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บ ท คั ด ย่ อ

บทความนี ้น�าเสนอวถิชีมุชนวฒันธรรมมอญร่วมสมยัแห่งบ้านทุง่เขน็ ซึง่มี
อัตลักษณ์ซับซ้อนและหลากหลาย  ท่ามกลางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ในสภาวะ
โลกาภิวัตน์ ในยุคที่สื่อใหม่มีบทบาทส�าคัญ ชาวบ้านสามารถเข้าถึงข้อมูลนโยบาย
รัฐ และเท่าทันสถานการณ์โลก ภาคส่วนราชการใช้กระแสสังคมที่มากับนโยบาย
องค์กรระดับโลกผลักดันวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นต้นทุนการท่องเที่ยว  ชาว
บ้านจึงไม่ได้เป็นเจ้าของชุมชนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของตนล�าพังอีกต่อไป  ขณะ
เดียวกัน  ชาวบ้านก็  “เลือก”  ที่จะแสดงอัตลักษณ์ของตนในบริบทที่เลื่อนไหล 
แม้ว่าอ�านาจในการเลือกท่ีแท้จริงอาจจะไม่ได้เป็นของชาวบ้านโดยสมบูรณ์  ทว่า
เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการใช้อ�านาจในเชิงความสัมพันธ์สองทาง  หรือหลัก
การต่างตอบแทน (Reciprocity) ต่อมาตรการตัง้รบันโยบายเชิงรกุด้านวัฒนธรรม 
อ�านาจและความซับซ้อนในการเป็นผู้เลือกของชาวบ้านจึงปรากฏให้เห็นอย่างมี
พลวตัและมีนยัยะ ประการส�าคญั ระบบความเชือ่ในการนบัถอืผบีรรพชน (ผบ้ีานผี
เรอืน) ตลอดจนระบบอาวโุส และความสมัพนัธ์ในระบบเครอืญาต ิทีด่เูหมอืนย้อน
แย้งและถกูท้าทายโดยข้อมลูข่าวสารและความรู้ทีม่ากบัสภาวะโลกาภวิตัน์ กลบัยงั
คงเป็นแกนหลักของวิถีชีวิต มีบทบาทส�าคัญในการยุติความขัดแย้งและเชื่อมร้อย
ชุมชนเข้าไว้ด้วยกันได้ในระดับหนึ่ง

ค�าส�าคัญ: ชุมชนมอญ, โลกาภิวัตน์, อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
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A b s t r a c t

This paper presents the Contemporary Mon Cultural Community 
of Thung-Khen whose complexities and various forms of ethnic Identity 
exist in a global context. In an age where social media connects the 
world together, people are able to access government policy information 
and are able to get an overall view of the world situation. At the same 
time, government agencies have  followed the trend of  international 
organizations’ cultural policies treating the diversity of local cultures as 
cultural and social capital for the purposes of tourism. Therefore, the 
villagers are no longer the only owners of the community’s culture. 
Moreover, the villagers “choose” to show different identities in different 
contexts even though the power of choosing has stemmed from the 
reciprocal relation (two-way relation) between the government’s cultural 
policy measures and their own negotiating mechanism, not solely from 
them. As a result, the villagers’ choosing strategy is powerful, complex, 
dynamic and significant. Furthermore, the old traditions such as paying 
respect to senior community members and ancestor spirit worship by the 
villagers are being challenged by the knowledge and information which 
has come along with globalization. Despite this, community conflicts 
in the Mon cultural context are solved via the old customs, especially 
the ritual of  paying respect to the ancestor spirits of the Thung-Khen 
village which is still powerful and performs the important role of stopping 
conflicts and reinforces the bonds of the villagers to a certain extent.

Keywords: Mon Community, Globalization, Ethnic Identity
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บทน�า
บ้านทุ่งเข็น ต�าบลทุ่งคอก อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น

ชุมชนวัฒนธรรมมอญบนพื้นที่ภาคกลางของไทย  ท่ามกลางผู้คนหลาก
หลายชาติพันธุ์  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ลูกหลานในชุมชน 
ที่จบการศึกษาแล้วจ�านวนไม่น้อยเลือกประกอบอาชีพที่ต่างไปจากปู่ย่า
ตายาย  กระจายอยู่หลายภาคส่วนของประเทศมากว่าสองชั่วอายุคน  และ
มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจ�านวนมากข้ึนทุกขณะ  วิถีชีวิตของชาวบ้านโดยภาพ
รวมก้าวเข้าสูส่งัคมร่วมสมัย ทว่ายงัคงเลอืกท่ีจะเกบ็รกัษาวฒันธรรมด้ังเดิม
หลายประการ

บ้านทุ่งเข็นเป็นชุมชนร่วมสมัยในสภาวะโลกาภิวัตน์  ที่มาพร้อมกับ
ระบบขนส่งมวลชน เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ 
เชื่อมโยงข่าวสาร  เผยแพร่ความคิดอุดมการณ์ของผู้คนทั่วโลกถึงกันด้วย
นิ้วสัมผัสเพียงเสี้ยววินาที  และสื่อใหม่เหล่าน้ีก็ถูกใช้ส�าหรับการรักษา 
อตัลกัษณ์ตวัตน (สมสขุ หนิวมิาน 2558: 113) ตลอดจนการเข้ามาของภาค
ส่วนราชการที่ท�าให้วัฒนธรรมท้องถิ่นกลายเป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยว 
ที่ไม่ได้จ�ากัดความเป็นเจ้าของอยู่ภายในกลุ่มชาติพันธุ์อีกต่อไป  (ศิราพร  
ณ ถลาง 2558: 372) ในทางกลบักนั ชาวบ้านก็ใช้พืน้ทีค่วามสมัพนัธ์ระหว่าง
ชุมชนและภาคส่วนราชการในการต่อรองเพื่อเข้าถึงสิทธิและบริการของ
รัฐ  และการสร้างตัวตนในพื้นที่สาธารณะ  ช่องว่างความแตกต่างระหว่าง 

“บ้านทุ่งเข็น” ชุมชนชาติพันธุ์มอญร่วมสมัยแห่งสุพรรณบุรี



   119 119

อ ง ค์   บ ร ร จุ น

“เมอืง” และ “ชนบท” ได้หดแคบลง พวกเขาเลอืกทีจ่ะเป็นคนมอญ คนไทย  
คนบ้านนอก  คนบรรหารบุรี  คนเมืองนักร้องลูกทุ่ง  หรือสมาชิกสโมสร
ฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี (Suphanburi FC) บางครั้งเลือกที่จะท�าตัวกลืน
ไปกบัคนกรงุเทพฯ หรอืการพดูเหน่อในกรงุเทพฯ เพือ่แสดงถงึความเป็นคน 
สพุรรณฯ ด้วยกัน (อาจารย์ธรรมศาสตร์, 22 ตลุาคม 2550, สมัภาษณ์) เหล่า
นี้คืออัตลักษณ์อันซับซ้อนที่เป็นผลมาจากการรู้เท่าทันว่าสังคมเปิดกว้าง
ยอมรับความแตกต่าง  อัตลักษณ์ที่เคยเป็นเรื่องปิดจึงถูกเปิด  บ้านทุ่งเข็น 
ในปัจจบัุนจงึเป็นชุมชนร่วมสมยัท่ีอาจพบเหน็ได้ทัว่ไป แต่มลัีกษณะเฉพาะตัว  
คือ การประกอบด้วยอัตลักษณ์ที่หลากหลายในตัวเองให้เลือกสลับใช้ได้ใน
เวลาเดยีวกนั ขึน้กบับคุคลและสถานการณ์ทีพ่วกเขาเข้าไปมปีฏสิมัพนัธ์ด้วย

บรรพชนของชาวบ้านทุ่งเข็นเป็นเช่นเดียวกับชาวมอญส่วนใหญ่ใน
ไทย นัน่คอื มต้ีนทางจากเมยีนมาร์ตอนใต้ในปัจจบุนั ทกุครัง้ทีม่อญแพ้สงคราม
ต่อพม่ากม็กัจะอพยพอย่างเป็นทางการ โดยมีใบบอกเข้ามาล่วงหน้า พระมหา
กษตัรย์ิไทยมกัโปรดเกล้าฯ ให้รบัเข้ามาในพระราชอาณาจักรด้วยความยนิดี
เพื่อเป็นประโยชน์ท้ังในฐานะแรงงานและก�าลังป้องกันอาณาจักร  (สุภรณ์  
โอเจริญ 2541: 75-77) กลุม่เชือ้พระวงศ์และขนุนางกม็กัจะได้เข้ารบัราชการ
ตามล�าดับชั้นยศที่เคยได้รับในบ้านเมืองเดิมของตน นิยมถวายบุตรหลานที่
เป็นสตรเีข้ารับราชการฝ่ายในเพ่ือเช่ือมสมัพันธ์กบัราชวงศ์ไทย (องค์ บรรจนุ  
2550:  192-193)  ในส่วนของราษฎรจะมีการก�าหนดท่ีอยู่และที่ดินท�ากิน
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อย่างชัดเจน  ซึ่งมักอยู่ใกล้พระนคร  มีบ้างที่เป็นการอพยพอย่างไม่เป็น
ทางการ เช่น เชียงใหม่ ล�าพูน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
ด้วยเป็นแนวตะเข็บชายแดนซึ่งเป็นเส้นทางการค้าในอดีต  พบชุมชนบ้าน
เรือนกระจายอยู่ตลอดแนวชายแดน จึงมีการเดินทางไปมาหาสู่กัน อันเป็น
ความสัมพันธ์ฉันเครือญาติตามวิถีปกติมาแต่โบราณ

ภายหลงัอาณาจกัรมอญตกเป็นของพม่าอย่างเดด็ขาดเม่ือ พ.ศ. 2300 
มอญได้อพยพเข้าไทยหลายระลอก กลุม่ท่ีเข้ามาทางชายแดนด้านตะวนัตก 
สมทบกับกลุ่มที่ต้ังชุมชนบ้านเรือนอยู่ก่อนแล้วแถบกาญจนบุรีและราชบุรี 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  โปรดเกล้าฯ  ให้รวบรวมขึ้นเป็น
เมือง เรียกว่า “รามัญ 7 เมือง” ได้แก่ เมืองสิงห์ ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ทองผาภูมิ 
ท่าขนุน ท่าตะกั่ว และท่ากระดาน  (สุจริตลักษณ์ ดีผดุง และคณะ 2542: 
3) มีเจ้าเมืองเป็นมอญดูแลปกครอง ท�าหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่าน หรือกอง 
อาทมาต สืบข่าวศึกและรับศึกหน้าด่าน ช่วงว่างเว้นสงครามจะท�าหน้าที่ส่ง
ส่วยทอง  ไม้สัก และของป่าเข้ากรุงเทพฯ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  อังกฤษเข้ายึดครองหัวเมืองมอญทางตอนใต้ของ
พม่า ไทยไม่ต้องกังวลกับสถานการณ์ทางชายแดนด้านตะวันตกอีก บรรดา
เจ้าเมืองมอญทั้ง 7 และราษฎรได้ทยอยอพยพลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่ง
แม่น�้าแม่กลอง มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดคงคาราม อ�าเภอโพธาราม และวัดใหญ่
นครชุมน์ อ�าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบอุดมสมบูรณ์ และ
มีชัยภูมิที่เหมาะต่อการด�ารงชีพ กระทั่ง พ.ศ.  2438 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ  ให้ยุบเลิก  “รามัญ  7  เมือง”  ลงเป็น
หมู่บ้าน ต�าบล และอ�าเภอตามขนาดประชากร (สุเอ็ด คชเสนี 2525: 53) 
ชาวมอญเหล่านัน้ส่วนใหญ่พากนัอพยพเข้ามาสมทบกับพวกทีอ่พยพเข้ามา
ก่อนหน้า หลัง พ.ศ. 2411 บางส่วนได้ขยายพื้นที่ท�ากินเข้าไปยังต�าบลดอน
กระเบือ้ง อ�าเภอโพธาราม และในระยะเวลาต่อเน่ืองกนั พ.ศ. 2450 มอญจาก 
บ้านดอนกระเบื้องกลุ่มนี้บางส่วนก็ได้อพยพมายังบ้านทุ่งเข็น  สุพรรณบุรี 
(องค์ บรรจุน 2553: 99)
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ระยะเวลาของชมุชนบ้านทุ่งเข็นต้ังแต่ พ.ศ. 2450-2560 รวม 110 ปี 
(วดัทุง่เขน็ 2538: 10-11) ปัจจบุนัชมุชนมีขนาด 365 หลงัคาเรือน ประชากร 
1,421  คน  (พ.ศ.  2559)  ปรากฏเร่ืองเล่าทางประวัติศาสตร์ย้อนกลับได้ 
ยาวไกล  มีการยึดโยงกับชุมชนมอญต้นทาง  ยืนยันการมีบรรพชนกลุ่ม
เดยีวกนั แม้จะผ่านการอพยพย้ายถิน่หลายครัง้ และต้ังอยูโ่ดดเด่ียวห่างไกล
จากชุมชนมอญแห่งอืน่ๆ ท่ามกลางความหลากหลายทางชาตพินัธุ ์ประกอบ
ด้วย ไทย จีน ญวน มุสลิม กะเหรี่ยง ลาวครั่ง ลาวพวน และลาวโซ่ง (ไทย
ทรงด�า) แต่ด้วยระบบการคมนาคมและขนส่งมวลชนในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
การสือ่สารผ่านเครอืข่ายสือ่สงัคมออนไลน์ ท�าให้การปฏิสัมพันธ์แลกเปลีย่น
ข่าวสารระหว่างชุมชนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและสะดวกฉับไว

อย่างไรก็ตาม  การอพยพย้ายถิ่นหลายครั้งท�าให้ต้องมีการปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่  และซึมซับวัฒนธรรมรอบข้างเข้ากับวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของตน ดังจะเห็นได้จากการใช้ภาษามอญภายในชุมชน  โดยเฉพาะ
ในส่วนของการพูดส่วนใหญ่เหลือเฉพาะผู้ท่ีมีอายุ  50  ปีขึ้นไป  ส่วนผู้ที่ยัง
อ่านเขียนได้มีราว  2-3 คน แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยังคงส�านึกในความ
เป็นมอญ ทีม่อีตัลกัษณ์ต่างจากผู้คนชาตพินัธุอ์ืน่ และเลือกทีจ่ะเกบ็รกัษาไว้ 
นอกจากนีพ้วกเขายงัคงรักษาความเชือ่ท่ีสบืทอดจากบรรพชนอย่างเหนยีว
แน่น ได้แก่ การนับถือและเซ่นไหว้ผีบรรพชน การร�าผีมอญ การบวงสรวง
เจ้าพ่อประจ�าหมู่บ้าน  การห้ามเล่นตุ๊กตา  และการสืบทอดภูมิปัญญาด้าน
การรักษาโรคด้วยคาถาอาคม (การเสี่ยงทาย การเรียกขวัญ การเสียกบาล) 
การรักษาผูถ้กูงพูษิกดัโดยหมอยาซึง่เป็นคนในตระกลูซึง่นบัถอืผีง ู(Totem) 
และยาสมนุไพร ในส่วนของประเพณทีีป่ฏบิติัสืบเนือ่งกนัมา ได้แก่ ประเพณี
สงกรานต์ ท�าบุญกลางหมู่บ้าน ทุคคตะทาน เข้าพรรษา ออกพรรษา เทศน์
มหาชาติ  ล้างเท้าพระ  โกนจุก  บวชนาค  แต่งงาน  ตลอดจนการท�าบุญ
ตักบาตร และถืออุโบสถศีล เป็นการสืบทอดความเชื่อและประเพณีจากรุ่น
สูรุ่น่ แม้บางส่วนจะได้กลนืกลายเข้ากบัวฒันธรรมแบบไทยภาคกลาง แต่กม็ี
ความพยายามในการฟื้นคืน และเป็นการเลือกสรรทางวัฒนธรรมที่มีพลวัต
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กับสภาวะโลกาภิวัตน์อย่างมีนัยยะส�าคัญ
บทความชิ้นนี้ศึกษาความเป็นชาติพันธุ์ และกระบวนการธ�ารงรักษา

อัตลักษณ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมของชุมชนวัฒนธรรมมอญบ้านทุ่งเข็นใน 
สภาวะโลกาภวิตัน์ใน 3 ประเดน็ คอื (1) ชมุชนกบัการสบืเนือ่งทางวฒันธรรม 
(2) ชุมชนกับการสร้างจินตนาการความเป็นมอญ และ (3) ชุมชนชาติพันธุ์
มอญภายในสภาวะโลกาภิวัตน์  เพ่ือท�าความเข้าใจชุมชนในการเลือกที่
จะธ�ารงรักษาและปรับปรนความหมายของอัตลักษณ์  ความเป็นมอญโดย
สัมพัทธ์กับบริบทแวดล้อม  และมีกระบวนการฟื้นฟูวัฒนธรรมในสภาวะ
โลกาภิวัตน์อย่างไร 

งานชิ้นนี้เป็นงานศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ  ผู้ศึกษาใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา  โดยเป็นการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Observation) สบืเน่ืองจากการท่ีผูศ้กึษาติดต่อสัมพนัธ์กบั
ชุมชนนี้กว่า 10 ปี ขณะด�ารงต�าแหน่งประธานชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ 
ในฐานะคนมอญและบรรณาธิการ  “วารสารเสียงรามัญ”  ภายหลังการน�า
เสนอเรื่องราวต่างๆ ท�าให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป หลังจาก
นั้นผู้ศึกษาก็ยังคงสัมพันธ์กับชุมชนผ่านกิจกรรมเป็นระยะ  ตลอดจนเป็นท่ี
ปรึกษาทางด้านวัฒนธรรม  กระทั่งล่าสุด  ผู้ศึกษาเข้าไปในฐานะนักศึกษา
ปริญญาเอก  เพ่ือท�าการศึกษาชุมชนบ้านทุ่งเข็น  อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  ผู้ศึกษาจึงมีสถานะเป็นทั้งคนในและคนนอกใน
เวลาเดียวกัน

ในการศึกษา ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเรื่อง “พรมแดนชาติพันธุ์”  (Ethnic 
Boundary) ของ เฟรดริก บาร์ธ (Fredrik Barth 1969: 15) เป็นเครื่องมือ
ในการจ�าแนกอัตลักษณ์ ซึ่งท�าหน้าที่ “แยกเขาแยกเรา” (Exclusion and 
Inclusion) โดยมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ก�าหนดความเป็น 
กลุ่มชาติพันธุ์  ดังนั้น หากมีบุคคลสองคนอ้างว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน
ก็ย่อมแสดงว่า คนสองคนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนั้น “เล่นเกมเดียวกัน” 
(Playing the Same Game) แต่หากว่าเป็นบคุคลต่างชาติพนัธุก์นักจ็ะรูถ้งึ
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ข้อก�าหนดในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  ซึ่งท�าให้ต้องใช้ความระมัดระวัง 
โดยให้ความเคารพในวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

บ้านทุ่งเข็นกับความสืบเนื่องทางวัฒนธรรม
ลักษณะทางสังคมของชุมชนบ้านทุ่งเข็นยังคงรูปแบบดั้งเดิมคือ 

ลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนภายในชุมชนที่มักให้ความส�าคัญกับระบบ
อาวุโส เชือ่ถอืศรทัธาในพระสงฆ์ ปฏิบัตติามหลกัธรรมค�าสัง่สอนในทางพทุธ
ศาสนา ซึง่มวีดัเป็นศนูย์รวมจติใจ และข้อห้ามตามขนบจารตีในการนบัถอืผี
บรรพชน ทีเ่ป็นดัง่กฎหมายควบคมุพฤตกิรรมในสงัคมดัง้เดมิ ประการส�าคญั 
ชาวบ้านเชื่อในเรื่องความสืบเนื่องทางวัฒนธรรม  (Essentialism)  มีความ
ภมูใิจในชาตพินัธุต์นเอง ในฐานะวฒันธรรมเก่าแก่ดัง้เดิมบรสุิทธิจ์รงิแท้ทีไ่ด้
รับสืบทอดมาจากบรรพชน ซึ่งไม่ถือเป็นสิ่งใหม่  เพราะเป็นสิ่งที่ธ�ารงอยู่มา
โดยตลอด ประการส�าคญั ไม่เคยสญูหายไปแม้บรบิทของสภาวะโลกาภิวตัน์ 
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม (สุเทพ สุนทรเภสัช 2548: 37)

นอกจากความเชื่อตามขนบจารีตในการนับถือผีบรรพชนแล้ว  ยัง
ปรากฏความเชื่อในท�านองลี้ลับที่เข้ามาใหม่ปะปนอยู่ในความเชื่อดั้งเดิม
ด้วย เช่น เหตกุารณ์ท่ีตะขาบเลือ้ยเข้าบ้านขณะทีก่�าลังท�า “โหน่” (ธง) ทีจ่ะ 
อัญเชิญขึ้นเหนือยอดเสาหงส์บูชาพระพุทธเจ้าในเทศกาลสงกรานต์  ตาม
ต�านานเมื่อคร้ังรอรับเสด็จพระพุทธเจ้าท่ีจะเสด็จลงจากสวรรค์หลังเทศน์
โปรดพุทธมารดาในช่วงเข้าพรรษา  ซ่ึงแยกออกจาก  “อะลามแกะกี”  (ธง
ตะขาบ)  ตามต�านานที่ว่าพระราชาองค์หนึ่งน�างาช้างกองมหึมาบนเขาสัง 
คุตตะระ (ที่ตั้งของพระเจดีย์ละเกิง หรือพระเจดีย์ชเวดากอง เมืองละเกิง) 
ซึ่งเข้าใจว่าไม่มีเจ้าของลงเรือกลับเมือง เมื่อพญาตะขาบยักษ์กลับมาไม่พบ
งาช้างของตนจึงออกว่ายน�้าตามหาด้วยความโกรธ  กระทั่งถูกปูยักษ์หนีบ
เสยีชวิีตกลางมหาสมทุร พระราชาส�านกึผดิ เมือ่กลับถงึเมอืงจงึน�างาช้างนัน้
สร้างเป็นหอคอยสงู 7 ชัน้ และท�าธงขึน้แขวนเหนอืหอคอยเพือ่ไถ่บาป (องค์ 
บรรจนุ 2553: 75-77)  แต่ภายหลงัจากผูน้�าทางวฒันธรรมชาวพระประแดง
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เผยแพร่ต�านานความเชื่อทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยเรียก “โหน่” ว่า ธงตะขาบ 
และให้ค�าอธิบายอิงหลักธรรมตามลักษณะของตัวตะขาบ  เช่น  หนวด  2 
เส้น หมายถึง สติและสัมปชัญญะ ล�าตัว 22 ปล้อง อันประกอบด้วย สติปัฏ
ฐาน 4 สัมมัปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5  ดังนั้น “โหน่” หรือธง
บูชาพระพุทธเจ้ากับ  “ธงตะขาบ”  จึงเป็นคนละชนิดกัน  โดยทั่วไปจึงไม่มี
การท�าธงเพื่อบูชาพญาตะขาบ  รวมท้ังก่อนหน้าน้ีก็ไม่มีการโยงความเชื่อ
เรื่อง “โหน่” เข้ากับตะขาบที่เป็นสัตว์มีชีวิตมาก่อน อีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ 
ระหว่างการฝึกซ้อมร�ามอญในศาลาสวดศพข้างเมรวุดัทุง่เข็นในเวลากลางคนื 
หลายคน “เหน็ผกีนัถ้วนหน้า” แต่ไม่มใีครปรปิาก เพราะเชือ่ว่าเป็นผบีรรพ
ชนซึ่ง “ปลื้มอกปลื้มใจที่มีการรื้อฟื้นร�ามอญโบราณ” (แกนน�ายุวชนมอญ, 
9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์) ชาวบ้านล้วนมีความคิดต่อทั้งสองเหตุการณ์นี้
ไปในแนวทางเดยีวกันว่า บรรพชนปู่ย่าตายายมาแสดงการรบัรูแ้ละพงึพอใจ
ต่อการกระท�าของลูกหลาน (อดีตครูใหญ่, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์)

แม้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมคีวามเหน็สอดคล้องกนัในเรือ่งของการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม  กระตือรือร้นและเสนอตัวเข้ามามีส่วนร่วม  มีการประชุมระดม
ความคดิและการตดัสินใจร่วมกนัก่อนและหลงัการจดักจิกรรมเพือ่ประเมนิ
ผลและสรปุปัญหาในการแก้ไขปรับปรุงการจัดกจิกรรมครัง้ต่อไป แต่อย่างไร
ก็ตาม ในการท�างานก็มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ่อยครั้ง ซึ่งการจัดการกับ
ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนโดยมากมักเป็นวิธีแบบดั้งเดิม  ด้วยชาวบ้าน 
ยังคงเชื่อถือในสถาบันสงฆ์และยึดหลักอาวุโส  ท่ีเป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณ  
นั่นคือ  เจ้าอาวาส  หมอยาโบราณพื้นบ้าน  รวมทั้งความสัมพันธ์ผ่านระบบ
เครือญาติบนพื้นฐานการนับถือผีประจ�าตระกูล  ส่วนในกรณีที่ไม่อาจหา
ทางออกด้วยการเจรจาได้  ชาวบ้านเลือกการหลีกเล่ียงที่จะกล่าวถึงปัญหา 
โดยให้เหตุผลว่า “เหน็แก่บรรพชนปูย่่าตายาย” ด้วยเหตุนีจึ้งท�าให้ชาวบ้าน
ยังสามารถท�างานร่วมกันได้

ชุมชนบ้านทุ่งเข็นมีลักษณะของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ที่เกิดจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์  จึงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต่างกลุ่ม
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ตลอดเวลา ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนมอญกบัคนชาติพนัธุอ์ืน่ๆ  
รูปแบบความสัมพันธ์ก็มีทั้งการสงวนพื้นที่และเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมของ
ตนต่อคนต่างกลุ่มในเวลาเดียวกัน

พ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมเปิด  โดยท่ัวไปมักอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกัน  มี
การแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์เป็นปกติ  หากเป็นการแต่งเข้า  คนต่างกลุ่ม
ชาติพันธุ์ก็จะเข้ามาใช้วัฒนธรรมแบบมอญ บางคนสามารถพูดภาษามอญ
ได้คล่อง  (ลูกครึ่งมอญกะเหรี่ยง, 19 ตุลาคม 2556, สัมภาษณ์) ซึ่งกรณีนี้
รวมถึงเจ้าอาวาสวัดทุ่งเข็นรูปปัจจุบันด้วย  ที่แม้จะมีเชื้อสายกะเหรี่ยงและ
มอญทางมารดาอย่างละครึ่ง และเชื้อสายไทยทางบิดา แต่เนื่องจากเติบโต
ท่ามกลางวัฒนธรรมมอญจึงท�าให้รู้สึกว่าตนเองเป็นมอญมากกว่ากะเหรี่ยง
หรือไทย  ในกรณีท่ีเป็นการแต่งออกและไปอยู่กับครอบครัวต่างชาติพันธุ ์
คนมอญที่เป็นเขยหรือสะใภ้ก็มักจะใช้วัฒนธรรมทั้งสองแบบ  ทุกครั้งเมื่อมี
งานประเพณีพิธกีรรมแบบมอญกจ็ะได้รับเชญิจากครอบครวัเดิมให้เข้าร่วม
ด้วย นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานกันทางด้านวัฒนธรรมหลาย
ด้าน เช่น อาหาร การแต่งกาย พิธีกรรมความเชื่อ ซึ่งคนต่างชาติพันธุ์มักจะ
เป็นฝ่ายพึง่พาอาศยัชมุชนมอญ เป็นต้นว่า การรกัษาโรคด้วยความเชือ่แบบ
โบราณ  การใช้สมุนไพรและความเชื่อเรื่องผีงูรักษาผู้ที่ถูกงูกัด  คนมอญที่มี
วิชาจึงมีบารมี ได้รับการนับหน้าถือตา ส่วนในปัจจุบันก็มีการพึ่งพาในเรื่อง
ของการใช้สถานทีภ่ายในวดั การหยบิยมืเครือ่งมอื อปุกรณ์ รวมทัง้บคุลากร
ของวัดและชุมชนไปใช้ในชุมชนของตน  เนื่องจากคนมอญบ้านทุ่งเข็น 
ค่อนข้างจะมฐีานะ มกี�าลงัในการบริจาคสงูกว่า ท�าให้วดัทุง่เข็นมคีวามพร้อม
ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร คนไทยทรงด�า (ลาวโซ่ง) กะเหรี่ยง และ
ไทยในชมุชนซึง่มจี�านวนไม่มากจงึมกัจะเกาะกลุ่มอยูกั่บคนมอญ โดยเฉพาะ
คนจีนที่มีจ�านวนไม่มากแต่มีฐานะดี  จะสัมพันธ์กันในเรื่องการค้า  รวมทั้ง
อาศัยคนมอญเป็นฐานเสียงเมื่อลงเล่นการเมืองท้องถิ่น

ส่วนพื้นที่ปิดทางวัฒนธรรม เช่น การอายที่จะแต่งกายและพูดภาษา
มอญ และอาจน�าไปสูก่ารแสดงออกอย่างก้าวร้าวหากมกีารล้อเลยีนเกีย่วกบั 
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ชนชาติของตน  เช่น  การพูดว่า  “มอญไม่มีประเทศ”  หรือ  “มอญหงอย” 
เป็นต้น รวมทั้งยอมให้คนต่างกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาเที่ยวเล่นในชุมชนได้ แต่
ห้ามหลับนอนค้างแรมภายในบ้านเนื่องจากเป็นการผิดผี

นอกจากนี้ รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของชาวบ้านทุ่งเข็นมีความหลาก
หลาย  มีการเลือกใช้รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน  ทั้งระหว่าง
บุคคลและองค์กรซ่ึงแบ่งออกได้สองระดับ  คือ  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในชุมชน หรือ “ระดบัท้องถ่ิน” และปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบคุคลภายนอก
ชุมชน หรือ “ระดับรัฐชาติ”

การปฏิสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นภายในชุมชนของกลุ่มคนมอญด้วยกัน 
กม็รีะดบัความสมัพนัธ์ท่ีต่างกนั ซ่ึงบ้านทุ่งเข็นมีความซบัซ้อนมากกว่าชุมชน
อื่นทั่วไป เนื่องจากประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นมอญสองเมือง คือ “มอญ
เมืองไทย”  และ  “มอญเมืองมอญ”  ที่เป็นแรงงานข้ามชาติหรือแรงงาน
ต่างด้าวจากเมียนมาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ท�างานเป็นลูกจ้างโรงงาน อันเป็นผลมา
จากสภาวะโลกาภิวัตน์  มอญเมืองมอญเหล่านี้จะเลือกใช้วันหยุดเข้าวัดทุ่ง
เข็นท�าบุญตักบาตรเพราะรับรู้ว่าเป็นวัดมอญ ด้วยมีสัญลักษณ์ “ความเป็น
มอญ” ให้พบเห็นได้ทั่วไป เช่น เสาหงส์ รูปปั้นหงส์ และเจดีย์มอญ รวมทั้ง
ยงัพอมคีนสงูอายพุดูภาษามอญได้ ทีท่�าให้เกิดความรูสึ้กความเป็นกลุ่มก้อน
เดียวกัน  ขณะคนมอญเมืองไทยที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนมอญเมืองมอญที่เป็น
แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ด้วยความเป็นกันเองในฐานะคนชาติพันธุ์เดียวกัน
มากกว่าแรงงานข้ามชาติชาติพันธุ์อื่น  แต่ก็มีระยะห่างด้วยความไม่สนิท 
ด้วยดูเหมือนไม่ใช่พวกเดียวกันเสียทีเดียว  เนื่องจากมีความซ้อนทับของ
การเป็นคนต่างประเทศ แรงงานข้ามชาตชิาวมอญจงึมกัจะเข้าร่วมกจิกรรม
ของชุมชนในรูปของการท�าบุญไหว้พระและร่วมงานเทศกาลในฐานะ 
ผู้สังเกตการณ์มากกว่าการเป็นเจ้าของกิจกรรม  สอดคล้องกับสุกัญญา  
เบาเนิด (2549: 255-258) ที่ศึกษาอัตลักษณ์ของคนมอญเมืองมอญที่เป็น
แรงงานข้ามชาตใินจงัหวดัสมทุรสาคร พบว่ามอญเมอืงมอญจะมปีฏสิมัพนัธ์
กบัมอญเมืองไทยในฐานะคนท่ีใช้ภาษาและมปีระวัตศิาสตร์รวมทัง้บรรพชน
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ร่วมกัน  แต่เพราะคนมอญสองเมืองต่างมีภูมิหลังทางการเมืองของรัฐชาติ 
ทีต่นสงักดัแตกต่างกนั ส่งผลถึงเร่ืองของฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ท�าให้
มีส�านกึทางชาตพินัธุโ์ดยเฉพาะทางด้านการเมอืงระดับรฐัทีต่่างกนั จงึมกีาร 
“แยกเขาแยกเรา” น่ันคอื แม้จะให้ความเป็นกนัเองแต่กเ็ป็นไปในแบบ “พี-่
น้อง”  ไม่ใช ่ “เพื่อน”  คนมอญเมืองมอญที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับคนมอญ
เมอืงไทยทีบ้่านทุง่เขน็จงึมบีทบาทเฉพาะในเรือ่งของการช่วยเหลอืด้านก�าลงั
แรงงาน และเป็นแบบอย่างในการท�าบญุ การแต่งกาย และการใช้ภาษา และ
มกัจะถกูใช้เปรยีบเทยีบกบัคนมอญเมอืงไทยบ้านทุง่เขน็ โดยเฉพาะหากพดู
ว่าเป็น “มอญแท้” จะหมายถึงคนมอญเมืองมอญทีเ่ป็นแรงงานข้ามชาตจิาก
เมียนมาร์ ส่วนคนมอญบ้านทุ่งเข็น “ไม่ใช่มอญแท้” เพราะพูดมอญไม่ได้

อย่างไรกต็าม แม้จะมกีารแยกส่วนระหว่างมอญสองเมอืง แต่ในเวลา
เดียวกันก็เติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยที่ “มอญเมืองมอญ” จะเป็นแบบอย่าง
ทางวัฒนธรรมให้ “มอญเมืองไทย” ในเรื่องของการแต่งกาย การใช้ภาษา
มอญ  และความเคร่งครัดในทางศาสนา  และเนื่องจาก  “มอญเมืองมอญ” 
อยู่ในสถานะผู้มาเยือน  ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต�่ากว่า  จึงมักปฏิบัติตน
อย่างนอบน้อมไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่เป็นผู้รับหรือกรณีที่เป็นผู้ให้ เช่น เมื่อ
คนมอญเมืองมอญที่น�าขนมเครื่องดื่มท่ีตนขายมาแจกคนท�าบุญบนศาลา 
ในวันพระก็จะยื่นส่งให้อย่างนอบน้อม  กล่าวค�าขอโทษ  แล้วใช้มือซ้าย
ประคองมือขวายื่นส่งให้  รวมท้ังมีการปรับตัวตามมอญเมืองไทย  เช่น  รูป
แบบการแต่งกาย  ข้ันตอนการท�าบุญตักบาตร  และต�าแหน่งที่นั่งบนศาลา
การเปรียญ  เนื่องจากมอญเมืองไทยมักมีการคุยกันระหว่างพระสวดมนต์
จึงนิยมนั่งด้านหลัง  ด้านหน้าติดพระสงฆ์จึงมักจะว่างและกลายเป็นที่นั่ง
ของมอญเมืองมอญ  ซึ่งก็เป็นไปตามวิสัยของมอญเมืองมอญที่มักจะไม่คุย
กันระหว่างประกอบพิธีทางศาสนา แต่ก็เป็นการนั่งปนเปกันไปทั้งชายและ
หญิงต่างจากตามวัดมอญในเมืองมอญ  (เมียนมาร์)  ที่จะมีการแยกเพศกัน
อย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้ชายจะนั่งด้านหน้าติดกับพระสงฆ์ ขณะที่ผู้หญิงจะ
นั่งด้านท้ายศาลาถัดจากผู้ชาย
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ในส่วนของมอญเมืองไทย  ซึ่งมีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์อันถือเป็น
ลักษณะส�าคญัของคนมอญบ้านทุง่เขน็ คอื ความสมัพนัธ์ในระบบเครอืญาติ  
และการนับถือผีบรรพชน  ซึ่งแต่ละตระกูลจะมีสัญลักษณ์  (Totem)  ใน
การนับถือผีต่างกัน เช่น งู  เต่า และข้าวเหนียว ซึ่งกลุ่มผู้ริเริ่มก่อตั้งชุมชน 
ส่วนใหญ่คือคนในตระกูลผีงู ซึ่งปัจจุบันเป็นตระกูลใหญ่ มีฐานะค่อนข้างดี 
และมีความใกล้ชดิกบัเจ้าอาวาส ท�าให้มอีทิธพิลทางความคดิและมบีทบาท
น�าในกิจกรรมของวัดและชุมชนมากกว่าตระกูลอื่น ทั้งโดยสายตระกูลและ
สถานภาพความเป็นพระสงฆ์ เน่ืองด้วยการด�าเนินกจิกรรมต่างๆ มกัเริม่ด้วย
เจ้าอาวาสและผูน้�าชมุชน โดยผูน้�าชมุชนมกัจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก
เจ้าอาวาส จึงจะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน

การปฏิสัมพันธ์ “ระดับชาติ” เกิดขึ้นภายหลังเมื่อชุมชนมอญชุมชน
บ้านทุ่งเข็นเป็นที่รู้จัก  ชาวบ้านมักออกไปมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนมอญอื่นๆ 
ทัว่ไป เช่น เข้าร่วมกจิกรรมกบัหน่วยงานองค์กรมอญ และเทศกาลประเพณี
มอญในแต่ละท้องถ่ิน  เพ่ือเก็บข้อมูลวัฒนธรรมประเพณีมอญที่สูญหายไป
จากชุมชน  โดยแสดงบทบาทการเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้  และมักออกตัวว่าเป็น 
“หมูบ้่านมอญน้องใหม่” ซึง่ก็มกัจะได้รบัความสนใจและค�าชืน่ชมจากชมุชน
มอญอืน่ๆ ในฐานะหมูบ้่านมอญขนาดเลก็ทีเ่ข้มแขง็ แต่ในระดับพ้ืนทีภ่ายใน
จังหวัดที่เกือบทุกภาคส่วนราชการรับรู้แล้วว่า  ในสุพรรณบุรีมีชุมชนมอญ  
เมื่อบ้านทุ่งเข็นเป็นที่สนใจจึงได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
จังหวัดทุกคร้ัง  (แม้ว่าในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  สุพรรณบุรี  จะได้มีการ 
แบ่งส่วนจดัแสดงนทิรรศการออกเป็นห้องๆ ในส่วนของห้อง “คนสุพรรณ” 
อันประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  ในสุพรรณบุรี  ได้แก่  ลาวโซ่ง  ลาว
พวน ลาวครั่ง  ลาวเวียง  เขมร กะเหรี่ยง ละว้า จีน ญวน และไทยพื้นถิ่น 
ยังไม่ปรากฏกลุ่มชาติพันธุ์มอญ)  มีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะให้ความ
ส�าคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ขณะที่ชาวบ้านทุ่ง
เขน็จะใช้อ�านาจต่อรองในฐานะ “หมูบ้่านมอญแห่งเดยีวในสพุรรณบุร”ี และ
แมใ้นการเข้าร่วมกิจกรรมจะไมไ่ดร้ับงบประมาณสนับสนุน หรอืได้รับเพียง



   129 129

เล็กน้อย หากชาวบ้านตัดสินใจเข้าร่วมก็จะช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์เตรียม
ความพร้อมอย่างดีท่ีสุด  ด้วยค�าพูดของเจ้าอาวาสและชาวบ้านเสมอๆ  ว่า 
“อย่าให้อายเขา” 

ลักษณะเด่นของชุมชนแห่งน้ีดังกล่าวแล้วข้างต้นว่า  สิ่งที่ยึดโยง 
ชาวบ้านทุ่งเข็นเข้าไว้ด้วยกันส่วนหน่ึงเกิดจากระบบเครือญาติและการ
นับถือผีบรรพชน  อันเป็นอัตลักษณ์ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของชาวมอญ ที่มัก
จะนับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการนับถือผีบรรพชนอย่าง
เหนียวแน่น  ขนบจารีตหรือข้อก�าหนดในการนับถือผีนั้นเป็นกฎที่ทุกคนใน
สังคมดั้งเดิมต้องถือปฏิบัติไม่ต่างจากกฎหมายในปัจจุบัน  ซึ่งพิธีกรรมการ
บูชาหรือร�าผีมอญยังสอดแทรกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว้ในขั้นตอน
อีกด้วย  (บ�ารุง  ค�าเอก  2550:  65-66)  ท�าให้ลูกหลานรับรู้ประวัติศาสตร์
และวฒันธรรมของบรรพชน ทีส่�าคัญ ข้อปฏบัิติต่อผีบรรพชนก�าหนดให้การ
ประกอบพิธีในขั้นตอนเปลี่ยนผ่านที่ส�าคัญของชีวิต  เช่น โกนจุก ร�าผีมอญ 
และเซ่นไหว้ผปีระจ�าปี สมาชกิในตระกลูจะต้องเข้าร่วมพธีิอย่างพร้อมเพรยีง 
แม้คนหนุม่สาวทีเ่ข้ารบัการศึกษาในเมอืงหรอืจบการศึกษาแล้วไปประกอบ
อาชพีในต่างจงัหวดัห่างไกลกจ็ะต้องเดนิทางกลับมา ไม่เช่นนัน้จะถอืว่าการ
ประกอบพธิไีม่สมบรูณ์ ความเชือ่เรือ่งผจีงึส่งผลให้เครือญาตไิด้พบกนัพร้อม
หน้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบปี

บ้านทุ่งเข็นกับการสร้างจินตนาการความเป็นมอญ
เปน็ทีน่า่สงัเกตว่า “ความเป็นมอญ” ทีชุ่มชนถือปฏบิัตไิมไ่ด้เปน็การ

ก�าหนดอย่างตายตัว  มีการปรับปรุงและคัดสรรให้เข้ากับสภาพการณ์ของ
ชุมชน แม้แบบอย่างจะได้สูญหายหรือไม่เคยมีมาก่อนก็ตาม เป็นต้นว่าการ
สร้างสัญลักษณ์  “ความเป็นมอญ”  ข้ึนภายในวัด  ได้แก่  การสร้างก�าแพง
แก้วรอบอุโบสถด้วยรูปหงส์ปูนปั้นลอยตัวประดับกระจกขนาดใหญ่ยืน
เรียงกันนับร้อยตัว  และการสร้างรูปหงส์หล่อสีทองขนาดเล็กบรรจุกล่อง
ก�ามะหยี่แจกเป็นของที่ระลึกในงานปิดทองฝังลูกนิมิต  แทนการแจกพระ
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เครื่องหรือพระพิมพ์อย่างท่ีนิยมกันโดยท่ัวไปใน พ.ศ. 2538  การสร้าง
วิหารประดิษฐานพระรูปสมเด็จพุฒาจารย์โต  พรหมรังสี  ด้วยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยประยกุต์หลังคาทรงเจดย์ีมอญ ประดบัด้วยปนูป้ันรปูหงส์ 
ตรงต�าแหน่งที่ควรจะเป็น “หางหงส์” ในสถาปัตยกรรมไทยใน พ.ศ. 2552 
การสร้างเสาหงส์ใน พ.ศ. 2553  พร้อมกับการรณรงค์รื้อฟื้นการเล่นสะบ้า
และการแต่งกาย  โดยเลือกให้มีการผสมผสานชุดแต่งกายแบบชุมชน
มอญสมุทรสาครและสมุทรปราการมากกว่าราชบุรี  ซึ่งเป็นชุมชนต้นทาง  
รวมทั้งความเชื่อเรื่องผีบรรพชน  พิธีกรรมการร�าผี  การไหว้ผี  ในบางกรณี 
ไม่ได้เป็นไปเพ่ือการรกัษาโรคหรอืบนบานให้คนป่วยหรอืคนสญูหายกลบัคนื
มาอย่างในอดีต  แต่เป็นไปเพื่อการสนับสนุนด้านก�าลังใจให้เจริญก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน (สารวัตรก�านัน, 10 สิงหาคม 2559, สัมภาษณ์) ล่าสุดคือ 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2559  มีการจัดท�าป้ายชื่อโรงเรียนวัดทุ่งเข็นขึ้นใหม่  ที่
ประกอบด้วยภาษาไทย  มอญ  และอังกฤษ  ซ่ึงมีการอ้างอิงกับกระแสการ
ตื่นตัวของไทยในการเปิด “อาเซียน” อีกด้วย

อย่างไรกต็าม การฟ้ืนฟวูฒันธรรมมอญของบ้านทุง่เขน็กไ็ด้มกีารปรบั
เปล่ียนให้เข้ากบัข้อจ�ากดัและรสนยิมของชาวบ้านโดยรวม จากเริม่แรกของ
การจัดงานโดยมีกลิ่นอายแบบมอญมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้  เช่น  การน�าวง
ดนตรลีกูทุง่มอญจากชมุชนมอญกระทุม่มดื นนทบรุแีละนครปฐมมาท�าการ
แสดง  แต่เน่ืองจากมีผู้ฟังภาษามอญและผู้ให้ความสนใจไม่มากนัก  หลัง
จากนั้นคณะกรรมการจัดงานจึงมีมติไม่น�ามาแสดงอีก  ส่วนความพยายาม
ในการจัดการเรียนการสอนภาษามอญขึ้นในโรงเรียน  วัด  และชุมชน  ซึ่ง 
ไม่ได้รับความสนใจนกั เนือ่งจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นประโยชน์ (ครูสอน
ภาษามอญ, 20 สิงหาคม 2559, สัมภาษณ์) ครูในโรงเรียนไม่ให้ความร่วม
มือ  (อดีตครูใหญ่, 18 ตุลาคม 2559, สัมภาษณ์) และทัศนคติเชิงลบที่ครู
ในโรงเรียนและชาวบ้านมีต่อผู้สอน  (ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ,  16  ตุลาคม 
2559,  สัมภาษณ์)  ท�าให้ต้องล้มเลิกการเรียนการสอนภาษามอญหลังจาก
เริม่โครงการได้ไม่นาน แม้ว่าผลการวจิยัในวทิยานพินธ์ระดับปริญญาโทของ
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พระลูกวัดทุ่งเข็น ระบุผลการส�ารวจความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อภาษา
มอญไว้ว่า ควร “รณรงค์ให้ใช้ภาษาถิ่น ให้พระสงฆ์สร้างจิตส�านึก ฝึกอบรม
ถ่ายทอดภาษา ร่างหลกัสตูรร่วมกบัสถานศกึษา” (พระเทพประสิทธิ ์ญาณวโร  
2557: 116) ในขณะท่ีประเพณพิีธกีรรม อาหาร และการแต่งกายแบบมอญ
ยังคงได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  สะท้อนถึงความต้องการแสดงออกใน
กิจกรรมวัฒนธรรมมอญของชาวบ้านในระดับที่จับต้องได้  และสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมได้โดยสะดวก  รวมทั้งเป็นส่ิงที่บุคคลภายนอกสามารถ
พบเห็นง่าย เหล่านี้แสดงให้เห็นถึง “ความเป็นมอญ” ในจินตนาการแบบที่
ชุมชนต้องการ ผ่านการคัดสรรและธ�ารงอยู่อย่างมีพลวัต

บ้านทุ่งเข็นกับความเป็นชุมชนชาติพันธุ์ 
ในสภาวะโลกาภิวัตน์

บ้านทุ่งเข็นถูกจดจ�าในฐานะของชุมชนต่างจังหวัด  แต่เมื่อสังคม 
เข้าสูส่ภาวะโลกาภวิตัน์ ระบบขนส่งสาธารณะและเทคโนโลยส่ืีอสารสนเทศ
ครอบคลุมอย่างค่อนข้างทั่วถึง  ชาวบ้านทุกช่วงวัยในเกือบทุกครัวเรือน
ต่างใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย  เช่น  โทรศัพท์มือถือรุ่นสัมผัสหน้า
จอ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ และอินสตาแกรม ตั้งแต่เจ้าอาวาส 
กรรมการวัด ข้าราชการเกษียณอายุ  แม่บ้าน กลุ่มเด็กเยาวชนวัยรุ่น หรือ
กลุ่มผู้อาสาท�าหน้าท่ีขับรถให้เจ้าอาวาสซ่ึงเป็นเครือญาติและมีการศึกษา
ระดับภาคบังคับ  ท�าให้สามารถเท่าทันสถานการณ์ทางสังคมไม่ต่างจาก
ผูค้นในส่วนอืน่ของประเทศและของโลก และกระแสโลกาภวิตัน์กไ็ด้กระตุ้น
ส�านึกทางชาติพันธุ์ในการฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อธ�ารงรักษาอัตลักษณ์ของ
ตนเอง  ภายหลังวัฒนธรรมมอญหลายประการสูญหายไปจากบ้านทุ่งเข็น
ตั้งแต่เมื่อราว  20-30  ปีที่ผ่านมา  ภายหลังเจ้าอาวาสวัดทุ่งเข็นรูปปัจจุบัน
ขณะเป็นพระลูกวัดได้เข้าไปจ�าพรรษาและศึกษาธรรมะที่วัดบางขุนนนท์ 
กรุงเทพฯ มีโอกาสรู้จักกับพระสงฆ์จากชุมชนมอญบางเลน นครปฐม และ
ชุมชนไทรน้อย  นนทบุรี  ได้ร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมกับชุมชนมอญ 
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เหล่านั้นเสมอๆ  กระทั่งเมื่อกลับมาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อราว  15  ปีที่ผ่านมา 
ท่านได้หารือกับผู้สูงอายุในชุมชน  ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ  ระหว่าง
นัน้ “ชมรมเยาวชนมอญกรงุเทพ” องค์กรท่ีท�าหน้าท่ีเชือ่มโยงกจิกรรมด้าน
วฒันธรรมของชาวมอญท่ัวประเทศ ได้เข้ามายงัชมุชนเม่ือ พ.ศ. 2550 นบัเป็น 
แรงสนับสนุนการฟื้นฟูวัฒนธรรมของบ้านทุ่งเข็นท่ีส�าคัญ  (เจ้าอาวาส,  23 
ตุลาคม 2550, สัมภาษณ์) 

การเข้ามาของชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพในเรื่องของข้อมูลและค�า
ปรึกษาท�าให้ชาวบ้านได้เห็นภาพรวมของวัฒนธรรมประเพณีของคนมอญ
ในเมืองไทย  และการประสานงานกับชุมชนมอญอื่นๆ  การฟื้นฟูจึงเริ่มต้น
ขึ้น โดยเริ่มจากการรื้อฟื้นประเพณีการเทศน์มหาชาติภาษามอญเมื่อปลาย
ปี  พ.ศ.  2550  โดยนิมนต์พระจากชุมชนต้นทางมาเป็นผู้เทศน์  จากนั้นได้
วางเป้าหมายการจัดงาน “สมโภช 100 ปีวัดทุ่งเข็น” โดยจัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2553  โดยทางชุมชนมีการศึกษารูปแบบประเพณีที่สูญหายด้วยการศึกษา
จากผู้รู้  มีทั้งที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนมอญแห่งอื่นๆ  และมีทั้งที่
เชญิผูรู้จ้ากชมุชนมอญอืน่เข้ามาถ่ายทอดให้คนในชมุชน เช่น การเล่นสะบ้า 
การท�าโหน่ การร�าผีมอญ การร�าสามถาด และการแห่โหน่และหงส์ เป็นต้น  
น�ามาสู่การฟื้นฟูวัฒนธรรมภายในชุมชนบ้านทุ่งเข็นที่สูญหายไป  จึงนับได้
ว่า  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในวัฒนธรรมมอญต่างชุมชนในสภาวะโลกา 
ภิวัตน์เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  ส่วน
ปัจจยัหลกัคอืความต้องการท่ีมาจากคนภายในชุมชน จึงอาจกล่าวได้ว่า วกิฤต
ทางภาษาและวัฒนธรรมของบ้านทุ่งเข็นท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญหาย 
“เป็นโอกาสที่ท�าให้เกิดการฟื้นฟูความเป็นตัวตนข้ึนมาอีกได้ด้วยตนเอง 
เป็นฐานรากที่ส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตนเอง...ช้ีให้เห็นถึง
ปัญหา โอกาส และศกัยภาพของประชากรกลุม่ชาตพินัธุย่์อยในชาติ” (สุวไิล  
เปรมศรีรัตน์ 2548: 14)

ภายหลงัการเกิดข้ึนของกิจกรรมการฟ้ืนฟูวฒันธรรม ผ่านการตีพิมพ์ 
ประวัติความเป็นมาของชุมชนในวารสารเสียงรามัญ  หนังสือที่ระลึกงาน
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สมโภช 100 ปีวัดทุ่งเข็น สารคดีทางโทรทัศน์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
สื่อสังคมออนไลน์  และการจัดขบวนแห่วัฒนธรรมมอญออกจากชุมชน
เข้าไปยังตัวเมืองสุพรรณบุรี หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ตลอดจน 
ชุมชนมอญแห่งอื่นๆ  รับรู้ว่ามีชุมชนมอญในสุพรรณบุรี  และด้วยเหตุที่
ชุมชนแห่งนี้มีขนาดเล็กและโดดเดี่ยวจากชุมชนมอญแห่งอื่นแต่ยังสามารถ
ธ�ารงวัฒนธรรมมอญไว้ได้  บ้านทุ่งเข็นจึงเป็นที่สนใจจากภาคส่วนราชการ 
นักศึกษา  ครูอาจารย์  นักวิจัย  องค์กรพัฒนาเอกชน  ตลอดจนสถาบัน 
การศกึษาอย่างรวดเรว็ ต่างพากนัเข้ามาศกึษาเรียนรู้และเกบ็รวบรวมข้อมลู 
รวมทัง้ได้รับการตดิต่อและร้องขอจากองค์กรมอญ ชมุชนมอญแห่งอืน่ๆ ให้
เข้าร่วมกจิกรรมทางวฒันธรรม โดยเฉพาะหน่วยงานภาคส่วนราชการภายใน
จงัหวดั ชมุชนมอญบ้านทุ่งเข็นจงึมักต้องออกงานร่วมกบักลุ่มชาติพนัธุอ์ืน่ๆ 
ของจังหวัดบ่อยคร้ัง  เช่น  งานประเพณีสงกรานต์  อนุสรณ์ดอนเจดีย์  เข้า
พรรษา ออกพรรษา และลอยกระทง แม้เจ้าอาวาสไม่ยินดีในการเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางในเวลาอนัรวดเรว็นกั ด้วยเกรงว่าความไม่พร้อมในเรือ่งของ
รายละเอยีดทางวฒันธรรมท่ีเพิง่ได้รบัการฟ้ืนฟจูะผดิพลาดเสยีหายและอาจ
ถูกชุมชนมอญแห่งอื่นๆ ต�าหนิ (เจ้าอาวาส, 23 ตุลาคม 2553, สัมภาษณ์) 
รวมท้ังตระหนักว่า  ชุมชนอาจตกเป็นเครื่องมือของทางจังหวัดเพื่อขอรับ
การสนบัสนนุงบประมาณจากส่วนกลาง อย่างไรกต็าม ชาวบ้านกไ็ม่อาจขดั
ค�าร้องขอของทางอ�าเภอหรือจังหวัดได้  แต่ก็เลือกที่จะต่อรองอย่างดีที่สุด
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดทุกครั้ง

การเป็นท่ีสนใจของ  “หมู่บ้านมอญแห่งเดียวในสุพรรณบุรี”  ส่งผล
ท�าให้ถูกครอบง�าทางวัฒนธรรมในเวลาเดียวกัน  จากการถูกร้องขอ  (ส่ัง) 
ให้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางอ�าเภอและจังหวัด  แม้บางคร้ังชาวบ้านเห็นว่า 
ไม่เหมาะสมและสุ่มเสี่ยงต่อการท�าให้วัฒนธรรมมอญผิดเพี้ยน เช่น ปฏิเสธ
ที่จะเข้าร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีออกพรรษา ด้วยการทูนส�ารับอาหาร
บนศีรษะแบบคนมอญสังขละบุรี  กาญจนบุรี  ซึ่งชาวบ้านไม่เคยท�ามาก่อน 
ทางอ�าเภอจึงสั่งการให้องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งคอก จ้างคนมอญเมือง
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มอญที่เป็นคนงานโรงงานเข้าร่วมขบวนแห่ตามต้องการ  (เจ้าอาวาส,  23 
เมษายน 2553, สัมภาษณ์) อีกกรณีหนึ่ง คือ งานลอยกระทงชาติพันธุ์ของ
อ�าเภอสองพ่ีน้องซึ่งด�าเนินการโดยผู้รับเหมาจัดงาน  ที่มีความคุ้นเคยกับ
การแต่งกายของชุมชนมอญขนาดใหญ่  เช่น  พระประแดง  สมุทรปราการ 
จงึจดัชดุแต่งกายนางนพมาศโดยไม่สนใจความต้องการของชาวบ้านทุง่เขน็ 
ซึง่เป็นชมุชนน้องใหม่ขนาดเลก็ ท่ีต้องการให้นางนพมาศแต่งกายในชดุมอญ
อย่างทีพ่วกเขาเลอืกสร้างอตัลกัษณ์ขึน้ใหม่ (แกนน�าวยัรุน่, 28 พฤศจกิายน 
2555, สัมภาษณ์)

กรณีข้างต้น  สะท้อนสถานการณ์เรื่องสิทธิทางวัฒนธรรม  ด้วยการ
เลือกที่จะยืนยันอัตลักษณ์ของตนควรที่จะกระท�าได้อย่างมีอิสระและเปิด
เผย แม้การเลอืกทีจ่ะธ�ารงความเป็นชาติพันธุไ์ม่อาจเล่ียงทีจ่ะต้องถกูผูกติด
อยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ในประเทศสงัคมเสร ีชมุชนมอี�านาจทีจ่ะต่อรองกบัรฐัและนายทนุท้ังในและ
นอกพืน้ที ่เพ่ือผลประโยชน์ของฝ่ายตน ในทางกลบักนั รฐัท่ีไม่ได้เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันอย่างเสรี  ชุมชนไม่อาจต่อรองทั้งกับรัฐและนายทุนได้  เมื่อ 
ผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็จะน�ามาซึ่งความขัดแย้ง ไม่ว่าจะแสดงออกมาในรูป
ของการต่อต้านอย่างเปิดเผยหรือดื้อเงียบก็ตาม

กระบวนการฟ้ืนฟวูฒันธรรมมอญของบ้านทุ่งเขน็ดงักล่าว ไม่เพยีงแต่
น�าไปสูก่ารธ�ารงอัตลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุม์อญทีย่ดึโยงความสัมพนัธ์ด้วย
ระบบเครือญาตภิายในชมุชนเท่านัน้ ยงัเป็นกลไกทีใ่ช้จ�าแนกวฒันธรรมมอญ
ออกจากวัฒนธรรมอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่
ยาวนานของตน แต่เนือ่งจากบ้านทุง่เขน็เป็นชมุชนขนาดเล็กทีม่คีวามหลาก
หลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตในสภาวะโลกาภิวัตน์ กลุ่มคนต่างๆ มี
ปฏสิมัพนัธ์ในสภาพแวดล้อมเดยีวกนัและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมพีลวตั 
ต่างยอมรับกันในความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของกันและกัน  การปะทะ
สังสรรค์กันผ่านกิจกรรมทางสังคม  การมีค่านิยมและพิธีกรรมร่วมกันบาง
ประการ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการอยู่ร่วมกัน แต่ในขณะ
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เดียวกันก็มีความพยายามที่จะฟื้นฟูวัฒนธรรมด้ังเดิมของตนขึ้นใหม่  เพ่ือ
ต้องการแสดงให้เหน็ว่า อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนมคีวามแตกต่างจาก
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นและเป็นสิ่งที่ตนภาคภูมิใจ ดังนั้น ก่อนเริ่ม
เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู  รัฐจ�าเป็นต้องมีมาตรการในการเยียวยา  เนื่องจาก 
ที่ผ่านมารัฐมีส่วนส�าคัญในการท�าลายความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ชาตพัินธ์ุด้วยการกลนืกลายวฒันธรรมท้องถ่ินให้เป็นแบบเดยีวกับส่วนกลาง 
เนือ่งจากมองว่าวฒันธรรมท้องถ่ินหรอืวฒันธรรมชาตพินัธุต์�า่กว่าวฒันธรรม
ส่วนกลาง หรือในกรณีที่ “มีกลุ่มบางกลุ่มในสังคมที่ถูกท�าร้าย บาดเจ็บมา
ในประวัติศาสตร์ รู้สึกไม่มั่นคงในทางวัฒนธรรมของตน ดังนั้นก็ต้องให้สิทธิ
เป็นการเฉพาะ  เพื่อให้เขามีความมั่นใจ  เพื่อสร้างให้เกิดความกลมเกลียว
ทางสังคม  เพื่อให้เขามีบทบาทในความมั่นคงทางการเมืองระดับประเทศ” 
(Bhikhu Parekh 2000: 262)

ยิ่งไปกว่านั้น  เมื่อโลกเข้าสู่สภาวะโลกาภิวัตน์  โลกยุคใหม่เคารพใน
ความแตกต่างและให้ความส�าคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ตาม
แนวทางที่องค์การสหประชาชาติก�าหนดในการประชุมเมื่อ  พ.ศ. 2513 
ณ  กรุงเวนิส  (กระทรวงวัฒนธรรม  2552:  6)  ประเทศไทยรวมทั้งชาติ
สมาชิกทั่วโลกต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา จากเดิมซึ่งประเด็นชาติพันธุ์เคย
เป็นกระแสรอง  (Sub-Stream) ได้กลายเป็นกระแสหลัก  (Main-stream)  
หน่วยงานภายใต้สังกัดภาครัฐจึงต้องให้ความส�าคัญตามนโยบายรัฐ แต่เมื่อ
ภาครัฐมุง่ประเดน็ไปในเชงิเศรษฐกจิ ในลกัษณะอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
ซึ่งการด�าเนินงานตอบสนองนโยบายอย่างเร่งด่วนในภาคส่วนราชการโดย
ขาดการท�าความเข้าใจชุมชน  จึงมุ่งขายแต่วัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่เป็นแต่
เปลือกนอก  ยิ่งเมื่อรัฐอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ชุมชนจนเกิดความเคยชิน  จากที่
ชุมชนเคยเข้มแข็ง  กลายเป็นต้องรอรับความช่วยเหลือ  และงบประมาณ
ก็น�ามาซึ่งผลประโยชน์และความแตกแยกและร้าวลึกในหมู่ชาวบ้าน  รวม
ทั้งกรณีที่ชุมชนยังไม่มีความพร้อม  เท่ากับยิ่งเป็นการน�าเสนอประเพณี
ใหม่ที่ขาดเนื้อหาและความหมาย  สถานการณ์เช่นนี้นับเป็นการกวาดล้าง
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ทางวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์ที่รุนแรงชนิดไม่เคยมีมาก่อน  ส่งผลให้ชุมชน
อ่อนแอ ในทีส่ดุกอ็าจจะน�าไปสูก่ารสญูสลายของวฒันธรรมชมุชนชาติพนัธุ์

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาวิถีชุมชนวัฒนธรรมมอญร่วมสมัยแห่งบ้านทุ่งเข็นเบื้อง

ต้นพบว่า ชาวบ้านเลอืกทีจ่ะแสดงอตัลกัษณ์ตวัตนอย่างทบัซ้อนหลากหลาย 
เป็นไปตามบริบทแวดล้อมอย่างเลื่อนไหลไม่ตายตัว  บางครั้งพวกเขาอาจ
เลือกที่จะเป็นคนมอญ คนไทย คนสุพรรณบุรี และคนของโลกโลกาภิวัตน์  
ขึ้นกับว่า  อัตลักษณ์ใดจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวของเขา  ณ  ขณะเวลา
นั้น  และไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  ในการเลือกน้ันยากที่จะหลีกเล่ียง
อิทธิพลจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก แม้ว่าอ�านาจที่แท้
จริงในการเลือกอาจจะไม่ได้เป็นของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยสมบูรณ์  ทว่าเป็น
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อการใช้อ�านาจในเชิงความสัมพันธ์สองทาง หรือหลัก
การต่างตอบแทน  (Reciprocity)  ต่อมาตรการตั้งรับนโยบายเชิงรุกด้าน
วัฒนธรรมในสภาวะโลกาภิวัตน์  แต่เนื่องจากชุมชนมีกลไกทางวัฒนธรรม
ที่ส�าคัญ  ที่แม้รูปแบบวิถีชีวิตส่วนอื่นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะโลกา 
ภิวัตน์  แต่ระบบอาวุโสและโดยเฉพาะแบบแผนปฏิบัติว่าด้วยผีบรรพชน 
กลับเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก  ท่ามกลางปัจจัยเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
อันได้แก่  สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ในชุมชน  เช่นในกรณีความขัดแย้งระหว่างแกนน�าด้านวัฒนธรรมในชุมชน
สองกลุ่มที่มีแนวคิดไม่ตรงกัน  แต่เมื่อถึงวาระที่จะต้องประกอบพิธีเซ่นไหว้
ผีบรรพชนและกิจกรรมวัฒนธรรมที่เชื่อว่าเป็นสิ่งพึงประสงค์ของบรรพชน 
ทุกฝ่ายก็สามารถร่วมกิจกรรมด้วยกันได้อย่างค่อนข้างราบรื่น ดังจะเห็นว่า 
พิธีกรรมภายใต้ระบบการนับถือผีบรรพชนยังคงมีบทบาทส�าคัญในการ 
ยึดโยงชาวบ้านให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ในระดับหนึ่ง

ข้อเสนอระดับชุมชน  ส�าหรับการพัฒนามุมมองของชุมชน  เพ่ือการ
ยอมรับการมีอยู่ของความขัดแย้งภายในชุมชน  มองข้ามคุณลักษณะด้อย
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ของชนชาต ิเพกิถอนต�านานค�าสาปอนัเป็นทีม่าของความขดัแย้งของชนชาติ
มอญ สงวนจดุต่างแสวงจดุร่วม โดยการค�านงึถงึคุณสมบติัด้านดีของผู้ทีเ่ป็น
คูต่รงข้ามทางความคดิ และผูศ้กึษาเชือ่ว่ากจิกรรมการฟ้ืนฟวูฒันธรรมมอญ
ชาวชุมชนบ้านทุ่งเข็นจะมีความมั่นคงและยั่งยืน

ข้อเสนอในระดับภาคส่วนราชการในเชิงปฏิบัติ  ขบวนการฟื้นฟู
วัฒนธรรมเป็นพื้นท่ีแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  ผ่าน
กระบวนการเคลื่อนไหวทั้งในระดับปัจเจกและระดับสาธารณะซึ่งมีปฏิบัติ
การที่ซับซ้อน  มีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการและ
แนวทางในการเคลื่อนไหว มีเครื่องมือและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการ
ประดิษฐ์สร้างขึ้นใหม่ หรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เผชิญหน้า
อยู่ และค�านึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่สัมพัทธ์ด้วย บางสิ่งจ�าต้องอาศัย
แหล่งอ้างอิงใหม่นอกบริบทเดิม ในแง่นี้ความเป็นชาติพันธุ์จึงมิใช่สิ่งตายตัว 
หากเป็นผลจากการกระท�าของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มที่จะเลือกสรรหยิบ
ใช้ให้เหมาะกับตน หรือแม้แต่การเลือกที่จะกลืนกลายวัฒนธรรมกลุ่มย่อย
ของตนเข้ากับวัฒนธรรมรัฐชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากอิทธิพลและความ
พยายามของรัฐ  ซึ่งทุกฝ่ายต้องรับฟัง  แม้ในมุมมองของนักอนุรักษนิยมจะ
เหน็ว่าผดิไปจากแบบแผนทีเ่คยมมีากต็าม แต่ไม่ว่าอย่างไรกต็าม ชมุชนควร
มอี�านาจสงูสุดคือ สทิธใินการเลอืกอย่างอสิระด้วยตัวของพวกเขาเอง “ไม่มี
อะไรผดิเกีย่วกบัแนวคดิเรือ่งการผสมกลนืกลาย คอืหากคนกลุม่ย่อยมอีสิระ
ในการตดัสนิใจทีจ่ะผสมกลนืกลายวฒันธรรมตวัเองให้เข้ากบัวฒันธรรมหลกั 
การตัดสินใจของพวกเขาก็สมควรจะได้รับการเคารพ”  (Bhikhu  Parekh 
2000: 197)

ข้อเสนอระดบันโยบาย การก�าหนดนโยบายด้านวฒันธรรมของรฐัว่า
ด้วยการฟื้นฟูวัฒนธรรม ต้องเริ่มจากการท�าความเข้าใจรากฐานวัฒนธรรม
ชุมชน  เพื่อให้นโยบายสอดรับกันระหว่างวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่ต้องอาศัย
ความรู้และมุมมองจากคนใน  และการสนับสนุนในเชิงนโยบายจากภาครัฐ 
ที่ควรปล่อยให้ชุมชนเป็นฝ่ายเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง  และสะท้อน
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ความต้องการของชมุชนในการจดัการตนเอง (Community Management) 
หรือการจัดการวัฒนธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Cultural 
Community  Management)  เพ่ือการฟื้นฟูและธ�ารงรักษาวัฒนธรรม
ชุมชนอย่างยั่งยืน



   139 139

บรรณานุกรม 

หนังสือภาษาไทย

กระทรวงวฒันธรรม, 2552. แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาต ิพ.ศ. 2550-2559. กรงุเทพฯ: กระทรวง
วัฒนธรรม.

บ�ารุง ค�าเอก, 2550. “คัมภีร์ร�าผีมอญของชาวบางขันหมาก ลพบุรี.” ใน ด�ารงวิชาการ ปีที่ 6 ฉบับ
ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2550. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พระเทพประสิทธ์ิ  ญาณวโร,  2557. บทบาทของพระสงฆ์ในการสืบสานวัฒนธรรมไทยรามัญใน
อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี. สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเชิง
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

วัดทุ่งเข็น, 2538. สูจิบัตรงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดทุ่งเข็น ต�าบลทุ่งคอก อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี 28 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2538. ม.ป.ท.

ศิราพร ณ  ถลาง,  2558.  “บทสังเคราะห์:  พลวัตประเพณีพิธีกรรมในสังคมไทยร่วมสมัย.”  ใน 
ประเพณีสร้างสรรค์ในสังคมไทยร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558.

สมพิศ มงคลพันธ์, 2546. “ที่มาของธงตะขาบ.” ใน ประเพณีแห่งหงส์-ธงตะขาบ สงกรานต์บ้าน
มอญปากลัด. เอกสารเผยแพร่ความรู้. ม.ป.ป.

สมสขุ หนิวมิาน, 2558. “ชาตพินัธ์ุกับส่ือใหม่.” ใน ชาตพินัธุใ์ต้อ�านาจ: เสยีงแห่งชาตพินัธุใ์นโลก
เสรีนิยมใหม่. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

สุกัญญา  เบาเนิด, 2549. การสร้างอัตลักษณ์ของคนมอญย้ายถิ่น: ศึกษากรณีแรงงานข้ามชาติใน
จงัหวดัสมุทรสาคร. วิทยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิามานษุยวทิยา คณะรฐัศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

สุจริตลักษณ์  ดีผดุง  และคณะ,  2542. มอญ: บทบาทด้านสังคม วัฒนธรรม ความเป็นมาและ 
ความเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: เดือนตุลา.

สุเทพ  สุนทรเภสัช,  2548. ชาติพันธุ์สัมพันธ์: แนวคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษา
อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ ประชาชาติ และการจัดองค์การความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์. 
กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

สุภรณ์  โอเจริญ,  2541. มอญในเมืองไทย.  กรุงเทพฯ:  มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์.

สวุไิล เปรมศรรีตัน์, 2548. “วกิฤตทางภาษาและวฒันธรรมของกลุม่ชาตพัินธุ:์ ปัญหาหรือโอกาส?.” 
ใน ผลการสัมมนาเรื่อง “วิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์: ปัญหาหรือ
โอกาส?.” นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท.

สเุอด็ คชเสนี, 2525. “ผูว่้าราชการรามญั 7 เมอืง.” ใน บรรณานสุรณ์ในงานพระราชทานเพลงิศพ
รองอ�ามาตย์โท ขุนอาโภคคดี (เพิ่ม หลักคงคา): รวมเกร็ดพงศาวดารและประวัติศาสตร์
ชนชาติมอญ. กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์.



140 140   

องค์  บรรจุน,  2550.  สตรีมอญในราชส�านักสยามสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2475. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

________,  2553.  บรรณาธิการ.  “มอญทุ่งเข็น  สุพรรณบุรี.”  ใน สมโภช 100 ปีวัดทุ่งเข็น. 
กรุงเทพฯ: วีซีเพรส.

หนังสือภาษาอังกฤษ

Barth, Fredrik, 1969. Ethnic Group and Boundaries: The Social Organization of 
Culture Difference. Boston: Little Brown. 

Bhikhu Parekh, 2000. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political 
Theory. London: MacMilan.

สัมภาษณ์

กฎิากานต์ ผวิทองด ีชมุชนบ้านทุง่เขน็ อ�าเภอสองพีน้่อง จงัหวัดสพุรรณบรีุ วนัที ่19 สงิหาคม 2559.

ชนพร สภุทัทธรรม ชมุชนบ้านทุง่เขน็ อ�าเภอสองพีน้่อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี 21 สงิหาคม 2559.

พระครขัูนตยานสุฐิ เจ้าอาวาสวดัทุง่เขน็ อ�าเภอสองพีน้่อง จงัหวดัสพุรรณบุร ีวนัที ่23 ตลุาคม 2553.

พัสตราภรณ์ ทัศนเจริญ ชุมชนบ้านทุ่งเข็น อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 16 ตุลาคม 
2559.

ไพโรจน์ ใจซื่อ ชุมชนบ้านทุ่งเข็น อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 สิงหาคม 2559.

ภาณมุาศ ใจซือ่ ชมุชนบ้านทุง่เข็น อ�าเภอสองพีน้่อง จังหวดัสุพรรณบรุ ี วนัที ่28 พฤศจกิายน 2559.

ภาสกร อนิทุมาร ชมุชนบ้านกร่าง อ�าเภอสองศรปีระจันต์ จังหวดัสุพรรณบรีุ วนัที ่22 ตลุาคม 2550.

วเิชยีร ชาวบ้านใหม่ ชมุชนบ้านทุ่งเข็น อ�าเภอสองพีน้่อง จังหวัดสุพรรณบรีุ วนัที ่18 ตลุาคม 2559.

เศกสรรค์ ผวิทองงาม ชมุชนบ้านทุง่เขน็ อ�าเภอสองพ่ีน้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัที ่19 ตลุาคม 2556.


