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บทคัดยอ 
 
การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อ  
1.  เพื่อทราบถึงลักษณะของการส่ือสารท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธของชาวไทยและชาวมอญ       

ท่ีมีตอกันต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน   
2. เพื่อศึกษาความเปนตัวตน (Identity) ของชาวไทยและชาวมอญในพื้นท่ีตําบลตลาด อําเภอ   

พระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ   
3. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการผสมกลมกลืน (Assimilation) ของชาวไทยและชาวมอญท่ีมี  

ตอการพัฒนา   
4.   เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาท่ีมีตอการผสมกลมกลืนกันของชาวไทยและชาวมอญ  

และความเปนตัวตนของชาวมอญ ท่ีเกิดข้ึนในตําบลตลาด 
 
ผลการวิจัยเร่ืองการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นระหวางชาวไทยและชาวมอญท่ีตําบล

ตลาดพบวา 
1.   การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นในตําบลตลาดสวนใหญเปนการส่ือสารแบบตัวตอตัว 

(face-to-face) เปนรูปแบบการส่ือสารท่ีมีบทบาทมากตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมีเร่ืองของศาสนา       
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณเีปนเสมือนตัวกลางในการเช่ือมโยงใหเกิดการศึกษาซ่ึงกันและกัน 
ตลอดจนสรางความเขาใจในเร่ืองความแตกตางกันในดานตางๆ เชนรูปแบบการดําเนินชีวิต วิธีการประกอบ
พิธีกรรมตางๆ หรือความหมายในการกระทําใหเกดิข้ึนระหวางกระทําการส่ือสารระหวางกนั 

แตในขณะเดียวกันชาวมอญตําบลตลาดเองก็ยังมีสังคมเปนของตนเองอยู รวมท้ังมีรูปแบบการ
ส่ือสารในกลุมของตนเองเพื่อส่ือสารกันในเร่ืองการสืบสานประเพณีตางๆของชาวมอญ การส่ือสารชนิดนี้
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2.ความเปนตัวตนของชาวมอญ ตําบลตลาดท่ีแสดงออกมาในปจจุบันสวนใหญมีลักษณะ          
เปนแบบ “มอญๆไทยๆ” กลาวคือมีชาวมอญจํานวนไมนอยใชชีวิตประจําวันแบบเดียวกับชาวไทยท่ังไป    
แตเม่ือถึงชวงเทศกาลท่ีสําคัญของชาวมอญ เชนวันสงกรานต ชาวมอญเหลานี้จะหันมาแสดงความเปนมอญ
ออกมาใหเห็นอยางชัดเจน 

นอกจากน้ีในตําบลตลาดยังมีส่ิงตางๆท่ีสามารถบงบอกถึงความเปนมอญไดอยางชัดเจน เชนวัด
มอญ เสาหงส ธงตะขาบ บานเรือน การแตงกายของผูสูงอายุเปนตน ส่ิงเหลานี้เองทําใหตําบลตลาดกลายเปน
ชุมชนที่มีลักษณะของการผสมผสามทางวัฒนธรรมระหวางชาวไทย และชาวมอญที่แสดออกมาอยางโดด
เดนมากแหงหนึ่ง 

3.การผสมกลมกลืนท่ีเกิดข้ึนระหวางชาวไทย และชาวมอญในตําบลตลาดสงผลถึงความเปน     
ตัวตนของชาวมอญทบจะทุกๆดาน เชนวถีิชีวิต อาชีพ กฎหมาย หรือพฤติกรรมการรับส่ือตางๆ ทําให      
ชาวมอญในปจจุบันมีลักษณะท่ีคลายคลึงกบัชาวไทยมาก และท่ีสําคัญคือไมมีปญหาความขัดแยงระหวาง
ชาวไทย และชาวมอญเกิดข้ึนใหเห็นแตอยางใด  

การผสมกลมกลืนกันนี้เองเปนปจจยัหนึ่งท่ีชวยเสริมสรางความเจริญใหเกิดข้ึนในพืน้ท่ี ประกอบ
กับปจจยัทางดานนโยบายของรัฐบาล และภูมิประเทศท่ีเหมาะสมตอคมนาคมยังเปนตัวกระตุนใหตําบล
ตลาดเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 

4.การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนสงผลตอรูปแบบการส่ือสารระหวางประชาชนในพ้ืมท่ีอยางชัดเจน         
เนื่องจากชาวตําบลตลาดมีโอกาสในการพบปะ หรือเขากิจกรรมตางๆนอยลง คมมีความเปนสวนตัวมากข้ึน 
เพราะตางฝายตางตองทํามาหากินในระบบทุนนิยม โดยท่ีส่ือมวลชนกลับมีอิทธิพลตอปจเจกบุคคลมากข้ึน 
ทําใหความเปนตัวตนของชาวมอญลดลงจากแตกอนมาก จนตัวตนที่แสดงออกมามีความคลายคลึงกับคน
ไทยมาก 

การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพเพยีงอยางเดียวไมสามารถทําใหการพฒันาท่ี
เกิดข้ึนในตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการได เนื่องจากการพัฒนาจําเปนตองอาศัย
ปจจัยหลายๆอยางๆท่ีเกื้อหนนุซ่ึงกันและกนัเขามาเปนตัวเสริม เชน ความโดดเดนทางวัฒนธรรม นโยบาย
ของทางภาครัฐ ลักษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะสมตอการคมนาคม และอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ เปนตน และส่ิง
ท่ีสําคัญกอนท่ีปจจัยเหลานี้จะเขามามีอิทธิพลคือ การผสมกลมกลืนกนัของชาวไทย และชาวมอญในพื้นท่ี 
จนเกดิความสงบเรียบรอยข้ึน มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาในดานตางๆ เชนเศรษฐกจิ การเมือง 
การศึกษา สังคม เปนตน   

DPU



 จ 

Thesis             Intercultural communication between the people from Thai culture and 
                              Mon culture that induces community development : A case study of Talard 
                              District Phrapradeang Samuthprakan        
Name                    Wasu Kieosa-ad 
Thesis Advisor     Dr. Anchalee Chulapimpan 
Department          Development Communication Arts 
Academic Year    2001 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 
1.To know the communication characteristics being expressed in the relationship between Thai 

and Mon from the past to present. 
2.To study the identity of Thai and Mon who live at Talard District Phrapradeang 

Samuthprakan 
3.To study the effect of the assimilation between Thai and Mon that led to  

development 
4.To study the effect of development on the assimilation between Thai and Mon and the 

identity of Mon at Talard District 
 
The findings show that the intercultural communication between Thai and Mon: 
1.Most intercultural communication which happens in Talard has done by face-to-face through 

religion, culture and tradition between Thai and Mon. At the same time Mon in Phrapradeang still have 
their own society include intra communication in their groups. The communication which concern with 
tradition and religion is intercultural communication. This communication is hidden in Mon life style at 
Talard District without and trouble on the people who live nearby. 

 
 

DPU



 ฉ 

2.Now Mon at Talard have shown their identities as “Mon-Thai” since many Mon have daily 
lives as Thai do, but they show their identities during important festivals such as on Songkran day’s. They 
intend to show their identities which can be seen obviously. 

Besides they have a lot of signs which shown their identities such as Mon temple, Saow Hong, 
Tongtakarb, language, houses and the dressing of the old. These signs make Talard District becomes the 
community which has the harmonious culture between Thai and Mon which has been know to other people 
for along time. 

3.The assimilation which is in Thai and Mon effects the Mon identities in many ways such as 
the way of life, occupation, law or behavior about receiving the media. These factors cause Mon in these 
days have the characters nearly the same as Thai. And the most of all, there is no conflict between Thai 
and Mon at all. 

The assimilation is the factor which help encourage the prosperity in this area include the 
government policy and the proper location for transportation. These factors make Talard District get 
continuously prosperous. 

4.The development effects on the type of the communication among the people who live in this 
area obviously since the people have little time to meet one another or do their activities as often as they 
can. People have more their own identities because they must earn the money in the capitalism system. As 
the mass media has more influence on an individual way of communication, the Mon identities get less 
than before and the Mon identities look like Thai’s a lot. 

 
The intercultural communication which is efficient can not lead to the development at Talard 

District Phrapradeang Samuthprakarn. The development must have many factors which can support and 
encourage each other such as the distinct in the culture, government policy, the proper location for 
transportation and it is not far away from Bangkok. But the former important factor before this influence 
was the harmony between Thai and Mon in the area. This aspect leads to peace and proper atmosphere 
which suitable for development in economy, politics, education and society. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

โลกของเราใบนี้มีประชาชนอาศัยอยูรวมกนัมากมาย ประกอบกันไปดวยประชาชน      
จากหลายเช้ือชาติ หลากภาษา และตางวฒันธรรม โดยมีการแบงเขตแดนท่ีแนนอนท่ีเรียกวา“ประเทศ”      
ในแตละประเทศก็จะมีเอกลักษณตางๆเปนของตนเอง เชน ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีตางๆ           
เปน        วฒันธรรมหลัก (majority culture) ของประเทศ โดยท่ีภายในประเทศนั้นๆจะมีกลุมชน        
ท่ีอพยพจากตางประเทศเขาไปอยูอาศัย ท่ีเราเรียกกนัวา ผูอพยพหรือผูเขาเมือง (immigrant) กลุมคน
เหลานี้ก็จะนําวัฒนธรรม ประเพณแีละภาษาเขามาดวย ทําใหมีวัฒนธรรมรอง (minority cultures) 
(Folb, 1988 อางใน Critical Communication, 2000) เกิดข้ึนในประเทศนั้น เชน ในประเทศไทย     
นอกจากชาวไทยแทๆแลว ยังมีชาวไทยเช้ือสายจีน ชาวไทยเช้ือสายมอญหรือชาวไทยเช้ือสายลาว 
อาศัยอยูรวมกนั โดยท่ี    แตละเช้ือชาติก็มีวัฒนธรรม ภาษาท่ีใชกนัอยูภายในกลุมเปนของตนเอง      
แตเม่ืออยูภายใตส่ิงแวดลอม ท่ีเปนของประเทศไทย เชน สถานท่ีราชการหรือท่ีสาธารณะ บุคคล    
หลานี้ก็ตองใชภาษาไทย        เปนภาษาทางการ หรือปฏิบัติตนไมใหเกิดความขัดแยงกับวัฒนธรรม
ของชาติไทย 

ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศไมวาจะมาจากอุดมการณทางการเมืองท่ีขัดแยงกนั,
การนับถือศาสนาตางกัน,การเหยยีดสีผิว หรือการแยงชิงดินแดน ลวนเปนสาเหตุประการสําคัญ        
ท่ีทําใหการพฒันาประเทศชะงักงันไปทุกๆดาน ตัวอยางท่ีชัดเจนคือ ประเทศพมาตองเผชิญหนา     
กับสภาวะสงครามท่ีเกิดจากนโยบายทางการเมืองท่ีตางกันและการชวงชิงดินแดนจากชนกลุมนอย    
2 กลุมท่ีมีความสําคัญคือ ขบวนการมอญกูชาติ หรือเอ็ม.เอ็น.ดี.โอ (M.N.D.O. ยอมาจาก MON 
NATIONAL DEFENSE ORGANIZATION) กบักลุมกะเหร่ียงในนามของรัฐกอทูเล (พสัิณห        
ปลัดสิงห, 2543 : 50) เพื่อแยงชิงดินแดนของบรรพบุรุษของพวกเขากลับคืนมา  

คําถามสําคัญก็คือ จะทําอยางไรใหบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมอยูรวมกัน
โดยไมเกิดปญหาและยังมีสวนในการรวมกนัสานสรางความเจริญในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม หรือการศึกษาใหเกิดข้ึนในประเทศนั้นๆ  

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีโชคดีท่ีไมมีสงครามระหวางชนกลุมนอยท่ีรุนแรงอยางเชน
ประเทศพมา ถึงแมวาไทยเราจะมีชาวมอญ ชาวกะเหร่ียง อาศัยอยูรวมกับชาวไทย แตเปนการอยู    
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การศึกษาเร่ือง การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ของชาวไทยและชาวมอญ ท่ีกอใหเกิด     

การพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ นี้เปนการศึกษา  
ท่ีตองการทราบถึงรูปแบบการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นระหวางชาวไทยและชาวมอญ ตั้งแตอดีต จนถึงปจจบัุน 
ท่ีมีสวนใหอําเภอพระประแดงมีการพัฒนาข้ึนมาอยางตอเน่ืองและยังคงมีการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีของตนเอาไวไดจนถึงปจจุบัน 

การอยูรวมกันของชาวไทยและชาวมอญท่ีตําบลตลาดน้ันเกิดข้ึนมาแตรัชสมัยของ       
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ท่ีทรงโปรดเกลาฯใหชาวมอญเขารับราชการเปนทหารรักษาปอมปราการ 
แตกอนหนาน้ีประวัติศาสตรของชาวไทยและชาวมอญน้ันมีรวมกนัมานานแลว นับแตกรุงสุโขทัย   
ยังเปนราชธานี บทบาทของชาวมอญท่ีสําคัญในประวตัิศาสตรไทยเรา คือ การรวมรบกับกองทัพไทย1 
และอิทธิพลทางดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณตีาง เชนประเพณีสงกรานต สวดพระปริตร ปพาทย
มอญ เปนตน ส่ิงเหลานี้กลายมาเปนสวนหน่ึงในรูปแบบของประเพณีไทย โดยท่ีคนไทยรับไปปฏิบัติ
โดยไมรูตัว (สุรินทร ทับรอด, 2541 : 44) 
 
ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางชาติไทย และชาติมอญ 
 

ชนชาติไทยและชนชาติมอญมีความสัมพันธกันมายาวนาน ดังจะเห็นไดจากพงศาวดาร 
และจดหมายเหตุตางๆของท้ังไทย และมอญ ท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีมาโดยตลอด เชน ในสมัย
กรุงสุโขทัย พอขุนรามคําแหงฯ ไดยกพระนางเทพสุดาสรอยฟาแกพระเจาฟาร่ัว หรือมะกะโท       
ปฐมกษัตริยมอญแหงราชวงศฟาร่ัว  

ความสัมพันธอันดีของชาวไทยและชาวมอญไดแสดงออกมาอยางชัดเจนอีกคร้ังใน     
หนาประวัติศาสตรไทย เม่ือคร้ังท่ีพระเจานันทบุเรง (มังชัยสิงห) กษัตริยแหงกรุงหงสาวดีของพมา   

                                                           
1 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวมอญมีบทบาทในการชวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกอบกูเอกราช 
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พระนเรศวรฯจึงถือโอกาสท่ีพมาคิดย่ํายีไทยประกาศอิสระภาพไมยอมข้ึนกับพมาอีกตอไป 
พรอมกับยกทัพไปกวาดตอนครอบครัวไทยท่ีอยูบริเวณชานเมืองหงสาวดี เม่ือคร้ังถูกพมากวาดตอน
ไปสมัย พ.ศ. 2112 กลับเมืองไทย แตขณะนัน้ทัพหงสาวดีท่ียกทัพไปปราบอังวะกําลังยกทัพกลับมา
พอด ีทัพไทยจึงรีบเรงยกทัพกลับ พรอมกับครอบครัวไทย และชาวมอญของพระยาเกยีรติ พระยาราม 
และมหาเถรคันฉอง รวมประมาณ 10,000 คน ในขณะนั้นทัพไทยเดินทางขามแมน้ํา สะโตงไปแลว   
แตสุรกรรมาทัพหนาของพมาตามมาทันท่ีฝงตรงขามแมน้ํา สมเด็จพระนเรศวรจึงใชพระแสงปนยงิ  สุ
รกรรมานายทัพพมาตายอยูบนคอชาง ซ่ึงถือเปนเร่ืองอัศจรรยในสมัยนั้น  

เม่ือถึงกรุงศรีอยุธยาแลวไดจัดใหครอบครัวมอญไปอยูท่ีบานใหม บานล่ี บานบางขาม 
บานฝาย บานพระเพลิง บานไรและบานมะขามหมอง ครอบครัวท่ีเปนญาติโยมของมหาเถรคันฉอง  
ใหไปอยูท่ีบานแหลม ใกลวัดสบสวรรค สวนครอบครัวมอญของพระยาเกียรติ พระยารามใหไปอยูท่ี
บานบางขม้ิน ใกลวดัขุนแสน โดยท้ังสองทานไดรับแตงต้ังใหเปนทหารเอกคูพระทัยของสมเด็จ   
พระนเรศวรฯตลอดรัชสมัย พรอมกับประทานนองนางเธอราชธิดาของสมเด็จพระมหาธรรมราชา     
ท่ีเกิดดวยเจาจอมใหเปนภริยาของพระยาราม สวนธิดาของพระยาเกียรตินัน้ไดรับแตงต้ังใหเปน    
พระสนมเอกของพระเอกาทศรถ ส่ิงเหลานี้แสดงใหเหน็ถึงความสัมพันธอันดีของทั้งไทยและมอญท่ีมี
ตอกัน (ประวตัิศาสตรรามัญ, 2542 : 170) 

จากหนังสือเร่ืองเจาชีวิต พระราชนิพนธของพระองคเจาจุลจกัรพงษ ซ่ึงไดเขียนถึง      
พระราชหัตถเลขา (รัชกาลท่ี 4) พ.ศ. 2505 หนา 138 มีขอความวา “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ
ทรงเขียนใหเซอร จอนห เบาร่ิง วา บรรพบุรุษของราชวงศจักรีเปนนายทหารมอญ3 ติดตามสมเด็จ  
พระนเรศวรฯเขามารับราชการดวย ตอมามีทายาทสืบทอดกันมา แตไมปรากฏเร่ืองราวชัดเจน พึ่งมี
ปรากฏอีกคร้ังในสมัยสมเดจ็พระนารายณมหาราช คือมีลูกหลานตอมาคือ เจาพระยาโกษาธิบด ี(ปาน) 
มีบุตรชายสืบเนื่องอีกสามช่ัวคน จนถึงช่ัวท่ีส่ี คือ ทานทองดี ผูเปนราชบิดาของสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกฯ” ซ่ึงรัชกาลท่ี 4 ทรงพระอักษรไวเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2398  
(ประวัติศาสตรรามัญ, 2542 : 171) 

                                                           
2 เน่ืองจากในยุคน้ันไทยตกอยูใตอํานาจของพมา (เสียกรุงฯครั้งที่ 1) 
3 ภาคผนวก ข. หนา 123-124 
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ชาวมอญนั้นเปนผูอพยพท่ีมีบทบาทสําคัญในการทําสงครามระหวางไทยกับพมา          
โดยเฉพาะบทบาททางดานการขาว4 กลาวไดวาสงครามคร้ังสําคัญๆท่ีไทยไดรับชัยชนะ สาเหตุ
ประการหน่ึงเพราะ ประสิทธิภาพทางดานการขาวของพวกมอญท่ีหามาได ฉะนั้นหากจะกลาววา   
การขาวเปนหวัใจสําคัญของยุทธศาสตรไทยโบราณแลว ในสงครามระหวางไทยกับพมา มอญก็เปน
หัวใจสําคัญของการขาวอีกช้ันหนึ่ง (หนังสืออนุสรณงานพระราชทางเพลิงศพพระมหาวารี, 2543 : 
74) 

 
นอกจากชาวมอญท่ีอพยพเขามาอยูในเมืองไทยจะทําประโยชนดวยการชวยประเทศไทย

รบกับพมาแลว ชาวมอญเหลานี้ยังนําวัฒนธรรม ประเพณี5 รูปแบบการดํารงชีวิต ศาสนา ตลอดจน
การแตงกาย เขามาเติมสีสันใหสังคมไทยสมัยนั้นไดไมนอย โดยในปจจุบันหลายส่ิงหลายอยางท่ีชาว
มอญเหลานั้นไดกลายเปนรูปแบบท่ีชาวไทยสวนใหญใหการยอมรับ เชนประเพณีสงกรานต ประเพณี
แหหงส-ธงตะขาบ การเลนสะบา หรือวงปพาทยมอญเปนตน      วัฒนธรรมของชาวมอญที่ได
ยกตัวอยางมานั้นสามารถสอดแทรกเขาไปในวิถิชีวิตและวัฒนธรรมของไทยไดเป ยางด ี ดังจะเหน็
ไดจาก   การถายทอดและสืบสานวัฒนธรรมตางๆ โดยการรวมมือกันระหวางชาวไทยและชาวมอญ ท่ี
เห็นไดชัดเจนท่ีสุดคือ งานประเพณีสงกรานตและงานทีมี่การประกอบกิจกรรมทางศาสนา เชน วนัวิ
สาขบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา

นอ

 เปนตน 

                                                          

 
“แมวาในปจจบัุนชาวมอญจะไมมีแผนดินเปนของตนเอง แตชาวมอญก็เปนกลุมชนท่ี    

ยึดม่ันในวัฒนธรรมของตนเองอยางเหนยีวแนน โดยเฉพาะความผูกพันและยึดม่ันในความเช่ือทาง
ศาสนาอยางเครงครัด ทําใหสามารถรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีตางๆไวไดอยางเขมแข็ง ซ่ึงแทท่ี
จริงแลววิถีชีวติของชาวไทยกับชาวมอญมีลักษณะใกลเคียงกันมาก จนแทบจะไมเห็นความแตกตาง
ระหวางไทยกบัมอญไดเลย แมแตความเชือ่ ประเพณ ี ศิลปะและการละเลนของไทยบางอยางก็ไดรับ
อิทธิพลจากมอญ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดกคื็อ วงปพาทยมอญ ซ่ึงในปจจุบันส่ิงเหลานี้กลายเปนท่ีนิยม   
ในสังคมไทย จนกระท่ังคนสวนใหญเขาใจวาปพาทยมอญเปนวงดนตรีประเภทหนึ่งของไทย” 
(สุรินทร ทับรอด, 2541 : 1)  

ชาวมอญบางสวนท่ีอพยพเขามาอยูในเมืองไทยไดรับพระมหากรุณาธคุณจาก                
พระมหากษัตริยไทยใหเขารับราชการเปนทหารรักษาปอมปราการท่ีอําเภอพระประแดง รวมท้ังยงัได  

 
4 ภาคผนวก ข. หนา 125 
5 ภาคผนวก ค. หนา 139-143 
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ประวัติศาสตรเมืองพระประแดง 
 

ในประวัติศาสตรของไทยและขอมมีเมืองๆหนึ่งท่ีมีความสําคัญในฐานะเปนเมืองหนาดาน
ทางทะเลของแควนสุวรรณภูมิ เมืองนั้นคือเมืองพระประแดง หรือเมืองบาแดง ตามรากศัพทภาษาขอม 
คําวาบาแดง หรือประแดงนี้ แปลวา ผูถือศาสน หรือผูเดินศาสน เมืองพระประแดงน้ีขอมสรางข้ึน   
เพื่อเปนเมืองหนาดานทางทะเล ซ่ึงเปนเมืองในยุคเดียวกับละโว(ลพบุรี),      สองแคว(พิษณโุลก), 
สุโขทัย, อโยธยา และพิมาย เมืองเหลานี้คาดวาถูกสรางข้ึน    โดยพระเจาอีสานวรมันท่ี 1 หรือ พระเจา
ชัยวรมันที1่ หรือ พระเจาชัยวรมันที ่ 2 ผูรวบรวมอาราจักรเจนละบก เจนละน้ําเขาดวยกัน ตั้งเปน
อาณาจักรขอม และเปนผูสรางนครวัด6เปนราชธานีของขอมเม่ือ พ.ศ. 1362 นักประวัติศาสตรเช่ือ    
กันวากษัตริยหนึ่งในสามองคนี้เปนผูสรางเมืองประแดงข้ึน เพื่อเปนเมืองหนาดานของขอม แตเดิม  
ตั้งอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาและในปจจุบันคือ บริเวณที่ตั้งสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพฯ 

ในยุคท่ีสุโขทยัเปนราชธานีเม่ือ พ.ศ. 1800-1985 พอขุนรามคําแหงมหาราชยกทัพไปตี
อาณาจักขอมไดเม่ือ พ.ศ. 1847 ในสมัยพระเจาอินทรวรมันท่ี 3 พระองคไดเปล่ียนช่ือเมืองประแดง 
หรือบาแดงเปนเมืองพระประแดงและไดระบุไวในศิลาจารึกวา เมืองพระประแดงมีฐานะเปนเมือง
หนาดานช้ันในทางทะเลของไทย และยังไดระบุอาณาเขตของไทยไวดงันี้ (จําปาศรี เทพสงา , 2541) 
 

ทิศเหนือ                        คือ เมืองละโว ติดตอกับเขตลานนาไทย ท่ีจังหวัดลําปาง 
 ทิศตะวนัออก                คือ เมืองนครนายก จรดเมืองเวยีงจันทน ท่ีฝงโขง 
 ทิศใต                             คือ เมืองพระประแดง แผตลอดแหลมมลายู ถึงเมืองยะโฮร 
 ทิศตะวนัตก                   คือ เมืองอูทอง (สุพรรณบุรี) ถึงกรุงหงสาวดจีรดอาวเบงกอล 
 ทิศตะวนัออกเฉียงใต    จรดเมืองแพร นาน  
 
 
 
 

                                                           
6 หนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยของโลก 
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เมืองพระประแดงน้ันมีประวัติศาสตรยาวนาน นับแตยุคท่ีขอมเรืองอํานาจ แตในท่ีนี ้     
จะ ขอกลาวแตเพยีงประวตัิของพระประแดงในสมัยอยธุยาตอนปลายจนถึงปจจุบันเทานั้น โดยมี
ความเปนมาอางอิงมาจากหนังสือเร่ืองนารู คูเมืองนครเข่ือนขันธ (จําปาศรี เทพสงา, สุทธินันท โลจา
ยะ, สอางคศรี สันติจารี, ชุติมา เนียมอ่ิม, 2543 : 2-5) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

 
พ.ศ. 2265 กําเหนิดคลองลัดโพธ์ิ 

การเสด็จประพาสทางชลมารคมายังเมืองพระประแดง ของสมเด็จพระเจาอยูหวัทายสระ 
ปรากฏวาเรือพระท่ีนั่งตองออมคุงขาวเหนียวบูด7ทําใหเสียเวลามาก เม่ือเสด็จกลับกรุงศรีอยธุยาจึง
โปรดใหพระธนบุรีมาขุดคลองบริเวณสวนท่ีแคบท่ีสุดของคุงนี้และใหช่ือวา “คลองลัดโพธ์ิ” 
 
พ.ศ. 2327 กําเนิดคําวาปากลัด 

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1 พระนิพนธของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ “ในปมะโรง ฉศก.8นั้น คลองปากลัด (ลัดโพธ์ิ) นั้นกวาง น้ําทะเลข้ึนแรง เค็มมาถึงพระนคร     
คร้ัง ณ วันศุกร เดือน 3 ข้ึน 11 คํ่า พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั กับท้ังกรมพระราชวังบวรและเจากรม
ตางๆพรอมกันเสด็จทางชลมารค แลวเกณฑใหขาราชการตามตัวเลขข้ึนไปร้ือกําแพงกรุงเกา บรรทุก
ลงเรือมา สานชะลอมบรรจุอิฐหัก ถมทํานบจนสูงเสมอฝง ทําใหน้ําเค็มเขาปากลัดไมได น้ําก็ไหลไป
ทางแมน้ําใหญทางออม น้ําเค็มก็มิถึงพระนคร ราษฎรท้ังหลายไดรับน้าํจืดเปนสุขกนัท่ัวหนา” 
  
พ.ศ.2329  สาเหตุการสรางเมืองหนาดานทางทะเล 

สาเหตุจาก องเชียงสือ บุตรลองคาวเวือง หลานของกษตัริยญวน ซ่ึงเขามาพ่ึงพระบรมโพ-
ธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 ตั้งแต พ.ศ.2325 ไดหลบหนีออกจาก
กรุงเทพฯ  รัชกาลท่ี 1 จึงโปรดใหสมเด็จพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ติดตามไปแตไมทัน        
ทรงเห็นวาองเชียงสือไดอยูในกรุงเทพหลายป ไดรูตื้นลึกหนาบางของบานเมือง เกรงจะเปนอันตราย 
ท้ังเมืองหนาดานทางทะเลกย็ังไมมี  จึงเหน็ควรสรางเมืองหนาดานทางทะเลข้ึนท่ีปากลัด เพื่อเปนเมือง
หนาดานปองกันขาศึกท่ีจะมายึดทางทะเล 
 

                                                           
7 คุงขาวเหนียวบูด คือ สวนโคงของแมนํ้าเจาพระยา มีลักษณะเปนรูปเกือบมาที่ลอมรอบพระประแดงอยู ;     
ภาคผนวก ข. หนา 126 และ ภาคผนวก ค. หนา 144  
8 ฉศก หมายถึง ศักราชที่ลงทายดวยเลข 6 เชน จุลศักราช 1126 (สัมภาษณ สอางคศรี สันติจารี) 
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พ.ศ.2330  สรางปอมวิทยาคมเปนปอมแรก 
สมเด็จพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จมาท่ีปากลัด หาทําเลสรางเมืองเพื่อปองกัน

ขาศึกทางทะเล จากนั้นไดเร่ิมสรางปอมวิทยาคมเม่ือเดอืน 4 ปวอก พ.ศ.2330 แตยังไมสําเร็จ เพราะ
เกิดกบฏท่ีเมืองปตตานีตองยกกองทัพไปปราบกบฏและตองทําสงครามกับพมาอีกหลายคร้ัง          
การสรางปอมจึงตองหยดุลง พ.ศ.2352   สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกส้ินพระชนม สมเด็จ        
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 ข้ึนครองราช  จึงทรงดําเนินการตอจากพระราชบิดา 

 
พ.ศ.2357  การสรางเมืองหนาดานสมัย รัชกาลท่ี 2 

สมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย ทรงโปรดฯใหพระอนุชา สมเด็จเจาฟากรมพระราชวัง
บวรมหาเสนานุรักษมาทําการตอจากท่ีสมเด็จพระราชบิดา ความในพระราชพงศาวดารเขียนไววา 
“เม่ือเดือน 5 ปจอ ฉศก. จลุศักราช 1176   ทรงพระราชดําริวา ท่ีลัดตนโพธ์ินั้นเม่ือในรัชกาลท่ี 1 
สมเด็จพระพทุธเจาหลวงไดโปรดใหกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จลงไปกะการท่ีจะสราง
เมืองข้ึนไวปองกันขาศึกท่ีจะมาทางทะเลอีก 1 แหงการยังคางอยูเพยีงไดลงมือทําปอมยังไมทันแลว   
จะไวใจแกการศึกสงครามทางทะเลมิได ควรจะตองทําข้ึนใหเสร็จ จงึโปรดใหสมเด็จพระอนุชาธิราช 
กรมพระราชวงับวรสถานมงคลเปนแมกอง เสด็จลงไปทําเมืองข้ึนท่ีปากลัด ตัดเอาทองท่ีแขวง
กรุงเทพมหานครบาง และแขวงเมืองสมุทรปราการบาง รวมกันตั้งข้ึนเปนเมืองใหมอีกเมืองหน่ึง      
ทําปอมข้ึนขางฝงตะวันออกสามปอม ใหช่ือปอมปูเจาสมิงพราย 1 ปอม  ปศาจสิง 1 ปอม ราหูจร 1 
รวมท้ังปอมเกาช่ือปอมวิทยาคม ซ่ึงสรางข้ึนในรัชกาลท่ี 1 ดวยเปน 4 ปอม สรางปอมขางฝงตะวันออก
อีก 5 ปอม ช่ือปอมแผลงไฟฟา 1 ปอม มหาสังหาร 1 ปอม ศัตรูพินาศ 1 ปอม จักรกรด 1 ปอม        
พระจันทรพระอาทิตย 1 ปอม เหลานี้ชักกําแพงถึงกนั ขางหลังก็ทํากาํแพงลอมรอบ ตั้งยุงฉางตึกดิน 
และศาลาไวเคร่ืองศัสตราวุธพรอมทุกประการ ท่ีริมแมน้ําทําลูกทุนสายโซ สําหรับขึงกั้นแมน้ํา หลัก
ผูกทุนกอดวยอิฐใชไมได จงึคิดเอาซุงมาทําโกลนรอยเกี่ยว คาบกระหนาบ กันเปนตอน ๆ เขาไป
ปกหลักระหวางตน โกลนทุกชวงรอยโซผูกทุนไดม่ันคงดี ก็สําเร็จเปนเมืองใหม 
 
พ.ศ.2358  กําเนิดเมืองนครเข่ือนขันธ 

เม่ือสรางเสร็จเรียบรอย ไดทําอาถรรพ เม่ือวันศุกร ท่ี 7 แรม 10 คํ่า ปกุล สัปตศก9             
จุลศักราช10 1177 ( 2 มิถุนายน 2358 ) พระราชทานนามวา “เมืองนครเข่ือนขันธ” 
 

                                                           
9 สัปตศก หมายถึง ศักราชที่ลงทายดวยเลข 7 เชน จุลศักราช 1177 (สัมภาษณ สอางคศรี สันติจารี) 
10 จุลศักราช หมายถึง ช่ือศักราช 
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พ.ศ.2358  รับชาวมอญรุนใหมมาไวท่ีเมืองนครเข่ือนขันธ 
จากหนังสือเร่ืองนารู คูเมืองนครเข่ือนขันธ หนา 5 อางถึงสวนหนึ่งในพระราชพงศาวดาร

กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 2 ฉบับหอสมุดแหงชาติกลาวไววา “คร้ังถึงปกุล    จุลศักราช 11 (พ.ศ. 
2358) พวกเมืองท่ีเมืองเมาะตะมะถูกพมากดข่ีหนกัเขา ถึงพรอมใจกนัจับกรมการพมาฆาเสีย แลวพา
กันอพยพครอบครัวเขามาในพระราชอาณาจักรไทย เดินตัดมาทางเมืองตากบาง  เมืองอุทัยธานีบาง  
แตโดยมากมาทางดานเจดียสามองค เขามาทางเมืองกาญจนบุรี เม่ือไดทรงทราบขาววาครอบครัว
อพยพเขามา จึงโปรดใหกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เสด็จข้ึนไปรับครอบครัวมอญมาอยูท่ีเมือง
นนทบุรี จัดจากและไมสําหรับปลูกบาน สรางเรือนและเสบียงอาหารของพระราชทานข้ึนไปใหพรอม
เสด็จท่ีเมืองกาญจนบุรี  โปรดใหสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามงกุฎ คุมไพรพลสําหรับปองกันครัว
มอญ และเสบียงอาหารพระราชทาน ออกไปรับครอบครัวทางหนึ่ง โปรดใหเจาฟากรมหลวงพทัิกษ
มนตรีเปนผูใหญเสด็จกํากบัไปดวย ทางเมืองตากน้ันโปรดใหพระยาอภัยภูธรท่ีสมุหนายกเปนผูข้ึนไป
รับครอบครัวมอญท่ีมาถึงเมืองนนทบุรี เม่ือ ณ วันพุธ เดือน 9 แรม 3 คํ่า ปกุน สัปตศก จุลศักราช 1177 
พ.ศ.2358 เปนจํานวน 40,000 เศษ  โปรดใหตั้งภูมิลําเนาอยูในแขวงเมืองปทุมธานีบาง เมืองนนทบุรี
บาง เมืองนครเข่ือนขันธบาง สมิงสอดเบาท่ีเปนหวัหนานั้น ทรงพระกรุณาโปรดใหตั้งเปนพระยารัตน
จักรตัวนายรามัญท่ีเปนผูใหญมียศอยูในเมืองเดิม ก็ทรงต้ังใหเปนพระยาทุกคน”  การอพยพของครัว
มอญในคร้ังนีน้ับวายิง่ใหญท่ีสุดและมีพระสงฆติดตามมาดวยเปนจํานวนมาก สมเด็จกรมพระราชวัง
บวรมหาเสนานุรักษ (กรมพระราชวังบวรสถานมงคล) ท่ีข้ึนไปรับครัวมอญดังกลาว จึงไดทรงสราง
วัดใหแกชาวมอญท่ีเมืองนครเข่ือนขันธ คือ วัดทรงธรรม เพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ทรงโปรดใหครัวมอญสวนหนึ่งมาอยู ณ เมืองนครเข่ือนขันธและมาอยูมากดวยเปนเมืองใหญ 
กอปรท้ังเปนนายทหารสวนใหญ จึงจัดใหรักษาปอมตาง ๆ และพระองคไดโปรดต้ังให สมิงทอมา 
บุตรพระยาเจงซ่ึงเปนพระยาราม นองเจาพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) เปนพระยานครเข่ือนขันธ รามัญ
ราชชาติเสนาบดีศรีสิทธิสงคราม ผูรักษาเมือง 

 
ชาวมอญท่ีอพยพมาอยูท่ีพระประแดงนั้นมี 2 ระยะ คือ  
1.ชาวมอญท่ีอพยพมาแตคร้ังสมัยพระเจากรุงธนบุรี มีพระยาเจงเปนหัวหนาและพวกอีก

ประมาณ 3,000 คน สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีโปรดเกลาฯพระราชทานท่ีดินใหเปนท่ีอยูอาศัยและ     
ทํากินอยูแถบจังหวดันนทบุรี และปทุมธานี คร้ังพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรงสราง
เมืองนครเข่ือนขันธ สรางเสร็จแลวจึงโปรดเกลาฯใหยายครอบครัวมอญอันประกอบดวยครอบครัว
มอญ 300 คนลงมาอยูท่ีนครเข่ือนขันธ และทรงต้ังให สมิงทอมา11 เปนพระยานครเข่ือนขันธรามัญ

                                                           
11 บุตรของพระยาเจง ผูซึ่งเขามาสวามิภักด์ิตอพระเจาตากสินมหาราช 
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2.ชาวมอญท่ีอพยพเขามาอยูในสมัยรัชกาลท่ี 2 ประมาณ 40,000 คน พระบาทสมเด็จ    
พระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสวนหนึ่งมาอยูท่ีพระประแดง มอญรุนหลัง
นี้เรียกวา ”มอญใหม” (อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ นายประยุทธ สิโรดม ท.ธ., 2543 : 13) 

 
ในครั้งหลายๆท่ีพวกพมาเดนิทางเขามารุกรานประเทศไทยน้ัน พมาไดใชเสนทางผาน

เมืองมอญมายังประเทศไทย แตพวกพมาไมไดใชเมืองมอญเปนเพียงทางผานเทานัน้ กลับถือโอกาส
กวาดตอนชาวมอญไปเปนเชลยและยดึขาวปลาอาหารของชาวมอญไปเพื่อเปนเสบียงในการเดินทัพ
อีกดวย จึงมีชาวมอญท่ีไดรับความเดือดรอนจํานวนไมนอยหนัเขามาพ่ึงประเทศไทย แตชาวมอญ
เหลานี้ไมไดเขามาอยูเพียงเพื่ออาศัยหลบภัยสงครามเทานั้น ชาวมอญบางสวนไดตอบแทนประเทศ
ไทยโดยการเขารับราชการเปนทหารในกองทัพไทย ทําใหกองทัพไทยมีไพรพลมากข้ึนและยังมีสวน
ชวยในการสูรบกับทหารพมาท่ีเขามารุกรานแดนไทยในหลายๆคร้ังหนาท่ีสวนใหญท่ีชาวมอญเหลานี้
ไดรับก็คือ กองลาดตระเวน กองอาทมาตซายและกองอาทมาตขวา12มีหนาท่ีเปนพนักงานตรวจ
ตระเวนชายแดน เพื่อสืบขาวขาศึกและเล็ดลอดเขาไปถึงประเทศพมา ผูรับราชการในกองอาทมาตน้ี
ท้ังหมดเปนคนมอญ ดังนั้นจึงมีความชํานชํิานาญในภูมิประเทศ รูเสนทาง รูภาษาพมาดี งานนี้จึงนับวา
เปนงานสําคัญมาก และเปนประโยชนในการปองกันประเทศไทยเปนอยางยิ่ง ลักษณะของการสืบขาว
ราชการของกองอาทมาตน้ัน คือมีท้ังการแตงต้ังกองมอญไปลาตระเวนท่ีปลายดานตอแดนกับประเทศ
พมา คอยดักจับพมาสงเขามายังกรุงและเพ่ือซักหรือสอบสวนหาขาวความเคลื่อนไหวของพมาและ
บางคร้ังก็สงคนออกไปสืบราชการยังเมืองเมาะลําเลิง ท่ีตออยูชายแดนไทย เพื่อติดตอกับเพื่อนท่ีเปน
คนมอญ แลวรายงานกลับมายงัเมืองหลวง….จากการสูรบนี้เองทําใหท้ังไทยและมอญมีทัศนคติ        
เกี่ยวกับคนพมาไปในดานเดียวกัน คือเกลียดพวกพมา ชาวมอญจงึทําในส่ิงท่ีตนเองทําไดทุกอยาง
เพื่อท่ีจะชวยไทยตอสูกับพมาไดอยางไมเสียเปรียบ ไมวาจะเปนเร่ืองของการหาขาว หรือการเขาเปน
ทหารในกองมอญเพ่ือเขาสูรบกับพมา (พิสันฑ ปลัดสิงห, 2543 : 114-115) 

 
จากการศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของพบวา  คร้ันถึงเดือน 5 ปจอ ฉศก.จ.ศ.1176 พ.ศ. 

2357 สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 ทรงดําริถึงการสรางเมืองปอมปราการท่ียังคางมาแต
รัชกาลท่ี 1 ประกอบกับชาวตางชาติท่ีจะมารุกรานทางทะเลมีมากข้ึน โดยเฉพาะญวน และยโุรป      
แตไทยยังไมมีเมืองปอมปราการทางทะเลปองกันขาศึก จึงโปรดบัญชาใหสมเด็จกรมพระราชวัง    

                                                           
12 ภาคผนวก ข. หนา 125 
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- ปอมปูเจาสมิงพราย  
- ปอมปศาจสิงห 
- ปอมราหูจร 
จากนั้นใหยายมาสรางปอมปราการดานฝงตะวนัตก หรือขวามือของแมน้ําเจาพระยา เม่ือ 

พ.ศ. 2357-2358 คือ 
- ปอมแผลงไฟฟา 
- ปอมมหาสังหาร 
- ปอมศัตรูพินาศ 
- ปอมจักรกรด 
- ปอมพระจันทร พระอาทิตย 
- ปอมเพชรหึงส 
- ปอมปกกาวงเดือน13 
 
เม่ือสรางปอมและตัวเมืองเสร็จแลว จึงโปรดใหทําพิธีฝงอาถรรพณปกหลักเมือง เม่ือวัน

ศุกรแรม 10 คํ่า เดือน 7 ปกุน สัปตศก จ.ศ. 1177 ตรงกับวันท่ี 2 มิถุนายน 2358 โดยแบงเอาพ้ืนท่ีเมือง
ธนบุรี เมืองสมุทรปราการ มารวมกันต้ังช่ือวา “เมืองนครเข่ือนขันธ” ใหยายครัวมอญพวกพญาเจง
พรอมดวยชายฉกรรจจํานวน 300 คน จากเมืองสามโคกมาอยูรักษาเมืองหนาดานปอมปราการท่ี     
นครเข่ือนขันธ และต้ังใหสมิงทอมา บุตรชายคนท่ี 4 ของเจาพระยามหาโยธา (เจง หรือ เจิน) เปนพระ
ยานครเข่ือนขันธ รามัญราชชาติ เปนเจาเมืองนครเข่ือนขันธคนแรก14 (ประวัติศาสตรรามัญ , 2542 :    
196-198) 

 
 
 

                                                           
13 ภาคผนวก ค. หนา 136 
14 เมื่อการสรางปอมเสร็จเรียบรอยแลวทางการไทยน้ันมีทหารไมเพียงพอในการเขามาประจําที่ปอมปราการ
ดังกลาว เน่ืองจากบานเมืองยังไมเสร็จศึกจากพมา ดังน้ันทหารมอญจึงไดรับความไววางใจใหมีหนาที่ดูแล รักษา
ปอมเหลาน้ี 
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ตารางท่ี 1  รายช่ือนายกองมอญท่ีเขามารับหนาท่ีเปนทหารประจําปอมปราการมีดังนี ้(โดยนายกอง 

มอญดังกลาวไดมีทหารมอญติดตามมาดวย) 
 
            นามกรม                              ช่ือนายกอง จํานวนคน รวมคน 
   กองทหารปนใหญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           กรมการ 

กองพระยาปราบปจจามิตร 
กองพระยาสําแดงเดชะ 
กองพระยาแผลงศัตรู 
กองพระยาสุระเรืองเดช 
กองสมิงอาสาสงคราม 
กองสมิงรามรณเดช 
กองสมิงพิมุขมนตรา 
กองสมิงทนุจักรเพชร 
กองสมิงไชยสีหะ 
กองสมิงเทวะสงคราม 
กองสมิงรามอาวุธ 
กองสมิงพิไชยณรงค 
กองสมิงจักรนาวา 
กองสมิงปราบหงษา 
กองสมิงสามปราบ 
กองสมิงนันทะพะยะ 
กองสมิงปราบใหญ 
กองสมิงกลากลางเมือง 
กองสมิงศิริกุณนะ 
กองสมิงจันทราช 
กองสมิงทํานายอักษร 
กองสมิงราชาเทวะ 
กองสมิงเทวะอักษร 
กองสมิงสําเร็จอักษร 
กองสมิงภักดีสุวรรณ 
กองสมิงสกลพินิจ 
กองพระยาดํารงคราชพลขันธ 
กองพระขยันสงคราม 
กรมการตามจํานวนย่ืนของปทั้งสิ้น 

         23 
         11 
           4 
         17 
         11 
         20 
           8 
           5 
           6 
         10 
         10 
           7 
           8 
         10 
         12 
           6 
         37 
           6 
           6 
           6 
         17 
         27 
         18 
           5 
         12 
           1 
           1 
           1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     303 
 
        2 
     305 
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ท่ีมา : ตนฉบับจากหอสมุดแหงชาติ จดหมายเหตุ ร.5 และจํานวนคนในชองคือ จํานวนชายฉกรรจ     
ท่ีตองไลจับมาเปนทหารเรือ15 ในสมัยนัน้ปหนึ่งตองได 305 คนในเมืองนครเข่ือนขันธ (หนังสือ
อนุสรณพระราชทานเพลิงศพพระครูสมุทรวราภรณ ,2543 : 99) 
 

นายทหารมอญดังกลาวไดรับตําแหนง หรือยศศักดิ์ดังเดิม (ท่ีเคยมีตําแหนงอยูในเมือง
มอญ) เม่ือเขามาประจําตามปอมตางๆท่ีนครเข่ือนขันธ 

นอกจากทหารมอญจะไดรับโอกาสใหเขารับราชการเปนทหารไทยแลว ลูกหลานของ
ทหารมอญเหลานี้ยังไดรับการแตงต้ังใหเปนเจาเมืองนครเข่ือนขันธสืบตอกันมาอีกดวย เนื่องจากผูคน
ท่ีอาศัยอยูบริเวณรอบๆปอมเปนชาวมอญท้ังหมด เหตุนี้เองจําเปนตองใชชาวมอญเปนผูปกครอง
กันเอง เพื่อความสะดวกในการควบคุม ดูแลและการส่ือสาร 

รายช่ือเจาเมืองนครเข่ือนขันธ (ตั้งแต พ.ศ. 2401-2474) 
1. พระยานครเข่ือนขันธรามัญชาติเสนาบดีศรีสิทธิสงคราม (ทอมา) บุตรคนท่ี 4 ของ

เจาพระยามหาโยธา (เจง)  
2. พระยาดํารงราชพลขันธ (จุย) บุตรคนท่ี 3 ของเจาพระยามหาโยธา (ธอเรียะ)  
3. พระยามหาโยธา (นกแกว) บุตรคนท่ี 5 ของทานจุย เปนนองชายเจาจอมมารดากล่ินใน

รัชกาลท่ี 4  
4. พระขยันสงคราม (เจก หรือแปะ) บุตรคนท่ี 19 ของทานจุย 
5. พระยาเกียรติ (ขุนทอง) บุตรคนท่ี 6 ของทานจุย 
6. พระยาดํารงราชพลขันธ (หยอย) บุตรคนท่ี 15 ของทานจุย 
7. พระเทพพลู (ทองคํา) บุตรคนท่ี 16 ของทานจุย 
8. พระยาพพิิธมนตรี (ปุย คชเสนี) บุตรคนแรกของพระยาเกียตริ (ขุนทอง) 
9. พระยานาคราช กําแหงประแดงบุรีนายก (แจง คชเสนี) บุตรคนท่ี18 ของทานจุย16 
10. พระยาพยัพพริิยะกจิ (เปา จารุเสถียร) เปนบิดาของจอมพลประภาส จารุเสถียร 
11. พระประแดงบุรี (โต)  
12. พระพิชัยบุรินทรา (สะอาด)17 
(อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ นายประยุทธ สิโรดม ท.ธ. ,2543 : 15-16) 

                                                           
15 นายกองมอญเปนผูไลจับเพื่อมาเปนทหารประจํากองทหารของตน เมื่อผูที่ถูกจะตองเขามาเปนทหารประจํากอง 
ถาหากผูใดไมยอมจะตองถูกลงโทษ และถูกลามไวกับเสา  (สัมภาษณอาจารยสอางคศรี สันติจารี) 
16 รัชกาลที่ 6 โปรดใหเปลี่ยนช่ือเมืองนครเขื่อนขันธ เปนช่ือเมืองพระประแดงในสมัยของพระยานาคราช 
17 สมัยพระพิชัยบุรินทรา(สะอาด)เปนผูวาราชการจังหวัดพระประแดงเปนคนสุดทาย 

DPU



 13 

ชาวมอญในเมืองไทย 
 

 ชาวรามัญท่ีอพยพล้ีภยัเขามาอยูอาศัยในประเทศไทย กระจัดกระจายอยูเกือบทุกจังหวัดใน
ภาคกลาง ภาคเหนือ ไดแก กรุงเทพมหานคร (บางกระดี,่ บางขุนเทียน, คลองสามวา, มีนบุรี,           
ลาดกระบัง, หนองจอก, สะพานมอญ,), ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ (พระประแดง, บางพลี), 
สมุทรสาคร (บานแพว, บางปลา), อยุธยา, อุทัยธานี, ลพบุรี, เพชรบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี, 
นครราชสีมา, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, เชียงใหม, ลําปาง, ลําพูน 
 ลักษณะบานเรือนชาวมอญสวนใหญอาศัยอยูริมน้ํา จนมีคําพูดวา “ลาวอยูดอน มอญอยูน้ํา 
สยามอยูท่ีราบลุม” (ศ.จ. ยอรจ เซเดย อางใน ประวัติศาสตรรามัญ , 2542)  
 อาชีพหลักท่ีสําคัญท่ีสุดของชาวมอญในเมืองไทย ไมวาจะเปนมอญท่ีอยูบริเวณปริมณฑล
ของกรุงเทพฯ จังหวัดตาง ๆ ในภาคกลาง หรือท่ีจังหวัดลําพูนก็คือการทํานา ซ่ึงเหมือนกับคนไทย   
โดยท่ัวไป สวนอาชีพเสริมท่ีเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือสําหรับชุมชนบางแหงจดัเปนอาชีพ
หลักนั้นก็แตกตางกันไปในแตละชุมชน เชน ปากเกร็ด นนทบุรีก็มีการทําเคร่ืองปนดินเผา จําพวก
คนโท หมอ ไห ครก ฯลฯ  ท่ีสามโคก ปทุมธานี ก็มีการทําอิฐมอญ หรือบางก็ประกอบอาชีพคาขาย
ทางเรือ บรรทุกเคร่ืองปนดนิเผาตางๆ ไปขายตามลําน้าํ ท่ีบางกระดี ่ กรุงเทพมหานครและงานฝมือ
เกี่ยวกับกระดาษ  ซ่ึงชางจะฉลุกระดาษอยางสวยงามและนําไปตกแตงปราสาทประดับลายหบีศพ    
ในงานศพ อาชีพเสริมของชาวมอญท่ีบางขันหมาก ลพบุรีคือ การทําอิฐ งานชางไม งานจักรสาน    
สวนมอญที่ลําพูนนั้นนอกจากอาชีพทํานาแลว ก็ยังมีอาชีพเสริมคือ การทําขนมจีน รวมท้ังการทอผา 
การเย็บผา ฯลฯ ซ่ึงเปนหตัถกรรมหลักของอําเภอปาซาง ลําพูน นอกจากน้ีขาวมอญยังมีอาชีพรับ
ราชการ คาขาย และรับจางตางๆเหมือนกับคนไทยท่ัวๆไปอีกดวย (สาราณุกรมกลุมชาติพันธุมอญ 
,2542 : 24 )  

ในสมัยกอนการแตงกายของหญิงมอญจะนุงผาถุง ใสเส้ือแขนกระบอก เกลาผมมวย แตถา
เปนชวงเทศกาลจะนุงผากรอมเทาหรือปลอยชาย หมผาสไบสลับสีกันไป สวนผูชายมอญนุงผาโสรง 
หรือกางเกงขากวยสีดํา ใสเส้ือคอกลมสีขาวแขนส้ัน ผาขาวมาพาดไหล สําหรับเทศกาลจะนุงผา
ลอยชาย ผามวนหรือผาไหม สวมเส้ือลายดอก มีผาสไบคลองพาดไหลสองขาง 

ปจจุบันการเกลาผมมวยของฝายหญิง และการนุงโสรงหรือกางเกงขากวยของฝายชาย     
จะเห็นแตในผูสูงอายุเทานั้น เพราะชาวมอญรุนใหมแตงกายตามแบบสมัยนิยมไปแลว นอกจากชวง       
เทศกาลจึงจะแตงตามแบบดั้งเดิม 
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ประเพณีชาวมอญไดนําเขามาในเมืองพระประแดงต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 2 นั้น เปนประเพณี
ท้ังชาวไทยและชาวมอญไดถือปฏิบัติรวมกันมายาวนานและมีการผสมผสานกับประเพณีดั้งเดิม     
ของไทย จนมิสามารถแยกออกไดชัดเจนวาเปนพระเพณขีองชาวไทย หรือชาวมอญ ประเพณดีังกลาว
มีตัวอยางดังนี้18  

1. การลอยกระทง 
2. แหนก แหปลาในเทศกาลสงกรานต 
3. การเลนปพาทยมอญ 
4. การรํามอญ  การรองเพลงมอญ 
5. ประเพณกีารทําหีบศพ สรางเมรุ และการรําหนาศพ 
6. การแขงเรือ 
7. การเลนสะบา 
8. ประเพณแีหนางสงกรานต 
9. การสรงน้ําพระ และลดน้ําดําหัวผูใหญ 
10. การแหเทียนพรรษา 
11. ประเพณแีหประทีปโคมไฟ 
12. ประเพณีบวชนาค 

 
เนื่องจากชาวไทย และชาวมอญมีขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีคลายคลึงกันและมี

ประวัติศาสตรรวมกันมาตังแตสมัยพอขุนรามคําแหงฯ ดังนั้นความแตกตางบางอยางทางดาน
วัฒนธรรมและประเพณีระหวางชน 2 เผาพันธุจึงถูกผสมผสานกันอยางกลมกลืน โดยมีปจจยัท่ีเปน
ตัวเช่ือมท่ีสําคัญคือ ระยะเวลาอันยาวนานท่ีมีรวมกนัมา จนเกิดความสัมพันธฉันทญาติมิตรรวมท้ัง
ชาวมอญอพยพ    เขามาในเมืองไทยมีรูปแบบของการดํารงชีวิต คานิยมความเชือ่ท่ีคลายคลึงกับคน
ไทยและการนบัถือศาสนาพุทธ เปนเคร่ืองยึดเหน่ียวทางจิตใจเหมือนกนั 

ประเพณตีาง ๆ  ท่ีไดกลาวมาแลวนั้น เปนประเพณีท้ังชาวไทยและชาวมอญในเขตอําเภอ
พระประแดงถือปฏิบัติรวมกนัมายาวนาน  โดยมิไดมีการแบงแยกวาตนเองเปนชาวไทย หรือตนเอง
เปนชาวมอญ ซ่ึงในจุดนี้เองเปนท่ีนาสังเกตวาเหตุใดคนตางเช้ือชาติ ตางภาษา อยางเชนคนไทยและ
คนมอญ ท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอพระประแดง จึงสามารถใชชีวิตรวมกันมาอยางสงบสุข ตั้งแตสมัย   
รัชกาลท่ี 2 จนถึงปจจุบัน อีกทั้งยังไมเคยเกิดกรณพีิพาท หรือขอขัดแยงใหปรากฏในประวัติศาสตร
และส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดของชาวไทยและชาวมอญในอําเภอพระประแดงถือปฏิบัติมาโดยตลอดคือ              

                                                           
18 ภาคผนวก ข. หนา 127-135 และภาคผนวก ค. หนา 136-143 
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การศึกษานีจ้ึงมุงท่ีจะศึกษาในเร่ืองของการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีทําใหชาวไทยและ

ชาวมอญ ท่ีอาศัยอยูในเขตตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ สามารถอยูรวมกัน
ไดอยางมีความสงบสุข อันเนื่องมาจากการผสมผสานของวัฒนธรรม ประเพณ ีวิถีชีวิต รวมไปถึงการ
พึ่งพาซ่ึงกันและกัน ความเขาใจกันและท่ีสําคัญคือการพัฒนาท่ีเกดิข้ึน โดยมีการส่ือระหวาง         
วัฒนธรรมเปนพื้นฐานในการปรับตัวเขาหากัน  

 
ปญหานําวิจัย 
 

1. การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ระหวางชาวไทยและชาวมอญในปจจุบันมีรูปแบบ
อยางไร 

2. ความเปนตัวตน (Identity) ของชาวมอญในปจจุบันมีการส่ือออกมาในลักษณะใด 
3. การพัฒนาท่ีเกดิข้ึนในตําบลตลาด เกิดข้ึนจากอะไรมีผลกระทบตอ การผสมกลมกลืน 

และความเปนตัวตนของชาวมอญอยางไร 
4. การผสมกลมกลืนระหวางชาวไทยและชาวมอญในตําบลตลาดมีผลตอความเปน

ตัวตน (Identity) ของชาวมอญและการพัฒนาตําบลตลาดหรือไม อยางไร 
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อทราบถึงลักษณะของการส่ือสารท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธของชาวไทยและ   
ชาวมอญท่ีมีตอกันต้ังแตอดตีจนถึงปจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาความเปนตัวตน (Identity) ของชาวไทยและชาวมอญในพ้ืนท่ีตําบลตลาด 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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3. เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีสวนสรางใหตําบลตลาดมีการพัฒนาเกิดข้ึนและผลกระทบของ
การพัฒนาท่ีมีตอการผสมกลมกลืนกันของชาวไทยและชาวมอญ และความเปนตัวตน
ของชาวมอญ ท่ีเกิดข้ึนในตําบลตลาด 

4. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการผสมกลมกลืน (Assimilation) ของชาวไทยและชาว
มอญที่มีตอการพัฒนา  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษานีเ้ปนการวจิัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาเฉพาะตําบลตลาด อําเภอพระประแดง 
จังหวดัสมุทรปราการ  โดยลักษณะภูมิศาสตรของอําเภอพระประแดงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

อําเภอพระประแดงเปนหนึ่งในหาอําเภอของจังหวดัสมุทรปราการ คือ 
1. อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
2. อําเภอพระประแดง 
3. อําเภอบางพลี 
4. อําเภอบางบอ 
5. อําเภอพระสมทุรเจดียและก่ิงอําเภอบางเสาธง 

 
อําเภอพระประแดงมีอาณาเขตติดตอกับพืน้ท่ีดังตอไปนี ้

 ทิศเหนือ  ติดตอเขตยานนาวา กทม. 
 ทิศใต  ติดตออําเภอเมืองสมุทรปราการและอําเภอพระสมุทรเจดีย 
 ทิศตะวนัออก ติดตอเขตพระโขนง บางนา 
 ทิศตะวนัตก   ติดตอเขตราษฎรบูรณะและบางขุนเทียน 
  

อําเภอพระประแดงมีพื้นที ่ 73,260 ตร.กม. (ประมาณ 185,000 ไรเศษ) แบงการปกครอง
ออกเปน 2 เทศบาลและ 13 ตําบล คือ (ประวัติศาสตรชาติรามัญ , 2541 : 98) 

สวนเทศบาล 
1. เทศบาลเมืองพระประแดง คือบริเวณตลาดพระประแดง 
2. เทศบาลคลองลัดหลวง ไดแก บริเวณดานตะวนัตกของคลองลัดหลวง 
สวนตําบล 
1. ตําบลตลาด                        มี 3 เขต 
2. ตําบลทรงคะนอง           มี 13 หมูบาน 
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3. ตําบลบางพ่ึง            มี 18 หมูบาน 
4. ตําบลบางยอ            มี 10 หมูบาน 
5. ตําบลบางนํ้าผ้ึง            มี 22 หมูบาน 
6. ตําบลบางกะเจา            มี 9 หมูบาน 
7. ตําบลบางกะสอบ            มี 14 หมูบาน 
8. ตําบลบางกอบัว            มี 13 หมูบาน 
9. ตําบลบางจาก            มี 8 หมูบาน 
10. ตําบลบางครุ            มี 15 หมูบาน 
11. ตําบลสําโรงใต            มี 28 หมูบาน 
12. ตําบลบางหญาแพรก         มี 22 หมูบาน 
13. ตําบลบางหัวเสือ             มี 15 หมูบาน 
การศึกษานี้ผูวจิัยทําการศึกษาแบบเจาะลึก โดยเนนเฉพาะพื้นท่ี ตําบลตลาด อําเภอพระ

ประแดง19 
ประชากรในตําบลตลาดไมสามารถบงบอกไดวาเปนชนเช้ือชาติใดเปนจํานวนเทาใด 

เนื่องจากในปจจุบันไมมีการแบงแยกทางเช้ือชาติอยางชัดเจน 
เหตุท่ีเลือกทําการวิจยัท่ีตําบลตลาด เนือ่งจากตําบลนีเ้ปนพื้นท่ีท่ีมีการผสมผสานกันของ

ชนชาติไทยและมอญอยางชัดเจน ท้ังในดานความเปนอยู อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณแีละการทํา
กิจกรรมทางดานศาสนารวมกันอยางชัดเจน 
 
นิยามศัพท 

 
1.การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม คือ กระบวนการส่ือสาร หรือปฏิสัมพันธระหวางบุคคล

หรือกลุมคนตางเช้ือชาติ ตางวัฒนธรรม ในท่ีนีห้มายถึง ชาวไทยและชาวมอญที่อาศัยอยูในตําบล
ตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีการปฏิสัมพันธและมีการแลกเปล่ียนความรู     
ทัศนคติ รวมท้ังขนบธรรมเนียม ประเพณีระหวางกันอีกดวย 

2.วัฒนธรรม คือ ส่ิงท่ีแสดงออกถึงความเจริญ ภูมิปญญา ความเปนระเบียบรอยและเปน  
ส่ิงท่ีประชาชนยึดถือปฏิบัตติาม 

3.ประเพณ ี คือ กิจกรรมอันดีงามท่ีมีการสืบสานกันมายาวนานและแสดงออกถึงความ
เจริญ ความคิด ทัศนคติของบรรพบุรุษ 
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4.รูปแบบการส่ือสาร คือ วธีิการส่ือสาร ลักษณะการพดูคุย การมีปฏิสัมพันธและการอยู
รวมกันของชาวไทยและชาวมอญ หรือชาวมอญและชาวมอญท่ีมีข้ึนระหวางกนัและกนั 

5.การพัฒนาชุมชน คือการรวมมือกันสรางความเจริญ ท้ังในดานการศึกษา เศรษฐกิจ หรือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและสามารถพึ่งตนเองได ซ่ึงเกิดจากการรวมใจของท้ังชาวไทย ชาวจีนและชาว
มอญในพ้ืนที ่

6.ชาวไทย คือ ประชาชนเช้ือชาติไทยท่ีอาศัยอยูในตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ   

7.ชาวมอญ คือ ประชาชนชาวไทยเช้ือสายมอญท่ีอาศัยอยูในตําบลตลาด อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   

8.การผสมผสาน คือ การอยูรวมกนัของท้ังชาวไทยและชาวมอญในตําบลตลาด  โดยมี
ความลงตัวในการใชชีวิตรวมกัน ทํากิจกรรมรวมกัน โดยไมกอใหเกิดปญหาข้ึนแตอยางใด 

9.ความกลมกลืน คือ ความเหมือนกันของคนไทยและคนมอญ ในแงของการใช
ชีวิตประจําวัน หรือการเขารวมขนบธรรมเนียมประเพณ ีโดยเปนการยากท่ีจะสามารถแยกแยะออกได 

10.เด็กมอญรุนใหม คือ เยาวชนท่ีมีพอแมเปนชาวมอญ หรือเด็กท่ีมีพอหรือแมเปนชาว
มอญ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.เพื่อเปนแนวทางในการสรางความผสมกลมกลืน และความสัมพนัธท่ีดีในการส่ือสาร
ของคนตางเช้ือชาติในประเทศไทย 

2.เพื่อทราบรูปแบบของการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถนําไป
ประยุกตใชในการส่ือสารกันระหวางบุคคลตางวัฒนธรรมกัน ท่ีตองพบปะกัน โดยเฉพาะในยุคสังคม
ปจจุบันที่มีความเปนสากลมากข้ึน การเขาใจรูปแบบการส่ือสารระหวาหวางวัฒนธรรมจึงเปนตัวชวย
ในการประสานความเขาใจและการสรางความสัมพันธอันดีระหวางคนไทยและคนตางชาติใหด ี       
ยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาเร่ือง การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ของชาวไทยและชาวมอญ ท่ีกอใหเกดิ    
การพัฒนาในเขตตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ   ผูศึกษาไดนําทฤษฎี 
แนวคิดและงานวิจยัท่ีเกีย่วของเขามาเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา  ซ่ึงมีดังตอไปนี ้

1. ทฤษฎีการส่ือสารระหวางวฒันธรรม (Intercultural communication) 
2. แนวคิดเร่ืองการส่ือสารภายในวัฒนธรรม (Intracultural communication) 
3. แนวคิดการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Assimilation and acculturation) 
4. แนวคิดการส่ือสารในวัฒนธรรมหลักและวัฒธรรมรอง (Host and minority 

cultures) 
5. แนวคิดเร่ืองความเปนตัวตน (Identity) 
6. ทฤษฎีโครงสราง และหนาท่ี (Structural – Functionalism) 
7. แนวคิดเร่ืองการส่ือสารกับการพัฒนา 
 
งานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการศึกษานี้มีดังนี ้
1. กาญจนา แกวเทพ . การวิเคราะหส่ือ แนวคิดและเทคนิค , 2542  
2. ไฉน สนสกุล . การธํารงชาติพันธุ และการผสมกลมกลืนของชาวมอญ : ศึกษา

เฉพาะกรณ ี  ชุมชนมอญบางขันหมาก ลพบุรี , 2535 
3. สุภรณ โอเจริญ . มอญในเมืองไทย , 2541 
4. สุรินทร ทับรอด . พิธีรําผีเนื่องในงานศพของชาวมอญพระประแดง , 2541 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกีย่วของเหลานี้ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษา 
วิเคราะห เพื่อหาคําตอบตามท่ีไดตั้งปญหานําวิจยัไว  
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ทฤษฎีการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural communication)  
 

การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมคือ การส่ือสารระหวางผูสงสารกับผูรับสารท่ีมีรูปแบบ
การดําเนินชีวติ ประเพณ ีวัฒนธรรม ความเช่ือและคานยิมท่ีแตกตางกนั โดยมีวัตถุประสงครวมกัน
คือ ตองการท่ีจะทําใหเกดิความเขาใจอันดี มีความซาบซ้ึงถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของกันและกัน 
สารตางๆ จะคอยๆ พัฒนาขึ้นจากการโตตอบแลกเปล่ียนตลอดเวลา และการส่ือสารตางกลุมมักจะ
เปนไปในรูปแบบท่ีไมยึดแนวทางใดแนวทางหน่ึงตายตัว มีความยืดหยุนตลอดเวลาตาม
สถานการณ (พฤติกรรมศาสตรการส่ือสาร, 2529 : 156) 

 
ลัสติก และโจลีน (Lustig and Joline) (อางใน จิราพร บุตรสันต์ิ, 2539 : 49) ไดให

ความหมายของการส่ือสารตางวัฒนธรรม คือ กระบวนการถายทอด และตีความหมาย ปฏิสัมพันธ
และสัญลักษณระหวางคนที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน ภายใตปริบทการส่ือสารหน่ึง 
 

ซาโมวาร และพอรเตอร (Samovar and Poter) (อางใน จิราพร บุตรสันต์ิ, 2539 : 50) 
โดยท่ัวไปมนษุยจะมองโลกผานกรอบประสบการณ การรับรูและวัฒนธรรม ความเหมือนกนัทาง
วัฒนธรรมจะทําใหเกดิความเขาใจทางความหมายรวมกนั เชน เขาใจสถานการณ ภาษาและอวจัน
ภาษา ดังนัน้ ความแตกตางทางวัฒนธรรม จะทําใหพฤติกรรมการส่ือสารของผูอยูในแตละ
วัฒนธรรมตางกันไปดวย 

วัฒนธรรมและการส่ือสารเปนส่ิงท่ีไปดวยกันและตางมีอิทธิพลตอกัน วัฒนธรรมไม
สามารถเกิดข้ึนไดถาไมมีการส่ือสาร เพราะฉะน้ันเม่ือรูปแบบการส่ือสารเปล่ียนไป วัฒนธรรมก ็   
ยอมเปล่ียนตามไปดวย 

 
จากนยิามของคําวา “การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม” ท่ีกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา    

การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม หมายถึง การส่ือสารระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีมีความแตกตาง
กันทางวัฒนธรรม ภาษา และเช้ือชาติ โดยการส่ือสารจะเกดิข้ึนไดดวยดนีั้น ผูส่ือสารท้ังสองฝาย      
จะตองมีการเรียนรูถึงวัฒนธรรมของฝายตรงขามเสียกอน เพื่อเปนพื้นฐานในการส่ือสารกันใน
โอกาสตอไป 

แนนอนท่ีสุดวาชาวไทย และชาวมอญจะตองมีการส่ือสารระหวางกนัมาต้ังแตยุคแรก      
ท่ีชาวมอญเร่ิมอพยพเขามาอาศัยอยูในอําเภอพระประแดง  ถึงแมวาการส่ือสารในยุคแรกอาจจะใช    
อวัจนภาษาในการส่ือสารเปนสวนใหญ  เนื่องจากท้ังภาษาพูด และเขียนของชาวไทยและชาวมอญมี
ความแตกตางกันมาก อีกทั้งสําเนียงในการออกเสียงนั้นกแ็ตกตางกนัดวยและท่ีสําคัญในบาง        
วัฒนธรรมหรือประเพณีของทั้งสองชนชาติก็มีความแตกตางกันดวย แตชาวมอญท่ีเขามาพ่ึงพระ
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บรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลท่ี 2 ก็ไดปรับตัวเพื่อท่ีจะไดทําการส่ือสารกับคนไทยในเขตอําเภอ
พระประแดงไดเปนอยางด ี  จนในปจจุบันหาชาวมอญที่สามารถพูด อานและเขียนภาษามอญได
นอยมาก 

 
Gudykunst และ Kim ,1992 (อางในภทัรานุจ แสงจนัทร , 2542 : 15) ไดอธิบาย            

พฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลจากตาง      วัฒนธรรมและการทํานายผลของการส่ือสาร โดยช้ีวา 
การเขาใจคน ๆ หนึ่ง จากวฒันธรรมหน่ึง ๆ  มีการรับรูตีความและแสดงออกอยางไรนั้น จะตอง
เขาใจอิทธิพล 4 อยาง คือ 

1. อิทธิพลทางวัฒนธรรม (cultural infuence) คือ การมองวัฒนธรรมในวงกวาง ใน
ดานคานิยมและโลกทัศน (world view) 

2. อิทธิพลทางวัฒนธรรมสังคม  (sociocultural influence)  เปนการมองวัฒนธรรมใน
ระดับแคบลงมา คือ การเขาใจวาคน ๆ นั้น เปนกลุมคนไหน ในสังคม เชน เพศ อายุ 
อาชีพ ชาติพันธุ ฯลฯ  ซ่ึงคนแตละกลุมสังคมจะมีวฒันธรรมยอย (Sub-culture) 
แตกตางกนั  โดยมองรวมถึงบทบาทและความสัมพนัธทางสังคมท่ีถูกกําหนดมา 
และความคาดหวังตอพฤตกิรรมการแสดงออกของคนกลุมนั้น ๆ  ในสังคม 

3. อิทธิพลทางวัฒนธรรมจิตวทิยา (psychocultural influence) คือ การเขาใจ ใน
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล ไมวาจะเปนรูปแบบความคิด ทัศนคติ การ
รับรู รวมถึงกระบวนการแยกประเภท/จัดกลุม (categorization) ภายในความคิดของ
บุคคลแตละวฒันธรรม 

4. อิทธิพลทางสภาพแวดลอม (environmental influence) คือการศึกษาถึงผลของ
สภาพแวดลอมท่ีมีตอพฤติกรรม ไมวาจะเปนภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฯลฯ 

 
Gudykunst และ Kim เช่ือวา ความเขาใจระดับของขอมูลเหลานี้ยิ่งมีมากข้ึนเทาใด         

การทํานายและคาดเดาการรับรู และพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลตางวัฒนธรรมก็จะมีความถูก
ตองและแมนยําข้ึน 

จากแนวคิดของ Gudykunst  และ Kim แสดงใหเห็นวา การท่ีชาวมอญเขามาอาศัยอยู
รวมกับชาวไทยท่ีอําเภอพระประแดงนั้น ท้ังสองเช้ือชาติจะตองทําความเขาใจในเร่ืองของ 

1. วัฒนธรรมของแตละเช้ือชาติ  วัฒนธรรมของไทย และมอญนั้นมีความแตกตางกนัใน
เร่ืองของวิธีการปฏิบัติเทานั้น แตจุดมุงหมายนั้นเกือบจะเปนตัวเดยีวกัน เชน นับถือผีของชาวมอญ
จะมีการแยกออกเปนผีหลายประเภท เชน ผีมา ผีไก ผีบรรพบุรุษ หรือผีมะพราว เปนตน  การนับถือ
ผีของชาวมอญนั้นมีความหมายถึง ความกตัญูตอบรรพบุรุษ ใหผีดชีวยคุมครองครอบครัวของตน
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เปนตน ถาเปนคนไทยนั้น จะมีการทําบุญอุทิศสวนกุศล ไปยังผูท่ีลวงลับไปแลว หรือการเซนไหว  
พระภูมิเจาท่ี ส่ิงเหลานี้ก็เปนการแสดงออกถึงความกตัญูตอบรรพบุรุษเชนกนั 

ส่ิงเหลานี้ท่ีกลาวมาขางตน ท้ังคนไทยและคนมอญจะสามารถทําความเขาใจในการ
กระทําของแตละฝายไดโดยงาย  เนื่องจากทราบถึงความหมายในการกระทําของแตละฝายไดเปน
อยางด ี      ถึงแมวาจะมีความแตกตางของวิธีการปฏิบัติ แตเปาหมายในการกระทําเหมือนกนั 

2. วัฒนธรรมของสังคม  คนมอญที่อพยพเขามาอยูในพระประแดงนั้น เดิมทีเขามารับ    
ราชการเปนทหารรักษาปอมปราการตาง ๆ  จึงทําใหมีความแตกตางในดานหนาท่ีกับคนไทยใน
พื้นที่อยางมาก เนื่องจากคนไทยจะประกอบอาชีพทําสวน  วัฒนธรรมยอยของท้ังคนไทย และคน
มอญจึงแตกตางกัน แตการท่ีคนมอญสามารถอาศัยอยูรวมกันคนไทยไดอยางสงบสุข ก็เนื่องจากคน
ไทยเรียนรูวาคนมอญเขามาในพระประแดง เนื่องจากราชการจัดสงมา เพื่อปกปองรักษาอธิปไตย
ของชาติไทยและคนมอญก็เรียนรูวาคนไทยในพระประแดงเปนเจาของพ้ืนท่ีและเปนประชาชนของ
ประเทศท่ีมีบุญคุณกับพวกเขา คนมอญจึงใหเกยีรติคนไทยและประการสําคัญคือ ท้ังคนไทยและคน
มอญตางนับถือศาสนาพุทธเหมือนกนั 

3. วัฒนธรรมจิตวิทยา  คนมอญมีทัศนคติท่ีดีตอคนไทย เนื่องจากประเทศไทยเปนมิตร
กับมอญเสมอมาและการอพยพเขาของคนมอญก็เปนไปดวยความสมัครใจ ไมไดถูกกวาดตอนมา
ในฐานะเชลย จึงทําใหคนมอญมีความตองการที่จะเปนมิตรกับคนไทยเชนกนัและพื้นฐานทางดาน
จิตใจของคนไทยก็เปนคนท่ีมีจิตใจโอบออมอารีอยูแลว จึงทําใหการปรับเขาหากันเปนไปไดงาย 

4.  สภาพแวดลอม  อําเภอพระประแดงในสมัยรัชกาลท่ี 2 มีพื้นที่มาก  แตมีคนไทยอาศัย
อยูไมมาก  ดังนั้นการเขามาของคนมอญจึงไมใชการเขามาเพ่ือชวงชิงดินแดน จึงไมทําใหคนไทย
รูสึกหวั่นกลัววาคนมอญจะเขามายึดพื้นท่ีทํามาหากินของตน  สวนในเร่ืองของสภาพแวดลอมนั้น
ประเทศไทยและพมาก็ไมไดมีความแตกตางกัน เนื่องจากท้ังสองประเทศอยูในโซนอากาศรอนช้ืน 
(Tropical weather) เหมือนกนั ทําใหคนมอญไมตองมีการปรับตัวเม่ือเขามาอยูใหม 

จากอิทธิพลท้ัง 4 ประการท่ีไดกลาวมาแลวนั้น จะเหน็ไดวาอิทธิพลท้ังหมดเปนปจจัยท่ี
ทําใหการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมเกิดข้ึนและสามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับใชในการ
ส่ือสารระหวางวัฒนธรรมในลักษณะท่ีแตกตางออกไปได 
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แนวคิดเร่ืองการส่ือสารภายในวัฒนธรรม (Intracultural communication) 
 
  Folb (1988) กลาวถึงการส่ือสารภายในวฒันธรรม (Intracultural communication) วาคือ
การส่ือสารระหวางบุคคลท่ีเกิดข้ึนระหวางสมาชิกของคนในวัฒนธรรมเดียวกัน ท่ีอาศัยอยูใน
ประเทศเดยีวกนั ไมวาจะเกดิข้ึนในวัฒนธรรมหลัก (majority culture) หรือ ภายในวัฒนธรรมรอง 
(minority culture) ส่ิงเหลานี้อาจจะดูเปนเร่ืองเล็กนอย แตก็ยังมีความแตกตางท่ีสําคัญในเร่ืองของ
การอยูรวมกันของประชาชนในชาตินัน้ เชน ชาว Angio-Australians ท่ีอยูรวมกันในวัฒนธรรม
พื้นฐานเดียวกนั แตชาว Angio-Australians ก็ยังคงมีความแตกตางกนัทางดานภูมิศาสตร และถ่ิน
กําเหนดิของครอบครัว (การยายถ่ินฐาน) 

ในปจจุบันชาวไทย และชาวมอญท่ีอาศัยอยูท่ีตําบลตลาดมีลักษณะการดํารงชีวิตในดาน
ตางๆท่ีคลายคลึงกันไมวาจะเปนอาชีพ อาหาร ภาษา การศึกษา รูปแบบการรับขาวสารตางๆ หรือ
การอยูภายใตกฎหมายท่ีใชเปนกฎเกณฑของประเทศ ส่ิงเหลานี้ประกอบข้ึนเปนวัฒนธรรมหลัก 
(majority culture) ของประเทศท่ีคนทุกคนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยตองใหการยอมรับ   

แตถึงกระนัน้ชาวมอญที่อาศัยอยูในตําบลตลาดก็ยังคงมีกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
ความเช่ือเปนของตนเอง เชนการถือผี งานวันสงกรานต การละเลนตางๆในวนัสงกรานต หรือ
อาหารบางชนิด (กะละแม, ขาวแช หรือขนมจีน) ส่ิงเหลานี้คือเคร่ืองเตือนใจใหจิตใตสํานึกของชาว
มอญยังคงคิดวาตนเองเปนคนมอญ มีเช้ือสาย มีบรรพบุรุษเปนคนมอญมอญ (คมศร จันตาคํา : 
สัมภาษณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544) ดังนั้นรูปแบบการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นในตําบลตลาดจึงมีบางสวนท่ี
เกี่ยวของกับการส่ือสารภายในวัฒนธรรมของชาวมอญ หรือเรียกวา วัฒนธรรมรอง (minority 
culture)  

ถึงแมวาชาวมอญท่ีอาศัยอยูท่ีตําบลตลาดจะมีลักษณะภายนอก (รูปแบบการดําเนินชีวิต) 
ท่ีเหมือนกนักบัชาวไทยในพื้นท่ี แตในขณะเดียวกนัยังคงมีความแตกตางกันตรงความนึกคิด ความ
ภูมิใจในตัวตนของตนเองท่ียังคิดวาตนเองเปนคนมอญอยู จึงทําใหการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน
จะตองมีความระวังในเร่ืองของการลบหลู หรือการท่ีจะทําใหเกิดกระทบกระเทือนจิตใจของแตละ
ฝายเปนอยางมาก 

ส่ิงท่ีนาสนใจในเร่ืองการส่ือสารภายในวัฒนธรรม (Intracultural communication) ท่ี
เกิดข้ึนในตําบลตลาดคือ เม่ือถึงวันสงกรานต งานท่ีมีความโดดเดนข้ึนมาก็คือ พิธีการ ขบวนแห 
การละเลนตางๆของคนมอญ ซ่ึงเปนงานของคนในวัฒนธรรมรอง (minority culture) แตคนไทยท้ัง
ในพื้นท่ี และนอกพื้นท่ี หรือเรียกวาคนที่อยูในวัฒนธรรมหลัก (majority cultures) ตางใหการ
ยอมรับ     จนในปจจุบันงานประเพณีสงกรานตกลายเปนงานท่ีมีช่ือเสียงของอําเภอพระประแดง 
แสดงใหเห็นวาการส่ือสารภายในวัฒนธรรม (Intracultural communication) ท่ีเกิดข้ึนในตําบลตลาด
นั้นประสบความสําเร็จ จนชาวไทยและชาวมอญสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 
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แนวคิดการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Assimilation and acculturation) 
 

โรเบิรต อี ปารค (Robert E. Park) และ เออรเนส เบอรเกสส (Ernest W. Burgess) (อาง
ในสนิท สมัครการ ,2538 : 23) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน แหงมหาวทิยาลัยชิคาโก ไดกลาววา การ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม คือ กระบวนการสอดแทรกระหวางกัน (interpenetration) และการเช่ือม
ตัวเขาหากัน (fusion) ซ่ึงทําใหบุคคลและกลุมชนไดมีการแสวงหาความทรงจํา (memories) ความ
เราใจ (sentiment) และทัศนคติของบุคคลและกลุมชนอ่ืนและดวยการมีสวนรวมในประสบการณ
และประวัติศาสตรอันเดียวกนั ไดนําบุคคลและกลุมชนเหลานั้นไปสูสภาพชีวติ วัฒนธรรมรวมกัน 

จอหน  คิวเบอร (John Cuber) กลาววา การผสมผสานทางวัฒนธรรมคือ กระบวนการ
แบบคอยเปนคอยไป (gradual process) ซ่ึงมีผลทําใหความแตกตางและการแขงขันระหวาง
วัฒนธรรมท่ีมีความโนมเอียงหายไป (อางในสนิท สมัครการ, 2538 : 24) 

ดังนั้น “การผสมผสานทางวัฒนธรรม” หมายความวา เปนการท่ีวัฒนธรรมสอง 
วัฒนธรรมถูกคนจากสองวฒันธรรมท่ีอาศัยอยูรวมกันในเขตแดน นํามายึดถือรวมกนั โดยอาจจะดึง
บางสวนเขามาประยุกตใชในวัฒนธรรมเดิม หรือสรางรูปแบบใหม ๆ  มาใชแทนวฒันธรรมเดิม 
  

แนวคิดนี้มุงศึกษาเกีย่วกับปรากฏการณ การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมในลักษณะหนึ่ง 
ซ่ึงมุงพิจารณาถึงการติดตอกนัโดยตรง และเปนระยะเวลานานพอสมควร ระหวางสมาชิกของกลุม
ชนที่มีวัฒนธรรมแตกตางกนั การติดตอโดยตรงทํานองนี้อาจเกิดจากการท่ีคนบางกลุมใน
วัฒนธรรมหน่ึง อพยพเขาไปอยูในสังคมอ่ืนท่ีมีวัฒนธรรมแตกตางออกไป 

ชาวไทยและชาวมอญท่ีพระประแดงนั้น อยูอาศัยรวมกนัมานับแตสมัยรัชกาลท่ี2 จน
ชาวมอญในปจจุบันมีชีวิตความเปนอยู ภาษาเหมือนคนไทยเกือบจะทุกประการ เนื่องจากชาวไทย
และชาวมอญไดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมอยางกลมกลืนยากท่ีจะแยกออกวาส่ิงใดเปนของ
ไทย          หรือมอญ โดยท่ีชาวมอญไดเรียนรูการใชชีวติตามแบบคนไทยมาโดยตลอด และยอมรับ
ความเปนอยูในรูปแบบตาง ๆ  ไมวาจะเปนการปกครอง อาชีพ ประเพณ ีหรือการใชชีวิตประจําวัน 
ตัวอยางการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางชาวไทยและชาวมอญท่ีเห็นไดชัดเจนคือ ประเพณี
สงกรานต       โดยในงานวนัสงกรานตพระประแดงน้ันจะมีรูปแบบของไทย และของมอญรวมอยู
ในงานเดียวกนัคือ มีการทําบุญ การสรงน้ําพระ และรดนํ้าดําหวัผูใหญ การแหหงสตะขาบและการ
เลนสะบา เปนตน     จะเห็นไดวาประเพณีบางอยางยากท่ีจะบอกไดชัดเจนวาอันไหนเปนของไทย 
หรือของมอญ 
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การอพยพโยกยายถ่ินของคนตางวัฒนธรรมยอมจะกอใหเกิดมีภาวะการติดตอกัน
โดยตรงข้ึนได และหากอยูรวมในสังคมเดียวกันนานเขา ก็อาจจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในแบบ
แผนของวัฒนธรรมบางประการของแตละฝายข้ึนไดเชนกัน 

มิลตัน เอม กอรดอน  (Milton M. Gordon) (อางในสนิท สมัครการ , 2538 : 25)              
นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน ไดสรางตัวแปรตาง ๆ  เกี่ยวกับกระบวนการผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมข้ึน กระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมตามแนวคิดของกอรดอน ประกอบดวยตัว
แปร กระบวนการยอย และข้ันตอนของการผสมผสานทางวัฒนธรรม รวมท้ังศัพทเฉพาะของแตละ
ข้ันตอน ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในตารางตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 2   ตวัแปรของการผสมผสานทางวัฒนธรรม (The Assimilation Variables) 
 
                กระบวนการยอย      แบบหรือขั้นตอนของการผสม               ศัพทเฉพาะ 
                 (Subprocesses)                                ผสาน(Type or Stage of             (Special Term) 
                     Assimilation) 
1.เปลี่ยนแบบแผนวัฒนธรรมไปสู การผสมผสานทางดานพฤติกรรม การกลืนกลายวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมของสังคมเจาถ่ิน  หรือวัฒนธรรม 
2.ไดรับการยอมรับใหเขาเปน การผสมผสานทางดานโครงสราง ไมมี 
สมาชิกในสังคม หรือสถาบันใน (structural assimilation) 
3.มีการแตงงานระหวางกลุมอยาง การผสมผสานทางดานการสมรส การกลืนกลายทางดานชีวภาพ 
แพรหลาย   (marital assimilation)  (amalgamation) 
4.การพัฒนาในดานความรูสึกใน การผสมผสานในแงเอกลักษณ ไมมี 
ดานการเปนประชากรของสังคมเจา (indentificational assimilation) 
ถิ่นอยางเต็มที่ 
5.ปราศจากซึ่งความรูสึกอคติ การผสมผสานในระดับทัศคติ ไมมี 
(absence of prejudice)  (attitude receptional assimilation) 
6.ปราศจากจาการถือเขาถือเรา การผสมผสานระดับการยอมรับ ไมมี 
(absence of discrimination) ทางพฤติกรรม (behavior 
    receptional assimilation 
7.ปราศจากความขัดแยงในคานิยม การผสมผสานระดับพลเรือน (civic ไมมี 
และอํานาจ (absence of value and  assimilation) 
power conflict) 
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จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นระดับ หรือกระบวนการของการผสมผสานทางวัฒนธรรม     
ของชาวไทยและชาวมอญในอําเภอพระประแดง คือ 

ข้ันท่ี 1  เร่ิมตนเม่ือชาวมอญอพยพเขามาอยูในอําเภอพระประแดง  โดยอาศัยรวมกับคน
ไทยในพ้ืนท่ี  ดังนั้นชาวมอญท่ีเขามาอยูใหมจึงตองมีการเปล่ียนแปลง หรือปรับเปล่ียนวิถีทางการ
ดําเนินชีวิตท่ีเคยปฏิบัติกันมาไปบาง ก็เพื่อตองใหคนไทยในพื้นท่ียอมรับ 

ข้ันท่ี 2  เม่ือคนไทยในพืน้ท่ีเกิดการยอมรับชาวมอญท่ีมาอยูใหมวา เปนเสมือนพวกพอง
ของตนแลว กเ็ปนการงายข้ึนท่ีชาวมอญจะเขารวมกจิกรรมภายในชุมชน เชน การทําบุญ การละเลน
ตาง ๆ  หรือแมกระท่ังขนบธรรมเนียม ประเพณ ี

ข้ันท่ี 3  การอยูอาศัยรวมกนัเปนเวลานานของชาวไทยและชาวมอญในอําเภอพระ
ประแดงนั้น ยอมเกิดความสนิทสนม ความผูกพันเกดิข้ึนระหวางกนั อีกท้ังความคลายคลึงของท้ัง
สองชนชาติมีสูงพอสมควร การแตงงานระหวางชนชาติก็เกิดข้ึนได จนกลายเปนความสัมพันธท่ี
แนนแฟนข้ึนอีกระดับหนึ่ง 

ข้ันท่ี 4  เม่ือประชาชนชาวพระประแดงตองอาศัยรวมกับชาวมอญเปนเวลานาน ยอม
กอใหเกิดความผูกพัน สนิทสนม กลมเกลียวกัน มีการยอมรับและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน คนไทยก็
จะเกดิความรูสึกวาคนมอญเปนเสมือนญาติสนิทมิตรสหายของตนไดไมยาก 

ข้ันท่ี 5  เม่ือคนไทยยอมรับวาคนมอญเปนเสมือนเพื่อนบานท่ีดแีลว ความสงสัย ความ
ระแวงก็จะหมดไปและการปฏิบัติตอกันก็จะเปนเหมือนวา ชาวมอญนั้นเปนคนไทยเหมือนพวกตน
ในท่ีสุด 

ข้ันท่ี 6  ความรูสึกที่ดีท่ีมีใหกันระหวางชาวไทยและชาวมอญในอําเภอพระประแดงนั้น 
ทําใหเกดิความรูสึกที่จะตองใหเกยีรติซ่ึงกันและกัน จะมีปฏิสัมพันธระหวางกันเม่ือใดก็จะตองนึก
ถึงฝายตรงขามอยูเสมอ 

ข้ันท่ี 7  เม่ือปญหาในเร่ืองของการอยูรวมกันหมดไป  เนื่องจากชาวไทยและชาวมอญ
ตางถอยทีถอยอาศัยกัน ความรูสึกในการเปนตัวตนของชนแตละชาติก็นอยลง จนไมเปนสาเหตุใน
การคิดแบงแยกดินแดน หรือต้ังตนเปนอิสระแตอยางใด ซ่ึงในปจจบัุนชาวไทยและมอญในอําเภอ
พระประแดงตางอยูอาศัยรวมกันอยางมีความสุข ปราศจากขอพิพาทในชุมชนและมุงแตจะสราง
ความเจริญใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีพวกเขาอาศัยอยูสืบไป (เยาภา พิเรณทร : สัมภาษณ วนัท่ี 3 มิถุนายน 
พ.ศ. 2544) 
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Lowie, 1957 (อางในอมรา พงศาพิชญ,2543 : 19) กลาวถึงความหมายของคําวา “การ
สังสรรคทางวัฒนธรรม หรือการผสมผสานทางวัฒนธรรม” ใชเม่ือมีการปฏิสัมพันธทางสังคม     
วัฒนธรรมระหวาง 2 กลุมคนท่ีมีสังคมวัฒนธรรมตางกันและมีการรับวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน แต
ในกรณีท่ีสังคมวัฒนธรรมท่ีมีปฏิสัมพันธกันมีพลังไมเทากัน คนกลุมหนึ่งจะมีแนวโนมท่ีจะยอมรับ   
วัฒนธรรมของคนอีกกลุมหนึ่ง เราพบวากลุมวัฒนธรรมท่ีมีพลังนอยจะถูกผสมผสานกลมกลืนเขา
เปนสวนหนึ่งของกลุมวัฒนธรรมท่ีมีพลังมากกวา ในขณะเดยีวกนัอาจมีการแลกเปล่ียนกันกไ็ด 
สุดทายถาวัฒนธรรม 2 ชุดถูกผสมรวมกันเปนชุดเดียวกัน ไมวาจะมีสวนของชุดใดมากกวากนั ก็จะ
เปนการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมท่ีเกิดการยอมรับ 
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ภาพท่ี 1 

A Model of Intercultural Communication : PCD (perceived cultural difference) 
 

1. 
สิ่งที่สนับสนุนใหเห็นความแตกตาง                    สิ่งที่สนับสนุนใหเห็นความแตกตาง 
                  สําหรับคนที่ 1                                                                                              สําหรับคนที่ 2 
                -ความสัมพันธระหวางบุคคล                                                                     -ความสัมพันธระหวางบุคคล 
                -บุคลิกภาพ                                            ความแตกตาง                              -บุคลิกภาพ 
                -วัฒนธรรม                                           ทางวัฒนธรรม                              -วัฒนธรรม 
                                       ที่มองเห็นได 
                            PCD 
 

      ยุทธศาสตรที่ใชงานไมได 
                               เชน การเหมารวม การพ่ึงพา 
                                                                  2.    ความสับสน,กังวลใจ                          การปฏิเสธ การเกิดโทษะ 
                  ความโอบออมอารี 

 
           3. 

ความสงสัย ความกังวลเปนตัวกระตุนในการสรางยุทธศาสตรของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  
โดยการสรางพ้ืนที่ของวัฒนธรรม C ที่ไดรับการปรับใหเหมาะสมกับการสื่อสาร 

 
1. 4.                                                                                                      5. 

          วัฒนธรรม C เปนวัฒนธรรม                                                                          ยุทธศาสตรที่ใชงานไดเกิดจาก   
          ที่ถูกสรางขึ้นในสถานการณที่เปนบวก                                                          การเรียนรูระหวางวัฒนธณรม  
          ของประสบการณ A และ B                                                                            และกฎเกณฑเก่ียวกับทักษะ 
          ความงาย และความเช่ือใจ                                                                              บทบาท, ประเพณี, ความเช่ือ,  
          นําไปสูการปรับใหเขากันได                                                                          รูปแบบของสังคม, การตอนรับ, 
          ความสามารถในการแกปญหา 
          และการปรับเขาหากัน 
 
                                       6. 

                       ผลของการสื่อสารระหวางวัฒธรรมที่ปรากฏออกมา : งาน, 
                       ความสัมพันธในทางบวก,การปรับเขาหากันทางวัฒนธรรม 
ที่มา : Critical Communication, 2000 

A Model of Intercultural Communication : PCD (perceived cultural difference) (ภาพ
ท่ี 1) Glen Lewis and Christina Slade (2000) กลาววา ในระยะเร่ิมแรกของการสนทนากันระหวาง
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ชนสองวัฒนธรรมมักเปนไปดวยความลาชา เนื่องจากความแตกตางกนัไดสรางความไมแนใจและ
ความกังวลข้ึนท้ัง 2 ฝาย โดยส่ิงนี้เราเรียกวา “ความแตกตางของวัฒนธรรมท่ีมองเห็นได (perceived 
cultural difference) PCD” รูปแบบของการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีจะนําเสนอนี้เปนส่ิงท่ีชวย
ขยายคําจํากัดความของ PCD ใหชัดเจนข้ึน 

1. วัฒนธรรมเปนส่ิงหนึ่งท่ีทําใหประชาชนรับรูถึงความแตกตางกันได ดังเชนชาว
ไทย 

และชาวมอญท่ีตองเขามาอยูรวมกนัในระยะแรกๆ ซ่ึงตางฝายตางมองวาวัฒนธรรมธรรมของตนเอง
ไมเหมือนกับฝงตรงขาม 

2.  การเขาใจในความแตกตางของวัฒนธรรมท่ีมองเห็นได (PCD) สามารถทําใหเกิด
แรง 

จูงใจท่ีจะคล่ีคลายขอสงสัยและความกังวลใจท่ีอาจสืบเนือ่งมาจากความแตกตางระหวางวัฒนธรรม 
เชนเม่ือชาวไทยและชาวมอญอยูรวมในชุมชนเดียวกนันานเขา ก็จะเร่ิมเห็นความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของท้ังสองฝายมากข้ึน ดังนั้นท้ังชาวไทย และชาวมอญจึงเกิดแรงจูงใจในการหาคําตอบ
วาทําไมวัฒนธรรมของเขาจึงไมเหมือนกับของเรา เพื่อกาํจัดความสงสัย และความกงัวลใจใหหมด
ไป  

3. อธิบายวาเราสามารถพัฒนาหนาท่ี และเขาถึงการแกปญหาของความแตกตางได
อยาง 

ไร เชนหลังจากการศึกษาและสังเกตในวฒันธรรมของฝายตรงขามจนทราบคําตอบวา ท้ังชาวไทย 
และชาวมอญตางนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันแตตางกนัตรงท่ีวิธีปฏิบัติในพิธีกรรมตางๆเทานั้น    
สงผลใหท้ังชาวไทย และชาวมอญตางยอมรับและปรับตัวเขาหากันไดในท่ีสุด 

4. แสดงใหเห็นถึงตนกําเนดิของวัฒนธรรม C ซ่ึงเปนพื้นฐานเพ่ือการพัฒนายุทธ 
ศาสตรในการสรางความสัมพันธ หลังจากท่ีชาวไทย และชาวมอญเกิดการยอมรับและปรับตัวเขา
หากันได จนเปนมิตรท่ีดีตอกัน การเขารวมในกิจกรรมตางๆจึงเกิดข้ึน รวมท้ังมีการซึมทราบในวิธี
ปฏิบัติของกันและกันเกิดข้ึน โดยเฉพาะชาวมอญท่ีมีการนําวิธีปฏิบัติของคนไทยไปใชหลายๆอยาง 
เชนรูปแบบการดําเนินชีวิต ภาษา การศึกษา หรืออาชีพเปนตน จนทําใหตําบลตลาดเกิดวัฒนธรรม
ใหมข้ึนมาโดยท่ีชาวไทย และชาวมอญในชุมชนไมรูตวั (วัฒนธรรม C หรือวัฒนธรรมแบบ “มอญๆ
ไทยๆ”) 

5. เราสามารถใชประโยชนจากทักษะ และพลังของการส่ือสารระหวางวฒันธรรมใน
รูป 

แบบตางๆไดอยางไร เชนวัฒนธรรม C หรือวัฒนธรรมแบบ “มอญๆไทยๆ” เกดิจากการใชการ
ส่ือสารระหวางวัฒนธรรมใหเกิดประสิทธิภาพของชาวไทยและชาวมอญ เพื่อเรียนรูในเร่ืองของ
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วัฒนธรรม วิถีชีวิต ศาสนา หรือความเช่ือตางๆท่ีถูกมองวามีความแตกตางกนั จนกระท่ังเกิดการ
ผสมกลมกลืน หรือการเลียนแบบข้ึนในท่ีสุด 

6. นําเสนอถึงแงดีท่ีพึงปรารถนาจากการส่ือสารระหวางวฒันธรรมท่ีจะปรากฏออกมา  
เชนในปจจุบันชาวไทย และชาวมอญตางเขารวมกิจกรรมตางๆอยาง เชนกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณตีางๆ หรือทางการเมืองทองถ่ิน โดยไมมีปญหาใดๆ  
 

สรุป แบบจําลองนี้คือ (ภาพท่ี 1) รูปแบบท่ีไดรับการปรับปรุงเพื่อใชในการเขาอยู
รวมกัน โดยยับยั้งการพิพาทและความลําเอียงในขณะท่ีพวกเขาไดมีสวนรวมกนัในวัฒนธรรม
เดียวกัน       หรือวัฒนธรรมแบบ “มอญๆไทยๆ” ท่ีถูกสรางสรรค โดยผูท่ีมีสวนรวมกนัทาง
วัฒนธรรม เพื่อท่ีจะเสาะหาเปาหมายรวมกันและสวนท่ีเกี่ยวของกัน กลาวอีกนยัหนึ่ง นอกจาก
วัฒนธรรมท่ีมีสวนท่ี       ไมเหมือนกนัแลว วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมมอญ นั้นสามารถแยก
ออกมาเปนวฒันธรรมมอญๆไทยๆไดโดยใชวัฒนธรรมสวนท่ีมีความคลายคลึงกันของวัฒนธรรม
ไทยและมอญในการสราง    วัฒนธรรมมอญๆไทยๆ 

ในท่ีนีว้ัฒนธรรม A คือวัฒนธรรมของชาวไทย วัฒนธรรม B คือ วัฒนธรรมของชาว
มอญ สวนวัฒนธรรม C คือ วัฒนธรรมท่ีเกิดจากผลของการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนใน
ตําบลตลาด 
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แนวคิดเร่ืองการส่ือสารในวัฒนธรรมเจาบาน และวัฒนธรรมรอง (Host and minority culture)  
 

วัฒนธรรมเจาบาน (Host culture) คือกระแสหลักของวัฒนธรรมในแตละประเทศ       
สวนวัฒนธรรมรอง (minority culture) นั้นคือวัฒนธรรมท่ีมีขนาดเล็กกวาท่ีมีความสัมพันธกับ
วัฒนธรรมเจาบาน เชน ในเยอรมัน คนงานท่ีมาจากตุรกี และกรีซ จะถูกเรียกวา “guest worker” 
และไดสรางรูปแบบของวัฒนธรรมรอง (minority culture) ข้ึนท่ีนี่ ในขณะท่ีประชาชนเยอรมัน, 
วัฒนธรรมเยอรมัน และภาษาเยอรมันเปนพื้นฐานทางวัฒนธรรมเจาบาน (Host culture) (อางใน 
Critical communication, 2000 : 22) 

ดังนั้นการส่ือสารในวัฒนธรรมเจาบาน (Host culture) คือแบบแผนทางวัฒนธรรม, 
ประเพณ,ี ภาษา, ดนตรี, นโยบายทางการเมือง ฯลฯ ท่ีประชาชนทีเปนเจาของประเทศใหการยอมรับ 
และไดปฏิบัตสืิบทอดกันมา สวนวัฒนธรรมรอง (minority culture) คือวัฒนธรรม, ประเพณ,ี ภาษา, 
ดนตรี ฯ ท่ีผูอพยพ หรือบุคคลท่ียายเขามาอยูในประเทศใหมนําเขามาปฏิบัติในวงแคบๆ ภายใต
กรอบวิถีปฏิบัติของประชาชนในประเทศนั้นๆ 

ในสมัยเร่ิมแรกท่ีชาวมอญอพยพเขามาอาศัยอยูท่ีอําเภอพระประแดงนั้นมีฐานะเปน
บุคคลในวัฒนธรรมรอง (minority culture) เนื่องจากความแตกตางกนัทางดานภาษา วิถีชีวิตหรือ
เคร่ืองแตงกายไปจากคนไทย สวนวัฒนธรรมเจาบาน (Host culture) คือคนไทยในพ้ืนท่ีนัน้เอง 
ดังนั้นคนมอญจึงตองปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลไทย คือเขามาเปนทหารรักษาปอมปราการ 
จะตองมีการเกณฑทหาร นั้นเอง ในขณะเดยีวกันชาวมอญก็มีวัฒนธรรมในหมูของตนเอง เชน
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีตางๆ ภาษา อาหาร หรือดนตรี เปนตน    

แตในปจจุบันรูปแบบของวฒันธรรมเจาบาน และวัฒนธรรมรอง (Host and minority 
culture) นั้นเกอืบจะไมมีใหเห็นแลว เนื่องจากการผลสมกลมกลืนท่ีเกดิข้ึน ไมวาจะเปนในเร่ืองของ
การใชภาษาไทย รูปแบบการดํารงชีวิตแบบไทย เปนส่ิงท่ีทําใหการส่ือสารระหวางคนในวัฒนธรรม
เจาบาน และคนในวัฒนธรรมรองไมชัดเจน จะมีก็เพยีงกิจกรรมทางความเช่ือ ประเพณ ี อาหาร 
ภาษา  (ท่ีใชในบางคน)และการละเลนบางอยางท่ีชาวมอญยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาเทานั้นท่ีเปน
ส่ิงท่ีทําใหชาวมอญตางจากชาวไทย   
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สัญญะวิทยา (Semi logy) 
 

สัญญะ (sign) หมายถึง ส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนเพื่อใหความหมาย (meaning) แทนของจริง หรือ
ตัวจริง (object) ในตัวบท (text) และในปริบท (context) หนึ่ง ๆ  ส่ิงท่ีนํามาใชเปนสัญญะนั้น อาจจะ
เปนวัตถุ ส่ิงของ สัญญะท่ีเรารูจักดีท่ีสุดคือ ภาษา (กาญจนา  แกวเทพ, 2542 : 97-98) 

สัญญะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกบัองคประกอบ 3 สวน คือ 
1. ของจริง เรียกวา Reference คือ ของจริงท้ังหลายท่ีรับรู (ไดโดยประสาทสัมผัส) 
2. ตัวหมาย เรียกวา Signifier คือ สัญญะท่ีแตละวัฒนธรรมสรางข้ึนเพื่อใชแทนของ

จริง ซ่ึงสัญญะในแตละวัฒนธรรมนั้นสามารถแตกตางกันไป 

3. ตัวหมายถึง เรียกวา Signified คือ ภาพท่ีเกดิข้ึนในความคิด (concept) เปนส่ิงท่ีเขาใจ
ไดเม่ือไดเห็นสัญญะ  

 
ในวัฒนธรรมของมอญนั้น เด็กมอญต้ังแตเกิดจนถึง 7 ขวบ ไวผมอันเปนเอกลักษณอยู 2 

แบบ คือ เด็กผูหญิงไวจกุ และมัดจุกไวตรงกลางกระหมอม สวนบริเวณอ่ืนโกนท้ิง สวนเดก็ชายไว
จุกเฉพาะตรงขวัญ 

ดังนั้นความหมายของสัญญะ ในการไวจุกของเด็กมอญคือ แสดงใหคนภายนอกทราบวา
เด็กคนนัน้ยังมีอายุต่ํากวา 7 ขวบ  สวนนี้เรียกวา ตัวหมายถึง (Signified) สวนการผมที่ทําใหเปนจกุ
เรียกวา ของจริง (Reference) และคําท่ีเรียกวา “จุก” ก็คือตัวหมาย (Signifier) ซ่ึงเด็กไทยก็มีการไว
จุกท่ีเปนสัญญะเชนเดียวกับเด็กมอญ 

ถึงแมวาชาวไทย และชาวมอญจะมีของจริง (Reference) และตัวหมาย (Signifier) ท่ี
ตางกัน แตในหลายๆอยางท้ังสองชนชาติก็มี ตัวหมายถึง (Signified) ท่ีเหมือนกัน เชนการทํา
บังสุกุลเปนของชาวไทย กบัการคํ้าตนโพธิ์ของชาวมอญนั้น เปนการกระทําเพื่อสะเดาะเคราะห ตอ
ชะตาของผูปฏิบัติ โดยท่ีมีวธีิการปฏิบัติท่ีไมเหมือนกันเทานั้นเอง หรือการทํานายฝนชาวไทยและ
ชาวมอญก็มีตาํราท่ีเปนของตนเอง ถึงแมวาความหมายอาจจะไมเหมืนกันบาง แตส่ิงท่ีตองการจะส่ือ
ก็คือความเช่ือในเร่ืองของลางบอกเหตุนัน้เอง  
 

ปริบทท่ีเปนปริบททางสังคม วัฒนธรรม (Socio-Cultural Context) มีความสําคัญในการ
กําหนดความหมาย (U. Eco, 1976) ในแตละสังคมจะมีการใหความหมายของแตละสัญลักษณท่ี
แตกตางกนัไป (อางใน อมรา พงศาพิชญ, 2543: 18) 

การกระทําในลักษณะเดยีวกนัไมไดหมายความวาการกระทํานั้นๆจะมีความหมาย
เหมือนกนัเม่ือปรากฏข้ึนในสังคม 2 สังคม     
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คูสามี ภรรยาที่เปนชาวมอญ จะมีการนบัถือผีบรรพบุรุษท่ีเปนผีของฝายชาย แสดงให
เห็นวาสังคมชาวมอญใหความสําคัญกับเพศชายเปนใหญ 

ในการทําบุญของชาวมอญน้ัน นิยมจะบริจาคเงินใหแกวัด ดวยเช่ือม่ันวาการทําบุญอุทิศ
เพื่อศาสนานั้นจะเปนผลานิสงสสงใหวิญญาณไปสูสวรรค 
 

วัตถุเองจะยังไมมีความหมายอะไรในตัว จนกวาจะมาอยูในบริบททางวัฒนธรรมหน่ึง ๆ  
ท่ีมีรหัสกําหนดความหมายเอาไว (J. Culler,1976 อางใน อมรา พงศาพิชญ, 2543: 22) 

ผาหะเหิ่รมโตะ คือผาขาวมาเหมือนท่ีผูชายไทยใชท่ัวๆไป แตเม่ือผูชายชาวมอญไวพาด
ไหลขางใดขางหนึ่ง หรือพาดไหลท้ังสองขาง โดยปลอยใหชายผาท้ังสองขางท้ิงไปดานหน่ึง ซ่ึงมัก
ใชกันเม่ือเขาวดั ในท่ีนี้หมายถึงการแสดงความสุภาพและเคารพตอพระภกิษ ุ ท้ังยังใชผาปูรองกราบ
อีกดวย 
 

กาญจนา แกวเทพ (2524) กลาววา กิจกรรมเกือบทุกอยางในชีวิตประจําวันของเราลวน
ถูกครอบคลุมดวยรหัส ดังนัน้จึงมีรหัสอยูมากมายเชน 

Product codes เปนรหัสท่ีเกีย่วกับวัตถุ ส่ิงของเคร่ืองใช ท่ีบงบอกความหมายทีแ่ตกตาง
กันเชน ถาเห็นกระทงทําดวยกาบกลวยรูปส่ีเปล่ียม กนกระทงปูดวยใบไม เอาแปงมาปนเปนรูปตาง 
ๆ และขนมใสในกระทงตั้งอยูนอกบานของชาวมอญ แสดงใหเห็นวาบานนั้น ๆ มีผูหญิงกําลัง
ตั้งครรภอยูในบาน 

Cultural codes เปนรหัสท่ีเกี่ยวกับประเพณีตาง ๆ  การนับถือผีของชาวมอญนั้น จะนับ
ถือผีดีไดแก  ผีบรรพบุรุษ หรือผีเรือน ชาวมอญโดยท่ัวไปมีผีประจําตระกูลท่ีปรากฏอยูในรูป
สัญลักษณเปนพืช สัตว หรือส่ิงของ เปนตนวา ผีมะพราว ผีกระบอกไมไผ ผีงู ผีเตาและผีผา 
สัญลักษณของผีแตละอยางจะเปนตัวบงบอกไดวา มอญแตละกลุมนั้นอพยพมาจากท่ีใด 

Blumer กลาววา (อางใน วรพล พรหมิกบุตร, 2534 : 10) การใชประโยชนจากสัญลักษณ
ท่ีมีรูปแบบตาง ๆ ไดสอดคลองกันกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคมนั้น บุคคลตาง ๆ จําเปนตองอาศัย
กระบวนการทางจิตวิทยาสังคมท่ีสําคัญ 2 สวนประกอบกัน 

1. กระบวนการเรียนรู (Learning Process) ในการใชประโยชนจากสัญลักษณตาง ๆ  มี 
ประสิทธิภาพไดนั้น บุคคลจะตองเรียนรูรูปแบบ, ลักษณะรายละเอียด, ความหมายเฉพาะตัว รวมท้ัง
การใชประโยชนจากสัญลักษณเหลานั้นไดอยางสอดคลองกับสภาวการณใชงานท่ีดําเนินอยู 
กระบวนการเรียนรูสัญลักษณเปนกระบวนการซ่ึงเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินชีวิตทางสังคมแตละ
บุคคล 
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2. กระบวนการตคีวามหมาย (Interpretive Process)  ซ่ึงเปนทักษะความสามารถเชิงจิต 
วิทยาของบุคคลแตละราย ท่ีมีประสบการณทางสังคมรวมกับผูอ่ืน ภายในระยะเวลาและ
สถานการณตาง ๆ กัน กระบวนการดังกลาวมีลักษณะคลายการสนทนากับตัวเอง หรือการปฏิสัง
สรรคภายในตนเอง ดวยจุดมุงหมายในการบงช้ีความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงของส่ิงตาง ๆ ท่ีบุคคลนั้น
กําลังเผชิญในชีวิตทางสังคมของตน การบงความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงดังกลาวจําเปนตองอาศัย
พื้นฐานจากระบวนการเรียนรูท่ีไดสะสมมาในประสบการณทางสังคมของผูตีความหมาย 
 

ส่ิงสําคัญท่ีชวยใหชาวไทยและชาวมอญสามารถอาศัยอยูรวมกนัไดอยางสงบสุขคือ การ
ขจัดความไมเขาใจระหวางกันใหหมดส้ินไป โดยเฉพาะการขจดัความไมเขาใจในเร่ืองของความ
แตกตางกนัทางดานภาษา วัฒนธรรม ประเพณีตางๆ เชน การแหนก แหปลา การจดุลูกหน ู มอญ
รองไหเปนตน  

ความเขาใจในวิถีปฏิบัติของท้ังชาวไทยและชาวมอญจะเกิดข้ึนไดนั้น Bulmer ไดอธิบาย
ไววา 

1. ชาวไทย และชาวมอญจะตองเกิดกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกันในเร่ืองตางๆท่ีมี 
ความแตกตางกัน หรือในสัญลักษณตางๆท่ีแสดงออก เชนการท่ีชาวมอญนําเอาไมสามงานไปคํ้าตน
โพธ์ิตามวัดมอญ, การรําผี, การแหหงส ธงตะขาบ หรือขางแชเปนตน ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีชาวไทย
จะตองเรียนรูเพื่อกอใหเกิดกระบวนการตีความในสัญลักษณเหลานี้ตอไป 

2. สัญลักษณตางๆของชาวมอญท่ีชาวไทยไดทําการเรียนรูไปแลว จะถูกนํามาตีความ 
หมาย เพื่อสรางความเขาใจในการกระทําใหเกดิข้ึน เชน การท่ีชาวมอญนําเอาไมสามงามไปคํ้าตาม
ตนโพธ์ิในวัดมอญนั้นหมายถึง การสะเดาะเคราะห ตอดวงชะตาของชาวมอญ, การรําผี การนับถือผี
เปนการแสดงออกถึงการแสดงความเคารพ การแสดงความกตัญูและขอใหผีดีชวยคุมครองตนเอง
และครอบครัว สวนคนไทยนั้นมีการทําบุญสะเดาะเคราะห ทําบังสุกุล สังฆทาน เพื่อเปนการตอ
ชีวิตและแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษเปนตน  

 
สัญลักษณ หรือพิธีกรรมเหลานี้เปนส่ิงท่ีชาวไทย และชาวมอญไดเรียนรูและตีความจน

เกิดความเขาใจในการกระทําของแตละฝาย จนกลายเปนการผสมกลมกลืนกันอยางท่ีปรากฏอยูใน
ปจจุบัน 
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ทฤษฎีโครงสรางการหนาท่ี (Structural – Functionalism) 
 
แรดคริฟฟ – บราวน (A.R.Radcliffe-Brown, 1940 อางในสุรินทร ทับรอด, 2541: 6) ได

อธิบายไววา ระบบสังคมตาง ๆ ประกอบดวยโครงสรางและกิจกรรมตาง ๆ โครงสรางทางสังคมคือ
แบบแผนท่ีอยูไดนาน โดยประชากรมีความสัมพันธซ่ึงกันและกนัและสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 
โครงสรางทางสังคมไดมาจากการกระทําระหวางกันทางสังคม จากบรรทัดฐานและกฎเกณฑตาง ๆ 
ของพฤติกรรม หนาท่ีสําคัญของโครงสรางทางสังคมอยางหนึ่งคือ มีสวนชวยใหเกดิความเปน
ปกแผนทางสังคม และการดํารงอยูของระบบสังคม ซ่ึงแรดคริฟฟ – บราวน ไดอธิบายวา พิธีกรรม 
ความเช่ือ เทพนิยาย (Myth) ตาง ๆ ของชาวอันดามนัวาเปนสวนหนึ่งของระบบศาสนา ซ่ึงมีหนาท่ี
เสริมสรางความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของคนในสังคมพิธีกรรมชวยเสริมสรางอารมณ 
(Collective emotions) และชวยควบคุมความประพฤติของสมาชิกใหอยูในกรอบของจารีตประเพณี 
กลาวอีกนยัหนึ่งคือ พิธีกรรมมีหนาท่ีหลักในการชวยบํารุงรักษาความสามัคคี กลมเกลียวระหวาง
สมาชิกสังคม สวนการตอบสนองทางดานจิตใจนั้นเปนหนาท่ีรองลงมาของพิธีกรรม โดยท่ีแรดค
ริฟฟ – บราวน ไดเนนตรงการคงอยู หรือเสถียรภาพของระบบสังคม และมีความคิดวาบรรทัดฐาน
ตาง ๆ รวมท้ังคานิยม ความรูสึก พิธีกรรมตาง ๆ มีอํานาจเหนือปจเจกบุคคลและชวยยดึเหนี่ยว
สังคมเขาไวดวยกัน 

ลักษณะโครงสรางทางสังคมของชาวมอญพระประแดงต้ังแตในยุคแรก (สมัย ร.2) 
จนถึงปจจุบันแยกเปนประเด็นดังตอไปนี ้

1. ศาสนาและความเช่ือ ชาวมอญมีเอกลักษณท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณอยู 2 ลักษณะ  
คือ การเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความเช่ือถือผี โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ ความเช่ือ
เหลานี ้  เห็นไดจากระเบียบขอหาม ประเพณ ีและพิธีกรรมตาง ๆ ในวิถีชีวิตของชาวมอญ 

2. ประเพณ ีและพิธีกรรม  ประเพณีของชาวมอญแบงออกเปนเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ  
ประเพณเีกีย่วกับชีวิต เชน ประเพณีโกนผมไฟ ประเพณีบวช เปนตนและประเพณีเกีย่วกับชุมชน    
เชน ประเพณสีงกรานต ประเพณีแหหางหงส ธงตะขาบ เปนตน 

3. อาชีพ และความเปนอยู ในสมัยรัชกาลท่ี 2 ชาวมอญในพระประแดงรบัราชการ 
ทหาร มีหนาท่ีรักษาปอมปราการ แตในปจจุบันชาวมอญท้ังหลายในอําเภอพระประแดงได
ประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย เหมือนคนไทยในพื้นท่ี 

4. การรักษาโรค  ในอดีตชาวมอญมีการดูแลรักษาสุขภาพและโรคภัยไขเจ็บแบบ 
พื้นบาน คือ มีหมอพื้นบานประเภทตาง ๆ เชนหมอสมุนไพร หมอเปา หมอน้ํามนต หมอทรงและ 
หมอพระ   แตในปจจุบันชาวมอญสวนใหญนิยมใชวิธีการรักษาโรคดวยแพทยแผนปจจุบัน 
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5. อาหารการกิน  ชาวไทยกับชาวมอญมีความสัมพันธกันมาชานาน ทําใหลักษณะของ 
อาหารมีความใกลเคียงกัน อาหารมอญท่ีเปนอาหารประจําสํารับ เชน แกงปลาลูกโยน แกงบอน 
ขนมจีนน้ํายา กาละแม น้ําพริกกะป น้ําพริกแดง น้ําพริกปลายาง เปนตน 

6. การละเลน และการแสดง  ท่ียังมีการสืบทอดมาถึงปจจุบันคือ ทะแยมอญ เปน 
การละเลนท่ีข้ึนช่ือของชาวมอญ มีลักษณะเปนเพลงปฏิพากย ปพาทยมอญ รํามอญ มอญรองไห     
การเลนสะบา การจุดลูกหน ู

 
กฎเกณฑและหนาท่ีท่ีชาวมอญไดรับเม่ือเขามาอยูในเมืองพระประแดง  ตั้งแตสมัย

รัชกาลท่ี 2 คือ การรับราชการเปนทหารเพือ่รักษาปอมปราการและเปนหนาท่ีท่ีชาวมอญกระทําโดย
ไมขาดตกบกพรอง เนื่องจากมอญมีความกตัญู รูคุณสูงและทําใหความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวาง
คนไทย และมอญในสมัยนั้นเปนไปดวยด ี อีกท้ังชาวไทยและมอญตางนับถือศาสนาพุทธเปนเคร่ือง
ยึดเหน่ียวจิตใจเหมือนกัน ยิง่ทําใหท้ังสองชนชาติเกิดความสามัคคีข้ึนไดโดยงาย 

 
 
การศึกษาเร่ืองชาตพิันธุ (ethnicity) เปนการศึกษาถึงปรากฏการณปกติของสังคม        

หากพิจารณาตามช่ือ (ชาติพนัธุ) นี้แลวดูเหมือนวาจะเปนการศึกษาเฉพาะกลุม แตท่ีจริงแลวไมวา
ชาติพันธุใดกย็ังเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยอยู กลาวคือ การมีระบบสังคมท่ีตองอยูรวมกับกลุม
ชาติพันธุอ่ืน กต็องมีการกระทําระหวางกัน (Social Interaction) กับสมาชิกในกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ ท่ี
อยูในระบบสังคมเดียวกัน ดังท่ี Abner Cohen กลาวไว (อางโดยฉววีรรณ ประจวบเหมาะ ,2525 
:16) 

ดังนั้นเม่ือชนสองกลุมซ่ึงมีภูมิหลังทางวฒันธรรมและความเคยชินตางจําเปนตองมาอยู
รวมกันในสังคมเดียวกัน ก็จะตองมีความสัมพันธตอกัน สมาชิกของกลุมชาติพันธุจะตองเปน
สมาชิกของสังคมสองสังคมในขณะเดียวกนัคือ สังคมของกลุมชาติพันธุตนเองและสังคมใหญคือ
ประเทศท่ีกลุมชาติพันธุของตนเปนสวนหนึ่ง เชน เม่ือคนมอญเขามาอยูท่ีพระประแดง พวกเขา
จะตองเปนสมาชิกสองสังคม คือ สมาชิกในกลุมชาติพนัธุมอญ และสมาชิกในกลุมชาติพันธุไทย 
ดังนั้นชาวมอญก็จะตองประพฤต ิ ปฏิบัติตนออกเปน 2 แนวทางคือ ปฏิบัติตามแบบคนไทยเพื่อให
คนไทยยอมรับและปฏิบัติตามแบบคนมอญเพ่ือรักษาเอกลักษณของตนไว 

การปฏิบัติตนของชาวมอญเชนนี้ทําใหเกดิการผสมผสานทางวัฒนธรรม ไมวาจะเปนใน
เร่ืองวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีตาง ๆ  ซ่ึงก็สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการให
เกิดการผสมกลมกลืนระหวางชนกลุมใหญและชนกลุมนอยใหมากท่ีสุด 
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“การประกาศใชพระราชบัญญัติสัญชาติในป พ.ศ.2546 รัฐบาลไทยใชพระราชบัญญัติ
ฉบับแรก มีสาระสําคัญกําหนดใหผูท่ีเกิดในพระราชอาณาจักรไทย เปนคนไทยไมวาจะมีบิดา
มารดาเปนสัญชาติใด” (ขจัดภัย บุรุษพัฒน, 2515 อางในไฉน สนสกุล, 2535 : 4) จะเห็นไดวาการท่ี
รัฐบาลไทยไดกําหนดเชนนี ้ นาจะเปนเพราะวารัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของสัญชาติวา 
เปนส่ิงท่ีก็ใหเกิดความผูกพนัทางการเมือง จิตใจ ระหวางชนกลุมนอยและชาวไทย 

Richard M. Burkey (1978) (อางในไฉน สนสกุล, 2535 : 16) กลาววาการผสมกลมกลืน
จะตองเกิดจากสองฝายคือ เกิดจากชนกลุมนอยและชนกลุมใหญ เพราะเม่ือชนกลุมนอยตองอาศัย
อยูอยางถาวรในประเทศน้ัน ๆ  ก็จําเปนตองประพฤติปฏิบัติตามคานิยม บรรทัดฐาน กฎ ระเบียบ
ตาง ๆ ท่ีสังคมใหญบัญญัติข้ึน ชนกลุมใหญซ่ึงเปนเจาของประเทศก็ตองสรางกฎเกณฑข้ึน เพือ่
สรางจิตสํานึก และความรูสึกของชนกลุมนอยใหเกดิความรูสึกวาเปนพวกเดยีวกัน กระบวนการ
ตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในการสรางความผสมกลมกลืนจะตองมีความสอดคลองกันทุก ๆ  ดาน  ไมวาจะ
เปนดาน        วัฒนธรรม สังคม ประชากร เอกลักษณ ฯลฯ  เพราะแตละสวนมีความเกี่ยวเนื่องกนัคือ 
เม่ือวัฒนธรรมเปล่ียนไป เนื่องจากการยอมรับวัฒนธรรมของสังคมใหญมาประพฤติปฏิบัต ิ
โครงสรางทางสังคมก็ตองเปล่ียนไปเพื่อรองรับวัฒนธรรมใหม เอกลักษณ ก็จําเปนตองเปล่ียนให
ผสมกลมกลืนดวย 

ชาวมอญท่ีเขามาอยูในพระประแดงน้ันจะตองประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง  
ราชการไทยทุกประการ เชน การเขารับราชการเกณฑทหาร การไปเลือกตั้ง เปนตน  สวนในดาน        
ขนบธรรมเนียม ประเพณีนัน้ มีบางสวนท่ีคลายคลึงกับขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย ดังนั้นจงึ
ไดมีการนําเอาแบบอยางของท้ังสองเช้ือชาติเขามาปฏิบัติรวมกัน จึงเปนเหตุใหเกิดความปรองดอง
ข้ึนในชุมชนพระประแดงได 

แตในขณะเดียวกันชนชาติมอญในอําเภอพระประแดง ก็ยังคงเอกลักษณของตนเองได
เปนอยางดแีละยังมีความสามัคคีภายในชาติพันธุมอญอีกดวย Charles F. Keyes (1982) (อางในไฉน      
สนสกุล, 2535 :22) กลาววาชาติพันธุเหมือนกับเอกลักษณทางวัฒนธรรม (Ethnicity as Cultural 
Identity) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรูสึกท่ีจะรักษาส่ิงท่ีบรรพบุรุษของพวกเขาไดสืบทอดตอกัน
มา ซ่ึงก็คือวัฒนธรรม การสืบทอดวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ นอกจากเปนการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมใหคงอยูแลว ยงัเปนการสรางความเปนปกแผน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ
พันธุนั้น ๆ ดวย นอกจากน้ัน คายส (Keyes) ยังกลาวอีกวา การท่ีเรามีการนับถือเครือญาติหรือบรรพ
บุรุษรวมกัน       ยังเปนการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัในหมูพวกพองแสดงออกถึงความ
เปนพวกเดยีวกันหรือเปนสวนหนึ่งของตระกูล เปนการสรางความรูสึกรวมกนัวา บุคคลนั้นมีญาติพี่
นอง ทําใหเกิดพลังในการประพฤติตนในแบบอยางท่ีบุคคลในสังคมของตนปฏิบัติและการปฏิบัติ
หรือการแสดงออกท่ีเปนมรดกของบรรพบุรุษไดแก ภาษา ศาสนา และนิทานปรัมปรา  ซ่ึงกลาวถึง

DPU



ความเปนมาของบรรพบุรุษในการสรางกลุม และถ่ินท่ีอยู สรางความภูมิใจในบรรพบุรุษ กอใหเกิด
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัในกลุมของตนและตองการธํารงชาติพันธุของกลุมตนไวตอไป 
 

อัตลักษณ (Identity) หมายรวมถึง การบงบอกวาตัวตนคุณ หรือบุคคลอ่ืน ๆ เปน
อยางไร เปนอะไร เปนคนเช้ือชาติใด ซ่ึงสามารถแสดงใหทราบไดเม่ือมีปฏิสัมพันธเกิดข้ึน 

อัตลักษณ (Identity) เปนการแสดงออกท่ีมากกวาการมองเห็น ซ่ึงเปนความหมายของ
ความพอใจ ผูทําการถอดรหัสตีความอัตลักษณไดจาก น้ําเสียง อวัจนภาษา สถานการณและการ
เลือกใชภาษา 

ชาวมอญในตําบลตลาด อําเภอพระประแดง ยังคงมีความเปนตัวตน (อัตลักษณ) ใหเหน็
อยูบาง เชน การแตงตัวของผูเฒาผูแก การละเลนในงานประเพณ ีเชน การเลนสะบา หรืออาหารการ
กิน เชน ขนมจีน กาละแม เปนตน  ตลอดจนรูปแบบของบานเรือนตามแบบชาวมอญท่ียังคงมีให
เห็นอยู 

ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีทําใหชาวไทยเหน็แลวสามารถทราบไดทันทีวา สัญลักษณท่ีเห็นอยูนี้
คือ ส่ิงท่ีบงบอกถึงความเปนมอญ 

ถึงแมชาวมอญพระประแดงจะไดรับอิทธิพลในดานตาง ๆ ตามแบบของคนไทย แตชาว
มอญเองก็มิไดละท้ิงขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีจะสืบสานใหแกคนรุนหลังไดรับรู ไดปฏิบัติตาม
บรรพบุรุษ ชาวมอญยังคงมีการละเลนงานบุญ หรือมีการนับถือผีใหเห็นอยูมากพอสมควร จึงทําให
ชาติพันธุมอญยังคงไวซ่ึงเอกลักษณของตนไวจนถึงปจจุบันและยังมีการรวมตัวกันเพื่อรวมกิจกรรม
กันอยูกันเปนเนือง ๆ 
  

สุภรณ  โอเจริญ (2519) ไดพบวา ปจจัยท่ีทําใหชาวมอญเกดิการปรับตัวเขากับ
สังคมไทยคือ ความคลายคลึงกันในดานตาง ๆ  ไดแก รูปรางหนาตา อาชีพ ตลอดจนสังคม และ
วัฒนธรรม    การนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน การคบคาสมาคมกับสังคมภายนอก การแตงงานกับ
คนไทย นโยบายของรัฐ และการรับวิทยาการความเจริญภายนอก ทําใหมีการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม           และสภาพแวดลอมใหทันสมัยข้ึน 

ชาวไทย และชาวมอญในอําเภอพระประแดงนั้นมีลักษณะทางกายภาพท่ีคลายคลึงกัน      
มีการใชชีวิตประจําวนัท่ีไมแตกตางกัน อีกท้ังชาวมอญท่ีพระประแดงกเ็ปนชาวพุทธเชนเดียวกับคน
ไทย ดังจะเหน็ไดจากวดัมอญที่ตั้งอยูในพืน้ท่ี และชาวมอญก็เปนผูท่ีเครงครัดในศาสนามาก จึงทํา
ใหชาวมอญมีโอกาสที่จะเกดิการปฏิสัมพันธกับคนไทยไดในหลาย ๆ โอกาส  จากเหตุนีเ้องนาจะ
เปนส่ิงท่ีจะทําใหชาวมอญสามารถอยูรวมกับคนไทยท่ีพระประแดงไดอยางสงบสุข 
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สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (อางในไฉน สนสกุล, 2535 : 9) ไดบันทึกเกีย่วกับ
มอญที่เขามาพ่ึงพระบรมโพธสมภารของพระมหากษัตริยไทย ทานกลาวไววา “มอญกับพมาแมมี
ภูมิฐานบานเมืองอยูติดกนักจ็ริง แตเช้ือชาติ ภาษา ตลอดจนความนิยมแตกตางกนัมาแตโบราณ ดวย
พวกมอญนัน้ วาโดยเช้ือสายเปนเช้ือสายของชาติตะวนัออกคือ ขอมและไทยไดแผอาณาจักร
ออกไปแตกอน ฝายขางพวกพมาเปนชนชาติซ่ึงอพยพลงมาจากประเทศทิเบต มาต้ังถ่ินฐานอยูใน
ดินแดนภาคเหนือของมอญมามีกําลังข้ึนจึงไดเมืองมอญ และไทยใหญท่ีอยูใกลชิด ดวยการตอสู
ตานทานกําลังพมาไมได ท้ังมอญและไทยจึงอยูในอํานาจพมา แตดวยความกลัวมอญและไทยใหญ
ก็กลับต้ังตนเปนอิสระ พมากลับมามีกําลังเม่ือใด ก็ตองปราบปรามกันอีก ถามอญมีกําลังตอสูพมา
ได มอญก็ตั้งอยูเปนอิสระ ถาตานทานกําลังพมาไมไดหรือเปนเวลาท่ีไทยมีอํานาจมากมอญก็หันมา
พึ่งไทย” 
 

การท่ีไทยและมอญมีความใกลเคียงกัน ในดานของชาติพันธุ นาจะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทํา
ใหการส่ือสารระหวางชาวไทยและชาวมอญเปนไปดวยดีและสาเหตุอีกประการที่ชาวมอญเปนมิตร
กับไทยก็เนื่องจากการที่ชาวมอญในอดีตไดเขามาพ่ึงพาอาศัยประเทศไทยเราอยูเปนเนือง ๆ ในยาม
ท่ีชาวมอญตองประสบกับภยัสงครามนั่นเอง 
 
 
แนวคิดเร่ืองการส่ือสารกับการพัฒนา  
 

ปรมะ สตะเวทิน (2526) กลาวถึงความหมายของพัฒนาวา การพฒันาสังคมหมายถึง 
การเปล่ียนแปลงสังคม (social change) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีกอใหเกดิการเปล่ียนแปลงตอ
โครงสราง (structure) และหนาท่ี (function) ในสังคม การเปล่ียนแปลงในสังคมเกดิข้ึนไดในสอง
ระดับ 

ระดับท่ี 1 คือ การเปล่ียนแปลงในระดับบุคคล (individual social change) เรียกวา ความ
ทันสมัย (modernization) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีบุคคล (individuals) ท่ีเปนสมาชิกของสังคม
เปล่ียนแปลงวถีิชีวิตแบบเกา (traditional way of life) มาเปนแบบใหมท่ีมีความสลับซับซอนมากข้ึน 
(more complex) ,มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีมากข้ึน (technologically advanced) และมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  

ในระยะ 30 ปท่ีผานมาประชาชนท้ังชาวไทยและชาวมอญในพืน้ท่ีตําบลตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของตนเองอยางเหน็ไดชัด ท้ังในดานการศึกษา อาชีพ พฤติกรรมการเปดรับ
ส่ือ รูปแบบการดําเนินชีวิต และโครงสรางทางสังคม กลาวคือมีการเปล่ียนแปลงท่ีเปนในรูปแบบ
ของสังคมเมืองมากข้ึนและนําเทคโนโลยท่ีีมีความทันสมัยเขามามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวติของ
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ตนเองมากข้ึน จนวิถีชีวิต ความเช่ือ ประเพณ ี วัฒนธรรมแบบเกาๆเร่ิมมีความสําคัญตอรูปแบบการ
ดํารงชีวิตนอยลง ถึงแมวาความเจริญจะเปนตัวทําใหวิถีชีวิตแบบเกาๆของชาวมอญเร่ิมหมด
ความหมาย แตก็ยังมีผูคนจํานวนไมนอยท่ีเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมอันดีงาม ท่ียังคงรวมกนั
สืบสานวัฒนธรรมเหลานี้เอาไว โดยมีนโยบายของทางอําเภอพระประแดงใหการสนับสนุนอยาง
เต็มท่ี จนประเพณีสงกรานท่ีอําเภอพระประแดงกลายเปนงานประเพณีท่ีมีช่ือเสียงของอําเภอพระ
ประแดงอยางเชนในปจจุบัน    

ระดับท่ี 2 คือ การเปล่ียนแปลงในระดับสังคม (social system change) เรียกวา การ
พัฒนา (development) ซ่ึงหมายถึงการมีแนวคิดใหม (new ideas) ถูกนํามาใชในสังคมเพ่ือทําให
รายไดตอหวัของประชากรเพ่ิมข้ึนและมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยใชวิธีการผลิตท่ีทันสมัยข้ึน 
(more modern production methods) ตลอดจนการมีสถาบันทางสังคมที่ดีข้ึน (improved social 
organization)  

ในปจจุบันชาวตําบลตลาดมีชีวิตความเปนอยูท่ีด ี เนื่องมาประชาชนเหลานี้มีงานทําจาก
แหลงท้ังนอกพ้ืนท่ี และในพื้นท่ี(ตลาด) ทําใหมีกําลังซ้ือส่ิงของตางๆท่ีมีความจําเปนตอชีวติ 
ตลอดจนเคร่ืองอํานวยความสะดวกท่ีทําใหชีวิตของพวกเขามีความทันสมัยมากข้ึน ส่ิงเหลานี้สงผล
ใหตําบลตลาดยังคงเดินหนาเขาสูความเจริญอยางตอเนื่อง  
 

Jurgen Habermas (อางใน Journal of Communication Arts Vol. 18 No. 2 April-June 
2000 : 74) นกัคิดชาวเยอรมันอธิบายคําวา ปฏิบัติการทางการส่ือสาร (Communicative Actions) ไว
วา ปฏิบัติการทางการส่ือสารนั้นเปนหัวใจของการสรางพันธะทางสังคม (Social Bonds) ท่ีจะปูทาง
ไปสูการกระทํารวมกันภายในกลุม/ชุมชน (Collective Action) การส่ือสารจะเปนเสมือนสายใยซ่ึง
ถักทอสมาชิกของชุมชนเขาไวดวยกัน การกระทําใดๆท่ีเปนการส่ือสารคือการยึดโยงคนท่ีมีความ
เขาใจและทัศนะคติรวมกัน เม่ือใดก็ตามที่สมาชิกของกลุม/ชุมชนมกีารรับรูรวมกนั เม่ือนั้นเขาก็จะ
ไมกระทําอะไรท่ีเปนการแปลกแยกไปจากกลุม ทวาสมาชิกของชุมชนจะรวมกนัประสานการ
กระทํากับคนอื่นๆเพื่อผลประโยชนรวมกนัของท้ังชุมชน 

ชาวไทยและชาวมอญท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีตําบลตลาดน้ันมีการสรางพันธะทางสังคม
รวมกันดวยศาสนา วัฒนธรรมและงานประเพณีตางๆ จนเกิดเปนความสามัคคีข้ึนระหวางชาวไทย 
และชาวมอญดังท่ีปรากฏใหเห็นในปจจุบัน นอกจากพันธะทางสังคมจะเปนตัวสรางความสามัคคี
ใหเกดิข้ึนในพ้ืนท่ีแลว พันธะทางสังคมยังมีสวนชวยในการกอบรรยากาศท่ีสงบ เรียบรอย 
ประชาชนมีการศึกษา และศักยภาพเหมาะสมแกการพัฒนาพ้ืนท่ี นอกจากน้ีทางเทศบาลตําบลตลาด 
และอําเภอพระประแดงยังไดสงเสริมใหประเพณีสงกรานตเปนจดุเดนทางวัฒนธรรมของอําเภอ
พระประแดง โดยมีประชาชนท้ังชาวไทย และชาวมอญทั้งใน และนอกพืน้ท่ีใหความสนใจเขา
มารวมกิจกรรมในงานเปนประจํา  ทุกป  
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ประเพณีสงกรานตพระประแดงจึงเปนเสมอืนพันธะทางสังคมท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีตาง
ใหความสําคัญ และใหความสนใจ โดยมีพื้นฐานความเขาใจและทัศนะคติรวมกนั จนกลายเปน
ความภูมิใจท่ีมีตอถ่ินท่ีอยูของตนเอง  

 
นอกจากน้ี Michael A. Pagano and O M. Bousman (1977) ไดกลาวถึงประเภทของ

เมืองในลักษณะตางๆ ซ่ึงประกอบดวย 

1.Survivalist cities เปนเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตของธุรกิจและโครงสรางทางกายภาพ
ของเมืองไปพรอมๆกับการใชเงินภาษีท่ีเกบ็มาจากปจเจกบุคคล หรือธุรกิจตางๆ มาพัฒนา
สาธารณูปโภคไดอยางสมดลุกันและเหมาะสม เมืองประเภทนีเ้ปนเมืองท่ีมีการแขงขันกันทาง
การคาสูง และมีกิจกรรมของทั้งทางภาครัฐ และเอกชนมากเชนกนั  

2.Expansionist cities เปนเมืองที่มีความตองการท่ีจะผลักดันเมืองของตนเอง

เจริญเติบโตข้ึนมากกวาเดิม โดยเปนการผลักดันจากทางภาครัฐเพื่อใหมีสาธารณูปโภคท่ีดีข้ึน ท้ัง
สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ หรือถนนเปนตน เมืองประเภทนี้เปนเมืองท่ีมีความกดดันจากธุรกจิ

การคานอยกวา Survivalist cities แตจะมีกิจกรรมจากทางภาครัฐมาก  

3.Market cities เปนเมืองท่ีมีความเจริญไปตามการคาของธุรกิจท่ีเกิดจากเอกชน 
ถึงแมวาทางภาครัฐจะมีการวางแผนและมีการกําหนดทิศทางในการเจริญเติบโตอยางไรก็ตาม แตก็
สูความตองการของประชาชนและความตองการของธุรกิจการคาไมได เมืองประเภทนี้มีความ
กดดันจากธุรกจิการคา และความกดดันจากความขัดแยงกนัจากรัฐและเอกชนสูง   

4.Mainteneance cities เมืองประเภทนี้เปนเมืองท่ีอยูภายใตการควบคุมผูนํา หรือ
นโยบายของรัฐบาล โดยเมืองประเภทนีเ้ปนเมืองท่ีไมมีความเคล่ือนไหวในการพัฒนาในดานตางๆ 
หรือเปนเมืองท่ีปราศจากการกาวเดนิ หรือถูกจํากัดการเจริญเติบโต เมืองประเภทนี้เปนเมืองท่ี
ปราศจากความกดดันใดๆ รวมท้ังเปนเมืองท่ีไมมีกิจกรรมในการพัฒนาเมืองจากทางภาครัฐแตอยาง
ใด 

 
ตําบลตลาดในระยะ 30 ปกอนเร่ิมมีการตัดถนนมาจากถนนสุขสวัสดิ์ เขามายัง             

พระประแดง จึงถือวาอําเภอพระประแดงตองการผลักดันใหพื้นทีข่องตนเองมีความเจริญเกดิข้ึน 

ตําบลตลาดในยุคนี้จึงถูกจัดอยูในเมืองประเภท Expansionist cities หรือเปนเมืองที่มีการผลัดดัน
เพื่อใหเจริญข้ึนกวาท่ีเคยเปน 

ตอมาเม่ือสรางถนนเสร็จ มีการสรางสะพานขามคลองลัดหลวง รวมท้ังมีการกอต้ัง
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน ทําใหการคาขาย การจราจรท่ีตําบลตลาดมีความคึกคักมากข้ึน ใน
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ยุคน้ีตําบลตลาดจึงถูกจัดเปนเมืองประเภท Market cities หรือเปนเมืองท่ีเติบโตตามทิศทางของ
ธุรกิจ 

ในปจจุบันตําบลตลาดแทบจะไมมีการพฒันาในดานการจราจรและความสะอาดของ
ตลาดเลย เนื่องจากถนนในตําบลตลาดมีความจอแจมากและตลาดสดก็ไมสะอาดเทาท่ีควร การไมมี
การพัฒนาใดๆเกิดข้ึนในดานสาธารณูปโภคเลยทําใหตาํบลตลาดเปนเมืองท่ีถูกจัดอยูในประเภท 
Maintenance cities ในเร่ืองการพัฒนาสาธารณูปโภค 

 
การศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวมอญ ท่ี

กอใหเกิดการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการน้ีใช
ทฤษฎีการส่ือสารระหวางวฒันธรรม (Intercultural communication) เพื่อทําความเขาใจใน
ความหมายและอิทธิพลในดานตางๆท่ีมีผลตอของการส่ือสารกันระหวางชาวไทยและชาวมอญท่ี
เกิดข้ึน  

แนวคิดเร่ืองการส่ือสารภายในวัฒนธรรม (Intercultural communication)นํามาอธิบายถึง
การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนภายในตําบลตลาดท่ีมีความเปนสวนตัว หรือมีความแตกตางกนัอยูบางระหวาง
ชาวไทย และชาวมอญที่อยูในพื้นท่ีเดียวกนั ภายใตการผสมกลมกลืนท่ีเกิดข้ึน 

แนวคิดการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Assimilation and acculturation) เปน
การอธิบายถึงลักษณะและกระบวนการกอนท่ีการผสมผสานจะเกิดข้ึนในตําบลตลาด  

แนวคิดการส่ือสารในวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง (Host and minority cultures) 
นํามาอธิบายฐานะ หรือสถานภาพของผูท่ีเปนเจาบานและผูอพยพในการที่จะประกอบพิธีกรรม
ตางๆของตนเอง 

แนวคิดเร่ืองความเปนตัวตน (Identity), สัญญะวิทยา (Semi logy) กลาวถึงส่ิงตางๆ หรือ
พฤติกรรมตางท่ีแสดงออกถึงความเปนปจเจกบุคคล หรือท่ีมา(ชนชาติ)ของคนๆนั้น 

ทฤษฎีโครงสราง และหนาท่ี (Structural – Functionalism) อธิบายถึงมูลเหตุตางๆท่ีชวย
เสริมสรางใหการอยูรวมกันของชาวไทยและชาวมอญเปนไปดวยด ี

แนวคิดเร่ืองการส่ือสารกับการพัฒนา กลาวถึงลักษณะและประโยชนของการส่ือสารท่ีมี
สวนชวยใหการพัฒนาพ้ืนท่ีเกิดข้ึนได 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษานี้มีดงันี ้
 

ไฉน สนสกุล (2535) ไดทําการศึกษาเร่ือง การธํารงชาติพันธุและการผสมกลมกลืนของ
ชาวมอญ : ศึกษาเฉพาะกรณ ี   ชุมชนมอญบางขันหมาก ลพบุรี ในกรณีของชาวมอญบางขันหมาก
นั้น จะเห็นไดวา ชาวมอญสวนใหญจะรูสึกวาตนเองเปนคนมอญและสืบเช้ือสายบรรพบุรุษท่ีเปน
มอญ   ซ่ึงบรรพบุรุษเหลานั้นเปนคนมอญในชุมชนบางขันหมากดวย แตวัฒนธรรมบางสวนก็ได
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอมและสังคมท่ีมีการติดตอกับคนไทยตลอดเวลา วัฒนธรรมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปมี 3 ลักษณะคือ  

1. เปล่ียนแปลงกลายเปนไทยจนไมเหลือของเดิม ไดแก ประเพณกีารแตงงาน บวชนาค 
โกนจุก การแตงกาย อาหารการกินและการประกอบอาชีพ 

2. มีการรับวัฒนธรรมไทยไปปฏิบัติ แตก็ยังคงวฒันธรรมเดิมไวดวย ไดแก ภาษาและ
ศาสนา ชาวมอญบางขันหมากสามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารไดสองภาษา คือ ท้ังภาษาไทย
และภาษามอญ กลาวคือ เม่ือใดก็ตามท่ีอยูในกลุมสังคมมอญดวยกนั ชาวมอญบางขันหมากจะใช
ภาษามอญในการติดตอส่ือสาร แตเม่ืออยูในสังคมของสังคมของคนไทย ชาวมอญเหลานั้นจะใช
ภาษาไทยในการติดตอส่ือสาร สวนในดานศาสนาน้ันพระสงฆชาวมอญ หรือคนไทยท่ีบวชในวัด
ท้ังส่ีแหงในชุมชนบางขันหมากสามารถสวดไดท้ังสําเนยีงมอญและบาลี กลาวคือ เม่ือเปนวานของ
ชาวมอญก็จะสวดสําเนียงมอญ แตเม่ือเปนงานของคนไทยก็จะสวดสําเนียงบาลี 

3. มีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมบางสวนใหเขากับสภาพแวดลอมและสังคมปจจุบัน 
ไดแก พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกบัการเล้ียงผีประจําตระกูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงดานเวลาในการประกอบ
พิธีกรรม,   ข้ันตอนของพิธีกรรมและส่ิงของท่ีใชเปนเคร่ืองเซน ถึงแมวาจะมีการเปล่ียนแปลงไป
จากของเดิมท่ีเคยปฏิบัติสืบตอกันมาต้ังแตบรรพบุรุษ เพราะสภาพแวดลอม และสังคมปจจุบัน
เปล่ียนไป แตจุดประสงคของการประกอบพิธีกรรมเพ่ือรํารึกถึงบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลวยังคงอยู 
แตมีแนวโนมวาความเช่ือและศรัทธาในเร่ืองพิธีกรรมจะลดลงไปเร่ือยๆ เนื่องจากชาวมอญบาง
ขันหมากรุนปจจุบันมีความเชื่อและศรัทธาในเร่ืองพิธีกรรมจะลดลงเร่ือยๆ ซ่ึงสวนใหญกลาววา 
“ทําตามประเพณ”ี “ปู ยา ทํามา เราก็ทําตามกันไป” และ “ไมแนใจวามีจริงหรือเปลา แตทําเพื่อความ
สบายใจ”  

สรุปไดวา ชาวมอญบางขันหมากยังคงรักษาวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษไดสืบทอดตอกนัมา 
ถึงแมวาจะมีการเปล่ียนแปลงบางประการเกิดข้ึน แตอยางนอยวฒันธรรมสวนนี้ก็คงเปนสวนหนึ่งท่ี
สรางเอกลักษณใหเกิดข้ึนในหมูชาวมอญบางขันหมากอันเปนการแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของ
กลุมชาวมอญ   
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สุภรณ โอเจริญ . มอญในเมืองไทย , 2541 เปนงานวิจยัท่ีเกีย่วของกบัปจจัยตางๆท่ีชวย
ใหการผสมกลมกลืนเกิดข้ึนระหวางชาวไทย และชาวมอญในพื้นท่ีตําบลทรงคะนอง, คลองควาย
และบานมวง สรุปไดวา การท่ีชาวมอญอพยพเขามาอยูในประเทศไทยเปนเวลานาน ทําใหมีการ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและสังคมไทย เนื่องจากวามีปจจัยตางๆทางสังคมท่ีเอ้ือตอการปรับตัว 
เปนตนวา ความคลายคลึงกันในดานรูปรางหนาตา อาชีพ การนับถือศาสนา แตกระบวนการปรับตัว
เปนไปอยางเช่ืองชา เพราะในระยะแรกชาวมอญยังอยูรวมกลุมในหมูพวกตนเองและยังไมมีความ
จําเปนตองพึ่งปจจัยการดํารงชีวิตจากภายนอก เพราะเปนสังคมท่ีเล้ียงตนเองได นอกจากนี้อุปสรรค
ในดานภาษา และภูมิศาสตรท่ีกั้นการติดตอกับภายนอก ทําใหมีการติดตอกับสังคมภายนอกนอย
มาก จนเกือบจะไมมี ตอมาเม่ือประชากรเพิ่มมากข้ึน สังคมขยายขอบเขตกวางออกไป ปจจัยความ
คลายคลึงดานตางๆดังกลาว โดยเฉพาะดานศาสนาไดเปนเคร่ืองชักนําใหมีการตดิตอกันมากข้ึน 
ประกอบกับการรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก แมวาจะไมมีการเปล่ียนแปลงโดยตรง แตก็มีผล
ทางออมคือ ความเจริญตางๆไดทําลายเอกลักษณความเปนมอญลงและทําใหไดใกลชิดกับคนไทย
มากข้ึน นําไปสูการปรับตัวเปนขนๆไป มีการรับอิทธิพลของกันและกัน ภาษามอญเร่ิมใชนอยลง มี
การแตงงานกบัคนไทย และขนบธรรมเนียมความเช่ือตางๆคอยๆเส่ือมไป นอกจากน้ีนโยบายของ
รัฐบาลไมวาจะเปนการปฏิรูป       การศึกษา การปกครองคณะสงฆ ตลอดจนการทําใหคนมอญมี
ฐานะเทาเทียมกับคนไทยตามกฎหมาย    ยังเปนแรงผลักดันท่ีมีประสิทธิภาพมากในการเรงใหเกิด
การปรับตัว อยางไรก็ตามแมวาชาวมอญจะมีแนวโนมในการปรับตัวเปนไทยมากข้ึนเปนลําดับ แต
ระดับข้ันของการปรับตัวในหมูบานแตละแหงมีมากนอยตางกัน ข้ึนอยูกับสถานท่ีตั้งและภูมิ
ประเทศ ตลอดจนอาชีพ ซ่ึงเปนอุปสรรคหรือเคร่ืองสงเสริมการปรับตัวในแตละแหง 

 
สุรินทร ทับรอด (2541) ไดทําการศึกษาเร่ือง พิธีรําผีเนื่องในงานศพของชาวมอญ         

พระประแดง ผลการวิจัยสรุปไดวา  
1.ชาวมอญในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปนกลุมชาติพันธุท่ีเขามาต้ังถ่ิน

ฐานอยูในประเทศไทยมากกวา 200 ป มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณ ี ท้ังในดานภาษา ความ
เช่ือ ศาสนา การแตงกายและการดําเนนิชีวิตท่ีเรียบงาย ประเพณีเหลานี้เปนสถาบันทางสังคมท่ี
สัมพันธแนบแนนกับวิถีการดํารงชีวิตของชาวมอญพระประแดง โดยไดรับการถือปฏิบัติสืบทอด
กันมาอยางเครงครัด แตเม่ือสภาพแวดลอมทางสังคมเปล่ียนแปลงไป ทําใหในปจจุบันวัฒนธรรม
ประเพณ ี     บางอยางไดลดบทบาทลง รวมท้ังมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของทัศนคติ ความเช่ือและ
คานิยม ซ่ึงมีผลกระทบถึงวถีิปฏิบัติเกี่ยวกบัความเช่ือและศาสนาดวย 
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2.ความเช่ือเร่ืองพิธีรําผีเนื่องในงานศพ ชาวมอญพระประแดงเปนผูท่ีมีความเช่ือใน      
พระพุทธศาสนาควบคูไปกบัความเช่ือในเร่ืองผี ซ่ึงมีการปฏิบัติในเร่ืองของประเพณีพิธีกรรมอยาง
สัมพันธกันจนแยกไมออก เหน็ไดอยางชัดเจนในเร่ืองของพิธีศพซ่ึงมีท้ังพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
เพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกผูตายและขณะเดียวกันก็มีพิธีรําผี อันเปนพิธีกรรม ความเชื่อเร่ืองผีท่ียังคง
ไดรับการปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน 

3.บทบาทหนาท่ีของสังคมของพิธีรําผี ในอดีตพิธีรําผีของชาวมอญพระประแดงเปนพิธี    
ท่ีจัดข้ึนเพื่อขาม แกบนเม่ือเกิดมีการผิดผีและประกอบในงานศพในกรณีท่ีเปนศพแหง พิธีรําผีจึง
เปนพิธีการท่ีแสดงออกมาถึงความขลัง ความศักดิ์สิทธ์ิ ซ่ึงเปนเร่ืองของกลุมคนท่ีเกี่ยวของเทานัน้ 
ปจจุบันความเช่ือถือลดลงมาก จึงทําใหลดบทบาทหนาท่ีท่ีตอบสนองในเร่ืองของจติวิญญาณของ
มนุษยท่ีส่ือสัมพันธกับส่ิงนอกเหนิอธรรมชาติอันเปนความตองการในเชิงสัญลักษณของมนุษยลง
ไปบาง แตยังคงมีบทบาทหนาท่ีในเชิงสังคมของชาวมอญพระประแดงอยู 

4.องคประกอบทางดนตรี ในอดีตวงดนตรีท่ีใชประกอบพิธีรําผี คือ วงปพาทยมอญ
เคร่ืองหา และในปจจุบันกย็งัคงใชวงปพาทยเคร่ืองหาอยูเหมือนเดิม เพียงแตเปล่ียนเคร่ืองประกอบ
จังหวะจาก “หะลับ” เปน “ฉ่ิง” เพื่อทําหนาท่ีความคุมจงัหวะและรูปแบบของวงมีการจัดอยางเปน
ระเบียบกวาในอดีต สวนองคประกอบตางๆไมวาจะเปนลักษณะเพลง ทํานองเพลงและจังหวะเพลง
คงรูปแบบเดิม 
 

ศรีปาน รัตติกาลชลาพร (2537) ไดทําการศึกษาเรื่อง บทบาทของส่ือพื้นบานใน
วัฒนธรรมมอญในอําเภอพระประแดง สรุปผลการวิจัยไดวา บทบาทของส่ือพื้นบานคือ เช่ือมโยง
ความสัมพันธภายในชุมชน สรางความสามัคคีภายในชุมชน เปนเอกลักษณและช่ือเสียงของชุมชน 
ใหความสนกุสนานและชวยรักษาประเพณีของชุมชน ท้ังนี้เนื่องจากส่ือพื้นบานในวัฒนธรรมมอญ
สวนใหญตองอาศัยความรวมมือในการปฏิบัติ ซ่ึงบางคนอาจชวยดวยการลงแรง ดวยส่ิงของหรือ
เงินทองและสถานท่ี ทําใหโอกาสในการพบปะติดตอกนัในชุมชนมีมากข้ึน และเม่ือมีการรวมกัน
จัดส่ือใดส่ือหนึ่งมักจะมีความสนุกสนานเขามาแทรกเสมอ ซ่ึง อ.พระประแดง มีช่ือเสียงในดาน
ประเพณแีละวฒันธรรมท่ีสืบทอดกันมาเกาแกทําใหผูคนท่ัวไปรูจักชุมชน 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
วิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ระหวางชาวไทยและชาวมอญท่ี
กอใหเกิดการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” 
เปนการวจิัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณในเชิงลึก การสังเกตและการศึกษา
จากเอกสารท่ีเกี่ยวของ โดยศึกษาภายใตกรอบของการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ระหวางประชาชน
ชาวไทยและชาวมอญในเขตตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วัตถุประสงค
ของการทําวิจยัคร้ังนี้เพื่อตองการทราบถึงรูปแบบของการส่ือสารระหวางชาวไทยและชาวมอญท่ี
เกิดข้ึนภายในตําบลตลาดต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเปนไปอยางราบร่ืนและสรางความกลมกลืน
ใหเกดิข้ึนภายใน     ชุมชนจนกอใหเกดิการพัฒนาข้ึนในชุมชน แตในขณะเดยีวกันกย็ังคงรักษา
เอกลักษณทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเอาไวใหลูกหลานและบุคคลภายนอกไดช่ืนชม และท่ี
สําคัญเอกลักษณเหลานี้มิไดถูกชาวไทยในพื้นที่ลบหลู หรือตอตานแตอยางใด  
  
 การเก็บขอมูลในการวิจัยนี้แบงออกเปน 3 สวนคือ 
1. การสัมภาษณในเชิงลึก 
2. การสังเกตพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเกิดขึ้น(ในชีวิตประจําวันและในชวงเทศกาลสงกรานต) 

ระหวางชาวไทยและชาวมอญในอําเภอพระประแดง 
3. การศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 
รายละเอียดของวิธีการเก็บขอมูลในการทําวิจัยดังนี ้
 

1.การสัมภาษณเชิงลึก  โดยจะทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง หรือการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลสําคัญ (key informant interview) เนื่องจากผูถูกสัมภาษณเหลานี้เปนผูท่ีสามารถใหขอมูล
ท่ีดี  ลึกซ้ึง กวางขวาง และเปนบุคคลรวมสมัย ซ่ึงเรียกบุคคลประเภทนีว้า “ผูใหขอมูลสําคัญ” 
บุคคลเหลานี้อาศัยอยูภายในตําบลตลาด อําเภอพระประแดง ซ่ึงเปนกลุมผูนําทางความคิด ผูนํา
ชุมชน เชนแกนนําชาวมอญ หรืออาจารย นอกจากน้ียังทําการสัมภาษณจากบุคคลท่ัวไปที่ไดรับการ
แนะนําจากผูนาํความคิด เชนแมบาน แมคาและนักเรียนนักศึกษา โดยในการสัมภาษณนีเ้ปนการ
สัมภาษณแบบเปดกวาง  ไมจํากัดคําตอบ เพื่อใหผูถูกสัมภาษณมีอิสระที่จะอธิบายแนวความคิดของ
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ตนเองไปเร่ือยๆ ในข้ันแรกผูทําการวิจยัจะตองทําความคุนเคยกับผูถูกสัมภาษณเสียกอน สรางความ
เปนมิตร ความเคยชิน แลวจึงหาโอกาสสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ปลอยใหผูถูกสัมภาษณมี
อิสระในการนาํเสนอความคิดเห็น ดังนั้นกรอบแนวคําถามจึงเปนเพียงเคร่ืองมือในการตีกรอบ
งานวิจยัแตจะไมเนนวา คําถามจะตองถูกตองตามแบบ หรือเปนทางการทุกขอ ท้ังนี้ผลของการ
สัมภาษณข้ึนอยูกับสถานการณและเหตุการณท่ีเปนตัวนําพาใหเกิดการพูดแบบเปดเผย โดยผูวจิัยจะ
ขออนุญาติผูถูกสัมภาษณเพือ่ทําบันทึกเสียง      จดบันทึก เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหเน้ือหาสาระ
และประเด็นของการสัมภาษณ โดยการถอดเทปแตละคําพูด เนื้อหาจากการสัมภาษณ และจดบันทึก 
จะถูกนํามาวิเคราะห เพื่อหารูปแบบของการ     ส่ือสาร (pattern) และพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเกิดขึ้น
ในการส่ือสารระหวางชาวไทยและชาวมอญในตําบลตลาด อําเภอพระประแดง 

 
คําถามท่ีใชการสัมภาษณชาวไทย ชาวจีนและชาวไทยเชือ้สายมอญมีประเด็นหลักดังตอ   

ไปนี้1 
1. การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหวางชาวไทยและชาวมอญในพ้ืนท่ีตําบลตลาด 
2. การผสมกลมกลืน (Assimilation) กันของประชาชนในพื้นท่ีตําบลตลาด  
3. ความเปนตัวตน (Identity) ของชาวมอญในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา 
4. การพัฒนาท่ีเกดิข้ึนในตําบลตลาด 
 

กลุมตัวอยางท่ีเลือกสัมภาษณมีดังตอไปน้ี2 
1. ชาวไทย เช้ือสายไทย จํานวน 8 คน 
2. ชาวไทย เช้ือสายมอญ จํานวน 8 คน 
3. ชาวไทย เช้ือสายจีน จํานวน 8 คน 

นอกจากน้ีในอดีตเคยมีงานวิจัยท่ีเกีย่วของกับการผสมกลมกลืนกันระหวางชาวไทยและ
ชาวมอญในเขตอําเภอพระประแดงมาแลว นั้นคือ มอญในเมืองไทย (2541) ซ่ึงเปนงานวจิัยของ
สุภรณ โอเจริญ จากผลของการวิจยัช้ินดังกลาวสามารถนํามาอางอิงในการศึกษาช้ินนี้ไดเปนอยางดี 
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการผสมกลมกลืนกนั (Assimilation) ระหวางชาวไทยและชาว
มอญในเขตตําบลตลาด 

2. การสังเกต ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะมีปฏิสัมพันธกัน ระหวางชาวไทยและชาวมอญ ใน
ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง  โดยเขาไปทําการสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) 

                                                           
1 ภาคผนวก ก.หนา 121-122 
2 ภาคผนวก ก.หนา 117-121 
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หรือบางคร้ังเรียกวา การสังเกตภาคสนาม (field observation) หรือการสังเกตเชิงคุณภาพ 
(qualitative observation)  เชนในชวงเทศกาลสงกรานต เทศกาลเขาพรรษาเปนตน โดยผูทําวิจยัมี
บทบาทเปนผูเขารวมในฐานะนักสังเกต (Participant-as-Observer) ผูถูกสังเกตบางสวนจะทราบวา
ตนเองถูกสังเกต    ซ่ึงผูทําวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในตําบล
ตลาด อําเภอพระประแดง โดยใชการจดบันทึก ถายภาพและบางคร้ังมีการซักถามในบางอยางท่ีไม
สามารถเขาใจไดจากการสังเกต เปนวิธีในการเก็บขอมูล การเก็บขอมูลจะทําในตําบลตลาด โดย
เจาะจงเฉพาะในประเพณีสงกรานต สาเหตุท่ีเลือกประเพณีสงกรานต  เนื่องจากเปนงานประเพณท่ีี
มีท้ังคนไทยและคนไทยเช้ือสายมอญเขารวมงานกนัอยางมากมาย จึงทําใหสามารถเห็นการส่ือสาร 
การปฏิสัมพันธระหวางกันไดโดยงาย อีกท้ังยังมีประเพณ ี การละเลน และสัญญะตางๆท่ีเกี่ยวของ
กับงานวจิัย การสังเกตจะใชสถานท่ีท่ีเปนศูนยรวมในการประกอบกจิกรรมทางศาสนา ประเพณี
และการละเลนตางๆ คือท่ีวดั            ทรงธรรมวรวิหาร  

นอกจากน้ียังมีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non-participant observation) หรือการ
สังเกตท่ีผูทําวจิัยเฝาสังเกตอยูวงนอก เนื่องจากกิจกรรมบางอยางเปนกิจกรรมท่ีมีความเปนสวนตัว
สูง เชนการเซนผี การทําบังสุกุล เปนตน การเก็บขอมูลจะรวมถึง การสังเกตพฤติกรรมของคนไทย
และคนมอญท่ีแสดงออกตอกัน อารมณรวมของคนท่ีรวมงาน ความมุงหวัง ความตองการที่คาดวา
จะไดรับจากการเขารวมงาน นอกจากนั้นยังทําการสังเกตถึงวิถีชีวติ ความเปนอยู การใช
ชีวิตประจําวันของคนในพ้ืนท่ีตําบลตลาดอีกดวย 
  

ชวงเวลาที่จะเขาไปทําการสังเกตคือ 
 1) การสังเกตชีวิตประจําวนัของชาวตําบลตลาด โดยระยะเวลาในการสังเกตจะใชเวลา
ประมาณ 1 เดอืนต้ังแต 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2544 ในวนัธรรมดา (ไมมีงานประเพณ)ี จะทําการ
สังเกตในชวงเชาประมาณ 06.00 – 08.00 น.และชวงเย็นท่ีคนกลับมาจากทํางาน เนื่องจากเปน
ชวงเวลาที่ผูคนในพืน้ท่ีออกมาตักบาตรและจายตลาด จงึทําใหเห็นการส่ือสารระหวางกันได  

2) การสังเกตในงานประเพณีสงกรานต ในชวงวันงานประเพณจีะรวมเวลา ประมาณ 3 
วัน คือในวันท่ี12,13 และ22 เมษายน (วนัท่ี 12 และ13 เปนวันสงกรานตท่ีชาวมอญจัดงานกนัเอง 
สวนในวันท่ี 22 เปนงานสงกรานตท่ีทางอําเภอพระประแดงเปนผูจดังานข้ึน)  โดยจะทําการสังเกต
ตลอดท้ังงาน คือประมาณ 08.00 – 20.00 น.   

 
 

ผูวิจัยไดนํากรอบการสังเกตของ Lofland,1971 และอมรา พงศาพิชญ, 2525 (อางใน
สุภางค จันทวานิช : 50-52) ท่ีแบงตามประเภทของปรากฏการณทางสังคมมาเปนแนวทาง ซ่ึง
สามารถแบงไดเปน 6 ประเภท ดังนี้ 
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1. การกระทํา (acts) คือการใชชีวิตประจําวัน เชน การแตงกาย การส่ือสารระหวางกัน  
หรืออาชีพตางๆ เปนตน 

2. แบบแผนการกระทํา (activities) คือการกระทํา หรือพฤติกรรมท่ีเปนกระบวนการท่ี
มี 

ข้ันตอนและมีลักษณะตอเน่ืองจนเปนแบบแผน เชน กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมตางๆ ท่ี
ประชาชนในพื้นท่ีรวมกนัปฏิบัติ 

3. ความหมาย (meaning) คือ การใหความหมายแกการกระทํา หรือแบบแผน
พฤติกรรม 

ตางๆ เชน การแหหงส ธงตะขาบ การแตงกาย เปนตน 
4. ความสัมพันธ (relationship) คือความสัมพันธระหวางคนในชุมชน ในท่ีนี้คือ ความ 

สัมพันธระหวางคนไทยและคนมอญในพ้ืนท่ี 
5. การมีสวนรวมในกิจกรรมในชุมชน (participation) คือการมีสวนรวมของบุคคลใน  

ชุมชนในการเขารวมกิจกรรมตางๆ เชนประเพณีสงกรานต เปนตน 
6. สภาพสังคม (setting) คือสภาพสังคมโดยท่ัวไปในพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา โดยมีความ 

หมายรวมถึงขอ 1-5 ดวย เชน ลักษณะทางภูมิศาสตร ความสัมพันธระหวางบุคคล วัฒนธรรม       
ความเช่ือ วิถีชีวิต การทํามาหากิน เปนตน 
  

การแยกประเภทของส่ิงท่ีจะตองสังเกต และหาคําบรรยายเปน 6 ประเภทนี้มีประโยชน   
ในการชวยทําใหการเก็บขอมูลในการศึกษาน้ีมีแบบแผนเปนระบบ คลอบคลุมเหตุการณท่ีตองการ
สังเกตไดครบถวน ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลสามารถกระทําไดอยางมีข้ันตอนและเกดิประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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3.ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 การวิจยันี้ไดทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ โดยแยกเอกสารท่ีใช คือ หนังสือ
ทางประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวกับการอพยพของชาวมอญและประวัติศาสตรของเมืองพระประแดง 
เอกสารเลานี้เปนเอกสารชั้นรอง เนื่องจากเปนหนังสือท่ีมีผูรวบรวมและอางอิงเนื้อหามาจาก
จดหมายเหตุ พงศาวดาร มาแลวช้ันหนึ่ง  

เอกสารท่ีนํามาศึกษา คือ 
1. ประวัติศาสตรรามัญ เปนหนงัสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณแีละ 

วิถีชีวิตของชาวมอญ 
2. สารานุกรมกลุมชาติพันธุมอญ เปนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม  

ประเพณแีละวถีิชีวิตของชาวมอญ 
3. พิธีรําผีเนื่องในงานศพของชาวมอญอําเภอพระประแดง เปนหนังสือเกี่ยวกับประวตัิ 

ศาสตร วัฒนธรรม ประเพณแีละวิถีชีวิตของชาวมอญ 
4. คนมอญ เปนหนังสือเกีย่วกบัประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณแีละวิถีชีวิตของ 

ชาวมอญ 
5. มอญในไทย เปนหนังสือท่ีเกี่ยวกับปจจัยตางๆท่ีกอใหเกิดการผสมกลมกลืนกัน 

ระหวางชาวไทยและชาวมอญ 
6. แผนพัฒนาเทศบาลเมืองพระประแดงประจําป 2545 เปนหนังสือท่ีเกีย่วกับนโยบาย,  

ขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาในดานตางๆท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
7. อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสมุทรวราภรณ ป.ธ. 3 เปนหนังสือ 

เกี่ยวกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณ ีและวิถีชีวิตของชาวมอญ 
ขอมูลท่ีไดจากเอกสารที่นํามาใชอางอิงในการวิจยันี ้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําไดขอมูลท่ี

เกี่ยวกับเร่ืองดงัตอไปนี ้
1.ประวัต ิความเปนมาของตําบลตลาด และภาพรวมของตําบลตลาด 
2.การมีปฏิสัมพันธกันของชาวตําบลตลาด ท้ังในดานการใชชีวิตประจําวนัและชวง       

เทศกาลตางๆ 
3.การมีพัฒนาการในดานตางๆท่ีเกิดข้ึนในตําบลตลาด 
4.ความเปนตัวตนท่ีชาวมอญไดแสดงออกมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
5.การผสมกลมกลืนกันท่ีเกดิข้ึนในตําบลตลาด 
ขอมูลท้ังหมดจะถูกนํามาวิเคราะห เพื่อนาํขอมูลท่ีไดไปตอบปญหานําวิจยัท่ีไดตั้งไวใน

ตอนตน  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารระหวางวฒันธรรม ระหวางชาวไทยและชาวมอญท่ี
กอใหเกิดการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ” ได
ทําการศึกษา เก็บขอมูลโดย 
     1. การสังเกตจากพฤติกรรมการส่ือสารของชาวไทย ชาวมอญและชาวจีนในพ้ืนท่ี  

2. การสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมตัวอยางท้ังชาวไทย ชาวมอญและชาวจนีในพืน้ท่ี 
3. ศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  
ขอมูลท่ีไดจากการทําวิจยั ผูทําวิจัยไดนํามาตอบปญหานําวิจัยในสวนตางๆดังตอไปนี ้

 
สวนท่ี 1 รูปแบบการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ระหวางชาวไทยและชาวมอญในปจจุบัน 

การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมระหวางชาวไทยและชาวมอญท่ีสามารถพบเห็นไดจาก
การลงพื้นท่ีและการสังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัย สามารถจําแนกขอมูลไดเปน 3 ชวงเวลาคือ 

1.วันพระ จากการสังเกตในดานการส่ือสารพบวา การส่ือสารระหวางชาวไทยและชาว
มอญสวนหนึ่งเกิดข้ึนในวัด โดยเฉพาะในทุกๆวันพระ เนื่องจากชาวไทยและชาวมอญเปนผูท่ีนับ
ถือศาสนาพุทธเหมือนกัน จึงนิยมเขาวัดเพื่อทําบุญ ตักบาตรและฟงพระธรรมเทศนากันอยูเปน
เนืองๆ ดังนั้นวัดจึงเปนสถานท่ีท่ีเปนศูนยรวมของประชาชนท่ัวไป ทําใหชาวไทยและชาวมอญไดมี
โอกาสส่ือสารระหวางกันโดยใชภาษาไทยเปนภาษาในการพูดคุยกนั 

แตในขณะเดียวกันผูเฒาชาวมอญท่ียังคงมีความเปนตัวตนมอญสูงอยู ทานเหลานั้นก็
ยังคงใชภาษามอญในการส่ือสารกันเอง เม่ือโอกาสอํานวย เชนเม่ือพบปะกันโดยบังเอิญ หรือท่ีวดั 
เปนตน  

2.งานเทศกาลตางๆ ท่ีชาวไทยและชาวมอญไดปฏิบัติสืบทอดกันมาและเนื่องจาก
ประเพณหีลายๆชนิดท่ีชาวไทยและชาวมอญไดปฏิบัติสืบตอกันมามีพืน้ฐานมาจากพุทธประวัต ิ
หรือคําสอนของพระพุทธเจา นํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ เชนสงกรานต การตักบาตร
สลากภัตต การแหเทียนพรรษา เปนตน ประเพณีเหลานี้ตองปฏิบัติในวดั ดังนัน้วัดจึงมีบทบาท
สําคัญในการท่ีทําใหชาวไทย และชาวมอญไดมาพบปะกนัและสรางความคุนเคยกันเสมอมา 
(สอางคศรี สันติจารีย : สัมภาษณวนัท่ี  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 
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จากการสังเกตในชวงวันสงกรานต ชาวไทยและชาวมอญมีการส่ือสารระหวางกันใน
ลักษณะตัวตอตัว เปนการทักทาย พูดคุยกนัในหมูผูท่ีมารวมงาน สวนในวนัสงกรานตนั้นทางอําเภอ 
และเทศบาลเมืองพระประแดงจะใชโปสเตอรและปายโฆษณาเปนส่ือกลางในการส่ือสารกับบุคคล  
ท่ัวไป  

นอกจากน้ียังพบวาอําเภอพระประแดงและเทศบาลเมืองพระประแดงเปนหนวยงานที่
ใหความสําคัญกับงานประเพณีสงกรานตอยางมาก โดยมีการสงเสริมงานดังกลาวมาโดยตลอดและ
ใหความสําคัญในการเตรียมงาน โดยมีชาวมอญรวมเตรียมงานดวย รวมไปถึงการเตรียม
งบประมาณและหาผูสนับสนุนตางๆไวเพือ่รองรับงานน้ี โดยทางอําเภอยังขอความรวมมือไปยัง
โรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีในการขอความรวมมือจัดสงนักเรียนเขามารวมขบวนแหอีกดวย จนใน
ปจจุบันสงกรานตพระประแดงกลายเปนจดุเดนของอําเภอไปแลว 

“ในปจจุบันนอกจากทางอําเภอและเทศบาลเมืองพระประแดงจะเปนผูวางนโยบายใน
การสืบสานวฒันธรรม และการประชุมจดัเตรียมงานประเพณีมอญตางๆแลว ยังมีศูนยวฒันธรรมท่ี
ถูกใชเปนส่ือกลางในการจัดเตรียมงานอีกดวย โดยมีอาจารยฉวีวรรณ ควรแสวง เปนแกนนํา และ
นอกจากน้ียังมีแกนนําเช้ือสายมอญอีกจํานวนหนึ่งท่ีเขามามีสวนรวม หลังจากวางนโยบายเรียบรอย
แลว        ทางแกนนําจะสงแนวทางดังกลาวไปยังผูนําในระดับชุมชนเพื่อนําไปปฏิบัติตอไป ผูนาํ
ชุมชนที่วาน้ี  ก็คือพระ หรือแกนนําของชาวมอญท่ีไดรับการยอมรับจากชาวมอญในพ้ืนท่ีจนกระท่ัง
การรวมมือกันของชาวมอญในพ้ืนท่ี” (โชติมา ยะกาศคนอง : สัมภาษณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 
2544) 

 
ดังนั้นการส่ือสารระหวางชาวไทยและชาวมอญ หรือหนวยราชการกบัชาวมอญท่ีเกิดข้ึน

จึงเปนการส่ือสารกันแบบใชบุคคลเปนส่ือกลางเสียเปนสวนใหญ หรือเปนการส่ือสารกันภายในวง
แคบๆกอน แลวคอยๆกระจายสารตางๆออกไปสูวงกวางภายหลัง 

 
การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนท่ีตําบลตลาดไมไดมีแตเพียงการส่ือสารกันภายในกลุมของตนเอง

เทานั้น แตชาวมอญเหลานีย้งัทําการส่ือสารระหวางชาวมอญในพ้ืนท่ีตางๆอีกดวย ในหลายคร้ังชาว
มอญในประเทศไทยท่ีอาศัยอยูตางพ้ืนท่ีกันไดทําการตดิตอส่ือสารระหวางกนั บางก็ในฐานะญาติ
สนิท มิตรสหาย หรือในฐานะผูท่ีมีบรรพบุรุษเปนคนเช้ือชาติเดียวกัน  “เร่ืองราวสวนใหญท่ีมีการ
ส่ือสารกันก็คือ เร่ืองราวเกีย่วกับงานประเพณีตางๆ โดยจะใชโทรศัพท หนังสือเวยีน หรือวารสาร
สงมายังสมาชิกชาวมอญ เชนเม่ือถึงเทศกาลทางศาสนา อาทิ ประเพณตีักบาตรน้ําผ้ึงท่ีบางกะด่ี ชาว
มอญทางพระประแดงจะไดรับการเช้ือเชิญใหไปรวมงาน โดยใชการโทรศัพทเชิญผานทางพระท่ีวดั
ทรงธรรม การมีการส่ือสารกับเชนนี้ทําใหสายสัมพันธของชาวมอญในหลายพ้ืนท่ียังคงมีอยู 
ถึงแมวาจะไมลึกซ้ึงมากนัก” (โชติมา ยะกาศคนอง : สัมภาษณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 
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3.ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากพ้ืนท่ีในตาํบลตลาดมีผูคนเขามาอยูอาศัยเปนจํานวนมาก 
ทําใหบานเรือนของชาวไทย ชาวมอญ และชาวจีนท่ีตําบลตลาดมีการปลูกสรางอยูคอนขางติดกัน มี
พื้นที่ในแตละบานไมมากนกั โดยท่ีบานเรือนนั้นปลูกสลับกันท้ังบานไทย บานมอญและบานจนี 
แบบไมมีกฎเกณฑ ท้ังนี้เนื่องจากมีการขายท่ีสลับสับเปล่ียนเจาของกันอยูเนืองๆ ซ่ึงตางจาก
สมัยกอนพ้ืนท่ีนี้มีเพียงชาวมอญอาศัยอยูเทานั้น “ชาวมอญสมัยกอนอาศัยอยูบริเวณรอบๆปอมท่ี
ตนเองตองประจําการอยู สวนชาวไทยอาศัยอยูจะในสวนดานในเกาะ ซ่ึงจะมีการนําผลิตผลของ
ตนเองออกมาขายบริเวณตําบลตลาดอยูบาง การคาขายดังกลาวเปนเหตุใหชาวไทยและชาวมอญได
มีโอกาสพบปะกันไดทางหนึ่ง” (สอางคศรี สันติจารี : สัมภาษณวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 
 

จากการสังเกตพบวาในปจจบัุนการส่ือสารกันของชาวตําบลตลาดเกิดข้ึนโดยไมจํากัด
เฉพาะกลุม หรือแบงแยกเช้ือชาติใหเห็น “ไมมีปญหาในการส่ือสารกันระหวางชาติพนัธุ ตางคนตาง
ทํามาหากิน ปจจุบันเปนแบบฉาบฉวย เนื่องจากไมคอยมีเวลา” (อุกฤษฏ ทองสุนทร : สัมภาษณ
วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2545) 

 “การพูดคุยกบัคนเช้ือชาติอ่ืนก็เหมือนๆกบัคนมอญดวยกัน เนื่องจากคนท่ีอยูท่ีนีเ่ปน
เหมือนเพื่อนบาน เปนญาติกัน จึงทําใหไมมีปญหาระหวางกันเกิดข้ึน” (คมศร จันตาคํา : สัมภาษณ  
วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544) 

ในอดีตการอยูรวมกันของชาวตําบลตลาดน้ันมิไดมีความขัดแยงกันในเร่ืองเช้ือชาติแต
อยางใด ดังนัน้ในปจจุบันเด็กๆชาวไทยเชื้อสายมอญจึงมีการส่ือสารกันภายในกลุมโดยใชภาษาไทย
เปนส่ือกลางในการส่ือสารระหวางกัน ไมวาจะเปนเร่ืองของการศึกษา หนัง ละคร เพลง หรือส่ิง
ตางๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเดก็มอญเหลานี้เคยชินกบัการใชภาษาไทยท่ีไดรับจาก
โรงเรียนสภาพแวดลอม  (สอางคศรี สันติจารีย : สัมภาษณ วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544)  
 

จากบทความหน่ึงของพิสัณห ปลัดสิงห (2543) กลาวไววา “ชาวมอญท่ีอยูในประเทศ
ไทยบางคนไดมีการติดตอส่ือสารกับชาวมอญท่ีอยูในประเทศพมาอีกดวย เชน มีชาวมอญผูหนึง่ 
เดินทางกลับเขาไปเมืองมอญในเขตพมา เพื่อเยี่ยมเยยีนเพื่อนรวมเช้ือสายของเขา ถึงแมวาชาวมอญผู
นี้จะ     ไมรูจักกับพวกขบวนการมอญกูชาติมากอน แตเขาก็ไดใชความพยายามในการติดตอส่ือสาร
กับขบวนการมอญจนสําเร็จ”  

 
ดังนั้นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในตําบลตลาดเปนการส่ือสารกันของท้ังชาวไทย ชาวจีนและ

ชาวมอญ โดยไมมีปญหาเกดิข้ึนแตอยางใด และยังมีการส่ือสารภายในกลุมของตนเองอยูดวย เพือ่
การสืบสานวฒันธรรมของบรพบุรุษของตนเองเอาไวและท่ีสําคัญคือ การสืบสานวฒันธรรมของแต
ละเช้ือชาติ เปนไปตามปกติ โดยไมมีการขัดแยงกันทางดานวัฒนธรรมเกิดข้ึน 
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สวนท่ี 2 ลักษณะของความเปนตัวตน (Identity) ของชาวมอญที่มีการส่ือออกมาในปจจุบัน 
ชาวมอญท่ีตําบลตลาดมีการแสดงออกถึงความเปนตัวตนของตนเองออกมาใน 3 

ลักษณะคือ 
1.ความเปนตัวตนท่ีแสดงออกมาในชวีิตประจําวนั ซ่ึงยังมีใหเห็นอยูในตาํบลตลาดเชน 
 
1.1)ช่ือหมูบาน และช่ือถนน  
ส่ิงท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุดคือ ช่ือหมูบาน ช่ือถนนตางๆท่ีอยูในตําบลตลาด “ช่ือแตละ

หมูบานกย็ังคงเอกลักษณของความเปนมอญ ช่ือของหมูบานจะเอามาจากเมืองมอญท้ังหมด อยาง
บานแซ นี่ก็อยูเมาะตะมะ ใครอพยพมาจากท่ีไหนกเ็อาช่ือมาดวย นอกจากชาวมอญท่ีอพยพเขามาจะ
นําช่ือหมูบานของตนเองเขามาต้ังช่ือเปนช่ือหมูบานในเมืองไทยแลว ชาวมอญเหลานั้นยังไดนํา
ประเพณีของตนเองเขามาปฏิบัติในเมืองไทยอีกดวย” (สอางคศรี สันติจารี : สัมภาษณ วันท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ) 

จากหนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ นายประยุทธ สิโรดม (2543) มีเนือ้หา
ตอนหนึ่งกลาววา “หมูบานมอญในอําเภอพระประแดงนั้นจําลองรูปแบบมาจากกรุงหงสาวด ี (พะ
โค) เพื่อเปนอนุสรณแกๆชาวมอญในเมืองไทย ดังนั้นจึงเรียกเมืองพระประแดงวา ดนิแดนแหงชาว
รามัญ หรือเมืองของชาวรามัญ (Ramun Town)” โดยมีหมูบานมอญทั้งหมด 17 หมูบาน ดังนี ้
1. บานหัวรอ (กวานอะมัง) อยูท่ีปากคลองลัดโพธ์ิ 
2. บานทรงคะนอง (กวานดอกคะนอง แปลวา ดวงดาว) อยูระหวางบานหวัรอ กับบานโรงเรือ 
3. บานโรงเรือ (กวานโรงเกริง) อยูถัดจากสถานสงเคราะหคนทุพพลภาพ และคนพิการ ไป

ทางดานเหนือ 
4. บานแซ (กวานแซ) อยูบริเวณถนนบานแซ และเพชรหงึส 
5. บานทะมัง (กวานทะมัง) อยูบริเวณถนนบานทะมัง และถนนตองอุ  
6. บานตองอุ (วานตองอุ) อยูบริเวณถนนตองอุ 
7. บานเกร่ิงกราง (กวานเกร่ิงกราง) อยูติดกับวัดจวนราชดํารงคขันธ ฝงตรงขามกับบานเชียงใหม 
8. บานตนเจนิ (กวานตนเจิน) อยูถัดจากบานเกร่ิงกรางไปทางใต ตรงขามกับบานสะพานชาง 
9. บานดัง (กวานดัง) อยูวัดแคกบับานเกร่ิงกราง ติดคลองลัดหลวงดานตะวันออก  
10. บานเตอ (กวานเตอ) อยูถัดจาวัดโมกขไปทางดานใต ติดคลองลัดหลวงดานตะวันออก 
11. บานจั่งบี (กวานจ่ังบี) อยูติดกับแมน้ําเจาพระยา ฝงตรงขามถนนบานเตอ 
12. บานเวฮะราว (กวานเวฮะราว) อยูฝงตรงขามกับวัดโมกข และบานเตอโดยมีคลองลัดหลวงกัน้

กลาง 
13. บานตา (กวานตา) อยูฝงตรงขามกับวัดแค ถัดจากบานเวฮะราวไปทางเหนือ 
14. บานฮะเร่ิน (กวานฮะเร่ิน) อยูฝงตรงขามบานดัง ถัดจากบานตาไปทางเหนือ 
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15. บานสะพานชาง อยูบริเวณสะพานชาง ฝงตรงขามบานตนเจิน 
16. บานเชียงใหม อยูตรงขามฝงถนนวัดกลาง และฝงตรงขามวัดจวนฯ 
17. บานเดิงฮะโมกข (กวานเดิงฮะโมกข) อยูฝงตรงขามกับตัวเมืองพระประแดง 

(อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ นายประยุทธ สิโรดม ท.ธ. 2543 : 14-15) 
 
1.2.) ลักษณะส่ิงปลูกสราง 
ชาวมอญท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย ไมวาจะเปนมอญใหม หรือมอญเกา มักจะอยูรวมกัน

ในสถานท่ีท่ีทางราชการจัดไวใหแตเดิม แตมีจุดเดนท่ีสําคัญสองประการของการต้ังบานเรือนของ
ชาวมอญก็คือ ประการแรกบานเรือนสวนใหญจะต้ังอยูริมน้ํา แมวาจะมีการยายถ่ินท่ีอยูในระยะ
ตอมา บานเรือนท่ีปลูกใหมกย็ังคนต้ังอยูริมน้ําเชนเดิมและประการที่สอง ชุมชนมอญจะตองมีวัดอยู
ในชุมชนอยางนองหนึ่งวัด แตเดิมบานเรือนของชาวมอญในประเทศไทยมีลักษณะคลายคลึงกบั
บานเรือนของคนไทยท่ัวๆไปในสมัยนัน้ คือเปนเรือนไมเคร่ืองผูก ยกพื้นสูง หลังคาทรงจั่ว ใชท้ัง
ไมไผ และไมเนื้อแข็ง มีปนลมแหลม ฝาเฟยม และมุงหลังคาดวยจาก สวนในปจจุบันนัน้
เปล่ียนเปนการมุงสังกะสีและกระเบ้ืองหมดแลว การปลูกบานเรือนของชาวมอญตองเกณฑ และ
โฉลกตามท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา เร่ิมต้ังแตการเลือกเวลาท่ีจะปลูกบาน เลือกที่ดิน ตําแหนงท่ีจะปลูก 
การขุดเสาเรือน ใหตองตามขนาด และสัดสวนท่ีกาํหนด….ตัวบานมักประกอบดวยนอกชาน 
ระเบียง ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การตั้งเสาเรือน ซ่ึงเปนเสาหลักท่ีใชตั้งหิง้บูชาผีเรือน ตัวบานมักจะเปน
บานยกพื้น เคร่ืองเรือนท่ีสําคัญไดแก เส่ือ ซ่ึงทอเองภายในหมูบาน และหมอน ไมคอยมีโตะหรือ
เกาอ้ี โดยท่ัวไปมักจะนั่งรับรองแขกบนเส่ือและการปลูกบานชาวมอญมักจะหันหนาบานไปทางทิศ
เหนือ เนื่องจากกลาวกันวาในสมัยโบราณชาวมอญอพยพมาจากทางทิศเหนือ เม่ือมาอยูในท่ีปจจุบัน
จึงปลูกบานหนัไปทางทิศเหนือ อันเปนท่ีมาของคําวา “มอญขวาง” เนื่องจากแมน้ําสายตางๆใน
ประเทศไทยสวนใหญจะมีแนวจากเหนือไปใต ทําใหตัวบานไปขนานกับแมน้ําลําคลองน่ันเอง 
(สารานุกรมกลุมชาติพันธมอญ 2542 : 43) 

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงกลาวถึงการปลูกเรือนของชาวมอญแถบสาม
โคกซ่ึงไดทรงพบเม่ือคร้ังตามเสด็จไปบางปะอินทางเรือวา “มอญชอบปลูกเรือนขวามแมน้ํา เอา
ดานข่ือลงทางแมน้ําจึงกลาวกันวามอญขวาง แลวคนจึงเอาประดิษฐพดูเปนคําหยาบ มาคิดดูเหน็วา
พวกมอญปลูกเรือนเชนนัน้นาจะประสงคเอาดานข่ือรับแดด เพราะแมน้ําตรงนั้นยาวตามเหนือลงมา
ใตจึงเหน็ขวางแมน้ํา ปลูกเชนนั้นหนัหนาเรือนไปทางทิศเหนือ มีพะไลหลังคาบังลมหนาว ดานใต
ฝาเรือนก็ไมถูกแดดเผาและรับลมทางใต ดูก็เหมาะท้ังส่ีทิศ”    (อางใน สุภรณ โอเจริญ 2541 : 79) 
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 1.3.) กฎหมาย 
ถึงแมวาชาวมอญท่ีอพยพเขามาจะนําท้ังประเพณ ี วิถีชีวิต ลักษณะการปลูกบานเขามา

ปฏิบัติในประเทศไทยดวย แตตัวตนของชาวมอญเหลานี้ก็มิไดสรางความขัดแยงใหเกิดข้ึนใน
ประเทศไทยแตอยางใด “คุณพอ คุณแมเปนมอญแทๆ ไมมีเช้ือไทยเลย แตวาโดยกฎหมายของ
ประเทศไทย   ยกยองคนมอญใหมีฐานะเทาเทียมกับคนไทย จึงไมมีทะเบียนตางดาว คนมอญเขามา
อยูเมืองไทยสมัยไหนสมัยไหนก็ไมมีทะเบียนตางดาวเลย คือใหข้ึนทะเบียนเปนราษฎรไทยหมดเลย 
มีการเกณฑทหารอยางคนไทยทุกอยาง มีสิทธิเทาเทียมกับคนไทยทุกประเภทและตําแหนงท่ีเขามา 
อยางเชนเจาคุณตาเปนพระยา พอมาอยูนี่กม็าเปนพระยาปราบปจจามิตรไง” (สอางคศรี สันติจารี : 
สัมภาษณ วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 

พิสัณห ปลัดสิงห (2543) ไดเขียนเร่ืองเกี่ยวกับชาวมอญท่ีอาศัยอยูในเมืองไทยวา 
“สําหรับคนไทยท่ีมีเช้ือสายมอญนั้น เนื่องจากทุกคนไดสัญชาติไทยสมบูรณตามกฎหมาย การท่ีจะ
ทําอะไร     ก็ตองนึกถึงกฎระเบียบขอบังคับของประเทศไทย ดังนั้นคนไทยเช้ือสายมอญเหลานี้จึง
ไมสามารถดําเนินการในเร่ืองกูชาติไดเหมอืนกับขบวนการมอญอิสระ เพราะจะขัดกับกฎหมาย….
ท่ีวาชาวไทยเช้ือสายมอญที่ไดสัญชาติเปนไทยไปแลวนั้น ตองระลึกอยูเสมอวาองคพระมหากษตัริย
และบรรพบุรุษของชาวไทยในอดีตน้ันไดมีเมตตาปราณตีอชาวมอญเสมอมา ดังนั้นจะตองชวยกนั
เปนหูเปนตา       ปกปองผืนแผนดินไทยนีย้ิ่งดวยชีวิต” 

จากการศึกษาของ สุภรณ โอเจริญ (2541) พบวารัฐบาลถือวาคนมอญมีฐานะเทาเทียม
กับคนไทย คนมอญท่ีเขามาอยูในประเทศไทยน้ัน ทางรัฐบาลไมถือวาเปนชาวตางประเทศ ซ่ึงอาจ
เปนเพราะนับถือศาสนาเดียวกัน ดังเห็นไดจากบันทึกของบาดหลวงชาวฝร่ังเศส คณะมิสซิอองส เอ
ตรองแซร ซ่ึงกลาวถึงเร่ืองราวใน พ.ศ. 2273 วา หามไปเผยแพรคริสตศาสตรแกคนไทย ลาว มอญ
และหามรับคนไทย ลาว มอญ เขารีตเปนอันขาด เพราะ 3 ชาตินี้นับถือศาสนาเดียวกัน คือศาสนาอัน
ศักดิ์สิทธ์ิของคนไทยหมายถึงศาสนาพุทธ นอกจากนี้ชาวมอญที่มีอายุครบ 20 ปตองเปนไพรหลวง 
ทําหนาท่ีรับราชการอยูจนถึงอายุ 60 ป เหมือนกับคนไทยท่ัวไป จึงทําใหคนมอญมีความรูสึกวาพวก
ตนเปนเสมือนกับคนไทยดวยเหมือนกัน การทํางานของชาวมอญแบงเปน 2 ประเภท คือ งานฝาย
ทหารในยามสงคราม และงานฝายพลเรือนในยามสงบ “ในยามศกึสงครามไมวาจะเปนสงคราม
ปองกันพระราชอาณาเขต หรือสงครามขยายพระราชอาณาเขต ไพรหลวงรามัญจะถูกเกณฑเขา
กองทัพรวมอยูกับทัพหนาไปสูรบดวยเสมอ สวนในยามสงบงานท่ีไพรหลวงตองทําระหวางเขาเวร
สวนมากมักเปนงานโยธาเกีย่วกับการทํานบํุารุงบานเมือง สราง และซอมแซมพระราชวังตางๆ 
ตลอดจนขุดคลอง ดังเชนในสมัยรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั โปรดเกลาฯ ให
เกณฑกองรามัญนครเข่ือนขันธไปตัดไมเสารอด เพื่อนําไปซอมแซมทองพระโรง และพระท่ีนั่ง
เมืองลพบุรีใน พ.ศ. 2400 ”  (สุภรณ โอเจริญ, 2541 : 36) 
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 แสดงใหเห็นวาพระมหากษตัริยในสมัยอยธุยาเปนตนมาทรงยกใหคนมอญมีฐานะ       
เทาเทียมกับคนไทย และทําหนาท่ีรวมกับคนไทยท่ัวไป การท่ีชาวมอญไดรับการยอมรับเชนนี้ยอม
กอใหเกิดจิตสํานึกในบุญคุณของพระมหากษัตริยไทย ทําใหชาวมอญปฏิบัติตนในฐานะท่ีเปน
พลเมืองดีตลอดมา โดยท่ีชาวมอญไมเคยสรางปญหาใหรัฐบาลไทยตองหนักใจเหมือนกับกลุมชาติ
พันธุอ่ืน 

  
จากการศึกษาของ ไฉน สนสกุล (2535) พบวา รัฐบาลไทยยังมีนโยบายท่ีมีอิทธิพลตอ

การเจืองจางความเปนตัวตนของชาวมอญอีกดวย นั่นก็คือนโยบายเกี่ยวกับการประกาศใช
พระราชบัญญัติสัญชาติในป พ.ศ. 2456 ซ่ึงเปนพระราชบัญญัติฉบับแรก มีสาระสําคัญคือ 
“กําหนดใหผูท่ีเกิดในพระราชอาณาจักรไทยเปนคนไทย ไมวาจะมีบิดามารดาเปนสัญชาติใด” การ
ท่ีรัฐบาลไทยกําหนดใหสัญชาติแกบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทย ยอมทําใหชาวมอญท่ีเกิดในประเทศ
ไทยมีสัญชาติไทยดวยเชนเดยีวกัน การเปล่ียนจากสัญชาติมอญมาเปนไทยเชนนี้ยอมทําใหชาวมอญ
มีสํานึกเปนพลเมืองไทย และกอใหเกิดความผูกพันทางการเมืองและทางจิตใจตามมา เพราะการท่ี
บุคคลท่ีมีสัญชาติเดียวกนัยอมกอใหเกิดความรูสึกวาเปนหมูพวกเดียวกัน   

จากนโยบายดังกลาวสงผลใหชาวมอญรุนใหมๆรูสึกถึงความเปนตัวตนของชาวมอญ
ลดลง “เด็กรุนใหมเขาไมคิดวาตนเองเปนคนมอญแลว มันกลืนกันไปหมด สมัยนี้คนมอญกไ็ป
แตงงานกับคนสัญชาติอ่ืน ทําใหคนมอญแทๆหายาก” (เยาวภา พิเรนทรทร : สัมภาษณ วันท่ี 3 
มิถุนายน พ.ศ. 2544) 

1.4.) ภาษามอญ 
ในปจจุบันมีผูใชภาษามอญนอยลง เนื่องมาจากอิทธิพลจากนโยบายของทางรัฐบาลใน

สมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยไฉน สนสกุล (2535) ไดศึกษาถึงนโยบายเกีย่วกับการสราง
ลัทธิชาตินิยมไทยและสงเสริมรัฐนิยม ในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) มี
ขอความตอนหน่ึงกลาววา “มีประกาศใชระเบียบกฎหมายเพ่ือการฟนฟูวัฒนธรรมอยางเต็มท่ี โดย
ประกาศใชรัฐนิยมตางๆ เชนการใชช่ือประเทศ ประชาชนและสัญชาติ ฯลฯ ไดกําหนดใหทุกคน
ตองพูด และใชภาษาไทย โดยศึกษาอยางนอยอานออก เขียนได ทุกคนจึงตองถือวา เม่ือเปนสัญชาติ
ไทยก็มีเลือดเนื้อไทย และพูดภาษาไทยอยางเดยีวกันไมแตกตางกนั ประชาชนชาวไทยตองแตงกาย
เรียบรอยตามประเพณนีิยม เปนตน นโยบายดังกลาวเนนใหคนไทยและกลุมชาติพนัธุตางๆ มีความ
รักชาติ และสรางสํานึกในความเปนไทยใหเกิดข้ึน”  

นโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงครามสงผลใหในปจจุบันภาษามอญมีผูใชนอยลงไป
มาก “พูดได แตเขียนไมได พูดไดฟงได แตภาษาลึกๆไมได ไดแตเคยฟงเขาพูดๆกัน ตอนอยู
ตางจังหวัดคุณพอคุณแมไมไดพูด พอเขามาอยูท่ีนี่แลวยายพูด ปาพูด ลุงพูด ถึงจะได เรียกวาไดอยาง
กระทอนกระแทน” (สอางคศรี สันติจารี : สัมภาษณ วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 
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 “ยังพูด ฟงภาษามอญไดอยู แตเขียนไมได ภาษามอญเอาไวพูดเวลาเจอคนมอญดวยกัน 
หรือเวลานินทาคนอ่ืน และภาษามอญพูดไมได เขียนไมได แตสามารถฟงแลวรูความหมายได คือถา
ถามมาเปนภาษามอญ ก็จะตอบเปนภาษาไทย” (โชติมา ยะกาศคะนอง : สัมภาษณ วันท่ี 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 

ดังนั้นอาจกลาวไดวาชาวมอญท่ีอาศัยอยูในตําบลตลาดน้ันยังคงความเปนตัวตนของ
ความเปนมอญอยูโดยนัยยะ ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมของความเปนมอญ และภาษามอญไดถูกเจือ
จางลงจากการไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยและความเปนไทย ซ่ึงเปนผลพวงท่ีเกิดข้ึนตาม
กาลเวลา     จึงไมนาแปลกใจท่ีชาวมอญรุนใหมมีความเขาใจ พูด อาน เขียนและฟงภาษาไทยได
ถนัดชัดเจนกวาภาษามอญ 

แตในปจจุบันมีการตั้งโรงเรียนสอนภาษามอญข้ึนมาเพื่ออนุรักษภาษามอญเอาไว 
“หลานอายุประมาณ 6-7 ขวบ วาสามารถพูดภาษามอญไดบาง อีกท้ังในปจจุบันยังมีโรงเรียนสอน
ภาษามอญท่ีวดัในอําเภอพระประแดง สอนเฉพาะวันเสารและอาทิตย เด็กสวนใหญท่ีไปเรียนก็เปน
ลูกคนจีน   ท้ังนั้น” (พุทธมนต หิรัญเพิ่ม : สัมภาษณ วันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544) 

 
1.5.) ศาสนา ความเช่ือ และการปกครอง 
ถึงแมวาประเทศไทยจะมีนโยบายตางๆท่ีตองการใหชาวมอญมีความเปนตัวตนท่ี

ใกลเคียงกับชาวไทยมากท่ีสุด แตในอดีตชาวไทยกลับไดรับอิทธิพลในหลายๆดานมาจากชาวมอญ 
เชนสถาบันกฎหมาย ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย โดยที่มอญและขอมไดรับอิทธิพล
ดังกลาวมาจากอินเดยี ซ่ึงวฒันธรรมเหลานี้เปนวฒันธรรมฮินดูผสมกับพุทธศาสนามหายาน ส่ิงท่ี
ไทยเราไดรับจากมอญน้ันคือ คัมภีรพระธรรมศาสตร หรือท่ีคนมอญเรียกวา “ธรรมสัตถัม” มาใช
เปนแมบทในกฎหมายไทย    (สุภรณ โอเจริญ, 2541 : 158) 

คัมภีรพระธรรมศาสตรท่ีไทยไดรับจากมอญนี้ มีตนเคามาจากพระมนูธรรมศาสตร หรือ
มานวธรรมศาสตรของอินเดีย ซ่ึงเปนคัมภีรพราหมณของชาวฮินด ู ในพระมนธูรรมศาสตรได
บรรยายถึงอุดมคติของชนท่ีนับถือศาสนาพราหมณซ่ึงตองศึกษาตอเน่ืองกันไปกับการศึกษาพระ
เวท แตเนื่องจากมอญเปนชาวพุทธจงึไดนําพระมนูธรรมศาสตรมายุบและตัดทอนขอความที่มี
ลักษณะของพราหมณออกไป เลือกเฉพาะสวนท่ีเปนหลักกฎหมายท่ีเกีย่วกับการปกครองเพียงอยาง
เดียว เพื่อนํามาปรับเขากับพุทธศาสนา ปรากฏวาลักษณะเร่ืองในพระมนูธรรมศาสตรของอินเดีย 
กับพระธรรมศาสตรหรือธรรมสัตถัมของมอญตางกันและคัมภีรพระธรรมศาสตรก็มีขนาดเล็กวา
พระมนูธรรมศาสตรดวย สวนไทยนั้นนบัถือพุทธศาสนาเชนเดยีวกบัมอญจึงรับคัมภีรธรรมสัตถัม
ของมอญมาใชไดโดยตรง  

ในสวนท่ีเกีย่วกับผูปกครองนั้น ตามทัศนคติของไทยไดถือตามคัมภีรพระธรรมศาสตร 
โดยกําหนดฐานะของพระมหากษัตริยวาทรงเปน “ธรรมิกราช” ดุจดังพระเจามหาสมมติราช          
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แหงคัมภีรพระธรรมศาสตรและคัมภีรพระธรรมศาสตรยังไดบรรยายถึงคุณลักษณะ และบทบาท
ของพระมหากษัตริยไววา 

“พระเจามหาสมมติราชก็ตั้งอยูในราชธรรม 10 ปรการทรงเบญจางคิกะศีลเปนปรกติศีล 
แลอัษะฎางคิกะศีลเปนอุโบสถศีล เมตตากรุณาแกสัตวท้ังปวง แลวทรงพระอุสาหะมะนะสิการะซ่ึง
คําภีรพระธรรมศาสตรเปนนิจกาล ทรงประพฤธิธรรม 4 ประการ คือ พิจารณาซ่ึงความชอบ
ความผิดแหงผูกระทําใหเปนประโยชนแลมิใหเปนประโยชนแกพระอง 1 ทะนุกบํารุงซ่ึงบุทคลผูมี
ศีลสัจ 1 ปรมูลมาซ่ึงพระราชทรัพยโดยยุตธิรรม 1 รักษาพระนครราชเสมาใหศุกเกษมโดยยุติธรรม 
1 เปน 4 ปรการ” (สุภรณ โอเจริญ 2541 : 160) 

ไทยไมไดเช่ือตามขอมวา พระมหากษัตริยเปนพระศิวะหรือพระนารายณอวตารมา          
แตกลับเช่ือตามพระธรรมศาสตรวาพระมหากษัตริยเปนสัญลักษณของธรรมะ คือเปน “ธรรมิกราช” 
สวนพระราชพิธีตางๆท่ีมีพิธีกรรมพราหมณดวย เชน การถวายพระสังวาลยธุรําและพระแสง
ราชาวุธ เปนแตเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศขององคพระมหากษัตริยเทานัน้ จะเห็นไดวา
วัฒนธรรมฮินดูนั้นมิไดแทรกเขาไปในเน้ือหาของวัฒนธรรมไทย ตางกับการรับวฒันธรรมมอญท่ี
สามารถเขากัน    ไดสนิทและผสมกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมไทย (สุภรณ โอเจริญ 2541 : 158-161) 

 
ส่ิงสําคัญท่ีทําใหชาวไทย และชาวมอญมีตัวตนท่ีเหมือนกนัก็คือ “ศาสนาพุทธ” 

เนื่องจากเปนส่ิงท่ีไทยและชาวมอญใชเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวทางจิตใจมายาวนาน จากหลักธรรม คํา
สอนตางๆลวนตองการใหผูปฏิบัติอยูในกรอบแหงความดี มีสติ รูจักการให ท้ังทําบุญ และทําทาน 
ถาเราไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดท่ีอําเภอพระประแดงและเราลองสังเกตตามซุมประตูวัด ซุมประตู
พระอุโบสถ เมรุ หรือศาลาการเปรียญ จะเหน็ไดวาสวนใหญแลวจะเปนช่ือสกุลของชาวมอญน้ัน
เปนผูบริจาคสรางเสียเปนสวนใหญ โดยชาวมอญจะสราง หรือใหเพื่อหวงับุญท่ีจะเกื้อหนนุให
ตนเองไดรับส่ิงดีๆ       ในโลกหนา  

“ชาวมอญชอบสราง สรางวัด สรางโบสถ ซุมประตูวดั หอฉัน ศาลาตางๆ มีเทาไรก็
ทําบุญ เชน เม่ือขายท่ีไดกจ็ะทําบุญใหวดัเปนจํานวนมาก” (สอางคศรี สันติจารี : สัมภาษณ วันท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2544 )  

นอกจากชาวมอญจะเปนคนใจบุญชอบทําบุญทําทานแลว ชาวมอญยังเปนผูมีน้ําใจตอ
เพื่อนเพื่อนมนุษยดวยกนัอีกดวย การมีน้าํใจตอกนัมีผลมาจากหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา คือ
การรูจักการให (สุรินท ทับรอด 2541 : 36) 

 
นอกจากการนบัถือศาสนาพุทธแลว ชาวมอญพระประแดงยังมีตวัตนที่แตกตางจากคน

ไทยออกไปคือ ความเช่ือเร่ืองผีอยางเหนยีวแนน มีเร่ืองเลาเกี่ยวกับท่ีมาในเร่ืองความเช่ือเร่ืองผีของ
ชาวมอญวา ในสมัยบรรพกาลมีเศรษฐีผูหนึ่งมีภรรยา 2 คน ตอมาภรรยาหลวงฆาลูกของภรรยานอย
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ตายเพราะความริษยา ท้ังสองคนจึงอาฆาตซ่ึงกันและกันและกินลูกของอีกฝายสลับกันไปแตละชาติ 
ในท่ีสุดอีกฝายหนึ่งก็ไปเกิดเปนผี อีกฝายหน่ึงก็ไปเกิดเปนมนุษยและมีลูก ฝายผีนัน้ก็ไลตามมนุษย
เพื่อจะกินลูกของมนุษย ฝายมนุษยจึงหนไีปพึ่งพระพุทธองคขณะประทับอยูท่ี เวฬุวนัมหาวิหาร     
พระพุทธองคทรงทราบถึงความเปนมาในอดีตชาติ จึงเทศนาโปรดใหนางผีนั้นไดเห็นถึงโทษของ
การจองเวร นางผีกับมนุษยจึงไดระงบัการจองเวรตอกัน ตอมานางผีนั้นไดไปอยูกับนางท่ีเปน
มนุษยและไดชวยเหลือนางมนุษย จนบังเกิดผลดีมีโภคทรัพยม่ังค่ัง เปนผลพลอยใหขาวปลาอาหาร 
พืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณดีไปดวย นี่จึงเปนเหตุแหงการนับถือผี 

ผีของชาวมอญมีอยู 4 ประเภทไดแก 
1.ผีเรือน (ขะหลกหัย่) ชาวบานเรียกวา “ผีมอญ” ซ่ึงชาวมอญเช่ือวาสิงสถิตอยูท่ีเสาเอก

ของบาน ดังนั้นจึงตองเซนไหวผีเรือนท่ีเสาเอก ผีเรือนก็คือผีบรรพบุรุษ มี 3 คนคือ ผีผูชาย ผีเมีย
หลวง และผีเมียนอย  

2.เจาพอ (เปยะเจ หรือ เปะจุ) ชาวมอญจะบวงสรวงเซนไหวท่ีศาลเจาพอ ซ่ึงจะคุมครอง    
ดูแลคนในหมูบานและบางทีก็ใหโทษ ถามีผูลบหลูดูหม่ิน เจาพอของชาวมอญมีช่ือตางๆตาม
ตํานานท่ีเลาสืบกันมา 

3.ผีท่ีอาศัยอยูตามธรรมชาติ เชนผีตนไม ผีภูเขา ผีแมน้ําเปนตน ผีธรรมชาตินี้ถาคนไมไป
รบกวนบริเวณท่ีมีผีอาศัยอยูก็ไมมีปญหา แตถาไปรบกวนก็อาจทําใหเกิดภยัพิบัตไิด 

4.ผีราย ชาวมอญเช่ือวาผีรายสวนใหญมาจากผูท่ีตายไมดี ผีรายมีหลายอยางและจะทํา
รายใหโทษคนโดยไมมีเหตุผล (สุรินท ทับรอด, 2541 : 43) 

การนับถือผีของชาวมอญพระประแดงก็เหมือนกับชาวมอญโดยท่ัวไป กลาวคือมีการ
นับถือผีท่ีมีความสัมพันธกับระบบตระกูล หรือกลุมเครือญาติ เนื่องจากเครือญาติท่ีอยูในตระกูล
เดียวกันตองนบัถือและเซนไหวผีบรรพบุรุษท่ีเสาเอกของเสาบานตนตระกูลท่ีรับสืบตอผีจากบรรพ
บุรุษ     โดยการสืบตอกนัทางเช้ือสายฝายชายเทานัน้ สวนมากแลวลูกชายคนโตของตระกูลเปน
ผูรับตนผี     แตถาตระกลูไมมีลูกชายรับตนผีตอไป ก็ตองเปนนองชาย หรือบุตรชายคนโตของ
นองชาย ผูท่ีรับตนผีตองประกอบพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษทุกอยาง เชนพิธีรําผี ตนผีตองเปน
ผูทําพิธีและยังมีหนาท่ีดแูลปรกครองกลุมเครือญาติในสายตระกูลเดียวกันไมใหฝาฝนขอหามขอ
ปฏิบัติหรือผิดผี                (สุรินท ทับรอด, 2541 : 45) 

“พอเวลาถึงปลูกหลานก็จะมาเซนไหวผีท่ีบานตนผี หรือบานของลูกชายคนโตของ
ตระกูล จะมีพธีิตางๆมากมาย ตองมีการเตรียมงานกัน ทําใหในปจจุบันไมคอยมีใครเซนผีกัน” (เยาว
ภา          พิเรณทร : สัมภาษณ วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2544)   
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การนับถือผีของชาวมอญนัน้เปนการนับถือผีดี มีจุดประสงคเพื่อใหผีดีชวยปกปองคน
ในภายในครอบครัวใหพนจากภยัตางๆและเปนการแสดงถึงความกตัญูตอบรรพบุรุษของตนเอง 
ถานําประเพณขีองคนไทยเขามาเปรียบเทียบกับการนับถือผีของชาวมอญ นั้นก็คือการทําบังสุกุล 
กรวดน้าํแผสวนกุศลไปยังบรรพบุรุษ เจากรรนายเวรและวิญญาณเรรอน 

พื้นฐานความเชื่อในส่ิงเหนือธรรมชาติของชาวไทยและชาวมอญมีความใกลเคียง 
กลาวคือ ผีตางๆเชน ผีไมไผ ผีเตา เจาปา เจาเขา เทพารักษ หรือนางตานี เปนตน จะมีความเกีย่วพนั
กับธรรมชาติ ท่ีสามารถใหคุณแกผูท่ีประพฤติอยูในกรอบของความดี แตในทางกลับกันกใ็หโทษ
แกผูท่ีลบหลูดหูม่ิน หรือประพฤติไปในทางท่ีผิด การใหโทษนี้จะออกมาในรูปของการไมคุมครอง 
ดูแลบุคคลเหลานั้น (ตามคติความเช่ือ)   

 
ถึงแมวาชาวไทยจะไมมีการนับถือผีอยางชัดเจน(ไมมีพิธีกรรม)อยางชาวมอญ แตชาว

ไทยก็มีการทําบุญบุงสุกุลและทําสังฆทานเพื่ออุทิศสวนกศุลไปยังบรรพบุรุษ หรือการกรวดน้ําเพื่อ          
แผสวนบุญ สวนกุศลไปยังผูท่ีลวงลับไปแลว เจากรรมนายเวร และสัมภเวสีท้ังหลาย  

คติความเช่ือของชาวไทยและชาวมอญเหลานี้มีความคลายคลึงกันในเร่ืองความเช่ือหลัง
การตาย โดยมีการเช่ือมโยงกับพระพุทธศาสนาอยางแนบแนน ดังจะเห็นไดจากหลังจากการทําบุญ  
จะตามดวยการสวดแผเมตตา และกรวดน้ํา จึงถือวาการทําบุญนั้นเสร็จสมบูรณ 

ศาสนาและคตคิวามเช่ือเหลานี้มีความสําคัญและมีอิทธิพลในการสรางการผสม
กลมกลืนใหเกดิข้ึนระหวางชาวไทยและชาวมอญ เนื่องจากความใกลเคียงกันของความหมายในวิถี
ปฏิบัติ ทําใหสามารถเขาใจในพิธีกรรมของแตละฝายไดไมยาก 

 
1.6.) อาหาร  
 นอกจากในเร่ืองของศาสนาและความเช่ือท่ีท้ังชาวไทยและชาวมอญมีพื้นฐานทาง

ความคิดท่ีใกลเคียงกันมาต้ังแตในอดีตแลว ยังมีสวนอ่ืนๆของการดํารงชีวิตประจําวันของชาวไทย
และ   ชาวมอญท่ีมีตัวตนใกลเคียงกัน คือเร่ืองของอาหารการกินท่ีใกลเคียงกันใน เชนมีขาวเปน
อาหารหลัก  ,รสชาติ, เคร่ืองปรุง, เคร่ืองเทศ และกรรมวิธีการประกอบอาหาร ท้ังนีอ้าจเนื่องมาจาก
ภูมิประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ีทําใหเมืองไทย และเมืองมอญ มีวัสดุข้ันพื้นฐานใน
การนํามาประกอบอาหารท่ีคลายๆกัน 

“บานมอญสวนใหญจะตองมีน้ําพริก ผักจิ้ม ติดครัวไวตลอดและยังมีพวกแกงสมตางๆ   
ซ่ึงก็ทําเหมือนๆเหมือนๆกับแกงสมของคนไทย เพียงแตใสผักตางกัน เชน ลูกกระเจี๊ยบ หรือลูกมะ
ส้ัน เปนตน” (พุทธมนต หิรัญเพิ่ม : สัมภาษณ วันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544) 

ชาวไทยกับชาวมอญมีความสัมพันธกันมาชานาน ทําใหอาหารหลายๆชนิดมีลักษณะ
คลายคลึงกัน แตก็มีอาหารมอญอีกหลายชนิดท่ีมีเอกลักษณะเฉพาะและยังคงมีการสืบทอดทํากันอยู
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ในชีวิตประจําวัน อาหารประจําสํารับท่ีชาวมอญก็คือ น้ําพริก เชนน้ําพริกกะป น้ําพริกแดง น้ําพริก
ปลายาง กินกบัผัก เชนยอดฟกทอง มะเขือเปราะ และลูกมะเดื่อ ท้ังกินสดๆ นํามาตม หรือดอง       
แลว แตประเภทของนํ้าพริก ในบางคร้ังอาจมีเคร่ืองเคียง เชนไขตม ถ่ัวลิสงค่ัวโรยเกลือ ปลาสลิด 
ปลาชอนแหง หรือเน้ือเค็มประกอบอยูดวย สวนประเภทของแกงนั้นมีท้ังแบบแกงท่ีใสกะทิและ
แกงที่ไมใสกะทิ แตท่ีนยิมกนัมากก็คือแกงสม ผักท่ีนิยมนํามาทําแกงสมมักเปนผักท่ีมีเมือก และมี
รสเปร้ียว     เชน กระเจีย๊บเขียว(บอกระตาด) กระเจี๊ยบแดง(ฮะเจบ) มะตาด(ฮะเปรา) ผักปลัง(อะเนิง
ลาน) ลูกมะส้ัน(อะลอด) เปนตน แลวแตวาจะเปนฤดูกาลของพืชผักชนิดใด (สารานุกรมกลุมชาติ
พันธุมอญ, 2542 : 58) 

 
ความเปนตัวตนของชาวมอญท่ีแสดงออกมาในชีวิตประจําวันในปจจุบัน ไมวาจะเปน

ช่ือหมูบาน เชนหมูบานทะมัง , ช่ือถนน เชนถนนบานแซ, กฎหมาย, ศาสนา, ความเช่ือ และอาหาร 
นั้นเปนส่ิงท่ีชาวมอญรุนปจจุบันยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมา แตก็มีความเจือจางลงไปมาก เนื่องจาก
ชาวมอญเหลานี้อยูภายใตสภาวะแวดลอมของความเปนไทยมายาวนาน จนกระท่ังอิทธิพลตางๆ
ของประเทศไทย ไมวาจะเปนกฎหมาย, วิถีชีวิต, ส่ือมวลชน เขามามีอิทธิพลเหนือตัวตนดั่งเดิมของ      
ชาวมอญ  

 
ถึงแมวาในปจจุบันตัวตนท่ีชาวมอญแสดงออกมาจะมีความเจือจางลงไปกวาแตกอน       

แตถึงกระนัน้ในชวงเทศกาลสําคัญ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต ตัวตนของชาวมอญก็กลับมา
แสดงออกใหเห็นอยางเดนชัดอีกคร้ัง   

 
2.ความเปนตัวตนท่ีแสดงออกมาในชวงเทศกาล งานประเพณีตางๆ   
ประเพณตีางๆของชาวมอญเปนส่ิงท่ีชาวมอญตําบลตลาดมีการแสดงออกมาใหคน

ภายนอกเห็นไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต ท่ีมีท้ังเคร่ืองแตงกาย อาหาร ประเพณี
และการละเลนตางๆท่ีเปนตัวส่ือถึงความเปนตัวตนของชาวมอญออกมาใหเห็น  

 
“ประเพณีของชาวมอญเปนส่ิงสําคัญท่ีแสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะของมอญท่ีแตกตาง   

ไปจากไทย แตถึงอยางไรก็ตามวัฒนธรรมประเพณีของท้ังสองเช้ือชาติก็ยังคงมีความใกลเคียงกัน
คอนขางมาก เนื่องจากท้ังมอญและไทยจะไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณจากอินเดีย ทําใหรับ
เอาคติ ความเชื่อเกี่ยวกับการทําพิธีตางๆ เพื่อความเปนสิริมงคลในชีวิต นับต้ังแตแรกเกิดจนส้ินชีวิต
และไดกระทําติดตอกันมาจนกลายเปนประเพณีท่ียดึถือปฏิบัติกันมาจนกระท้ังในปจจุบัน” (โชติมา 
ยะกาศคนอง : สัมภาษณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544)  
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“ไทยเรานั้นถือเอาวันสงกรานตเปนวันข้ึนปใหมเชนเดยีวกับมอญ เชนมีการทําบุญท่ีวัด 
สรงนํ้าพระ รดน้ําดําหัวและขอพรจากผูใหญ ทําบังสุกุลเพื่อแสดงความกตัญูท่ีมีตอบรรพบุรุษเปน
ตน แตส่ิงท่ีแตกตางกันก็คือรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ เชน ชาวไทยจะทําบุญเล้ียงพระท่ีวดัใน
ตอนเชา ชาวมอญก็เชนกัน แตชาวมอญมีการสงขาวสงกรานตในตอนเชาเพิ่มเขาไปดวย หรือการ
แหหงส ธงตะขาบนั้นเปรยีบเสมือนการสืบทอดศาสนา, รําลึกถึงพระพุทธเจาและการระลึกถึง
บรรพบุรุษของตนเอง(ชาติมอญ) การทําบุญของท้ังชาวไทยและชาวมอญมีจุดประสงคอยางเดียวกนั
ก็คือบุญ หรือความด”ี (สอางคศรี สันติจารี : สัมภาษณ วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 

 
ส่ิงท่ีสามารถบงบอกถึงความเปนตัวตนของชาวมอญไดกคื็อ การประกอบพิธีกรรม

ตางๆของชาวมอญ จากการสัมภาษณโชตมิา ยะกาศคนอง กลาววา “เอกลักษณของชาวมอญนั้น
แสดงออกอยางชัดเจนเม่ือถึงเวลางานประเพณีตางๆ เชนงานสงกรานต งานเขาพรรษา ออกพรรษา
และ          เอกลักษณท่ีชัดเจนที่สุดคือ วัฒนธรรมของมอญท่ีมีอยู ไมวาจะเปนเส้ือผา อาหาร 
การละเลน หรือภาษาพดู”  (สัมภาษณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 

“สัญลักษณของมอญจะแสดงออกมาใหเหน็ไดชัดเจนท่ีสุดจะอยูในชวงเทศกาลและงาน
ประเพณตีางๆ….มีความภูมิใจในความเปนมอญ ภูมิใจมาก ถามีคนถามวาเปนคนสัญชาติอะไร          
ก็จะบอกวาเปนคนสัญชาติมอญและจะแสดงออกถึงความเปนมอญอยางชัดเจนเม่ืออยูในชวง
เทศกาล หรือชวงงานประเพณี….ประเพณ ี หรือพิธีกรรมบางอยางจะหยุดปฏิบัต ิ ถาหากคนเฒาคน
แกในบานส้ินบุญ แตก็คิดวาถายังคงปฏิบัติพิธีกรรมอยูก็ควรจะกระทําใหถูกตองและสมบูรณ เพื่อ
เปนสิริมงคลแกตนเอง และครอบครัว”  (พุทธมนต หิรัญเพิ่ม : สัมภาษณ วนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 
2544) 

“คิดวาตนเองยงัคงเปนคนมอญอยู…มีความภูมิใจมากที่เปนชาวไทยเช้ือสายมอญและยิ่ง
รูสึกภูมิใจเม่ือมีคนเรียกวา คนมอญ เนื่องจากประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณ ี ภาษาของชาติ
มอญนั้นมีมานานและเปนเอกลักษณ” (โชติมา ยะกาศคนอง : สัมภาษณ วัน ท่ี28 พฤษภาคม พ.ศ. 
2544) 

 
จากการสังเกตภายในงานหรรษารามัญ วันท่ี 6 เมษายน 2544 เวลา 19.00 น.ณ โรงเรียน

อํานวยวิทย  เนื่องในงานหรรษารามัญ 1  คร้ังท่ี 2 ภายในงานมีการเล้ียงโตะจีนจํานวน 96 โตะ (เพื่อ
ความสะดวกในการจัดเล้ียง)(สัมภาษณโชติมา ยะกาศคะนอง) ภายในงานมีการแสดงตางๆ เชน การ
แสดงดนตรีมอญ การรําประเภทตางๆของมอญ ผูคนสวนใหญท่ีเขามารวมงานจะแตงกายตามแบบ
ฉบับมอญแท คือ ผูชายจะผัดแปงท่ีหนา สวมเส้ือเช๊ิตคอกลม มีลายดอก มีสีสันฉูดฉาด นุงโจง

                                                           
1 งานของชาวมอญที่จัดขึ้นเพ่ือเปนการพบปะ กระชับสัมพันธระหวางชาวมอญใหคงอยู โดยจัดขึ้นปละครั้ง 
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กระเบนสีสันสดใสเชนกันและคาดเอวดวยเข็มขัดท่ีทําจากโลหะ(เงิน ,นาก) หรือคาดผาขาวมา ใส
ถุงเทาและสวมรองเทาหนัง บางคนจะถือไมเทา สวนผูหญิง เกลาผมมวย ใชปนปก สวมเส้ือแขน
กระบอกสีสันสดใส นุงผาส้ิน คาดเอวดวยเข็มขัดท่ีทําจากโลหะและมีผาแพรคลองคอ ชาวมอญท่ี
แตงตัวตามแบบดั้งเดิมนัน้สวนใหญจะเปนผูใหญ (อายปุระมาณ 30 ปข้ึนไป) 

สวนการแตงกายของเด็กๆท่ีเขารวมในงานนี้ มีบางสวนท่ีแตงกายตามแบบชาวมอญ แต
สวนใหญจะเปนการแตงกายแบบสากล 

นอกจากน้ียังมีการใชภาษามอญในการสนทนาบางเล็กนอยในกลุมของผูใหญและ
ผูสูงอายุ สัญลักษณของชนชาติมอญที่มีอยูในงานนี้ท่ีเดนชัดอีกชนดิคือ หงส ซ่ึงเปนสัญลักษณ
ประจําชาติมอญ และมีธงตะขาบจากวดัตางๆแขวนแสดงไวตามอาคารเรียนจํานวน 9 ช้ินใหผูเขามา
รวมงานไดชม 

นอกจากงานหรรษารามัญท่ีทางกลุมชาวมอญท่ีพระประแดงจัดข้ึนเพื่อแสดงออกถึง
ความเปนตัวตนของชาวมอญแลว ยังมาวันสงกรานตซ่ึงเปนวันสําคัญประจําปท่ีชาวมอญตางให
ความสนใจ จากการสังเกตในวันท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2544 เวลา 6.30 น. พบวา ชาวมอญบางสวนเร่ิม
ดวยประเพณสีงขาวสงกรานตไปตามวดัตางๆท่ีเปนวัดมอญ จํานวน 13 วัด ขาวสงกรานตนั้น
ประกอบดวยอาหารคาว หวาน 10 อยาง วางอยูในถาด โดยอาหารแตละอยางใสไวในถวยเล็กๆ เม่ือ
จัดเตรียมขาวสงกรานตเรียบรอยแลว ก็จะใหสมาชิกภายในบานท่ีวางชวยกนันําขาวสงกรานไป
ถวายพระ การถวายน้ันก็เหมือนกับการถวายขาวพระทัว่ๆไป เนื่องจากปจจุบันมีครอบครัวท่ียังคง
สงขาวสงกรานตเหลืออยูเพยีงไมกี่ครอบครัว ซ่ึงครอบครัวดังกลาวเปนครอบครัวท่ียังคงยึดม่ันใน
ประเพณีมอญไวอยางเหนยีวแนน และเปนบางครอบครัวเปนผูนําทางความคิดของชาวมอญใน
พื้นท่ีอีกดวย 

ในสวนของชาวไทยก็มีการทําอาหาร ทําขนมเพ่ือทําบุญ และแจกญาติสนิทมิตรสหาย 
เชนขนมจีนน้าํยาน้ําพริก แกงไก หรือแกงเปด เปนตน สวนขนมนั้นกจ็ะเปนพวกทองหยอด 
ฝอยทอง กลวยไข และกระยาสาทร ซ่ึงกระยาสาทรน้ีมีสวนที่คลายกาละแมตรงท่ี คนในครอบครัว
จะตองชวยกนักวน ชวยกนัทุบใหเปนแผน ส่ิงนี้เปนการเสริมสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในคน
ครอบครัว และคนชุมชนไดเปนอยางด ี

จากนั้นเวลา 10.30 ประชาชนท้ังชาวไทยและชาวมอญตางเดินทางกันเขาไปทําบุญ
ภายในวัดทรงธรรมวรวิหาร เคร่ืองแตงกายของประชาชนท่ีเขามาทําบุญท่ีสวมใสกันในงานถวาย
ภัตตราหารสวนใหญเปนตามแบบสมัยนยิม มีแตเพียงผูเฒาผูแกท่ียังคงสวมใสเส้ือผาตามแบบเดมิ
อยู ขอแตกตางระหวางเคร่ืองแตงกายของชาวไทยและชาวมอญท่ีเห็นไดชัดทีสุ่ดจะเห็นไดจาก
เส้ือผาของผูหญิง คือชาวมอญจะสวมเส้ือแขนกระบอก นุงผาส้ินและทําผมมวย สวนหญิงชาวไทย
จะสวมเส้ือคอปกและ   นุงผาถุง สวนผูชายท้ังชาวไทยและชาวมอญนั้นจะแตงกายคลายกัน คือ 
สวมเส้ือเช้ิต นุงกางเกงขายาว และบางคนจะมีผาขาวมาคาดเอว 
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หลังจากเสร็จจากการถวายภัตตาหารเพลแลว ชาวมอญก็จะเตรียมตัวเพื่อเขารวมขบวน
แหหงส ธงตะขาบ โดยเร่ิมต้ังขบวนแหหงส ธงตะขาบ ท่ีโรงเรียนอํานวยวิทย เวลาประมาณ 14.30 
น. โดยมีการนําเอาหงสซ่ึงเปนสัญลักษณของชนชาติมอญมารวมขบวนแห และธงตะขาบท่ีเปน
สัญลักษณของการนอบนอมตอพระพุทธเจา นํามาต้ังขบวนดวย ซ่ึงธงตะขาบดังกลาวจัดทําข้ึนโดย
วัดมอญท่ีอยูในพ้ืนท่ีจํานวน 13 วดั และมีการประกวดในเร่ืองของความสวยงามอีกดวย 
นอกจากน้ันยงัมีนางสงกรานตนั่งไปกับขบวนรถบุพชาติ ซ่ึงรถบุพชาตินี้ แตละหมูบานจะเตรียม
ตกแตงกนัอยางเต็มท่ี เพื่อเขารวมพิธี ในขบวนแหจะมีผูรวมขบวนท่ีแตงกายตามแบบของชาวมอญ 
(ผูชายจะสวมเสื้อลายดอก นุงโสรง ถือไมตะพด ผูหญิงสวมเส้ือแขนกระบอก นุงผาซ่ิน ถือรม) รวม
ขบวนไปดวย รวมความยาวของขบวนแหท้ังหมดประมาณ 800-1,000 เมตร  

การแหหงส ธงตะขาบน้ันจะเริมตนท่ีโรงเรียนอํานวยวิทย เดินแหไปรอบๆบริเวณ
เทศบาลเมืองพระประแดง เม่ือธงตะขาบของวัดใดเดินมาจึงวัดของตนเองก็จะแยกตัวเขาไปในวัด
ของตน เพื่อนาํธงตะขาบน้ันข้ึนไปติดไวบนเสาท่ีจัดเตรียมไว ขบวนแหจะส้ินสุดลงที่วัดทรงธรรม
วรวิหาร ซ่ึงเปนวัดสุดทาย หลังจากนัน้ก็เปนเร่ืองของแตละวดัท่ีจะดําเนนิการประเพณีของตน
ตอไป 

ระหวางการแหนั้นทางอําเภอจะทําการปดถนนในบริเวณท่ีขบวนแหจะตองผาน สอง
ขางทางมีผูรอชมขบวนแหอยางมากมาย ซ่ึงท้ังประชาชนในพืน้ท่ีเอง(ชาวไทย และชาวมอญ) และ
ประชาชนนอกพื้นท่ีท่ีเดินทางเขามาชมในหมูผูรอชมขบวนแหมีการสาดน้ําตามประเพณีกนั
เล็กนอย       นอกจากนี้ทางอําเภอและเทศบาลพระประแดงยังไดจัดเจาหนาท่ีตํารวจและอาสาสมัคร
ปองกันภยัฝายพลเรือนเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เชนการปดกั้นการจราจรบริเวณท่ี
ขบวนแหจะตองผาน การใหขอมูลแกนักทองเท่ียว เปนตน 
 ในชวงเย็นชาวมอญก็จะแยกยายกันไปเยีย่มเยยีนญาติผูใหญและทําบุญเพื่ออุทิศสวนบุญ
สวนกุศลไปยงับรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว 
   

จากการสังเกตในวนัท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2544 เวลา 20.40 น. ผูทําวิจัยเดนิทางเขาไปเกบ็  
ขอมูลท่ีวัดคันลัด ซ่ึงเปนวดัมอญ แตเปนวัดมอญท่ีตั้งอยูนอกเขตตําบลตลาด เพือ่ทําการสังเกต
ประเพณกีารเลนสะบาของชาวมอญ เดิมทีในเขตตําบลตลาดน้ันเคยมีการเลนสะบากันทุกป             
แตปจจุบันไมมีบานใดเปดบอนสะบาอีก เนื่องจากการจดับอนสะบานั้นเปนเร่ืองท่ีตองมีการ
จัดเตรียมงานกันหลายข้ันตอน ไมวาจะเปนการตกแตงบอน การหาเงินสนับสนุน (ในปจจุบันไดรับ
เงินสนับสนุนจาก อบต.) และการเตรียมคนเพ่ือแสดงสะบา (ตองมีการซอมกอนแสดง) จึงทําใหใน
ปจจุบันมีนอยบานท่ีเปดบอน บานท่ีเปดบอนสะบาไดนั้นจึงเปนบานท่ีมีฐานะดีและมีบริเวณใตถุน
บานท่ีกวางขวาง สามารถรองรับไดท้ังสถานท่ีจัดบอน และผูท่ีเขาไปชม  
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บอนสะบาอีกประเภทท่ีมีการแสดงคือ บอนท่ีเกิดจากการรวมตัวกนัของคนในหมูบาน   
ในการจดัเตรียมงาน โดยใชสถานท่ีโลง แจงในการสรางบอน ซ่ึงทุกอยางจะเหมือนบอนสะบาท่ีอยู  
ใตถุนบานทุกอยางและจากคําบอกเลาของผูเฒาผูแกชาวมอญในเร่ืองของการเปดบอนสะบาท่ีใตถุน
บาน เพราะเด็กๆท่ีเลนสะบาจะไดอยูในสายตาและทําใหผูท่ีเขามาชมเกิดความเกรงใจ ไมคะนอง
จนเกนิไป ลักษณะบานของชาวมอญท่ัวไปจะมีชองอยูตามพ้ืนกระดานและทําบานพับปดไว เพื่อ
สามารถเปดดูความเรียบรอยของใตถุนบานไดเม่ือตนอยูบนบาน 

จําลอง เกตุเภา ไดกลาวไววา “ชาวมอญมีการละเลนท่ีมีข้ึนในวันสงกรานต คือสะบา      
ในอดีตการเลนสะบานี้นอกจากเลนเพื่อความสนุกแลว ยังเปนการเปดโอกาสใหหนุมสาวไดมี
โอกาสพบปะกันโดยอยูภายในสายตาของผูใหญ” (สัมภาษณ วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2544) 

คมศร จันตาคํา ใหความคิดเหน็เพิ่มเติมวา “แตในปจจุบันการเลนสะบาเปนเพียง
การละเลนเพื่อเปนการสืบสานประเพณีของบรรพบุรุษมอญเอาไวเทานัน้ กลาวคือตัวแสดงท่ีใชใน
ปจจุบัน มีการใชเด็กชาวไทยรวมแสดงดวย แตถึงกระนั้นการเลนสะบาก็ยังไดรับความสนใจจาก    
ชาวไทยท้ังใน และนอกพื้นท่ีเปนอยางมาก” (สัมภาษณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544) 

จากการสังเกตพบวาส่ิงท่ีบอนสะบาทุกบอนจะตองมีนอกเหนือดอกไมท่ีใชตกแตงก็คือ 
หงส 2  ไมวาจะเปนหงสท่ีเปนตัว หรือธงรูปส่ีเหล่ียมผืนผาสีแดง มีรูปหงสอยูตรงกลาง หงสของ    
ชาวมอญนั้นจะมีความแตกตางจากหงสท่ีอยูในวรรณคดไีทยคือ หงสมอญจะมีรูปรางเหมือนเปด   
ตามลําตัวจะมีลวดลายสวยงาม บริเวณหัวจะมีลักษณะเหมือนกับหงสในวรรณคดีไทย 

บอนสะบาแตละบอนจะเร่ิมแสดงเวลา 20.30 น.โดยประมาณและเลิกเวลา 23.30 น.     
โดยประมาณ ซ่ึงแตละบอนจะมีผูชมหมุนเวียนกันไปประมาณบอนละ 40-50 คน 

ในปจจุบันประเพณีท่ีชาวมอญทําการสืบทอดกันมาเหลานี้มีประชาชนใหความสนใจใน
การเขาชมเปนจํานวนมาก แตคณะผูจัดงานท่ีเปนชาวมอญกลับมีนอยลงไปเร่ือยๆ เนื่องจากงาน
ประเพณตีางๆ ท้ังงานแหหงส-ธงตะขาบ การสงขาวสงกรานต หรือการเปดบอนสะบานั้นตองใช
ท้ังทุน เวลาและผูคนในการเตรียมงานเปนจํานวนมาก   
 

การรักษาเอกลักษณของความเปนมอญไวได กลายเปนจุดขายทางดานการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของทางหนวยงานภาครัฐ ดังจะเห็นไดจากการจัดขบวนแหท่ียิ่งใหญในทุกๆป โดยม ี     
เงินทุนสนับสนุนจากท้ังทางอําเภอและเอกชนเพ่ือสงเสริมในการจดังาน การจัดงานตามประเพณี
ของทางอําเภอเปนเร่ืองท่ีมีการโฆษณา การขายสินคา และการสงเสริมตนเอง(องคกร บริษัท หาง
รานตางๆ) สอดแทรกอยูดวย….การพัฒนาทางดานวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นในอําเภอพระประแดง เกดิ
จาก  วัฒนธรรม ประเพณีของมอญ เนื่องจากทางการไดมีการสงเสริมอยางตอเนื่อง แตคนมอญที่

                                                           
2 ภาคผนวก ค. หนา 137 
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ยังคง     ยึดม่ันในวัฒนธรรมของตนเองมีมุมมองท่ีตางออกไป ส่ิงท่ีพวกเขาปฏิบัติอยูนั้น เขา
ตองการท่ีจะ     สืบสานประเพณีท่ีมีความงดงามเอาไว รวมถึงสืบสานอยางถูกตองและส่ือสาน
ความหมายของ         กิจกรรมตางๆตามแบบที่บรรพบุรุษของพวกเขาไดปฏิบัติกันมา (โชติมา ยะ
กาศคนอง : สัมภาษณ   วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 

ทางภาครัฐ และเอกชนท่ีเหน็ความสําคัญในประเพณีท่ีชาวมอญเคยปฏิบัติกันมา ตางเขา
มารวมสืบสานประเพณีตางๆของชาวมอญและในปจจบัุนหนวยงานเหลานี้ก็เขามารวมจัดงานตางๆ    
ในทุกๆป จึงทําใหชาวมอญมีความม่ันใจวาประเพณีของพวกเขาจะไมสูญหายไป  

“กลัววาวัฒนธรรมและประเพณีอันดงีามจะหายไปเหมือนกัน เพราะวาเดก็รุนใหมเขา    
ไมคอยสนใจ แตก็ยังมีศูนยวฒันธรรม มีหนังสือและยังมีอําเภอท่ียังคงจัดงานอยูเปนประจํา 
ถึงแมวาจะไมละเอียดเทาของเดิม แตกย็ังดีท่ียังคงสืบสานอยู” (โชติมา ยะกาศคนอง : สัมภาษณ 
วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 

ในขณะท่ีคุณพุทธมนต หิรัญเพิ่ม ไดกลาวไววา “ไมกลัววาวฒันธรรม ประเพณตีางๆ
ของมอญจะสูญหาย เนื่องจากปจจบัุนมีศูนยวัฒนธรรมเปนสถานท่ีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ”  
(สัมภาษณ วันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544)  

ดังนั้นวัฒนธรรม และประเพณีอันดงีามของชาวมอญไมนาจะสูญหายไป หากแตในทาง
ปฏิบัติแลว การดําเนินตามขนบธรรมเนียม ประเพณีอาจลดนอยลง 

 
นอกจากประเพณีตางๆท่ีเปนเคร่ืองบงช้ีถึงความเปนตัวตนของชาวมอญแลว อาหารยัง

เปนอีกส่ิงหนึง่ท่ีแสดงออกมาถึงความเปนมอญไดเปนอยางด ี อาหารของชาวมอญท่ีนิยมประกอบ
ข้ึนในชวงเทศกาลเชน แกงปลาลูกโยน แกงบอนซ่ึงนิยมทําในงานบุญ เชนงานบวช แกงกลวย แกง
ลูกตาล แกงใสผักบุง พุทราและเผือก นอกจากน้ียงัมีอาหารจากตางถ่ินท่ีเขามาขายในตลาดอีก
มากมาย         แตเดิมสํารับกับขาวของชาวมอญนิยมใสในกระบะไมรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุรัส ขนาน
ดานละประมาณ 50 เซนติเมตร เรียกวา “อะบะ” แตในปจจุบันไมคอยมีใชกันแลว 

จากหนังสือเร่ืองสารานุกรกลุมชาติพันธุมอญ มีขอความตอนหนึ่งท่ีกลาวถึงอาหารท่ี
ชาวมอญประกอบจข้ึนในชวงเทศกาลสงกาลวา ในชวงเทศกาล ชาวมอญจะมีอาหารที่พิเศษทั้ง
อาหารคาว และอาหารหวาน เชน  

ขาวแช ภาษามอญเรียกวา “เปงสงกาน” เปนอาหารสําคัญในเทศกาลสงกรานต เพราะ
เช่ือกันวาขาวแชเปนอาหารบริสุทธ เปนสิริมงคล การปรุงขาวแชนัน้จะใชขาวสารทําการเก็บกาก
ขาวและส่ิงสกปรกออกใหหมด แลวจึงนําไปซาวนํ้า 7 คร้ัง จากนั้นจากนั้นจึงนําไปหุง แลวขัดเมือก
ออกใหหมดจนขาวด ี แลวนาํลงแชในน้ําอบดอกมะลิ กจ็ะไดขาวแชหอมเย็นใจ โดยเก็บไวในหมอ
ดิน กับขาวท่ีนํามารับประทานกับขาวแชนั้นแตละถ่ินก็จะมีวิธีทําและเครื่องเคียงแตกตางกันไปตาม
ธรรมเนียมนิยมและวัสดุท่ีหาไดในแตละทองถ่ิน แตท่ีนยิมเปนแบบแผนดั้งเดิมมี 7 อยาง คือ หัว
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ผักกาดเค็มผัดกับกะทิ กระเทียมดองผัดกบัไข ปลาชอนแหงปนข้ัว เนื้อเค็มผัดหวาน มะมวงยํา ผัด
หม่ี ไขเค็ม ในบางทองถ่ินอาจตัดอาหารบางอยางออก แลวเพิ่มบางอยางเขาไป ในปจจุบันมีการนํา
อาหารอื่นๆท่ีใชรับประทานกับขาวตมมารับประทานแทนก็ได เชน หมูแผน หมูหยอง กุนเชียง เปน
ตน  

ชาวมอญจะแบงสํารับขาวแชออกเปน 3 สํารับ คือ สํารับท่ี 1 นําไปถวายบูชาเทวดา
อารักษ ทาวมหาสงกรานต เจาท่ีเจาทาง รวมท้ังนางสงกรานตท่ีศาลเพียงตาหนาบาน สํารับท่ี 2 จะ
นําไปถวายพระตามวดัใกลๆบาน โดยจะพยายามนําขาวแชไปถวายพระและสามเณรใหไดมากวัด
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพราะถือวามีโอกาสทําบุญในประเพณีนี้เพยีงปละคร้ังเทานั้น โดยเช่ือวาเม่ือ
พระสงฆฉันขาวแชนัน้แลว ชาวบานจะรูสึกเย็นสบาย และชวยคลายรองจากผลบุญนี้ สํารับสุดทาย
จะสงไปตามบานญาติผูใหญท่ีเคารพนับถือ และเพื่อนบาน เปนการแสดงความยินดใีนโอกาสวัน
ข้ึนปใหม โดยในบางบานจะทําตลอดท้ัง 3 วัน คือวันท่ี 13, 14, และ15 เมษายน แตบางบานก็ทํา
เพียงวันเดียวคือวันท่ี 13 เมษายน 

จากการสังเกตพบวา มีชาวมอญเพียงไมกี่ครอบครัวท่ียังคงทําการสงขาวแชไปยงัวัด
มอญ อาจเนื่องมาจากภายในสํารับขาวแชนั้นประกอบดวยอาหารจํานวน 7 อยาง จึงตองใชเวลาใน
การเตรียมอาหารไวลวงหนา และการไปสงจะตองใชคนหลายคนกระจายไปสงยังวัดตางๆ  

ขนมจีนน้ํายา เปนอาหารท่ีมีกําเนิดในชาติมอญ เรียกวา “หะนอมจนิ” หะนอมแปลวา
เสน จินแปลวาสุก แตคนไทยไดเรียกเพีย้นเปน “ขนมจีน” ซ่ึงเปนอาหารท่ีนิยมรับประทานกัน
ท่ัวไป แตเดิมชาวบานเขาจะทํากินกนัเอง แตในปจจุบันหาซ้ือไดงายตามทองตลาดท่ัวไป สวนแกง
ท่ีใชรับประทานกับขนมจีนนั้นมี 2 ชนิดคือ น้ํายา และนํ้าพริก โดยที่ท้ังสองสูตรนี้เปนสูตรดั่งเดิม
ของคนมอญมาแตโบราณ 

กาละแม หรือ “กวานฮะกอ” เปนขนมมอญโบราณท่ีทําในชวงเทศกาลสงกรานต โดย    
กาละแมสวนหน่ึงบงไวเพื่อนําไปทําบุญถวายพระท่ีวดั เพื่อเปนกุศลผลบุญแกผูทําขนมและอุทิศแด
บรรพบุรุษ ญาติพี่นองของตน อีกสวนหนึง่นําไปมอบใหแกปูยาตายาย ญาติผูใหญ และญาติพี่นอง 
ตลอดจนผูท่ีตนนับถือ ซ่ึงเปนการแสดงถึงน้ําจิตนํ้าใจท่ีมีความเอ้ืออาทรตอกันและยังเปนการเสริม
ใหเดก็รุนใหมไดรูจักผูหลักผูใหญในหมูบาน ตลอดจนบานเรือนของญาติมิตรดวย สวนสุดทายจะ
เก็บไวกินเองท่ีบาน ไวแจกผูอ่ืน หรือเก็บไวรับรองแขกที่มาเยี่ยมเยยีนในชวงนี ้กาละแมเปนขนมท่ี
ทํายาก ตองใชเวลาและแรงงานมากในการทํา ยิ่งเม่ือถึงเวลากวนยิ่งตองใชแรงงานมากเพราะความ
เหนยีวหนืดของขนม จึงทําใหมีการออกแขกลงแรงในหมูคนรูจักกนั กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมหนึ่งท่ี
ชวยสรางความสัมพันธ และความสามัคคีใหเกดิข้ึนในชุมชน 

“ปจจุบันไมคอยมีใครกวนกาละแมเอง ท่ีแจกๆกนัก็ซ้ือมาท้ังนั้น สมัยกอนท่ีบานกก็วน
เอง ตองมีการเตรียมท้ังคนที่จะมาชวยกนักวน ท้ังของท่ีใชกวน ตองใชเวลากอนกวนมาทําใหไม
คอยมีใครกวนกาละแมกันแลว” (โชติมา ยะกาศคนอง : สัมภาษณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 
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สําหรับขนมหวานอ่ืนๆก็มีหลายชนิด อาทิ ลอดชองนํากะทิในงานบวชหรืองาน
ทอดกฐิน เม็ดแมงลักน้ํากะทิในงานศพ กระยาสารทในวันตรุษสารท ขาวตมลูกโยนในวันออก
พรรษา            ขาวเหนยีวแดง ขาวเมาทอด ขาวเหนยีวแดงงา เปนตน (สารานุกรมกลุมชาติพันธุ
มอญ, 2543 : 64) 

อาหารตางๆของชาวมอญที่ไดมีการทะข้ึนในชวงเทศกาลสงกรานตเปนอาหารท่ีบงบอก
ถึงความเปนตัวตนของชาวมอญไดอยางชัดเจน เนื่องจากความแตกตางในรูปแบบ รสชาติ และ
วิธีการทําอาหารท่ีแตกตางไปจากของชาวไทย ประกอบกับการทอาหารเลานี้จะตองทําข้ึนเฉพาะใน
วันสําคัญๆเทานั้น ทําใหอาหารเหลานี้มีความโดดเดนขึน้มา 

ความเปนตัวตนท่ีแสดงออกมาในชวงเทศกาลสงกรานตของชาวมอญตําบลตลาด         
เปนการแสดงออกท่ีทําใหเหน็ถึงเอกลักษณในดานประเพณ ี การละเลนและอาหาร ของชาวมอญที่
ไดมีการปฏิบัติสืบทอดกันมา จนเปนส่ิงท่ีบุคคลท่ัวไปยอมรับวาเปนของชาวมอญ ส่ิงเหลานี้จงึ
เปรียบเสมือนเคร่ืองดึงดูดและเปนตัวสงเสริมการทองเท่ียวท่ีพระประแดง โดยในปจจุบันทาง
อําเภอและเทศบาลเมืองพระประแดงไดเขามารวมมือในการจัดเตรียมงานประเพณีสงกรานต ทําให
ตัวตนของ      ชาวมอญ   ท่ีมีการแสดงออกในชวงวนัสงกรานตมีความชัดเจนข้ึนมาจากการ
ประชาสัมพันธของทางอําเภอและเทศบาลเมืองพระประแดงน่ันเอง   
 
สวนท่ี 3 การพัฒนาท่ีเกิดขึ้นในตําบลตลาด ท่ีมีผลกระทบตอ การผสมกลมกลืนและความเปน
ตัวตนของชาวมอญ 

จากการวิจัย ผูวิจัยพบวาการพัฒนาท่ีเกดิข้ึนในตําบลตลาดสามารถจัดเปนหมวดหมูได 5 
ประเด็นคือ 

1.ท่ีอยูอาศัย และส่ิงแวดลอม จากการสังเกตในดานการสื่อสารพบวา บานเรือนของชาว
มอญและชาวไทยท่ีเปนบานเกามีลักษณะเปนบานไม หลังคาจั่วทรงสูงและมีใตถุนสูง จะต้ังหัน
หนาบาน หรือประตูบานออกนอกถนน เนื่องจากถนนในสมัยนี้คือคลองในสมัยกอนท่ีถูกถมเพื่อ
สรางถนน ในปจจุบันบานเกามีเหลือนอยเต็มที เพราะกลายเปนบานตึกตามสมัยนิยมเสียเปนสวน
ใหญ     อีกทั้งราคาไมในปจจุบันมีราคาแพง 

ลักษณะท่ีอยูอาศัยในบริเวณตําบลตลาดน้ันยังคงมีบานเรือนทรงโบราณท้ังทรงไทยและ
ทรงมอญใหเห็นอยูบาง ซ่ึงต้ังปะปนอยูกับบานสมัยใหม หองแถว ตลาดสดและอาคารพาณชิย           
ท่ีมีการปลูกสรางข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตองการที่อยูอาศัยท่ีเพิ่มข้ึน จึงทําใหท่ีดินเปลามีราคา
คอนขางสูง นมินตพร ยะกาศคนอง กลาวถึงสภาพแวดลอมในปจจุบันวา “ปจจุบันการเดินทาง การ
ดํารงชีวิตสะดวกข้ึน ปลอดภัยข้ึน บานกป็ลูกติดๆกัน” (สัมภาษณ วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2545) ซ่ึง
มีความแตกตางจากในอดีตอยางมาก  
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บุญเพ็ง วิชัยโย กลาววา“เม่ือประมาณ 50 ปกอนพระประแดงยังเปนเมืองท่ีเงียบสงบ 
ผูคนไมพลุกพลาน เพราะการเดินทางไมสะดวก สะพานขามคลองก็ไมมี ตองใชเรือ ทําใหคนท่ีอยู
รวมกันถึงจะไมรูจักชื่อ แตกจ็ะรูจักหนากนัแทบทั้งนัน้” (สัมภาษณ วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2545 ) 

ตําบลตลาดมีพื้นที่ท่ีเปนท้ังท่ีอยูอาศัยและแหลงพาณิชย โดยมีถนนนครเข่ือนขันธเปน
ตัวกั้งกลาง โดยบริเวณฝงถนนบานแซจะเปนท่ีอยูอาศัยเสียสวนใหญ จะมีก็แตเพยีงรานคาในอาคาร
พาณิชยท่ีตั้งอยูริมถนนเทานัน้ สวนอีกฝงจะเปนตลาดสดขนาดใหญ มีผูคนมากหนาหลายตาเขามา
ทําการคาขาย ทําใหประชาชนท้ังสองฝงถนนมีวิถีชีวิตท่ีแตกตางกนัโดยส้ินเชิง อีกท้ังชาวมอญสวน
ใหญจะอาศัยอยูบริเวณซอยบานแซ จึงทําใหความเปนตัวตนของประชาชนชาวตําบลตลาดมีความ
แตกกนัดวย ส่ิงท่ีเห็นไดชัดเจนก็คือ อาชีพ คนท่ีอยูฝงบานแซจะมีสวนใหญอาชีพท่ีเกี่ยวกับรับ
ราชการ       เปนพนกังานของรัฐวิสาหกิจและเอกชน แตก็มีบางสวนท่ีประกอบอาชีพคาขายใน
ตลาด สวนฝงตลาดน้ันเปนไปดวยความคึกคักจากพอคาแมคาท่ีอยูตามแผงลอยและในบริเวณท่ีทาง
เทศบาลจัดให โดยท่ีบริเวณตลาดน้ีจะมีพอคาแมคาจากคนในบริเวณรอบและตางพืน้ท่ีเขามาคาขาย 
จึงทําใหมีความหลากหลายทางดานประชากรมากกาวาฝงบานแซ “ฝงถนนบานแซสวนใหญเปนท่ี
อยูอาศัย เปนบานเชา” (โสภา โสภิสเข่ือนขันธ : สัมภาษณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2545) 

“เม่ือพื้นท่ีบริเวณรอบๆกลายเปนที่อยูอาศัย เปนชุมชน มีโรงงานอุตสาหกรรมอยูท่ีฝง
สําโรง ทําใหมีผูคนมากมายเดินทางผานบานเรามากข้ึน ทําใหตลาดเติบโต มีงานใหทําและมีคนเขา
มาอยูมากข้ึน ท้ังคนไทย คนจีนมาอยูรวมกนั” (เยาวภา พิเรณทร : สัมภาษณ วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 
2544) 

สมศรี วรรณะ กลาวถึงการยายเขามาอยูอาศัยของคนนอกพ้ืนท่ีวา “ตอนหลังนี้มีคน
แปลกหนาเขามาอยูมาก มาเชาบานอยู เพราะใกลท่ีทํางาน….คนมอญแทๆไมคอยมีเทาใด มีคนจนี
อาศัยอยูมากกวา มีท้ังจีน ท้ังลาว ชาวมอญแทๆขายท่ีไปอยูท่ีอ่ืน” โดยท่ีคุณวิไล ศรีบํารุงกลาวเสริม
วา “มีบานเชามาก แตไมคอยวุนวาย เนื่องจากใชเปนท่ีนอนอยางเดียว กลางวันกไ็ปทํางาน” 
(สัมภาษณ วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2545) 

นมนตพร ยะกาศคนองไดกลาวถึงสาเหตุท่ีทําใหชาวมอญในตําบลคตลาดมีจํานวนลด
นอยลงไปวา “ปจจุบันมีคนมอญนอยลง บางก็ตาย บางก็ยายท่ีอยู อยางคุณพอก็ยายไปอยูท่ีบางพลี 
ลักษณะของบานเปล่ียนแปลงไป มีคนจากที่อ่ืนเขามาอยูอาศัยมาก” (สัมภาษณ วันท่ี 22 มกราคม 
พ.ศ. 2545) 

พื้นที่ในตําบลตลาดมีท้ังท่ีอยูอาศัย รานคา อาคารพาณิชยตั้งอยูปนกัน แตตลาดสดจะอยู
แยกจากกัน โดยมีถนนนครเข่ือนขันธเปนเสนแบง ดังนั้นผูคนฝงตลาดจะคึกคักกวาฝงท่ีอยูอาศัย 
ประกอบกับตําบลตลาดมีท้ังอูรถประจําทาง ทาเรือและทาแพขนานยนต ทําใหมีผูคนผานไปผานมา
มากในเวลาเชาและเยน็ อุกฤษฏ ทองสุนทร กลาวถึงตลาดพระประแดงวา“มีคนเขามาอยูอาศัยท้ัง
เชา และซ้ือ, เขามาทํางานและเปนทางผานในการเดินทาง….ในตลาดมีของขายทุกอยาง ไมตอง
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ออกไปนอกพืน้ท่ีก็ไมอดตาย นอกจากน้ียังมีคนภายนอกเขามาซ้ืออีกดวย” (สัมภาษณ วันท่ี 16 
มกราคม พ.ศ. 2545) 

ชาตรี ฮาวรังษีกลาววา “ในอดีต (ประมาณ 50 ป) ตําบลตลาดเปนเพยีงตําบลเล็กๆ ไมมี
สาธารณูปโภคท่ีดีเทาใด เม่ือเทียบกับกรุงเทพมหานคร แตกอนมีผูแทนคนเดียว แตปจจุบันมีตั้ง 6 
คน แตตอจากนั้นมาตําบลตลาดเติบโตอยางรวดเร็ว ท้ังทางดานธุรกิจการคา การจราจร วัฒนธรรม       
การศึกษา ท่ียูอาศัย” (สัมภาษณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2545) 

ขอความจากอรุณ บุญศิริวัฒนไดเสริมวา “เม่ือ 60 ปกอนมีไฟฟาใชแลว แตกอนใช
หลอดไส ไมคอยสวาง….แตกอนไมมีน้ําประปาตองหาบนํ้าจากบอหลังบานมาใช แลวตองแกวง
สารสม” (สัมภาษณ วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2545) 

“เม่ือสัก 60 ปกอนยังไมมีไฟฟาใช แตพอเร่ิมมีไฟใชก็ยังไมคอยสวาง ยังเปนหลอดไส
อยู พอฝนตกทีไฟก็ดับม่ัง ติดม่ัง เพราะเปนไฟฟาท่ีใชเคร่ืองปนไฟ” (ชาตรี ฮาวรังษี : สัมภาษณ 
วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2545) 

คุณศรีประภา สนธิขันธ กลาวถึงจุดเร่ิมตนของการพัฒนาวา “ประมาณป 2520 มีการ
พัฒนาในดานตางๆอยางชัดเจน ท้ังในดานการเมืองการปกครอง สถานท่ี อาชีพ การพัฒนามีผลให
ประชาชนตองปรับตัวเอง เชน ชาวมอญตองปรับเปล่ียนเร่ืองการแตงกาย การศึกษา  ภาษา ชีวิต
ความเปนอยู….เม่ือสะพานชางสรางเสร็จ ประมาณ 30 ปท่ีผานมา คนเร่ิมเดินทางเขาในพระ
ประแดง     มากข้ึน บางก็เขามาซ้ือของในตลาด บางก็เดนิทางผานไปฝงสําโรง หรือเขามาอยูอาศัย 
ทําใหมีคนแปลกหนาเพิ่มข้ึนเร่ือย เลยบอกไมไดวาตอนไหนมีคนเขามาอยูมาก เขาเขามาอยูเร่ือยๆ” 
(สัมภาษณ วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2545) 

อุกฤษฏ ทองสุนทรกลาวถึงสภาพแวดลอมในอดีตวา “แตกอนเปนซอยแคบๆ เปน
ทางเดินไมเล็กๆ ไมคอยมีคนอยู ตอมาเร่ิมเปนชุมชนท่ีมีความหนาแนนข้ึน ชาวมอญเร่ิมขายท่ี ชาว
จีนท่ีทํา  การคาในพ้ืนท่ีซ้ือท่ีเพื่อเปนท่ีอยูอาศัย(สมัยกอนอาศัยอยูในหองแถว ในตลาด) และคน
ภายนอกเร่ิมเขามาซ้ือท่ีอยูอาศัย เปนการขยายชุมชนแบบคอยเปนคอยไป” (สัมภาษณ วันท่ี 16 
มกราคม           พ.ศ. 2545) 

 
แตมีขอขัดแยงจาก นมนตพร ยะกาศคนอง ในเร่ืองของการพัฒนาตําบลตลาดวา “มีการ

พัฒนาข้ึน แตไมดีเทาใด เปนการพัฒนาแบบผิวเผิน ส่ิงแวดลอมก็ไมดี เปนการแกปญหาเฉพาะ
หนา”  (สัมภาษณ วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2545) 

“พอพระประแดงเจริญข้ึนเร่ิมมีปญหาส่ิงแวดลอมท้ังน้าํเสีย เสียงดัง อากาศไมด ี และ
ถนนก็อันตรายจากรถท่ีผานไปผานมามากขึ้น” (นมนตพร ยะกาศคนอง: สัมภาษณ วันท่ี 22 
มกราคม     พ.ศ. 2545) 
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จากการที่มีผูคนเขามาอยูอาศัยมมากเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหตําบลตลาดเจริญเติบโตข้ึน       
มีสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณข้ึน มีหลายๆอยางท่ีใกลเคียงกับกรุงเทพฯมากข้ึน ทําใหในปจจุบันตําบล
ตลาดเปนเมืองท่ีพลุกพลาน จากปริมาณคนท่ีอยูอาศัยและเดินทางสัญจรผานไปผานมา ท่ีมีปริมาณ
มากในแตละวนั 
 

การสังเกตของผูวิจัยพบวาความเจริญท่ีเกดิข้ึนในตําบลตลาดสงผลใหวิถีชีวิต ความ
เปนอยูของประชาชนในพื้นท่ีเปล่ียนไปอยางมาก การดํารงชีวิตของคนรุนใหมไมแตกตางจากคน
กรุงเทพฯมากนัก มีความเจริญทางดานวัตถุมากมาย เชน เคเบิลทีวี อินเตอรเน็ทคาเฟ รานเกมส
คอมพิวเตอร คาราโอเกะ หรือรานอาหารตางๆ หรือแมแตการแตงกายของเด็กรุนใหมก็เขายุคสมัย 
สายเดี่ยว เกาะอกก็มีใหเห็นบาง รานคาท่ีมีอยูมากมายสามารถรองรับความตองการขั้นพื้นฐานของ
คนในพืน้ท่ี และผูท่ีสัญจรไปมาไดอยางพอเพียง  

“สังคมบางสวนของตําบลตลาดจึงเปนสังคมเปด เนื่องจากมีการเปดรับผูคนจากตาง
พื้นที ่ และส่ือตางๆอยางเต็มท่ี แตในบางพื้นท่ีของตําบลตลาดเองก็ยังคงไวซ่ึงความเงียบ สงบ 
โดยเฉพาะบริเวณฝงบานแซ ท่ีตรงนี้สวนใหญจะเปนท่ีพักอาศัย ดังนั้นในบริเวณน้ีจึงพอมี
ครอบครัวขยายใหเห็นอยูบาง อาจกลาวไดวาตําบลตลาดน้ันมีสังคม 2 รูปแบบเหล่ือมลํ้ากันอยู คือ  

- สังคมเปด หมายถึงสังคมของคนท่ีทํามาคาขายอยูฝงตลาด 
- สังคมปด หมายถึงสังคมฝงบานแซ ท่ีเปนท่ีพักอาศัยเสียเปนสวนใหญ 
ท้ังสองสังคมน้ีถูกแบงแยกจากกันโดยถนนนครเข่ือนขันธ 3  แตพื้นที่ท้ังสองฝงน้ีมี      

ความเจริญไมไดดอยไปกวากันเลย” (สอาคศรี สันติจารี : สัมภาษณ วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544)  
 
จากหนังสือแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพระประแดง ประจําป 2545 มีขอความตอนหน่ึง

กลาววาในตําบลตลาดน้ันมีสาธารณูปโภคไวบริการประชาชนในหลายๆดาน ประกอบดวย 
1.การไฟฟา การใหบริการดานไฟฟาภายในตําบลตลาดอยูในการควบคุมของการไฟฟา

นครหลวง สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดนมีเทศบาลเปนผูดูแล ซอมแซม
หลอดไฟ ดวงไฟสาธารณะ ตางๆใหอยูในสภาพดีอยูตลอด 

2.การประปา ท่ีตําบลตลาดอยูในความควบคุม ดูแลของการประปานครหลวงตากสิน     
ซ่ึงประเภทของผูใชสวนใหญถูกจัดรวมไวในประเภทท่ีอยูอาศัยและรองลงมาเปนธุรกิจตางๆ       
เนื่องจากภายในตําบลตลาดมีบานพักอาศัย และรานคาเปนจํานวนมาก 

3.การไปรษณยีโทรเลข ภายในจังหวัดสมุทรปราการมีท่ีทําการไปรษณียโทรเลขอยูทุก
อําเภอ สามารถใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง สวนท่ีเขตอําเภอพระประแดงนั้นมี 3 แหงคือ 
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- ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขพระประแดง  
- ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขสําโรงใต 
- ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขปากลัด 
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูรอบๆบริเวณตําบลตลาด เปนปจจยัหนึ่งท่ีทําใหตําบลตลาด

มีผูเขามาอยูอาศัยและผานไปผานมา รวมท้ังการจับจายใชสอยสินคาข้ึนพื้นฐานกันอยางคึกคัก         
โดยเฉพาะในชวงเชาและชวงเย็น ทําใหประชาชนบางสวนมีงานทํา(คาขาย)ในพ้ืนท่ีของตนเอง 

 
2)จราจร 
เสนทางการคมนาคมท่ีชาวตําบลตลาดใชเดินทางสูพื้นท่ีตางๆมี 2 ชนิดคือ ทางบกและ 

ทางน้ํา ทางบก 
ถนนสายหลักท่ีอยูในพ้ืนท่ีตาํบลตลาดและเปนเสนทางเช่ือมตอไปสูพื้นท่ีอ่ืนๆมีดังนี ้
- ถนนศรีเข่ือนขันธ 
- ถนนนครเข่ือนขันธ มานิตย ชูสถาพรกลาวถึงถนนสายนี้ในอดีตวา “เม่ือ 50-60 ป 

กอนถนนนครเข่ือนขันธยังเปนถนนดินลูกรัง พอฝนตกทีก็ล่ืนมาก รานคาสองขางทางก็เปนบานไม 
คนก็ไมพลุกพลานเม่ือปจจุบัน มลพิษก็ไมมี” (สัมภาษณ วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2545) 
 อรุณ บุญศิริวัฒนกลาวถึงสภาพสองขางถนนสายนีว้า “สมัยกอนสองขางทางเปนบานไม 
ไมเปนตึกอยางสมัยนี ้ถนนก็เปนถนนราดยางมะตอย” (สัมภาษณ วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2545) 

- ถนนพระยาพายัพพิริยะกจิ 
- ถนนหลังปอมแผลงไฟฟา 
- ถนนเพชรหึงส 
- ถนนทรงธรรม 
 
นอกจากถนนที่อยูในตําบลตลาดแลว ยังมีถนนท่ีเช่ือมโยงระหวางตําบลตลาดไปยัง

กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการอีกหลายสายซ่ึงประกอบดวย 
-ถนนปูเจาสมิงพราย (ทางหลวง 3268) แยกจากถนนสุขุมวิทท่ีสถานีตํารวจภูธร ตําบล

สําโรงเหนือไปทางทิศตะวนัตก จนถึงฝงแมน้ําเจาพระยาตรงขามกับท่ีวาการอําเภอพระประแดง      
ซ่ึงตองในแพขนานยนตเปนพาหนะในการนํารถขามฝง  

-ถนนเพชรหึงส-บางกอบัว ถนนสายน้ีเร่ิมตนจากท่ีวาการอําเภอพระประแดง ผานตําบล
ทรงคะนอง ตําบลบางพ่ึง ตําบลบางยอ ตําบลบางกะเจา ตําบลบางกอบัว ส้ินสุดท่ีริมแมน้ําเจาพระยา 
ตรงขามกับทาเรือคลองเตย การเดินทางจากจดุนีไ้ปสูคลองเตยจะตองใชเรือยนตเปนพาหนะ             
ซ่ึงสามารถรองรับไดเพียงผูโดยสาระเทานั้น 
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-ถนนสุขสวัสดิ์ (ทางหลวงหมายเลข 303) เร่ิมตนจากวงเวียนใหญ ผานอําเภอพระ
ประแดงไปยังปอมพระจุลจอมเกลา ตําบลแหลมฟาผา มีถนนแยกเขาองคพระสมุทรเจดีย ริมฝง
แมน้ําเจาพระยา ตรงขามกับศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสายน้ีมีทางแยกเขาสูตําบลตลาด
จึงทําใหการตดิตอกับกรุงเทพฯเปนไปไดโดยงาย จากการใหสัมภาษณของคุณประสิทธ์ิ สุดใจนาค 
กลาววา“พอมีถนนตัดจากถนนสุขสวัสดิ์เขามายังไมมีสะพาน ตองใชเรือขาม หรือใชสะพานหมุน 
แตพอมีสะพานขามการจราจรก็สะดวกข้ึน มีคนผานไปผานมามากขึ้น” (สัมภาษณ วันท่ี 13 
มกราคม         พ.ศ. 2545) 

มานิตย ชูสถาพร กลาวถึงการคมนาคมของตําบลตลาดวา “ป 2513 มีการตัดถนนจาก
ถนนสุขสวัสดิ์เขามีท่ีพระประแดง แตยังไมมีสะพานขาม ตองใชเรือ” (สัมภาษณ วนัท่ี 13 มกราคม 
พ.ศ. 2545) 

วิภา คําแสงกลาวเสริมวา “แตกอนสะพานท่ีขามมาจากวัดกลางเขาเรียกกนัวา สะพาน
คด เพราะวาเม่ือตัวสะพานมีโคงหักศอกเกิดอุบัติเหตุบอย สะพานท่ีใชกันอยูนี้เปนสะพานท่ีสอง….      
การคมนาคมท่ีสะดวกมีสวนทําตลาดขยายตัวข้ึน เพราะทําใหมีคนเดินทางผานเขาออกมากข้ึน           
มีการหมุนเวียนสินคามากข้ึน” (สัมภาษณ วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2545) 

บุญเพ็ง วิชัยโย กลาวเสริมถึงคุณประโยชนของสะพานขามคลองลัดหลวงวา “พอมี
สะพานขามคลองลัดหลวง คนเดนิทางสะดวกข้ึน  มีคนเขามาอยู มาซ้ือของมากข้ึน” (สัมภาษณ 
วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2545) 

ชาตรี ฮาวรังษี กลาวปจจยัท่ีทําใหตําบลตลาดเจริญข้ึนวา “พอมีสะพานชางทําใหตลาด
เจริญข้ึนมากคึกคัก กอนมีสะพานพระประแดงเปนสังคมปด การคาเงียบมาก” (สัมภาษณ วันท่ี 9 
มกราคม พ.ศ. 2545) 
 ในสวนนี้ถือไดวาสะพานขามคลองลัดหลวงมีความสําคัญตอการพัฒนาตําบลตลาดเปน
อยางมาก เนื่องจากทําใหการเดินทางจากฝงสุขสวัสดิ์เขามายังตําบลตลาดงายข้ึน 

การคมนาคมของประชาชนภายในพ้ืนท่ีตําบลตลาดนอกจากใชรถยนตสวนตัว
จักรยานยนต แลวยังสามารถใชบริการรถโดยสารประจําทาง ไดแก บริการโดยสารขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพฯและบริการรถยนตโดยสารของบริษัทเอกชน เปดควบคูกันท้ังรถโดยสาร
ขนาดใหญและขนาดเล็ก นอกจากน้ีตามซอยตางๆก็มีรถจักรยานยนตรับจางบริการรับสงอยูตลอด 

รถโดยสารประจําทางท่ีเปนประชาชนท่ังในพ้ืนท่ีและผูคนท่ีสัญจรไปมาใชบริการอยู
เปนประจําไดแก  

- สาย 6 และ ปอ. 6 เร่ิมตนจากทานํ้าพระประแดง ถึงเทเวศร หรือบางลําพู 
- สาย 82 เร่ิมตนจากทาน้ําพระประแดง ถึงพาหุรัต หรือบางลําพู 
- ปอ. 82 เร่ิมตนจากทาน้ําพระประแดง ถึงสนามหลวง 
- สาย 138 และ ปอ. 138 เร่ิมตนจากทาน้ําพระประแดง ถึงขนสงหมอชิต 
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การสัญจรทางบกท่ีชาวพระประแดงใชกันอยูในปจจุบันนอกท้ังรถยนต รถจักรยานยนต 

และรถโดยสารประจําทางแลว ในอดีตท่ีตําบลตลาดเคยมีรถรางไวคอยบริการอีกดวย ชาตรี ฮาว
รังษี ไดกลาวไววา “เม่ือประมาณ 5-6 ขวบเห็นมีรถรางวิง่ผานหนาราน แตจําไมไดวาวิ่งจากไหนไป
ไหน เพราะวายังเด็กอยู” (สัมภาษณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2545) 

“เม่ือ 60-70 ปมาแลวมีรถรางวิ่งผานหนาราน ไปลงทาเรือท่ีคลองลัดหลวง” (อรุณ บุญศิ
ริวัฒน : สัมภาษณ วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2545) 

จากการสังเกตการจราจรในตําบลตลาดมีความคับค่ังมาก เนื่องจากมีรถท่ีวิ่งผานเขามา
เพื่อไปลงแพขนานยนตเปนจํานวนมาก ทําใหในปจจบัุนตําบลตลาดเปนพืน้ท่ีท่ีมีมลพิษทางอากาศ
และทางเสียงเกิดข้ึน รวมท้ังอันตรายจากรถบรรทุกท่ีวิ่งผาน 

 
ทางน้ํา 

เสนทางคมนาคมทางนํ้าท่ีมีความสําคัญ มีดังนี ้
1.แมน้ําเจาพระยา เปนแมน้ําสายหลักของประเทศไทย ไหลผานหลายจังหวัดในภาค

กลางของประเทศ จนถึงจังหวัดสมุทรปราการท่ีอําเภอพระประแดง อําเภอเมือง และอําเภอพระ
สมุทรเจดีย และส้ินสุดท่ีอาวไทย ดังนั้นจงึมีเรือเดินสมุทรขนาดใหญจากตางประเทศแลนผาน เพือ่
ขนถายสินคาเขา-ออกประเทศ ท่ีทาเรือคลองเตย  

2.คลองลัดหลวง ตั้งอยูทางทิศตะวนัตกของแมน้ําเจาพระยา เลียบแนวเขตเทศบาล ไหล
ผานเช่ือมแมน้าํเจาพระยาท้ังดานทิศเหนือ และทิศใต ทางทิศเหนือของคลองลัดหลวงนั้นสามารถ
เดินทางเขาสูกรุงเทพได ท่ีทาเรือสาธุประดิษฐ โดยมีเรือหางยาวไวบริการรับ-สงผูโดยสาร สวน
ทางดานทิศใตนั้นไหลลงสูแมน้ําเจาพระยาทางดานอาวไทย 

เนื่องจากตําบลตลาดต้ังอยูระหวางสองฝงแมน้ําเจาพระยา ดังนัน้การเดินทางไปยัง
กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ นอกจากจะใชการเดนิทางทางบกแลว ยังสามารถใชการสัญจรทางน้ํา
ไดอีก ซ่ึงเปนการเดินทางท่ีสะดวกอีกประเภทหนึ่ง การขามฝงแมน้ํามีท้ังเรือขามฝง ท่ีมีไวบริการผู
ท่ีเดินทางไปทํางาน หรือเดินทางกลับบานและแพขนานยนต สําหรับบรรทุกรถประเภทตางๆ
โดยเฉพาะรถบรรทุกท่ีขนสงวัตถุดิบตางๆเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอําเภอพระประแดงและ
สําโรง           และขนสงผลิตภัณฑไปสูพืน้ท่ีตางๆ  

สมศรี วรรณะ กลาวการเดินทางออกไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆในอดีตไววา “การเดินทางเขา
กรุงเทพฯ หรือไปท่ีอ่ืนๆตองใชเรือในการเดินทาง เนื่องจากบานเราเปนเกาะ ถนนกลางตลาดก็เปน
ถนนดินลูกรัง ยังเปนชนบทยู” (สัมภาษณ วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2545) 
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การเดินทางทางนํ้าท่ีมีอยูในตําบลตลาดมีอยู 3 เสนทางคือ  
1.ทาหิน โดยคุณวิไล ศรีบํารุงกลาวถึงทาหินวา “แตกอนมีเรือแจวจากทาหินขามไปฝง

สําโรง  เร่ิมมีคนเดินทางสัญจรผานไปมา ทําใหของในตลาดเร่ิมขายด”ี 
2.ทาวัดพระยาปราบฯ หรือทาเรือแดง(ทาเรือ MMB) คุณชาตรี ฮาวรังษีกลาวถึงการ

สัญจรทางน้ําในอดีตวา “มีเรือ MMB หรือเรือมอเตอรโบต หรือเรือแดง มีทาเรืออยูตรงสะพานชาง 
ตรงนี้เปนศูนยรวม เนื่องจากมีคนมาใชบริการมาก เพื่อเดินทางไปถนนตก” ในปจจุบันเรือMMB 
นั้นไมมีแลว จะมีก็แตเพยีงเรือหางยาวท่ีใหบริการในเสนทางเดิมท่ีเรือ MMB เคยวิ่ง 

3.แพขนานยนตท่ีเปดใหบริการอยูในปจจุบันสงผลกระทบมายังชาวตําบลตลาด              
เปนอยางมาก มานิตย ชูสถาพร ไดกลาววา “แพขนานยนตมีแตสรางความเดือดรอนใหชาวพระ
ประแดง         ท้ังทําใหรถติด อันตรายมากเพราะมีรถสิบลอขามจํานวนมาก อากาศก็แย ถนนกแ็คบ 
พอสะพานใหมสรางเสร็จนาจะทําใหปญหาเร่ืองการเดนิทางหมดไป” (สัมภาษณ วันท่ี 13 มกราคม 
พ.ศ. 2545) 

 “แพขนานยนตเปนตัวทําใหวุนวายและเดอืดรอน แตกเ็ปนตัวชวยสงเสริมใหเกดิ
อุตสาหกรรมข้ึนและเปนเสนทางในการสงสินคาไดสะดวก (ลดคาใชจาย)” (ศรีประภา สนธิขันธ : 
สัมภาษณ วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2545) 

“แพขนานยนตทําใหรถติด รถระบายไมสะดวก เนื่องจากเปนเมืองทางผาน” (นมนตพร 
ยะกาศคนอง : สัมภาษณ วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2545) 

จากการสังเกตพบวาแพขนานยนตเปนทางเลือกหนึ่งของรถท่ีตองการเดินทางไปฝง
สําโรงเลือกใชและการเดนิทางเพื่อไปลงแพจําเปนตองเดินทางผานเขาตลาดพระประแดง จึงเปน
เหตุใหในพระประแดงมีปริมาณรถผานเขามาก 

 
วิภา คําแสงไดกลาวเปรียบเทียบระหวางเรือขามฟาก และแพขนานยนตใหฟงวา “เรือ

ขามฟากมีสวนทําใหคนเดินทางผานเขามาท่ีตลาดเปนจํานวนมาก ทําใหมีการจับจายใชสอยกัน แต
แพขนานยนตไมนาจะมีผลตอเศรษฐกิจ เพราะวามีแตรถผานเขามาเทานั้น แถมยังทําใหรถติดอีก
ตางหาก และอันตรายเพิ่มข้ึนอีกดวย” (สัมภาษณ วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2545) 
 

การพัฒนาท่ีเกดิข้ึนในตําบลตลาดมีท้ังผลดีและผลเสีย ผลดีก็คือการคาขายท่ีเกิดข้ึน 
ประชาชนมีรายได สวนผลเสียคือ สภาพแวดลอมไมด ี ผูคนพลุกพลานและท่ีสําคัญคือ ความเปน
เมืองเขามาทําใหวฒันธรรมประเพณีอันดงีานเร่ิมมีความสําคัญลดนัอยลง    
 
 
 

DPU



3)ประเพณ ี
ตําบลตลาดเปนพื้นท่ีท่ีมีวัฒนธรรมของชาวมอญที่แสดงออกมาอยางโดดเดนและ          

มีช่ือเสียงมาต้ังแตในอดีต โดยท่ีพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นท่ีท่ีมีประชาชนจากตางเช้ือชาติอาศัยอยู
รวมกัน แตก็มิไดมีปญหาขัดแยงกนัใหญโตลุกลามเปนปญหาระหวางเช้ือชาติแตอยางใด 

มีแตเพยีงปญหาท่ีเกิดจากความไมเขาในกันในเร่ืองความเช่ือสวนบุคคล อุกฤษฏ ทอง-
สุนทร กลาววา “อดีตมีปญหาแอบแฝงในเร่ืองของความเช่ือ ความไมเขาใจกันของเจาของบาน        
(นาเปยก) กับชาวมอญในพืน้ท่ี เชน สมัยกอนหลังบานมีศาลที่เรียกวา “ศาลเจาพอหนุม” เปนศาลท่ี
ชาวมอญใหความเคารพนับถือมาก เลากันวาชาวมอญท่ีเขามาอยูในระยะแรกเปนผูอัญเชิญเขามา
จากเมืองมอญเดิม แตพอเราเขามาซ้ือท่ีตอจากชาวมอญ ปลูกบานปดทางเขา ทําใหชาวมอญท่ีจะเขา
ไปสักการะตองออมไปเขาอีกทาง จึงทําใหไมคอยพอใจ พอตอมามีชาวจีนมาปลูกบานอยูขางๆ จึง
ไมมีทางเขาศาลเจาพอ ชาวมอญจึงทําการยายศาล” (สัมภาษณ วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2545) 

 
การพัฒนาท่ีเกดิข้ึนนั้นไดสงผลกระทบมายงัประเพณีของชาวมอญเชน อุกฤษฏ ทอง

สุนทรไดเลาใหฟงวา “แตกอนการแขงเรือในเทศกาลสงกรานตจะแขงกันโดยไมจํากัดเวลา แตพอมี
แพขนานยนตก็ตองจํากดัเวลาในการแขงเรือ เพื่อเปดใหแพสัญจรไปมาได” “ประเพณียังคงอยู เปน
เอกลักษณของชุมชนมอญ แตปจจุบันรูปแบบด้ังเดิมเร่ืองเปล่ียนไป เนื่องจากมีการเลนที่ผิดๆ” 
(สัมภาษณ วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2545)   

“วัฒนธรรมท่ีมีการแสดงออกมาในปจจุบันมีการแสงดออกมาเกือบเปนสากล (มีความ
คลายคลึงกันของคนในพ้ืนท่ีเดียวกัน)” (ชาตรี ฮาวรังษ ี: สัมภาษณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2545) 

ในปจจุบันมีผูคนเขามาอาศัยอยูในตําบลตลาดมาก จึงสงผลมายังรูปแบบของการละเลน
ของชาวมอญอยางเหน็ไดชัด ศรีประภา สนธิขันธ กลาววา “วัฒนธรรมตางๆของชาวมอญ
สนุกสนานกวาสมัยนี ้ เลนกันอยางเรียบรอย ระหวางคนในพ้ืนท่ีเดยีวกัน จะมีคนนอกพ้ืนท่ีเขา
มารวมงานดวย แตก็เปนไปดวยความสงบเรียบรอย ไมเลนแบบปาเถ่ือนอยางสมัยนี ้ เพราะวามีคน
จากนอกพ้ืนท่ีเขามารวมงานกันมาก จนเลนกันอยางถึกคะนอง จนไมนาดูเลย”(สัมภาษณ วันท่ี 8 
มกราคม พ.ศ. 2545) 

 
วิภา คําแสน กลาวถึงการเปล่ียนแปลงความงามในการละเลนของชาวมอญวา “สมัยกอน

การละเลนของชาวมอญเปนประเพณีท่ีสวยงาม เลนกันอยางใหเกยีรติกัน แตพอมาตอนหลังมีคน
เขามาอยูมากข้ึน มีคนเขารวมงานมากข้ึน ทําใหประเพณขีองชาวมอญเร่ิมเปล่ียนแปลงไป เชนการ
เลนน้ําในวันสงกรานตกลายเปนการเลนท่ีคะนอง และรุนแรง ขบวนแห หรือผูหญิงท่ีใชในขบวน
แหกใ็ชการเกณฑ หรือการขอความรวมมือจากโรงเรียนในพื้นท่ี” (สัมภาษณ วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 
2545) 
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จากการสังเกตในงานวันสงกรานตพระประแดง วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2544 พบวา       

การเลนน้ําสงกรานตสวนใหญเปนการเลนของเด็กวัยรุน โดยใชรถกระบะเปนพาหนะ บรรทุกคน 
และถังน้ําเพื่อนําไปสาดกัน การสาดนําเต็มไปดวยความรุนแรงและคึกคะนอง จนในบางจุดท่ีรถวิง่
ผานไดเกดิการปะทะกนั 

 
การพัฒนาท่ีเกดิข้ึนท่ีตําบลตลาด ไดสงผลกระทบมายังขนบธรรมเนียม ประเพณีของ       

ชาวมอญท่ีเคยปฏิบัติกันมา ท้ังในดานรูปแบบของประเพณแีละความหมายของประเพณี ท้ังนี้          
เนื่องมาจากท้ังตัวเจาของประเพณีเองและบุคคลภายนอกท่ีเขามารวมงาน  
 

4)ธุรกิจ กาคาขาย 
วันเพ็ญ บุญศิริวัฒน กลาวถึงการคาขายในอดีตท่ีตําบลวา “ในอดีตตลาดท่ีตําบลตลาด

เปนเพยีงตลาดสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีใชเปนท่ีซ้ือขายกันเทานั้น แตในปจจุบันตําบลตลาดเปน
พื้นที่ท่ีมีประชาชนอาศัยอยูอยางหนาแนน ประกอบกับเปนพืน้ท่ีท่ีมีประชาชนใชเปนทางสัญจร
ผานไปมาทางเรือโดยสาร ดวยเหตนุี้เองตําบลตลาดจึงมีประชาชนแวะซ้ือของเปนจํานวนมาก” 
(สัมภาษณ วันท่ี 10มกราคม พ.ศ. 2545) 

ในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง (พื้นทีบ่างสวนของตาํบลตลาด) ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพคาขาย และเปนตัวแทนคาปลีก-สง ซ่ึงรวมกันอยูในตลาดสดของเทศบาล 4 แหง ,
ตลาดเอกชน 2 แหง ,ผูประกอบการหาบเร แผงลอย 441 แผง สถานธนานุบาล 1 แหง ,ธนาคาร และ
สถาบันการเงินตางๆภายในเขตเทศบาล 5 แหงและยังมีธนาคารในเขตอําเภอพระประแดงรวม
ท้ังส้ิน 30 แหง (แผนพัฒนาเทศบาลเมืองพระประแดง, 2545 : 27) 

ความตองการสินคาและบริการในตําบลตลาดมีปริมาณมาก เนื่องจากเปนแหลงชุมชน 
และเปนเสนทางผานเขาสูเขตอุตสาหกรรมของจังหวดัสมุทรปราการและจากการขยายตัวของภาค   
อุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหมีแรงงานจํานวนมากเคล่ือนยายเขามาเพ่ือประกอบอาชีพตางๆท่ีมี
รองรับอยูในพืน้ท่ี เชน แรงงานกอสราง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท้ังขนาดใหญและเล็ก เปน
ตน  

คุณอุกฤษฏ ทองสุนทรกลาววา “ประมาณ 30 ปกอนตลาดเกาอยูตรงวกิ 4  มีคน
พลุกพลานมาก เนื่องจากมีของขายมาก จากน้ันจึงขยายตัวข้ึน เนื่องจากมีประชาชนยายเขามาอยูมาก 
มีโรงงาน  อุตสาหกรรมเกิดข้ึนในบริเวณโดยรอบมากมาย (ตรงนี้สรางโรงงานไมไดเนื่องจากเปน

                                                           
4 วิก หมายถึง ที่ฉายหนัง และที่แสดงลิเกในสมัยกอน 
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เขตเทศบาล) คนจากตางจังหวดัเขามาประกอบอาชีพ มีการเปดรานคา, รานอาหารมากมาย” 
(สัมภาษณ วันท่ี 16มกราคม พ.ศ. 2545) 

“ปจจุบันมีรานขายของมาก แตไมคอยมีคนซ้ือไมคอยมีกําไร ไมเหมือนเม่ือกอนท่ีมี
ลูกคามาก กําไรดี เพราะวา มีพวก บ๊ิกซี, โลตัส และคารฟู มาเปด ทําใหคนเขาไปซื้อในหางหมด” 
(สมศรี วรรณะ: สัมภาษณ วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2545) 

จากการสังเกตรานคาสวนใหญท่ีตั้งอยูในตาํบลตลาดมีเจาของเปนชาวจีนแทบทั้งนั้น      
วันเพ็ญ บุญศิริวัฒนกลาวไววา“บรรพบุรุษของชาวจีนใสวนในการสรางความเจริญข้ึนท่ีพระ
ประแดง เนื่องจากการทําการคา” (สัมภาษณ วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2545) 

ชาตรี ฮาวรังษกีลาวถึงกิจกรรมอ่ืนท่ีชาวจีนมีสวนในการพัฒนาตําบลตลาดวา “ชาวจีนมี
สวนรวมในการพัฒนาพื้นท่ีในเร่ืองการทําการคาและสมาคมตางๆ เชน สมาคมพระประแดง
สงเคราะหและสมาคมฌาปณกิจรวมมิตรพระประแดง เปนสมาคนท่ีชวยเหลือสังคม (ไมหวังผล
กําไร) ในตลาดพระประแดง เชน งานศพ ใหทุนการศึกษานักเรียน ไปชวยสภากาชาด หรือบริจาค
เงินใหกับสวนกลาง” (สัมภาษณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2545) 

 
จากการสัมภาษณ ศรีประภา สนธิขันธไดเสริมวา “ชาวจีนมีสวนในการสรางการพัฒนา

ท้ังในดานเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนาและขนบธรรมเนียม (ใหเงินสนับสนุน)” (สัมภาษณ วันท่ี 8 
มกราคม พ.ศ. 2545) 

 
จากการสังเกตทาเรือขามฟากก็เปนสวนหนึ่งในการกระตุนใหพระประแดงมีความ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เนือ่งจากผูใชบริการเรือขามฟาก และแพขนานยนตมีปริมาณมากในแตละ
วัน   โดยท่ีผูใชบริการขนสงมวลชนท้ังสองประเภทน้ันจะตองเดินทางผานตัวตลาดเสียกอนท่ีจะถึง
ทาเรือ ทําใหการปฏิสัมพันธกันระหวางผูสัญจรไปมา คนในพ้ืนท่ี และพอคาแมคาเกิดข้ึนเปน
ประจํา 

อําเภอพระประแดงเปนพืน้ท่ีท่ีประชาชนมีงานทําในสัดสวนท่ีสูงกวาหลายๆพื้นท่ีของ
จังหวดัสมุทรปราการ เนื่องดวยมีโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานของรัฐและเอกชนมารองรับเปน
จํานวนมาก ประชาชนในตางพื้นท่ีจึงหล่ังไหลกันเขามาหางานทําอยางตอเน่ือง 

“สมุทรปราการเปนจังหวัดท่ีมีรายไดของประชาการเฉล่ียตอหัวสูงท่ีสุดในประเทศ 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ)” (อุกฤษฏ ทองสุนทร : สัมภาษณ วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2545) 
 

พื้นที่ของอําเภอพระประแดงนั้นมีโรงงานอุตสาหกรรมอยูมากมาย รวมถึงพื้นท่ี
ใกลเคียงอีกดวย พื้นที่ท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอสําโรงนั้นบางสวนเคยเปนกรรมสิทธ์ิของ
คนมอญ  ในอําเภอพระประแดง แตเนื่องจากเม่ือยุคสมัยเปล่ียนไป อาชีพทํานาท่ีชาวมอญเคยยึดถือ
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ปฏิบัติมา    ก็เปล่ียนไป การขายท่ีดินเพื่อใหนกัธุรกิจเขามาสรางโรงงานอุตสาหกรรมเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งของชาวมอญ (เยาวภา พิเรณทร : สัมภาษณ วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2544) เนื่องจากใน
ปจจุบันอําเภอ     พระประแดงเปนเมืองท่ีมีความสําคัญในทางอุตสาหกรรมเมืองหน่ึงของประเทศ
ไทย 

 
“อาชีพของคนมอญในสมัยกอนก็จะเปนอาชีพทางเกษตรกรรม เชนทํานา ทําสวน ซ่ึงท่ี

สวนท่ีนาจะอยูฝงสําโรง ไมไดอยูท่ีเดียวกับท่ีบาน เวลาไปทํางานก็จะตองพายเรือไปกัน เวลาหนา
นาก็จะไปพักกันอยูท่ีนั่น พอเสร็จจากหนานาก็จะพายเรือกลับบานกัน จึงทําใหเกิดประเพณกีารแขง
เรือเกิดข้ึน ในชวงท่ีวางจากการทํานาพวกผูใหญกจ็ะทําการสานเส่ือ หรือประดิษฐของใชในบาน 
เส่ือตองมีติดไวทุกบาน เนื่องจากเส่ือนี้เปนส่ิงจําเปน เวลาท่ีบานมีคนเสียชีวิตเขาก็จะใชเส่ือหอ 
เพราะวาเส่ือนีส้ามารถดูดซับกล่ินและน้ําเหลืองได….พอตอมาชาวมอญก็เร่ิมขายท่ีเพื่อเปนท่ีอยู
และกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหชาวมอญในสมัยตอมาไมประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีก
ตอไป อาชีพท่ียึดถือตอมาจงึเปนอาชีพตางๆท่ีเหมือนกบัชาวไทยท่ัวๆไป อาจเปนเพราะชาวมอญ
ไดรับการศึกษาท่ีเหมือนกับคนไทย อยูในส่ิงแวดลอมเดยีวกับคนไทย จึงตองดําเนนิชีวิตเหมือนคน
ไทย” (โชติมา ยะกาศคะนอง : สัมภาษณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 

นอกเหนือจากเสนทางคมนาคมและภูมิประเทศท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตัวตําบลตลาดแลว 
สวนหนึ่งท่ีทําใหตําบลตลาดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องคือ การทําธุรกิจของชาวจีนท่ีเขามาอาศัยอยู    
ในพื้นท่ี 
 

5)การศึกษา 
จากการสังเกตเก่ียวกับการศึกษาพบวา โรงเรียนท่ีตั้งอยูในตําบลตลาดมีจํานวนถึง 9       

โรงเรียน ซ่ึงสามารถรองรับกับความตองการทางดานการศึกษาไดอยางพอเพียง  
จํานวนโรงเรียนในพืน้ท่ีตําบลตลาดมีสถานศึกษาอยูท้ังหมด 9 แหง คือ                                 

1) โรงเรียนวัดทรงธรรม (ม.1- ม.6)                 
2) โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (ม.1- ม.6) 
3) โรงเรียนอํานวยวิทย (อนุบาล – ม.3) 
4) โรงเรียนประชานาถ 
5) โรงเรียนอาษาวิทยา (อนุบาล – ม.3) 
6) โรงเรียนเทศบาลปอมแผลงไฟฟา (อนุบาล – ม.3) 
7) โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม (อนุบาล – ม.3) 
8) อนุบาลสดุดี (อนุบาล) 
9) อนุบาลเยาวนารี (อนุบาล) 
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“โรงเรียนมีมากเพราะมีเด็กเพิ่มมากข้ึน มีคนมาอยูมาก” (โสภา โสภิสเข่ือนขันธ : 
สัมภาษณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2544) 

วันเพ็ญ บุญศิริวัฒน ไดกลาวการศึกษาท่ีมีผลตอการพัฒนาตําบลตลาดวา “การศึกษามี
สวนทําใหพระประแดงเจริญข้ึน เนื่องจากการศึกษาทําใหคนมีความรู” (สัมภาษณ วันท่ี 10 
มกราคม พ.ศ. 2544) 

“การศึกษามีสวนชวยในการพัฒนาพ้ืนท่ี เนื่องจากมีการขยายโรงเรียน มีรูปแบบการ
เรียนท่ีด ีมีครูดีๆ เหมือนกับสวนกลาง” (ชาตรี ฮาวรังษ ี: สัมภาษณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2544) 

ศรีประภา สนธิขันธไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับความตองการการศึกษาของชาวตําบลตลาด
วา “คนมีรายไดเพิ่มมากข้ึน มีการศึกษาเพิ่มข้ึน ทําใหมองเห็นความจําเปนในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในสมัยกอนเห็นความสําคัญของการศึกษา จึงสงลูกหลานไปเรียนหนังสือกนั แมแต
คนในบางกะเจาก็ยังสงลูกออกมาเรียนท่ีพระประแดง พอจบ ม. 6 ก็สงลูกหลานไปเรียนตอใน
กรุงเทพฯ สมัยกอนมีโรงเรียนชายและโรงเรียนหญิงสรางอยูใกลเขตชุมชน เพื่อความสะดวก ตอมา
โรงเรียนมีไมเพียงพอตอความตองการของนักเรียนและยงัมีนักเรียนจากนอกพืน้ท่ีเขามาเรียน
ดวย….มีการนาํความรู ความเจริญกาวหนาท่ีเห็นมาจากกรุงเทพฯเขามาปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเอง
และมีส่ือมวลชน ทําใหคนเกิดการเลียนแบบ” (สัมภาษณ วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2544) 
 
 
สวนท่ี 4 ผลของการผสมกลมกลืนกันระหวางชาวไทยและชาวมอญในตําบลตลาดที่มีผลตอความ
เปนตัวตน (Identity) ของชาวมอญ และการพัฒนาตําบลตลาด 
 การผสมกลมกลืนกันระหวางชาวไทยและชาวมอญท่ีเกดิข้ึนท่ีตําบลตลาดน้ันสงผลกระทบ
ตอ 
 1.ความเปนตัวตนของชาวมอญในปจจุบัน จากการสังเกตในดานการส่ือสารพบวา          
การดํารงชีวิตโดยท่ัวไปของชาวมอญในตําบลตลาดน้ันกมิ็ไดแตกตางไปจากชาวไทยสักเทาใด     
รวมท้ังในเร่ืองของการประกอบอาชีพของชาวมอญท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ พนักงานบริษทัเอกชน รับจางและพอคา แมคาในตลาดสด โดยอาชีพที่เปนอาชีพ
เฉพาะของคนมอญ เชนอาชีพทําอิฐมอญ หรือชางปนเคร่ืองปนดินเผา นั้นไมมีปรากฏในตําบล
ตลาด  

ส่ิงท่ีสําคัญท่ีมีสวนทําใหชาวไทยและชาวมอญอยูรวมกันไดอยางกลมกลืนก็คือ 
“ศิลปะ” ศิลปะของมอญนั้นไดรับอิทธิพลมาจากอารยะธรรมขอมและอินเดียเชนเดยีวกับไทย จึงทํา
ใหพื้นฐานในการสรางศิลปะในแขนงตางๆมีลักษณะไมตางจากของไทยเราเทาใดนัก ดังจะเห็นได
จากวดัวาอาราม เจดียตางๆ รวมไปถึงโครงสรางของบานท่ีมีใตถุนสูง และมุงหลังคาจั่วเชนเดยีวกบั
ไทย ทําใหคนไทยไมคอยรูสึกแปลกแยกเมื่อไดเหน็ศิลปะมอญท่ีแสดงออกมา แตกลับยอมรับนบั
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ถือศาสนสถานเหลานี้อีกดวย ดังจะเหน็ไดจากการทีช่าวมอญและชาวไทยเขาไปทําบุญ และ
ประกอบกิจกรรม       ทางศาสนาท่ีวัดทรงธรรม 5 เปนจํานวนมาก (สอางคศรี สันติจารีย : สัมภาษณ 
วันท่ี 30 พฤษภาคม         พ.ศ. 2544) 

นอกจากศิลปะตางๆของมอญลวนแตอิงกบัพุทธประวัต ิ หรือชาดกตางๆ เชนเดยีวกับ
ไทย และศิลปะเหลานีย้ังมีคติสอนใจ หรือคติธรรมแฝงไวอีกดวย เชนหงส ธงตะขาบ 6 เปนตน 

“สมัยกอนนั้นสนุกกันมาก เนื่องจากชาวมอญในเขตตําบลตลาดมีความสนิทสนมกัน
มาก เชน ชวงท่ีจะมีเทศกาลสงกรานต จะมีประเพณีปลอยนกปลอยปลา ชาวมอญจะตองมีการ
เตรียมงาน พวกเขากจ็ะใชชุดหมากพลูเปนสัญลักษณวา เปนการเชิญชาวบานท่ีไดรับชุดหมากพลู
ใหเขามาชวยกนัเตรียมงานและเขารวมกิจกรรมกัน หมากพลูในสมัยนัน้เปรียบเสมือนการแจกการด
ในสมัยนีน้ั่นเอง…..การกวนกาละแมของชาวมอญในชวงกอนวันสงกรานตนั้นเปนการแสดงออก
ถึงความสามัคคีอยางหนึ่งนอกจากเปนของกินเลน เนื่องจากการกวนกาละแมนั้นจะตองใชคนหลาย
คนชวยกันกวนจนกวาจะสําเร็จ แรงงานน้ันไดมาจากคนในครอบครัวเองดวยและยังไดจากเพือ่น
บานอีกหรือท่ีเรียกวาการลงแขก เม่ือบานหนึ่งกวนเสร็จพวกเพื่อนบานก็จะวนไปชวยบานอ่ืนๆ 
แลวแตวาใครจะตอง การไปชวยท่ีงานท่ีบานคนไหน เม่ือกวนเสร็จแลวก็จะนําไปแจกเพ่ือนบานท่ีมี
ความคุนเคยกนั โดยไมแยกวาบานไทย บานมอญ” (เยาวภา พิเรนทรทร : สัมภาษณ วันท่ี 3 
มิถุนายน พ.ศ. 2544)   
 

ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําใหชาวมอญสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขก็คือ 
ศาสนา จากการสังเกตในวันท่ี 13 เมษายน 2544 ในชวงสายๆชาวมอญก็จะจดัเตรียมภัตตราหารไว
เพื่อเล้ียงพระเพล ท่ีวัดทรงธรรมวรวิหาร โดยการวายภัตตราหารน้ันเร่ิมตนเวลา 11.00 น. โดยใน
การเล้ียงพระเพลนั้นมีท้ังชาวไทยและชาวมอญเขาไปรวมกิจกรรมกนัประมาณ 100-150 คน 
รูปแบบการเล้ียงพระนั้นก็มีลักษณะเหมือนกับการเล้ียงพระตามแบบไทยน่ันเอง 

 
ศจ.นพ. สุเอ็ด คชเสนี (อางในประวัติศาสตรรามัญ, 2542 : 93) กลาววา “ชาติรามัญ เปน  

เอเยน (ยี่ปว) ทางดานศิลป วัฒนธรรม ประเพณตีางๆจากอินเดยีเปนชาติแรก แลวสงตอไปยังชาติ
ตางๆในอุษาอาคเนย” 

ชาวไทย และชาวมอญนัน้ตางมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมท่ีใกลเคียงกนั ท้ังดานศาสนา     
วัฒนธรรม ความเช่ือและศิลปะ ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหชาวไทยและชาวมอญสามารถอยู
รวมกันในสังคมเดียวกันไดอยางสงบสุข ถึงแมวาจะมีเช้ือชาติท่ีตางกนัก็ตาม 

                                                           
5 ภาคผนวก ข. หนา 126 
6 ภาคผนวก ข. หนา 130 
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การท่ีชาวไทย ชาวจีนและชาวมอญอาศัยอยูรวมกนัในสังคมเดียวกันเปนเวลานาน 
สงผลใหวิถีชีวติของประชาชนในพ้ืนท่ีมีความคลายคลึงกัน สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความคลายคลึงกันก็คือ การแตงงาน อาจารยโชติมา ยะกาศคนองกลาวไววา “เม่ือมีคนมาอยูรวมกนั
มากๆ ทําใหชาวมอญท่ีเปนเช้ือสายโดยตรงมีนอยลง เนื่องจากลูกหลานชาวมอญบางก็ไปแตงงาน
กับชาวไทย บางก็แตงกับชาวจีน คนมอญจริงๆจึงมีนอยลง เขาจะแตงงานกับคนเช้ือสายอะไรก็
แลวแตเขา….การแตงงานกบัชาวไทยก็เปนอีกตัวหนึ่งท่ีทําใหเกดิการผสมผสมกลืนกันระหวางชาว
ไทยและ        ชาวมอญ ในหลายๆคร้ังก็รวมถึงชาวจีนและอิสลามดวย” (สัมภาษณ  วันท่ี 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 

“เด็กรุนใหมเขาไมคิดวาตนเองเปนคนมอญแลว มันกลืนกันไปหมด สมัยนี้คนมอญก็ไป
แตงงานกับคนสัญชาติอ่ืน ทําใหคนมอญแทๆหายาก” (เยาวภา พิเรนทรทร : สัมภาษณ  วันท่ี 3 
มิถุนายน พ.ศ. 2544) 

“หลังจากท่ีมีการติดตอคบคาสมาคมกับคนไทยมากข้ึนแลว ก็มีการแตงงานกับคนไทย 
มีหลักฐานปรากฏการแตงงานระหวางมอญกับไทยมาต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลาย สวนมากเปน
มอญชั้นหัวหนาและบุตรหลานท่ีไดรับตําแหนงเปนขุนนางตางๆ เชนพระยารามจตุรงค (สมิงเทวะ
รังษี) บุตรของพระยารามท่ีอพยพเขามาในสมัยสมเด็จพระนเรศวร ไดแตงงานกับนางทอง 
หญิงไทยบุตรีขุนศรีกันดารพล เปนตน ขุนนางมอญบางคนยังไดสงบุตรีของตนถวายตัวเขาทํา
ราชการฝายใน……ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน นอกจากจะมีการแตงงานระหวางบุตรธิดาของ
ขุนนางไทย และขุนนางมอญแลว ยังมีการแตงงานระหวางไทย กบัมอญในระดบัสามัญชนท่ัวไป 
ฮัลลิเดย (Halliday) (อานใน       สุภรณ โอเจริญ, 2541) กลาววาในสมัยของเขา (ประมาณตน
คริสตศตวรรษท่ี 20 หรือตรงกับสมัย      รัชกาลท่ี 5 ตอนปลาย) มีการแตงงานระหวางไทย กับมอญ
อยูบอยๆ จนเปนเร่ืองธรรมดาและไมมีปญหาแตอยางใด ท้ังนี้เพราะทั้งไทยและมอญตางไมคิดวา
อีกฝายหนึ่งเปนคนตางชาติในแงของการแตงงาน ประกอบกับรูปรางหนาตากจ็นบางคลายคลึงกัน 
คร้ังก็ไมรูวาคูแตงงานของตนไมใชคน     เช้ือชาติเดียวกบัตน” (สุภรณ โอเจริญ, 2541 : 256-266) 

 
ในปจจุบันชาวไทยและชาวมอญในตําบลตลาดมีความแตกตางกันนอยมาก เนื่องจาก    

ชาวมอญรุนใหมๆมีพฤติกรรมตางๆท้ังรูปแบบการดํารงชีวิต อาชีพ การศึกษา ศาสนา ฯลฯ ท่ี
ใกลเคียงกับคนไทยมากและท่ีสําคัญชาวไทย และชาวมอญในตําบลตลาดตางอยูรวมกันอยางสันติ
มาโดยตลอด 

 
นอกจากพระพุทธศาสนาท่ีทําใหชาวไทยและชาวมอญมีพื้นฐานทางความเช่ือท่ี

คลายคลึงกัน เร่ืองของการแตงงานท่ีมีสวนในการดึงความเปนตัวตนใหเขามาใกลเคียงกันยิ่งข้ึน
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แลว นอกจากน้ันยังมีเร่ืองเกี่ยวกับศิลป วัฒนธรรม วรรณคดีและดนตรีท่ีทําใหชาวไทยและชาว
มอญมีประสบการณท่ีใกลเคียงกัน 

ดานวรรณคด ี ไทยเราไดรับอิทธิพลทางวรรณคดีจากมอญในดานเนื้อหาคือ                  
เร่ืองราชาธิราช เปนเร่ืองเกีย่วกับพงศาวดารมอญ ตั้งแตเร่ิมสรางเมืองเมาะตะมะ แตเร่ืองสวนใหญ
เปนเร่ืองมหายทุธสงครามระหวางพระเจาราชาธิราช (มอญ) กับพระเจาฝร่ังมังฆอง (พมา) 
นอกจากน้ี  ภาพลักษณของชาวมอญในดานความเปนอยู คติความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตรตางๆยัง
ปรากฎใน       วรรณคดีบางเร่ืองของไทย เชน ขุนชางขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ เปนตอนท่ี
พลายชุมพล        บุตรขุนแผนไดปลอมตัวเปนมอญใหมช่ือ สมิงมังตรา ไปรบกับพระไวย วรรณคดี
เร่ืองนี้เปนท่ีนยิมอานของคนไทยมากและไดนํามาดัดแปลงเปนบทละครเพื่อใชแสดงละครดวยและ
ตอนหนึ่งจากบทละครยังไดนํามาเปนเนื้อรองเพลงมอญดูดาว ใชสอนวิชาดนตรีในช้ันประถมและ
เปนท่ีนิยมรองกันโดยท่ัวไป เนื้อเพลงเนนความเช่ือดานไสยศาสตร เคร่ืองรางของขลังตางๆ 
(สุภรณ โอเจริญ ,2541 : 168)  
 

วรรณกรรม รูปแบบของวรรณกรรมมอญท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับของไทยในเร่ือง
ของโครงสราง และเนื้อหาท่ีสวนใหญจะสอดแทรกธรรมะอยูในเน้ือหา โดยวรรณกรรมของมอญมี 
3 ประเภทคือ 

1.ประเภทฉันทะลังกา เปนหนังสือรอยกรองชนิดหนึ่ง คลายกับรายของไทย เปนงาน
เขียนท่ีไดรับความนิยมมากกวาประเภทอ่ืน ใชสําหรับอานใหแกผูมางานศพฟง เพื่อจะไดไมงวง
นอน และอยูเปนเพื่อนศพ เนื่องจากมอญไมมีประเพณสีวดศพขณะท่ีศพต้ังไวท่ีบาน ฉันทะลังกาท่ี
เหลือตกทอดมาถึงปจจุบันมีจํานวนไมต่ํากวา 160 เร่ือง บางเร่ืองมีเนื้อหาคลายกับนิทานในปญญาส
ชาดก บางเร่ืองก็ไดรับเคาเร่ืองจากนิทานพื้นบานของไทย 

2.ประเภทเพลง ลักษณะคลายกับโคลงสามของไทย แตงข้ึนเพื่อใชรองประกอบ
การละเลนของมอญท่ีเรียกวา “ทะแยมอญ” เปนการรองโตตอบกันระหวางฝายชายกับฝายหญิง มี
เนื้อหาเกี่ยวกบัเร่ืองธรรมะ สุภาษิต และคติสอนใจ 

3.ประเภทรอยแกว สวนมากเปนหนังสือประเภทคัมภีรสําหรับพระเทศนเร่ืองประวตัิ-
ศาสตร พงศาวดาร เร่ืองธรรมะ หรือคติสอนใจ (สุภรณ โอเจริญ ,2541 : 80)  

 
ดนตรี เคร่ืองดนตรีของมอญท่ีไทยรับเขามาใชกันโดยท่ัวไป คือ ปพาทยมอญ โดย

นํามาใชเฉพาะงานศพ เพราะฟงดูโอดครวญชวนใหโศกเศรา คนไทยสวนมากจึงคิดวาปพาทยมอญ
ใชบรรเลงในงานศพเทานัน้ แตความจริงแลวชาวมอญใชปพาทยมอญเปนเคร่ืองบรรเลงประจํากลุม
ของตนในทุกโอกาส ไมวาจะเปนงานมงคลหรืองานอวมงคล รวมท้ังการทรงเจาเขาผีโดยใชเพลง
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ตางกัน      เพลงมอญที่ใชหลายอยางและเปนแบบแผน จนชาวมอญเกอืบทุกคนฟงเพลงของตนเอง
ออก             เม่ือไดยินเสียงปพาทยบรรเลงก็จะรูไดทันทีวางานน้ันเปนงานประเภทใด  

ปพาทยมอญไดรับแบบอยางมาจากอินเดียเชนเดียวกับปพาทยไทยซ่ึงใชประโคม
ประกอบการฟอนรํา เชน หนัง โขน ละคร เปนตน ปพาทยมอญคงจะเร่ิมมีข้ึนในสมัยอยุธยา เพราะ
มีชาวมอญอพยพเขามาต้ังหลักแหลงในประเทศไทยหลายคราว ชาวมอญเหลานั้นคงจะนําเอาเคร่ือง
ประกอบ  การร่ืนเริงบันเทิงใจเขามาดวย แมวาในช้ันตนจะมิไดนะเคร่ืองดนตรีเขามาพรอมกับตน 
แตก็สามารถหาวัสดุเพื่อสรางข้ึนใหมไดตามพ้ืนความรูของตน แตท่ีแนนอนก็คือ มีการบรรเลงป
พาทยมอญแลว  ในสมัยกรุงธนบุรี ดังจะเห็นไดจากการฉลองพระแกวมรกต ซ่ึงมีปพาทยมอญ
บรรเลงในงานนั้นดวย ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรเม่ือปพาทยไทยไดววิัฒนาการข้ึนตามลําดับ โดย
การเพิ่มเติมเครื่องดนตรีบางช้ินเขาไปในวงปพาทยไทย ทําใหเกิดปพาทยเคร่ืองคู ปพาทยเคร่ือง
ใหญ ปพาทยท่ีบรรเลงอยูในประเทศไทยนั้นก็ไดเพ่ิมเติมและปรับปรุงข้ึนโดยอนุโลมตามแบบไทย
ตลอดมาทุกระยะ (สุภรณ     โอเจริญ ,2541 : 93) 

วงดนตรีชนิดหนึ่งท่ีเราเรียกวา“วงปพาทยมอญ”เปนวงดนตรีท่ีแตเดิมใชแสดงไดท้ังงาน
มงคลและงานอวมงคล ปพาทยมอญแบงออกเปน 3 แบบคือ ปพาทยมอญเคร่ืองหา ปพาทยมอญ
เคร่ืองคู และปพาทยมอญเคร่ืองใหญ เคร่ืองปพาทยมอญในยุคแรกๆมีเพยีง 5 ช้ินคือ ปมอญ ระนาด
เอก ฆองวง(ฆองใหญ) ตะโพนมอญและเปงมางคอก  

ในสมัยกอนผูบรรเลงมักจะเปนชาวมอญเทาน้ันเนื่องจากเปนของชาวมอญ แตใน
ภายหลังนักดนตรีไทยไดเรียนดนตรีมอญและมีการเร่ิมสรางเคร่ืองปพาทยมากข้ึน ทําใหในบางคร้ัง
ผูบรรเลง ปพาทยมอญเปนชาวไทยมากกวาชาวมอญเสียดวยซํ้า จนทําใหคนโดยท่ัวๆไปคิดวาป
พาทยมอญเปนวงดนตรีดั่งเดิมของไทย เนื่องจากปพาทยมอญในปจจุบันนั้นเปนทีรู่จักกันแพรหลาย 
โดยเฉพาะในงานศพท้ังคนไทย และคนมอญและที่สําคัญราคาคาจางวงปพาทยมอญนั้นมีราคา
คอนขางสูง (สุรินทร ทับรอด , 2541 : 67) 

“ชาติไทยน้ันไดรับเอาเคร่ืองดนตรีของมอญมาไวแตตั้งตอนแรกเร่ิมของกรุง
รัตนโกสินทร หรือแมแตในรัชสมัยของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีนั้นก็ยังปรากฏวาดนําดนตรีมอญ
มาบรรเลงในงานฉลองพระแกวมรกต ปพาทยมอญไดเคยแสดงคร้ังแรกในงานหลวงคือ งานพระ
ศพของสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 4 ดวยเหตท่ีุสมเด็จพระเทพสิรินทราบรม
ราชินี ทรงมีเช้ือสายมอญ และคงจะเปนเพราะเหตุนี ้ ในงานพระศพพระเจาลูกยาเธอในรัชกาลท่ี 5 
จึงโปรดใหใชปพาทยมอญเพิ่มข้ึน” (พิสัณห ปลัดสิงห,2543 : 142) 
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2.การพัฒนาตัวตําบลตลาดท่ีเกิดข้ึน 
จากการสังเกตพบวาการอยูรวมกันของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลตลาดเปนไปดวยความ

สงบเรียบรอย ตางคนตางทํามาหากินและจากการลงพ้ืนเพ่ือทําการสังเกตท่ีในวัน15 มิถุนายน พ.ศ. 
2544 เวลา 4.30 น. พนวา มีประชาชนจํานวนมากเดินจับจายใชสอย บางก็นั่งดื่มกาแฟและพูดคุยกับ
เพื่อนรวมโตะ หรือทักทายกบัคนท่ีเดินผานไปผานมา   

จากการสัมภาษอาจารยสอางคศรี สันติจารีย กลาววาการอาศัยอยูกนัอยางใกลชิดกันของ
ชาวตําบลตลาด โดยท่ีมีหลายเช้ือชาติอาศัยรวมกนั ไมไดสรางปญหาใหแกคนในพ้ืนท่ีแตอยางใด 
ซํ้ายังเปนการอยูรวมกนัแบบถอยทีถอยอาศัย ถึงแมวาจะไมชัดเจนมากนัก แตกย็ังคงมีใหเห็นไดบาง 
เชนมีการแบงบันอาหารใหแกกัน มีการทักทายกนัอยางสนิทสนม มีการตั้งวงพดูคุยกันเปนกลุมๆ 
ส่ิงเหลานี้มีใหเห็นไดโดยไมมีการแบงแยกเช้ือชาติและศาสนาแตอยางใด (สัมภาษณ วันท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 

“การผสมกลมกลืนระหวางคนไทย และคนมอญเกิดข้ึนมานานแลว ตั้งแตสมัย ร.2        
โดยเปนไปดวยดีมาตลอด โดยคนมอญถือวาตนเองเปนชนกลุมนอยท่ีเขามาอาศัย คนมอญจึงให
เกียรติคนไทยอยางมาก” (โชติมา ยะกาศคะนอง : สัมภาษณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) 

ดังนั้นการผสมกลมกลืนกันของท้ังชาวไทย ชาวมอญ และชาวจนี จึงมีประโยชนในการ
พัฒนาพื้นท่ีตําบลตลาด เนื่องจากความคลายคลึงกันท้ังดานภาษา ส่ิงแวดลอม ศาสนา วัฒนธรรม     
ส่ิงเหลานี้เปนตัวเสริมใหการทําการคาในตลาดสด และรานคาตามสองฝงถนนนครเข่ือนขันธเปน   
ไปไดอยางราบร่ืน  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
 

การผสมกลมกลืน (Assimilation) ท่ีเกิดขึ้นในหมูบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหวางชาวไทย และชาวมอญนั้น ไดเกดิข้ึนมาเปนเวลานานแลว 
จนกระท่ัง  กอใหเกดิการพฒันาในดานตางๆ เชนเศรษฐกิจ การศึกษา การทองเท่ียว หรือการเมือง
ข้ึนในพืน้ท่ี  แหงนี ้ การผสมกลมกลืนดังกลาวรวมถึงการอยูรวมกนัของชาวไทยเช้ือสายจีนและ
ประชาชนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามดวย ประชาชนในพืน้ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาถ่ินท่ีอยูอาศัยของ
พวกเขาดวยการทํามาหากินซ่ึงเปนการนําเงินเขามาหมุนเวียนในพื้นท่ี, การมีสวนรวมในการ
ปกครองท้ังในระดับทองถ่ิน และระดับประเทศ รวมถึงการมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดงีามท่ีไดสืบสาน    กันมายาวนานในโอกาสตางๆ  

การส่ือสารระหวางประชาชนในตําบลตลาดเปนเร่ืองท่ีเกดิข้ึนเปนประจํา การส่ือสารน้ี
เองมีสวนชวยในการพัฒนาพื้นท่ีเปนไปอยางราบร่ืน ท้ังในสวนของภาครัฐกับประชาชนท่ัวไปและ
ระหวางประชาชนดวยกนัเอง  
 

1. การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวมอญตั้งแตในอดตีจนถึงปจจุบันมี
รูปแบบอยางไร 

 
 จากแนวคิดของซาโมวาร และพอรเตอร (Samovar and Poter) (อางใน จิราพร บุตรสันต์ิ, 
2539) สรุปไดวา ในปจจบัุนชาวไทย และชาวมอญไดกาวผานกระบวนการรับรูและการเรียนรู
กรอบประสบการณตางท่ีแตกตางกันไปแลว เชน ภาษา วัฒนธรรม หรือความเช่ือ เปนตน เนื่องจาก
การ    ส่ือสารระหวางวัฒนธรรมมีสวนทําใหชาวไทยและชาวมอญมีประสบการณรวมท่ีเหมือนกนั 
เชน การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา หรือประเพณตีางๆ ส่ิงเหลานี้มีสวนสรางใหท้ังสองเช้ือชาติมี
การรับรูความหมายของสัญลักษณตางๆท่ีเหมือนกนั เชน ชาวไทยรับรูวาการแหนก แหปลาของชาว
มอญนั้นกระทาํเพื่อเปนการตอชะตา สะเดาะเคราะหเปนตน การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมจึงมี
สวนกอใหเกดิ       วัฒนธรรมยอย (sub culture) เดียวกนั ของชาวไทย และชาวมอญในพื้นท่ีดังท่ี
ปรากฏอยูในปจจุบัน 
 
 นอกจากน้ี Gudykunst และ Kim ,1992 (อางในภัทรานุจ แสงจันทร , 2542 : 15) ยังได
อธิบายพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลจากตางวัฒนธรรมวา การเขาใจคนหนึ่งๆ จากวัฒนธรรม
หนึ่งๆ จะการรับรู ตีความ และแสดงออกมาอยางใดนั้น ตองเขาใจอิทธิพล 4 อยางคือ  
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1.อิทธิพลทางวัฒนธรรม (Cultural influence) เกิดข้ึนเม่ือชาวไทยรับรูวาชาวมอญนั้น
เปน ผูท่ีเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาเชนเดียวกับตนเอง อีกท้ังความเช่ือในเร่ืองบาปบุญคุณโทษ              
ความกตัญู ความมีน้ําใจ ส่ิงเหลานี้เปนเร่ืองท่ีชาวไทยและชาวมอญนั้นไดยดึถือมาโดยตลอด         
วัฒนธรรมในเรื่องความเช่ือทางศาสนาของท้ังไทยและมอญน้ีเองเปนอิทธิพลท่ีมีความสําคัญตอการ
เกิดการส่ือสารระหวางกัน 

2. อิทธิพลทางดานวัฒนธรรมสังคม (Sociocultural influence) เปนการท่ีคนไทยมองท่ี  
บทบาท หรือสถานะของคนมอญท่ีเขามาอาศัยอยูท่ีพระประแดง เนื่องจากการเขามาของคนมอญ
นั้นเปนการเขามารับราชการทหารเพื่อปองกันราชอาณาจกัรไทย ทําใหคนไทยในพืน้ท่ีไมเกดิการ
ตอตาน รวมท้ังช่ือเสียงท่ีชาวมอญสรางไวเม่ือคร้ังท่ีรวมรบกับพระนเรศวรมหาราช นั้นเปนเสมือน
ใบเบิกทางท่ีชวยใหชาวมอญเขามาอยูอาศัยในพื้นท่ีตําบลตลาดไดโดยสงบสุข 

3. อิทธิพลทางวัฒนธรรมจิตวิทยา (Psycho cultural influence) ชาวไทยและชาวมอญนั้น
เปนผูท่ีมีจิตใจโอบออมอารี มีความกตัญูเชนเดยีวกัน ท้ังนี้เนื่องมาจากรากฐานคําสอนของ       
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทําใหท้ังชาวไทย และชาวมอญมอง หรือตัดสินในสิ่งท่ีผิดและถูก
คลายๆกัน เชน การมีภรรยาหลายๆคนชาวไทย และชาวมอญถือเปนเร่ืองท่ีผิดเปนตน นอกจากน้ัน
ในอดีตเร่ืองของการดําเนินชีวิตชาวมอญนั้นยกบุรุษไวเหนือกวาสตรีเชนเดียวกับไทย เชนการทํา
สังฆกรรมในพระอุโบสถ ชาวมอญนั้นมิยอมใหสตรีเขาไปรวมพธีิกรรมโดยเดด็ขาด หรือการ
ทํางานนอกบานถือเปนหนาท่ีของผูชาย สวนการทํางานบานนั้นถือวาเปนงานของผูหญิงเปนตน 

4.อิทธิพลทางสภาพแวดลอม (Environment influence) เมืองไทยและเมืองมอญเดิมชอง
ชาวมอญนั้นมีลักษณะทางภมิูศาสตรท่ีคลายคลึงกัน กลาวคืออยูในเขตรอนช้ืนเชนเดียวกนั ชาว
มอญจึงมิตองปรับตัวเพื่อใหเขากับส่ิงแวดลอมใหมสักเทาใด  
 

การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural communication) ท่ีเกิดขึ้นในตําบลตลาดมี 
รูปแบบดังนี ้
 1. รูปแบบการส่ือสารระหวางชาวไทย และชาวมอญที่เกิดข้ึนในอดีต 

-การส่ือสารระหวางชาวไทย และชาวมอญสวนหนึ่งเกิดข้ึนในวัด โดยเฉพาะในทุกๆ     
วันพระ เนือ่งจากชาวไทยและชาวมอญเปนผูท่ีนับถือศาสนาพุทธเหมือนกนั จึงนิยมเขาวัดเพื่อ
ทําบุญ    ดังนัน้วัดจึงเปนสถานท่ีท่ีเปนศูนยรวมของประชาชนท่ัวไป ทําใหชาวไทยและชาวมอญได
มีโอกาสทําการส่ือสารระหวางกัน ตลอดจนไดเรียนรูนิสัยใจคอกนัอยูเปนประจํา การผสมกลมกลืน
จึงเกิดข้ึนไดโดยมีวดัเปนชองทาง (channel) (ภาพท่ี 2) 
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ภาพท่ี 2 

สถานท่ีท่ีชาวไทยและชาวมอญใชเปนชองทางในการส่ือสารกัน 
 

                        ชาวไทย                             วดั                           ชาวมอญ 
 
 
 
 

-การท่ีไทยและมอญนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน ยอมกอใหเกิดความรูและ
ประสบการณรวมกัน ท้ังพระไตรปฎก พิธีกรรมและคําสอน ตลอดจนวัฒนธรรมตางๆท่ีเกี่ยวของ
กับศาสนาและความเช่ือจึงทําใหเร่ืองดังกลาวกลายเปนหวัขอพื้นฐานหวัขอหนึ่งในการส่ือสาร
ระหวางกันได     ตลอดจนสรางความคุนเคยกันใหเกิดข้ึน (ภาพท่ี 3)                                                       

ภาพท่ี 3 
ประสบการณรวมท่ีชาวไทยและชาวมอญมีรวมกัน 

 
                                           วฒันธรรม, ศาสนา 

 
                                                      ชาวไทย            ชาวมอญ 
  
 
  
 
 

-การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหวางชาวไทยและชาวมอญในยุคแรกๆท่ีชาวมอญเขามาอาศัยอยู
ในพระประแดงนั้น มีลักษณะเปนการส่ือสารในแนวต้ัง (Vertical top down communication) ซ่ึง
เกิดจากทางการไทยเปนผูทําการส่ือสารกับหัวหนาชาวมอญ ในเร่ืองของการมอบนโยบายใหนําไป
ปฏิบัติ โดยท่ีทางการไทยจะไมเขาไปควบคุมเองท้ังหมด จากนัน้หวัหนาชาวมอญก็จะนํานโยบายท่ี
ไดรับมาไปกระจายใหผูใตบังคับบัญชานําไปปฏิบัติตาม (ภาพท่ี 4) 
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ภาพท่ี 4  

ลักษณะการส่ือสารของรัฐบาลไทยท่ีมีตอชาวมอญ 
 

                                                               นโยบายรัฐบาลไทย 
 
 
                                                               หัวหนาชาวมอญ 
 
  
                                                 ชาวมอญ       ชาวมอญ        ชาวมอญ 
 
 

2. รูปแบบการส่ือสารระหวางชาวไทย และชาวมอญในปจจุบัน 
 ในปจจุบันภาษาท่ีชาวไทย และชาวมอญโตตอบกันก็คือ ภาษาไทย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมท่ีชวยใหการผสมกลมกลืนระหวางชาวไทย และชาวมอญเกิดข้ึนอยางราบร่ืนและ
นําไปสูการพฒันา เนื่องจากชาวมอญท่ีตาํบลตลาดสามารถพูดภาษาไทยไดเปนอยางดีและสามารถ
พูดภาษาไทยไดมาหลายช่ัวอายุคนแลว จึงทําใหการอยูรวมกันของท้ังสองชนชาติเปนไปดวยดี 
(ภาพท่ี 5) 

 
ภาพท่ี 5 

ภาษาท่ีชาวไทยและชาวมอญใชในการส่ือสารกันในปจจุบัน 
 

ภาษาไทย 
ชาวไทย                                      ชาวมอญ 

                                                   
 

  
-เด็กๆชาวไทยเช้ือสายมอญจะส่ือสารกันภายในกลุมโดยใชภาษาไทยเปนภาษากลางใน

การส่ือสารระหวางกนั ไมวาจะเปนเร่ืองของการศึกษา หนัง ละคร เพลง หรือส่ิงตางๆท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวัน เนื่องจากเด็กมอญเหลาเคยชินกับการใชภาษาไทยท่ีไดรับจากโรงเรียน  
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-ในปจจุบันการวางนโยบายในการสืบสานวัฒนธรรมและการประชุมจดัเตรียม              
งานประเพณีมอญตางๆ จะใชศูนยวฒันธรรมเปนส่ือกลาง โดยมีอาจารยฉวีวรรณ ควรแสวง เปน   
แกนนํา และนอกจากน้ียังมีแกนนําเช้ือสายมอญอีกจํานวนหนึ่งท่ีเขามามีสวนรวม หลังจาก              
วางนโยบายเรียบรอยแลว ทางแกนนําจะสงแนวทางดังกลาวไปยังผูนําในระดับชุมชนเพื่อนําไป
ปฏิบัติตอไป ผูนําชุมชนท่ีวานี้ก็คือพระ หรือแกนนําของชาวมอญท่ีไดรับการยอมรับจากชาวมอญ
ในพื้นท่ีจนกระท่ังการรวมมือกันของชาวมอญในพ้ืนท่ี (ภาพท่ี 6) 

ภาพท่ี 6 
ลักษณะของการส่ือสารของชาวมอญในการสืบสานวัฒนธรรม 

- ศูนยวฒันธรรม (กําหนดนโยบาย) 
 

ผูนําชุมชน             ผูนําชุมชน 
  (วัด)           (ผูท่ีไดรับความนับถือ) 
 

           ชาวมอญ              ชาวมอญ 
  

-อําเภอพระประแดงเปนหนวยงานท่ีใหความสําคัญกับงานประเพณีสงกรานตอยางมาก 
โดยมีการสงเสริมงานดังกลาวมาโดยตลอดและใหความสําคัญในการเตรียมงานโดยมีชาวมอญรวม
เตรียมงานดวย รวมไปถึงการเตรียมงบประมาณ และหาผูสนับสนุนตางๆไวเพื่อรองรับงานน้ี           
นอกจากน้ีทางอําเภอยังขอความรวมมือไปยังโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีในการขอความรวมมือจัดสง       
นักเรียนเขามารวมขบวนแหอีกดวย (ภาพท่ี 7) 

ภาพท่ี 7 
การส่ือสารกันของอําเภอและชาวมอญในการสืบสานวฒันธรรม 

 
อําเภอ                ชาวมอญ (ศูนยวฒันธรรม) 

 
จัดงานเทศกาลสงกรานต และวางแผนสงเสริมการทองเท่ียว 

 
-การส่ือสารระหวางชาวมอญในพ้ืนท่ีตางๆ หลายคร้ังชาวมอญในประเทศไทยท่ีอาศัย

อยูตางพ้ืนท่ีกนัไดทําการติดตอส่ือสารระหวางกนั บางก็ในฐานะญาติสนิท มิตรสหาย หรือในฐานะ
ผูท่ีมีบรรพบุรุษเปนคนเช้ือชาติเดียวกนั  เร่ืองราวสวนใหญท่ีมีการสื่อสารกันก็คือ เร่ืองราวเกี่ยวกบั         
งานประเพณีตางๆ โดยจะใชโทรศัพท หนงัสือเวียน หรือวารสารสงมายังสมาชิกชาวมอญ เชนเม่ือ
ถึงเทศกาลทางศาสนา อาทิ ประเพณีตกับาตรน้ําผ้ึงท่ีบางกะด่ี ชาวมอญทางพระประแดงจะไดรับ
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การเช้ือเชิญใหไปรวมงาน โดยใชการโทรศัพทเชิญผานทางพระท่ีวดัทรงธรรม การมีการส่ือสารกัน
เชนนี้ทําใหสายสัมพันธของชาวมอญในหลายพ้ืนท่ียังคงมีอยู (ภาพท่ี 8) 

ภาพท่ี 8 
โครงขายการส่ือสารของชาวมอญในพ้ืนท่ีตางๆ 

 

                                                                              พระประแดง 
 

                                        สามโคก                                          ปากเกร็ด 
                   
 
 
                                                  เมืองมอญ                    บางกะด่ี 

 
-ส่ือท่ีใชในการส่ือสารระหวางชาวมอญและชาวไทยภายในอําเภอพระประแดง เม่ือใกล

จะถึงงานประเพณีสงกรานตพระประแดงทางอําเภอและชาวมอญจะใชโปสเตอร วารสาร หรือ
หนังสือเวยีนเปนเคร่ืองมือส่ือสารไปยังบุคคลท้ังในและนอกพ้ืนท่ี เพื่อดึงดูดใหเดินทางเขามา
ทองเท่ียว (ภาพท่ี 9) 

ภาพท่ี 9 
ส่ือท่ีใชในการส่ือสารกันระหวางชาวไทยและชาวมอญ 

    หนังสือเวยีน            โปสเตอร               วารสาร 
 
 

ขาวสารเกี่ยวกบัการจัดประเพณีสงกรานต   
  ไปสูมอญ และไทยท้ังใน และนอกพืน้ท่ี 

 
  
  การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Communication) เปนเร่ืองของการส่ือสาร
ของประชาชนท่ีมาจากตางวฒันธรรมกัน แตท่ีพิเศษไปกวานัน้ก็คือ การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม
เปนการส่ือสารแบบตัวตอตัว (face-to-face) ระหวางคนที่มาจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท่ีตางกัน  
 คําจํากัดความนี้มีจุดเดนคือ เปนการส่ือสารระหวางบุคคลในการแลกเปล่ียนทาง          
วัฒนธรรม ตัวตนของกลุมคือปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ผูอพยพมักจะมี
รูปแบบของเครือขายทางชาติพันธุท่ีเขมแข็งเมื่อแสดงออกมาเปรียบเสมือนกับสังคมท่ีมีระบบตางๆ
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สนับสนุนอยูเม่ือพวกเขาเขามาอยูในประเทศใหม ส่ิงเหลานี้อาจจะตองใชความอดทนอดกล้ันใน
บางเวลาและมีความจําเปนมากกวาตอนท่ีอยูในสังคมเดิมของพวกเขา เม่ือตองเขามาเปนสมาชิกใน      
วัฒนธรรม  เจาบาน Asuncion-landa ไดแนะวาการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมเปนกระบวนการของ
การมี           ปฏิสัมพันธกันทางสัญลักษณระหวางกลุมของประชาชน กับการยอมรับวัฒนธรรมท่ี
แตกตางกนั (Asuncion-landa 1990:213 ,Intercultural Communication อางใน Critical 
Communication :2000) 
  

ภายในตําบลตลาดยังมีการส่ือสารอีกประเภทหนึ่งท่ีแฝงอยูในการส่ือสารระหวาง        
วัฒนธรรม (Intercultural Communication) คือ การส่ือสารภายในวฒันธรรม (Intercultural 
Communication) หมายถึง การส่ือสารระหวางบุคคลท่ีเกิดข้ึนระหวางสมาชิกของคนในวัฒนธรรม
เดียวกัน ไมวาจะเกดิข้ึนในวัฒนธรรมหลัก (majority culture) หรือ ภายในวัฒนธรรมรอง (minority 
culture) ส่ิงเหลานี้อาจจะดูเปนเร่ืองเล็กนอย แตก็ยังมีความแตกตางท่ีสําคัญ เชน ชาว Angio-
Australians ท่ีอยูรวมกันในวัฒนธรรมพ้ืนฐานเดียวกัน แตกย็ังคงมีความแตกตางกันทางดาน
ภูมิศาสตร และถ่ินกําเหนิดของครอบครัว คลายๆกับชาว Italian-Australians ท่ีสวนใหญมาจากทาง
ใตของอิตาลี แตกย็ังคงมีส่ิงสําคัญพื้นฐานท่ีมีความแตกตางกันทางประเพณีของชนในแตละแควน 
(Folb, E ,1988 Intercultural Communication อางใน Critical Communication :2000) 

ในท่ีนี้ถานําไปเปรียบเทียบกับชาวมอญพระประแดงก็จะเหน็วา ในปจจุบันวัฒนธรรม
ของชาวไทยและชาวมอญในพื้นท่ีนี้มีความโดดเดนมาก ในเร่ืองของการอยูรวมกันของคนสองชน
ชาติ และตางก็มีสวนรวมในการสืบสานประเพณตีางๆโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต เหตุนีจ้ึงถือวา       
ชาวมอญและชาวไทยท่ีตําบลตลาด อยูรวมกันภายใตวฒันธรรมเดียวกัน (minority culture) แต
ภายใตของวัฒนธรรมท่ีเหมือนกันเหลานีก้็ยังคงมีความแตกตางกนัในเร่ืองของ เชน บรรพบุรุษ วถีิ
ชีวิต วิธีปฏิบัติตางๆ หรือภาษา เปนตน แตส่ิงตางๆเหลานี้ชาวไทย และชาวมอญไมไดนํามาเปน
อุปสรรคในการอยูรวมกันแตอยางใด 
 

Host and minority culture 
วัฒนธรรมเจาบาน (Host culture) คือกระแสหลักของวัฒนธรรมในแตละประเทศ         

สวนวัฒนธรรมรอง (minority culture) นั้นคือวัฒนธรรมท่ีมีขนาดเล็กกวาท่ีมีความสัมพันธกบั      
วัฒนธรรมเจาบาน และไดสรางรูปแบบของวัฒนธรรมรองเองดวย  

ระยะแรกความสัมพันธของชาวไทย และชาวมอญมีรูปแบบเปน Host and minority 
culture แตในปจจุบันรูปแบบ หรือเอกลักษณของชาวมอญที่เคยมีฐานะเปนวัฒนธรรมรอง ได
กลายเปนส่ิงท่ีคนไทยยอมรับ เชนประเพณีสงกรานต หรือปพาทยมอญ เปนตน 
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ในปจจุบันรูปแบบ Host and minority culture ท่ีเกิดขึ้นในตําบลตลาดนั้นไมไดเกดิข้ึน
จากชาวไทยและชาวมอญอีกตอไป เนื่องจากการผสมกลมกลืนกันท่ีเกิดข้ึน จนกลาวไดวาชาวไทย
และชาวมอญเปนเจาของพื้นท่ี ดังนั้น Host cultural หรือวัฒนธรรมเจาบานจึงหมายรวมถึงชาวไทย
และชาวมอญท่ีมีถ่ินฐานอยูแตเดิมและเคยมีประสบการณรวมกนัมา โดยมีผูคนท่ียายถ่ินท่ีอยูเขามา
ใหมมีฐานะเปนบุคคลในวัฒนธรรมรอง minority เชน ผูยายถ่ินบางพวกเปนผูท่ีเดนิทางมาจากภาค
อีสาน บุคคลเหลานี้มีลักษณะท่ีแตกตางไปจากบุคคลในวัฒนธรรมเจาถ่ินท่ีเห็นไดชัดเจน เชน 
สําเนียง คําท่ีมีความหมายเฉพาะถ่ิน ลักษณะการบริโภคอาหาร ดนตรี(แคน, เปงมาง) เส้ือผาประจํา
ถ่ิน(ผาซ้ิน) หรือรูปแบบการละเลนบางอยางท่ีไมเหมือนกัน เปนตน 

  
ชาวมอญท่ีเขามาอาศัยอยูท่ีพระประแดงในสมัยรัชกาลท่ี 2 นั้นไดถูกมอบหนาท่ีใหเปน

ทหารรักษาปอมปราการ โดยชาวมอญเหลานี้มีวัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิตตางๆท่ีมีเปนเอกลักษณของ
ตนเองซ่ึงแตกตางไปจากชาวไทยในพ้ืนท่ี ดังนั้นฐานะของชาวมอญจึงเปนบุคคลในวัฒนธรรมรอง 
(minority) และชาวไทยในพ้ืนท่ีมีฐานะเปนบุคคลใน Host cultural หรือวัฒนธรรมเจาบาน แตใน
ปจจุบันการอยูรวมกันของชาวไทยและชาวมอญในตําบลตลาด เปนเสมือนบุคคลในวัฒนธรรม     
เดียวกัน เนื่องจากการมีประสบการณรวมกันในดานตางๆมายาวนาน โดยเฉพาะในเร่ืองของ
พิธีกรรมทางศาสนา และวฒันธรรมท่ีเปนชองทาง (channel) ท่ีทําใหการส่ือสารระหวางชาวไทย
และชาวมอญเกิดข้ึนได ภายใตรูปแบบการส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) 

ดังนั้นความสัมพันธท่ีเกิดขึน้นี้ทําใหชาวมอญและชาวไทยเปรียบเสมือนบุคคลใน
วัฒนธรรมเดียวกัน มีการมอง และตีความหมายของวฒันธรรม ศาสนา ความเช่ือ และรูปแบบการ
ดํารงชีวิตท่ีคลายคลึงกันจึงทําใหเกดิรูปแบบของการส่ือสารท่ีเรียกวา การส่ือสารภายในวัฒนธรรม 
(Intracultural Communication) ข้ึน เชนเม่ือนึกถึงประเพณีสงกรานต ชาวไทยและชาวมอญท่ีตําบล
ตลาดจะตองนกึถึงขบวนแหหงส ธงตะขาบ การเลนสะบา หรือกาละแมเปนตน  

การมอง หรือตีความหมายในสัญลักษณใดสัญลักษณหนึ่งท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
ของชาวไทย และชาวมอญนั้น ยอมเปนผลดีในการอยูรวมกัน และยังสงผลสืบเนื่องไปสูการพัฒนา
ในดานตางๆตอไป     
 

2.ความเปนตัวตน (Identity) ของชาวมอญในปจจุบันมีการแสดงออกมาในลักษณะใด 
ในปจจุบันชาวมอญในตําบลตลาดมีการแสดงออกมาถึงความเปนตัวตนในลักษณะ

ตางๆดังตอไปนี้ 
2.1.ความเปนมอญท่ีมีการแสดงออกมาอยางเต็มเปยม คือการกระทํา หรือรูปแบบการ

ดํารงชีวิตท่ีมีสัญญะตางๆแสดงออกมาใหคนภายนอกรับรู ลักษณะของตัวตนสามารถแบงไดเปน 2 
ชนิดคือ 
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2.1.1ความเปนตัวตนท่ีแสดงออกมาในชีวติประจําวนั เชน เคร่ืองแตงกาย, ภาษา หรือท่ี
อยูอาศัย สัญญะเหลานี้สามารถพบไดมากในหมูผูสูงอาย ุ(อาย ุ70 ปข้ึนไป) เนื่องจากคนกลุมเหลานี้
มีความเคยชินกับการใชภาษามอญในกลุมชาวมอญดวยกัน, การแตงกายแบบมอญ, การอยูบานไม
แบบเดิมๆ, การทานอาหารมอญ, การยึดถือในความเช่ือตางๆ, การยดึม่ันในการประกอบประเพณี
และ    การทําบุญทําทานตางๆ โดยท่ีคนกลุมนี้เปนกลุมท่ีมีความเปนตัวตนแบบมอญสูงท่ีสุด  

2.1.2ความเปนมอญท่ีแสดงออกมาในชวงเทศกาลและพิธีตางๆ โดยเฉพาะในวัน
สงกรานตจะมีประชาชนชาวไทยเช้ือสายมอญเปนจํานวนมากแสดงความเปนมอญออกมา
ทางสัญญะตางๆ    เหลานี้ 

(1) สัญญะของความเปนชาติ คือธงชาติมอญ ธงดังกลาวมีพืน้สีแดง มีหงสสีเหลือง 
กําลัง บินอยูตรงกลางธง  

(2) สัญญะทางศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือ ไดแก หงส ธงตะขาบ ไมคํ้าตนโพธ์ิ สวด 
พระ ปริตมอญ หรือประเพณีเกีย่วกับชีวิต เชน ประเพณีการเกดิ ประเพณีการโกนผมไฟ, ประเพณี
การบวช, ประเพณีการแตงงาน, ประเพณกีารตาย, การแหนก แหปลา, การสงขาวสงกรานต, การแห
หงส        ธงตะขาบ หรือไมคํ้าตนโพธ์ิอาหาร(ขาวแช, กะละแม), การละเลน(สะบา ทะแยมอญ) 

 
ถึงแมวาสัญญะตางๆเหลานีจ้ะมีการแสดงออกมาซ่ึงความเปนมอญสูง แตในประเพณี

หลายๆอยางจาํเปนตองใชภาษาไทยในการส่ือสารกับผูรวมประเพณ ี เชน การเลนสะบา หรือการ
เลนทะแยมอญ แตเดิมนัน้จะใชภาษามอญในบทสนทนา และบทรองตลอด แตในปจจบัุน
การละเลนเหลานี้ตองใชภาษาไทยเปนสวนหนึ่งของการละเลนไป เนือ่งมาจากภาษามอญมีคนพูด
และฟงออกนอยลง  

นอกจากประเพณีตางๆจะเปนส่ิงท่ีแสดงออกถึงความเปนตัวตนของชาวมอญแลว 
ประเพณเีหลานี้เองยังมีสัญญะตางๆแฝงอยู เชน ในระหวางการเตรียมงานเลนสะบา จะมีการเชิญ
หญิงสาวออกมารวมรวมงาน แตจะตองมีการขออนุญาติพอแมของฝายหญิงเสียกอน โดยการใชจีบ
หมากจีบพลูเปนการบอกนยัๆใหพอแมของหญิงสาวรับรู และอีกนยัหนึ่งคือ เปนการใหเกียรติและ
เปนการไดรับเกียรติอยางสูงท่ีไดรับเชิญใหไปรวมเลนสะบา1 

ตัวอยางของสัญญะตางๆท่ีสามารถพบเห็นไดในตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
ตารางท่ี 3 ตัวอยางสัญญะและความหมายของสัญญะ 

ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) ของจริง (Reference) 
   

                                                           
1 สัมภาษณเยาวภา พิเรณทร วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
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1. จุก 
2. การคํ้าโพธ์ิ หรือการตอ

สะพาน 
3. หงส 
 
4. ธงตะขาบ 
 
5. ประเพณีสงกรานต2 
 
 
6. ขาวแช 
 
 
7. การเลนสะบา 
 
8. การกวนกะลาแม 
 
ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 
 
 
 
 
9. ประเพณีสรงน้ําพระ และ

รดน้ําดําหวัผูใหญ 
10. ประเพณีปลอยนกปลอย

ปลา 
11. การเลนทะแยมอญ 

-เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 7 ขวบ 
-เปนการคํ้าจนุพระพุทธศาสนา 
และสะเดาะเคราะห 
-สัญลักษณประเทศมอญ ท่ีมี
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง 
-สัญลักษณของพุทธศาสนา 
 
-วันข้ึนปใหมของไทย และ
มอญ 
 
-เปนสิริมงคลตอผูท่ีทําขาวแช
ถวาย 
 
-เปนการเปดโอกาสใหหนุม
สาวไดพบปะกัน 
-เปนการแสดงออกถึงความมี
น้ําใจ ,ความสามัคคีของคนใน 
 
 
ครอบครัว และคนในขุมชนที่มี
ตอกัน ในการลงแขกกวนกะลา
แม และแจกกะลาแมใหแก
เพื่อนบาน 
-เพื่อเปนสิริมงคล และขอพร
จากญาติผูใหญ 
-เพื่อสะเดาะเคราะห ตออายุ 
 
-เพื่อความบันเทิง โดยแฝงคติ

-การทําผมใหเปนจุก 
-นําไมงามท่ีทาขม้ินไปคํ้าท่ีตน
โพธ์ิ หรือซอมสะพาน ทางเดิน 
-หงสท่ีมีลักษณะคลายเปด 
ตั้งอยูท่ียอดเสา เรียกวาเสาหงส 
-ธงท่ีมีลักษณะเหมือนตะขาบ 
นําไปติดไวกบัเสาหงส 
-วันท่ีมีประเพณ ี การละเลน
ตางๆเพ่ือกอใหเกิดสิริมงคลแก
ตนเอง 
-ขาวสุก แช และอบดวยน้ํา
ดอกมะลิ 
 
-การละเลนชนิดหนึ่ง3 
 
-ขนมกวนท่ีทํามาจากแปง 
น้ําตาล และกะทิ 
 
 
 
 
 
 
-ใชน้ําอบ น้ําปรุงไปปะพรม
พระ และญาติผูใหญ 
-นํานก และปลาไปปลอย 
 
-การละเลนชนิดหนึ่ง4 

                                                           
2 ภาคผนวก ข. หนา 127 
3 ภาคผนวก ค. หนา 139 
4 ภาคผนวก ข. หนา 132 
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12. 

 
-ชุดหมากพลู 

 
-เปนเสมือนการเชิญหญิงสาว
เพื่อเขารวมในการเลนสะบา 
และขบวนแหตางๆในงาน
สงกรานต 

จัดชุดดอกหมาก ธูป เทียน
รวมกันในพาน 
 

 
สัญญะตางๆของชาวมอญเหลานี้เปนส่ิงท่ีชาวไทยในพืน้ท่ีพบเห็นมาโดยตลอด ถึงแมวา

จะไมทราบถึงความหมายแฝงท่ีแทจริงท้ังหมด แตถึงกระนั้นชาวไทยในพ้ืนท่ีก็รับรูไดวา สัญญะ
เหลานี้มีความหมายเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและความเช่ือเกี่ยวกับการดําเนินชีวติ
ของ         ชาวมอญ ดังนั้นจึงไมมีการกระทําใดๆอันเปนการจาบจวง หรือดูหม่ินจนเกิดความ
บาดหมางข้ึน     เหตุผลหนึ่งท่ีสําคัญคือ พื้นฐานทางความเช่ือในพระพุทธศาสนา(รวมท้ังนรก 
สวรรคและคําสอนตางๆ) ท่ีใกลเคียงกัน และตัวแทนตางๆท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติ เชน ผีไมไผ ผี
เตา นางตานี หรือ      นางไม เปนตน  
 จากการที่ชาวไทย และชาวมอญมีการตคีวามของสัญญะตางๆใกลเคียงกัน ทําใหการ
ส่ือสารระหวางวัฒนธรรมเกิดข้ึน และเปนไปดวยความเขาใจในวัฒนธรรมของท้ังสองฝาย  

 
นอกจากน้ียังมีเร่ืองของอาหาร และขนมของชาวมอญหลายๆชนิดนั้นจะมีการส่ือ

ความหมายออกมาเปนนยัๆ โดยท่ีความหมายดังกลาวจะมีการเกี่ยวพันกับศาสนาพุทธท้ังนั้น ซ่ึงมี            
วัตถุประสงคคือ ตองการไดบุญเพื่อความสุขท้ังในโลกนี ้ และโลกหนา การแสดงออกถึงความ
กตัญูตอบรรพบุรุษและการแสดงออกถึงมิตรไมตรีท่ีมีตอเพ่ือนบาน จนสงผลใหชาวมอญมีความ
สามัคคี  กันอยางมาก โดยไมรูตัวจากการรวมมือรวมใจกันประกอบกิจกรรมทางการประกอบ
อาหาร (เยาวภา       พิเรณทร : สัมภาษณ วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2544) 

ชาวไทย และชาวมอญตางกมี็ประเพณกีารแบงปนอาหาร(การแจกของ)ใหแกญาติสนิท 
มิตรสหายท่ังบานไทย และบานมอญเหมือนๆกัน และไดมีการปฏิบัติสืบทอดกันมานานแลว การ
แจกของเชนนีเ้ปนการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมทางดานอาหารใหแกกนั อีกท้ังอาหารของไทย และ
ของมอญนั้นกมี็วามคลายคลึงกัน ท้ังวัตถุดิบ,การปรุงและรสชาติ ดังนัน้อาหารจึงเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนรูความคลายคลึงกันในวิถีชีวิตของคนท้ังสองเช้ือชาติ 

 
การท่ีชาวมอญในสมัยรัชกาลท่ี 2 ตั้งช่ือหมูบานในอําเภอพระประแดงตามถ่ินท่ีอยูเดิม    

ของพวกตน เปนการแสดงออกถึงความเปนตัวตน (Identity) ของชาวมอญที่ยังตองการรักษาเอาไว
และตองการใหชาวมอญดวยกันเองทราบวาพวกเขามีกําเนิดมาจากสวนใดของแผนดินมอญเดิม  
ความรักชาต ิ และแผนดนิเกิดของชาวมอญน้ันมีอยูมากมาย แตไมสามารถแสดงออกมาไดอยาง
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ชัดเจน (ในรูปของการกูชาติ) พวกเขาจึงใชช่ือสถานท่ี ประเพณ ีการละเลน อาหาร หรือส่ิงตางๆท่ี
แสดงออกถึงความเปนมอญ เพื่อแสดงออกมาซ่ึงความรัก หวงใย และเสียใจตอแผนดินเกดิท่ีตอง
จากมา 
    

2.2.ความเปนตัวตนแบบ “มอญๆ ไทยๆ” โดยสวนใหญจะปรากฏใหเห็นในชาวมอญวัย
กลางคน และเด็กรุนใหม กลาวคือบุคคลเหลานี้ตองอยูภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีความเปนไทยสูง 
อยางเชนในท่ีทํางาน ดังนั้นตัวตนท่ีแทจริงของชาวมอญ เชน ภาษา เคร่ืองแตงกาย หรือประเพณี
บางอยางไดหายไป อีกทั้งชาวมอญรุนใหมยังมีพฤติกรรมทางสังคมเปนคนไทยอยางเต็มตัว ดังจะ
เห็นไดจากการแตงกาย การเรียน การทํางาน การรับประทานอาหาร การฟงเพลง หรือแมกระท่ังการ
ใหความสนใจในการรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ส่ิงตางๆเหลานี้ไดเจือจางลงไปทุก
ขณะ       เนือ่งจากเงื่อนไขของเวลาในการดํารงชีวิต และการอยูรวมในสังคมท่ีกําลังเดินหนาเขาสู
ยุคโลกาภวิัตอยางรวดเร็ว ท่ีตางคนตางตองดิ้นรนเพื่อท่ีจะสามารถยืนอยูไดในสังคมนี้ ดังนั้นการที่
เด็กมอญเรียกตัวเองวาเปนคนมอญก็เพราะวาพวกเขามีผูท่ีใหเลือดเนื้อเปนชาวมอญ ความภูมิใจท่ี
เกิดข้ึนเนื่องมาจากการท่ีประชาชนในตางพื้นท่ีใหความสนใจและช่ืนชมในประเพณีอันดีงามท่ี
บรรพบุรุษของพวกเขาไดปฏิบัติสืบทอดกันมา จึงเปนความรูสึกท่ีภมิูใจในยามที่มีคนพูดวา “คุณ
เปนคนมอญพระประแดง” แตในการดาํรงชีวิตอีกดานหนึ่งเด็กมอญเหลานี้ก็มีความรูสึกวาตนเอง
เปนคนไทย เนื่องจากส่ือมวลชน และสังคมภายนอกพระประแดงเปนตัวหลอหลอมใหพวกเขารูสึก
วาเขาเปนท้ังคนมอญและคนไทย (สัมภาษณคมศร จันตาคํา วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2544) 

คําพูดบางคําท่ีชาวมอญรุนใหมบางคนพูดก็คือ “ถาบุพการีของเราส้ินบุญแลว ประเพณี
บางอยางก็คงจะเลิกปฏิบัต ิเชนการนับถือผี เปนตน“  

แทท่ีจริงแลวคําพูดนี้เกิดข้ึนกบัครอบครัวมอญหลายๆครอบครัวไปแลว เนื่องจาก
ขอจํากัดในดานตางๆของสังคมสมัยใหม เชนครอบครัวกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึนทําใหไมมี
คนชวย   จัดเตรียมของ, ไมมีเวลาในการเตรียมงาน หรือมีความเช่ือถือในเร่ืองดังกลาวลดนอยลง
(หัวสมยัใหม) (คมศร จันตาคํา : สัมภาษณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544) 
  

Glen Lewis and Christina Slad (2000) ไดกลาวถึงข้ันตอนการปรับตัวเขาหากัน เม่ือคน
จากสองวัฒนธรรมตองเขามาอยูรวมกนัในพ้ืนท่ีเดียวกนัวา ในระยะเร่ิมแรกของการสนทนากัน
ระหวางชาวไทยและชาวมอญนั้นเปนไปดวยความลาชา เนื่องจากความแตกตางกนัทางวัฒนธรรม
ไดสรางความไมแนใจ และความอึดอัดข้ึนท้ัง 2 ฝาย โดยส่ิงนี้เราเรียกวา “ความแตกตางของ
วัฒนธรรมท่ีมองเห็นได (perceived cultural difference) PCD” รูปแบบของการสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรมท่ีจะนําเสนอนีเ้ปนส่ิงท่ีชวยขยายคําจํากดัความของ PCD ใหชัดเจนข้ึน (ภาพท่ี 10 หนา 
102) 

DPU



1. วัฒนธรรมของท้ังไทยและมอญเปนส่ิงหนึง่ท่ีทําใหประชาชนของท้ังสองชนชาติ 
รับรู ถึงความแตกตางกนัได ไมวาจะเปนในดานของภาษาและวัฒนธรรมบางอยาง เชนพิธีบวชนาค
แบบของไทยและมอญนั้นมีความแตกตางกันตรงท่ีนาคของมอญนั้นแตงกายเปนแบบหญิงและยัง
ไม    ปลงผม 

2. ในขณะท่ีชาวไทย และชาวมอญทําการศึกษาซ่ึงกันและกันกันเพื่อลดความสงสัย 
และ ความกังวลใจในเร่ืองของความแตกตางกันทางวัฒนธรรม อาจจะเกิดการเหมารวมข้ึน เชน ชาว
ไทยมองวาชาวมอญเปนคนใจบุญ ชอบเขาวัด เปนตน หรือเกิดการปฏิเสธข้ึน เชนชาวไทยอาจจะ
คิดวาทําไมการบวชนาคของชาวมอญจึงตองใหนาคแตงกายเปนผูหญิง หรือเม่ือชาวไทยไดยินชาว
มอญรอง มอญรองไห5 อาจจะไมเขาใจวาทําไมตองรองตอนดึกๆและตอนเชามืด ซ่ึงเปนเวลาทีค่น
ท่ัวไปนอนหลับ ส่ิงนี้เปนความไมเขาใจกันเกิดข้ึน จนเกิดเปนการปฏิเสธข้ึนได หรือเม่ือสุดทน
อาจจะเกิดเปนโทสะ ความขุนเคืองในท่ีสุด 

3. ชาวไทยและชาวมอญสามารถปรับตัวเขาหากัน และเรียนรูท่ีจะอยูอาศัยรวมกันในท่ี 
สุด เชนเม่ือชาวไทยทราบถึงสาเหตุท่ีวานาคชาวมอญแตงกายเปนหญิงก็เพื่อสํานกึในบุญคุณของ
มารดา หรือเม่ือชาวไทยทราบวาการรองมอญรองไหนั้นเปนการกระทําเพื่อพรรณนาถึงคุณงาน
ความดีของพระภกิษุสงฆผูมรณภาพ มิไดทําเพื่อความสนุกและไมไดมีการรองเปนประจํา เม่ือเปน
ดังนี้ชาวไทยจงึเกิดการเรียนรูและยอมรับในท่ีสุด 

4. แสดงใหเห็นถึงตนกําเหนิดของวัฒนธรรมแบบ ”มอญๆไทยๆ” ท่ีเกิดขึน้กับชาว 
มอญในปจจุบัน เนื่องจากเกิดกระบวนการเรียนรูซ่ึงกนัและกนัมาเปนเวลานาน ประกอบกับ
สภาพแวดลอมตางๆนั้นมีสวนใหเดก็มอญไดเขาสูกระบวนการหลอมรวมทางวัฒนธรรมโดยไม
รูตัว แตในขณะเดียวกันวฒันธรรมมอญก็ยังคงมีการสืบสานใหเห็นและใหเขารวมอยูเปนประจาํ 
เปนเหตุใหชาวมอญ     รุนใหมๆมักจะรูสึกวาตนเองเปนคนมอญในตอนชวงเทศกาลมอญ แตก็
ปฏิบัติตนแบบคนไทยในเวลาปกติ  

5. พลังของการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพในการกอใหเกิดการ 
ปรับตัวเขาหากันเกดิจาก การเรียนรูซ่ึงกันและกันในเร่ืองของวัฒนธรรม ประเพณ ีศาสนา ความเช่ือ 
หรืออุปนิสัยใจคอของบุคคลฝายตรงขาม  

6. ผลท่ีเกิดจากการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีจะปรากฏออกมา เชน การเขารวมกิจ 
กรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมรวมกันของคนไทยและคนมอญ หรือ การใชชีวิตรวมกันอยาง      
สงบสุข  
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ภาพท่ี 10 

A Model of Intercultural Communication : PCD (perceived cultural difference) 

1. 
        สิ่งที่ทําใหเห็นความแตกตาง                    สิ่งที่ทําใหเห็นความแตกตาง 
                  สําหรับชาวไทย                                                                               สําหรับชาวมอญ                                                                                สําหรับชาวมอญ 
          เชน พิธีบวชนาคแบบไทย                           ความแตกตาง                     เชน พิธีบวชนาคแบบมอญ            เชน พิธีบวชนาคแบบไทย                           ความแตกตาง                     เชน พิธีบวชนาคแบบมอญ  
                ที่นาคแตงกายแบบ                               ทางวัฒนธรรม                          ที่นาคแตงกายคลาย                      ที่นาคแตงกายแบบ                               ทางวัฒนธรรม                          ที่นาคแตงกายคลาย      
     สุภาพชนทั่วไป และปลงผมแลว                    ที่มองเห็นได               ผูหญิงไทยโบราณ และยังไมปลงผม6 
                                            (PCD) 
     สุภาพชนทั่วไป และปลงผมแลว                    ที่มองเห็นได               ผูหญิงไทยโบราณ และยังไมปลงผม6 
                                            (PCD) 
  

       ยุทธศาสตรที่ใชงานไมได        ยุทธศาสตรที่ใชงานไมได 
                                                                                       เชน การเหมารวมดวยความ                                                                                         เชน การเหมารวมดวยความ  
                                                     ชาวไทยเกิดความสับสน และไมเขาใจ                งุนงงวาทําไมพิธีบวชนาคใน                                                     ชาวไทยเกิดความสับสน และไมเขาใจ                งุนงงวาทําไมพิธีบวชนาคใน                                            
                                                                  วาชาวมอญกําลังทําอะไร                     พระพุทธศาสนาจึงไมเหมือนกัน
                                           เชน พิธีบวชนาค, มอญรองไห                    ฝายใดเปนผูปฏิบัติผิดกันแน 
 

       3. 
            ความสงสัยเปนตัวกระตุนในการกอใหเกิดการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม จนทราบวาแบบปฏิบัติ         
           น้ันแตกตางกัน โดยที่นาคชาวมอญแตงกายแบบสตรีน้ันเสมือนย้ําเตือนใหนึกถึงคุณมารดาน้ันเอง 
 

1. 4.                                                                                                       5. 
          วัฒนธรรมแบบมอญๆไทยๆจึงเกิดขึ้น                                                           ยุทธศาสตรที่ใชงานได เกิดจาก   
          จากการทําความเขาใจ และปรับตัวเขา                                                             การเรียนรูระหวางวัฒนธรรม 
           หากันที่ ภายใตสถานการณที่เปนบวก                                                           ระหวางชาวไทย และชาวมอญ 
               จากประสบการณของชาวไทย                                                                  ในเรื่องของบทบาท, ประเพณี, 
              และชาวมอญ ที่มีตอคําสอนใน                           ความเช่ือ และรูปแบบของสังคม 
                         พระพุทธศาสนา                                                 จนนําไปสูการปรับใหเขากัน                       
                                                            และสามารถในการแกปญหาที่ 
                 เกิดขึ้นจากความไมเขาใจกัน 
         
                        6.       ผลของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมที่ปรากฏออกมา :เชนการอยูรวมกัน 

การปรับเขาหากันทางวัฒนธรรมจนเขารวมในกิจกรรมเดียวกัน                                   

                                                           
6 ภาคผนวก ข. หนา 143 
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ความเปนตัวของชาวมอญท่ีแสดงออกมาในปจจุบันมี 2 ลักษณะ คือ ความเปนมอญที่มี
การแสดงออกมาอยางเต็มเปยมและความเปนตัวตนแบบ “มอญๆไทยๆ” กลาวคือ เม่ือชาวมอญตอง
อยูในสังคมภายนอก หรืออยูรวมกับชาวไทย ไมวาจะเปนเร่ืองของการศึกษาหรือการทํางาน ชาว
มอญเหลานั้นก็จะปฏิบัติตนเปนเหมือนกนัคนไทยทุกประการ แตเม่ือถึงชวงเทศกาลสงกรานตมี
ชาวมอญจํานวนไมนอยท่ีกลับมาใหความสําคัญในตัวตนของบรรพบุรุษของตน เชนแตงกายตาม
แบบดั้งเดิม, ทําอาหารมอญ, ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, เขารวมกิจกรรมทางประเพณีตางๆ เปน
ตน  
 ส่ิงเหลานี้ท่ีชาวมอญแสดงออกมา แสดงใหเห็นวาการผสมกลมกลืนท่ีเกิดข้ึนในตําบล
ตลาดมิไดมีผลตความเปนตัวตนของชาวมอญเสียท้ังหมด โดยท่ีชาวมอญยังคงมีการสืบสานตัวตน
ของบรรพบุรุษของพวกเขาบางอยางเอาไว เชนประเพณีสงกรานตเปนตน  
 

 
3.การพัฒนาของพระประแดงเกิดขึ้นไดอยางไร มีผลกระทบตอการส่ือสาร การผสม

กลมกลืนและความเปนตัวตนของชาวมอญอยางไร 
จากแนวคิดของ Michael A. Pagano and O M. Bousman  (1977) สามารถิธิบายถึง

วิถีทางในการพัฒนาท่ีเกดิข้ึนท่ีตําบลตลาดไดดังตอไปนี้ 
1.ในชวง 50-60 ปกอน ตําบลตลาดเปนเมืองแบบ Maintenance cities เนื่องจากทางภาค 

รัฐไมมีการสรางสาธารณูปโภคใหแกประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ีตองสรางสาธารณูปโภคข้ึนเพื่อ   
ใชเอง เชนสรางบอบาดาล สรางเคร่ืองปนไฟ สรางถนนกันเอง และจําหนางเพื่อใชกันเองภายใน
หมูบาน  

2.ในชวง 30-40 ปกอน ตําบลตลาดเปนเมืองแบบ Expansionist cities เนื่องจากทางภาค 
รัฐเร่ิมมีการสรางสาธารณูปโภคตางๆ เชน สรางถนน สรางสะพาน ทาเรือ เพื่อกระตุนใหความเจรญิ
เขามาในตําบลตลาด ทําใหภาคเอกชนเร่ิมมีการเปดกจิการตางๆกันมากข้ึน เชนมีการสรางโรงหนัง 
ขยายตลาดสดใหใหญข้ึน มีการเปดราคาขายตามสองฝงถนนมากข้ึน  

3.ในชวง 25-30 ปกอน ประเพณีสงกรานตของชาวมอญเร่ิมเปนท่ีรูจักของ
บุคคลภายนอก สงผลใหเม่ือถึงเทศกาลสงกรานตจะมีประชาชนจากนอกพ้ืนท่ีเดินทางเขามารวม
งานเปนจํานวนมาก ดังนัน้ความเจริญทางดานประเพณีของชาวมอญจึงถือเปนเมืองแบบ Market 
cities เนื่องจากเปนความเจริญท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาตนเองของประชาชน แตตอมาทางอําเภอและ
เทศบาลเมืองเร่ิมเขามามีสวนรวม และเขามาเปนตัวตัง้ตัวตีในการจดังานโดยวางแผนและกําหนด
วันในการจดังาน ดังนัน้    ในชวงนี้ตาํบลตลาดจึงมีการเจริญเติบโตแบบ Expansionist cities 
เนื่องจากมีภาครัฐมีการเขามาวางแนวทางในการดําเนนิงานในเร่ืองของประเพณ ี
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 4.ตั้งแตชวง 50 ปท่ีผานมาจนถึงปจจุบันตําบลตลาดเปนเมืองแบบ Survivalist cities      
เนื่องจากไมมีการดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพด ี เชนไมมีขยายถนน    
สรางถนนท่ีไมไดมาตรฐาน ตลาดสดสกปรก เปนตน 

จากลักษณะเมืองท้ัง 4 ประเภทท่ีเกิดข้ึนท่ีตําบลตลาดน้ันสงผลตอประชาชนท่ีอาศัยอยู    
ในพื้นท่ีท้ังทางตรง และทางออมคือ 

1.การส่ือสารน้ันไดรับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา เนื่องจากการส่ือสารในปจจบัุน
กลายเปนการส่ือสารแบบผิวเผินเสียเปนสวนใหญ ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากรูปแบบการพัฒนาท่ีมีมุง
ไปสูความเปนเมือง ดังนั้นโอกาสในการส่ือสารแบบตัวตอตัว (face-to-face) จึงมีนอยลงและมีเวลา      
ในการสนทนาจํากัด เพราะเหตุผลดังตอไปนี้ 

-ทุกคนตางเรงรีบท่ีจะตองไปทํามาหากิน  
-ในปจจุบันมผูีท่ีเขามาอยูอาศัยใหมเพิ่มมากข้ึน 
-การขาดการรวมกิจกรรมทางศาสนา และประเพณ ี โดยเฉพาะเดก็รุนใหม จึงทําให

โอกาสในการทําความรูจัก และคุนเคยลดนอยตามไปดวย 
-การเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีอยูอาศัย 
-ส่ือมวลชนท่ีมีพลังในการเขาถึง กลุมเปาหมายใหมีความสนใจในส่ือมากข้ึน ทําใหการ

รวมกลุม หรือการรวมพลังกนัเพื่อดํารงไวซ่ึงความเปนตัวตนของชนชาวมอญมีโอกาสเกิดข้ึน
นอยลง  
   

แตถึงกระนัน้ก็ยังคงมีการส่ือสารท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันดีของชาวตําบล
ตลาดใหเห็นอยูบาง โดยเฉพาะในหมูผูสูงอาย ุหมูเครือญาติและเพื่อนบานท่ีมีความสนิทสนมกันมา
แตกอน  
  

2.การผสมกลมกลืน (Assimilation) กันของชาวไทย และชาวมอญเปนมูลเหตุหนึ่งท่ีเอ้ือ  
ในการกอใหเกิดการพัฒนาขึ้นท่ีตําบลตลาด เนื่องจากการอยูรวมกันอยางสงบสุข ไมมีการตอตาน
กันทางเช้ือชนชาติชนชั้นแตอยางใด แตอีกดานหน่ึงการพัฒนากลับกลายเปนสาเหตุท่ีทําใหการ
ผสมกลมกลืนกันหมดส้ินไป เนือ่งจากการพัฒนาในดานตางๆทําใหคนมอญอยูทามกลาง
สภาพแวดลอมแบบเดยีวกับคนไทยไปเสียทุกอยาง ทําใหสํานึกในความเปนมอญลดลง ดังนั้นคําวา 
“การผสมกลมกลืน (Assimilation) กันของชาวไทยและชาวมอญในตําบลตลาด” จึงไมสามารถ
ใชไดอีกตอไป เพราะเด็กมอญรุนใหมตางซึมซับความเปนไทยใหเขาไปฝงอยูในกระบวนความคิด, 
ทัศนคติ และพฤติกรรมไปในท่ีสุด 
 3.ความเปนตัวตนของชาวมอญไดเจือจางลงอยางมาก เนื่องจากการพัฒนาของระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ระบบสังคมและส่ือมวลชน ส่ิงเหลานี้ลวนเปนเสมือนเบาหลอมท่ีหลอม

DPU



รวมความเปมมอญของเด็กรุนใหมใหเขาใกลความเปนไทยมากท่ีสุด โดยเฉพาะส่ือมวลชนท้ัง         
ส่ืออิเล็กทรอนิคตางๆ และส่ือส่ิงพิมพตางๆมีสารท่ีทําใหความเปนไทยเขาไปมีอิทธิพลตอการ
ดําเนินชีวิตของชาวมอญกลุมนี้คอนขางมากเชน เด็กมอญมีพฤติกรรมในการใชปจจัยตางท่ีมีความ
จําเปนในการดํารงชีวิตเหมือนกับคนไทยทุกประการ คือ อาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุงหม และท่ีอยู
อาศัย     (สมหมาย ตฤนานนท : สัมภาษณ วันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544)  
  

ในปจจุบันการพัฒนายอมท่ีจะมีผลกระทบตอตัวตน (Identity) ของคนทุกเช้ือสาย           
ทุกเผาพันธุ ไมเพียงแตตัวตน (Identity) ของชาวมอญเทานั้นท่ีลดลง แมกระท่ังตัวตนของชาวไทย 
หรือชาวจนีเองก็ยังลดลงตามลําดับ เนื่องจากการเดินทางของประชาชนสวนในสมัยนี้กําลังอยูบน     
เสนทางของโลกยุคโลกาภวิตัน โดยท่ีทุกคนท่ียังตองอยูในสังคมโลกใบนี้ไมอาจหลีกเล่ียงได         
ความเปนตัวตนใหมๆท่ีเกิดข้ึนตามกระแสนิยมก็จะเขามาครอบงําคนท่ีเดินตามการพัฒนาอยูรํ่าไป 
จึงไมใชเร่ืองนาแปลกใจท่ีวฒันธรรมและประเพณีของชาวมอญมีการแสดงออกจากเด็กมอญรุน
ใหม   ลดนอยลง 
 
 

4.การผสมกลมกลืนกันระหวางชาวไทยและชาวมอญ ในตําบลตลาดมีผลตอความเปน
ตัวตน (Identity) ของชาวมอญและการพัฒนาคนพ้ืนท่ีหรือไม อยางไร 

 
กอนท่ีจะเกดิการผสมกลมกลืนกันระหวางชาวไทยและชาวมอญในตําบลตลาดน้ัน ยอม

ตองมีการยอมรับ การเลียนแบบ จนกระท่ังการนําวัฒนธรรม ประเพณีของแตละฝายไปปฏิบัติ ส่ิงท่ี
ชาวไทย และชาวมอญตางนําวิถีปฏิบัติของกันและกันไปใชมีดังนี ้
ตารางท่ี 4 ตัวอยางส่ิงท่ีท้ังชาวไทยและชาวมอญลอกเลียนแบบและนํามาปฏิบัติ 
ส่ิงท่ีชาวไทยเลียนแบบชาวมอญ ส่ิงท่ีชาวมอญเลียนแบบชาวไทย 
1. ปพาทยมอญ 
2. สวดพระปริตมอญ7 
 

1. วิถีชีวิต 
2. กฎหมาย 
3. ภาษา 
4. รูปแบบบานเรือน 
5. เคร่ืองแตงกาย 

 

                                                           
7 ภาคผนวก ข. หนา 134 
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การผสมกลมกลืนท่ีนําไปสูการพัฒนา สวนหนึง่เกิดจากการเรียนรู ยอมรับและ
เลียนแบบนําไปใชในวิถีชีวิตของตนเอง แตถึงกระนั้นส่ิงท่ีเปนกลาง และเปนตัวเช่ือมโยงในการส่ือ
ความเขาใจโดยท่ีชาวไทยและชาวมอญมีการเลียนแบบกนันอย หรือแทบจะไมมีเลยก็คือ 
พระพุทธศาสนา       เนื่องจากชาวไทยและชาวมอญน้ันนับถือศาสนาพุทธเหมือนๆกัน ดังนั้นการ
ผสมกลมกลืนกัน          จึงมีผลตอความเปนตัวตนของท้ังสองชาติ โดยเฉพาะมีอิทธิพลตอชาวมอญ
เปนอยางมากในเร่ือง    ของการดํารงชีวติประจําวนั ความเปนตัวตนของชาวมอญท่ีอยูในตําบล
ตลาดไดลดนอยลงไปจาก    แตกอนมาก เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ือมวลชนและการศึกษา
เปนปจจยัท่ีกระตุนใหความเปนมอญลดลงอยางรวดเร็ว โดยมีความเจริญในดานตางๆเปนเสมือน
กรอบในการสรางสังคม            ความเปนตัวตนท่ีวานี้คือ ภาษามอญ เคร่ืองแตงกาย ประเพณี
บางอยาง วิถีปฏิบัติทางศาสนา หรือ     วิถีชีวิต  
 ในสมัยกอนการประกอบกิจกรรมทางศาสนา หรือประเพณจีะปฏิบัติเพื่อการทําความดี
กลอมเกลาจิตใจใหออนโยน หรือเปนการแสดงความกตัญูเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษ แตในปจจุบัน
บางสวนของวฒันธรรมเหลานี้ไดถูกนํามาใชเปนจุดขายสําหรับประชาสัมพันธการทองเท่ียวของ
พื้นที ่เชนการแหหงสธงตะขาบ การเลนสะบาเปนตน   

 
การผสมกลมกลืน (Assimilation) ท่ีเกิดข้ึนระหวางชาวไทยและชาวมอญท่ีตําบลตลาด     

มีรูปแบบท่ีสามารถนําไปเปรียบเทียบศึกษาไดกับการศึกษาของ มิลตัน เอม กอรดอน  (Milton M. 
Gordon) (อางในสนิท สมัครการ,2538 : 25) ในเรื่องของกระบวนการเกิดการผสมกลมกลืน 
(Assimilation) แบบคอยเปนคอยไปของประชาชนในตําบลตลาด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 ตัวแปรการผสมผสานทางวัฒนธรรม (The Assimilation Variables) 
กระบวนการยอย 
(Sub processes) 

ตัวอยางเหตุการณ 

1.เปลี่ยนแบบแผนวัฒนธรรมไปสู 
วัฒนธรรมของสังคมเจาถ่ิน 

เริ่มตนต้ังแตทหารมอญเขามารับราชการเปนทหารรักษาปอมปราการที่
พระประแดง ทหารมอญเหลาน้ีตองรับตําแหนงตามที่ทางการไทยแตงต้ัง
ให ถึงแมวาจะมีการเปรียบเทียบตําแหนงใหเทียบเทากับตําแหนงตอนท่ี
อยูในเมืองมอญก็ตาม แตสิ่งตางๆที่ตองยอมรับตามแบบของราชการไทย
ก็เปนสิ่งที่ทําใหทหารมอญตองปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินชีวิต เชน 
เครื่องแบบทหาร ภาษา ระบบทางราชการ8เปนตน จุดน้ีเปนจุดเริ่มตนใน 
การท่ีชาวมอญยอมลดความเปนตัวตน (Identity) ของตนเองลงไป 
เพ่ือที่จะยอมรับความเปนตัวตน (Identity) ของคนไทยเขาไปเปนสวน
หน่ึงในการใชชีวิตประจําวันของพวกเขา  

2.ไดรับการยอมรับใหเขาเปนสมาชิก
ในสังคม  

เมื่อทหารมอญ และครอบครัวมอญเริ่มซึมซาบวิถีชีวิตของคนไทย อีกทั้ง
ระยะเวลายังตัวที่ใหชาวไทย และชาวมอญเกิดความเคยชินจนความรูสึก
แบบคนแปลกหนาเริ่มหายไป การสื่อสารระหวางกันจึงเกิดขึ้นจน
กลายเปนความสนิทสนม และการยอมรับใหเขารวมในกิจกรรมเดียวกัน
ในที่สุด 

3.มีการแตงงานระหวางกลุมอยาง 
แพรหลาย 

การสื่อสารระหวางกัน และการเขารวมกิจกรรมตางๆไมวาจะเปน
กิจกรรมทางศาสนา หรือทางประเพณีตางๆ เปนการสงเสริมใหหนุมสาว
ชาวไทย และชาวมอญไดมีโอกาสพบปะกัน จนกลายเปนความชอบ
พอกัน และแตงงานกันในที่สุด (ทั้งชาวไทย และชาวมอญไมมีทัศนคติที่
จะกีดกันไมใหคนในชาติของตนเองไปแตงงานกับคนตางเช้ือชาติแต
อยางใด) การแตงงานน้ีเปนกระบวนการที่ทําใหความเปนตัวตน 
(Identity)ของชาวมอญลดลง เน่ืองจากคูแตงงานตองตางฝายตางตอง
ยอมรับในวัฒนธรรม ประเพณีของฝายตรงขามเขามาเปนสวนหน่ึงใน
การดํารงชีวิต 
 

4.การพัฒนาในดานความรูสึกใน 
ดานการเปนประชากรของสังคมเจา 
ถิ่นอยางเต็มที 
 
 
 
 

จากการที่ทางราชการไทย และประชาชนในพื้นที่ใหการยอมรับชาวมอญ
ทําใหมีความรูสึกถึงบุญคุณของพระมหากษัตริยไทย และน้ําใจที่คนไทย
มีให กลายเปนความรูสึกผูกพันกันเยี่ยงญาติสนิท มิตรสหาย ดังเชนเปน
คนในชาติเดียวกัน โดยเฉพาะลูกครึ่งที่เกิดจากการแตงงานระหวางคน
ไทย และคนมอญ คนกลุมน้ีมีชาติกําเหนิดอยูในประเทศไทย ความรูสึก
เปนคนของประเทศไทยจึงมีสูง 

                                                           
8 พลเรือนชาวมอญตองมีสังกัดเพื่อการเกณฑทหารเปนไพรหลวง และไพรสม 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 
 
5.ปราศจากซึ่งความรูสึกอคติ 
(absence of prejudice) 

การอยูรวมกันแบบถอยที่ถอยอาศัยกัน แบบญาติสนิท มิตรสหายน้ีเปนตัว
ที่ชวยกําจัดความมีอคติที่อาจจะเกิดขึ้นได ประกอบกับการอยูอาศัยของ
ชาวมอญไมไดสรางความเดือดรอนใหเแกชาวไทยแตอยางใด และที่
สําคัญหนาที่ที่ชาวมอญไดรับในชวงแรกนั้นเปนหนาที่ที่ชวยปกปอง
รักษาอธิปไตยของชาติไทย ดังน้ันชาวไทยจึงยอมรับชาวมอญเพ่ือนบาน
โดยไมมีความรูสึกอคติแตอยางใด 

6.ปราศจากจาการถือเขาถือเรา 
(absence of discrimination) 

การแตงงาน การเอื้อเฟอ และพระธรรมคําสอนเปนสิ่งที่ทําใหชาวไทย 
และชาวมอญอยูอาศัยรวมกันโดยไมแบงแยก และยังอยูรวมกันโดยมี
ความเอื้ออาทรตอกัน และใหเกียรติกัน ดังน้ันการแบงพรรคแบงพวกจน
เกิดเปนความขัดแยงจึงไมเกิดขึ้นระหวางฃชาวไทย และชาวมอญ  

7.ปราศจากความขัดแยงในคานิยม 
และอํานาจ (absence of value and 
power conflict) 

ชาวไทย และชาวมอญน้ันนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ดังน้ัน
พ้ืนฐานทางความเช่ือจึงมีความใกลเคียงกัน อีกทั้งความเช่ือในเรื่องสิ่ง
เหนือธรรมชาติก็มีความคลายคลึงกัน (การใหคุณใหโทษจากผี หรือการ
ทําบาป) รวมถึงในเรื่องเพศทั้งชาวไทย และชาวมอญน้ันยอมรับวาเพศ
ชายเปนชางเทาหนา จะเห็นไดวาคานิยมดังกลาวมิไดมีความขัดแยงกัน 
จึงทําใหสามารถอยูรวมกันไดงาย  
            นอกจากน้ีในเรื่องของอํานาจ ชาวมอญน้ันเปนทหาร แตชาวไทย
ในพ้ืนที่มีอาชีพเปนชาวสวน ชาวนา จึงทําใหไมมีการคานอํานาจกัน แต
โดยพ้ืนฐานของชาวมอญแลว เปนคนที่รูจักบุญคุณ มีความกตัญูและ
เปนผูมีจิตใจออนโยน จึงทําใหการอยูรวมกันของชาวไทย และชาวมอญ
เปนไปดวยความสงบ  

 
การผสมกลมกลืนท่ีเกิดข้ึนระหวางชาวไทยและชาวมอญในตําบลตลาดน้ันเกิดข้ึนมา

เปนเวลานาน ท้ังในเร่ืองของการดําเนนิชีวิตประจําวนั รายละเอียดในการประกอบประเพณี 
การละเลน ภาษา ฯลฯ โดยท่ีการผสมกลมกลืนท่ีเกิดข้ึนนี้เกิดควบคูไปกับความเจริญในดานตางๆ
คือ               ดานเศรษฐกจิ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษของชาวมอญสืบทอดมา 

ถึงแมวาการผสมกลมกลืน (Assimilation) จะเปนปจจยัท่ีทําใหความเปนตัวตนของชาว
มอญลดนอยลง แตในสภาพการปจจุบันเปนเร่ืองท่ีดอียางยิ่งท่ีมีการผสมกลมกลืนเกิดข้ึนท่ีตําบล
ตลาด เนื่องจากความสงบเรียบรอยเปนปจจัยหนึ่งในการดึงดูดความเจริญเขามาสูพื้นที่ ไมวาจะเปน
ความเจริญในดานการศึกษา เศรษฐกจิ และสังคม ท้ังชาวไทย และชาวไทยเช้ือสายมอญท่ีตําบล
ตลาดตางมีสวนรวมในการพฒันาความเปนอยูของตนเองเสมอมา เชน เปนเจาของกิจการรานคา 
เปนแพทย อาจารย หรือรวมเขาไปบริหารราชการสวนทองถ่ิน เปนตน 
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ในอนาคตการผสมกลมกลืน (Assimilation) อาจจะไมเกิดข้ึนเฉพาะหนวยยอยแตละ
ประเทศเทานัน้ (เชน ชาวมอญในประเทศไทย ชนเผาเมาลีในนิวซีแลนด หรือชนเผาอินเดยีนแดง
ในอเมริกา) แตการผสมกลมกลืน (Assimilation) กันอาจจะเกิดข้ึนกับมนุษยชาติท่ีอาศัยอยูบนโลก
ใบนี้ก็ได เนื่องจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีการส่ือสาร การคมนาคม และการศึกษา เปนปจจยั
สําคัญในการนําเสนอวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางกนัใหมาปรากฏอยูท่ีปลายทางของเทคโนโลยี
ทางการ    ส่ือสารและโทรคมนาคมตางๆ ไมวาจะเปนอินเตอรเน็ท (Internet), ดาวเทียม, โทรศัพท 
หรือโทรทัศน เปนตน การยอมรับ หรือการปรับเปล่ียนของสังคมในโลกใบน้ีมีตวัอยางใหเห็นอยู
บาง เชน รูปแบบการปกครอง, แฟช่ันการแตงกาย, เพลง, บทกว,ี ยานพาหนะ, ยารักษาโรค หรือแม
กระท้ังสัตวเล้ียงในบาน ก็ยังกลายเปนการแสดงออกถึงจุดเร่ิมตนในการผสมกลมกลืน 
(Assimilation) ของชาวโลก  

ไมแนวาในอนาคตเราอาจจะตองใชคําวา “วัฒนธรรมโลก” เพื่อแสดงถึงความเปนตัวตน
ของมนุษยก็เปนได 
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ขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง การศึกษารูปแบบการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมของชาวไทยและชาว
มอญที่กอใหเกิดการพัฒนาชุมชน :กรณีศึกษาตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ         
เปนการศึกษาที่เกี่ยวกับ การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหวางชาวไทย และชาวมอญ สัญลักษณและความ
เปนตัวตนตางๆของชาวมอญ ดังนั้นการท่ีจะไดขอมูลท่ีลึกและระเอียดเพิ่มมากข้ึนจึงควรท่ีจะตอง
คํานึงถึงเร่ืองตอไปนี ้

1. ระยะเวลา การศึกษาเกีย่วกับส่ือสารระหวางชาวไทยและชาวมอญ สัญลักษณและ   
ความเปนตัวตนตางๆของชาวมอญจะเปนตองใชเวลาในการศึกษานานพอสมควรในการเก็บขอมูล 
เพราะวาผูวิจยัตองสรางความคุนเคย เปนกันเอง และความเช่ือถืออันจะนาํไปสูความไววางใจให
เกิดข้ึนในผูถูกสัมภาษณ จนยอมบอกความจริงใหแกผูวิจัย หรือการเขาไปศึกษาในชุมชนโดยการ
อยูรวม หรือเขาไปอยูแบบฝงตัวกับชาวมอญ (ethnography) เพื่อเรียนรูรูปแบบการดําเนินชีวติในมุม
ตางๆใหลึกมากข้ึน นอกจากน้ี การศกึษาเร่ืองสัญลักษณและความเปนตัวตนจะตองใชเอกสาร และ
การสังเกตในการเก็บขอมูลเพื่อนําไปวเิคราะห็เปนจํานวนมากจึงจะไดบทสรุปท่ีละเอียดและชัดเจน  

2. การสัมภาษณ ควรจะมีกลุมเปาหมายที่มีความแตกตางกันในหลายๆดาน เชนอาชีพ 
อายุ บทบาททางสังคม หรือถ่ินกําเนิด เปนตน ท้ังนี้เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความหลากหลายเพื่อเปน
ประโยชนในการวิเคราะหขอมูล 
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งานวิจัยตอเนือ่ง 
 

หัวขอท่ีนาจะทําการศึกษาตอจากงานวิจยัช้ินนี้มีดังนี ้
1. เร่ืองการผสมกลมกลืน (Assimilation) ระหวางชาวไทย และชาวจีน, ชาวจีน และ 

ชาวมอญ หรือชาวไทย และเช้ือชาติอ่ืนๆท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเดยีวกัน เนื่องจากภายในพ้ืนท่ีตําบล
ตลาดมีประชาชนจากหลายเชื้อชาติเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเดียวกนั โดยท่ีสามารถอยูรวมกนัไดอยาง
สงบสุข และตางมีอิทธิพลตอการรวมกันสรางความเจริญใหเกดิข้ึนในพ้ืนท่ี 

2. ศึกษาเร่ืองความเปนตัวตนหรือการตีความในความหมายของสัญญะตาง 
(Semiology) ของชาวมอญที่มีการแสดงออกมาท้ังในชวงเทศกาล และการดําเนินชวีติประจําวนั ให
มีความละเอียด และลึกซ้ึงมากข้ึน เนื่องจากความเปนตัวตน และสัญญะตางๆของชาวมอญที่แสดง
ออกมาในปจจบัุนนั้น มีประชาชนจํานวนไมนอยท่ีไมทราบความหมายท่ีแทจริงของการกระทํา
เหลานั้น จนอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีสงผลใหวัฒนธรรม ประเพณีบางอยางเร่ิมถูกละท้ิง ดังนั้น
การศึกษาถึงความหมายของความเปนตัวตน และสัญญะท่ีแสดงออกเพ่ือนําเสนอสูสายตาของ
บุคคลภายนอก นาจะมีสวนชวยในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงานของชาวมอญเอาไวได 
นอกจากน้ียังสามารถทําใหเห็นถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมของชาวไทย และชาวมอญท่ีเคยเกดิ
มาในอดีต(แตในปจจุบันความแตกตางเหลานี้ไดถูกปรับใหเขากนัไดเปนอยางด)ี โดยมีคําถามท่ี
สําคัญคือ ความแตกตางเหลานั้นทําไมถึงมิไดมีผลตอการอยูรวมกนัระหวางชาวไทย และชาวมอญ 

3. ศึกษาเร่ืองโครงขายการส่ือสารของชาวมอญท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และโครงขายการ 
ส่ือสารท่ีเกิดขึ้นระหวางชาวมอญในพ้ืนท่ีตางๆ เพื่อศึกษาวารูปแบบการส่ือสารลักษณะใดที่มี
ประสิทธิภาพตอการส่ือสารระหวางชุมชน 
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อมรา พงศาพิชญ . ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จุดกําเนิด วิวัฒนาการ และการแพร 

กระจายวัฒนธรรม . (พิมพคร้ังท่ี 2) กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 
 

วิทยานิพนธ 
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สมุทรปราการ. 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
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คมศร จันตาคํา, รับจาง. สัมภาษณ 624 756 ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัด 

สมุทรปราการ. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
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ศรีประภา สนธิขันธ, ศึกษานิเทศนจังหวดั. สัมภาษณ 188 ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัด 

สมุทรปราการ. 8 มกราคม พ.ศ. 2545 
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ภาคผนวก ก. 
 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจั1ย 1

ชาวไทย เช้ือสายมอญ จํานวน 8 คน 
1.อาจารยสอางคศรี สันติจารี 

-อาย ุ67 ป 
-เคยรับราชการครู 
-ท่ีอยู 748 ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 

2.อาจารยโชติมา ยะกาศคะนอง 
-อาย ุ55 ป 
-รับราชการ 
-ท่ีอยู 822 ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 

3.คุณเยาวภา พิเรณทร  
-อาย ุ54 ป 
-เคยรับราชการ 
-ท่ีอยู 272 ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2544 

4.คุณพุทธมนต หิรัญเพ่ิม  
-อาย ุ50 ป 
-เคยรับราชการครู 
-ท่ีอยู ถนนบานแซ 764 ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544 

5.คุณจําลอง เกตุเภา 
-อาย ุ68 ป 
-คาขาย 
-ท่ีอยู 824  ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
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6.คุณคมศร จนัตาคํา 
-อาย ุ24 ป 
-รับจาง 
-ท่ีอยู 624 ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ    
-วันท่ีสัมภาษณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544 

7.คุณนมนตพร ยะกาศคนอง 
-อาย ุ24 ป  
-ท่ีอยู 611 ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-นักศึกษา 
-วันท่ีสัมภาษณ 22 มกราคม พ.ศ. 2545 

8. คุณสมหมาย ตฤนานนท 
 -อาย ุ18 ป 
 -นักเรียน 

-ท่ีอยู 822 ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544 

 
กลุมตัวอยาง ชาวไทย เช้ือสายไทย จํานวน 8 คน 

1.ศรีประภา สนธิขันธ 
-อาย ุ63 ป 
-อาชีพ ศึกษานิเทศนจงัหวดั 
-ท่ีอยู 188 ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 8 มกราคม พ.ศ. 2545 

2.อุกฤษฏ ทองสุนทร  
-อาย ุ48 ป 
-อาชีพ รับราชการ กระทรวงศึกษา 
-ท่ีอยู 622 ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 16 มกราคม 2545 
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3.สมศรี วรรณะ  
-อาย ุ57 ป 
-อาชีพ คาขาย (กาแฟ) 
-ท่ีอยู 622 ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 16 มกราคม พ.ศ. 2545 

4.ประสิทธ สุดใจนาค 
-อาย ุ53 ป 
-อาชีพ พนักงานธนาคาร  
-ท่ีอยู 257 ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 13 มกราคม พ.ศ. 2545 

5.มานิตย ชูสถาพร 
-อาย ุ74 ป 
-อาชีพ คาขาย 
-ท่ีอยู 681 ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 13 มกราคม พ.ศ. 2545 

6.วิภา คําเสน  
-อาย ุ45 
-อาชีพ คาขาย 
-ท่ีอยู 154 ถนนนครเข่ือนขันธ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 13 มกราคม พ.ศ. 2545 

7.นพดล ใจตรง  
-อาย ุ33  
-อาชีพ รับราชการ เทศบาล 
-ท่ีอยู 537 ถนนบานแซ 1 ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 6 มกราคม พ.ศ. 2545 

8.อรรถพล ปานรัตน 
-อาย ุ28 
-อาชีพ พนักงานเอกชน 
-ท่ีอยู 725 ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ  
-วันท่ีสัมภาษณ 6 มกราคม พ.ศ. 2545 
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 กลุมตัวอยางชาวไทย เช้ือสายจีน จํานวน 8 คน 
1.โสภา โสภิสเข่ือนขันธ 

-อาย ุ45 ป 
-อาชีพคาขาย  
-ท่ีอยู 126 ถนนบานแซ 1 ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 9 มกราคม พ.ศ. 2545  

2.อรุณ บุญศิริวัฒน 
-อาย ุ81 ป 
-อาชีพ คาขายเคร่ืองสังฆภัณฑ  
-ท่ีอยู 554 ถนนนครเข่ือนขันธ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 10 มกราคม พ.ศ. 2545 

3.วันเพ็ญ บุญศิริวัฒน 
-อาย ุ55 ป 

 -อาชีพ คาขายเคร่ืองสังฆภัณฑ 
-ท่ีอยู 554 ถนนนครเข่ือนขันธ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 10 มกราคม พ.ศ. 2545 

4.ชาตรี ฮาวรังษี  
-อาย ุ65 ป 
-รานขายยา 
-ท่ีอยู 520 ถนนนครเข่ือนขันธ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 9 มกราคม พ.ศ. 2545 

5.วิไล ศรีบํารุง  
-อาย ุ72 ป  
-อาชีพ รานทําขนนเปยะ 
-ท่ีอยู 744 ถนนบานแซ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ  9 มกราคม พ.ศ. 2545 

6.สุวพร โชคธีรสวัสดิ์ 
-อาย ุ44 
-อาชีพ รานขายของชํา 
-ท่ีอยู 726 ถนนนครเข่ือนขันธ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 12 มกราคม พ.ศ. 2545  
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7.บุญเพ็ง วิชัยโย   
-อาย ุ60 ป 
-อาชีพ รานขายของชํา 
-ท่ีอยู 759 ถนนนครเข่ือนขันธ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 12 มกราคม พ.ศ. 2545 

8.ชัยวัฒน เตียวัฒนานนท 
-อาย ุ57 
-อาชีพ รานขายยา 
-ท่ีอยู 768 ถนนนครเข่ือนขันธ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
-วันท่ีสัมภาษณ 12 มกราคม พ.ศ. 2545 
 

 
 คําถามท่ีใชในการสัมภาษณชาวไทยเช้ือสายมอญ โดยแยกประเด็นในการสัมภาษณดังนี ้
1.การส่ือสาร 
 *การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหวางคนมอญดวยกันใชภาษาไทย หรือภาษามอญ / ทําไม  
 *การส่ือสารแบบใดท่ีทานใชในการส่ือสารกันระหวางคนในพืน้ท่ีเดยีวกัน  

*การส่ือสารแบบใดท่ีทานใชในการส่ือสารกันระหวางคนตางพื้นท่ี 
*ความรูสึกที่เกิดข้ึนจากการส่ือสารระหวางคนมอญดวยกันตางจากการส่ือสารกับคนไทย

หรือไม ทําไม 
 

2.การผสมกลมกลืน (Assimilation) กันของประชาชนในพื้นท่ีตําบลตลาด 
 *คิดวาชาวไทยเปนพวกเดียวกันหรือไม เพราะอะไร 

*มีสาเหตุ หรือมีปจจัยอะไรบางท่ีเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหชาวไทย และชาวมอญอาศัยอยู
รวมกันได 
 *คิดวาคนเองเปนคนไทย หรือคนมอญ ทําไม 
 *การอยูรวมกนัของชาวไทย และชาวมอญมีปญหาใดเกิดข้ึนบาง 
 *การปลูกบานเรือนในสมัยกอนมีการอยูรวมกันระหวางชาวไทย และชาวมอญหรือไม 

*ความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวางเพื่อนบานชาวไทยมีในลักษณะใด 
*รูสึกอยางไรท่ีนําวิถีชีวิตแบบไทยเขามาเปนวิถีปฏิบัติสวนใหญในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  
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3.ความเปนตัวตน (Identity) ของชาวมอญในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา 
 *คิดวาตนเองยังเปนคนมอญอยูหรือไม ทําไม 
 *รูสึกวาอยางไรเม่ือมีคนภายนอกทราบวาทานเปนคนไทยเช้ือสายมอญและเรียกวาเปนคน
มอญ 
 *ประเพณีมอญ และไทยมีความแตกตางกนักัน หรือเหมือนกันตรงไหน 

*สามารถพูด อาน เขียนภาษามอญไดหรือไม 
*ส่ิงใด หรือสัญลักษณอะไรท่ีคิดวามีความสําคัญ และสามารถแสดงออกไดถึงความเปน

มอญมากท่ีสุด 
*ภูมิใจในความเปนมอญไหม 
*รูปแบบการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา และประเพณมีีการเปล่ียนแปลงไปจากอดตี

หรือไม อยางไร 
*ตองการใหประเพณเีหลานีมี้การสืบสานตอไปหรือไม ดวยวิธีใด 

 
4.การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในตําบลตลาด 
 *การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนท่ีตําบลตลาดเกิดข้ึนมาจากอะไร 
 *พอใจกับการพัฒนาท่ีเกดิข้ึนหรือไม  
 *การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอความเปนตัวตน หรือวัฒนธรรมตางๆของชาวมอญ
หรือไม 
 *ความเจริญท่ีเกิดข้ึนท่ีตาํบลตลาดเกิดข้ึนจากอะไร  มีปจจัยเสริมอะไรบาง 
  
 หมายเหต ุ คําถามเหลานี้เปนเพียงแนวทางคําถามในการเปดประเดน็ในการสนทนากับผูถูก
สัมภาษณชาวมอญเทานั้น โดยท่ีคําถามท่ีใชในงานวิจยัช้ินนี้ท้ังหมดเปนการใชคําถามปลายเปดในการ
ตั้งคําถามเพ่ือใหไดขอมูลที่เปดกวาง และใหอิสระในการใหขอมูล   
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ภาคผนวก ข. 
 
แผนภูมิแสดงสายสัมพันธของราชวงศจักรีกับรามัญ 

 
    พระยาราม+ธิดาของสมเด็จพระมหาธรรมราชา                         สมเด็จพระเอกาทศรถ+ธิดาของพระยาเกียรติ 

 
 

พระยารามจตุรงค                                                                      เจาแมวัดดุสิต(หมอมบัว) 
 
 

                          หมอมเจาอําไพ                                                  ทานเปนพระแมนม สมเด็จพระนารายณมหาราช 
 
 

หมอมเจาอําไพ+เจาแมวัดดุสิต 
 
 

            เจาพระยาโกษาธิบดีเหล็ก                          ทาวศรีจุฬาลักษณ                        เจาพระยาโกษาธิบดีปาน 
 

 
 

                           หมอมเจาอําไพ+หญิงชาวบานพลูหลวง 
 

สมเด็จพระเพทราชา 
 

เจาพระยาโกษาธิบดี (ปาน หรือทองปาน) 
เปนราชทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศส 

เขาเฝาพระเจาหลุยสที่ 14 ณ พระราชวังแวรซาย กรุงปารีส 
เมื่อกลับจากฝรั่งเศสจึงไดรับตําแหนงเปนเจาพระยาโกษาธิบดี 

 
 

เจาพระยาวรวงศาธิราช (ขุนทอง) 
เปนบุตรคนโตของเจาพระยาโกษาธิบดีปาน 

 
        พระราชนิกูล (ทองคํา) 
         เปนบุตรของขุนทอง 
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หลวงพินิจอักษร หรือเจาพระยาจักรีศรีองครักษ (ทองดี)+แมดาวเรือง 
 
 

                   แมสา              เจารามณรงค                  แมแกว                  ทองดวง              บุญมา(ทองมา) 
 
 

รัชกาลที่ 1 (ทองดวง)+สมเด็จพระอมรินทรามาตย (นาค) 
 
 

                           แมฉิมใหญ                  ร.2(ฉิม)             แมแจม                    จุย              แมเอื้อง 
 
 

รัชกาลที่ 2 (ฉิม)+สมเด็จพระศรีสุลาลัย (เรียม) 
 
 

สมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 
 
 
 
 

                          รัชกาลที่ 2 + สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย (บุญรอด) 
 
 

                     สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว                     สมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว (เจาฟาจุฬามณี) 
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-หนาท่ีของชาวมอญ นับต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงเทพฯนัน้ ชายฉกรรจชาวมอญทุก
คนตองมีหนาท่ีรับราชการทหารเชนเดยีวกบัคนไทย โดยเร่ิมต้ังแตอาย ุ 18 ป ตองข้ึนทะเบียนเปน”
ไพรสม” พออายุได 20 ปก็ตองข้ึนทะเบียนเปน”ไพรหลวง” จนกระท้ังอายุครบ 60 ปจึงปลดชรา แต
ในกรณีท่ีมีบุตรชายรับราชการทหาร 3 คนก็สามารถปลดประจําการไดกอนอาย ุ60 ป  

ท้ังไพรสน และไพรหลวงนี้ตองสังกัดอยูในกรมขุนนางกรมใดกรมหนึ่ง ข้ึนอยูกับความ
เหมาะสม ในสมัยกรุงเทพไดแบงกรมรามัญออกเปน 5 กรม มีดังตอไปน้ี 

1. กรมดั้งทองซาย              มีพระยาเกียรติเปนเจากรม 
2. กรมดั้งทองขวา              มีพระยารามเปนเจากรม 
3. กรมดาบสองมือ             มีพระยานครอินทรเปนจากรม 
4. กรมอาทมาตซาย           มีพระยาภักดีสงครามเปนเจากรม 
5. กรมกาทมาตขวา            มีพระยารัตนจักรเปนเจากรม 
*เจากรมมียศเปนพระยา ถือศักดินา 1,600 ไร   
*กรมรามัญท้ัง 5 กรมนี้ข้ึนกบัเจาพระยามหาโยธา(ผูดูแลชาวมอญ) ถือศักดินา 3,000 ไร 
 
กรมอาทมาต แบงเปนกรมอาทมาตซาย และอาทมาตขวา มีเจากรมดํารงตําแหนงเปนพระยา

ภักดีสงคราม และพระยารัตนจักร ในแตละกรมจะแบงการบังคับบัญชาเปนกอง และหมูตามลําดับ แต
คนท่ัวไปนยิมเรียกรวมไปวา “กองอาทมาต” และท่ีสําคัญคือผุท่ีรับราชการในกองอาทมาตน้ีลวนแต
เปนชาวรามัญท้ังหมด โดยกองอาทมาตน้ีมีหนาท่ี  

1. ลาดตระเวนระหวางเขตแดนไทย และพมา 
2. สืบขาว และสอบถามความเคร่ือนไหวจากชาวรามัญ และพมาตามหวัเมืองชายแดน 
3. คอยดักจับทหารพมาแลวสงตัวเขากรุงเทพฯ เพื่อสอบถามหาขาวทางพมา 
การตระเวนตรวจดาน และสืบขาวในสมยัอยุธยานั้นเปนหนาท่ีของกรมกองอาทมาต แตมาถึง
สมัยกรุงเทพฯใหถือวาเปนหนาท่ีของกองทหารรามัญท่ีเปนไพรหลวงท้ัง 5 กรม 
 
รัชกาลท่ี 3 ทรงเล็งเห็นความสําคัญการรบทางเรือมากยิ่งข้ึน จึงไดตรัสวา”จะไวใจทางทะเล

มิได” เนื่องจากประเทศไทยเกิดบาดหมางกับญวน อีกท้ังชาวตะวันตกก็เร่ิมออกลาอาณานิคม 
พระองคจึงไดร้ือฟนกองกําลังทัพเรือ พรอมกับสรางปอมปราการ และไดมีการฝกหัดทหารเรือ โดย
มอบใหสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุญนาค) เกณฑชายฉกรรจชาวรามัญเขามาทําการ
ฝกหัดทหารปนเล็กบนเรือรบ และมอบใหสมเด็จเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค (สมเด็จพระปนเกลา) 
เปนผูเกณฑชาวญวนเขาฝกเปนทหารปนใหญ 
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อาสามอญปนเล็ก และอาสาญวนปนใหญ สังกัดกรมพระกลาโหม ทําหนาท่ีประจําทัพเรือ 
คอยรักษาเมืองสมุทรปราการ เมืองนครเข่ือนขันธ และหัวเมืองชายทะเล   

 
ตํานานคุงขาวเหนียวบูด  
สองตายาย มีอาชีพคาขาย จะมาขายของท่ีกรุงเทพฯโดยการแจวเรือมาตามลําน้ําเจาพระยา 

(สมัยนั้นยังไมมีคลองลัดโพธ์ิ และคลองลัดหลวง) ผานหนาเมืองพระประแดง ก็เหน็วาอีกสักครูก็คง
จะผานคุงท่ีเหน็ จึงชวยกนัแจวเปนเวลานานประมาณ 4-5 ช่ัวโมงจึงถึงแมน้ําเจาพระยาดานเหนือเมือง
พระประแดง จึงหยดุพักรับประทานอาหารซ่ึงเปนขาวเหนียว พอหยบิภาชนะ และขาวเหนียวออกมา 
ปรากฏวาขาวเหนียวบูด สองตายายจึงอุทานวา “ขาวเหนยีวบูด” 

 
ชาวรามัญมีช่ือเรียกจากคนตางชาติแตกตางกันไปคือ พมาเรียกวา “เตลง”,ไทย ลาว เขมร

เรียกวา “มอญ”, ชาวอาหรับเรียกวา “รามัญ”, ชาวโยนกเรียกวา “เม็ง” แตชาวรามัญนั้นไดกําหนด
ความหมายของคําวารามัญ และมอญไวดังนี้ 

รามัญ ใชเรียกช่ือประเทศชาติ หรือคนชาติเดียวกันท้ังหมด 
มอญ หรือโมน ใชเรียกคนท่ีมีเช้ือชาติรามัญ  
 

-วัดทรงธรรมวรวิหาร เปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวหิาร สรางในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โดยกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงสรางพรอมกับ
สรางเมืองนครเข่ือนขันธ ระหวาง พ.ศ. 2357-2358 พระอุโบสถเปนเคร่ืองไมฝากระดาน และไดรับ
การปฏิสังขรณในรัชกาลที่ 4  

สถานท่ีตั้งวัดเดิมอยูหางจากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ประมาณ 12 เสนเม่ือกรม
พระราชวังบวรสถานมงคลสวรรคตแลว พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัยไดโปรดใหพระ
นองยาเธอกรมหม่ืนศักดิศักดิพลเสพ เปนแมกองมาสรางเมืองนครเข่ือนขันธเพิ่มเติมใน พ.ศ.2363 
และไดสราง และไดสรางปองข้ึนใหมอีกปอมหนึ่ง คือ “ปอมเพชรหงึ” ในท่ีดนิซ่ึงเปนอาณาเขตของ
วัดทรงธรรม และโปรดเกลาฯ ใหยายวัดเขามาอยูดานในกําแพงปอม การยายคร้ังนี้ไดสรางศาลาการ
เปรียญ และกุฏิข้ึน 3 คณะ กลาวกันวาศาลาการเปรียญหลังนี้เคยเปนศาลาทรงธรรมของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และกรมพระราชวังบวรสถานมงคล 

 มีพระเจดียแบบรามัญ โดยเจดียองคใหญตั้งอยูตรงกลาง และมีเจดยีเล็กอยูท่ีฐานมุม
อีก 4 องค สรางข้ึนในสมัยท่ีชาวรามัญมาต้ังรกรากอยูในจังหวัดพระประแดง เจดยีองคเล็กฐานกวาง 3 
วา 3 ศอก สูง 4 วา 3 ศอก สวนพระเจดยีองคใหญ เปนแบบรามัญเชนกัน กวาง 10 วา 2 ศอก สูงถึงยอด 
11 วา 3 ศอก 
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ตั้งแตนั้นมาจึงเรียกคุงนีว้า “คุงขาวเหนยีวบูด” เพราะกวาจะออมคุงตองใชเวลานาน ถาแจว
เรือตองใชเวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง ถาใชเรือยนตใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที และถาเปนเรือ
เดินสมุทรขนาดใหญ ใชฝจักรธรรมดาใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง (จําปาศรี เทพสงา, 2541 หนา 12)  
 

ตํานานสงกรานต (เปงสงกรานต-ตํานานขาวแช)  
อดีตกาลนานมาแลว นับต้ังแตตนภทัทกปัป ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งท่ีขาดทายาทสืบทอดมรดก

มหาศาล ทานเศรษฐีจึงพากเพียรพยายามทําพิธีบวงสรวงพระอาทิตย และพระจนัทรอยูวันแลววันเลา
เพื่อขอลูก จนเวลาลวงเลยไปถึง 3 ป ก็ยังไมสมปรารถนา จนในท่ีสุดก็เหน็วาพระอาทิตย และ
พระจันทรนีเ้ห็นจะไมศักดิสิ์ทธแนในเร่ืองลูก เศรษฐจีึงเปล่ียนตัวผูรับของบวงสรวงใหมโดยเม่ือถึง
วันนกัขัตฤกษตนปใหม ในวันท่ีพระอาทิตยยายจากราศีมีนเขาสูราศีเมษ อันเปนวันมหาสงกรานต 
เศรษฐีก็บงการบาวไพรใหจดัเคร่ืองบวงสรวงโดยใชขาวสารเมล็ดงามถึง 7 คร้ังจนบริสุทธ์ิหมดมลทิน 
แลวจึงหุงขาวเพื่อไปบูชาพระไทร ประกอบดวยอาหารสังเวยอันโอชารสอีกมากมาย ลวนจัดทําอยาง
ประณีตท้ังส้ิน แลวตัวทานเศรษฐีตั้งจิตอธิฐานขอบุตรจากพระไทร 

 ฝายพระไทรเห็นความพากเพียรของเศรษฐีก็เมตตา จึงไปเขาเฝาพระอินทรทูลขอบุตรใหแก
เศรษฐ ีพระอินทรก็โปรดใหเทวบุตรนามวา ธรรมบาล จุติลงมาเกิดในครรภภรรยาทานเศรษฐ ี เม่ือได
บุตรชายสมปรารถนาก็ช่ืนชมโสมนัสยิ่งนัก ถึงกับสรางปราสาท 7 ช้ันใหกับลูกชายท่ีช่ือวา ธรรมบาล
กุมาร ปราสาทนั้นต้ังอยูใกลๆตนไทรริมน้ํานั่นเอง คงดวยเหน็วาบุตรท่ีไดมานี้เปนเพราะพระไทร
ประทานมาให  

เนื่องจากปราสาทของธรรมบาลกุมารอยูติดกับตนไทร ธรรมบาลก็เลยพลอยไดใกลชิดกับ
บรรดาฝูงนกท่ีมีเกาะกินผลไทร จนถึงกันรูภาษานกในท่ีสุด และนอกจากนี้ธรรมบาลยังไดรํ่าเรียนไตร
เภท หรือพระเวททั้งสาม อันเปนวิชาความรูข้ันสูงในสมัยนั้นจนสําเร็จเสร็จส้ินเม่ือเพียงอาย ุ 7 ขวบ 
และกลายเปนผูบอกฤกษบอกยาม และอธิบายขอปญหาขอของใจแกชนท้ังหลายดวยปญญาอันลึกซ้ึง 

ในชมพูทวีปสมัยนั้นผูคนลวนนับถือทาวมหาพรหม หรือทาวกบิลพรหม ผูบอกมงคลแก
มนุษย เม่ือธรรมบาลตั้งตนเปนอาจารยบอกฤกษยามข้ึนมาอีกคนหนึ่ง กบิลพรหมจึงใครจะทดลง
ปญญาของธรรมบาลกุมารวาจะกลาสักเพยีงใด การทดลองปญญานี้ทําโดยการตั้งปญหา 3 ขอให
ธรรมบาลแก ถาธรรมบาลแกปญหาได กบิลพรหมจะตัดเศียรตนเองบูชาธรรมบาล แตถาธรรมบาลแก
ไมไดกจ็ะตองตัดศีรษะของตนเองบูชาสังเวยกบิลพรม 

ปญหานั้นมีวา 
เวลาเชา               สิริอยูท่ีไหน 
เวลากลางวนั        สิริอยูท่ีไหน 
เวลาเยน็               สิริอยูท่ีไหน 
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ธรรมบาลขอเวลา 7 วันคิดปญหานี ้ แตจนกระท้ังวันสุดทายแลวกย็ังคิดไมออก โทมนัสกลัด
กลุมใจวาในวนัรุงข้ึนนี้แลว จะตองตัดศีรษะออกสังเวยกบิลพรหม ธรรมบาลทนอยูในปราสาทไม
ไหว จึงหนีลงไปรําพึงรําพันอยูใตตนตาลคู ขณะท่ีนอนอยูนั้นเองกไดยนิเสียงนกอินทรีสองผัวเมียอยู
บนตนตาลคุยกันวา รุงข้ึนจะไปหาอาหารท่ีไหน นกตัวผูก็บอกวาไมตองกังวลเร่ืองอาหาร พรุงนี้
จะตองไดกินเนื้อธรรมบาลแนนอน เพราะครบกําหนด 7 วันท่ีขอไวกบักบิลพรหม เม่ือแกปญหาไมได
ก็จะตองถูกตดัหัวแน นางนกจึงถามวาปญหาน้ันวาอะไร นกตัวผูก็บอกใหแถมเฉลยขอปญหาใหอีก
ดวย ธรรมบาลท่ีนอนอยูใตตนตาลเลยพลอยไดยินขอเฉลยโดยตลอด 

เม่ือถึงกําหนด กบิลพรหมกม็าฟงขอเฉลย ธรรมบาลกุมารจึงไขวา  
เวลาเชา               สิริอยูท่ีหนา ชนท้ังหลายจึงตองลูบหนาใหสะอาด ปราศจากมลทิน 
เวลากลางวนั        สิริอยูท่ีอก ชนท้ังหลายจงเอานํ้ารมอก 
เวลาเยน็               สิริอยูท่ีเทา ชนท้ังหลายจึงเอาน้ําลางเทากอนเขานอน 
 กบิลพรหมยอมรับวาขอไขปญหานี้ถูกตองทุกประการ เปนอันวากบิลพรหมตองตัดเศียรตน

ออกบูชาธรรมบาล แตกอนจะกระทําดังกลาว กบิลพรหมไดเรียกธิดาท้ัง 7 ของตนซ่ึงเปนบาท
บริจาริกาของพระอินทรมาพรอมหนากนั ซ่ึงประกอบดวย 

1. ทุงษะ เปนเทพีประจําวันอาทิตย ชอบรับประทานผลมะเดื่อ ข่ีครุฑ มือขวาถือจักร มือ 
ซายถือสังข ทัดดอกทับทิม ชอบพลอย หรือทับทิมสีแดง(ปทมราด) 

2. โคราค เปนเทพีประจําวันจนัทร ชอบรับประทานของมันๆ ข่ีเสือลายพาดกลอน มือขวา 
ถือพระขรรค มือซายถือไมเทา (ตะพด) ทัดดอกจําป ประดับกายดวยไขมุข หรือแกวสีหมอก (มุกดา) 

3. รากษส เปนเทพีประจําวันอังคาร ชอบดื่มเลือด ข่ีหมู มือขวาถือตรี มือซายถือธนู ทัด 
ดอกบัวหลวง แตงกายประดับดวยหินลายสีสวย (โมรา) 

4. มณฑา เปนเทพีประจําวันพธุ ชอบรับประทานขนมนมเนย ข่ีลา มือขวาถือของแหลม มือ 
ซายถือไมเทา (ตะพด) ทัดดอกจําปา ชอบเคร่ืองแกวท่ีมีสีเขียวๆเหมือนสีไมไผ (ไพฑูรย) 

5. กิริณ ีเปนเทพปีระจําวนัพฤหัสบดี ข่ีชาง ชอบรับประทานถ่ัว งา มือขวาถือตะขอสับ มือ 
ซายถือปน ทัดดอกมณฑา ชอบเคร่ืองประดับสีเขียวใบไม (มรกต) 

6. กิมิทา เปนเทพีประจําวันศุกร ชอบกลวยน้ําวา ข่ีควาย มือขวาถือพระขรรค มือซายถือพิณ 
ดีด ชอบเคร่ืองแกวสีเหลืองๆ (บุษราคัม) 

7. มโหทร เปนเทพีประจําวันเสาร ข่ีนกยูง ชอบรับประทานอาหารประเภทเน้ือ มือขวาถือ 
จักร มือซายถือตรี ทัดดอกสามหาว ชอบเคร่ืองนิลสีดํา 

แลวจึงส่ังวา พอจะตองตัดเศียรออกบูชาธรรมบาลตามสัญญา แตเศียรพอนี้สําคัญนักถาวาง
ไวบนพืน้พภิพ จะเกิดไฟไหมท้ังแผนดนิ ถาโยนข้ึนไปในอากาศ ฝนฟาจะแลง ถาท้ิงลงในมหาสมุทร 
น้ําก็จะเหือดแหง เจาจงเอาพานมาคอยรองรับเศียรพอนี้เถิด 
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 เม่ือส่ังธิดาเรียบรอยแลว กบิลพรหมก็ตัดเศียรออกบูชาธรรมบาลธิดาองคโตนามวา ทุงษะ จึง
เอาพานมารองรับเศียรบิดาไว แหแหนประทักษณิรอบเขาพระสุเมรุ แลวจึงนํามาประดิษฐานไวใน
พรหมโลก สวนนางตางๆกผ็ลัดเปล่ียนกนันําเศียรกบิลพรหม  แหแหนรอบเขาพระสุเมรุปละคร้ังสืบ
มา 
 นิทานมหาสงกรานตท่ีเลากนัมาแพรหลายนี้ เกี่ยวของกบัเปงซงกราน หรือตํานานขาวแชของ
มอญตรงท่ีวา ขาวท่ีเศรษฐบิีดาของธรรมบาลกุมาร ตั้งพิธีหุงสังเวยพระไทร คือท่ีมาของขาวแช ใน
ปจจุบันคงมิไดตั้งใจหุงขาวแชเพื่อขอลูกจากพระไทร หรือเทวดาองคใดแตอยางใด หากแตเปน
ประเพณีท่ีถือสืบกันมาวาในวันสงกรานต จะตองทําขาวแชถวายพระ เพราะถือวาเปนอาหารสิริมงคล 
ไมใชขาวธรรมดาสามัญอยางท่ีเราหุงกิน 
 โดยท่ัวไปในชวงเทศกาลสงกรานตของมอญจะมีการนําขาวแชไปถวายพระท่ีวัดตลอดระยะ 
3 วัน ขาวแชนี้ยังตองจดัสังเวยเทวดาดวย โดยการปลูกศาลเพียงตาข้ึนในบริเวณบาน และสังเวยขาว
แชเปนเวลา 3 วันเชนกัน ขาวแชท่ีเหลืออยูอาจนําไปใหผูเฒาผูแกท่ีเคารพนับถือทาน เพื่อเปนสิริมงคล
อีกดวย 
  

ประเพณีสงกรานต (วานอะตะ) ชาวมอญถือเอาวันท่ี 13, 14 และ 15 เปนวันข้ึนปใหม
เชนเดยีวกับไทย ในวันท่ี 11 และ 12 ชาวมอญจะชวยกันทําขนมท่ีเรียกวา กวานฮะกอ (กาละแม) พอ
ถึงวันท่ี 13, 14 และ 15 เมษายน จะมีการทําบุญโดยนําขาวปลาอาหารไปถวายพระท่ีวดัท้ัง 3 วัน บางก็
ปลอยนก ปลอยปลา ชวงเวลากลางวันลูกหลานจะพากนัไปรดนําขอพรจากผูใหญ โดยเดก็ๆจะนํากา
ละแม และผลไมไปสงยังบานพี ่ ปา นา อาในหมูบาน สวนสาวๆจะรับหนาท่ีสงขนมตามบานญาต ิ
และผูใหญท่ีเคารพนําถือในตําบล ในตอนเย็นลูกหลานจะนําดอกไม ธูปเทียน น้ําหอม น้ําอบไปไหว
บรรพบุรุษ บางก็ไปสรงน้าํพระ ขากลับจะมีพวกหนุมๆดักรดน้ํา ตกกลางคือก็เลนสะบากนัตาม
ประเพณ ี

ชาวมอญเช่ือวาวันสงกรานตถือเปนการเคล่ือนยายเปล่ียนราศี โดยถือวาเปนวันท่ีพระ
อาทิตยโคจรจากราศีมีน เขาสูราศีเมษ เปนการเปล่ียนศักราชใหม  

 
ประเพณีค้ําตนโพธ์ิ (ท็อก-สอย) ชาวมอญถือวาการคํ้าตนโพธ์ิเปนการคํ้าจุนศาสนา และ

การสะเดาะเคราะหใหแกตนเอง ซ่ึงกระทํากันในระหวางวนัสงกรานต คือวันท่ี 13-15 เมษายน แตจะ
ถือเอาวันท่ี 14 เปนหลักในการดูวาผูใดจะตองทําการคําโพธ์ิ กลาวคือถาวันท่ี 14 เมษายน 2544 ตรง
กับวันจันทร คนท่ีเกิดวันจนัทรจะตองนําไมไปคํ้าโพธ์ิ เหตุท่ียึดเอาวนัท่ี 14 เปนหลักเพราะถือวาวนันี้
เปนท่ีอยูระหวางวันส้ินปกับวันข้ึนปใหม ท่ีคนไทยเรียกวา “วันเนา” ชาวมอยถือวาเปนวันไมด ีตองมี
การทําบุญท่ีเปนสาธารณประโยชน เชนการคํ้าโพธ์ิ ซอมสะพาน หรือทางเดิน ถาเลือกการคํ้าตนโพธ์ิก็
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ประเพณีปลอยนกปลอยปลา(แหนก-แหปลา) (ฮะเหลฮะเจมฮะเหลกะ) ประเพณีนี้เกิดจาก
ความเช่ือท่ีวาเม่ือปลอยนก ปลอยปลาแลวจะเปนการสะเดาะเคราะหใหแกตนเอง ทําใหมีอายยุืนยาว  

การปลอยนก ปลอยปลานั้นมีความเช่ือมาจากนิทานมอญเร่ืองหนึ่งท่ีวา มีสามเณรรูปหนึ่ง
อาศัยอยูกับภิกษุผูเปนอาจารย (เลากันวาภิกษุองคนี้ช่ือพระสารีบุตร) วันหนึ่งภิกษุรูปนี้ไดจับยามดู 
ลวงรูวาสามเณรจะถึงการส้ินอายุไขในอีก 7 วันขางหนา อาจารยจึงบอกใหสามเณรกลับไปเยีย่มบาน 
ในระหวางเดนิทางพบปลาเล็กปลานอยตดิอยูในตม(เนือ่งจากเปนหนาแลง) สามเณรจึงนําปลาเหลา
นั้นไปปลอยในหนองน้ํา แลวจึงเดนิทางตอไป 

เม่ือเดินทางมาถึงบาน พบหนาญาติโยมตามสมควรแลวสามเณรจึงลากลับวัด คร้ังกลับ
มาถึงวัดเวลากล็วงเลยเกนิกวาเจ็ดวนั อาจารยก็ประหลาดใจ จึงเอยถามสามเณรวาระหวาท่ีเดินทาง
กลับบานนี้ไปทําอะไรบาง สามเณรจึงเลาเร่ืองท่ีนําปลาจากตมไปปลอยใหฟง พระภกิษุไดฟงก็ตะ
หนักแนวาการท่ีสามเณรผานพนกําหนดส้ินอายุไปไดกเพราะบุญกุศลท่ีไดชวยชีวิตสัตวนี้เอง เปน
เคร่ืองตออายุใหกับตัวสามเณร  

ความเช่ือในเร่ืองการชวยชีวติสัตววาสงกุศลแรงกลา ตอชีวิตใหกับผูประกอบบุญกริิยานี้
ไดสืบทอดตอมา ในรูปของประเพณีปลอยนก ปลอยปลา โดยเฉพาการปลอยปลาในชวงเทศกาล
สงกรานต อันเปนชวงหนาแลงพอด ี ชาวมอญจึงนยิมกันจนเปนประเพณ ี ท่ีจะตองมีการปลอยนก
ปลอยปลาในชวงนี้นัน่เอง 

 
ประเพณีสรงน้ําพระ และรดน้ําดาํหัวผูใหญ (ฮะเหร่ิงซาง) โดยการนาํน้ําหอบ น้ําอบไป

สรงนํ้าพระเพือ่เปนสิริมงคลใหแกชีวิต รวมท้ังการรดนํ้าดําหัวผูใหญ ลูกหลานจะนําโสรง หรือเส้ือผา
ใหมไปไหวผูเฒาผูแก แลวนําน้ําผสมน้ําอบรดลงบนผามือ เพื่อขอพร นอกจากการรดน้ําผูท่ียังมีชีวิต
อยูแลว ยังมีการรดนํ้าผูท่ีเสียชีวิตไปแลวดวยการนําโกศท่ีบรรจุกระดูกมาพรมนํ้าอบอีกดวย 

 
ประเพณีแหหงส ธงตะขาบ (เกี๊ยะหยั่งโหนม่ัว-อะลามเทียะกี)่ เปนการแสดงออกมาถึง

เอกลักษณของชาวมอญไดอยางชัดเจน เนื่องจากชาวมอญถือวาหงสเปนสัตวท่ีสูงสง และมี
ประวัติศาสตรยาวนานนับแตสมัยพุทธกาล โดยท่ีหงสนีช้าวมอญถือเปนสัญลักษณของชาติตน 

การแหธงตะขาบน้ันเปนสัญลักษณของการบูชา และเฉลิมฉลองเม่ือคร้ังพระพุทธเจาเสด็จ
กลับมาจากสวรรคช้ันดาวดึงส นอกจากนี้ธงตะขาบยังมีความหมายแฝงอยู 2 ลักษณะ คือ 
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-ทางโลก ตะขาบนั้นเปนสัตวท่ีมีลําตัวยาว มีเทามาก มีเข้ียวเล็บท่ีมีพิษ สามารถตอสูกับ
ศัตรูท่ีจะมาระรานได เปรียบเสมือนกับคนมอญท่ีมิเคยหวาดกลัวตอขาศึก อีกนัยหนึ่งเวลาตะขาบออก
ลกจะมีถึง 20-30 ตัว แมตะขาบจะคอยดูแลปกปองลูกไวท้ังหมดโดยการขดตัวเปนวงกลม ก็เปรียบได
กับประเทศรามัญสามารถปกครองดูแลประชาชนของตนใหอยูเยน็เปนสุขนั้นเอง 

-ทางธรรม ทุกสวนของธงตะขาบน้ัน ชาวมอญจะแฝงความหมายไวเปนปริศนาท้ังส้ิน คือ 
 *หนวด 2 เสน หมายถึง ธรรมท่ีมีอุปการะมาก 2 อยาง คือ 

1) สติ คือความระลึกได 
2) สัมปชัญญะ คือ ความรูตัว 

*หาง 2 หาง หมายถึง  
1) ขันติ คือ ความอดทน อดกล้ัน 
2) โสรัจจะ คือ ความเสง่ียม เจียมตัว 

*เข้ียว 2 เข้ียว หมายถึง  
1) หิริ คือ ความละอายแกใจท่ีจะทําช่ัว 
2) โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวเม่ือทําบาป 

*ตา 2 ขาง หมายถึง  
1) บุพการี คือ บุคคลผูทําอุปการะมากอน 
2) กตัญูกตเวที คือ บุคคลผูรูอุปการะท่ีทานทําแลวเราทําตอบแกทาน 

*ลําตัวมี 22 ปลอง ไดแก 
1) สติปฏฐาน 4 
2) สัมมัปธาน 4 
3) อิทธิบาท 4  
4) อินทรีย 5 
5) พละ 5 

 
การเลนสะบา นิยมเลนกนัในชวงเทศกาลสงกรานต เปนการละเลนท่ีมีเปาหมายเพื่อเปด

โอกาสใหหนุมสาวไดพบปะกันอยางใกลชิดโดยใชสะบาเปนส่ือ ท้ังนี้จะตองอยูในสายตาของผูใหญ 
จึงเปนการเลนท่ีไมเนนท่ีผลแพชนะ แตตองการผลใหหนุมสาวไดพบคูครองท่ีถูกใจ เพื่อจะไดไปสูขอ 
ในอดีตน้ันหญิงชายไมคอยมีโอกาสไดพบปะกัน การเลนสะบามีขอหามไมใหหนุมสาวในหมูบาน
เดียวกันรวมเลนสะบา เนื่องจากสวนใหญแลวคนในหมูบานเดียวกนัมักจะเปนเครือญาติใกลชิด ถือผี
เดียวกัน จึงไมเหมาะท่ีจะรักใครชอบพอจนถึงข้ันแตงงานกัน    
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การเลนทะแยมอญ เปนการละเลนท่ีข้ึนหนาข้ึนตาของชาวมอญ มีลักษณะเปนเพลง
ปฏิพากย ใชเปนมหรศพไดท้ังในงานมงคล และงานอวมงคล เนือ้หาของคํารองจะแตกตางกนัไป
ตามแตลักษณะของงาน เชนงานศพก็จะใชพรรณนาประวัต ิและคุณงามความดีของผูตาย งานแตงงาน
ก็จะรองพรรณนาประวัติคูบาวสาว อบรมส่ังสอนการใชชีวิตคู อวยพรคูบาวสาว หากเปนงานท่ี
เกี่ยวกับเทศกาลทางศาสนา ก็จะรองพรรณนาถึงอานิสงคของการทําบุญ จากนั้นจงึเปนการรองเกี้ยว
พาราสีกนัของผูแสดงฝายชาย และฝายหญิง ฝายชายจะเปนผูรองต้ังกระทูนําข้ึนมากอน แลวฝายหญิง
ก็จะรองแกกระทูพรอมกับรายรําประกอบ 

สําหรับบทรองนั้นแตเดิมเปนภาษามอญลวนๆ รองโตตอบกันดวยปฏิภาณ ซ่ึงผูรองจะถาม
เร่ืองราวจากเจาภาพ แลวนํามาแตงเนื้อรองสดๆใหเขากบัลักษณะงาน แตในปจจุบันเปล่ียนเปนการจํา
เนื้อรอง และมีการใชภาษาไทยเขามาปน รวมท้ังใชทํานองเพลงสมัยใหม เคร่ืองดนตรีท่ีใชเรียกวา 
“โกรจยาม” หมายถึงเคร่ืองสาย ประกอบดวย โกร(ซอมอญ), จยาม(จะเขมอญ), อะโลด(ขลุยมอญ), 
ปุงตัง(เปงมาง) และหะเด หรือคะเด(ฉ่ิง)    

 
ประเพณีการบวชแบบมอญ (ปะฮะมอย) กอนบวช 1 วัน ผูบวชตองไปขมาญาติผูใหญท่ี

เคารพ ผูท่ีจะบวชยังไมปลงผม แตงตัวคลายผูหญิงไทยโบราณ ในการไปขมานัน้มีขบวนเพื่อนฝูง
ประมาณ 6-7คน แตงกายดวยชุดลอยชาย ตามกันไปเปนกลุม พรอมกับตีกลองยาว ฉ่ิง ฉาบ กรับ 
โหมง เปนท่ีครึกคร้ืน แตท่ีขาดเสียมิไดก็คือ พิธีกร ซ่ึงเปนผูท่ีกลาวนําในการขอขมา ตัวพิธีกรแตงการ
ดวยการนุงโจงกระเบน สวมเส้ือสีขาว มีผาสไบพาดไหล พรอมท้ังถือพาน ดอกไม ธูป เทียน เดิน
นําหนาไปขอขมา และจะดําเนินการขอขมาในเวลาประมาณบาย 3 โมง หรือตอนเยน็ อนึ่งดอกไม ธูป 
เทียน ท่ีใชนี้มิใชธูปเทียนแพท่ีใชในการขอขมาท่ัวๆไป เนื่องจากชาวมอญนั้นใชใบตองทําเปนกรวย
เล็กๆสําหรับเสียบดอกหมากออน, ดอกนกยูง ธูป 3 ดอก และเทียน 1 เลม 

 
ประเพณีการแตงงานแบบมอญ เร่ิมตนดวยการทาบทามสูขอ ตกลงจํานวนสินสอดทอง

หม้ัน แลวกาํหนดวันแตงงานตามฤกษ และเม่ือถึงวันแตงจะมีขบวนขันหมาก ประกอบดวยพาน
ดอกไม ธูปเทยีนแพ ขันหมากพลู ขันสินสอดทองหม้ัน ผาไหว ถาดขนม และถาดผลไม เม่ือขบวนถึง
บานเจาสาวจะมีผูเชิญพานใสหมากพลูของฝายเจาสาวลงมาเช้ือเชิญฝายเจาบาวข้ึนบานมีการกั้นประตู
เหมือนกับธรรมเนียมไทย หลังจากนัน้พธีิกรกลาวนําขอขมาพอแม และญาติผูใหญทางฝายเจาสาว 
พรอมกับมอบผาไหวคนละ 1 สํารับ เม่ือเสร็จพิธีแลวก็เล้ียงอาหารแกแขกท่ีเขามารวมงาน คร้ังไดเวลา
พอสมควรแลวฝายเจาบาวจงึลากลับ ตัวเจาบาวเองก็ตองกลับดวย พอตกกลางคืนจึงมีขบวนนําเจาบาว 
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มาสงยังบานเจาสาวอีกคร้ังหนึ่ง คร้ังรุงเชากอนตะวันข้ึน เจาบาวตองกลับไปบานของตนเอง ปฏิบัติ
เชนนี้จนครบ 7 วัน ทางฝายเจาสาวจึงนาํขบวนมาไหวพอแม และญาติพี่นองของฝายเจาบาวดวยผา
ไหว ขนม และผลไม ซ่ึงเปนอันส้ินสุดพธีิแตงงาน  

 
การกวนกาละแม (กวนัฮะกอน) กอนถึงวนัสงกรานต 1 วัน คือประมาณวนัท่ี 11 และ 12 

เมษายน ชาวมอญแตละหมูบาน จะเตรียมกวนขนมกาละแมเพ่ือเตรียมไวสําหรับการทําบุญ และแจก 
แลกเปล่ียนกนักับญาติมิตรผูมาเยี่ยมเยียนในชวงสงกรานต กาละแมนี้เปนขนมกวนท่ีประกอบดวย
แปงขาวเหนยีว(อาจใชเปนแปง หรือเมล็ดขาวเหนียว) น้ําตาลมะพราว กะทิ กวนใหเขากันจนเหนยีว
ซ่ึงตองใชเวลา และแรงคนมาก การกวนกาละแมจึงเปนเสมือนการสรางความสามัคคีข้ึนในครอบครัว 
และชุมชน  
 
 ประเพณีตักบาตรน้ําผึง้ (หลองฮะเปรียงดาดซาย) เปนประเพณีท่ีชาวมอญถือปฏิบัติกันมา
นานตามวดัมอญ โดยมีความเช่ือตามตํานานวา มีผูหญิงผูหนึ่งถูกขายไปเปนบาวรับใช(เพื่อขัดดอกอยู 
7 ป) เม่ือส้ินสุดกําหนดจึงไดผามาผืนหนึ่ง ขณะเดินทางกลับบานพบพระภิกษุรูปหนึ่งอุมบาตรท่ีเต็ม
ไปดวยน้ําผ้ึง และล่ืนมาก นางจึงถวายผาผืนนั้นเพื่อรองบาตรไมใหล่ืน แลวอธิฐานขอใหเกิดเปนลูก
กษัตริย และใหภกิษุรูปนัน้เกิดเปนลูกกษตัริยอีกเมืองหนึ่ง หลังจากนั้นมาอีกชาตหินึ่งนางก็ไดสมดัง
ปรารถนา และไดอภิเษกกับกษัตริยซ่ึงก็คือ พระภกิษุรูปนั้นท่ีเกดิใหมตามท่ีนางไดอธิฐานเอาไว จนมี
วันหนึ่งนางไดรับปากวาจะทําบุญดวยผา 500 ผืน แตเนือ่งจากนางมิไดเตรียมการใดๆไว ใครๆตางวา
นางคงทําไมได แตดวยบุญบารมีในชาติกอนนางจึงมีผาผืนหนึ่งท่ีตัดเทาใดก็มิรูจักหมด นางจึง
สามารถทําบุญไดดังท่ีกลาวไว 
 อีกตํานานเลาวา ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรงดําริวา ในฤดูฝนท่ีพระสงฆตองจําพรรษา
นานๆ อาหารการกินหาฉันลําบาก มีผลตอสุขภาพ ดังนั้นจึงพทุธอนุญาตใหภิกษุฉันอาหารท่ีมี
ประโยชนท่ีถือเปนเภสัชทาน 5 ชนิด เปรียบเสมือนยา ไดแก เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําออย และนํ้าผ้ึง 
ข้ึนอยูวาแหลงใดจะมีเภสัชทานชนิดใดหางาย ดังนั้นชาวมอญจึงนํามาปฏิบัติโดยการใชน้ําผ้ึงใสบาตร 
เพราะอยูในเขตท่ีหาน้ําผ้ึงไดงาย โดยถือวาเปนการทําบุญท่ีไดกุศลแรง เนื่องดวยเปนยาสําหรับ
พระสงฆในยามเจ็บปวย ไดฉันรวมกับสมุนไพรตางๆ หรือนํามากวนบนฝาบาตร แลวใชเทียนลนขาง
ใตจนมีลักษณะคลายลูกกวาด ใชอมได ชาวมอญจึงถือปฏิบัติสืบตอกันจนเปนประเพณีตักบาตรน้าํผ้ึง
ตามวัดมอญตางๆ ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 10    
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ประเพณีเติมน้ํามันเรือสําเภา เคยเปนประเพณีท่ีชาวมอญในอําเภอพระประแดงปฏิบัติกัน
มาชานาน เพราะถือวาเรือสําเภามีความสําคัญกับพระพทุธศาสนา ประเพณเีติมน้ํามันเรือสําเภานีย้ังมี
ใหเห็นอยูในวดัมอญ เชนท่ีวดัทรงธรรมฯ เพื่อเปนการรําลึกถึงการนําพระพุทธศาสนาเขามาสูดินแดน
สุวรรณภูมิ ซ่ึงตองฝาน้ํา ฝาลม และอุปสรรคตางๆมาจนกวาจะสําเร็จ  

การดําเนินการทางพิธีกรรมคือ นาํพระไตรปฎกไปวางไวท่ีกลางเรือ ท่ีมีดวงประทีปอยู
โดยรอบ โดยมีการเติมน้ํามันใสตะเกียง ภายในเรือตกแตงดวยธงตางๆ ในอดีตวัดมอญบางแหงมีการ
หลอรูปพระโสภณ และพระอุตตมะไวในเรือ ประเพณีเติมน้ํามันเรือสําเภา(เติมน้ํามันตะเกียง) นั้นใน
บางวัดมีการเทศนมหาชาติรวมดวย แตในปจจุบันมีเพียงวดัทรงธรรม วัดพญาปราบ และวดัโมกข
เทานั้นท่ียังคงสืบสานประเพณีเติมน้ํามันเรือสําเภาเอาไวใหเห็น 
  
 ประเพณีรําเจาพอ เจาแม (เปะจุ) มีวัตถุประสงคเพื่อ เซนสรวงบูชาเจาพอเจาแม ท่ีถือเปนส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีคนในชุมชนศรัทธา เล่ือมใส (ไมใชการแกบน) นอกจากนีย้ังเปนการแสดงความขอบคุณ 
และวิงวอนใหเจาพอเจาแมปกปกรักษาใหคนในชุมชนอยูดีมีสุข ชวยปดเปาความทุกข ความเศราให
ผานพนไปดวยด ี  
 
 มอญรองไห ประเพณนีี้มักจะทําเฉพาะในงานศพพระภิกษุสงฆท่ีเปนท่ีนับถือ พระอุปชฌาย 
เจาอาวาส ผูสูงอายุ หรือขุนนางเทาน้ัน ผูทําหนาท่ีรองไหสวนใหญจะเปนผูหญิงหรือผูชายท่ีมีอายมุาก 
รองพรรณนาคุณงามความของผูมรณภาพ เปนทํานองในเวลาดึกสงัดคร้ังหนึ่ง ย่ํารุงคร้ังหนึ่ง เวลาชัก
ศพข้ึนเมรุ หรือปราสาทท่ีจะเผาคร้ังหนึ่ง หากเปนศพพระ ในระหวางท่ีรองผูรองตองพนมมือไหวดวย 
การรองไหในชวยดึก และเชามืดนี้ยอมสงผลกระทบกระเทือนใจตอผูมารวมงาน ทําใหบางคนท่ีฟงอยู
รองไหตามไปดวย 
 ผูรองตองแตงตัวใหสะอาด เรียบรอย นุงผาซ่ิน เส้ือสีขาว ผาสไบเฉียงบา นั่งพับเพยีบ
เรียบรอยอยูเบ้ืองหนาศพ ใชพิณพาทยนางหงส พิณพาทยมอญเปนเคร่ืองประโคมดนตรี เม่ือผูรองรอง
จบตอนหนึ่ง ดนตรีทําเพลงสลับกันไป เม่ือจบแลวกราบศพดวยความคารวะ จึงเปนการเสร็จพิธี 
 
 การสวดพระปริตมอญ เปนธรรมเนียมของพระสงฆมอญท่ีมีการสืบทอดกันมายาวนาน และ
ไดกลายเปนราชประเพณีอยางหนึ่งของราชสํานักไทยมาจนถึงทุกวนันี ้ โดยมีพระตําแหนงพระครู
พระปริตรามัญชุดหนึ่ง 4 รูป สําหรับสวดพระปริตแบบรามัญ ทําน้ําพระพุทธมนตใน
พระบรมมหาราชวังเปนประจํา สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายไวในตํานานพระปริต
วา”การสวดพระปริตทําน้ํามนตถือเปนการสําคัญในราชประเพณีอยางหน่ึง มีตําแหนงพระครูปริต
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การศึกษาปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตวชิาเอกโฆษณา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เม่ือปการศกึษา 
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