบบท่ีมีความเป็นปึกแผ่นแบบอินทรีย  ์ ท่ีมี

ลกัษณะทางสังคมต่างแบบกนัแบบสังคมสมยัใหม่ นอกจากน้ียงัสามารถศึกษารูปแบบของสังคม 

(Social pattern) และหนา้ท่ีของสังคม ไดจ้ากการกระท าทางสังคม (Social action) ท่ีเป็นขอ้เท็จจริง

ทางสังคม เช่น วฒันธรรม บรรทดัฐาน และค่านิยม   เพียงแต่วา่ใชม้โนทศัน์ท่ีต่างกนั คือไม่ไดใ้ช ้

‚solidarity‛ แต่ใช ้‚unity‛ หรือ ‚เอกภาพ‛ แทน 

Bronislaw Malinowski   ชาวโปแลนด์เดินทางไปท าการวิจยัภาคสนามท่ีออสเตรเลีย

ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ท่ีเกาะโทรเบรียนด์ (Trobriand) ใชช่้วงเวลา ค.ศ.1915-1918 ศึกษา

สังคมวฒันธรรมของชาวเกาะโทรเบรียนด์ เรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม 

ตลอดจนวถีิชีวติของชาวโทรเบรียนด์ นบัไดว้า่เป็นนกัมานุษยวิทยาคนแรกท่ีไดว้างแนวทางการท า

วิจยัภาคสนามแบบใหม่ โดยเน้นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (participant observation) 

Bronislaw Malinowski  วิพากษแ์นวความคิดของ Durkheim และ Radcliffe-Brown ท่ีมุ่งอธิบาย

ระบบสังคมแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ให้ความส าคญัของมนุษยใ์นฐานะเป็นสมาชิกของสังคม และ

ความตอ้งการพื้นฐานทางดา้นร่างกายและจิตใจ และหนา้ท่ีหลกัของวฒันธรรมคือ การตอบสนอง

ต่อความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์ เขาเสนอวา่ มนุษยมี์ความตอ้งการพื้นฐานซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการ

ตอบสนองจากสังคม โดยแบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 3 ประเภท คือ  
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1. ความตอ้งการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจ (basic and psychological needs) เช่น 

ปัจจยัส่ี การพกัผอ่น และการสืบพนัธ์ุ เป็นตน้ 

2. การตอบสนองร่วมกนัของสมาชิกในสังคม (instrument needs) หมายถึงการท างาน

ร่วมกนัของสมาชิกสังคมเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจ ยงัก่อให้เกิด

การจดัตั้งองคก์รและสถาบนัต่างๆ ข้ึน เช่น การหาอาหาร ก่อให้เกิดการจดัตั้งระบบเศรษฐกิจเพื่อ

อาหาร การแลกเปล่ียนและการกระจายอาหารออกไปยงัสมาชิกของสังคม 

3. ความตอ้งการเชิงสัญลกัษณ์ (symbolic needs) ไดรั้บการตอบสนองโดยการพฒันา

ระบบวทิยาศาสตร์ ศาสนา ไสยศาสตร์ และศิลปะ ข้ึนมาในสังคม  

ในการสะสมความรู้และประสบการณ์และรวบรวมให้เป็นระบบ เพื่อน าไปใชด้ดัแปลง

แกไ้ขวิถีชีวิต ระบบความรู้และวิทยาศาสตร์ท าหน้าท่ีตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้และ

เขา้ใจปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่เม่ือไม่สามารถอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ ระบบไสยศาสตร์และ

ศาสนาข้ึนมาแทนท่ีอธิบายปรากฏการณ์เหล่านั้น  พฤติกรรมของมนุษยต์ามทศันะของเขาจึงเป็น

การตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจ และวฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้มนุษย์

สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบต่างๆในวฒันธรรมมีหนา้ท่ี

ในตนเองในการตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ดงันั้น การศึกษาเชิงมานุษยวิทยาก็คือการ

คน้หาหนา้ท่ีหลกัของระบบต่างๆ วา่มีการท างานและการรวมตวักนัอยา่งไร เพื่อให้สังคมด ารงอยู่

ไดอ้ย่างราบร่ืน หลกัส าคญั คือหลกัแห่งความเช่ือมโยงและพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งสถาบนัสังคม

ต่างๆ (Principle of Interdependence of Social Institutions) ตามหลกัการน้ี สถาบนัสังคมต่างๆ เช่น 

สถาบนัครอบครัว ศาสนา การเมือง ฯลฯ มีความเก่ียวพนัและพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั สังคมตาม

สภาพธรรมชาติเป็นสังคมท่ีกลมกลืนและปรองดอง เพราะสถาบนัต่างๆท าหนา้ท่ีขจดัความขดัแยง้

และรักษาความสมดุล (Equilibrium) ของสังคมไวน้ัน่เอง 

ผูว้จิยัจะไดท้  าการประยกุตใ์ช้ใชท้ฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อช้ีให้เห็น

ถึงการท าหน้าท่ีของพิธีกรรมในประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก(บุญส่งข้าวแช่) ส่งผลต่อระบบ

ความสัมพนัธ์ในสังคมต่างๆ ทั้งในระดบัปัจเจก เครือญาติ และชุมชน  ถึงแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลง

เขา้มาในสังคมน้ี  แต่ประเพณีดงักล่าวก็ยงัคงมีบทบาท หนา้ท่ีส่งผลดีต่อสังคมให้ด าเนินต่อไปได้

อยา่งปกติ  
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6.2 แนวคิดการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 

ผอ่งพนัธ์ุ มณีรัตน์ ( 2521 : 14) ไดนิ้ยามความหมายของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
เป็นการเปล่ียนแปลงในวถีิชีวติ หรือจารีต กฎหมายศาสนา ส่ิงท่ีประดิษฐ์ และวตัถุอ่ืน ๆ ในวิถีชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยม จึงอาจกล่าวไดว้่าพื้นฐานของการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรม ข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงทศันคติ และพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกของ
สังคมนั้น ๆ การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมส่วนมาก เกิดจากการประดิษฐแ์ละการแพร่กระจาย  
 การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่างๆ ท่ีมนุษย์
ประดิษฐ์และสร้างข้ึน โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นค่านิยม
บรรทดัฐานและระบบสัญลกัษณ์ต่างๆ ในสังคมนั้นๆ  
 การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) การเปล่ียนแปลงจากภายใน 
(Endogenous Change) อยา่งเช่น จากการประดิษฐ์คิดคน้วิธีการผลิตใหม่ข้ึนในสังคมนั้นเอง จาก
การต่อสู้ขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มและกระบวนการในสังคม จากการริเร่ิมการเปล่ียนแปลงจากชนชั้นน า 
เป็นตน้ (2). การเปล่ียนแปลงจากภายนอก (Exogenous Change) อยา่งเช่น การรับเอาเทคโนโลยี
หรือส่ิงประดิษฐ์มาจากภายนอก การล่าอาณานิคม ซ่ึงบางกรณีการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากภายนอก
อาจเกิดข้ึนโดยความสมคัรใจ ของผูค้นในสังคม หรือบางคร้ังอาจโดยการใชก้ าลงับีบบงัคบั 

การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ยงัมีความเก่ียวพนั กบั การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
เปรียบเสมือนกบัเชือกสองเส้นท่ีถูกน ามาฟ่ันเป็นเกลียวคู่กนั หรือเหรียญสองดา้น ซ่ึงเป็นคนละ
ส่วนคนละด้านกนัแต่ก็มีการเก่ียวพนักนัอย่างแนบแน่น กล่าวคือ สังคมและวฒันธรรมเป็น
ส่วนประกอบซ่ึงกนัและกนั เช่นเดียวกบักระดาษสองหนา้ของกระดาษแผน่เดียว วฒันธรรมแต่ละ
แห่งย่อมเก่ียวขอ้งกบัสังคมของตนโดยอตัโนมติั   ดงันั้นในการศึกษาการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึน ก็จ  าเป็นตอ้งศึกษาทั้งดา้นสังคมและวฒันธรรม เพราะไม่ใช่แต่เพียงวา่ทั้งสอง
เร่ืองมีอิทธิพลต่อกนัและกนัเท่านั้น   แต่ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบทั้งสองก็ซบัซ้อน การรวม
แนวความคิดทางสังคมและวฒันธรรมทั้งสองอยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั จึงเป็นเร่ืองจ าเป็น เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม รวมเอาการเปล่ียนแปลงในวธีิการท่ีมนุษยใ์ชเ้พื่อให้บรรลุถึง
ความตอ้งการของเขา การเปล่ียนแปลงในดา้นหน่ึงย่อมข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงในดา้นอ่ืน ๆ 
(ผอ่งพนัธ์ุ มณีรัตน์, 2521: 20) 

ปัญหาของสังคมในยคุปัจจุบนัท่ีไดรั้บผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม
โลก  แนวความคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ไดอ้ธิบายให้เห็นถึงสภาพ
สังคมชนบทท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตามท่ีทางสมศกัด์ิ ศรี
สันติสุข (อา้งในศิริรัตน์ แอดสกุล,2542 : 21-22) ไดน้ าเสนอไว ้ดงัน้ี 
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1. ปัจจยัดา้นนิเวศวิทยา  ซ่ึงไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งหมู่บา้น   ทรัพยากรรอบๆหมู่บา้นสภาพ   
ภูมิประเทศ  ท่ีดิน  ท่ีนา  ท่ีราบ  หนองน ้ า  ตามธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศของชุมชนอาจจะมี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมอยูบ่า้งไม่มากก็นอ้ย เช่น ถา้หากชุมชนตั้งอยู่
ในสภาพนิเวศวทิยาท่ีเหมาะสมท าใหชุ้มชนมีความเจริญกา้วหนา้ดียิง่ข้ึน 

2. ปัจจัยด้านสาธารณูปโภค รัฐบาลได้ด าเนินการพัฒนาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยการเร่งสร้างถนนหนทาง ไฟฟ้า โรงเรียน ท าใหชุ้มชนชนบทไดรั้บ
การพฒันาท่ีดีข้ึน  เม่ือถนนหนทางสามารถเขา้ไปถึง หมู่บา้นชาวบา้นจะสามารถน าผลผลิตไปสู่
ตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว   และมีรายไดเ้พิ่มข้ึนกวา่แต่ก่อน 

3. ปัจจยัดา้นการแพร่กระจายทางวฒันธรรม การแพร่กระจายทางวฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ี
เกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา  ส่ิงท่ีน่าสังเกตไดง่้ายก็คือการแพร่กระจายทางวฒันธรรมจากสังคมเมืองไปสู่
สังคมเมืองไปสู่สังคมชนบทในทุกๆด้านตั้งแต่ในเร่ืองของครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง และ
วฒันธรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมอยา่งหน่ึง 

4. ปัจจยัด้านส่ือสารมวลชน การส่ือสารมวลชนมีอิทธิพลอย่างมากและรวดเร็วต่อ
ชุมชนมากในปัจจุบนั  ท าให้ชาวชนบทไดรั้บข่าวสารต่างๆ อยูต่ลอดเวลา น าไปสู่การเปล่ียนแปลง
สังคมและวฒันธรรม 

5. ปัจจัยด้านชาติพนัธ์ุ  เน่ืองจากกลุ่มชาติพนัธ์ุแต่ละกลุ่มมีวฒันธรรมประเพณีท่ี
แตกต่างกันไม่มากก็น้อย  บางวฒันธรรรมอาจจะเอ้ืออ านวยในการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงได้
รวดเร็ว บางวฒันธรรมอาจจะยงัคงอยูไ่ม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากนกั  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่วฒันธรรม
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม เช่น กลุ่มชาติพนัธ์ุบาง
กลุ่มอาจจะไม่นิยมแต่งงานขา้มชาติพนัธ์ุ  ท าให้การรับเอาวฒันธรรมใหม่มาปฏิบติัในวิถีชีวิตความ
เป็นอยูก่็นอ้ยลง การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรรมจึงเกิดข้ึนไดช้า้ 

6. ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของปัจเจกบุคคลหรือสมาชิกแต่ละคนในชุมชน มี
ส่วนท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมดว้ยเหมือนกนั ทั้งน้ีเพราะวา่ถา้หาก
บุคคลได้รับการศึกษาสูง มีประสบการณ์ต่างๆ จากการท างาน หรือท่องเท่ียวอาจท าให้เกิดการ
ยอมรับส่ิงใหม่ง่ายกว่าบุคคลอ่ืนๆ ตลอดจนบุคลิกของผูน้ าชุมชนท่ีมีความรู้ ความฉลาดและ
ความสามารถในการพฒันาทอ้งถ่ิน อาจมีส่วนในการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมได้
เช่นกนั  

อาจกล่าวได้ว่าการเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
สถาบนัทางสังคม สมาชิกของสังคม และส่วนประกอบอ่ืนๆ ของสังคม  การเปล่ียนแปลงทางสังคม
นั้น เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนและรับรู้ไดใ้นหลายลกัษณะ  อาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งค่อย
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เป็นค่อยไปชา้ๆ ไม่ไดส่้งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตของสมาชิกในสังคมมากนกั  หรือในบางลกัษณะ
จะเกิดการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ไม่แน่นอน  อนัส่งผลกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรงต่อวิถี
ชีวติของสมาชิกในสังคมนั้นก็เป็นได ้
 ส าหรับการน าแนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมมาปรับใชใ้นการศึกษา
วิเคราะห์ประเพณีในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัเห็นว่าการท าความเขา้ใจในสังคมและวฒันธรรมท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนัไดอ้ยา่งเขา้ใจมากข้ึน  จะตอ้งยอมรับกนัวา่สังคมท่ีเราศึกษากนัอยูใ่นปัจจุบนั มิไดอ้ยูอ่ยา่ง
โดดเด่ียว เป็นเอกเทศ แต่มีการติดต่อสัมพนัธ์กับสังคมอ่ืนๆและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
การศึกษาโดยอาศยัทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี เพียงอย่างเดียว  จึงไม่สามารถอธิบายให้เห็นความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งครอบคลุม ดงันั้นแนวคิดการเปล่ียนแปลงสภาพสังคมและวฒันธรรม
เหล่าน้ี จะสามารถช้ีให้เห็นถึงแรงผลกัดนัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม อนั
เป็นปัจจยัส าคญัในการให้ความหมายของคนใน ท่ีตอ้งมีการปรับปรนไปกบับริบททางสังคมและ
วฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน ส่งผลต่อ
การวเิคราะห์ประเด็นการใหค้วามหมาย และบทบาทของประเพณี  อีกทั้งยงัช่วยในส่วนท่ีไปอธิบาย
ให้เห็นถึง แรงขับผลักท่ีส่งผลต่อปัจจยัการด ารงอยู่ของประเพณีในมิติของสังคมไทย  ซ่ึงจะ
สามารถช่วยเช่ือมโยงให้เห็นถึงภาพความสัมพนัธ์ของประเพณีกบัสังคมวฒันธรรมในช่วงเวลาท่ี
ผ่านมา  และการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ถึงสภาพสังคมและวฒันธรรมในพื้นท่ีศึกษาน้ีใน
อนาคตไดด้ว้ยเช่นกนั 

6.3 แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม หรือ การถ่ายทอดทางวฒันธรรม 
แนวคิดการขดัเกลาทางสังคม หรือ การถ่ายทอดทางวฒันธรรม เป็นกระบวนการซ่ึง

ด าเนินอยู่ตลอดเวลาท่ีมนุษยมี์ลมหายใจ  เป็นกระบวนการไดม้าซ่ึงวฒันธรรมและลกัษณะทาง

สังคม เพื่อท่ีสังคมจะไดใ้ชเ้ป็นกระบวนการท่ีมาใหส้มาชิกทุกคน โดยเฉพาะสมาชิกใหม่ของสังคม

ไดรั้บทราบถึงกฎเกณฑข์องสังคมและเน้ือหาของวฒันธรรม ในขั้นต่อมาเพื่อท่ีสมาชิกจะไดย้อมรับ

กฎเกณฑ์เหล่านั้น และในท้ายท่ีสุดสมาชิกซึมซับเอากฎเกณฑ์และเน้ือหานั้นเข้าไปไวเ้ป็น

หลกัเกณฑ์ทัว่ๆ ไปของสังคมและเป็นไปตามวฒันธรรมของกลุ่ม  ในท านองเดียวกนันั้น แนวคิดน้ี

เป็นการสืบทอดวฒันธรรมระหว่างคนรุ่นหน่ึงกบัคนอีกรุ่นหน่ึง (socialization as enculturation)

แนวคิดน้ีมองว่า บุคคลรับเอาวฒันธรรมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกเขาอย่างตรงไปตรงมา โดย

อตัโนมติั เพราะเกิดข้ึนจากการรับรู้ซ ้ า ๆ ซาก ๆ เป็นเวลานานจนซึมทราบเขา้ไปโดยท่ีเกือบจะไม่มี

การแปรสภาพวฒันธรรมนั้น ๆ เลย  แนวคิดดงักล่าวน้ี  ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการในการสืบทอด
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วฒันธรรมและการส่งต่อระหว่างคนรุ่นหน่ึงกบัคนรุ่นหน่ึงของระบบสังคมมนุษยต์ั้งแต่วยัเด็กจน

เติบโตเป็นผูใ้หญ่ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม โดยมีผูใ้หค้วามหมายไวพ้อสังเขป ดงัน้ี 

งามพิศ สัตยส์งวน (2538 : 32) ไดใ้ห้ความหมายการถ่ายทอดทางวฒันธรรม คือ การท่ี

วฒันธรรมซ่ึงเป็นมรดกทางสังคมท่ีเกิดจากการเรียนรู้จะถูกถ่ายทอดจากคนในชัว่ชีวิตหน่ึงไปยงัคน

อีกรุ่นหน่ึง  โดยวิธีการส่ือสารจากภาษาพูด  การเขียน  หรืออาจใช้วิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมตามยุคสมยั

ของแต่ละสังคม หรืออาจใช้วิธีอ่ืนๆท่ีเหมาะสมตามยุคสมยัของแต่ละสังคม เพื่อท าให้ความคิด  

ความเช่ือ ถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึงไดแ้ละการถ่ายทอดทางสังคมท่ีเกิดจากความไม่

รู้ตวั เช่น พฤติกรรมการสังเกต และ การเลียนแบบโดยการกระท าตาม 

สุพตัรา สุภาพ (2549: 38) ไดใ้ห้ความหมายการขดัเกลาทางสังคมวา่  เป็นกระบวนการ

ในการถ่ายทอดวฒันธรรมของสังคมยุคหน่ึงไปยงัสังคมอีกยุคหน่ึง ซ่ึงกระบวนการขดัเกลาทาง

สังคมน้ีเกิดจากการกระท าของสถาบนัทางสังคม ทั้งทางตรงและทางออ้มของมนุษยใ์นแต่ละสังคม 

ในการท่ีจะท าให้สมาชิกของสังคมตั้งแต่แรกเกิด ถูกจ ากดัให้อยูใ่นกรอบของสังคมท่ีเป็นระเบียบ

แบบแผนเพื่อให้เรียนรู้บทบาทของสังคมและทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงอยู่และการบ าบดัความ

ตอ้งการของมนุษยร์วมถึงการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมเพื่อในการท่ีจะพฒันาการ

ตนเองให้มีความพร้อมและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมกบัเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเองจากการ

ทบทวนวรรณกรรมสรุปไดว้า่ การขดัเกลาทางสังคมคือกระบวนการเรียนรู้ของผูค้นในสังคมหน่ึงๆ

ท่ีใช้ในการถ่ายทอดวฒันธรรมของสังคมในยุคหน่ึงไปยงัสังคมอีกยุคหน่ึง เพื่อให้เกิดการสืบ

ต่อเน่ืองกนัไป โดยมีตวัแทนกลไกพื้นฐานในระบบสังคมไดแ้ก่สถาบนัและกลุ่มในสังคม ไดแ้ก่ 

ครอบครัว กลุ่มเพื่อน โรงเรียน กลุ่มอาชีพ ตวัแทนทางศาสนาและส่ือมวลชนท่ีท าหน้าท่ีขดัเกลา

ในช่วงตน้แห่งอายุ คือในวยัเด็กและในวยัรุ่นให้เจริญเติบโตอยูใ่นสังคมกบัสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่ง

มีวุฒิภาวะกบัการเรียนรู้ในช่วงท้ายแห่งวยัอีกด้วยซ่ึงกระบวนการหลักท่ีใช้อยู่สองวิธีคือ โดย

ทางตรงไดแ้ก่วิธีการสอนหรือบอกเล่ากนัโดยตรง ซ่ึงอาจมีการสร้างแรงจูงใจหรือการเสริมแรงทั้ง

ในเชิงบวกและทางลบเพื่อให้เกิดความปรารถนาท่ีจะประพฤติปฏิบติัให้เป็นตามแบบแผนหรือ

บรรทดัฐานแห่งวิถีวฒันธรรมของสังคมท่ีตนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมชุมชนนั้นๆและวิธีการท่ีสอง

โดยทางออ้มคือจากการท่ีสมาชิกใหม่ในสังคมนั้นอาศยัการสังเกตเลียนแบบและจดจ ามาจากการ
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ด าเนินวถีิชีวติของบรรพชนหรือผูน้ าของสังคม ทั้งในลกัษณะของปัจเจกชนหรือเป็นกลุ่มองคก์รท่ี

ไดแ้สดงออกมาหรือจากการซึมซบัรับเอาประสบการณ์ท่ีผา่นเขา้มาจากการพบเห็น ไดส้ัมผสัหรือ

ไดรั้บฟังมาจากเหตุบงัเอิญไม่ไดต้ั้งใจ โดยส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนและอยู่ในสภาพแห่งบริบททาง

สังคมท่ีเขาเหล่านั้นอยูอ่าศยัแลว้จึงน าไปประพฤติปฏิบติัตาม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะปลูกฝัง

ความมุ่งหวงัใหเ้กิดแก่คนรุ่นใหม่ของสังคม  ในการท่ีจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายสูงสุดท่ีจะมุ่งสู่

และตอบสนองความตอ้งการของตนเองหรือของสังคม ท่ีเช่ือว่าเป็นค่านิยมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมท่ี

สังคมให้การยอมรับประการต่อมาคือสอนให้รู้จกับทบาทและทศันคติต่างๆเพื่อให้สมาชิกของ

สังคมซ่ึงมีสถานภาพเป็นส่วนระบบสังคมนั้น ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัตามบทบาท หนา้ท่ี และ

รูปแบบการแสดงออกในวาระหรือโอกาสต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานภาพ

ของตนเองกบัความคาดหมายของสังคม ประการสุดทา้ยคือการสอนให้มีทกัษะเพื่อให้ทายาทรุ่น

ใหม่ของสังคมไดเ้กิดการพฒันาในเชิงคุณภาพอนัน าไปสู่ความเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถใน

ระดบัท่ีสูงจากเดิมจนกลายเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นให้เพิ่มมากข้ึน อนัน าไปสู่การเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนั

และกนัในขณะท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั  

ในลกัษณะเดียวกนั  ความหมายของกระบวนการขดัเกลาทางสังคม หรือ socialization 

ท่ี จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต (2550: 137) อธิบายว่าอาจใช้ค  าว่า enculturation คือ กระบวนการเรียนรู้

วฒันธรรมเกิดได้ในระดบัรู้ตวั และจากจิตใตส้ านึก เพื่อสร้างความสามารถหรือทกัษะในการอยู่

รอดในสังคมนั้น ไม่วา่จะเป็นเร่ืองค่านิยม ปทสัถาน วธีิการคิด รูปแบบพฤติกรรม การรับรู้ส่ิงต่างๆ

ในสังคมซ่ึงเร่ิมตั้งแต่เราเกิดหรือท่ีเรียกวา่ การขดัเกลาทางสังคมระดบัปฐมภูมิหรือช่วงปฐมแห่งวยั 

ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของครอบครัว จนกระทัง่เติบโตข้ึนมาก็เรียนรู้วฒันธรรมเพื่อให้สามารถ 

เขา้ใจโลก  มีการคาดการณ์ เพื่อให้มีความสามารถ ในการปรับตวัเข้ากับชุมชนและสังคมของ

ตนเองได ้

อาจกล่าวได้ว่าการขดัเกลาทางสังคม หรือ การถ่ายทอดทางวฒันธรรม นั้น คือการ

ส่ือสาร  สอนสั่ง บอกต่อ จากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง  บ่มเพาะให้รับรู้ กระท าตามอาจจะใช้

เคร่ืองมือจากภาษา ค าสั่งสอนอบรม การเรียนการสอน การเขียน การกระท าเป็นแบบอยา่ง ขอ้ห้าม 

ขอ้ปฏิบติั ขอ้ก าหนดส่ิงต่างๆเหล่าน้ี อาจจะหมายรวมถึงระบบสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏในพิธีกรรมและ
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ประเพณี ท่ีก าหนดข้ึนไวโ้ดยคนในสังคมต่างรับรู้และเขา้ใจในความหมายท่ีก าหนดไว ้รวมไปถึง

การปรับรับเอาวฒันธรรมอ่ืนมาปรับใช้และเขา้ใจยอมรับร่วมกนัว่าเป็นส่ิงดีในสังคมของตนเอง 

และตอ้งมีกระบวนการสืบต่อหรือถ่ายทอดใหค้นรุ่นหลงัไดสื้บทอดต่อไป 

ในการเลือกใช้แนวคิดดงักล่าวขา้งตน้น้ี  ผูว้ิจยัจะน าไปปรับใช้ในการวิเคราะห์โครง 

สร้างทางสังคม ท่ีมีกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรม และการอบรมขดัเกลาทางสังคมท่ีถ่ายทอด

ผา่นประเพณีปะลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่) ซ่ึงไดถื้อปฏิบติักนัมาเป็นระยะเวลายาวนานจะท าให้

สามารถท าการศึกษาให้เขา้ใจถึงกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรม หรือ กระบวนการขดัเกลา

ทางสังคมจากผูท่ี้อยู่ในสถาบันครอบครัวของคนมอญนครชุมน์ก็ดี  หรือในระดับเครือญาติ

ตลอดจนกลุ่มสังคมในชุมชน  ท่ีมีส่วนในการด ารงอยูข่องประเพณีไดอ้ยา่งครอบคลุม 

6.4 ทฤษฎอีตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ และปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ 

ในการศึกษาเก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ุ  ประเด็นส าคญัท่ีเราตอ้งกล่าวถึงคือ ตวัตน หรือ อตั

ลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ค  าวา่ อตัลกัษณ์ (identity) เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเองวา่ ‚ฉนั

คือใคร‛ ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรคร์ะหวา่งตวัเรากบัคนอ่ืน โดยผา่นการมองตนเองและการท่ี

คนอ่ืนมองเรา อตัลกัษณ์ตอ้งการความตระหนกั (awareness) ในตวัเราและพื้นฐานของการเลือก

บางอยา่ง นัน่คือเราจะตอ้งแสดงตนหรือยอมรับอยา่งตั้งใจกบัอตัลกัษณ์ท่ีเราเลือก ความส าคญัของ

การแสดงตน ก็คือ การระบุไดว้่าเรามีอตัลกัษณ์เหมือนกลุ่มหน่ึงและมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน

อยา่งไร และ ‚ฉนัเป็นใคร‛ ในสายตาคนอ่ืน (นทัธนยั ประสานนาม: 2550) 

อภิญญา  เฟ องฟูสกุล (2546) ได้เสนอแง่มุมของอตัลกัษณ์มีความเก่ียวเน่ือง 
‚ความเป น ป จเจก‛ ไดมี้การเช่ือมต อและสัมพนัธ กบัสังคม (social aspect) ซ่ึงมีการแบ

งอตัลกัษณ เป นสองระดบัคือ อตัลกัษณ บุคคล และอตัลกัษณ ทางสังคม  และสังคม
ก าหนดบทบาทหน าท่ีและระบบคุณค าท่ีติดมา กับความเป นพ อ ความเป นเพื่อน 
ความเป นสามี-ภรรยา ความเป นศิษย -อาจารย  ในมิติน้ีอตัลกัษณ จึงเป นเร่ืองของ
การใช สัญญลกัษณ  (symbolic aspect)  ในอีกดา้นหน่ึง มีการนิยามความหมายของอตัลกัษณ

  วา่เป็นเร่ืองเล า  ดงันั้น  อตัลกัษณ   คือเร่ืองท่ีเราบอกว าเราคือใคร และคนอ่ืนบอกว า 
เราคือใคร นอกจากน้ียงัหมายถึง เราเป นใคร มาจากสมาชิกของกลุ มใดมีท่ีมาประวติัร วม 
กนั ประสบการณ ร วม มีนกัวชิาการหลายท านได เสนอแนวคิด ค านิยามอตัลกัษณ  เอ็ด
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มนัด  อาร ลีช เร่ือง การข ามไปมาระหว างวฒันธรรม  และอตัลกัษณ ทางชาติพนัธุ ท่ี
แปรผนัตาม สถานการณ มีการเปล่ียนแปลงได ตลอดเวลา  เม่ือพิจารณาถึงการมองความเป็น
กลุ่มชาติพนัธ์ุในความคิดของ  Fredrik Barth นั้น ไดอ้ยูบ่นความหมายท่ีวา่  ความเป็นชาติพนัธ์ุเป็น
ส านึกท่ีถูกสร้างข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่มชาติพนัธ์ุนั้นเป็นผูเ้ลือกอตัลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น ภาษา 
ศาสนา เคร่ืองแต่งกาย การบริโภค และอ่ืน ๆ มาบรรจุไวเ้พื่อแยกแยะให้เห็นความแตกต่างระหวา่ง
กลุ่มตนกบักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน หรือท่ีเรียกว่า ‚พรมแดนทางชาติพนัธ์ุ‛ โดยท่ีกลุ่มไดส้ร้างข้ึนและ
สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์แวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป  สมาชิกของกลุ่มชาติพนัธ์ุนั้น ๆ จะ
เป็นผูก้  าหนดพรมแดนทางชาติพนัธ์ุร่วมกนั  และจะใชพ้รมแดนท่ีก าหนดข้ึน  ในการจ าแนกตนเอง
ออกจากกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน  ในความคิดเช่นน้ีสอดคลอ้งกบัท่ี Abner Cohen ไดม้องวา่ความเป็นชาติ
พนัธ์ุหรือการแสดงตวัตนของกลุ่มชาติพนัธ์ุนั้นเป็นการต่อสู้ขบัเค่ียวกนัระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง 
ๆ ท่ีอยู่ภายในระบบสังคมหน่ึง   ซ่ึงในการต่อสู้ดงักล่าวสมาชิกภายในกลุ่มจะเน้นความส าคญั
ของอตัลกัษณ์(Identity) และความแตกต่าง (Distinctiveness) ของตนเป็นหลกั  ในขณะท่ีความเป็น
ชาติพนัธ์ุในอีกมุมมองนั้นก็คือส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึน  เพื่อท่ีจะต่อรอง หรือในบางคร้ังบางโอกาสคือการ
ประนีประนอมกบัอตัลกัษณ์ท่ีซบัซ้อนของตนเอง ซ่ึงการต่อรองนั้นก็มีทั้งส่วนท่ีเป็นความคิดของ
คนในกลุ่ม  และเป็นผลกระทบจากสังคมภายนอกดว้ยเช่นกนั  การด ารงอยู่ของประเพณีและ
พิธีกรรมในศาสนาและความเช่ือในสังคมท่ีแตกต่างกันไปนั้น  ถือได้ว่าเป็นการกระท าท่ีมี
สัญลกัษณ์ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือท่ีสอดแทรกอยูใ่นประเพณีพิธีกรรมเหล่านั้น 

ในทิศทางเดียวกนั  ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic  Interaction) ท่ีไดรั้บ
การคิดและพฒันามาจากการท างานของนกัคิดท่ีช่ือ จอร์จ เฮอร์เบร์ิต  มีด (George Herbert Mead) 
ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์น้ี  จะเนน้ท่ีตวัผูก้ระท า (Actor) และการตีความหมายของความจริง
ทางสังคมเก่ียวกบั ‚ส่ิงภายใน‛ (Inner) หรือลกัษณะทางพฤติกรรม (The aspect of human 
behavior) ในทศันะของมีด  ความคิด ประสบการณ์ และพฤติกรรมมีส่วนส าคญัต่อสังคม, มนุษย์
สร้างความสัมพนัธ์ผ่านระบบสัญลกัษณ์ (Symbols) สัญลกัษณ์ไม่ไดห้มายถึงวตัถุหรือเหตุการณ์
เท่านั้น แต่ยงัอาจหมายถึง การกระท าจากวตัถุและเหตุการณ์นั้นดว้ย  เช่น ค าว่า ‘เกา้อ้ี’ เม่ือพูดถึง
เกา้อ้ี นอกจากหมายถึงท่ีนัง่แล้ว ยงัแสดงถึงการนั่ง ท่าทางท่ีนัง่ การครอบครองต าแหน่งอีกดว้ย  
ดงันั้นสัญลกัษณ์ จึงหมายถึง วธีิการท่ีมนุษย ์ ปฏิสัมพนัธ์อยา่งมีความหมายกบัธรรมชาติและบริบท
ทางสังคม ถา้ไม่มีสัญลกัษณ์ มนุษยจ์ะมีปฏิสัมพนัธ์กนัไม่ไดแ้ละจะไม่มีค  าวา่ ‘สังคม’ เกิดข้ึนมา 
สัญลกัษณ์ไม่ใช่สัญชาตญาณ มนัเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมา ฉะนั้น เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์โดยใช้
สัญลกัษณ์ มนุษยจ์ะไม่ใช้สัญชาตญาณในการสร้างพฤติกรรม เพื่อความอยู่รอด มนุษยจึ์งสร้าง
ระบบสัญลกัษณ์ข้ึนมาและตอ้งอยู่ในโลกแห่งการตีความหมาย (World of Meaning) คือการ
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ตีความหมายต่อส่ิงกระตุน้ และตอบสนองต่อส่ิงนั้น เช่น พิจารณาว่า อะไรคือ อาหาร อะไรไม่ใช่
อาหาร แลว้จึงน ามากิน ดงันั้น ชีวติในสังคมสามารถด าเนินไปได ้ถา้มีการตีความสัญลกัษณ์ร่วมมา
ใช ้โดยสมาชิกในสังคมร่วมกนั ดงันั้นสัญลกัษณ์ร่วม (Common Symbols) จึงเป็นวิธีเดียวท่ีมนุษย์
จะปฏิสัมพนัธ์กนัได้  ดงันั้นเราจึงตอ้งรู้จกัความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีไปสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น รู้จกั
บทบาทของผูอ่ื้น เม่ือมนุษยส์ามารถรู้วา่ผูอ่ื้นคิดอยา่งไรกบัตน มนุษยก์็สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
ดี และส่ิงน้ีก็สร้างความร่วมมือทางสังคมไดอ้ยา่งดีดว้ยเช่นกนั 

อาจกล่าวไดว้า่ การปฏิสัมพนัธ์ทางสัญลกัษณ์ผา่นสัญลกัษณ์ท่ีมีร่วมกนั ท าให้เกิดความ
เข้าใจ แยกแยะ และระบุช้ีชัดได้ถึงความหมาย ตัวตน หรือ ความแตกต่างของกลุ่มคนได ้
เช่นเดียวกบัการระบุวา่ อตัลกัษณ์ ของตนหรือกลุ่มคนเป็นเช่นไร 

ผูศึ้กษาจึงมองว่า เม่ือได้น าทฤษฎีอัตลักษณ์และทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
(Symbolic  Interaction) มาใชใ้นเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และศึกษาการให้ความหมายผา่น
สัญลกัษณ์ของประเพณีปะลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่)  ซ่ึงจะปรากฏสัญลกัษณ์ภายในพิธีกรรมท่ี
คนในชุมชนได้ให้ความหมายสัญลักษณ์ท่ีประกอบสร้างข้ึนกลายเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันเป็น
ประเพณีของคนมอญนครชุมน์ท่ียึดถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา ดงันั้น การไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจ
ความหมายท่ีแฝงอยู ่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธีกรรมตามประเพณีจากการให้ความหมายโดยคนใน
ชุมชน  ซ่ึงใช้สัญลักษณ์ในการส่ือความหมาย โดยสังคมได้หล่อหลอมท าความเข้าใจและให้
ความหมายเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั  ยอมรับและเขา้ใจ สัญลกัษณ์เหล่านั้นจะส่ือความหมายของ
คนในสังคมเดียวกนัไดรั้บรู้และเขา้ใจได ้โดยผา่นการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมต่อกนั  ย่อมเป็นการ
คล่ีคลายให้กบัการคน้หาความหมาย  บทบาท ของประเพณี  ตลอดจนเป็นส่วนส าคญัหน่ึงท่ีจะ
วิเคราะห์ถึงบทบาทของประเพณีบุญส่งขา้วแช่ท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุไดย้ึดถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการ
สร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุดว้ยเช่นเดียวกนั ในท่ีน้ี คือ อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีแสดงให้
เห็นถึงความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ 

7. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้จิยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมโดยไดท้ าการคน้ควา้ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมอญและกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา โดยส่วนใหญ่จะเป็นเอกสาร
งานวจิยั  ซ่ึงเป็นผลงานการศึกษาเก่ียวกบั กลุ่มชาติพนัธ์ุมอญในประเทศไทย  โดยเฉพาะในกลุ่มท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัความเช่ืออนัเป็นอตัลกัษณ์แสดงความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ ขอน าเสนอพอสังเขป
ดงัต่อไปน้ี 
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ในส่วนของการศึกษาระบบความเช่ือในโลกทศัน์ของคนมอญ  เก่ียวกบัการนบัถือผีบรรพ
บุรุษ  มีผลงานการศึกษามากมาย ไดแ้ก่  จวน  เครือวิชฌาจารย(์2543) ไดก้ล่าวถึงโลกทศัน์ความเช่ือเร่ือง
ผขีองคนมอญไวใ้นหนงัสือเร่ือง ประเพณีมอญท่ีส าคญั วา่ การนบัถือผีของคนมอญมีมานานตั้งแต่สมยั
โบราณ มีทั้ งผีท่ีเก่ียวกับธรรมชาติ ผีบรรพบุรุษ และผีประจ าบ้าน ซ่ึงจะมีการบูชาผีท่ีบ้านดังนั้ น 
บา้นเรือนทุกบา้นของคนมอญ จึงมีผีประจ าตระกูล และผีประจ าบา้น มีการสืบทอดเร่ืองผีบรรพบุรุษ 
โดยจะสืบทอดผ่านลูกชาย  ส่วนลูกสาวไม่มีการสืบทอด เพราะตอ้งแต่งงานออกไปถือผีตระกูลสามี 
ผูเ้ขียนไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความส าคญัในการนบัถือผีบรรพบุรุษ ท่ีจะตอ้งมีการเซ่นไหว ้ เล้ียงผี ซ่ึงมีบทบาท
ส าคญัต่อระบบครอบครัวและเครือญาติท่ีท าใหมี้การสร้างความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี ศิริรัตน์  แอดสกุล(2542 ) ได้กล่าวไว้ในงานวิจัย เร่ือง การธ ารง
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวมอญ กรณีศึกษาชุมชนมอญบา้นม่วง ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี วา่ ระบบการถือผีบรรพบุรุษสะทอ้นถึงระบบการสร้างสัมพนัธ์กนัอยา่งเหนียวแน่นของ
ผูค้นโดยมีเครือญาติหรือตระกูลเป็นพื้นฐานส าคญัในการรวมกลุ่มคน  จากการมีบรรพบุรุษร่วมกนั  
โดยอยูร่่วมกนัในระบบขอ้ห้ามท่ีควบคุมการลงโทษโดยผีบรรพบุรุษในพิธีกรรมเล้ียงผีและร าผี ผูเ้ขียน
ยงัไดช้ี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการนบัถือผีท่ีมีการสืบทอดทางพ่อแต่ฝ่ายเดียว โดยลูกสาวท่ีแต่งงานถือ
วา่ตดัขาดจากตระกูลและหันไปถือผีฝ่ายชาย ท าให้ไม่สับสนหรือล าบากใจในการถือผีตระกูลเดิมของ
ตน สามารถขจดัปัญหาความขดัแยง้ได ้

ในงานศึกษาของอมาวสี  ยิ้มอ านวย (2536) ท าการศึกษา ประเพณี ความเช่ือของชาว
มอญบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้คนมอญบา้นม่วงยงัคงด ารง
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมมอญให้คงอยู ่คือ ระบบความเช่ือ อนัไดแ้ก่ ความเช่ือในการนบัถือผี และ
ความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา  อีกทั้งมีการสืบทอดทางวฒันธรรมผ่านประเพณี ค าบอกเล่า 
ต านานใหแ้ก่คนในชุมชน 

เช่นเดียวกบัผลงานวิจยัของกาญจนา ชินนาค (2543) ได้ท าการศึกษาประเพณีและพิธี

กรรมการร าผีมอญบา้นวดัเกาะ ต าบลสร้อยฟ้า อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบวา่ชาวมอญบา้น

วดัเกาะมีความเช่ือในเร่ืองการนับถือผีและการจดัพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับผีโดยได้จดัจ าแนกผี

ออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ผเีรือนหรือ อะหลกหัย่ ผเีจา้พอ่เจา้แม่ หรือ ปะจุ๊ตนัเจ๊าะ ผีธรรมชาติและผี

ร้าย ผีท่ีมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของชาวมอญมีอยู่สองอย่างคือผีเจา้พ่อเจา้แม่ ป๊ะจุ๊

ตนัเจ๊าะ หรือผีประจ าหมู่บา้นเป็นผีระดบัชุมชนเน่ืองจากท าหน้าท่ีในการดูแลคุม้ครองและเช่ือม

ความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มระดบัหมู่บา้นกบัผบีรรพบุรุษหรือผีเรือนซ่ึงเป็นผีในระดบักลุ่มเพราะเป็น

ผีท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งต่อกลุ่มเครือญาติของแต่ละสายตระกูล โดยท าหนา้ท่ีดูแลคุม้ครองลูกหลาน
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ให้อยู่ดีมีสุขแต่ถา้ลูกหลานในตระกูลคนใดท าผิดก็จะลงโทษ ซ่ึงผลงานวิจยัพบว่าประเพณีและ

พิธีกรรมร าผี  ท่ีมาจากระบบความเช่ือในการนบัถือผีไดมี้บทบาทส าคญัท่ีท าให้สังคมด ารงอยู่ได้

อยา่งปกติสุข 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบความเช่ือและการแสดงอตั
ลกัษณ์ของคนมอญท่ีไดห้ยิบยกมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจะไดป้ระโยชน์ต่อการ
น าไปปรับใชเ้พื่อท าความเขา้ใจโครงสร้างทางสังคมและโลกทศัน์ทางความเช่ือของคนมอญนคร
ชุมน์  รวมทั้ง บทบาทหน้าท่ีของประเพณีท่ีเกิดข้ึน  ตลอดจนการกระท าท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้
ความหมายผา่นสัญลกัษณ์ร่วมท่ีใชใ้นการแสดงตวัตนและปรากฏเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
คนมอญ  ท่ีเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามประเพณีปะลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่) ซ่ึงจะท าให้เขา้ใจ
สภาพสังคมและวฒันธรรมของคนมอญนครชุมน์ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ในการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ งานวิจัยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมนั้น  มีผูศึ้กษาวิจยัไวจ้  านวนไม่น้อย  ได้แก่  บุบผา  ดีสุข (2541)  ท่ีท าการศึกษาวิจยั เร่ือง 
สภาพสังคมวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของชุมชนไทยเช้ือสายมอญลุ่มน ้ าแม่กลอง จงัหวดัราชบุรี  
โดยช้ีให้เห็นถึงความเช่ือของชนชาวไทยเช้ือสายมอญวา่ในอดีตนั้นมีความเช่ืออยู ่2 ลกัษณะ  คือ ความ
เช่ือและศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งเหนียวแน่นและลึกซ้ึง  และความเช่ือแบบ ANIMISM เช่ือวา่ทุกส่ิง
ในโลกเป็นไปดว้ยอ านาจของผี และส่ิงเหนือธรรมชาติ (Supernatural Being )  เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม ความเช่ือดังกล่าวก็มีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและปัจจัยท่ีมีผลกระทบ ได้แก่ 
การศึกษา เศรษฐกิจ  การแพทย์  ท าให้การเปล่ียนแปลงทางความคิดความเช่ือ ส่งผลให้มีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบประเพณีหรือพิธีกรรมบางอย่าง  เช่น พิธีกรรมเก่ียวกับการเกิด เพราะคนนิยม
คลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลท าพิธีกรรมดงักล่าวหายไป  ในส่วนน้ีเป็นไปตามความเห็นท่ีเอกรินทร์  พึ่ ง
ประชา(ม.ป.ป.) ไดส้รุปไวใ้นหนงัสือเร่ือง  ชีวิต ความตาย และชีวิตหลงัความตาย : การตายท่ีไม่ตายจาก
ในโลกทศัน์ของคนมอญ.หนงัสือท่ีระลึกการจากไปของคุณแม่ฉวี  อตัตสัมพนัธ์ ในความเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนกบัประเพณี  พิธีกรรม และความเช่ือต่างๆ ของคนมอญลุ่มแม่น ้ ากลอง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงพบวา่
ในปัจจุบนัน้ีมีไม่มากนกัท่ีจะปฏิบติัเคร่งครัดตามธรรมเนียมโบราณ  เน่ืองจากอิทธิพลของวฒันธรรม
สมยัใหม่เขา้มาโดยเฉพาะการเล้ียงผมีอญแบบโบราณ  ท่ีถูกตดัทอนรายละเอียดของขั้นตอนลงไปมาก 

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท ์และสมศกัด์ิ ศรีสันติสุข (2529) ไดว้ิจยัเร่ืองการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรมในหมู่บา้นอีสาน: ศึกษากรณี หมู่บา้นนาป่าหนาด 

พบว่า บา้นนาป่าหนาด ซ่ึงเป็นหมู่บา้นชาติพนัธ์ุไทด า เม่ือมีถนนท่ีใช้ติดต่อกบัภายนอกเม่ือ พ.ศ. 

2513 เป็นตน้มามีไฟฟ้า น ้ าประปาเขา้มา ท าให้เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการผลิตแบบการคา้ก็เขา้มามี
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บทบาทมากยิ่งข้ึน การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม วฒันธรรม พบว่าความเช่ือดั้ งเดิมมีการ

เปล่ียนแปลงน้อย ด้านสาธารณสุขชาวบา้นหันมายอมรับและใช้บริการแพทยแ์ผนใหม่มากข้ึน 

สังคมวฒันธรรมมีแนวโนม้ท่ีจะใชอ้  านวยความสะดวกต่างๆสูงมากข้ึนเร่ือยๆ 

ผลการศึกษา เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชน: ศึกษา

เฉพาะกรณีชุมชนมอญบา้นเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  ผลงานวิจยัของ วิวฒันชยั 

บุญญานุพงศ์ (2544) พบว่า ความเป็นชุมชนมอญบ้านเกาะเกร็ดเร่ิมลดลง มีการเปิดรับเอา

วฒันธรรมอ่ืนๆเขา้มามากข้ึน อนัเน่ืองมาจากการตอ้งไปศึกษาและประกอบอาชีพนอกเกาะ ท าให้มี

การรับเอาแนวความคิด ค่านิยมต่างๆรวมถึงการใช้ภาษากลางมากข้ึน เป็นผลให้วฒันธรรมชุมชน

ชาวมอญถูกกลืนมากข้ึน อีกทั้งคนรุ่นใหม่ไม่ไดส้ านึกในการสืบทอดวฒันธรรมชุมชนของตน ดงั

จะเห็นไดจ้ากการท่ีคนรุ่นใหม่จะพูดภาษามอญกนัไม่ค่อยได ้ศิลปะหรือนาฏกรรมการแสดงต่างๆ

แมมี้ผูสื้บทอดแต่ก็ด าเนินไปในทางธุรกิจ 

อุมาภรณ์ วงศว์ิสิฐศกัด์ิ (2547) ไดว้ิจยัเร่ืองประเพณีและพิธีกรรมของชาวคลอง อ าเภอ

บา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประเพณีและพิธีกรรมของ

ชาวคลองนั้นพบวา่ปัจจยัท่ีเก้ือหนุนให้ประเพณีด ารงอยู ่อนัไดแ้ก่ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ความเช่ือในส่ิงท่ีมีอ านาจเหนือธรรมชาติ ความเช่ือดั้งเดิมในเร่ืองของผี ความเช่ือเร่ืองการบนความ

เช่ือเร่ืองพิธีกรรม ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม ลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมการ

ถ่ายทอดและการแพร่กระจายทางวฒันธรรม ลกัษณะผูน้ าการเล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์  ส่วน

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของประเพณีและพิธีกรรม ได้แก่ เศรษฐกิจ วฒันธรรมของคน

ไทย ค่านิยม เจตคติการแต่งงานขา้มวฒันธรรม รูปแบบวถีิชีวติท่ีเปล่ียนแปลง การเปล่ียนขนาดของ

ครอบครัว และการขาดผูรู้้จริงเก่ียวกบัประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนอกจากน้ีกรณีลกัษณะทาง

ภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมซ่ึงมีผลต่อการด ารงอยู่ของประเพณีและพิธีกรรม ก็มีผลท าให้

ประเพณีและพิธีกรรมนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปพร้อมกนัดว้ยเช่นกนั 

พระเอกชัย ไชยดา (2547) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาความเปล่ียนแปลงของพิธีกรรม

เก่ียวกบัชีวิต กรณีศึกษาพิธีกรรมการบวชของชุมชนบา้นแขก หมู่ท่ี8 ต  าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ ชุมชนบา้นแขกเป็นชุมชนเก่าแก่ ตั้งอยูริ่มน าน่านดา้นทางฝ่ังตะวนัตก ห่าง
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จากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ12 กิโลเมตร ทางทิศใต้ในอดีตชุมชนบ้านแขกเป็นชุมชน

เกษตรกรรม มีระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม ชาวชุมชนบา้นแขกมีวิถีชีวิตผูกพนัอยู่กบั

ธรรมชาติ ประเพณีและพิธีกรรม ชุมชนบา้นแขกเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมและวฒันธรรม 

ความเปล่ียนแปลงนั้ นเกิดจากปัจจัยทั้ งภายในชุมชน ปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญได้แก่การเกิด

สงครามโลกคร้ังท่ี2และการท่ีประเทศมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โฉมหน้าของ

ชุมชนบา้นแขกในปัจจุบนั เป็นการผสมผสานระหวา่งความเป็นชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิมกบัความ

เป็นชุมชนชานเมืองพิษณุโลก แต่ถึงอยา่งไรก็ตามวฒันธรรมธรรมเนียม ประเพณีและพิธีกรรมท่ี

เคยปฏิบติัสืบเน่ืองกันมาตั้งแต่อดีตยงัได้รับการปฏิบติัอยู่ในบริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

ในขณะท่ี เรืองรัตน์ ฤทธ์ิวิรุฬห์(2541) ไดว้ิจยัเร่ืองการแข่งขนัเรือยาวประเพณี: ภาพ

สะทอ้นวิถีชีวิตชาวพิษณุโลก พบวา่ ประเพณีและความเช่ือของคนในชุมชนมีความเก่ียวขอ้งกบัผี

สางเทวดาและพุทธศาสนาอย่างแยกกนัไม่ออก ดงัจะเห็นไดจ้ากกระบวนการแข่งเรือ ซ่ึงเร่ิมจาก

การขุดเรือไปจนถึงการแข่งขนัเรือ จะมีพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัไสยศาสตร์หรือส่ิงเหนือธรรมชาติทุก

ขั้นตอน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนานั้น การแข่งขนัเรือเราเร่ิมจากการไปท าบุญหรือทอดกฐินท่ี

วดัในระยะต่อมาเม่ือมีการแข่งขนัเรือยาวอย่างเป็นทางการระหว่างชุมชน วดักลายเป็นผูอุ้ปถมัภ์

หรือเป็นศูนยก์ลางชุมชนในการรวมคนมาเขา้ร่วมแข่งขนั การแข่งขนัเรือยาวเป็นภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ินท่ีแสดงออกให้เห็นในกระบวนการแข่งขนัเรือยาว โดยจะเห็นไดจ้ากภูมิปัญญาในการเสาะ

แสวงหาไม ้การคดัเลือกไม ้การขดุเรือ การแต่งเรือและการท าพิธีกรรมต่างๆซ่ึงมีผลทางจิตวิทยาใน

การแข่งขนั  การแข่งขนัเรือยาวไดแ้สดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนในยุคต่างๆคือใน

ยุคก่อน พ.ศ.2504 ความสัมพนัธ์ของประชาชนเป็นแบบพี่น้อง พึ่งพาอาศยัและร่วมมือกนัโดยมี

ความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นแกนกลาง ส่วนในปัจจุบนัความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนเป็น

ความสัมพนัธ์ในเชิงประโยชน์ มีลกัษณะตวัใครตวัมนั ขนบธรรมเนียมประเพณีมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมได้

เปล่ียนแปลงไปและบางอยา่งก็สูญหายไป เม่ือสังคมเปล่ียนแปลงไป ท าให้วิถีชีวิตของชุมชนมีการ

ปรับปรุงตวัเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

การศึกษาผลงานวิจยัเก่ียวกบัการถ่ายทอดทางวฒันธรรม หรือ การขดัเกลาทางสังคม ใน
สังคมไทยท่ีไดมี้การศึกษาไวจ้  านวนหน่ึง  ดงัน้ี  
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ในงานศึกษาของกาญจนา ชินนาค (2543) ไดส้รุปถึงลกัษณะการสืบทอดผีบรรพบุรุษ 

กบักระบวนการถ่ายทอดท่ีพบในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สถานภาพทางสังคมท่ีไดรั้บมาหรือติดตวัมา

โดยก าเนิดจากการมีบรรพบุรุษท่ีมีเช้ือสายเป็นชาวมอญซ่ึงการสืบทอดผีบรรพบุรุษจะสืบทอดผา่น

ทางฝ่ายชาย ซ่ึงจะตอ้งศึกษาและมีความรู้ในเร่ืองผี ขอ้ก าหนด ขอ้ห้าม ขอ้ปฏิบติัและเป็นเสาหลกั

ของตระกลูในการจดัการดา้นพิธีกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัตามมาคือ บทบาทและหนา้ท่ีโดยตอ้งประพฤติ

ตนใหส้อดคลอ้งกบัสถานภาพของตนเอง ดงันั้นบุตรชายจึงเป็นผูท่ี้ส าคญัท่ีสุดของครัวเรือน ในการ

รับและการถ่ายทอดวฒันธรรมการถือผีบรรพบุรุษของชาวมอญสู่รุ่นลูกหลาน ตลอดจนการสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีท่ีเช่ือมโยงระหวา่งกนัและกนัของสมาชิกภายในตระกลูผเีดียวกนั 

ทางดา้นโสภี อยูท่รัพย ์(2533) ไดท้  าการศึกษาถึงการสืบเน่ืองและการเปล่ียนแปลงของ

ชุมชนชาวมอญป้ันหมอ้ ตลอดจนบทบาทของการสืบเน่ืองและการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ท่ีมีต่อ

สภาพเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม รวมถึงวิถีชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ินกรณีศึกษาบา้นลดัเกร็ด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนช่างป้ันหมอ้บา้นลดัเกร็ดเป็นชุมชนมอญ

ท่ีมีอาชีพการป้ันหม้อสืบเน่ืองต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและมีบทบาทต่อการด ารงชีพในทาง

เศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิต ตลอดจนสร้างเอกภาพและความผูกพนัธ์ทางสังคมมานานโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการป้ันหมอ้มีขั้นตอนมากมายท่ีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือทั้งจากบุคคลในครอบครัวและ

เพื่อนบ้านและต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและความช านาญพิเศษเพื่อให้ส าเร็จและสวยงาม

องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการเรียนรู้และถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 

งามพิศ สัตยส์งวน (2545) ไดท้  าการศึกษาสถาบนัครอบครัวของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยโซ่ง

ในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงโครงสร้างครอบครัว การอบรมเล้ียงดูบุตร การรักษาอตัลกัษณ์

ทางวฒันธรรมและการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อสถาบนัครอบครัวของกลุ่มชาติ

พนัธ์ุไทยโซ่ง โดยพบวา่   ในกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรม การนบัถือผีบรรพบุรุษของคน

ไทยโซ่งท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเองไวไ้ด้นั้น ปัจจยัท่ีสนับสนุนได้แก่การ

ปลูกฝังความคิดความเช่ือในการนบัถือผีเรือน โดยการใช้กลไกในดา้นการจดักระท าประเพณีและ

พิธีกรรมอยา่งเคร่งครัด บนฐานแห่งความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในสังคมเครือญาติท่ีมีพื้นฐานร่วมใน

ดา้นชาติพนัธ์ุและระบบความเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงก่อให้เกิดระบบความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั
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อย่างเหนียวแน่นและความพยายามในการโตต้อบกระแสวฒันธรรมจากภายนอกท่ีเขา้มากระทบ 

โดยในส่วนของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้แก่กระบวนการติดต่อทาง

วฒันธรรมในระยะแรกจนพฒันากลายเป็นกระบวนการผสมผสานทางวฒันธรรม จากการศึกษา

พบวา่มีองคป์ระกอบยอ่ยท่ีส่งผลกระทบคือการคมนาคมท่ีติดต่อเช่ือมโยงถึงกนักบัสังคมภายนอก 

การส่ือสารมวลชนท่ีทนัสมยัรวดเร็วระบบการศึกษาของรัฐ การใชภ้าษาหลกัของสังคมใหญ่ การ

แต่งงานกบัคนไทยหรือนอกชาติพนัธ์ุซ่ึงปัจจยัยอ่ยเหล่าน้ี ไดส่้งผลให้ชาวไทยโซ่งเกิดการยอมรับ

และการปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยโซ่ง ให้สอดคล้องกับสังคมภายนอก ในด้านของ

ความคิดความเช่ือและพฤติกรรมแห่งวถีิการปฏิบติัจนก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมของ

ตนเองอนัส่งต่อเช่ือมโยงถึงการถ่ายทอดทางวฒันธรรม 

ในงานวจิยัท่ีศึกษาโดยตรงในประเด็นของการถ่ายทอดทางวฒันธรรม หรือ การขดัเกลาทาง

สังคม  ของรุ่งทิพย ์ กลา้หาญ (2539) ท่ีท าการศึกษากระบวนการขดัเกลาทางสังคมดา้นความเช่ือโดย

ผา่นพิธีกรรมในชุมชนชนบท จากผลการวิจยัพบวา่พิธีกรรมของชุมชนเป็นกุศโลบายท่ีถูกสร้างข้ึน

เพื่อท าหนา้ท่ีในการขดัเกลาทางสังคมดา้นความเช่ือเก่ียวกบัระบบความสัมพนัธ์ต่างๆของชุมชนซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัการจดัระเบียบพฤติกรรมของบุคคล ระบบโครงสร้างอ านาจหน้าท่ีอนัเป็นประโยชน์

ต่อการผนึกส่วนต่างๆของชุมชนและสังคมอย่างเป็นเอกภาพซ่ึงจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตอย่าง

สงบสุขของผูค้นในชุมชนทั้งน้ีสาระของการขดัเกลาทางสังคมดา้นความเช่ือไดจ้  าแนกออกเป็น 3 

ระบบคือ การขดัเกลาทางสังคมเก่ียวกบัระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยซ่ึ์งมีความมุ่ง

หมายเพื่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะลมตามสถานภาพ บทบาทและหน้าท่ีความ

รับผิดชอบโดยมีการก าหนดคุณค่าของคุณความดีของบุคคลท่ีพึ่งไดรั้บการยกยอ่ง  ความสัมพนัธ์

ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติซ่ึงเน้นการปฏิบติัต่อธรรมชาติโดยความตระหนกัถึงคุณค่าและการ

ธ ารงรักษาร่วมกบัการใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมความสัมพนัธ์ระหวา่มนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติ

ซ่ึงเป็นการยอมรับในความแตกต่างและอ านาจและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดโดยใชอ้ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

และความเช่ือมาควบคุมพฤติกรรมของผูค้นในชุมชนเพื่อการลดความขดัแยง้สร้างความร่วมมือ 

ความสามคัคีข้ึนในกลุ่มโดยความพึงพอใจร่วมกนัอีกทั้งยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการสร้างระบบความเช่ือ

ซ่ึงเป็นเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจเพื่อช่วยเป็นก าลงัใจในการแกไ้ขปัญหาและการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ

ร่วมกันเพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีสุขในวิถีทางชุมชน  ทั้ ง น้ีกลไกเ ง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อ
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กระบวนการขดัเกลาดา้นความเช่ือนั้นประกอบดว้ยกระบวนการทาวศีลธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชุมชนซ่ึงเป็นเคร่ืองก าหนดกรอบเน้ือหาของพฤติกรรมและวิธีการท่ีพึงประสงค์โดย

ชุมชนสร้างวิธีการถ่ายทอดในหลายลกัษณะ เช่น การบอกเล่า การสอน การปฏิบติัให้ดู ฯลฯ อนั

เป็นการพยายามส่ือสารเน้ือหาท่ีตอ้งการแก่ผูท่ี้ถูกขดัเกลาและมีการสร้างระบบสัญลกัษณ์ต่างๆเพื่อ

ใชเ้ป็นส่ือสารความหมายของการขดัเกลานั้นๆซ่ึงจะเป็นการปลูกฝังให้เกิดการยอมรับในความเช่ือ 

บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมซ่ึงมีการก าหนดลกัษณะพฤติกรรมและคุณสมบติัของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมตามบทบาทหนา้ท่ีและสถานตามความคาดหวงัและอุดมการณ์ของกลุ่มซ่ึงจะ

มีผลต่อการยอมรับหรือปฏิเสธในกระบวนการขดัเกลาทางสังคมดา้นความเช่ือดว้ย ขณะเดียวกนั

สถานการณ์และโอกาสซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศของความศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆก็มีผลต่อการยอมรับของ

บุคคลและทั้งหมดของกระบวนการขดัเกลาทางสังคมนั้นจะตอ้งด าเนินภายใตก้ารควบคุมทางสังคม

ท่ีเหมาะสมทั้งในส่วนของเน้ือหาวธีิการในการขดัเกลาโดยตอบสนองต่อความตอ้งการของผูค้นใน

สังคมภายใตค้วามเป็นเอกภาพของชุมชน 

นอกจากน้ีจะมีงานศึกษาประเพณีสงกรานต์มอญท่ีสามารถน ามาเป็นขอ้มูลประกอบ
เพื่อน าเสนอใหเ้ห็นภาพของประเพณีสงกรานตข์องมอญไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  ดงัน้ี 

ในดา้นการละเล่นในช่วงสงกรานตจ์ะมีการศึกษาของร้อยตรีหญิงดวงกมล สุคนธทรัพย ์
(2524)ไดศึ้กษากระบวนการยุติธรรมและสวสัดิการของชาวมอญพลดัถ่ินบา้นทุ่งกา้งย่าง จงัหวดั
กาญจนบุรี จากการศึกษาพบว่าชาวมอญพลดัถ่ินเหล่าน้ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของชาวมอญไวใ้ห้
เห็นอยู่ ดงัเช่น ในวนัธรรมสวนะ (วนัพระ) ชาวมอญบา้นทุ่งกา้งย่างจะไปท าบุญกนัท่ีวดั และยงั
ยึดถือกนัในกลุ่มตนว่าวนัธรรมสวนะเป็นวนัหยุดราชการแทนวนัเสาร์และวนั-อาทิตย ์ชาวมอญ
ยงัคงมีการนบัถือผีบรรพบุรุษและผีเรือนตามความเช่ือดั้งเดิมของกลุ่มตน ส าหรับงานประจ าปีท่ี
ส าคญัคือวนัชาติมอญจะมีการจดังานฉลองวนัชาติซ่ึงเป็นงานท่ีใหญ่มากในรอบปีของชาวมอญ 
และจะจดัในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี (นบัตามจนัทรคติ) นอกจากน้ียงัมีเทศกาลสงกรานตซ่ึ์งใน
เทศกาลดังกล่าวจะมีชาวมอญทั้ งในและนอกเขตแดนไทยจะเดินทางไปมาหาสู่แลกเปล่ียน
การละเล่น การแสดงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมของชาวมอญและมีการพบปะกันอย่าง
สนุกสนาน 

ในขณะท่ี นกัวิชาการทอ้งถ่ินผูช้  านาญการเร่ืองมอญ อาจารยอ์  าไพ  มฆัมาน (2546) ได้
อธิบายความเก่ียวกบัวนัสงกรานต์ ว่าเป็นเทศกาลท่ีส าคญัและยิ่งใหญ่ของคนไทยเช้ือสายมอญ 
เพราะ เป็นเทศกาลปีใหม่ ดวงอาทิตยโ์คจรเขา้สู่ราศีเมษ เป็นปีใหม่ทางสุริยคติ ตรงกบัวนัท่ี 13-18 
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เมษายนทุกปี โดยท่ีคนไทยเช้ือสายมอญเช่ือวา่ วนัท่ี 13 เมษายน เป็นวนัมหาสงกรานต์ เป็นวนัท่ี
เทวดารักษาโลกเสด็จกลบัสู่สวรรค์ เป็นวนัส้ินปีเก่า วนัท่ี 14 เมษายน เป็นวนัเนาหรือวนัวา่ง วนัน้ี
ไม่มีเทวดารักษาโลก อยูร่ะหวา่งปีเก่ากบัปีใหม่ วนัท่ี 15 เมษายน เป็นวนัข้ึนปีใหม่ หรือวนัเถลิงศก 
เป็นวนัท่ีเทวดาองค์ใหม่ เสด็จลงมารักษาโลกมนุษย ์คนไทยเช้ือสายมอญลุ่มแม่น ้ ากลองจึงจดัท า
ศาล พร้อมเคร่ืองบูชาอาหาร ตอ้นรับเทวดาองคใ์หม่ท่ีบริเวณหนา้บา้นตนแทบทุกครัวเรือน และมี
การท าอาหารท่ีเรียกวา่ขา้วแช่เพื่อบูชาตอ้นรับเทวดาในเชา้วนัท่ี 13 อีกดว้ย 

เอกสารเก่ียวกบัประเพณีสงกรานต์ท่ีได้มีการเผยแพร่และกล่าวถึงปรากฏในต านาน
สงกรานต ์ความเป็นมาของประเพณีสงกรานตใ์นประเทศไทย   มีเร่ืองเล่าเป็นต านานเป็นท่ีรับรู้กนั
อย่างแพร่หลาย คือ เร่ืองของธรรมบาลกุมารและกบิลพรหม  ส านวนลายลกัษณ์ช่ือ ‚เร่ือง
มหาสงกรานต‛์ จารึกบนแผน่ศิลาประจ ารูปเขียนท่ีวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม โดยมีเน้ือความ
เรียบเรียงอยูใ่น หนงัสือประชุมจารึกวดัพระเชตุพน(2544:  289-290)(รายละเอียดในภาคผนวก)  

ส าหรับงานเอกสารและงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก หรือ 
ประเพณีส่งขา้วแช่ในบริบทของงานสงกรานต์  ยงัไม่มีการศึกษาอย่างลุ่มลึก  จะมีการน าเสนอ
เน้ือหาเผยแพร่เป็นประเภทบทความประมาณ 2-3 หน้า   และมีการศึกษาปรากฏในงานเขียนดา้น
ประเพณีวฒันธรรมมอญ   ในหมวดสังคมและวฒันธรรมมอญทัว่ๆไป  ส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ใน
หมวดยอ่ย เร่ืองของประเพณีและพิธีกรรมในรอบปี ดงัน้ี 

ในการศึกษาของอะระโท  โอชิมา(2536) ได้กล่าวไวใ้นวิทยานิพนธ์ เร่ือง ชีวิต  พิธีกรรม 
และเอกลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของคนมอญในเมืองไทย  กรณีศึกษาในเขตอ าเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี   
โดยกล่าวไวใ้นหัวขอ้เก่ียวกบัอาหารของคนมอญบา้นมนว่ามีอาหารในพิธีกรรมหลายอย่าง  อาหารท่ี
นิยมใชใ้นพิธีกรรมท่ีมีช่ือเสียงคือ ขา้วแช่ ซ่ึงนิยมใชใ้นพิธีสงกรานต ์ ขา้วแช่คือ การน าขา้วสวยมาแช่
ในน ้ าลอยดอกมะลิ  ในเทศกาลสงกรานต์ชาวบา้นมนจะท าขา้วแช่และกบัขา้วท่ีรับประทานกบัขา้วแช่
ถวายบา้นสงกรานต ์ซ่ึงก็คือ ศาลตั้งรับนางสงกรานต ์ ต่อจากนั้น จึงน าขา้วแช่ไปถวายท่ีวดับา้นมนและ
วดัอ่ืนๆ อีก 2-3 แห่งในบริเวณใกลเ้คียง  ส่วนกบัขา้วท่ีรับประทานกบัขา้วแช่นั้น  ก็มีปลาป่น  ย  ามะม่วง  
ย  าขนุน  ผดัไทย  หัวไชโป๊ผดัไข่ และผลไม ้เช่น มะม่วงสุก ส้ม เป็นตน้  ชาวบา้นมนนิยมท าขา้วแช่
เฉพาะในวนัสงกรานตเ์ท่านั้น    

นอกจากน้ีในงานศึกษาของพลัลภ สุริยกุล ณ อยุธยา (2542)  ไดก้ล่าวถึงประเพณีส
งข าวแช  หรือ เป งสงกรานต  เน่ืองจากช วงเดือนเมษายนเป นฤดูร อน ชาวมอญมี
ความเช่ือการท าบุญด วยของเยน็จะก อให เกิดพลานิสงค์และผลบุญมาก  ฉะนั้น ชาวมอญ 
ทุกครัวเรือนจะเตรียมข าวแช    ซ่ึงเป นข าวสวยแช น ้ าโรยดอกมะลิมีกล่ินหอม ใส
ไว ในหม อดิน และมี กบัข าวเป นจ าพวกไข เค็ม เน้ือเค็ม ผ ัักกาดเค็ม ชาวบ านจะ
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น าข าวแช ไปส งวดั  ในวนัท่ี 12 - 13 เมษายน  และส งให ผู ใหญ ท่ีนบัถือ  ในช
วงวนัท่ี 14 - 15 เมษายน ของทุกป  พอตกบ ายจะไปรวมกนัท่ีวดัมีการก อพระเจดียท์ราย ปล

อยนก ปล อยปลา สรงน ้าพระ แล วรับพรจากพระ 
งานวจิยัของสรัชชา  เวชพฤติ (2539 : 89-91)เก่ียวกบัเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมมอญใน

ชุมชนมอญ ต าบลทรงคะนอง อ าเภอพระประแดง  ไดก้ล่าวถึงประเพณีส่งขา้วสงกรานต ์ไวว้า่ คือ 
การส่งขา้วสงกรานตเ์ป็นประเพณีอยา่งหน่ึงของชาวมอญคาดวา่คงจะไดรั้บอิทธิพลมาจากต านาน
สงกรานต ์ตอนท่านเศรษฐีน าเคร่ืองสังเวยไปบวงสรวงเทวดาท่ีตน้ไทรเพื่อขอบุตรเพราะขา้วก็ใส่
หมอ้ดิน กบัขา้วต่างๆก็ใส่กระทงด้วยใบตอง คล้ายกบัการเช่นเจา้หรือบูชาเทวดา  การส่งขา้ว
สงกรานตข์องมอญพระประแดงจะกระท าเฉพาะในวนัท่ี 13,14 หรือ 15 เมษายน เท่านั้น  ในแต่ละ
หมู่บา้นจะมีบา้นใดบา้นหน่ึงเป็นผูรั้บหนา้ท่ีหุงขา้วสงกรานต ์ส่วนค่าใชจ่้าย ถา้บา้นใดมีฐานะดีก็
จะออกค่าใชจ่้ายเองแต่ถา้ไม่สามารถจะออกค่าใชจ่้ายไดท้ั้งหมดก็จะออกบอกบุญตามบา้นเพื่อน า
เงินไปซ้ืออาหารส าหรับการน้ี เม่ือถึงก าหนดวนัส่งขา้วสงกรานตบ์า้นท่ีรับหนา้ท่ีดงักล่าวจะปลูก
ศาลเพื่อถวายขา้วสงกรานตต์่อทา้วมหาสงกรานต ์ลกัษณะของศาลก็คลา้ยกบัศาลเพียงตา ประดบั
ดว้ยทางมะพร้าวกบัธง การหุงขา้วสงกรานต์ในสมยัโบราณนั้นจะตอ้งน าขา้วมาซ้อมให้ขาวเก็บ
กากขา้วและส่ิงสกปรกออกใหห้มดแลว้น าไปซาวน ้ า 7 คร้ัง จากนั้นจึงน าไปหุงเป็นขา้วสวยแต่ให้
แขง็กวา่เล็กนอ้ยแลว้น ามาแช่ในน ้าเยน็เพื่อไม่ใหข้า้วเกาะตวักนัคร้ังแลว้ก็ตม้น ้ าอีกหมอ้หน่ึงทิ้งไว้
ให้เยน็แลว้โรยดอกมะลิเอาน ้ ามะลินั้นใส่ลงไปในขา้วหุงท่ีไวแ้ลว้น าไปใส่ไวใ้นหมอ้ดิน  ส่วน
กบัขา้วนั้นโดยมากจะเป็นอาหารเค็ม เช่น ไข่เค็ม ปลาเค็ม เน้ือเค็ม ผกักาดเค็ม หรือย  าชนิดต่างๆ 
เป็นตน้ และมีของหวานไดแ้ก่ ถัว่ด าตม้น ้าตาล และผลไมท่ี้นิยมกนัไดแ้ก่ กลว้ยหกัมุข แตงโม เม่ือ
เตรียมอาหารและของหวานเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จดัใส่ลงในกระทงวางบนถาดให้เท่ากบัจ านวนวดั
ท่ีจะไป (วดัมอญมี 11 วดั) ส่ิงต่างๆทั้งหมดน้ีจะตอ้งเตรียมจดัไวใ้ห้เสร็จประมาณ 04.30 น. เพราะ
ราวๆ 05.00 น. สาวๆในหมู่บา้นมารับขา้วสงกรานตเ์พื่อน าไปส่งตามวดัต่างๆ เจา้ของบา้นจะเป็นผู ้
ก  าหนดวา่ใครจะไปวดัไหน แต่เป็นการก าหนดท่ีรู้ใจสาวๆว่าตอ้งการจะไปตามวดัท่ีอยูไ่กลบา้น
เพราะจะไดมี้โอกาสพบกบัหนุ่มๆต่างต าบลอีกดว้ย (หนุ่มๆสาวๆ เหล่าน้ีแทบจะไม่มีโอกาสพบ
กนัเลย เน่ืองจากต่างคนต่างแยกยา้ยกนัไปประกอบอาชีพ) และเม่ือส่งขา้วสงกรานตเ์รียบร้อยแลว้
ตอนขากลบัจะมีหนุ่มๆมาคอยดกัรดน ้าและเก้ียวพาราสีตามวสิัยหนุ่มสาวทัว่ๆไป  

ในงานศึกษา โครงการพลิกต านานอาหารพื้นบา้นไทย-รามญั ( 2549 ) ได้กล่าวถึงอาหาร
ประจ าเทศกาลของชาวไทยรามญัว่า ขา้วแช่ หรือ เปิงดา้จ์ก  มีพิธีรีตรองในการท ามากมาย ตอ้งท าเป็น
พิธีการหลายอยา่ง  ก่อนจะท าตอ้งตระเตรียมของ  ปลูกศาลเพียงตา  และตอ้งหุงขา้วนอกชายคาบา้น จะ
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หุงในบ้านไม่ได้ และนิยมท ากันในเทศกาลสงกรานต์ เพราะขา้วแช่เป็นอาหารหน้าร้อนใส่น ้ าแข็ง
รับประทานเยน็ช่ืนใจบรรเทาร้อนไดดี้  ซ่ึงมีการน าเสนอวธีิการท าขา้วแช่และเคร่ืองเคียงอีก 5 ชนิด 

ในอีกดา้นหน่ึง  มีการท าความเขา้ใจเร่ืองของส ารับเปิงดา้จก์  ในพิธีกรรมตามความเช่ือ
ของชาวมอญซ่ึงได้มีการน าเสนอข้อมูลโดยนักวิชาการอิสระท่ีมีเช้ือสายมอญ คือ องค์ บรรจุน 
(2550) กล่าวถึงวิธีการหุงขา้วแช่ในอดีตของชาวมอญว่าเป็นพิธีกรรมในการบูชาเทวดาอย่างหน่ึง 
เป็นการหุงขา้วท่ีมีขั้นตอนซบัซอ้น แฝงพิธีกรรมท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ มีกบัขา้วหรือเคร่ืองเคียงขา้วแช่ 5 ชนิด 
บางถ่ินมี 7 ชนิด แตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้ม เมนูหลกัๆ ไดแ้ก่ ปลาแห้งป่น เน้ือเค็มฉีกฝอย หวั
ไชโป๊เคม็ผดัไข่ ไข่เคม็ และ กระเทียมดอง  ส่วนสาเหตุท่ีขา้วแช่ของชาวมอญไดก้ลายมาเป็นอาหาร
ส ารับชาววงัในเวลาต่อมานั้น  ผูเ้ขียนไดน้ าเสนอวา่เกิดจากการท่ีสตรีมอญ น าขา้วแช่ข้ึนถวายเป็น
อาหารเสวย จึงเกิดการแพร่หลายไปในร้ัวชาววงัและถ่ายทอดสู่ชาวบา้น 

ในลักษณะเดียวกนัมีการน าเสนอบทความท่ีเขียนโดย ธีระพงษ์  มีไธสง(2554) ใน
บนัทึกจากทอ้งถ่ิน ไดน้ าเสนอขอ้มูลเร่ืองขา้วแช่วา่ วนัสงกรานต ์เป็นวนัปีใหม่ชาวมอญ ทุกคนจะมี
ความกระตือรือร้นท่ีจะเตรียมฉลองปีใหม่ นัน่คือ การท าบุญ และส่ิงท่ีส าคญัในการท าบุญของชาว
มอญท่ีเป็นเอกลกัษณ์ก็คือ การถวายขา้วแช่  ซ่ึงในหน่ึงปีจะมีการท าขา้วแช่เพียงคร้ังเดียวในเทศกาล
สงกรานตเ์ท่านั้น ดงันั้น ขา้วแช่จึงเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ‚ขา้วสงกรานต์‛ เป็นอาหารเทศกาลท่ีคน
ทัว่ไปมกัไม่ค่อยรู้จกักนัมากนกัวา่ขา้วแช่น้ีเกิดข้ึนในสมยัไหน ไม่มีปรากฏหลกัฐาน มีแต่ค าบอก
เล่าจากปากผูเ้ฒ่ามอญสู่ปากคนรุ่นหลงัอย่างภาคภูมิใจว่า ขา้วแช่เป็นมรดกทางวฒันธรรมอาหาร
จากปู่ ยา่ตาทวดไดพ้ากนัท าและสืบทอดต่อๆ มาจนถึงลูกหลานในปัจจุบนั  การท าขา้วแช่ตอ้งมี
ความอดทนและความละเอียดอ่อน เพราะการท าเคร่ืองหรือกบัขา้วแช่นั้น ถา้ท ากนัเป็นงานใหญ่ก็
จะมีกบัขา้วประมาณ 10-12 ชนิด  ขา้วแช่นอกจากจะมีการถวายพระในวนังานแลว้ ยงัมีมิติทาง
วฒันธรรมของสังคม คือ การส่งขา้วแช่ โดยเร่ิมจากหวัหนา้ครอบครัวหรือตวัแทนน าไปตั้งไหวผ้ี
บรรพบุรุษและน าไปส่งตามบา้นญาติพี่นอ้งและคนท่ีเคารพนบัถือ โดยพายเรือไปส่งตามบา้นต่างๆ 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ในระบบเครือญาติกนัอยา่งใกลชิ้ดของชาวมอญท่ี ยงัพอหลงเหลือ
ใหเ้ห็นอยูบ่า้ง  

รวมทั้งการน าเร่ืองราวความเป็นมาและร้านขา้วแช่ช่ือดงัใน บทความท่ีไดมี้การเผยแพร่
ในนิตยสารครัว (2550) เร่ือง ขา้วแช่ เมษาฯ หน้าสงกรานต ์ ชวนกนัมากินขา้วแช่ รสแทแ้บบไทย
และมอญ   ท่ีน าเสนอเก่ียวกบัเร่ืองราวของขา้วแช่ท่ีดูเหมือนว่าจะมีรายละเอียดความเป็นมาและ
อธิบายขั้นตอนกรรมวธีิ ตลอดจนน าเสนอเร่ืองราวใหเ้ห็นถึงสภาพสังคมและวฒันธรรมของขา้วแช่
ท่ีเป็นอยูใ่นสังคมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมอาหารของคนมอญ ตลอดจนการน าเสนอ
เร่ืองราวของการท าขา้วแช่ในพื้นท่ีต่างๆของสังคมไทยท่ีมีอตัลกัษณ์ของขา้วแช่และแนะน าวิธีการ
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รับประทานขา้วแช่  ตลอดจนเร่ืองราวท่ีน าสู่การจ าหน่ายในหลายสถานท่ี  ซ่ึงแตกต่างกนัทั้งใน
กรรมวิธี  ขั้นตอน รายละเอียดในการประกอบอาหารและราคา เช่น ขา้วแช่มอญสามโคก ขา้วแช่
เมืองเพชร ข้าวแช่มอญราชบุรี ข้าวแช่เกาะเกร็ด เป็นต้น ส่วนข้าวแช่ต ารับชาววงัท่ีจะพบใน
ร้านอาหารในห้องอาหารตามโรงแรมท่ีมีช่ือเสียง เช่น ขา้วแช่ห้องอาหารไทยในโรงแรมโอเรียน
เต็ล  ขา้วแช่ร้านท่านหญิง ท่ีอา้งอิงต ารับหม่อมเจา้หญิงสุลภัวลัเลง วิสุทธิ พระขนิษฐาในสมเด็จ
พระนางเจา้ร าไพพรรณี  พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7  หรือร้านขา้วแช่บา้นสุริยาศยั  จากวงัตระกูล
บุนนาค  เป็นตน้ 

การทบทวนวรรณกรรมซ่ึงมีข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองของประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก ท่ีมี
ขั้นตอนและพิธีกรรมตามความเช่ือของชาวมอญ หรือ ประเพณีส่งขา้วแช่  ตามความเขา้ใจของคน
ในสังคมไทยเหล่าน้ีจะไดน้ ามาประมวลมาเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ซ่ึงจะท าให้ผูว้ิจยัสามารถท าความ
เขา้ใจไดถึ้งเร่ืองราวพฒันาการความเป็นมาของประเพณี และความส าคญัในฐานะของอาหารใน
พิธีกรรมท่ีมีความส าคัญ คือ มีบทบาทและหน้าท่ีท่ีสัมพนัธ์กับสภาพสังคมและวฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มชาติพนัธ์ุมอญได้ในระดบัหน่ึง  ซ่ึงจะท าให้เกิดความเขา้ใจถึงการด ารงอยู่ การ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการให้ความหมายและคุณค่าในบริบทสังคมสมยัใหม่ท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ
เผชิญอยูใ่นสังคมไทย 

 

8. นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
คนมอญ  หรือ  ชาวมอญ  หมายถึง บุคคลท่ีมีการสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษท่ีเป็นชนชาติ

มอญ  สามารถอธิบายได้ในระบบเครือญาติ  หรือ การสืบเช้ือสายตระกูลท่ีแสดงความเป็นมอญ  อาจ
แสดงออกโดยการใชภ้าษา ระบบความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรมแบบมอญ  

คนมอญนครชุมน์  หมายถึง คนไทยเช้ือสายมอญ  ท่ีการสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษมอญ
สามารถอธิบายไดใ้นระบบเครือญาติ  หรือ การสืบเช้ือสายตระกูลท่ีแสดงความเป็นมอญ โดยในท่ีน้ี
หมายถึง  คนท่ีมีเช้ือสายมอญท่ีด ารงชีวติอยูท่ี่บา้นนครชุมน์  ต าบลนครชุมน์ 

เปิงด้าจ์ก  หมายถึง อาหารประเภทหน่ึงท่ีอยูใ่นประเพณีบุญส่งขา้วแช่ของคนไทยเช้ือสาย
มอญ  มีช่ือในความหมายเดียวกนั โดยเรียกไดห้ลายช่ือ  ไดแ้ก่  เปิงซงักราน เปิงสงกรานต ์ เปิงอะตะ๊ห์ 

ปะลองเปิงด้าจ์ก  หมายถึง ประเพณีบุญส่งขา้วแช่  เป็นประเพณีทอ้งถ่ินในชุมชนมอญท่ีมี
พิธีกรรมขั้นตอนท่ีตอ้งปฏิบติัในช่วงเวลา 3 วนั  ระหวา่งวนัท่ี 13-15 เมษายน ของทุกปี 

ต้นผ ี หมายถึง ลูกชายท่ีท าหนา้ท่ีสืบทอดสายตระกูลจากบรรพบุรุษ โดยมากจะเป็นลูกชาย
คนโตของครอบครัว หรือ ลูกชายท่ียงัมีชีวิตอยู ่ตอ้งท าหนา้ท่ีผูน้  าในการประกอบพิธีกรรมของตระกูล 
เช่น การเล้ียงผบีรรพบุรุษ การเซ่นไหว ้เป็นตน้ 
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9. ข้อจ ากดัในการศึกษา 
ผูว้ิจยัไดท้ราบดีวา่ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดมี้ขอ้จ ากดัอยู่หลายประการท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก

เม่ือด าเนินการศึกษา ซ่ึงอาจกลายเป็นอุปสรรคในการจดัเก็บขอ้มูลภาคสนาม กล่าวคือ ภาษาท่ีใชใ้น
การส่ือสารท่ีตอ้งใช้กบัผูใ้ห้ขอ้มูลในบางกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกรณีศึกษา โดยเฉพาะกรณีของผูใ้ห้
ขอ้มูลเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นวยัสูงอายุ โดยส่วนใหญ่จะใชภ้าษามอญเป็นภาษาส่ือสารและมีบางส่วนท่ี
พดูภาษาไทยได ้ท าใหก้ารเจาะลึกขอ้มูลบางประเด็นค าถามอาจก่อให้เกิดปัญหาในรายละเอียดของ
ขอ้มูลท่ีอาจจะมีการแปลความหมายไม่ดีนัก โดยเฉพาะการออกเสียงและเขียนค าทบัศพัท์ภาษา
มอญโดยใชอ้กัษรไทย 

ในกรณีเช่นน้ีผูว้ิจยัไดมี้การแกไ้ขปัญหาโดยน าประเด็นหรือเร่ืองราวท่ีไม่ชดัแจง้หรือมี
ขอ้มูลท่ีอาจคลุมเครือน าไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษามอญในทอ้งถ่ิน ท าการตรวจทานอีก
คร้ังหน่ึง และใชข้อ้มูลทางดา้นภาษาท่ีปรากฏในเอกสารเผยแพร่ทัว่ไปเทียบเคียงประกอบดว้ย  
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บทที ่2 

สภาพทัว่ไปและโครงสร้างทางสังคมของบ้านนครชุมน์ 

 

ในการศึกษาประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่) : ความหมาย บทบาท และปัจจยั
การดาํรงอยูใ่นสังคมไทย  ผูว้จิยัไดเ้ลือกพื้นท่ีบา้นนครชุมน์ หมู่ท่ี 4 ตาํบลนครชุมน์ อาํเภอบา้นโป่ง
จงัหวดัราชบุรี เป็นกรณีศึกษา  ดว้ยเหตุท่ีชุมชนดงักล่าว  มีประชากรเช้ือสายมอญอยูอ่ยา่งหนาแน่น 
และยงัยดึถือปฏิบติัตามประเพณีวฒันธรรมมอญมาโดยตลอด  เพื่อให้เขา้ใจถึงพฒันาการความเป็น 
มาของประเพณีปะลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่) ดงักล่าว  จะตอ้งทราบถึงประวติัศาสตร์ของชุมชน 
สภาพทัว่ไป โครงสร้างทางสังคม อนัไดแ้ก่ ระบบเครือญาติ ระบบความเช่ือ สภาพทางเศรษฐกิจ  
อนัจะแสดงให้เห็นภาพสังคมและวฒันธรรมของบา้นนครชุมน์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยเป็น
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการลงภาคสนาม ซ่ึงจะไดน้าํเสนอในบทน้ีตามลาํดบั 

1. พฒันาการและสภาพทัว่ไปของชุมชน 

บา้นนครชุมน์ เป็นกลุ่มหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่รวมกนัเป็นชุมชนใหญ่ริมแม่นํ้ าแม่กลองของ

ตาํบลนครชุมน์ อาํเภอบา้นโป่ง  บา้นนครชุมน์ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีประกอบไปดว้ย 3 หมู่บา้น 

ไดแ้ก่  หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 6 พื้นท่ีตั้งหมู่บา้นตั้งอยูบ่ริเวณท่ีดอนนํ้าท่วมไม่ถึง  บางแห่งเป็นท่ี

ลุ่มติดแม่นํ้า นํ้าท่วมถึงในฤดูนํ้าหลาก สภาพท่ีดินของบา้นนครชุมน์มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่

การทาํการเกษตร สภาพอากาศมีลักษณะโดยรวมคือร้อนช้ืน มีการประกอบอาชีพโดยการทาํ

การเกษตรเป็นหลกั  มีการเล้ียงววัควายเพื่อใชท้าํนาและใชเ้ป็นพาหนะ ท่ีเรียกวา่ ‚โคเทียมเกวียน‛  

เพราะในสมยัก่อน เส้นทางการคมนาคมของท่ีน่ียงัไม่มีถนนหนทางท่ีสะดวกเช่นปัจจุบนั  ในดา้น

การคมนาคมและระบบขนส่งผลผลิตทางการเกษตรใช้เส้นทางนํ้ าโดยล่องเรือไปตามแม่นํ้ าแม่

กลอง และเส้นทางบกโดยใช้เส้นทางเกวียน  แต่ปัจจุบนัมีการตดัถนนเปล่ียนเป็นลาดยางและมี

จกัรยานยนต ์หรือ รถยนตใ์ชข้นส่งผลผลิตทางการเกษตร และใชเ้ป็นพาหนะเดินทางกนัทุกหลงัคา

เรือน  การประกอบอาชีพการเกษตรนั้ นมีการใช้แรงงานภายในครอบครัวเป็นหลัก  เพราะ
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ครอบครัวคนมอญนครชุมน์จะมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะเครือญาติ  ทาํให้สามารถร่วมมือกนัผลิต

ผลผลิตทางการเกษตรได้จ ํานวนมาก แต่ในยุคปัจจุบันมีอาชีพอ่ืนๆเกิดข้ึน ได้แก่ ค้าขาย

อุตสาหกรรมในครัวเรือน รับจา้งทัว่ไป รับราชการ ซ่ึงเน่ืองมาจากได้รับการศึกษาสูงข้ึนและมี

เส้นทางท่ีสะดวกต่อการเดินทางคา้ขายหรือออกไปรับจา้งไดม้ากข้ึน  แรงงานทางภาคการเกษตรจึง

ลดนอ้ยลงไปทาํใหต้อ้งจา้งแรงงานมาทาํแทน เช่น การทาํนา ตอ้งจา้งดาํนา จา้งเก่ียวขา้ว เป็นตน้ 

บา้นนครชุมน์มีพื้นท่ีบางส่วนตั้งอยูก่ลางแม่นํ้ าแม่กลอง  (บริเวณดา้นหนา้วดัใหญ่นคร
ชุมน์ในปัจจุบนั)  พื้นดินดงักล่าวไดเ้ป็นท่ีตั้งครัวเรือน และวดัตาผา ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2475-
2480 ไดมี้สายนํ้ าหลากพดัเซาะตล่ิง ดินถูกกดัเซาะพงัทลาย  พื้นดินถูกนํ้ าเอ่อท่วมจนไม่สามารถ
พาํนกัอาศยัอยูไ่ด ้ จึงไดข้ยบัขยาย วดัและบา้นเรือนมาอยูบ่ริเวณผืนดินริมฝ่ังแม่นํ้ าแม่กลอง  มีถนน
เลียบไปตามเส้นทางถนนสายหลกัริมแม่นํ้ าไปทางหมู่ท่ี 4 แลว้ไปตามถนนสายเล็กๆ ท่ีแยกจาก
ถนนสายหลักเลียบริมแม่นํ้ าไปทางทุ่งนา  จะพบสถานีรถไฟนครชุมน์ ซ่ึงเป็นสถานีท่ีตั้งอยู่อยู่
ระหว่างสถานีรถไฟบา้นโป่ง กบัคลองตาคต อาํเภอโพธาราม บนเส้นทางรถไฟสายใต ้ หากเดิน
เลียบไปตามถนนจนสุดทางของหมู่ท่ี 4 จะมีทางแยกเขา้ไปยงัสํานกัปฏิบติัธรรมศานตินันทวนั  
สาํนกัแม่ชีแห่งเดียวในตาํบลนครชุมน์  

 1.1 นครชุมน์ในลุ่มน า้แม่กลอง 

เม่ือยอ้นกลบัไปสืบเร่ืองราวในอดีตของการอพยพมาตั้งถ่ินฐานของคนมอญนครชุมน์ และ

คนมอญในเขตอาํเภอบา้นโป่ง ในจงัหวดัราชบุรีนั้น   จะพบวา่คนมอญเหล่านั้น จะยึดท่ีพาํนกัพกัพิงตาม

ลาํนํ้ าแม่กลอง ไดแ้ก่ บริเวณวดับา้นโป่ง วดัตาผา วดัใหญ่นครชุมน์ วดัหัวหิน วดัม่วง วดับวังาม วดั

มะขาม วดัโพธ์ิโสภาราม และวดัตาล  จากหลกัฐานท่ีจารึกในคมัภีร์ใบลาน หรือ ทะเบียนวดัของกรม

ศาสนา   ทาํให้ทราบความเก่าแก่ของสร้างวดัม่วงท่ีสร้างเม่ือ พ.ศ. 2223 และวดัใหญ่นครชุมน์นั้นสร้าง

เม่ือ พ.ศ. 2295ซ่ึงอยูใ่นช่วงสมยัอยุธยา  ในขณะท่ีวดัมะขาม ท่ีสร้างเม่ือ พ.ศ. 2311 อยูใ่นสมยักรุงธนบุรี 

ด้วยประวติัท่ีแสดงถึงการรวมตวัของคนมอญบ้านโป่งในแถบวดัม่วงและวดันครชุมน์ท่ีมีมาอย่าง

ยาวนาน  แหล่งท่ีอยูข่องคนมอญบา้นโป่งในปัจจุบนั ก็คือ  ลุ่มนํ้ าแม่กลองทั้งฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก  

ท่ีอยูต่่อเน่ืองกบัคนมอญโพธาราม ฝ่ังดา้นตะวนัออกเป็นชุมชนใหญ่และหนาแน่น มี 3 หมู่บา้น คือ  

                                                           


 ศึกษาเพิม่เติมในหนงัสือประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ “เครือญาติ”มอญ ลุ่มน ้ าแม่กลอง  
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1. บา้นท่าอิฐ หรือกวานดอด วดัประจาํหมู่บา้น คือ วดัตาผา 

2. บา้นนครชุมน์หรือกวานเจียะโนก วดัประจาํหมู่บา้น คือ วดัใหญ่นครชุมน์ 

3. บา้นหวัหิน หรือกวานแวงตะเมาะ วดัประจาํหมู่บา้น คือ วดัหวัหิน  

ส่วนฝ่ังดา้นตะวนัตกก็เป็นชุมชนใหญ่และหนาแน่นเช่นเดียวกนั มี 6 หมู่บา้น คือ  

1. บา้นในคุง้หรือกวานปีเล่ิม  

2. บา้นปากลดั หรือกวานเปียะโยม มีวดัตาล   เป็นวดัประจาํหมู่บา้น ร่วมกบับา้นในคุง้ 

3. บา้นโพหรือกวานสั่ว   วดัประจาํหมู่บา้น คือวดัโพธิโสภาราม  

4. บา้นมะขามหรือกวานแม่งโกลน วดัประจาํหมู่บา้น คือ วดัมะขาม  

5. บา้นม่วงหรือกวานเกริก วดัประจาํหมู่บา้น  คือ วดัม่วง  

6. บา้นบวังามหรือกวานบวังาม วดัประจาํหมู่บา้น คือวดับวังาม 

ในส่วนของการก่อตั้งบา้นนครชุมน์ไม่ได้มีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ             
มีหลกัฐานการจดัตั้งท่ีช้ีขาดลงไปอยา่งแน่ชดั  หากมีเพียงคาํบอกเล่าจากคนในหมู่บา้นท่ีสืบทอดต่อ
กนัมาอยา่งยาวนาน  เรียกไดว้า่มีระยะเวลามากกวา่สองร้อยปี ประกอบกบัหลกัฐานทางโบราณคดี
ทั้งท่ีเป็นเอกสารทางราชการ และโบราณวตัถุท่ีปรากฏใหอ้า้งอิงหรือเทียบเคียง  อนัแสดงให้เห็นถึง
ชีวติความเป็นอยู ่และ สังคมวฒันธรรมของผูค้นในสมยัก่อน  ตลอดจนขอ้มูลท่ีไดจ้ากชุมชนอ่ืนๆท่ี
อยูใ่กลเ้คียงในลุ่มแม่นํ้ าแม่กลอง และมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินร่วมกนั ดงันั้น ความ
เป็นมาของบา้นนครชุมน์แห่งน้ี  จึงปรากฏเป็นเร่ืองเล่า หรือ คาํบอกเล่าของคนในชุมชนท่ีบอกเล่า
ต่อกนัมาจากคนรุ่นก่อน ส่วนใหญ่เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่บรรพบุรุษของคนมอญนครชุมน์ คือ คนมอญ
ท่ีอพยพหนีภยัสงครามมาจากเมืองมอญ  ผา่นมาตามเส้นทางด่านเจดียส์ามองค ์ ตามประวติัศาสตร์
มอญลุ่มนํ้ าแม่กลองท่ีกล่าวมาก่อนหน้าน้ี  คาํบอกเล่ามีรายละเอียดท่ีน่าสนใจว่า บริเวณท่ีตั้งบา้น
นครชุมน์ในปัจจุบนันั้นเป็นเมืองร้าง เคยเป็นท่ีอาศยัของผูค้นมาก่อน  เห็นวา่เป็นชยัภูมิท่ีดี  มีแม่นํ้ า
ไหลผา่นและมีพื้นดินกวา้งขวางพอใหท้าํการเกษตรยงัชีพได ้ จึงตั้งหมู่บา้นข้ึนและเรียกช่ือหมู่บา้น
ตามช่ือหมู่บา้นเดิมท่ีอยูท่ี่เมืองมอญ อยู่ทางตอนใตข้องประเทศพม่าในขณะน้ี   ซ่ึงมีช่ือภาษามอญ
วา่ “กวานเจียะโนก” หรือ “กวานโหน่ก” และเรียกช่ือเป็นภาษาไทยวา่ “นครชุมน์” 

ในเร่ืองเล่าทาํนองเดียวกนั  ท่ีคนในบา้นนครชุมน์ภูมิใจวา่บรรพบุรุษซ่ึงเป็นตน้ตระกูล
ของตนเอง  เป็นคนมอญอพยพมาจากเมืองมอญ ในช่วงสมยัอยุธยาของไทย โดยการอพยพนั้น ใช้
เส้นทางเขา้เมืองไทยในทิศใต ้คือ ทางด่านเจดียส์ามองค ์จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงใกลเ้คียงกบับางคนท่ี
เล่าวา่ เม่ือคร้ังสมยัอยุธยา กลุ่มคนมอญท่ีเป็นบรรพบุรุษของคนท่ีน่ี ไดอ้พยพมาจากเมืองมอญ เขา้
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มาทางด่านเจดียส์ามองคแ์ลว้เขา้มาอยูบ่ริเวณเมืองกาญจนบุรี  และกลุ่มคนบางส่วนไดอ้พยพลงมา
ตั้งบา้นเรือนริมนํ้ าแม่กลองใตบ้า้นโป่งเล็กนอ้ย ซ่ึง  นายมอง   เกษเจริญ ปราชญช์าวบา้นอายุ 93 ปี  
ผูอ้าวโุสท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนมอญนครชุมน์ ไดบ้อกเล่าถึงเร่ืองเล่าในอดีต 

“สมยัเม่ือยงัเป็นเด็ก  อายุประมาณ 7 ปี  ปู่เล่าให้ฟังว่า ปู่ของปู่บอกว่าคนมอญแถบน้ี  
ทั้งนครชุมน์ บา้นม่วง  ต่างก็เป็นคนมอญอพยพหนีมาจากพม่ามาดว้ยกนั  เขา้ใจว่าอพยพหนี
ภยัสงคราม  ผา่นกนัมาตามเสน้ทางอาํเภอทองผาภูมิ  หนีมาทางช่องด่านเจดียส์ามองค ์ อาํเภอ
สงัขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี   กลุ่มคนมอญรุ่นนั้นไดพ้ากนัลดัเลาะลงมาตามลาํนํ้า  พอมาถึง
บริเวณน้ี  ไดแ้ยกออกเป็นสามกลุ่ม  โดยกลุ่มท่ีหน่ึง  มาตั้งถ่ินฐานท่ีนครชุมน์   กลุ่มท่ีสอง  
มาตั้งถ่ินฐานท่ีบา้นม่วง และกลุ่มท่ีสาม  มาตั้งถ่ินฐานท่ีคงคาราม  สาํหรับบา้นนครชุมน์นั้น 
เป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าเป็นชุมชนมอญขนาดใหญ่  มีคาํบอกเล่าว่าอาจเป็นหมู่บา้นแรกของตาํบล
นครชุมน ์ และเม่ือมีการแบ่งเขตการปกครองพ้ืนท่ี  จึงมีการเรียกช่ือตาํบลตามช่ือหมู่บา้นแห่ง
น้ีท่ีรู้จกักนัดี    สมยัก่อนเป็นหมู่บา้นเดียวท่ีใหญ่มาก ต่อมามีการแบ่งหมู่บา้นออกเป็นสอง
หมู่บา้น   และต่อมาเม่ือมีการตดัถนนใหม่  ไดแ้บ่งพ้ืนท่ีและบา้นเรือนออกเป็นสามหมู่บา้น 
คือ หมู่ท่ี 4  หมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 6  โดยใชช่ื้อบา้นนครชุมน์เช่นเดียวกนัทั้งสามหมู่บา้น  ใน
สมยัก่อน  บา้นนครชุมน์บางส่วนอยู่ในเกาะท่ีอยู่กลางแม่นํ้ าแม่กลอง  บริเวณดา้นหน้าวดั  
เม่ือพ้ืนดินถูกนํ้ าพดัเซาะจนตล่ิงริมนํ้ าพงัทลายไปบางส่วน ประกอบกบัมีนํ้าหลากสูงข้ึนจน
ท่วมพ้ืนดินดงักล่าวจนไม่สามารถพาํนกัอาศยัได ้ ผูค้นท่ีอยูบ่ริเวณริมนํ้าดงักล่าวไดข้ยบัขยาย
ถอยเขา้มาอยู่รวมกบัคนในหมู่บา้น แต่ยงัอยู่บริเวณริมนํ้า ซ่ึงส่วนใหญ่คือ บา้นนครชุมน์ หมู่
ท่ี 6 ดา้นหนา้วดั ตรงขา้มวดัมะขาม และ หมู่ท่ี 5 ท่ีอยู่เลียบริมนํ้าแม่กลอง ดา้นฝ่ังตรงขา้มวดั
ม่วง  และ หมู่ท่ี 4 ท่ีอยู่ทางแยกโรงสีทางไปสถานีรถไฟนครชุมน์ในปัจจุบนัน้ี” (มอง เกษ
เจริญ, 2553) 

 ลกัษณะการแยกแยะหมู่บา้นทั้งสามหมู่บา้น  คนมอญนครชุมน์จะมีการเรียกช่ือตาม
ลกัษณะของท่ีตั้งหมู่บา้นตามเส้นทางดงักล่าว   โดยเรียกเป็นภาษามอญ ซ่ึงไดจ้ดจาํและพูดต่อกนั
มาตั้งแต่จาํความได ้ โดยคนมอญนครชุมน์จะเรียกบา้นนครชุมน์เป็นภาษามอญว่า “กวานโหน่ก” 
ซ่ึงมาจากคาํวา่ กวาน ท่ีแปลวา่ บา้น หรือ หมู่บา้น หรือ บาง  รวมกบัคาํวา่ โหน่ก  ท่ีแปลวา่ใหญ่ ซ่ึง
คนสมยัก่อนไดเ้คยบอกเล่ากนัมาวา่หมู่บา้นนครชุมน์น้ีเป็นหมู่บา้นท่ีมีคนมาอยูร่วมกนัจาํนวนมาก
และมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่  

“การเรียกช่ือจะแยกเป็นหลายลกัษณะ โดยเรียกกนัมาก่อนท่ีจะมีการแบ่งแยกพ้ืนท่ี
ออกเป็นสามหมู่บา้น  ซ่ึงในปัจจุบนั  คนมอญท่ีน่ี ก็ยงัคงเรียกช่ือหมู่บา้นว่ากวานโหน่กเช่น
เดิม  ในขณะท่ีเรียกกลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีตามเสน้ทางท่ีกล่าวมาแลว้ เป็นกลุ่มใหญ่ๆ เป็น
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ภาษามอญว่า “อุม” ท่ีแปลเป็นภาษาไทย คือ “หมู่ หรือ กลุ่ม” โดยคาํว่า “อุม” เม่ือเทียบกบั
ลกัษณะหรือคาํกิริยาจะหมายถึง ลกัษณะการกองรวมกนัเป็นกลุ่มๆ แยกเป็นกองๆ โดยเร่ิม
จากหมู่ท่ีอยูใ่กลว้ดั เรียกวา่ “อุมเตอ้”  หรือ หมู่เนิน   ท่ีเรียกเช่นนั้นเพราะบริเวณท่ีดินดงักล่าว 
จะมีลกัษณะเป็นท่ีสูง มีเนินดินสูงคลา้ยเป็นเนินเขา  เวลาหนา้นํ้า  ก็จะไล่ตอ้นววัควายมาหนี
นํ้าอยู่รวมกนัตรงบริเวณน้ี  ซ่ึงปัจจุบนัคือ ท่ีตั้งครัวเรือนของหมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 6 บางส่วน    
เลียบมาจะเป็นหมู่ท่ีอยู่ริมฝ่ังนํ้ าแม่กลอง คนมอญนครชุมน์จะเรียกว่า “อุมบี”  หรือ “หมู่
แม่นํ้า” ซ่ึงคนสมยัก่อนจะมีกิจกรรมร่วมกนัท่ีหมู่น้ีเป็นส่วนใหญ่  เพราะมีพ้ืนท่ีติดชายนํ้าและ
มีหาดทรายท่ีทอดตวัยาวไปเลียบแม่นํ้ า  ในยามสงกรานต ์จะมีการเล่นสาดนํ้าและส่งขา้วแช่
ดว้ยเส้นทางน้ีกนัเป็นส่วนใหญ่  เพ่ือขา้มเรือไปยงัวดัม่วงและวดัมะขามฝ่ังตรงขา้มบา้นนคร
ชุมน์  รวมทั้งมีการเพาะปลูกถัว่งอกกนัท่ีหาดทรายบริเวณน้ีเช่นกนั  ตลอดจนเป็นบริเวณท่ี
ผูค้นส่วนใหญ่จะตอ้งมาหาบนํ้า และ บรรจุนํ้าใส่ตุ่ม เข็นไปเก็บท่ีบา้น โดยเฉพาะในยามจดั
งานบุญต่างๆท่ีตอ้งใชน้ํ้าประกอบอาหาร  เช่น  การทาํขนมจีน  การทาํขา้วแช่  จะตอ้งมาหาบ
นํ้าจากแม่นํ้าไปใชก้นัทุกครัวเรือน  และมีการทาํบุญแม่นํ้าร่วมกนั  ถดัจากนั้นมาเป็นทางเขา้
หมู่บา้นชั้นในไปทางท่ีนาทา้ยบา้น หมู่น้ีมีช่ือภาษามอญท่ีเรียกกนัมาว่า “อุมเว” หรือ“หมู่ทุ่ง
นา” ซ่ึงอยู่ใกล้ๆ กบัสถานีรถไฟ ซ่ึงคนมอญนครชุมน์ทั้งสามหมู่ต่างก็มีพ้ืนท่ีทาํกินใกลห้มู่น้ี  
จึงมีกิจกรรมของหมู่บา้นร่วมกนัอยู่ทุกปี คือ การทาํบุญทุ่งนา   ซ่ึงถือว่าเป็นบุญกลางบา้นท่ี
จะตอ้งกระทาํทุกปี  รวมทั้งการทาํบุญเล้ียงพระทุ่งนาของครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพทาํนา
ดว้ย”  (คมสรร จบัจุ,2553) 

 
การเรียกช่ือหมู่ท่ีตั้งยงัเรียกแยกยอ่ยไดอี้กสองลกัษณะ  กล่าวคือ  เรียกตามลกัษณะทาง

กายภาพท่ีตั้งโดยรวม  เช่น  เรียกกลุ่มคนท่ีตั้งบา้นเรือนจากทางใตศ้าลเจา้พ่อชา้งพนั     ตดัจากทาง
สถานีอนามยันครชุมน์ลงไป  ก็จะเรียกวา่ “หมู่ล่าง”  โดยเรียกเป็นภาษามอญวา่ “อุมพะมอ”  ส่วน
ลกัษณะท่ีสองจะเรียกตามกลุ่มชาติพนัธ์ุ  โดยบา้นนครชุมน์จะมีคนไทยเช่ือสายมอญเป็นกลุ่มคน
ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90   ส่วนท่ีเหลือจะเป็นกลุ่มคนไทยเช้ือสายจีน  เขมร  ลาว และไทย  
โดยมากจะมาแต่งงานกบัคนไทยเช้ือสายมอญ และตั้งรกรากอยู่ท่ีบา้นนครชุมน์เป็นระยะเวลา
ยาวนานแลว้  ท่ีเห็นเด่นชดั คือ กลุ่มคนไทยเช้ือสายจีน ซ่ึงจะตั้งบา้นเรือนอยูริ่มแม่นํ้ า และประกอบ
อาชีพคา้ขาย  คนมอญนครชุมน์จะเรียกขานถ่ินท่ีอยู่ของกลุ่มคนไทยเช้ือสายจีนกลุ่มน้ีว่า  “อุม
พะเจ่ิด”  ท่ีแปลวา่ “หมู่คนจีน” ซ่ึงในปัจจุบนั กลุ่มคนจีนท่ีตั้งร้านคา้ขายของเลียบทางแม่นํ้ าก็ยงัคง
มีกิจการคา้ขาย และเพิ่มมากข้ึน  รวมทั้งมีการให้บริการท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านซกัรีด ร้าน
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เสริมสวย ร้านอาหาร โรงสีขา้ว ท่ีมีทั้งคนไทยเช้ือสายจีน รวมทั้งคนไทยเช้ือสายมอญเป็นเจา้ของ
ดว้ยเช่นเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงท่ีตั้งบา้นเรือนและอาณาเขตติดต่อบา้นนครชุมน ์หมู่ท่ี 4 ,5 และ 6  
ท่ีมา: ปรับปรุงมาจาก ‚แผนท่ี‛ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนครชุมน ์(2554) เขา้ถึงเม่ือ 17 พฤศจิกายน. 

เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.nakhonchum.go.th/default.php?include_modules=PB_plc_    

person&modules=fckeditor&fck_id=21&view_id=120&orderby=1 

 
การเรียกขานกลุ่มคนท่ีแยกออกเป็นหมู่  หรือ อุม ย ังคงปรากฏใช้ในคําสนทนา

ประจาํวนัของคนมอญนครชุมน์อยูจ่นถึงปัจจุบนัน้ี  โดยคนนครชุมน์ทั้งท่ีมีเช้ือสายมอญ หรือ กลุ่ม
ชาติพนัธ์ุอ่ืน  ต่างก็รับรู้และเขา้ใจในคาํเรียกขานน้ีเช่นเดียวกนั การแบ่งหมู่และเรียกขานเป็นไปตาม
ความเขา้ใจของคนในชุมชนท่ีเกิดและใชชี้วิตเติบโตภายในหมู่บา้นนครชุมน์ทั้งสามแห่ง หากการ
เรียกขานของคนนอกหมู่บา้นท่ีเป็นคนมอญหมู่บา้นใกลเ้คียง เช่น บา้นท่าอิฐ บา้นม่วง บา้นหวัหิน
จะเรียกช่ือบา้นเป็นภาษามอญตามเดิมวา่ “กวานโหน่ก” โดยหมายถึง หมู่บา้นนครชุมน์ทั้งสามแห่ง
รวมกนั  ซ่ึงในปัจจุบนั จะเพิ่มเติมต่อทา้ยวา่ หมู่ 4 หมู่ 5 และ หมู่ 6  ตามขา้งทา้ยเพื่อความเขา้ใจท่ี
ตรงกนั  หากเป็นคนนอกชุมชนท่ีมิไดเ้ป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ  ก็จะเรียกวา่บา้นนครชุมน์หมู่ท่ี 4 หมู่
ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 6  มาโดยตลอด  แต่อาจมีการเรียกขานเป็นภาษาไทยตามลกัษณะท่ีตั้ง คือ หมู่ท่ี 6 
เป็นท่ีตั้งของวดัใหญ่นครชุมน์ วดัประจาํบา้น  ก็จะมีคาํเรียกหมู่ท่ี 6 เป็นหมู่วดั ดว้ยเช่นกนั 
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บา้นนครชุมน์ อยูใ่นเขตพื้นท่ีการปกครองตามความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลนครชุมน์   ซ่ึงแบ่งการปกครองออกเป็น  12 หมู่บา้น  ไดแ้ก่   บา้นหวัหิน (ม.1-3) บา้นท่าอิฐ 
(ม.7-8) บา้นคอกววั หมู่ท่ี 9 บา้นสวนกลว้ย(ม.10-11) และบา้นดงมะม่วง (ม.12)  สําหรับบา้นนคร
ชุมน์  ทั้ง 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 6 มีอาณาเขตติดต่อกบัตาํบลอ่ืนๆดงัน้ี 
 ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกบับา้นท่าอิฐ 
 ทิศใต ้ มีอาณาเขตติดต่อกบับา้นหวัหิน และตาํบลคลองตาคด อาํเภอโพธาราม 
 ทิศตะวนัออก  มีอาณาเขตติดต่อกบับา้นดงมะม่วง และตาํบลสวนกลว้ย อาํเภอบา้นโป่ง 
 ทิศตะวนัตก  มีอาณาเขตติดกบัริมนํ้าแม่กลอง  
    มีจาํนวนประชากรท่ีอยูอ่าศยัประมาณ 1,222 คน เป็นชาย 557 คน เป็นหญิง 665 คน  มี
จาํนวนครัวเรือน 333 ครัวเรือน (รายละเอียดตามตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลจาํนวนครัวเรือนและประชากรของตาํบลนครชุมน์ อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนครชุมน์ ณ มิถุนายน (2554) 
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 1.2 การคมนาคม 
เส้นทางการคมนาคมในการเดินทางเขา้หมู่บา้นนครชุมน์ มีเส้นทางหลกัๆ คือ เดินทาง

ถนนลาดยางจากอาํเภอบา้นโป่ง  เขา้ไปประมาณ 5 กิโลเมตร  และห่างจากจงัหวดัราชบุรี ประมาณ

35 กิโลเมตร  การคมนาคมสะดวก  มีถนนลาดยางเขา้สู่หมู่บา้น เส้นทางท่ีใช้คือ เส้นทางหลวง

แผ่นดิน หมายเลข 323 (ถนนบา้นโป่ง-กาญจนบุรี) แยกจากถนนเพชรเกษมทางตอนเหนือของ

จงัหวดัราชบุรีในเขตอาํเภอบา้นโป่ง ใช้เส้นทางเลียบคลองประปา และถนนเลียบแม่นํ้ าแม่กลอง 

ผ่านบา้นสวนกลว้ย  บา้นท่าอิฐ ส่วนอีกเส้นทางหน่ึงท่ีนิยมกนัมากในสมยัก่อน คือ  การเดินทาง

โดยรถไฟ  เส้นทางจากสถานีรถไฟธนบุรี บางกอกน้อย เดินทางมายงัสถานีรถไฟนครชุมน์ ซ่ึง

ตั้งอยูด่า้นหลงัของหมู่บา้น ใกล้ๆ ทางทุ่งนาทา้ยหมู่บา้น ปัจจุบนั นิยมใช้เส้นทางเลียบริมแม่นํ้ าแม่

กลองเพราะมีการทาํถนนลาดยางท่ีสะดวกและเป็นเส้นทางตรงท่ีสุด แต่มีความไม่สะดวกตรงท่ีไม่

มีรถโดยสารรับจ้างประจําทางเส้นทางน้ี หากคนในหมู่บ้าน หรือ คนนอกหมู่บ้านจะเดิน

ทางเขา้ออกโดยไม่มีรถจกัรยานยนต ์หรือ รถยนตส่์วนบุคคล  จะมีรถจกัรยานยนตรั์บจา้งเป็นคิววิน

ท่ีตวัอาํเภอบา้นโป่ง ท่ีวินรถตูก้รุงเทพฯ-บา้นโป่ง  วินหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาบา้นโป่ง และ 

วินรถตูห้นา้สถานีรถไฟบา้นโป่ง  ซ่ึงรู้จกัหมู่บา้นนครชุมน์เป็นอยา่งดี  เพราะส่วนหน่ึงเป็นคนใน

ทอ้งถ่ิน กล่าวคือ คนในตาํบลนครชุมน์ และ ตาํบลใกลเ้คียงนัน่เอง 

 1.3 สภาพบ้านเรือนและทีอ่ยู่อาศัย    

 การตั้งบา้นเรือนของชาวบา้นจะมีลกัษณะท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั  กล่าวคือ  แยกบา้นเรือนหรือ

ท่ีพกัอาศยัออกจากท่ีทาํมาหากิน หรือท่ีนา ท่ีไร่  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ท่ีดินทาํนา ทาํไร่ จะอยูไ่ปทางทา้ย

หมู่บา้น หรือ ดา้นหลงัของหมู่บา้นเกือบทั้งหมด  ในอดีต  มีบางครัวเรือนประกอบอาชีพจบัสัตวน์ํ้ า

ขาย  ใช้พื้นท่ีหาดทรายดา้นแม่นํ้ าแม่กลองหน้าวดั เลยไปจนถึงใตส้ถานีอนามยั  ต่อมาเม่ือมีการ

สร้างเข่ือน และสัมปทานดูดทรายในแม่นํ้ าแม่กลอง  ครัวเรือนท่ีมีอาชีพจบัสัตวน์ํ้ าขายลดนอ้ยถอย

ลงตามลาํดบั  ปัจจุบนัคงเหลือแต่ครัวเรือนท่ีมีการจบัปลาเพื่อเป็นอาหารยงัชีพ และจาํหน่ายไม่มาก

นกั  นอกจากน้ียงัมีกลุ่มบุคคลทัว่ไป และเยาวชนมาตกปลาเป็นงานอดิเรกดว้ย 

 ลกัษณะของบา้นเรือน ในอดีตจะปลูกเป็นเรือนไมส้องชั้นใตถุ้นโล่งเป็นส่วนใหญ่  ดว้ย
เหตุท่ีมาจากความเช่ือเก่ียวกบัการนบัถือผีบรรพบุรุษ  ในสังคมวฒันธรรมมอญการสร้างบา้นเรือน
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จึงมีลักษณะการปลูกสร้างท่ีใกล้เคียงกัน เรือนไม้สองชั้นดังกล่าวส่วนใหญ่ ปลูกแบบหน้าจัว่ 
ภายในบา้นใช้ไมแ้ผ่นขนาดใหญ่ปูเป็นพื้น(ดูภาพท่ี 2 ประกอบ) ผนวกกบัความเช่ือในการวาง
ทิศทางของจัว่บา้น ท่ีตอ้งสัมพนัธ์กบัทิศทางของเสาเอกหรือเสาผีของบา้น  รวมทั้งห้องผีของบรรพ
บุรุษ ซ่ึงมีห้องนอนของผูท่ี้เป็นหัวหน้าครัวเรือน การวางเสาเอกของเรือนมอญ จะตอ้งเป็นเสาตน้
แรกทางทิศตะวนัออก  เสาเอกของมอญเรียกวา่ “เสาผีบรรพบุรุษ”  โดยใชเ้ป็นห้องนอนเฉพาะของ
เจา้ของบา้น ถือว่าเป็นพื้นท่ีเฉพาะและเป็นบริเวณท่ีบรรพบุรุษให้การดูแลลูกหลานในครอบครัว  
(ดูภาพท่ี 3 ประกอบ) 

 ตาํแหน่งของเสาผีของบา้นและห้องนอนกบัห้องผีคือ ห้องท่ีสําคญัของบา้นเป็นห้อง
เดียวกนัก็วา่ได ้ ทิศของหวันอนไม่วา่จะเป็นห้องนอน ห้องผีหรือท่ีอ่ืนๆ ก็ตาม ก็จะนอนไปยงัทิศ
ตะวนัออกและทิศใต ้ คนมอญนครชุมน์ถือว่าเป็นทิศมงคล เป็นทิศครู คือจะเจอแสงอาทิตยก่์อน
ใครและจะไม่หนัหวันอนไปทิศเหนืออยา่งแน่นอน  ดว้ยเหตุความเช่ือท่ีวา่ ทิศเหนือเป็นทิศของคน
ตาย เก่ียวกบัเสาผีจะมีสัญลกัษณ์ของผีบรรพบุรุษ มีท่ีเป็นผา้ แหวนหัวพลอยแดง  สัญลกัษณ์ผี
บรรพบุรุษน้ีจะเก็บไวใ้นหีบไม ้ ซ่ึงมีกระบุง ตะกร้า แขวนหรือวางไวท่ี้สูงตรงเสาผีของบา้นซ่ึงใน
หีบไมจ้ะเป็นท่ีเก็บรักษาผา้ผี พร้อมกบัแหวนผีของตระกูลตนเอง ทั้งผา้และแหวนผีท่ีเก็บไวต้อ้ง
ดูแลรักษาอย่างดี  ปัจจุบนับา้นเรือนของคนมอญนครชุมน์ยงัมีลกัษณะดงักล่าวให้เห็นอยู่จาํนวน
หน่ึง  หากในสังคมสมยัใหม่การปลูกบา้นเรือนไมป้ระยุกต์และเรือนปูนสองชั้น มีปรากฏให้เห็น
มากข้ึนแต่ยงัคงวางทิศท่ีตั้งเสาผีตามความเช่ือไวเ้ช่นเดิม ไม่มีการเปล่ียนแปลงและบางบา้นปลูก
เป็นบา้นชั้นเดียว แต่ไดแ้ยกหอ้งผตีามทิศท่ีกาํหนด 

 ส่วนใหญ่ภายในบา้นจะพบวา่มีห้ิงพระ หรือ โต๊ะหมู่บูชาพระขนาดเล็ก ใหญ่  แตกต่าง
กนัไป  ตั้งอยูใ่นบา้นคนมอญนครชุมน์ทุกหลงั  ดว้ยเพราะความเคารพเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา
อย่างเคร่งครัดของคนมอญนครชุมน์   ท่ีนอกเหนือจากไปทาํบุญเขา้วดัตกับาตรฟังธรรมแลว้ ยงัมี
การสวดมนตแ์ละกราบไหวบู้ชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตนเองและคนในครอบครัวเคารพนบัถือท่ีบา้นของ
ตนเองอีกดว้ย 

 สภาพบา้นเรือนของคนมอญนครชุมน์  นิยมปลูกดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกใตถุ้นสูง และจะ
ปลูกเรือนเป็นแนวไล่เล่ียไม่ห่างกนันกั   ส่วนใหญ่จะไม่มีร้ัวกั้นอย่างชดัเจน  เส้นทางเดินระหวา่ง
บา้นเรือนแต่ละหลงั  จะเดินทะลุไปมาหาสู่กนัได ้  เพราะชาวบา้นจะเล้ียงววั ควายกนัค่อนขา้งมาก 
จาํเป็นตอ้งใช้เส้นทางเดินระหว่างเรือนเป็นเส้นทางสําหรับให้ววั ควาย เดินไดโ้ดยง่าย   ต่อมามี
ความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  สภาพบา้นเรือนของชาวบา้นนครชุมน์ไดเ้ปล่ียนแปลงไป โดยจะสร้าง
ต่อเติมเป็นบา้นคร่ึงตึก คร่ึงไม ้ และสร้างเป็นบา้นปูนชั้นเดียวตามแบบบา้นรูปทรงต่างประเทศใน
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สังคมเมือง  ส่วนใหญ่จะลอ้มร้ัวดว้ยลวดหนาม  บา้งก็จะทาํร้ัวแบบใชไ้มป้ระดบัมาปลูกเป็นแนว
กั้น  และมีบา้งท่ีทาํร้ัวท่ีแน่นหนาเป็นกาํแพงคอนกรีตขนาดเล็กใหญ่ สูงตํ่า แตกต่างกันไปตาม
ขนาดของเรือนบา้น    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี  2 บา้นเรือนไมรู้ปแบบดั้งเดิมตามธรรมเนียมมอญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 เสาผจีะตั้งอยูใ่นหอ้งผบีรรพบุรุษ เป็นท่ีเก็บหีบไมบ้รรจุผา้ผี 
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 ในระยะสองสามปีท่ีผา่นมา  มีหลายครอบครัวทาํร้ัวคอนกรีตท่ีแข็งแรงมัน่คง ลอ้มรอบ
ตวับา้นไว ้ เพราะมีเหตุคดีลกัขโมยขา้วของในบา้นเพิ่มข้ึน  โดยเฉพาะบา้นท่ีอยูห่่างไกลจากถนน
สายหลกัของหมู่บา้น และบา้นท่ีคนในครอบครัวส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมีอาชีพรับจา้ง รับราชการ  
ทาํงานบริษทั หรือ  ทาํงานในโรงงานท่ีอาํเภอ หรือตาํบลใกล้เคียง  มกัจะไม่มีคนเฝ้าอยู่ในบา้น  
เป็นโอกาสให้กบัคนร้ายเขา้มาขโมยทรัพยสิ์นไดโ้ดยง่าย ดงันั้น  คนส่วนใหญ่ของบา้นนครชุมน์  
จึงนิยมทาํร้ัวบา้นขนาดใหญ่เป็นการป้องกนัโจรผูร้้ายเขา้บา้นอีกทางหน่ึงดว้ย 
 
 1.4 สภาพทางเศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 

 ในสมยัก่อน  คนมอญนครชุมน์ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  โดยอาชีพ

หลกัของคนมอญนครชุมน์ คือ การทาํนาขา้ว  และทาํไร่ขา้วโพด  เวลาท่ีวา่งเวน้จากการทาํนา ทาํไร่  

ก็จะปลูกงา และ หวัไชโ้ป๊ เป็นอาชีพเสริม  เน่ืองจากรายไดห้ลกัๆของครอบครัวมาจากการทาํนาปี 

เท่านั้น  ในอดีต ทุ่งนาด้านท้ายหมู่บ้าน เป็นท่ีลุ่มนํ้ าท่วมถึงก่อนท่ีจะมีคลองชลประทาน ยาม

หนา้แลง้ชาวบา้นนครชุมน์ ก็ประสบปัญหาการขาดนํ้าเพื่อการเกษตรพอถึงยามฤดูนํ้าหลาก ท่ีดินทาํ

นาทั้งหลายก็ถูกนํ้าท่วมมาโดยตลอด  เดิมชาวบา้นนครชุมน์มีการทาํนาแบบนาปี คือ ปีละหน่ึงคร้ัง

ปัจจุบนั มีระบบชลประทาน ครัวเรือนส่วนใหญ่ทาํนาปีละไม่นอ้ยกวา่สองคร้ัง 

 ในอดีต  จะมีการเล้ียงววั ควาย เพื่อใช้ทาํนาและใช้เป็นพาหนะ ท่ีเรียกว่า ‚โคเทียม

เกวียน‛  เพราะในสมยัก่อนเส้นทางการคมนาคมของท่ีน่ียงัไม่มีถนนหนทางท่ีสะดวกเช่นปัจจุบนั     

การประกอบอาชีพการเกษตรนั้นมีการใช้แรงงานภายในครอบครัวเป็นหลกั  เพราะครอบครัวคน

มอญนครชุมน์จะมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะเครือญาติ อีกทั้งอยู่ร่วมกนัเป็นครัวเรือนใหญ่  ทาํให้

สามารถร่วมมือกนัผลิตผลผลิตทางการเกษตรไดจ้าํนวนมาก  

 แต่ในปัจจุบนัมีการแยกครอบครัวและมีอาชีพอ่ืนๆท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ อาชีพคา้ขาย รับจา้ง

ทัว่ไป รับราชการ หรือ เป็นลูกจา้งโรงงานท่ีตวัอาํเภอบา้นโป่งและอาํเภอใกลเ้คียง  ประกอบกบัคน

ในชุมชนไดรั้บการศึกษาสูงข้ึน และมีเส้นทางท่ีสะดวกต่อการเดินทางคา้ขายหรือออกไปรับจา้งได้

มากข้ึน แรงงานทางภาคการเกษตรจึงลดนอ้ยลงไป ทาํให้ตอ้งมีการจา้งแรงงานมาทาํแทน เช่น การ

ทาํนาตอ้งจา้งดาํนา จา้งเก่ียวขา้ว เป็นตน้ ปัจจุบนั ชาวบา้นนครชุมน์ยงัคงประกอบอาชีพด้าน

เกษตรกรรม จาํนวนพื้นท่ีทางเกษตรรวม 1,729 ไร่ โดยเฉพาะการทาํนา ดว้ยเพราะมีปัจจยัจาก
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ภายนอกท่ีเขา้มาช่วยให้มีนํ้ าสําหรับการทาํนา  จาํนวนครัวเรือนท่ีทาํนา ร้อยละ 40 ของครัวเรือน

ทั้งหมด (ดูรายละเอียดตารางท่ี 2)  พนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูกและจาํหน่ายไดร้าคา คือ ขา้วพนัธ์ุชยันาท, 

สุพรรณ 1  และพนัธ์ุขา้วหอมปทุม เฉล่ียผลผลิตจากการทาํนาต่อไร่ ต่อครัวเรือน ประมาณ 800 

กิโลกรัม สําหรับผูท่ี้เช่านาทาํจะตอ้งจ่ายค่าเช่านาปีละ 100 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนใหญ่จะเป็นการให้

เช่าในเครือญาติและในหมู่บา้นนครชุมน์  นอกจากน้ียงัมีการเพาะปลูกพืชผกัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขา้วโพด

พืชผกัสวนครัว โดยท่ีมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากการทาํรับจา้งเย็บเศษผา้จากโรงงานและทาํไม้

กวาดทางมะพร้าวภายในครัวเรือน 
 

ตารางท่ี 2 ขอ้มูลจาํนวนครัวเรือนและพื้นท่ีทาํการเกษตรบา้นนครชุมน์ ตาํบลนครชุมน์  
อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  

 
ท่ีมา: ปรับปรุงจากรายงานขอ้มูลการเกษตร  ปี 2553 สาํนกังานเกษตรอาํเภอบา้นโป่ง  
 
 1.5 ครอบครัวและระบบเครือญาติ 

คนมอญนครชุมน์ โดยส่วนใหญ่จะเลือกคู่ครองท่ีมีเช้ือสายมอญเช่นเดียวกนั  โดยท่ีมี

ทั้งท่ีพ่อและแม่ หรือผูใ้หญ่จดัหามาให้ก็มี  บา้งก็เลือกคู่กนัในหมู่ญาติแต่มิใช่สายตระกูลท่ีเป็นผี

เดียวกนั โดยรวม ครอบครัวคนมอญนครชุมน์ มีลกัษณะเป็นครอบครัวขยาย เพราะมีอาชีพหลกั คือ การ

ทาํการเกษตร  ซ่ึงจะตอ้งใชแ้รงงานในครอบครัวเป็นหลกั  ในขณะเดียวกนัมีการจดัระบบภายในครอบครัว 
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โดยถือสายตระกูลความเป็นชาย  คือ การแต่งงานให้ฝ่ายหญิงเขา้มาอยูใ่นตระกูล  และไม่แยกครอบครัว

ออกไป  โดยท่ีพ่อ แม่ของฝ่ายชายจะให้อาศยัอยู่ในครอบครัวเดียวกนั  ซ่ึงจะเป็นบา้นเรือนหลงัใหญ่อยู่

รวมกนัก็มี  หรือ มีการสร้างเรือนใหม่  แต่อยูใ่นบริเวณท่ีดินหรือบริเวณติดกนักบัเรือนท่ีเป็นท่ีตั้งของพ่อ

แม่ฝ่ายชาย และถือวา่เป็นครอบครัวเดียวกนั  แต่มีบางครอบครัวท่ีหลงัการแต่งงาน  ไดแ้ยกไปตั้งบา้นเรือน

แต่ก็จะปลูกบา้นในท่ีดินท่ีใกลบ้า้นครอบครัวของพอ่แม่ตนเองใหม้ากท่ีสุด  

 

 
ภาพท่ี 4 ภาพการทาํอาชีพเสริมทาํไมก้วาดทางมะพร้าวจาํหน่ายเพิ่มรายได ้
 

 ระยะหลงั  คนมอญในบา้นนครชุมน์ไดมี้การไปทาํงาน หรือ ไปศึกษาต่อท่ีต่างถ่ินเพิ่มข้ึน  

จาํนวนครอบครัวท่ีไปตั้งบา้นเรือนนอกหมู่บา้นเพิ่มมากข้ึน  โดยเฉพาะการไปทาํงานของผูท่ี้มีอาชีพรับ

ราชการ  เช่น  ในตัวอาํเภอ  จงัหวดั และท่ีกรุงเทพฯ  หรือในกรณีท่ีการแต่งงานของคนรุ่นใหม่ไม่

จาํเป็นตอ้งแต่งงานกบัคนมอญนครชุมน์ดว้ยกนั  หรือตอ้งเป็นคนมอญเหมือนกนั   จึงมีคนเช้ือสายอ่ืนเขา้

มาอยูใ่นบา้นนครชุมน์อยูอ่ยา่งหลากหลาย  กล่าวคือ มีทั้งคนจีน  คนไทย  คนเขมร คนลาว   ซ่ึงถา้เป็นฝ่าย

หญิงก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะตอ้งมาถือผีของฝ่ายชายท่ีเป็นมอญ  แต่ถา้เป็นชาย  ฝ่ายหญิงท่ีเป็นมอญก็

จะเปล่ียนไปนบัถือผอ่ืีนตามเช้ือสายของฝ่ายชาย  ซ่ึงในบา้นนครชุมน์จะมีจาํนวนไม่มากนกั ประมาณ 20 -
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30 ครัวเรือน  และคนมอญนครชุมน์ จะเรียกตามกลุ่มชาติพนัธ์ุของฝ่ายชาย  เช่น  คนเขมร ก็เรียกวา่ถือผี

เขมร ถา้เป็นคนจีนก็เรียก ผจีีน  และคนไทย  ก็เรียกวา่ ผไีทย  เป็นตน้  

 ปัจจุบนัสังคมของคนมอญนครชุมน์  ถือว่ายงัคงเป็นสังคมเครือญาติ  โดยมีการสร้าง

ระบบเครือญาติท่ีใชป้ระเพณีการนบัถือผีบรรพบุรุษเดียวกนั โดยคงยึดถือตามประเพณีดั้งเดิมท่ีสืบ

ทอดต่อกันมา  ซ่ึงจะต้องมีพิธีกรรมท่ีสําคญัท่ีจะต้องกระทาํตามกาํหนดไว ้คือ การประกอบ

พิธีกรรมเล้ียงผีบรรพบุรุษ 3 ปี กระทาํคร้ังหน่ึง  และการรําผี ในยามท่ีมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดข้ึน ตาม

ความเช่ือดั้งเดิมเช่นเดียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ุมอญต่างๆท่ีอยูใ่นประเทศไทย  
 

 1.6  ภาษาและการแต่งกาย  

 คนมอญนครชุมน์ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ภาษามอญในชีวิตประจาํวนั  ส่ือสารกนัภายใน

ครอบครัวและเครือญาติ ในขณะเดียวกนัเม่ือมีการรวมกลุ่มหรือการพดูคุยกนัในหมู่คนมอญก็จะใชภ้าษา

มอญเป็นภาษาหลกัในการส่ือสาร  ส่วนการอ่านเขียนภาษามอญนั้น จะอยูใ่นกลุ่มบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัวดัใหญ่นครชุมน์ท่ีเป็นวดัมอญ  เพราะในการอ่านบทสวดมนตแ์ละการเทศน์ยงัคงใชบ้ทสวดท่ีเขียน

ดว้ยภาษามอญ 

คนมอญนครชุมน์ ยงัคงมีการใช้ภาษามอญในการพูดคุย  ซ่ึงมกัจะพบเห็นในการพูดคุย

ในกลุ่มบุคคลท่ีมีอายอุยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป  สาํหรับเด็กเล็กและกลุ่มวยัรุ่นมีจาํนวนไม่มากนกัท่ีจะ

พดูคุยดว้ยภาษามอญ ส่วนการอ่านบทสวดภาษามอญของพระบวชใหม่นั้นทางวดัใหญ่นครชุมน์ได้

มีการคดัลอกและเขียนบทอ่านเป็นคาํภาษาไทยแทนตวัเขียนแบบมอญ  โดยท่ีจะอ่านออกเสียงตาม

ตวัหนงัสือไทยท่ีเขียนทบัศพัท์ตามท่ีออกเสียงของคาํมอญแต่ละคาํ หรือ ท่ีเด็กวยัรุ่นในบา้นนคร

ชุมน์ไดเ้รียกกนัว่า คาราโอเกะคาํมอญ  ซ่ึงระยะหลงั มีเด็กท่ีสนใจมาศึกษาผ่านการสวดมนตบ์าลี

สาํเนียงมอญเพิ่มข้ึน ทาํให้คาราโอเกะคาํมอญ ไดเ้ป็นท่ีสนใจเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี การพูดภาษามอญ

ไดมี้การเปล่ียนแปลงวิธีการพูดไปจากเดิมค่อนขา้งมาก โดยผูใ้หญ่หลายครอบครัวไดน้าํภาษาไทย

กลางมาใช้พูดผสมปนเปกนัไปกบัภาษามอญ เพื่อสะดวกต่อการส่ือสารกบัเด็กๆท่ีไม่รู้ศพัท์ภาษา

มอญมากนกั 

 ปัจจุบนัเด็กและวยัรุ่น ท่ีมีเช้ือสายมอญหลายคนยงัพอเขา้ใจและจดจาํคาํมอญท่ีผูใ้หญ่

หรือคนในครอบครัวพูดคุยกนัได ้แต่ค่อนขา้งจะมีจาํนวนนอ้ยลงไปมากแลว้ ประกอบกบัเด็กมอญ
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นครชุมน์ส่วนใหญ่เดินทางไปเรียนหนงัสือท่ีโรงเรียนในตวัอาํเภอบา้นโป่ง และจงัหวดัใกลเ้คียง 

เช่น กาญจนบุรี และ นครปฐม เป็นตน้  ทาํใหเ้ด็กมอญใชภ้าษาไทยกลางส่ือสารตลอดเวลา  ทาํให้มี

โอกาสพดูภาษามอญนอ้ยลง  แต่กระนั้น  ทางครอบครัวคนมอญนครชุมน์ส่วนใหญ่ยงัคงพยายามท่ี

จะถ่ายทอดคาํพูดภาษามอญให้แก่ลูกหลาน  โดยการพูดคาํมอญในครอบครัวอยู่เสมอ  ถึงแมต้อ้ง

พูดคาํไทยผสมไปบา้งก็ตาม  เช่นเดียวกบัทางวดัใหญ่นครชุมน์  ท่ีจะนาํการสวดเอวอง หรือ สวด

พระธรรมบาลีสาํเนียงมอญมาใชใ้นการอนุรักษว์ฒันธรรมภาษามอญไวด้ว้ยเช่นกนั 

ในส่วนของการแต่งกายของคนมอญนครชุมน์ นายคมสรร จบัจุ  ในฐานะประธานกลุ่ม

อนุรักษ์วฒันธรรมมอญนครชุมน์ ท่ีไดจ้ดจาํรายละเอียดเก่ียวกบัลายผา้และลกัษณะการแต่งกายของคน

มอญนครชุมน์ไดอ้ยา่งครบถว้น  กล่าวคือ 
 

“ในอดีตผูช้าย  มกันุ่งโสร่งพาดผา้ขาวมา้ ส่วนผูห้ญิง นุ่งซ่ิน ใส่เส้ือทรงแขนกระบอก หรือ 

เส้ือท่ีมีสายเล็กๆของเส้น มีสไบพาดเฉียงบ่า เกลา้มวย การนุ่งผา้ของผูห้ญิงนครชุมน์ยงัไม่ชดัเจน

เท่าไร  แต่ท่ีชดัเจนกวา่นั้นคือการสวมใส่เคร่ืองประดบั เช่น เขม็ขดัเงิน,นาค,ทอง ต่างหู ต่างหูทองจะ

เป็นลกัษณะรูปเมลด็แตงกวา หรือพลอยเมด็เดียว (สีแดง,นิล) แหวนก็เป็นพลองแดง 3  เมด็หรือ 5  

เมด็เรียงกนัเป็นเมลด็ขา้วโพด 1  แถวบา้ง  3  แถวบา้ง ผูห้ญิงมอญนครชุมน์ มีเคร่ืองประดบัน้ี และท่ี

เป็นเอกลกัษณ์อีกอย่างคือ  ผา้สไบผืนเล็กสีขาม เป็นไหมพรมถกัลวดลายต่างๆ ผา้สไบบา้นนคร

ชุมนเ์ขาเรียกวา่ ยา๊ดโด๊ด  มีผา้อีกชนิดท่ีคนมอญนครชุมน์ใชก้นัอยู่ คือ ผา้ในพิธีกรรมต่างๆอาทิ ผา้

ขาว (ยา๊ดปุ๊) ไวแ้จกลูกหลานตามงานศพ เพ่ือใหผู้ท่ี้ไดม้างานศพไดรั้บรู้ว่า ผูท่ี้ไดรั้บผา้ขาวนั้น คือ 

เครือญาติของผูต้าย  ซ่ึงปัจจุบนักย็งัคงปฏิบติักนัอยู ่ผา้อีกชนิดท่ีพิเศษ คือผา้ห่อคาํภีร์ใบลาน (ยา็ดก

วีอามายโท่) ผา้ม่านประดบัตูพ้ระธรรม ผา้ม่านประดบัธรรมมาศน์ ผา้ปักบริเวณมนทลพิธีในการ

เทศน์มหาชาติ (ยา็ดอะวา)  ผา้ทอเป็นธงตะขาบท่ีเรียกว่า (ยา็ดโหน่ว,์ยา็ดอะโย) ซ่ึงจะแขวนในเวลา

เทศกาลสาํคญัต่าง  ๆและ  ยงัมีถุงย่าม (เทอง)ผา้สไบสาํหรับในงานบวช การนุ่งห่มของคนมอญนคร

ชุมน์อีกแบบหน่ึง คือ การนุ่งผา้ของนาค เป็นการนุ่งห่มและแต่งตวั มีการนาํไปเป็นแบบอย่าง 

คือ  นุ่งผา้ม่วง(สีนํ้าเงินสด) ห่มสไบเฉียง(สีบานเยน็) มีผา้พาดไหล่สีขาวปักดว้ยลูกปัดสีสด (ยา็ดหะ

เร่ิม) และเคร่ืองประดบัต่างๆมากมาย เช่น กาํไลเทา้ เข็มขดันาค ต่างหู สร้อย แหวน ดอกไมก้ระดาษ

ทดัหู  ถา้เป็นกลางคืนจะสวมชฎา ถา้เป็นแห่นาคตอนเชา้จะนุ่งผา้นุ่งสีแดงเลือดนก สวมเส้ือคลุม

แบบเทวดา และ มีการสวมชฎาดว้ย สําหรับผูช้ายการนุ่งโสร่งของคนวยักลางคน หรือ  คนแก่ ก็จะ
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เป็นลายเมด็พุทรา  ส่วนของวยัรุ่นก็จะเป็นลายลูกตาลสีสันสดใส คือ เอกลกัษณ์เฉพาะของชาวบา้น

นครชุมน ์ท่ีมีช่ือเสียง  จนกลายเป็นตน้แบบใหห้มู่บา้นมอญอ่ืนนาํไปทอผา้ ทุกวนัน้ีคนนครชุมน์จะ

นุ่งโสร่งก็ตอ้งเป็นลายของนครชุมน์  เส้ือของบางคนก็เป็นผา้ทอมือ ผา้ฝ้าย, ผา้ดิบ สาํหรับคนท่ีจะ

พอมีฐานะกเ็ป็นผา้เน้ือดี เช่น ผา้ไหม, ผา้ลินิน, กระดุมทอง คนนครชุมนม์กันุ่งโสร่ง สูงประมาณเข่า   

ซ่ึงผิดกบัคนมอญบา้นอ่ืน  ๆท่ีนุ่งผา้โสร่งกรอมเทา้ ลากโสร่งกนั คนเฒ่าคนแก่ของนครชุมน์บอกว่า 

นุ่งลากดินไม่สวย ความเปล่ียนแปลงท่ีเห็น คือ ในอดีตผูห้ญิงมอญนครชุมน์  ตอ้งทอผา้เป็นทุกคน   

แต่ในปัจจุบนัไม่มีครัวเรือนไหนทอผา้กนัแลว้ ”(คมสรร  จบัจุ, 2553) 
 

ความเปล่ียนแปลงในเร่ืองการแต่งกายเกิดข้ึนให้เห็นชดัเจนในราวปี พ.ศ. 2533 เป็นตน้มา

ผูห้ญิงบา้นนครชุมน์มีเวลาวา่งนอ้ยลง  เน่ืองมาจากการเปล่ียนทางเศรษฐกิจ  วิถีการผลิตในการทาํนาเพียง

ปีละหน่ึงคร้ัง  ไดป้รับเปล่ียนมาเป็นการทาํนาปีละสามถึงส่ีคร้ัง  ทาํให้ตอ้งออกไปทาํงานท่ีนาเพิ่มมากข้ึน

ประกอบกบั ในช่วงเวลานั้น  ความนิยมผา้ทอสาํเร็จ และเส้ือผา้สําเร็จรูปมีจาํนวนมากข้ึน ท่ี รวมไปถึงการ

มีตลาดนดับริเวณหาดทรายริมนํ้ าแม่กลอง  ท่ีมีพ่อคา้เรือเร่  นาํผา้ทอสําเร็จจากต่างถ่ินมาขายอยูห่ลายต่อ

หลายคร้ัง  แมต่้อมาตลาดนัดหาดทรายจะยกเลิกไปแล้วแต่ผูค้นได้รับความสะดวกจากถนนหนทางท่ี

สะดวกวา่สมยัก่อนมาก  มีร้านคา้ในตลาดอาํเภอบา้นโป่งนาํเส้ือผา้สําเร็จรูป  รวมไปถึงผา้ทอสําเร็จรูปมา

วางจาํหน่ายอีกดว้ย  จากกระแสความนิยมท่ีมีมากข้ึน  และการสัญจรเขา้ออกหมู่บา้นมีความสะดวกต่อการ

เดินทาง  ทาํให้คนในชุมชนไปจบัจ่ายซ้ือหาเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายไดโ้ดยง่าย  ประกอบกบั กลุ่มสตรีผูท่ี้มี

วิชาความรู้เช่ียวชาญในเร่ืองการทอผา้  ส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งวยั  มีปัญหาเร่ืองสุขภาพ  อีกทั้งลูกหลานใน

ครอบครัว ไม่มีเวลาฝึกหดัการทอผา้อยา่งต่อเน่ือง  ดว้ยเหตุผลท่ีตอ้งออกไปทาํการเกษตรตามทอ้งไร่ทอ้ง

นา  จนในท่ีสุด กลุ่มคนท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านการทอผา้ก็มีจาํนวนลดน้อยถอยลงไปเร่ือย  ๆ  

จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2535 องค์ความรู้เร่ืองการทอผา้ของคนมอญบา้นนครชุมน์ ก็ไดห้มดส้ินลงไปอย่างน่า

เสียดาย 

สาํหรับการสวมใส่เส้ือผา้ตามรูปแบบของคนมอญนครชุมน์ทั้งชายและหญิงดงัท่ีมีผูรู้้ไดก้ล่าวถึง

รายละเอียดมาขา้งตน้นั้น  เราจะสามารถพบเห็นคนมอญนครชุมน์ท่ีแต่งกายตามรูปแบบดั้งเดิมไดใ้นเวลา

ปัจจุบนัไม่ยากนกั  ซ่ึงจะพบเห็นการแต่งกายของผูค้นดงักล่าวเกือบทุกครัวเรือนในสถานการณ์หรือใน

ช่วงเวลาท่ีครัวเรือนในหมู่บา้นไดมี้การจดังานบุญประเพณีในชีวิต  เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพอีก
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สถานการณ์หน่ึง คือ ในยามท่ีคนมอญนครชุมน์จะตอ้งไปร่วมงานประเพณีในรอบปี เช่น งานเทศกาล

เขา้พรรษา  งานบุญออกพรรษา งานเทศกาลสงกรานต์ หรือแมแ้ต่ในวนัพระท่ีจะตอ้งไปร่วมทาํบุญตกั

บาตรท่ีวดัใหญ่นครชุมน์ หรือ วดัมอญในพื้นท่ีใกลเ้คียง 

ซ่ึงปัจจุบนัน้ีการแต่งกายในชีวิตประจาํวนัยามท่ีไม่ไดมี้การจดังานประเพณี หรือ พิธีกรรมใดๆ

การแต่งกายของคนมอญนครชุมน์ก็จะเหมือนกบัคนในชุมชนเมืองท่ีมีการสวมใส่เส้ือผา้ตามสมยันิยม เช่น 

เส้ือยืด กางเกงยีนส์ เส้ือแฟชั่นตามยุคสมยั กนัอย่างหลากหลาย  และมีร้านคา้ในหมู่บา้นได้นาํเส้ือผา้

สาํเร็จรูปมาจาํหน่ายในชุมชนอีกดว้ย   

 

ภาพท่ี 5 (ซา้ย) การแต่งกายของคนมอญนครชุมน์ในงานบวชนาคมอญ ถ่ายประมาณ ปี พ.ศ.2518  

ท่ีมา: กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์   
ภาพท่ี 6 (ขวา) การแต่งกายของคนมอญนครชุมน์ท่ีมีอายเุกิน 90 ปี นิยมนุ่งโจงกระเบนเช่นเดิม   
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 1.7 กลุ่มองค์กรทางสังคมในบ้านนครชุมน์ 

 กลุ่มองค์กรทางสังคมท่ีสําคญัในบา้นนครชุมน์  แบ่งออกเป็น   2 ลกัษณะ คือ  กลุ่ม
องค์กรท่ีมีการจดัตั้งอยา่งเป็นทางการมีการสนบัสนุนงบประมาณทางราชการและดาํเนินกิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง  โดยมีเจา้หนา้ท่ีภาครัฐเป็นผูก้าํกบัดูแล ตลอดจนมีการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาํเนินงานมาโดยตลอด  ในอีกลกัษณะหน่ึงคือ กลุ่มองคก์รท่ีมีการรวมตวักนัอย่างไม่เป็นทางการ  
เป็นการรวมตวักนัโดยเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์อนัดีท่ีเกิดข้ึนภายในบา้นนครชุมน์  ก็เน่ืองมาจาก
ระบบครอบครัวและเครือญาติท่ีนบัถือผีบรรพบุรุษ การถือผีท่ีมีความเช่ือร่วมกนัอนัทาํให้เกิดการ
ทาํพิธีกรรมและกิจกรรมประเพณีร่วมกันในหมู่เครือญาติ  และชุมชน   เรียกว่า กลุ่มผูน้ําตาม
ธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มกนัของชาวบา้นเองโดยไม่มีตาํแหน่ง หรือถูกจดัตั้งตามนโยบายการ
พฒันาของรัฐ 

  1.7.1  กลุ่มองค์กรทีม่ีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ 
  คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

  เป็นกลุ่มบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม พรบ.
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี มีผูใ้หญ่บา้น เป็นประธาน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น เป็นกรรมการ สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นกรรมการ ผูน้าํหรือผูแ้ทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บา้น เป็น
กรรมการ  และมี กรรมการหมู่บา้นผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 2-10  คน เป็นกรรมการ โดยให้ราษฎรใน
หมู่บา้นเลือกข้ึนมาจากประชาชนในหมู่บา้น   คณะกรรมการหมู่บา้น(กม.) ชุดน้ี  มี นายดาํรง  คาํดี  
ผูใ้หญ่บา้นเป็นประธานคณะกรรมการฯ  โดยมีหนา้ท่ีในการบาํบดัทุกข ์บาํรุงสุข  ดูแลความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน ในทุกๆด้าน  ได้แก่  ด้านการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ  ด้านความปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ดูแลดา้นสภาพส่ิงแวดลอ้ม สาธารณูปโภคให้บริการแก่คนในชุมชน 
รวมไปถึงการทาํกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ใหเ้กิดแก่ชุมชน  ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผา่นมา  คณะกรรมการ
หมู่บา้นชุดน้ี  ไดท้าํกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น  การจดัทาํความสะอาดปรับภูมิทศัน์ภายใน
ชุมชน  การจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวนัสําคญัเทศกาลประเพณีร่วมกบัทางองค์การ
บริหารส่วนตาํบลมาโดยตลอด 
  กลุ่มเกษตรกรท านานครชุมน์  
  โดยธรรมชาติกลุ่มคนมอญนครชุมน์มีอาชีพหลกัคือการทาํเกษตรกรรม  ซ่ึงการ
ทาํนาถือไดว้่าเป็นอาชีพหลกัท่ีทาํมากนัหลายชัว่อายุคน  และในปัจจุบนัอาชีพการทาํนายงัคงอยู่
กลุ่มเกษตรกรทาํนานครชุมน์ไดจ้ดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2522  ปัจจุบนัมี นายสมพร คาํดี อยูห่มู่ท่ี 4 เป็น
ประธานกลุ่มฯ  มีสมาชิกแรกเร่ิมในการจดัตั้งกลุ่ม จาํนวน 60 คน จดัให้มีคณะกรรมการบริหาร
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กลุ่มในตาํแหน่งประธาน รองประธาน เลขานุการ เพื่อดาํเนินกิจกรรมท่ียงัประโยชน์กบัสมาชิก
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้แก่สมาชิก จดับริการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า จดัหาปัจจยัการผลิต
เช่น ปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืช ใหแ้ก่สมาชิกในราคายอ่มเยา  กิจกรรมดาํเนินการไปดว้ยความปกติ มีการ
ลงหุ้นระดมทุนและไดรั้บบริการทางวิชาการจากสํานกังานเกษตรอาํเภอบา้นโป่งมาโดยตลอด ใน
ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งส้ิน 130 คน 

 กลุ่มสตรีแม่บ้านนครชุมน์ 
  การรวมตวัของกลุ่มสตรีแม่บา้นของบา้นนครชุมน์ ได้มีการรวมตวักนัข้ึนในปี 
2549 จดัตั้งกลุ่มสตรีในหมู่บา้น ตามนโยบายของทางราชการ ในการรวมกลุ่มสตรี เพื่อดาํเนิน
กิจกรรมพฒันาการทาํงานในรูปของกลุ่ม  และส่งเสริมให้มีการพฒันาอาชีพของสตรีในหมู่บา้น
กิจกรรมของกลุ่มสตรีแม่บา้น มีทั้งการฝึกหดัแปรรูปสมุนไพรทาํแชมพู ครีมนวดผม นํ้ ายาลา้งจาน 
และการทาํสินคา้แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยมีนางบุษบา บุญนพ เป็นประธานกลุ่มฯ และยงั
เป็นอาสาพฒันาชุมชนหมู่บา้น และผูน้าํอาสาพฒันาชุมชนของตาํบล อีกดว้ย  ถึงแมบ้ทบาทหนา้ท่ี
ของกลุ่มสตรีแม่บา้นจะมีไม่มากนกั แต่การดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม ในระยะหน่ึงนั้น สามารถเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่คนในชุมชนไดย้ดึถือและปฏิบติัได ้

  1.7.2  กลุ่มองค์กรทีม่ีการจัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการ  

  กลุ่มสืบสานวฒันธรรม- ธรรมชาติบ้านนครชุมน์  

  เป็นกลุ่มชาวบา้นท่ีรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2536  โดยมีนางประไพ 

บุญนพ  ปราชญช์าวบา้น เป็นประธานกลุ่มฯ ดาํเนินการรวมกลุ่มคนมอญนครชุมน์ และ ชาวบา้น 

เด็ก เยาวชนในหมู่บา้นท่ีสนใจในการทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา วฒันธรรมประเพณีมอญ  และการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ิน  กิจกรรมท่ีโดดเด่นและกระทาํมาอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มสืบ

สานวฒันธรรม ธรรมชาติ คือ การแข่งขนัสวดมนตภ์าษาบาลีสําเนียงมอญ ซ่ึงตอ้งแข่งขนัสวดมนต์

ในบทสวดสรรเสริญคุณพระธรรม(เอวอง) และบทสวดมนต์ทาํวตัรเช้า โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ

จดัการแข่งขนัเพื่อให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน เขา้ใกลว้ดัมากข้ึน อีกทั้งไดรู้้จกัใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์  ส่งเสริมความรักความสามคัคี และสืบสานวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงาม ของ

ชาวมอญลุ่มแม่นํ้ าแม่กลองอีกดว้ย  มีประชาชนและ เยาวชนในกลุ่มลุ่มนํ้ าแม่กลองทั้งสองฝ่ัง 5 

ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นหวัหิน บา้นวดัใหญ่ บา้นวดัโพธ์ิโสภาราม บา้นวดัตาผา และบา้นวดัม่วง

เขา้ร่วม  ปัจจุบนั  กลุ่มสืบสานวฒันธรรม-ธรรมชาติบา้นนครชุมน์ไดรั้บการสนบัสนุนจากทางวดั
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ใหญ่นครชุมน์ในการจดัทาํแถบบนัทึกเสียงการสวดเอวองเพื่อจาํหน่ายเป็นรายไดส้มทบทุนให้แก่

ทางวดัใหญ่นครชุมน์ในการจดักิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อไป 

  กลุ่มอนุรักษ์วฒันธรรมมอญนครชุมน์ 

  เป็นกลุ่มชาวบา้นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีการรวมตวักนัข้ึนมาจดัตั้งกลุ่มในปี พ.ศ.2553  

เพื่อร่วมกนัจดักิจกรรมอนุรักษ์วฒันธรรมมอญนครชุมน์ไว ้  โดยมีนายคมสรร  จบัจุ ปราชญ์

ชาวบา้น และอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐานประจาํหมู่บา้น(อสม.) หมู่ท่ี  4 เป็นประธานกลุ่ม และมี

สมาชิกรวม ทั้งส้ิน  39 คน ประกอบไปดว้ยชาวบา้นทั้งสามหมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 

  กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํมาโดยตลอดคือ การจดักิจกรรมงานสงกรานต์ของ

บา้นนครชุมน์ โดยจดัขบวนแห่นางสงกรานตป์ระจาํปี  หาบขา้วแช่ และในบางปีมีการประกวดนาง

สงกรานตด์ว้ย  ซ่ึงงบประมาณหรือทุนดาํเนินงานส่วนใหญ่ไดรั้บมาจากการบริจาคเร่ียไรจากคนใน

ชุมชน  ลูกหลานของคนบา้นนครชุมน์ท่ีไปทาํมาหากินท่ีอ่ืนทั้งในประเทศล่างประเทศ   นอกจากน้ี 

ยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มบุคคลภายนอกชุมชนท่ีอยูก่รุงเทพใหก้ารสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินกิจกรรมในทุกคร้ัง  โดยท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากภาคราชการแต่อย่างใด 

  ปัจจุบนั กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์ไดรั้บการรับรองจากทางราชการ 

โดยทางอาํเภอได้ข้ึนทะเบียนจดัตั้ งกลุ่มอนุรักษ์วฒันธรรมมอญนครชุมน์ เรียบร้อยแล้วโดยมี

คณะกรรมการท่ีปรึกษาประกอบดว้ยหัวหนา้ส่วนราชการทางอาํเภอและตาํบล  และพระสงฆ์ชั้น

ผูใ้หญ่ของอาํเภอตาํบล และปราชญช์าวบา้นจากในหมู่บา้นและชุมชนมอญใกลเ้คียง  ไดแ้ก่  เจา้

คณะอาํเภอบา้นโป่ง  เจา้คณะตาํบลนครชุมน์  เจา้อาวาสวดัใหญ่นครชุมน์  นายอาํเภอบา้นโป่ง  

ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอบา้นโป่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลนครชุมน์ กาํนัน

ผูใ้หญ่บา้นในตาํบลนครชุมน์  นายมอง เกษเจริญ นายจาํเนียร เกษเจริญ  นายเสียบ ปันปี  นายบุญ

นาํ คาํดี   นายอร่าม เจียมจวนขาว  พ.จ.อ.พิทกัษ ์กะลินเกา  นายมาน กะลินเกา  นายพลงั โลดพ่วง  

นายราชนั สังมิ   นายบุญช่วย โล่งอากาศ  นายบรรเทา ง่วงหอม  นายภคิน พูลบางยงู  .นางสาว

อาํไพ มฆัมาน  นกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญมอญ   และ นางสอางค ์พรหมอินทร์ ปราชญช์าวบา้นตาํบล

บา้นม่วง 
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 คณะกรรมการบริหารกลุ่มอนุรักษ์วฒันธรรมมอญนครชุมน์  

 1.นายคมสรร จบัจุ                                     ประธาน 

 2.นางนนัทิกา ยนิดี                                    รองประธาน คนท่ี  1 

 3.นางพิสมยั วชัรญาณ                              รองประธาน คนท่ี 2 

 4.นายธีรยทุธ สังมิ                                     เหรัญญิก 

 5.นางพรรณี เกษุเจริญ                              ประชาสัมพนัธ์ 

 6.นางสาวอิสริยา จุทิพย ์                           ผูช่้วยประชาสัมพนัธ์ 

 7.นางน่ิม เสลานนท ์                                 ผูช่้วยประชาสัมพนัธ์ 

 8.นางสุนีย ์สินเสง่ียม                                ผูช่้วยประชาสัมพนัธ์ 

 9.นางวนัสิริ กนัทา                                    กรรมการ 

 10.นางองัคณา วงัคะฮาด                         กรรมการ 

 11.นางเคียงดาว งว้นหอม                        กรรมการ 

 12.นางพิน เกษเจริญ                               กรรมการ 

 13.นางสายบวั ง่วงหอม                            กรรมการ 

 14.นางสาวกุลนิษฐ ์ต่วนเครือ                   กรรมการ 

 15.นางสาวปราณี สังมิ                             กรรมการ 

 16.นางกานดา รจนากร                             กรรมการ 

 17.นายสุพจน์ บุญนพ                              กรรมการ 

 18.นางสาํราญ มุกเสถียร                            กรรมการ 

 19.นายบุญลือ สายหลา้                              กรรมการ 

 20.นางกฤษฎี บุญนพ                                 กรรมการและเลขานุการ 
 

  ในการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์ท่ีผา่นมานั้น  ยงั

ไม่เคยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด  ทุนการดาํเนินงานในการจดั

กิจกรรมต่างๆ  เช่น  การจดักิจกรรมขบวนแห่นางสงกรานต ์  หาบขา้วแช่  และการจดันิทรรศการ
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ในชุมชน  ไดใ้ชเ้งินบริจาคจากสมาชิกและคนในชุมชน  ตลอดจนผูมี้จิตศรัทธาต่อการทาํงานของ

กลุ่ม  ส่วนใหญ่เป็นผูท้าํธุรกิจการคา้ในพื้นท่ีกรุงเทพฯและจงัหวดัราชบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 กิจกรรมสงกรานตม์อญนครชุมน์ ปี 2553 จดัโดยกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 นายคมสรร จบัจุ  ปราชญช์าวบา้น ประธานกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์ 
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 กิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์วฒันธรรมมอญนครชุมน์ท่ีไดรั้บคาํชมเชยและกล่าวขานถึงมา
เป็นระยะเวลาค่อนขา้งมาก คือ การจดัทาํเวป็ไซต์เผยแพร่องค์ความรู้และขอ้มูลข่าวสารของกลุ่ม
อนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์  โดยไดเ้ผยแพร่ภาพกิจกรรมงานประเพณีท่ีไดจ้ดัข้ึนในหมู่บา้น
นครชุมน์มาอยา่งต่อเน่ือง  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551  ซ่ึงในขณะนั้น  กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์
ยงัไม่ไดจ้ดัตั้งข้ึนในรูปคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  มีเพียงผูน้าํชุมชน  ปราชญช์าวบา้น และเยาวชน
ในหมู่บา้นริเร่ิมจดัทาํข้ึน  โดยใชช่ื้อวา่  เวป็ไซตว์ดัใหญ่ หรือ วดัใหญ่เวป็   ต่อมาเปล่ียนมาใชช่ื้อ
ว่าเว็ปไซต์นครชุมน์ดอทคอม  โดยมีนายธีรยุทธ  สังมิ  เป็นเวป็มาสเตอร์ คอยดูแลปรับปรุง
สถานการณ์ทาํงานของเว๊ปไซตแ์ละนายราชนั สังมิ ให้การสนบัสนุนทางดา้นการเงินของกลุ่มใน
การจดัทาํเวป็ไซตม์าโดยตลอด   
 นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนแก่กลุ่ม
องคก์รอ่ืนๆ  ไดแ้ก่  การบริจาคส่ิงของ เส้ือผา้ เคร่ืองใช้ ให้กบัชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ เพื่อให้
นาํไปช่วยเหลือกลุ่มคนอพยพเช้ือสายมอญท่ีหนีภยัมาอยูช่ายแดนไทยพม่าท่ีจงัหวดักาญจนบุรี 
 
8. การศึกษาและการเรียนรู้ 
 ในสมยัก่อนคนมอญนครชุมน์จะนิยมส่งบุตรหลานท่ีเป็นผูช้ายเขา้ไปเป็นลูกศิษยว์ดั
และบวชเรียน โดยมีเหตุผลสําคญัสองประการ ประการแรก เพื่อให้เด็กได้เล่าเรียนเขียนอ่าน
เน่ืองจากในสมยัก่อนไม่มีการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนเช่นในปัจจุบนั วดัเป็นสถานท่ีแห่ง
เดียวท่ีสามารถสอนให้อ่านเขียนหนังสืออกได้ ประการท่ีสอง เกิดจากความเช่ือเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนาท่ีจะใหจ้รรโลงพระธรรมคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้ และถือวา่การบวชเป็นบุญอา
นิสงคอ์ยา่งมาก 
 แต่ในปัจจุบัน  ระบบการศึกษาได้มีกําหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  คือจบ
การศึกษาประถมศึกษา  6 ปี  และ 9 ปี  คือ ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) ทาํให้
คนในบา้นนครชุมน์ไม่ไดส่้งลูกหลานของตนเองไปเป็นลูกศิษยว์ดัเหมือนเช่นในอดีต  แต่กลบันิยม
ส่งลูกหลานไปเขา้โรงเรียนตามระบบการศึกษาภาครัฐ ทั้งในตวับา้นนครชุมน์เองและอาํเภอบา้น
โป่ง รวมไปถึงโรงเรียนมีช่ือเสียงในจงัหวดักาญจนบุรีและนครปฐมอีกดว้ย  ค่านิยมดงักล่าวเกิดข้ึน
ในช่วงเวลาไม่ก่ีสิบปีท่ีผา่นมา  ภายหลงัจากท่ีมีระบบเส้นทางการคมนาคมทางบกท่ีสะดวกสบาย
กวา่สมยัก่อน  มีรถประจาํทางและรถตูโ้ดยสารเดินสายผา่นอาํเภอบา้นโป่งไปยงัจงัหวดัต่างๆ  
 โรงเรียนวดัใหญ่(บุญเอ่ียมอนุเคราะห์ )  เป็นโรงเรียนท่ีเกิดข้ึนตามตวับทกฎหมายของ
ทางราชการ  ในอดีตโรงเรียนแห่งน้ีเป็นสถานท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่คนในชุมชนทั้งใน
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หมู่บา้นนครชุมน์และหมู่บา้นใกลเ้คียงดว้ยกนั  โรงเรียนวดัใหญ่(บุญเอ่ียมอนุเคราะห์) ตั้งอยูห่มู่ท่ี 6
บา้นนครชุมน์  ซ่ึงมีอายุเก่าแก่มาประมาณ 100 ปี ปัจจุบนัโรงเรียนมีชั้นเรียนตั้งแต่ อนุบาล ถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตั้งอยู่กลางชุมชนชาวบา้นนครชุมน์ซ่ึงมีผูอ้ยู่อาศยัอยู่รอบบริเวณ
โรงเรียนมากกวา่ 2,500 คน  แต่เน่ืองดว้ยขณะน้ีโรงเรียน แห่งน้ีประสบปัญหาอยา่งหนกัถึงขั้น จะ
ถูกยุบโรงเรียน ทาํให้ชาวชุมชนชาวบา้นนครชุมน์ร่วมกนัต่อสู้เพื่อให้โรงเรียนไดอ้ยูต่่อไปเพื่อเด็ก
และเยาวชนผูด้อ้ยโอกาส อีกทั้งโรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนของรัฐซ่ึงมีขนาดเล็ก ทาํให้โรงเรียนยงัขาด
งบประมาณในการสนบัสนุน ในดา้นการเรียนการสอนท่ีจาํเป็น 
 ภายใตก้ารดาํเนินงานบริหารจดัการเก่ียวกบัการเรียนการสอนของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
ระยะสองสามปีก่อนหนา้น้ี  ไม่ประสบผลสําเร็จในการชกัจูงหรือเชิญชวนให้ผูป้กครองของเด็กวยั
ประถมศึกษาไวว้างใจท่ีจะนาํลูกหลานของตนเองมาฝากเรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ี  ปัญหาเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนท่ีไม่ไดม้าตรฐาน  โดยมีเสียงสะทอ้นจากพ่อแม่ ผูป้กครองของเด็กส่วนหน่ึงท่ี
กาํลงัศึกษาอยูใ่นขณะน้ี  บอกกล่าวถึงการขาดเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ทาํให้มีการยา้ยไป
เรียนในตวัอาํเภอและจงัหวดักนัเพิ่มมากข้ึน  จนกระทัง่ ปลายปี พ.ศ.2554  โรงเรียนวดัใหญ่ฯ
ประสบปัญหาเก่ียวกบัการบริหารการสอนของครูผูส้อน   ทาํใหข้าดความเช่ือมัน่  ชาวบา้นจึงพากนั
ส่งบุตรหลานของตนเองไปเรียนท่ีต่างตาํบลและอาํเภอบา้นโป่ง  ทาํให้จาํนวนเด็กท่ีเขา้เรียนใน
โรงเรียนวดัใหญ่ฯมีจาํนวนนอ้ยลงไปมาก  จนถึงขั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาไดถื้อโอกาสทาํเร่ืองขอให้
ทางกระทรวงยุติและปิดโรงเรียน  หากแต่ชาวบา้นไม่ไดต้อ้งการให้มีการปิดโรงเรียน  แต่ตอ้งการ
ปรับปรุงคณะผูบ้ริหารโรงเรียนและระบบวิธีการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนมากกวา่น้ี  
 ปัจจุบนั  โรงเรียนวดัใหญ่ฯยงัคงเปิดทาํการเรียนการสอนตามปกติ  แต่จาํนวนเด็กมี
นอ้ยลงไปเร่ือยๆ  ตามความเปล่ียนแปลงทางสังคมและค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเล่าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงในตวัอาํเภอและจงัหวดั  เพื่อให้เกิดความทดัเทียมและแสดงถึงฐานะทาง
ครอบครัวของผูท่ี้ส่งบุตรหลานไปเรียนในสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย
ถึงแมเ้ด็กจะมีการเรียนรู้และได้รับการศึกษาตามระบบการศึกษาของภาครัฐก็ตาม  แต่ทางคนใน
บา้นนครชุมน์เองก็ยงัคงยึดถือปฏิบติัตามความเช่ือเดิม คือ ส่งลูกหลานมาเป็นลูกศิษยว์ดัและนิยม
ให้ลูกชาย หลานชายได้บวชศึกษาธรรมะตามท่ีบรรพบุรุษกระทาํสืบทอดต่อกันมา โดยอาศยั
ช่วงเวลาปิดภาคการศึกษาช่วงฤดูร้อนและเทศกาลสงกรานต์  ซ่ึงรัฐจดัให้มีการปิดภาคเรียนตาม
ระบบการศึกษาของรัฐ  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ียาวประมาณสองเดือน  สามารถให้ลูกหลานมาเรียนรู้
ประเพณีการบวช ในสังคมวฒันธรรมของคนมอญผ่านการเรียนรู้ในวดัซ่ึงเป็นสถานท่ีสําคญัทาง
ศาสนา  ในบางส่วนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของสังคมวฒันธรรมมอญ  เช่น  ในช่วงเทศกาล
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สงกรานต์ท่ีจะตอ้งมีประเพณีบุญส่งขา้วแช่ หรือขา้วสงกรานต์  ท่ีจดัให้มีขบวนแห่นางสงกรานต์
และหาบขา้วแช่ท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากคนในบา้นนครชุมน์มาร่วมขบวนแห่ ดว้ย  โดยไดมี้
โอกาสเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆในงานประเพณีทั้งในระดบัครอบครัว
และชุมชน  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติ นอกระบบโรงเรียนโดยเรียนรู้ตามสภาพสังคม
วฒันธรรมท่ีเป็นจริง  เป็นการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีติดตวัผูค้นบา้นนครชุมน์มาโดยตลอดและ
อาศยัการถ่ายทอดบอกเล่าต่อไป 
  
9. ศาสนา และระบบความเช่ือ 

 โลกทศัน์ทางความเช่ือ และการจดัระบบความเช่ือของคนบา้นนครชุมน์ที่มีต่อศาสนา  

เทพยดา นางฟ้า  เจา้พ่อ และความเช่ือเร่ืองผี  ซ่ึงเป็นระบบความเช่ือที่มีศาสนาเป็นแกนหลกัใน

การเช่ือมโยงความเช่ือต่างๆเขา้ดว้ยกนั   ภายใตบ้ริบทของสังคมและวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ

มอญที่เกี่ยวขอ้งกบัการนบัถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปพร้อมๆกบัการความเช่ือเร่ืองผี  ซ่ึงมีผี

ทัว่ไปและผีบา้น ผีเรือน หรือผีบรรพบุรุษ สําหรับความเช่ือเร่ืองผี หรือการนบัถือผีนั้น จะเห็นได้

จากขอ้กาํหนด ขอ้ห้ามต่างๆในบา้น พิธีกรรมที่เกี่ยวพนักบัความเชื่อผีบรรพบุรุษ หรือผีทัว่ไป

ภายในหมู่บา้น ในส่วนการนบัถือพระพุทธศาสนานั้น จะเห็นไดจ้ากงานประเพณีสําคญัๆ ทาง

พระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลต่างๆ ซ่ึงจดัข้ึนภายในชุมชน ส่ิงที่เกิดข้ึนจากระบบความเช่ืออนั

สัมพนัธ์กบับริบททางสังคมและวฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยูด่า้นต่างๆของคนมอญนครชุมน์

จนก่อให้เกิดประเพณี พิธีกรรมทั้งที่เป็นพิธีกรรมในระดบัครัวเรือน หรือชุมชนก็ดี หรือเป็น

พิธีกรรม ประเพณีที่เก่ียวพนักบัภายนอกก็ตาม  ทั้งที่เกิดข้ึนในรอบปี หรือในห้วงชีวิต ส่ิงเหล่าน้ี

จะไดน้าํมากล่าวถึงในบทน้ีต่อไป 

 จากการเขา้ไปศึกษาภายในชุมชนบา้นนครชุมน์ และอยูพ่กัคา้งเพื ่อศึกษาถึงความ

เป็นอยู ่เขา้ร่วมประเพณี พิธีกรรมที่จดัข้ึนในรอบปี ผูว้ ิจยัไดเ้รียนรู้และทราบจากคาํบอกเล่า

เร่ืองราวของประเพณี พิธีกรรม ทั้งที่ยงัคงมีอยูใ่นปัจจุบนัและบางส่วนที่เลิกกระทาํไปแลว้ หรือ 

ยงัคงกระทาํอยูแ่ต่มิไดด้าํเนินการตามความเช่ือดั้งเดิมที่เคยเป็นมา ซ่ึงประเพณีต่างๆลว้นแลว้แต่มี

การกล่าวอา้งถึงความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยูจ่ากคาํบอกเล่าของบรรพบุรุษ และ คนในครอบครัวท่ี
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ถ่ายทอดบอกต่อสืบกนัมา  โดยมีความเช่ือหลกัๆอยูที่่ ความเช่ือทางพุทธศาสนา  ความเช่ือเร่ือง

เทพยดา เทพเจา้ เจา้พ่อ และความเช่ือเร่ืองผี  ทั้งท่ีเป็นผีบรรพบุรุษและผีอ่ืนๆ   

 9.1. ความเช่ือในพระพุทธศาสนา 

 ความเช่ือในพระพุทธศาสนาของคนมอญนครชุมน์ มีให้เห็นอยา่งเด่นชดั  โดยประเพณี
พิธีกรรมส่วนใหญ่ท่ีจะตอ้งมีการประกอบพิธีกรรมใดๆก็ตาม  ส่วนใหญ่จะตอ้งประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาก่อนเป็นประจาํ  โดยทัว่ไปแลว้นั้น  คนมอญส่วนใหญ่มีความเช่ือท่ีว่า  คนมอญคือชน
ชาติแรกท่ีพบพระพุทธเจา้ก่อนใคร  ตามพระพุทธประวติัของพระพุทธเจา้ท่ีมีเร่ืองราวความตอน
หน่ึงท่ีกล่าวถึงอุบาสกท่ีเป็นพอ่คา้หนุ่มมอญสองคนถวายขา้วสัตตุผง สัตตุกอ้นแด่องคพ์ระพุทธเจา้
เป็นคนแรก  และเช่ือวา่พระพุทธเจา้มีอยูจ่ริง  โดยพระสงฆคื์อตวัแทนของพระพุทธเจา้นัน่เอง  และ
จะตอ้งท่องพระธรรม ท่ีเป็นคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้ ท่ีจะตอ้งถือปฏิบติัจะขาดเสียมิได้  ความ
เช่ือในพระพุทธเจา้ได้ถูกปลูกฝังผ่านมาในระดบัครัวเรือนท่ีพ่อแม่ปู่ ย่าตายายได้สั่งสอนและบ่ม
เพาะกนัมาผ่านประเพณี พิธีกรรมในการทาํบุญตกับาตรท่ีตอ้งทาํเป็นประจาํตอนเช้า และการนาํ
บุตรหลานไปร่วมทาํบุญตกับาตรท่ีวดัใหญ่นครชุมน์ ในทุกประเพณีท่ีจดัข้ึนท่ีวดัใหญ่นครชุมน์เป็น
ประจาํตลอดทั้งปี 

 ความเช่ือเร่ืองพระพุทธเจา้ท่ีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนมอญนครชุมน์ท่ีถ่ายทอด
บอกเล่ากนัมา  ส่วนใหญ่จะมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวของพระพุทธเจา้ตามเน้ือความท่ีเป็นพระ
พุทธประวติัของพระพุทธเจา้  โดยผ่านคาํบอกเล่าจากคนรุ่นก่อนท่ีมกัจะสอดแทรกเล่าสู่กนัฟังใน
ยามท่ีมาทาํกิจกรรมร่วมกนัและภายในครัวเรือนท่ีมีผูบ้วชเรียน  ความเช่ือดงักล่าวไดผ้สมผสานกบั
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาท่ีภาครัฐกาํหนดใหมี้วชิาพระพุทธศาสนาดว้ยเช่นเดียวกนั    

 แต่พระพุทธเจา้ในความเช่ือของคนมอญ มิไดมี้ผลมาจากการศึกษาของภาครัฐ  หากเป็น
เพราะการรับรู้และเรียนรู้จากบทสวดพระธรรมและการรับฟังพระธรรมเทศนา อีกทั้งคาํบอกเล่า 
เร่ืองราวปาฏิหาริย์ท่ีเกิดจากการสั่งสมบาํเพ็ญเพียรบารมีของพระพุทธเจ้าผ่านพระพุทธรูปอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประดิษฐานภายในเขตวดั  รวมทั้งอานิสงค์ผลบุญท่ีเกิดจากการบาํเพ็ญบุญกุศลตาม
ประเพณีตามวตัรปฏิบัติของพระพุทธองค์ ท่ีคนมอญนครชุมน์ยึดมั่นปฏิบัติตามและบังเกิด
ผลสัมฤทธ์ิจริง 

 สถานทีส่ าคัญเกีย่วกบัความเช่ือทางพระพุทธศาสนาของคนมอญนครชุมน์   
 จากการคน้ควา้ทางเอกสาร ท่ีมีการรวบรวมคาํบอกเล่าทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน และ

จากการสอบถามผูรู้้ในชุมชนเก่ียวกบัในการตั้งชุมชนน้ีพบว่ามีการบนัทึกคาํบอกเล่าท่ีเก่ียวกบัวดั
ใหญ่นครชุมน์อยูห่ลายเร่ือง  ซ่ึงมีทั้งเอกสารทางโบราณท่ีมีให้อา้งอิงตามประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินลุ่ม
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นํ้ าแม่กลองก็ดี และจากคาํบอกเล่าของผูอ้าวุโสในทอ้งถ่ินทั้งท่ีไม่มีหลกัฐานท่ีเป็นเอกสารรับรอง
ไดว้า่เป็นความจริงหรือเป็นเพียงเร่ืองเล่ามาก็ตาม 

 วดัใหญ่นครชุมน์ 

 พระครูนครเขมกิจ หรือ พระอาจารยเ์ทียน เจา้อาวาสวดัใหญ่นครชุมน์  ได้บอกเล่า
เร่ืองราวเก่ียวกบัวดัใหญ่นครชุมน์ในอดีต อนัเป็นศาสนาสถานท่ีคนมอญนครชุมน์ให้ความเคารพ 
มีการปฏิบติัศาสนกิจทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอด 

 

“ สมยัก่อนอาตมาบวช  อาตมาเป็นเดก็ว่ิงเล่น  ดา้นหนา้วดัท่ีเห็นกนัอยู่ไม่ใช่สภาพแบบ
น้ี  มนัเปล่ียนแปลงไปมาก   อาตมาตอนนั้นเป็นลูกศิษยว์ดั  วดัใหญ่นครชุมน์เก่าแก่มาก  

สภาพวดัทรุดโทรมมาก  เป็นวดัเก่าๆ  วดัไม่ไดต้ั้งอยูท่ี่ตรงน้ี  วดัเก่ามาก ตั้งอยู่เลยตน้จนัทน์
ไป สมยัก่อน ถนนจะเลยวดัไปเยอะเลย ตั้งแต่ศาลาน้ีไปจะมีสะพานอยู ่สะพานเดินขา้มเพราะ
ดา้นหน้ามีคลอง ขา้งๆวดัเป็นคลองด้วย คลองออ้มมา  แลว้คลองก็จะเล้ียวมาถึงหน้าวดั  
เรียกว่า ถา้จะเดินออกไปถนนดา้นหนา้ของวดัจะตอ้งเดินขา้มสะพานขา้มคลองถึงจะไปได ้ 
เวลาหนา้นํ้ า นํ้ าก็จะท่วมถึงสะพาน แต่ถา้หนา้แลง้ก็จะเดินขา้มสะพานได ้ บริเวณศาลาการ
เปรียญนั้น เป็นอีกแบบหน่ึง  เป็นศาลาไมเ้ก่าๆ ทรุดโทรมอย่างเห็นไดช้ดั ไม่ค่อยจะมัน่คง
เท่าไหร่ หลงัคากผ็ผุงัดา้นหนา้จะมีโรงเรียนอยู่ เลก็ๆ รุ่นอาตมาก็เรียนท่ีน่ี วนัธรรมดา ก็เรียน
โรงเรียน แต่เลิกเรียนก็เข้าวดั มาเรียนหนังสือมอญกับพระท่ีวดัใหญ่ รุ่นอาจารย์เป็นรุ่น
สุดทา้ยท่ีเรียนมอญท่ีวดั ตอนท่ียงัเป็นลกูศิษยว์ดั  เจา้อาวาส คือ พระอธิการเอียง ท่านไดส้ร้าง
หอสวดมนตท่ี์เห็นอยูน้ี่ แต่ยงัไม่ดีเท่าน้ีหรอก ต่อมาอาจารยม์าบวชพระ ประมาณปี พ.ศ.2519
หอฉนัท่ีเป็นหอสวดมนตน้ี์ยงัไม่เสร็จดี พอวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2519 เจา้อาวาสมรณภาพ เจา้
อาวาสองคใ์หม่ก็มาสร้างต่อเติมหอสวดมนตเ์พ่ิมใหม่ และมีการสร้างศาลาการเปรียญหลงัท่ี
เห็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี” (พระครูนครเขมกิจ, 2553) 

 

 บริเวณดา้นหนา้ท่ีตั้งวดัตามท่ีเจา้อาวาสวดัใหญ่นครชุมน์องคปั์จจุบนั ไดก้ล่าวถึง ไดมี้
กลุ่มผูอ้าวุโสในหมู่บา้นไดเ้ล่าสอดคลอ้งกนัว่า  พื้นท่ีดินในบริเวณนั้น  จะมีถนนออกไปไกลมาก  
จะมีเป็นผืนดินเป็นหย่อมๆ เสมือนว่าเป็นลกัษณะเนินดิน ตรงเกาะกลางท่ีมีคลองนํ้ าลอ้มนั้น ใน
สมยัก่อนนั้นเดิมมีวดัตาผาตั้งอยู่ในบริเวณน้ี คือ ด้านหน้าของวดัใหญ่นครชุมน์    ต่อมานํ้ ามาก
หลากเซาะตล่ิงพงั นํ้ าสูงข้ึนเร่ือยๆ   ทาํให้ตอ้งยา้ยวดัตาผาออกไปจากท่ีตรงนั้น    ปัจจุบนั  ไม่

                                                           


 หมายถึง พื้นท่ีบริเวณดา้นหนา้วดั ยาวไปจนถึงดา้นหนา้ปากี และศาลาการเปรียญวดัใหญ่ฯในปัจจุบนั 
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ปรากฏภาพบริเวณพื้นดินท่ีกล่าวถึง  คงเหลือสภาพลาํนํ้ าแม่กลองท่ีมีระดบัความสูงเป็นเวิ้งนํ้ า
เท่ากนัทั้งหมด 

 นางฉลวย  จบัจุ ผูอ้าวุโสของชุมชน วยั 83 ปี  เดิมเป็นคนบา้นท่าอิฐ แต่งงานมาอยูบ่า้น
นครชุมน์ตั้งแต่อายสิุบกวา่ปี ไดเ้ล่าความหลงัเก่ียวกบัวดัใหญ่นครชุมน์ในอดีต  สมยัเม่ือเป็นเด็กวิ่ง
เล่นอยูท่ี่หาดทรายและพายเรือขายของตลอดเส้นทางของลุ่มนํ้าแม่กลองท่ีเห็นน้ี  

“  สมยัแต่ก่อน  ตอนฉันยงัเด็ก  ก็ตามครอบครัวไปขายของ ล่องเรือไปดว้ยนะ  จาก
เหนือไปใตข้องคุ้งนํ้ า   เห็น จาํได้ว่ามีเนินดิน กวา้ง อยู่กลางเป็นเกาะอยู่ตรงกลางแม่นํ้ า    
สมยัก่อน  ตอนแลง้กจ็ะเห็นวา่มนัเป็นเหมือนคลองคือ ตวัลาํคลองกจ็ะออ้ม  ถนนมาจบกนัใน
เขตวดัเก่า  แต่ก่อนมีตน้ไม ้มีป่าเยอะ  รกกว่าน้ี    ส่วนถนนก็มาจบกนัลึกเขา้ไปถึงเป็นวดั  มี
บา้นคน อยู่แถวท่ีดินตามตล่ิง  พอนํ้ ามนัสูงข้ึน  ตล่ิงมนัก็ทรุดลงไปเยอะมาก  พออยู่ไปๆ 
เร่ือยๆกไ็ม่ไหว    ตวัแม่นํ้าเองก็ไม่ไดเ้ป็นทางแนวตรงแบบน้ี   แต่ก่อนบา้นของคนนครชุมน์
และวดัใหญ่นครชุมน์จะอยู่ท่ีบริเวณดินเป็นกระหย่อม ๆ  คือ บางช่วงมนัก็มีนํ้ าท่วม บางท่ีก็
ไม่มี คือ มีนํ้าลอ้มบา้งเป็นบางแห่ง‛ (ฉลวย  จบัจุ , 2553) 

 ในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลอา้งอิงไดจ้าก นกัวิชาการมานุษยวิทยาและประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน
ของไทย  นายศรีศกัร วลัลิโภดม (2536: 55) กล่าววา่ วดัใหญ่หรือวดันครชุมน์ เป็นวดัท่ีสําคญัของ
ชาวมอญท่ีเป็นสามญัชนทัว่ไป วดัน้ีนอกจากจะมีอาณาบริเวณเป็นวดัใหญ่แลว้ ยงัมีความพยายามท่ี
จะสร้างพระสถูปเจดียม์อญแบบพระมุเตาขนาดใหญ่ให้เป็นประธานอีกดว้ย  แต่ทวา่สร้างไม่เสร็จ
สมบูรณ์เหลือให้แต่แค่ฐานพระสถูปอิฐรูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ท่ีต่อมาใช้เป็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปแบบมอญใหเ้ป็นท่ีเคารพบูชาของคนไทยทอ้งถ่ินแทน 

 ในขณะท่ีนกัวชิาการมอญลุ่มนํ้าแม่กลอง   นางอาํไพ มฆัมาน  (2550: 118) กล่าววา่  วดั
ใหญ่นครชุมน์ (วดันครชุมน์) เป็นศาสนสถานท่ีเก่าแก่ สร้างโดย ชาวมอญท่ีอพยพมาจากกรุงหง
สาวดี ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (รัชกาลท่ี 2) ไดเ้สด็จฯตามลุ่มนํ้ าแม่
กลองโดยเรือพระท่ีนัง่ ไดห้ยุดแวะชมอุโบสถและกราบนมสัการพระประฐานในโบสถ์  ต่อมาใน
สมยัรัชกาลท่ี 5 เสด็จฯโดยเรือพระท่ีนัง่ส่วนพระองค์ ไดท้รงแวะนมสัการเจา้อาวาส และพระ
ประธานในโบสถแ์ลว้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทใหป้ระชาชนและทายกทายกิาบาํรุงรักษา
พระอารามท่ีอยู่ในพระพุทธศาสนาน้ีให้งดงามตามประเพณี และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
โบราณโดยยดึหลกัรักษาประเพณีมอญไวใ้หดี้  ใหค้งการสวดมนตภ์าษามอญไวอ้ยา่ใหสู้ญหายไป  
 วดัใหญ่นครชุมน์เป็นวดัมอญท่ีเก่าแก่ตั้งอยู่หมู่ท่ี 6 ตาํบลนครชุมน์ อาํเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี มีศิลปะการก่อสร้างถาวรวตัถุภายในวดั เช่น กุฏิ ศาลา อุโบสถ พระเจดีย ์เป็นศิลปะ
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ของชาวมอญ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหเ้ป็นวดัโดยถูกตอ้งเป็นทางการเม่ือปี 
พ.ศ.2484   คณะสงฆส์ังกดัมหานิกาย 

 ตามประวติัของวดันั้นไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัว่าสร้างเม่ือใด   ส่วนขอ้สันนิษฐาน
ของคนเก่าแก่ เช่ือกนัวา่เป็นวดัท่ีสร้างยุคทวาราวดี มีอายุกว่าพนัปีมาแลว้ซ่ึงกลายเป็นวดัร้างแทบ
ไม่เหลือซาก  ต่อมาเม่ือมีกลุ่มคนมอญอพยพเขา้มาอยู ่โดยตั้งหลกัปักฐานมัน่คงแลว้   ไดส้ร้างวดั
ข้ึนใหม่ตรงท่ีวดัร้างเดิม แต่ยงัเป็นเพียงสาํนกัสงฆข์นาดเล็กพอใหพ้ระอยูไ่ด ้   
 ภายในวดัมีเสนาสนสงฆ ์มัน่คงแขง็แรง พระภิกษุสามเณร อยูจ่าํพรรษาตลอดมาไม่เคย
ขาด มีท่ีดินวดั 35 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา อาคารเสนาสนะสงฆ์ มี กุฏิ ศาลา พระอุโบสถวิหาร
โรงเรียนพระปริยติัธรรม พระเจดีย์ โรงเรียนวดัใหญ่นครชุมน์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
รายนามเจา้อาวาสเท่าท่ีรวบรวมไดมี้ดงัน้ี 

 1. พระอาจารยว์งั 

 2. พระอาจารยเ์ปล่ียน 

 3. พระอาจารยซ์อ้น 

 4.พระอาจารยช้ื์น 

 5. พระอาจารยเ์จ่ง 

 6. พระอธิการลนัได 

 7. พระอธิการเอียน 

 8. พระอธิการประเทิน 

 9. พระอธิการเทียน  (ปัจจุบนั) 

 ภายในบริเวณวดัมีความร่มร่ืนดว้ยร่มเงา ตน้โพธ์ิโบราณตน้ใหญ่หลายคนโอบอยู ่3 ตน้ ได้

บาํรุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีโดยถือวา่เป็นตน้ไมส้ําคญัแห่งพระพุทธศาสนา  ปัจจุบนั วดัใหญ่นครชุมน์ มี

เจา้อาวาสครองวดั คือ พระอธิการเทียน ญาณสัมปณฺโน ท่านเป็นพระอาจารยน์กัพฒันา สร้างสรรค์

ความเจริญให้แก่วดัใหญ่นครชุมน์ ด้วยการบูรณะกุฏิสงฆ์และสร้างกุฏิสงฆ์เพิ่มเติมให้พอเพียงแก่

พระภิกษุ-สามเณร สร้างเมรุ  สร้างศาลาคู่เมรุ สร้างศาลาธรรมสังเวช สร้างหอกลอง สร้างหอระฆงั ตดั

ถนนห่างจากวดัออกไป  เดิมถนนอยูติ่ดวดัเป็นท่ีของวดั เน่ืองจากใชพ้ื้นท่ีวดัสร้างอุโบสถหลงัใหม่ 

 พระอุโบสถ แห่งวดัใหญ่นครชุมน์ ไม่มีใครทราบอีกเช่นกนัว่าสร้างมาแต่เม่ือใด  เป็น

ศิลปกรรมแบบชาวมอญ ได้ชาํรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา  ก็ได้ทาํการบูรณะมาโดยตลอดทุกเจา้
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อาวาส ส่วนพระวิหารหลวงพ่อพญาแลมีความเก่าแก่เช่นเดียวกบัพระอุโบสถกรมศิลปากรจดทะเบียน

เป็นสมบติัโบราณของชาติไวเ้รียบร้อยแลว้  พระอุโบสถของวดั เป็นสถานโบราณวตัถุท่ีเก่าแก่มานาน

นบัร้อยๆปีทางวดัจดัการซ่อมแซมมาโดยตลอดจนไม่สามารถจะซ่อมแซมให้ดีไดอี้กต่อไป ปัจจุบนัมี

รอยแตกร้าวไปทั้งหลงั พระอธิการเทียนดาํเนินการสร้างหลงัใหม่ ถดัจากพระอุโบสถหลงัเก่า  

 ส่วนพระอุโบสถหลงัเก่าให้คงอนุรักษไ์ว ้เป็นสมบติัของคนนครชุมน์ และการทาํตามพระ

ราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จพระราชดาํเนินโดย

เรือพระท่ีนัง่ส่วนพระองคผ์่านและแวะนมสัการเจา้อาวาสและพระประธานในพระอุโบสถ เม่ือปีพ.ศ. 

2440  ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ประชาชน และทายกทายิกา ผูมี้ศรัทธาบาํรุงพระอาราม

น้ีไวใ้หน้านๆให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีรามญัไวด้ว้ย ทั้งให้ชาวบา้นผูมี้ศรัทธาและเจา้อาวาสให้

ดูแลรักษาวดัน้ีไวใ้ห้ดีดว้ย และใหรั้กษาตน้ศรีมหาโพธ์ิไวเ้พื่ออยูคู่่พระอารามน้ีจะไดง้ดงามต่อไป 

 พระอุโบสถหลงัใหม่ของวดัใหญ่นครชุมน์ สร้างไวใ้หญ่โตกวา่หลงัเก่า เร่ิมสร้างเม่ือวนัท่ี 

17 กรกฎาคม พ.ศ.2538  ปัจจุบนัไดมี้การจดังานยกช่ือฟ้า ปิดทอง ฝังลูกนิมิต สมโภชโบสถ์ใหม่เสร็จ

ส้ินเรียบร้อยแลว้เม่ือเดือนมกราคม  2555 ท่ีผา่นมา  รวมระยะเวลาการก่อสร้างโบสถใ์หม่ทั้งส้ิน  17 ปี  

 วหิารปากวีดัใหญ่นครชุมน์ 
 ปากี หรือ วหิารปากี ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้วดัใหญ่นครชุมน์  มีลกัษณะเป็นเนินดินสองชั้น  
ขนาดของปากี  มีความสูง  5.75  เมตร  กวา้ง  5.20 เมตร  ยาว 11.74 เมตร  ระเบียงชั้นบนสูง  2.80 เมตร  
กวา้ง  22.50  เมตร  ยาว  23.40  เมตร   ส่วนระเบียงชั้นล่างสูง  0.80  เมตร  กวา้ง  39.45 เมตร  ยาว  39.52  
เมตร   มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู ่2 องค ์  

 ประวติัความเป็นมาของสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ แห่งน้ี  ชาวบา้นเรียกกนัมาชา้นานแลว้วา่  ปากี
ซ่ึงอยู่เป็นศกัด์ิศรีแก่ชาวบา้นนครชุมน์ มาประมาณ 300 ปี   เป็นพุทธสถานท่ีเคารพนับถือตั้งอยู่
บริเวณหนา้วดัใหญ่นครชุมน์ หันหนา้ไปทางแม่นํ้ าแม่กลอง ซ่ึงชาวบา้นเช่ือวา่ฐานของวิหารปากี
นั้นเป็นฐานอิฐท่ีเคยบรรพบุรุษเคยจะก่อสร้างพระธาตุมุเตาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ  แต่ไม่
สาํเร็จ  จึงไดก่้อสร้างศาลาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ คือ  “หลวงพ่อพญาแล” ไวแ้ทน 
ในส่วนท่ีพระฐิติภทัร ฐานยตฺุโต (2553) ไดเ้รียบเรียงไวน้ั้น ไดต้ั้งสมมุติฐานไว ้2 ประการคือ  

 ประการแรก สร้างไวเ้พื่อเป็นเชิงเทินสอดส่องระวงัขา้ศึก ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

ตอนตน้ไดเ้กิดศึกสงครามระหวา่งไทยกบัพม่าท่ีเรียก กนัวา่สงครามเกา้ทบั ทา้วพระยามอญทั้งหลายท่ี
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ไดเ้ขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษตัริยไ์ทย เม่ือคร้ังรามญัพ่ายแก่พม่า ไดข้นัอาสามาประจาํ

หวัเมืองชายแดน เพื่อค่อยสกดักนัขา้ศึก ไม่ใหเ้ขา้ถึงกรุงไดโ้ดยง่าย จึงไดส้ร้างเชิงเทินน้ีไว ้

 ประการท่ีสอง สันนิษฐานวา่ ชาวมอญท่ีอพยพมาอยูบ่ริเวณน้ี ไดส้ร้างไวเ้พื่อท่ีจะสร้างองค์

พระเจดีย ์จาํลองพระธาตุมุเตา แต่สร้างไม่สําเร็จจึงไดแ้ต่ส่วนท่ีเป็นฐานเท่านั้น (พระธาตุมุเตาเป็นสัญ

ลกัณ์เจดียท่ี์บรรจุพระบรมอฏัฐิของพระพุทธเจา้ท่ีชาวมอญให้ความเคารพและศรัทธามาก จึงคิดท่ีจะ

จาํลองเอาไวเ้พื่อระลึกถึงบา้นเกิดเมืองนอน ) ลุล่วงมาจนถึงปัจจุบนัน้ีน่าจะมีอายุราว 300 กวา่ปี ส่วนคาํ

วา่ ปากี นั้นน่าจะมาจากช่ือของผูส้ร้างในคร้ังแรก คือพระอาจารยกี์ ภาษารามญัเรียกวา่ อาจากี จนเรียก

ผดิเพี้ยนมาเป็น ปากี ในปัจจุบนั 

 

 
 

 ภาพท่ี 9 วหิารปากีในอดีต ถ่ายเม่ือปี พ.ศ. 2525 

ท่ีมา: กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์ 

 

‚ราว พุทธศกัราช 2479   พ้ืนท่ีดงักล่าว    ไดร้กร้างเป็นป่าทึบ พระอธิการเข่ง เจา้อาวาสวดัใหญ่

นครชุมน์ ในสมยันั้นไดเ้กิดนิมิตเห็น  องค์พระไดม้าประดิษฐานอยู่บนนั้น  จึงเล่านิมิตนั้นให้

ชาวบา้นฟัง แลว้ชวนกนัถากถางทาํความสะอาดบริเวณนั้นแลว้ ไดด้าํริกนัว่าจะตอ้งหาองคพ์ระมา
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ประดิษฐานเพ่ือเป็นท่ีสักการะบูชาตามนิมิตของพระอธิการเข่งใหไ้ด ้  บงัเอิญมีชาวบา้นจากนคร

ชุมน์ ช่ือนายฟอง จบัจุ ไดไ้ปหางานทาํท่ี พระนคร (กรุงเทพ) และไดพ้าํนกัอยู่ท่ีวดัตองปุ (วดัชนะ

สงคราม บางลาํภู ซ่ึงเป็นวดัมอญท่ีกรมพระบวรมหาสุรสิงห์นาถ วงัหนา้ สร้างไว)้ ไดม้าแจง้วา่ บดัน้ี

ทางวดัตองปุ ไดมี้ผูมี้จิตรศรัทธาสร้างพระประธานถวายเป็นจาํนวนมาก จนไม่มีท่ีจะตั้งบูชา จึงดาํริ

ใหไ้ปถวายวดัต่าง  ๆตามหวัเมืองท่ียงัไม่มีพระประธาน ดว้ยบารมีขององคพ์ระไดด้ลใจทาํให ้  นาย

ฟอง  จบัจุ ขอพระพุทธรูปท่ีมีลกัษณะการสร้างแบบรามญั พร้อมรูปป้ันของปฐมอุบาสก ทั้ง 2 ท่าน 

ท่ีหมอบกราบอยู่หนา้องค์พระ จึงแจง้ความประสงค์นั้นต่อพระครูหลบัเจา้อาวาสวดัในขณะนั้น   

เม่ือท่านทราบว่านายฟองขอไปเพ่ือใหชุ้มชนชาวมอญไดส้ักการะบูชา ท่านก็มีความยินดีเป็นอย่าง

มากท่ีจะถวายให ้เม่ือทราบดงันั้นแลว้ พระอธิการเข่งและชาวบา้นก็รีบปรึกษากนั ดว้ยว่าจะทาํยงัไร

ถึงจะไดไ้ปอญัเชิญพระพุทธรูปองคน้ี์ มาไดโ้ดยเร็ววนั ท่ีประชุมเห็นตรงกนั ว่าควรใหน้ายเตา ง่วน

หอม ซ่ึงเป็นผูช้าํนาญในการพายทา้ยเรือ (สมยันั้นการคมนาคมไม่สะดวกเหมือนปัจจุบนั การ

เดินทางท่ีสะดวกสุดคือการลองไปทางนํ้ าเท่านั้น) เป็นหวัหนา้ทีมและไดมี้ผูข้นัอาสา อีก 8-9 คน 

ประกอบไปดว้ย  พระเฟ่ียง ง่วนหอม(ลูกชายนายเตาซ่ึงบวชพระอยู่ในขณะนั้น)  พระเสนาะ 

เสลาคุณ ช่างทองชุบ เสลานนท ์(ช่างแกะลวดลายประจาํวดัใหญ่ นายล่ิม เสลาคุณ นายแซ 

เสลาคุณ  ไดเ้ช่าเรือโยงแจว(เรือบรรทุกขา้วมีลกัษณะทอ้งเรือกลมใหญ่) และลกูเรืออีก 3-4 คน พาย

จากแม่นํ้าแม่กลองไปตามเส้นทางเดินเรือจนออกสู่แม่นํ้าเจา้พระยา แลว้ตดัเขา้คลองบางลาํภู และ

ข้ึนจากเรือเดินเทา้อีกกวา่กิโลจึงไปถึงจุดหมาย คือวดัตองปุนั้นเอง รวมระยะเวลาการเดินทางไปรับ

หลวงพ่อวดัตองปุมาประดิษฐาน ณ วดัใหญ่นครชุมน ์ประมาณคร่ึงเดือน ในปีพุทธศกัราช 2479 จึง

ไดอ้ญัเชิญหลวงพ่อข้ึนประดิษฐานบนวิหารปากี เพ่ือเป็นท่ีสกัการะของชาวมอญนครชุมน์เร่ือยมา 

ต่อมาพระอธิการเทียน ญาณสมฺปํฺโณ(พระครูนครเขมกิจ)  เจา้อาวาสวดัใหญ่นครชุมน์ปัจจุบนั

ท่านไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของสถานท่ีแห่งน้ี เพราะเป็นท่ีเคารพสักการะบูชาของคนมอญนคร

ชุมน์และประชาชนทัว่ไปท่ีมาขอพร ต่างไดป้ระสบกบัความสาํเร็จตามความประสงค ์ มาชา้นาน

และสถานท่ีแห่งน้ีเร่ิมชาํรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ท่านจึงไดป้รึกษาชาวบา้น  เพ่ือหารือในการ

ท่ีจะบูรณะและซ่อมแซม ส่วนท่ีชาํรุดทรุดโทรมไป ใหค้งทนถาวรสืบต่อจนถึงชนรุ่นหลงั  จึงเร่ิม

ปฏิสงัขรณ์เร่ือยมา ตามกาํลงัศรัทธา อน่ึง พระครูนครเขมกิจ (เทียน ญาณสมฺปํฺโณ) ท่านไดด้าํริท่ี

จะถวายช่ือใหห้ลวงพ่อวดัตองปุเสียใหม่  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ชาวบา้นทัว่ไปมกัเรียกช่ือหลวงพ่อต่างกนั 

เพราะไม่รู้ช่ือท่ีแทจ้ริง ต่างเรียก หลวงพ่อปากี  หลวงพ่อวดัใหญ่ หรือกห็ลวงพ่อแลบา้ง  ท่านพระครู
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นครเขมกิจ  จึงคิดท่ีจะถวายช่ืออนัเป็นศิริมงคลให้กบัชนทัว่ไปไดเ้รียกขาน  ท่านจึงไปปรึกษาเจา้

อาวาสวดัโพธ์ิทยัมณีท่ีจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงท่านเป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชนทัว่ไปท่านจึงถวาย

ช่ือเป็น พระพุทธพญาแล (หรือหลวงพ่อพญาแล) ความหมาย คือ เพ่ือการดูแลรักษาใหค้นนครชุมน์

อยูเ่ยน็เป็นสุข  พน้จากเพศภยัต่างๆนั้นเอง  เพราะตั้งแต่อญัเชิญท่านมาประดิษฐาน ณ ท่ีแห่งน้ี  ก็ทาํ

ให้ชาวมอญนครชุมน์ประสบความร่มเยน็ตลอดมา  ส่วนองค์พระนั้นหล่อดว้ยทองเหลืองทั้งองค ์ 

พระเมาลีถอดประกอบได ้(คร้ังเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทองเหลืองหายาก ไดถ้กูโจรกรรมถอดเอาไป

ช่างชุบช่างประจาํวดัไดห้ล่อข้ึนมาสวมให้ใหม่โดยหล่อติดกบัเศียรพระ) พุทธลกัษณะเป็นแบบ

ศิลปะรามญั ปางโปรด อุบาสกชาวมอญสองคน  ซ่ึงเป็นพ่อคา้วานิชจาก สุวรรณภูมิ ในสมยัพุทธกาล 

ช่ือ ตปุสสะ กบั ภทัลิกะ หรือ ชาวมอญเรียกกนัว่า ตะเปาว-ตะโป้ ซ่ึงเป็นอุบาสก 2 คนแรกของพุทธ

ศาสนา ท่ีไดถ้วายขา้ว สตัตุผง-สตัตุกอ้น แด่พระองค ์หากสังเกตท่ีพระหตัถด์า้นขวาขององคพ์ระจะ

มีลายเสน้นูนแปดเสน้นั้น  หมายถึงพระเกศาของพระองคท่ี์ไดป้ระทานใหส้องอุบาสก  คือก่อนท่ีทั้ง

สองจะทูลลาจากไปไดข้อพระเกศาต่อพระองค ์ เพ่ือนาํไปบูชาท่ีเมืองมอญ  พระองคจึ์งประทานให้

แปดเสน้ ซ่ึงความหมายของเสน้พระเกศาทั้งแปด หมายถึง มรรคมีองคแ์ปดนัน่เอง  ปัจจุบนั พระเกศา

ธาตุ ไดป้ระดิษฐาน ณ เจดียช์เวดากอง ในประเทศพม่า ส่วนพระนอนกบัรอยพระพุทธบาทนั้นได้

สร้างข้ึนมาใหม่ในสมยัพระอธิการเข่ง  พระนอนไดส้ร้างตามตาํนานพระราหูของคนมอญ ซ่ึงเล่ากนั

วา่พระราหูไดน้บัวา่ตนเองสามารถกลืนกินพระอาทิตยไ์ด ้เป็นรองกแ็ต่พระอินทร์เท่านั้น คร้ันไดย้ิน

วา่องคพ์ระศาสดาผูเ้ป็นใหญ่ในโลกน้ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ดว้ยสาํคญัวา่ตนเองเป็นผูมี้ฤทธานุภาพมากกว่า

ผูใ้ด จึงแสดงอานุภาพของตนใหป้ระจกัษว์า่ใหญ่เหนือใครๆทั้งปวงในโลกน้ี แต่จะทาํใหต้วัของตน

นั้นใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถเหนือพระพุทธองคไ์ด ้ถึงแมพ้ระองคบ์รรทมอยู่ก็ตาม  การบูรณะ

พระวิหารปากีนั้น เจา้อาวาสและชาวบา้นไดช่้วยกนัทาํมาโดยตลอด  คร้ังล่าสุดหลงัคาชาํรุดทรุด

โทรมมาก  จึงมีการบูรณปฏิสงัขรณ์ จนแลว้เสร็จสมบูรณ์  อย่างท่ีเห็นอยู่ในขณะน้ี  ในวนัข้ึน 15 คํ่า 

เดือน 10 ( กนัยายน )ของทุกปี  จะมีการสมโภชวิหารปากีแห่งน้ี   มีการบวงสรวง   โดยชาวบา้น

มาร่วมพิธีกรรมตลอดจนการทาํบุญอุทิศ  แด่บรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ และ ประเพณีตกับาตร

นํ้าผึ้ง  การปิดทองนมสัการองคพ์ระพุทธพระยาแล  พระนอน  รอยพระพุทธบาทจาํลอง ซ่ึงเป็นธรรม

เนียมปฏิบติั มาเป็นเวลาชา้นาน ‛(พระฐิติภทัร ฐานยตฺุโต, 2553) 
 

“วดัใหญ่นครชุมน ์เป็นวดัเก่าแก่และเป็นศูนยร์วมของชาวมอญในแถบน้ี  คนเฒ่าคนแก่  
เล่าว่า คนมอญเช่ือว่าคนก่อนๆอพยพมาจากเมืองมอญขนขา้วของมาตั้งบา้นอยู่บริเวณน้ี  มี
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วิหารปากี มีหลวงพ่อพญาแลเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของคนในบา้น  เช่ือกนัว่าฐานอิฐตรงวิหารปากี
เขาจะสร้างพระธาตุแบบพระธาตุมุเตา  แต่สร้างไม่สาํเร็จ” มีคาํบอกเล่าเก่ียวกบัความเช่ือใน
อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยข์องหลวงพ่อพญาแล  ท่ีประดิษฐานบนวิหารปากี  ท่ีสามารถขจดัปัดเป่า
โรคภยัไขเ้จ็บได ้ ดว้ยการไปปิดทององคพ์ระท่าน  จากนั้นใหน้าํเศษทองท่ีติดอยู่มาปิดตาม
อวยัวะในร่างกายท่ีมีอาการเจ็บปวด  วนัรุ่งข้ึน  อาการเจ็บปวดเหล่านั้นก็จะหายไปอย่างน่า
อศัจรรย”์ (คมสรร  จบัจุ , 2553) 

 

 ดงันั้นวดัใหญ่นครชุมน์ และวหิารปากี จึงเป็นสถานท่ีท่ีสาํคญัยิง่ต่อคนมอญนครชุมน์  และผู ้

ท่ีเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่ีอยู่โดยรอบอีกด้วย  ท่ีสําคญัไปกว่านั้นคือ  เป็นสถานท่ีจดังาน

ประเพณีในรอบปีท่ีมีมาอย่างยาวนาน   และ ยงัมีการจดังานสําคญัของวดัและหมู่บา้น เช่น งานผา้ป่า

ประจาํปี  งานประกวดแฟนซีมา้ และโคเทียมเกวียน ซ่ึงเจา้อาวาสวดัใหญ่นครชุมน์ไดส้นบัสนุนให้มีการ

จดังานดงักล่าวข้ึนมา  ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับจากคนในชุมชนและคนนอกชุมชนท่ีสนใจมาร่วมชมงานเป็น

อนัมาก  โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีนําม้าและโคมาประกวดซ่ึงมาจากจงัหวดัอ่ืน  เช่น  เพชรบุรี นครปฐม 

กาญจนบุรี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 10 วหิารปากีในปัจจุบนั ถ่ายเม่ือ ปี พ.ศ. 2554 
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 ส านักปฏิบัติธรรมศานตินันทวนั 
 ในความเช่ือท่ีเกิดข้ึนจากแรงศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวบา้นนครชุมน์  

ซ่ึงมิไดจ้าํกดัวงอยู่เพียงวดัใหญ่นครชุมน์  ศาสนสถานประจาํหมู่บา้นท่ีมีมาอย่างยาวนาน   การ

เกิดข้ึนของสาํนกัปฏิบติัธรรมศานตินนัทวนั  หรือท่ีคนบา้นนครชุมน์เรียกขานวา่ “สํานกัแม่ชี” หรือ 

“บา้นยายชี”  ก็ดีนั้น  แสดงให้เห็นถึงความเช่ือในคาํสอนของพระพุทธเจา้ ท่ีมีอยูใ่นวิถีชีวิตของคน

ท่ีน่ีอีกแบบหน่ึง 

 คุณยายชีทองเจือ  แสงมณี  บอกเล่าถึงเร่ืองราวความเป็นมาในการก่อกาํเนิดของสํานกั

ศานตินนัทวนั ท่ีไดก่้อตั้งข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 79/3 หมู่ท่ี 4 บา้นนครชุมน์ มีพื้นท่ี

ประมาณ เกือบ 5 ไร่  สํานกัแม่ชีน้ี  เกิดข้ึนมาโดยความตั้งใจของคุณยายชีถนอม เสลานนท ์ทายาท

สายตระกูลพระยาทองผาภูมิ  เพื่อให้เป็นท่ีพึ่งของสตรีทั้งหลายและเป็นสถานท่ีปฎิบติัธรรมขจดักิ

เลศ ทาํจิตใจให้ผอ่งแผว้  ใสสะอาด  ยึดมัน่ในพระธรรม และ ปฏิบติัตามคาํสอนขององคส์ัมมาสัม

พุทธเจา้ ยดึปฏิบติั ศีล 8 การก่อตั้งสาํนกัศานตินนัทวนันั้น  มีผูร่้วมก่อตั้งจาํนวน 3 ท่าน คือ คุณยาย

ชีถนอม  เสลานนท ์ คุณยายชีทองเจือ แสงมณี  และ คุณยายเชียง เสลานนท ์  เป็นผูบ้ริจาคท่ีดินให ้

นอกจากน้ียงัไดรั้บทุนดาํเนินการในการก่อสร้างจากการทาํผา้ป่าสามคัคีจากญาติสนิทมิตรสหาย  

และผูมี้จิตศรัทธาทั้งในและนอกหมู่บา้น  บริเวณภายในสํานกัแม่ชีนั้น จะเต็มไปดว้ยป้ายคาํสอน

ทางธรรมมากมาย  มีห้องใหญ่ชั้ นสองของสํานักแม่ชีในการสวดมนต์ทาํวตัรปฏิบัติ  และมี

พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ท่ีสร้างข้ึนเพื่อไวก้ราบไหวบู้ชา (ทองเจือ  แสงมณี, 2554) ในช่วง

เทศกาลสงกรานต ์ตั้งแต่วนัท่ี 13 ถึง 15 เมษายนของทุกปี  บา้นนครชุมน์มีประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ 

หรือบุญส่งข้าวแช่  ซ่ึงมีครัวเรือนท่ีประกอบพิธีดังกล่าว  ส่งข้าวแช่มาท่ีสํานักแม่ชีแห่งน้ีด้วย

เช่นเดียวกนั   

 ปัจจุบนั  สํานกัศานตินนัทวนั  เปิดใช้เป็นสถานท่ีฝึกอบรมขดัเกลาจิตใจ ปฏิบติัธรรม 

และจดัทาํเป็นสถานท่ีให้บริการแก่ทางราชการและเอกชนให้ความรู้และอบรมพุทธศาสนิกชน

โดยทัว่ไปดว้ย   โดยส่วนใหญ่ จะเป็นโรงเรียนในสังกดัอาํเภอบา้นโป่งและจงัหวดัราชบุรีมาขอใช้

เป็นท่ีเขา้ค่ายอบรมธรรมะ  ตลอดจนบริษทัเอกชน  สถานศึกษาจากต่างจงัหวดัท่ีทราบข่าวมาขอให้

จดัอบรมบุคลากรของตนดว้ย  ซ่ึงทางสาํนกัศานตินนัทวนัไดจ้ดัใหต้ามความเหมาะสม  
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 9.2  ความเช่ือในเทพยดา 

 คนมอญนครชุมน์มีความเช่ือวา่เทพยดา  เทวดามีอยูจ่ริง และมีทั้งท่ีเป็นเทวดาผูช้าย และ 
นางฟ้าท่ีเป็นผูห้ญิง   ซ่ึงมีความหมายอยา่งมาก  การทาํกิจกรรมประเพณีในทอ้งถ่ิน  มกัจะมีการไป
บนบานสานกล่าวให้เทพ เทวดา บนชั้นฟ้าช่วยให้สําเร็จลุล่วง  แต่การส่ือสารระหวา่งกนันั้น  จะ
อาศยัการบนบานผา่นเจา้พ่อก็ดี  หลวงพ่อพญาแลท่ีวิหารปากีให้ช่วยบอกต่อให้  ดงัจะเห็นไดจ้าก
ในการจดังานประเพณีท่ีตอ้งจดักลางแจง้  เจา้ภาพ หรือผูจ้ดังาน มกัจะให้มีการไปบนบานสาน
กล่าวขอใหเ้ทวดาเปิดฟ้า เปิดทาง มิใหมี้เหตุเภทภยั หรือ ปัดเป่าลมฝนพายใุหจ้างหายไป   
 ในความเช่ือของคนท่ีน่ี เช่ือวา่ เทวดา นางฟ้ามีจริง  มีอยูท่ ัว่ไป  จะตอ้งบูชาเคร่ืองสังเวย
และจดัทาํบา้นตอ้นรับเทวดา นางฟ้าทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  คือ การทาํขา้วแช่ถวายต่อ
เทวดาและนางฟ้าท่ีจะมาปีละหน่ึงคร้ัง ความเช่ือดงักล่าวยงัคงกระทาํตามประเพณีมาโดยตลอด
หากแต่ไม่มีใครระบุไดว้่าเทวดานั้นคือเทพองค์ใดท่ีมีช่ือชดัเจน  บา้งก็ว่าเป็นพระอินทร์  แต่ส่วน
ใหญ่จะไม่ทราบวา่เทวดาท่ีทาํพิธีตั้งเคร่ืองสังเวยบูชานั้นเป็นอยา่งไร  ในขณะท่ีนางฟ้าท่ีอยูใ่นความ
เช่ือของคนมอญนครชุมน์  ส่วนใหญ่ระบุได้ว่าเป็นนางสงกรานต์ท่ีตอ้งมารับเคร่ืองสังเวยท่ีบา้น
นางสงกรานตเ์ป็นประจาํทุกปี  แต่ความเช่ือวา่เป็นนางสงกรานตคื์อนางฟ้า หรือ เทวดาฝ่ายหญิง  ก็
ไม่ไดบ้อกวา่นางสงกรานตมี์ช่ืออะไรบา้ง  โดยรวมจะเอ๋ยถึงนางฟ้า คือ นางสงกรานตท่ี์มารับเคร่ือง
บูชาขา้วแช่ทุกๆปี 
 ปัจจุบนั  เร่ืองของความเช่ือเร่ืองเทวดา นางฟ้า เร่ิมมีการพูดถึงน้อยลง  เน่ืองจากผูบ้อก
เล่าเร่ืองเหล่าน้ี คือผูสู้งวยั ผูอ้าวุโสในชุมชนท่ีเสียชีวิตไปตามกาลเวลา   ดว้ยเพราะชราภาพ  เร่ือง
เล่าท่ีเคยไดรั้บฟังผา่นตาํนานก็ดี  นิทาน หรือ เร่ืองเล่าต่างๆ ก็เร่ิมตกหล่น และ ลืมเลือนไป 
 

 9.3 ความเช่ือในเร่ืองเจ้าพ่อ   

 เจา้พ่อ ในความเช่ือของคนมอญนครชุมน์ คือ ผูที้่มีบารมี  มีอาํนาจ  แต่ไม่ใช่เทวดา 

ส่วนใหญ่ความเชื่อในเร่ืองเจา้พ่อจะเห็นเด่นชดัในวิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายมอญโดยทัว่ไป

เช่นกนั   เจา้พ่อที่ปรากฏและเป็นที่ยอมรับในบา้นนครชุมน์  มีอยูห่ลายท่าน และมีการจดัตั้งศาล

เจา้พ่อให้เป็นท่ีกราบไหวบู้ชา  ดงัจะกล่าวถึงตามสถานท่ีท่ีตั้งศาลเจา้พ่อ ตามลาํดบั ดงัน้ี 
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 ศาลเจ้าพ่อช้างพนั (ปะจุ๊เจินง่ิม) 
 ความเช่ือเก่ียวกบัเจา้พอ่ชา้งพนั ท่ีชาวบา้นไดบ้อกต่อเล่าขานกนัมา คือ เจา้พอ่ผูมี้อาํนาจ 

มีบารมีสูง  แต่ไม่ใช่เทวดา   เจา้พอ่ชา้งพนัสามารถใหคุ้ณ ใหโ้ทษกบัคน บา้นเรือน  ชุมชนได ้ หาก

ไม่กระทาํหรือปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามธรรมเนียม 

 เจา้พอ่ชา้งพนั  สถิตอยูท่ี่ศาลเจา้พอ่ชา้งพนั (ฮอ๊ยปะจุ๊เจินง่ิม)ซ่ึงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิประจาํ

หมู่บา้นนครชุมน์   ตั้งอยู่บริเวณกลางหมู่บา้น  หมู่ท่ี 4  ตรงดินบริเวณศาลเป็นเนินดินเต้ียๆมีตน้

พิกุล ตน้มะขาม  และจอมปลวกขนาดใหญ่  เล่าต่อกนัมาวา่ ศาลเจา้พ่อชา้งพนั เป็นศาลเจา้โบราณ  

ภายในมีดาบ และหมวกทหารโบราณ งาชา้ง เคร่ืองดนตรี   ท่ีมีคนมาถวายใหก้บัเจา้พอ่   

 บริเวณโดยรอบศาล  ได้มีศาลเล็ก ๆ เป็นศาลเจา้ของจีน (ปาโหน่กปังกุง)  และ ศาล

เจา้ของไทย (ปะจุ๊อะเลอะห์ปอง) รายลอ้มอยู ่  เป็นท่ีรับรู้ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีดลบนัดาลให้คนท่ีมา

บนบานสานกล่าว  ไดป้ระสบผลสาํเร็จตามท่ีไดข้อพรไว ้ นอกจากน้ี ศาลเจา้พ่อชา้งพนัแห่งน้ี  ยงัมี

ความสําคญัอย่างยิ่งสําหรับพิธีกรรมบวชนาคมอญ  ท่ีต้องมากระทาํพิธีกรรมในการกราบไหว้

เคารพเจา้พ่อช้างพนั  ไม่กระทาํมิได ้ มิฉะนั้นจะถือว่าพิธีกรรมการบวชนาคมอญไม่ครบสมบูรณ์  

เน่ืองจากศาลดงักล่าวเป็นท่ีเคารพสักการะของคนมอญนครชุมน์ และหมู่บา้นใกลเ้คียงทั้งในตาํบล

นครชุมน์และตาํบลใกลเ้คียงดว้ย  

 “เต็ดปะจุ๊”   คืองานประจาํปี  ในทุก ๆ ปี  เม่ือถึงเดือนส่ี ภายหลงัเสร็จส้ินเทศกาล

สงกรานตแ์ลว้  ชาวบา้นจะมีการทาํบุญประจาํปี  คนในหมู่บา้นท่ีนบัถือจะมาทาํพิธีไหวข้อขมาและ

ขอบคุณเจา้พอ่ชา้งพนัและศาลเจา้ไทยและศาลเจา้จีน ซ่ึงกระทาํ  2 คร้ัง   

 งานแรกเป็นงานรวมร่างทรงและลูกศิษยท่ี์นบัถือเจา้พ่อ  มีนางเต้ียม เป็นเจา้พิธี ในพิธี

ไหวจ้ะมีดาบท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนองคเ์จา้พ่อชา้งพนั เพราะ  “เจา้พ่อท่านเป็นทหาร  ดาบเป็นอาวุธ

ของท่าเจา้พ่อ  เป็นตวัแทนของเจา้พ่อ” (เต้ียม บุญนพ, 2553)  ชาวบา้นท่ีถือตนว่าเป็นลูกศิษยข์อง

องค์เจา้พ่อจะนาํอาหารคาวหวานมาถวาย ไดแ้ก่ ก๋วยเต๋ียวผดั ขนมตม้ บวัลอย ขา้วเหนียว ถัว่แปบ 

ส้ม มะพร้าว เหลา้ขาว 1 ขวด วางไวบ้นพานมีดอกเข็มสีแดงและธูปเทียน  พร้อมทั้งมีผา้นุ่ง และผา้

สีต่างๆวางไวใ้นถาด นอกจากน้ีจะตั้งสาํรับคาวหวานอีกสํารับหน่ึงไวบ้นเส่ือกลางลาน มีกา้นกลว้ย

มดัเป็นทรงสามเหล่ียมคลา้ยกระโจมเล็ก  วางไวข้า้ง ๆ สาํรับ    
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“ลกูศิษยท่ี์นบัถือเจา้พ่อจะซ้ือหม ูซ้ือไก่มาถวายเจา้พ่อ  ทาํขนมวา่ถวายเจา้พ่อ  บา้นไหน

ท่ีมีหนา้ท่ีเอาหมอน เอาเส่ือมากจ็ะตอ้งเอามาทุกปี  ถือเป็นหนา้ท่ี  เอาขา้วสารและเกลือมาเขา

ร่วมพิธีดว้ย  เพ่ือใชเ้สกลงอาคม หลงัเสร็จพิธีแลว้ก็นาํกลบัไปบา้น  เพ่ือใชปั้ดเป่าส่ิงชัว่ร้าย

ได”้ (ปราณี สงัมิ, 2553) 

 เม่ือทุกคนพร้อมจะเร่ิมพิธีโดยเจา้พิธีบอกกล่าวแก่เจา้พอ่ชา้งพนั จากนั้นก็เร่ิมเขา้ทรง วง

ดนตรีเร่ิมบรรเลงเพลงต่างๆท่ีมีจงัหวะสนุกสนาน เจา้พิธีจะทรงเป็นเจา้พ่อชา้งพนัเป็นคนแรก ร่าง

ทรงจะนุ่งผา้ท่ีเตรียมไว ้ จากนั้นร่างทรงอ่ืนๆก็จะเขา้ทรงตาม และชวนกนัฟ้อนรําอยา่งสนุกสนาน 

บา้งก็เป็นพญาครุฑ  บา้งก็เป็นบรรพบุรุษมอญ บา้งก็เป็นบรรพบุรุษจีน  ขณะทรงไปไดร้ะยะหน่ึง  

เจา้พิธีจะรําออกมายงัสาํรับท่ีตั้งไวท่ี้กลางลาน  แลว้พดูเป็นภาษามอญบอกกล่าวกบัเจา้ท่ี  จากนั้นจึง

เทอาหารใส่ยงัโจมกา้นกลว้ย  แลว้จึงใช้ดาบฟันให้กา้นกลว้ยขาด มีการจุดประทดั หลงัจากนั้นก็

กลบัเขา้ไปยงัศาลแลว้ไต่ถามคนท่ีมาบนบานกนัซ่ึงส่วนมากจะขอให้ประสบความสําเร็จในกิจการ

งานต่างๆและการดาํเนินชีวิต  บา้งก็ขอให้เจา้พ่อช่วยแกไ้ขปัญหาขอ้งใจ เม่ือหมดการไต่ถามร่าง

ทรงก็จะทาํนายความร่มเยน็เป็นสุขและเภทภยัต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน  พร้อมทั้งบอกวิธีแกไ้ข จากนั้นก็

ทาํพิธีเชิญเจา้พ่อออกจากร่าง  บรรดาร่างทรงและผูเ้ขา้ร่วมพิธีก็จะไหวเ้จา้พ่อช้างพนัอีกคร้ังหน่ึง  

แลว้จึงนาํเคร่ืองเซ่นท่ีเตรียมมากลบัไปยงับา้นของตน  

 ความเช่ืออีกอยา่งหน่ึงในวนัทาํพิธีนั้นจะมีการบนดว้ยไข่ตม้,ไก่,หวัหมูและประทดั ว่า

กนัวา่หากใครจะบนขอไม่ให้ลูกหลานถูกเกณฑ์ทหารจะไม่ประสบความสําเร็จ เพราะเจา้พ่อท่าน

โปรดทหาร เพราะเช่ือตามตาํนานวา่เจา้พ่อชา้งพนัเป็นทหาร สมยัก่อนเวลาออกงานปีจะมีการเล่น

ทะแยมอญ มีเคร่ืองดนตรีเป็นซอดว้ง ตะโพน ระนาดเป็นท่ีครึกคร้ืน  ปัจจุบนัไม่ไดมี้การละเล่น

ดงักล่าวแลว้ 

 ส่วนงานท่ีสองนั้น  เป็นการทาํบุญทางพุทธศาสนา เรียกว่า “ทาํบุญกลางบา้น” หรือ 

“ทําบุญประจําปีศาลเจ้าพ่อช้างพัน” จะจัดข้ึนบริเวณลานหน้าศาลเจ้าพ่อช้างพัน ราวเดือน

พฤษภาคมในวนัขา้งข้ึน  ตอนเชา้ชาวบา้นจะนิมนตพ์ระสงฆแ์ละเณรท่ีจาํพรรษาท่ีวดัใหญ่นครชุมน์

มาตกับาตรและถวายภตัตาหารเชา้ หลกัจากนั้นจึงนิมนตพ์ระสงฆอ์งคอ่ื์นๆกลบั เหลือเพียง 1องค ์
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เพื่อแสดงธรรมเทศนา 1 กณัฑ์ ให้ชาวบา้นท่ีมาทาํบุญไดฟั้ง และ “เพื่อให้เจา้พ่อประจาํศาลไดส้ดบั

พระธรรมเทศนาดว้ย” (สุขศรี ซือมงกง, 2552) 

 ความเช่ือเร่ืองอิทธิฤทธ์ิของเจา้พ่อชา้งพนัมีมาอยา่งยาวนาน  คาํบอกเล่าของคนรุ่นก่อน 

เก่ียวกบัอาํนาจบารมีท่ีจะดลบนัดาล หรือขจดัปัดเป่าความวุ่นวายของผูท่ี้มาสักการะและบนบาน

สานกล่าวนั้นเป็นท่ีโจษจนัโดยทัว่กนั  นายมอง  เกตุเจริญ (2553) ไดเ้ล่าถึงเร่ืองเล่าท่ีบอกต่อกนัมา

หลายชัว่อายุคนแลว้วา่ ในสมยัก่อน คนมอญจากเมืองมอญมีเจา้พ่อช้างพนัท่ีดูแลปกปักรักษากลุ่ม

คนมอญมาตลอด  เม่ืออพยพยา้ยถ่ินฐานมาตั้งบา้นเรือนท่ีบา้นนครชุมน์ เจา้พ่อชา้งพนัก็ตามมาดูแล

ดว้ย  และ รู้กนัวา่ท่านเป็นแม่ทพัข่ีช้าง และมีชา้งในการควบคุมเป็นกองทพันบัพนัตวั  หากแต่เจา้

พ่อช้างพนัจะไม่มีรูปเหมือน หรือรูปเคารพแต่อย่างใด เพราะตามความเช่ือของคนมอญนครชุมน์

นั้น เจา้พ่อจะมาปรากฏและสถิตอยู่ในส่ิงท่ีพิเศษไม่เหมือนใคร และจะส่ือสารถึงคนไดต้อ้งมีร่าง

ทรงมาเป็นผูส่ื้อสาร  หากมีส่ิงใดปรารถนาให้นึกถึง ระลึกถึงและมากราบไหวส้ักการะก็จะไดรั้บ

ผลตามท่ีปรารถนา 

 มีเร่ืองเล่ากนัต่อ ๆ มาวา่ ในสมยัก่อนท่ียงัไม่มีสะพานขา้มแม่นํ้ าแม่กลองไปฝ่ังวดัม่วง  

ตอ้งใชพ้าหนะคือ เรือ ในการเดินทางขา้มฝ่ัง มีพ่อคา้โค กระบือเดินทางผา่นมาจะนาํสัตวไ์ปขายฝ่ัง

บา้นม่วง ตอ้นฝงูโค กระบือไปอยา่งไรก็ไม่มีตวัใดจะลงนํ้าขา้มไปอีกฝ่ัง จนไดพ้กัคา้งอยูท่ี่บา้นนคร

ชุมน์อยู่อีกวนัหน่ึง พ่อคา้โค กระบือรายนั้นไดฝั้นเห็นว่า มีฝูงช้างตวัใหญ่มากมายยืนกั้นขวางริม

แม่นํ้ าท่ีจะขา้มฝ่ังไปทางบา้นม่วง ในฝันเห็นวา่มีช้างมากเกินท่ีจะนบัไดเ้ต็มผืนนํ้ าไปหมด เม่ือต่ืน

ข้ึนจึงไดเ้ล่าให้เจา้ของบา้นท่ีให้ท่ีพกัซ่ึงเป็นคนมอญนครชุมน์ มีคนแกฝั้นให้แลว้บอกว่า ฝงูชา้งท่ี

เห็นนั้น คือ บริวารของเจา้พ่อช้างพนัท่ีดูแลอาณาเขตท่ีบา้นนครชุมน์ พ่อคา้ท่ีมาจากต่างถ่ิน หรือ 

ผูค้นนอกชุมชนผา่นไปผา่นมาตอ้งแวะมากราบไวบู้ชากนัทุกคน จึงไดแ้นะนาํให้พ่อคา้โค กระบือ

รายน้ี ไปจุดธูปตั้งเคร่ืองเซ่นไหว ้บอกกล่าวขอทางกบัเจา้พ่อช้างพนั เม่ือบอกกล่าวเสร็จ พ่อคา้ได้

ไปตอ้นฝงูสัตวข์องตนเองลงนํ้าใหม่อีกคร้ังดงัปาฏิหาริย ์ ฝงูโค กระบือทั้งหลายพากนัเดินลงนํ้ าวา่ย

ขา้มแม่นํ้ากนัไปอยา่งน่าอศัจรรย ์
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 เจา้พ่อช้างพนั หรือ เจา้พ่อมอญองคอ่ื์น ๆ จึงมกัจะเห็นเป็นส่ิงพิเศษท่ีดูแลว้เด่นชดั ไม่

เหมือนใคร  สาํหรับคนมอญบา้นนครชุมน์ จะปรากฏในรูปของจอมปลวกใหญ่มากใหเ้ห็นสะดุดตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 บริเวณศาลเจา้พอ่ชา้งพนั หมู่ท่ี 4  ถ่ายเม่ือ ปี 2554 
 

 เจ้าพ่อหมู่ 5 (ปะจุ๊เกาะเกริง)  
 เจา้พ่อเกาะเกริง   เป็นเจา้พ่อท่ีอยู่ปกปักรักษาเขตแดนและคนในชุมชนบา้นนครชุมน์  

หมู่ท่ี 5  ซ่ึงชาวบา้นไดต้ั้งเป็นศาลเจา้ท่ีของคนในชุมชนหมู่ท่ี 5 ให้ความเคารพ  มีงานต่าง ๆ เช่น 
งานบวช นาคท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่ 5 ตอ้งไปเคารพกราบไหวบ้อกกล่าว  ศาลเจา้พ่อแห่งน้ีอยูลึ่กไปทาง
ทา้ยหมู่บา้นนครชุมน์    

 เจ้าพ่อปู่ โพธ์ิศรีวชัิย หรือ ศาลประจ าวดั (ฮ๊อยตะละทาน) 
 เป็นศาลเจา้ท่ีตั้งอยูห่นา้ตน้โพธ์ิกลางลานวดั  ถดัจากหอฉนัไปทางซ้าย (หนัหนา้ไปทาง
หอฉนั) ไม่ทราบประวติัแน่ชดัวา่ตั้งข้ึนเม่ือไหร่  แต่คนในชุมชนเล่าวา่ “มีมานานแลว้  ตอนบวชก็
ตอ้งมาไหวส้ักการะขอขมา เพราะท่านเป็นเจา้ท่ีคอยคุม้ครองคนในบา้น” (เต้ียม บุญนพ, สัมภาษณ์: 
7 มีนาคม 2553) การกระทาํดงักล่าว  ไดมี้มาอยา่งยาวนานแลว้  และเม่ือมีบุคคลภายนอกชุมชนเขา้
มาในบริเวณวดั  จะตอ้งพามากราบไหวแ้ละบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงวตัถุประสงค ์ของการมาอยู่
ท่ีน่ี  โดยมีความเช่ือวา่เจา้พอ่ปู่ โพธ์ิศรีวชิยัมีหนา้ท่ีคอยดูแลอาณาเขตพื้นท่ีวดั เคยมีคาํบอกเล่ากนัมา
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วา่  หากมีชายใดมาบวชพระและจาํพรรษา หรือ จาํวดัแลว้  ไม่จุดธูปบอกกล่าวให้ท่านทราบในคืน
นั้นจะไดพ้บเจอตวัท่าน เหมือนมาเตือนวา่ไม่เคารพเจา้ท่ีอยา่งท่าน 
 ปัจจุบนัความเช่ือเจา้พ่อปู่ โพธ์ิศรีวิชยั ยงัคงอยูใ่นวิถีชีวิตของคนมอญนครชุมน์ และยิ่ง
ทวคีวามเช่ือเพิ่มข้ึน   

 ศาลเจ้าพ่อปู่ จอมทอง 
 ในบรรดาเจา้พ่อท่ีได้รับความเคารพนับถือจากคนมอญนครชุมน์   เจา้พ่อปู่ จอมทอง
เป็นเจา้พ่อองคล่์าสุด ไม่มีผูใ้ดช้ีชดัลงไปไดว้า่ ท่านเจา้พ่อมีลกัษณะเป็นเช่นไร หรือมีความเป็นมา
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวใด ร่างทรงแปงเป็นร่างทรงขององคเ์จา้พอ่ปู่ จอมทอง มาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 
2550 ไดบ้อกเล่าว่า ท่านเจา้พ่อไดเ้ลือกท่ีจะมาอยูท่ี่บริเวณตน้จนัทน์แห่งน้ี โดยมีจอมปลวกขนาด
ใหญ่เป็นรูปลกัษณ์ใหเ้ห็นถึงองคท์่าน ภายหลงัมีการจดัทาํเป็นศาลไมท้รงสูงลอ้มจอมปลวกไว ้
 ปัจจุบนั  ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ไดมี้การจดัทาํพิธีเซ่นไหวเ้จา้พ่อและมีการแสดร้อง
รําทาํเพลง และการเล่นผกีระดง้  ผสุ่ีม ผขีอ้ง ในบริเวณดงักล่าวดว้ย 
 

 9.4 ความเช่ือเร่ืองผ ี
 คนมอญนครชุมน์มีความเช่ือเร่ืองผีอยู ่ 2 ประเภท คือ 1. ผีบรรพบุรุษ คือ  ผีมอญ หรือ            

ผบีา้น ผเีรือน และ 2. ผทีัว่ ๆ ไป คือ ผปีระจาํหมู่บา้น พระภูมิเจา้ท่ี ผเีร่ร่อน 
 

  9.4.1.ความเช่ือเร่ืองผบีรรพบุรุษ 

  ผมีอญ หรือผบ้ีาน ผเีรือน  

   นางประเทือง เสลานนท์ ผูท่ี้เป็น ‚โตง้‛ หรือ  ‚คนทรง‛ ซ่ึงเป็นตาํแหน่งผูน้าํใน

การประกอบพิธีโดยลกัษณะของโตง้แลว้จะตอ้งเป็นคนท่ีอยูใ่นศีลในธรรม  ไดรั้บการยอมรับจาก

คนในสังคมว่าประพฤติชอบ ประพฤติดี  โตง้บอกวา่ ‚การนบัถือผีบรรพบุรุษ‛ ของคนมอญนคร

ชุมน์  คือ การแสดงความเคารพกตญัํูต่อบรรพชน ปู่ ยา่ตายายในตระกูลของตน โดยควบคู่ไปกบั

การยดึมัน่ในพระพุทธศาสนา     

  จากตาํนานท่ีบอกเล่าถึงเหตุในการนบัถือผบีรรพบุรุษจะมีการอา้งอิงพระพุทธเจา้

อยูเ่สมอมีตาํนานเล่าวา่ในสมยัพุทธกาล เศรษฐีผูห้น่ึงมีภรรยาสองคน ภรรยาหลวงไม่มีลูกจึงอิจฉา

ฆ่าลูกภรรยานอ้ย ตาย ภรรยาเศรษฐีทั้งสองน้ีเม่ือตายไปก็พยาบาทจองเวรฆ่าลูกของอีกฝ่ายสลบักนั

ไปทุกชาติ ชาติสุดทา้ยฝ่ายหน่ึงเกิดเป็นผี อีกฝ่ายเกิดเป็นมนุษย ์ ต่างมีลูกดว้ยกนัทั้งคู่ ฝ่ายผีไล่ตาม
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กินลูกมนุษย ์มนุษยจึ์งหนีไปพึ่งพระพุทธเจา้ซ่ึงประทบัอยู ่ณ เวฬุวนัมหาวิหาร พระองคท์ราบความ

เป็นมาโดยตลอดดว้ยพระอภิญญาณ จึงแสดงพระธรรมเทศนาแก่นางผีและมนุษย ์จนทั้งสองไดคิ้ด

เลิกจองเวรกนั ต่อมานางผีไดไ้ปอยูก่บัมนุษย ์ช่วยเหลือมนุษยแ์ละชาวเมืองทั้งหลาย บงัเกิดผลดีมี

โภคทรัพยส์มบูรณ์มัง่คัง่ จึงกลายเป็นประเพณีสืบต่อกนัมาของชาวมอญในการนบัถือผบีา้นผเีรือน 

  ในอีกตาํนานหน่ึงกล่าววา่ สมยัพุทธกาล มีครอบครัวหน่ึงยงัเหลือแต่มารดาและ

บุตรชาย มารดาไดไ้ปสู่ขอหญิงสาวมาเป็นภรรยาบุตรชาย แต่หญิงคนนั้นเป็นหมนั มารดาจึงคิดจะ

หาหญิงสาวคนใหม่มาให้ ภรรยาหลวงกลวัภรรยาใหม่จะรวมหวักบัแม่สามีรังแกตน นางจึงไปหา

ภรรยาใหม่ใหส้ามีดว้ยตวัเอง เม่ือภรรยาใหม่ตั้งครรภห์ญิง  ภรรยาหลวงก็เอายาผสมอาหารให้แทง้

ลูกถึง 2 คร้ัง พอคร้ังท่ี 3 ภรรยาใหม่ไม่แทง้ แต่ทารกขวางทอ้งจึงตายทั้งกลม ก่อนส้ินใจนางได้

กล่าวจองเวร และได้ไปเกิดเป็นแมวในบา้นภรรยาหลวง  เม่ือสามีจบัไดจึ้งฆ่าภรรยาหลวงตาย 

ภรรยาหลวงไปเกิดเป็นแม่ไก่อยูใ่นบา้น เม่ือแม่ไก่ออกไข่ แม่แมวก็มากินไข่หมดทุกคร้ัง แม่ไก่แคน้

ใจจึงอธิษฐานให้ไปเกิดใหม่เป็นแม่เสือ ฝ่ายแม่แมวไดต้ายไปเกิดเป็นแม่เน้ือ  พอแม่เน้ือตกลูก แม่

เสือก็มาจบักินลูกของแม่เน้ือ แม่เน้ือตายไปเกิดเป็นยกัษิณี ฝ่ายแม่เสือตายไปเกิดเป็นหญิงสาวใน

เมืองสาวตัถี เม่ือคลอดลูกยกัษิณีก็มาจบัลูกของเธอกินถึง 2 คร้ัง พอคร้ังท่ี 3 นางจึงหนีกลบัไปคลอด

ลูกท่ีบา้นเกิด ยกัษิณีก็ไดต้ามไปอีก หญิงสาวจึงอุม้ลูกหนีเขา้ไปในพระวิหาร ขณะนั้นพระพุทธเจา้

กาํลงัแสดงธรรมอยู ่หญิงสาวขอให้ทรงช่วยเหลือ พระพุทธองคจึ์งเรียกนางยกัษิณีและหญิงสาวมา

ให้สติว่าเวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร  เม่ือยกัษิณีไดฟั้ง จึงไดคิ้ดและเลิกจองเวรนับแต่นั้นมา 

พระพุทธองคไ์ดต้รัสสั่งให้หญิงสาวพายกัษิณีไปบา้น เล้ียงดูอยา่งดี ยกัษิณีจึงตอบแทนบุญคุณดว้ย

การบอกฝนฟ้านํ้าท่าเพื่อการเพาะปลูก หญิงสาวจึงไดผ้ลิตผลดีคา้ขายร่ํารวย เม่ือชาวเมืองทราบเร่ือง

จึงพากนัเคารพบูชาเล้ียงดูนางยกัษิณี และไดรั้บผลดีเช่นกนั ชาวเมืองจึงพากนันบัถือนางยกัษิณีสืบ

ต่อมา(องค ์บรรจุน, 2552) 

  คนมอญนครชุมน์ ให้ความสําคัญกับผีบรรพบุรุษ หรือท่ีเรียกว่า  ผีมอญ ใน

บางคร้ังเรียกว่า ผีบา้นผีเรือน ซ่ึงหมายถึง ผีผูซ่ึ้งเป็นตน้ตระกูล  บรรพชนและบุพการี  ตลอดจน

ญาติพี่น้องท่ีล่วงลับไปแล้ว  ซ่ึงได้สิงสถิตอยู่ท่ีเสาเอกของบ้านโดยผีบา้นในแต่ละตระกูลจะมี

สัญลกัษณ์ของแต่ละตระกูลท่ีอาจเหมือนหรือต่างกบัตระกูลอ่ืนก็ได ้เช่น ผีเต่า ผีงู ผีไก่ ซ่ึงจะไม่ทาํ
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อนัตรายหรือทาํเป็นไม่เห็น  เช่น ถา้ถือผีเต่า เม่ือเห็นเต่าก็จะทาํเป็นไม่เห็น หรือพูดวา่ ‚เต่าเน่า หรือ 

เต่าเหมน็‛ ใหห้นีไปใหพ้น้ หรือถา้ตอ้งกินก็จะตอ้งนาํไปเซ่นไหวผ้บีรรพบุรุษเสียก่อน เพราะเช่ือวา่

ถา้กินโดยไม่เซ่นไหว ้อาจทาํใหเ้กิดส่ิงไม่ดีต่อครอบครัวไดว้ธีิแกไ้ขคือตอ้ง ‚รําผ‛ี 

  ในเร่ืองน้ี นางประเทือง  เสลานนท ์คนทรง หรือโตง้  ไดช้ี้ให้เห็นถึงความพิเศษ

ในการถือผีว่าสามารถเปล่ียนแปลงผีตระกูลได ้  เม่ือก่อนตระกูลของสามีตน คือ ถือผีเต่า  เม่ือถึง

เวลาตอ้งทาํเคร่ืองไหว ้คือแกงเต่า  รู้สึกวา่ไม่สะดวกในการหาเต่ามาทาํแกง   ทาํให้รู้สึกไม่สบายใจ 

จึงขอเปล่ียนผตีระกลู เป็นผปีลาแทน  เพราะหาง่ายสะดวกต่อการจดัหามาทาํแกงเซ่นไหว ้   

  นอกจากน้ียงัมีสัญลกัษณ์ผีตระกูลอาจเป็นดาบ แหวน หรือผา้ ซ่ึงคนในตระกูล

จะตอ้งรักษาส่ิงของดงักล่าวให้ดีเสมือนเป็นตวัแทนบรรพบุรุษ การสืบทอดผีบรรพบุรุษของคน

มอญนครชุมน์ จะสืบทอดผ่านลูกชายคนโต ท่ีเรียกว่า ‚ตน้ผี‛ ลูกสาวจะไม่มีสิทธ์ิในการสืบทอด 

เพราะเม่ือแต่งงานก็จะไปถือผีของสามี ซ่ึงตอ้งตดัขาดจากผีเดิมโดยการทาํพิธีคืนผี  หรือท่ีเรียกว่า 

ลุมตา คือการจดัเคร่ืองเซ่นไปบอกกล่าวท่ีเสาผีวา่จะแยกเรือน ในแต่ละบา้นตอ้งมีเสาผี (เสาเอก) 

เป็นท่ีเก็บของใชข้องผ ีคือ กระบุงหรือหีบ ภายในประกอบดว้ย ผา้ผี (ผา้นุ่ง ผา้ห่ม) และแหวนผี ซ่ึง

เป็นแหวนทองหวัพลอยแดง ซ่ึงตอ้งเก็บรักษาดูแลให้ดี อยา่ให้ของหาย ผา้ขาดชาํรุด หากชาํรุดสูญ

หายตอ้งหามาเปล่ียนใหม่ มิฉะนั้นผีอาจลงโทษให้คนในตระกูลให้เจ็บไขไ้ดป่้วย ซ่ึงจะแกไ้ขได้

ดว้ยการรําผเีช่นกนั  

  9.4.2 พธีิกรรมการนับถือผบีรรพบุรุษ  

  การร าผี 

  การรําผี นั้ นจะกระทาํเฉพาะเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีผิดปกติข้ึนในบ้าน หรือมี

ขอ้ผิดพลาดบางประการเกิดข้ึน ซ่ึงเรียกว่า ‚ผิดผี‛ เช่น มีคนในบา้นหายไป หรือเจ็บป่วยโดยไม่

ทราบสาเหตุ หญิงตั้งครรภพ์ิงเสาบา้น มีคู่สามีภรรยาท่ีเป็นคนนอกผีมานอนในบา้นในลกัษณะผวั

เมีย ครอบครัวทาํมาหากินไม่ข้ึน เกิดอุบติัเหตุรุนแรง เจา้บา้นหรือหัวหนา้ครอบครัวจะไปหาโตง้

ทาํนาย สําหรับบา้นนครชุมน์ โตง้ประเทืองจะไม่ทาํนายให้ การทาํนายจะเป็นหน้าท่ีของหมอดูผู ้

เฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้น ซ่ึงจะเรียกวา่ ‚หมอใบพลู‛ หรือ นายโอม หิมะรุน เป็นผูท้าํนายทายทกัให้ หาก

การทาํนายบ่งบอกวา่เหตุอาเพศนั้นเป็นเพราะผทีาํ ก็ตอ้งจดัพิธีรําผเีพื่อเป็นการขอขมา 
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  ‚ซ่ึงนางประเทือง  เสลานนท ์  ผูเ้ป็น โตง้ หรือ คนทรง  ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงหนา้ท่ี

ของโตง้นั้นมีบทบาทมากเพราะในการเตรียมการทั้งหมด โตง้จะตอ้งเป็นผูก้าํกบัดูแล

ขั้นตอนทุกอย่างโดยละเอียด ตั้งแต่การปลูกโรงพิธี การเตรียมของประกอบพิธี เช่น 

ขนมผี อาหารคาวหวาน ผา้นุ่งผา้ห่ม อุปกรณ์การรํา การแต่งตวั เป็นตน้   การรําผีมกั

กระทาํกนัในเดือนคู่หรือช่วงฤดูแลง้ ตั้งแต่เดือน 4-6 หา้มจดัพิธีในวนัพระเพราะตอ้งเขา้

วดัทาํบุญถือศีล การจดังานภายในตระกลูเดียวกนัหา้มจดังานเกินปีละ 1 คร้ัง  ซ่ึงเป็น

ขอ้กาํหนดไวต้ามท่ีคนรุ่นก่อนบอกเล่ากนัมา  แต่น่าจะเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมการจดั

งาน ตอ้งมีรายละเอียดปลีกยอ่ยค่อนขา้งมากและมีค่าใชจ่้ายในการจดัท่ีค่อนขา้งสูง และ

อาจมีงานท่ีมงคล และไม่เป็นมงคลท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งยกเวน้กเ็ป็นได‛้ (ประเทือง, 2551) 
 

  งานในท่ีน้ีรวมตั้งแต่ โกนจุก งานบวช งานแต่งงาน งานศพ ในการจดัพิธีรําผีน้ี

ตอ้งบอกกล่าวญาติทุกคนท่ีนบัถือผเีดียวกนัใหม้าทั้งหมด ในวนัสุกดิบก่อนวนัทาํพิธี 1 วนั ปลูกโรง

พิธีข้ึน 1 หลงั ภายในบริเวณบา้นของตน จดัเตรียมเคร่ืองเซ่นและอุปกรณ์รําผีซ่ึงจดัไวเ้ป็นชุดๆ ตาม

จาํนวนสมาชิกในตระกูล  ตอ้งหาวงป่ีพาทยม์อญประกอบพิธี เล่นเพลงไปตามแต่ละบทเฉพาะ ป่ี

พาทยแ์ละโตง้ตอ้งรู้ขั้นตอนของพิธีกรรมทั้งหมดอยา่งดี ท่ารําและเพลงตอ้งสัมพนัธ์กนั 

  โต้งประเทือง ได้อธิบายว่าสําหรับการทาํนายว่ามีเหตุอะไรและจะต้องรําผี

หรือไม่นั้น นบัแต่อดีตจนถึงยคุก่อนท่ีตนเองจะรับหนา้ท่ีคนทรงนั้น การทาํนายหาเหตุของการผิดผี

และกาํหนดว่าจะตอ้งรําผีหรือไม่อย่างไร ดูเหมือนจะเป็นหน้าท่ีของโตง้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่

เม่ือตนเองรับหนา้ท่ีเป็นโตง้แลว้ ไม่ประสงคท่ี์จะรับทาํหนา้ท่ีทาํนายหรือกาํหนดวา่จะตอ้งรําผีเพื่อ

แกไ้ขการผดิผ ีดว้ยเหตุผลส่วนตวัท่ีเกรงวา่เจา้บา้นหรือผูท่ี้ผดิผ ีจะเขา้ใจเจตนาผิดไป หรืออาจจะทาํ

ใหเ้ขา้ใจไดว้า่ท่ีทาํนายไป แลว้กาํหนดวา่ตอ้งรําผ ีทั้งๆท่ีอาจไม่จาํเป็นก็ได ้

  ประเด็นน้ีจะเก่ียวกบัเร่ืองของค่าใช้จ่าย  เพราะการจดัพิธีรําผีตอ้งใชเ้งินจาํนวน

ค่อนขา้งมาก เพราะตอ้งจดัหาของเซ่นไหว ้และจดัเตรียมสถานท่ี วงป่ีพาทยม์อญดว้ย ซ่ึงจะอยูใ่น

การบริหารจดัการโดยโตง้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัหากาํหนดให้เจา้ของบา้น ซ่ึงเจา้ของบา้นจะ

มอบเงินดงักล่าวใหโ้ตง้จดัการ โตง้ประเทืองจึงหลีกเล่ียงเพื่อไม่ให้เกิดขอ้ครหา ‚ทาํนายเพื่อให้รําผี

เพื่อให้โตง้มีรายได้‛ ขอ้สําคญัในพิธีรําผี คือ เม่ือบา้นใดจดัพิธีรําผีข้ึน ทุกคนในตระกูลจะตอ้งมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



78 

 

ร่วมงาน ไม่ว่าแยกบา้นไปอยู่ห่างไกลเพียงใด หากยงัมิไดท้าํพิธีแยกผี (แยกผีไปอยู่ท่ีบา้นของ

ตนเอง) ก็ถือเสียวา่ยงัเป็นผีเดียวกนั หากมีความผิดเกิดข้ึนก็จะตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั และหากไม่

มาร่วมงาน จะถือวา่การรําผใีนคร้ังนั้นไม่สะอาด ไม่หลุดหรือไม่ขาดจากความผดิ 

  จากการท่ีพิธีการรําผี มีขั้นตอนและวิธีการท่ีมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก  ทาํให้ใน

ปัจจุบนัน้ี  มีเจา้บา้นบางราย ตอ้งการเปล่ียนแปลง ตดัทอน รายการบางอย่างออกไป เพื่อประหยดั

ค่าใช้จ่ายและย่นย่อเวลา ซ่ึงในการร้องขอของเจา้บา้นดงักล่าว  โตง้ประเทืองจะไม่ยินยอมโดย

เด็ดขาด เพราะรายละเอียดและขั้นตอนของการรําผนีั้น เป็นการกาํหนดจากครูบาอาจารยสื์บทอดต่อ

กนัมาหลายชัว่อายุคน หากกระทาํการไม่ถูกตอ้งตามท่ีครูกาํหนด ย่อมไม่ส่งผลดีต่อตนเองและผู ้

ร่วมพิธีน้ีแน่นอน หากเจา้บา้นยงัคงยืนยนัเช่นเดิม  โตง้ประเทืองจะปฏิเสธในการทาํพิธีรําผีให้ เจา้

บา้นส่วนใหญ่ก็จะยินยอมทาํตามท่ีโตง้กาํหนด ในขณะท่ีมีบางรายยกเลิกท่ีไม่ทาํพิธีรําผี มกัจะพบ

กบัปัญหาหรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติในครอบครัวต่อไป เพราะยงัไม่หลุดหรือขาดจากความผิด บาง

รายถึงแก่ชีวติโดยไม่ทราบสาเหตุ ยกตวัอยา่งครอบครัวหน่ึงท่ีเป็นตน้ผีและนอ้งชายของตน้ผีอาศยั

อยู่ดว้ย วนัหน่ึง ตน้ผีไดล้ม้ป่วยลง ไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลจงัหวดัราชบุรี ไม่พบสาเหตุของการ

ป่วย ตน้ผีไปรักษาหมอท่ีใดก็ไม่สามารถรักษาอาการป่วยได้ โตง้ไดต้รวจและทรงดูพบว่ามีการ

กระทาํไม่ดี เกิดข้ึนในบา้น แต่ผา้ผีในหีบและแหวนพลอยอยูค่รบถว้น  จึงทาํให้ครอบครัวน้ีไม่ทาํ

พิธีรําผี ตามคาํแนะนาํของโตง้ ต่อมาตน้ผีไดเ้สียชีวิต ไม่นานนกัน้องชายตน้ผีก็เจ็บป่วยไม่ทราบ

สาเหตุ เช่นเดียวกนั  จนในท่ีสุด  เม่ือป่วยหนกัจึงไดรั้บสารภาพวา่ไดไ้ปทาํกระทาํผิดเชิงชูส้าวโดย

ไม่ไดใ้ห้คนในบา้นรู้  จึงเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆข้ึนในครอบครัวน้ี  เหตุการณ์ดงักล่าวจึงยิ่ง

สนบัสนุนใหค้วามเช่ือเร่ืองผบีรรพบุรุษ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งยดึถือและปฎิบติัตามโดยไม่ควรหลีกเล่ียง   

  การรับผี 

  การรับผี คือ การสืบทอดผีเรือน หรือ ผีบรรพบุรุษ โดยบุตรชายคนโต ท่ีเรียกว่า 

‚ตน้ผี‛ หรือเจา้ของผี เป็นผูสื้บทอดหรือเป็นผูรั้บผี  คือเม่ือพ่อแม่เสียชีวิตแลว้ บุตรชายคนโตและ

ครอบครัวจะตอ้งรับผ ีเล้ียงผคืีอ เซ่นไหวบ้รรพบุรุษ    การรับผีคือการรับ ‚ห่อผา้ผี‛ ภายในมีแหวน

ผ ี ซ่ึงมีหวัเป็นพลอยหรือทบัทิม  ตวัแหวนอาจจะเป็นทองหรือนาค  ผูรั้บผีจะตอ้งรักษาของเหล่าน้ี

ให้ดี  ถา้หายจะตอ้งจดัหามาใหม่ให้ดีกวา่เดิม  ซ่ึงแหวนผีจะเอาไปขายไม่ได ้ เน่ืองจากมีความเช่ือ
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ท่ีว่า แหวนผีคือมรดกของบรรพบุรุษ  ต้องรักษาให้ดี  ถ้าเอาไปขายจะทาํให้ชีวิตตนเองและ

ครอบครัวหรือญาติในตระกูลปีเดียวกนัตอ้งประสบปัญหาหรืออาจเจ็บไขไ้ดป่้วย ลม้ตายและไม่มี

ความสุขความเจริญ   

  นางหนูเล็ก  ป่ันปี ใหข้อ้มูลยนืยนัถึงผลท่ีเกิดจากการเอาแหวนไปขาย  โดยเล่าถึง

เหตุการณ์ท่ีมีสมาชิกของครอบครัวคนหน่ึงแอบไปขโมยแหวนผีไปจาํนาํโดยท่ีคนในครอบครัว            

ไม่รู้  ต่อมาคนท่ีขโมยก็เจบ็ป่วยอยูเ่ร่ือย ๆ โดยไปหาหมอก็ไม่พบสาเหตุของโรค  เม่ือป่วยจนอาการ

ไม่ไหวแลว้  จึงไดใ้ห้หมอใบพลูดูให้และทาํนายมาว่าไดมี้การกระทาํผิดกบัผีบรรพบุรุษ  โดยการ

ขโมยแหวนไป  ซ่ึงคนท่ีขโมย จาํตอ้งยอมรับโดยดี  เพราะรู้สึกเหมือนตนเองกาํลงัจะเสียชีวิต  และ

รับคาํว่าจะตอ้งรําผี เพื่อขอขมาต่อผีบรรพบุรุษ พร้อมทั้งตอ้งไปหาแหวนมาคืน (หนูเล็ก  ป่ันปี, 

2551) 

  เหตุการณ์ดงักล่าวไดถู้กบอกเล่าต่อ ๆ กนัไปในหมู่บา้นนครชุมน์ ทาํให้ความเช่ือ

ในการนบัถือผบีรรพบุรุษ จึงมีคาํอธิบายในอาํนาจของผบีรรพบุรุษท่ีสามารถลงโทษผูก้ระทาํผิด 

  ในอีกด้านหน่ึง ตามธรรมเนียมมอญลูกชายคนโตของตระกูลจะเป็นผูรั้บเป็น 

‚ตน้ผี‛ แต่หากไม่มีลูกชายคนโตจะให้นอ้งชายถดัไป หรือถา้ไม่มีลูกชายเลยก็จะให้ลูกชายคนโต

ของนอ้งชายพ่อเป็นคนรับแทน ผูรั้บเป็น ‚ตน้ผี‛ ตอ้งประกอบพิธีเก่ียวกบัผีบา้นทุกอยา่ง เช่น พิธี

เล้ียงผแีละพิธีรําผ ีนอกจากน้ี ‚ตน้ผ‛ี ยงัทาํหนา้ท่ีดูแลปกครองกลุ่มเครือญาติในสายตระกูลเดียวกนั

ไม่ให้ฝ่าฝืนขอ้ห้ามขอ้ปฏิบติัหรือ ‚ผิดผี‛ และเม่ือมีพิธีกรรมเก่ียวกบัผีบา้น สมาชิกในสายตระกูล

ตอ้งมาร่วมพิธีท่ีบา้น ‚ตน้ผ‛ี อนัแสดงถึงเครือญาติท่ีมีความผกูพนักนั 

  จึงเห็นไดว้า่ หากสายตระกูลใดไม่มีลูกชาย ก็ถือวา่หมดผีตระกูล ถึงกบัตอ้งถอน

เสาเอก หรือเสาผไีปถวายวดั แลว้แต่ทางวดัจะนาํไปใชใ้นกิจการใด  การถอนเสาเอกตอ้งทาํพิธีรําผี 

และบา้นท่ีถอนเสาผีออกเรียกวา่ ‚บา้นตลาด‛ ท่ีใครๆ ก็สามารถข้ึนไปได ้ส่วนผีบา้นตระกูลนั้นจะ

ถูกเชิญไปอยูท่ี่ศาลเพียงตาท่ีสร้างข้ึนใหม่บริเวณหนา้บา้น ตามปกติจะมีการเล้ียงอาหารท่ีศาลเพียง

ตาปีละสามคร้ังติดต่อกนัสามปี หลงัจากนั้นจึงเลิกเล้ียง แต่ยงัจะไม่ร้ือศาลทิ้ง ส่วนลูกผูห้ญิงท่ี

แต่งงานแลว้เม่ือออกจากตระกลูเดิมหรือผเีดิมตอ้งไปนบัถือผทีางสามี ดว้ยการจดัเคร่ืองเซ่นไหวเ้สา

ผ ีเรียกวา่ พิธีคืนผ ีหรือ "ลุมตา" ถือเป็นการส้ินสุดจากการนบัถือผเีดิม 
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  การเลีย้งผบีรรพบุรุษ 

  การเล้ียงผบีรรพบุรุษของคนมอญนครชุมน์  ส่วนใหญ่กาํหนดไวท่ี้ 3 ปีคร้ัง  และ

จะประกอบพิธีในเดือนคู่  มกันิยมเล้ียงระหวา่งเดือน 4 หรือ เดือน 6  ท่ีไม่ใช่วนัพระ หรือ วนัเสาร์  

และหากเคยทาํในเดือนใด ก็จะทาํในเดือนนั้นตลอด    โดยส่วนใหญ่แลว้ จะถูกกาํหนดโดยโตง้  

ยกเวน้วา่มีเหตุ ไดแ้ก่  หญิงในตระกลูตั้งครรภ ์ หรือมีคนในตระกูล เสียชีวิต  จะห้ามบา้นนั้นจดัพิธี

เล้ียงผโีดยเด็ดขาด  ตอ้งใหผ้า่นไปครบปีก่อนถึงจะทาํได ้กล่าวคือ ตอ้งให้ผูห้ญิงนั้นคลอดลูกครบ 1 

ปี ก่อน และ คนตายไดต้ายครบขวบปี  จึงจะประกอบพิธีเล้ียงผไีด ้ การงดเวน้ไม่ไหวอี้กกรณีหน่ึงท่ี

โตง้ประเทืองไดใ้ห้เพิ่มเติมคือ  คนในตระกูลผีบา้นเดียวกนั  ไดจ้ดัรําผีให้แก่ผีบา้นไปแลว้ในปีนั้น   

ซ่ึงเสมือนไดไ้หวบ้รรพบุรุษไปแลว้   

  พิธีเลี้ยงผี  เป็นพิธีท่ีรวมลูกหลานคนในครอบครัวในสายตระกูลมากันอย่าง

พร้อมเพรียง   ส่วนลูกสาวท่ีแต่งงานออกไปนบัถือผีอ่ืนจะมาช่วยงาน   และนาํของมาร่วมพิธีดว้ย 

ซ่ึงจะตอ้งกระทาํทุกๆคนไปอยา่งขาดมิได ้ ซ่ึงหากมีการเจ็บไขไ้ดป่้วยมาไม่ไดจ้ะฝากส่ิงของหรือ

เงินทองมาช่วยงาน  ซ่ึงคนมอญนครชุมน์จะตอ้งมาร่วมให้ได ้เพราะเป็นงานของตระกูลเดิมของตน    

ก่อนวนัเล้ียงผี  คนในครอบครัวท่ีเป็นลูกหลานในตระกูลผีท่ีจะจดังาน  ตอ้งทาํความสะอาดตรวจ

ตราดูห่อผา้ผวีา่อยูใ่นสภาพดีอยูห่รือไม่  โดยเฉพาะแหวนผ ี   

  ผูอ้าวุโสของหมู่บา้นท่ีในอดีตเป็นแม่คร้วของวดัใหญ่นครชุมน์บอกเล่าถึงการ

แบ่งหนา้ท่ีในการจดังาน 
 

  ‚ในส่วนของการเล้ียงผีนั้น   คนในครอบครัวจะแบ่งแยกหนา้ท่ีกนั  ในก่อน

วนังานจะมีการขอแรงญาติพ่ีน้อง เครือญาติท่ีถือผีเดียวกนั และคนในหมู่บ้านท่ีผูก

สมคัรรักใคร่กนัมาช่วยเตรียมขา้วของในการเล้ียงผี    ในวนังานท่ีเล้ียงผี โตง้มีอาํนาจใน

การสั่งการ  โดยจดัเตรียมความพร้อมของการจดังาน    จะมีขั้นตอนและรายละเอียด

สาํคญัอยู่ท่ี การเตรียมเคร่ืองเซ่นไหว ้ ซ่ึงจะมีจาํนวนเท่าใดนั้น มีเคร่ืองเซ่นอะไรบา้ง 

เช่น  แกงตม้ยาํ ตามสญัลกัษณ์ของผีบา้น ถา้ใครถือผีงู  ก็ตอ้งแกงตม้ยาํงู  ใครถือผีเต่า ก็

ตอ้งแกงตม้ยาํเต่า  ซ่ึงถา้หาไม่ไดอ้นุโลมให้ใชแ้ป้งมาป้ันเป็นรูปสัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์

แทนได‛้  (ลดัดา  สงัมิ,  2553) 
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  นอกจากน้ีก็มี ปลาช่อนย่าง ขา้วปากหมอ้ ขา้วเหนียวไม่มูนกะทิ มีขนมหวาน

ต่างๆ ไดแ้ก่ ขนมสะบา้ทอด ขนมนางแอบ ขนมกนัหลาว ขนมห่อใบตองน่ึง ขนมเปียกปูน ขนม

ขา้วตอกงา ส่วนผลไม ้ก็มีกลว้ย มะพร้าว เตรียมเทียนเล่มเล็ก นํ้ าสะอาด 1 ขนั พร้อมกรวยใบตอง

กน้แหลม ซ่ึงของจะตอ้งเอาตามจาํนวนเดิมตามท่ีเคยเซ่นไหวม้าก่อน ตามฐานะของแต่ละตระกูล

โดยจะไม่เพิ่มหรือลดแต่อยา่งใด ซ่ึงโตง้จะเป็นผูจ้ดัการตลอดพิธีกรรรม 

  วนัทาํพิธี   มีการตั้งผเีรือน หรือโรงพิธีชัว่คราว   ทาํดว้ยไมไ้ผจ่กัตอกสานทาํเป็น

หลงัคา มีแท่นวางเคร่ืองเซ่น หรือเคร่ืองบูชา มีเสาสูงแขวนเส้ือและหมวก หนา้เรือนผีมีตน้หวา้ซ่ึง

ชาวมอญเช่ือวา่มีผอียู ่ตามปกตินั้น จะสร้างในบริเวณบา้น และมีโตง้อยูใ่นเรือนพิธีหนา้แท่นเคร่ือง

บูชา เคร่ืองบูชาหรือเคร่ืองเซ่น ใส่อาหารต่างๆ ท่ีเตรียมไวก่้อนวนัพิธี 

  บางช่วงบางตอนท่ีสําคญัคือ การทรงร่างผีบรรพบุรุษของโตง้  ซ่ึงนางหนูแดง 

ป่ันปี ท่ีไดเ้ล้ียงผีบรรพบุรุษหรือผีบา้น ไดเ้ล่าถึงช่วงตอนท่ีโตง้ประเทืองไดท้รงรับผีบรรพบุรุษมา

อยู่ในร่างจะมีอากปักริยาท่ีเปล่ียนแปลงไป  มีการต่อวา่ต่อขานลูกหลานท่ีไม่เขา้มาในบริเวณลาน

พิธี เม่ือผบีรรพบุรุษในร่างโตง้โกรธก็จะร้องไห ้พดูเสียงดงักวา่เดิม  มีการกินอาหาร ป้อนอาหารให้

ผูท่ี้เป็นลูกหลาน  จนเสร็จพิธี ผีบรรพบุรุษออกจากร่างโตง้แลว้ อาการของโตง้ก็จะกลบัเป็นปกติ  

(หนูเล็ก  ป่ันปี , 2551) 

  คนมอญนครชุมน์ท่ีส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนจะไดมี้โอกาสทาํพิธีเล้ียงผีบรรพบุรุษ

มาแลว้ทั้งนั้น จึงมีประสบการณ์และเขา้ใจและบอกเล่าถึงเหตุการณ์ หรือรายละเอียดในการจดัพิธี

ได้เป็นอย่างดี  แมว้่าจะมีบางครัวเรือนท่ีไม่ได้ถือผีมอญหรือผีบรรพบุรุษแล้วก็ตาม เพราะทุก

ครัวเรือนมีประสบการณ์ตรงจากการไดเ้ขา้ร่วมพิธีตั้งแต่เยาวว์ยั  ส่วนบางครัวเรือนท่ีถือผีอ่ืน เช่น ผี

จีน  ผเีขมร  ผไีทย  ผลีาว  ก็สามารถอธิบายไดเ้พราะจะเห็นภาพการทาํพิธีของคนมอญนครชุมน์อยู่

เป็นประจาํ   และรู้สึกเสมือนตนเองเป็นส่วนหน่ึงของคนมอญนครชุมน์อีกดว้ย   

  การนบัถือผีบรรพบุรุษของบางตระกูลในบา้นนครชุมน์ ไดเ้ปลี่ยนแปลงไป 

โดยมีปัญหามาจากการเป็นครอบครัวขยาย ลูกหลานในตระกูลท่ีถือผีเดียวกนัเพิ่มจาํนวนมากข้ึน  

พฤติกรรมและความเป็นอยู่ การอบรมของคนในตระกูลที่ในระยะหลงั  ตอ้งแยกยา้ยไปเรียน

หนงัสือในตวัอาํเภอ และจงัหวดั  ในขณะที่มีการออกไปทาํงานขา้งนอกบา้นมากข้ึน คนมอญ
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นครชุมน์จึงมกัจะประสบกบัปัญหาที่มีการกระทาํโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์บา้ง  หรือ มีการกระทาํ

ผิดโดยสมาชิกท่ีถือผีตระกูลเดียวกนัแต่ต่างครอบครัว ผลจากการกระทาํ ‚ผิดผี‛ กลบัส่งผลมายงั

อีกครอบครัวหน่ึงในตระกูล เพราะเป็นสมาชิกตระกูลเดียวกนั แลว้ทาํให้ตอ้งมีการขอขมาลา

โทษผีบรรพบุรุษบ่อยคร้ัง ซ่ึงส่วนใหญ่ต้องมีการทาํพิธีรําผีทั้ งส้ิน นั่นหมายถึงการต้องเสีย

ค่าใชจ่้ายในการรําผท่ีีมีจาํนวนมาก  พร้อมทั้งการเผชิญกบัความรู้สึกท่ีไม่ดีท่ีตอ้งรําผี เพราะคนอ่ืนๆ

ในหมู่บา้นจะมองวา่ บา้นไหนรําผบี่อย  แสดงวา่สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็น

คนไม่ดีผถึีงลงโทษใหเ้ป็นไป 

  ดงันั้น คนมอญนครชุมน์มกัจะกล่าวถึงความสาํคญัในการทาํพิธีเล้ียงผีบรรพบุรุษ  

ท่ีทาํ 3 ปีคร้ังว่าเป็นการกระทาํอนัแสดงถึงความกตญัํูต่อบรรพบุรุษ โดยลูกหลานในตระกูลจะ

มาร่วมพิธีทุกคนเพื่อความเป็นศิริมงคล และไดแ้สดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีของระบบเครือญาติ  ยิ่ง

มีจาํนวนคนมาร่วมมากเท่าใด  ยิง่ทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับจากคนตระกูลอ่ืนท่ีอยูใ่นชุมชน ในขณะท่ี

พิธีรําผี ท่ีตอ้งทาํนั้น ถา้ทาํบ่อย แสดงวา่คนในตระกูลตอ้งมีปัญหาหรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม

กลายเป็นประเด็นหรือหวัขอ้ในการสนทนาในสังคมถึงสาเหตุท่ีตอ้งรําผ ีจนในท่ีสุดตอ้งขอให้มีการ

แยกผีของบางครอบครัว ซ่ึงจะตอ้งมีการรําผี  ทาํเคร่ืองเซ่นไปกราบไหว ้แลว้เชิญมาท่ีเสาเอกใน

เรือนตนเอง  พร้อมทั้งจดัเตรียมส่ิงของต่างๆอนัเป็นท่ีสิงสถิตของผีบรรพบุรุษ ก็สามารถแยกผีมา

ถือเป็นอิสระจากตน้ผเีดิมได ้ ทาํใหเ้กิดความสบายใจวา่ไม่ตอ้งร่วมรับผิดกบัการกระทาํของสมาชิก

ในผเีดิมก่อนท่ีจะแยก 

  ซ่ึงการแยกผีในท่ีผ่านมามีจาํนวนไม่มากนัก เพราะคนท่ีน่ีมีการนับถือผีอย่าง

เคร่งครัดขอ้สังเกตท่ีพบ คือ เด็กรุ่นใหม่ซ่ึงเป็นคนมอญนครชุมน์ท่ีมีอายุน้อยๆ และกาํลงัอยูใ่นวยั

ศึกษาเล่าเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั มิไดแ้สดงความคิดท่ีต่อตา้นความเช่ือดั้งเดิม  และเขา้ร่วมพิธี

ของครอบครัวและเครือญาติทุกคร้ัง  และมิไดก้ระทาํการฝ่าฝืนท่ีร้ายแรง  มีเพียงบางส่วนท่ีกระทาํ

ผิดผีจากความไม่เขา้ใจ ผนวกกบัเป็นช่วงวยัท่ีตอ้งการทาํเร่ืองท่ีเด็กท่ีอ่ืนทาํได ้  เช่น การแอบเล่น

ตุก๊ตาในบา้น 

  ซ่ึงในอดีตจะเคร่งครัดมาก  คนมอญนครชุมน์จะไม่ให้มีการนาํตุ๊กตาเขา้บา้นโดย

เด็ดขาด  ด้วยความเช่ือว่า วิญญาณผีเร่ร่อน ผีร้าย ท่ีไม่มีท่ีอยู่จะมาอาศยัอยู่ตามหุ่น รูปป้ัน ดงันั้น  
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ตุ๊กตาในรูปลกัษณะต่างๆ ก็อาจจะนาํพาวิญญาณเร่ร่อน หรือ ผีร้ายมาสิงอยูไ่ด ้ เม่ือนาํเขา้บา้นก็จะ

ทาํใหเ้กิดเภทภยักบัคนในครอบครัว ดว้ย   

  ปัจจุบนัมีการแอบนาํเขา้มาเพราะเด็กรุ่นใหม่ไปเรียนหนังสือในตวัเมือง และ

รูปลกัษณ์ของตุ๊กตาท่ีสวยงาม  จึงมีการฝ่าฝืน หรือมีการเขา้ใจผิดถึงคาํจาํกดัความว่าตุ๊กตาท่ีห้ามมี

ลกัษณะอย่างไร กล่าวคือ  เขา้ใจผิดคิดว่าเป็นตุ๊กตาผา้ หรือตุ๊กตากระดาษ เพียงเท่านั้น แต่จริง ๆ 

แลว้  คนท่ีน่ีหมายรวมถึง  ตุ๊กตาทุกชนิด ไม่วา่จะทาํจากวสัดุใดก็ตาม เช่น ตุ๊กตาท่ีอยูใ่นรูปของปูน

ป้ันท่ีมกัจะทาํแบบเป็นตวัการ์ตูนญ่ีปุ่น เช่นโดราเอม่อน  คิตต้ี แลว้ให้เด็ก ๆ ระบายสี  ซ่ึงก็อยูใ่นขอ้

หา้มดว้ยเช่นเดียวกนั 

  ปัจจุบนัน้ี  ถึงแมค้วามเช่ือในการไม่ให้เล่นตุ๊กตา  ยงัคงมีอยู่ในบา้นมอญนคร

ชุมน์ก็ตาม    แต่ก็ ไดป้รับปรนในการเล่นตุก๊ตาหรือนาํตุก๊ตาเขา้มาในบริเวณบา้น  ดว้ยเพราะสภาพ

สังคมสมยัใหม่ท่ีมีค่านิยมในการบริโภควตัถุส่ิงของท่ีมีราคาและตามสมยั  เด็กผูห้ญิงท่ีไปเรียนใน

ตวัเมืองส่วนใหญ่ มกัจะไดรั้บของขวญัปีใหม่หรือของขวญัวนัเกิดจากเพื่อนร่วมชั้นท่ีไม่ใช่คนมอญ 

หรือในยามท่ีมีตลาดนัดสินคา้ฝ่ังบา้นม่วง  พ่อคา้ แม่คา้ตลาดนัด  มกัจะนาํสินค้าท่ีเป็นตุ๊กตาท่ี

เลียนแบบมาจากการ์ตูนในโทรทศัน์ หรือ ในภาพยนตร์มาจาํหน่าย  ซ่ึงเด็กในยุคสมยัน้ี  มีความ

สนใจและอยากไดเ้หมือนเพื่อนต่างกลุ่มชาติพนัธ์ุ   มีเด็กบางราย  แอบนาํเอาตุ๊กตาของเล่นเขา้มาไว้

ในบา้น  เม่ือผูใ้หญ่ทราบก็ไม่ไดท้าํโทษหรือเอาออกไป   และแกลง้ทาํเป็นไม่เห็น ไม่รู้จกั  และบอก

วา่ถา้ไม่รู้ ไม่เห็น  ถือวา่ไม่ผดิ 
 

  9.4.3 ความเช่ือเร่ืองผทีัว่ๆไป   

  นอกเหนือจากการนบัถือผบีรรพบุรุษแลว้ คนมอญนครชุมน์ยงัมีความเช่ือร่วมกนั

ในเร่ืองของผทีัว่ๆไปท่ีสิงสถิตอยูใ่นหมู่บา้น ไดแ้ก่ 

  ผปีระจ าหมู่บ้าน 

  คนมอญนครชุมน์ มีความเช่ือวา่ พื้นท่ีในหมู่บา้นของตนมีบางท่ี บางแห่งเป็นท่ี

สิงสถิตของผ ี เช่น  บริเวณริมนํ้า มีผนีํ้ าสิงสถิตอยู ่ แถบบริเวณทุ่งนาก็มี ‚ผทุี่ง‛ ซ่ึงจดัผทีั้งสองเป็น

ผปีระจาํหมู่บา้น คนท่ีน่ีจะจดัให้มีการทาํพิธีทาํบุญกลางบา้นทุกปี โดยจะกระทาํในราวเดือนหก

และเรียกประเพณีน้ีวา่ ‚บุญกลางบา้น‛ 
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ภาพท่ี 12 ภาพพิธีกรรมเล้ียงผบีรรพบุรุษ ถ่ายเม่ือปี 2553 

  ผแีม่น า้ (ปะจุ๊ลกับี)   

  ความเช่ือของคนมอญนครชุมน์เก่ียวกบัเร่ืองผีประจาํหมู่บา้น  อนัดบัแรกคือ ผี

แม่นํ้ า  จะตอ้งจดัพิธีทาํบุญแม่นํ้ า  เป็นพิธีท่ีจดัข้ึนบริเวณพื้นท่ีว่างริมฝ่ังถนนเรียบแม่นํ้ าแม่กลอง 

ตั้งอยู่ในหมู่ท่ี5นครชุมน์ แต่เดิมเป็นบริเวณท่ีมีหาดทรายปัจจุบนัหาดทรายดงักล่าวไม่มีแลว้เป็น

พื้นท่ีตล่ิงริมฝ่ัง การทาํพิธีเล้ียงผีแม่นํ้ านั้นจะมีการทาํทิ้งกระบาลหรือการทาํแพ ท่ีบรรจุเคร่ืองเซ่น

ไหวภ้ายในประกอบดว้ยอาหารสาํหรับไหวผ้ีและรูปป้ันววัควายท่ีทาํข้ึนจากแป้งขา้วจา้ว การทาํทิ้ง

กระบาลนั้นคือการทาํบุญใหก้บัผไีร้ญาติ ผท่ีีเรียกวา่สัมภเวสีท่ีล่องลอยมากบัแม่นํ้า 

  ในอดีต สถานท่ีกระทาํพิธีนั้นจะอยู่ท่ีหาดทรายริมนํ้ าแม่กลอง ดา้นล่างของท่ีตั้ง

ศาลากลางบา้นหมู่ท่ี 5 ในปัจจุบนั โดยจะทาํลานพิธีทาํห้ิงตั้งอญัเชิญองค์พระพุทธรูป นิมนต์

พระสงฆส์วดมนตเ์ยน็ คนนครชุมน์จะมาดูแลในการตั้งโอ่งนํ้าท่ีลอ้มไวใ้นบริเวณลานพิธี ซ่ึงจะเป็น

นํ้ าพระพุทธมนตซ่ึ์งจะอยูใ่นลานพิธีตลอดทั้งคืน ในช่วงเชา้จะมีการทาํบุญตกับาตร พระสงฆส์วด

มนต ์ ทาํพิธีปัดรังควาน ทาํพิธีเซ่นไหว ้ ทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผีนํ้ า จากนั้นคนในหมู่บา้นทยอย

กนัมาตกันํ้าพระพุทธมนตก์ลบัไป 
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  ผทุ่ีงนา (ปะจุ๊ปุดเทิง่)  

  ความเช่ือเร่ืองผีทุ่งนาวา่เป็นผีท่ีมีกนัอยูม่ากมาย เร่ร่อนไปขอส่วนบุญตามทุ่งนา

ทอ้งไร่  มีทั้งผีท่ีดี และไม่ดี  ดงันั้น เพื่อให้มีการเซ่นไหว ้ไม่ให้ผีเหล่าน้ีมาทาํอนัตราย หรือทาํให้

การเพาะปลูกพืชพนัธ์ุขา้ว หรือพืชผกัเสียหาย  จึงตอ้งจดัให้มีพิธีทาํบุญกลางทุ่ง โดยกรรมการ

หมู่บา้น  ผูอ้าวุโสในชุมชน และชาวบา้นในหมู่บา้นเป็นผูจ้ดัข้ึนภายหลงัจากท่ีทาํบุญแม่นํ้ าไปแลว้   

สถานท่ีจดัจะเป็นบริเวณศาลริมทางท่ีนาเลียบคลองชลประทาน ตั้งอยู่บริเวณพื้นท่ีหมู่ท่ี 6 โดยมี

วธีิการทาํลกัษณะเดียวกบัท่ีทาํบุญแม่นํ้า แต่จะไม่มีการทาํนํ้ามนตเ์หมือนกบัท่ีทาํบุญแม่นํ้า 

  ปัจจุบนัมีครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมพิธีน้ีน้อยลงกว่าแต่เดิมมากทีเดียว  เน่ืองจากผูค้น

ส่วนหน่ึงไม่ไดป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ไปประกอบอาชีพอ่ืนๆท่ีอาํเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง 

จึงมีผูเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมนอ้ยลงไปอยา่งเห็นไดช้ดั 

  นบัแต่อดีต มาจนถึงปัจจุบนั ภายหลงัจากทาํพิธีให้ผีนํ้ าแลว้คนท่ีน่ีจะตอ้งมาทาํท่ี

ทุ่งนาทา้ยหมู่บา้น โดยมีพิธีเซ่นไหวเ้ช่นเดียวกนัให้กบัผีทุ่ง ซ่ึงชาวบา้นท่ีน่ีทุกคนทั้งท่ีเป็นคนมอญ

และคนเช้ือสายอ่ืนจะเขา้ร่วมพิธีดงักล่าวทุกครัวเรือน  และถือเป็นการไหวผ้ีประจาํหมู่บา้น ถา้หาก

ไม่ทาํพิธีอาจทาํใหเ้กิดเหตุเภทภยัแก่หมู่บา้น เช่น อุทกภยั วาตภยั หรือเกิดโรคระบาดได ้ในอีกส่วน

หน่ึงคือการกระทาํการเพื่อตอบแทนคุณท่ีคุม้ครองและช่วยเหลือหมู่บา้นให้สงบสุข เพราะถือวา่ผี

แม่นํ้าดูแลแม่นํ้าท่ีใชใ้นการอุปโภคบริโภค ส่วนผีทุ่งนาดูแลทุ่งนาท่ีให้ผลผลิตทางการเกษตรทาํให้

พืชพรรณธญัญาหารอุดมสมบูรณ์ 

  ปัจจุบนั  การประกอบพิธีทั้งสองแห่ง   ยงัคงกระทาํอยูใ่นช่วงเดือนหกของทุกปี  

แต่ไม่ได้กาํหนดวนัท่ีแน่นอน  ข้ึนอยู่กบัการทรงเลือกวนัท่ีเหมาะสม ความเปล่ียนแปลงท่ีพบคือ

การเปล่ียนแปลงสถานท่ีจากบริเวณหาดทรายริมนํ้ าด้านล่าง  ข้ึนมาทาํพิธีในบริเวณลานกวา้ง

ดา้นหนา้ศาลากลางบา้น  เพราะปัจจุบนัไม่มีหาดทรายแลว้  ชาวบา้นบอกวา่มีการดูดทรายในบริเวณ

ดงักล่าวจนไม่มีหาดทรายให้เห็นอีกแลว้   ในส่วนของการทาํบุญทุ่งนา  เน่ืองจากมีการทาํคลอง

ชลประทานผ่านศาลาท่ีทาํพิธี  จึงทาํให้มีพื้นท่ีในการทาํพิธีลดน้อยลง และ จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมงาน

นอ้ยลงไปทุกปี 
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10. ประเพณพีธีิกรรมของคนในชุมชน 
 10.1 ประเพณ ี12 เดือน 

 จวน เครือวชิฌยาจารย ์(2538: 13-14) ไดก้ล่าวถึงประเพณีและพิธีกรรมในรอบปีทั้ง 12 

 เดือน ของคนไทยเช้ือสายมอญแถบลุ่มแม่นํ้าแม่กลองไว ้ดงัน้ี   

 เดือน 5 สงกรานตข์า้วแช่ แห่ปลา, ค ํ้าโพธ์ิ, โรยทราย, ชกับงัสุกุล และสรงนํ้าพระสงฆ ์

 เดือน 6 พิธีแรกนาขวญั ไถ ปักดาํนาตามประเพณี 

 เดือน 7 ทาํบุญ ถวายผา้อาบนํ้ าฝนแด่พระสงฆ ์

 เดือน 8 หล่อเทียนจาํนาํพรรษา, ถวายเทียนจาํนาํพรรษา พานพุม่แด่พระสงฆ ์

 เดือน 9 ฤดูการทาํนาหวา่นขา้วกลา้ ปักดาํนาํ 

 เดือน 10 ตาํขา้วเหนียวทาํขนมตกับาตร ตกับาตรนํ้าผึ้ง 

 เดือน 11 กวนขนมกระยาสารท ตกับาตรออกพรรษา 

 เดือน 12 ตั้งศาลพระแม่โพสพท่ีทุ่งนา เพื่อเซ่นไหวป้ระจาํปี 

 เดือน 1 (อา้ย) ตาํขา้วเม่าขา้วใหม่เซ่นไหวผ้บีา้นและถวายพระสงฆท่ี์วดั 

 เดือน 2 (ยี)่ ประเพณีลงแขกเก่ียวขา้ว และลงแขกนวดขา้ว 

 เดือน 3 สารทขา้วหลาม ทาํบุญฟืนก่อไฟถวายพระสงฆ ์และทาํบุญวนั ‘มาฆะบูชา’ 

 เดือน 4 ส้ินฤดูทาํนา ชายเขา้ป่าตดัไมล่้องแพ จกัสาน หญิงเขา้หูกทอผา้นุ่งผา้ห่มของ

ครอบครัว 

 ประเพณีและวฒันธรรมของคนมอญนครชุมน์นั้ น    โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเพณีท่ี

เก่ียวข้องกบัสังคมและวฒันธรรมท่ีสัมพนัธ์กับวิถีชีวิตของคนชนบทท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการทาํนา ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของคนท่ีน่ีมาเป็นระยะเวลายาวนาน  นอกจากน้ียงัมี

ความเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือเร่ืองผี  และเร่ืองราวทางศาสนา  เพราะคนมอญนครชุมน์เป็นผูท่ี้มีความ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งยิง่    

 ปัจจุบัน บ้านนครชุมน์ มีความเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคมและวฒันธรรมและ

ส่ิงแวดล้อม  เศรษฐกิจ  ฤดูกาลท่ีเปล่ียนแปลง   ทาํให้เกิดปัญหาการเปล่ียนแปลงประเพณีและ

พิธีกรรมมาโดยตลอด  หากเปล่ียนไปในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป  แต่เม่ือนานวนัเขา้   ประเพณีและ
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พิธีกรรมบางอย่างก็เร่ิมท่ีจะเปล่ียนแปลงในขั้นตอน พิธีกรรม ผูว้ิจยัจึงนําเสนอภาพประเพณี

โดยสังเขป ดงัน้ี 
 

  10.1.1 ประเพณสีงกรานต์: เดือนห้า 

  คนมอญนครชุมน์ มีการยึดถือปฏิบติัจดัประเพณีสงกรานต์มาอย่างต่อเน่ืองเป็น

ประจาํทุกปี คนส่วนใหญ่ในชุมชนยืนยนัว่า  ประเพณีสงกรานต์มีความสําคญัต่อพวกเขาเป็นอนั

มาก จดัไดว้า่เป็นงานประเพณีท่ีสําคญัไม่นอ้ยไปกวา่ประเพณีวนัเขา้พรรษา หรือ วนัออกพรรษา ท่ี

ตอ้งกระทาํขาดเสียมิได ้ความสาํคญัของประเพณีสงกรานตใ์นความหมายของคนมอญนครชุมน์ จึง

มีส่ิงท่ีน่าสนใจในเร่ืองราวของประเพณีอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึน ในอดีต คาํวา่ ซงักราน เป็นคาํภาษามอญท่ีใช้

กนัโดยทัว่ไป อนัหมายถึง สงกรานต ์หรือวนัสงกรานต ์ส่วนคาํวา่ วา่นอะตะห์ เป็นคาํมอญท่ีคนใน

ทอ้งถ่ินน้ี นิยมใชเ้ม่ือพูดคุยกนัถึงเทศกาลสงกรานต ์คือ ประเพณีสงกรานต์ท่ีมีการจดัข้ึน ปัจจุบนั 

คนมอญบา้นนครชุมน์จะใช้คาํสองคาํน้ีปะปนกนัใหม่ ไม่จาํกดัหรือช้ีชดัลงไปว่าจะตอ้งใช้คาํใด 

เม่ือตอ้งการสนทนาหรือกล่าวถึงวนัสงกรานต ์หรือ ประเพณีวนัสงกรานตก์นัในหมู่บา้น 

  โดยภาพรวมแลว้  คนมอญนครชุมน์จะกาํหนดจดังานสงกรานตใ์นระหวา่งวนัท่ี 

12-17 เมษายน เป็นประจาํทุกปี  โดยระยะเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงจาํนวนวนั ประมาณ 5 – 7 วนั  

โดยวนัท่ี 12 – 15 จะเป็นการทาํบุญตามประเพณี มีการส่งขา้วแช่ แห่นางสงกรานต ์ทาํบุญตกับาตร 

การทาํบงัสุกุลให้บรรพบุรุษ  ทางวดัจะกาํหนดการจดัสรงนํ้ าพระสงฆ์ ซ่ึงไม่ได้กาํหนดวนัไว้

ตายตวัข้ึนอยูก่บัทางวดัจะพิจารณาในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดของประเพณีดงัท่ีจะเสนอต่อไป 

  ขั้นตอนและพธีิกรรม 

  ก่อนวันสงกรานต์ นางตุ๋ย  บุญนพ  แม่ครัวฝีมือดีของหมู่บ้าน เล่าให้ฟังว่า
ประมาณหน่ึงอาทิตยก่์อนถึงวนัสงกรานต ์หมายถึง วนัท่ี 13 เมษายนของทุกปี นั้น คนมอญนคร
ชุมน์จะตอ้งจดัเตรียมทาํความสะอาดบา้นเรือน ห้องหบั เก็บปัดกวาดทาํห้องครัวให้ดี ดว้ยเหตุท่ีใน
สมยัก่อนนั้นหอ้งครัวของคนในหมู่บา้นส่วนใหญ่จะเป็นห้องใหญ่ หรือ โถงลานกวา้ง ๆ หลงัคามุง
ดว้ยจากบา้งสังกะสี เป็นส่วนใหญ่ เตาท่ีใชท้าํกบัขา้วก็เป็นเตาดิน ใชขุ้ดดินทาํเป็นเตากลม ๆ เอากบั
พื้นดิน เตาดินสมยัก่อนมีเกือบทุกบา้น  เพราะส่วนใหญ่ใชฟื้นกนัทั้งนั้น  ตอ้งทาํช่องส่ีเหล่ียมลอด
ไวว้างฟืนกนับนข่ือ ช่องว่างๆของเพดานครัว ก็จะเก็บปลายา่งแขวนไวบ้นข่ือ ทาํปลาร้าใส่ไหเล็ก
ไว ้มีไหนํ้าปลาท่ีทาํเอง หอ้งครัวจะเลอะเทอะเปรอะเป้ือนมากท่ีสุด เพราะจะดาํไปดว้ยเขม่าฟืน พอ
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ระยะหลงัตน้ไม ้ป่าไมเ้ร่ิมไม่มี หันมาใช้ถ่าน ซ้ือบา้ง เผาเองบา้ง ก็ยงัมีความสกปรกให้เห็น พอ
สงกรานต์ จึงตอ้งทาํความสะอาดครัวให้ดูดี  เพราะจะตอ้งทาํอาหารท่ีดีท่ีสุดและสะอาดมาก ๆ คือ 
ขา้วแช่ ตามประเพณีส่งขา้วแช่ อาหารท่ีดีท่ีสุดให้สําหรับส่ิงสําคญัในชีวิตท่ีเหมือนการเร่ิมเขา้สู่ปี
ใหม่ตอ้งทาํทุกอยา่งใหดี้พร้อม ปัจจุบนั การจดัเก็บกวาดและทาํความสะอาดบา้นเรือนไม่ไดใ้ชเ้วลา
มากเหมือนเช่นในอดีต  เพราะมีคนพกัอาศยัน้อยลงและครัวได้เปล่ียนเป็นครัวเตาแก๊สกนัหมด          
ทาํใหไ้ม่มีเขม่าฟืน หรือ มีคราบสกปรกท่ีติดตามหอ้งครัวมากนกั (ตุ๋ย  บุญนพ 2553)  

  ในสมยัก่อน ตอ้งมีการทาํเก็บกวาดทาํความสะอาดบา้นเรือนล่วงหนา้อยูห่ลายวนั 
เพราะคนมอญนครชุมน์มีญาติพี่น้องท่ีไปทาํงานต่างถ่ิน และเม่ือถึงเวลาเทศกาลสงกรานต์ก็จะ
กลบัมารวมญาติกนัท่ีบา้น  เพื่อช่วยกนัทาํอาหารไปทาํบุญตกับาตร และทาํขา้วสงกรานต ์หรือขา้ว
แช่ ดว้ย ซ่ึงมีอาหารบางอยา่งตอ้งทาํล่วงหนา้ไวก่้อนวนัสงกรานต ์ 

  การเตรียมงานสงกรานตข์องคนมอญนครชุมน์ นอกจากจะเตรียมการท่ีบา้นแลว้
ยงัมีส่วนหน่ึงมาช่วยเตรียมการท่ีวดัใหญ่นครชุมน์ดว้ย เพราะในแต่ละปีนั้น จะตอ้งใช้สถานท่ีวดั
ใหญ่นครชุมน์เป็นท่ีทาํพิธีกรรมหลาย ๆ อย่าง ยงัมีการเตรียมการสรงนํ้ าพระสงฆท่ี์ตอ้งจดัเตรียม
สถานท่ีใหค้นในหมู่บา้นไดร่้วมสรงนํ้าเช่นเดียวกนั ในอดีต มีการจดัทาํรางไมไ้ผข่นาดใหญ่ ผา่คร่ึง 
แบ่งตดัและต่อกันเป็นรางนํ้ ายาวต่อไปยงัห้องท่ีทาํข้ึนเป็นผนังไม้กั้นเป็นคอกส่ีเหล่ียมสําหรับ
พระสงฆ์ และ เณรท่ีบวชในช่วงนั้น ให้ชาวบา้นสรงนํ้ าซ่ึงจะมีการสรงนํ้ าในวนัทา้ย ๆ ตามท่ีวดั
กาํหนด ในระหว่างน้ี ชาวบา้นนครชุมน์จะไม่มีใครเล่นสาดนํ้ ากนั จนกว่าจะได้สรงนํ้ าพระเสร็จ
เรียบร้อยก่อน 

  ในอีกพื้นท่ีท่ีตอ้งจดัเตรียมคือ การประดบัตกแต่งศาลาการเปรียญและหอฉนั เพื่อ
ตอ้นรับญาติโยมท่ีมาร่วมประเพณีบุญสงกรานต ์และบุญส่งขา้วแช่ ส่วนใหญ่จะเหมือนเช่นในอดีต 
คือ  มีการนาํผืนผา้มาผกูผา้ประดบัตามเสา  การประดบัตกแต่งดว้ยดอกไม ้ มีการเตรียมพื้นท่ีกวา้ง
ดา้นท่ีถึงก่อนศาลาการเปรียญวดัใหญ่นครชุมน์  จดัเกล่ียดินให้เรียบเพื่อเตรียมสถานท่ีไวส้ําหรับ
การเล่นผกีระดง้ ผขีอ้ง ผสุ่ีม  รวมไปถึงการละเล่นพื้นบา้นของเด็กๆ เช่น รีรีขา้วสาร โพงพาง มอญ
ซ่อนผา้ เป็นตน้ 

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วนัก่อนวนัสงกรานต์ (12 เมษายน) บา้นท่ีร่วมประเพณี
บุญส่งขา้วแช่จะทาํบา้นนางสงกรานต์ไวส้ําหรับทาํการบูชาเทวดาในวนัสงกรานต์ และ กบัขา้ว
เคร่ืองเคียงขา้วแช่ท่ีตอ้งทาํล่วงหนา้เตรียมไวบ้างส่วน 

  วนัท่ี 13 เมษายน ถือวา่เป็นวนัมหาสงกรานต ์คนมอญนครชุมน์จะมีประเพณีปะ
ลองเปิงดา้จก์ หรือ บุญส่งขา้วแช่   ในอดีตมีการจดัส่งตลอดทั้ง 3 วนั หรือ 2 วนั  แต่ปัจจุบนั คน
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มอญนครชุมน์ส่วนใหญ่จดัส่งเพียงสองวนั และบางครอบครัวเพียงแค่วนัเดียว บุญส่งขา้วแช่จะ
กระทาํในระหวา่งวนัท่ี 13-15 เมษายน ทุกๆ วนัมีการจดัสาํรับใหพ้ระสงฆฉ์นัเพล  ตลอดทั้งสามวนั   

  วนัท่ี 14 เมษายน เรียกวา่ ‚วนัเนา‛ คนมอญนครชุมน์ท่ีสูงอายุมกัจะเรียกวา่วนัถือ
ศีลแปด เป็นวนัคาบวนัเก่าข้ึนวนัใหม่ ในวนัน้ีกลุ่มผูสู้งอายุจะพากนัไปท่ีวดัเพื่อถืออุโบสถศีลตั้งแต่
เช้า เป็นเวลาหน่ึงวนั หน่ึงคืน แต่งกายด้วยเส้ือผา้นุ่งขาวห่มขาว ท่ีพบเห็นในปัจจุบัน จาํนวน
ผูสู้งอายุเร่ิมน้อยลงไป เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ เดิน ลุกนั่งไม่สะดวก เหมือนแต่ก่อน แต่
จาํนวนคนยงัมีใหเ้ห็นอยูเ่พราะมีคนวยักลางคนในหมู่บา้นมาร่วมถือศีลดว้ย 

  วนัท่ี 15 เมษายน ถือเป็นวนัข้ึนปีใหม่แทจ้ริง คนมอญนครชุมน์มีการจดัขบวนแห่
นางสงกรานต ์หาบขา้วแช่ และแห่นก แห่ปลา อยา่งสวยงาม ตั้งขบวนแห่ออกจากดา้นหนา้ของวดั
ไปตามเส้นทางของหมู่บ้านไปตามทางถนนเลียบริมแม่นํ้ า แล้วเดินแห่ยอ้นกลับมายงับริเวณ
ดา้นหน้าวิหารปากี และเล้ียวกลบัเขา้มาในบริเวณวดัใหญ่นครชุมน์ การจดัขบวนแห่ดงักล่าวใน
สมยัก่อนไม่ไดมี้การจดัเป็นขบวนใหญ่โต เพียงแค่ชาวบา้น คนหนุ่มสาวรวมตวักนัเดินเป็นกลุ่ม
พูดคุยและหยอกลอ้กนัตามทาง เพื่อให้คลายเหน่ือยจากการเดินส่งขา้วแช่ไปตามวดัและบา้นของ
ญาติผูใ้หญ่ในเวลาต่อมา สภาพแม่นํ้าแม่กลองเปล่ียนแปลงไป หาดทรายท่ีเคยใชเ้ป็นทางเดินส่งขา้ว
แช่ไม่มี  การเดินเป็นกลุ่มเหมือนสมยัก่อนเร่ิมหายไป จนกระทัง่ในช่วงปี 2550 เป็นตน้มา ทางกลุ่ม
คนมอญบา้นนครชุมน์มีความคิดท่ีจะอนุรักษว์ฒันธรรมมอญและตอ้งการนาํเสนอให้คนในหมู่บา้น
และนอกชุมชนได้รู้จกัประเพณีสงกรานต์มอญของบา้นนครชุมน์ จึงได้คิดจดัการประกวดนาง
สงกรานต ์และ จดัร้ิวขบวนแห่แสดงวฒันธรรมมอญท่ีมีอยูใ่หค้นภายนอกไดรู้้จกั 

  ในสมยัก่อนช่วงเวลาเทศกาลสงกรานตซ่ึ์งคนมอญนครชุมน์จะถือปฏิบติักนัมาโดย
ตลอดคือการคํ้าก่ิงโพธ์ิ  และการโรยทราย โดยปฏิบติักนัตามความเช่ือท่ีบอกเล่ากนัมาว่าจะทาํทาํให้
อายุยืนยาวการคํ้าก่ิงโพธ์ิ หรือการโรยทราย จะทาํเฉพาะผูท่ี้เกิดวนัตรงกบัวนัเนาเท่านั้น เช่น ปีน้ีวนั
เนาตรงกบัวนัพุธ  คนท่ีเกิดวนัพุธทุกคนก็จะตอ้งประกอบพิธีกรรมดงักล่าว  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่
ตนเอง 

  ปัจจุบนั การประกอบพิธีกรรมสองอยา่งน้ี เร่ิมมีจาํนวนคนท่ีลดนอ้ยลง  โดยสังเกต
จากไมค้ ํ้าตามตน้โพธ์ิท่ีมีบางตา และ การโรยทรายตามถนนหนทางท่ีมีจาํนวนคนทาํลดน้อยลงมาก  
เน่ืองจากสภาพถนนหนทางท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเกือบทั้งหมด   

  ในช่วงเวลา 2-3 วนัน้ี ในอดีต พวกหนุ่มสาวเด็กเล็กก็จะมารวมตวักนัตามใตถุ้น
บา้นหลงัใหญ่ๆ  บางทีก็เป็นลานกวา้ง  พากนัเล่นลูกช่วง สะบา้ กนัเป็นกลุ่ม ๆ หนุ่ม ๆ สาว ๆ บา้น
นครชุมน์ จะมีโอกาสได้มาพบเจอกนัโดยท่ีไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อน  แต่ยงัอยู่ในสายตาของผูใ้หญ่                 
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การเล่นสะบ้าของคนมอญนครชุมน์ คล้ายคลึงกับการเล่นสะบ้าของมอญในชุมชนอ่ืนๆ ใน
สังคมไทย  อาจเป็นเพราะมีการเล่นท่ีสืบทอดกนัมาเป็นรูปแบบเดียวกนั เพราะมีการละเล่นของ
มอญท่ีไม่ไดม้ากมายนกั  แต่ช่วงระยะหลงัในงานสงกรานต์บา้นนครชุมน์ไม่ค่อยมีการตั้งวงเล่น
สะบา้กนัมากนกั  เน่ืองจากมีความร่ืนเริงอ่ืนท่ีทนัสมยัเขา้มาแทนท่ี เช่น วงดนตรี  คาราโอเกะ ปา
ลูกโป่ง เป็นตน้ 

  ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา  ทางโรงเรียนวดัใหญ่นครชุมน์ ได้จัดให้มีหลักสูตร
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมมอญของชุมชนข้ึน  โดยให้มีชัว่โมงการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัประเพณีมอญในวิถีชีวิตคนมอญบา้นนครชุมน์ ในหลกัสูตรปกติของทางราชการ  ซ่ึง
ทางโรงเรียนไดป้ระสานให้นายคมสรร  จบัจุ  ประธานกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์ เป็น
วิทยากรพิเศษสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีชั่วโมงการเรียนการสอนการเล่นสะบา้ให้กบั
นกัเรียนในคร้ังนั้น  ทาํให้เด็กๆบา้นนครชุมน์ ไดมี้โอกาสเล่นสะบา้ และ ไปเล่นในละแวกบา้นท่ี
อาศยัอยู ่ จนทาํใหมี้กระแสคนท่ีเล่นสะบา้ในบา้นนครชุมน์เพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

  การสรงนํ้ าพระสงฆ์ โดยปกติ  จะจดัข้ึนในวนัท่ี 15 เมษายน หรือ เล่ือนออกไป
อีกก็ได ้ แต่จะไม่ให้เกิน 1 สัปดาห์   เม่ือเสร็จพิธีกรรมบงัสุกุลอฐิับรรพบุรุษในช่วงตอนเชา้ไป
หมดแลว้   เวลาประมาณบ่ายสามถึงบ่ายส่ี  ทางวดัจะให้สัญญาณบอกชาวบา้นให้ออกไปร่วมกนั
สรงนํ้ าพระ  โดยสรงนํ้ าพระพุทธรูปท่ีผูอ้าวุโสของบ้านนครชุมน์เดินถือลงมาจากศาลาก่อน  
จากนั้นจึงร่วมกนัสรงนํ้าพระภิกษุสามเณรของวดัใหญ่นครชุมน์ทุกรูป    

   ในอดีต รางนํ้ าท่ีเป็นท่อนํ้ าส่งไปสรงพระสงฆน์ั้นทาํดว้ยไมไ้ผ ่แต่ปัจจุบนั ไดใ้ช้
สังกะสี และอลูมิเนียมกนัแลว้  เพราะมีความกวา้งและสวยงามคงทน เก็บไวใ้ชไ้ดต่้อไป การสรงนํ้ า
นั้นจะสรงนํ้ าพระสงฆผ์่านรางนํ้ าขนาดใหญ่สองช่องรางนํ้ าท่ีอยู่ชิดกนั การสรงนํ้ าน้ีจะสรงแบบ
อาบนํ้ าทั้งตวัเลย โดยพระสงฆจ์ะเขา้ไปอยู่ในฉากส่ีเหล่ียมกั้นไม่ให้ชาวบา้นไดเ้ห็น ลูกศิษยว์ดัท่ี
ลอ้มห้องสรงนํ้ าอยูก่็จะตะโกนคาํภาษามอญวา่ ‚จอ จอ จอ‛ ซ่ึงแปลวา่ “เท เท เท” เป็นสัญญาณให้
ชาวบา้นไดส้รงนํ้ าพระ โดยเทนํ้ าใส่รางนํ้ า และนํ้ าก็จะไหลไปสู่ห้องสรงนํ้ า พวกผูช้ายจะช่วยดูแล
สรงนํ้ าให้พระสงฆ ์เม่ือจะฟอกสบู่ก็ตะโกนให้หยุด ‚เตอะตรา เตอะตรา เตอะตรา‛ แปลวา่ หยุด 
และตะโกนวา่ ‚จอ จอ จอ‛ ให้เร่ิมสรงนํ้ าพระสงฆล์า้งสบู่ออก ทาํอยา่งน้ีจนครบทุกรูปท่ีจาํพรรษา
อยู ่พิธีในการสรงนํ้ าพระสงฆผ์า่นรางนํ้ าน้ี เป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวมอญท่ีพบเห็นได้
ในหมู่บา้นมอญทัว่ไป เหตุท่ีใชร้างรองรับนํ้ าจากญาติโยม ท่ีมาสรงนํ้ า โดยจดัให้พระสงฆท์่านสรง
ภายในหอ้งนํ้า เพื่อป้องกนัผูห้ญิงมาถูกเน้ือตอ้งตวัพระสงฆอ์ยา่งมิไดต้ั้งใจ เม่ือสรงนํ้ าพระสงฆค์รบ
แลว้ชาวบา้นทั้งหมดไปรวมกนับนศาลาการเปรียญ ร่วมกนัฟังสวดอีกคร้ัง จากนั้นชาวบา้นแยกยา้ย
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กนักลบับา้น เล่นสาดนํ้ าสนุกสนานกนัไปตามทางหรือลงหาดทรายเล่นนํ้ าริมแม่นํ้ า เม่ือถึงบา้นจึง
จะไปสรงนํ้าแก่พอ่แม่ ปู่ ยา่ตายายท่ีพร้อมหนา้กนัอยูท่ี่บา้น 

  ซ่ึงในปัจจุบนั มีการผ่อนปรนในเร่ืองของการเล่นสาดนํ้ าค่อนขา้งมาก   เม่ือฟัง
สวดเสร็จ ชาวบา้นนครชุมน์ โดยเฉพาะเด็กวยัรุ่น หนุ่มสาว  ต่างพากนัเล่นสาดนํ้ าดา้นหน้าศาลา
การเปรียญกนัอยา่งสนุกสนาน  โดยไม่ไดเ้ดินออกไปเล่นนอกวดัเหมือนแต่ก่อนมา 

  รูปแบบของการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ท่ีว ัดใหญ่นครชุมน์ได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปจากสมยัก่อน ตามคาํบอกเล่าของนายคมสรร จบัจุ  ประธานกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม
มอญนครชุมน์  ไดบ้อกไวถึ้งวตัถุประสงค์ในการจดักิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานตท่ี์ทาํข้ึนเพื่อ
อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีมอญนครชุมน์ไว ้ จึงจดัใหมี้การละเล่นและการเขา้ผีให้คนท่ีมาทาํบุญท่ี
วดัใหญ่นครชุมน์ไดดู้ดว้ย ความเช่ือเก่ียวกบัการเล่นเขา้ผี หรือ การจดัมหรสพในวดันั้นเป็นบาป  
ค่อยเลือนหายไปจากความเช่ือของคนรุ่นใหม่  หากยงัคงมีคนรุ่นเก่าท่ีเป็นผูสู้งวยัในหมู่บา้นนคร
ชุมน์ทว้งติงอยูบ่า้งวา่ไม่เหมาะสม ทาํผดิธรรมเนียมและเป็นบาป ก็จะไม่ไปร่วมในกิจกรรมท่ีวดัได้
จดัข้ึน แต่มิได้ไปต่อต้านหรือห้ามปรามแต่อย่างใด  เพราะเห็นว่าเจ้าอาวาสวดัใหญ่นครชุมน์ 
กรรมการวดั และคนในหมู่บา้นมีมติให้จดัข้ึน  รวมไปถึงการเล่นสาดนํ้ าในบริเวณวดั ท่ีปัจจุบนัมี
การผอ่นปรนใหเ้ล่นสาดนํ้าในวดัได ้หลงัจากสรงนํ้าพระสงฆเ์สร็จเรียบร้อยแลว้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 ประเพณีการสรงนํ้ าพระสงฆผ์า่นรางนํ้าของคนมอญนครชุมน์  ปี 2553 
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  การนิมนตพ์ระสงฆท์าํพิธีบงัสุกุลอฐิับรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้  ท่ีบา้นนครชุมน์

จะมีท่ีเก็บอฐิัของบรรพบุรุษท่ีตอ้งทาํพิธี อยูส่องแห่งคือ บริเวณพื้นดินดา้นขา้งทางเดินไปยงัโบสถ์

เก่าตรงดา้นขา้งของโบสถ์ มีตน้ไมใ้หญ่ปกคลุมให้ร่มเงา ต่อเน่ืองจากดา้นหลงัของวิหารปากี  อีก

แห่งหน่ึงคือ ท่ีเก็บอฐิัใส่ในโกศเล็ก และไวร้วมกนัท่ีเก็บอฐิั ท่ีผนงักาํแพงโบสถ์ใหม่  ดา้นท่ีติดกบั

โบสถเ์ก่า ของวดัใหญ่นครชุมน์  การทาํบงัสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผูล่้วงลบัไปนั้นกาํหนด

ไวว้า่จะทาํภายหลงัจากวนัมหาสงกรานตไ์ปแลว้  แต่ในปัจจุบนัไดมี้การทาํการบงัสุกุล ก่อนกาํหนด 

คือ มีบางครอบครัวมาทาํบงัสุกุล ในวนัท่ี 13 -15 เมษายน สาเหตุท่ีทาํก่อนกาํหนดเพราะสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีทาํงานอยูต่่างถ่ินหรือไปศึกษาเล่าเรียนท่ีสถาบนัการศึกษาท่ีห่างไกลไปจากบา้นนคร

ชุมน์ ไม่สามารถหยุดงานหรือลาได้ จึงต้องทาํพิธีดังกล่าวก่อนวนัท่ีเคยได้ยึดถือกันมา ซ่ึงใน

ปัจจุบนัน้ี มีครอบครัวท่ีทาํเช่นน้ีเพิ่มจาํนวนมากข้ึน 

  ปัจจุบนัคนมอญนครชุมน์ได้มีการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้มีการจดังาน
สงกรานตไ์วเ้ช่นเดิมตามท่ีเคยปฏิบติัสืบต่อกนัมา ในสมยัก่อนประมาณปี 2533 ไดจ้ดัให้มีการแห่
ปลาข้ึนเป็นคร้ังแรก  และต่อมาในปี พ.ศ. 2535 หมู่บา้นไดมี้การริเร่ิมจดัประกวดนางงามสงกรานต์
นครชุมน์ข้ึนอีกหลายคร้ัง แต่ก็ตอ้งเลิกราไป  ไดม้าฟ้ืนฟูกิจกรรมดงักล่าวอีกคร้ังในปี 2550  จนถึง
ปัจจุบนั แต่มีการปรับเปล่ียนโดยเพิ่มกิจกรรมการประกวดหนุ่มรามญัข้ึนมาคู่กบัเทพีสงกรานต์
ประจาํปี ซ่ึงไดจ้ดัในคืนวนัท่ี 13 เมษายน 2552 

จากการสอบถามผูด้าํเนินการและสนบัสนุนการจดังานซ่ึงเป็นครอบครัวท่ีมีฐานะค่อนขา้ง
ดีในหมู่บา้นและให้การสนับสนุนการจดังานสงกรานต์ของหมู่บา้นนครชุมน์มาโดยตลอดไดใ้ห้
ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่เป็นความตอ้งการของคนในชุมชนท่ีตอ้งการให้มีการจดักิจกรรมเสริมเพื่อให้งาน
สงกรานต์มีความสนุกสนานมากข้ึน  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนในหมู่บ้านและหมู่บ้าน
ใกลเ้คียงซ่ึงยงัคงมีความเป็นมอญไดสื้บสานวฒันธรรมมอญ เช่น การแต่งกาย  การพูด การทาํบุญ
ต่างๆ ฯลฯ หากไม่มีกิจกรรมเช่นน้ี ในช่วงหลงัๆเยาวชนของท่ีน่ีก็จะไม่ค่อยไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม

                                                           

ผูว้ิจัยได้ร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการจัดงานสงกรานต์มอญนครชุมน์ ปี 2552  กับทีมงานจัด

เตรียมการประกวดหนุ่มรามญัและเทพีสงกรานต์ และการจดันิทรรศการมหัศจรรยอ์าหารรามญัแห่งสยาม ปี 2552  ท่ีวดัใหญ่

นครชุมน์  ระหวา่งวนัท่ี 13 – 14 เมษายน 2552 และการจดังานสงกรานต์ประจาํปี 2553 และนิทรรศการ มองผ่านภาพ เร่ืองเล่า

ขาน สืบตาํนาน วถีิชีวติมอญ ระหวา่งวนัท่ี 13-17 เมษายน 2553  
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เท่าใดนกั โดยแต่เดิม สมยัเม่ือ30 ปีท่ีผ่านมานั้น เวลาเยน็คํ่าของเทศกาลสงกรานต์  คนหนุ่มสาว
สมยันั้น จะนิยมมารวมตวักนัท่ีลานดินกลางหมู่บา้น หรือ ใตถุ้นบา้นหลงัใดหลงัหน่ึง  รวมตวักนั
เพื่อเล่นสะบา้ ซ่ึงเป็นโอกาสดีให้หนุ่มๆสาวๆได้มาพบปะกัน โดยท่ีอยู่ในสายตาของผูใ้หญ่ใน
หมู่บา้น ถา้เป็นเด็กจะนิยมเล่นหมากเก็บ และมีบางส่วนก็จะไปเล่นไล่จบักนับริเวณหาดทราย 

 

ภาพท่ี 14 การทาํพิธีบงัสุกุลอฐิัของชาวบา้นบริเวณพื้นดินดา้นขา้งโบสถเ์ก่า 
 

  การจดักิจกรรมภาคกลางคืนเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนมอญไดมี้ส่วนร่วม
ในการจดังานจึงเท่ากบัเป็นการอนุรักษท์างออ้ม  เพราะจะตอ้งมีการเตรียมตวัในการประกวดเพราะ
จะมีการตอบขอ้คาํถามเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีมอญดว้ยในบางคร้ัง  จึงตอ้งมีการศึกษาขอ้มูล
เพิ่มเติมจากผูรู้้ในหมู่บ้านในรายละเอียดความเป็นมาของประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ   การ
ประกวดจะเน้นท่ีการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยยึดถือคะแนนจากจาํนวนลูกโป่งท่ีมอบให้ผูเ้ขา้
ประกวดส่วนหน่ึง  ซ่ึงจะแยกเป็นตาํแหน่งขวญัใจนครชุมน์  ในส่วนของตาํแหน่งเทพีสงกรานตน์ั้น  
จะวดัจากความรู้ ความสามารถจากการตอบคาํถามของคณะกรรมการและรูปร่างหนา้ตา  ตลอดจน
การแต่งกายท่ีสวยงามดว้ยเช่นกนั   ในช่วงของการจดังานจะพบวา่มีเยาวชนคนมอญให้ความสนใจ
มาเป็นกาํลงัใจให้แก่ผูเ้ขา้ประกวดท่ีมีจาํนวนมากกวา่ 20 คน  ซ่ึงผูป้ระกวดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ
หรือรองชนะเลิศท่ีแตกต่างกนัไปจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางหมู่บา้นภายใน 1 ปี  อีกดว้ย   
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  จะเห็นไดจ้ากในวนัรุ่งข้ึน คือ เช้าวนัท่ี 14 เมษายน 2552   ไดมี้การจดัขบวนแห่
หนุ่มรามญัและเทพีสงกรานต ์ โดยมีการจดัขบวนแห่เป็นรถบุบผาชาติ มีการจดัแห่นก แห่ปลา และ
ในส่วนของการจดังานทางวดัและหมู่บา้นไดจ้ดัให้มีนิทรรศการมหัศจรรยอ์าหารรามญัแห่งสยาม
ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีสําคญัในการอนุรักษอ์าหารพื้นเมืองท่ีเป็นทั้งอาหารของคนมอญและอาหารของ
คนภาคกลางรวมอยู่ดว้ย และเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้กบัประเพณีสงกรานต์แก่คนภายนอกได้
มาร่วมสนุกสนาน   ภายในงานจะถือวา่เป็นกิจกรรมหน่ึงของงานสงกรานต์  โดยประยุกตก์ารจดั
งานให้มีการบรรเลงดนตรีป่ีพาทยม์อญของหมู่บา้นและการแสดงการละเล่นพื้นบา้นท่ีในอดีตเล่น
กนั  อนัไดแ้ก่  ผกีระดง้  ผสุ่ีม ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากผูเ้ขา้ร่วมงานเป็นจาํนวนมาก  สังเกตจากการ
ท่ีนกัท่องเท่ียวและคนในชุมชนไดม้ายนืรายลอ้มบริเวณลานวดัท่ีจดักิจกรรมน้ีอยา่งหนาแน่นและมี
การบนัทึกภาพทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
  การเปล่ียนแปลงของงานสงกรานตท่ี์เห็นไดช้ดัคือ  การจดังานแบบเป็นทางการท่ี
มีภาครัฐและเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม  จะเห็นได้จากในการจดังานภาคกลางคืนวนัท่ี 13 เมษายน 
2552 มีการจดัเวทีการประกวดเทพีสงกรานต ์และมีคณะกรรมการจากภายนอกชุมชนท่ีมีช่ือเสียง  
คณะส่ือมวลชนในเขตอาํเภอบา้นโป่งและจงัหวดัราชบุรีมาทาํข่าวและร่วมตดัสินขวญัใจช่างภาพ มี
กาํหนดการและพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการโดยมีนายอาํเภอบา้นโป่งมาเป็นประธานในพิธี  ซ่ึงมีระบบ
การจดังานท่ีเป็นขั้นเป็นตอน ชัดเจน ในวนัรุ่งข้ึนก็เช่นเดียวกนัมีการกาํหนดพิธีเปิดนิทรรศการ
มหัศจรรยอ์าหารรามญัแห่งสยาม  ท่ีมีการจดัเตรียมสถานท่ีและจดัซุ้มอาหารจากกลุ่มคน  ร้านคา้ 
และผูแ้ทนหมู่บา้นต่างๆในตาํบลนครชุมน์ไดส้นบัสนุนงบประมาณจดัอาหารมาร่วมกิจกรรม  ซ่ึงมี
ผูส้นใจเข้าร่วมชิมอาหารโดยไม่คิดมูลค่า ซ่ึงทางวดัได้จดักล่องรับบริจาคเงินทาํบุญตามกาํลัง
ศรัทธาแทนการจําหน่ายอาหารในงาน ซ่ึงมีนายอําเภอบ้านโป่งมาเป็นประธานในพิธีเปิด
นิทรรศการอีกดว้ย 
  ในปี 2553 ได้งดการจดังานประกวดนางสงกรานต์นครชุมน์  แต่ยงัคงจดัให้มี
ขบวนแห่นางสงกรานต์ โดยการนาํของนายคมสรร  จบัจุ  ประธานกลุ่มอนุรักษ์วฒันธรรมมอญ
นครชุมน์   โดยมีหนุ่มๆสาวๆในหมู่บา้นสมคัรใจมาเขา้ร่วมขบวนแห่นางสงกรานตแ์ละหาบขา้วแช่ 
และแห่นก แห่ปลาอยา่งสนุกสนาน  อีกทั้งยงัมีการผสานความร่วมมือจากคนในชุมชนเสียสละเงิน 
แรงงาน  สนบัสนุนส่ิงของ ภาพถ่ายของครอบครัว  มาร่วมแสดงในการจดังานนิทรรศการมองผา่น
ภาพ  เร่ืองเล่าขาน สืบตาํนาน วิถีชีวิตมอญ  จดัในศาลาการเปรียญวดัใหญ่นครชุมน์  มีการจดัรําวง
ยอ้นยคุในบริเวณหนา้วดั เพื่อใหช้าวบา้นนครชุมน์ไดรํ้าลึกถึงการรําวงในอดีตท่ีมกัจะจดัข้ึนในงาน
ประเพณีสาํคญัๆ  และยงัคงมีการจดันิทรรศการอาหารมอญต่อเน่ืองมาจากปีท่ีแลว้เหมือนเดิม  โดย
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มีการใหผู้ม้าเท่ียวงานสงกรานตท่ี์วดัใหญ่นครชุมน์ไดรั้บประทานอาหารทอ้งถ่ิน  เช่น  ขา้วแช่  แกง
พื้นบา้น และอาหารอ่ืนๆท่ีมีชาวบ้านให้การสนับสนุนมาเพื่อสมทบทาํบุญให้กบัวดั  โดยมิคิด
ค่าใชจ่้าย  หากมีคนทาํบุญในแต่ละซุม้อาหารนั้น  ก็จะนาํเงินท่ีไดถ้วายวดัทั้งหมด   
  สําหรับงานสงกรานตว์ดัใหญ่นครชุมน์  ในปี 2554  มีการเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมเพียงเล็กน้อย  กล่าวคือ  จดัให้มีการจดัขบวนแห่ และจดังานในบริเวณดา้นหลงัของวดัใหญ่
นครชุมน์  โดยใชเ้น้ือท่ีบริเวณดา้นขา้งของโบสถ์หลงัเก่า  และ ไปจนสุดถึงบริเวณทา้ยวดั  ซ่ึงเป็น
การจดังานสงกรานตเ์พื่อทาํพิธียกช่อฟ้าโบสถ์หลงัใหม่ไปพร้อมๆกนั   ในช่วงของการเตรียมงาน
ดงักล่าว มีปัญหาความไม่เขา้ใจกนัของคนในบา้นนครชุมน์  เน่ืองจากมีความเช่ือเก่ียวกบัสถานท่ีใน
การจดังานไปตั้งอยูบ่ริเวณทา้ยวดั ซ่ึงเป็นท่ีเผาศพ และรู้วา่เป็นพื้นท่ีป่าชา้เก่า  ทาํใหค้นท่ีมีความเช่ือ
เร่ืองของของผทีัว่ไป  มีความกงัวล และไม่เห็นดว้ย ในการจดังานมงคลในท่ีบริเวณดงักล่าว   แต่ใน
ท่ีสุด  ทางวดัไดมี้มติให้ใชส้ถานท่ีดงักล่าวจดังาน  โดยท่ีมีชาวบา้นบางครอบครัว  ไม่ออกไปร่วม
กิจกรรมงานสงกรานตใ์นปีน้ีดว้ยเหตุผลทางความเช่ือดงักล่าว 
 

  10.1.2 เข้าพรรษา: เดือนแปด  

  จากการเขา้ร่วมประเพณีเขา้พรรษาและตามคาํบอกเล่าของคนสูงอายุในบา้นนคร

ชุมน์   บ้านนครชุมน์จะจัดงานบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจาํนวน 3 วนั คือ วนัก่อนวนั

อาสาฬหบูชา (ข้ึน 14 คํ่า เดือน 8) ในยามเชา้ มีการตกับาตรทาํบุญพระสงฆข์องวดัใหญ่นครชุมน์ 

โดยตอนสายจะเร่ิมทาํการเทแบบหล่อเทียนพรรษา ในสมยัก่อนนั้น คนจะนิยมทาํอาหารและขนม

มาไวจ้าํนวนมากและเตรียมเคร่ืองแต่งกายในการมาถือศีลดว้ย พอตอนเช้าของวนัอาสาฬหบูชามี

การทาํบุญท่ีวดัและถือศีลแปดท่ีวดั สําหรับชาวบา้นท่ีมาถือศีลแปด ถา้เป็นผูห้ญิงจะนุ่งขาวห่มขาว 

แต่ถา้เป็นผูช้ายจะนุ่งโสร่ง ใชผ้า้ขาวมา้พาดท่ีไหล่ซ้าย วนัอาสาฬหบูชา ตอนเชา้จะทาํบุญตกับาตร 

ส่วนช่วงสายจนถึงเพลจะร่วมกนัทาํ “บุญสลากภตั” คือ ชาวบา้นจะนาํเงินมาซ้ือสํารับถวายเพลท่ี

โรงครัวของวดัไปถวายพระ ในแต่ส่วนใหญ่ก็จะจดัทาํสํารับอาหารมอญมาถวายพระสงฆท่ี์วดัเอง  

โดยมีการจบัสลากหมายเลข แลว้นัง่รวมกนับนหอฉนัตามหมายเลขท่ีจบัได ้ในสมยัก่อน บา้นนคร

ชุมน์ 3 หมู่ จะแบ่งหน้าท่ีกนัรับผิดชอบการจดัทาํอาหารในงานบุญสลากภตั  ตอ้งทาํอาหารคาว 4 

อยา่ง อาหารหวาน 4 อยา่ง เม่ือแบ่งหนา้ท่ีกนัแลว้ คนในหมู่นั้นๆก็ไปรวมตวัช่วยแรงและออกเงิน

ซ้ือของมาทาํอาหารท่ีบา้นหลงัใดหลงัหน่ึงท่ีไดรั้บมอบหนา้ท่ีให้เป็นหัวหนา้ทาํครัว อาหารคาวส่ี
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อย่างนิยมเป็นแกง ไดแ้ก่ แกงเน้ือ หรือตม้เคร่ืองในเน้ือววั  แกงเผด็  แกงลูกตาล และ แกงป่า ไม่

นิยมให้ทาํแกงส้มผกัรวม เพราะแลดูไม่สวยงามไม่นิยมทาํผดัผกัต่างๆ  ส่วนขนมหวาน ท่ีนิยมคือ 

ขนมหมอ้แกง ลูกชุบ ทองหยบิหรือทองหยอด และฝอยทอง 

  ปัจจุบัน  มีการเปล่ียนแปลงธรรมเนียมดังกล่าว โดยไม่ได้ให้แต่ละหมู่ไป

ทาํอาหารมาให้ท่ีวดั  แต่ให้แม่ครัวท่ีโรงครัววดัใหญ่นครชุมน์ทาํแทน และนาํมาจาํหน่ายให้ผูม้าทาํ

การถวายสลากภตัไดซ้ื้อสํารับจดัชุดและให้เงินทาํบุญแก่วดัแทน สําหรับอาหารนั้น จะเห็นไดว้่ามี

การเปล่ียนแปลงไปค่อนขา้งมาก  ความเช่ือเดิมวา่จะทาํอาหารประเภทแกงเท่านั้น ไดถู้กปรับเปล่ียน

เป็นอาหารคาวอะไรก็ได ้จะเป็นพะโล ้ แกงเขียวหวาน  แกงส้ม หรือ อาหารเป็นผดัแทนก็ไม่มีใคร

ว่ากล่าว  ในส่วนของขนมหวาน ก็เลือกซ้ือหามาจากร้านขายของจะเป็นขนมกล้วย กล้วยบวดชี  

ครองแครงนํ้ ากะทิ ปลากริมเผือก และท่ีเพิ่มเติมมาคือ ผลไมต่้างๆ ตามฤดูกาล ซ่ึงสมยัก่อนจะไม่มี

ผลไมใ้นการทาํสลากภตั(ลดัดา สังมิ, 2553) 

  เชา้วนัรุ่งข้ึนซ่ึงเป็นวนัเขา้พรรษา(แรม 1 คํ่า เดือน 8) ในวดัใหญ่นครชุมน์จะไม่มี

การทาํบุญตกับาตรในตอนเช้า  พอประมาณสิบโมงเช้า พระสงฆ์จากวดัมอญอีก 8 วดั ซ่ึงอยู่ใน

บริเวณริมแม่นํ้าแม่กลอง ในอาํเภอบา้นโป่งจะมาร่วมกนัทาํพิธีปวารณาในวนัเขา้พรรษา   ก่อนเวลา

สิบเอ็ดโมง เหล่าพระสงฆม์อญจากทั้ง 9 วดั  จะมารวมกนัท่ีหอฉนัวดัใหญ่นครชุมน์ และชาวบา้น

จากหมู่บ้านมอญในบริเวณน้ีจะเข้ามาร่วมพิธีในวนัเข้าพรรษา  ลักษณะพิธีกรรมในตอนน้ีก็

เหมือนกบัพิธีกรรมการทาํบุญวนัพระในตอนเช้า  จากคาํบอกเล่าของคนในหมู่บา้นว่าในอดีตคน

มอญนครชุมน์จะมารวมตวักนัเพื่อรอดูพระจากทุกวดัท่ีมาทาํพิธีปวารณาเขา้พรรษาค่อนขา้งมาก  

ปัจจุบนั มีผูส้นใจนอ้ยลงกวา่แต่ก่อนมาก 

 

  10.1.3 พธีิฑุคตะทาน : บุญทานของคนมอญ  

  พิธีฑุคตะทาน เป็นพิธีท่ีสืบเน่ืองจากความเช่ือทางพุทธศาสนาท่ีวดัมอญนิยม

ปฏิบติักนั ส่วนวดัไทยไม่มีพิธีกรรมน้ี พิธีน้ีมกักระทาํทุก 3 ปี ซ่ึงทางวดัจะเป็นผูก้าํหนดวนัจดัพิธี

ข้ึนในวนัหน่ึงภายในช่วงเดือน 10 ถึงเดือน 11 คนมอญเช่ือวา่พิธีฑุคตะทานมีประวติัมาตั้งแต่สมยั

พุทธกาล สมยันั้นมีพระภิกษุสงฆท่ี์มกัจะเลือกของท่ีชาวบา้นนาํมาถวาย โดยจะเลือกรับของถวาย
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จากคนท่ีมีฐานะดีเท่านั้ น เม่ือความทราบถึงพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงตรัสต่อพระภิกษุสงฆ์

เหล่านั้นว่า “ถึงแมส่ิ้งของท่ีชาวบา้นนาํมาถวายจะเป็นอะไรก็ตาม ก็สมควรท่ีจะรับไวเ้พราะของท่ี

ชาวบา้นนาํมาถวายนั้นทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นของมีคุณค่า‛ (เอกรินทร์ พึ่งประชา, มปป: 23) 

  จากความเป็นมาน้ีพิธีฑุคตะทานจึงถูกจดัข้ึนเพื่อใหค้นจนมีโอกาสท่ีจะทาํบุญ แต่

ปัจจุบนัพิธีฑุคตะทานเป็นพิธีเพื่อท่ีจะใหช้าวบา้นทุกคนมีโอกาสท่ีจะนิมนตพ์ระไปท่ีบา้น และเม่ือ

วดัใดวดัหน่ึงประกาศวา่จะมีพิธีฑุคตะทาน ชาวบา้นท่ีตอ้งการนิมนตพ์ระไปท่ีบา้นนั้นก็จะเขียนช่ือ

ตนเองใส่เศษกระดาษแล้วนาํไปท่ีวดั ซ่ึงจะตอ้งเขียนเพียงบา้นละ 1 ใบเท่านั้น เม่ือทางวดัทราบ

จาํนวนแน่ชดัว่ามีผูต้อ้งการนิมนต์พระไปท่ีบา้นจาํนวนเท่าไหร่ ก็จะติดต่อไปยงัวดัใกล้เคียง ซ่ึง

ส่วนใหญ่จะเป็นวดัมอญมาร่วมในวนัประกอบพิธีฑุคตะทานเวลาประมาณสิบโมงเชา้ พระจากวดั

อ่ืนๆท่ีติดต่อไปนั้นจะเดินทางมายงัวดัท่ีเป็นเจา้ภาพจดั ชาวบา้นท่ีตอ้งการนิมนตพ์ระก็จะมารวมกนั

ท่ีหนา้วดั 

  หลงัจากนั้น พระทุกรูปจะจบัสลากช่ือชาวบา้น ซ่ึงอยูบ่นพานรูปละ 1 ใบ ซ่ึงเม่ือ

พระสงฆจ์บัสลากไดช่ื้อใครแลว้ก็จะส่งสลากใบนั้นให้มรรคทายกอ่านช่ือ และเม่ือเป็นช่ือของใคร

คนนั้นก็จะทาํการนิมนตพ์ระรูปนั้นใหไ้ปท่ีบา้นของตน ซ่ึงชาวบา้นก็จะยินดีมาก เม่ือพระสงฆรู์ปท่ี

ตนรู้จกัจบัช่ือของตนได ้เม่ือไปถึงบา้นของชาวบา้นแลว้พระก็จะสวดมนต์ หลงัจากนั้นชาวบา้น          

ก็เล้ียงอาหารให้พระ ซ่ึงคนในครอบครัวทุกคนก็มีความตั้งใจอยา่งยิ่งท่ีจะปรนนิบติัพระท่ีมาให้ดี

ท่ีสุด 

  ดงันั้น ทุกบา้นท่ีตอ้งการนิมนต์พระก็จะไดมี้โอกาสทาํบุญอย่างทัว่ถึง แมว้า่จะมี

ฐานะอยา่งไรก็ตาม ในวนัท่ีทาํพิธีฑุคตะทานนั้นเป็นวนัหน่ึงในช่วงเขา้พรรษา ซ่ึงวดัมอญต่างๆใน

บริเวณลุ่มแม่นํ้ าแม่กลองจะทาํการประชุมกนัและกาํหนดวา่วดัใดจะจดัพิธีวนัใด เพื่อมิให้เกิดการ

ซํ้ าซอ้นข้ึน ในปัจจุบนัน้ีวดัมอญในบริเวณลุ่มแม่นํ้ าแม่กลองยงัสืบต่อพิธีฑุคตะทานและพิธีน้ีทาํให้

ชาวบา้นมีโอกาสทาํบุญและรู้จกักบัพระท่ีมาจากวดัอ่ืน 
 

  10.1.4 ตักบาตรน า้ผึง้ และ สมโภชวหิารปาก ีท าบุญบรรพบุรุษ : เดือนสิบ  

  บา้นนครชุมน์มีความเช่ือในพุทธประวติัของพระพุทธเจา้ ประเพณีน้ีกล่าวกนัว่า 

เม่ือคร้ังพระพุทธเจา้เสด็จไปประทบัอยูใ่นป่า มีชา้งและลิง อุปฐากพระพุทธองคด์ว้ยนํ้ าผึ้งและนํ้ า 
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หรืออีกนยัหน่ึงว่า พระเจา้อโศกมหาราชคร้ังเสวยพระชาติเป็นพ่อคา้นํ้ าผึ้ง ไดถ้วายนํ้ าผึ้งแด่พระ

ปัจเจกพุทธเจา้ เพื่อท่านจะไดน้าํไปทาํกระสายยา ส่วนผา้แดงนั้น ก็วา่เน่ืองมาจากมเหสีของพระเจา้

อโศกมหาราช ท่ีเสวยเป็นหญิงเข็ญใจ เม่ือเห็นพระปัจเจกพุทธเจา้ มีนํ้ าผึ้งอนัเป้ือนท่ีกน้บาตร จึง

ถวายสไบท่ีนางมีอยู่ ถวายเพื่อรองบาตรกนัเป้ือน และนางก็ตั้งความปรารถนา ขอเป็นภรรยาของ

พ่อคา้ผูถ้วายนํ้ าผึ้ง ซ้ึงตั้งความปรารถนาขอเป็นพระมหากษตัริยอ์นัเน่ืองมาจากอดีตนิทานน้ี ชาว

มอญจึงไดถื้อเป็นประเพณีสืบๆต่อกนัมาตราบเท่าทุกวนัน้ี (เอกรินทร์ พึ่งประชา, มปป.)  

  ดงันั้น  เม่ือถึงวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 10  ชาวบา้นนครชุมน์  จะจดัให้มีการตกับาตร

นํ้ าผึ้งและนํ้ าตาลทราย กล่าวคือ จะเอานํ้ าผึ้งพร้อมทั้งอาหารและขา้วตม้มดัไต ้หรือ ขา้วตม้ลูกโยน 

ไปใส่บาตรตามปกติธรรมดาท่ีวดัแลว้  ยงัจะมีนํ้ าผึ้งใส่ภาชนะเช่น ขวดโหล นํ้ าตาลทราย หรือผา้

แดงผนืเล็กๆ ไปใส่บาตรเปล่าท่ีตั้งอยูห่นา้พระ 

  เร่ิมตั้ งแต่หน้าพระพุทธรูป จนถึงพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณรท่ีเป็นรูปสุดท้าย  

ตามกาํลงัมากหรือนอ้ยของศรัทธา  ส่วนนํ้าตาลทรายก็จะตกัใส่ลงในฝาบาตร  ท่ีตั้งอยูใ่กลก้บับาตร  

ส่วนผา้แดงก็จะรองไวท่ี้ก้นบาตรเร่ืองการตกับาตรนํ้ าผึ้ งน้ี  เพื่อจะถวายพระท่านไปทาํเป็นนํ้ า

กระสายยา หรือเป็นเภสัชสําหรับพระภิกษุสงฆต์ามพระวินยั  ส่วนนํ้ าตาลนั้นก็น่าจะอนุโลมเขา้มา 

ผา้แดงท่ีใชร้องกน้บาตรก็เป็นผา้กนัเป้ือน เม่ือนํ้าผึ้งเตม็บาตรแลว้อาจจะไหลเยิม้ลงนอกบริเวณก็ได ้ 

พิธีกรรมจะประกอบบนวหิารปากี  ชาวบา้นจะนาํผึ้งและนํ้าตาลทรายมาตกับาตร  พระสงฆม์อญจะ

สวดมนต ์และทา้ยพิธีมีการอุทิศส่วนกุศลใหก้บับรรพบุรุษ โดยวนัน้ีคนมอญนครชุมน์ถือวา่เป็นวนั

ทาํบุญบรรพบุรุษ หรือบุญสารทเดือนสิบ โดยจะนาํขา้วสารอาหารแห้ง และพืชผกัผลไม ้ มาทาํบุญ 

เพื่อทาํพิธีเซ่นไหวบ้รรพบุรุร่วมกนักบัคนในหมู่บา้น วนัน้ีไดช่ื้อวา่เป็นวนัท่ีประตูของโลกทั้งสาม 

คือ โลกสวรรค ์มนุษย ์และนรก เปิดหากนั เช่ือมต่อถึงกนัได ้โดยมีการเขียนช่ือลงในกระดาษแผน่

เล็กๆแลว้เผาไปพร้อมกบัการอุทิศส่วนกุศล 

  10.1.5 ออกพรรษา: เดือนที่สิบเอ็ด เทศน์คาถาพัน แข่งเรือยาว ตักบาตรพระ

ร้อย -ดอกไม้ 

  ในวนัข้ึน 15 ค ํ่าเดือน 11 ของทุกปี ซ่ึงเป็นวนัปาวรณาออกพรรษา คนมอญนคร
ชุมน์ ทั้งเด็กเล็ก ผูเ้ฒ่า แม่แก่ หญิงชาย ต่างมาร่วมงานแต่เชา้กนัที่วดั แต่ละคนจะนาํถาดใส่อาหาร 
แห้ง นํ้ าผลไมธู้ปเทียน ขนัใส่ขา้วสารมากนอ้ยตามกาํลงัของตน มาจดัเรียงรายเป็นแถวตาม
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แนวทางเดินในวดัใหญ่นครชุมน์ เพื่อร่วมงานบุญที่คนมอญนครชุมน์เรียกวา่ ‚ตกับาตรพระร้อย‛ 
หรือ ‚ล่งฮาเปียงซางกลอม‛ 

  ความคึกคกัจึงมีอยูท่ ัว่ลานวดั ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ต่างเลือกเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่มผืนใหม่ 
ฝ่ายหญิงนุ่งผา้ถุงสวมเส้ือเขา้รูปพาดทบัดว้ยสไบเฉียง ผมทาํมวยมุ่นไวอ้ยา่งสวยงาม ส่วนฝ่ายชาย
ทุกคนจะนุ่งโสร่งมีผา้ขาวมา้พาดเฉียงไหล่ ดูแลว้งามตาพลอยทาํให้จิตใจแช่มชื่นไปดว้ย 
พระสงฆท่ี์ชาวบา้นนิมนตไ์วใ้นวนัน้ีมาจากวดัมอญละแวกน้ีรวม 100 รูป เร่ิมตั้งแต่หนา้โบสถ์เก่า 
ยาวมาถึงบริเวณหนา้ศาลาการเปรียญ เป็นระยะทางกวา่ 700 เมตร เมื่อไดเ้วลาขบวนพระสงฆเ์ดิน
บาตร นาํโดยมคัทายก ไดอ้ญัเชิญพระพุทธรูปบูชา ซ่ึงสมมุติเป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
คร้ังเมื่อเสด็จลงมาจาก ชั้นดาวดึงส์ หลงัจากทรงโปรดพระมารดา มีขบวนเทวดานางฟ้าส่งเสด็จ
อยา่งมโหฬาร ซ่ึงคนมอญนครชุมน์ไดจ้าํลองภาพเหตุการณ์ในคร้ังพุทธกาลให้เกิดข้ึนที่วดัใหญ่
นครชุมน์ของทุกๆปี ช่วงเวลาของการตกับาตรพระร้อยจากเร่ิมจนจบ จะเสร็จส้ินก็ใชเ้วลากวา่ 1 
ชัว่โมง พอคนสุดทา้ยใส่บาตรเสร็จ ทุกคนก็ร่วมกนัถวายภตัตาหารเพลแก่พระสงฆท์ั้งหมดอาหาร
ท่ีชาวบา้นนาํมาถวาย ต่างคนต่างจดัสาํหรับบา้ง ก็หาบกนัมา โดยมีภาชนะใส่อาหารเป็นชามชุดฝา
จีบแบบโบราณท่ีสวยงาม น่ีคือศรัทธาของคนมอญท่ีมีต่อพุทธศาสนา  คร้ันเสร็จจากฉนัภตัตาหาร
เพล พระสงฆไ์ดใ้ห้พรดว้ยการสวด แบบ รามญั มีความไพเราะ เป็นอยา่งยิ่ง 
  ตามธรรมเนียมพระมอญนั้นเมื่อพระฉนัเสร็จ ผูที้่จะรับสํารับต่อจากพระก็คือ 
ลูกศิษยว์ดัไม่ใช่ชาวบา้น อยา่งที่ชาวพุทธแบบไทยปฎิบติั เพราะถือกนัวา่ ลูกศิษยว์ดันั้น คือผูท่ี้
ใกลช้ิดพระสงฆม์ากที่สุด  จากนั้นพระสงฆท์ั้งหมดจะเดินทางไปยงัโบสถ์ตามเส้นทางเดิม 
ในตอนน้ีไดม้ีชาวบา้นนาํผา้ขาวมาปูลาดไวต้ลอดแนวและตลอดสองขา้งทาง  ก็จะมีชาวบา้นนาํ
ดอกไมธู้ปเทียน มาถวายก่อนที่พระสงฆจ์ะเดินเขา้ไปยงัโบสถ์ เพื ่อเป็นการขอขมาสงฆ ์ ซ่ึง
เรียกวา่ประเพณีตกับาตรดอกไม ้ ในวนัเดียวกนั ไดจ้ดัให้มีการแข่งเรือยาวข้ึนในลาํนํ้ าแม่กลอง
บริเวณหนา้วดั มีการเชิญเรือจากบา้นอ่ืน มาแข่งขนักนัเป็นท่ีสนุกสนาน นบัวา่เป็นการแข่งขนัเรือ
ยาวพื้นบา้นท่ีหาชมไดย้ากในปัจจุบนั 

  ในช่วงเยน็จดัให้มีพิธีเทศน์มหาชาติประจาํปี โดยชาวบา้นวดัใหญ่นครชุมน์ได้
ช่วยการจดัดอกไมโ้ดยมีดอกบวั 1,000 ดอก พร้อมธูปเทียน หมากพลูอยา่งละ 1,000 ชุด มาร่วมใน
พิธีน้ี มีการตกแต่งสถานที่กนัอยา่งงดงามตามประเพณีของคนมอญจนเวลาประมาณ 5 โมงเยน็
เสียงระฆงัดงักอ้งกงัวานทัว่ทั้งหมู่บา้น  เสียงดนตรีไทยป่ีพาทยม์อญบรรเลงเพลงย ํ่าค ํ่าเพื่อรับพระ
มาเทศน์ในกณัทพ์ระมาลยั เป็นสัญญานให้ทุกคนรู้วา่ตอ้งรีบเดินทางมาท่ีวดัเพราะการแสดงเทศน์
มหาชาติประจาํปีกาํลงัเร่ิมข้ึน 
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  เมื่อพระสงฆเ์ร่ิมข้ึนธรรมมาสน์เทศน์แสดงธรรมจนจบกณัทห์น่ึงๆ แลว้
ชาวบา้นจะร่วมกนัสวดรับเทศน์เป็นภาษาบาลีแบบรามญั(เอวอง) เพื่อเป็นการสรรเสริญคุณของ
พระพุทธ   พระธรรม พระสงฆ ์หากใครไดร้ับฟังหรือร่วมงานแลว้ จะชวนให้เกิดความศรัทธา
เป็นอยา่งยิ่ง การเทศน์มหาชาติจะมีข้ึนอีกในวนัรุ่งข้ึน 

  ตลอดทั้งวนั และในฤดูกาลออกพรรษาน้ี ตามวดัมอญทุกวดัในละแวกน้ี จะจดั
ให้มีการเทศน์มหาชาติ หรือเทศน์คาถาพนั โดยหมุนเวียนกนัไป ตลอดลุ่มแม่นํ้ าแม่กลองที่มีวดั
มอญตั้งอยู ่ โดยมีวดัใหญ่นครชุมน์เป็นวดัแรกของฤดูออกพรรษา จึงนบัวา่เป็นประเพณีปฎิบติั
ของคนมอญแห่งลุ่มนํ้าแม่กลอง จงัหวดัราชบุรี ควรค่าแก่การรักษาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมอนั
ดีงามให้คงอยูก่บัลุ่มนํ้าแห่งน้ีตลอดไป 

  คนมอญนครชุมน์ จดังานอยา่งยิ่งใหญ่ในเทศกาลออกพรรษา มีประเพณีการตกั

บาตรดอกไม ้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัพุทธประวตัิ เป็นการบูชาเกี่ยวกบัพระบรม

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ ซ่ึงการตกับาตรดอกไม ้จะจดัในวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 ซ่ึงเป็นวนัท่ี

พระสงฆท์ั้งหมดจะไปร่วมทาํพิธีปวารณาออกพรรษาในพระอุโบสถ โดยที่หลงัจากถวายอาหาร

บิณฑบาตรแก่พระสงฆใ์นเวลาเพลแลว้ ถึงเวลาที่พระสงฆจ์ะลงโบสถ์เพื่อทาํพิธีปวารณาออก

พรรษา จะมีการอญัเชิญพระพุทธรูป นาํขบวนพระสงฆ ์ส่วนชาวบา้นจะนัง่อยูต่ลอดสองขา้งทาง 

จดัเตรียมดอกไมธู้ปเทียนไวพ้ร้อม เม่ือพระสงฆเ์ดินผา่น ชาวบา้นจะบรรจงถวายดอกไม ้ธูปเทียน 

ใส่ลงไปในยา่มของพระสงฆเ์หล่านั้น เม่ือพระสงฆไ์ดรั้บถวายธูปเทียน จากชาวบา้นแลว้ ก็จะไป

ร่วมพิธีปวารณาออกพรรษาท่ีในอุโบสถ  ภาพขบวนพระสงฆ ์และภาพของชาวบา้นท่ีแต่งตวัแบบ

คนมอญ นัง่พบัเพียบเรียบร้อย บรรจงนําดอกไมที้่แลดูงามสะพรั่ง เป็นแถวเป็นแนวตามท่ี

ชาวบา้นจดัเตรียมไว ้เพื่อบูชาพระรัตนตรัย เป็นภาพที่สวยงามและแสดงถึงความปิติสุขของผูที้่มี

จิตศรัทธาทั้งหลาย ประเพณีตกับาตรดอกไมข้องคนมอญนครชุมน์ มาจากคติ ความเช่ือจากพุทธ

ประวติัท่ีวา่ เม่ือคร้ังท่ีพระพุทธองคเ์สด็จข้ึนไปโปรดพระพุทธมารดาบนเทวโลกนั้น  พระองคไ์ด้

เสด็จประทบัตลอดพรรษานั้น  ส่วนบรรดาอาณาประชาราษฎร์ ทั้งหลายต่างคิดคาํนึงถึง และต่าง

รอคอยการเสด็จกลบัลงมาของพระพุทธองค ์ เมื่อชาวเมืองไดท้ราบข่าวต่างดีอกดีใจ เตรียมการ

ตอ้นรับการเสด็จกลบัอยา่งใหญ่โต  เมื่อพระองคไ์ดเ้สด็จกลบัมนุษยโลกที่เมืองสังกสัสะ เหล่า

เทพยดาต่างถวายความสะดวกในการเสด็จกลบัของพระพุทธองค์  ไดเ้นรมิต บนัไดทอง บนัได
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แกว้ และบนัไดเงิน ไวพ้ร้อม ส่วนชาวเมืองสังกสัสะ ตั้งแต่พระราชาตลอดจนประชาราษฎร์ 

ทั้งหลาย รวมถึงพระมหากษตัริยจ์ากนครอ่ืน ๆ ต่างมารับเสด็จพระพุทธองคอ์ยา่งลน้หลาม  คร้ัน

ถึงเวลา พระพุทธเจา้เสด็จดาํเนินทางบนัไดแกว้ บรรดาเทพยดาต่างถวายสักการะ พระพรหม พระ

สักกะเทวราช นาํฉตัรเคร่ืองสูง บงัสูรย ์ กางกั้นพระองค ์ เทพยดาต่างประโคมดนตรี ถวายดอกไม้

และตามเสด็จพระพุทธองคเ์พื่อถวายการส่งเสด็จกลบัมนุษยโลก  เหล่าบรรดาพระมหากษตัริย ์

และอาณาประชาราษฎร์ต่างปล้ืมปิติโสมนสั ทาํการบูชาดว้ยดอกไมเ้คร่ืองหอมต่าง ๆ กนัอยา่ง

มากมาย  คนมอญนครชุมน์ไดน้าํเอาพุทธประวตัิในส่วนน้ี มาจดัเป็นประเพณีตกับาตรดอกไม ้

กล่าวคือ ในการท่ีขบวนพระสงฆล์งสู่พระอุโบสถเพื่อทาํพิธีปวารณาออกพรรษานั้น  ดัง่เช่นพระ

พุทธองคเ์สด็จลงสู่เทวโลก โดยอญัเชิญพระพุทธรูปนาํขบวนพระสงฆท์ั้งหลาย  ชาวบา้นนัง่รอ

สองฟากทางนั้น ต่างถวายเคร่ืองสักการะ มีดอกไม ้ธูปเทียน แด่พระพุทธรูปและพระสงฆ ์

  ปัจจุบนั  การจดังานประเพณีออกพรรษา และการตกับาตรดอกไมที้่จดัข้ึนที่วดั

ใหญ่นครชุมน์ ยงัคงรักษารูปแบบขั้นตอนในการจดังานเฉกเช่นในอดีต  แต่ที่เปล่ียนแปลงไปคือ 

จาํนวนคนที่มาร่วมงานมีจาํนวนลดลงกวา่สมยัก่อน   เน่ืองมาจาก วนัที่จดังานออกพรรษามกัไม่

ตรงกบัวนัหยุดเสาร์ อาทิตย ์ทาํให้คนส่วนหน่ึงท่ีไม่อยูใ่นภาคเกษตรกรรม  เป็นคนที่มีงานประจาํ 

รับราชการ ทาํโรงงาน  คา้ขาย  หรือ ตอ้งเรียนหนงัสือ ไม่สามารถเขา้ร่วมงานได ้ ซ่ึงต่างจาก

สมยัก่อนที่คนส่วนใหญ่ทาํงานในภาคเกษตรกรรมอยูภ่ายในชุมชน   และในช่วงเวลาที่ประกอบ

พิธีทางศาสนานั้น  ตรงกบัการจดัการแข่งขนัเรือยาวที่ดาํเนินการโดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นครชุมน์และหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง โดยมีพิธีเปิดและการแข่งขนัในรอบคดัเลือกช่วงเชา้  

ช่วงบ่ายและเยน็  เป็นการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ    ทาํให้กลุ่มคนส่วนหน่ึง  ซ่ึงมีทุกเพศ ทุกวยั   

เลือกที ่จะไปนัง่ชมการแข่งขนัเรือยาวแทนการร่วมพิธีทางศาสนา  เพราะรู้สึกวา่มีความ

สนุกสนาน และน่าต่ืนเตน้กวา่   

  10.1. 6 ทอดกฐิน: เดือนสิบเอด็เดือนสิบสอง  

  วนัทอดกฐินจดัข้ึนในช่วงวนัแรม 15 คํ่า เดือน 11 ถึงวนัข้ึน 15 คํ่าเดือน 12 โดย

ปกติเจ้าภาพกฐินของวดัมกัเป็นคนนอกหมู่บ้าน คือ อาจจะเป็นคนในตลาดบ้านโป่งหรือคน

กรุงเทพฯ และผูท่ี้เข้ามาร่วมพิธีส่วนหน่ึงจะเป็นคนนอกหมู่บา้น ในกรณีท่ีเจา้ภาพเป็นคนนอก
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หมู่บา้น ชาวบา้นจะมีหนา้ท่ีเพียงจดัเตรียมสถานท่ีและขา้วปลาอาหารไวค้อยตอ้นรับพร้อมกบัคอย

อาํนวยความสะดวกต่างๆเท่านั้น ส่วนท่ีเก่ียวกบัพิธีกรรมต่างๆก็จะทาํแบบวดั 

  10.1.7 ประเพณจีองโอะห์ต่าน: เดือนสาม  

  ในวนัข้ึน 15 คํ่า เดือนสามหรือวนัมาฆบูชา คือ ประเพณีส่งฟืนหรือท่ีชาวมอญ 

เรียกวา่ “ประเพณีจองโอะห์ต่าน” 

  ‚จอง‛ นั้นหมายถึง การเผา ส่วน‛โอะห์‛ แปลว่า ฟืน ส่วน‛ต่าน‛ แปลว่าการ

บริจาค ส่ิงท่ีให ้ซ่ึงมีความหมายตรงกบัภาษาบาลีและไทยท่ีแปลวา่ ทาน หรือมอบให้ดว้ยจิตท่ีสละ

แลว้ ดว้ยเหตุน้ีเม่ือแปลเป็นไทยจึงหมายถึงงานบุญเผาฟืนเป็นทาน (อาํไพ มฆัมาน, 2541: 99) 

  เอกรินทร์ พึ่งประชา (มปป: 26) กล่าววา่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นมอญศึกษาท่านหน่ึงได้

ใหค้วามเห็นวา่ ประเพณีน้ียงัไม่มีช่ือแปลเป็นภาษาไทยท่ีตรงตวันกั แต่ชาวบา้นหลายคนก็มกัเรียก

ประเพณีน้ีวา่ ประเพณีส่งฟืนหรือบุญขา้วหลาม เพราะ งานบุญดงักล่าว ชาวบา้นมีการส่งฟืนและทาํ

ขา้วหลามมาร่วมในงาน เหตุท่ีจดัประเพณีจองโอะห์ต่านในช่วงเวลาดงักล่าว เน่ืองจากเดือนท่ีสาม

เป็นฤดูกาลท่ีมีอากาศหนาวเยน็ ตามพุทธบญัญติัห้ามพระสงฆก่์อไฟเพื่อผิงหรือให้ความอบอุ่นแก่

ร่างกาย เคยมีเหตุการณ์ในอดีต คือ จีวรไหม ้ทาํให้พระสงฆเ์ดือดร้อน ตอ้งหาผา้มาทาํจีวรใหม่ อาจ

ทาํความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้ เพราะ พระสงฆ์ในสมยัพุทธกาลมีเพียงไตรจีวรชุดเดียว

สําหรับเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม คือ สบง จีวรและสังฆาฏิ สบงใช้สําหรับนุ่ง จีวรใช้สําหรับห่ม ส่วน

สังฆาฏิใชส้าํหรับคลุมกนัหนาว 

  ดว้ยเหตุน้ี ชาวมอญผูมี้ความศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่เป็นทุนจึงเกิดความห่วง

พระภิกษุสงฆ ์จึงร่วมใจกนัก่อไฟใหค้วามอบอุ่นแก่พระภิกษุสงฆ ์ประเพณีจองโอะห์ต่านจึงถือเป็น

ธรรมเนียมปฏิบติัในหมู่ชาวมอญสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั  สําหรับโอะห์ต่านท่ีใช้เป็นทานฟืน 

ชาวบา้นจะจดัเตรียมจากตน้ไมท่ี้หาง่ายๆใกลบ้า้น โดยเฉพาะไมต้น้กระถินท่ีข้ึนอยูข่า้งบา้น ริมสวน

และไร่นา จะเป็นท่ีนิยมมาก เพราะมีลาํตน้ยาวแต่นํ้าหนกัเบา ประการสาํคญัยงัติดไฟง่าย 

  ก่อนวนัมาฆบูชา 1-2 วนัจะมีการเตรียมโอะห์ต่าน แต่ละบา้นจะช่วยกนัตดัไม้

กระถินท่ีมีขนาดพองาม คือ มีลาํตน้ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป เม่ือไดต้ดัตน้กระถินมาก็จะตอ้ง

ปอกเปลือกและลอกใหเ้กล้ียง แลว้ทาดว้ยนํ้ามนัมะพร้าวผสมผงขมิ้นเพื่อเพิ่มสีสันใหส้วยงาม บางก็
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ทาปูนแดงหลงัจากนั้นจึงนาํไปผึ่งแดด ก่อนนาํมามดัรวมกนัมดัละ 5-10 ท่อนตกแต่งดว้ยดอกไม้

ตามฤดูกาล ซ่ึงหากเป็นสมยัก่อนนิยมใชด้อกของตน้ยางป่า พร้อมดว้ยธูปเทียนเป็นเคร่ืองบูชา  . ใน

วนัก่อนวนัมาฆบูชา 1 วนั (ข้ึน 14 คํ่า เดือน 3) ชาวบ้านจะพากันจัดเตรียมเคร่ืองมือและ

ส่วนประกอบท่ีจะปรุงรสชาติขา้วหลาม  เพื่อใช้เป็นอาหารในการประกอบพิธีในวนัมาฆบูชา  

ในช่วงประมาณส่ีหา้โมงเยน็องวนัน้ี   ชาวบา้นแต่ละครัวเรือนจะแบกโอะห์ต่านมาร่วมทาํบุญกนัท่ี

วดั โดยทางวดัจะจดัเตรียมลานกลางแจง้หน้าวดัสําหรับวางกองโอะห์ต่าน โดยตั้งเสาหลกัไวต้รง

กลางลานเพื่อให้ชาวบา้นเดินบูชาโอะห์ต่าน 3 รอบก่อนท่ีนาํโอะห์ต่านวางพิงหลกัไว ้แลว้จึงพนม

มือไหวบู้ชาเป็นอนัจบพิธี  จากคาํบอกเล่าวา่  ถา้เป็นสมยัก่อน  จะเห็นผูค้นทุกเพศ ทุกวยั แบกไม้

โอะห์ต่านกนัมาและจะเดินคุยกนัมาตามทางถนนจากหมู่บา้นเขา้มาท่ีลานวดั  ส่วนใหญ่จะเดินกนั

มาเป็นครอบครัวแต่ปัจจุบนัน้ี  มีความเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นไดช้ดั จากท่ีเคยเดินก็เปล่ียนมาข่ี

จกัรยานยนตซ์อ้นทา้ยกนัมา และมีแต่เด็กๆ กบัคนสูงอายเุสียส่วนใหญ่ เน่ืองจาก คนในวยัทาํงานยงั

ไม่กลบัจากท่ีทาํงานนอกบา้น อีกส่ิงหน่ึงท่ีเปล่ียนแปลงไปคือ จาํนวนครอบครัวท่ีมาร่วมวางไม้

โอะห์ต่านลดนอ้ยลงไป โดยนอดีตดูจากจาํนวนไมท่ี้เคยกองสูงและใชเ้วลาในการเผาค่อนขา้งนาน 

แต่ปัจจุบนักองไมค้่อนขา้งบางและเผาใช้เวลาไม่นานเหมือนแต่เดิม  อีกส่ิงหน่ึงท่ีสังเกตได้ คือ 

ความเช่ือเก่ียวกบัการทาํไมโ้อะห์ต่านให้สูงท่ีสุด เท่าท่ีจะสูงได ้เพราะเก่ียวกบัความเช่ือวา่ยิ่งสูง ยิ่ง

ไดบุ้ญมากไดล้ดเลือนหายไปบา้งแลว้ เพราะไมท่ี้หามาไดส่้วนใหญ่ จะตอ้งนาํมาแบ่งปันกนัหลาย

ครอบครัวเพราะไมเ้ร่ิมหายาก บางครอบครัวจึงตอ้งแบ่งคร่ึงให้เพื่อนบา้น  ความสูงของไมจึ้งลดลง 

ทาํใหไ้มโ้อะห์ต่านท่ีเคยเป็นสัญลกัษณ์ทางความเช่ือเก่ียวกบัการทาํบุญมีความสําคญันอ้ยลงไปดว้ย 

เวลาเชา้มืด ก่อนพระอาทิตยข้ึ์นของวนัมาฆบูชาจะไดย้ินเสียงปอกขา้วหลามดงัไปทัว่หมู่บา้น ฝ่าย

หญิงจะรีบต่ืนหุงหาอาหาร โดยเฉพาะขา้มตม้เคร่ืองจะเป็นท่ีนิยมของชาวบา้นเป็นอยา่งมาก เม่ือหุง

เสร็จแลว้จะรีบนาํไปวดัทนัที เพื่อร่วมงานบุญท่ีวดั 

  ราวตีหา้เศษๆ ชาวบา้นก็จะช่วยกนัเผาโอะห์ต่านจนไฟลุกสวา่ง พร้อมกนันั้นก็จะ

ช่วยจดัเตรียมอาหารถวายแด่พระสงฆ ์เม่ือเปลวไฟใกลม้อด มรรคนายกจะนิมนตพ์ระสงฆ์ลงจาก

วดัมานั่งท่ีอาสนะรอบกองไฟ ตวัแทนของชาวบา้นอาราธนาศีล 5 หลงัจากพระสงฆ์ให้ศีลแล้ว 

ชาวบา้นก็ถวายขา้วตม้และขา้มหลาม ในขณะท่ีพระสงฆฉ์นัอาหารท่ามกลางความอบอุ่นจากกอง
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ไฟโอะห์ต่านชาวบา้นจะจบักลุ่มสนทนาธรรมกนัตามอธัยาศยั บา้งก็สนทนาเร่ืองทาํมาหากินหรือ

บางโอกาสก็สวดมนตท์าํวตัรเชา้ดว้ยท่วงทาํนองบาลีมอญ เม่ือฉนัอาหารแลว้เสร็จ พระสงฆจ์ะให้

พรชาวบา้นก่อนกลบัข้ึนวดั หลงัจากนั้นชาวบา้นจะรับประทานอาหารร่วมกนั แบ่งปันขา้วตม้และ

ขา้วหลามใหแ้ก่กนั 

  ปัจจุบนัประเพณีน้ีมีคงเหลือให้เห็นในหมู่บา้นลุ่มนํ้ าแม่กลองเพียงสองสามแห่ง

เท่านั้นโดยพบว่าในบา้นนครชุมน์เอง ก็มีจาํนวนคนท่ีมาประกอบพิธีกรรมน้อยลงไปกว่าเดิมมาก  

อนัเน่ืองมาจาก คนในชุมชนมีหนา้ท่ีการงานและนกัเรียนท่ีศึกษาอยูน่อกชุมชน (คมสรร จบัจุ 2553) 

  นอกจากน้ี ยงัมีประเพณีการทาํผา้ป่าถวายวดั หรือท่ีเรียกว่าผา้ป่าสามคัคีท่ีใน

ปัจจุบนัทางวดัใหญ่นครชุมน์มกัจะได้รับกองผา้ป่าสามคัคีจากผูมี้จิตศรัทธานาํมาทอดถวายเพื่อ

สมทบเป็นค่าใชจ่้ายในการสร้างอุโบสถวดัใหญ่นครชุมน์หลงัใหม่ โดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปี ท่ีผา่น

มากองผา้ป่าสามคัคี ท่ีนาํมาทอดถวายไดจ้ดัรูปขบวนแห่ใหญ่โตเป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจของผูค้นท่ีไดพ้บ

เห็น กล่าวคือ มีการตกแต่งมา้สวยงามและโคเทียมเกวียน ท่ีประดบัประดาตกแต่งอยา่งงดงาม ตาม

ความเช่ือของคนมอญนครชุมน์วา่ การทาํบุญทอดผา้ป่า จะตอ้งมีสัตวใ์หญ่มาร่วมพิธีกรรมดว้ย  

 10.2 ประเพณเีกีย่วกบัชีวติ 

  10.2.1 ประเพณกีารเกดิ 

  จากคาํบอกเล่าของคนในชุมชน  เก่ียวกบัประเพณีการเกิด ซ่ึงในสมยัก่อนจะให้

ความสําคญัอย่างมาก แต่ในปัจจุบนัมีการยกเวน้ไม่กระทาํตามพิธีกรรมไปบา้งแลว้ เน่ืองมาจาก

ไม่ไดค้ลอดท่ีบา้น แต่ไปคลอดลูกท่ีโรงพยาบาลอาํเภอหรือจงัหวดั พิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดใน

สมยัก่อนท่ีคนมอญนครชุมน์ถือปฏิบติักันมาจะมีหมอตาํแยท่ีทาํคลอดนั้ นทาํพิธีกรรมในการ

รับขวญัเด็กท่ีคลอดออกมา โดยตอ้งนาํมะพร้าวหน่ึงลูก  กล้วยหน่ึงหวี  และเงินจาํนวน หกสลึง 

ช่วงสามสิบปีท่ีแลว้เพิ่มเป็น 12 บาท นาํใส่ถาด มาวางไวท่ี้บริเวณท่ีเด็กจะคลอดออกมาเม่ือคลอด

แลว้  จะตรวจดูว่ามะพร้าวผลนั้นจะงอกหรือไม่  หากไม่งอกก็จะนาํมะพร้าวผลนั้นไปทาํขนมใส่

บาตร   เม่ือคลอดมาแลว้ หากเป็นชาย ใหรั้บขวญัดว้ยผา้โสร่งหรือผา้ขาวมา้  หากเป็นหญิงให้นาํผา้

อะไรก็ได ้แต่ตอ้งเป็นผา้ใหม่ ซ่ึงในสมยัก่อน ชาวบา้นนครชุมน์จะทอผา้ใชเ้อง  จึงมีผา้ใหม่อยูใ่น

ครอบครัวเสมอ ซ่ึงจะไม่ผิดธรรมเนียมความเช่ือเก่ียวกบัการเตรียมขา้วของเคร่ืองใช้ให้เด็กก่อน
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คลอดแต่อยา่งใด สมยัก่อนถา้มีการทาํคลอดท่ีไม่ปกติ จะมีพิธีกรรมพิเศษ คือ  เช่น ถา้เด็กท่ีคลอด

แลว้เกิดมีรกพนัคอเด็กออกมานั้น  หมอตาํแยจะคืนเงินค่าครูให้แม่เด็กเพื่อนาํเอาไปทาํบุญต่อขวญั  

จาํนวน  2  บาท  ซ่ึงเท่ากับเป็นการต่อชีวิตและต่ออายุให้กับเด็กอีกด้วย ความเช่ือท่ีปรากฎใน

พิธีกรรม ช่วงแรกเกิดของเด็กในปัจจุบนั  ยงัคงมีกระทาํอยู่บ้างเป็นบางขั้นตอน ในส่วนของ

พิธีกรรมท่ียงัคงเหลือใหเ้ห็นนั้น ไดแ้ก่ พิธีกรรมเม่ือตอนนาํเด็กท่ีคลอดออกจากโรงพยาบาลและนาํ

กลบัมาท่ีบา้น  ก่อนท่ีจะเขา้ภายในตวับา้น หรือ ชายคาบา้น  จะตอ้งเอาเด็กวางบนท่ีนอน และให้ผู ้

อาวุโสท่ีสุดของบา้น หรือผูอ้าวุโสท่ีเคารพนบัถือ  ทาํพิธีปัดขบัไล่ส่ิงอปัมงคลหรือท่ีคนมอญนคร

ชุมน์ เรียกวา่ “ผีร้าย” ท่ีติดตวัเด็กมาจากขา้งนอก หรือ มาตามถนน หนทาง  ท่ี เด็กเดินทางกลบัเขา้

มาท่ีบา้น พิธีปัดไล่ กระทาํอย่างเรียบง่ายให้ผูอ้าวุโสทาํการกา้วเทา้ขา้มเบาะท่ีนอนท่ีเด็กนอนอยู ่

เพื่อเป็นการปัดไล่ส่ิงชัว่ร้ายให้หมดส้ินไป และนาํดา้ยสีขาวมาผูข้อ้มือเด็ก เสมือนการรับขวญัเด็ก

เขา้มาอยูร่่วมในครอบครัว ภายหลงัจากนั้น  คนในครอบครัวและญาติ ตลอดจนเพื่อนบา้นท่ีเคารพ

นบัถือ ก็มาผกูขอ้มือรับขวญัเด็กตามลาํดบั 

  10.2.2 ประเพณกีารโกนจุก (จออาโป) 

  ประเพณีการโกนจุก  ยงัปรากฏให้เห็นในวิถีชีวิตของคนมอญนครชุมน์ คนมอญ

สมยัก่อนนิยมให้บุตรหลานไวจุ้ก ไวเ้ปีย และจะทาํพิธีโกนกันเม่ือเด็กอายุได้ 13 ขวบ โดยท่ี

ครอบครัวจะจดัทาํพิธีโกนจุกแก่บุตรหลาน โดยทางญาติผูใ้หญ่จะหาฤกษย์าม จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ี

สําคญัในพิธีให้พร้อม ถา้เป็นเด็กชาย ก็ตอ้งเตรียมสมุดดินสอ วางบนพานท่ีมีใบบวัรองรับ เพื่อโต

ข้ึนจะไดเ้ล่าเรียนฉลาดหลกัแหลม หากเป็นเด็กหญิง เปล่ียนเป็นเข็มดา้ยแทน เพื่อโตข้ึนจะไดเ้ป็น

กุลสตรี แม่บา้นแม่เรือน  ในพิธีตอ้งนิมนตพ์ระมาดว้ย ทัว่ไปนิยมนิมนตพ์ระ 9 รูป เพื่อสวดชยนัโต 

ก่อนทาํพิธี นาํแหวนทองครอบผมจุกไว ้พระผูใ้หญ่ใชก้รรไกรตดัผมเด็กเป็นปฐมฤกษ ์หลงัจากนั้น

พ่อแม่ญาติผูใ้หญ่ช่วยกนัโกนผมจนหมด นาํเศษผมเหล่านั้นห่อดว้ยใบบวัหรือใบตองท่ีเตรียมไว ้

ไปวางท่ีศาลพระภูมิ หรือโคนไม ้  นิมนตพ์ระสวดมนตฉ์ันเพล เล้ียงแขก เฉลิมฉลองกนัไปตาม

สมควร ขอ้สําคญัของพิธี คือ วนัท่ีจดังานโกนจุก ตอ้งไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนหน่ึงคนใด

ตั้งครรภ ์และตอ้งบอกญาติ ๆ ทุกคนใหม้าร่วมงาน ร่วมรับรู้ จะจดังานเงียบ ๆ ไม่ได ้ท่ีสําคญั ในวนั

งานตอ้งทาํอาหารเล้ียงผีในครอบครัวของตนนบัถือ มาเล้ียงในงานดว้ย คือ ทาํเหมือนอาหารเล้ียงผี
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ของบา้นตนเอง  เม่ือภายหลงัตอ้งการทาํบุญ หรือเล้ียงผีบา้นผีเรือน ซ่ึงก็คือผีบรรพบุรุษของตน จึง

นาํอาหารชนิดนั้น ๆ มาเล้ียงผี  รวมทั้งขอ้กาํหนดท่ีห้ามจดังานเงียบ ๆ ตอ้งบอกให้ญาติทุกคนใน

ตระกลูรับรู้   

  ปัจจุบนั  บา้นมอญนครชุมน์ มีเด็กไวผ้มจุก แกละ น้อยลงไปมากและนิยมโกน

จุกเร็วข้ึน คือ ในสมยัก่อนตอ้งรอถึง 13 ปี แต่ปัจจุบนั ประมาณ 1-3 ปี ก็โกนจุกกนัแลว้ เพราะสังคม

ท่ีเปล่ียนแปลงไปเพราะเด็กตอ้งเขา้โรงเรียนก่อนประถมศึกษา จึงนิยมโกนจุกก่อนเขา้โรงเรียน จะ

ไดไ้ม่ถูกเด็กนกัเรียนร่วมชั้นเรียนลอ้เลียนเร่ืองผมจุก 

  10.2.3 ประเพณกีารบวช 

  ประเพณีสาํคญั ๆ ของคนมอญท่ีแสดงให้เห็นถึงขนบประเพณีของมอญท่ีกระทาํ

ในช่วงวยัหน่ึงของชีวิต คือ การบวชนาคแบบมอญ ซ่ึงจะพบเห็นว่ามีความแตกต่างกบัการบวชใน

ทอ้งถ่ินภาคกลาง ด้วยภาพของการบวชท่ีผูเ้ป็นนาคจะมีการแต่งตวัด้วยเคร่ืองแต่งกายท่ีมีสีสัน 

แต่งหนา้ ทาปาก และมีขบวนแห่ดว้ยมา้ ซ่ึงมีความงดงามและน่าสนใจอยา่งยิ่ง จากคาํบอกเล่าและ

ผูว้ิจยัไดมี้ส่วนร่วมในการจดังานบวชนาคมอญในปี พ.ศ. 2553 ไดภ้าพของประเพณีบวชนาคมอญ

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวถีิชีวติคนมอญนครชุมน์ 
 

 “ในสมยัก่อน การจดังานบวชจะตอ้งเตรียมงานกนัเป็นเดือนๆ โดยเจา้ภาพจะ

ออกการ์ดเชิญ เตรียมฟืน เตรียมใบตาล ไม้ไผ่ มะพร้าว ของแห้งข้าวสารเป็น

กระสอบๆเพ่ือความพร้อมของงาน บ้านนครชุมน์ นิยมบวชกนัในช่วงเดือน 4 ถึง 

เดือน 6 ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี คือ ก่อนเขา้พรรษา ซ่ึงสมยัก่อน

จะเป็นการวา่งจากการทาํนาของท่ีเตรียมไวก้็จะไดเ้อามาใชก้็เม่ือใกลว้นังาน ขา้วสารก็

ต้องเอามาแช่ไวเ้พ่ือตาํขนมจีน เร่ืองตาํขนมจีนสมัยก่อนมีแทบทุกบ้านปัจจุบันมี

โรงงานขนมจีน   งานบวชจึงไม่มีการตาํขนมจีนแลว้” (คมสรร จบัจุ,2553) 
 

  สมยัก่อนนั้น เวลาทาํขนมจีนก็ตอ้งมีจงัหวะเพลงประกอบเป็นท่ีครึกคร้ืน เพราะ

ให้เกิดความสนุกสนานจะไดค้ลายความเหน่ือยอ่อนลา้  เช้ามืดของวนัสุกดิบใหญ่ งานสําคญั คือ 

งานในโรงครัว มีการเตรียมอาหารเช้าและเตรียมอาหารเพื่อข้ึนโต๊ะรับรองแขก  สมยัก่อนนั้น 

เคร่ืองด่ืมงานบวชคือนํ้าโอเล้ียงเท่านั้น  ปัจจุบนัเคร่ืองด่ืมท่ีใชใ้นงานบวชโดยมากเป็นนํ้ าอดัลมและ
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นํ้าหวาน  เพราะสะดวกและเป็นท่ีนิยมมากกวา่  ในส่วนของสาวๆท่ีเจา้ภาพ ไดข้อให้มาอุม้ตน้เทียน

บายศรีก็เตรียมแต่งตวั  การแต่งกายข้ึนอยูก่บัยุคสมยั ไม่ไดจ้าํกดัวา่ตอ้งเป็นชุดการแต่งกายของชาติ

พนัธ์มอญ การซ้ือหาผา้ค่อนขา้งยาก เพราะมีราคาแพง ตอ้งทอกนัเอง ยอ้มเอง เพื่อใหไ้ดผ้า้แถบบา้ง, 

ผา้จูงกระเบนบา้ง ของเหมาเป็นพลู 1 จีบ ต่อมาในระยะหลงั มีบางบา้นเหมาผา้นุ่ง, ผา้สไบ, สบู่, 

ผา้เช็ดหนา้ ต่อจากนั้นโตง้ก็จะให้นาคพ่อ-แม่ พร้อมทั้งใชไ้ตร บาตร บายศรีท่ีทาํเสร็จแลว้ จากนั้น

จึงนาํของทั้งหมดไปไหวผ้เีรือนหรือเสาผีเพื่อบอกกล่าวขอขมาและขอพร นาคแต่งตวัใหม่เป็นนาค

ผา้สไบสีบานเยน็ นุ่งผา้ม่วงสีนํ้าทะเลสดพาดผา้พาดไหล่สีขาวปักลูกปัด, ด้ิน, ไหมพรมต่าง ๆ คาด

เข็มขดันาคประดบัท่ีติดหน้าอก สวมสร้อยใส่ต่างหู สวมสร้อยขอ้มือ ขอ้เทา้ แต่งหนา้ทาปากทดั

ดอกไมสี้บานเยน็ประแป้งสวยงามแบบคนมอญนครชุมน์ จากนั้นเวลาประมาณบ่ายโมงจึงจะเตรียม

ตวัอาบนํ้ าเพื่อเตรียมขบวนแห่ การแต่งหนา้จะมีนางอว้น คาํดี ช่างแต่งหนา้นาคท่ีสืบทอดฝีมือการ

แต่งหนา้และการแต่งกายของนาคของหมู่บา้นนครชุมน์ ใชผ้า้สไบสีบานเยน็ ผา้นุ่งนาคสีนํ้ าทะเล 

จะประดิษฐ์สวยงามก็ผา้พาดบ่า (จยาดฮะนากรับ) ท่ีประยุกต์มาเร่ือย ๆ นอกนั้นยงัเหมือนเดิมทุก

ประการทุกคนก็จะอุ้มนาคข้ึนม้าเพื่อไม่ให้เท้านาคแตะพื้นดิน โดยเร่ิมจากขบวนไตร บาตร 

ตาลปัตร บายศรีขมา 4 คู่ พานพุ่มถวายอุปัชฌาย ์และไทยธรรมพระอนัดบั ขบวนแตรวงและมา้ท่ีมี

นาคนัง่อยูบ่นหลงัมา้สมยัก่อนจะมีการหยอกนาคบา้ง หางนาคบา้ง หางนาค (ผูท่ี้จะบวชเณร) เป็นท่ี

สนุกสนานเรียกกนัว่า ฮะอาวอายงั ขบวนแห่มายงัศาลเจา้พ่อช้างพนั (ฮ๊อยปะจุ๊เจินง่ิม)  ซ่ึงเป็น

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิประจาํหมู่บา้นนครชุมน์ ขบวนนาคเม่ือมาถึงศาลเจา้แลว้ ผู ้นาํขบวนจะนาํพาน

ดอกไมธู้ปเทียนแพเส่ือมาปูวางไตร บาตร บายศรีให้นาคท่ีมีคนอุม้ลงมาจากหลงัมา้เขา้มาบริเวณ

ศาล ทาํพิธีขอขมา บอกกล่าว บางทีมีการจุดประทดั ยิงปืนถวายองคเ์จา้พ่อเป็นท่ีครึกคร้ืน จากนั้น

ขบวนแห่นาคก็จะเร่ิมตั้งขบวนกนัใหม่อีกคร้ังเพื่อไปยงัวดัใหญ่นครชุมน์  ขบวนแห่หยุดอยูท่ี่หน้า

วดับริเวณตน้จนัทน์ส่วนนาคก็จะมีผูน้าํขบวนถือพานธูปเทียนแพ พาตวัเจา้นาคข้ึนไปบนหอสวด

มนต์ซ่ึงมีพระอาจารยร์อรับอยูบ่นวดั มีการทาํพิธีขอขมาพระอาจารยจ์ากนั้นนาคก็จะลงมาถ่ายรูป

เป็นท่ีระลึกกบัสาว ๆ ท่ีอุม้ตน้บายศรี ตน้เทียนเป็นท่ีระลึก และต่อจากนั้นขบวนนาคจะไปยงัวิหาร

ปากี  ในอดีตขบวนแห่นาคไดแ้ห่ข้ึนไปบา้นท่าอิฐท่ีอยูเ่หนือวดัข้ึนไปเป็นระยะทางกวา่ 2 กิโลเมตร 

จนถึงคลองง้ิว  บางงานก็อาจจะถึงวดัตาผา  ขากลบัสมยัก่อนยงัคงมีหาดทรายกวา้งใหญ่ริมฝ่ังแม่นํ้ า
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แม่กลอง  ขบวนนาคจะเดินลงหาดทราย  นาคจะแห่ลงท่านํ้ าบา้นกาํนันทนง โพธิอะ  เดินเลียบ

ชายหาดข้ึนท่าบา้นนายกรูด  ซ่ึงมีเรือจา้งขา้มฟากไปฝ่ังวดัม่วงตรงขา้มกบัโรงสีนครชุมน์  ขบวนแห่

นาค กลบัเขา้บา้นงานบวชจะมีการปูเส่ือตั้งชฎา ตั้งไตร บาตร สํารับอาหารคาวหวาน   นาคพอลง

จากหลงัมา้ก็ตอ้งนัง่บนบ่าคนคนแบกเดินกนัเขา้บา้นงาน มีการยื้อยุดฉุดกระชากตวันาคกนัยกใหญ่ 

เร่ิมมีการไถ่ถอนเรียกสินไหมกนัเป็นท่ีโกลาหล แต่ก็เต็มไปดว้ยความสนุกสนานเฮอา  เม่ือเจา้ภาพ

หรือคนไถ่ถอนตวันาคนาํส่ิงท่ีตอ้งการ เช่นเหล้าหรือเบียร์ ปัจจุบนัเห็นมีเงินสดเป็นรางวลัด้วย

ใหก้บัมา้คนท่ีแบกนาค   จึงจะไดต้วันาคก็จะพามานัง่ท่ีเส่ือท่ีจดัไวผู้ท้าํพิธี หรือ โตง้  ก็จะให้นาคจุด

ธูปเทียนและบอกกล่าวส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ขอขมากลางแจง้นัน่และช่วงขณะน้ีหากคนวิญญาณของบรรพ

บุรุษ มีท่ีสถิตหรือรับรู้ไดก้็ขอเชิญมาร่วมโมทนากบังานบวชในคร้ังน้ีดว้ย และ มีปรากฎการณ์การ

เขา้ร่างคนในครอบครัว  เครือญาติผูท่ี้เป็นเจา้ของงานบวชท่ีมาร่วมงานอยูบ่่อยคร้ัง 

  จากนั้นโตง้ก็จะใชแ้ป้งเจิมและจดัส่ิงของต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูต่รงจุดนั้น ให้นาคยกไตร

ข้ึนเหนือหวัพอ่นาคแม่นาคก็จะร่วมโมทนา  ช่วงน้ีหากเกิดเหตุการณ์ท่ีมีการเชิญดวงวิญญาณบรรพ

บุรุษแล้วก็จะให้คนๆนั้นท่ีถูกสิงอยู่ยกหรือทูนไตร เป็นอนัว่ารับรู้แลว้ว่าลูกหลานได้บวชกนัแน่  

ช่วงขณะนั้นก็จะมีการบรรเลงของแตรวงเป็นท่ีครึกคร้ืนจนกว่าจะหมดพิธี  ถดัจากนั้นเป็นเวลา

พระสงฆเ์จริญพุทธมนตเ์ยน็ โรงครัวเตรียมสํารับของช่วงเยน็ไวรั้บแขกท่ีมาฟังพระเจริญพุทธมนต ์

อาหารของช่วงเยน็ส่วนมากจะเป็นอาหารพื้นบา้นมอญนครชุมน์ เช่น แกงบอน,แกงข้ีเหล็ก,นํ้ าปลา

ยาํขนุนตม้,มะเด่ือดอง แกงส้มผกัรวม แกงเผด็หวัตาลกบัเน้ือยา่ง คํ่าพิธีทางสงฆเ์รียบร้อยก็จะมีการ

แสดงธรรม คือ  การสอนนาคดว้ยเทศน์ 1 กณัฑ์ ผูท่ี้ฟังเทศน์ก็จะมีนาคคนเฒ่าคนแก่ท่ีมาฟังพระ

เจริญพุทธมนตเ์ยน็ชุดเดียวกนั พระองคป์าฐกจะสอนนาคเร่ืองการบรรพชาอุปสมบท การทดแทน

คุณบิดามารดาสมยัก่อนมีลิเก มีภาพยนตร์ ประมาณปี 2525 งานฉลองอุปัชฌายท่ี์วดัใหญ่มีนาคหมู่

และเป็นขบวนแห่นาคท่ียาวมากนาคจาํนวน 15 องคแ์ห่ลงมานัง่ดูลิเกเพื่อมอบรางวลัให้กบัคณะลิเก 

นาคแต่งตวัชุดเดียวกบัท่ีอยูบ่นหลงัมา้ แต่พิเศษข้ึนมาอีกมีการสวมใส่ชฎา มีดอกไมท้ดัหู เจา้ภาพจะ

เตรียมพวงมาลยับา้ง ซองใส่สตางคบ์า้งมามอบรางวลัให้กบัมหรสพท่ีสมโภชงานของตวัเอง  พอ

วนัรุ่งข้ึนท่ีเป็นวนับวชหรือวนัอุปสมบทประมาณตี 4 นาคหรือหางนาคก็ตอ้งลุกกนัข้ึนมา อาบนํ้ า 

แต่งหนา้ ทาปาก แต่งตวัเพื่อจะย ํ่านํ้ าคา้ง เสียงแตรวงก็เร่ิมบรรเลงเรียกคนในงานให้พร้อมสําหรับ
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พิธีแห่ตอนเช้า (อาวอนอายงั เล่ินด่าจอาตับ่) การแต่งตวัของนาคจะเป็นชุดเส้ือสีขาวคลา้ยเทวดา             

มีผา้นุ่งสีเม็ดมะขามหรือแดงเลือดนก  มีผา้พาดไหล่ทั้งสองขา้งสีทองตบแต่งด้วยเคร่ืองประดบั           

พอเกือบจะรุ่งสางขบวนแห่นาค   มีขบวนแตรวงและผูติ้ดตามนาคคอยประคบัประคองเจา้นาคให้

เดินเทา้เปล่าพนมมือในมือมีดอกรักท่ีอยู่ในกรวยใบตองเล็กๆ ขบวนจะเดินในถนนของหมู่บา้น

ริมนํ้ า นาคเปล่ียนจากเส้ือขาวเป็นผา้พาดไหล่แบบง่ายๆไม่สวมชฎา รับศีลและลงมาเตรียมตวัใส่

บาตรร่วมกบัแขกท่ีมาในงาน พระก็จะฉนัภตัตาหาร  ช่วงน้ีขนมท่ีทอดไวท่ี้เตรียมไวมี้ 4 สํารับเป็น

อาหารหวาน-คาวมีผลไมเ้ป็นมะพร้าวอ่อน,กลว้ย จดัเตรียมบนเส่ือมีหมากพลู ทาํบายศรีเคร่ืองไตร

ท่ีพิเศษ คือ มีหมอทาํขวญัและไมย้าวประมาณ 1 เมตรปลายไมมี้ดา้ยมงคลสีขาวผูกอยู่ปลายดา้ย

มงคลนั้นมีแหวนทองคาํหวัพลอยแดงผกูติดกบัดา้ยมงคล ดูคลา้ยคนัเบ็ด บางคนเรียกวา่การตกเบ็ด 

(การทอดแหวน)หมอขวญัจะเรียกค่ากาํนลัเป็นธูป,เทียน,ดอกไมเ้งินเหรียญบูชาครู 12 บาท หมาก

พลู หมอขวญัเม่ือรับพานครูบูชาครูแล้วก็จะทาํการเชิญคาถาบูชาครูเป็นภาษาบาลีสําเนียงมอญ

ชุมนุมเทวดาให้มารับรู้และยงัพูดถึงการปฏิบติัตนของผูท่ี้จะบวชหรือครองเพศบรรพชิต สุดทา้ยก็

จะใหโ้ห่รับสามลาเป็นอนัจบและเสร็จพิธีทาํขวญันาค 

  บา้นนครชุมน์ นิยมท่ีจะเขา้โบสถต์อนช่วงบ่าย  เตรียมตวัเตรียมนํ้าสําหรับอาบนํ้ า

ปลงผมใหน้าค   นาคเปล่ียนชุดเป็นนุ่งผา้ขาว พาดผา้ขาวคลา้ยพระไม่แต่งหนา้ทาปาก  นาคขอขมา

หน้าศาลประจาํวดั (ฮ๊อยตะละทาน) เวียนรอบโบสถ์  และประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท ธรรม

เนียมของบา้นนครชุมน์จะไม่มีการอุม้นาคเพื่อใหใ้ชมื้อเคาะข่ือหรือประตูโบสถ์เหมือนท่ีอ่ืน ๆ การ

ส่งนาคเขา้โบสถทุ์กคนจะเขา้โบสถค์นจะเขา้โบสถ์ไดก้็มีแต่ผูช้าย ผูห้ญิงแม่นาคญาติผูใ้หญ่ก็จะนัง่

รอกนัอยูข่า้งนอก โบสถข์องวดัใหญ่นครชุมน์ฝ่ายผูห้ญิงไม่เขา้ไปในโบสถ ์ซ่ึงธรรมเนียมน้ีก็ปฏิบติั

สืบทอดมาจนทุกวนัน้ี ญาติผูใ้หญ่ของนาคก็คงนัง่รอท่ีหน้าโบสถ์ พูดคุยเฮฮากนัเบา ๆ เพราะพิธี

การของคณะสงฆ์ยงัดาํเนินการอยู่  พระสงฆ์อนุโมทนาการขมาสงฆ์(กะเล่าะซาง)ซ่ึงเป็นขั้นตอน

สุดทา้ยก็หมดลง    พระบวชใหม่สะพายบาตรออกมาจากโบสถ์ แม่นาคก็จะรออยูต่รงทางลง  เพื่อ

ป้อนหมากใหก้บัพระลูกชายเป็นอนัเสร็จพิธี    
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  10.2.4 ประเพณกีารตาย 

  ประเพณีเก่ียวกบัการตายของบา้นนครชุมน์   แบ่งลกัษณะการตายเป็น 2 อยา่ง คือ 

ตายดีกบั ตายไม่ดี ลกัษณะท่ีเรียกวา่ตายดี ไดแ้ก่ โรคชรา หรือป่วยมานาน เป็นตน้ ส่วนการตายไม่ดี 

ไดแ้ก่ โรคระบาด อุบติัเหตุ   ฆ่าตวัตาย  ตายทั้งกลม   รวมทั้งศพเด็กท่ีตํ่ากวา่ 12 ขวบ  ไม่วา่จะตาย

ดว้ยเหตุใด จะไม่เผา ใหน้าํไปฝังอยา่งเดียว   ไม่มีการทาํบุญเล้ียงพระท่ีบา้น การให้ทานดว้ยอาหาร

ดิบ เช่น ขา้วสาร เกลือ พริก นํ้ ามนั อาจให้ไดถ้า้ยากจะทาํบุญตอ้งทาํหลงัจากตายเกิน 7 วนั หรือใน

เดือนปีท่ีถดัจากนั้นไป 

  การทาํศพท่ีตายดี หรือตายดว้ยเหตุธรรมดานั้น เก็บศพไวท่ี้บา้นได ้ และนิยมเอา

ศพวางบนเตียงไมไ้ผช่นิดหน่ึงท่ีทาํข้ึนเฉพาะศพนั้น ๆ เรียกวา่ "โจง้-เนียะ" แปลตามคาํว่า "เตียง

ชนะ" คือให้ผูต้ายเอาชนะต่อภูมิทั้ง 4 เตียงน้ีมีเสา 6 ตน้ ตวัเตียงสูง 8 กาํมา ยาว 4 ศอก กบั 4 น้ิว 

กวา้ง 1 ศอก กบั 4 น้ิว โดยทาํซ้อนกนั 4 ชั้น วิธีทาํเตียงคือ เอาไมไ้ผซี่กยาวดงัขา้งบน 2 อนั วาง

ขนานกนัและห่างกนัเท่ากบัความกวา้งของเตียง ดงัขา้งบนท่ีตรงปลายของไมย้าวทั้งสองให้ผกูไม้

ขนาดสั้นประกบหวัทา้ย นบัเป็นหน่ึงชั้น ทาํเช่นน้ีเหมือน ๆ กนัให้ครบ 4 ชั้นซ้อนกนั ชั้นบนสุดปู

พื้นดว้ยไมร้ะแนงทางยาว 8 อนั ทางขวางอีก 8 อนั ผกูเสาเตียง 6 ตน้โดยให้อยูต่รงมุม 4 ตน้ และ

ตรงกลางสองขา้ง ๆ ละตน้ เอาไมร้ะแนงผูกรอบปลายเสาทั้ง 6 แลว้ลาดเพดานดว้ยผา้ใหม่หรือ

กระดาษ หรือไมไ้ผเ่หลาบาง ๆ จาํนวน 20 แผ่น แขวนดอกไมแ้ละธงทิวท่ีเสาและ ท่ีหวัและทา้ย

เตียงแขวนกระทงดอกไมด้า้นละ 2 กระทง แต่ละกระทงใส่ดอกไม ้3 ดอก จากเพดานผกูเชือกห้อย

ลงมาใหต้รงกบัสะดือของศพ ท่ีปลายเชือกผกูแหวนไว ้1 วง และกรรไกรหนีบหมาก 1 อนั แหวนน้ี

หมายถึงจกัขญุาณสาํหรับผูต้ายจะไดใ้ชเ้พื่อความกระจ่างแจง้ต่อภพหนา้ ส่วนกรรไกรนั้นเพื่อจะได้

ใชป้ระหตัประหารกิเลสทั้งปวง ในขณะเดียวกนัมีไวเ้พื่อสังเกตวา่ ศพเน่าหรือยงั ถา้เน่าทอ้งของศพ

ก็จะโป่งข้ึนไปชิดกบักรรไกร  

  พิธีอาบนํ้ าศพ  นาํหมอ้ใหม่ 2 ใบ ใบหน่ึงใส่นํ้ าเยน็ อีกใบหน่ึงใส่นํ้ าอุ่นอาบดว้ย

นํ้ าเยน็ก่อนแลว้จึงอาบดว้ยนํ้ าอุ่น เปล่ียนเส้ือผา้ ยกศพข้ึนนอนบนเตียง และใส่เส้ือทางกลบัให้ศพ

เช่นเดียวกนักบัธรรมเนียมของไทยท่ีปฏิบติัอยูทุ่กวนัน้ี ต่อมาก็มดัหวัแม่มือหวัแมเ้ทา้ศพ ให้ติดกนั

ดว้ยเชือกดา้ย ปล่อยผมของศพให้สยายออกใส่หมากหน่ึงคาํ กบัเงินหน่ึงสลึงในปากศพเพื่อเป็นค่า
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เดินทางขา้มแม่นํ้ าไปสู่ปรภพ คลุมศพดว้ยผา้ขาวใหม่หน่ึงผืนเพี่อท่ีก่อนฝัง หรือเผา  จะไดใ้ช้ให้

พระชักบงัสุกุล ท่ีหัวนอนศพมีของท่ีตอ้งตั้งไว ้คือ ไฟดวงหน่ึง และกระบุงอีกหน่ึงใบ เรียกว่า 

"กระบุง เปิง-หะ-มาว" (กระบุงวิญญาณ)  ภายในใส่เส้ือผา้ของผูต้าย ท่ีปลายเทา้ของศพตั้งเตาไว้

หน่ึงเตา ซ่ึงตอ้งติดไฟเอาไวต้ลอดเวลาไม่ให้ดบัลงได ้ตอ้งเอาไฟน้ีไปกบัศพดว้ยในขณะท่ีออกจาก

บา้น ถา้ศพนั้นจะเผาก็เอาไฟน้ีไปจนถึงสุสาน ถา้จะฝังตอ้งเหวี่ยงไฟน้ีทิ้ง เม่ือศพออกมาถึงบริเวณ

นอกหมู่บา้น  

  บนเตาให้ตั้ งหม้อไวห้น่ึงใบสําหรับหุงข้าวสําหรับผูต้ายข้าวน้ีอาจจะทิ้งไว้

ตลอดเวลาหรือเฉพาะตอนเชา้ก็ได ้เวลาจะใหอ้าหารผูต้ายตอ้งคดขา้วน้ีใส่จานพร้อมดว้ยกบัขา้ว เอา

วางแลว้เรียกผูต้ายใหรั้บประทานอาหารน้ีตลอดไปจนกวา่จะเอาศพลงจากเรือนไปสู่ป่าชา้  ในเวลา

เชา้เจา้ของบา้น นิมนตพ์ระสงฆม์ารับจงัหันบิณฑบาตท่ีบา้นทุกวนัจนกวา่จะเอาศพไป   สมยัก่อน

จะไม่มีการนาํโลงศพข้ึนบนบา้น  เอาโลงมารับศพท่ีตีนบนัได การเอาศพลงจากเรือนในสมยั

โบราณไม่ใหเ้อาลงทางบนัได ใหร้ื้อฝาเรือนแลว้เอาศพออกทางนั้น  ถา้เอาศพลงทางบนัได   จะตอ้ง

ทาํบนัไดสาํหรับผลีง  บนัไดทาํดว้ยไมไ้ผซี่ก บนัไดยาวประมาณ 2 ศอก กวา้งประมาณ 1 ศอก 1 คืบ

พาดบนัไดบา้น เวลาเอาศพลงตอ้งเอาเทา้ลง  ของสําหรับถวายพระนั้นใส่ไวใ้นถาดตามจาํนวนของ

วดัท่ีนิมนตม์าดงักล่าวแลว้ในตอนตน้ของท่ีใส่ในแต่ละถาดมีมะพร้าวหน่ึงผล กลว้ยหน่ึงหวี ใบ

ยาสูบหน่ึงใบ หมากสามผล พลูสามใบ ของทั้งหมดน้ีให้ถวายให้แก่พระตามจาํนวนวดัดงักล่าว 

ต่อมาเปิดฝาโลงออก เคาะท่ีขา้งโลงศพ บอกใหผู้ต้ายต่ืนข้ึนเพื่อรับศีล เอาชายผา้คลุมศพประเคนแก่

พระสงฆ ์ ๆ สวดคาถาพระไตรลกัษณ์ แลว้ดึงเอาผา้นั้นออกไป เม่ือขุดหลุมเพื่อจะฝังศพตอ้งบอก

กล่าวต่อจา้วผูรั้กษาสุสานนั้นวา่จะเอาศพมาฝังและขอซ้ือท่ีดินสาํหรับฝังดว้ยพลูหน่ึงจีบกล่าวแลว้ก็

โยนพลูจีบนั้นลงไปในหลุม   เม่ือพระสวดแลว้ก็เอาศพเวียนซ้ายอีกสามรอบ การเวียนศพเช่นน้ีเขา

เช่ือวา่เพื่อใหศ้พหลงทางกลบับา้นไม่ถูก  แลว้ลา้งหนา้ศพดว้ยนํ้ามะพร้าวนั้น  คนมอญนครชุมน์ จะ

ขุดหลุมโดยให้ความยาวของหลุมหนัสู่เหนือและใตแ้ลว้ฝังศพเอาหวัมุ่งสู่ทิศเหนือ    ถา้จะเผาศพ

นั้น ก็ตอ้งเอาฟืนมากองเอาไว ้ แลว้เอาเชือกดา้ยพนัเวียนซ้ายรอบกองฟืน 7 รอบเอาศพวางบนกอง

ฟืนแลว้เผาดว้ยไฟจากเตาท่ีจุดไวท่ี้ปลายเทา้ศพ    ใหเ้ก็บใบโพธ์ิท่ีใชเ้ก็บกระดูก  โดยเจา้ภาพจะเก็บ

เอาไวใ้ช้ในพิธีปล่อยพระมอญเรียกวา่ "เทาะอะโยงจ๊าด" ในตอนเช้าตรู่ของวนัทาํบุญเจ็ดวนัดว้ย
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โดยจะกระทาํในเวลาเชา้ตรู่ของวนัทาํบุญเจ็ดวนั และกระทาํกนัท่ีวดั ความมุ่งหมายก็เพื่อจะสร้าง

พระพุทธรูปใหม่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูต้าย เจา้ภาพตอ้งจดัหาพระพุทธรูปใหม่ 1 องค ์เตรียม

ถาดโลหะ 1 ใบ  ใบโพธ์ิท่ีใชเ้ก็บกระดูกผูต้ายเม่ือวนัก่อน 7 ใบ หญา้แพรก 7 กาํ ๆละ 7 ก่ิง   เงิน

เหรียญ   7 เหรียญ  เม่ือนิมนตพ์ระมาแลว้ เจา้ภาพก็กระทาํพิธีโดยหยิบเอาเหรียญกษาปน์  ใบโพธ์ิ

กบัหญา้แพรกหน่ึงกาํเตรียมไว ้

  เม่ือพระสวดคาถาอเนกชา จบหน่ึงจบ เจา้ภาพก็จะทิ้งของในมือลงในถาดให้เกิด

เสียงดงัคร้ังหน่ึง เม่ือพระสวดและเจา้ภาพทิ้งเหรียญ กบัใบโพธ์ิและหญา้แพรกครบ 7 เท่ียว แลว้ก็

เป็นอนัเสร็จพิธี ความหมายของพิธีกรรมอนัน้ีคือ การสร้างพระพุทธรูปอุทิศใหผู้ต้าย  ตามความเช่ือ

ในพระพุทธเจา้ตามพุทธประวติั  คือ  พระพุทธเจา้เกิดข้ึนใหม่อีกหน่ึงองค ์ถาดโลหะนั้นเปรียบได้

กบัถาดใส่ขา้วมธุปายาส ท่ีนางสุชาดาถวายแก่พระพุทธองค ์ และพระพุทธองคไ์ดท้รงลอยถาดน้ี

เพื่ออธิษฐาน ณ แม่นํ้ าเนรัญชราถาดน้ีไดจ้มลงใตแ้ม่นํ้ า และกระทบกบัถาดท่ีพระพุทธเจา้องค ์         

ก่อน ๆ ไดล้อยอธิษฐานไว ้ ทาํให้เกิดเสียงดงัอยา่งท่ีเจา้ภาพทิ้งเหรียญกษาปน์ลงในถาด ส่วนหญา้

แพรกนั้นเป็นหญา้แพรกท่ีนายโสตถิยะ ถวายแก่พระพุทธองคเ์พื่อปูบลัลงักท่ี์ประทบั ก่อนหนา้ท่ีจะ

ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จาํนวนหญา้แพรก 49 ก่ิงนั้น เท่ากบัจาํนวนกอ้นขา้วมธุปายาส

ของนางสุชาดา ท่ีถวายแด่พระพุทธองค ์พิธีกรรมน้ียงัมีปฏิบติักนัอยูท่ ัว่ไปจนทุกวนัน้ี(คมสรร จบัจุ, 

2553 ,พิทกัษ ์ กะลินเกา, 2553) 

  ปัจจุบันประเพณีจัดงานศพของคนมอญนครชุมน์มีการเปล่ียนแปลงไป

ค่อนขา้งมาก  กล่าวคือ  การจดัพิธีศพตามความเช่ือท่ีแบ่งแยกประเภทตายดี หรือ ตายไม่ดี ไดถู้ก

ปรับปรนลงไป  ไม่เคร่งครัดเหมือนสมยัก่อน  เน่ืองจากตอ้งการความสะดวกในการจดังาน ในส่วน

ของความเช่ือเร่ืองการนาํโลงศพข้ึนบา้นแลว้ไม่เป็นมงคล ไม่เป็นขอ้ห้ามแต่อยา่งใด  เพราะการจดั

วางศพลงในโลงศพตั้งแต่แรก ทาํใหรั้กษาความสะอาดและสะดวกต่อการระมดัระวงัสัตว ์เช่น แมว 

หนู มากัดแทะก็เป็นได้  สําหรับการนําศพลงจากบ้าน  ยงัมีการรักษาธรรมเนียมน้ีไวอ้ยู่  ใน

ขณะเดียวกนั  ไดผ้อ่นปรนเก่ียวกบัการฝังกระดูกลงพื้นดินในบริเวณวดั  เป็นการเก็บโกฐิบรรจุอฐิั

ในช่องกระจกผนงักาํแพงโบสถว์ดัใหญ่นครชุมหลงัใหม่ ตามสมยันิยมแทน 
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11. ประเพณท้ีองถิ่นในความทรงจ าทีห่ายไปจากชุมชน : การท าบุญข้าวใหม่ 

 ในอดีต  คนบา้นนครชุมน์ประกอบอาชีพทาํนากนัเป็นจาํนวนมาก   เม่ือถึงช่วงเวลาท่ี

เก็บเก่ียวขา้วแลว้นั้น  คือ เวลาท่ีทุกคนรอคอยท่ีจะไดเ้ห็นขา้วใหม่  เพราะหมายถึง รายไดแ้ละความ

เป็นอยู่ท่ีจะมีกินมีใช้ต่อไปตลอดทั้งปี   เพราะรายไดห้ลกัอยู่ท่ีการทาํนาเพียงอย่างเดียว  ในความ

เช่ือนั้น  ตามคาํบอกเล่าต่อ ๆ กนัมา  วา่การทาํบุญขา้วใหม่  คือ การขอขมาต่อแม่พระธรณี และการ

ทาํดีต่อแม่โพสพ ท่ีเราไดใ้ชพ้ื้นดินในอาํนาจการควบคุมของแม่พระธรณี และ แม่โพสพ ท่ีมีต่อคน

ทาํนา และเพื่อใหร้ะลึกถึงพระคุณของแผน่ดินท่ีใหค้นทาํกิน ทุกครอบครัวท่ีทาํนาทา้ยหมู่บา้น จะมี

การทาํบุญขา้วใหม่ท่ีทุ่งนาของตนเอง   โดยครัวเรือนท่ีทาํนานั้นจะทาํเฉพาะครอบครัวของตนเพียง

ครอบครัวเดียว  หรือ จะทาํรวมกนัหลายครอบครัวก็ได ้ ประเพณีน้ีเร่ิมจากครัวเรือนท่ีทาํนาไดข้า้ว

ใหม่แลว้ก็จะนาํกองขา้วท่ีมดัไวม้ารวม ๆ กนัเป็นกอง ๆ  ถา้ทาํหลายครอบครัวให้นาํมาวางกองไว้

ใกล ้ๆ กนั  จากนั้นนิมนต์พระสงฆ์มาบริเวณท่ีจดัทาํพิธีดงักล่าว  เชิญเครือญาติ พี่นอ้งในหมู่บา้น  

เพื่อนบา้นในละแวกเดียวกนั  มาร่วมกนัทาํบุญตกับาตรและถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ์ จากนั้น

พระสงฆส์วดเจริญพระพุทธมนตเ์พื่อความเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกตลอดไป  

 ปัจจุบนัน้ีไม่ปรากฏวา่มีครัวเรือนใดประกอบพิธีกรรมน้ี  เน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลง

ในระบบการทาํนาของบา้นนครชุมน์ท่ีแต่เมเคยทาํนาปี หรือทาํปีละ 1 คร้ัง แต่ปัจจุบนัทาํนาไดปี้ละ 

3-4 คร้ัง จนไม่มีเวลาท่ีตอ้งรอคอยขา้วใหม่เหมือนท่ีเคยไดค้อยขา้วใหม่เช่นในสมยัก่อน  การทาํนา

หลาย ๆ คร้ัง ในรอบปี ท่ีทาํให้ประเพณีดังกล่าวเร่ิมเลือนหายไป  เพราะการทาํนา เก่ียวข้าว 

กลายเป็นเร่ืองของการประกอบอาชีพเพื่อเกิดรายได ้ มากกวา่ท่ีจะไวย้งัชีพ  ความเปล่ียนแปลงทาง

สังคมทาํให้มีการทาํนาแบบรีบเร่งแข่งขนักนั เพื่อให้ไดจ้าํนวนขา้วมากข้ึน  จึงละเลยต่อการทาํนา

เหมือนเช่นสมยัก่อน  การเอาแรงช่วยเหลือกนัเร่ิมหมดไป  กลายเป็นการจา้งงานแทน  ทั้งจา้งไถ 

จา้งหวา่น ดาํ จา้งเก่ียว และนวดขา้ว  จึงทาํใหป้ระเพณีการทาํบุญขา้วใหม่น้ีถูกละเลยและหลงลืมไป

ในท่ีสุด 

 จากการนาํเสนอขอ้มูลในบทน้ี  จะเห็นไดว้่าบา้นนครชุมน์มีระบบความเช่ือท่ีมีทั้งใน

ระดับครอบครัวและชุมชน ท่ีมีการกระทาํตามประเพณีร่วมกนัค่อนข้างมาก ถึงแมว้่าประเพณี 

พิธีกรรม และความเช่ือบางอย่างไดแ้ปรเปล่ียน หรือ ไม่ครบถว้นตามท่ีเคยทาํมาในอดีต  เช่นใน
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เร่ืองเล่าหรือคาํบอกเล่าของคนในรุ่นก่อนหนา้น้ีก็ตาม  แต่การดาํรงอยูข่องประเพณี และพิธีกรรม

สําคญั ๆ ท่ียงัคงยึดถือปฏิบติัอยู่ในวิถีชีวิตของคนมอญนครชุมน์ ย่อมแสดงให้เห็นถึงบทบาท 

ความหมาย และปัจจยัในการดาํรงอยู่ของประเพณี พิธีกรรมในสังคมไดไ้ม่น้อย และเขา้ใจสังคม

และวฒันธรรมของคนมอญนครชุมน์ อนัจะทาํให้ผูว้ิจยัได้เขา้ใจในประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือ 

บุญส่งขา้วแช่ท่ีถือวา่เป็นประเพณีสาํคญัในเทศกาลสงกรานตข์องคนมอญนครชุมน์ต่อไปได ้
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บทที ่3 

ประเพณปีะลองเปิงด้าจ์ก : บุญส่งข้าวแช่ของคนมอญนครชุมน์ 

 

ในการศึกษาโครงสร้างสังคมของบา้นนครชุมน์ในบทท่ีผา่นมา ไดป้ระมวลภาพสังคม
และวฒันธรรมของชุมชนบา้นนครชุมน์ทาํมองเห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนมอญนคร
ชุมน์  รวมทั้งโลกทศัน์ทางความเช่ือของคนมอญนครชุมน์ท่ีปรากฏให้เห็นผ่านคาํบอกเล่า ตาํนาน  
และพิธีกรรม ประเพณีท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ในบทน้ี  ผูว้ิจยัจะไดน้าํเสนอเร่ืองราวความเป็นมาของ
ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่) โดยจะกล่าวถึงความเป็นมาของประเพณีและรายละเอียด
ของแต่ละขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม  ตลอดจนอาหารหรือ ส่ิงของท่ีเป็นสัญลกัษณ์ท่ีปรากฎ
ในพิธีกรรมของประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก ของคนมอญนครชุมน์ ท่ีไดถื้อปฏิบติัสืบต่อกนัมา เป็น
ระยะเวลาอนัยาวนาน 
 
1. บุญส่งข้าวแช่ของชาวมอญในเมืองไทย 

ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือ บุญส่งขา้วแช่ เป็นประเพณีท่ีมีให้เห็นในชุมชนคนไทย
เช้ือมอญเกือบทุกแห่ง และมีให้เห็นเจนตาในงานบุญสงกรานต์ประจาํปีอยู่เสมอ  โดยเฉพาะใน
ชุมชนมอญลุ่มนํ้าแม่กลอง  เขตอาํเภอบา้นโป่ง  โพธาราม  ชุมชนมอญทุกแห่งยงัคงยึดถือปฏิบติักนั
มาโดยตลอด ความหนาแน่นของกลุ่มชุมชนคนไทยเช้ือสายมอญท่ีอยูร่วมกนั ทาํให้ภาพของการจดั
งานประเพณีน้ีดูเด่นและเป็นท่ีสนใจจากคนนอกชุมชนไม่นอ้ยไปกวา่ชุมชนมอญใหญ่ๆ ท่ีมีช่ือเสียง 
เช่น มอญพระประแดง  มอญปากเกร็ด  มอญบางกระด่ี  เป็นตน้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่  ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือบุญส่งขา้วแช่ของคน
ไทยเช้ือสายมอญ  ซ่ึงชุมชนมอญแต่ละแห่งจะมีการประกอบพิธีกรรมท่ีคล้ายคลึงกัน  โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนของประเพณีและการใหค้วามหมายท่ีแตกต่างกนัไปของแต่ละชุมชนโดยทัว่ไป
แลว้  ชุมชนต่างๆ จะมีการปฏิบติัตามประเพณีในระยะเวลา 3 วนั  คนไทยเช้ือสายมอญจะทาํสํารับ
อาหารพิเศษท่ีเรียกวา่ “เปิงดา้จ์ก” หรือ  “ขา้วแช่” ข้ึนเพื่อเป็นอาหารพิเศษใช้ในการประกอบพิธี
กรรมการสังเวยบูชาเทวดานางสงกรานต์ในวนัสงกรานต์  นอกจากน้ียงัมีการจดัสํารับเปิงดา้จ์ก 
หรือ สํารับขา้วแช่  นาํไปถวายพระสงฆ์ท่ีวดั  ตลอดจนการจดัส่งสํารับขา้วแช่ไปทาํความเคารพ
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ญาติมิตร  ผูอ้าวุโสท่ีนบัถือทั้งในหมู่บา้นและนอกหมู่บา้นดว้ย  ชุมชนมอญบางแห่งจะมีการจดั
สาํรับเปิงดา้จก์อีกหน่ึงชุด เพื่อนาํไปเซ่นไหวผ้บีรรพบุรุษ  ผอ่ืีนๆ ตามความเช่ือของแต่ละชุมชน แต่
โดยภาพรวมจะมีการประกอบพิธีกรรมหลกัๆ คือ  การสังเวยบูชาเทพเทวดา  การถวายพระสงฆ ์ 
และการนาํไปเคารพผูอ้าวุโส  ซ่ึงจะตอ้งยึดถือปฏิบติั  ดว้ยความเช่ือวา่เม่ือจดัทาํอาหารน้ีและไดส่้ง
ตามประเพณีครบถว้นแลว้ จะไดรั้บพรและผลบุญท่ียิง่ใหญ่ใหก้บัตนเองและครอบครัว 

ดงันั้น  คนไทยเช้ือสายมอญจึงมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัวา่  ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือ 
บุญส่งขา้วแช่นั้น  เป็นประเพณีสําคญัท่ีจะตอ้งกระทาํเป็นประจาํทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จะตอ้งถือปฏิบติั ระหวา่งวนัท่ี 13, 14 และ 15 เมษายน ของทุกปี   โดยถือวา่เป็นประเพณีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบูชาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในวนัสําคญัท่ีสุดของปี คือ วนัสงกรานต์ หรือ วนัข้ึนปีใหม่ ท่ีจะนาํความ
โชคดีและส่ิงดีๆ เขา้สู่ตนเองและครอบครัวในวนัแรกของปีใหม่  อนัจะทาํใหเ้กิดผลดีไปตลอดทั้งปี  

 
2. ต านานซังกราน: ทีม่าของ “เปิงด้าจ์ก” 
 

“ ตาํนานสงกรานตข์องมอญ เป็นตาํนานจากคมัภีร์ใบลานภาษามอญ คมัภีร์เก็บรักษาไว้
ในวดัใหญ่นครชุมน์ ตอนนั้นบวชเรียนใหม่ๆ ฉันตามพระอาจารยไ์ป ไดอ่้านดว้ยตนเองเห็น
ตวัอกัษรมอญชดัเจน อาจารยว์า่ ใบลานท่ีเห็นส่วนหน่ึง แลว้ก็เป็นส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากชาวบา้น
ท่ีบรรพบุรุษไดอ้พยพมาจากฝ่ังโนน้ (เมืองมอญ)  ตอนหนีสงครามมาก็ซุกซ่อนตาํรับตาํรามา
ดว้ย เพราะพวกท่ีอพยพมาก็มีหลายกลุ่ม  ทั้งพระสงฆอ์งคเ์จา้  เจา้นาย เศรษฐี ขา้ทาส บริวาร  
สมบติัคงจะมีมากโขอยู่  พอตั้งบา้นเรือนแลว้ บา้งก็เก็บไว ้บา้งก็นาํมาถวายวดั เพราะคน
สมยัก่อนไม่มีโรงเรียน ท่ีอบรมสั่งสอนเด็ก คือ วดั  เพียงแห่งเดียว  ท่ีจะสอนเด็กให้เติบโต
อ่านหนงัสือออกได ้ จะเป็นเจา้ขุนมูลนาย รับราชการก็ตอ้งมาเรียนท่ีวดัเท่านั้น  เวลาต่อมา 
คนรุ่นหลงั อ่านมอญก็ไม่แตก  หรือ อาจจะเป็นเพราะเกรงกลวัว่าจะรักษาไวไ้ม่ได ้ ก็เอามา
ใหว้ดัเกบ็รักษาไว ้ เยอะเลยนะ  ตอนน้ีไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่  ฉนัไม่ไดข้ึ้นไปดูเลย  มีพระท่ี
วดัดูแลอยู่  คงจะอยู่ดี  ส่วนใหญ่ท่ีจาํได ้จะมีตาํรายา  ตาํนาน  นิทาน บทสวด ” ( มอง  เกษ
เจริญ, 2553) 

 

คาํบอกเล่าจากนายมอง  เกษเจริญ ผูอ้าวโุสของบา้นนครชุมน์ ไดร้วบรวมประวติัศาสตร์
ของหมู่บา้น ตามคาํบอกเล่าของบรรพบุรุษ และประสบการณ์ของตนเองท่ีไดป้ระสบมาในแต่ละ
ช่วงวยั  แมว้ยัล่วงเขา้  93 ปี แต่ความทรงจาํยงัดีเยี่ยม  ชีวิตวยัเด็กของคนมอญบา้นนครชุมน์ในยุค 
80 ปีท่ีแลว้  ในหมู่บา้นไม่มีโรงเรียน  ถา้เรียนตอ้งไปวดั  ไม่มีไฟฟ้า  ไม่มีโทรทศัน์ วิทยุ  ส่ิงบนัเทิง
ท่ีทาํให้เด็กๆในหมู่บา้นไดมี้ความสุข คือ การละเล่นพื้นบา้น  ไดกิ้นอาหารดีๆขนมอร่อยๆ ในวนั
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โกน วนัพระ หรือ เม่ือถึงเทศกาลประเพณีสําคญัท่ีจดัข้ึนในรอบปี  และการได้ฟังตาํนาน นิทาน 
เร่ืองเล่า จากคนผูใ้หญ่ในหมู่บา้นยามคํ่าคืน  ความรู้เก่ียวกบัประเพณีและวฒันธรรมท่ีได ้จึงเป็น
ความรู้ท่ีไดม้าจากตาํนาน นิทานและเร่ืองเล่ามากกวา่ 

ความเป็นมาของประเพณีสงกรานตแ์ละประเพณี ปะลองเปิงดา้จ์ก หรือบุญส่งขา้วแช่ของ
คนมอญนครชุมน์ ต่างก็มีท่ีมาจากตาํนานและคาํบอกเล่าเช่นเดียวกนั 

 

“...ฉันไม่รู้จกัหรอก ตาํนานสงกรานต์วดัโพธ์ิ  เคยไดย้ิน  แต่ฉันก็ไม่ไดจ้าํ ตอนเด็กๆ
เป็นลกูศิษย ์ไดแ้ต่นัง่ฟัง ยงัไม่ไดเ้รียนเขียนอ่าน  ดูใบลานท่ีกฏิุ ก็รู้ภาษามอญ ยงัไม่แตกคล่อง
นกั   พอไดบ้วช พระอาจารยจ์บัเขียนกระดานชนวน  อ่านได ้ เขียนได ้มีตาํนานในใบลาน
เยอะ  เปิงดา้จ์กท่ีถือปฏิบติักนัมาในหมู่บา้นน้ี  ฉันก็จาํจากท่ีเห็นในใบลาน  ท่ีเขียนเป็นคาํ
มอญ  ตวัอกัษรมอญ น่าจะมาจากเมืองมอญ พระอาจารยเ์องก็บอกเหมือนกนั  ฉนัเลยรู้จกัแต่
ตาํนานสงกรานต์มอญ ท่ีเป็นตาํนานเปิงซังกราน หรือ เปิงดา้จก์ ดว้ย  เปิงดา้จก์ ก็คือ ขา้วนํ้ า
ตอนน้ีเรียกเป็นคาํไทยว่าข้าวแช่ สงสัยจะมาจากคาํว่าข้าวท่ีแช่ในนํ้ า เลยเรียกว่า ข้าวแช่
ตาํนานขา้วแช่กอ็นัเดียวกนักบัตาํนานสงกรานตข์องมอญนัน่แหละ  เขาเขียนไวว้่า  เปิงดา้จก์ 
หรือ ขา้วแช่ น่ีเอง  เป็น อาหารวิเศษท่ีมีบารมีและมีอิทธิฤทธ์ิมาก เพราะเป็นอาหารท่ีไดรั้บพร
จากพระพุทธเจา้  ให้กบัผูท่ี้ทาํเปิงดา้จ์ก หรือขา้วแช่ ถวายบูชาในวนัสงกรานต์  ทุกๆปี ท่ีถึง
วนัสงกรานตค์นมอญจะตอ้งทาํเปิงดา้จก์ และนาํไปสังเวยเทวดา ใหน้างสงกรานต ์ ไปวดัส่ง
บูชาพระ ทาํท่ีบา้นไหวบ้รรพบุรุษ ทาํใหพ้่อใหแ้ม่ การทาํเปิงดา้จ์กไม่ใช่เร่ืองเล่นๆนะ ทาํแค่
ตอนสงกรานต ์ พน้ไปแลว้  กไ็ม่ทาํกนั  เพราะประเพณีเขาว่ามาอย่างนั้น  ในตาํรา ในตาํนาน
เขาก็กล่าวไว ้ มีจริงๆ ไม่ได้หมายถึงวนัสงกรานต์ท่ีเป็นวนั  แต่สงกรานต์ เป็นคนจริงๆ
สงกรานต ์ เป็นคนผูช้ายท่ีมีอิทธิฤทธ์ิ มีบารมีสูง เป็นท่ีหน่ึงเลย  ช่ือในตาํนานมอญเขาอ่านว่า 
“อามะซงักราน” เร่ืองของเร่ืองคือ  เม่ือแรกเกิดอามะซงักรานถูกแม่ของตนเองนาํไปท้ิงท่ีป่า
เต็งรัง ไม่รู้เหมือนกนั  จาํไม่ไดว้่าเอาไปท้ิงทาํไม ตอนนั้น แม่ของอามะซงักรานเอาไปไวใ้น
ป่าเอาใบเต็งรังคลุมร่างไว ้ แลว้แม่ก็หนีจากไป ท้ิงให้อามะซังกรานส่งเสียงร้องไห้ อยู่นาน
สองนาน จนกระทัง่มีพวกคนเล้ียงววัเดินผ่านมาไดย้ินคนเล้ียงววัพวกนั้น  จึงไดน้าํอามะซัง
กรานไปใหห้วัหนา้คนเล้ียงววั เล้ียงดู  ผ่านพน้ไปไดเ้จ็ดวนัดว้ยความเป็นแม่ท่ีอุม้ทอ้งมา นาง
คนน้ีเสียใจท่ีทอดท้ิงลูกในไส้  เกิดความรักอาลยัและคิดถึงลูกนอ้ยท่ีท้ิงไวใ้นป่า  นางรู้สึก
เสียใจอยา่งมาก  เลยกลบัไปตามหาลกูนอ้ยท่ีนาํไปท้ิงไว ้  ก่อนออกเดินทาง นางไดเ้ตรียมขา้ว
ห่อหน่ึง และนํ้ าหน่ึงกระบอก เพ่ือจะนาํไปให้ลูกกิน   นางกลบัมายงัป่าเต็งรังแต่กลบัหาลูก
น้อยไม่เจอ  นางตามหาทั่วบริเวณนั้น  จนมาพบกับหัวหน้าคนเล้ียงววั  และได้ทราบว่า
หวัหนา้คนเล้ียงววัเล้ียงดูลูกของนางไว ้ จึงไดข้อลูกคืน  หวัหนา้คนเล้ียงววัถามว่า นางจะจาํ
ลกูของตนเองไดไ้หม  นางบอกวา่ถา้ไดเ้ห็นนางกจ็ะจาํไดอ้ย่างแน่นอน  หวัหนา้คนเล้ียงววัจึง
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ใหน้างพิสูจน ์  ซ่ึงนางสามารถจดจาํลกูของตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง   อามะซงักรานนั้น เป็นเด็ก
ท่ีมีบุญวาสนา  เม่ือแม่ไดย้ื่นห่อขา้วและกระบอกนํ้าใหกิ้น  อามะซงักรานไม่กิน  และไดก้ล่าว
ออกมาอย่างน่าอัศจรรย์  ให้แม่ได้นําข้าวห่อน้ี และนํ้ าในกระบอกไปถวายแด่องค์พระ
สมัมาสมัพุทธเจา้  (องคต์น้) ท่ีไดธุ้ดงคไ์ม่ห่างไปนกั  เม่ือแม่ของอามะซงักรานนาํขา้วและนํ้า
ไปถวายตามเจตนาของลูก  พระพุทธเจา้ไดก้ล่าวกบันางว่า ขา้วน้ี นํ้ าน้ี ถวายให้เรา ขอให้ผู ้
ถวายของน้ีไดมี้บารมี  โดยใหก้ล่าวตามคาถาท่ีใหน้ี้แลว้ผูท่ี้กระทาํตามน้ี ก็จะไดส่ิ้งท่ีดีใครฆ่า
กไ็ม่ตาย  มีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยเ์หนือกวา่ผูใ้ด  และขอใหก้ระทาํอย่างเคร่งครัด  อามะซงักราน
นั้นไดรั้บพรอนัประเสริฐ  และปฏิบติัอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ช่ือเสียงของอามะซงักรานท่ีมี
บารมี  อิทธิปาฏิหาริย ์ ใครฆ่าไม่ตายเพราะไดรั้บพรอนัยิ่งใหญ่จากพระพุทธเจา้เร่ืองน้ีไปเขา้
หูพระอินทร์ผูท้รงฤทธ์ิ  พระอินทร์ไดม้าทา้ประลอง ต่อสู้กบัอามะซังกราน อยู่หลายคร้ัง 
หลายครา  ทุกคร้ังก็สู้กนันาน แต่อามะซงักรานเก่งมาก  รบสู้พระอินทร์ได ้ เพราะไดรั้บพร
จนมีฤทธ์ิเดชมาก  พระอินทร์แมจ้ะมีอิทธิฤทธ์ิ แต่กไ็ม่สามารถทาํอะไรอามะซงักรานได ้ ต่าง
ฝ่าย ต่างมีอิทธิฤทธ์ิ ไม่มีใครแพ ้ใครชนะ จนในท่ีสุด  พระอินทร์ เห็นว่าไม่สามารถทาํอะไร
อามะซงักรานไดแ้น่แลว้  จึงออกอุบายใหล้กูสาวของตนเองไปเป็นเมียของอามะซงักรานเพ่ือ
ลว้งความลบัวา่ทาํไม อามะซงักรานจึงมีฤทธ์ิเดช และจะทาํอย่างไรถึงจะฆ่าอามะซงักรานได ้ 
อามะซงักรานมีลูกท่ีเกิดจากลูกสาวของพระอินทร์ถึงเจ็ดคน  อยู่ดว้ยกนันานทีเดียว ฝ่ายลูก
สาวพระอินทร์ แมจ้ะเป็นเมียของอามะซงักรานแลว้ก็ยงัรักษาสัญญาท่ีใหไ้วก้บัพระอินทร์ผู ้
เป็นพ่อท่ีจะลว้งความลบัของอามะซงักรานใหไ้ด ้ จนในท่ีสุดก็พบความลบัว่า อามะซงักราน
ไดรั้บพรจากพระพุทธเจา้ใหมี้อาํนาจ มีอิทธิฤทธ์ิ ดว้ยเพราะการมีการบูชาขา้วและนํ้าท่ีเคยได้
กระทาํมาตั้งแต่แรกเกิด  จนเติบใหญ่ก็ยงัถือปฏิบติัมิเวน้เลย  ส่วนความลบัว่า ถา้จะฆ่าอามะ
ซงักรานไดน้ั้นจะตอ้งทาํเพียงเวลาเดียวเท่านั้น  คือ  ในยามท่ีอามะซงักรานลา้งหนา้ตอนเชา้
เท่านั้น  เพราะยามเชา้ตอนลา้งหนา้นั้นฤทธ์ิเดชจะลดลง  พระอินทร์อยากเอาชนะอามะซัง
กราน  เม่ือรู้ความลบัแลว้  กไ็ดที้เลยขวา้งจกัรลงมาตดัคอของอามะซงักรานตอนท่ีลา้งหนา้ใน
ยามเช้าวนัหน่ึง  หากอามะซังกรานไดรั้บพรอนัประเสริฐ และมีอิทธิฤทธ์ิใหญ่หลวง  ใน
ตาํนานเขียนไวว้า่  หวัของอามะซงักรานน้ีจะตกลงพ้ืนไม่ได ้ เพราะจะทาํใหพ้ื้นดินละลายดิน
จะแยกแตกจากกนั  จะเกิดความเสียหายอยา่งใหญ่หลวง  ถา้หวัตกลงแม่นํ้า มหาสมุทรก็ไม่ได้
เพราะจะทาํใหน้ํ้ าเหือดแห้ง   ก่อความวิบติั ใหก้บัคนในโลกน้ี  ดงันั้น  ลูกสาวทั้งเจ็ดของอา
มะซงักราน  จึงผลดัเวียนกนัมารับหวัของพ่อไม่ใหต้กลงไปยงัพ้ืนดิน และ พ้ืนนํ้า  ลูกสาวคน
ท่ีหน่ึงช่ือ อาทิตย์  คนท่ีสอง ช่ือ จนัทร์  คนท่ีสาม ช่ือองัคาร  คนท่ีส่ีช่ือพุธ  คนท่ีห้าช่ือ
พฤหัสบดี  คนท่ีหกช่ือศุกร์  คนท่ีเจ็ดช่ือเสาร์  ลูกทั้งเจ็ดก็จะผลดักนัดูแลรักษาหัวของพ่อ   
ทุกๆปีก็จะเวียนให้คนถดัไปรับหัวของอามะซังกรานผูเ้ป็นพ่อไว ้ เม่ือครบปีถึงวนัน้ี จึง
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เรียกวา่ วนัซงักราน หรือ วนัสงกรานต ์ น่ีแหละคือท่ีมาของวนัสงกรานตม์อญของเรา ” (มอง  
เกษเจริญ, 2553) 

 

ตาํนานสงกรานตม์อญของบา้นนครชุมน์จากคาํบอกเล่าของนายมอง  เกษเจริญ  ไม่ได้
แพร่หลายมากนกั  อนัเน่ืองมาจากนายมองและเพื่อนท่ีบวชรุ่นราวคราวเดียวกนัท่ีไดรั้บรู้ตาํนานจาก
ใบลานท่ีจารตาํนานสงกรานต์ไว ้ไม่ไดท้าํการบนัทึกตาํนานน้ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่อย่างใด
พระอาจารยท่ี์หยิบใบลานและเล่าให้ฟังเม่ือมรณภาพไปก็มิได้มีใครทราบว่า  ใบลานเล่มนั้นอยู่
ตรงท่ีใด  สันนิษฐานว่าจะอยู่รวมกบัคมัภีร์ใบลานอ่ืนๆท่ีมีจาํนวนมากท่ีเก็บรักษาไว ้ณ หอสวด
มนตข์องวดัใหญ่นครชุมน์   นายมองไดเ้คยเล่าตาํนานสงกรานตม์อญท่ีไดจ้ดจาํมาให้ลูกหลานของ
ตนเองได้รับรู้  แต่น่าเสียดาย ท่ีต่างก็หลงลืมและเลือนหายไปจากความทรงจาํไปเกือบหมดแล้ว   
ซ่ึงนายมองและเพื่อนๆท่ีไดรั้บรู้ตาํนานสงกรานตจ์ากใบลานมอญน้ี  ต่างก็มีอายุมากกวา่ 90 ปี และ 
เสียชีวติไปทุกคนแลว้ 

ตาํนานสงกรานต์มอญท่ีมีหลกัฐานเป็นคมัภีร์ใบลานจารดว้ยตวัอกัษรมอญยงัคงเป็น
เร่ืองราวท่ีตอ้งคน้หาต่อไปวา่  ตาํนานดงักล่าวมีปรากฏในคมัภีร์ท่ีเก็บรักษาไว ้ณ วดัใหญ่นครชุมน์ 
หรือสูญหายไปแลว้  แต่อยา่งไรก็ตาม  เร่ืองราวเก่ียวกบัตาํนานสงกรานต์อนัเป็นความเช่ือของคน
มอญกลุ่มหน่ึงในบา้นนครชุมน์ไดท้าํให้มีเร่ืองเล่าอนัเช่ือมโยงกบัประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก หรือ
บุญส่งขา้วแช่ของคนมอญนครชุมน์ดว้ย   

ครอบครัวคนมอญนครชุมน์จดังานประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก มีระยะเวลากาํหนดท่ี
ตายตวั  เม่ือพน้วนัหรือเลยจากวนัสุดทา้ยของวนัสงกรานต์ คือวนัท่ี 15 เมษายนไปแลว้นั้น จะไม่มี
ครอบครัวคนมอญคนใด จะทาํขา้วแช่หรือสํารับเคร่ืองเคียงขา้วแช่  ไปทาํเป็นอาหารเพื่อไปถวาย
พระสงฆ ์ หรือนาํไปทาํบุญตกับาตรในช่วงเวลานอกเหนือจากวนัสงกรานต ์ อีกทั้งในการทาํอาหาร
ประจาํวนัปกติ  หรือ ทาํเป็นของวา่งรับประทานเล่น แต่อยา่งใด  เพราะคนมอญนครชุมน์เช่ือกนัวา่
อาหารท่ีประกอบในพิธีกรรมตามประเพณีบุญส่งขา้วแช่ คือ อาหารพิเศษ ท่ีมีท่ีมา จากตาํนานซัง
กราน หรือ ตาํนานสงกรานต์มอญนครชุมน์ ท่ีไดถ่้ายทอดโดยปราชญ์ชาวบา้นท่ีจดจาํเร่ืองราวใน
อดีตไดอ้ยา่งชดัเจน หากการถ่ายทอดบอกต่อจากคนรุ่นก่อนท่ีนาํเร่ืองราวจากตาํนานมาเป็นเร่ืองเล่า
ท่ีไดถู้กถ่ายทอดคาํบอกเล่าอยา่งไม่ต่อเน่ือง  อีกทั้งไม่ไดมี้การบนัทึกคาํบอกเล่าท่ีไดย้ินไดฟั้งมาจาก
คนรุ่นก่อน  มีส่วนทาํให้คนมอญนครชุมน์มีความเข้าใจในท่ีมา  และความหมายของประเพณี
ดงักล่าวน้ีแตกต่างกนัไป โดยเฉพาะเร่ืองเล่าเก่ียวกบัท่ีมาของการทาํเปิงดา้จก์ หรือ ขา้วแช่ท่ีหยิบยก
มาน้ี  จึงไม่ใช่ตาํนานข้าวแช่ท่ีเคยปรากฏในสังคมไทย  ซ่ึงเป็นการนําเค้าโครงมาจากตาํนาน
สงกรานตท่ี์จารึกไวท่ี้วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม (ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก)  แต่คนมอญนครชุมน์
กลบัหยิบยกเอาคาํบอกเล่าท่ีไดจ้ากใบลานมอญที่นายมอง เกตุเจริญ ไดบ้อกเล่ามาจากตาํนานที่วา่
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ไวน้ัน่คือ ขา้วหน่ึงห่อ และนํ้ าหน่ึงกระบอก ที ่อามะซงักรานไดบ้อกให้แม่นําไปถวายแด่
พระพุทธเจา้ และพระพุทธเจา้ทรงให้พรท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแก่เขา  

 

“เปิง  เป็นภาษามอญท่ีแปลว่า “ขา้ว”   ส่วนคาํภาษามอญว่า “ดา้จ์ก” แปลเป็นไทยว่า 
“นํ้า”   ดงันั้น เม่ือนาํคาํสองคาํมารวมกนั  จึงเรียกว่า “เปิงดา้จก์”  ซ่ึงแปลว่า ขา้วนํ้า หรือ ขา้ว
แช่ นัน่เอง  สันนิษฐานว่ามาจากลกัษณะของขา้วท่ีแช่อยู่ในนํ้ าถวายเป็นเคร่ืองสักการะบูชา
โดยในตาํนานกล่าวไวว้่า การถวาย “เปิงดา้จก์” หรือ “ขา้วและนํ้า”  คร้ังนั้น  ถือว่าเป็น  ปิน
นะปาเตนะพุทธะยะสะบูชา  คือ การถวายบูชาขา้วปลาอาหารแด่พระพุทธเจา้    โดยที่ผู ้
ถวายเปิงดา้จก์จะไดร้ับพรจากพระพุทธเจา้    จะตอ้งกล่าวคาํขอพรภาษามอญซ่ึงเป็นคาํขอ
พรเม่ือถวายขา้วแช่แด่พระพุทธเจา้    ซ่ึงถา้ผูใ้ดไดก้ระทาํเป็นประจาํย่อมบงัเกิดผลตามพรท่ี
ไดก้ล่าวมาแลว้นั้น”    ( มอง เกษเจริญ , 2553) 

 

คาํถวายบูชาเปิงดา้จก์ หรือ ซญะสะเมึนซงักราน เป็นคาํถวายบูชาและขอพร  ตามคาํบอก
เล่ามีใจความ ดงัน้ี 

 

 “ เยอ่ะสะเมึนเต่เวะ่    (ขออญัเชิญเทพ เทวดา)  
ซญะโซญ่งซญ่ิอาว (ขออญัเชิญเทวดา)  
ปะดอยทนัวุร่ะ  (มา ณ ขณะน้ี หรือ เวลาน้ี) 
โปยป๊ะเปาเจ่ย  (ขา้พเจา้ไดม้าทาํการบูชา) 
เยอ่ะฮไ์ฟนจะ๊นะ  (ดว้ยกบัขา้วอาหารนานาประการ) 
ซอบเปะดงป๊ะกาว (พร้อมดว้ยสรรพนานาดอกไม)้ 
เพออโปยป๊ะเปาเจ่ย (กุศลท่ีขา้พเจา้ไดท้าํไวน้ี้)   
เกออเกอะโน่กฮโ์ม่ อาซญ่ิ(ขอใหข้า้พเจา้ไดย้ิง่ใหญ่รุ่งเรืองต่อไป) 
อาเยิก่เตึนกมั    (ขอให้อายยุนืยาว) 
ซมัเกอออิคถิ  (ขอใหมี้อิทธิฤทธ์ิอาํนาจ) 
อานุ่เ ตึนจ๊ิเกอออวัเด๊ิดก๊ะล๊อยเกอะซญ่ิระ อาว”  
(ใหข้า้พเจา้ไดส้าํเร็จสมดัง่ใจดว้ยเทอญ)  

                                                           


 คาํอ่านภาษามอญ คดัลอกจากลายมือเขียนของนายพิทกัษ ์ กะลินเกา  ปราชญช์าวบา้น/คาํแปลภาษามอญ โดย นาย

มอง เกษเจริญ  และ นายพิทกัษ ์กะลินเกา  
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คนสูงอายุในบา้นนครชุมน์ส่วนใหญ่จะกล่าวคาํพรน้ีได ้  แต่ไม่ครบถว้น   บางคนจะ
กล่าวไดเ้ฉพาะสองสามประโยคแรกเท่านั้น   จะมีประมาณ 2-3 คนท่ีสามารถกล่าวคาํพรน้ีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งทุกคาํ 

 

“คาํขอ หรือ พรท่ีขอ  หลงัจากกล่าวเชิญเทพเทวดามารับสํารับขา้วแช่และดอกไมท่ี้
นาํมาถวายนั้น    คาํขอ หรือ พรท่ีไดก้ล่าวนั้น   คือ คาํใหพ้รของพระพุทธเจา้ท่ีไดใ้หต่้ออา
มะซงักราน ตามตาํนานสงกรานตม์อญท่ีปรากฏในใบลานท่ีไดก้ล่าวมาก่อนหนา้น้ี    ซ่ึงคาํ
ขอ หรือ พรท่ีขอนั้น  เปรียบเสมือนการไดรั้บพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีองคพ์ระพุทธเจา้ประทานให้
อามะซงักรานในตาํนานสงกรานต ์   ผูใ้ดที่ประพฤติปฏิบตัิตามประเพณีบุญส่งขา้วแช่
เหมือนเช่นอามะซงักรานไดถื้อปฏิบติัย่อมจะไดรั้บพรเฉกเช่นเดียวกบัท่ีอามะซงักรานไดรั้บ
จากพระพุทธเจา้ในคร้ังนั้น   ดงักล่าว     การกล่าวคาํบูชาและนาํขา้วแช่มาบูชา ก็ย่อมไดรั้บ
พรอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธเจา้เป็นการตอบแทน  หากไม่ไดป้ฏิบติัตามประเพณี ไม่ไดถ้วาย
ขา้วแช่ ยอ่มไม่ไดรั้บพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธเจา้ดว้ยเช่นกนั” (มอง เกตุเจริญ,2553)   

 

คาํบอกเล่าเก่ียวกบัตาํนานขา้วแช่มอญท่ีบา้นนครชุมน์  จึงเป็นเพียงเร่ืองเล่าที่บอกต่อ
กนัมาเป็น เร่ืองเล่าในทอ้งถ่ินที่ไม่ไดแ้พร่หลายออกไป    และไม่อาจช้ีชดัลงไปไดอ้ยา่งชดัเจนวา่
ตาํนานดงักล่าว  มีปรากฏในชุมชนมอญที่อ่ืนๆ หรือไม่ เพราะคนมอญนครชุมน์ที่ไดท้าํพิธีกรรม
ไม่เคยพูดคุยหรือรับรู้เร่ืองราวความเป็นมาของประเพณีดงักล่าวกบักลุ่มคนเช้ือสายมอญใน
หมู่บา้นหรือชุมชนมอญท่ีอ่ืนมาก่อน   
 
3. พิธีกรรมของประเพณีปะลองเปิงด้าจ์กในอดีตยุคก่อนการดูดทราย (ก่อนปี พ.ศ.2530) 

ในสมยัก่อน  คนมอญบา้นนครชุมน์ จะอยูร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่  เมื่อมีการแยก
ครอบครัวก็ยงัอยูใ่นเขตบริเวณที่บา้นพ่อแม่ที่ถือผีเดียวกนั  ในขณะที่อาชีพหลกัของคนบา้นนคร
ชุมน์ ส่วนใหญ่แลว้คือการทาํนา หากแต่เป็นนาปี หรือ การทาํนาปีละหน่ึงคร้ัง  ซ่ึงในบางปี เกิด
ปัญหานํ้าหลากท่วมนาขา้วท่ีกาํลงัหวา่นดาํ  หรือ ยามแลง้นํ้าเพื่อการเกษตรก็ยากท่ีจะหามาได ้ 

ผูอ้าวุโสของบา้นนครชุมน์บอกเล่าถึงปัญหาเกี่ยวกบัการประกอบอาชีพ  ในช่วงปี 
พ.ศ. 2460-2480  พอถึงหนา้นํ้าหลาก  นํ้าจากแม่นํ้าแม่กลองจะท่วมสูงเขา้มายงัพื้นที่ทาํการเกษตร
ที่ทา้ยหมู่บา้น   ซ่ึงชาวบา้นนครชุมน์ในเวลานั้น  ส่วนใหญ่จะมีอาชีพลกั คือการทาํนาเพียงอยา่ง
เดียว เม่ือนาขา้วถูกนํ้าท่วมทาํให้ประสบกบัปัญหาการขาดทุน  คนมอญนครชุมน์หลายครอบครัว
ในยุคนั้น ไม่สามารถทนต่อเหตุการณ์นํ้าท่วมนาขา้วได ้ ก็เลยอพยพหนีออกไปหาตั้งถ่ินฐานที่อ่ืน  
หรือ ไปรับจา้งทาํงานต่างถิ่นก็มี  แต่ส่วนใหญ่ที่อพยพออกไปจากหมู่บา้นนครชุมน์จะเป็นเหตุ
เร่ืองนาขา้วถูกนํ้าท่วมมากที่สุด   ส่วนใหญ่ไปอยูร่วมกนั รุ่นแรกๆ ไปกนัไม่ก่ีครอบครัว เดินทาง
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ไปหาทาํเลท่ีทาํกินเหมาะๆ ไดท่ี้ตาํบลหวายเหนียว วงัทอง ทบัซุง จงัหวดักาญจนบุรี  ต่อมาอพยพ
ตามไปอยูด่ว้ยอีกหลายสิบครอบครัว  ดงันั้น กลุ่มคนไทยเช้ือสายมอญในหวายเหนียว จึงเป็นเครือ
ญาติทางชาติพนัธุ์มอญนครชุมน์จาํนวนหน่ึงร่วมอยูด่ว้ย  เมื่อมีงานประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ จึง
ไดเ้ห็นการส่งขา้วแช่ของคนมอญนครชุมน์ไปท่ีหวายเหนียว วงัทอง ทบัซุง  จงัหวดักาญจนบุรีทุก
คร้ังไป  

การจดัประเพณีปะลองเปิงดา้จก์์ ถึงแมจ้ะกระทาํเพียงปีละหน่ึงคร้ัง   แต่ตอ้งเตรียมการ
ล่วงหนา้ค่อนขา้งมาก   โดยหลกัแลว้จะตอ้งใชค้นในครอบครัว และเครือญาติร่วมดว้ย   เพราะ
ไม่ใช่เพียงการทาํอาหารหน่ึงม้ือให้เสร็จเพียงเท่านั้น   หากเป็นความตั้งใจวา่จะตอ้งทาํอาหารที่ดี
สุดของปี เพื่อนาํไปถวายแด่เทวดา พระสงฆ ์และไหวผู้ห้ลกัผูใ้หญ่ที่เคารพ  เพื่อให้ครอบครัว
ไดรั้บส่ิงดีๆ ตลอดทั้งปีตอบแทน ดงันั้น  การจดัประเพณีปะลองเปิงดา้จก์  หรือ งานบุญส่งขา้วแช่ 
ตามความเชื่อของคนมอญนครชุมน์ในยุคน้ี  จึงมีความเคร่งครัดอยา่งมาก ในการประกอบ
พิธีกรรมทุกขั้นตอน 

 

ช่วงเวลาในการเตรียมงาน 
ในการเตรียมการจดังาน  ทุกๆครอบครัวตอ้งเตรียมทาํความสะอาดสถานท่ีทาํครัว  ปัด

กวาดเช็ดถูบา้นเรือนให้เรียบร้อย  เตรียมวตัถุดิบเพื่อทาํอาหารล่วงหนา้ก่อนถึงวนัสงกรานตที์่ตอ้ง
จดัประเพณีปะลองเปิงดา้จก์  ดว้ยวิธีการไปเก็บหามาจากป่า และ แม่นํ้ า  ซ่ึงตอ้งอาศยัคนใน
ครอบครัว และเครือญาติช่วยแบ่งหนา้ที่กนัไป  เพราะครอบครัวคนมอญที่น่ี  จะอยูร่วมกนัเป็น
ครอบครัวใหญ่  เนื่องจากไม่นิยมการคุมกาํเนิด  จึงมีลูกมาก  บางครอบครัวมีลูกสิบคน  พอ
แต่งงานมีครอบครัวเพิ่ม ก็อาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกนับา้ง  แยกครอบครัวออกไปบา้ง  แต่ก็อยูใ่น
บริเวณท่ีเดินทางไปมาถึงกนั  การทาํขา้วแช่ ถึงแมจ้ะทาํถวายเทวดา และบรรพบุรุษที่บา้นเท่าเดิม
ทุกปี  แต่การทาํเผื่อลูก หลานที่มีเพิ่มข้ึน ทาํให้ตอ้งคาํนวณปริมาณของการทาํขา้วแช่ให้มากกวา่
จาํนวนคนในครอบครัวที่มีอยู ่และยงัตอ้งส่งขา้วแช่ไปวดัอีกหลายวดั รวมทั้งส่งไปไหวเ้คารพ
ผูใ้หญ่ท่ีนบัถือกนัมาอีกดว้ย  ถึงแมจ้ะมีขอ้จาํกดัหลายประการ  แต่คนมอญนครชุมน์ก็พร้อมใจกนั
ทาํตามประเพณีปะลองเปิงดา้จก์์ดว้ยความเต็มใจทุกคน ระยะเวลาในการจดัเตรียมงาน อยูใ่นห้วง
เดียวกนักบัการเตรียมงานประเพณีสงกรานตป์ระจาํปีที่หมู ่บา้นจดัข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงตอ้งอาศยั
แรงงานจากชาวบา้นไปช่วยกนัเตรียมงานที่วดัใหญ่นครชุมน์ ซ่ึงงานตอ้งทาํล่วงหนา้อยูห่ลายวนั   
การบอกกล่าวลูกหลานในแต่ละครอบครัวให้ช่วยกนัปัดกวาดเช็ดถูบา้นเรือน  การทาํความสะอาด
ครัวท่ีประกอบอาหาร การเลือกขา้ว การหาวตัถุดิบประกอบอาหาร  การไปหาผลไม ้การเตรียมทาํ
ขนม ของหวาน การเตรียมหมอ้ดิน และการทาํท่ีตั้งรับเคร่ืองบูชาตามประเพณี 
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ขั้นตอนก่อนถึงวันที่ 13 เมษายน  
คนในครอบครัว จะมีบทบาทแตกต่างกนัไป  โดยส่วนใหญ่จะแบ่งหนา้ที่กนัตาม

ลกัษณะของงานที่จะตอ้งตระเตรียม  คนในครอบครัวที่เตรียมงานจะปรึกษาหารือกนัและแบ่ง
ความรับผิดชอบกนัไปตามลกัษณะของงานท่ีกาํหนดไว ้  

หน้าที่ของฝ่ายชาย 
ผูช้ายในฐานะที่เป็นตน้ผี หรือ หวัหนา้ครอบครัว คนมอญนครชุมน์จะถือปฏิบตัิตาม

ระบบความเช่ือเก่ียวกบัการนบัถือผี  ตน้ผี และลูกหลานที่เป็นผูช้ายจะไปหาจบัปลาช่อนในทุ่งนา 
และ ตกปลาอ่ืนๆ แม่นํ้ าเพื่อมาทาํอาหาร  หลงัจากนั้น จะรวมกนัไปเก็บไมใ้นป่า และ ตามหวัไร่
ปลายนา เพื่อมาทาํฟืนที่จะใชใ้นการหุงตม้ประกอบอาหาร  ซ่ึงจะตอ้งเตรียมไมท้าํฟืนไวจ้าํนวน
ค่อนขา้งมาก  นอกจากน้ียงัตอ้งไปจดัหาและเลือกไมข้นาดพอเหมาะเพื่อมาตดัไวเ้ตรียมทาํ ฮ๊อยซงั
กราน หรือ ท่ีเรียกวา่ ศาลเทวดา บางคนก็จะเรียกวา่บา้นนางสงกรานต์ 

ก่อนหนา้งานประมาณหน่ึงสัปดาห์  แต่ละครอบครัวจะตอ้งเตรียมการคดัเลือกขา้วสารไว้
สําหรับทาํขา้วแช่  ซ่ึงจะตอ้งทาํเป็นพิเศษ  กล่าวคือ ตอ้งมีความละเอียดถ่ีถว้น  ไม่เหมือนการหุง
ขา้วทัว่ๆ ไป ความพิเศษอยูต่รงท่ีตอ้งเลือกเม็ดขา้วท่ีมีขนาดใหญ่ๆสวยๆ  เพื่อที่เมื่อหุงออกมาแลว้
จะไดเ้ม็ดขา้วขนาดกาํลงัดี  โดยจะนาํขา้วเปลือกที่เตรียมไวม้าทาํเป็นขา้วสาร โดยการใช้ครกตาํ
ขา้ว  งานตาํขา้ว เป็นงานที่ค่อนขา้งหนกั หลายๆ ครอบครัวที่เป็นเครือญาติกนั และอาศยัอยูใ่น
ละแวกใกลก้นัจะนดัหมายวนักนัมาตาํขา้ว  เพื่อที่จะไดช่้วยผลดัเปล่ียนกนัตาํขา้ว และมาช่วยกนั
ตดัฟืน โดยมากงานเหล่าน้ีจะใชแ้รงงานผูช้ายช่วยกนั  ในส่วนของครกที่ใชต้าํขา้วนั้น  ส่วนใหญ่
จะเป็นครกไม ้ เหมือนกบัท่ีตาํขนมจีน ใชส้ากไมด้า้มยาวๆ ผลดักนัครกละสองคนผลดักนัข้ึน-ลง 
กวา่จะไดเ้ป็นขา้วขาวๆ ตอ้งตาํขา้วนานเกือบชัว่โมง  ที่จริงแลว้นั้น  งานตาํขา้วทาํไดท้ั้งผูห้ญิง
และผูช้ายในยามเวลาปกติท่ีไม่ไดมี้การจดังานประเพณีใดๆ  แต่ในช่วงเวลาเตรียมงานประเพณีปะ
ลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่) นั้น ฝ่ายหญิงจะมีงานท่ีตอ้งไปทาํจิปาถะ ค่อนขา้งมาก  ดงันั้นงานตาํ
ขา้วจึงเป็นงานของฝ่ายชายท่ีมีอายุเกือบทุกครอบครัว  แมค้รอบครัวจะมีเด็กผูช้ายอยูก่็ตาม  มกัจะ
ไม่นิยมใชเ้ด็กผูช้ายอายุนอ้ยๆ มาตาํขา้ว  แต่จะไม่ค่อยให้เด็กเล็กๆมาทาํ เพราะกาํลงัวงัชายงัไม่ดี  
จะตาํขา้วไม่แหลกหรืออาจจะไม่คล่อง  ทาํให้เกิดผลเสียมากกวา่กล่าวคือ  เม็ดขา้วที่ไดจ้ะไม่ดี ได้
ขา้วไม่สวย  เมื่อตาํขา้วเสร็จแลว้จะไดไ้ดข้า้วขาวมา  จากนั้นก็จะมาทาํการคดัเลือก หรือ คดัแยก
ขา้วโดยตอ้งทาํการเก็บส่ิงสกปรกออก วิธีการคดัเลือก หรือ คดัแยกขา้วกบัเศษสกปรกออกจากกนั  
จะกระทาํโดยใชก้ระดง้ฝัดขา้ว  ทาํการฝัดแยกขา้วแต่ละอนัออกไป  เป็นปลายขา้วบา้ง รําขา้วบา้ง  
แลว้จากนั้นก็ทาํการคดัเลือกขา้วให้ไดข้า้วที่ดี คือ เป็นขา้วสีขาว เม็ดสวยๆ โตๆ ไม่หกั เลือกเอา
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พวกเศษฝุ่ น เศษไมอ้อกให้หมด  แยกขา้วท่ีเลือกไวต้่างหาก  เพื่อจะนาํไปหุงในตอนเชา้มืดของวนั
งาน  งานตอนคดัเศษส่ิงสกปรกออกหลงัจากที่ฝัดขา้วเสร็จไปก่อนแลว้นั้นมกัจะให้เด็กๆที่มีอายุ
นอ้ย มาช่วยกนัหยิบเศษส่ิงสกปรกออก  เพราะไม่ตอ้งใชแ้รงหรือพละกาํลงัเหมือนตอนตาํขา้ว 

ขั้นตอนสําคญัท่ีเป็นหน้าท่ีของฝ่ายชายคือการทาํ “ฮ๊อยซังกราน” รูปร่างมองดูแล้ว
ลกัษณะก็เหมือนศาลเจา้ท่ี หรือ ศาลเพียงตา เอาร่มสีอะไรก็ได ้ มาผกูไวก้บัเสาอนัหน่ึง  แลว้เอาผา้
มาล้อมรอบเสาทั้งส่ี   แต่ผา้ท่ีล้อมเสาตอ้งเป็นสีขาวเท่านั้น  โดยให้เห็นแต่ท่ีวางสํารับเปิงด้าจ์ก
เท่านั้น  การทาํ “ฮ๊อยซงักราน” หรือ ศาลเทวดา บา้งก็เรียกว่า บา้นนางสงกรานต์ หนา้ท่ีในการทาํ
โดยมากจะถือวา่เป็นหนา้ท่ีโดยตรงของฝ่ายชาย   ดว้ยโครงสร้างของฮ๊อยซงักรานนั้น  จะนิยมใชไ้ม้
ไผ่มาทาํโครงสร้างซ่ึงโดยมากพวกผูช้ายจะไปเตรียมไม้ไผ่ลาํประมาณใหญ่กว่าขอ้มือเล็กน้อย   
หรือถา้ใหญ่กวา่นั้นค่อนขา้งมาก  ก็จะนาํมาผ่าคร่ึง  เลือกซีกไมท่ี้ตรงสวย ลาํตน้ไม่คดงอ   เอามา
ทั้งหมด  4  ตน้ ใหค้วามสูงประมาณระดบัจมูกหรือ ตา เพื่อจะไดร้ะยะของช่วงแขนในการยกสํารับ
ขา้วแช่ข้ึนวางบูชาได ้  โดยจะขุดหลุมดินไวท้ั้งส่ีดา้น  และตอกไมล้งไปยงัพื้นดิน ยกโครงข้ึนให้
เป็นเสา  ความสูงข้ึนมาประมาณ 50 – 60 เซนติเมตรจากพื้นดิน เลือกท่ีกลางแจง้หนา้บา้น เอาแบบ
ไม่มีอะไรมาบงั  ขุดดินบนพื้นดินท่ีเกล่ียไวเ้รียบร้อยแลว้   ขุดฝังลงไปทาํเป็น เสาสูง 4 มุม ทาํการ
รวบปลายขั้นมาจะใชไ้มผ้กูใหเ้ป็นส่ีเหล่ียม  ขนาดกวา้งก็ประมาณศอกกวา่ ๆ เอาวา่วางเปิงดา้จก์ได้
ไม่เบียดกนั  ตอ้งสานไมไ้ผไ่วเ้ป็นฐานดว้ย  วางกาบกลว้ยทาํเป็นส่ีเหล่ียมลงไป  ตั้งบนศาลไมไ้ผ่
แลว้ใชก้าบกลว้ยลอ้มรอบ   มอญเรียก “อะบะ๊”   เม่ือลอ้มผา้ขาวเสร็จเรียบร้อยแลว้  ตอ้งมีการผกูร่ม
ไวท่ี้บา้นสงกรานต ์ กบัเสาใดเสาหน่ึง  โดยปกติแลว้ จะไม่มีการจาํกดัว่าตอ้งเป็นร่มแบบใด สีใด  
คนท่ีน่ีส่วนใหญ่จะเลือกใชสี้สดๆ ดูเด่น สะดุดตา  และไม่ไดจ้าํกดัขนาดของร่ม คนสูงอายุท่ีน่ีบอก
ให้ฟังว่า ท่ีตอ้งปักร่มหรือประดบัร่มนั้น  อาจจะหมายถึง การปักฉัตรให้พระพุทธเจา้ หรือ เทพ 
เทวดา นางฟ้า และนางสงกรานตท่ี์ไดม้ารับขา้วแช่ท่ีถวาย ณ บา้นสงกรานตน้ี์   เพราะมีความเช่ือวา่  
เทพ เทวดา หรือ นางฟ้าเม่ือไปประทบัท่ีแห่งหนใด  จะตอ้งมีฉตัร ประดบัไวใ้ห้สมกบัสถานะของ
ท่าน  ส่วนท่ีให้ใชร่้มสีสดๆ  ไม่ไดมี้ความหมายแต่อยา่งใด  สําหรับบา้นสงกรานตเ์ม่ือทาํเสร็จแลว้
ยงัไม่ถือวา่ครบถว้นสมบูรณ์  เพราะตอ้งมีดอกสงกรานตม์าประดบัไวด้ว้ย   
                ดอกไมสี้เหลืองท่ีคนมอญเรียกวา่ “ปะกาวซงักราน” หรือ ดอกสงกรานต ์ นั้น  คาํวา่ “ปะ
กาว”  แปลเป็นไทยวา่ “ดอกไม”้  ส่วนคาํวา่ “ซงักราน”  แปลวา่ “สงกรานต”์  เรียกรวมคาํจึงแปลวา่ 
“ดอกสงกรานต์” นัน่เอง  เพราะจะออกดอก สีเหลืองๆ หล่นไปตามทอ้งถนนดูสวยงาม  ถนนสาย
หลกัของบา้นนครชุมน์ โดยเฉพาะถนนท่ีมาจากริมแม่นํ้ า ผ่านหนา้โรงสีขา้ว  ทางไปหาดทรายตดั
ตรงไปยงัทุ่งนาทา้ยหมู่บา้นท่ีจะเป็นเส้นทางไปสถานีรถไฟนครชุมน์ และสํานกัแม่ชีศานตินนัทวนั  
จะมีตน้ไมอ้อกดอกสีเหลืองทอดตวัยาวเป็นระยะๆ  จะเห็นทั้งคนสูงอายุ  คนหนุ่ม และเด็กๆ ใชไ้ม้
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ยาวๆ เก่ียวเด็ดช่อดอกไม ้ ส่วนท่ีเป็นพวงสวยแลดูเป็นช่อใหญ่ๆ  เด็กบางคนจะถูกใช้ปีนไปบน
ตน้ไม้เพื่อท่ีจะไปเด็ดช่อสวยๆ ท่ีอยู่ด้านบนของตน้ไม ้ ด้วยความเช่ือของคนบางคนท่ีว่า ดอก
สงกรานตน้ี์ตอ้งเลือกก่ิงท่ีสูง เพราะจะไดบุ้ญสูงกวา่ใคร  หรือไดบุ้ญมากกวา่คนท่ีเลือกดอกไมช่้อท่ี
ตํ่ากวา่  บางครอบครัวไม่ไดมี้ความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ก็จะเลือกแต่ช่อท่ีสวยๆ ดูแลว้ไม่หลุดร่วงง่าย
กนัเป็นส่วนมาก    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 “ฮอ๊ยซงักราน” ตามแบบมอญนครชุมน์ 
 

งานของฝ่ายชายท่ีตอ้งทาํเตรียมไวใ้นช่วงกลางวนั ภายหลงัจากท่ีทาํบา้นสงกรานตเ์สร็จ
แลว้และรอเอาดอกสงกรานต์มาผกูติดนั้น   ฝ่ายชายจะตอ้งทาํความสะอาดหมอ้ดินสองใบท่ีจะใส่
ขา้วและท่ีจะไวใ้ส่นํ้าลอยดอกมะลิ  และเอาไปหมกัแกลบขา้วเปลือกรวมควนัไว ้   หลายครอบครัว
บอกเป็นเสียงเดียวกนัวา่  การเอาไปหมกัแกลบจะทาํให้หมอ้ดินเก็บความเยน็ไวไ้ดดี้  แถมยงัมีกล่ิน
หอมดว้ย    ส่วนหมอ้ดินท่ีใชท้าํนั้น บางบา้นจะใชโ้อ่งดินใหญ่ใส่นํ้ าไว ้ แลว้หมกัแกลบ  แลว้ถึงจะ
ตกันํ้ าท่ีเอาดอกมะลิ  หรือ ดอกไมอ่ื้นๆ เช่น กระดงังา ชมนาด  ลอยนํ้ า และอบแกลบรมควนัไว ้  
ตกัแบ่งมาใส่ในหมอ้ดินอีกทีหน่ึง ขา้วแช่ท่ีไดจ้ะมีกล่ินหอมอวลๆ ส่วนเม่ือแช่ขา้วในนํ้ าก็จะเยน็ไม่
มากนกั  
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หน้าที่ของฝ่ายหญิง 
โดยมากแลว้การเตรียมงานตามหน้าท่ีของฝ่ายชายจะส้ินสุดลงเม่ือทาํบา้นสงกรานต์

เสร็จเรียบร้อย ซ่ึงจะตอ้งรอใหฝ่้ายหญิง จดัเตรียมอาหารเพื่อแต่งสํารับขา้วแช่ในวนัสงกรานต ์ส่วน
ผูห้ญิงท่ีเป็นแม่บา้น จะมีหนา้ท่ีในการดูแลทาํความสะอาดบา้นทุกห้อง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งห้องปา
โหน่ก หรือ ห้องผี  จากนั้นตอ้งทาํการจดัเตรียมห้องรับแขก  แต่ที่ตอ้งทาํให้สะอาดเป็นพิเศษ คือ 
บริเวณครัวที่ประกอบอาหาร  อุปกรณ์ทาํครัวตอ้งทาํความสะอาดเป็นอยา่งดี  เตรียมเคร่ืองปรุงท่ี
จะตอ้งใชท้าํเคร่ืองเคียงขา้วแช่  และก่อนวนังาน 1-2  วนัจะตอ้งไปเก็บดอกมะลิ ดอกไมอ่ื้นๆ เช่น 
ชมนาด  กระดงังา ที่ข้ึนในหมู่บา้น มาเตรียมทาํนํ้ าขา้วแช่ในตอนเย็น หลงัแดดคล้อยไปแล้ว  
ผูห้ญิงท่ีน่ีจะมานัง่ลอ้มวงช่วยกนัทาํภาชนะสาํหรับใส่อาหารในการทาํบุญส่งขา้วแช่   งานท่ีตอ้งทาํ  
คือ การเจียนใบตอง  ทาํเป็นกระทงใส่เคร่ืองเคียงขา้วแช่  ซ่ึงจะเป็นหน้าท่ีของฝ่ายหญิงทั้งท่ีเป็น
แม่บา้นและลูกหลานท่ีอยูร่่วมกนัโดยตดัใบตองเอามาทาํเป็นกระทงใบเล็กๆ  ขนาดใหญ่กวา่อุง้มือ
ของคนเรา  กลดัดว้ยไมท่ี้ทาํจากกา้นทางมะพร้าว  เตรียมไวเ้ท่าให้มากท่ีสุดหรือเท่ากบัจาํนวนท่ี
ตอ้งส่งขา้วแช่ในท่ีต่างๆ  ในหน่ึงสาํรับขา้วแช่ จะใชก้ระทงประมาณ  5-6 ใบ  ใส่เคร่ืองเคียงขา้วแช่  
และขนมท่ีจดัไว ้ ในแต่ละครอบครัวจึงมีการทาํกระทงใบตองค่อนขา้งมาก ตอ้งเตรียมให้พอกบัท่ี
จะไปส่งขา้วแช่ตามวดัต่างๆดว้ย ใบตองเป็นส่ิงของท่ีหาไดง่้าย  เพราะคนนครชุมน์จะปลูกไวใ้น
บริเวณบา้นเสียเป็นส่วนใหญ่   

อีกหน่ึงลกัษณะงานท่ีแมจ้ะดูวา่หนกัสาํหรับฝ่ายหญิง  แต่ผูห้ญิงในครัวเรือนจะช่ืนชอบ
ท่ีไดล้งมือทาํ  คือ  การไปบรรทุกนํ้ าจากชายหาดริมแม่นํ้ าแม่กลอง  ทางลงเดินไปชายหาดไม่ไดสู้ง
มากนกั  ในการเตรียมงานจะตอ้งไปเตรียมรถเข็นโอ่งไปบรรทุกนํ้ าจากแม่นํ้ ามาไวท่ี้บา้นเพื่อใชใ้น
การประกอบอาหาร  ผูห้ญิงสาวส่วนใหญ่จะนดัหมายกลุ่มเพื่อนผูห้ญิงดว้ยกนัไปเล่นนํ้ าท่ีหาดทราย  
เม่ือได้เวลาพอสมควร แดดไม่จดัมากนัก  ฝ่ายหญิงจะนํากระป๋องตกันํ้ าใส่โอ่งแล้วพากันเข็น
กลบัมายงับา้นของตน ส่วนมากจะมีพวกเด็กเล็กคอยช่วยเข็น ดึงรถเข็นเวลาตกหลุมทราย และจะมี
เด็กหนุ่มมาคอยเฝ้ามองและพดูคุยกนัไป ช่วยเขน็รถเขน็ใหฝ่้ายหญิงสาวก็มี 

หนา้ที่สําคญัของฝ่ายหญิงที่จะใชเ้วลามากเป็นพิเศษคือ การจดัทาํสํารับขา้วแช่ โดย
ตอ้งจดัเตรียมรายการอาหารในครัวและจดัลาํดบัการทาํอาหารทั้งหมด  สําหรับคนมอญนครชุมน์
นิยมทาํสาํรับขา้วแช่ท่ีมีเคร่ืองเคียงขา้วแช่ค่อนขา้งมาก รายการอาหารในสํารับขา้วแช่ที่กาํหนดไว้
มีดงัน้ี 

1.ขา้วสวยหุงสุก และ นํ้ าลอยดอกมะลิ หรือดอกไมอื้่นๆที่หาไดใ้นหมู ่บา้น เช่น 
กระดงังา ชมนาด  เป็นตน้ 

2.อาหารหลกัๆจะมีอาหารคาวอยู ่5 อยา่ง  อาหารหวาน  1-2  อยา่ง  ดงัน้ี  
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2.1  ปลาป่นผดัหวาน (ก๊ะเจีย)    
2.2 ผดัหวัผกักาด หรือ หวัไชโ้ป๊ใส่กะทิ (ดบัร่าย) 
2.3 เน้ือคัว่กะทิ (ชุนเจีย) 
2.4.ยาํมะม่วง (อะเวอ๊ดเกร๊ิก) หรือ ยาํขนุน(อะเวอดอะเน๊าะ) 
2.5ก๋วยเต๋ียวผดั 

ส่วนอาหารหวาน มกัจะเป็นขา้วเหนียวแดง หรือ กะละแม  
  

รายละเอยีดและขั้นตอนในการท าส ารับข้าวแช่ 
ข้าวสวยหุงสุก  
เป็นอาหารสําคญัที่สุดของการทาํสํารับขา้วแช่  แม่บา้นจะนาํเอาขา้วสารที่ไดค้ดัเลือก

ไวแ้ลว้นาํมาซาวนํ้าใหส้ะอาด  ซ่ึงคนสูงอายุส่วนใหญ่จะเล่าตรงกนัวา่ขา้วที่เลือกไวเ้พื่อทาํขา้วแช่
นั้น  จะตอ้งลา้งนํ้ าให้สะอาดท่ีสุด แต่ไม่ไดก้าํหนดวา่จะเป็นจาํนวนก่ีคร้ัง ตามท่ีไดเ้ห็นคนรุ่นก่อน
เช่น ยา่ ยาย หรือ แม่ ไดท้าํกนัมา มีเพียงแต่บอกไวว้า่ใหล้า้งใหส้ะอาดท่ีสุด  เพราะแต่กาํชบัให้เลือก
ขา้วเอาเศษผงออกดีๆ  เม่ือซาวขา้วดีแลว้  ตั้งไฟหุงตม้ขา้ว  พอขา้วใกลสุ้กดีก็รินนํ้ าทิ้งเสีย  แลว้ก็มา
ใส่กระบุง  จากนั้นให้นาํนํ้ าเย็นตกัราดแล้วล้างเม็ดขา้วให้สะอาดๆ ด้วยการขดัขา้วท่ีสุกนั้นกับ
กระบุง  จนหมดเมือกขา้ว  จบัดูพอรู้วา่สะอาด  เมด็ขา้วจะขาวสวย   พกัทิ้งไวใ้ห้สะเด็ดนํ้ าดี  ก็จะได้
ขา้วเมด็ขาวสวย  เอาผา้ขาวบางรอง ใส่ไวใ้นกระบุง  แลว้ค่อยนาํมาใส่หมอ้ดินท่ีฝ่ายชายหมกัแกลบ
เตรียมไวใ้หแ้ลว้ ขา้งๆ กบัหมอ้ดินอีกหน่ึงใบท่ีใส่นํ้าลอยดอกมะลิไว ้

น า้ลอยดอกมะล ิ

จะนาํนํ้ าสะอาดมาตม้ให้สุก เทนํ้ าลงในหมอ้ดินเผาใบใหญ่ท่ีเตรียมไว ้ ทาํการอบลม
ควนัเทียนและลอยดอกไมห้อม เช่น ดอกมะลิ ชมนาด กระดงังา จากนั้น ทิ้งไวห้น่ึงคืน  บาง
ครัวเรือนเอาหมอ้ดินไปหมกัในแกลบรมควนัเทียนไวก้็มี   

ขั้นตอนในการหุงข้าวแช่ของคนมอญจะไม่ปรากฏข้อกําหนดว่าจะต้องมีการหุง
กลางแจง้แต่อยา่งใด  ขอ้กาํหนดเดียวท่ีทุกครอบครัวตอ้งยึดถือคือ ตอ้ง เลือกเมล็ดขา้วท่ีดีท่ีสุด และ
ตอ้งทาํให้สะอาดท่ีสุดเท่านั้น นอกจากน้ียงัไม่ปรากฏความเช่ือเก่ียวกบัการลา้งซาวนํ้ าถึงเจ็ดคร้ัง
ตามตาํนานสงกรานต์ในสังคมไทยแต่อยา่งใด  หากยงัมีความเช่ือของคนมอญในหมู่บา้นวา่ ถา้จะ
ทาํขา้วแช่ให้ดี ไม่บูดเสียง่าย จะตอ้งใชน้ํ้ าจากแม่นํ้ าแม่กลองมาทาํอาหารตามประเพณีน้ี  ตามคาํ
บอกเล่าของคนสูงอายุท่ีไดก้ารเตรียมงานพวกหนุ่มๆสาวๆ ก็พากนัลงไปท่ีหาดทราย  ช่วยกนัหาบ
นํ้ าจากแม่นํ้ ามาใส่ตุ่มที่บา้นเพื่อที่จะไวท้าํขา้วแช่และเคร่ืองเคียง  ตลอดจนเก็บกวาดทาํความ
สะอาดเคร่ืองครัวเมื่อเสร็จส้ินขบวนรถเข็นนํ้ า  หาบนํ้ าของหนุ่มสาวบา้นนครชุมน์ จะค่อนขา้ง
หนาแน่น เพราะส่วนใหญ่จะแวะมาเล่นนํ้ าที่หาดทราย หยอกลอ้กนัไปดว้ย  เป็นที่สนุกสนาน 
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เวลาต่อมาไดม้ีการขุดบ่อบาดาลทาํบ่อโยกใชใ้นครัวเรือน  แต่นํ้ าที่สูบข้ึนมาก็ไม่สามารถเอามา
ทาํอาหารได ้ ส่วนนํ้ าฝนที่รองไวใ้ชใ้นโอ่งใหญ่ ก็ไม่นิยมนาํมาใชท้าํขา้วแช่เช่นกนั  ดงันั้นใน
ทุกๆปีที่มีการทาํประเพณีปะลองเปิงดา้จก์  ช่วงเตรียมงานจึงไดเ้ห็นผูค้นเดินลงไปหาดทรายเข็น
นํ้าจากแม่นํ้ามาใชก้นัเสมอ 

 

“ทั้งเปิงดา้จก์และเคร่ืองเคียง ทุกรายการท่ีใชน้ํ้ าจากแม่นํ้าแม่กลอง  มาหุงขา้วแลว้เม่ือ
วางท้ิงไวข้า้วสวยจะไม่มีบูดหรือเสียแต่อย่างใด ท้ิงไวข้า้มวนั ขา้มคืนก็ไม่บูด    จะหุงขา้ว
ก่อนหนา้วนัสงกรานต์กนัหน่ึงวนั   คือ  วนัท่ี 12  ตอนเยน็ๆ ก็ไปเข็นนํ้า หาบนํ้ากนัมาจาก
แม่นํ้ าแลว้  สมยัโนน้  หาดทรายกวา้งเลย  เดินขา้มไปฝ่ังบา้นม่วงก็ได ้ ใกลนิ้ดเดียว   คนจะ
เยอะมาก  เพราะทุกบา้นท่ีทาํเปิงดา้จก์กจ็ะไปหาบเอานํ้าจากแม่นํ้าทั้งนั้น  พอหนุ่มข้ึนมาก็ไป
ช่วยสาวๆหาบนํ้า เขน็นํ้ากนัช่วงน้ีแหละ  ออ้ มีอีกตอนหน่ึงกช่็วงท่ีมีงานบวช  จะทาํขนมจีนก็
ตอ้งใชน้ํ้ าแม่นํ้ าเหมือนกนั  เพราะขนมจีนจะไม่มีเสียเลย  กบัขา้วไหนๆก็เหมือนกนั  ไม่รู้ว่า
นํ้าแม่นํ้าทาํไมทาํกบัขา้วแลว้ขา้มวนัมนัไม่บูด  ตอนน้ีใชน้ํ้ าประปาทาํขา้วแช่ตอนเชา้ เยน็มนั
กบู็ดแลว้” (มอง  เกษเจริญ , 2553)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 16 สาวนครชุมน์เล่นนํ้าท่ีหาดทรายริมฝ่ังแม่นํ้าแม่กลองบา้นนครชุมน์ ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2520 
ท่ีมา : กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์   
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ในการทาํครัวนั้นมีการเตรียมทาํอาหารเหล่าน้ี  โดยจะตอ้งเตรียมวตัถุดิบหลกัๆไวใ้น
ครัว ให้หยิบฉวยไดส้ะดวก  โดยจะแบ่งหนา้ที่กนัเตรียมเคร่ืองปรุง  วตัถุดิบที่หัน่ซอยเตรียมไว ้ 
เช่น ใบมะกรูด หอมแดง  กะทิ นํ้ าตาลป๊ีบ เป็นตน้  บา้นไหนมีลูกหลานมากก็จะทาํเสร็จไว ส่วน
บา้นไหนที่มาทาํครัวดว้ยกนัก็จะแบ่งกนัเตรียมเคร่ืองปรุงที่จะตอ้งทาํในแต่ละรายการอาหารกนั
ไปคนละอยา่งสองอยา่ง 

ในส่วนของเคร่ืองเคียงในสาํรับเปิงดา้จก์ หรือ สาํรับขา้วแช่  ประกอบไปดว้ย 
 

ปลาป่นผดัหวาน (ก๊ะเจีย) 
เป็นอาหารท่ีข้ึนช่ือและรู้จกักนัดีในบา้นนครชุมน์วา่ทาํยากที่สุด ประณีตที่สุด และใช้

เวลานานมากที่สุด และเป็นอาหารที่สําคญัในสํารับขา้วแช่ที่จะขาดเสียไม่ได ้ ขั้นตอนในการ
ทาํอาหารชนิดน้ีมีรายละเอียดท่ีตอ้งระมดัระวงัมากกวา่อาหารอ่ืน ส่วนที่ยากคือ การเลือกกา้งออก  
กล่าวคือ  ตอ้งเลือกเอากา้งปลาออกให้หมด หรือ ให้เหลือนอ้ยท่ีสุด  เพราะไม่เช่นนั้น  กา้งปลาจะ
ตาํคอได ้ หนา้ท่ีน้ีส่วนใหญ่จะมอบให้เด็กๆเป็นผูช่้วยคดักา้งออก  การทาํก๊ะเจียจึงมีการใชเ้วลาท่ี
ทาํทิ้งช่วงนานกวา่อาหารอ่ืน  กล่าวคือ  เม่ือไดป้ลาช่อนตากแห้งมาแลว้  บางบา้นจะทาํการยา่งไฟ
ให้หอม  หรืออาจจะทาํการตม้ก็ได ้ส่วนใหญ่จะนิยมยา่งมากกวา่  เพราะจะไม่มีกล่ินคาว  เมื่อยา่ง
ไฟ หรือ ตม้พอสุกแลว้  นาํปลาช่อนแห้งมาแกะเอาแต่เน้ือ เลือกกา้งออกให้มากที่สุด  จากนั้นใช้
ครกตาํให้เน้ือปลาฟูข้ึน  เทลงถาด เกล่ียเน้ือปลาออกผึ่งแดดให้ทัว่  ทิ้งไวค้ร่ึงวนั  ตอนเยน็เอามา
เลือกกา้งปลาที่โผล่ข้ึนมาออกไปอีก จากนั้นพกัไว ้ วนัถดัมา เอามาเกลี่ยผึ่งแดดอีกคร้ังหน่ึง  
หลงัจากผึ่งแดดไดที้่แลว้  มาเกล่ียหากา้งที่มนัโผล่ข้ึนมาให้เห็นให้หยิบออก จนมัน่ใจแลว้วา่ กา้ง
ไม่มีเหลือแลว้  เอามาผดักบัหอมแดงท่ีซอยไว ้และใส่หวักะทิ ใส่นํ้ าตาลป๊ีบ โดยใชไ้ฟอ่อนผดัไป
เร่ือย ๆจนเน้ือปลาจบักบักะทิ ผดัให้งวด การใส่นํ้ าตาลป๊ีบ ตอ้งกะให้พอดี  ถา้ใส่มากไปก็จะหวาน 
นอ้ยไปก็จะเคม็เน้ือปลา ตอ้งใหพ้อดีโรยดว้ยใบมะกรูดหัน่ฝอย ไดก้ล่ินหอมของใบมะกรูด ช่วยดบั
กล่ินคาวของปลาไปไดด้ว้ย  แต่ก็ใชเ้วลานานพอสมควร  กวา่จะผดัให้งวดจนเหนียวเขา้เน้ือไดท่ี้
นั้น จะตอ้งควบคุมเร่ืองของไฟไม่ให้แก่ หรือ แรงเกินไป  เพราะจะทาํให้ไหมม้ีกลิ่นไม่ชวน
รับประทาน  หากไม่ผดัให้งวดนํ้ ากะทิแลว้ จะเละไม่สวยงาม จะตอ้งคุมระดบัไฟให้เหมาะสม 
และตอ้งใชเ้วลาอยูห่นา้เตาไฟร้อนๆ นานนบัชัว่โมง  การเตรียมตดัฟืนมาใชใ้นการทาํอาหารตาม
ประเพณีดงักล่าวจึงตอ้งเตรียมไวจ้าํนวนมากกวา่ท่ีเคยใชใ้นยามปกติ 

ความพิเศษของ ก๊ะเจีย คือ  เมื่อทาํเสร็จแลว้ สามารถเก็บไวใ้นโหลแกว้ หรือหมอ้
เคลือบไดเ้ป็นเวลาหลายวนั  โดยไม่ตอ้งนาํเขา้ตูเ้ยน็  คนที่น่ีบอกวา่วิธีการทาํเช่นน้ี เป็นการถนอม
อาหารของคนสมยัก่อน เพราะพื้นที่หมู่บา้นยงัอุดมสมบูรณ์มีปลาเยอะมากมาย  บางทีหาปลามา
ได ้ถา้ไม่ทาํการถนอมอาหารตากแห้งไว ้ก็จะตอ้งเน่าเสียไป  ปลาที่จบัไดจึ้งถูกแบ่งมาทาํอาหาร
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ทั้งตม้ ผดั แกง ทอด  แต่ที่ทาํไวใ้ชใ้นงานประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรืองานบุญส่งขา้วแช่นั้น จะ
เป็นการถนอมอาหารที่ทาํให้เก็บไวไ้ดห้ลายวนั  เพราะสมยัก่อนมีการจดัส่งขา้วแช่ถึงสามวนั คือ 
13 , 14 และ 15 แต่ตอ้งทาํตั้งแต่วนัที่ 12 ซ่ึงหากไม่ทาํการถนอมอาหารจะตอ้งเสียเวลาทาํอาหาร
ทุกๆวนั  ซ่ึงจะส้ินเปลืองเวลาอยา่งมาก จนไม่สามารถประกอบพิธีกรรมสําคญัในงานเทศกาล
สงกรานตข์องหมู่บา้นไดเ้ลย 

 

เนื้อคั่วกะทิ (ชุนเจีย)   
เม่ือเสร็จจากการทาํอาหารท่ียากท่ีสุดไปแลว้  ก็จะมีอาหารหลกัอีกหน่ึงอยา่งคือเน้ือคัว่

กะทิ หรือ ชุนเจีย  คือเอาเน้ือววั หรือ เน้ือหมูแล่ให้ไดข้นาดพอเหมาะ และตอ้งไม่บางเกินไป  
เพราะเมื่อถูกแดด เน้ือจะหดตวัลดขนาดลงไปค่อนขา้งมาก  นาํเน้ือที่แล่แลว้มาคลุกเกลือ ตากไว้
สองสามแดด  ให้เน้ือแห้งสนิทนาํมาหัน่ให้พอดีเป็นเส้นให้สวยงาม จากนั้นตั้งกระทะ ผดักบัหวั
กะทิ ใส่เคร่ืองปรุงทาํเหมือนก๊ะเจีย ใชไ้ฟอ่อน ใส่นํ้ าตาลป๊ีบ ผดัจนเน้ือเขา้กนัดี จนนํ้ างวดแลว้ 
ปล่อยพกัให้เยน็  อยา่กวนหรือคนบ่อย  เพราะจะทาํให้มีกล่ินเหม็นคาว ไม่น่านาน  บางบา้นจะใส่
ใบมะกรูดหัน่ฝอย  เป็นอาหารอีกชนิดหน่ึงท่ีทาํเสร็จแลว้สามารถเก็บไวไ้ดห้ลายวนั 

  

หัวไช้โป๊ผัดกะทิ (ดับร่าย)   
เป็นอาหารหลกัชนิดท่ีสามท่ีจะตอ้งมีในสาํรับขา้วแช่ จะขาดไม่ได ้ วิธีทาํคือ  นาํหวัไช

โป๊เค็มมาหัน่ให้เป็นเส้นบางๆ  ตั้งกระทะติดไฟใส่กะทิ รอจนเดือด  ใส่หวัไชโป๊ที่หัน่เตรียมไวล้ง
ไป  ใส่นํ้าตาลป๊ีบ  คนให้นํ้ากะทิงวดลง  ดูจนแห้งสนิท แต่อยา่ให้ไหม ้ จะไม่น่ากิน 

มีคาํบอกเล่าจากผูสู้งอายุในหมู่บา้นวา่  แทจ้ริงแลว้ อาหารชนิดน้ี เป็นอาหารจานหลกั
ของขา้วแช่ก่อนหนา้ที่จะมีเน้ือคัว่กะทิ เพราะคนบา้นนครชุมน์ทาํนาปีละหน่ึงคร้ัง  เมื่อที่ดินวา่ง
จากการทํานา ก ็จะปรับพื ้นดินมาปลูกงาและหวัไชโ้ป๊ เพื ่อถนอมอาหารไวท้ ําอาหารใน
ชีวิตประจาํวนั  ครอบครัวมีฐานะยากจนทาํนาไดข้า้วไม่มากนกั  อาชีพเสริมไม่มี ตอ้งจบัปลาใน
ทุ่งนาและในแม่นํ้า  ดงันั้นอาหารท่ีทาํข้ึนจึงมีปลาและผกัเป็นอาหารหลกั 
 

ผดัก๋วยเตี๋ยว หรือ ผดัหมี่ 
เป็นอาหารที่ตอ้งจดัเตรียมวตัถุดิบไว ้ กล่าวคือ  ในการทาํผดัหมี่นั้น  เป็นอาหารท่ี

น่าจะมีเพิ่มเติมมาทีหลงั  โดยสันนิษฐานต่อๆกนัมาวา่น่าจะเป็นอาหารเคร่ืองเคียงขา้วแช่ที่เกิดข้ึน
ในยุคสมยัท่ีพ่อคา้คนจีนล่องเรือมาตามลาํนํ้ าแม่กลองมาขายของและแลกของกบัชาวบา้น  คนสูง
วยัในหมู่บา้นเล่าต่อๆกนัมาวา่ สมยัก่อนไม่มีเงินซ้ือของ  จะเอาของมาแลกพ่อคา้แทน  อยากกิน
ขนมแปลกอร่อยๆ  ก็จะเอาขา้วมาแลกกบัขนมก็มี  ในขณะที่มีบางคนบอกวา่ “ตอนสมยัเด็กๆ จะ
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ไดก้ินก๋วยเตี๋ยวผดัแต่ละคร้ังจะตอ้งทาํขนมกวานตออะนะห์ไปแลกมา”  คาํบอกเล่าจึงไป
สนบัสนุนขอ้สันนิษฐานที่วา่น่าจะเป็นผดัหมี่น่าจะเป็นอาหารพิเศษที่หากินไดย้ากในยุคนั้น  แต่
อยา่งไรนั้น การไขปริศนาวา่ผดัหม่ีมาเป็นอาหารในสํารับขา้วแช่ไดอ้ยา่งไร  และไม่มีใครในนคร
ชุมน์ระบุไดว้า่ “ผดัหมี่” มาเป็นอาหารในสํารับขา้วแช่ตั้งแต่เมื่อใด  ในช่วงที่มีร้านคา้ขายของ
เพิ่มข้ึนในหมู่บา้น   การทาํผดัหม่ีตามประเพณี  จะตอ้งไปซ้ือเส้นก๋วยเต๋ียวที่อุมพะเจ่ิด”  ท่ีแปลวา่ 
“หมู่คนจีน” ซ่ึงตั้งร้านคา้ขายของเลียบทางแม่นํ้ า  เด็กๆจะวิ่งไปซ้ือเส้นก๋วยเต๋ียวมาให้พ่อแม่เตรียม
เอาไวท้าํตอนเชา้  และจะตอ้งแข่งกนัไปขุดทรายท่ีริมแม่นํ้ า  ทาํหลุมทรายและเพาะถัว่เขียวไว ้ เอา
หนามไผแ่ละหนามพุทรา ปิดไวใ้ห้ดี  รอวนัรุ่งข้ึน ตอนเช้ามืด  เด็กๆก็จะวิ่งไปเก็บถัว่เขียวท่ีงอก
เป็นถัว่งอกโตๆ พากนัขนใส่กระบุงกนัมาท่ีบา้นนาํไปผดัหม่ี  ซ่ึงในบรรดาอาหารเคร่ืองเคียงขา้ว
แช่ทั้งหมดน้ี  ผดัหม่ีจะเป็นรายการอาหารท่ีไดรั้บความนิยมจากเด็กๆมากท่ีสุด 

วิธีการทาํเส้นก๋วยเต๋ียวของชาวบ้านนครชุมน์ จะมีการทาํเส้นก๋วยเต๋ียวไวกิ้นเองใน

ครัวเรือน  แต่จะมีร้านทาํขายด้วย ส่วนมากจะทาํเส้นหม่ี สําหรับผดัหม่ี โดยมีครอบครัวท่ีทาํอยู่

หลายครอบครัวอยูห่มู่คนจีน  มีวิธีทาํ คือ นาํเอาเมล็ดขา้วสาร มาแช่นํ้ าไวต้ั้งแต่หวัคํ่า แช่ไวจ้นเช้า

จึงนาํไปโม่ให้ละเอียดเป็นแป้ง  โม่ท่ีใชใ้นการทาํเส้นก๋วยเต๋ียว เป็นโม่หินขนาดเล็ก ท่ีทาํดว้ยหิน

สองชั้นวางทบักนัหินชั้นล่างเรียกวา่ฐานโม่เป็นรูปวงกลมหนาขนาดศอก รอบๆ มีร่องเป็นราง และ 

รางรอบๆ จะมารวมกนัทางดา้นหนา้ของโม่ ดา้นหนา้ของโม่จะมีรางยืนออกจากฐานโม่  ส่วนตรง

กลางของฐานโม่ มีลักษณะเป็นวงกลมท่ีมีร่องเฉียงๆ อยู่เป็นระยะๆ หินอีกชั้นหน่ึงเป็นรูป

ทรงกระบอก  ความสูงประมาณศอกกว่าๆ  ประกบอยูก่บัฐานท่ีดา้นล่างท่ีติดอยูก่บัฐานมีร่องเล็กๆ 

เรียงกนัเป็นแนวเฉียงๆ ใกลก่ึ้งกลางมีรูเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณหน่ึงถึงสองน้ิว  ในดา้นบนของตวั

โม่นั้น  มีลกัษณะเป็นแอ่งสาํหรับกรอกขา้วท่ีแช่แลว้ลงไปในตวัโม่  ส่วนดา้นขา้งของตวัโม่นั้นจะมี

ชั้นบนมีไมต่้อเป็นมือจบัสําหรับหมุน  สําหรับใส่ขา้วสารท่ีมีนํ้ าปนอยูไ่ม่มากนกั  จะกรอกขา้วสาร

ลงไปในช่องดา้นบนแลว้หมุนไม่เร็วนกั  ตอ้งใหเ้มล็ดขา้วตกลงไปในตวัร่อง  ตวัโม่จะหมุนและบด

ขา้วใหล้ะเอียดไหลลงทางดา้นขา้ง  ซ่ึงจะไหลมาตามรางรอบๆ ไหลรวมกบัออกมาทางรางดา้นหนา้   

ซ่ึงจะนาํภาชนะมารองนํ้ าแป้งท่ีไหลลงมารวมกนั  ต่อมาก็จะทาํเป็นแผ่น โดยการเอาหมอ้หรือ

กระทะขนาดใหญ่ ใส่นํ้ าค่อนหมอ้  เอาผา้สะอาดมดัไวท่ี้ปากหมอ้  เวน้ช่องวา่งเพื่อให้ไอความร้อน

                                                           


 ขนมประจาํทอ้งถ่ินท่ีทาํมาจากแป้งขา้วเจา้และแป้งมนั ป้ันเป็นกอ้นและกดลาย นาํไปน่ึง คลุกกบัมะพร้าว คน

ไทยเรียกวา่ ขนมดว้ง 
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ผา่นได ้ จากนั้นตม้นํ้ าให้เดือดจดั  นาํแป้งขา้วเจา้ท่ีโม่ไวไ้ดใ้ห้เหลวพอเหมาะคือไม่ใสเกินไป และ

ไม่ขน้เกิน  ใชท้พัพีตกัแป้งขา้วเจา้  เทละเลงลงบนผา้ท่ีมดัไวป้ากหมอ้  เกล่ียกระจายแป้งให้มีความ

หนาไม่มากนกั  ใชฝ้าหมอ้ หรือ ฝาอลูมิเนียมครอบปิดไว ้ ทิ้งไวป้ระมาณชัว่ครู่  แป้งก็จะสุก  เอาไม้

พายแคะแผน่แป้งท่ีสุกข้ึนมา จากนั้นใหน้าํไปพาดไวบ้นราวไมไ้ผ ่ ผึ่งให้แห้ง  พอแห้งหมาดๆ ก็นาํ

ลงมาทานํ้ ามนัเคลือบไวแ้ลว้ซ้อนแผน่อ่ืนทบัไปอีก จะไดไ้ม่ติดกนั ต่อมาก็เอามีดมาหัน่เป็นเส้นๆ 

เล็กๆ  ก็จะไดเ้ป็นเส้นก๋วยเต๋ียว “เคยทาํ ไปลองทาํตอนเด็กๆ สนุกดี วิธีการทาํไม่ได้ยากอะไรแต่ 

ไม่ไดมี้ท่ีโม่แป้งดว้ย  คนจีนเขามีท่ีโม่แป้งดว้ยมือ อีกอยา่งท่ีไม่ทาํเพราะข้ีเกียจโม่แป้ง  ซ้ือเขาง่าย

กวา่”   สาํหรับขา้วสารท่ีนาํมาโม่ทาํแป้งขา้วเจา้เพื่อทาํเส้นก๋วยเต๋ียวของคนมอญนครชุมน์   จะเป็น

ขา้วไม่ขดัขาว  สีของขา้วสารจะเป็นสีค่อนขา้งแดง  เม่ือนาํไปโม่ทาํแป้งเพื่อทาํก๋วยเต๋ียวจะไดน้ํ้ า

แป้งสีออกแดง  เม่ือทาํเป็นเส้นก๋วยเต๋ียวแลว้จะไดเ้ส้นก๋วยเต๋ียวสีแดงสด  และเม่ือนาํไปผดัจะไม่

เหนียวจบัตวัเป็นกอ้น 

เคร่ืองปรุงผดัหม่ีจะมีกุ้งแห้งตัวเล็กๆสีแดงๆไวส้ําหรับโรยหน้า  หัวไชโป๊เค็มสับ

ละเอียด เตรียมนํ้ าปรุงรสโดยการนาํนํ้ ามะขาม  นํ้ าปลา  นํ้ าตาลป๊ีบ มาเค่ียวให้เขา้กนั โดยให้มีรส

หวาน และเปร้ียวนาํ  เม่ือชิมรสไดต้ามท่ีตอ้งการแลว้ ตกัข้ึนพกัไว ้  จากนั้นตั้งกระทะ ใส่นํ้ ามนัซอย

หัวหอมแดงและนําลงเจียว     เทนํ้ าปรุงรสท่ีเตรียมไว ้ เค่ียวให้เข้ากันดี  พอเดือดจดั ใส่เส้น

ก๋วยเต๋ียว ผดักลบัไปกลบัมาให้เส้นก๋วยเต๋ียวนุ่ม และนํ้ างวดแห้งพอประมาณ  สังเกตไดจ้ากเส้นไม่

แหง้ติดกระทะ  ใส่ถัว่งอก  ผดัพอให้เขา้กนัดี  โรยกุง้แห้ง  และ หวัไชโป๊เค็มสับละเอียดท่ีเตรียมไว ้ 

ตกัใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้ มีบางครัวเรือนท่ีมีฐานะดี  ก็จะโรยหนา้ดว้ยไข่เจียวท่ีหัน่ซอย  ซ่ึงจะมีไม่

มากนกั ประมาณ 4-5 ครัวเรือน 

ย ามะม่วง (อะเว๊อดเกร๊ิก) 

เป็นอาหารยอดนิยมที่ตอ้งมีในสํารับขา้วแช่  มีวิธีทาํดงัน้ี  สับมะม่วงให้เป็นเส้น

หยาบๆ ถา้มะม่วงเปร้ียวมาก  ให้ขยาํเกลือลา้งทิ้งเสียหน่ึงคร้ัง  จะไดล้ดความเปร้ียวจดัลงไป  ขดู

มะพร้าวแยกเป็นสองส่วน  ส่วนท่ีหน่ึงพกัเก็บไว ้ อีกส่วนหน่ึงนาํไปคัว่ให้หอม  ซอยหวัหอมแดง  

เจียวนํ้ ามนัให้หอม ตกัพกัไว ้จากนั้นทาํการยาํ โดยใส่มะพร้าวขดูเพื่อให้หอมมนั  ใส่มะพร้าวคัว่

คลุกเคลา้กนัให้เขา้ท่ี  โรยหนา้ดว้ยหอมเจียว 
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ย าขนุน (อะเวอดอะเน๊าะ) 
เป็นอาหารที่จะทาํคู่กนักบัยาํมะม่วง  ตม้ขนุนดิบให้เป่ือย  ฉีกให้เป็นเส้น ตาํปลายา่ง

กบัหวัหอม เอาปลาร้าตม้ใส่นํ้ าหน่ึงถว้ย  ตั้งไฟเคี่ยวให้ยุย่ จากนั้นนาํขนุนที่เตรียมไวม้าคลุกเคลา้

ให้เขา้กนัดีใส่มะพร้าวขดูและมะพร้าวคัว่ คลุกเคลา้กนัให้เขา้ท่ี  โรยหนา้ดว้ยหอมเจียว 

อาหารยาํไม่นิยมรสเผด็จดั  จะไม่ใส่พริกสด หรือ พริกแห้งลงไป 

 

ข้าวเหนียวแดง (กวานเกริดซาย) และ ขนมกะละแม (กวานฮะเกอ)   
ขนมหวานที่ใชใ้นสํารับขา้วแช่ของคนมอญนครชุมน์  จะทาํขา้วเหนียวแดงเป็นของ

หวานในการจดัสาํรับขา้วแช่   และมีการขนมกะละแมอยูบ่า้ง    แต่ขนมที่นิยมคือ ขา้วเหนียวแดง 
เพราะทาํง่ายกวา่กะละแม 

วธีิท าข้าวเหนียวแดง 
การทาํขนมขา้วเหนียวแดง  ใชข้า้วเหนียวสุก มีวิธีทาํ คือ  นาํขา้วเหนียวมาลา้งซาวขา้ว

แลว้แช่นํ้าทิ้งไวค้า้งคืน  หรือไม่ตอ้งนานขา้มคืน  ใหส้ังเกตดูวา่ เมด็ขา้วนั้นเป็นสีขาวขุ่นๆก่อน แลว้
ก็ทาํการสรงขา้วข้ึนจากนํ้ า  จากนั้นให้นาํขา้วเหนียวดงักล่าวไปน่ึงให้สุก  เม่ือสุกแลว้พกัไวใ้ห้เยน็ 
การทาํขา้วเหนียวแดงจะตอ้งเตรียมฟืนท่ีเป็นเช้ือเพลิงให้มาก  เพราะใชเ้วลาค่อนขา้งนาน  ก่อนการ
ทาํขา้วเหนียวแดงจะตอ้งเตรียมกระทะใบใหญ่ๆ  ตอ้งมีคนมาช่วยกวนกนัหลายคน  ตั้งกระทะ เติม
นํ้ าตาลเค่ียวกบันํ้ ากะทิ ใช้ไฟอ่อนๆ ใส่นํ้ าตาลทรายแดง เค่ียวให้ละลายพอดี  เค่ียวต่อให้นํ้ าตาล
เปล่ียนสี  ใส่นํ้ าผึ้ง เค่ียวต่อไปเร่ือยๆ จนไดสี้ออกแดงสวย ใส่นํ้ ากะทิท่ีเหลือให้หมด  เค่ียวจนไดท่ี้ 
ใส่ขา้วเหนียวลงไป  ตอ้งผดัขา้วเหนียวให้เขา้เน้ือกบันํ้ ากะทิ  ผดัไปเร่ือยๆจนนํ้ าตาลจบัตวัในเม็ด
ขา้วทั้งหมด และกวนกนัใหเ้ขา้กนัดี  และไม่ใหใ้ชไ้ฟแรง  ตอ้งควบคุมไฟให้พอดี  กวนจนขา้วแห้ง
ไม่ติดกระทะ ใชเ้วลาในการกวนขา้วเหนียวแดงประมาณหน่ึงชัว่โมง หรืออาจนานกวา่นั้น  จากนั้น
ตกัออกใส่ถาด พกัไวใ้หเ้ยน็  แลว้โรยหนา้ดว้ยงาคัว่ 

สําหรับครอบครัวท่ีทาํขนมกะละแม (กวานฮะเกอ)  ก็จะมีการเตรียมทาํในลกัษณะ
เดียวกนั กบัการทาํขา้วเหนียวแดง แต่มีขั้นตอนมากกวา่และตอ้งใชเ้วลานานกวา่ดว้ย ขนมทั้งสอง
อยา่งนั้น  แมจ้ะมีส่วนประกอบไม่มากนกั  แต่การทาํท่ีตอ้งทาํปริมาณมากๆเพื่อให้คุม้ค่ากบัการลง
แรงและสามารถแจกจ่ายให้คนในครอบครัว เครือญาติท่ีมาช่วยกนัทาํขนมตามประเพณีน้ี จนมีคาํ
กล่าววา่ “ถา้จะนบัพี่นบันอ้ง นบักนัวา่ใครญาติเยอะมาดูตอนกวนขนมกนัน่ีแหละ” 
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ขั้นตอนและพธีิกรรมในวนัสงกรานต์ 

เชา้มืดประมาณ  04.00-05.00 น. มีการจดัเตรียมสํารับอาหาร ถาดหลายสิบใบไดถู้กจดั
วางไวบ้นแคร่ หรือโต๊ะท่ีจดัวางไวส้ําหรับจดัสํารับขา้วแช่เป็นชุดๆ  ส่วนใหญ่จะเป็นถาดสังกะสี
ดั้งเดิมท่ีใชง้านกนัมา ในถาดมีกระทงใบตองท่ีทาํไวว้างรอตกัอาหารทั้งหมดใส่ลงไป  มีนํ้าหน่ึงแกว้  
โดยภาพรวมแลว้  คนมอญนครชุมน์จะเตรียมจดัชุดหลกัๆ โดยมีขา้วสวย 1 ถว้ย  นํ้ าลอยดอกมะลิ 1 
ถว้ย  ธูป  ดอกไม ้1 กาํ บางบา้นมีหมากพลูมวนวางไว ้ พร้อมจดัสาํรับอาหารคาวหวาน  ดงัน้ี 

ส ารับชุดที ่1  เซ่นไหวป้าโหน่ก หรือ บรรพบุรุษ ท่ีเสาผใีนหอ้งผ ี
ส ารับชุดที ่2 ถวายบูชาพระพุทธเจ้า เทวดา นางสงกรานต์ ท่ี “ฮ๊อยซังกราน”  หรือ 

  ศาลเทวดา หรือบา้นสงกรานต ์
ส ารับชุดที ่3 ถวายพระสงฆท่ี์วดั  โดยจดัชุดจาํนวนเท่ากบัวดัมอญท่ีตั้งใจไปส่งขา้วแช่ 

ถา้ตั้งใจวา่จะส่งใหไ้ด ้7 วดั หรือ 9 วดั ก็จะจดัชุดไวต้ามนั้น 
ทั้งสามชุดดงักล่าวขา้งตน้ จะจดัใหมี้อาหารครบถว้นตามท่ีทาํไว ้ คือ 

1. ปลาป่นผดัหวาน (ก๊ะเจีย)    
2. ผดัหวัผกักาด หรือ หวัไชโ้ป๊วใ์ส่กะทิ (ดบัร่าย) 
3. เน้ือคัว่กะทิ (ชุนเจีย)  
3. ยาํมะม่วง (อะเวอ๊ดเกร๊ิก) หรือ ยาํขนุน(อะเวอดอะเน๊าะ) 
5. ก๋วยเต๋ียวผดั 
6. ขา้วเหนียวแดง หรือ กะละแม    

ส ารับชุดที ่4  จดัส่งไปทาํความเคารพเครือญาติ หรือญาติผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่นบา้นนครชุมน์
และท่ีอยูต่่างถ่ิน เช่น  บา้นท่าอิฐ  บา้นมะขาม  บา้นม่วง  ท่ีตลาดอาํเภอบา้นโป่ง หรือต่างจงัหวดั ท่ี
ตาํบลหวายเหนียว จงัหวดักาญจนบุรี   จะจดัเหมือนสามชุดแรก    

ส ารับชุดที ่5  จดัชุดอาหารไหวท่ี้โตะ๊หมู่บูชา  ห้ิงพระ  เจา้ท่ีภายในบา้น  ศาลพระภูมิ  
ศาลเจา้พอ่ในหมู่บา้น   จะจดัชุดอาหารคาว 5 อยา่ง  แต่จะมีหรือไม่มีขนมหวาน ก็ได ้

ส ารับชุดที ่6  จดัชุดอาหารไหวผ้นีอกตระกลู  เฉพาะบา้นท่ีมีผูใ้หญ่ท่ีเป็นผูห้ญิงแลว้มี
ความผกูพนักบัผบีรรพบุรุษของตนเองมาก่อน แต่จะกระทาํนอกตวับา้นท่ีถือผฝ่ีายชาย ซ่ึงผตีระกลู
อ่ืนจะไม่สามารถมารับเคร่ืองเซ่นไหวท่ี้ส่งใหไ้ด ้ จะจดัชุดอาหารเหมือนกบัชุดท่ี 5  

ส ารับชุดที ่7  จดัชุดอาหารไม่ครบทุกรายการ ส่งไปเยีย่มเยยีนเพื่อนบา้นท่ีสนิทสนม 
หรือ ญาติพี่นอ้งท่ีไม่สูงวยั  ส่วนใหญ่จะจดัขนมให้ 
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ส ารับชุดที ่8  จดัไวรั้บรองญาติพี่นอ้ง  เพื่อนสนิทท่ีแวะมาเยีย่มเยยีน  โดยจะจดัเป็น
สาํรับใหญ่ มีอาหารคาวหวานครบตามรายการท่ีทาํไว ้ ซ่ึงจะมีการแวะเวยีนมาหาและทกัทายกนัใน
ระหวา่งวนัท่ี 13-15  เมษายน  หลงัจากท่ีไดไ้ปส่งขา้วแช่ท่ีวดัเสร็จส้ินแลว้ 

เวลาประมาณ 05.30 – 05.45 น.   หวัหนา้ครอบครัว หรือ ลูกผูช้ายคนโต หรือ ลูกชาย
คนเดียวของบา้น ที่คนมอญนครชุมน์เรียกวา่ “ตน้ผี”  จะนาํสํารับชุดท่ี 1 ท่ีจดัไวส้ําหรับเซ่นไหว้
ปาโหน่ก หรือ ไหวผ้ีบรรพบุรุษ ท่ีเสาผีในห้องผีชั้นบนของบา้น  โดยจะทาํการจุดเทียน และธูป  3 
ดอก  และนาํถาดเปิงดา้จ์ก หรือสํารับขา้วแช่  โดยวางขา้งหนา้ดา้นล่างของเสาผีท่ีแขวนกระบุงไว้
ดา้นบน  ตน้ผีกราบสามคร้ัง  แลว้ กล่าวเชิญปาโหน่ก มารับขา้วแช่ท่ีทาํข้ึนมาเซ่นไหวใ้นวนัข้ึนปี
ใหม่หรือวนัสงกรานตท่ี์มาถึง 

คาํกล่าวโดยส่วนใหญ่จะกล่าวเป็นภาษามอญ โดยเน้ือความจะเรียกช่ือบรรพบุรุษท่ีเป็นตน้
ตระกูล  เอ่ยช่ือเรียกเท่าท่ีสามารถจดจาํหรือเรียกช่ือได ้ ในส่วนท่ีเรียกช่ือไม่ได ้จะเรียกรวมๆวา่ปา
โหน่ก  จากนั้นจะขอพรจากปาโหน่ก ใหบ้รรพบุรุษของตระกลูไดคุ้ม้ครองสมาชิกในตระกูล  ให้อยู่
เยน็เป็นสุขไปตลอดทั้งปี  ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ เครือญาติพี่น้องร่วมสายตระกูล ไม่ทะเลาะเบาะแวง้  
ให้ประสบผลสําเร็จในอาชีพ หรือ หนา้ท่ีการงานท่ีทาํอยู ่ ขอให้ลูกหลานท่ีเรียนหนงัสือเรียนเก่งๆ 
สอบไดล้าํดบัดีๆ  ขอใหทุ้กคนในครอบครัวร่ํารวยมีฐานะ  เม่ือตน้ผไีดก้ล่าวเสร็จไดก้ม้ลงกราบสาม
คร้ัง ถือวา่เป็นอนัจบพิธีของสาํรับชุดท่ี 1   

เม่ือธูปหมดดอก หรือ เวลาท่ีเลยผา่นไปนานพอสมควร แลว้แต่ท่ีครอบครัวนั้นกาํหนด
เอาไว ้เช่น หลงัจากเวลาเท่ียงวนัไปแลว้ หรือ ช่วงเยน็  ตน้ผีจะมาลาสํารับขา้วแช่ชุดน้ี  โดยไม่มีขอ้
ห้ามว่าอาหารดงักล่าวจะให้สมาชิกในบา้นรับประทานต่อหรือไม่  แต่โดยส่วนใหญ่แลว้จะนาํไป
รับประทานได ้แต่บางครอบครัวก็เอาไปใหเ้ป็นทานแก่สัตวเ์ล้ียงในบา้น  

สาํหรับประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ของบา้นนครชุมน์  ท่ีเร่ิมข้ึนโดยการนาํสํารับขา้วแช่มา
ไหวป้าโหน่กก่อน  อาจเน่ืองจากคนมอญนครชุมน์ มีความเช่ือเร่ือง การนบัถือผีบรรพบุรุษ โดยจะ
ทาํการส่ิงใดหรือจะจดังานใดตอ้งบอกกล่าวให้ปาโหน่กไดรั้บรู้   ซ่ึงปาโหน่กจะสถิตอยูท่ี่เสาผีของ
บา้นคนมอญทุกหลงั  บุญส่งขา้วแช่ของคนมอญนครชุมน์  จึงเร่ิมข้ึนโดยการไหวบ้รรพบุรุษตน้
ตระกลูเพื่อเป็นการทาํบุญอุทิศไปให ้  

เวลาประมาณ 05.45 น.  พิธีกรรมในช่วงน้ี   จะเร่ิมจาก  ตน้ผี หรือ สมาชิกในบา้นท่ี
อาวุโสสูงสุด ลงจากเรือน  นาํสํารับขา้วแช่ท่ีจดัชุดไวเ้ป็นชุดท่ี 2 ไปตั้งไวท่ี้ “ฮ๊อยซังกราน” ท่ีคน
ไทยเรียกวา่ ศาลเทวดา หรือ บา้นสงกรานต ์ วางดอกไม ้1 กาํ ไวใ้นถาด  จุดเทียน 1 เล่ม  ธูป 9 ดอก
กล่าวคาํอญัเชิญเทวดามาประทบัท่ีศาลเทวดา หรือ บ้านสงกรานต์  และกล่าวคาํขอพรจากเทพ 
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เทวดา ทั้งหลาย โดยมีคาํกล่าวเป็นภาษามอญท่ีไดม้าจากตาํนานของอามะซงักราน ตามท่ีนายมอง 
เกษเจริญ และ นายพิทกัษ ์ กะลินเกา ไดใ้ช้มาจนถึงปัจจุบนั  ดงัต่อไปน้ี 

 

“ เยอ่ะสะเมึนเต่เวะ่    ซญะโซญ่งซญ่ิอาว   
ปะดอยทนัวุร่ะ  โปยป๊ะเปาเจ่ย   
(เยอ่ะฮไ์ฟนจะ๊นะ ซอบเปะดงป๊ะกาว   
เพออโปยป๊ะเปาเจ่ย  เกออเกอะโน่กฮโ์ม่ อาซญ่ิ  
อาเยิก่เตึนกมั    ซมัเกอออิคถิ   
อานุ่เ ตึนจ๊ิเกอออวัเด๊ิดก๊ะล๊อยเกอะซญ่ิระ อาว”  

 

เม่ือกล่าวคาํขอพรดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูท่ี้กล่าวก็จะขอพรเป็นคาํพูดภาษามอญมี
เน้ือความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้เทวดาช่วยดูแลทุกๆคนในครอบครัว  ให้ไดรั้บแต่ส่ิงดีๆ  ขอให้ปี
ใหม่น้ีมีแต่ความโชคดีตลอดไป  ขอให้ผลจากการนาํขา้วแช่มาถวายให้ไดผ้ลดีตอบแทน  รวมทั้ง
ขอใหดู้แลคนในชุมชน  ให้ไม่มีภยัพิบติัในหมู่บา้น  ให้รอดพน้จากภยัธรรมชาติ  ดูแลเรือกสวนไร่
นา และขอใหไ้ดผ้ลผลิตจากการทาํการเกษตรมากๆ   

ในส่วนของครอบครัวท่ีมีอาชีพคา้ขาย  ก็จะขอให้กิจการท่ีทาํอยูด่าํเนินไปไดด้ว้ยดี  ไม่
มีติดขดั  ขอให้เศรษฐกิจของประเทศไม่มีปัญหา ทาํมาค้าขายคล่อง  มีลูกค้าเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 
ตลอดทั้งปี และใหมี้เงินทองมากข้ึน  ในขณะท่ี ครอบครัวท่ีสมาชิกในตระกูลรับราชการก็จะขอให้
มีตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีดี  ไดรั้บการเล่ือนยศ เล่ือนขั้น  เป็นท่ีเคารพนบัหนา้ถือตา  ตลอดจนไดมี้
ฐานะท่ีดีเช่นกนั 

เม่ือกล่าวเสร็จส้ิน  ปักธูปลงดิน  กม้ลงกราบท่ีพื้น  เป็นอนัเสร็จพิธี  สาํหรับการลาสํารับ
ขา้วแช่นั้น  โดยปกติจะรอจนส้ินแสงพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า  จึงจะมายกมือไหว ้ยกออกจาก “ฮ๊อย
ซงักราน”  จะไม่นิยมนาํสํารับชุดน้ีมารับประทานต่อ เพราะอาหารจะบูดเสียไปแลว้เป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองจากตากแดดจดัมาทั้งวนั  

เวลา 06.00 – 08.00 น.  การจดัสํารับขา้วแช่ท่ีส่งเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ตามวดัต่างๆใน
ทอ้งถ่ินไม่ไดมี้การกาํหนด หรือ มีระเบียบขอ้ปฏิบติัในประเพณีท่ีตายตวัลงไป  วา่จะตอ้งส่งจาํนวน
เท่าไร  ระบุวดัท่ีส่งอย่างไร  โดยแต่ละชุมชนท่ีมีคนไทยเช้ือสายมอญตั้งถ่ินฐานอยู่ก็จะมีความ
แตกต่างกันไป  หรือแม้แต่ในชุมชนหมู่บ้านเดียวกันก็ยงัมีความแตกต่างกันไป  ข้ึนอยู่กับ
รายละเอียดของแต่ละครอบครัว ท่ีไดป้ฏิบติัตามๆกนัมา  หรือ กติกาในครอบครัวท่ีกาํหนดไว ้ รวม
ไปถึง ปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  พาหนะ  เวลา เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 137 

การส่งสํารับชุดท่ี 3 นั้ น คือ การทําบุญส่งข้าวแช่ท่ีต้องมีการจัดการวางแผนใน
ครอบครัวเป็นอย่างดีตามความเช่ือในเร่ืองของประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก หรือบุญส่งขา้วแช่ท่ีคน
มอญนครชุมน์ไดย้ดึถือกนัมาตลอดทั้งชีวติ คือ การไดรั้บผลบุญจากการส่งขา้วแช่ไปยงัวดัต่างๆ ให้
มากท่ีสุด ในท่ีน้ีหมายถึงวดัมอญในทอ้งถ่ินสองฟากฝ่ังแม่นํ้ าแม่กลองท่ีเป็นท่ีตั้งของคนไทยเช้ือ
สายมอญ  คือ 

1.วดัใหญ่นครชุมน์ 
2.วดัตาผา 
3. วดัหวัหิน 
4. วดัตาล 
5. วดัโพธ์ิโสภาราม หรือ วดัโพธ์ิมอญ 
6. วดัม่วง 
7. วดัมะขาม 
8. วดับวังาม 
9. วดับา้นหมอ้ 
ขั้นตอนพิธีในช่วงน้ี  หลายครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวค่อนข้างมาก  จะแบ่ง

หนา้ท่ีกนัไปส่งขา้วแช่ตามวดัต่างๆท่ีกล่าวมา  โดยจะกาํหนดให้วดัใหญ่นครชุมน์เป็นวดัแรกท่ีตอ้ง
ไปส่งภายหลงัจากท่ีไดท้าํพิธีอญัเชิญเทวดามารับขา้วแช่ท่ีจดัถวายท่ี “ฮอ๊ยสังกราน” เรียบร้อยแลว้ 

ดงันั้น  สํารับชุดท่ี 3  จะถูกจดัตามจาํนวนวดัท่ีไดต้กลงกนัไวต้ั้งแต่ก่อนการจดังาน  
ดว้ยเหตุท่ีตอ้งพูดคุยตกลงกนัไวก่้อนนั้น  เน่ืองมาจาก  ผูท่ี้จะปฏิบติัตามประเพณีจะตอ้งจดัหาและ
เตรียมอุปกรณ์ ประกอบอาหารให้ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนด และ เหมาะสม   ท่ีสําคญัไปกว่านั้น  
คือ  การไดท้ราบวา่จะมีสมาชิกในครอบครัวคนใดบา้งเขา้ร่วมประเพณีน้ี   การกาํหนดสํารับตามท่ี
ตกลงกนัไว ้ เท่ากบัเป็นการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคนในครอบครัวให้ไดรู้้ว่าจะตอ้งกระทาํส่ิง
ใดบา้ง  ในช่วงเวลาใด   เม่ือพิธีกรรมก่อนหนา้น้ีตอนเชา้มืดยงัดาํเนินการอยู ่  ดว้ยการจดัการของ
ตน้ผ ีหรือ ผูอ้าวุโสสูงสุดของบา้น   จะยงัไม่กระทาํหรือปฏิบติัอ่ืนใด ท่ีเป็นการแทรกแซง หรือ ทาํ
ให้ผิดขั้นตอน  การทาํตามลาํดบัจากบนบา้นในห้องท่ีสําคญัท่ีสุด  มาถึงดา้นล่างของตวับา้น ซ่ึงได้
จดัทาํส่ิงพิเศษท่ีสุด  กล่าวคือ การทาํศาลเทวดา หรือ บา้นสงกรานตไ์ว ้  ทุกคนในครอบครัวตอ้งรอ
ให้พิธีกรรมช่วงเช้ามืดส้ินสุดลง   และเม่ือเสร็จส้ินครบถว้นดีแลว้   ตน้ผี หรือผูอ้าวุโสสูงสุดท่ีทาํ
หน้าท่ีทาํความเคารพบอกกล่าวกบัปาโหน่ก และบูชาเทวดาไปแลว้     ก็จะมาทาํหน้าท่ีในการ
จดัแบ่งสาํรับขา้วแช่ไปส่งยงัวดัต่างๆ ท่ีไดพ้ดูคุยกนัไว ้
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เม่ือจดัสํารับขา้วแช่ครบถ้วนตามจาํนวนวดัท่ีตั้งใจไปทาํบุญแล้ว   ตน้ผี หรือ ผูท่ี้ทาํ
หน้าท่ีจดัการเร่ืองของสํารับขา้วแช่  จะกาํหนดให้ไปส่งสํารับแรกท่ีวดัใหญ่นครชุมน์ก่อนเป็น
อนัดบัแรก  โดยส่วนใหญ่แลว้  คนมอญนครชุมน์จะตอ้งออกไปกนัทั้งครอบครัวอยา่งพร้อมหน้า
พร้อมตา  โดยจะเปล่ียนเส้ือผา้ใหม่  และส่วนใหญ่จะแต่งกายตามวฒันธรรมการแต่งกายของมอญ  
การแต่งกายแบบมอญจะไดรั้บความนิยมให้แต่งในวนัท่ี  15  เมษายน  ซ่ึงทางวดัใหญ่นครชุมน์จะ
จดักิจกรรมวนัสงกรานตป์ระจาํปีเป็นประจาํทุกปี 

 

ด้านล่างศาลาหอฉัน 
ในการส่งขา้วแช่ถวายแด่พระสงฆ์  ตามท่ีเคยปฏิบติักนัมา เม่ือเดินทางถึงวดัใหญ่นคร

ชุมน์   จะพบกลุ่มชาวบา้นประมาณ 5-7 คน ซ่ึงจะเป็นผูช้ายทั้งหมด  มีทั้งเด็กและผูใ้หญ่ แต่จะเรียก
รวมว่า “เด็กวดั”   เพราะในสมยัก่อนจะเป็นเด็กวดัท่ีอาศยัพกัอยู่ท่ีกุฏิวดัและมีหน้าท่ีดูแลปฏิบติั
พระสงฆภ์ายในวดั  

เด็กวดั จะยนือยูต่รงบนัไดขั้นแรกของศาลาหอฉนั    โดยมีหนา้ท่ีในการรับสํารับขา้วแช่
ท่ีทุกครอบครัวมาส่งท่ีวดัใหญ่นครชุมน์  ซ่ึงมีทั้งคนในชุมชนนครชุมน์เอง และ คนนอกชุมชน  นาํ
สาํรับขา้วแช่ของแต่ละครอบครัวข้ึนไปเทใส่ภาชนะของวดัท่ีจดัแบ่งไวแ้ยกตามประเภทของสํารับ
ขา้วแช่ 

ก่อนท่ีจะส่งสํารับข้าวแช่ไปให้เด็กวดั  ผูส่้งจะยกสํารับข้าวแช่ท่ีถือมาจากบ้านของ
ตนเอง  ข้ึนเหนือศีรษะ  กล่าวคาํถวายขา้วแช่แด่พระสงฆ ์ และคาํขอพรท่ีตนเองปรารถนา  คาํถวาย
ขา้วแช่แด่พระสงฆ์ในขั้นตอนน้ี  ไม่ได้มีกาํหนดไว ้คนในครอบครัวท่ีเป็นผูม้าส่งนั้น  จะกล่าว
คาํพดูเป็นภาษามอญ หรือ ภาษาไทยก็ได ้ แต่ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นภาษามอญ ท่ีกล่าวความวา่ 

“ซะติงโหนง  เว่ะห์ตะเม เตโนง  อาซะวะขะ ยีมีโฮง ฮะห์ตาว” โดยมีเน้ือความโดย
สรุปวา่   “ขา้พเจา้และครอบครัว ขอถวายสํารับขา้วแช่  ขอพระสงฆจ์งรับและขอให้ท่านอาํนวยพร
ใหข้า้พเจา้และครอบครัวไดป้ระสบแต่ความสุข..”  คาํขอภายหลงัจากการกล่าวคาํถวายเสร็จส้ินไป
นั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นคาํขอท่ีตอ้งการให้ตนเองและครอบครัวไดรั้บแต่ส่ิงดีๆ  มีความสุข  สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคภยัไขเจ็บเบียดเบียน  ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ท่ีขอพร จะขอเก่ียวกบัการให้คน
ในตระกูลไดรั้บผลบุญน้ีมากๆ และอุทิศบุญท่ีได้จากการส่งขา้วแช่ในคร้ังน้ีให้แก่บรรพบุรุษให้
ไดรั้บและอยูใ่นภพชาติท่ีดี  เม่ือทาํการจบเหนือศีรษะเสร็จแลว้  สํารับขา้วแช่จะถูกยื่นไปให้กบัเด็ก
วดัท่ียนืรออยูต่รงบนัได   ผูท่ี้ส่งขา้วแช่จะยนืรอท่ีหนา้บนัไดจนกวา่  เด็กวดัจะนาํสํารับเปล่ากลบัลง
มาส่งกลบัคืนผูเ้ป็นเจา้ของ 
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ด้านบนศาลาหอฉัน 

สํารับท่ีถูกส่งต่อ และรับมาโดยเด็กวดั  จะถูกยกข้ึนมาบนศาลาหอฉนั  ภายในศาลาหอ
ฉนัจะประดบัตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม  เน่ืองจากเป็นวนัแรกของประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือ บุญ
ส่งขา้วแช่  เด็กวดัจะทาํการสํารวจดูว่าในสํารับขา้วแช่มีอาหารเคร่ืองเคียงอย่างใดบา้ง  และจะทาํ
การเทอาหารในสํารับลงไปยงัภาชนะท่ีทางวดัจดัวางไว ้ ซ่ึงแยกเป็น หมอ้ใบใหญ่ใส่ขา้ว  นํ้ าลอย
ดอกมะลิ  กาละมงัขนาดใหญ่จาํนวน 7 ใบ  แยกใส่อาหารเคร่ืองเคียงขา้วแช่ 5 ประเภท ใบท่ี 1
ใส่ก๊ะเจีย หรือปลาผดัหวาน ใบท่ี 2 ใส่ชุนเจีย และอาหารประเภททอด  ใบท่ี 3  ใส่ผดัหวัไชโ้ป๊ ใบท่ี
4  ใส่ยาํขนุนและยาํมะม่วง ใบท่ี 5 ใส่ผดัหม่ี  ใบท่ี 6 ใส่ขนมขา้วเหนียวแดง และกะละแม 

เด็กวดัจะนาํสํารับขา้วแช่ท่ีไม่มีอาหารแลว้กลบัลงไปยื่นคืนให้กบัเจา้ของสํารับท่ีรออยู่
ดา้นล่างตรงบนัไดขั้นแรก  ซ่ึงเจา้ของส่วนใหญ่จะกล่าวขอบคุณเด็กวดัและให้พร  ถา้หากวา่มีผูม้า
ส่งอายมุากกวา่ เด็กวดัคนนั้น 

การเดินทางไปส่งขา้วแช่ตามประเพณีดงักล่าว  เน่ืองจากมีหาดทรายอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าแม่
กลอง  ดา้นหนา้วดัใหญ่นครชุมน์ ทอดตวัยาวไปจนถึงบริเวณสะพานขา้มแม่นํ้ าไปฝ่ังวดัม่วง (ไม่
เลยบริเวณที่ตั้งสถานีอนามยัในปัจจุบนั)  จะไดย้ินเร่ืองเล่าเก่ียวกบัหาดทรายนครชุมน์อยูไ่ม่นอ้ย
ถา้นบัยอ้นหลงัไปราวๆ 80 ปีที่ผา่นมานั้น  คนนครชุมน์ทุกคนตอ้งไดว้ิ่งเล่นและเดินทางบนหาด
ทราย  ผูอ้าวุโสที่มีอายุมากกวา่ 90 ปี ยืนยนัวา่  หาดทรายบา้นนครชุมน์มีขนาดกวา้งใหญ่มาก  
ทรายละเอียดขาวสวย  พอถึงวนัสงกรานตไ์ดข้นทรายเขา้วดั ใครจะไปส่งขา้วแช่ก็ตอ้งลงหาด
ทราย  ขาไปเดินตอ้งเร็วหน่อยให้ทนักบัพระฉนัเชา้  พอขา้มแม่นํ้ าไปวดัม่วง วดัมะขาม ไดเ้สร็จ 
ขากลบั รายไหนๆ  เป็นอนัตอ้งไดล้ม้ตวัลงนอนบนหาดทรายก่อนกลบับา้นของตนเองทุกรายไป 

ในช่วงเวลาเดียวกนัน้ี  ทีมีการนาํสํารับข้าวแช่ชุดท่ี 3 ไปส่งท่ีวดัตามประเพณีแล้ว   
สมาชิกในครอบครัวท่ีเหลืออยู ่ จะนาํ ส ารับชุดที่ 5  ชุดอาหารคาว 5 อยา่ง  แต่จะมีหรือไม่มีขนม
หวาน ก็ได ้ ไปทาํการบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในท่ีๆ ครอบครัวของตนเองเคารพกราบไหว ้ บางครอบครัว
จะนาํไปไหวพ้ระท่ีโตะ๊หมู่บูชา หรือ ห้ิงพระ  บางคนจะนาํไปไหวเ้จา้ท่ีภายในบา้น ซ่ึงจะวางเลยไป
จาก “ฮ๊อยซังกราน” ท่ีทาํไว ้  หรือ บางแห่งจะเป็นลกัษณะจอมปลวกใหญ่ข้ึนมาภายในบา้น   ถา้
บา้นหลงัไหนมีศาลพระภูมิก็จะจดัชุดไหวเ้ช่นเดียวกนั   ส่วนศาลเจา้พ่อในหมู่บา้น ทั้งศาลเจา้พ่อ
ชา้งพนั (ฮอ๊ยปะจุเ๊จินง่ิม) ศาลเจา้พอ่หมู่ 5 (ฮอ๊ยปะจุเ๊กาะเกริง) เจา้พอ่ปู่ โพธ์ิศรีวชิยั หรือ ศาลประจาํ
วดั (ฮอ๊ยตะละทาน) และศาลเจา้พอ่ปู่ จอมทอง ก็จะมีบางครอบครัวนาํขา้วแช่ไปบูชาแต่มีไม่มากนกั 

ในบางครอบครัวท่ีตวัมารดาของตน้ผ ีหรือ มีผูใ้หญ่ท่ีเป็นผูห้ญิงแลว้มีความผกูพนักบัผี
บรรพบุรุษของตนเองมาก่อน ตอ้งการจะทาํบุญส่งขา้วแช่ให้กับบรรพบุรุษของตนเอง  จะตอ้ง
กระทาํนอกตวับ้านท่ีถือผีฝ่ายชาย  เพราะโดยความเช่ือแล้ว  ผีตระกูลอ่ืนจะไม่สามารถมารับ
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เคร่ืองเซ่นไหวภ้ายในบา้นของผอีีกตระกลูหน่ึงท่ีจดัไวไ้ด ้ดงันั้น ครอบครัวท่ีตอ้งการทาํบุญให้กบัผี
เดิม ก็จะจดัชุดอาหารส ารับชุดที่ 6 ชุดอาหารไหวผ้ีนอกตระกูล หรือ ผีเดิม อาหารจะเหมือนกบัชุด
ท่ี 5 ไปวางกลางแจง้ดา้นนอกร้ัวบา้น เพื่อบอกกล่าวให้บรรพบุรุษซ่ึงเป็นผีเดิมของตนเองมารับขา้ว
แช่ท่ีเซ่นไหวใ้หใ้นกรณีน้ีไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนกั เพราะตามธรรมเนียมมอญแลว้ ฝ่ายหญิงท่ี
แต่งงานไปแลว้จะตอ้งขาดจากผเีดิม และไปอยูก่บัผีตระกูลของฝ่ายชายแลว้จะไม่ไดม้าถือผีตระกูล
เดิมของตนเอง แต่ในกรณีเช่นน้ี เป็นการยกเวน้เพราะไม่ไดก้ระทาํภายในตวับา้นพกัอาศยั  แต่ทาํ
ภายนอก ซ่ึงผูก้ระทาํไดบ้อกวา่ท่ีทาํนั้นเป็นการแสดงความกตญัํูกตเวทีต่อบุพการีและบรรพบุรุษ
ของตนเอง ซ่ึงสมควรท่ีจะกระทาํ และไม่ไดมี้ขอ้ห้ามใดท่ีจะกระทาํไม่ได ้ท่ีผา่นมาก็จดัแบบน้ีมา
ตลอด เพราะถือวา่ไดท้าํบุญส่งของดีๆให ้ 

 

เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

ประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก์ หรือ บุญส่งข้าวแช่ ในวนัแรกคือ วนัมหาสงกรานต์  ได้
เร่ิมตน้มาตั้งแต่เช้ามืด  คนมอญนครชุมน์ไดป้ระกอบพิธีกรรมตามขั้นตอนท่ีถือปฏิบติักนัมาเป็น
ระยะเวลาอนัยาวนาน  ส่ิงท่ีจะขาดไม่ไดเ้ลยคือ  การส่งขา้วแช่ไปทาํความเคารพญาติผูใ้หญ่ท่ีนบัถือ 

ส ารับชุดที ่4  ท่ีจดัส่งไปทาํความเคารพเครือญาติ หรือ ญาติผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่นบา้นนครชุมน์
และท่ีอยู่ต่างถ่ิน เช่น บา้นท่าอิฐ บา้นมะขาม  บา้นม่วง  ท่ีตลาดอาํเภอบา้นโป่ง หรือต่างจงัหวดั ท่ี
ตาํบลหวายเหนียว จงัหวดักาญจนบุรี จะจดัเหมือนสามชุดแรก  ผูน้าํครอบครัวท่ีไดจ้ดัเตรียมสํารับ
ข้าวแช่ไว้ จะตรวจดูความเรียบร้อยอีกคร้ังและจะเอ่ยรายช่ือญาติผูใ้หญ่ท่ีนับถือมาให้คนใน
ครอบครัวนาํสํารับขา้วแช่ไปส่งให้ท่ีบา้น ส่วนใหญ่แลว้ จะเป็นบา้นญาติเดิมๆท่ีพ่อแม่ปู่ ย่าตายาย
เคยไดส่้งกนัมาก่อนแลว้  เด็กๆท่ีไปส่งขา้วแช่ท่ีวดั ส่วนหน่ึงกลบัมาจะไปอาบนํ้ าเปล่ียนเคร่ืองแต่ง
กายใหม่  เพราะเดินวิง่เล่นตลอดทางมาแลว้ 

การนาํสํารับขา้วแช่ไปทาํความเคารพญาติผูใ้หญ่จะไม่ไดท้าํพร้อมหรือทาํวนัเดียวกบั
การรดนํ้ าดาํหัวผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต์ จะเป็นคนละประเพณีกนั เพราะการนาํสํารับขา้วแช่ หรือ 
การส่งขา้วแช่ไปคารวะผูใ้หญ่นั้น คือ การไปแสดงความเคารพสูงสุด ในหน่ึงปีท่ีผ่านมานั้น  ยงัมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในขั้นตอนน้ี  ผูส่้งขา้วแช่จะกราบขอพรจากญาติผูใ้หญ่ๆก็จะให้ศีลให้พรซ่ึง
ค่อนขา้งจะใช้เวลานานพอสมควร  หลงัจากให้พรเสร็จส้ินส่วนใหญ่จะใชเ้วลานัง่คุยเล่นและญาติ
ผูใ้หญ่ก็จะถามไถ่สารทุกขสุ์กดิบคนในครอบครัว เครือญาติ เพื่อนบา้นท่ีอาจไปพร้อมกนั  บางคน
พาลูกหลานท่ีเป็นเด็กน้อยก็จะได้รับเงินเป็นค่าขนมติดกระเป๋ากลบัมาก็มี  แต่โดยมากแลว้ญาติ
ผูใ้หญ่จะมีขนมหรือผลไมต้อบแทนมาให้อยู่แลว้  ยายฉลวย จบัจุ ไดบ้อกให้ฟังวา่  “เขานึกถึงเรา 
เราก็ตอ้งนึกถึงเขา  มีมากก็ให้มาก  มีน้อยก็ปันกนัไป อยา่หวงกิน” เพราะในวนัส่งขา้วแช่วนัแรก
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อยา่งน้ี  จะมีการส่งขา้วแช่และขนมมาจาํนวนมากถา้คนสูงอายุบา้นไหนมีของกินมาก แสดงวา่ญาติ
เยอะ ลูกหลานมีอยู่มีกิน  จึงส่งขา้วแช่มาทาํความเคารพไดม้าก  การนาํสํารับชุดท่ี 4 ไปจดัส่งให้
ญาติผูใ้หญ่ตามประเพณีนั้น ไม่ไดมี้ขอ้จาํกดัหรือขอ้กาํหนดใดๆวา่ตอ้งกระทาํใหเ้สร็จส้ินในวนัแรก
ของประเพณีการส่งขา้วแช่  อาจจะส่งต่อในท่ีสอง และสาม คือ วนัท่ี 14 และ 15 เมษายน ก็ได ้ แต่
จะไม่ส่งเกินวนัท่ีสามของประเพณีอยา่งแน่นอน  เพราะเท่ากบัเป็นการเสียมารยาทและไม่เคารพใน
ประเพณีท่ีถือปฏิบติักนัมา  ผูอ้าวโุสในหมู่บา้นบอกวา่ “เหมือนไม่เห็นหวัผูห้ลกัผูใ้หญ่” จึงไม่มีใคร
ส่งขา้วแช่เลยไปจากวนัท่ีสามน้ีเลย   และหากไปเยีย่มเยยีนเพื่อนบา้นท่ีสนิทสนม หรือ ญาติพี่นอ้งท่ี
ไม่สูงวยั  ใหจ้ดัเป็นส ารับชุดที ่7  จดัชุดอาหารไม่ครบทุกรายการ ขนมอยา่งใด อยา่งหน่ึง 

 

“การส่งขา้วแช่ไปวดัก็ดี  ส่งใหญ้าติผูใ้หญ่ หรือ ตั้งวงขา้วแช่ในบา้นกบัมิตรสหายกนั
นั้น  จะกระทาํเพียงแค่ 3 วนั  เท่านั้น  คือ  วนัท่ี 13 – 15  เมษายน  ของทุกปี  ถา้พน้จากน้ีไป
ก็จะไม่มีใครมาทาํขา้วแช่ส่งใหใ้ครอีก  ผูอ้าวุโสของบา้นนครชุมน์ไดบ้อกไวถึ้งความหมาย
ของหว้งเวลาท่ีลึกลงไปวา่ “ทุกคนตอ้งรักษาเวลา เพราะเวลาไม่คอยใคร  เหมือนกบัการรักษา
ประเพณีท่ีมีไวใ้หท้าํภายในสามวนั จะตอ้งทาํใหค้รบถว้น  ความสาํคญัจึงอยู่ท่ีการรักษาเวลา
ท่ีมีอยู่เพียงสามวนั เวลาจึงมีค่ามาก  ประเพณีก็มีค่ามาก  ไม่รักษาเวลา ก็เท่ากบัไม่รักษา
ประเพณี  และถา้ไม่รักษาประเพณี ก็เท่ากบัไม่รักษาชีวิต เพราะชีวิตของเรา คือ พระพุทธเจา้
และบรรพบุรุษท่ีเรากราบไหวอ้ยูทุ่กวนั” (มอง เกษเจริญ  2553)   

 

ตอนสายไปจนกระทัง่ตอนเยน็ จะตอ้งจดัส ารับชุดที่ 8  จดัไวรั้บรองญาติพี่นอ้ง  เพื่อน
สนิทท่ีแวะมาเยีย่มเยยีน  โดยจะจดัเป็นสาํรับใหญ่ มีอาหารคาวหวานครบตามรายการท่ีทาํไว ้ ซ่ึงจะ
มีการแวะเวยีนมาหาและทกัทายกนัในระหวา่งวนัท่ี 13 -15 เมษายน โดยส่วนใหญ่แลว้ จะเป็นเพื่อน
สนิทท่ีไดมี้การบอกกล่าวเชิญชวนกนัไวล่้วงหนา้แลว้ตั้งแต่เร่ิมเตรียมงาน  และจะตอ้งเก็บขา้วท่ีหุง
ไวส้าํหรับส่งขา้วแช่เพื่อส่งในเชา้วนัรุ่งข้ึนอีกหน่ึงวนั 
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ภาพท่ี 17 ภาพแผนผงัเส้นทางส่งขา้วแช่ไปถวายพระวดัมอญ จาํนวน 9 วดั 
ท่ีมา: วาดจากการลงพื้นท่ีภาคสนาม ปี พ.ศ. 2554 
 
การติดต่อญาติพี่น้องเพื่อสอบถามจาํนวนของญาติท่ีจะมาร่วมงานประเพณีนั้นมีความ

จาํเป็นอย่างมาก  เพราะหมายถึงการตอ้งเตรียมอาหารให้ครบพอกบัจาํนวนของญาติพี่น้องหรือ
เพื่อนฝูงท่ีจะมา  หากไม่ได้มีการสอบทานจาํนวนกันแล้ว  อาจเกิดความไม่พึงพอใจท่ีไม่ได้
รับประทานข้าวแช่ทั้งๆท่ีมาถึงบ้านแล้ว  เพราะส่ิงท่ีคาดหมายในการมาบ้านคร้ังน้ี คือ การได้
รับประทานขา้วแช่ท่ีปีหน่ึงจะไดมี้โอกาสสักคร้ังหน่ึง  ถา้พลาดแลว้ จะตอ้งรอไปอีก 1 ปี  ถึงจะได้
รับประทานขา้วแช่ท่ีบา้นนครชุมน์แห่งน้ี  ในอีกประการหน่ึง การไดติ้ดต่อกนัก่อนนั้นจะไดรู้้ว่า
สายตระกูลหรือเครือญาติของเรานั้นมีความเป็นอยูอ่ยา่งไร  เจ็บไขไ้ดป่้วยหรือไม่ และจะทราบได้
วา่จะตอ้งจดัเตรียมท่ีพกัให้ญาติพี่นอ้งท่ีมาจากต่างจงัหวดัเป็นจาํนวนเท่าไร และญาติพี่นอ้งท่ีจะมา
อยู่ดว้ยจะอยูถึ่งวนัจดังานประเพณีสงกรานตป์ระจาํปีของหมู่บา้น หรือไม่ เพราะนัน่หมายถึง การ
ไดร่้วมกนัส่งขา้วแช่และทาํบงัสุกุลอฐิัของบรรพบุรุษร่วมกนัในประเพณีสงกรานตด์ว้ย 

ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือ บุญส่งขา้วแช่ ของคนมอญนครชุมน์  จะจดัส่งขา้วแช่เป็น
ประจาํทุกปีในระหวา่งวนัท่ี  13-15 เมษายน  วนัหลกัท่ีถือวา่เป็นวนัสําคญัท่ีสุดคือ วนัท่ี 13 เมษายน  
จะตอ้งกระทาํพิธีทุกขั้นตอนตามท่ีกล่าวมาแลว้ก่อนหน้าน้ี   สําหรับบา้นท่ีส่งขา้วแช่สามวนั  จะมี
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พิธีกรรมแต่ละขั้นตอนเหมือนวนัท่ี  13  เมษายน  แต่จะตดัขั้นตอนช่วงสายท่ีไปเยี่ยมญาติผูใ้หญ่ท่ี
เคารพนบัถือ  เพราะถือไดว้า่ไดก้ระทาํครบเสร็จส้ินแลว้  ยกเวน้ถา้ในวนัท่ี 13  ยงัไปไม่ครบตาม
จาํนวน  ก็ให้ไปส่งจนครบถว้น ซ่ึงอาจจะไปในวนัท่ี 15 เมษายน ก็ได ้แต่ไม่ค่อยจะเหมาะสมหรือ
อาจถูกผูใ้หญ่ตาํหนิ หรือเหน็บแหนมไดว้า่มาล่าชา้ไป  แต่ถา้เป็นเพื่อนหรือผูท่ี้รู้จกักนัมาแต่ไม่ได้
สนิทสนมเป็นพิเศษไปในวนัท่ีสามของประเพณีก็ไม่มีปัญหาอะไร 

 

4. พิธีกรรมของประเพณีปะลองเปิงด้าจ์กในยุคปัจจุบันที่ไม่มีหาดทราย (ปี พ.ศ.2530 – ปัจจุบัน) 
ในยุคปัจจุบนัที่สภาพความเป็นอยูข่องคนมอญบา้นนครชุมน์ไดแ้ปรเปลี่ยนไป จาก

การทเคยอยูร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่  พบวา่มีการแยกครอบครัวไปสร้างบา้นในพื้นที่อื ่น 
รวมทั้งมีการไปทาํงานนอกพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน  ส่งผลต่อการจดัเตรียมงานประเพณีปะลองเปิงดา้จก์
(บุญส่งขา้วแช่)ท่ีตอ้งปรับเปล่ียนขั้นตอนตลอดจนพิธีกรรมบางช่วงเวลาไปจากในยุคก่อน 

ช่วงเวลาในการเตรียมงาน 
ในการเตรียมการจดังาน  ทุกๆครอบครัวตอ้งเตรียมทาํความสะอาดสถานท่ีทาํครัว  ปัด

กวาดเช็ดถูบา้นเรือนให้เรียบร้อย  เตรียมวตัถุดิบเพื่อทาํอาหารล่วงหนา้ก่อนถึงวนัสงกรานตที์่ตอ้ง
จดัประเพณีปะลองเปิงดา้จก์  คนส่วนใหญ่จะนิยมจบัจ่ายซ้ือของที่ตลาดบา้นโป่งหรือร้านคา้ใน
หมู่บา้น  ในขณะที่การเตรียมงานจะยงัคงตอ้งเตรียมงานตามลาํดบัเกี่ยวกบัการทาํฮ๊อยสงกราน
เช่นเดิม  รวมไปถึงการจดัเตรียมวตัถุดิบในการทาํสาํรับขา้วแช่ดว้ย 

ขั้นตอนก่อนถึงวันที่ 13 เมษายน  
ในยุคปัจจุบนั  การแบ่งงานกนัทาํของคนในครอบครัว จะแบ่งหนา้ที่กนัตามลกัษณะ

ของงานท่ีจะตอ้งตระเตรียมเช่นในยุคก่อน ตามลกัษณะของงานท่ีกาํหนดไว ้  
หน้าที่ของฝ่ายชาย   
ผูช้ายในฐานะที่เป็นตน้ผี หรือ หวัหนา้ครอบครัว และลูกหลานที่เป็นผูช้ายจะเตรียม

จดัหาและเลือกซ้ือถ่านไมบ้า้ง แก๊ซหุงตม้ เตรียมไวใ้นครัว  หนา้ท่ีต่อมาคือ การจดัทาํฮ๊อยซงักราน 
หรือ หรือบา้นนางสงกรานต ์ซ่ึงบางบา้นจะต่อไมไ้วเ้ป็นรูปแบบสาํเร็จ  เก็บไวใ้ชใ้นปีต่อไปไดอี้ก
บางบา้นจะใชเ้กา้อ้ีทรงสูงระดบัหวัไหล่มาแทนการต่อไม ้ ในบางครัวเรือน จะทาํเป็นเสาเหล็ก
สําเร็จรูป  งานทาํฮ๊อยซงักรานที่เป็นหนา้ที่หลกัของฝ่ายชายในยุคน้ี  ใชเ้วลาไม่มากนกั  ขั้นตอน
ในการทาํ “ฮ๊อยซงักราน”  เม่ือกางโต๊ะ หรือเสาวางแลว้  แลว้เอาผา้มาลอ้มรอบเสาทั้งส่ี  ใชผ้า้ขาว
เท่านั้น ผกูร่มไวก้บัเสาใดเสาหน่ึง มดัช่อดอกไม ้“ปะกาวซงักราน” หรือ “ดอกสงกรานต”์ ดอกไม้
ประจาํเทศกาลสีเหลืองสดใส คนอีสานจะเรียกว่า ตน้คูณ ในขณะเดียวกนั หนา้ที่ในการตาํขา้วท่ี
เคยตอ้งใชเ้วลามากก็ลดนอ้ยลง  ปัจจุบนัมีโรงสีขายขาวหอมท่ีขดัสีขาวสะอาดดีแลว้ ไม่ค่อยมีเศษ
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ฝุ่ น หรือกากสกปรกให้เห็นเท่าไรนกั  แต่ตอ้งมีความละเอียดถ่ีถว้น คือ ตอ้งเลือกขา้วที่มีคุณภาพ
เม็ดใหญ่สวยเช่นเดิม   ท่ีเม่ือหุงออกมาแลว้จะไดเ้ม็ดขา้วสวยมากข้ึน 

ภายหลงัจากท่ีทาํบา้นสงกรานต์เสร็จแลว้และรอเอาดอกสงกรานต์มาผูกติดนั้น   ฝ่าย
ชายจะตอ้งทาํความสะอาดหมอ้ดินสองใบท่ีจะใส่ขา้วและท่ีจะไวใ้ส่นํ้ าลอยดอกมะลิ  ในยุคน้ีไม่
ค่อยมีใครนาํหมอ้ไปหมกัแกลบ     มีเพียงบางบา้นท่ีจะหมกัแกลบ  ส่วนมากจะไม่ไดท้าํเช่นน้ีแลว้  
เพราะไม่ค่อยมีเวลาในการทาํเหมือนในยุคท่ีแลว้  บางบา้นนาํนํ้ าตม้สุกท่ีลอยดอกมะลิไปไวใ้นถงั
แช่เยน็ หรือตูเ้ยน็  เม่ือถึงเวลาก็จะนาํมาใส่หมอ้ดินท่ีมีอยูแ่ทน 

หน้าที่ของฝ่ายหญิง 
หน้าท่ีของฝ่ายหญิง โดยรวมแลว้ยงัคงมีหน้าท่ีเช่นเดิมเหมือนในยุคก่อน  คือ  เตรียม

อาหารเพื่อทาํสํารับขา้วแช่ หนา้ที่ในการดูแลทาํความสะอาดบา้นทุกห้อง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งห้อง
ปาโหน่ก หรือ ห้องผี  เตรียมห้องรับแขก  ส่วนบริเวณห้องครัวที่ประกอบอาหารไม่ตอ้งจดัเตรียม
หรือทาํความสะอาดเหมือนสมยัก่อน  เพราะไม่สกปรก  เน่ืองจากบา้นส่วนใหญ่จะปรับปรุงทาํ
ห้องครัวแบบทนัสมยัและเปล่ียนจากเตาฟืน มาเป็นเตาแก๊ซในการหุงตม้อาหาร  ปัญหาเร่ืองเขม่า
ฟืนท่ีเกาะตามพื้นห้อง ผนงั หรือ อุปกรณ์ครัวก็หมดไป  มีงานท่ียงัตอ้งทาํเหมือนเดิมแต่นอ้ยลงไป
กวา่เดิมแลว้ คือ การทาํกระทงใส่เคร่ืองเคียงขา้วแช่  ซ่ึงจะเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายหญิงทั้งท่ีเป็นแม่บา้น
และเด็กๆ  บางบา้นจะไม่ใชเ้ลย  จะเตรียมเป็นถว้ยพลาสติก หรือ ชามแกว้แทน ต่อมามีการใชถ้ว้ย
ชามท่ีสวยงามและมีราคาแพง เม่ือเร่ิมมีถุงพลาสติกเขา้มาใชใ้นหมู่บา้น  คนส่วนหน่ึงใชถุ้งพลาสติก
บรรจุอาหารใส่ขา้วแช่ และเคร่ืองเคียงต่างๆ และไปส่งวดัโดยไปจดัใส่ถว้ยพลาสติกท่ีเตรียมไปท่ี
วดัแทน 

แต่ในปัจจุบนัน้ี คนบา้นนครชุมน์ไดห้นักลบัมาใชก้ระทงใบตองใส่ชุดขา้วแช่ค่อนขา้งมาก
เพราะสะดวกในการไปส่งข้าวแช่ตามท่ีต่างๆ  เพราะมีนํ้ าหนักเบา เม่ือมีการหาบข้าวแช่ตาม
ประเพณี  จะสะดวกต่อคนท่ีหาบขา้วแช่  และสะดวกท่ีไม่ตอ้งเก็บกลบัมาลา้งท่ีบา้นให้เสียเวลาอีก
คร้ัง ดงันั้น กระทงใบตองจึงเป็นท่ีนิยมและใชก้นัอยา่งแพร่หลายในบา้นนครชุมน์มาก  จะเห็นได้
จากจาํนวนคนนัง่รวมกลุ่มกนั เช็ดทาํความสะอาดใบตองท่ีอยูบ่นแคร่ไม ้และช่วยกนัทาํกระทงกนั 
ในบางปี เพื่อนบา้นในละแวกเดียวกนั หลายๆครอบครัวมานัง่ลอ้มวงช่วยกนัทาํ และทาํเผื่อไปให้
ท่ีวดัใหญ่นครชุมน์ ใชใ้นงานสงกรานตป์ระจาํปีท่ีมีการออกร้านจดันิทรรศการอาหารมอญดว้ย 

การจดัสํารับขา้วแช่ ยงัคงเป็นหนา้ที่ของฝ่ายหญิง  ซ่ึงคนมอญนครชุมน์ในปัจจุบนั
นิยมทาํสาํรับขา้วแช่ท่ีมีเคร่ืองเคียงขา้วแช่ท่ีหลากหลายมากกวา่เดิม รายการอาหารในสาํรับขา้วแช่  
ที่กาํหนดไวจ้ะมีอาหารหลกัๆที่ไม่เปลี่ยนแปลง คือ ขา้วสวยหุงสุก และ นํ้ าลอยดอกมะลิ  ส่วน
อาหารหลกัๆจะมีอาหารคาวอยู ่5 อยา่ง อาหารหวาน 1-2 อยา่ง  เหมือนในยุคที่ผา่นมา ไดแ้ก่ ปลา
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ป่นผดัหวาน (ก๊ะเจีย) ผดัหวัผกักาด หรือ หวัไชโ้ป๊ใส่กะทิ (ดบัร่าย)  เน้ือคัว่กะทิ (ชุนเจีย) ยาํมะม่วง 
(อะเวอ๊ดเกร๊ิก) ยาํขนุน(อะเวอดอะเน๊าะ) ก๋วยเต๋ียวผดั  และอาหารหวาน ยงัคงเป็นขา้วเหนียวแดง 
หรือ กะละแม แต่อาจมีขนมหวานประเภท มะพร้าวแกว้ ฝอยทอง ก็มี ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาคือ ผลไม้
ตามฤดูกาล  เช่น กลว้ย มะม่วง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 18 โครงฮอ๊ยซงักรานแบบประยกุตท่ี์ทาํดว้ยเหล็กในยคุปัจจุบนั 
 
รายละเอยีดและขั้นตอนในการท าส ารับข้าวแช่ 
ข้าวสวยหุงสุก  
วิธีการทาํยงัคงเหมือนในอดีต  กล่าวคือ  จะนาํเอาขา้วสารจากการสีขา้วท่ีโรงสี ซาวนํ้ า

ใหส้ะอาด  โดยไม่กาํหนดวา่จะเป็นตอ้งซาวก่ีคร้ัง   พอลา้งสะอาดดีแลว้   ตั้งไฟหุงตม้ขา้ว  พอขา้ว
ใกลสุ้กดี ก็รินนํ้าทิ้งเสีย  แลว้ก็มาใส่กระบุง จากนั้นให้นาํนํ้ าเยน็ตกัราดแลว้ลา้งเม็ดขา้วให้สะอาดๆ 
ดว้ยการขดัขา้วท่ีสุกนั้นกบักระบุง  จนหมดเมือกขา้ว  จบัดูพอรู้วา่สะอาด  เม็ดขา้วจะขาวสวย   พกั
ทิ้งไวใ้หส้ะเด็ดนํ้าดี  ก็จะไดข้า้วเม็ดขาวสวย  เอาผา้ขาวบางรอง ใส่ไวใ้นกระบุง  แลว้ค่อยนาํมาใส่
หมอ้ดินท่ีเตรียมไว ้  บางครัวเรือนจะเปล่ียนแปลงวิธีการหุงขา้ว  เป็นการหุงในหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 
แต่จาํนวนท่ีหุงด้วยหมอ้หุงขา้วไฟฟ้ามีจาํนวนไม่มากนกั  ประมาณ  10-15 ครัวเรือน  ดว้ยให้
เหตุผลในการหุงดว้ยหมอ้ไฟฟ้าวา่ สะดวก และ รวดเร็วดี   

น า้ลอยดอกมะล ิ

การทาํนํ้าลอยดอกมะลิ  ยงัคงมีวธีิทาํเช่นเดิมคือ จะนาํนํ้าสะอาดมาตม้ใหสุ้ก  เทนํ้าลง
ในหมอ้ดินเผาใบใหญ่ท่ีเตรียมไว ้ ทาํการอบลมควนัเทียนและลอยดอกไมห้อม เช่น ดอกมะลิ 
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ชมนาด กระดงังา จากนั้น ทิ้งไวห้น่ึงคืน  แต่ไม่ค่อยมีครัวเรือนท่ีเอาหมอ้ดินไปหมกัในแกลบ
รมควนัเทียนเท่าใดนกั   

ปลาป่นผดัหวาน (ก๊ะเจีย) 
อาหารรายการน้ี  ยงัคงเป็นอาหารหลกัท่ีตอ้งมีในสํารับขา้วแช่  แมใ้นปัจจุบนั คนมอญ

นครชุมน์จะไม่ไดไ้ปหาปลาท่ีทุ่งนาแลว้  เพราะมีแม่คา้นาํปลาช่อนตากแห้งเรียบร้อยแลว้  มาขาย
ในหมู่บา้น หรือ ไปหาซ้ือท่ีตลาดในตวัอาํเภอบา้นโป่ง  มีทั้งท่ีเป็นปลาช่อนนา และปลาช่อนทะเล 
ดงันั้น ขั้นตอนการตากแห้งปลาจึงมีคนทาํนอ้ยลง และแทบไม่ปรากฏวา่มีครอบครัวไหนตากปลา
แห้งกนัแลว้  มีส่ิงท่ีเป็นขอ้แตกต่างของแต่ละครอบครัวในการทาํอาหารชนิดน้ี คือ  การเลือกปลา
ที่จะมาทาํนั้น  ถา้เป็นปลาช่อนนาตากแห้งจะมีราคาแพงกวา่ปลาช่อนทะเลตากแห้งเกือบเท่าตวั  
ขอ้เสียของปลาช่อนนาจึงอยูที่่ตน้ทุนสูง  แต่ขอ้ดีคือ มีกา้งนอ้ย ส่วนขอ้ดีของปลาช่อนทะเลตาก
แห้งคือ ราคาถูก  แต่ขอ้เสียอยา่งมากคือ  มีกา้งปลามาก ตอ้งเสียเวลาในการเลือกกา้งปลามากกวา่
ปกติ  ความยากยงัอยูต่รงการเลือกกา้งออกเช่นเดิม ส่วนวิธีการทาํไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมแต่
อยา่งใด  แต่ยงัคงใชเ้วลานานพอสมควร  กวา่จะผดัให้งวดจนเหนียวเขา้เน้ือไดที้่นั้น จะตอ้ง
ควบคุมเร่ืองของไฟไม่ให้แก่ หรือ แรงเกินไป  เพราะจะทาํให้ไหมมี้กล่ินไม่ชวนรับประทาน  หาก
ไม่ผดัให้งวดนํ้ ากะทิแลว้ จะเละไม่สวยงาม จะตอ้งคุมระดบัไฟให้เหมาะสม และตอ้งใชเ้วลาอยู่
หนา้เตาไฟร้อนๆนานนบัชัว่โมง  ในปัจจุบนั ครัวของคนมอญนครชุมน์ ไดเ้ปล่ียนแปลงไป  นิยม
ใชก้๊าซหุงตม้ที่มีร้านคา้นาํมาจาํหน่ายในชุมชน  ซ่ึงทาํให้มีค่าใชจ้่ายเร่ืองก๊าซหุงตม้ที่ส้ินเปลือง
เพิ่มเขา้ไปดว้ย  คนมอญนครชุมน์จึงมีคาํพูดหยอกลอ้กนัวา่ “ถา้ไม่แน่จริง อยา่ริทาํก๊ะเจีย”  คือ 
ตอ้งทุ่มเท และเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกๆอยา่งในอาหารชนิดน้ีเป็นพิเศษ   

ก๊ะเจีย  จึงเป็นอาหารพิเศษท่ีไดช่ื้อวา่ปรากฏอยูใ่นสาํรับขา้วแช่ของคนมอญที่น่ีมาโดย
ตลอด  ปัจจุบนัมีบางครอบครัวมีขอ้จาํกดัเร่ืองเวลาและแรงงานที่จะช่วยงานในครัว ก็จะไปไหว้
วานหรือฝากให้เครือญาติ พี่นอ้ง หรือเพื่อนบา้นท่ีสนิทสนมกนัทาํให้ โดยมีค่าใชจ้่ายสมนาคุณให้
เป็นพิเศษ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินที่ใชใ้นการซ้ือวตัถุดิบ และค่าก๊าซหุงตม้  รวมถึงส่ิงของกาํนลัที่จะมีให้
ในวนัสงกรานตเ์ป็นพิเศษดว้ย 

เนื้อคั่วกะทิ (ชุนเจีย) 
ในส่วนของเน้ือววัหรือเน้ือหมูที่ตอ้งทาํเป็นเน้ือแดดเดียวก่อนนั้น สมยัก่อนตอ้งทาํ

ล่วงหนา้ไวห้ลายวนั  เพราะตอ้งตากแดดให้ไดห้ลายแดด จะทาํให้เน้ือแห้งดี เพื่อที่จะเก็บไวไ้ม่ให้
มีกลิ่นหรือบูดเสียได ้  แต่ปัจจุบนัมีแม่คา้ในหมู่บา้นนาํเน้ือววั และ เน้ือหมูมาขายทุกวนัอยูแ่ลว้  
จึงสะดวกในการซ้ือมาทาํตากแห้งอยา่งมาก  โดยจะทาํล่วงหนา้เพียงแค่สองวนัก่อนวนังาน   ตาก
แดดแลว้นาํมามดัใส่ถุงเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ เพื่อเตรียมทาํเป็นเน้ือผดัหวานในตอนเยน็ก่อนวนัจดังาน  
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วิธีการทาํมีขั้นตอนและเคร่ืองปรุงเหมือนยุคท่ีผา่นมา  คือเอาเน้ือววั หรือ เน้ือหมูท่ีตากไวส้องสาม
แดดก่อนหนา้น้ีมามาหัน่ให้พอดีเป็นเส้นให้สวยงาม  จากนั้นตั้งกระทะ ผดักบัหวักะทิ ใส่
เคร่ืองปรุงทาํเหมือนก๊ะเจีย ใชไ้ฟอ่อน ใส่นํ้ าตาลป๊ีบ ผดัจนเน้ือเขา้กนัดี จนนํ้ างวดแลว้ ปล่อยพกั
ให้เยน็ใส่ใบมะกรูดหัน่ฝอย  เป็นอาหารอีกชนิดหน่ึงที่ทาํเสร็จแลว้สามารถเก็บไวไ้ดห้ลายวนั มี
หลายครอบครัวไม่ไดท้าํเน้ือคัว่กะทิ  โดยเปลี่ยนมาเป็นการทอดหมูแดดเดียวบา้ง  หมูกรอบ 
กุนเชียงทอด  ปลาหมึกทอด หอยแมลงภู่ทอด หรือ ใชเ้น้ือสวรรค ์หมูสวรรค ์ที่บรรจุถุงหาซ้ือได้
ตามห้างสรรพสินคา้ทัว่ไปแทน  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงรายการอาหารน้ี  เร่ิมมีจาํนวนครอบครัวทาํ
ตามกนัเพิ่มมากข้ึนเกือบทุกหลงัคาเรือน 

หัวไช้โป๊ผัดกะทิ (ดับร่าย)   
ยงัเป็นอาหารท่ีขาดไม่ไดเ้หมือนเช่นเดิม  วธีิทาํในปัจจุบนัน้ี นิยมทาํตามแบบเดิม ท่ีเคย

ทาํมาในยคุก่อน แตกต่างตรงท่ีมีบางครัวเรือนประยกุตเ์ป็นหวัไชโ้ป๊ผดัใส่ไข่แทน 
ผดัก๋วยเตี๋ยว หรือ ผดัหมี่ 
เส้นก๋วยเต๋ียวท่ีไดเ้ตรียมไว ้ นาํมายอีอกไม่ให้เส้นติดกนั  จะใชเ้ส้นเล็ก  จะผดักบันํ้ ามนั

หมู กุง้แห้งป่น และหวัไชโ้ป๊สับละเอียด  ใส่ถัว่งอกผดัให้เขา้กนัใชไ้ฟแรงๆ  ความเปล่ียนแปลงท่ี
เห็น คือ ถึงแมไ้ม่ตอ้งไปเก็บถัว่งอกท่ีหาดทรายเหมือนสมยัก่อน  และไดซ้ื้อวตัถุดิบเตรียมไวแ้ลว้  
แต่ถา้ผดัทิ้งไวน้าน ขา้มคืน  เส้นหม่ีก็จะจบักนัเป็นกอ้น แข็งไม่อร่อย อีกทั้งจะบูดเสียไดง่้าย  และ
ในบางครอบครัวได้มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมโดยการผดัเคร่ืองแบบ ก๋วยเต๋ียวผดัไทย ท่ีมี
เคร่ืองปรุงและส่วนผสมอ่ืนๆเพิ่มข้ึนดว้ย เช่น  เตา้หู ้เน้ือหมู  เป็นตน้   

ย ามะม่วง(อะเว๊อดเกร๊ิก) ย าขนุน(อะเวอดอะเน๊าะ) 

ยาํขนุน หรือ ยาํมะม่วง  บางครอบครัวจะเลือกทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง  แต่บางครอบครัวก็
จะทาํทั้งสองอยา่งเลย  วิธีทาํ จะตอ้งนาํพริก หอมแดงไปเผา   ฝานขนุนดิบเป็นแวน่  นาํไปตม้สุก 
พกัไว ้ ฉีกใหเ้ป็นเส้น  คัว่มะพร้าวใหห้อม  ทาํเคร่ืองยาํ  โขลกพริกหอมท่ีเผาไวไ้ม่ตอ้งละเอียดมาก
นกั   เอาขนุนท่ีเตรียมไวล้งไปยาํ  เหยาะนํ้าปลา ใส่นํ้าตาลเค่ียว   ใส่มะพร้าวคัว่ กุง้แหง้ คลุกเคลา้ให้
เขา้กนั  ในส่วนของยาํมะม่วงก็ทาํแบบเดียวกนัอาหารยาํตอ้งทาํช่วงเชา้ รสชาติจะไดค้งอยูไ่ม่จางไป 

ข้าวเหนียวแดง (กวานเกริดซาย) และ ขนมกะละแม (กวานฮะเกอ)   
ปัจจุบนัคนท่ีน่ีส่วนใหญ่จะซ้ือขา้วเหนียวแดงและกะละแมท่ีมีคนทาํมาขายในหมู่บา้น 

หรือ ไปซ้ือท่ีตลาดบา้นโป่งเพื่อประหยดัเวลาในการเตรียมงานประเพณีลงไป  ในการจดัประเพณี
ปะลองเปิงด้าจ์กในรอบสองปี (2553 – 2554) มีครอบครัวท่ีทาํขนมขา้วเหนียวแดงเพื่อใช้ใน
ประเพณีเพียงครอบครัวเดียว คือ นายดาํเนิน  คาํดี  อดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่  
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“ตอ้งการอนุรักษ์ประเพณีไวใ้ห้ลูกหลานไดรู้้จกั  ประกอบกบัเป็นครอบครัวใหญ่ มี
เครือญาติค่อนขา้งมาก จึงไดท้าํไวเ้พ่ือประหยดัค่าใชจ่้าย หากตอ้งไปซ้ือท่ีร้านคา้  ซ่ึงตอ้งใช้
เงินซ้ือขนมมากกวา่ท่ีทาํเอง” (ดาํเนิน คาํดี, 2554) 

 

มีความเช่ือของคนในหมู่บา้นวา่ ถา้จะทาํขา้วแช่ให้ดี ไม่บูดเสียง่าย จะตอ้งใชน้ํ้ าจาก
แม่นํ้าแม่กลองมาทาํอาหารตามประเพณีน้ี  ต่อมาไดม้ีการสัมปทานดูดทราย และมีการสร้างเขื่อน
ที่จงัหวดักาญจนบุรี  หาดทรายที่เคยมีก็หายไป  ที่ดินริมแม่นํ้ าที่เคยอยูต่ิดหาดทรายก็ถูกนํ้ าเซาะ
ตล่ิงพงั  จนกลายเป็นผืนนํ้าไปทั้งหมด  ประมาณปี 2530 เป็นตน้มา จึงไม่มีใครไปเอานํ้ าในแม่นํ้ า
แม่กลองมาใชอ้ีกเลย  เพราะทางการไดส้ร้างเขื่อนปูนและสร้างถนนยาวเลียบทาํเป็นตลิ่งกั้นนํ้ า
แม่นํ้าแม่กลองไปในตวั  ปัจจุบนัน้ี  บา้นนครชุมน์มีระบบนํ้ าประปาใชก้นัทุกหลงัคาเรือน แต่จาก
คาํบอกเล่าของคนในหมู่บา้นที่ทาํขา้วแช่มาจนถึงทุกวนัน้ี ไดเ้ปรียบเทียบให้ฟังถึงแหล่งนํ้ าที่ใช้
ทาํอาหารน้ีมีผลต่างกนัมาก  กล่าวคือ   เคล็ดลบัท่ีทาํขา้วแช่แลว้อาหารไม่บูดเน่าหรือเสียง่าย ตอ้ง
ใชน้ํ้าจากแม่นํ้าแม่กลองมาประกอบอาหารเท่านั้น 

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการเตรียมประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือบุญส่งขา้วแช่ท่ี
อยู่ภายในชุมชนท่ีคนรุ่นก่อนมองเห็นและเปรียบเทียบให้ไดรั้บรู้   อาจสรุปไดจ้ากคาํพูดของนาย
มอง เกษเจริญ  ท่ีไดทิ้้งทา้ยไวว้า่ 

 
“  นํ้ าแม่นํ้ าท่ีว่าน่ีตอ้งเอามาทาํนํ้ าลอยดอกมะลิไว ้ ใส่หมอ้ดินไว ้ มนัจะเยน็ดี  เอามือ

ไปองัแตะท่ีหมอ้ดูจะเยน็สบายเลย   ทาํไม่ยากหรอก  เอานํ้าประมาณค่อนหมอ้ดิน เด๋ียวน้ีเปิด
ตูเ้ยน็หยิบนํ้าแข็งมาใส่เฉยเลย  ส่วนกบัขา้วของขา้วแช่  มีหลกัๆก็ หา้อย่าง  อนัแรกก็ ก๊ะเจีย  
แลว้ก็ไช๊โป๊วผดัหวาน  เน้ือทอด  มะม่วงยาํ  ผดัหม่ี   แต่ก่อนทาํเน้ือผดักะทิ กว่าจะเสร็จตอ้ง
หลายขั้นตอน    เด๋ียวน้ีกก็ลายเป็นหมแูดดเดียวทอด กนุเชียงทอด  ซ้ือเขาท่ีร้านคา้มาทอด ง่าย
ดี  ส่วนขนมน่ีกต็อ้งมีสองอยา่ง ขา้วเหนียวแดง กบั กะละแม  แต่ก่อนมีบา้นท่ีเขาทาํนะ  กวน
กะละแมน่ีตอ้งใชค้นช่วยกนั  ตอ้งใชแ้รงเยอะอยู่  ผูห้ญิงก็ทาํคนเดียวไม่ได ้ ตอ้งมีคนช่วย ถา้
ญาติไม่เยอะ ลูกหลานนอ้ยทาํไม่ไดห้รอก  แต่ฉันก็ไม่ไดท้าํหรอก  หลงัๆมีคนทาํขายซ้ือเอา
เลยดีกว่า  ประหยดัเวลาไปเยอะเลย    เด๋ียวน้ีอะไรๆก็ง่ายกว่าแต่ก่อน  สมยัก่อนตอ้งไปเอา
ถัว่งอกท่ีเพาะไวท่ี้หาดทราย  ปลากต็อ้งไปจบัท่ีทุ่ง ท่ีแม่นํ้าเด๋ียวน้ีซ้ือเอาเลย ร้านคา้เยอะ ง่ายดี
เอามาจากตลาด แต่ก่อนจะทาํกบัขา้วกบัปลา ตอ้งเตรียมฟืน โน่นเขา้ทุ่ง เขา้ป่าไปหามา หาบ
มา เด๋ียวน้ีก็มีแก๊สเปิดเอาติดเลย   ว่าไปคนสมยัน้ีมีอิทธิฤทธ์ิเยอะ ทาํบุญมาเยอะ ไม่ตอ้ง
เหน่ือยเหมือนคนสมยัก่อน เด๋ียวน้ีมีสตางค์ทาํอะไรก็ไดห้มด  มีแต่จ่ายกบัจ่าย  คนก็เลยไม่
สบายเยอะเพราะวนัๆไม่ตอ้งทาํอะไร เดินก็ไม่เป็น ข่ีแต่รถ ตอนผมเป็นทหารเดินเอาว่าจะไป
ถึงรถไฟ  ไหนจะก็ตอ้งเดินเทา้  ไหนจะลงเรือล่องไปกว่าจะไปไหนทีก็ตอ้งต่อเทา้ ต่อเรือ  
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เด๋ียวน้ีมีมอเตอร์ไซค์ ปิคอัพ ไปไหนก็ไปได้หมด  สงสัยพระพุทธเจ้าท่านให้พรเลยมี
อิทธิฤทธ์ิเก่งกลา้กนัไปหมด...” (มอง เกษเจริญ  2553)  

 

พธีิกรรมวนัสงกรานต์  
ช่วงเช้าตรู่ก่อนพระอาทติย์ขึน้ 

เวลาประมาณ 05.00 น.  มีการจดัสํารับเป็นชุด  จาํนวน 9 ชุด  เพิ่มข้ึนจากเดิม โดย
ภาพรวมแลว้  คนมอญนครชุมน์จะเตรียมจดัชุดหลกัๆ โดยมีขา้วสวย  1 ถว้ย  นํ้ าลอยดอกมะลิ 1 

ถว้ย ธูป ดอกไม ้1 กาํ บางบา้นมีหมากพลูมวนวางไว ้ พร้อมจดัสาํรับอาหารคาวหวาน  ดงัน้ี 
ส ารับชุดที ่1  เซ่นไหวป้าโหน่ก หรือ บรรพบุรุษ ท่ีเสาผใีนหอ้งผ ี
ส ารับชุดที ่2 ถวายบูชาพระพุทธเจา้ เทวดา นางสงกรานต ์ท่ี “ฮ๊อยซงักราน”  หรือศาล

เทวดา หรือบา้นสงกรานต ์
ส ารับชุดที ่3 ถวายพระสงฆท่ี์วดั  โดยจดัชุดจาํนวนเท่ากบัวดัมอญท่ีตั้งใจไปส่งขา้วแช่ 

ถา้ตั้งใจวา่จะส่งใหไ้ด ้7 วดั หรือ 9 วดั ก็จะจดัชุดไวต้ามนั้น 

ทั้งสามชุดดงักล่าวขา้งตน้ จะจดัใหมี้อาหารครบถว้นตามท่ีทาํไว ้ คือ 
1. ปลาป่นผดัหวาน (ก๊ะเจีย)    
2.ผดัหวัผกักาด หรือ หวัไชโ้ป๊ใส่กะทิ (ดบัร่าย) หรือ หวัไชโ้ป๊ผดัใส่ไข่ 
3. เน้ือคัว่กะทิ (ชุนเจีย)หรือ อาหารท่ีเปล่ียนแปลงเช่น กุนเชียงทอด หมูแดดเดียว

ทอด  หมูสวรรค ์ หอยแมลงภู่ทอด ปลาหมึกทอด เป็นตน้ 
4.ยาํมะม่วง (อะเวอ๊ดเกร๊ิก) หรือ ยาํขนุน(อะเวอดอะเน๊าะ) 
5.ก๋วยเต๋ียวผดั ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนใกลเ้คียงกบัผดัไทย 
6. ขา้วเหนียวแดง หรือ กะละแม  มีเปล่ียนแปลงเป็นขนมไทย เช่น มะพร้าวแกว้ 

ขนมชั้น 
7. ผลไม ้ไดแ้ก่ กลว้ย  มะม่วงสุก องุ่น  

ส ารับชุดที ่ 4  จดัส่งไปทาํความเคารพเครือญาติ หรือญาติผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่นบา้นนครชุมน์
และท่ีอยูต่่างถ่ิน เช่น  บา้นท่าอิฐ  บา้นมะขาม  บา้นม่วง  ท่ีตลาดอาํเภอบา้นโป่ง หรือต่างจงัหวดั ท่ี
ตาํบลหวายเหนียว จงัหวดักาญจนบุรี   จะจดัเหมือนสามชุดแรก  แต่จะตดัผลไม ้หรือ ขนมหวาน 
โดยเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทน 

ส ารับชุดที ่5  จดัชุดอาหารไหวท่ี้โตะ๊หมู่บูชา  ห้ิงพระ  เจา้ท่ีภายในบา้น  ศาลพระภูมิ  
ศาลเจา้พอ่ในหมู่บา้น   จะจดัชุดอาหารคาว 5 อยา่ง  แต่จะมีหรือไม่มีขนมหวาน หรือผลไมก้็ได ้
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ส ารับชุดที ่6  จดัชุดอาหารไหวผ้นีอกตระกลู  เฉพาะบา้นท่ีมีผูใ้หญ่ท่ีเป็นผูห้ญิงแลว้มี
ความผกูพนักบัผบีรรพบุรุษของตนเองมาก่อน แต่จะกระทาํนอกตวับา้นท่ีถือผฝ่ีายชาย ซ่ึงผตีระกลู
อ่ืนจะไม่สามารถมารับเคร่ืองเซ่นไหวท่ี้ส่งใหไ้ด ้ จะจดัชุดอาหารเหมือนกบัชุดท่ี 5  

ส ารับชุดที ่7  จดัชุดอาหารไม่ครบทุกรายการ ส่งไปเยีย่มเยยีนเพื่อนบา้นท่ีสนิทสนม 
หรือ ญาติพี่นอ้งท่ีไม่สูงวยั  จดัเป็นขนมอยา่งใด อยา่งหน่ึง หรือ ผลไมแ้ทนก็ได ้

ส ารับชุดที ่8  จดัไวรั้บรองญาติพี่นอ้ง  เพื่อนสนิทท่ีแวะมาเยีย่มเยยีน  โดยจะจดัเป็น
สาํรับใหญ่ มีอาหารคาวหวานครบตามรายการท่ีทาํไว ้ ซ่ึงจะมีการแวะเวยีนมาหาและทกัทายกนัใน
ระหวา่งวนัท่ี 13 และ 14 เมษายน  หลงัจากท่ีไดไ้ปส่งขา้วแช่ท่ีวดัเสร็จส้ินแลว้ 

ส ารับชุดที ่9  จดัไวส้าํหรับใส่ถุงใหญ้าติท่ีมาจากต่างถ่ินไดน้าํกลบัไปใหญ้าติพี่นอ้งท่ี
ไม่ไดม้าดว้ยไดรั้บประทาน  ซ่ึงจะแบ่งออกไวต้ั้งแต่แรกตามจาํนวนท่ีไดเ้คยติดต่อหรือรับรู้กนัไว้
ก่อนหนา้น้ี 

เวลาประมาณ 05.30 – 05.45 น.   หวัหนา้ครอบครัว หรือ ลูกผูช้ายคนโต หรือ ลูก
ชายคนเดียวของบา้น ที่คนมอญนครชุมน์เรียกวา่ “ตน้ผี”  จะนาํสํารับชุดท่ี 1 ท่ีจดัไวส้ําหรับเซ่น
ไหวป้าโหน่ก หรือ ไหวผ้ีบรรพบุรุษ ท่ีเสาผีในห้องผีชั้นบนของบา้น  โดยจะทาํการจุดเทียน และ
ธูป  3 ดอก  และนาํถาดเปิงด้าจ์ก หรือสํารับขา้วแช่  โดยวางขา้งหน้าดา้นล่างของเสาผีท่ีแขวน
กระบุงไวด้า้นบน  ตน้ผกีราบสามคร้ัง  แลว้ กล่าวเชิญปาโหน่ก มารับขา้วแช่ท่ีทาํข้ึนมาเซ่นไหวใ้น
วนัข้ึนปีใหม่หรือวนัสงกรานตท่ี์มาถึง   

คาํกล่าวโดยส่วนใหญ่จะกล่าวเป็นภาษามอญ โดยเน้ือความจะเรียกช่ือบรรพบุรุษท่ีเป็น
ตน้ตระกลู  เอ่ยช่ือเรียกเท่าท่ีสามารถจดจาํหรือเรียกช่ือได ้ ในส่วนท่ีเรียกช่ือไม่ได ้จะเรียกรวมๆวา่
ปาโหน่ก  จากนั้นจะขอพรจากปาโหน่ก ใหบ้รรพบุรุษของตระกลูไดคุ้ม้ครองสมาชิกในตระกูล  ให้
อยู่เยน็เป็นสุขไปตลอดทั้งปี   ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ เครือญาติพี่นอ้งร่วมสายตระกูล ไม่ทะเลาะเบาะ
แวง้  ให้ประสบผลสําเร็จในอาชีพ หรือ หนา้ท่ีการงานท่ีทาํอยู ่ ขอให้ลูกหลานท่ีเรียนหนงัสือเรียน
เก่งๆ สอบได้ลาํดบัดีๆ  ขอให้ทุกคนในครอบครัวร่ํารวยมีฐานะ  เม่ือตน้ผีไดก้ล่าวเสร็จไดก้้มลง
กราบสามคร้ัง ถือวา่เป็นอนัจบพิธีของสํารับชุดท่ี 1  ปัจจุบนั   หลายครอบครัวในบา้นนครชุมน์ 
ไม่ไดเ้คร่งครัดในการจดัสํารับขา้วแช่ อาจมีอาหารไม่ครบถว้น หรือ ผูท่ี้จุดเทียนธูปเชิญปาโหน่ก 
และการลาของเซ่นไหว ้ อาจไม่ใช่ตน้ผขีองตระกลู   แต่เป็นผูอ้าวโุสสูงสุดท่ีเป็นผูห้ญิงในบา้นก็ได ้  
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ภาพท่ี 19 สาํรับเปิงดา้จก์ หรือ สาํรับขา้วแช่ท่ีจดัเตรียมไวส้าํหรับประเพณีบุญส่งขา้วแช่ 
 

 
 

ภาพท่ี 20 อาหารหลกัในสาํรับเปิงดา้จก์ 
 

เวลาประมาณ 06.00 น.  พิธีกรรมในช่วงน้ีจะเร่ิมประมาณหกโมงเชา้   ตน้ผี หรือ สมาชิก
ในบา้นท่ีอาวุโสสูงสุด ลงจากเรือน  นาํสํารับขา้วแช่ท่ีจดัชุดไวเ้ป็นชุดท่ี 2 ไปตั้งไวท่ี้ “ฮ๊อยซัง
กราน”  วางดอกไม ้1 กาํ ไวใ้นถาด  จุดเทียน 1 เล่ม  ธูป  9  ดอก  กล่าวคาํอญัเชิญเทวดามาประทบัท่ี
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ศาลเทวดา หรือ บา้นสงกรานต์   และกล่าวคาํขอพรจากเทพ เทวดา ทั้งหลาย  โดยมีคาํกล่าวเป็น
ภาษามอญท่ีไดม้าจากตาํนานของอามะซงักราน ท่ีข้ึนตน้วา่ 

“ เยอ่ะสะเมึนเต่เวะ่    ซญะโซญ่งซญ่ิอาว   
ปะดอยทนัวุร่ะ  โปยป๊ะเปาเจ่ย   
(เยอ่ะฮไ์ฟนจะ๊นะ ซอบเปะดงป๊ะกาว   
เพออโปยป๊ะเปาเจ่ย  เกออเกอะโน่กฮโ์ม่ อาซญ่ิ  
อาเยิก่เตึนกมั    ซมัเกอออิคถิ   
อานุ่เ ตึนจ๊ิเกอออวัเด๊ิดก๊ะล๊อยเกอะซญ่ิระ อาว”  
 

เม่ือกล่าวคาํขอพรดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูท่ี้กล่าวก็จะขอพรเป็นคาํพูดภาษามอญมี
เน้ือความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหเ้ทวดาช่วยดูแลทุกๆคนในครอบครัว  ให้ไดรั้บแต่ส่ิงดีๆ ขอให้ปีใหม่
น้ีมีแต่ความโชคดีตลอดไป  ขอให้ผลจากการนาํขา้วแช่มาถวายให้ไดผ้ลดีตอบแทน  รวมทั้งขอให้
ดูแลคนในชุมชน  ให้ไม่มีภยัพิบติัในหมู่บา้น  ให้รอดพน้จากภยัธรรมชาติ  ดูแลเรือกสวนไร่นา 
และขอใหไ้ดผ้ลผลิตจากการทาํการเกษตรมากๆ  ในส่วนท่ีเป็นคาํขอพรในปัจจุบนั  มกัจะเป็นคาํขอ
เก่ียวกบัการทาํมาคา้ขาย หรือขอให้ร่ํารวยมีฐานะดี มีตาํแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดี เด็กๆจะขอเร่ือง
เรียนให้จบ มีงานทาํ  เม่ือกล่าวเสร็จส้ิน  ปักธูปลงดิน  กม้ลงกราบท่ีพื้น  เป็นอนัเสร็จพิธี สําหรับ  
การลาสาํรับขา้วแช่นั้น  ตอนคํ่า  จึงจะมายกสาํรับเก็บทิ้งไป 

ปัจจุบนั  ยงัคงมีคนมอญนครชุมน์บางคนท่ีกล่าวคาํอญัเชิญภาษามอญตามตาํนานอามะ
ซังกราน  ได้อย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง  บางคนจะกล่าวได้เฉพาะคาํข้ึนตน้ท่ีว่า “เย่อะสะเมึนเต่เว่ะ   
ซญะโซญ่งซญ่ิอาว  ปะดอยทนัวุร่ะ โปยป๊ะเปาเจ่ย”  แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่ไดมี้การกล่าวคาํอญัเชิญ
ภาษามอญท่ีคนรุ่นก่อนไดบ้อกเล่าและสั่งสอนไว ้   เพราะไม่ไดมี้การบนัทึกหรือ ถ่ายทอดบอกต่อ
ใหส้มาชิกของตระกลูในแต่ละรุ่นไดเ้ก็บไวอ้ยา่งละเอียด  หากเป็นการถ่ายทอดบอกต่อให้ลูกหลาน
โดยการอบรมสั่งสอนในการเตรียมจดังานประเพณี  ใหรู้้จกัวธีิการ ขั้นตอนจากการลงมือปฏิบติัจริง    

 ด้วยการประกอบพิธีกรรมเพียงปีละ 1 คร้ัง  แต่เพราะเป็นพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ  มีการ
ถ่ายทอดบอกเล่าให้คนในครอบครัวได้ถือปฏิบติัต่อกนัมาจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง   ทาํให้การ
กระทาํตามพิธีกรรมจึงเป็นไปโดยความเคยชิน  และไม่ไดมี้การตั้งคาํถามเพราะกระทาํตามๆ กนัมา
เป็นระยะเวลาท่ียาวนาน  แต่ในอีกดา้นหน่ึง หากไม่ใช่หนา้ท่ีของตนเองแลว้ ก็จะไม่ไดจ้ดจาํหรือใส่
ใจในรายละเอียด  ทาํให้ผูท่ี้รู้ภาษามอญท่ีเป็นคาํอญัเชิญเทวดาน้ี มีจาํนวนไม่มากนักและมีอายุ
ค่อนขา้งมาก  บางคนไดเ้สียชีวิตลงไปแลว้  ทาํให้การถ่ายทอดและสืบต่อคาํอญัเชิญเทวดาดงักล่าว
ค่อยๆ ลืมเลือนกนัไปทีละนอ้ย  ซ่ึงทางกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์ ไดพ้ยายามรวบรวม
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เร่ืองราวไวเ้พื่อจะนาํมาเผยแพร่ให้คนในชุมชนไดรั้บรู้และรักษาตาํนานน้ีไวใ้ห้คนรุ่นหลงัอีกทั้งจะ
เผยแพร่ใหค้นภายนอกไดเ้ขา้ใจและรับรู้ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์น้ีทางเวป๊ไซตม์อญนครชุมน์ท่ีได้
ดาํเนินการมาหลายปีแลว้ (ธีระยทุธ  สังมิ, 2553)     

เวลา 06.00 – 08.00 น.  การจดัสํารับขา้วแช่ท่ีส่งเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ตามวดัต่างๆใน
ทอ้งถ่ิน   ยงัคงมีการกระทาํต่อเหมือนในยุคก่อน  ในการส่งสํารับชุดท่ี 3 นั้น  คือ การทาํบุญส่งขา้ว
แช่ไปยงัวดัมอญในทอ้งถ่ินสองฟากฝ่ังแม่นํ้าแม่กลองท่ีเป็นท่ีตั้งของคนไทยเช้ือสายมอญ  คือ 

1.วดัใหญ่นครชุมน์ 
2.วดัตาผา 
3. วดัหวัหิน 
4. วดัตาล 
5. วดัโพธ์ิโสภาราม หรือ วดัโพธ์ิมอญ 
6. วดัม่วง 
7. วดัมะขาม 
8. วดับวังาม 
9. วดับา้นหมอ้ 
ขั้นตอนพิธีในช่วงน้ี  หลายครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวค่อนข้างมาก  จะแบ่ง

หนา้ท่ีกนัไปส่งขา้วแช่ตามวดัต่างๆ ท่ีกล่าวมา  โดยจะกาํหนดใหว้ดัใหญ่นครชุมน์เป็นวดัแรกท่ีตอ้ง
ไปส่งวดัตามแต่ตกลงกนัไวต้ั้งแต่ก่อนการจดังาน   ในปัจจุบนัน้ี  อาจจะเป็นตน้ผี หรือ ผูท่ี้สามารถ
ขบัรถไดเ้ป็นผูไ้ปส่ง  แต่ก็ตอ้งรอให้พิธีกรรมช่วงเชา้มืดเสร็จส้ินลงไปก่อน และอาจจะแยกยา้ยกนั
ไปส่งวดัแต่ละวดัพร้อมๆ กนั  เร่ิมจากไปส่งสํารับแรกท่ีวดัใหญ่นครชุมน์ก่อนเป็นอนัดบัแรก  จะ
เปล่ียนเส้ือผา้ใหม่  ผูห้ญิงจะห่มสไบ นุ่งผา้ซ่ิน  ในขณะท่ีฝ่ายชาย จะนุ่งโสร่ง พาดผา้ขาวมา้  ส่วน
เด็กๆ พอ่แม่จะจดัเส้ือผา้ชุดใหม่ให้สวมใส่ อยา่งสวยงาม  มีทั้งการแต่งแบบมอญ และ การแต่งกาย
ตามสมยันิยม   ซ่ึงในระยะหลงั  มีจาํนวนคนท่ีแต่งกายตามสมยันิยมเพิ่มข้ึนมาก   โดยส่วนใหญ่จะ
นิยมไปซ้ือเส้ือผา้ตามสมยัท่ีตลาดบา้นโป่ง และ ห้างสรรพสินคา้โลตสัท่ีมาเปิดกิจการในตวัอาํเภอ
บา้นโป่ง  รวมไปถึง ญาติพี่น้องท่ีกลบัมาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์  ส่วนใหญ่จะนิยมซ้ือเส้ือผา้
ใหม่จากกรุงเทพมาให้คนทางบา้นอีกดว้ย  ในวนัท่ี  15  เมษายน  วดัใหญ่นครชุมน์จะจดักิจกรรม
วนัสงกรานตป์ระจาํปีเป็นประจาํทุกปี  ปัจจุบนั  ไดจ้ดัให้มีการจดัขบวนแห่นางสงกรานต ์ และแห่
นกแห่ปลา พร้อมด้วยขบวนแห่ขา้วแช่  ซ่ึงคนนครชุมน์จะร่วมกนัรณรงค์ให้มีการแต่งกายตาม
วฒันธรรมการแต่งกายของท้องถ่ิน  และนิยมให้ลูกหลานแต่งกายแบบมอญเพื่อร่วมขบวนแห่
ดงักล่าวดว้ย 
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ด้านล่างศาลาหอฉัน 
ในการส่งขา้วแช่ถวายแด่พระสงฆ์  ตามท่ีเคยปฏิบติักนัมา เม่ือเดินทางถึงวดัใหญ่นคร

ชุมน์   จะพบกลุ่มชาวบา้นประมาณ 5-7 คน ซ่ึงจะเป็นผูช้ายทั้งหมด  มีทั้งเด็กและผูใ้หญ่  ยืนอยูต่รง
บนัไดขั้นแรกของศาลาหอฉนั  ทาํหนา้ท่ีในการรับสํารับขา้วแช่ท่ีทุกครอบครัวมาส่งท่ีวดัใหญ่นคร
ชุมน์  ซ่ึงมีทั้งคนในชุมชนนครชุมน์เอง และคนนอกชุมชน  นาํสาํรับขา้วแช่ของแต่ละครอบครัวข้ึน
ไปเทใส่ภาชนะของวดัท่ีจดัแบ่งไวแ้ยกตามประเภทของสํารับขา้วแช่  ก่อนท่ีจะส่งสํารับขา้วแช่ไป
ใหเ้ด็กวดั  ผูส่้งจะยกสาํรับขา้วแช่ท่ีถือมาจากบา้นของตนเอง  ข้ึนเหนือศีรษะ  กล่าวคาํถวายขา้วแช่
แด่พระสงฆ ์ และคาํขอพรท่ีตนเองปรารถนา ปัจจุบนั มีเพียงคนสูงอายเุท่านั้นท่ีจะกล่าวเป็นคาํมอญ  
คนอายุประมาณส่ีสิบปีก็ไม่ไดก้ล่าวคาํพรเป็นภาษามอญแลว้  แต่จะอธิษฐานเป็นภาษาไทยเพื่อให้
เด็กๆในครอบครัวไดก้ล่าวตามไดง่้าย  คาํขอก็จะเหมือนท่ีในอดีต  ส่วนใหญ่จะเป็นคาํขอท่ีตอ้งการ
ใหค้นในครอบครัวไดรั้บแต่ส่ิงดีๆ มีความสุข สุขภาพร่างกายแขง็แรง  ไม่มีโรคภยัไขเจบ็เบียดเบียน   
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ท่ีขอพร จะขอเก่ียวกบัการใหค้นในตระกลูไดรั้บผลบุญน้ีมากๆ และอุทิศบุญท่ีได้
จากการส่งขา้วแช่ ให้แก่บรรพบุรุษเม่ือทาํการจบเหนือศีรษะเสร็จแล้ว  สํารับขา้วแช่จะถูกยื่นไป
ให้กบัเด็กวดัท่ียืนรออยู่ตรงบนัได  ผูท่ี้ส่งขา้วแช่จะยืนรอท่ีหน้าบนัไดจนกว่า  เด็กวดัจะนาํสํารับ
เปล่ากลบัลงมาส่งกลบัคืนผูเ้ป็นเจา้ของ 

 

ด้านบนศาลาหอฉัน 

เด็กวดัไดย้กสาํรับขา้วแช่ ข้ึนมาบนศาลาหอฉนั  ภายในศาลาหอฉนัจะประดบัตกแต่งไว้
อยา่งสวยงามเหมือนท่ีแลว้มา   เด็กวดัจะทาํการสํารวจดูวา่ในสํารับขา้วแช่มีอาหารเคร่ืองเคียงอยา่ง
ใดบา้ง   และจะทาํการเทอาหารในสํารับลงไปยงัภาชนะท่ีทางวดัจดัวางไว ้ ซ่ึงแยกเป็น หมอ้ใบ
ใหญ่ใส่ขา้ว  นํ้าลอยดอกมะลิ  กาละมงัขนาดใหญ่จาํนวน  7  ใบ  แยกใส่อาหารเคร่ืองเคียงขา้วแช่  5  
ประเภท  ใบท่ี 1  ใส่ก๊ะเจีย หรือปลาผดัหวาน  ใบท่ี 2 ใส่ชุนเจีย และอาหารประเภททอด  ใบท่ี 3  
ใส่ผดัหวัไชโ้ป๊   ใบท่ี  4  ใส่ยาํขนุนและยาํมะม่วง   ใบท่ี  5  ใส่ผดัหม่ี   ใบท่ี  6   ใส่ขนมขา้วเหนียว
แดง และกะละแม   และ ใบท่ี  7  ใส่ผลไม ้   การจดัเทอาหารไปตามภาชนะท่ีวดัจดัไว ้ อาจมีบา้งท่ี
เป็นอาหารคนละประเภท หรือ เป็นอาหารท่ีเด็กวดัไม่รู้จกั  ด้วยรูปร่างหน้าตาของอาหารท่ีไม่
คุน้เคย รวมไปถึงอาหารท่ีจดัมานั้นไม่เขา้พวกกบัอาหารใดเลย แต่ก็จะมีไม่มากนกั เพียง 2-3 ราย
เท่านั้น  เช่น แกงเผ็ด  ตม้จืด  ซ่ึงเด็กวดัจะแก้ไขปัญหาโดยการไปนาํชามแบ่งของวดัมาใส่แทน  
จากนั้น เด็กวดัจะนาํสํารับขา้วแช่ท่ีไม่มีอาหารแล้วกลบัลงไปยื่นคืนให้กบัเจา้ของสํารับท่ีรออยู่
ดา้นล่างตรงบนัไดขั้นแรก  ซ่ึงเจา้ของส่วนใหญ่จะกล่าวขอบคุณเด็กวดัและให้พร  ถา้หากวา่มีผูม้า
ส่งอายมุากกวา่ เด็กวดัคนนั้น    
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เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า  ปัจจุบนัน้ีเด็กวดัส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนของเณรท่ีมาบวชภาค
ฤดูร้อนตอนปิดภาคการศึกษา  ไม่ใช่เด็กวดัท่ีอาศยัหรืออยู่ในวดัจริงๆ  เด็กเหล่าน้ีจึงมีจาํนวนนอ้ย  
ทาํให้กรรมการวดัท่ีเป็นผูใ้หญ่สูงวยัแล้ว ท่ีได้รับมอบหมายให้มาทาํหน้าท่ีดูแลศาลาหอฉันและ
อาํนวยความสะดวกแก่ญาติโยมท่ีตั้งใจมาส่งขา้วแช่ท่ีวดั  กรรมการวดัซ่ึงในสมยัก่อนเคยเป็นลูก
ศิษยว์ดัและไดท้าํหนา้ท่ีน้ีมาก่อน  จึงมีความเขา้ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยง่าย  เม่ือจาํนวนเด็กวดัท่ี
มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการรับส่งสํารับขา้วแช่  กรรมการผูสู้งวยัเหล่าน้ีจึงไดม้าช่วยทาํหน้าท่ีเป็น”เด็ก
วดั” อีกทางหน่ึง  ดงันั้น  ผูใ้หญ่บางคนท่ีมาส่งขา้วแช่จึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงคาํให้ศีลให้พร เป็น
การขอบคุณ เม่ือผูท่ี้มารับสาํรับขา้วแช่มีความอาวโุสมากกวา่ 

ในช่วง 2-3 ปี ท่ีผ่านมา   ผูว้ิจยัไดพ้บว่าในขั้นตอนน้ี   มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  จาก
การสังเกตพฤติกรรม และสอบถามผูส่้งขา้วแช่หลายท่าน(ภายหลงัจากเสร็จส้ินพิธีกรรมแลว้)  จะมี
ผูส่้งขา้วแช่ท่ีไม่ไดมี้การยกสํารับขา้วแช่ข้ึนเหนือศีรษะและกล่าวคาํถวายและขอพรก่อนส่งสํารับ
ใหเ้ด็กวดั  และ ผูส่้งขา้วแช่ไม่ส่งสาํรับขา้วแช่ท่ีถือมาให้กบัเด็กวดั  แต่จะถอดรองเทา้ เดินถือสํารับ
ขา้วแช่ข้ึนไปทาํการเทลงภาชนะท่ีวดัวางไวด้า้นบนหอฉนัดว้ยตนเอง  ซ่ึงมีทั้งคนในบา้นนครชุมน์
และคนภายนอก   

ในเร่ืองแรก  การยกสาํรับข้ึนจบเหนือศีรษะ  มีผูส่้งท่ีเป็นคนมอญนครชุมน์ไดอ้ธิบายวา่ 
“การจบขา้วแช่เพื่อถวายพระสงฆ”์  สมยัก่อนนั้น  มีคนสูงอายุท่ีเดินทางมาส่งขา้วแช่ท่ีวดัจะมาหยุด
ยนืตรงบริเวณดา้นหนา้ของวดัและยกสาํรับข้ึนจบดว้ยตนเอง   ต่อมาคนสูงอายหุลายท่านท่ีเคยมาส่ง
ดว้ยตนเองนั้นมาไม่ได ้  ดว้ยปัญหาสุขภาพ  เม่ือจดัสํารับชุดท่ี 3  เพื่อนาํไปส่งถวายพระสงฆ์ท่ีวดั
ต่างๆ  ก็จะทาํการจบถวายขอพรท่ีบา้นของตนเอง   ดงันั้น  ลูกหลานท่ีมาส่งขา้วแช่ท่ีวดัจึงไม่ตอ้งมา
ทาํการจบเพื่อถวายแด่พระสงฆ์อีก   ในขณะท่ีคนมอญนครชุมน์บางคน ไม่ได้มีขอ้มูลในเร่ืองน้ี  
ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวยัเรียน  “ท่ีไม่ไดจ้บขอพร เพราะไม่รู้  ไม่มีใครบอก  ให้มาส่งวดัก็มา”   ซ่ึงใน
ลกัษณะเดียวกนัน้ี  เม่ือไปส่งขา้วแช่ท่ีวดัมอญท่ีครอบครัวกาํหนด  คนเหล่าน้ีก็จะไม่ไดย้กสํารับขา้ว
แช่ข้ึนจบขอพรตามประเพณี แต่อย่างใด   เพราะไม่ไดรู้้ความหมายของการไปส่งขา้วแช่ท่ีวดัมาก
ไปกวา่การไปส่งเพื่อใหไ้ดจ้าํนวนวดัตามท่ีพอ่แม่สั่งเท่านั้น 

ความเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีสอง  ผูอ้าวุโสในหมู่บา้นไดเ้ล่าให้ฟังว่า  แต่เดิมนั้น  ทุกๆ
วดัท่ีเป็นวดัมอญท่ีจดัใหมี้การส่งขา้วแช่ถวายพระสงฆน์ั้น  จะไม่อนุญาตให้ผูส่้งขา้วแช่นาํสํารับข้ึน
ไปบนศาลาวดั  ไม่ว่าจะเป็นคนผูห้ญิงหรือผูช้าย  พื้นท่ีด้านบนหอฉันนั้ น  ในอดีตจะมีเพียง
พระสงฆ ์ เด็กวดั  และ กรรมการวดัท่ีมีหนา้ท่ีมาดูแลตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุมกรรมการ
วดัเก่ียวกบัการจดังานสงกรานต ์ประจาํปี  ผูม้าส่งจะตอ้งนาํสํารับขา้วแช่ส่งให้เด็กวดัไปจดัการต่อ
ต่อมา  การรับสํารับขา้วแช่ท่ีผูม้าส่งให้นั้น  ไดมี้การผ่อนปรนให้ผูท่ี้มาส่งขา้วแช่ท่ีเป็นผูช้ายข้ึนมา
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ส่งไดถึ้งขา้งบนหอฉัน  แต่ไม่อนุญาตให้ผูท่ี้ส่งขา้วแช่ท่ีเป็นสตรี หรือ เด็กข้ึนมา  ผูอ้าวุโสหลาย
ท่านบอกกนัมาวา่  “ผูห้ญิงไม่ควรข้ึน  เด็กยิ่งไม่ควรข้ึนใหญ่  เพราะเด๋ียวจะทาํขา้วของเสียหายได”้  
ความหมายท่ีพูดถึงนั้น  ไดถู้กขยายความให้เขา้ใจไดว้่า   ดา้นบนหอฉัน คนท่ีทาํงานมีแต่ผูช้าย มี
พระสงฆ ์ หากมีการมาส่งขา้วแช่กนัดา้นบน อนัเป็นท่ีลบัตา  ถา้มาส่งในช่วงท่ีมีคนอยูน่อ้ย หรือไม่
มีผูใ้ดอยูเ่ลย  จะไม่เหมาะสม  อีกอยา่งผูห้ญิงท่ีข้ึนมาส่งสํารับหากแต่งกายไม่เรียบร้อย  เดินข้ึนไป  
กม้ลงไปเทสาํรับอาหาร อยา่งไม่ระมดัระวงั  อาจจะภาพท่ีไม่น่าดู และไม่เหมาะสม  สําหรับเด็กเล็ก  
ด้วยสํารับขา้วแช่มีส่ิงของหลายอย่าง และมีนํ้ าหนักค่อนขา้งมาก ต้องถืออย่างระมดัระวงั หาก
อนุญาตให้เด็กข้ึนมาบนหอฉนั  เด็กไม่สามารถควบคุมกิริยาร่างกายได ้อาจจะเผลอเล่นซนไปตาม
ประสาเด็ก  จนอาจเกิดอุบติัเหตุชนกับผูม้าส่งขา้วแช่รายอ่ืน หรือ สะดุดล้มไปโดนอาหารท่ีใส่
ภาชนะวางไวบ้นศาลาหอฉนัก็เป็นได ้  

การผ่อนปรนเก่ียวกบัการนาํสํารับขา้วแช่ข้ึนมาส่งบนศาลาหอฉันดว้ยตนเองของทาง   
วดัใหญ่นครชุมน์  ทาํให้ภาพของการส่งขา้วแช่ท่ีวดัใหญ่นครชุมน์มีผูค้นเดินข้ึนลงศาลาหอฉัน 
ในช่วงเวลาดงักล่าวค่อนขา้งวุ่นวาย  ในบางคร้ังมีการทาํอาหารท่ีถือข้ึนมาหกตกหล่นกนัไป  แต่ก็
ไม่มีเหตุการณ์ท่ีบานปลายออกไป  ดว้ยเหตุท่ีวา่ทุกคนตั้งใจมาทาํบุญร่วมกนั    

เช่นเดียวกนักบัวดัม่วง  ซ่ึงเป็นวดัมอญ เหมือนเช่นวดัใหญ่นครชุมน์ ไดมี้ผูค้นจาํนวน
มากไปส่งขา้วแช่ท่ีวดัเช่นเดียวกนั  การปฏิบติัในการส่งขา้วแช่ก็คลา้ยคลึงกนั  แต่ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัคือ  
จะเคร่งครัดในการส่งสํารับขา้วแช่เพื่อถวายแด่พระสงฆ์บนศาลา  ท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัคงยึดถือ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดท่ีจะไม่ยกสํารับข้ึนไปขา้งบนดว้ยตนเอง  ตอ้งรอเด็กวดัมารับสํารับข้ึนไป
ให ้ แต่การเขา้ร่วมประเพณีส่งขา้วแช่ในปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2554)  ผูว้ิจยัและชาวบา้นนครชุมน์หลาย
คนไดไ้ปส่งขา้วแช่ท่ีวดัม่วง  โดยยนืรอลูกศิษยว์ดัท่ีกาํลงัทาํหนา้ท่ีรับสํารับขา้วแช่จากชาวบา้นท่ีมา
อยูก่่อนแลว้หลายคน  ไดมี้พระสงฆรู์ปหน่ึงเดินมาแจง้ใหผู้ว้จิยัและชาวบา้นท่ียืนอยูน่าํสํารับขา้วแช่
ข้ึนไปส่งและเทลงในภาชนะท่ีทางวดัม่วงจดัไวไ้ดด้ว้ยตนเอง  โดยไม่ตอ้งรอเด็กวดัมารับเหมือนท่ี
ผา่นมา  ผูว้จิยัสังเกตเห็นวา่  ชาวบา้นรีบเดินข้ึนไป  พร้อมกบัพูดในทาํนองท่ีวา่ “จะไดเ้ร็วข้ึน  เด๋ียว
จะส่งวดัอ่ืนไม่ทนั  พระท่านเขา้ใจ”  ซ่ึงในขณะเดียวกนั ชาวบา้นนครชุมน์และผูว้ิจยัจึงไดก้ระทาํ
ตามเช่นเดียวกนั 

ชาวบา้นนครชุมน์ไดบ้อกวา่  สมยัก่อนส่งขา้วแช่วดัม่วงเคร่งครัดมาก  เด๋ียวน้ีก็ลดลงแต่
ก็ไม่ปล่อยเหมือนวดัใหญ่  ท่ีระยะหลงัไม่เคร่งครัดในขอ้ปฏิบติัท่ีกาํหนดไว ้  มีบางคนให้เหตุผลวา่  
เป็นเพราะระยะหลงั  วดัใหญ่นครชุมน์จดังานสงกรานต์ประจาํปีใหญ่โต  คนท่ีมาทาํบุญมากข้ึน  
เลยตอ้งแข่งกบัเวลา  ส่วนคนในหมู่บา้นก็ตอ้งไปช่วยงานภายในวดั  ยิ่งตอ้งรีบเพราะตอ้งไปส่งขา้ว
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แช่ท่ีวดัอ่ืนๆ  รวมทั้งไปส่งให้ญาติพี่นอ้งให้เสร็จ  ถึงจะมาช่วยงานท่ีวดัได ้ คนบางกลุ่มจึงมองว่า  
วดัใหญ่นครชุมน์ไม่เคร่งครัดในประเพณีดว้ยเหตุผลดงักล่าว 

อนัท่ีจริงแลว้  ผูอ้าวุโสในชุมชนไดอ้ธิบายให้ทราบว่า  ประเพณีส่งขา้วแช่ โดยทัว่ไป
แลว้ ทุกๆหมู่บา้นก็จะมีการปฏิบติัตามประเพณีธรรมเนียมมอญเหมือนๆ กนั  มีการกาํหนดส่งขา้ว
แช่ท่ีวดัเช่นเดียวกนั  แต่จริงๆ แลว้  ในความเหมือนกนั  ก็จะมีความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ซ่อนอยู ่   
ประเด็นท่ีน่าสนใจจึงอยูท่ี่ความแตกต่างในความเหมือนของประเพณี  เพราะคนภายนอกชุมชนท่ีมา
ส่งข้าวแช่ท่ีวดัใหญ่นครชุมน์  โดยรวมแล้วจะเป็นคนไทยเช้ือสายมอญในชุมชนมอญละแวก
หมู่บา้นตาํบลใกล้ๆ กบับา้นนครชุมน์  ทั้งคนในชุมชนนครชุมน์และคนภายนอกชุมชน ต่างก็ให้
ความเห็นเก่ียวกบัการมาส่งขา้วแช่ตามประเพณีเพราะพ่อแม่ถือปฏิบติักนัมาเหมือนกนั หากคน
ภายนอกชุมชนยงัมีรายละเอียดเพิ่มอีกวา่  พ่อแม่ให้มาส่งขา้วแช่ท่ีวดัใหญ่นครชุมน์ เพราะเป็นวดัท่ี
เป็นศูนยก์ลางของวดัมอญในเขตน้ี  แต่ตอ้งส่งขา้วแช่ท่ีวดัท่ีบา้นในชุมชนตนเองก่อนเป็นอนัดบั
แรก  ส่วนวดัมอญอ่ืน ๆ ใหไ้ปส่งเท่าท่ีกาํลงัจะไปส่งได ้ ซ่ึงจะครบทุกวดัหรือไม่ครบก็ได ้

สมยัก่อน การทาํบุญส่งขา้วแช่ท่ีวดั  ในวนัมหาสงกรานต์ จึงเป็นวนัท่ีพบเห็นภาพการ
เดินพดูคุยกนัไปตามทางเดินในหมู่บา้น  เพื่อนบา้นท่ีอยูใ่นละแวกเดียวกนัต่างพากนัชกัชวนกนัไป
ส่งขา้วแช่ดว้ยกนั  ระหวา่งทางผา่นครอบครัวอ่ืน ในหมู่อ่ืนๆ  คนต่างวยั  ไดม้าพบเจอกนั  ถามไถ่
สารทุกข์ สุกดิบต่อกนั   ในขณะท่ีคนหนุ่มสาวท่ีอยู่ต่างหมู่บา้นไดมี้โอกาสมาพบและ ไดม้าเห็น
หนา้พูดจาต่อกนั  อยา่งเปิดเผย   น่ีคือ ความเป็นเพื่อนบา้น ความเป็นชุมชนท่ีเคยมีมา หากปัจจุบนั
ภาพของการส่งข้าวแช่ท่ีวดั ได้เปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด  ถนนท่ีเคยมีคนเดินหาบขา้วแช่ 
พูดคุยกนัไประหว่างเดินไปวดั  กลับกลายเป็นขบวนรถใหญ่น้อย ขบัข่ีหลีกกนัไป เสียงพูดคุย
กลายเป็นเสียงบีบแตรไล่ใส่กนั เพื่อให้เร่งระยะเวลาให้เดินทางเร็วข้ึน  ภาพของความวุน่วายบน
ทอ้งถนนทาํให้ผูอ้าวุโสบา้นนครชุมน์หลายท่านท่ีในปัจจุบนัยงัคงเดินออกจากบา้นของตนเองไป
ส่งขา้วแช่ท่ีวดัใหญ่นครชุมน์   ไดแ้ต่พดูวา่ “คงไม่ไดไ้ปส่งขา้วแช่วดับา้นอ่ืนอีกแลว้  เพราะกลวัถูก
รถชนตายก่อนถึงวดั”   

ปัจจุบนั  ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ในวนัแรกน้ี  จะประสบปัญหาในเร่ืองของการสัญจร
ตามเส้นทางหลกัเลียบแม่นํ้ าแม่กลอง  โดยเฉพาะเส้นทางจากวดัตาผา วดัใหญ่นครชุมน์  แยกขา้ม
สะพานไปวัดม่วง ว ัดมะขาม ว ัดโพธ์ิโสภาราม ถนนสายหลักดังท่ีกล่าวมาน้ี  จะมีผู ้ข ับข่ี
รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถปิคอพั สวนทางกนัไปมา  ซ่ึงเป็นคนมอญทั้งสองฟากฝ่ังแม่นํ้ า ท่ีมีความ
ตั้งใจจะเดินทางไปส่งขา้วแช่ท่ีวดัให้ไดม้ากท่ีสุด  จนทาํให้วนัส่งขา้วแช่ในวนัแรกน้ี ประสบกบั
ปัญหาการจราจรติดขดัเป็นทางยาวจากหนา้วดัใหญ่นครชุมน์ไปถึงสะพานขา้มวดัม่วงท่ีปกติตอ้งรอ
ใหร้ถหลีกกนัเพราะเป็นสะพานท่ีแคบ เดินรถทางเดียวอยูแ่ลว้   
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ปัญหาท่ีพบอีกประการหน่ึง คือ ผูสู้งอายุท่ีเดินเทา้ไปส่งขา้วแช่ท่ีวดัมอญท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
มีจาํนวนนอ้ยลง  เม่ือสอบถามแลว้ไม่ใช่วา่มีปัญหาสุขภาพจนเดินทางไม่ไหว  แต่คาํตอบส่วนใหญ่
บอกว่า “ไม่มีทางเดินให้คนเดิน  มีแต่ถนนให้รถวิ่ง แลว้ต่อไปจะเดินเทา้กนัเป็นไหม แลว้เอาแต่
เสียงแตรบีบไล่ใส่กนั จะไดบุ้ญตรงไหน  คาํกล่าวทาํนองน้ี ทาํใหเ้ห็นถึงสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปจากอดีตท่ีเคยเป็น  วิถีชีวิตของคนมอญในชุมชน  ท่ีมีผูค้นเดินพูดคุย ทกัทายให้แก่กนั  ตลอด
เส้นทางไปส่งขา้วแช่ท่ีวดัในหมู่บา้นและต่างหมู่บา้นกนัไดเ้ลือนหายไปทีละนอ้ย 

วัดแรกท่ีคนมอญนครชุมน์จะต้องเดินทางไปส่งข้าวแช่ คือ ว ัดใหญ่นครชุมน์              
ในสมยัก่อนเกือบทุกบ้านจะมีสาแหรกหาบเอาสํารับขา้วแช่ หาบกันไป คุยกนัไปตามทางเดิน              
ในหมู่บา้นไปวดั  ซ่ึงการเดินทางในสมยัก่อนนั้นจะเป็นการเดินเทา้ ถนนหนทางไม่สะดวกเช่นทุก
วนัน้ี  มีผูอ้าวุโสเล่าให้ฟังว่า  “สมยัก่อนใช้เดิน  เร่ิมท่ีวดัใหญ่ ได้สามวดัก็บุญแล้ว วดัหลกั คือ           
วดัใหญ่นครชุมน์  วดัหวัหิน  วดัตาผา  วดัม่วง  เพราะใกลเ้คียงกบันครชุมน์มากท่ีสุด  วดับา้นม่วง
ขา้มเรือจา้ง ส่วนวดัหวัหิน  วดัตาผา เดินเอา  ถา้ใครไดส่ี้วดั ถือวา่พอแลว้”   

การเดินทางไปส่งขา้วแช่ตามประเพณีดงักล่าว  ในสมยัก่อนที่บา้นนครชุมน์ยงัมีหาด
ทรายอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าแม่กลอง  ดา้นหนา้วดัใหญ่นครชุมน์ ทอดตวัยาวไปจนถึงบริเวณสะพานขา้ม
แม่นํ้าไปฝ่ังวดัม่วง ไม่เลยบริเวณท่ีตั้งสถานีอนามยัในปัจจุบนั  จะไดย้ินเร่ืองเล่าเก่ียวกบัหาดทราย
นครชุมน์อยูไ่ม่นอ้ย   ถา้นบัยอ้นหลงัไปราวๆ 80 ปีท่ีผา่นมานั้น  คนนครชุมน์ทุกคนตอ้งไดว้ิ่งเล่น
และเดินทางบนหาดทราย  ผูอ้าวุโสที่มีอายุมากกวา่ 90 ปี ยืนยนัวา่  หาดทรายบา้นนครชุมน์มี
ขนาดกวา้งใหญ่มาก  ทรายละเอียดขาวสวย  พอถึงวนัสงกรานตไ์ดข้นทรายเขา้วดั  ใครจะไปส่ง
ขา้วแช่ก็ตอ้งลงหาดทราย  ขาไปเดินตอ้งเร็วหน่อย  ให้ทนักบัพระฉนัเชา้  พอขา้มแม่นํ้ าไปวดัม่วง  
วดัมะขาม ไดเ้สร็จ ขากลบั รายไหนๆ เป็นอนัตอ้งไดล้ม้ตวัลงนอน บนหาดทรายก่อนกลบัไปบา้น
ของตนเองทุกรายไป   

ประเด็นเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองของการไดบุ้ญมากเม่ือใช้จาํนวนวดัเป็นจาํนวนตดัสิน  
เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจอย่างมาก  ซ่ึงในอดีต  จาํนวนวดัท่ีมากไม่ไดมี้การกาํหนดว่ามากเท่าใด  จะมาก
เพียงใด จึงถือว่าเป็นบุญสูงสุด  เพราะการได้บุญมากน้อยในแต่ละยุคสมยัย่อมมีความหมายท่ี
แตกต่างกนั  ในยคุของการเดินเทา้  ลงเรือขา้มฟาก เพื่อไปส่งขา้วแช่ท่ีวดั  การไปส่งขา้วแช่แค่เพียง  
4 วดั ก็ถือวา่ไดบุ้ญมากท่ีสุด  หากในยุคท่ีมีจกัรยานเขา้มาเป็นพาหนะท่ีทาํให้คนลดเวลาเดินเทา้ลง
ไป และเพิ่มจาํนวนวดัไดม้ากข้ึน จาํนวน 4 วดั จึงดูเป็นเร่ืองธรรมดาของคนยุคนั้น  แต่ จาํนวนวดัก็
ไม่ไดถู้กระบุว่าตอ้งเป็นเท่าใด  ในเวลาต่อมา เม่ือถึงยุคของพาหนะท่ีทนัสมยั อย่างจกัรยานยนต ์ 
รถยนต์ รถปิคอพั และการเกิดข้ึนของถนนหนทาง และสะพานขา้มแม่นํ้ าท่ีแข็งแรงถาวรเช่ือมต่อ
บา้นนครชุมน์กบับา้นม่วง  ทาํให้จาํนวนวดัท่ีส่งขา้วแช่ไดข้องแต่ละครอบครัวเพิ่มจาํนวนข้ึนอยา่ง
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รวดเร็ว  แต่ก็ข้ึนกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวดว้ยเช่นกนั  เพราะไม่ใช่ทุกครอบครัวท่ี
มีพาหนะท่ีทนัสมยักนัทั้งหมด 

ในช่วง 4-5 ปี ก่อนหนา้น้ี  เกิดกระแสการทาํบุญ 9 วดั  ทาํให้มีผูท่ี้ช่ืนชอบในการทาํบุญ
ไดต้ั้งเป้าหมายในการทาํบุญ 9 วดั  ในงานประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือบุญส่งขา้วแช่ไปพร้อมกนั
ดว้ย   เหมือนท่ี นายคมสรร จบัจุ เคยไดเ้ล่าว่า “ชาวบา้นบางคนเขาคิดว่าถา้ส่ง 9 วดั จึงจะไดบุ้ญ
เยอะกวา่ใคร เพราะเด๋ียวน้ี อะไรๆก็ตอ้งเป็น 9 นาํโชค” ซ่ึงแสดงถึงการจาํแนกให้เห็นค่านิยมทาง
ความเช่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปของคนในชุมชน  เพราะมีคนนอกชุมชนท่ีไดม้าบอกเล่าในการเขา้ร่วม
กิจกรรมการทวัร์ 9 วดั ว่าไดผ้ลบุญท่ีดีมาก  คนในชุมชนบางคนท่ีไดรั้บฟังจึงมีความคิดอยากจะ
กระทาํตามเพื่อไดรั้บโชคเหมือนกนั  โดยไม่ไดเ้ขา้ใจถึงความหมายในการทาํบุญส่งขา้วแช่  หาก
ตอ้งการทาํบุญเพื่อใหค้รบจาํนวนเลข 9 ตามท่ีมีคนพดูไว ้ เพราะเลข 9 คือเลขดี และเป็นเลขมงคล   

การทาํบุญส่งข้าวแช่ของคนมอญนครชุมน์จึงมีความหมายเพิ่มมากข้ึน และ เป็น
ประเด็นในวงสนทนาในครอบครัวและหมู่ญาติสนิท มิตรสหายเม่ือมาลอ้มวงรับประทานขา้วแช่
ร่วมกันอยู่บ่อยคร้ัง  โดยเฉพาะครอบครัวใดท่ีมีการแบ่งหน้าท่ีกันไปส่งขา้วแช่ท่ีวดัแล้วไปเจอ
เหตุการณ์พิเศษ หรือมีอะไรท่ีไม่ปกติเหมือนท่ีเคยปฏิบติักนัมา  ก็จะนาํมาเป็นประเด็นพูดคุยกนั
อย่างออกรสชาติ  เช่น  บางครอบครัวให้จดัสํารับไปส่งท่ีวดัม่วง  นัง่รถจกัรยานยนตไ์ปส่งแต่ไป
เจอช่วงเวลาท่ีจราจรบนสะพานติดขดัอย่างมาก  เพราะมีรถปิคอพัสวนทางกนัจาํนวนมาก   แต่
เพื่อนบา้นท่ีเดินเทา้ตามหลงัมา กลบัเดินแซงหนา้ไปได ้เพราะลดัเลาะเดินไปตามขอบทางเดินบน
สะพาน ทาํให้มีการหยอกล้อกันว่า “เดินเท้าได้บุญมากจึงถึงวดัก่อน”  หรือ บางครอบครัวให้
ลูกหลานท่ีเป็นเด็กไปส่งขา้วแช่ท่ีวดั  ดว้ยความรีบร้อน เพราะแอบพนนักบัเพื่อนวา่บา้นใครจะส่ง
ขา้วแช่ไดม้ากกวา่กนั  ท่ีสําคญับา้นไหนจะส่งเสร็จเร็วท่ีสุดดว้ย   ทาํให้เกิดการหลงลืมภาชนะท่ีใส่
ขา้วแช่และเคร่ืองเคียงไวท่ี้วดัเป็นประจาํ  ไม่ใช่แต่เด็กน้อย  ผูใ้หญ่แลว้ บางคร้ังไปเจอญาติพี่นอ้ง 
หรือ คนรู้จกั  พอนัง่พกัคลายเหน่ือยพูดคุยกนั  ก็ไดว้างลืมไวท่ี้วดัเหมือนกนั  พอวนัรุ่งข้ึนตอ้งไป
ตามหาถว้ยชามของท่ีลืมไว ้ ซ่ึงบางทีไปลืมไวว้ดัไกลๆ ขา้มฝ่ังแม่นํ้าตอ้งข่ีจกัรยานยนตไ์ปอีกคร้ัง   

เหตุดงักล่าว ทาํให้ความนิยมในการทาํกระทงใส่สํารับขา้วแช่กลบัคืนมา เพราะจะไม่
ตอ้งกลวัวางลืม  เม่ือส่งขา้วแช่ถวายพระสงฆ์แลว้จะถวายไปทั้งกระทงเลย  ซ่ึงปกติ ถา้ส่งขา้วแช่
ดว้ยตนเอง  จะวางกระทงลงไปในถาดหรือกะละมงัท่ีทางวดัจดัแบ่งแยกตามประเภทอาหารไว ้ 
จากนั้นทางเด็กวดัจะมาจบัเทจดัวางให้สวยงาม  และแยกกระทงทิ้งไป  คนมอญนครชุมน์ท่ีใช้
กระทงใบตองบอกวา่ “สะดวก และไม่ตอ้งเสียเวลามาเก็บลา้งทาํความสะอาดให้เหน่ือยอีก” เพราะ
ถา้ใชถ้ว้ยชามจะตอ้งมาลา้งทาํความสะอาดเก็บเขา้ตูเ้ก็บของอีกคร้ังหน่ึง ทาํให้รู้สึกวา่ยงัมีงานคา้ง
อยูห่ลงัจากส่งขา้วแช่เสร็จแลว้  อีกประการหน่ึง  คนท่ีเลือกทาํกระทงก็เพราะเวลาถือสํารับขา้วแช่
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จะไม่หนกั  เพราะนํ้าหนกัของกระทงนั้นเบามาก  ไม่ตอ้งกลวัตกแตก บางคนจดัใส่ถุงพลาสติก ห้ิว
ไปไม่ตอ้งระวงัมาก  พอไปถึงหนา้วดั ก็หามุมแกะถุงพลาสติกจดัใส่กระทงท่ีวางบนถาดและยกไป
ส่งท่ีศาลาวดัก็สะดวกเรียบร้อยดี   

 

 
 

ภาพท่ี 21 เด็กวดัรับสาํรับขา้วแช่จากผูส่้งท่ีหนา้บนัไดศาลาหอฉนั วดัใหญ่นครชุมน์  
 

ภาพท่ี 22 บรรยากาศดา้นบนของศาลาหอฉนัวนัส่งขา้วแช่ท่ีวดัใหญ่นครชุมน์ 
ภาพท่ี 23 บรรยากาศการส่งขา้วแช่ท่ีวดัใหญ่นครชุมน์ 
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เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
เช่นในอดีต  พอส่งขา้วแช่ท่ีวดัเรียบร้อยแลว้  จะมีการนาํ ส ารับชุดที่ 4  ไปทาํความ

เคารพเครือญาติ หรือ ญาติผูใ้หญ่ท่ีอยู่ในบ้านนครชุมน์และท่ีอยู่ต่างถ่ิน เช่น  บา้นท่าอิฐ  บ้าน
มะขาม  บา้นม่วง  ท่ีตลาดอาํเภอบา้นโป่ง หรือต่างจงัหวดั ท่ีตาํบลหวายเหนียว จงัหวดักาญจนบุรี   
จะจดัเหมือนสามชุดแรก  แต่จะตดัผลไม ้หรือ ขนมหวาน โดยเลือกอย่างใดอย่างหน่ึงแทน ตน้ผ ี
หรือ ผูน้าํครอบครัวท่ีไดจ้ดัเตรียมสาํรับขา้วแช่ไว ้ จะตรวจดูความเรียบร้อยอีกคร้ังและจะเอ่ยรายช่ือ
ญาติผูใ้หญ่ท่ีนับถือมาให้คนในครอบครัวนาํสํารับขา้วแช่ไปส่งให้ท่ีบา้น  ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็น
บา้นญาติเดิมๆท่ีพ่อแม่ปู่ ย่าตายายเคยได้ส่งกนัมาก่อนแล้ว  เด็กๆ ท่ีไปส่งขา้วแช่ท่ีวดั ส่วนหน่ึง
กลบัมาจะไปอาบนํ้ าเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายใหม่  เพราะเดินวิ่งเล่นตลอดทางมาแลว้  ในอดีต ทั้งเด็ก
และผูใ้หญ่จะตอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ทุกคน  เพราะตอ้งเดินไกล ขา้มนํ้ า และเดินลุยทราย ริมแม่นํ้ า
กนัมา   ปัจจุบนั แมจ้ะมีพาหนะเดินทางสะดวกแลว้  แต่ดว้ยความรีบเร่งและอากาศท่ีร้อนจดั  ทาํให้
เหง่ืออกมา  คนส่วนใหญ่จึงตอ้งอาบนํ้ าเปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ดว้ย  สมาชิกในครอบครัวท่ีจะนาํสํารับ
ขา้วแช่ไปทาํความเคารพญาติผูใ้หญ่จะจดัแบ่งกนัไป  ตามจาํนวน  โดยประมาณแลว้จะเฉล่ียอยู่ท่ี
ครอบครัวละไม่เกิน 5-10 คน  เพราะญาติผูใ้หญ่ท่ีมีอยูเ่หลือนอ้ยลงไปทุกปี  เช่น ครอบครัวของนาย
ธีระยุทธ สังมิ มีญาติผูใ้หญ่ท่ีตอ้งส่งขา้วแช่ให้อยู ่5 ครอบครัว  คือ คุณลุงญาติทางพ่อ  คุณลุงญาติ
ทางแม่แต่ไม่ใช่คนมอญ   คุณแม่ของเพื่อนสนิทท่ีเป็นคนไทยตลาดบา้นโป่ง  คุณพ่อ -คุณแม่ของ
สะใภ ้และ คุณยายแม่ชี ท่ีสํานักแม่ชีศานตินนัทวนั  ซ่ึงแต่ก่อนนั้น มีญาติผูใ้หญ่ท่ีตอ้งส่งขา้วแช่
มากกว่าน้ี  แต่เม่ือญาติผูใ้หญ่เสียชีวิตลงไปเร่ือยๆ  จาํนวนจึงลดลง คงเหลือเพียงท่ียงัมีชีวิตอยู ่   
และไม่ได้จาํกดัว่าตอ้งเป็นคนมอญดว้ยกนั  จะเป็นคนไทย คนจีน หรือ คนเช้ือสายไหนก็ส่งได ้ 
เพราะเป็นญาติผูใ้หญ่หรือคนท่ีเรายอมรับและเคารพนบัถือ 

มีบางครอบครัวท่ีมีญาติผูใ้หญ่อยูต่่างจงัหวดั เช่น  เครือญาติท่ีไปตั้งรกรากท่ีตาํบลหวาย
เหนียว  จงัหวดักาญจนบุรี  เช่น ครอบครัวของนายคมสรร จบัจุ  ก็จะนาํสํารับขา้วแช่ไปทาํความ
เคารพญาติผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นพี่สาวแท้ๆ ของแม่ทุกปี  สมยัก่อนจะไปกนัทั้งครอบครัว  แต่ปัจจุบนั จะ
ไปกบัเพื่อนบา้นท่ีมีญาติพี่น้องอยู่ท่ีหวายเหนียวเช่นเดียวกนั  โดยอาศยัติดรถปิคอพัไปกนัหลาย
ครอบครัว   

แต่ก่อนนั้น เม่ือนาํสํารับขา้วแช่ไปทาํความเคารพญาติผูใ้หญ่แล้ว จะไม่รดนํ้ าดาํหัว
ผูใ้หญ่เช่นในวนัสงกรานต ์เหตุเพราะท่ีส่งขา้วแช่ไปคารวะผูใ้หญ่นั้น คือ การไปแสดงความเคารพ
สูงสุด แสดงใหเ้ห็นถึงความรักและความกตญัํูท่ีมีต่อญาติผูใ้หญ่  เม่ือไดรั้บพรแลว้ก็จะไดส้นทนา
ปราศยัต่อกนั   ปัจจุบนัในวนัส่งขา้วแช่วนัแรก จะมีการส่งขา้วแช่และขนมมาจาํนวนมาก ถา้คน
สูงอายบุา้นไหนมีของกินมาก แสดงวา่ญาติเยอะ ลูกหลานมีอยูมี่กิน  จึงส่งขา้วแช่มาทาํความเคารพ
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ไดม้าก   ปัจจุบนัน้ี  ในบา้นนครชุมน์เร่ิมมีครอบครัวท่ีมีคนสูงอายุนอ้ยลงไปเร่ือยๆ  สาเหตุเพราะ
เสียชีวติลงไปทุกปี   หากเป็นบา้นใกลเ้รือนเคียงท่ีทาํขา้วแช่เหมือนกนั  ก็จะจดัเป็นส ารับชุดที่ 7  ซ่ึง
มีอาหารไม่ตอ้งใหค้รบทุกรายการ   จะเป็นขนมอยา่งใด อยา่งหน่ึง หรือ ผลไมแ้ทนก็ได ้   

ส่วนการส่งขา้วแช่ไปไหวศ้าลเจา้พ่อ หรือ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีนบัถือ เช่น วิหารปากี  ก็จะมี
จาํนวนเพิ่มมากข้ึน  เช่นเดียวกบัการท่ีผูห้ญิงท่ีแต่งงานถือผีใหม่แล้ว  ก็สามารถทาํบุญส่งขา้วแช่
ให้กบัผีตระกูลเดิมไดซ่ึ้งตอ้งทาํนอกบา้น  โดยจดัชุดอาหารส ารับชุดที่ 6 วางกลางแจง้นอกร้ัวบา้น 
ใหผ้เีดิมของตนเองมารับขา้วแช่ท่ีเซ่นไหว ้ เพื่อแสดงความกตญัํูกตเวทีต่อบุพการีและบรรพบุรุษ
ของตนเอง  ปัจจุบนัจะมีแค่ผูสู้งอายเุท่านั้นท่ียงัคงกระทาํการเซ่นไหวชุ้ดน้ี   

ในการเล้ียงรับรองแขกหรือญาติมิตร  ส่วนมากจะจดั ส ารับชุดที่ 8  ไวรั้บรองญาติพี่
นอ้ง  เพื่อนสนิท  ส่วนมากจะมาหากนัในเยน็หรือคํ่าของวนัสงกรานต ์และเชา้วนัรุ่งข้ึนหลงัจากไป
ส่งขา้วแช่ท่ีวดัเสร็จเรียบร้อยแลว้  ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนสนิทท่ีไดมี้การบอกกล่าวเชิญชวนกนัไว้
ล่วงหนา้แลว้ตั้งแต่เร่ิมเตรียมงาน    เพราะมิฉะนั้นอาจจะเตรียมอาหารไม่ไดพ้อดีกบัจาํนวนเพื่อนท่ี
มาร่วมวงขา้วแช่ด้วยกนั    บางครอบครัวถึงกับตอ้งไปหุงขา้วสวยในหมอ้ไฟฟ้ามาเพิ่ม  เพราะ
จะตอ้งเก็บขา้วท่ีหุงไวส้าํหรับส่งขา้วแช่เพื่อส่งในเชา้วนัรุ่งข้ึนอีกหน่ึงวนั อีกทั้งไดจ้ดัเตรียม  ส ารับ
ชุดที่ 9  ซ่ึงเป็นอาหารครบชุดเหมือนสํารับท่ี 1-3  แต่จะไม่มีผลไม ้ มีแต่ขนมให้เพียงอยา่งเดียว  
โดยจดัใส่ถุงให้ญาติท่ีมาจากต่างจงัหวดั  ไดน้าํกลบัไปให้ญาติพี่นอ้งท่ีไม่ไดม้าดว้ยไดรั้บประทาน  
ซ่ึงสาํรับชุดท่ี 9 จะตกัแบ่งออกไวต้ั้งแต่แรก  ให้ครบตามจาํนวนท่ีไดเ้คยติดต่อหรือรับรู้กนัไวก่้อน
หนา้น้ี  

การติดต่อญาติพี่น้องเพื่อสอบถามจาํนวนของญาติท่ีจะมาร่วมงานประเพณีนั้นมีความ
จาํเป็นอย่างมาก  เพราะหมายถึงการตอ้งเตรียมอาหารให้ครบพอกบัจาํนวนของญาติพี่น้องหรือ
เพื่อนฝูงท่ีจะมา  หากไม่ได้มีการสอบทานจาํนวนกันแล้ว  อาจเกิดความไม่พึงพอใจท่ีไม่ได้
รับประทานข้าวแช่ทั้งๆท่ีมาถึงบ้านแล้ว  เพราะส่ิงท่ีคาดหมายในการมาบ้านคร้ังน้ี คือ การได้
รับประทานขา้วแช่ท่ีปีหน่ึงจะไดมี้โอกาสสักคร้ังหน่ึง  ถา้พลาดแลว้ จะตอ้งรอไปอีก 1 ปี  ถึงจะได้
รับประทานขา้วแช่ท่ีบา้นนครชุมน์แห่งน้ี  ในอีกประการหน่ึง  การไดติ้ดต่อกนัก่อนนั้นจะไดรู้้ว่า
สายตระกลูหรือเครือญาติของเรานั้นมีความเป็นอยูอ่ยา่งไร  เจ็บไขไ้ดป่้วยหรือไม่  และจะทราบได้
วา่จะตอ้งจดัเตรียมท่ีพกัใหญ้าติพี่นอ้งท่ีมาจากต่างจงัหวดัเป็นจาํนวนเท่าไร   และญาติพี่นอ้งท่ีจะมา
อยูด่ว้ยจะอยูถึ่งวนัจดังานประเพณีสงกรานตป์ระจาํปีของหมู่บา้น หรือไม่  เพราะนัน่หมายถึง การ
ได้ร่วมกันส่งข้าวแช่และทาํบงัสุกุลอัฐิของบรรพบุรุษร่วมกันในประเพณีสงกรานต์ด้วย ส่วน
สุดทา้ยท่ีจดัใส่ถุงฝากไปใหญ้าติพี่นอ้งท่ีไม่สามารถมาร่วมงานบุญส่งขา้วแช่ได ้ ก็เพื่อให้เครือญาติ
ได้รับบุญท่ีได้ทาํข้ึนผ่านทางข้าวแช่ท่ีจดัไปให้  โดยมีความหวงัว่า ปีหน้าญาติพี่น้องคงได้มา
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รับประทานขา้วแช่ร่วมกนัพร้อมหนา้พร้อมตาทั้งครอบครัว  และ ยงัเป็นการแสดงความระลึกถึงไป
ยงัเครือญาติท่ีร่วมตระกลูเดียวกนัอีกดว้ย  

 

 ในปัจจุบัน  คนมอญนครชุมน์ลดจาํนวนวนัในการส่งข้าวแช่ตามประเพณีปะลอง
เปิงดา้จก์ หรือ บุญส่งขา้วแช่ เหลือเพียง  2  วนั   โดยจะประกอบพิธีกรรมในระหวา่งวนัท่ี  13-14 
เมษายน  โดยถือวา่เป็นวนัสาํคญัท่ีสุดคือ วนัท่ี 13 เมษายน  จะตอ้งกระทาํพิธีทุกขั้นตอนตามท่ีกล่าว
มาแลว้โดยจะเน้นให้ส่งวดัมอญให้ไดค้รบทุกวดั  ในท่ีน้ีคือ 9 วดั  เพื่อท่ีจะไดบุ้ญมากท่ีสุด ตาม
ความเช่ือของการทาํบุญเกา้วดั  ท่ีคนในหมู่บา้นส่วนหน่ึงไดมี้ความสนใจในเร่ืองอานิสงคข์องการ
ทาํบุญ 9 วดั แลว้จะไดบุ้ญสูงสุด  หรือ ไดบุ้ญเพิ่มมากข้ึน  จากท่ีไดรั้บมาแลว้จากการส่งขา้วแช่ตาม
ความเช่ือท่ีเกิดข้ึนจากประเพณีดงักล่าว  

กล่าวโดยสรุป ในประเด็นความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนในยุคก่อนปี พ.ศ. 
2530 กบัยคุปัจจุบนั กล่าวคือ   

ประการแรก  การเตรียมงานท่ีเปล่ียนจากการพึ่งพิงธรรมชาติ เขา้ป่า ตดัไมม้าทาํฟืน 
หรือ หาปลามาทาํอาหาร  ตลอดจนตาํขา้ว  หุงขา้วเตาฟืน  มา เป็น การพึ่งพาความทนัสมยัและ
เทคโนโลยีสมยัใหม่  ซ้ือหาวตัถุดิบดว้ยเงิน  สีขา้วดว้ยเคร่ือง  หุงขา้วดว้ยหมอ้ไฟฟ้า  หรือ การได้
ใชน้ํ้าประปาแทนการเขน็รถไปเอานํ้าจากแม่นํ้าแม่กลอง  

ประการถดัมา การปรับเปล่ียนระยะเวลาในการปฏิบติัตามประเพณี จากจาํนวน 3 วนั 
ไดป้รับลดลงมาเหลือ 2 วนั  ดว้ยเหตุผลของคนในชุมชนท่ีมองวา่มีเวลานอ้ย มีภาระตอ้งทาํงานอ่ืน 
และผลกระทบจากความเจริญทางการคมนาคม ท่ีมีพาหนะและเส้นทางท่ีเดินทางไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็วข้ึน 

ประการสุดทา้ย  ขั้นตอนของพิธีกรรมถูกปรับเปล่ียนโดยไม่รู้ความหมายของประเพณี  
เช่น  การกล่าวคาํขอพรตามประเพณีท่ีมีการปรับเปล่ียนถอ้ยคาํ  หรือต่อเติม ทาํให้ความหมายเดิม
เปล่ียนแปลงไป   

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้น  มิไดเ้กิดจากสังคมภายในชุมชนเพียงสาเหตุเดียว  การ
ปะทะสังสรรคท์างวฒันธรรมระหวา่งคนในและคนนอกชุมชน  หรือ แมแ้ต่การปรับรับวฒันธรรม
ระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุท่ี เกิดข้ึนในสังคมไทยย่อมมีโอกาสเกิดข้ึนได้อยู่ตลอดเวลา  ความ
เปล่ียนแปลงในประเด็นท่ียกเปรียบเทียบระหวา่งยุคสมยัท่ีนาํเสนอขอ้มูลให้เห็นขา้งตน้  ดงัขอ้มูล
สนบัสนุนท่ีจะเสนอใหเ้ห็นภาพของความเปล่ียนแปลงในสังคมมอญนครชุมน์ในคร้ังน้ี 
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5. สงกรานต์: หาบข้าวแช่ ออกร้านอาหารรามัญ 
จากขอ้มูลในยุคก่อน คนมอญนครชุมน์จะส่งขา้วแช่ติดต่อกนัสามวนั  และทาํครบทุก

ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  ต่อมาไดมี้การลดวนัในการประกอบพิธีตามประเพณีบุญส่งขา้วแช่  เหลือ
เพียงแค่สองวนั   จากคาํบอกเล่าของผูอ้าวุโสในบา้นนครชุมน์ไดบ้อกไวว้า่  “ถา้เป็นการทาํพิธีตั้ง 
“ฮอ๊ยซงักราน” ก็จะทาํครบทั้งสามวนัเลยก็ได ้ แต่ถา้ทาํการส่งขา้วแช่ท่ีวดั  ปกติบา้นนครชุมน์จะทาํ
แค่สองวนั  แต่เห็นบา้นอ่ืนเขาทาํกนัสามวนั  วดัใหญ่นครชุมน์ก็ตอ้งตั้งรับไวส้ามวนัเหมือนกบัท่ีวดั
อ่ืนเขาทาํกนั”   

ท่ีเป็นเช่นน้ีก็อาจจะเป็นเพราะวดัใหญ่นครชุมน์ได้มีการก่อสร้างโบสถ์ใหม่มาเป็น
ระยะเวลาอนัยาวนาน  ในระยะหลังท่ีโบสถ์ใกล้เสร็จ  ทางวดัและหมู่บ้านจึงเห็นควรจดังาน
ประเพณีเพื่อเป็นการเตรียมการฉลองโบสถ์ จึงมีการจดัประเพณีประจาํปีใหญ่ๆหลายคร้ัง  งาน
สงกรานต์ประจาํปีจึงเป็นใหญ่อีกงานหน่ึงท่ีทางวดัจะตอ้งจดัข้ึนเพื่อจดัหาเงินทาํบุญ ผา้ป่าสมทบ
ในการก่อสร้างโบสถ์หลงัใหม่ให้แลว้เสร็จ  ในวนัท่ี 15  เมษายน จะกาํหนดให้มีขบวนแห่นาง
สงกรานต์ หาบขา้วแช่ และแห่นก แห่ปลา   ซ่ึงในขบวนแห่น้ี  จะมีการจดัร้ิวขบวนท่ีมีการ “หาบ
ขา้วแช่”  โดยการใชส้าแหรกหาบขา้วแช่ท่ีใส่กระทงใบตองวางในถาดใส่ในกระจาด โดยผูห้าบขา้ว
แช่ จะเดินร่วมขบวนกนัไปตามเส้นทางหลกัของหมู่บา้น   นายคมสรร จบัจุ  ประธานกลุ่มอนุรักษ์
วฒันธรรมมอญนครชุมน์ ท่ีเป็นตวัตั้งตวัตีในการจดัขบวนแห่นางสงกรานตแ์ละมีขบวนหาบขา้วแช่
ข้ึนมา  เน่ืองมาจากในระยะหลงั  ประเพณีส่งขา้วแช่ของคนมอญนครชุมน์ไดเ้ปล่ียนแปลงไปมาก  
จากท่ีเคยยกสํารับขา้วแช่เดินถือมาท่ีวดั  และหาบขา้วแช่ไปวดัเป็นจาํนวนมากไดเ้ลือนหายไป จน
แทบจะจาํภาพของการหาบขา้วแช่ไม่ไดแ้ลว้   คนรุ่นใหม่ท่ีไม่เคยกินขา้วแช่และไม่เคยรับรู้ในวิถี
ชีวติของคนในสมยัก่อนในการถือปฏิบติัตามประเพณี จะไดมี้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน   

ขบวนหาบขา้วแช่ท่ีจดัไวใ้นขบวนแห่นางสงกรานต์ไดรั้บความสนใจจากคนในนคร
ชุมน์และคนทัว่ไปไดม้ากทีเดียว  สังเกตไดจ้ากจาํนวนคนท่ีเป็นเด็กและเยาวชนท่ีแต่งกายแบบมอญ
ท่ีเขา้ร่วมขบวนแห่เพิ่มข้ึนทุกปี  อีกทั้ง มีคนทัว่ไปท่ีไดม้าชมขบวนแห่นางสงกรานตแ์ละหาบขา้ว
แช่กนัอยา่งเนืองแน่น     

ในอีกดา้นหน่ึงของการจดังานกิจกรรมในวนัสงกรานต์  ทางวดัใหญ่นครชุมน์ไดจ้ดัให้
มีการจดันิทรรศการอาหารรามญั  ซ่ึงมีการนาํอาหารพื้นบา้นทั้งในชุมชนและทอ้งถ่ินมาออกร้านให้
ผูม้าเท่ียวงานไดเ้ลือกชิมและทาํบุญตามกาํลงัศรัทธา  ขา้วแช่เป็นอาหารท่ีถูกกาํหนดไวเ้ป็นอนัดบั
แรกในการจดัเป็นสาํรับอาหารรามญัตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติและผูม้าเท่ียวชมงาน  โดยมีกลุ่มแม่ครัว
ของวดัใหญ่นครชุมน์เป็นผูดู้แลรับผดิชอบ   ขา้วแช่และเคร่ืองเคียงทั้งหลายท่ีนาํมาจดัเป็นสํารับขา้ว
แช่ไวบ้ริการให้ผูม้าเท่ียวงานได้ลองสัมผสักบัรสชาติขา้วแช่มอญนั้น  ส่วนหน่ึงจะทาํข้ึนมาใหม่
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เป็นพิเศษ  อีกส่วนหน่ึงจะนาํมาจากสํารับขา้วแช่ท่ีมีผูม้าส่งขา้วแช่ถวายแด่พระสงฆท่ี์วดัใหญ่นคร
ชุมน์ตลอดทั้งสามวนั 

เม่ือประมวลเร่ืองราวความเป็นมาของประเพณีบุญส่งข้าวแช่ในสังคมวฒันธรรม             
มอญนครชุมน์โดยละเอียดแลว้  ผูว้จิยัจกัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประมวลและวิเคราะห์ให้
เห็นถึงนยัของประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก (บุญส่งขา้วแช่) ท่ีส่งผลต่อชุมชนและคนมอญนครชุมน์           
ในแง่มุมใดบา้ง  อนัจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในสังคมและวฒันธรรมมอญไดใ้นท่ีสุด 
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บทที ่ 4 

บทวเิคราะห์: ความหมายและบทบาทของประเพณีบุญส่งข้าวแช่ 

 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการ
นาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั ประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก  ในบทท่ีผ่านมานั้น  ไดน้าํเสนอให้เห็นถึงความ
เป็นมาของประเพณีท่ีเช่ือมโยงกบัคาํบอกเล่าของคนในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัความเช่ือทางศาสนาท่ีแสดง
ผา่นประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก (บุญส่งขา้วแช่)  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์
ของชุมชนและทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไขสภาพชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั  ผูว้ิจยัมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อท่ีจะค้นหาและตอบคาํถามจากวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวใ้นการศึกษาให้ครบถ้วนและมากท่ีสุด  
ภายใตก้รอบการวิเคราะห์ใน 3 ประเด็นหลกั คือ พฒันาการและความหมายของประเพณีปะลอง
เปิงดา้จก์ในมิติของคนมอญนครชุมน์  บทบาทหนา้ท่ีของประเพณีและพิธีกรรมท่ีปรากฏ และปัจจยั
ใดบา้งท่ีมีส่วนส่งเสริมให้ประเพณีดงักล่าวยงัดาํรงอยู่ในสังคมไทย ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวฒันธรรมของคนมอญนครชุมน์ 

1. พฒันาการของประเพณปีะลองเปิงด้าจ์ก (บุญส่งข้าวแช่) 

ประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก (บุญส่งขา้วแช่) เป็นประเพณีท่ีปรากฏพบเห็นได้ในชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีมีผูท่ี้สืบเช้ือสายมาจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ  โดยจดัข้ึนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ ระหวา่ง
วนัท่ี 13 -15 เดือน เมษายนของทุกปี โดยภาพรวมของประเพณีในชุมชนมอญทัว่ไปนั้น จะมีการ
ประกอบพิธีกรรมในการบูชาเทวดา  การถวายขา้วแช่แด่พระสงฆท่ี์วดั ในท่ีน้ีคือ วดัมอญในทอ้งถ่ิน 
และ การนาํขา้วแช่ไปเคารพญาติผูใ้หญ่หรือผูอ้าวุโสท่ีเคารพนบัถือ ทั้งในหมู่บา้นและนอกหมู่บา้น
ดว้ย  ซ่ึงจะตอ้งยึดถือปฏิบติัทุกปี   และจะทาํเพียงปีละหน่ึงคร้ังเท่านั้น ภายในระยะเวลา 3 วนั              
ในความเช่ือว่าเม่ือจดัทาํอาหารน้ีและได้ส่งตามประเพณีครบถ้วนแล้ว จะได้บุญท่ียิ่งใหญ่ให้กบั
ตนเองและครอบครัว 

จากการศึกษาถึงพฒันาการของประเพณีโดยทัว่ไป  จะเห็นได้ว่า ประเพณีปะลอง
เปิงดา้จ์ก (บุญส่งขา้วแช่)  มีความเป็นมาตามความเขา้ใจท่ีถูกนาํเสนอผ่านวรรณกรรม  งานทาง
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วิชาการ  ตาํนาน  และคาํบอกเล่า  ท่ีมีเคา้โครงมาจากแหล่งท่ีมาเดียวกนั  คือ ตาํนานมหาสงกรานต ์
ตามจารึกท่ีไดป้รากฏในวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม  ว่าดว้ยเร่ืองของเศรษฐีหุงขา้วพิเศษเพื่อขอ
บุตร และไดรั้บพรตามคาํขอ  อนัเน่ืองมาจากกรรมวธีิในการหุงขา้วน้ี  ไดก้ลายมาเป็นตาํนานขา้วแช่
ในสังคมไทย  การศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีของชุมชนมอญในสังคมไทย  ตั้งแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบนัน้ี   เม่ือมีการนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่) 
จะเห็นวา่ ไดมี้การอา้งอิงตาํนานท่ีมาจากจารึกฯดงักล่าวเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั  อีกทั้งมีการระบุวา่
เป็น “อาหารในพิธีกรรม”  พร้อม ๆ กบัเป็น “อาหารตามประเพณี” 

จากวรรณกรรมต่าง ๆ ทั้งบทความ สารคดี หรือ ข่าวประชาสัมพนัธ์ท่ีนาํเสนอขอ้มูล
ความเป็นมาของขา้วแช่ โดยรวมจะหยิบยกนาํเอาตาํนานสงกรานตท่ี์นาํมาจากจารึกวดัพระเชตุพน
วิมลมงัคลารามดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ใช้เป็นขอ้มูลอา้งอิงให้เกิดความน่าเช่ือถือและน่าสนใจมากข้ึน    
นอกจากน้ี  ได้มีการนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัขา้วแช่ในอีกลกัษณะหน่ึง  คือ การเช่ือมโยงเร่ืองราว
ความเป็นมาของขา้วแช่ใหมี้บทบาทในสังคมไทย  โดยขอ้มูลท่ีนาํเสนอจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัขา้ว
แช่ในฐานะ “วฒันธรรมมอญทีแ่พร่จากหมู่บ้านเข้าไปสู่พระราชวัง”  ผา่นสตรีสูงศกัด์ิเช้ือสายมอญ
นาํข้ึนถวายแด่พระมหากษตัริยไ์ทย  จนกลายเป็นอาหารท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็น “ข้าวแช่เสวย 
อาหารต ารับชาววัง”  นับเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมอาหารของชาวมอญให้กวา้งขวางออกไป
กลายเป็นอาหารชั้นสูง แลว้ต่อมากลบัไดมี้การถ่ายทอดวฒันธรรมอาหารมอญชนิดน้ีกลบัลงมาสู่
ชาวบา้นอีกคร้ังในนามของ “ขา้วแช่เมืองเพชร”  เม่ือคร้ังท่ีรัชกาลท่ี 4  ไดเ้สด็จเยือนพระนครคีรี 
หรือเขาวงั จงัหวดัเพชรบุรี  ขา้ราชบริพารในวงัไดส้อนให้ขา้ราชการจงัหวดัเพชรบุรี ไดท้าํขา้วแช่   
ทาํให้คนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี  ไดรู้้จกัและหัดทาํ จึงเป็นท่ีมาของขา้วแช่เมืองเพชรบุรี  การ
นําเสนอสูตรอาหารตาํรับพิเศษ  “ข้าวแช่ชาววงั” ได้ถูกผสมผสานความพิเศษให้มากข้ึนและ
กลายเป็นอาหารท่ีได้รับความนิยมรับประทานกลายมาเป็น “ข้าวแช่คลายร้อน” อาหารประจาํ
ฤดูกาลท่ีใคร ๆ ก็รู้จกั และในรอบหน่ึงปีจะมีการทาํข้าวแช่ในฤดูร้อนเท่านั้น ประกอบกบัการ
ประดิษประดอยอยา่งชาววงัเป็นการเพิ่มความเป็นพิเศษในขา้วชาวมอญเดิมจนถูกหลงลืม  วนัน้ีคน
ต่าง ก็เขา้ใจกนัว่า “ขา้วแช่ชาววงั” เป็นของตน้ตาํรับท่ีทาํกนัเฉพาะในร้ัวในวงั ท่ีมีลกัษณะพิเศษ 
วจิิตรประดิดประดอยสวยงาม  และหารับประทานไดย้าก   

ขณะท่ีชุมชนคนไทยเช้ือสายมอญบางแห่งกลบัแสดงออกวา่ “ขา้วแช่” เป็นอาหารของ
กลุ่มชาติพันธ์ุตน ใช้แสดงให้เ ห็นถึง อัตลักษณ์ทางว ัฒนธรรมของชุมชน  ใช้เ ป็นเคร่ือง
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ประชาสัมพนัธ์หมู่บา้นใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจบริโภค  “อาหารประจาํทอ้งถ่ิน”  ในปัจจุบนัน้ีเรา
จึงพบว่าขา้วแช่มีหลายบทบาท เช่น เป็นอาหารของชาวบา้นมอญ อาหารในพิธีกรรม  ประเพณี
ทอ้งถ่ิน   อาหารตน้ตาํรับชาววงั  และเป็นอาหารตามฤดูกาล   ดงันั้นขา้วแช่ในวนัน้ีจึงมีความเขา้ใจ
ท่ีหลากหลายมิติของผูค้นท่ีอยูใ่นสังคมไทย  

หากเราทาํความเขา้ใจแค่เพียงพฒันาการของ “ขา้วแช่”  หรือ เปิงดา้จก์  ท่ีเป็นเพียงส่วน
หน่ึงของประเพณีวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ  ในฐานะของอาหารของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีไว้
สําหรับบริโภค ย่อมทําให้ไม่ได้เห็นถึงพัฒนาการของอาหารท่ีมีบ่อเกิดมาจากประเพณีท่ีมี
ความหมายท่ีรองรับด้วยระบบความเ ช่ือแต่อย่างใด  การวิ เคราะห์ค้นหาพัฒนาการทาง
ประวติัศาสตร์ของประเพณีปะลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่) นั้น  จึงตอ้งทาํการวิเคราะห์อยูใ่นบริบท
ทางสังคมวฒันธรรมของคนมอญนครชุมน์   โดยทาํความเขา้ใจลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเพณีกบัโครงสร้างทางสังคม  โดยมีกรอบในการวิเคราะห์ถึงองคป์ระกอบต่างๆท่ีปรากฎในแต่
ละขั้นตอนของประเพณี  ในท่ีน้ี หมายรวมถึงสัญลกัษณ์ในพิธีกรรม ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ในสังคมดว้ยเช่นกนั 

 

2.  ความหมาย: สัญลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 ประเพณีบุญส่งขา้วแช่ เป็นประเพณีท่ีปรากฏพบเห็นไดใ้นชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผูท่ี้สืบเช้ือ
สายมาจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ  โดยภาพรวมของประเพณีในชุมชนมอญทั่วไปนั้ น  จะมีการ
ประกอบพิธีกรรมในการบูชาเทวดา  การถวายขา้วแช่แด่พระสงฆท่ี์วดั ในท่ีน้ีคือ วดัมอญในทอ้งถ่ิน 
และ การนาํขา้วแช่ไปเคารพญาติผูใ้หญ่หรือผูอ้าวุโสท่ีเคารพนบัถือ ทั้งในหมู่บา้นและนอกหมู่บา้น
ดว้ย   ซ่ึงจะตอ้งยดึถือปฏิบติัทุกปี  และจะทาํเพียงปีละหน่ึงคร้ังเท่านั้น  ภายในระยะเวลา  3 วนั  ใน
ความเช่ือวา่เม่ือจดัทาํอาหารน้ีและไดส่้งตามประเพณีครบถว้นแลว้ จะไดบุ้ญท่ียิ่งใหญ่ให้กบัตนเอง
และครอบครัว (คมสรร  จบัจุ, 2553)  
 การประกอบพิธีกรรมจะดาํเนินการจดัข้ึนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ ระหวา่งวนัท่ี 13 -
15 เดือน เมษายนของทุกปี  และจะกระทาํภายในระยะเวลา 3 วนัน้ีเท่านั้น   แต่การเตรียมงานจะ
ดาํเนินการล่วงหน้าก่อนหลายวนั  ได้แก่ การทาํความสะอาดบ้านเรือน  ครัวและการทาํอาหาร
บางอย่างล่วงหน้าไวก่้อนวนัท่ี 13 เมษายน ซ่ึงจะตอ้งมีสมาชิกในครัวเรือนและเครือญาติในสาย
ตระกูลมาช่วยจดัเตรียมงานด้วย ซ่ึงปัจจุบนัสมาชิกในครัวเรือนไปทาํงานต่างถ่ิน และมีการส่ง
ลูกหลานไปเรียนต่อนอกหมู่บา้น ทาํให้กาํลงัคนในการเตรียมงานนอ้ยลงไป  อาหารบางชนิดจึงถูก
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ปรับเปล่ียนไปจากเดิม  เช่น  การนาํหมูทอด  กุนเชียงทอด มาแทน และการซ้ือขนมขา้วเหนียวแดง 
และกาละแมจากร้านคา้เพื่อลดทอนเวลาในการเตรียมงานใหน้อ้ยลง 
 ในส่วนท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางพิธีกรรมท่ีปรากฏ ประกอบไปดว้ย 
 “ฮ๊อยซังกราน”  เป็นเสมือนศาลเพียงตา ตามความเขา้ใจของคนมอญนครชุมน์ คือ ศาล
ของเทวดาหรือนางสงกรานต ์ ท่ีจะมารับเคร่ืองบวงสรวง  ในอดีต การทาํ “ฮอ๊ยซงักราน”  ส่วนใหญ่
จะเป็นไมไ้ผ่   โดยพวกผูช้ายไปเตรียมไมล้าํประมาณใหญ่กวา่ขอ้มือ  4  ตน้  ให้ความสูงประมาณ
ระดบัจมูก ตา เพื่อจะไดย้กสํารับได ้มาตอกเป็นเสาข้ึนมาประมาณ 50 – 60 เซนติเมตร เลือกท่ี
กลางแจง้หน้าบา้น เอาแบบไม่มีอะไรมาบงั  ขุดฝังดินลงไปทาํเป็นเสาสูง  4 มุม   ขนาดกวา้งก็
ประมาณศอกกวา่ๆ  ตอ้งสานไมไ้ผไ่วเ้ป็นฐานและวางกาบกลว้ยทาํเป็นส่ีเหล่ียมลงไป  ตั้งบนไมไ้ผ่
แล้วใช้กาบกล้วยล้อมรอบ  เรียก “อะบ๊ะ”  ไทยจะเรียกว่า “กะบะ”   รูปร่างมองดูแล้วลกัษณะก็
เหมือนศาลเจ้าท่ี หรือ ศาลเพียงตา เอาร่มสีอะไรก็ได้  มาผูกไวก้ับเสาอันหน่ึง  แล้วเอาผา้มา
ลอ้มรอบเสาทั้งส่ี   แต่ผา้ท่ีลอ้มเสาตอ้งเป็นสีขาวเท่านั้น  โดยให้เห็นแต่ท่ีวางสํารับเปิงดา้จก์เท่านั้น   
แต่ในปัจจุบนั การทาํ “ฮ๊อยซังกราน”  มีการเปล่ียนแปลงไปค่อนข้างมาก กลายเป็นเสาเหล็กท่ี
เช่ือมต่อกนัเป็นเสาสูงมีแผน่เหล็กวางตรงกลาง พบัเก็บได ้  หรือ บางบา้นก็ทาํเป็นเสาเหล็ก หรือ ไม ้
เพียงเสาเดียว แต่ทาํกะบะเหล็ก หรือไมว้างตรงกลางเหมือนเป็นห้ิงตั้งของได ้หรือเป็นเกา้อ้ีไมท้รง
สูงประมาณระดบัอก สามารถดดัแปลงไปใช้ทาํอยา่งอ่ืนหรือวางส่ิงของไดเ้ม่ือเสร็จส้ินการใช้งาน
ตามประเพณีแลว้ 
 “ผ้าขาว”  .ใชล้อ้มเสาของฮ๊อยซงักราน  ตอ้งใช้ผา้ขาวเท่านั้น  เพราะมีชาวบา้นมีความ
เช่ือวา่ ผา้ขาวเป็นสัญลกัษณ์ของความดี ความบริสุทธ์ิ และอีกนยัหน่ึง คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีเป็นส่ิง
ดี  ส่ือสารใหเ้ทวดาไดม้ายงัสถานท่ีท่ีพิเศษท่ีชาวบา้นไดจ้ดัเตรียมไวเ้พื่อเป็นท่ีประทบัของเทวดา 
 “ปะกาวซังกราน” หรือ ดอกสงกรานต ์คือ ดอกไมท่ี้จะออกดอกเฉพาะช่วงเวลาเทศกาล
สงกรานต ์มีสีเหลือง โดยนาํมาประดบัไวท่ี้ฮอ๊ยซงักราน เพื่อแสดงถึงเทศกาลสงกรานต ์หรือ วนัข้ึน
ปีใหม่ท่ีเวียนมาอีกคร้ัง เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึงเทวดาหรือนางสงกรานตใ์ห้มาสถิตอยูเ่พื่อรอรับการ
บวงสรวง 
 “ร่ม” จะตอ้งมีการผูกร่มไวก้บัเสาใดเสาหน่ึงของฮ๊อยซังกราน  โดยปกติแลว้ จะไม่มี
การจาํกดัว่าตอ้งเป็นร่มแบบใด สีใด  ส่วนใหญ่จะเลือกใช้สีสดๆ ดูเด่น สะดุดตา  และไม่ไดจ้าํกดั
ขนาดของร่ม คนสูงอายุท่ีน่ีบอกให้ฟังวา่ ท่ีตอ้งปักร่มหรือประดบัร่มนั้น  หมายถึง การปักฉัตรให้
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เทพ เทวดา นางฟ้า และนางสงกรานตท่ี์ไดม้ารับขา้วแช่ท่ีถวาย ณ บา้นสงกรานตน้ี์   เพราะมีความ
เช่ือวา่  เทพ เทวดา หรือ นางฟ้าเม่ือไปประทบัท่ีแห่งหนใด  จะตอ้งมีฉตัรประดบั  
 “ส ารับข้าวแช่”  เป็นอาหารท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อประกอบในพิธีกรรมในการบวงสรวงเทวดา
หรือนางสงกรานต์ หน้าท่ีส่วนใหญ่เป็นของผูห้ญิง และเด็กๆ โดยการหุงขา้วท่ีคดัเลือกอยา่งดี  พอ
ขา้วใกลสุ้กดีก็รินนํ้ าทิ้งเสีย  แลว้ก็มาใส่กระบุงลา้งนํ้ าเยน็สะอาดๆ ช่วงนั้นก็ขดัขา้วกบักระบุง  จน
หมดเมือกขา้ว จบัดูพอรู้วา่สะอาด เมด็ขา้วจะขาวสวยน่าดู ทิ้งใหส้ะเด็ดนํ้าดี  ก็จะไดข้า้วเม็ดขาวสวย  
เอาผา้ขาวบางรอง ใส่ไวใ้นกระบุง  แลว้ค่อยนาํมาใส่หมอ้ดินไว ้ ขา้งๆกบัหมอ้ดินอีกหน่ึงใบท่ีใส่นํ้ า
ลอยดอกมะลิไว ้  พร้อมทั้งทาํนํ้ าลอยดอกมะลิโดยจะนาํนํ้ าสะอาดมาตม้ให้สุก เทนํ้ าลงในหมอ้ดิน
เผาใหญ่ อบลมควนัเทียนและลอยดอกไมห้อม เช่น ดอกมะลิ ชมนาด กระดงังา   แลว้ทิ้งไว ้1 คืน  
บางครัวเรือนเอาหมอ้ดินไปหมกัในแกลบรมควนัเทียนก็มี  การหุงขา้วแช่ของคนมอญนครชุมน์ 
ไม่ไดก้าํหนดวา่จะตอ้งมีการหุงกลางแจง้แต่อยา่งใด    และไม่ปรากฏความเช่ือเก่ียวกบัการลา้งซาว
นํ้ าถึงเจ็ดคร้ังตามตาํนานสงกรานต์ในสังคมไทยแต่อย่างใด  ในสํารับขา้วแช่  จะประกอบไปดว้ย
ขา้วสวย นํ้ าลอยดอกมะลิ มีอาหารท่ีเป็นเคร่ืองเคียงขา้วแช่ จาํนวน 5 อยา่ง ไดแ้ก่ ปลาป่นผดัหวาน 
(ก๊ะเจีย)  ผดัหวัผกักาด หรือ หวัไชโ้ป๊ใส่กะทิ  เน้ือคัว่กะทิ (ชุนเจีย) ยาํมะม่วง (อะเวอ๊ดเกร๊ิก)หรือ ยาํ
ขนุน(อะเวอดอะเน๊าะ) ก๋วยเต๋ียวผดั และมีขนมคือขา้วเหนียวแดง หรือ กะละแม และผลไม ้ไดแ้ก่ 
กลว้ย  มะม่วงสุก องุ่น จดัเป็นสํารับหลกั เพื่อประกอบพิธีกรรมโดยชุดท่ีหน่ึงจะนาํไปเซ่นไหวป้า
โหน่ก หรือ ผีบรรพบุรุษท่ีเสาผีในห้องผีของบา้น  ชุดท่ีสองไปบวงสรวงเทวดาท่ีฮ๊อยซังกรานท่ีทาํ
ไว ้ ชุดท่ีสามนาํไปถวายพระสงฆ์ท่ีวดัมอญทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ชุดท่ีส่ี นาํไปส่งให้ญาติ
ผูใ้หญ่ท่ีเคารพ  นอกจากน้ี ยงัจดัชุดเซ่นไหวเ้จา้พ่อประจาํหมู่บา้น ผีอ่ืนๆ และมีการจดัชุดไวรั้บรอง
ญาติพี่นอ้งและเพื่อนสนิทท่ีมาเยีย่มเยยีนดว้ย 
 “ค าพรอันศักดิ์สิทธ์ิ” คือ คาํพรหรือคาํบวงสรวงท่ีปรากฏตามตาํนานสงกรานตท่ี์บอก
เล่าต่อกนัมา ท่ีพระพุทธเจา้ไดใ้ห้ไวก้บัอามะซังกราน ถือว่าเป็นคาํขอพรท่ีชาวบา้นเช่ือว่าเม่ือจดั
สํารับขา้วแช่บวงสรวงเทวดาท่ีฮ๊อยซังกรานแล้วกล่าวคาํขอพรดงักล่าวจะได้รับพรนั้นจริงๆเป็น
มงคลกบัครอบครัว โดยปกติแลว้ ตน้ผีของบา้นตอ้งทาํหนา้ท่ีเซ่นไหวแ้ละบวงสรวง โดยการกล่าว
คาํพรจะเป็นภาษามอญ มีเน้ือความดงัน้ี  
 

“เยอ่ะสะเมึนเต่เวะ่     (ขออญัเชิญเทพ เทวดา)  
 ซญะโซญ่งซญ่ิอาว   (ขออญัเชิญเทวดา)  

ปะดอยทนัวุร่ะ   (มา ณ ขณะน้ี หรือ เวลาน้ี) 
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โปยป๊ะเปาเจ่ย  (ขา้พเจา้ไดม้าทาํการบูชา) 
เยอ่ะฮไ์ฟนจะ๊นะ  (ดว้ยกบัขา้วอาหารนานาประการ) 
ซอบเปะดงป๊ะกาว  (พร้อมดว้ยสรรพนานาดอกไม)้ 
เพออโปยป๊ะเปาเจ่ย  (กุศลท่ีขา้พเจา้ไดท้าํไวน้ี้)   
เกออเกอะโน่กฮโ์ม่ อาซญ่ิ     (ขอใหข้า้พเจา้ไดย้ิง่ใหญ่รุ่งเรืองต่อไป) 
อาเยิก่เตึนกมั    (ขอให้อายยุนืยาว) 
ซมัเกอออิคถิ   (ขอใหมี้อิทธิฤทธ์ิอาํนาจ) 
อานุ่เตึนจ๊ิเกอออวัเด๊ิดก๊ะล๊อยเกอะซญ่ิระ อาว”  
(ใหข้า้พเจา้ไดส้าํเร็จสมดัง่ใจดว้ยเทอญ)  
 

 ในส่วนของคาํพรน้ี  ปัจจุบนัมีจาํนวนคนไม่มากนกัท่ีสามารถกล่าวคาํพรไดค้รบถว้น  
ส่วนใหญ่จะกล่าวไดใ้นคาํพรสองสามบรรทดัแรก ส่วนตอนทา้ยๆจะมีหลงลืมไปบา้ง อีกทั้งยงัมี
การปรับปรนใหผู้อ้าวโุสท่ีเป็นผูห้ญิงเป็นผูเ้ซ่นไหวแ้ทนตน้ผไีดด้ว้ย  ในขั้นตอนการกล่าวคาํพรน้ีจะ
กระทาํเฉพาะการบวงสรวงเทวดาเท่านั้น  ในส่วนของการเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษจะเป็นคาํกล่าวขอ
พรอีกแบบหน่ึงท่ีกาํหนดข้ึนเองของแต่ละบุคคล  โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้สมาชิกในครอบครัวอยู่
ร่วมกนัอยา่งปรกติสุข และทาํมาหากินไดดี้ ไม่มีเหตุเภทภยัเกิดข้ึน  สําหรับการส่งขา้วแช่ท่ีวดัมอญ
นั้น  ชาวบา้นถือวา่เป็นการถวายขา้วแช่แด่พระพุทธเจา้ เฉกเช่นเดียวกบั อามะซงักรานไดถ้วายขา้ว
และนํ้ าแด่พระพุทธเจา้  โดยไดรั้บพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นการตอบแทน  ดว้ยความเช่ือว่าพระสงฆ์คือ
ตวัแทนของพระพุทธเจา้ ส่วนการส่งสํารับขา้วแช่ให้ญาติผูใ้หญ่มกัจะไดรั้บคาํอวยพรจากผูท่ี้เราไป
ทาํความเคารพ  ซ่ึงคนมอญนครชุมน์ถือวา่เป็นพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นการแสดงความกตญัํูต่อผูมี้
พระคุณดว้ย 

ผลการศึกษาพบวา่   ประวติัศาสตร์ของคนมอญนครชุมน์ท่ีมีการบอกเล่าต่อกนัมาจาก
รุ่นสู่รุ่น  ผา่นกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมทางดา้นประเพณี  และ หลกัฐานทางโบราณคดีท่ี
ปรากฏให้เห็นจากสถานท่ีสําคญัทางศาสนา  โบสถ์มอญ วิหารปากี  และคมัภีร์ใบลานท่ีมีการเก็บ
รักษาไวท่ี้ศาลาหอฉันวดัใหญ่นครชุมน์จาํนวนมาก   ร่องรอยของประวติัศาสตร์ท่ีเป็นช่วงเวลา
เดียวกนักบัการพบเห็นประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก (บุญส่งขา้วแช่) ในสังคมของคนมอญนครชุมน์
เป็นช่วงเวลาเดียวกนั  จากคาํบอกเล่าถึงท่ีมาของตาํนานขา้วแช่  ท่ีนายมอง เกษเจริญ (2553) ได้
ยืนยนัว่ารุ่นปู่ ของปู่ ของตนเองไดบ้อกเล่าไว ้ เม่ือวิเคราะห์ถึงช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์ของคน
มอญในลุ่มนํ้ าแม่กลองท่ีอพยพมาจากฝ่ังมอญและมาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่น่ี เม่ือเวลาล่วงเลยผา่นไปยุคท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



172 

 

 

 

บา้นนครชุมน์ยงัมีหาดทรายให้เดินเล่นและพกัผ่อนเม่ือส่งขา้วแช่เสร็จแล้ว  จนมาถึงยุคปัจจุบนั  
ประเพณีบุญส่งขา้วแช่ก็ยงัคงอยู ่ หากแต่การประกอบพิธีกรรมไดมี้การเปล่ียนแปลงไปจากเดิมดว้ย
เพราะวิถีการผลิตและส่ิงแวดล้อมชุมชนได้รับผลกระทบจากความเจริญทางเทคโนโลยีและการ
ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติดว้ยรัฐเปิดใหมี้สัมปทานดูดทรายและมีการสร้างเข่ือนเหนือแม่นํ้ า  ส่งผล
ให้สภาพแวดลอ้มชุมชนบา้นนครชุมน์แปรเปล่ียนตามไปดว้ย  พร้อมๆ กบัท่ีประเพณีบุญส่งขา้วแช่
ของคนมอญนครชุมน์ไดมี้การปรับเปล่ียนรายละเอียดในการประกอบพิธีกรรม  เช่น การเปล่ียน
วตัถุดิบในการทาํสํารับขา้วแช่  การลดจาํนวนวนัส่งขา้วแช่   ดว้ยเพราะไดรั้บผลกระทบมาจากการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึน   

โดยลกัษณะดงักล่าวน้ี  เป็นไปตามแนวทางของการศึกษาความเปล่ียนแปลงทางสังคม
และประวติัศาสตร์ชุมชนในแต่ละช่วงเวลา เพราะการเปล่ียนแปลงทางสังคม เป็นปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนและรับรู้ไดใ้นหลายลกัษณะ  อาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปช้าๆ ไม่ได้
ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตของสมาชิกในสังคมมากนกั  หรือในบางลกัษณะจะเกิดการเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งรวดเร็ว ไม่แน่นอน  อนัส่งผลกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรงต่อวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคม
นั้นก็เป็นได ้ (ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2542: 21-22) ดงันั้นในการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
ยอ่มก่อให้เกิดผลดีต่อการทาํความเขา้ใจในพฒันาการของประเพณีแต่ละยุคสมยัไดอ้ยา่งเป็นระบบ
วา่เพราะเหตุใดการเปล่ียนแปลงจึงเกิดข้ึน  แลว้เกิดจากการเปล่ียนแปลงในส่วนย่อยใดของระบบ
สังคม   โดยนัยน้ี  พฒันาการของประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก(บุญส่งขา้วแช่) ภายในมิติทางสังคม
วฒันธรรมของคนมอญนครชุมน์ จึงมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมและวฒันธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ดงันั้น   พฒันาการของประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก หรือบุญส่งขา้วแช่ของคนมอญนคร
ชุมน์  จึงเป็นไปตามลกัษณะของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนมา และยงัคงดาํเนินต่อไป  จึง
เป็นไปไดว้า่  ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์หรือบุญส่งขา้วแช่ของคนมอญนครชุมน์จะตอ้งพบกบัความ
เปล่ียนแปลงในสถานการณ์ท่ีมิอาจกาํหนดได ้ แต่คาดคะเนไดว้่า  ภายในไม่ช้า  ประเพณีดงักล่าว
จะตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลต่อประเพณีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

 

3. ความหมายของประเพณ ี

ขั้นตอนของพิธีกรรมท่ีปรากฏอยู่ในประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่) ท่ีบา้นนคร
ชุมน์  นบัวา่เป็นการแสดงออกตามระบบความเช่ือของคนมอญนครชุมน์ ท่ีเช่ือถึงวา่ “ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ” 
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หรือ “อาํนาจในส่ิงเหนือธรรมชาติ” นั้นมีอยู่จริง  โดยมีคาํบอกเล่าท่ีกล่าวถึงตาํนานความเช่ือท่ี
ช้ีใหเ้ห็นถึงความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญท่ีมีโลกทศัน์ทางความเช่ือท่ีโดดเด่นอยู ่2 ประการ  กล่าวคือ  
ความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา และความเช่ือในการนบัถือผี  คติความเช่ือในพุทธและผีดงักล่าว
ไดถู้กจดัการใหเ้ป็นส่วนท่ีกลุ่มคนมอญบา้นนครชุมน์นาํมาใช ้

กลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ ในฐานะเจา้ของประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก หรือ บุญส่งขา้วแช่ ท่ีมี
โลกทศัน์ทางความเช่ือเก่ียวกบัพุทธและผีดงักล่าว และ “ขา้วแช่” ซ่ึงเป็นอาหารในพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนาและในการบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธิ  จึงจดัได้ว่า “ขา้วแช่” เป็นอาหารในพิธีกรรมท่ีจดัเป็น
สัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ีปรากฏในพิธีกรรมของชาวมอญ กลุ่มชนท่ี เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ (Ethnic Group) 
หรือ กลุ่มท่ีมีลกัษณะ เป็นกลุ่มคนท่ีรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษทางสายเลือดและทางวฒันธรรม
เดียวกนั  ดงันั้นผูท่ี้อยู่ร่วมชาติพนัธ์ุเดียวกนัจะมีความรู้สึกผูกพนัทางสายเลือดและทางวฒันธรรม
ประเพณีหรือความเช่ือต่าง ๆ ไปพร้อมๆ กนั  การไดร่้วมกิจกรรมทางสังคมหรือช่วยเหลือกนัและ
กนัในหมู่คนในชุมชนนั้นจึงส่งผลใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมากยิง่ข้ึน 

อยา่งไรก็ตามในยุคสังคมโลกาภิวตัน์  ท่ีมีการไหลบ่าของวฒันธรรมท่ีมีอยูห่ลากหลาย  
การรับวฒันธรรมอ่ืน กลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ท่ีปะทะสังสรรค์กบัสังคมวฒันธรรมท่ีหลากหลายนั้น
หลายคร้ังมิไดมี้กระบวนการปรับใช ้หรือ เลือกรับ วฒันธรรมอ่ืน ทาํให้วฒันธรรมเดิมของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุนั้นๆ ถูกผสมกลมกลืนและถูกกลืนกลายทางวฒันธรรมไป ทาํให้อตัลกัษณ์บางอยา่งท่ีเคยโดด
เด่นของกลุ่มชาติพนัธ์ุนั้นส้ินสุดลง  เช่น ในการสวมใส่เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ประเพณี การละเล่น
พื้นบา้น ภาษาเขียน ภาษาพูด เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีในปัจจุบนัได้ถูกสังคมไทย ท่ีมีการจดั
ระเบียบโดยรัฐไทยได้มีการผนวกรวมและผสมกลมกลืนอยู่ตลอดเวลา จนทาํให้คุณค่าและ
ความหมายอนัแสดงให้เห็นโลกทศัน์หรือวิธีคิดของกลุ่มชาติพนัธ์ุถูกลดทอนความสําคญัลงไปจาก
ท่ีเคยเป็นไป 

 การให้ความหมายของประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก  (บุญส่งข้าวแช่) ในงานศึกษาน้ีได้
วเิคราะห์ภายใตก้รอบแนวคิด ในการใหค้วามหมายประเพณีน้ี ผา่นระบบความเช่ือทางศาสนาท่ีเป็น
เสมือนเคร่ืองมือสาํคญัในการแสดงความมีตวัตนของชาวมอญในทอ้งถ่ิน เพราะบุญส่งขา้วแช่น้ีเป็น
ประเพณีท่ีมีประวติัความเป็นมาและเร่ืองราวอนัยาวนาน ท่ีสืบเล่าต่อ ๆ กนัมาและสามารถอา้งอิง
ชาติพนัธ์ุมอญกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีความสัมพนัธ์ภายในสังคมท่ีเหน่ียวแน่นกลุ่มหน่ึง 

การรับรู้ความหมายของประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่) ในมิติทางสังคมและ
วฒันธรรมของชนชาวมอญนครชุมน์  ไดส้ะทอ้นผา่นเร่ืองราวประวติัศาสตร์ชุมชน  ประวติัศาสตร์
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ทอ้งถ่ินโครงสร้างทางสังคม ระบบความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมวฒันธรรม
มอญ  ซ่ึงพบว่าความหมายและคุณค่าของข้าวแช่นั้นไม่ใช่เพียง “อาหาร”  แต่เป็น “ประเพณีท่ี
ประกอบไปดว้ยความเช่ือ” ของกลุ่มคนท่ีมีระบบความเช่ือเดียวกนั  นั่นคือ  ความเช่ือในอาํนาจ
เหนือธรรมชาติ  ในท่ีน้ี คือ ความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา และ การนบัถือผี  การถือปฏิบติัตาม
ประเพณีปะลองเปิงดา้จ์กของคนมอญนครชุมน์ สืบเน่ืองมาจาหความเช่ือดั้งเดิมในเร่ืองของความ
อาํนาจเหนือธรรมชาติ  ซ่ึงสามารถพิจารณาจากขั้นตอน กระบวนการในประกอบพิธีกรรม ซ่ึงเป็น
พิธี หรือ งานประเพณี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอญัเชิญ การเซ่นไหว ้และการขอพร ต่อส่ิงศกัด์ิท่ีอยูใ่นโลก
ทศัน์ของพวกเขา  

แมร้ะหวา่งหมู่ชาวมอญดว้ยกนัเอง ก็มีความแตกต่างของการใหค้วามหมายของประเพณี

วฒันธรรมภายในท่ีแตกต่างกัน เห็นได้จากการนําเสนอความเป็นมา หรือ ท่ีมาของความเช่ือท่ี

ก่อให้เกิดประเพณีท่ีแตกต่างกนั  จะเห็นไดจ้าก  ความเช่ือในตาํนานสงกรานต์ท่ีคนมอญภายนอก

ชุมชน  ได้หยิบยกมาใช้เป็นการอา้งอิงท่ีมาของประเพณี อนัเป็นชุดความรู้คนละชุดความรู้ท่ีคน

มอญนครชุมน์ไดย้ึดถือปฏิบติั  กบั ในส่วนของ ตาํนานอามะซงักราน คือ ตาํนานสงกรานตม์อญท่ี

คนมอญนครชุมน์ไดบ้อกเล่ากนัมา  ถึงแมจ้ะมีความทรงจาํท่ีไม่ครบถว้นหรือไม่ไดเ้ป็นท่ีทราบกนั

ในทุกครอบครัว  แต่ร่องรอยของตาํนานอามะซังกราน  ท่ีปรากฏให้เห็นจากขั้นตอนการอญัเชิญ

เทวดามาประทับท่ี “ฮ๊อยซังกราน” และคํากล่าวขอพรท่ีอ้างอิงว่า คือ คําพรอันประเสริฐท่ี

พระพุทธเจา้ไดป้ระทานให้ ดงันั้น ความหมายท่ีเกิดข้ึนในความเช่ือของคนมอญนครชุมน์ จึงอยู่ท่ี

การไดม้าซ่ึง “พรอนัประเสริฐ” ท่ีเป็นพรของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังอดีต  พรดงักล่าวจะบงัเกิดโดย

การบูชาและได้รับพรของพระพุทธเจา้ส่งผ่านมาให้ผูป้ฏิบติัตามความเช่ือ แต่เป็นการส่งผ่านส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูใ่นความเช่ือของแต่ละปัจเจกบุคคล  เช่น  เทวดา  นางฟ้า นางสงกรานต์  ตามแต่ความ

เช่ือของแต่ละบุคคลท่ีไดรั้บการบอกเล่ากนัมาในแต่ละครอบครัวดว้ย   

เม่ือพิจารณาถึงความหมายของประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก (บุญส่งขา้วแช่) ท่ีมีความ
เก่ียวพนักบัชีวิตของคนมอญนครชุมน์ท่ีมีวิถีชีวิตผกูพนักบัความเช่ือ คาํวา่ ปะลอง คือ การส่ง หรือ 
การนาํไปให ้ คาํวา่ เปิงดา้จก์ แปลตรงตวัวา่ ขา้วนํ้า หรือ ขา้วแช่  ซ่ึงไดอ้า้งอิงมาจากตาํนานอามะซงั
กรานท่ีถวายขา้วและนํ้าแด่พระพุทธเจา้ตามคาํบอกเล่ากนัมา  เม่ือมารวมคาํแลว้ การส่งขา้วแช่ หรือ 
การนาํขา้วแช่ไปให้ ในความหมายตามความเช่ือของคนมอญนครชุมน์ คือ การนาํขา้วแช่มาไหว ้
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หรือมาถวายให้กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนบัถือ  เพื่อให้ไดรั้บพรและความคุม้ครองจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  
การกระทาํตามประเพณีดงักล่าว  อยู่บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นอาํนาจเหนือ
ธรรมชาติมีอยูร่อบๆ ตวัเรา  การจะทาํใหไ้ดรั้บความเช่ือมัน่วา่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิรับรู้  จึงตอ้งใช้ พิธีกรรม
เป็น ส่ือกลาง ซ่ึงจดัเป็น “รูปแบบของพฤติกรรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อแสดงความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบั
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นพิธีการสําหรับกลุ่มชนทัว่ไปท่ีกระทาํเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีตอ้งการ” (ประชิด 
สกุณะพฒัน์, 2546 : 60)   

ดว้ยวถีิชีวิตดั้งเดิมของคนมอญนครชุมน์ท่ีผกูพนัอยูก่บัวิถีการผลิตเพื่อยงัชีพ  การทาํนา 
การจบัปลาในแม่นํ้าลาํคลอง ทาํใหต้อ้งพึ่งพาธรรมชาติรอบขา้ง ความไม่แน่นอนของธรรมชาติยอ่ม
ก่อให้เกิดความวิตกกงัวลในการดาํรงชีวิต  ในขณะเดียวกนัเม่ือเกิดความเปล่ียนแปลงทางสังคม
เกิดข้ึน  ความไม่มัน่คงทางจิตใจเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดลอ้มยอ่ม
ตอ้งหาท่ีพึ่งทางใจ  คือ การเซ่นไหวบู้ชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในความเช่ือของแต่ละบุคคลและชุมชน หรือ 
การใชศ้าสนาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ  การกระทาํดงักล่าวเป็นดงัเช่นท่ี Greetz ไดใ้ห้คาํนิยามของ
ศาสนาว่า  เป็นระบบของสัญลกัษณ์ท่ีกระทาํให้เกิดการสร้างพลงั เกิดอารมณ์และแรงกระตุน้ และ
ทาํให้รู้สึกว่าเป็นจริงหากระบบสัญลกัษณ์   นั้นก็ไม่ไดเ้ป็นไปตามความหมายอนัแทจ้ริงในตวัเอง   
แต่แฝงไวด้้วยลกัษณะของนามธรรมท่ียากแก่การแปลความ  การเคารพบูชาสัญลกัษณ์เป็นส่ิงท่ี
เช่ือมโยงกบัส่ิงท่ียากต่อการทาํความเขา้ใจ  ซ่ึงอาจแสดงผา่นสัญลกัษณ์ในรูปแบบของประเพณีนิยม 
นิยายปรัมปรา พิธีกรรม ในแง่น้ีคนมอญนครชุมน์มีความเช่ือในระดบัทอ้งถ่ิน  ทั้งท่ีเป็นความเช่ือใน
เร่ืองผี หรือ วิญญาณ  ซ่ึงหมายถึงการนบัถือผีบรรพบุรุษและผีทัว่ไปท่ีอยู่รอบตวั  ในอีกส่วนหน่ึง
อาศัยพื้นฐานทางความเช่ือท่ียึดมั่นในพระพุทธศาสนาตามท่ีบรรพบุรุษของตนได้บอกไวว้่า                
“ชนชาติมอญเป็นชนชาติแรกท่ีพบพระพุทธเจา้ คือ ตะเปา ตะโปว ์ สองพ่อคา้ชาวมอญท่ีถวายสัตตุ
กอ้น สัตตุผงแด่พระพุทธเจา้ตามพระพุทธประวติั  การอบรมขดัเกลาทั้งในครอบครัวและท่ีวดั ต่าง
ปลูกฝังความรู้ชุดน้ีให้คนมอญนครชุมน์มาทุกยุคทุกสมยั  โดยมีการตอกย ํ้าความเช่ือในเร่ืองท่ีผา่น
รูปป้ันตะเปา ตะโปวท่ี์วิหารปากี อนัเป็นสถานท่ีในความทรงจาํของคนมอญนครชุมน์ท่ีใช้อา้งอิง
กบัการตั้งถ่ินฐานของคนมอญท่ีอพยพมาจากเมืองมอญและเป็นท่ีมาของความเช่ือว่าคนมอญดงั
กล่าวคือ บรรพบุรุษของคนมอญนครชุมน์ในปัจจุบนั 

การนาํเร่ืองเล่าท่ีเป็นตาํนานอามะซังกรานท่ีถวายขา้วและนํ้ า แด่องค์พระพุทธเจา้และ
ไดรั้บพรจนมีอาํนาจกลา้แกร่ง  ยอ่มสร้างความหนกัแน่นให้กบัประเพณีท่ีหากเพียงอาศยัความเช่ือ
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เร่ืองผ ีหรือ วญิญาณ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  เพียงอยา่งเดียวคงไม่เพียงพอ  การเช่ือมโยงตาํนานท่ีสัมพนัธ์กบั
พุทธศาสนา โดยถือวา่เป็นความเช่ือท่ีสูงกว่าความเช่ือเร่ืองผีหรือวิญญาณซ่ึงเป็นความเช่ือทอ้งถ่ิน 
การผสมผสานระหวา่งความเช่ือของทอ้งถ่ินท่ีกระทาํในระดบัครัวเรือน มาเป็นในระดบัชุมชน  โดย
มีวดัเป็นศูนย์กลางในประเพณี  โดยการรวมกลุ่มคนทั้งในและนอกชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม  
ภายใตก้าํหนดเวลาท่ีให้ดาํเนินการไดใ้นเทศกาลสงกรานต์อนัเป็น ประเพณีท่ีมีความสําคญัในการ
อยู่รวมกันของสมาชิกในครอบครัวและได้มาร่วมกันทาํกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในชุมชน  ประเพณี
ดังกล่าวจึงมีการให้ความหมายของความเช่ือท่ีจะได้รับพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้ งหลาย  ผ่านพิธี
กรรมการส่งขา้วแช่และในวถีิชีวติท่ีอยูก่นัในระบบเครือญาติ ประเพณีจึงมีส่วนในการสร้างสัมพนัธ์
อนัดีใหเ้กิดข้ึนในหมู่เครือญาติของตนอีกดว้ย 

ดงันั้น  ในประเด็นของการอา้งอิงถึงตาํนานอนัเป็นท่ีมาของประเพณีจึงเป็นการแยกแยะ
การให้ความหมายของประเพณี  จึงมิไดมี้ความหมายเดียวกนั หรือ เป็นความหมายท่ีใชร่้วมกนักบั
ชุมชนมอญอ่ืนท่ีมีความเช่ือท่ีมาจากตาํนานท่ีต่างกัน  ประเด็นน้ีเองย่อมทาํให้ประเพณีปะลอง
เปิงด้าจ์ก ในชุมชนมอญลุ่มนํ้ าเดียวกนัมีความหมายและขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัได้  เพราะต่างก็มี
ประวติัศาสตร์ของชุมชนท่ีต่างกนัไป  ถึงแมจ้ะมีประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินร่วมกนัก็ตาม 

เม่ือพิจารณาในขั้นตอนของประเพณีท่ีมีขั้นตอนพิธีกรรมการอญัเชิญเทวดา และตอ้ง
กล่าวคาํบูชา  ยอ่มตอกย ํ้าให้เห็นถึงการอา้งอิงท่ีมาของประเพณีดงักล่าวท่ีหลากหลาย  ในกรณีคน
มอญบา้นม่วง  จากคาํบอกเล่าถึงขั้นตอนท่ีถวายขา้วแช่แด่เทพีสงกรานต ์ โดยตั้งไวบ้นศาลเพียงตา 
เวลาบูชาถวายตอ้งกล่าวถวายดว้ยคาํบาลีว่า “อุกาสะ (3 คร้ัง) โภโต เทวโส ตนันงั กุสสัง มยเคตงั 
เอหิ ตาน อาคจัฉนัติ นิมนัติ ปริภุญณโสฯ” เป็นอนัเสร็จพิธีตอ้นรับเทพีสงกรานตป์ระจาํปี  คนมอญ
บา้นม่วงก็จะส่งขา้วแช่ไปยงัวดัมอญต่างๆ เพื่อร่วมงานบุญใหญ่มหาสงกรานต ์ ซ่ึงคาํกล่าวถวายนั้น
ไม่ปรากฏในการปฏิบติัของคนมอญบา้นนครชุมน์แต่อย่างใด  ในทางกลบักนั เม่ือยก คาํอญัเชิญ
เทวดาและขอพรท่ีวา่  “ เยอ่ะสะเมึนเต่เวะ่  ซญะโซญ่งซญ่ิอาว ปะดอยทนัวุร่ะโปยป๊ะเปาเจ่ย เยอ่ะฮ์
ไฟนจ๊ะนะซอบเปะดงป๊ะกาว เพออโปยป๊ะเปาเจ่ย เกออเกอะโน่กฮโ์ม่ อาซญ่ิ อาเยิ่กเตึนกมั ซมัเก
อออิคถิอานุ่เ ตึนจ๊ิเกออวัเด๊ิดก๊ะล๊อยเกอะซญ่ิระ อาว” ตามประเพณีของคนมอญนครชุมน์  ก็ไม่ไดมี้
ชุมชนมอญอ่ืน ถือปฏิบติัเช่นกนั  หากในความต่างกนัในขั้นตอนน้ี  ไม่ไดถู้กกล่าวถึง หรือ หยิบยก
ไปเป็นประเด็นเพื่อหาขอ้สรุป หรือกาํหนดเป็นรูปแบบของประเพณีสากล  เพราะคนแต่ละชุมชน
ต่างก็ยอมรับว่า  ประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีท้องถ่ินท่ีอาจจะมีความเหมือน คล้ายคลึง หรือ
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แตกต่างกนัไปตามบริบทของชุมชนนั้นๆ  เช่นเดียวกนักบัประเพณีอ่ืนๆ ท่ีถือปฏิบติักนัมา  ไม่วา่จะ
เป็น ประเพณีสงกรานต ์ ประเพณีวนัเขา้พรรษา ออกพรรษา ฯลฯ  

ดงันั้น  การถือปฏิบติัตามประเพณีปะลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่) ซ่ึงไดรั้บการยอมรับ

ระดบัหน่ึงในสังคมไทยวา่เป็นประเพณีท่ีมาจากความเช่ือของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ  โดยมิไดจ้าํกดัวา่

จะเป็นกลุ่มของชุมชนมอญท่ีหน่ึงท่ีใด  การกล่าวถึงประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก (บุญส่งขา้วแช่)  จึง

เป็นเพียงการฉายภาพของประเพณี ท่ีเป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ึงในการแสดงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม

ให้ผูอ่ื้นรับรู้ว่าเป็นประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญท่ีมีอยู่บนพื้นฐานความเช่ือในอาํนาจเหนือ

ธรรมชาติ  และได้หยิบยืมเร่ืองราวจากตาํนานมาใช้ร่วมกนั  เพื่อแยกแยะความเป็นชาติพนัธ์ุให้

แตกต่างไปจากกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนในสังคมไทย  โดยจะเห็นได้จากการจดักิจกรรมงานประเพณี

ประจาํปีในช่วงเทศกาลสงกรานตข์องชุมชนมอญใหญ่ๆ ท่ีไดน้าํประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่ง

ขา้วแช่)  มาทาํการสาธิตและจดัแสดงขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณี  ผ่านรูปแบบ

ของการจดัร้ิวขบวนและการจดันิทรรศการอาหารทอ้งถ่ินดว้ย 

พฒันาการและความหมายของประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก (บุญส่งขา้วแช่) ของบา้นนคร

ชุมน์  ตาํบลนครชุมน์  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  จึงมีทั้งความหมายท่ีปรากฏตามความเช่ือ

และความหมายท่ีใชร่้วมกนักบัชุมชนมอญอ่ืนๆในสังคมไทย  ในขณะเดียวกนั การให้ความหมายท่ี

แตกต่างของคนนอกชุมชน  ยอ่มส่งผลต่อการทาํความเขา้ใจในการปฏิบติัตามประเพณีของคนรุ่น

ต่อไปอยูไ่ม่นอ้ย    แต่อยา่งไรก็ตามการปฏิบติัในแต่ละขั้นตอนของประเพณีนั้นไดแ้สดงให้เราเห็น

วา่ ประเพณีมีบทบาทต่อปัจเจกบุคคลและชุมชนตลอดจนการมีปฏิสัมพนัธ์ในสังคมอีกดว้ย 

4. บทบาทของประเพณปีะลองเปิงด้าจ์ก 

ในการปฏิบติัตามประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่)  ของคนมอญบา้นนครชุมน์ 
ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบนัท่ีถือปฏิบติักนัมาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี   ประเพณีไดถู้กสร้างให้เป็นอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายมอญท่ีจะตอ้งจดัข้ึนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  และมีการ
กาํหนดขั้นตอนของพิธีกรรมไวอ้ย่างชัดเจน    ถึงแมไ้ม่ได้กาํหนดเป็นขอ้บงัคบัหรือลายลกัษณ์
อกัษรก็ตาม    การปฏิบติัตามประเพณีสืบต่อกนัมาจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง  คนรุ่นใหม่ไดเ้รียนรู้
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จากคนรุ่นก่อนทั้งท่ีเป็นพ่อแม่ หรือ เครือญาติ  รวมทั้งเพื่อนบา้น ตลอดจนกลุ่มคนในสังคมก็ดี  
ล้วนแล้วแต่เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า ประเพณีและขั้นตอนพิธีกรรมในประเพณีได้มีบทบาทต่อ
ปัจเจกบุคคล และชุมชน  อีกทั้งยงัรวมไปถึงกลุ่มคนในสังคมอ่ืนท่ีได้มีส่วนในการปฏิบติัตาม
ประเพณีมาด้วยกนั    ประเพณีจึงเสมือนเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการรวมคนและมีปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมต่อกนั   

4.1 บทบาทในปฏิสัมพันธ์ของครอบครัว เครือญาติ และชุมชน 

การศึกษาในประเด็นน้ี  เม่ือพิจารณาจากรายละเอียดของประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ จาก

ขั้นตอนในการปฏิบติัตามประเพณี   และการประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  อนัไดแ้ก่  การเตรียม

งาน   การบอกกล่าวคนในครอบครัวและเครือญาติ  และ การอญัเชิญ เซ่นไหว ้และขอพร  ซ่ึงทั้ง

สามพิธีกรรมมีความสัมพนัธ์ต่อกนัในลกัษณะท่ีสาํคญั กล่าวคือ  การกาํหนดขอ้ตกลงหรือขอ้บงัคบั

สําคญัให้สมาชิกในครอบครัวไดมี้บทบาทหน้าท่ีในงานประเพณีร่วมกนั  จะตอ้งมาเขา้ร่วมพิธีให้

ครบถว้น โดยจุดศูนยร์วมอยู่ท่ีบา้นตน้ผี  ในลาํดบัแรกตอ้งทาํการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในห้องผี ท่ี

ตอ้งทาํพิธีร่วมกนั  ทาํให้เห็นถึงบทบาทของประเพณี ท่ีเกิดข้ึนต่อปัจเจกบุคคล กล่าวคือ ในส่วน

ของตน้ผีซ่ึงอยู่ในฐานะของเจา้บา้นท่ีทาํพิธี  จะตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัตนของตนเองให้เป็น

ตวัอย่างหรือเป็นตวัตั้งตวัตีในการจดังาน  เม่ือวิเคราะห์ถึงบทบาทหน้าท่ีของตน้ผีท่ีถูกกาํหนดข้ึน

ตามความเช่ือเร่ืองผีบรรพบุรุษท่ีต้องสืบทอดต่อๆมาผ่านทางลูกชายคนโต  ประเพณีน้ีได้ตอกย ํ้า

เก่ียวกับความเช่ือในฐานะของต้นผี  ท่ีต้องรับผิดชอบเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนของครอบครัว  แมง้าน

ประเพณีปะลองเปิงด้าจ์กจะไม่ใช่งานท่ีทาํการข้ึนเป็นการเฉพาะกลุ่มคนในสายตระกูล  แต่การ

จดัการของตน้ผี ท่ีตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการตามขั้นตอนของพิธีกรรมในช่วงของการเซ่นไหว้

บรรพบุรุษและอญัเชิญเทวดา  เท่ากบัเป็นการตอกย ํ้าในความเช่ือของคนมอญนครชุมน์ในการนบั

ถือผเีด่นชดัยิง่ข้ึน  

ในอีกแง่มุมหน่ึงนั้น  การยึดถือปฏิบติัตามประเพณีของตน้ผีหรือสมาชิกในครอบครัวท่ี

ไดรั้บการถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น  การไดรั้บการอบรมขดัเกลาจากผูเ้ป็นพ่อแม่ หรือ ญาติผูใ้หญ่ 

รวมทั้งการไดเ้ห็นการกระทาํและปฏิบติักนัมาอยา่งสมํ่าเสมอ  รวมไปถึงคาํบอกเล่าถึงเร่ืองราวของ
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บรรพบุรุษท่ีไดห้อบสมบติั ตาํรับตาํรา คมัภีร์มาตั้งรกรากท่ีนครชุมน์ ความเช่ือเหล่านั้นไดถู้กหล่อ

หลอมใหรั้กและหวงแหนในวฒันธรรมมอญอนัเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษท่ีตอ้งรักษาไว ้ 

ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี  ย่อมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของคนให้เกิดข้ึนดว้ย  สถาบนัครอบครัวจึง

เป็นเหมือนเช่นท่ี จาํนงค์ (2540: 51)  ท่ีไดบ้อกไวว้า่ครอบครัวเป็นองค์กรแรกท่ีทาํหนา้ท่ีขดัเกลา

ทางสังคมใหม้นุษย ์ ครอบครัวจึงมีอิทธิพลในการถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณีในสังคมขนาดเล็กท่ีไม่ใช่

สังคมเมืองท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมมากเกินไป  กรณีเช่นน้ี วิเคราะห์จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของครอบครัวในบา้นนครชุมน์  ท่ีส่วนใหญ่เป็นคนไทยเช้ือสายมอญ  มีเพียงไม่ถึง 10 ครอบครัวท่ีเป็นคน

ไทยท่ีมีเช้ือสายกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน  การอบรมสั่งสอนในวฒันธรรมมอญจึงไม่ไดดู้แปลกแยกหรือแตกต่าง

กนัไปจากครอบครัวอ่ืนในชุมชน  เม่ือพิจารณาถึงบทบาทสมาชิกครอบครัวนั้น  การท่ีสมาชิกแต่ละคนตอ้ง

มาร่วมกนัเตรียมประเพณีท่ีมีขั้นตอน หรือ พิธีกรรมสาํคญัท่ีเป็นรายละเอียดปลีกยอ่ย   การไดม้าอยูร่่วมกนั

ของสมาชิกในครอบครัว  ไดป้รึกษาหารือ และกาํหนดวิธีการ มอบหมายหนา้ท่ีให้สมาชิกในการจดัเตรียม

สถานท่ี จดัเตรียมอาหาร  การไปส่งขา้วแช่ตามวดัต่างๆ  การนาํขา้วแช่ไปทาํความเคารพญาติผูใ้หญ่  การ

กาํหนดตวับุคคลท่ีจะปฏิบติัในแต่ละขั้นตอนของประเพณี  จึงมีความหมายต่อปัจเจกบุคคล  ท่ีได้รับ

บทบาท หนา้ท่ีท่ีไม่อาจกระทาํไดต้ามลาํพงั หรือ ตามอาํเภอใจ   หากเป็นการกระทาํภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั

ของสมาชิกในครอบครัว   การปฏิบติัตามขั้นตอนของประเพณีดงักล่าวจึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการสร้าง

สายใยความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวให้มีความแนบแน่นมากข้ึน  การขอพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีกระทาํ

ผา่นพิธีกรรมการบูชา  ถึงแมส้มาชิกในครอบครัวไม่ไดก้ล่าวข้ึนมาดว้ยตนเอง  หากกระทาํผา่นตน้ผ ี

หรือ ผูอ้าวโุสของครอบครัว  ยอ่มทาํใหเ้กิดความรู้สึกถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของพรดงักล่าว  ดว้ยถอ้ยคาํ

ท่ีเอ่ยนั้น   มิไดจ้าํกดัแค่บุคคลใดบุคคลหน่ึง  หากเป็นการหมายรวมให้เทวดาช่วยดูแลทุกๆคนใน

ครอบครัว  ใหไ้ดรั้บแต่ส่ิงดีๆ  การไดก้ล่าวคาํพิเศษไม่เหมือนท่ีพดูคุยกนัตามปกติในภาวะของความ

ไม่ปกติตามรูปแบบของพิธีกรรม เช่น  ความเงียบสงดั  ควนัธูป  หรือ ความพิเศษของอาหารท่ีทาํข้ึน  

ยอ่มทาํใหทุ้กคนท่ีเป็นผูอ้ยูร่่วมในขั้นตอนดงักล่าวรู้สึกไดถึ้งความพิเศษของประเพณีท่ีทาํอยู ่ 

เม่ือพิจารณาอีกดา้นหน่ึง  การจดัแบ่งหนา้ท่ีในการเตรียมการจดังาน  ทั้งท่ีเป็นมาในอดีต

จนถึงปัจจุบนั  แสดงให้เห็นถึงกระบวนการขดัเกลาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว   ในสังคมของ
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คนมอญนครชุมน์   ท่ีอาจกล่าวได้ว่าให้ความสําคญัต่อระบบครอบครัวและเครือญาติเป็นอย่างยิ่ง

เน่ืองจากโดยพื้นฐานแลว้ครอบครัวของมอญนครชุมน์เป็นแบบครอบครัวขยาย  ยึดสายตระกูลฝ่ายชาย 

การแต่งงานมีการแต่งเขา้บา้นฝ่ายชาย  และไม่นิยมแยกครัวเรือนออกไปอยูท่ี่อ่ืน  หากไม่สะดวกดว้ยบา้น

พ่อแม่มีเน้ือท่ีไม่พอเพียงต่อสมาชิกท่ีเพิ่มข้ึน  ก็จะสร้างบา้นข้ึนใหม่แต่อยูใ่นบริเวณเดียวกนักบับา้นพ่อ

แม่ หรือบา้นของตน้ผีอยู ่ แต่ถา้ทาํไม่ไดส่้วนใหญ่ก็จะพยายามหาท่ีดินท่ีอยูใ่กลท่ี้สุด และเดินไปมาหาสู่

กนัได ้ ในอีกดา้นหน่ึง  ถึงแมฝ่้ายหญิงจะแต่งงานออกไปนบัถือผขีองสามีซ่ึงถือวา่ขาดจากผตีระกลูไปแลว้

ก็ตามแต่ความสัมพนัธ์ยงัดาํรงอยู่  ซ่ึงความสัมพนัธ์ไดถู้กนาํเสนอในแง่มุมของความกตญัํูกตเวทีต่อ

บุพการี  แต่ก็ตอ้งกระทาํภายนอกบา้นของฝ่ายสามีซ่ึงเป็นผีคนละตระกูล  หากวิเคราะห์โดยรวมแลว้ คือ 

การอบรมขดัเกลาจากผูอ้าวุโสท่ีตอ้งการให้คนรุ่นหลงัไดเ้ห็นถึงการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษท่ีแม้

จะมีกฎระเบียบเร่ืองของการถือผตีระกลู แต่ระเบียบนั้นก็สามารถผอ่นปรนได ้ โดยไม่กระทบต่อความเช่ือ

เดิมท่ีมีอยู ่ เช่นในกรณีของนางลดัดา สังมิ ท่ีจดัสาํรับขา้วแช่เซ่นไหวผ้ตีระกลูของตนเองนอกบา้นของสามี  

ซ่ึงสามารถกระทาํได ้ เพราะขอ้ห้ามในการถือผี จะนาํเรียกวิญญาณผีนอกตระกูลเขา้ไปภายในบา้นไม่ได ้ 

สถานการณ์ภายในครอบครัวท่ีตน้ผียงัไม่พร้อมจะทาํหนา้ท่ีในการจดัการตามประเพณี  ทางเลือกท่ี

ดีท่ีสุดคือการใหผู้อ้าวโุสสูงสุดของบา้น หรือ สมาชิกคนใดคนหน่ึงท่ีครอบครัวเห็นวา่เหมาะสมเป็น

ผูรั้บหนา้ท่ีเตรียมการจดังาน 

การผ่อนปรนดงักล่าวไดป้รากฏให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของคนท่ีมีต่อคน ในการแบ่ง

หน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นระบบในการทาํตามประเพณี  ย่อมทาํให้การปฏิบติัตามประเพณีสําเร็จไปตาม

ความขอ้ตกลงท่ีวางไวร่้วมกนั  ในขณะเดียวกนั  ประเพณียงัไดเ้ช่ือมความสัมพนัธ์ของเครือญาติได้

อยา่งมาก  เช่นในกรณีของการทาํขนมขา้วเหนียวแดงเพื่อใชใ้นพิธีดงักล่าว  เป็นการทาํขนมท่ีตอ้ง

ไดมี้ญาติพี่นอ้งมาร่วมทาํ  เพราะตอ้งใชร้ะยะเวลาและแรงงานในการทาํมากกวา่ส่ิงอ่ืน  การรวมกนั

ของเครือญาติท่ีจะช่วยทาํขนมนั้น  ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี เพราะได้มีส่วนในการช่วยเหลือ

พึ่งพากนั  โดยลดภาระค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมจากร้านคา้ลงไปไดอี้กทางหน่ึง  เพราะเม่ือมีการทาํ

ขนมเสร็จ  ญาติพี่นอ้งก็จะแบ่งปันขนมท่ีทาํไดใ้ห้กบัทุกคนท่ีมาช่วยทาํ  ตลอดระยะเวลาในการทาํ

ขนมจึงเป็นช่วงเวลาท่ีญาติพี่นอ้งท่ีต่างก็มีภาระความรับผิดชอบของครอบครัวต่างกนั  โอกาสไดม้า

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



181 

 

 

 

พบปะพดูคุยกนัไม่มากนกั  เพราะประเพณีท่ีจะรวมเครือญาติมาอยูพ่ร้อมหนา้กนั  จริงๆแลว้คือ การ

เล้ียงผีบรรพบุรุษ  ซ่ึงจะเห็นเครือญาติมารวมตวักนัประกอบพิธี  แต่คนมอญนครชุมน์กาํหนดการ

จดัเล้ียงผีสามปีคร้ัง  ดงันั้น ช่วงระยะห่างของการรวมตวัของเครือญาติจึงนานเกินไป  การทาํขนม

ในประเพณีบุญส่งขา้วแช่จึงลดความห่างของการไดพ้บเจอหนา้เครือญาติลงไปไดบ้า้ง  อีกส่วนหน่ึง

นั้น  ประเพณีไดมี้การกาํหนดใหค้รอบครัวไดใ้หลู้กหลานนาํขา้วแช่ไปทาํความเคารพญาติผูใ้หญ่ทั้ง

ในตระกูลของตนเองและบุคคลอ่ืนท่ีเคารพ  ซ่ึงนบัว่าเป็นกระบวนการขดัเกลาทางสังคมท่ีไดบ่้ม

เพาะให้ลูกหลานได้มีความกตญัํูรู้คุณอีกด้วย  การไปส่งขา้วแช่ให้ญาติผูใ้หญ่ท่ีนับถือจึงเป็น

เสมือนเคร่ืองมือในการรักษาความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวและเครือญาติใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน 

4.2 บทบาทต่อการก าหนดหน้าทีต่ามบทบาททางเพศ 

คนมอญนครชุมน์เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงในสังคมไทย  ท่ีมีการดาํรงชีวิตอยูใ่นเขตพื้นท่ี
ลุ่มนํ้าแม่กลอง เขตอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีตั้งของชุมชนท่ีอาศยัอยูริ่ม
ฝ่ังแม่นํ้าและเป็นท่ีราบลุ่มตํ่านํ้ าท่วมถึงในยามหนา้นํ้ าหลาก จากขอ้มูลประวติัศาสตร์ของชุมชนใน
อดีตท่ีผ่านมา คนมอญนครชุมน์ไดเ้ผชิญหน้ากบัปัญหาความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศ  ความ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพและระบบนิเวศ ประกอบกบัมีวิถีชีวิตโดยรวมในการพึงพาวิถีการผลิต
ดา้นการเกษตรเป็นสาํคญั ภายใตค้วามไม่แน่นอนทางธรรมชาติ ท่ีดลบนัดาลให้ฝนตก ฟ้าร้อง หรือ 
นํ้ าท่วม เม่ือไม่สามารถควบคุมได ้ อีกทั้งคนเราไม่สามารถหาคาํตอบหรือจดัการกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้
นั้น  การยอมจาํนนและร้องขอดว้ยการกระทาํ  ผา่นการกราบไหวอ้อ้นวอน คือส่ิงเดียวท่ีจะกระทาํ
ใหไ้ดม้าซ่ึงความเป็นปกติกลบัคืนมาสู่วถีิชีวติท่ีเคยเป็นมาก่อนหนา้น้ี    

พิธีกรรมไดก้าํหนดบทบาทหน้าท่ีแบ่งแยกงานระหว่างเพศไดอ้ย่างชดัแจง้ สะทอ้นให้
เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมของคนมอญนครชุมน์ท่ีไดจ้ดัความสัมพนัธ์ภายใตก้ฎระเบียบท่ีกาํหนด
ไวจ้ากการปฏิบัติตามประเพณีปะลองเปิงด้าจ์กของคนในชุมชนมาอย่างยาวนาน  โดยอาศัย
กระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมหรือการขดัเกลาทางสังคมโดยตรงจากคนในครอบครัวผ่าน
การปฏิบติัตามประเพณีในแต่ละขั้นตอนของพิธีกรรม  โครงสร้างทางสังคมของคนมอญนครชุมน์
นบัแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั  พบวา่  บทบาทของเพศชายมีความสาํคญัและมีอาํนาจในสังคม  เน่ืองจาก
สังคมคนมอญยดึความสัมพนัธ์ทางเครือญาติสายตระกลูเป็นสาํคญั    
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 ดงันั้น  คุณค่าของประเพณีดงักล่าวจึงมีส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ความสัมพนัธ์ของคนใน

ครอบครัวและเครือญาติยงัคงดาํรงอยูต่่อไป 

4.3 บทบาทในการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัส านึกร่วมของกลุ่มคน 

การถือปฏิบติัตามประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก(บุญส่งขา้วแช่) ได้มีบทบาทสําคญัในการ

สร้างสํานึกร่วมของชุมชน  ประเพณีมีขั้นตอนท่ีตอกย ํ้าให้เห็นถึงความเป็นกลุ่มคน หรือ คนชุมชน

เดียวกัน  ความเป็นชุมชนมอญท่ียึดพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ  ประเพณีและ

พิธีกรรมของคนมอญจึงมีความเก่ียวพนักบัพระพุทธศาสนาอยา่งเห็นไดช้ดั  การกาํหนดให้ประเพณี

มีขั้นตอนในการส่งขา้วแช่ไปถวายพระสงฆ์ท่ีวดัมอญในชุมชนและทอ้งถ่ิน ในห้วงเวลา 3 วนัท่ี

กาํหนดไว ้

ในประเด็นของพระสงฆ์และวดั จึงเป็นสัญลักษณ์ทางวฒันธรรมท่ีคนในชุมชนมี
ร่วมกนั  โดยได้เห็นและเขา้ใจถึงความหมายร่วมกัน  ในการวิเคราะห์การตีความหมายโดยใช้
สัญลกัษณ์ร่วม(Common Symbols) จึงเป็นวิธีเดียวท่ีมนุษยจ์ะมีปฏิสัมพนัธ์กนัได ้ สัญลกัษณ์ท่ีส่ือ
ใหเ้ห็นถึงปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีชุมชนมีร่วมกนัวา่   การไดก้ระทาํตามประเพณีร่วมกนัของคนใน
ชุมชนในสถานท่ีและบุคคลท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางความเช่ือ  พระสงฆ ์คือ ตวัแทนของความเช่ือในส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิท่ีระบุได้อ้างอิงได้ ด้วยเหตุท่ีพระสงฆ์คือ ผู ้รักษาธรรมะอันเป็นคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา้ นั่นเอง  การได้ปฏิบติัตามประเพณีกระทาํต่อพระสงฆ์คือ เสมือนการได้ปฏิบติัต่อ
พระพุทธเจา้เช่นกนั 

ในขณะเดียวกัน “ฮ๊อยซังกราน” จัดได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ร่วมของคนในชุมชนตาม
ประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก(บุญส่งขา้วแช่)ท่ีชดัเจนเช่นกนั  เพราะทั้งคนมอญนครชุมน์ และกลุ่มคน
ชาติพนัธ์ุอ่ืนในบ้านนครชุมน์สามารถเข้าใจและบอกความหมายได้ว่าบ้านท่ีมี “ฮ๊อยซังกราน” 
หมายถึง คนกลุ่มพวกเดียวกนั ท่ีประกอบพิธีกรรมตามประเพณีเหมือนกนั ตามแนวคิดของ  Mead  
ท่ีบอกถึงการพฒันาความสาํนึกในตวัตน (Consciousness of Self) เป็นส่ิงสําคญัของความเป็นมนุษย ์
ท่ีจะสามารถตอบสนองและปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นได ้ การรับรู้และเขา้ใจผูอ่ื้นก็จะสามารถอยูร่่วมกนั
ในสังคมไดอ้ยา่งเขา้ใจก่อใหเ้กิดความร่วมมือทางสังคม(Cooperative Action) ไดอ้ยา่งดีเช่นกนั 

ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่) มีขั้นตอนและห้วงเวลาท่ีทาํให้เกิดความสํานึก
ร่วมกนัของคนมอญนครชุมน์อยา่งมาก  เม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งไปส่งขา้วแช่ท่ีวดัใหญ่นครชุมน์เป็นท่ีแรก
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ถนนทุกสายในหมู่บา้น จะไปบรรจบกนัท่ีจุดเดียวคือ ดา้นหนา้วดัใหญ่นครชุมน์  เสียงพูดคุย  การ
แต่งกายแบบมอญท่ีคละไปกบัการแต่งกายตามสมยันิยมท่ีเร่ิมมากข้ึน  แมก้ารเดินทางตามเส้นทาง
เดิมท่ีเคยกระทาํมา จะมีกลุ่มคนเดินเทา้กนันอ้ยลง และมีผูค้นใช้รถยนต ์จกัรยานยนต์มากข้ึน  เม่ือ
การเดินทางด้วยรถตอ้งยุติลง  และเดินเทา้เขา้วดั ภาพของกลุ่มคนท่ีถือว่าเป็นพวกเดียวกนัได้มา
รวมกนัอยูอ่ยา่งพร้อมหนา้พร้อมตา   การพูดจาทกัทายดว้ยภาษามอญดว้ยกนั  การยกสํารับขา้วแช่
มาท่ีเดียวกนั  ส่ิงเหล่าน้ี  ตอกย ํ้าใหเ้ห็นถึงความเป็นสมาชิกในชุมชนร่วมกนัอยา่งชดัเจน  ไม่ใช่เพียง
แค่ในชุมชนตนเองเท่านั้น  เม่ือมีคนมอญชุมชนอ่ืนท่ีไดม้าส่งขา้วแช่ท่ีวดั การทกัทายโอภาปราศรัย 
ตลอดจนการสอบถามสารทุกขสุ์กดิบต่อกนั ในภาษามอญทอ้งถ่ิน  สํานึกความเป็นชาติพนัธ์ุมอญท่ี
มีร่วมกนัมาก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัของคนลุ่มนํ้ าแม่กลองท่ีมีพฒันาการ
ทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินร่วมกนัมาตั้งแต่อดีต 
 
5. การเป็นสัญลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรม 

การปฏิบติัตามประเพณีท่ียดึสัญลกัษณ์ร่วมคือวดัมอญทั้งเกา้แห่ง  แสดงให้เห็นถึงสํานึก
ร่วมของกลุ่มคนมอญไดเ้ป็นอยา่งดี  สํานึกร่วมจึงมิไดมี้เส้นกาํหนดเพียงแค่หมู่บา้นใดหมู่บา้นหน่ึง  
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของคนมอญท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในระบบเครือญาติทั้งในและนอกชุมชน  
ย่อมมีส่วนทาํให้สํานึกร่วมของกลุ่มคนยงัคงอยู่  ผูว้ิจยัได้พิจารณาจากกรณีท่ีมีกลุ่มคนมอญจาก
หมู่บา้นอ่ืนมาส่งขา้วแช่ท่ีวดัใหญ่นครชุมน์  ซ่ึงมีความเห็นโดยรวมท่ีตอ้งมาส่งขา้วแช่ตามประเพณี
เพราะปฏิบติัตามท่ีบรรพบุรุษกระทาํมา   และได้ระบุชดัเจนว่า “พ่อแม่ให้มาส่งขา้วแช่ท่ีวดัใหญ่
นครชุมน์ เพราะเป็นวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางของวดัมอญในเขตน้ี   แต่ตอ้งส่งขา้วแช่ท่ีวดัท่ีบา้นในชุมชน
ตนเองก่อนเป็นอนัดบัแรก   ส่วนวดัมอญอ่ืนๆให้ไปส่งเท่าท่ีกาํลงัจะไปส่งได้  ซ่ึงจะครบทุกวดั
หรือไม่ครบก็ได้” ซ่ึงผูว้ิจยัมองว่าเป็นคาํบอกกล่าวของกลุ่มคนมอญท่ีถือปฏิบติักนัได้ทาํให้เกิด
สํานึกร่วมของคนมอญในทอ้งถ่ินเดียวกนัอีกระดบัหน่ึงดว้ย  ถึงแมว้่าจะมีเง่ือนไขท่ีจะตอ้งกระทาํ
หรือไม่กระทาํบางอย่างก็ตาม   แต่ถ้าพิจารณาถึงส่ิงท่ีตอ้งกระทาํคือตอ้งส่งท่ีวดัในชุมชนตนเอง
ก่อนเป็นอนัดบัแรก  นัน่คือ การรับรู้บทบาทของการเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชนท่ีตอ้งปฏิบติัอย่าง
เคร่งครัด และการท่ีคนมอญบา้นอ่ืนตอ้งมาส่งขา้วแช่ท่ีวดัใหญ่ เพราะเป็นวดัศูนยก์ลางของวดัมอญ 
ยอ่มแสดงความเป็นสมาชิกร่วมของกลุ่มคนในอีกแบบหน่ึง  หากมองสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป  คนในชุมชนและทอ้งถ่ินไดอ้อกไปประกอบอาชีพ หรือ เรียน
หนงัสือท่ีตวัอาํเภอ หรือจงัหวดัมากข้ึน  การไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือการเขา้วดัในงาน
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ประเพณีต่างๆน้อยลง  ความเป็นกลุ่มสมาชิกจึงไม่เห็นชดัเจนในยามปกติ   เม่ือถึงยามท่ีมีโอกาส
สําคญัท่ีจะมาจดัการรวมกลุ่มสมาชิกให้ชดัเจนข้ึน  ประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆ ยอ่มเป็นเคร่ืองมือ
หน่ึงท่ีจะรวมกลุ่มคนท่ีเป็นพวกเดียวกนัได ้ ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่)จึงเป็นอีกหน่ึง
ประเพณีท่ีทาํใหเ้กิดสาํนึกร่วมและรวมกลุ่มกนัในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงเป็นไปตามความเห็นของ
นกัวิชาการท่ีสรุปถึงความสําคญัของประเพณีและพิธีกรรมวา่มีบทบาทต่อมนุษยเ์ราท่ีนอกจากจะ
เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจแลว้  ยงัเป็นเคร่ืองผกูพนัความเป็นพวกเดียวกนั การประพฤติปฏิบติั การ
กระทาํกิจกรรมใดๆ ร่วมกนั เป็นแบบแผนเดียวกนั ยอ่มเป็นส่ิงท่ีผกูพนัให้คนในกลุ่มหรือสังคมมี
ความผกูพนัใกลชิ้ดกนั และรู้สึกวา่เป็นพวกพอ้งเดียวกนั  

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจึงเกิดจากการรับรู้ความหมายและเขา้ใจในบทบาทของประเพณี
ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ต่อกนัในสังคม  ครอบครัว เครือญาติ และชุมชน  ภายใตร้ะบบความเช่ือ   
ศาสนาเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการอยูร่่วมกนัของคนในสังคมผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคมโดยองคก์ร
อ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากครอบครัว  อนัประกอบไปดว้ย วดั โรงเรียน กลุ่มสังคมต่างๆท่ีอยูใ่นชุมชนและ
ทอ้งถ่ินท่ีไดมี้กิจกรรมร่วมกนัในชุมชน  เช่น ในกรณีของกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์  ท่ีได้
จดักิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดเร่ืองราวของประเพณีผ่านขบวนแห่นางสงกรานตป์ระจาํปี  การ
จัดหาบข้าวแช่ และการจัดนิทรรศการอาหารรามัญ  รวมไปถึง การเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมทาง
วฒันธรรมมอญของชุมชนผ่านเวป๊ไซตข์องหมู่บา้นอีกดว้ย   หรือในกรณีท่ีโรงเรียนวดัใหญ่(บุญเอ่ียม
อนุเคราะห์) ไดจ้ดัให้มีหลกัสูตรวิชาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ให้เด็กนกัเรียนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมประเพณี
มอญผา่นระบบการศึกษาในหอ้งเรียนของรัฐ  แต่ไดใ้ชว้ทิยากรซ่ึงเป็นปราชญช์าวบา้นในชุมชนมาเป็น
ผูถ่้ายทอด  ยอ่มทาํให้เกิดกระบวนการขดัเกลาและการถ่ายทอดวฒันธรรมอีกรูปแบบหน่ึงท่ีก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ของชุมชนดียิง่ข้ึน 

 

6. ประเพณ ีกบั การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  

พฒันาการทางประวติัศาสตร์ชุมชนและทอ้งถ่ินในลุ่มนํ้ าแม่กลอง ท่ีเป็นท่ีตั้งของบา้น
นครชุมน์ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน    การเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรมได้ส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตของคนบ้านนครชุมน์และชุมชนอ่ืนท่ีอยู่ร่วมกันใน
ทอ้งถ่ินน้ี   ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัระหวา่งส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป กบั การ
ประกอบอาชีพทาํมาหากินของคนในชุมชน  วิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีเคยทาํนาปีละหน่ึงคร้ัง เปล่ียนมาเป็น
การทาํนา 3-4 คร้ังต่อปี เพราะมีระบบชลประทานนํ้ ามีใชเ้พื่อการเกษตรตลอดทั้งปี  แต่ตอ้งแลกกบั
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พืชผกัอ่ืนท่ีหายไป   ไม่ว่าจะเป็นหัวผกักาด หรือ หัวไช้โป๊  หรือ งา ท่ีแต่ก่อนให้ผลผลิต และมี
รายไดเ้หมือนเช่นการทาํนาขา้ว   การทาํนาแบบไม่มีหยุดพกั ปลาในทุ่งนาและหนองนํ้ าไม่เห็นกนั
ง่ายนกั  เช่นเดียวกบั ริมแม่นํ้ าแม่กลองท่ีไหลพาดผา่นหมู่บา้นนครชุมน์  ท่ีคร้ังหน่ึงบา้นนครชุมน์
ได้ช่ือว่ามีหาดทรายขาวละเอียดขนาดใหญ่อยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าให้คนในทอ้งถ่ินได้อาศยัอยู่ อาศยักิน  
วิกฤติของแม่นํ้ าในยุคของการดูดทราย และการเกิดข้ึนของเข่ือนเหนือลาํนํ้ าแม่กลองส่งผลกระทบ
โดยตรง  นํ้ าหลากไหลแรงกดัเซาะตล่ิงหนา้ดินพงัทลาย  การดูดทรายทาํให้ร่องนํ้ ากวา้งข้ึน   หาด
ทรายท่ีเคยเป็นเส้นทางเดิน ท่ีพกัผอ่น และท่ีทาํมาหากินของคนในชุมชนหมดไป    ถัว่งอก ท่ีตอ้ง
เพาะในหลุมทรายเพื่อเป็นวตัถุดิบในการปรุงผดัหม่ีอาหารในประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก  นํ้ าจาก
แม่นํ้าแม่กลอง ท่ีตอ้งใชใ้นการประกอบอาหารท่ีใครๆก็พูดวา่ไม่เหมือนนํ้ าทัว่ไป ทาํขา้วแช่แลว้ไม่
บูดเสียง่าย 

บา้นนครชุมน์ในปัจจุบนัมีอาชีพท่ีค่อนขา้งหลากหลาย  แต่ยงัคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ส่วนใหญ่
ยงัคงประกอบอาชีพหลกัดั้งเดิม คือ การทาํนาขา้ว   การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทาํให้
คนรุ่นใหม่ใชชี้วติตามสมยันิยมทั้ง การศึกษาท่ีตอ้งไปเรียนในตวัอาํเภอบา้นโป่งหรือตวัจงัหวดัดว้ย
ค่านิยมว่ามีความเจริญและดีกว่า  การบริโภคสินคา้ตามโฆษณา ทั้งเส้ือผา้ อาหารตามสมยันิยม  
รวมทั้งการไปทาํงานในกรุงเทพท่ีดูดีกวา่ทาํงานในทอ้งถ่ิน  พอถึงเทศกาลสงกรานตต์อ้งมีเส้ือผา้ชุด
ใหม่จากกรุงเทพมาฝากสมาชิกในครอบครัวเป็นความหมายวา่ไม่ตกยคุสมยั   

ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือ บุญส่งขา้วแช่  เป็นประเพณีหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมดงัท่ีกล่าวมา   เช่นเดียวกบัประเพณีอ่ืนๆท่ียงัดาํรงอยูใ่น
วิถีชีวิตของคนมอญนครชุมน์ ไม่ว่าจะเป็น บุญสงกรานต์  ออกพรรษา งานบวช  ท่ีต่างก็ได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ี   ส่ิงท่ีเห็นเด่นชดัท่ีสุด คือ  รูปแบบของการเตรียมงาน ไดแ้ก่  การ
จดัเตรียมสถานท่ีทาํความสะอาดบา้นเรือน และ ทาํความสะอาดครัวท่ีใชป้ระกอบอาหาร ซ่ึงตอ้งทาํ
ล่วงหนา้เป็นสัปดาห์  แต่ปัจจุบนัน้ี  บา้นเรือนไดถู้กสร้างแบบทนัสมยั  ต่อเติมให้เป็นคร่ึงตึกคร่ึงไม ้ 
มีประตูหน้าต่างปิดมิดชิด  ในขณะท่ีครัวเป็นแบบทนัสมยัอยู่ในตวับา้นมีก๊าซหุงตม้ทุกครอบครัว   
ไม่ตอ้งไปตดัไมม้าทาํฟืน บา้นเรือนจึงไม่ตอ้งเสียเวลาทาํความสะอาดมากเช่นดงัสมยัก่อน   

ในส่วนของการจดัเตรียมวตัถุดิบ และ แรงงาน ในการจดัทาํขา้วแช่และเคร่ืองเคียง   มี
การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นชัดเจนจากในอดีตท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดตอ้งมาช่วยกนั
จดัเตรียมเพราะมีรายละเอียดปลีกยอ่ยมาก  ปัจจุบนั การเตรียมงานมีทั้งท่ีลดลง และเพิ่มข้ึน  ส่วนท่ี
ลดลงไดแ้ก่  การทาํ “ฮ๊อยซังกราน” ท่ีทาํจากไมไ้ผ่ส่ีเสาฝังดิน ไดถู้กปรับเปล่ียนมาเป็น โครงเสา
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เหล็ก  เก้าอ้ีทรงสูง หรือ โต๊ะไม้ท่ีต่อไวแ้บบตายตวั ใช้งานได้อีกหลายปี  เม่ือหมดงานปะลอง
เปิงดา้จ์กแล้วก็นาํไปใช้ประโยชน์ในการวางของหรือทาํประโยชน์ในงานอ่ืนด้วย  หรือ  การทาํ 
ก๊ะเจีย ท่ีไม่ตอ้งไปจบัปลามาตากแดดเอง แต่นัน่คือส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของการจดังาน คือ ตอ้งใชเ้งินใน
การจบัจ่ายซ้ือของและวตัถุดิบในการทาํอาหารเพิ่มข้ึนอยา่งมาก  เม่ือไม่ไปจบัปลาก็ตอ้งซ้ือปลาท่ี
เขาทาํเสร็จตากแดดแหง้มาแลว้  เม่ือไม่มีการวา่งเวน้จากการทาํนา  ท่ีดินท่ีจะปลูกหวัผกักาดหรือไช้
โป๊ก็ไม่มี  ตอ้งไปซ้ือท่ีร้าน  ถัว่งอกก็ตอ้งซ้ือเพราะไม่มีหลุมทรายให้เพาะเอง  การแบ่งปันระหวา่ง
เครือญาติท่ีเคยมีก็นอ้ยลง เพราะทุกอยา่งตอ้งซ้ือดว้ยเงินทั้งส้ิน 

ในส่วนของพิธีกรรมในแต่ละขั้นตอนของประเพณีไม่พบว่ามีการเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมมากนัก  การประกอบพิธีกรรมตามประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก จะเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือท่ีมีต่อ
ศาสนา และผีบรรพบุรุษ  ซ่ึงไดเ้ช่ือมโยงมากบัเร่ืองเล่าเก่ียวกบัตาํนานอามะซังกรานหรือตาํนาน
สงกรานต์ในชุมชน  ท่ีมีผูบ้อกเล่าคือผูอ้าวุโสท่ีผูค้นในหมู่บา้นเคารพนบัถือ    การดาํเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีทาํตามกนัมาตั้งแต่คนรุ่นก่อน   เน้นพิธีกรรมในการอญัเชิญ  การเซ่นไหวแ้ละขอพรจาก 
พระพุทธเจา้ พระสงฆ์  เทวดา นางสงกรานต์ บรรพบุรุษ  รวมทั้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยู่ในบา้นและ
ชุมชน ดว้ยการส่งขา้วแช่เป็นเคร่ืองบูชา ตามตาํนานของชุมชน  ตลอดจนการนาํสํารับขา้วแช่ไปทาํ
ความเคารพญาติผูใ้หญ่ท่ีเคารพนบัถือ และการไดรั้บพรหรือส่ิงของเงินทองตอบแทน  ในแต่ละ
ขั้นตอนลว้นแลว้แต่แสดงให้เห็นถึงความเช่ือทางพระพุทธศาสนา และการนบัถือผี ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคน ธรรมชาติ และอาํนาจเหนือธรรมชาติ   

คุณค่าของประเพณีท่ีเกิดข้ึนนั้น คือ การสร้างความหมายท่ีมาจากความเช่ือของคนมอญ
นครชุมน์ ผนวกกับพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของชุมชนและท้องถ่ิน ซ่ึงมีการถ่ายทอดผ่าน
ประเพณีและพิธีกรรมในชุมชน  ผา่นกระบวนถ่ายทอดทางวฒันธรรมโดยชุมชน ทาํให้มีการปฏิบติั
สืบต่อกนัจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง ความสัมพนัธ์ของคนท่ีมีต่อกนั ภายในครอบครัว  ความเป็นปัจเจก
ของแต่บุคคลท่ีมีต่อความเช่ือในการปฏิบติัตามประเพณี ทาํให้มีการพูดคุย ต่อรอง และแบ่งหนา้ท่ี  
การจดัประเพณีจึงไม่ใช่หนา้ท่ีของคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียว  แต่หมายถึงความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนั
ของคนในครอบครัว และการยอมรับการจดัการตามประเพณีในฐานะของตน้ผี หรือ ผูอ้าวุโสของ
ครอบครัวดว้ย ในระดบัของเครือญาติ  การจดัประเพณีบุญส่งขา้วแช่ จะตอ้งมีการพูดคุยกบัญาติ
มิตรในสายตระกลู  การสาํรวจรายช่ือผูท่ี้จะกลบัมาร่วมงานท่ีบา้น จาํนวนญาติพี่นอ้งท่ีมาพร้อมหนา้
พร้อมตากนั  รวมไปถึงการไดไ้ปทาํความเคารพญาติผูใ้หญ่ท่ีนบัถือ ยอ่มก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนั
ดีในหมู่เครือญาติ  รวมไปถึงภายในชุมชนเช่นกนั   ในความสัมพนัธ์ของชีวิตคนท่ีมีต่อธรรมชาติ 
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ความทรงจาํเก่ียวกบัหาดทราย  ความพิเศษของนํ้าท่ีไดจ้ากแม่นํ้าแม่กลอง  พืชพนัธ์ุ สัตวน์ํ้ าท่ีหายไป 
คือ ความเปล่ียนแปลงอยา่งถาวรและไม่มีวนัจะไดธ้รรมชาติเหล่าน้ีกลบัคืนมา  ในเร่ืองสุดทา้ยความ
เช่ือท่ีมีต่ออาํนาจเหนือธรรมชาติ  ทาํให้คนไดห้ยิบยกเอาเร่ืองเล่าตาํนานมาเนน้ย ํ้าในการปฏิบติัตาม
ประเพณีตามความเช่ือในพระพุทธเจา้ เทวดา  นางฟ้า  เจา้พ่อ ผีบรรพบุรุษ ผีอ่ืนๆ ดว้ยคาํอญัเชิญ
และคาํขอพรของพระพุทธเจ้าท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างขวญักาํลังใจให้กับผูส่้งข้าวแช่  และได้ตาม
ประสงค์   สาระสําคญัในประเพณีท่ีไม่เปล่ียนไปและยงัคงปลูกฝังให้ยึดถือ คือ การแสดงออกซ่ึง
ความกตญัํูรู้คุณ ท่ีตอ้งกระทาํต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้  ผา่นการเซ่นไหวต้ามประเพณี  หรือ
การเป็นทั้งผูใ้ห้ และผูรั้บ กบัญาติผูใ้หญ่ตลอดจนเครือญาติ  โดยการเยี่ยมเยียนและแบ่งปันอาหาร
เงินทองใหก้นั  พร้อมทั้งบูชาในส่ิงท่ีพึงเคารพ  

 
7. ปัจจัยทีม่ีต่อการด ารงอยู่ของประเพณ ี 

การปฏิบติัสืบต่อกนัมาจากคนรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงในการจดัประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก 
(บุญส่งขา้วแช่) นั้น  มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํรงอยูข่องประเพณีของคนมอญนครชุมน์ท่ีสําคญัๆ อยู ่ 
3  ประการ  ดงัน้ี 

7.1 ปัจจัยทางสังคมภายในชุมชน 

7.1.1 การถ่ายทอดวฒันธรรมและการสืบทอดประเพณีพิธีกรรม 

ในส่วนท่ีเป็นสังคมภายในบา้นนครชุมน์เองนั้น  นบัว่าเป็นส่วนท่ีสําคญัอยา่งมาก 
ต่อการดาํรงอยูข่องประเพณี   ในแง่มุมน้ี  พบวา่ สถาบนัทางสังคมในบา้นนครชุมน์มีบทบาทในการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมเก่ียวกัประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก(บุญส่งข้าวแช่) ได้เป็นอย่างดี   ครอบครัว
โดยเฉพาะตน้ผี ผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการทาํหน้าท่ีถ่ายทอดวฒันธรรมให้คนในครอบครัวได้
ตระหนกัในความสําคญัของความเช่ือท่ีเกิดจากประเพณีดงักล่าว   กระบวนการขดัเกลาทางสังคม
ดว้ยการใช้เร่ืองเล่าเก่ียวกบัตาํนานขา้วแช่ท่ีเป็นเร่ืองเล่าภายในชุมชนท่ีถ่ายทอดบอกเล่าต่อกนัมา  
โดยเนน้ให้รู้และถือปฏิบติัตามเร่ืองเล่าและให้จดจาํความหมายของประเพณีตามความเช่ือของคน
ในบา้นนครชุมน์เป็นสาํคญั    

   เสถียรภาพของโครงสร้างทางสังคมของบา้นนครชุมน์ พิจารณาไดจ้ากการเกิดข้ึน
ของกลุ่มสังคมท่ีไม่ไดมี้การจดัตั้งอยา่งเป็นทางการ   คนในชุมชนไดร้วมตวักนัจดัตั้งกลุ่มอนุรักษ์
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วฒันธรรมมอญนครชุมน์ข้ึนเพื่อร่วมกนัทาํกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีของชุมชน    กา
เกิดข้ึนของกลุ่มอนุรักษ์วฒันธรรมมอญ  ย่อมมีส่วนทาํให้เกิดพลังขับเคล่ือนประเพณีปะลอง
เปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่) ให้ดาํรงคงอยู ่  ความร่วมไมร่้วมมือของคนมอญนครชุมน์และเจา้อาวาส
วดัใหญ่นครชุมน์ ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมวนัสงกรานตป์ระจาํปีมาโดยตลอด     การจดัขบวนแห่
นางสงกรานต์ท่ีมีร้ิวขบวนท่ีเต็มไปด้วยเด็กและเยาวชนของบา้นนครชุมน์    ไดน้าํขา้วแช่ท่ีส่วน
หน่ึงทางครอบครัวเป็นผูท้าํเองจากบา้น   และอีกส่วนหน่ึงแม่ครัวของวดัใหญ่นครชุมน์ไดช่้วยกนั
จดัหามาให้  นาํมาร่วมแห่ในขบวนโดยประชาสัมพนัธ์ให้คนรู้จกัในช่ือท่ีเรียกว่า “หาบขา้วแช่”    
ขบวนหาบขา้วแช่ท่ีสวยสดงดงามไดรั้บความร่วมมือจากคนในชุมชนทั้งในครอบครัวเครือญาติและ
เพื่อนบา้นในการช่วยกนัตกแต่งสํารับขา้วแช่ให้ครบถว้นนอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนไดรู้้จกัรักษาไดเ้ห็นถึงคุณค่าของประเพณียงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มและความ
เป็นหมู่คณะอนัหมายถึงความสัมพนัธ์อนัดีของชุมชนในขณะเดียวกนัชุมชนไดใ้ห้ความร่วมมือกบั
ทางวดัใหญ่นครชุมน์ในการจดันิทรรศการอาหารรามญัเป็นการออกร้านนาํอาหารพื้นบา้นของคน
มอญนครชุมน์ใหค้นอ่ืนไดรู้้จกัขา้วแช่นบัวา่เป็นอาหารท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก  แมจ้ะเกิด
ความเขา้ใจในเร่ืองของความหมายของขา้วแช่ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งคนในชุมชนและคนนอกชุมชน
ก็ตาม  

   นอกจากน้ี  การดาํเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์วฒันธรรมมอญนครชุมน์  ท่ีเกิดข้ึน
จากความตั้งใจในการจะเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน  ร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ
ใหค้งอยูแ่ละแพร่หลายข้ึน  การจดัทาํเวป๊ไซตข์องหมู่บา้นนครชุมน์ข้ึนมา ยอ่มมีส่วนในการช่วยให้
ประเพณีดงักล่าวไดเ้ป็นท่ีรู้จกัและเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กรุ่นใหม่ในชุมชนเพิ่มข้ึน  อีกทั้งยงั
เป็นช่องทางในการส่ือความหมายใหค้นภายนอกชุมชนไดรั้บรู้เร่ืองราวความเป็นมาของประเพณีปะ
ลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่)ตามความหมายและความเช่ือของคนมอญนครชุมน์ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

   วดัใหญ่นครชุมน์  นับเป็นองค์กรหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายทอด
วฒันธรรมของคนมอญนครชุมน์  ความสําคัญอยู่ท่ีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานตป์ระจาํปี ท่ีไดป้ฏิบติัต่อเน่ืองกนัมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน  เด็กรุ่นใหม่ท่ีเกิดและเติบโต
ยงัคงไดย้ินเสียงสวดมนตภ์าษาบาลีสําเนียงมอญ หรือ สวดเอวอง  การเปิดพื้นท่ีสาธารณะของวดั  
ให้จดักิจกรรมประเพณีตามเทศกาลต่างๆ ทั้งวนัเขา้พรรษา  ออกพรรษา  แข่งเรือยาว  หรือการจดั
งานประกวดนางสงกรานต ์ การจดัขบวนหาบขา้ว แห่นก แห่ปลา  การละเล่นพื้นบา้น  การทรงเขา้ผ ี
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การจดังานนิทรรศการ การออกร้านอาหารรามญัในงานสงกรานต์ประจาํปี  ล้วนแลว้แต่เป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์ให้คนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการรักษาประเพณีดว้ยตนเอง  กระบวนการขดั
เกลาทางสังคมท่ีลูกหลานผูช้ายชาวมอญตอ้งบวชนาคมอญ โดยผา่นทั้งสถาบนัครอบครัว  เครือญาติ 
ชุมชน ตอ้งมาช่วยกนัในงาน  เช่นเดียวกนักบังานประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก(บุญส่งขา้วแช่) ท่ีตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายในชุมชน      

   ความสําคญัของโรงเรียนวดัใหญ่ (บุญเอ่ียมอนุเคราะห์) สถานศึกษาท่ีใกล้ชิดกบั
ชุมชนมากท่ีสุด ย่อมมีส่วนในการสนบัสนุนทาํให้ประเพณีและวฒันธรรมของคนมอญนครชุมน์ 
ไดถู้กถ่ายทอดผา่นทางระบบการเรียนการสอนของรัฐ  ในกรณีของนายคมสรร จบัจุ ท่ีโรงเรียนให้
มาเป็นวทิยากรในชัว่โมงหลกัสูตรวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  แมจ้ะมีเวลาการเรียนการสอนไม่มากนกั  แต่
อยา่งนอ้ยก็ไดท้าํใหเ้กิดการสืบต่อและถ่ายทอดวฒันธรรมไดอี้กแบบหน่ึง 

7.1.2 การสร้างคุณค่าและความหมายของประเพณี 

ประวติัศาสตร์ของชุมชนมอญนครชุมน์ท่ีมีความเก่าแก่ มีเร่ืองราวเล่าขานกนัสืบมา
เป็นระยะเวลาอนัยาวนาน   การตั้งรกรากถ่ินฐานของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญท่ีอยู่กนัอย่างหนาแน่น  
แวดลอ้มดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญชุมชนอ่ืนๆท่ีอยูแ่วดลอ้มบา้นนครชุมน์  ลว้นแลว้แต่เป็นเครือญาติ
ชาติพนัธ์ุมอญด้วยกนัทั้งส้ิน   ภายในชุมชนมอญท่ีมีการสืบทอดสายตระกูลดว้ยการถือผีตระกูล
เดียวกนัยอ่มทาํใหเ้กิดสายสัมพนัธ์ทางเครือญาติท่ีมีความหมายและความเช่ือของชุมชนร่วมกนั   ใน
กรณีน้ี หากนาํเอาเร่ืองเล่าเก่ียวกบัตาํนานขา้วแช่จากคาํบอกเล่าของผูอ้าวุโสบา้นนครชุมน์ มาเป็น
เคร่ืองมือในการแสดงความเป็นตวัตนคนมอญ ผา่นการกระทาํพิธีกรรมแต่ละขั้นตอนในการส่งขา้ว
แช่ตามประเพณี  ความเช่ือในการประกอบพิธีกรรมในประเพณีบางขั้นบางตอน  สะทอ้นให้เห็นถึง
นยัของประเพณีท่ีช่วยจรรโลงความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข  ดว้ยวาม
เช่ือวา่ อาํนาจเหนือธรรมชาติหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ตลอดจนผีบรรพบุรุษไดรั้บรู้ถึงความตั้งใจในการจดั
สํารับอาหาร การเซ่นสังเวยบูชา ด้วยความเช่ือว่าบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแล้วจะได้รับและคนท่ี
กระทาํตามความเช่ือยอ่มไดรั้บพรท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  อีกนยัหน่ึงคือการสร้างขวญักาํลงัใจให้แก่ผูป้ระกอบ
พิธีกรรมใหมี้ความมัน่ใจในการดาํรงชีวิตต่อไปไดอ้ยา่งปลอดภยัและเกิดประโยชน์สูงสุดทางจิตใจ 
อาจกล่าวไดว้า่ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์(บุญส่งขา้วแช่) ไดส้ร้างเสริมกาํลงัใจและสร้างความเช่ือมัน่
และเห็นคุณค่าและความหมายของประเพณีท่ีเป็นประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ทางดา้นจิตใจ  ท่ี
ช่วยใหผ้อ่นคลายจากความกงัวลในการดาํเนินชีวิตเพราะเม่ือประกอบพีธีกรรมตามประเพณีแลว้จะ
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ช่วยใหไ้ดรั้บพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิทาํใหจิ้ตใจมัน่คงไม่วติกกงัวลในการอยูร่่วมกนัในสังคม สอดคลอ้งกบั
นกัคิดในทฤษฎีโครงสร้างการหน้าท่ีท่ีได้อธิบายว่า ประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจ
เหนือธรรมชาติเป็นการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจ และวฒันธรรมเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้มนุษยส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ
ต่างๆในวฒันธรรมมีหน้าท่ีในตนเองในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์    ดังนั้ นการ
ประกอบพิธีกรรมในงานประเพณีบุญส่งขา้วแช่ก็เท่ากบัว่าไดรั้บการตอบสนองทางอารมณ์และ
จิตใจท่ีคลายความวิตกกงัวลท่ีตอ้งเผชิญเร่ืองราวในรอบปี  การประกอบประเพณีดงักล่าวในวนั
สงกรานต์หรือวนัข้ึนปีใหม่  และได้รับพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิย่อมทาํให้เกิดความสบายใจ ลดความตึง
เครียดในชีวติท่ีตอ้งอยูใ่นสภาพสังคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  ยอ่มจะทาํให้เกิดความ
วติกกงัวลในการอยูใ่นสังคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ คุณค่าของประเพณี  จึงถูกสร้างข้ึนดว้ยความเช่ือ
ในอาํนาจเหนือธรรมชาติท่ีจะดลบนัดาลขจดัปัดเป่าปัญหาไปไดใ้นท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของงามพิศ สัตย์สงวน (2545)  ท่ี ศึกษาสถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยโซ่งใน
กรุงเทพมหานคร   โดยพบวา่   ในกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรม การนบัถือผีบรรพบุรุษของ
คนไทยโซ่งท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเองไวไ้ดน้ั้น ปัจจยัท่ีสนบัสนุนไดแ้ก่การ
ปลูกฝังความคิดความเช่ือในการนบัถือผีเรือน โดยการใช้กลไกในดา้นการจดักระทาํประเพณีและ
พิธีกรรมอยา่งเคร่งครัด บนฐานแห่งความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในสังคมเครือญาติท่ีมีพื้นฐานร่วมใน
ดา้นชาติพนัธ์ุและระบบความเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงก่อใหเ้กิดระบบความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึง
คนมอญนครชุมน์ต่างก็อยู่ภายใตโ้ลกทศัน์ทางความเช่ือของคนมอญและมีความสัมพนัธ์ทางสังคม
ดว้ยระบบเครือญาติเช่นเดียวกนั 

   นบัไดว้า่เป็นวา่เป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีเป็นหลกัฐานในการแสดงตวัตนทาง
ประวติัศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญท่ีเป็นบรรพบุรุษของคนมอญนครชุมน์ท่ีไดล้งหลกัปักฐานอยู่
ท่ีน่ี  โดยมีเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ีมีชุมชนมอญบา้นอ่ืนๆ ในลุ่มนํ้ าแม่กลองร่วมอยูด่ว้ย  
การหยิบยกตาํนาน คาํบอกเล่า หรือเร่ืองเล่า  ท่ีบรรจุความเช่ือในอาํนาจเหนือธรรมชาติ  ทั้งความ
เช่ือในพระพุทธศาสนา และ ความเช่ือเก่ียวกบัการนบัถือผ ี ปลูกฝังให้กบัสมาชิกในครอบครัว  โดย
คาํพูด คาํสอน การกระทาํเป็นตวัอยา่ง และการปฏิบติัเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง ยอ่มทาํให้เกิดความ
เช่ือมัน่ในความเช่ือดงักล่าวท่ีคนในครอบครัวปลูกฝังมามากยิ่งข้ึน  การไดก้ล่าวคาํอญัเชิญและขอ
พรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตนนบัถือหรือเช่ือวา่มีอยูจ่ริง  โดยท่ีมีความเช่ือและคาํสั่งสอนของพ่อแม่เป็น
ส่ิงสนบัสนุนความเช่ือนั้น  ส่งผลทาํให้ผูป้ระกอบพิธีกรรมตามประเพณีรู้สึกวา่มีพลงัในการดาํเนิน
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ชีวิตต่อไปไดอ้ย่างมัน่ใจ  โดยเฉพาะจากตาํนานตามคาํบอกเล่าท่ีไดน้าํมาถ่ายทอดและบอกต่อจน
เป็นส่วนหน่ึงของประเพณีท่ีตอ้งกล่าวคาํอญัเชิญและขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปัจเจกบุคคลเขา้ใจวา่
เป็นผูใ้ด  ผลจากการทาํหน้าท่ีในการถ่ายทอดความเช่ือของครอบครัววา่การทาํตามประเพณีน้ียอ่ม
บงัเกิดแต่ผลดีให้แก่ทุกคนในครอบครัว  ทาํให้เกิดพลงัในการดาํเนินชีวิต  ลูกหลานท่ีไปเล่าเรียน 
ทาํงานต่างถ่ิน เม่ือกลบัมาพร้อมหนา้พร้อมตายอ่มทาํให้ความสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางท่ี
ดีข้ึน 

   ในกรณีของนายคมสรร  จบัจุ  การเดินทางไปส่งขา้วแช่ใหญ้าติผูใ้หญ่ซ่ึงเป็นพี่สาว
ของแม่  ท่ีอยูห่่างไกลออกไปจากบา้นนครชุมน์มาก  แมจ้ะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจากค่าเดินทางไป
ท่ีตาํบลหวายเหนียว  จงัหวดักาญจนบุรี และตอ้งอดทนตากแดดเป็นเวลานาน  แต่การไดเ้ห็นหนา้ค่า
ตาของป้า ผูเ้ป็นญาติผูใ้หญ่ท่ีเหลืออยู่  และได้รับคาํอวยชัยให้พรจากผูท่ี้ตนเคารพและไวว้างใจ  
ย่อมรู้สึกอ่ิมเอมใจและมีความสุขใจเพิ่มมากข้ึน  ทาํให้เกิดความผูกพนัในสายตระกูล หรือ เครือ
ญาติมากยิง่ข้ึนไปจากเดิม  เกิดความมัน่ใจในการใชชี้วติต่อหลงัจากท่ีไดรั้บพรอนัประเสริฐ  

7.2 ปัจจัยทางสังคมภายนอกชุมชน   

ดว้ยภูมิหลงัของคนมอญลุ่มนํ้ าแม่กลองท่ีมีประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินร่วมกนัมา  การสืบต่อ
ประเพณีและวฒันธรรมมอญของแต่ละชุมชนสองฟากฝ่ังลุ่มนํ้ าแม่กลองท่ีต่างก็พยายามดาํรงรักษา
วฒันธรรมมอญของชุมชนตนเองไว้   ในกรณีของชุมชนมอญบ้านม่วงท่ีมีการก่อตั้งพิพิธภณัฑ์
พื้นบ้าน  แสดงอัตลักษณ์ทางวฒันธรรมของมอญ   รวมทั้ งมีการจัดงานประเพณีในรอบปี
เช่นเดียวกนั  ถึงแมใ้นรายละเอียดของประเพณีบุญส่งขา้วแช่จะมีการปฏิบติัในบางขั้นบางตอนท่ีไม่
เหมือนกนั  แต่โดยเน้ือหาสาระแลว้ยงัคงอยู่ในระบบความเช่ือเช่นเดียวกนั เช่น กรณีท่ีนางสอางค ์
พรหมอินทร์ บอกถึงขั้นตอนในการทาํบุญส่งขา้วแช่ จะไม่มีการนาํสํารับไปเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษ
ของครอบครัว  นั้นอาจหมายถึงวา่การใหค้วามหมายของคนมอญต่างชุมชนท่ีมีต่อประเพณีในความ
เช่ือเก่ียวกบัการจดัลาํดบัชั้นของส่ิงท่ีเป็นอาํนาจเหนือธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัวิธีการและการถือ
ปฏิบติัจึงมีแง่มุมท่ีต่างกนัออกไป 

สาํหรับ กรณีของนางอาํไพ  มฆัมาน  นกัวชิาการทอ้งถ่ิน ท่ีเช่ียวชาญดา้นภาษา ประเพณี
และวฒันธรรมมอญ  ไดมี้ส่วนในการขบัเคล่ือนการจดักิจกรรมอนุรักษสื์บสานวฒันธรรมมอญใน
ตาํบลคุง้พะยอม  โดยเฉพาะการสืบต่อวฒันธรรมมอญให้คนรุ่นหลงัได้รับรู้  การบอกให้คนใน
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ชุมชนรู้วา่การปฏิบติัตามประเพณีแลว้จะไดรั้บผลดีตอบเช่นไร  เป็นการเนน้ย ํ้าให้เห็นถึงคุณค่าของ
ประเพณีท่ีคนจะไดรั้บ  เม่ือปัจเจกบุคคล  ครอบครัว เครือญาติ เพื่อนบา้น ไดรั้บ ความสัมพนัธ์ใน
ชุมชนก็ย่อมดีข้ึนไปตามลาํดบั  ประกอบกบัไดมี้การจดัตั้งกลุ่มมอญสยาม ลุ่มนํ้ าแม่กลอง ต.คุง้
พยอม  ข้ึนมา  ซ่ึงกลุ่มดงักล่าวจะจดักิจกรรมในงานเทศกาลสงกรานต์ประจาํปีท่ีวดัโพธิโสภาราม 
หรือ วดัโพธิมอญ  ตาํบลคุง้พะยอม  ซ่ึงจะมีการสาธิตประเพณีส่งขา้วแช่ท่ีในชุมชนถือปฏิบติัให้คน
ภายนอกชุมชนได้ดู  อีกทั้งในการดาํเนินงานแต่ละปี  จะมีการประชาสัมพนัธ์และได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนมอญสองฝ่ังแม่นํ้าแม่กลองมาร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด 

ด้วยความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหรือความเป็นคนมอญท่ีมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ินร่วมกนัมาทาํให้สภาพความเป็นอยูแ่ละขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมมอญของชุมชน
มอญในลุ่มนํ้าแม่กลองน้ีจะไม่แตกต่างไปจากกนัมาก  ดงัท่ีมีนกัวิชาการไดก้ล่าวไวว้า่กลุ่มชาติพนัธ์ุ
แต่ละกลุ่มมีวฒันธรรมประเพณีท่ีแตกต่างกนัไม่มากก็น้อย  บางวฒันธรรรมอาจจะเอ้ืออาํนวยใน
การพฒันาหรือเปล่ียนแปลงไดร้วดเร็ว บางวฒันธรรมอาจจะยงัคงอยู ่ ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากนกั  
ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่าวฒันธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรม  เช่น  กลุ่มชาติพนัธ์ุบางกลุ่มอาจจะไม่นิยมแต่งงานข้ามชาติพนัธ์ุ  ทาํให้การรับเอา
วฒันธรรมใหม่มาปฏิบัติในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็น้อยลง   การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรรมจึงเกิดข้ึนไดช้า้ (ศิริรัตน์ แอดสกุล,2542 : 21-22) 

อีกทั้งประเพณีสงกรานต์ท่ีชุมชนต้องจดัเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นประเพณีในระดับ
ทอ้งถ่ินท่ีชุมชนมอญทุกแห่ง ไดสื้บทอดปฏิบติัต่อกนัมา ยอ่มทาํให้ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ท่ีตอ้ง
ปฏิบติัคู่กนัมาไดรั้บการสืบทอดต่อเช่นกนั รวมไปถึงขอ้กาํหนด ในการให้วดัมอญ ทั้ง 9 แห่ง ในลุ่ม
นํ้ าน้ี  เป็นวดัท่ีจดัให้มีการส่งขา้วแช่มาโดยตลอดเป็นเวลาอนัยาวนาน  ตลอดจน  ในการทาํสังฆ
กรรม ท่ีไดก้าํหนดให้วดัใหญ่นครชุมน์เป็นศูนยก์ลางของวดัมอญทั้งหมด  เพื่อดาํเนินการเก่ียวกบั
ประเพณีทางศาสนา เช่น  การประกอบพิธีกรรมในวนัเขา้พรรษา  ออกพรรษา เป็นตน้  ประเพณีปะ
ลองเปิงด้าจ์ก(บุญส่งข้าวแช่) ท่ีคนมอญนครชุมน์ ถือปฏิบติัในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงไม่ได้
กระทาํหรือปฏิบติัโดยลาํพงัแต่เพียงชุมชนเดียว  หากไดมี้ความร่วมมือของชุมชนมอญท่ีอยูโ่ดยรอบ
ไดมี้ส่วนในการสืบต่อของประเพณีไปพร้อมๆกนั 
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7.3 ปัจจัยทางเศรษฐกจิ  

ครอบครัวท่ีมีการปฏิบติัตามประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก (บุญส่งขา้วแช่) ส่วนใหญ่มีการ
เตรียมความพร้อมในการจดังานไวล่้วงหน้า  เพราะเป็นประเพณีท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นประจาํตลอดมา   
ถึงแม้ ประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก (บุญส่งข้าวแช่)  ของคนมอญนครชุมน์ จะมีขั้นตอนท่ีต้องมี
ค่าใชจ่้ายรวมๆ กนัแลว้ค่อนขา้งมาก   อีกทั้งสภาพชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไป  หาดทรายท่ีเคยใชเ้พาะ
ถัว่งอกไดถู้กทาํลายลงไปจากการดูดทรายของท่าทรายท่ีไดส้ัมปทาน  วตัถุดิบท่ีเคยหาไดจ้ากในป่า 
โดยไม่ตอ้งซ้ือหาก็หมดไป  ปลาช่อนท่ีตอ้งมาทาํก๊ะเจียไม่มีในนา   เพราะการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมภายในบา้นนครชุมน์ท่ีเปล่ียนวถีิชีวิตจากการทาํนาเพียงปีละหน่ึงคร้ัง  มาเป็นการทาํนาปีละ3-
4 คร้ัง  แต่รายไดจ้ากการทาํนาท่ีมากข้ึนและคนในชุมชนมีอาชีพอ่ืนท่ีมีรายไดท่ี้แน่นอน เช่น รับ
ราชการ  คา้ขาย เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีคนในชุมชนไปประกอบอาชีพนอกหมู่บา้น ทั้งท่ีตวัอาํเภอ
บา้นโป่ง กรุงเทพ และจงัหวดัใกลเ้คียง  ทาํให้คนในชุมชนไม่มีปัญหาเก่ียวกบัเงินค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน เพราะลูกหลานมีอาชีพและรายไดเ้พียงพอต่อการซ้ือขา้วของมาใช้ในการทาํอาหาร อีกทั้ง
บางครอบครัวมีเครือญาติออกค่าใช้จ่ายมาสมทบเพื่อทาํอาหารร่วมกนั ในบางครอบครัว ท่ีมีเวลา
มากพอและมีสมาชิกในบา้นว่างพอก็จะทาํขนมขา้วเหนียวแดง และ กะละแม ขายให้กับคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนท่ีไม่มีเวลาทาํดว้ย รายไดส่้วนท่ีไดม้าจากการขายขนมส่วนใหญ่จะหมดไปกบั
การทาํบุญส่งขา้วแช่ในส่วนอ่ืนท่ีตอ้งซ้ือของจากร้านคา้เช่นเดียวกนั และ  การมีรายไดเ้กิดข้ึนของ
ร้านคา้ท่ีอยูใ่นชุมชน ท่ีปรับเปล่ียนสินคา้มาขายตามช่วงเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น  การไปซ้ือขนม
ท่ีเคยซ้ือขนมหวาน ขนมกรุบกรอบมาขาย  ก็เปล่ียนมาซ้ือขนมขา้วเหนียวแดง และกะละแมมาขาย
เพิ่มมากข้ึน  และมีแนวโนม้วา่ร้านคา้ของคนในชุมชนจะขายขนมตามประเพณีและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน
ทุกปี    เพราะจาํนวนครอบครัวท่ีทาํขนมข้าวเหนียวแดงกับกะละแมได้เหลือน้อยไปทุกที  อนั
เน่ืองมาจากสมาชิกในครอบครัวออกไปทาํงานต่างถ่ินและเรียนหนงัสือนอกชุมชน  แรงงานท่ีจะทาํ
ขนมตามแบบดั้งเดิมจึงไม่เพียงพอ  ซ่ึงมีคนมอญในชุมชนอ่ืนมาซ้ือดว้ย   ดงันั้น  การมีอาชีพและ
รายได้ท่ีแน่นอนย่อมมีผลต่อการดาํรงอยู่ของประเพณี  ท่ีปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนวิธีการประกอบ
อาหารโดยการใชเ้งินหาซ้ือวตัถุดิบมาทาํอาหารตามประเพณี  

ในขณะเดียวกนั  ผลกระทบการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ทาํให้เกิดกระแสบริโภคนิยมความเช่ือในการทาํบุญ 9 วดั  ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงความหมาย
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ของประเพณี ดว้ยความเช่ือใหม่ในการทาํบุญ  และมีแนวโน้มท่ีจะมีความนิยมเพิ่มมากข้ึน  อนัมี
ส่วนใหเ้กิดการจดังานประเพณีไดด้าํเนินอยูต่่อไป  

ในสังคมมอญนครชุมน์ไดส้ัมผสักบัเปิงดา้จ์ก หรือ ขา้วแช่ มาตั้งแต่จาํความได ้ รู้และ
เขา้ใจในประเพณีปะลองเปิงด้าจ์กว่าเป็นบุญส่งข้าวแช่ท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติั  ตามท่ีบรรพบุรุษได้
กระทาํกนัมา  ขา้วแช่ของคนมอญนครชุมน์อาจจะมีเคร่ืองเคียงท่ีแตกต่างกนัไปจากคนมอญบา้นอ่ืน  
แต่ก็ไม่แตกต่างกนัมากนกั  แต่สาํหรับผูท่ี้ไม่ไดมี้สายเลือดมอญ  ไม่ไดรู้้จกัวฒันธรรมประเพณีมอญ
มาก่อน  ยอ่มจะมีปัญหาต่อการรับรู้ความหมายในประเพณีดงักล่าวอยูไ่ม่นอ้ย  

คนนอกชุมชนท่ีเขา้มาในฐานะนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจว่า ทาํไมอาหารท่ีเป็น
เคร่ืองเคียงขา้วแช่  จึงไม่เหมือนกบัท่ีเขาไดเ้คยเห็นและลองล้ิมชิมรสมา  กล่าวคือ  นักท่องเท่ียว
เปรียบเทียบกับข้าวแช่ชาววงั  ข้าวแช่เสวย หรือ ข้าวแช่เมืองเพชรท่ีเป็นตาํรับชาววงั  ส่ิงท่ี
เหมือนกนัคือ ขา้วและนํ้าลอยดอกมะลิ และ ขา้วเหนียวแดงกบักะละแม ท่ีพบเห็นอยูบ่่อยๆ  ในขณะ
ท่ีอาหารเคร่ืองเคียงอ่ืนๆ มีรูปลกัษณะท่ีแตกต่างไป  โดยเฉพาะเคร่ืองเคียงบางอยา่งท่ีดดัแปลงหรือ
เปล่ียนแปลงมา เช่น  กุนเชียงทอด  หมูแดดเดียวทอด   และโดยมากจะถามหา ลูกกะปิคัว่ ท่ีเป็น
พระเอกในตาํรับขา้วแช่ชาววงั  จนมีนกัท่องเท่ียวบางคนออกปากว่า ขา้วแช่ท่ีน่ีไม่ใช่ขา้วแช่จริงๆ  
และไดมี้คนถามไปวา่ แลว้ขา้วแช่ท่ีจริงๆ นั้นตอ้งเป็นอยา่งไร  คาํตอบท่ีไดคื้อ ขา้วแช่ชาววงั  เพราะ
มีหลกัฐานยนืยนัวา่อาหารท่ีเรียกวา่ขา้วแช่นั้นมีรูปร่างลกัษณะสวยงามและเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 

 ในขณะเดียวกันความเข้าใจของคนส่วนหน่ึงในสังคมไทย จะเข้าใจว่า ข้าวแช่เป็น
อาหารว่าง ไวส้ําหรับรับประทานเล่น  เพราะไดมี้แม่คา้นาํมาจดัชุดจาํหน่ายเป็นชุดเล็กๆพอดีคาํ  
ราคาประมาณชุดละ 20-30  บาท   และในช่วงฤดูร้อนโรงแรมใหญ่ๆในกรุงเทพมหานคร และ
ร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงมกัจะจดัประชาสัมพนัธ์ว่าขา้วแช่เป็นอาหารเฉพาะฤดูกาลท่ีหาทาได้ยาก  
หน่ึงปีจะมีคร้ังเดียว  ซ่ึงหมายถึงจะรับประทานกันเฉพาะหน้าร้อนคือประมาณเดือนมีนาคม-
พฤษภาคมของทุกปี 
 ในขณะเดียวกนัความหมายของประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก  หรือ บุญส่งขา้วแช่นั้น  มี
นกัท่องเท่ียวท่ีเคยไดรู้้ประวติัและตาํนานสงกรานต์ท่ีจารึกไวท่ี้วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามก็ได้
นาํมาพดูคุยและเป็นประเด็นให้คน้หาคาํตอบวา่ทาํไมคนมอญนครชุมน์ไม่ไดรู้้จกัตาํนานสงกรานต์
หรือตาํนานขา้วแช่ท่ีพูดถึงน้ี   เพราะขอ้มูลท่ีอา้งอิงและบทความท่ีนาํเสนอก็จะกล่าวอา้งอิงตาํนาน
สงกรานต์ท่ีจารึกไวท่ี้วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามมาโดยตลอด  ซ่ึงคนมอญนครชุมน์ท่ีไม่รู้จกั
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ตาํนานดงักล่าว จึงไม่ไดมี้การพูดถึงหรือนาํมาเอ่ยอา้งอิงแต่อยา่งใด   ในขณะเดียวกนั  คนภายนอก
ท่ีไม่รู้ว่าคนมอญนครชุมน์มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัตาํนานสงกรานต์และตาํนานขา้วแช่ท่ีเป็นตาํนานใน
ทอ้งถ่ินแตกต่างไปจากท่ีอ่ืนเช่นกนั   
 ในอีกดา้นหน่ึง   ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือ ประเพณีบุญส่งขา้วแช่ของคนไทยเช้ือ
สายมอญ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในสังคมปัจจุบนั  กลบัพบเห็นวา่มีบางชุมชนหรือหมู่บา้นคนไทยเช้ือสาย
มอญบางแห่ง   ได้นาํเสนอรายการอาหารขา้วแช่ เป็นอาหารเด่นประจาํชุมชน หรือ เป็นรายการ
อาหารประจาํทอ้งถ่ินท่ีทุกคนสามารถเดินทางไปเพื่อรับประทานไดต้ลอดทั้งปี เช่น ขา้วแช่เมือง
เพชร  ท่ีจังหวดัเพชรบุรี  ขา้วแช่มอญเกาะเกร็ด  ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  หรือกระทัง่จดังาน
สงกรานต์ โดยใช้ช่ือว่า  “ถนนข้าวแช่” และมีการจดัร้านจาํหน่ายขา้วแช่กันอย่างเอิกเกริก  จน
กลายเป็นงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ขา้วแช่ของดีประจาํจงัหวดั เช่น จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดั
เพชรบุรี  ท่ีมีการนาํเสนอข่าวออกไปแล้วในสังคมไทย โดยไม่ได้มีความหมายของประเพณีท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อคน ครอบครัว เครือญาติ และชุมชนแต่อยา่งใด 
 ดงันั้น  ขอ้มูลท่ีได้รับรู้จากส่ือต่างๆ ท่ีกล่าวมานั้น  ทาํให้นักท่องเท่ียวท่ีมาร่วมงาน
ประเพณีสงกรานตป์ระจาํปี ของบา้นนครชุมน์ และไดรั้บประทานขา้วแช่ท่ีจดัไวใ้นงานนิทรรศการ
อาหารรามญัใหไ้ดรั้บประทานกนัตามประเพณีของคนมอญ  จึงมีความเขา้ใจต่อประเพณีบุญส่งขา้ว
แช่ท่ีมีเพียงมิติเดียวในเร่ืองของการบริโภคตามสมยันิยม  เพราะส่วนใหญ่ท่ีมาร่วมงานประเพณี
ดงักล่าว  จะมีความสนใจอยู่เพียง 2 เร่ือง คือ  การไดท้าํบุญเพื่อสร้างโบสถ์ใหม่ของวดัใหญ่นคร
ชุมน์   และการไดร่้วมกิจกรรมทางวฒันธรรม ชมขบวนแห่ รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ดูการละเล่น
พื้นบา้น ท่ีประชาสัมพนัธ์ออกข่าววา่หาชมไดย้าก  หน่ึงปีจะมีเพียงคร้ังเดียว  อนัเป็นเสน่ห์ของการ
จดังานท่ีดึงดูดใหค้นภายนอกไดเ้ขา้มาถึงบา้นนครชุมน์ในช่วงเวลาดงักล่าว 
 ถึงแมว้่ากิจกรรมตามประเพณีสงกรานต์   ท่ีจดัข้ึนจะมีกาํหนดไวอ้ย่างตํ่า  3 วนั  คือ 
วนัท่ี 13-15 เมษายน  และมีการจดังานออกร้านนิทรรศการอาหารรามญั โดยมีการนาํสํารับขา้วแช่
มาใหน้กัท่องเท่ียวและผูท่ี้มาร่วมกิจกรรมตามประเพณีไดรั้บประทาน  แต่ไม่ไดท้าํให้คนมอญนคร
ชุมน์จดัส่งขา้วแช่ตามประเพณีเพิ่มจาํนวนวนัเป็น 3 วนัแต่อยา่งใด   ในทางกลบักนั  คนมอญนคร
ชุมน์หลายครอบครัวไดล้ดจาํนวนวนัในการส่งขา้วแช่เหลือเพียงหน่ึงวนั ดว้ยเหตุผลวา่ “มีเวลานอ้ย  
มีงานอ่ืนตอ้งทาํ สมาชิกในครอบครัวมีจาํนวนไม่พอท่ีจะช่วยทาํ ค่าใช้จ่ายสูงข้ึน”  ปัญหาเร่ือง
เศรษฐกิจของครอบครัว  รายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึน  เพราะรายการอาหารแต่ละอยา่งท่ีทาํข้ึนมาลว้นแต่ใชเ้งิน
ซ้ือทั้งส้ินต่างจากในสมยัก่อนท่ีอาหารท่ีทาํข้ึนนั้น  มีค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งไปซ้ือมาจากร้านคา้ไม่ก่ีอย่าง  
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เพราะวตัถุดิบท่ีทาํนั้น มีอยู่ตามธรรมชาติในหมู่บ้านและชุมชนท้องถ่ินอยู่แล้ว  รวมไปถึงการ
เดินทางไปส่งขา้วแช่ท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งเติมนํ้ ามนัรถอีกดว้ย  ต่างจากในอดีตท่ีใชก้ารเดินเทา้ หรือ 
พายเรือขา้มฟากเท่านั้น   
  แต่การลดจาํนวนวนัในประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือ บุญส่งขา้วแช่  ไม่ไดม้ีการ
ปฏิบตัิเหมือนกนัทุกครอบครัวไป   คนในชุมชนจะไม่ไดท้กัทว้งหรือตาํหนิครอบครัวหน่ึง 
ครอบครัวใดท่ีลดจาํนวนวนัลง  หากมีผูอ้าวุโสในชุมชนหลายท่านพูดวา่ “น่าเสียดาย  เพราะไม่ใช่
ใครจะทาํไดอ้ยา่งคนมอญของเรา  ไดท้าํบุญมากๆ ก็ไดก้บัตวัเอง ทาํนอ้ยก็ไดน้อ้ย ทาํมากบุญก็
มากตาม” เร่ืองของจาํนวนวนัท่ีเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะท่ีลดจาํนวนวนัส่งขา้วแช่ลงนั้น  จึงเป็น
ประเด็นให้คนมอญนครชุมน์บางส่วนเกิดความวิตกกงัวลวา่ประเพณีจะสูญหายไปในที่สุด   แต่
คนมอญนครชุมน์ส่วนใหญ่ไดเ้ห็นตรงกนัขา้มกบัความคิดเห็นที่กล่าวไป เหมือนเช่นที่คนใน
ชุมชนกล่าววา่ “ช่ือนั้นไม่สาํคญั  ใครจะเรียกขา้วแช่ ขา้วสงกรานต ์เปิงซงักราน หรือ เปิงดา้จก์  ก็
ได ้  เพราะไม่ไดเ้ป็นแค่อาหารท่ีไวส้าํหรับบริโภค  แต่เป็นอาหารของความเช่ือ ที่ไม่ใช่ของคนใด
คนหน่ึง  แต่เป็นความเช่ือของคนมอญส่วนหน่ึงที่เห็นวา่ทาํแลว้ดี มีแต่คุณ ไม่มีโทษ มีแต่บุญ  ไม่
มีบาป พ่อแม่พาทาํมา ยอ่มเป็นส่ิงที่ดีที่สุดแลว้ คนรุ่นก่อนถึงไดส้ั่งสอนให้ลูกหลานไดท้าํตาม ” 
การปฏิบตัิสืบต่อกนัมาตามความเชื่อ และ ความเขา้ใจในความหมายของประเพณี ของคนใน
ชุมชน รวมทั้งความเป็นเครือญาติท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ตลอดจนความเป็นชุมชนที่ยงัคงอยู ่ 
ยอ่มมีพลงัทาํให้ประเพณีดาํรงอยูต่่อไป  
  
8. สรุป 

การศึกษาประเพณีบุญส่งขา้วแช่   ทาํให้เห็นถึง บทบาทของประเพณีท่ีรวมคนและมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมต่อกนั  ทั้งในระดบัครอบครัว เครือญาติ และชุมชน  ภายใตร้ะบบความเช่ือ
ศาสนาเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการอยู่ร่วมกนัของคนในสังคมผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสังคมท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน  ทั้ งจากครอบครัวและองค์กรอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากครอบครัว  อันประกอบไปด้วย               
วดั โรงเรียน กลุ่มสังคมต่างๆท่ีอยู่ในชุมชนและท้องถ่ินท่ีได้มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน ในสอง
ลกัษณะ คือ  การปฏิสัมพนัธ์ของครอบครัวและเครือญาติ  ระหวา่งปัจเจกบุคคล  ทั้งตน้ผ ีกบัสมาชิก
ในครอบครัว การแบ่งหน้าท่ีตามบทบาทของความเป็นชาย-หญิงในสังคมมอญ  การแบ่งหน้าท่ี
ตามลาํดบัอาวุโส ท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงเป็นไปตามบทบาท หน้าท่ี  และกระบวนการขดัเกลาทางสังคม
จากคนในครอบครัว หรือ เครือญาติ  บทบาทของประเพณีในขั้นตอนท่ีต้องระดมสมาชิกใน
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ครอบครัว รวมไปถึงเครือญาติ ในการปฏิบติัตามประเพณีส่งผลต่อปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในระดบั
ครอบครัวและเครือญาติท่ีดาํเนินไปไดอ้ยา่งปกติสุข  และเป็นเคร่ืองมือในการรักษาความสัมพนัธ์
ของคนในครอบครัวและเครือญาติให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน   ในอีกลกัษณะหน่ึง คือ การปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมกบัสํานึกร่วมของกลุ่มคน  ประเพณีดงักล่าวไดมี้ขั้นตอนท่ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม การสร้างสํานึกร่วมของชุมชน  ทั้งในชุมชนนครชุมน์และชุมชนมอญในทอ้งถ่ิน  
โดยมีบา้น พระสงฆแ์ละวดั ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรม  การไดก้ระทาํตามประเพณีร่วมกนั
ของคนในชุมชนในสถานท่ีและบุคคลท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางความเช่ือ ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมท่ีชุมชนมีร่วมกนั  ความสํานึกร่วมผ่าน  “ฮ๊อยซงักราน”  ท่ีหมายถึง คนกลุ่มพวกเดียวกนั ท่ี
ประกอบพิธีกรรมตามประเพณีเหมือนกนั   และผา่นช่วงเวลาในการส่งขา้วแช่ท่ีวดัมอญทั้งเกา้แห่ง  
ท่ีมีสมาชิกของกลุ่มทั้ งในและนอกชุมชนแสดงความเป็นชาติพันธ์ุมอญลุ่มนํ้ าแม่กลองท่ีมี
ประวติัศาสตร์ร่วมกนั  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของประเพณีบุญส่งขา้วแช่ท่ีเกิดข้ึนจากระบบความ
เช่ือ ผา่นกระบวนถ่ายทอดทางวฒันธรรม การขดัเกลาทางสังคม และการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมใน
ระดบัครอบครัว เครือญาติ และชุมชน  ในขณะท่ีประเพณีน้ียงัไดป้ลูกฝังความกตญัํูกตเวทีให้แก่
ลูกหลาน จากการส่งขา้วแช่ใหญ้าติผูใ้หญ่ท่ีเคารพ ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีข้ึนในชุมชน และทาํ
ใหค้นไทยเช้ือสายมอญในชุมชนเกิดความรักสามคัคีและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  บทบาทสําคญัทาํ
ให้มีการแสดงอตัลกัษณ์ความเป็นชาติพนัธ์ุมอญผ่านการปฏิบติัตามประเพณีบุญส่งขา้วแช่ไดอ้ยา่ง
ชดัแจง้ ซ่ึงคนมอญนครชุมน์และคนมอญในทอ้งถ่ินต่างหยิบยกและนาํประเพณีบุญส่งขา้วแช่มา
เป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ และไดรั้บการยอมรับวา่เป็นประเพณีทอ้งถ่ินท่ี
จะพบเห็นไดเ้ฉพาะทอ้งถ่ินท่ีเป็นชุมชนท่ีมีกลุ่มคนท่ีมีเช้ือสายมอญอยูเ่ท่านั้น 

ซ่ึงประเพณี และพิธีกรรม คือ กระบวนการทางสัญลกัษณ์ทางศาสนาท่ีใชผ้กูพนัคนในสังคม
ไวด้ว้ยกนั   ยอ่มแสดงให้เห็นถึงบทบาท ความสําคญัของประเพณีบุญส่งขา้วแช่  ท่ีมีการแสดงออก
ร่วมกนัและสร้างความรู้สึกผกูพนักนัในสังคม ถึงแมจ้ะมีบางช่วงบางตอนตอ้งประสบกบัปัญหาการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อความเช่ือของคนบางส่วน    แต่เม่ือ
มีการปรับตวัและรักษาคุณค่าของความเช่ือเดิมไวก้็เท่ากบัรักษาประเพณี และบทบาทสําคญัท่ีแสดง
ให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  และความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญในสังคมไทยให้ดาํรงอยู่ได้
ตลอดไปเช่นกนั   อาจกล่าวไดว้า่  นยัสําคญัท่ีเป็นคุณประโยชน์ ในความเช่ือท่ีเกิดข้ึนจากประเพณี
บุญส่งขา้วแช่ของคนมอญนครชุมน์  คือ สํานึกร่วมของกลุ่มคน เป็นการสร้างความหมายให้คน
ทั้งหลายตอ้งอยูร่่วมกนั   เห็นถึงพลงัลึกลบัในความคิดของแต่ละปัจเจกบุคคลท่ีเคารพในความเช่ือ
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ดว้ยจิตสาํนึกของตน และจากการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเกิดจากกระบวนการขดัเกลาทางสังคม จน
ก่อตวัข้ึนเป็นพลงักลุ่มของครอบครัวและเครือญาติของคนในสังคม   ให้สามารถดาํเนินชีวิต  และ
นาํพาสังคมของตนใหก้า้วต่อไป และดาํรงอยูไ่ด ้ แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมในรูปแบบใหม่ๆ ต่อไปก็ตาม 
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บทที ่5  

บทสรุปและอภิปรายผล 

บทวิเคราะห์ ประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก หรือ บุญส่งขา้วแช่ ในบทท่ีผ่านมา นั้น ได้
น าเสนอให้เห็นถึงความเป็นมาของประเพณีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของ
ชุมชนและทอ้งถ่ิน นบัแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั มีกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรม ดว้ยกระบวนการ
ขดัเกลาทางสังคม  ผา่นระบบครอบครัว เครือญาติ และชุมชน  จากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง และการ
ใหค้วามหมายของประเพณี  

1. บทสรุป 

จากการศึกษาประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่) : บทบาท ความหมาย และปัจจยั
การด ารงอยูใ่นสังคมไทย พื้นท่ีในการศึกษาบา้นนครชุมน์  ต าบลนครชุมน์  อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี   พบว่าประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก (บุญส่งขา้วแช่)  เป็นงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประเพณี
สงกรานตข์องกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญในสังคมไทย  โดยจดัในหว้งเวลาเดียวกนัและถือวา่เป็นประเพณีท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงสังคมและวฒันธรรมของชาวไทยเช้ือสายมอญท่ีจดัข้ึนในห้วงระยะเวลาเพียง 3 วนั 
ระหวา่งวนัท่ี 13-15 เมษายนของทุกปี 

งานประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก หรือ งานบุญส่งขา้วแช่ น้ี  แสดงให้เห็นถึงการสร้าง
ความหมายและคุณค่าทางความเช่ือภายในชุมชน  การจดัประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือ งานบุญส่ง
ขา้วแช่  โดยมีการด าเนินการสืบต่อกนัมาจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง  โดยมีการท าตามประเพณีมาโดย
ตลอดทุกปี  เพียงปีละหน่ึงคร้ัง  ภายในก าหนดเวลา 3 วนัเท่านั้น  พิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในงาน
ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่)  ลว้นแลว้แต่มีขั้นตอนท่ีเป็นพิธีกรรมท่ีแสดงถึงโลกทศัน์
ทางความเช่ือของคนมอญนครชุมน์  ความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติ  ท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ 
ประเพณีดังกล่าวมีพิธีกรรมท่ีมีขั้นตอนส าคัญท่ีสัมพันธ์กับระบบความเช่ือของคนในชุมชน   
ปรากฏให้เห็นในขั้นตอนส าคญัๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอพร  การบนบานสานกล่าวและเซ่นไหว ้ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ท่ีนบัถือ  ดว้ยความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีไม่ไดป้รากฎรูปร่างให้เห็นวา่มีลกัษณะ
เป็นเช่นไร   หากภายใตโ้ครงสร้างทางความคิดของคนมอญนครชุมน์ท่ีมีพื้นท่ีบรรจุความหมายท่ี
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ไดรั้บรู้มาผา่นกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมโดยสถาบนัครอบครัวเป็นผูใ้ห้การขดัเกลา หล่อ
หลอม ให้ปัจเจกบุคคลยอมรับและกระท าตาม จากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง  ภายใตร้ะบบความเช่ือ
พื้นฐานท่ีมีอยูใ่นกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญเหมือนกนัคือ ความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา  และความเช่ือ
ในการนบัถือผ ี 

“อ านาจเหนือธรรมชาติ” คือ ความเช่ือท่ีถูกกล่อมเกลาและสั่งสมฝังไวใ้นจิตใตส้ านึก
ของปัจเจกบุคคล ตั้งแต่วยัเร่ิมเรียนรู้  ผา่นประเพณีและพิธีกรรมของกลุ่มคนและชุมชน คือ  อนัเป็น
บทบาทและหนา้ท่ีของประเพณีท่ียงัคงท างานอยูใ่นระบบโครงสร้างของสังคม   ค  าขอพรท่ีกล่าวต่อ
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  คือ ความหมายท่ีถูกก าหนดข้ึนจากความเช่ือในต านานสงกรานต์ท่ีมาจากค าบอกเล่า
ของคนในชุมชน  โดยไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัต านานสงกรานตท่ี์ไดมี้การอา้งอิงในสังคมไทยไดมี้
พฒันาการความเป็นมาของประเพณีท่ีปรากฎให้เห็นถึงร่องรอยทางประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมอญท่ีเป็นบรรพบุรุษของคนมอญนครชุมน์และชุมชนมอญในเขตพื้นถ่ินเดียวกนั  
อพยพมาตามเส้นทางสายประวติัศาสตร์ผา่นด่านเจดียส์ามองค์ ล่องมาบนเส้นทางสายน ้ าแห่งชีวิต  
จนมาตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนสองฟากฝ่ังลุ่มน ้าแม่กลอง ในเขตอ าเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี เร่ืองราว
ท่ีถูกบอกเล่าถึงความยากล าบากของตน้ตระกลูคนมอญนครชุมน์ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ของผูว้ิจ ัยพบว่า  พฒันาการความเป็นมาและเร่ืองราวของ
ประเพณีท่ีไดผ้่านการจารึก และมีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัต านานของขา้วแช่ในสังคมไทย  ท าให้ทราบว่า 
ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่) เป็นประเพณีท่ีปรากฏพบเห็นไดใ้นชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผูท่ี้
สืบเช้ือสายมาจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ  ในความเช่ือว่าเม่ือจดัท าอาหารน้ีและได้ส่งตามประเพณี
ครบถว้นแลว้ จะไดบุ้ญท่ียิ่งใหญ่ให้กบัตนเองและครอบครัว  โดยอาศยัการอา้งอิงจากแหล่งท่ีมาท่ี
น่าเช่ือถือเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั และระบุว่าเป็น “อาหารในพิธีกรรม”  และเป็น “อาหารตาม
ประเพณี”   ต่อมาส่ือในสังคมไทยไดน้ ามาใชอ้า้งอิงใหเ้กิดความน่าเช่ือถือและน่าสนใจมากข้ึน  เกิด
การสร้างความหมายใหม่ท่ีเช่ือมโยงกบัสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทย กลายเป็น “อาหารต ารับชาว
วงั”   ส่งกลบัมาเป็นขา้วแช่เมืองเพชร “อาหารชาวบา้น” แต่เป็นต ารับชาววงั  การน าเสนอ”ขา้วแช่
ชาววงั” ไดถู้กให้ความหมายในสังคมบริโภคนิยม  มาสู่ “อาหารประจ าฤดูกาล”ในฤดูร้อนเท่านั้น  
และพิเศษท่ีตอ้งเป็นขา้วแช่ชาววงัต้นต ารับ ท่ีหารับประทานได้ยาก  ต่างจาก ขา้วแช่ชาวบา้นท่ี
ปรากฏว่าชุมชนมอญบางแห่งน าไปสินคา้ทางวฒันธรรมของชุมชน  ให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีสนใจ
บริโภคความเป็น “อาหารประจ าทอ้งถ่ิน” 
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งานวจิยัท าใหเ้ห็นถึงความหมายท่ีแตกต่าง ระหวา่งคนนอกชุมชน กบั คนในชุมชนนคร
ชุมน์  ความหมายของคนใน  คือ “ประเพณีท่ีเตม็ไปดว้ยความเช่ือ”  อนัเป็นความเช่ือพื้นฐานของคน
มอญความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา และ การนบัถือผี  เป็นการให้ความหมายของประเพณี จาก
ร่องรอยของต านานต่างความเช่ือ  ความเช่ือท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการขดัเกลาทางสังคม ทั้งใน
ครอบครัวและชุมชน  ประเพณีตอ้งยึดถือปฏิบติั ภายใตก้ าหนดเวลาท่ีให้ด าเนินการไดใ้นเทศกาล
สงกรานต์  โดยมีวดัเป็นศูนยก์ลางในประเพณี  เพื่อรวมกลุ่มคนทั้งในและนอกชุมชนมาเขา้ร่วม
กิจกรรม   จึงตอ้งมีการให้ความหมายของประเพณีท่ีสามารถเขา้ใจร่วมกนัได้ในนาม “ประเพณี
ทอ้งถ่ิน”  ซ่ึงจะเหมือน  คลา้ยคลึง หรือ ต่างกนัไปก็ยอ่มได ้  เพราะประเพณีตามความหมายน้ีเป็น
เพียงเคร่ืองมือหน่ึงในการแสดงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมให้ผู ้อ่ืนรับรู้วา่เป็นประเพณีของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมอญในสังคมไทย 

2.อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขั้นตอนของประเพณีท าให้เห็นถึง บทบาทของประเพณีท่ีมีบทบาท
และความส าคญัต่อสังคมมอญนครชุมน์  ในสองระดบัดว้ยกนั  ในท่ีน้ี  คือ หนา้ท่ีในการรวมคนและ
มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมต่อกนั  ทั้งในระดบัครอบครัว เครือญาติ และชุมชน  ภายใตร้ะบบความเช่ือ   
ศาสนาเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการอยูร่่วมกนัของคนในสังคมผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคมโดยองคก์ร
อ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากครอบครัว  อนัประกอบไปดว้ย วดั โรงเรียน กลุ่มสังคมต่างๆท่ีอยูใ่นชุมชนและ
ทอ้งถ่ินท่ีไดมี้กิจกรรมร่วมกนัในชุมชน ในสองลกัษณะ คือ  การปฏิสัมพนัธ์ของครอบครัวและเครือ
ญาติ  ระหว่างปัจเจกบุคคล  ทั้งตน้ผี กบัสมาชิกในครอบครัว  เป็นไปตามบทบาท หน้าท่ี  และ  
กระบวนการขดัเกลาทางสังคมจากคนในครอบครัว หรือ เครือญาติ   บทบาทของประเพณีใน
ขั้นตอนท่ีตอ้งระดมสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงเครือญาติ ส่งผลต่อปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมใน
ระดบัครอบครัวและเครือญาติ   และเป็นเคร่ืองมือในการรักษาความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว
และเครือญาติให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน   ในอีกลกัษณะหน่ึง คือ การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัส านึกร่วม
ของกลุ่มคน  ประเพณีได้มีขั้นตอนท่ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของการเป็นสมาชิกกลุ่ม การสร้าง
ส านึกร่วมของชุมชน  ทั้งในชุมชนนครชุมน์และชุมชนมอญในละแวกบา้น   มีพระสงฆ์และวดั ท่ี
เป็นสัญลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรม  การไดก้ระท าตามประเพณีร่วมกนัของคนในชุมชนในสถานท่ี
และบุคคลท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางความเช่ือ ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีชุมชนมีร่วมกนั  ความ
ส านึกร่วมผา่น  “ฮ๊อยซงักราน”  ท่ีหมายถึง คนกลุ่มพวกเดียวกนั ท่ีประกอบพิธีกรรมตามประเพณี
เหมือนกนั   และผา่นช่วงเวลาในการส่งขา้วแช่ท่ีวดัมอญทั้งเกา้แห่ง  ท่ีมีสมาชิกของกลุ่มทั้งในและ
นอกชุมชนแสดงความเป็นชาติพนัธ์ุมอญลุ่มน ้าแม่กลองท่ีมีประวติัศาสตร์ร่วมกนั 
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การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมไดส่้งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนบา้นนคร
ชุมน์และชุมชนอ่ืนท่ีอยูร่่วมกนัในทอ้งถ่ินน้ี    ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป กบั การ
ประกอบอาชีพท ามาหากินของคนในชุมชน  วิถีชีวิตท่ีท านาปีละหน่ึงคร้ัง  เปล่ียนเป็นระบบ
ชลประทานตลอดทั้งปี  การหายไปถัว่งอก และ ชีวิตคนนครชุมน์  ณ หาดทราย   สภาพบา้นเรือน 
หอ้งครัว และ ฮอ๊ยซงักราน ท่ีถูกปรับใหเ้ขา้ยคุสมยัและมีประโยชน์ใชง้านคุม้ค่า  พิธีกรรมแสดงให้
เห็นถึงคุณค่าของประเพณีท่ีเกิดข้ึนจากระบบความเช่ือ ผา่นกระบวนถ่ายทอดทางวฒันธรรม การขดั
เกลาทางสังคม และการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในระดบัครอบครัว เครือญาติ และชุมชน  ในขณะท่ี
ประเพณีน้ียงัไดป้ลูกฝังความกตญัญูกตเวทีให้แก่ลูกหลาน จากการส่งขา้วแช่ให้ญาติผูใ้หญ่ท่ีเคารพ 
ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีข้ึนในชุมชน 

จากการวเิคราะห์ไดค้น้พบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด ารงอยูข่องประเพณีปะลองเปิงดา้จก์
(บุญส่งขา้วแช่) ของคนมอญนครชุมน์  ประการแรก ปัจจยัทางสังคมภายในชุมชน  ท่ีมีการสร้าง
ความหมายท่ีมีคุณค่า บนพื้นฐานทางความเช่ือของคนมอญนครชุมน์ท่ีมีต่อประเพณี ท่ีถือปฏิบติัสืบ
ต่อกนัมา  ดว้ยสถาบนัทางสังคมท่ีมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดวฒันธรรมและสืบทอดประเพณี
ปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่)   ดว้ยกระบวนการขดัเกลาทางสังคมขององค์กรในสังคมภายใน
ชุมชนนครชุมน์ท่ีตระหนกัถึงคุณค่าของประเพณีท่ีจะตอ้งถ่ายทอดและบอกต่อจากคนรุ่นหน่ึงสู่คน
อีกรุ่นหน่ึง    เป็นการขบัเคล่ือนดว้ยพลงัของคนในชุมชน ผนวกกบั สถาบนัทางสังคม อนัไดแ้ก่ 
กลุ่มสังคม  วดั  และโรงเรียน ในการจดักิจกรรมสนบัสนุนให้เกิดการถ่ายทอดทางวฒันธรรม การ
เกิดข้ึนของกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์  และ เวป็ไซต์ของหมู่บา้นนครชุมน์ท่ีไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลประเพณีให้ชุมชนภายนอกไดรั้บรู้  แรงผลกัดนัของวดัใหญ่นครชุมน์ท่ีเปิดพื้นท่ีวดัให้เป็น
พื้นท่ีของชุมชนในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องวฒันธรรมประเพณี  ในงานเทศกาลสงกรานต์
ประจ าปี ท่ีจะตอ้งเห็นขบวนแห่นางสงกรานต์  หาบขา้วแช่  และการจดันิทรรศการอาหารรามญั
เพื่อใหค้นภายนอกไดส้ัมผสั  ในส่วนของโรงเรียนมีส่วนไดเ้ก้ือกูลการด ารงอยูข่องประเพณี จดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ความหมายของประเพณีไดแ้พร่กระจายไปยงัคน
รุ่นใหม่ผ่านระบบการศึกษาภาครัฐโดยวิทยากรคือคนในชุมชนท่ีเขา้ใจความหมายของประเพณีท่ี
ปฏิบติัอยู่ของชุมชน  ตลอดจนการสร้างเสริมก าลงัใจและสร้างความเช่ือมัน่และเห็นคุณค่าและ
ความหมายของประเพณีท่ีเป็นประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ทางดา้นจิตใจ  ท่ีช่วยให้ผ่อนคลาย
จากความกงัวลในการด าเนินชีวิตเพราะเม่ือประกอบพีธีกรรมตามประเพณีแลว้จะช่วยให้ไดรั้บพร
อนัศกัด์ิสิทธ์ิท าใหจิ้ตใจมัน่คงไม่วติกกงัวลในการอยูร่่วมกนัในสังคม  
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ประการท่ีสอง  ปัจจัยทางสังคมภายนอกชุมชน  ชุมชนมอญท่ีมีพัฒนาการทาง
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินในลุ่มน ้ าแม่กลองร่วมกนั   การเกิดข้ึนของพิพิธภณัฑ์พื้นบา้นวดัม่วง  การ
เกิดข้ึนของกลุ่มมอญสยาม ลุ่มน ้ าแม่กลอง ต าบลคุง้พยอม   การจดักิจกรรมท่ีแสดงถึงวฒันธรรม
ประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ   โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ท่ีชุมชนตอ้งจดัเป็นประจ าทุกปี  อีก
ทั้งในขอ้ก าหนดให้วดัมอญ ทั้ง 9 แห่ง ในลุ่มน ้ า  เป็นวดัท่ีจดัให้มีการส่งขา้วแช่ร่วมกนั  วดัใหญ่
นครชุมน์เป็นศูนยก์ลางของวดัมอญทั้งหมด  เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัประเพณีทางศาสนา  เหล่าน้ีคือ
ความร่วมมือของชุมชนมอญท่ีอยูโ่ดยรอบท่ีมีส่วนในการด ารงอยูข่องประเพณี น้ี 

ประการท่ีสาม  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ประเพณีไดมี้การปรับเปล่ียนวิธีการประกอบอาหาร
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสภาพชุมชน  การหาอยูห่ากินตามธรรมชาติ ไดถู้กปรับเปล่ียน โดยการ
ใช้เงินหาซ้ือวตัถุดิบ  แมจ้ะมีค่าใช้จ่ายการจดังานมากข้ึน แต่การมีอาชีพและรายไดท่ี้แน่นอนจาก
การท านาแบบใหม่ปีละหลายคร้ัง  ลูกหลานมีอาชีพท่ีมัน่คง  อีกทั้งท าให้บางครอบครัวเกิดอาชีพท า
ขนมขายเพิ่มข้ึน  อีกทั้งกระแสการท าบุญ 9 วดั ยงัอยูใ่นความนิยมและมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ยอ่มมีส่วน
ใหป้ระเพณียงัคงด าเนินต่อไปได ้

ทา้ยท่ีสุดน้ี การด ารงอยู่ของประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่) ท่ีมีการท ากนัมา
อยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน ซ่ึงเป็นประเพณีในระดบัทอ้งถ่ิน  เกิดข้ึนในระดบัครอบครัว และชุมชน  
มีความหมายท่ีแตกต่างกันไปตามความเช่ือของแต่ละชุมชน ต่อมามีการสร้างความหมายของ
ประเพณีในระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อใหเ้กิดการยอมรับจากคนนอกชุมชน  จะเห็นไดว้า่  ประเพณีกบัสังคม
นั้น  มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัเป็นไปตามแนวทางการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมอีก
เช่นกนั  ท าให้ฐานะของประเพณีมีความหมายและบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไป   อีกหน่ึงปัจจยัในการ
ด ารงอยูข่องประเพณี  คือ การใหถ่้ายทอดองคค์วามรู้และการให้คุณค่าของความหมายให้คนภายใน
ชุมชนไดรั้บรู้และสามารถถ่ายทอดบอกต่อได ้ การน าต านาน เร่ืองเล่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีและ
วฒันธรรมของชุมชน  ไม่ใช่แค่เพียงประเพณีปะลองเปิงด้าจ์กน้ีเท่านั้น  ในท่ีน้ี หมายความถึง
ประเพณีทั้งหมด  การถ่ายทอดต านานความเช่ือหลายต่อหลายเร่ืองท่ีไดผู้กความเช่ือเร่ืองผีเขา้กบั
พระพุทธศาสนา  ให้พระพุทธเจา้เขา้มามีส่วนส าคญัในประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ
นบัวา่เป็นการผสมผสานความเช่ือเร่ืองผท่ีีมีอยูเ่ดิมเขา้กบัพระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งกลมกลืน  ถา้หาก
ประเพณี และพิธีกรรม คือ กระบวนการทางสัญลกัษณ์ทางศาสนาท่ีใชผ้กูพนัคนในสังคมไวด้ว้ยกนั  ยอ่ม
แสดงให้เห็นถึงบทบาท ความส าคญัของ ประเพณีปะลองเปิงดา้จก์   ท่ีมีการแสดงออกร่วมกนัและ
สร้างความรู้สึกผูกพันกันในสังคม ถึงแม้จะมีบางช่วงบางตอนต้องประสบกับปัญหาการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อความเช่ือของคนบางส่วน  แต่เม่ือมี
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การปรับตวัและรักษาคุณค่าของความเช่ือเดิมไวก้็เท่ากบัรักษาประเพณีและความเป็นคนมอญนคร
ชุมน์ให้ด ารงอยู่ไดต้ลอดไปเช่นกนั  อาจกล่าวไดว้่า  นยัส าคญัท่ีเป็นคุณประโยชน์ ในความเช่ือท่ี
เกิดข้ึนจากประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ (บุญส่งขา้วแช่) ของคนมอญนครชุมน์  คือ  ส านึกร่วมของกลุ่ม
คน เป็นการสร้างความหมายใหค้นทั้งหลายตอ้งอยูร่่วมกนั  เห็นถึงพลงัลึกลบัในความคิดของแต่ละ
ปัจเจกบุคคลท่ีเคารพในความเช่ือดว้ยจิตส านึกของตน และจากการกระบวนการขดัเกลาทางสังคม 
จนก่อตวัข้ึนเป็นพลงักลุ่มของครอบครัวและเครือญาติของคนในสังคม  ให้สามารถด าเนินชีวิต  
และน าพาสังคมของตนใหก้า้วต่อไป และด ารงอยูไ่ด ้ แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรมในรูปแบบใหม่ๆต่อไปก็ตาม 

3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

เพื่อให้งานวิจยัได้มีการพฒันาองค์ความรู้และกระบวนการศึกษาวฒันธรรมให้กลุ่ม

สังคมในชุมชนไดเ้กิดความตระหนกัในคุณค่าของวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุของตนเอง  ผูว้ิจยั

เห็นควรท่ีจะด าเนินการให้มีการขยายผลในมิติการวิจยัท่ีคนในชุมชนไดมี้โอกาสร่วมเป็นผูว้ิจยัดว้ย

ตนเอง จะท าใหเ้กิดมิติใหม่ในการเรียนรู้และกา้วสู่งานวจิยัทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ในอีกด้านหน่ึง  การศึกษาในมิติพหุวฒันธรรม เพื่อให้เกิดการยอมรับในความ
หลากหลายทางชาติพนัธ์ุท่ีแทรกซึมอยู่ในทอ้งถ่ินในสังคมไทย  ผูว้ิจยัมองว่า  การศึกษาแนวพหุ
วฒันธรรมยอ่มจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงและก่อใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในอีกรูปแบบ
หน่ึง  ซ่ึงจะท าให้เกิดผลดีในการน าไปสู่การยอมรับความแตกต่างและเคารพในวฒันธรรมท่ีมีอยู่
อยา่งหลากหลายในสังคมไทย 
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ประมวลเร่ืองประวตัิศาสตร์ของบ้านนครชุมน์ 

 
จากค าบอกเล่าของนายมอง เกษเจริญ ท่ีไดบ้อกเล่าให้ลูกหลานไดรั้บรู้ ถึงประวติัศาสตร์

ความเป็นมาของบา้นนครชุมน์  ยงัปรากฏเร่ืองราวความเป็นมาจากครัวเรือนอ่ืนๆ ท่ีพ  านกัอาศยัใน

บา้นนครชุมน์มาหลายชัว่อายุคน เช่น ตระกูลเสลานนท ์และ เสลาคุณ  จากค าบอกเล่าท่ีไดส้ดบัรับ

ฟังจากคนรุ่นก่อนดว้ยตนเองเม่ือคร้ังเยาวว์ยั  มีส่วนท่ีท าให ้ร.อ.ชุมพร ด ารงศุภสุนทร นายทหารเรือ  

ลูกหลานท่ีสืบเช้ือสายมาจากหลวงวิชิตภกัดี  ผูช่้วยสงคราม  บุตรชายของพระยาทองผาภูมิ หรือ 

พระเสละภูมาธิการ เจา้เมืองทองผาภูมิ  ท่ีปรากฏเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ เก่ียวกบัเจา้เมืองรามญั 

7 หวัเมือง  มีความสนใจท่ีจะบนัทึกเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรพบุรุษและชุมชนท่ีตนอาศยัพกัพิงมา

ตลอดชีวติ ไดเ้ก็บขอ้มูลและบนัทึกเรียบเรียง ปรากฏขอ้ความจากเอกสารบนัทึกเกร็ดประวติัประยา

ทองผาภูมิ มอญนครชุมน์  ท่ีกล่าวถึงการตั้งบา้นนครชุมน์   ดงัน้ี 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระยา
มอญทั้ง ๗ เลือกท่ีท ามาหากินเอาเองแล้วแต่จะพอใจท่ีใด  พญามอญทั้ง ๗ จึงทูลขอท่ีริมสองฝ่ัง
แม่น ้าแม่กลอง ตั้งแต่เมืองไทรโยค จนถึงเมืองราชบุรี แลว้จึงพระราชทานทอ้งตราให้พระยามอญทั้ง 
๗ มาดว้ย ฝ่ายพระยามอญทั้ง ๗ ไดพ้ิจารณาเห็นวา่ท่ีบริเวณ ตั้งแต่อ าเภอบา้นโป่งถึงอ าเภอโพธาราม  
เป็นท าเลท่ีเหมาะแก่การท่ีจะตั้ งบ้านเมืองของพวกตน จึงขอพระราชทานวิสุงคามสีมาจาก
พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯได ้ดงันั้น วดัคงคา 
จึงเป็นวดัแรกของชาวไทยรามญั  มีเจดียร์อบๆ พระอุโบสถ ๗ องค์  ซ่ึงหมายถึงเมืองหน้าด่าน               
ทั้ง ๗ เมืองน้ี 

ในสมยัรัชกาลท่ี ๒ ไดท้รงพระราชทานต าแหน่งเจา้อาวาสวดัคงคาราม เป็นพระราชา
คณะฝ่ายรามญั ท่ีพระครูรามญัญาธิบดี ซ่ึงเป็นต าแหน่งเจา้คณะใหญ่รามญันิกายเมืองราชบุรี จนถึง
สมยัรัชกาลท่ี ๕   

พระยาทองผาภูมิ  ไดข้อแยกตวัออกจากกลุ่มมอญทั้งเจ็ด  มาอยู ่ณ วดัใหญ่นครชุมน์ ได้
พาญาติพี่นอ้งสมคัรพรรคพวก บริวาร เพื่อปกครองดูแลเอง  และไดบู้รณะวดัใหญ่นครชุมน์ ซ่ึงเป็น
วดัเก่าแก่อยูแ่ลว้ให้เจริญรุ่งเรือง  โดยให้วดัใหญ่นครชุมน์  เป็นศูนยก์ลางในการท าสังฆกรรมของ
วดัมอญในเขตอ าเภอบา้นโป่ง  เน่ืองจากพระยาพระยาทองผาภูมิ  ตอ้งปกครองดูแลคนมอญทั้งหมด
ทั้งสองฟากฝ่ัง  จนถึงหลวงวิชิตภกัดี ผูช่้วยสงคราม (บุตรชาย) ดูแลต่อจากบิดา ดงัตวัอย่างจาก
จดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลท่ี ๒  บอก พระยาไชยภกัดีศรีมหยัสวรรคี พระยากาญจนบุรี  
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หลวงกาญจนบุรี ยกระบตัร กรมการ ขอบอกมายงัท่านออกพนันายเวน ขอให้กราบเรียน ฯพณฯ           
หัวเจา้ท่านลูกขุน ณ ศาลา ให้ทราบด้วยอยู่ ณ วนัเดือนเกา้ แรมเกา้ค ่า  ปีมะเมีย จตัวาศก เพลาเช้า 
หม่ืนวสูิตรภกัดี ถือตราราชสีห์โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมออกมาถึง ฯ ขา้ ฯ กรมการวา่พระยา รัตน
จกัร ไปจบัอา้ยพม่าไดส้องคนให้การวา่เจา้ องัวะให้มองษาเป็นเจา้เมืองเมาะตะมะ  ให้ตะแคงมองมู
กบัมหาอุตนากลบัไปเมืององัวะมหาอุตนาให้คนรักษาดา้นสามต าบล เป็นคนเจ็ดร้อยห้าสิบคน ทรง
พระราชด าริวา่ ณ เดือนสิบ  เดือนสิบน้ีเป็นตน้ระดูศก จะไวใ้จหาไดไ้ม่ ให ้ฯขา้ฯ กรมการมี หนงัสือ
ไปถึง พระยาไทรโยค พระยาทองผาภูมิ พระท่าตะกัว่ ให้จดัหลวงขุนหม่ืนกรมการแลไพร่ให้ไดห้้า
สิบหกสิบ สรรพไปเคร่ืองศสัตราวุธไปลาดตระเวนจับ พม่าทางเมืองทวายให้จงได ้  แต่พระยาไทร
โยคนั้นอยา่ใหไ้ปเลย นั้น ฯขา้ฯ กรมการไดท้ราบเกลา้ทราบกระหม่อม ในทอ้งตราซ่ึงโปรดออกมา
ทุกประการแลว้ ขา้พเจา้กรมการคดัส าเนา ทอ้งตราให้  ขนุศรีวนัคีรีกบัไพร่สามคนถือหนงัสือไป ถึง
พระยาไทรโยค พระยาทองผาภูมิ พระท่าตะกัว่ แต่  

ณ เดือนเกา้ แรมเกา้ ค  ่า เพลาบ่ายตามทอ้งตราซ่ึงโปรดมา ถา้ผูถื้อหนงัสือกลบัมา พระยา
ไทรโยค พระยาทองผาภูมิ พระท่าตะกัว่ บอกจ านวนคนนายไพร่ เคร่ืองศาสตราวุธมากนอ้ยเท่าใด 
ยกไปจากแม่น ้านอ้ยวนัใด  ขา้พเจา้กรมการจะบอกให้มาคร้ังหลงั  ควรมิควรแลว้แต่จะโปรดฯ ขา้ฯ 
บอกมา ณ ว ันพุธ เดือนเก้า แรมสิบสองค ่ า ปีมะเมีย จัตวาศก * ๑๑ และจดหมายเหตุกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี ๒ เร่ืองบอกพระยาพิไชยภกัดี เมืองกาญจนบุรี เร่ือง แต่งขุนหม่ืนกรมการ 
ออกลาด ตระเวนชายแดน วนั ๗ ฯ ๕ ปีมะแม จ.ศ. ๑๑๘๕ พระเสละภูมิมาธิการไดรั้บพระราชทาน
เล่ือนยศเป็น พระยาทองผาภูมิ ภายหลงัไดท้  าศึกสงครามเกา้ทพัท่ีทุ่งลาดหญา้ ซ่ึงมอญเจ็ดหวัเมือง
นั้นไดรั้บใช้และเป็นหัวเมืองหน้าด่านทั้งหาข่าวกรอง แลว้รีบรายงานด่วนถึงพระมหากษตัริย ์ ใน
สงครามเกา้ทพัมอญทั้งเจ็ดหวัเมืองเพื่อรายงานข่าวกรองวา่พม่าไดเ้ดินทางมาทางด่านเจดียส์ามองค์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ไดใ้ห้สมเด็จเจา้ขุนเณรคุมก าลงัส่วนหน่ึงและมี มอญทั้ง
เจ็ดหัวเมืองอยู่ในความบงัคบับญัชา  ตั้งค่ายทางทิศตะวนัตก. ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของกรม
พระราชวงับวรสุรสิงหนาท หลกัฐานในบนัทึก กรมทหารราบท่ี ๙ ทุ่งลาดหญา้ กาญจนบุรี  พระยา
เจ่งจะคุมมอญอีกชุดหน่ึง การรบท่ีทุ่งลาดหญา้นบัเป็นสงครามท่ีส าคญัของประวติัชาติไทย  ท่ีมีผู ้
กลา้หาญเด็ดเด่ียว  มิมีใครกลวัเกรงขา้ศึก.  คุณยายลูกอิน บุตรตรีหลวงวิชิตภกัดีสงคราม ผูช่้วยเจา้
เมือง เล่าให้ฟังวา่ คุณตา (พระยาทองผาภูมิ) และคุณพ่อ ท่านเป็นนกัรบท่ีกลา้หาญดว้ยมือทั้งสองท่ี
ถือดาบคอยฆ่าฟันพม่าแบบไม่คิด ชีวติ และมีความโกรธแคน้พม่าเป็นเดิมทุนอยูแ่ลว้ 

จากค าบอกเล่าถูกถ่ายทอดต่อกนัมาจากคนรุ่นก่อน  และน ามาจดบนัทึกความทรงจ าโดย
คนรุ่นใหม่  เพื่อยืนยนัความเป็นมาของบา้นนครชุมน์ท่ีนอกจากค าบอกเล่าแลว้ยงัมีความเก่ียวขอ้ง
กบัหลกัฐานเอกสารทางประวติัศาสตร์ท่ีระบุความสัมพนัธ์กบัสายตระกูลกบัผูว้า่ราชการรามญัเมือง
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ทั้ง 7 เมือง ท่ีอาศยัอยูท่ี่เมืองกาญจนบุรี  ซ่ึงในสมยัรัชกาลท่ี 4 ทรงพระราชทานนามและยศหวัหนา้
เมืองหนา้ด่านทั้ง 7 ใหเ้ป็น “เจา้เมือง” หรือ “ผูว้า่ราชการเมือง” (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, 2554: 73, 
82) ดงัน้ี   

1. เมืองทองผาภูมิ พระทองผาภูมิ  เป็น  พระเสละภูมาธิการ ตน้ตระกลู เสลานนท์ 
เสลาคุณ 

2. เมืองท่าขนุน พระท่าขนุน เป็น พระปัณณศดิฐบดี ตน้ตระกลู หลกัคงคา 
3. เมืองไทรโยค พระไทรโยค  เป็น  พระนิโครธาพิโยค ตน้ตระกลู นิไชยโยค นิโครธา  

นิไทรโยคพระไทรโยค มะมม 
4. เมืองท่าตะกัว่ พระท่าตะกัว่ เป็น พระชินดิษฐบดี ตน้ตระกลู ชินอกัษร ชินบดี  

ชินหงษา มญัญหงส์ ท่าตะกัว่ 
5. เมืองลุ่มสุ่ม พระลุ่มสุ่ม เป็น พระนิลนะภูมิบดี ตน้ตระกลู นินบดี นิลบดี จ่าเมือง  

หลวงบรรเท่า หลวงพนัเทา พระบรรเทา 
6. เมืองสมิงสิงหบุรี พระสมิงสิงหบุรี เป็น พระสมิงสิงหบุรินทร์ ตน้ตระกลู สิงคิ

บุรินทร์  ธ ารงโชติ 
7. เมืองท่ากระดาน พระท่ากระดาน เป็น พระกติธบดี ตน้ตระกลู พลบดี ตุลานนท ์

 

เมืองรามญั 6 เมืองแรกอยูริ่มแม่น ้าแควนอ้ย  ยกเวน้เมืองท่ากระดาน ท่ีริมแม่น ้ าแควใหญ่ 
รามญัทั้ง 7 เมืองน้ี มีหนา้ท่ีลาดตระเวน  สืบข่าวการเคล่ือนไหวของพม่าท่ีจะมาตีสยาม ในสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ตอนตน้   ท าทางเดินและจดัตั้งกองเสบียงในยามศึกสงคราม  ตดัไมเ้พื่อท าพระแสง 
หอก พลบัพลาท่ีประทบัเวลาเสด็จประพาสหัวเมือง เกณฑ์ผูค้นรามญัไปเผาอิฐสร้างสถานท่ีต่างๆ
ตามทางการสั่ง เป็นตน้วา่ องคพ์ระปฐมเจดีย ์(โสภณ นิไชยโยค,2552: 156) 

แต่เน่ืองจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ทั้ง 7 เมืองในสมยันั้นมีความทุรกนัดาร  จึงพากนั
อพยพลงมายงัแถบลุ่มน ้าแม่กลองและตั้งถ่ินฐานบริเวณวดัคงคาราม  ยกเวน้พระเสลภูมิบดี เจา้เมือง
ทองผาภูมิท่ีเขา้ยา้ยมาตั้งบา้นเรือนใกลว้ดันครชุมน์ (เอกรินทร์ พึ่งประชา, มปป.: 15)  

การตั้งถ่ินฐานของชาวบา้นนครชุมน์น้ีมีความสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์เร่ืองการอพยพ
ของชาวรามญั 7 เมืองในลุ่มน ้ าแม่กลอง  ดงัขอ้ความตอนหน่ึงในจดหมายเหตุระยะทาง เสด็จ
ประพาสในรัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสไทรโยค  คร้ังท่ี 2  เม่ือ พ.ศ. 2431 พระนิพนธ์ของพระเจา้บรม
วงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรีเสาวภางค ์  ทรงกล่าวถึงการตั้งถ่ินฐานของชาวมอญท่ีอาศยัในบา้นนครชุมน์
ไวว้า่  
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“วนัอาทิตย ์เดือนสาม ข้ึน ๓ ค ่า เวลาเช้า ๓ โมงเศษ ... ระยะทางตั้งแต่
บา้นเบิกไพรจนมาถึงคุง้พะยอม บ้านนครชุม บา้นบางเลา มีบา้นเรือนราษฎร
และวดัมากข้ึน แต่นครชุมบางเลาจนบ้านโพธารามนีส้องฝ่ังเป็นบ้านรามัญ ๗ 
เมือง ... ” (ศรีเสาวภางค,์พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้, 2494: 51) 

 

สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ (2554: 63) กล่าววา่ การตั้งถ่ินฐานของชาวมอญบา้นนครชุมน์
น้ีมีมาตั้งแต่สมยัอยธุยา ไดอ้พยพมาจากเมืองกาญจนบุรีไดต้ั้งชุมชนและสร้างวดัของชุมชนข้ึน  คือ 
วดัม่วง ในปี พ.ศ. 2223 และวดันครชุมน์ ในปี พ.ศ.2295  

นายโสภณ  นิไชยโยค  นักวิชาการผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองมอญ  และเป็นสายเลือดของพระ               
นิโครธาพิโยค ตน้ตระกูล นิไชยโยค  ไดเ้ล่าความเป็นมาถึงช่ือของบางเลาท่ีปรากฏในเอกสารทาง
ประวติัศาสตร์  ช่ือบางเลา  ซ่ึงเป็นช่ือดั้งเดิมของบา้นคงคาราม โพธาราม อนัปรากฏเป็นขอ้ความ              
ท่ีอา้งอิงจากจดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร   สมยัรัชกาลท่ี ๒ ฉบบัประชุมพงศาวดาร ฉบบั
กาญจนาภิเษก เล ม  ๑๐ พ.ศ. ๒๕๓๙  ทอ้งตราของเจ าพระยาอคัรมหาเสนาบดีถึงพระยา
ราชบุรี พระยากาญจนบุรี  เร่ืองรามญัในกองพระยารัตนจกัรหลบหนีการทพั   ๕  คน ให้มีการตาม
จบั และ                 ในหนงัสือยงัมีขอ้ความท่ีกล่าวถึงรามญัใหม่ท่ีมาตั้งบา้นเรือนอยู  ณ คลองบาง
สองร อย  โพธาราม บางเลาละครชุม   ซ่ึงท าใหค้  าบอกเล่าของคนมอญนครชุมน์บางส่วนท่ีเช่ือวา่
บา้นนครชุมน์นั้น แต่เดิมมีช่ือว่า “ละครชุม”   ต่อมามีการออกเสียงท่ีเพี้ยนไปเป็น “นครชุม” และ
กลายเป็น “นครชุมน์”  ในท่ีสุด 

ค าบอกเล่าเร่ืองความเป็นมาและช่ือบ้านนครชุมน์ และหลักฐานจากจดหมายเหตุ
ดงักล่าวขา้งตน้  ท าให้ผูว้ิจยัประมวลภาพความเป็นมาของบา้นนครชุมน์ในระดบัหน่ึงไดว้่า บา้น
นครชุมน์มีความเป็นมาท่ียาวนาน  เรียกไดว้่าเป็นหมู่บา้นท่ีมีความเก่าแก่ มีผูค้นท่ีพ  านกัอาศยัมา
หลายชัว่อายุคน  เพราะอย่างนอ้ยท่ีสุด จากค าบอกเล่าของผูสู้งอายุในหมู่บา้นท่ีอายุมากกว่า 90 ปี 
หลายท่านไดบ้อกเล่าไปในทิศทางเดียวกนั  และต่างยืนยนัไดว้่าบรรพบุรุษของพวกตนนั้นเป็นคน
มอญท่ีมาจากเมืองมอญ เมืองหงสาวดี ท่ีอพยพหนีภยัมาอยู่ท่ีนครชุมน์ตั้งแต่ปลายสมยัอยุธยาและ
ต่อเน่ืองมาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์อย่างแน่นอน  ถึงแม้ว่าจะไม่มีการบนัทึกหลักฐานเป็น
เอกสารท่ีชดัเจนก็ตาม   
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ต านานสงกรานต์ 
ประชุมจารึกวดัพระเชตุพนวมิงมังคลาราม 

 
ต านานเร่ืองน้ี จารึกบนแผน่ศิลาจ านวน 7 แผน่ ตอนตน้มีค าอธิบายวา่ ต านานเร่ืองน้ีมีอยู่

ในคมัภีร์ภาษาบาลีของฝ่ายรามญั ต านานมหาสงกรานตมี์เน้ือเร่ืองดงัน้ีเม่ือตน้ภทัรกลัป์ เศรษฐีคน
หน่ึงไม่มีบุตร ตั้งบา้นอยู่ใกลก้บันกัเลงสุรานกัเลงสุรานั้นมีบุตร 2 คน มีผิวเน้ือดุจทอง วนัหน่ึง
นกัเลงสุราไดเ้ขา้ไปสู่บา้นเศรษฐี กล่าวค าหยาบชา้แก่เศรษฐีต่างๆ เศรษฐีไดฟั้งก็กล่าววา่เรามีสมบติั
เป็นอนัมาก ไฉนท่านจึงหม่ินเรา นกัเลงสุราตอบวา่ ท่านมีสมบติัมากก็จริง แต่หามีบุตรไม่ 

ถา้ท่านถึงแก่ความตายแลว้สมบติัก็จะเส่ือมสูญเปล่า เรามีบุตรชาย 2 คนมีผวิดุจทอง เห็น
วา่ประเสริฐกวา่ท่าน เศรษฐีไดฟั้งมีความละอาย จึงบวงสรวงต่อพระจนัทร์และพระอาทิตย ์ และ
อธิษฐานขอบุตร เวลาผา่นไปถึง 3 ปี ก็ไม่มีบุตร อยูม่าวนัหน่ึงในเดือนหา้ เป็นช่วงเวลาท่ีพระอาทิตย์
เคล่ือนจากราศีมีนเขา้สู่ราศีเมษ ถือวา่เป็นวนัมหาสงกรานต ์

คนทั้งหลายมีงานฉลองการตั้งตน้ปีใหม่ทัว่ชมพทูวปีเศรษฐีไดพ้าบริวารไปยงัตน้ไทรริม
ฝ่ังน ้ า  ซ่ึงมีนกจ านวนมากอาศยัอยู ่ ไดเ้อาขา้วสารลา้งน ้ า 7 คร้ัง แลว้หุงบูชารุกขเทวดาประจ าตน้
ไทรพร้อมดว้ยอาหารหลายอยา่ง  มีการประโคมดุริยางคดนตรี แลว้ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตร จากรุกข
เทวดาประจ าตน้ไทร  รุกขเทวดามีความกรุณาเหาะไปขอบุตรจากพระอินทร์ใหแ้ก่เศรษฐี 

พระอินทร์จึงให้ธรรมบาลเทวบุตรลงมาปฏิสนธิในครรภภ์รรยาเศรษฐี   เม่ือคลอดจาก
ครรภบิ์ดามารดา ตั้งช่ือวา่ธรรมบาลกุมาร  และปลูกปราสาท 7 ชั้น ให้อยูท่ี่ใตต้น้ไทรริมฝ่ังน ้ านั้น   
ท าใหกุ้มารรู้ภาษานก  

เม่ือเติบโตข้ึนอายุ 7 ขวบ เรียนไตรเพทจบ ก็ไดเ้ป็นอาจารยบ์อกมงคลการต่างๆ แก่
มนุษยท์ั้งหลายในชมพูทวีป ต่อมาพรหมองค์หน่ึงช่ือว่า กบิลพรหม ไดล้งมาถามปัญหา 3 ขอ้แก่
ธรรมบาลกุมาร  คือ 

ขอ้ท่ี 1 เชา้ราศีสถิตอยูแ่ห่งใด 
ขอ้ท่ี 2 เท่ียงราศีสถิตอยูแ่ห่งใด 
ขอ้ท่ี 3  ค  ่าราศีสถิตอยูแ่ห่งใด 
และพูดกบัธรรมบาลกุมารวา่ ถา้ท่านแกไ้ดเ้ราจะตดัศีรษะเราบูชาท่าน ถา้ท่านแกไ้ม่ได้

เราจะตดัศีรษะท่านเสีย ธรรมบาลกุมารขอผดั 7 วนั 
กบิลพรหมกลบัไปยงัพรหมโลก  ฝ่ายธรรมบาลกุมารพิจารณาปัญหานั้นเวลาผา่นไปได ้

6วนัแลว้ยงัไม่ทราบค าตอบ    คิดวา่วนัรุ่งข้ึนจะตายดว้ยอาชญาทา้วกบิลพรหมนั้น  คิดจะหนีไป
ซ่อนตวั   จึงลงจากปราสาทไปนอนอยูใ่ตต้น้ตาลสองตน้    
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ขณะนั้นมีนกอินทรียส์องตวัผวัเมียท ารังอยู่บนตน้ตาลนั้น   ธรรมบาลกุมารไดย้ินนก
อินทรียต์วัเมีย   ถามนกอินทรียต์วัผวัวา่ พรุ่งน้ีเราจะไปหาอาหารท่ีไหนกนั   นกอินทรีผวัตอบว่า
พรุ่งน้ีครบ 7 วนั   ท่ีทา้วกบิลพรหมถามปัญหาธรรมบาลกุมาร  ถา้ธรรมบาลกุมารแกไ้ม่ได ้  ทา้ว
กบิลพรหมก็จะตดัศีรษะเสีย  เราจะไดกิ้นมนุษยเ์ป็นอาหาร 

นางนกอินทรีตวัเมียถามวา่  เจา้รู้จกัปัญหานั้นหรือไม่ นกอินทรียต์วัผวัตอบวา่รู้ แลว้ก็
เล่าใหน้กอินทรีเมียฟัง   

"ราศีแห่งมนุษยน์ั้นจะสถิตอยูท่ี่ร่างกายต่างวาระกนั คือ  
เวลาเชา้จะสถิตอยูท่ี่หนา้   
มนุษยจึ์งตอ้งลา้งหนา้    
เวลาเท่ียงราศีสถิตอยูท่ี่อก   
มนุษยจึ์งตอ้งปะพรมน ้าท่ีหนา้อก   
และเวลาค ่าสถิตอยูท่ี่เทา้  
มนุษยจึ์งตอ้งลา้งเทา้  
จึงจะพน้อปัรียจ์ญัไรทั้งปวง"    
ธรรมบาลกุมารนอนอยูใ่ตต้น้ไม ้ไดย้ินก็จ  าได ้มีความยินดีเป็นอนัมากจึงกลบัมาสู่เรือน

ของตน  คร้ันครบ 7 วนั ทา้วกบิลพรหมลงมาถามปัญหาธรรมบาลกุมารตอบปัญหาตามนกอินทรีย์
กล่าว นั้น 

ทา้วกบิลพรหมจ าเป็นจะตอ้งตดัศีรษะของตน จึงเรียกธิดา 7 นาง  ซ่ึงเป็นบริจาริกาของ
พระอินทร์ใหม้าพร้อมกนัแลว้ก็บอกวา่  

เศียรของตนซ่ึงจะตดัออกบูชาธรรมบาลกุมารนั้น     
ถา้ตั้งไวบ้นแผน่ดิน  ก็จะเกิดไฟไหมท้ัว่โลกธาตุ     
ถา้ทิ้งข้ึนไปบนอากาศฝนก็จะแลง้     
ถา้จะทิ้งในมหาสมุทรน ้าก็จะแหง้    
ใหธิ้ดาทั้ง 7 เอาพานมารับเศียรของตน  
แลว้ทา้วกบิลพรหมก็ตดัเศียรส่งใหน้างทุงษะบุตรคนโต     
ในขณะนั้นโลกธาตุก็เกิดโกลาหลยิง่นกั  เม่ือนางทุงษมหาสงกรานตเ์อาพานรับเศียรทา้ว

กบิลพรหมผูเ้ป็นบิดาแลว้ใหเ้ทพทั้งหลายแห่ประทกัษิณเวยีนรอบเขาพระสุเมรุราช ๖๐ นาที  
แลว้ก็เชิญเขา้ประดิษฐานในมณฑป ณ ถ ้ าคนัทชุลีเขาไกรลาศ กระท าบูชาดว้ยเคร่ือง

ทิพยต่์าง ๆ  พระเวศุกรรมไดน้ฤมิตโรงประดบัดว้ยแกว้ 7 ประการช่ือภคัวดีให้เทพยดาและนางฟ้า
นัง่ 
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ฝ่ายเทพยดาก็น าเถาฉนุมุนาศมาลา้งน ้ าในอโนดาตสระ7 คร้ัง แลว้แจกกนัสังเวยทุก ๆ 
องค ์คร้ันถึงก าหนดครบ 365 วนั 

มนุษยส์มมติวา่เป็นปีหน่ึง เป็นวนัสงกรานต์  นางเทพธิดาทั้ง 7 องค ์ ก็ทรงเทพพาหนะ
ต่างๆ ผลดัเวรกนัมาเชิญเศียรทา้วกบิลพรหมออกแห่พร้อมดว้ยเทวดาจ านวนแสนโกฏิ  ประทกัษิณ
รอบเขาพระสุเมรุแลว้ก็กลบัไปเทวโลก เป็นเช่นน้ีทุกปี 
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ตรุษสงกรานต์: ความหมายในสังคมไทย 

 

งานเขียนท่ีบอกเล่าเร่ืองประเพณีสงกรานตที์่อ่ืนก็มี ไม่ไดม้ีที่ไทยแห่งเดียว  งานเขียน
ของสุจิตต ์ วงษเ์ทศ  ไดบ้อกที่มาของงานสงกรานตห์รือวนัข้ึนปีใหม่นั้น  ความจริงสงกรานต์
ไม่ไดเ้ป็นแค่ปีใหม่ไทยเท่านั้น เพราะกลุ่มชนชาติในอุษาคเนยท่ี์นบัถือพุทธศาสนาลว้นมีประเพณี
สงกรานตเ์หมือน กนั เช่น ลาว เขมร มอญ พม่า รวมทั้งลงักา และสิบสองพนันาในประเทศจีน 
ทั้งหมดทุกแห่งลว้นมีงานประเพณีเฉลิมฉลอง ถือเป็นวนัข้ึนปีใหม่ของตนดว้ย  เหตุผลที่เป็นอยา่ง
นั้น เพราะสงกรานต์เป็นคติของ พราหมณ์ในศาสนาฮินดูของชมพูทวีป (คือ อินเดีย) แลว้พวก
พราหมณ์นาํเขา้มาเผยแพร่ในราชสํานกัของดินแดนสุวรรณภูมิยุคตน้พุทธกาล หลงัจากนั้น
แพร่กระจายทัว่ไปถึงบา้นเมืองท่ีอยูภ่ายในผืนแผน่ดินใหญ่ที่ นบัถือฮินดู-พุทธแลว้เรียกสงกรานต ์
แต่คนทัว่ไปบางทีก็เรียกตรุษสงกรานต์  (2554) 

คาํว่า  “ตรุษ”  เป็นภาษาทมิฬ  ใช้ในชนเผ่าหน่ึงทางอินเดียตอนใต ้ แปลว่า  ตดั  หรือ
ขาด  คือ  ตดัปี  หรือขาดปี  หมายถึงการส้ินปีนัน่เอง  ตามปกติการกาํหนดวนัตรุษ  หรือวนัส้ินปีจะ
ถือหลกัทางจนัทรคติ  (วิธีนบัวนัและเดือนถือเอาการเดินของดวงจนัทร์ เป็นหลกั)  คือ  วนัแรม  15  
ค  ่า  เดือน  4 

ส่วนคาํวา่  “สงกรานต”์  เป็นภาษาสันสกฤต  แปลวา่  กา้วข้ึน  ผา่น  หรือเคล่ือนท่ี  ยา้ยท่ี  
หมายถึง  เวลาท่ีดวงอาทิตยเ์คล่ือนจากราศีหน่ึงไปสู่อีกราศีหน่ึงทุก ๆ เดือน เรียกวา่ สงกรานตเ์ดือน  
ยกเวน้เม่ือพระอาทิตยเ์คล่ือนเขา้สู่ราศีเมษ  เม่ือใดก็ตามจะเป็นสงกรานต์ปี และเรียกช่ือพิเศษว่า  
“มหาสงกรานต”์ ถือเป็นวนัข้ึนปีใหม่ตามคติพราหมณ์  โดยเป็นการนบัทางสุริยคติ  (วิธีนบัวนัและ
เดือนโดยถือกาํหนดตาํแหน่งดวงอาทิตยเ์ป็นหลกั) 

ดงันั้นการกาํหนดนบัวนัสงกรานตจึ์งตกอยู่ในระหวา่งวนัท่ี 13, 14 และ 15 เมษายน ซ่ึง
ทั้ง 3 วนั จะมีช่ือเรียกเฉพาะดงัน้ี คือ  

วนัท่ี 13 เมษายน เรียกวา่ มหาสงกรานต ์หมายถึง วนัท่ีดวงอาทิตยก์า้วข้ึนสู่ราศีเมษ อีก
คร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีผา่นการเขา้สู่ราศีอ่ืนๆ แลว้จนครบ 12 เดือน 

วนัท่ี 14 เมษายน เรียกวา่ วนัเนา หมายถึง วนัท่ีดวงอาทิตยเ์คล่ือนเขา้อยูร่าศีเมษ ประจาํท่ี
เรียบร้อยแลว้ 
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วนัท่ี 15 เมษายน เรียกว่า วนัเถลิงศก หรือวนัข้ึนศก คือวนัท่ีเร่ิมเปล่ียนจุลศกัราชใหม่
การกาํหนดให้อยู่ในวนัน้ีนั้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าดวงอาทิตย์โคจรขาดจากราศีมีนข้ึนอยู่ราศีเมษ
แน่นอนแลว้อยา่งนอ้ย 1 องศา 

ทั้งสามวนัน้ี ถา้หากดูตามประกาศสงกรานต ์อนัเป็นการคาํนวณตามหลกัโหราศาสตร์
จริงแลว้ ก็จะมีการคลาดเคล่ือนไม่ตรงกนับา้ง เช่น วนัมหาสงกรานต์ อาจจะเป็นวนัท่ี 14 เมษายน
แทนท่ีจะเป็นวนัท่ี 13 เมษายน แต่เพื่อให้จดจาํได้ง่ายและไม่สับสน จึงกาํหนดเรียกตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้ 
 

1. ขั้นตอนและพธีิกรรม 

ก่อนวนัสงกรานต์ 

เป็นการเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ  เพื่อความเป็นสิริมงคล  และตอ้นรับชีวิตใหม่ท่ี

จะเร่ิมตน้ในวนัปีใหม่ท่ีกาํลงัจะมาถึง  กิจกรรมท่ีทาํไดแ้ก่  การทาํความสะอาดบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั  

เคร่ืองใชข้า้วของต่าง ๆ  รวมทั้งสถานท่ีสาธารณะต่าง  ๆ  เช่น  วดั  ศาลา  บริเวณชุมชน  การเตรียม

เส้ือผา้ท่ีจะสวมใส่ไปทาํบุญ  รวมทั้งเคร่ืองประดบัตกแต่งต่าง  ๆ  นอกจากน้ียงัมีผา้สําหรับไปไหว้

ผูใ้หญ่เพื่อรดนํ้ าขอพรดว้ย  เตรียมอาหารในการไปทาํบุญ  ทั้งของคาว  ของหวานท่ีพิเศษ  ไดแ้ก่  

การเตรียมขนมท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของวนัตรุษและวนัสงกรานต์  นัน่คือ  ขา้วเหนียวแดงสําหรับ           

วนัตรุษ  และขนมกวนหรือกาละแมสาํหรับวนัสงกรานต ์

ช่วงวนัสงกรานต์ 

เม่ือถึงวนัสงกรานต์ก็จะเป็นเวลาท่ีทุกคนจะยิ้มแยม้แจ่มใส ทาํใจให้เบิกบานเพื่อทาํ

กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี การทาํบุญตกับาตรตอนเช้า หรือนาํอาหารไปถวายพระท่ีวดั การ

ทาํบุญอฐิั อาจจะทาํตอนไหนก็ได ้เช่น หลงัจากพระภิกษุ-สามเณร ฉนัเพลแลว้ หรือจะนิมนต์พระ

มาสวดมนต ์ฉนัเพลท่ีบา้น แลว้บงัสุกุลก็ได ้การทาํบุญอฐิั อาจจะนิมนตพ์ระไปยงัสถานท่ีเก็บหรือ

บรรจุอฐิั หากไม่มีให้เขียนช่ือผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ลงในกระดาษแผน่นั้นเสีย  เช่นเดียวกบัการเผาศพ

การสรงนํ้าพระ มี 2 แบบ คือ การสรงนํ้าพระภิกษุสามเณร และการสรงนํ้าพระพุทธรูป 
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1.1. การสรงนํ้ าพระภิกษุสามเณร  จะใชแ้บบเดียวกบัอาบนํ้ า  คือ  การใชข้นัตกัรดท่ีตวั

ท่าน  หรือท่ีฝ่ามือก็ได ้ แลว้แต่ความนิยม  หากเป็นการสรงนํ้ าแบบอาบนํ้ าพระจะมีการถวายผา้สบง  

หรือถวายผา้ไตรตามแต่ศรัทธาดว้ย 

1.2. การสรงนํ้ าพระพุทธรูป  อาจจะจัดเป็นขบวนแห่หรือเชิญมาประดิษฐานในท่ี

เหมาะสม  การสรงนํ้าจะใชน้ํ้าอบ  นํ้าหอม  หรือนํ้าท่ีผสมดว้ยนํ้าอบ  นํ้าหอมประพรมท่ีองคพ์ระ 

การก่อพระเจดียท์ราย  จะทาํในวนัใดวนัหน่ึงระหว่างวนัท่ี 13 – 15 เมษายน  โดยการ
ขนทรายมาก่อเป็นเจดียข์นาดต่าง ๆ  ในบริเวณวดั  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้วดัไดใ้ชป้ระโยชน์ใน
การก่อสร้างหรือถมพื้นต่อไป  ถือเป็นการทาํบุญอีกลกัษณะหน่ึงท่ีไดท้ั้งบุญและความสนุกสนาน 

การปล่อยนกปล่อยปลา  เป็นการทาํบุญทาํทานอีกรูปแบบหน่ึง  โดยเฉพาะการปล่อยนก
ปล่อยปลาท่ีติดกบัดกั  บ่วงใหสู่้อิสระ  หรือปลาท่ีอยูใ่นนํ้าต้ืน  ๆ  ซ่ึงอาจจะตายได ้ หากปล่อยให้อยู่
ในสภาพแบบเดิม 

การรดนํ้าผูใ้หญ่หรือการรดนํ้าขอพร  เป็นการแสดงความเคารพต่อผูใ้หญ่ของครอบครัว  
หรือผูใ้หญ่ท่ีเคารพนบัถือ  การรดนํ้ าผูใ้หญ่อาจจะรดนํ้ าหรือรดเฉพาะท่ีฝ่ามือก็ได ้ ดงันั้น  จึงควรมี
ผา้นุ่งห่มไปมอบใหด้ว้ย  เพื่อจะไดผ้ลดัเปล่ียนหลงัจากเสร็จส้ินพิธีแลว้ 

การเล่นรดนํ้า  หลงัจากเสร็จพิธีการต่างๆ แลว้  เป็นการเล่นรดนํ้าเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์
ระหว่างญาติมิตร  โดยการใชน้ํ้ าสะอาดผสมนํ้ าอบหรือนํ้ าหอม  หรือจะใช้นํ้ าอบก็ได ้ รดกนัเบา ๆ  
ดว้ยความสุภาพ 

การเล่นร่ืนเริงหรือมหรสพต่าง ๆ  เป็นการเช่ือมความสามคัคีและเพื่อความสนุกสนาน  
รวมทั้งยงัเป็นการสืบสานมรดกทางวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินให้คงอยู่ต่อไป  เช่น  ลิเก  ลาํตดั  
โปงลาง  หมอลาํ  หนงัตะลุง 

นอกจากกิจกรรมดงักล่าวแลว้ บางแห่งยงัมีการทรงเจา้เขา้ผีเพื่อความสนุกสนาน เช่น  

การเขา้ทรงแม่ศรี  การละเล่นสะบา้  เล่นลูกข่าง  เล่นเพลงพิษฐาน  (อธิษฐาน)  สุดแลว้แต่ความนิยม

ของทอ้งถ่ินนั้น  ๆ  ประเพณีปฏิบติัเหล่าน้ีอาจจะมีความแตกต่างกนัออกไปบา้งตามแต่ละทอ้งถ่ิน  

การยึดถือปฏิบติัอย่างไรนั้นข้ึนอยู่กับความเหมาะสม  และความต้องการของชุมชนเป็นสําคญั 
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2. ประเพณสีงกรานต์มอญ 

เม่ือเอ่ยถึงประเพณีสงกรานต์ของคนไทยเช้ือสายมอญท่ีปรากฏให้เห็นในสังคมไทย  

ส่วนหน่ึงไดม้าจากงานทางวิชาการท่ีนกัวิชาการท่ีศึกษาเร่ืองมอญ และสังคมวฒันธรรมประเพณี

มอญ  จะตอ้งกล่าวถึงประเพณีสาํคญัในรอบปีท่ีจะตอ้งมีประเพณีสงกรานตอ์ยูด่ว้ยเสมอ    

เร่ืองราวของประเพณีสงกรานตข์องคนไทยเช้ือสายมอญ  มีปรากฏในงานวิจยัของรอง

ศาสตราจารย.์ดร.สุภาพร  มากแจง้ เร่ือง การศึกษาวิถีชีวิตชาวมอญบางขุนเทียน “มอญบางกระด่ี”  

ไดก้ล่าวถึง  ประเพณีตรุษ และประเพณีสงกรานตข์องชาวมอญบางกระด่ีซ่ึงจะทาํบุญตรุษในวนัส้ิน

ปี  คือ วนัแรม 15 ค ํ่าเดือน 4 และข้ึน 1 คํ่า  เดือน 5 กิจกรรมวนัสําคญั ก็คือ การทาํบุญตกับาตรและ

การกวนขา้วเหนียวแดงเพื่อทาํบุญ และแจกจ่ายญาติมิตร  ถดัจากนั้นก็จะตระเตรียมทาํความสะอาด

บา้นเรือนเพื่อรับเทศกาลสงกรานตห์รือเทศกาลข้ึนปีใหม่ท่ีจะมาถึงในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหน้า  ส่วน

ประเพณีสงกรานต์นั้น  เทศกาลสงกรานตสื์บเน่ืองกบัเทศกาลตรุษ บางคร้ังเรียกควบกนัว่า ตรุษ

สงกรานตเ์พราะเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนัคือส้ินปีเก่าและข้ึนปีใหม่ในวนัตรุษสงกรานตน้ี์เป็นการ

นบัวนัทางจนัทรคติมิใช่การนบัปีปฏิทินสากล 

งานสงกรานต์เร่ิมตั้งแต่ 13-18 เมษายนของทุกปี รวมเป็นเวลา 6 วนั ชาวบางกระด่ีเร่ิม

เตรียมงานประเพณีสงกรานตก่์อนท่ีจะถึงวนัสงกรานต(์13 เมษายน) โดยการทาํความสะอาดจดัเก็บ

บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัใหมี้ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  ทาํการกวนกาละแม  ซ่ึงถือวา่เป็นขนมประเพณี

สงกรานตท่ี์สาํคญั บรรดาหนุ่มสาวจะช่วยกนักวนขนมกาละแมอนัเป็นขนมท่ีใชท้าํบุญและตอ้นรับ

แขกท่ีมาเยี่ยมเยียน ส่ิงท่ีสําคญัประการต่อไปคือการเตรียมการทาํขา้วแช่ โดยฝ่ายแม่บา้นจะจดัหา

ซ้ืออาหารซ่ึงเป็นส่วนประกอบของกบัขา้วท่ีใชรั้บประทานกบัขา้วแช่ ซ่ึงมี 7 อยา่งและนอกนั้นตอ้ง

เตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภคอ่ืนๆท่ีตอ้งใชใ้นการทาํบุญและประกอบกิจกรรมต่างๆ  

คร้ันวนัท่ี 12 เมษายนก่อนถึงวนัมหาสงกรานต ์1 วนั ตอนบ่ายวนันั้นพ่อแม่หรือหวัหนา้

ครอบครัวแต่ละบา้นต่างก็ใหบุ้ตรหลานของตน ทั้งวยัเด็กและวยัหนุ่มสาว แต่งตวัตามประเพณีนิยม

ของชาวรามญั นาํขนมกาละแมไปส่งให้ญาติผูใ้หญ่ท่ีเคารพนับถือโดยการยื่นมอบให้ถึงมือและ

กราบไหวด้ว้ยความนอบนอ้ม จุดประสงคข์องการส่งขนมกาละแมน้ี คือ ทาํให้บรรดาลูกหลานท่ีอยู่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



228 
 

 

ในวยัเด็กและวยัหนุ่มสาวของแต่ละครอบครัวได้รู้จกัเคารพมีสัมมาคารวะและมีความสัมพนัธ์

คุน้เคยกบัเครือญาติของตน (2540: 82-83) 

ในหนังสือทางวิชาการ เร่ือง มอญในเมืองไทยท่ีสุภรณ์  โอเจริญ  ได้เอ่ยถึงเร่ือง

สงกรานตม์อญไวโ้ดยสังเขปวา่  

“ สงกรานต ์คือ เป็นประเพณีท่ีสาํคญัท่ีสุดของชาวมอญ เพราะเป็นวนัข้ึนปีใหม่  ตรงกบั

กลางเดือนเมษายน ราวๆ วนัท่ี 13-15  จะมีการทาํบุญ และ การละเล่นติดต่อกนัถึง 3 วนั ของท่ีใช้

ทาํบุญ  ไดแ้ก่ ขา้วสงกรานต ์หรือ ขา้วแช่  และจะมีการแห่นก  แห่ปลา  ไปปล่อยท่ีวดั  โดยจดัเป็น

ขบวนสวยงาม  บรรดาหนุ่มสาวท่ีเขา้ร่วมในขบวนจะพิถีพิถนัในการแต่งกาย ดว้ยอาภรณ์ท่ีมีสีสัน

สวยงาม  หลงัจากนั้น จะมีการเล่นสาดนํ้ าสงกรานต์กนัเป็นท่ีสนุกสนาน  และยงัตกันํ้ าไปอาบให้ผู ้

เฒ่า ผูแ้ก่ท่ีนบัถือดว้ย  ท่ีสาํคญัคือ ในเวลาเยน็จะมีการเล่นสะบา้” (2541:91-92) 

เร่ืองราวเก่ียวกบัประเพณีสงกรานตข์องคนไทยเช้ือสายมอญลุ่มนํ้าแม่กลองในอีกฟากฝ่ังท่ี

นาํเสนอให้เห็นประเพณีสงกรานตท่ี์คนมอญโพธ์ิโสภาราม  ตาํบลคุง้พะยอม อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดั

ราชบุรี   ยงัคงยึดถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา  จากงานเขียนของอาจารยอ์าํไพ   มฆัมาน  ท่ีอธิบายถึง

ประเพณีสงกรานตม์อญ เป็นเทศกาลท่ีสาํคญัและยิ่งใหญ่ของคนไทยเช้ือสายมอญ เพราะ เป็นเทศกาล

ปีใหม่ ดวงอาทิตยโ์คจรเขา้สู่ราศีเมษ เป็นปีใหม่ทางสุริยคติ ตรงกบัวนัท่ี 13-18 เมษายนทุกปี    คน

ไทยเช้ือสายมอญเช่ือวา่ วนัท่ี 13 เมษายน เป็นวนัมหาสงกรานต ์เป็นวนัท่ีเทวดารักษาโลกเสด็จกลบัสู่

สวรรค ์เป็นวนัส้ินปีเก่า วนัท่ี 14 เมษายน เป็นวนัเนาหรือวนัวา่ง วนัน้ีไม่มีเทวดารักษาโลก อยูร่ะหวา่ง

ปีเก่ากบัปีใหม่ วนัท่ี 15 เมษายน เป็นวนัข้ึนปีใหม่ หรือวนัเถลิงศก เป็นวนัท่ีเทวดาองคใ์หม่ เสด็จลงมา

รักษาโลกมนุษย ์คนไทยเช้ือสายมอญลุ่มแม่นํ้ ากลองจึงจดัทาํศาล พร้อมเคร่ืองบูชาอาหาร ตอ้นรับ

เทวดาองคใ์หม่ท่ีบริเวณหนา้บา้นตนแทบทุกครัวเรือน 

ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต ์คนไทยเช้ือสายมอญจะทาํความสะอาดบา้นเรือนเตรียมตอ้นรับ

ปีใหม่และญาติพี่นอ้ง วนัท่ี 12 เมษายน ทุกบา้นจดัเตรียมอาหารท่ีรับประทานกบัขา้วแช่ ไดแ้ก่ กะเจีย 

หรือปลาป่นหวาน ยาํขนุนอ่อน ยาํมะม่วง ผดัผกักาดหวาน ผดัก๋วยเต๋ียว กะปิทอด กระเทียมดองผดัไข่ 

อาหารท่ีผดั คนมอญจะผดัดว้ยหวักระทิสดทาํให้ไดร้สชาติท่ีอร่อยกวา่ ส่วนขนมก็คือกะละแม วนัท่ี 
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13-15 เมษายน ทุกครอบครัวจะต่ืนแต่เช้า เตรียมทาํข้าวแช่และอาหารท่ีรับประทานกับขา้วแช่อีก

ประมาณ 3-4 อยา่ง นาํไปส่งท่ีวดัในชุมชนของตนและวดัในชุมชนใกลเ้คียง ผูท่ี้ไปส่งขา้วแช่ส่วนใหญ่

จะเป็นลูกหลานในวยัหนุ่มสาว ขา้วแช่มีกล่ินหอมอบอวลดว้ยกล่ินดอกมะลิหรือเทียนอบ ใส่ถาดและ

ถว้ยชามท่ีสวยงามบางบา้นประดิษฐ์กระทงใบตองสวยงามและเบาสะดวกในการไปส่งขา้วแช่ท่ีวดั 

ปัจจุบนัการคมนาคมสะดวกมียานพาหนะใชก้นัแทบทุกครัวเรือน ชาวบา้นบางคนจึงไปส่งขา้วแช่ให้

วดัในชุมชนอ่ืนท่ีมิใช่เช้ือสายมอญเป็นการบาํเพญ็บุญในเทศกาลสงกรานตท่ี์น่าช่ืนชมยิง่ 

หลงัจากลูกหลานส่งขา้วแช่ตามวดัต่างๆ แลว้รีบรับประทานอาหารเชา้ แลว้ก็ไปส่งขา้วแช่ 

หรือ ขนมให้แก่ญาติผูใ้หญ่ เป็นการแสดงมุทิตาคารวะ ไดพู้ดคุยไดรั้บทราบลาํดบัญาติและสายพนัธ์

ไดรั้บการอบรม สั่งสอน ทาํใหเ้กิดความรัก ความเคารพ ความอบอุ่น มีความผกูพนัแนบแน่นยิง่ข้ึน 

วนัท่ี 16-18 เมษายน จะมีการทาํบุญตกับาตรท่ีวดัในตอนเช้า พอถึงตอนบ่าย ประมาณ 

14.00 น. ชาวบา้นทุกครัวเรือน จะทาํพิธีชกับงัสุกุลท่ีวดัอุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพชนของตน และสรง

นํ้าและประพรมนํ้าอบ นํ้ าหอมให้กระดูกปู่  ยา่ ตา ยาย ซ่ึงบรรจุไวใ้นเจดียข์องแต่ละตระกูล พร้อมกบั

บอกกล่าวใหท้่านเหล่านั้นรับทราบวา่ลูกหลานๆไดม้าคารวะ และขอพรใหลู้กหลานอยูเ่ยน็เป็นสุข 

เวลาประมาณ 15.00 น. สรงนํ้ าพระสงฆ ์ชาวบา้นไดร่้วมกนัจดัท่ีสรงนํ้ าไวแ้ลว้เป็นห้อง

ส่ีเหล่ียมพื้นท่ีประมาณ 9 ตารางเมตร มีรางนํ้ า แต่เดิมทาํดว้ยตน้ตาลปัจจุบนั บางวดัใชส้ังกะสี ยาว

ประมาณ 15-20 เมตร เม่ือพระสงฆล์งมา ชาวบา้นจะตกันํ้าท่ีปรุงดว้ยนํ้ าอบ นํ้ าหอม ใส่ขนั รอท่ีรางนํ้ า 

เม่ือไดย้ินสัญญาณวา่ “จอ” ซ่ึงแปลวา่ เท เขาก็เท นํ้ าไหลลงไป พระสงฆก์็สรงนํ้ าดว้ยความชุ่มฉํ่า เม่ือ

สรงเสร็จแลว้ บนเส้นทางท่ีข้ึนศาลามีคนรดนํ้ าอบ นํ้ าหอม ลงท่ีผา้สบงท่ีเปียกแลว้บรรยากาศเต็มไป

ดว้ยความสดช่ืนและปล้ืมปิติ นํ้าท่ีใชส้รงนํ้าพระ ชาวบา้นจะนาํไปเองจากบา้น หากใชน้ํ้ าของวดัถือวา่

เป็นการรบกวนไม่ไดบุ้ญ 

หลงัจากสรงนํ้ าพระสงฆ์เสร็จแลว้ หนุ่มสาวและเด็กๆ จะเล่นกนัอย่างสนุกสนาน ทั้งรด 

ทั้งราด และทั้งสาดก็มี สนุกกนัตามวยั ส่วนผูสู้งอายจุะนาํนํ้าท่ีเหลือไปรดตน้ไมท่ี้บริเวณวดั เพื่อให้วดั

สะอาดเป็นแบบอยา่งท่ีดีงาม ลูกหลานไดท้าํตามสืบต่อไป 
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ชาวมอญ มิไดส้รงนํ้ าให้พระสงฆ์เท่านั้น แต่ยงัอาบนํ้ าให้พ่อ แม่ ปู่  ย่า ตา ยายดว้ยแต่ละ

ครอบครัวจะรวมลูกหลาน ญาติพี่น้อง ร่วมกนัอาบนํ้ าให้ญาติผูใ้หญ่ให้นํ้ าอบ นํ้ าหอม บางครอบครัว

มอบเคร่ืองนุ่งห่มใหม่ให้ดว้ย ญาติผูใ้หญ่ก็อวยพรให้ลูกหลานมีความเจริญงอกงาม มีความสุข ความ

ร่มเย็น ปลอดภยัจากส่ิงชั่วร้ายทั้งปวงเป็นพรท่ีใครๆก็ปรารถนา  แต่พรดงักล่าวจะเกิดข้ึนได้ญาติ

ผูใ้หญ่บอกวา่ตอ้งปฏิบติั (2546 : 38-44) 

เช่นเดียวกนักบัท่ี  องค์  บรรจุน  นกัวิชาการอิสระชาวไทยเช้ือสายมอญ  ท่ีไดน้าํเสนอ

เก่ียวกบัประเพณีท่ีสําคญัของชาวมอญ ในหนงัสือหญิงมอญ,อาํนาจ และราชสํานกั  คือประเพณี

สงกรานต์ ซ่ึงถือเป็นประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ของชาวมอญ มีการทาํบุญถวายภตัตาคารแด่พระสงฆ ์

อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผูล่้วงลบั ปล่อยนกปล่อยปลา คํ้ าโพธ์ิ รดนํ้ าขอพรผูใ้หญ่ จดังานเฉลิม

ฉลองร่ืนเริงในฐานะวนัข้ึนปีใหม่ทาํขนมกะละแม ขา้วเหนียวแดง ขา้วแช่ และนาํอาหาร ขนมท่ีทาํ

ข้ึนไปส่งญาติผูใ้หญ่ มีการละเล่นสนุกสนาน ไดแ้ก่ การเล่นสะบา้ ทะแยมอญ ป่ีพาทยม์อญ มอญรํา 

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่อิทธิพลของตาํนานสงกรานต ์มอญไดส่้งผลให้มีการยึดถือปฏิบติักนัอยา่งแพร่หลาย 

ไดแ้ก่ การหุงขา้วแช่บูชาเทวดา การปล่อยนกปล่อยปลา และการรดนํ้ าขอพรผูใ้หญ่  เจา้จอมมารดา

ซ่อนกล่ิน  ยึดมัน่ขนบธรรมเนียมและประเพณีสงกรานต์มาก  รวมทั้งการรดนํ้ าขอพรผูใ้หญ่  ซ่ึง

แต่เดิมเจา้จอมมารดาซ่อนกล่ินเป็นผูป้ฏิบติั  เดินทางรดนํ้ าขอพรผูใ้หญ่ตามแบบมอญท่ียึดถือกนัมา

ต่อมาเม่ือท่านอายุมากข้ึนจึงมีผู ้อาวุโสน้อยกว่า เดินทางมารดนํ้ าขอพรดังจะเห็นได้จาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีเสด็จมารด

นาํขอพรจากเจา้จอมมารดาซ่อนกล่ินถึงชั้นบนตาํหนกัของเจา้จอมมารดาซ่อนกล่ิน ในวงัพระเจา้

บรมวงศเ์ธอ กรมพระนเรศวรฤทธ์ิ  ดว้ยมีพระบรมราชวนิิจฉยัวา่ เจา้จอมมารดาซ่อนกล่ินเป็นผูใ้หญ่

ไม่โปรดใหต้อ้งลงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  และคงเป็นดว้ยทรงเห็นวา่บุตรหลานเจา้จอมมารดา

ซ่อนกล่ินลว้นเป็นอนุชา เป็นพระสหาย และต่างทาํประโยชน์แก่บา้นเมือง นบัว่าเจา้จอมมารดา

ซ่อนกล่ินนั้นเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมควรไดรั้บพระเมตตาดงักล่าว (2550: 120-121) 

                                                           


 เจา้จอมมารดาซ่อนกล่ิน ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ธิดาพระยาด ารงราชพลขนัธ์ (จุย้) เจา้เมืองนคร

เข่ือนขนัธ์ (พระประแดง) พระยาด ารงราชพลขนัธ์เป็นบุตรของเจา้พระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ซ่ึงเป็นบุตรของเจา้พระยามหาโยธา 

(เจ่ง 
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การทาํความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินและชุมชนไปพร้อมๆ กบัการทาํความเขา้ใจ

ในประเพณีสงกรานต ์ ยอ่มท่ีจะทาํใหก้ารฉายภาพของประเพณีปะลองเปิงดา้จก์ หรือ บุญส่งขา้วแช่ 

ในงานวิจยัน้ี  ไดมี้ความสมบูรณ์ของประเพณีมากยิ่งข้ึน   อนัเน่ืองมาจากประเพณีปะลองเปิงดา้จ์ก  

มีบริบทของประเพณีสาํคญั ท่ีคนมอญนครชุมน์ไดก้ล่าวถึงควบคู่กนัมาโดยตลอด  นัน่คือ  ประเพณี

สงกรานต์ หรือ ประเพณีซังกราน  หรืออีกช่ือหน่ึงในภาษามอญท่ีคนในชุ มชนน้ีนิยมใช้ว่า     

“วา่นอะตะห์” 
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ประมวลภาพบา้นนครชุมน์ในอดีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24 ภาพแสดงพื้นท่ีบา้นนครชุมน์บริเวณท่ีมีหาดทรายขนาดใหญ่  
ท่ีมา:กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์ภาพท่ี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 25 ภาพบริเวณหาดทรายริมน ้าแม่กลอง  ถ่ายในปี 2536 
ท่ีมา: กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์ 
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ภาพท่ี 26 ภาพพิธีท าบุญขา้วใหม่  ถ่ายในปี พ.ศ.2530 
ท่ีมา: กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์ภาพท่ี      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 27 ภาพพิธีท าบุญขา้วใหม่  ถ่ายในปี พ.ศ.2530 
ท่ีมา: กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมมอญนครชุมน์ 
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