กล่มุ ชาติพนั ธ์ ุ มอญ
(ราชบุรี)

ประวัตคิ วามเป็ นมา
แม้ วิถีชีวิตของคนมอญจะต้ องปรับไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ จุดเด่นของคนไทยเชื ้อสายมอญบ้ านโป่ งได้ ปรากฏอยู่ในคาขวัญ
ของอาเภอบ้ านโป่ งว่า "เมื องคนงาม สระนา้ ศักดิ์สิทธิ์ พิพิ ธ ภัณ ฑ์ พื น้ บ้ าน
ย่านอุตสาหกรรม" พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านนี่แหละคือพิพิธภัณฑ์มอญบ้ านโป่ ง ซึ่ง
แสดงถึงประวัติความเป็ นมาและวิถีชีวิตทุกๆ ด้ าน ของชาวมอญ ทังในอดี
้
ต
และปั จจุบนั
ถ้ าไม่ทบทวนเรื่ องลึกลงไปถึงยุคทวารวดี จะพบว่ามีชุมชนมอญเก่าแก่ที่สุด
บริ เ วณที่ ร าบภาคกลางลุ่ ม แม่ น า้ เจ้ า พระยา อยู่ ที่ ลุ่ ม น า้ แม่ ก ลองนี่ เ อง
โดยเฉพาะบริเวณวัดนครชุมน์ ที่อาเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี..."

ชาวมอญอพยพเข้ าสู่ประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ.
๒๑๒๗ โดยพระมหาเถรคันฉ่องกับพระยาเกียรติ พระยาราม ได้ พาสมัครพรรค
พวกชาวมอญมากรุงศรี อยุธยาเป็ นจานวนมาก หลังจากนันก็
้ มีการอพยพต่อมา
อีกหลายครัง้ ชาวมอญในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่ตงถิ
ั ้ ่นฐานบริ เวณสองฝั่ งแม่น ้า
แม่กลองในเขตอาเภอโพธารามและอาเภอบ้ านโป่ ง
ลุ่มแม่นา้ แม่กลอง" เป็ นเส้ นทางหนึ่งซึ่งบรรพชนมอญใช้ ไปมาหาสู่กัน
นอกเหนือจากการใช้ ประโยชน์ทางการเกษตรและดารงชี วิตในด้ านอื่ น ๆ ณ
แหล่งที่สายน ้าแห่งนี ้ไหลผ่านในเขตอาเภอบ้ านโป่ งและอาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี มีช นเผ่าที่ เป็ นญาติพันธุ์ของเรากลุ่มหนึ่ง อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น คือ
มอญ เป็ นที่ร้ ู จกั กันว่าคนไทยเชื ้อสายมอญญาติพนั ธุ์มอญเหล่านี ้ยังคงสืบทอด
วิถีชีวิตความเป็ นมอญไว้ ทกุ ด้ านคือ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภาษา

แหล่งที่อยู่ของมอญบ้ านโป่ ง ก็คือลุ่มนา้ แม่กลองทัง้ ฝั่ งตะวันออกและ
ตะวัน ตก อยู่ต่อ เนื่ อ งกับ มอญโพธาราม ด้ า นตะวัน ออกเป็ นชุม ชนใหญ่ แ ละ
หนาแน่นมี ๓ หมู่บ้าน คือ ๑. บ้ านท่าอิฐ หรื อกวานดอด วัดประจาหมู่บ้านคือวัด
ตาผา ๒. บ้ านนครชุมหรื อกวานเจียะโนก วัดประจาหมู่บ้านคือวัดใหญ่นครชุมน์
๓.บ้ านหัวหิน หรื อกวานแวงตะเมาะ วัดประจาหมู่บ้านคือวัดหัวหิน ส่วนด้ าน
ตะวันตกก็เป็ นชุมชนใหญ่หนานแน่นเช่นกันมี ๖ หมู่บ้าน คือ ๑. บ้ านในคุ้งหรื อ
กวานปี เลิ่ม ๒.บ้ านปากลัด หรื อกวานเปี ยะโยม วัดประจาทังสองหมู
้
่บ้านคือวัด
ตาล ๓. บ้ านโพหรื อกวานสั่ว วัดประจ าหมู่บ้านคือวัด โพธิ โสภาราม ๔. บ้ า น
มะขามหรื อกวานแม่ง โกลน วัดประจาหมู่บ้านคือวัดมะขาม ๕. บ้ านม่วงหรื อ
กวานเกริ ก วัดประจ าหมู่บ้านคือวัด มั่วง ๖.บ้ านบัว งามหรื อ กวานบัว งาม วัด
ประจาหมูบ่ ้ านคือวัดบัวงาม

การแต่ งกายของชาวมอญ
การแต่งกายของมอญผู้ชาย จะนุง่ โสร่งแดง ตราหมากรุก เป็ น
เอกลักษณ์ของหนุม่ มอญเลยทีเดียว โสร่งจะต้ องเป็ นผ้ าต่อด้ วยลายขาวตรง
กลาง ถึงจะเป็ นของแท้ หาซื ้อค่อนข้ างยาก ชายชาวมอญก็จะพาดสไบด้ วย
เช่นกัน
ผ้ าสไบจึงเป็ นของติดกายของชาวมอญทังหญิ
้ งและชาย แต่จะห่ม
หรื อพาด ก็จะขึ ้นอยูก่ บั งานแต่ละงาน งานบุญก็จะพาดไหล่ ถ้ าเป็ นงานรื่ นเริง
ก็จะพาดสไบแล้ วเอาชายผ้ าทัง้ 2 ชายไปไว้ ด้านหลัง
ส่วนผู้หญิงจะเกล้ ามวยสูง ใส่ผ้าถุงกรอมเท้ า ผ้ าถุงก็จะทอเอง สีสนั
สดใสเช่นกัน เสือ้ จะเป็ นผ้ าลูกไม้ หรื อผ้ าสีสด และจะใส่ผ้าสีตดั กัน ถ้ าเป็ น
งานรื่ นเริง ผู้หญิงจะพาดสไบแบบลอยชาย

เครื่องใช้ ประจาตัว
ชาวไทยมอญในสมัยโบราณ จะเครื่ องประดับตกแต่งร่างกายหลายชนิด ได้ แก่
๑. กาไล ส่วนมากเป็ นกาไลเงิน สาหรับใส่ข้อเท้ าของหญิง แต่ปัจจุบนั ไม่
นิยมใช้ จะใช้ สาหรับของนาคในพิธีบวชเท่านัน้
๒. เข็มขัด จะทาด้ วยเงิน มักใช้ เป็ นเครื่ องประดับของชายและหญิง
๓. ลูกปั ด นามาใช้ เป็ นเครื่ องประดับ ตกแต่งมักทาด้ วยหินและแก้ ว
๔. กระดูกสัตว์ จะนามาทาเป็ นกาไลเท้ า ใช้ เป็ นเครื่ องประดับได้ อย่างหนึง่
๕. สาริด จะนามาทาเป็ นกาไลเท้ า
๖. ขมิ ้น ดินสอพอง เป็ นเครื่ องประทินโฉมของหญิงในสมัยโบราณ
ในปั จ จุ บัน เครื่ อ งประดับ ดัง กล่ า วบางอย่ า งจะไม่ ค่ อ ยมี ใ ช้ แล้ ว แต่ จ ะมี
เครื่ องประดับที่เข้ ากับสมัย

การแต่ งกายของชาวมอญ

อาหารมอญ
มอญมีเอกลักษณ์ในด้ านการปรุ งอาหารรับประทานซึง่ ได้ รับ
การสื บทอดกันมารุ่ นสู่รุ่นจนมากลายเป็ นอาหารที่ เป็ นที่ ร้ ู จักและ
เป็ นที่สนใจของคนทัว่ ไป อาหารมอญซึง่ ถือว่าแฝงไปด้ วยหลักทาง
โภชนาการแล้ วยังเป็ นอาหารที่สื่อถึงภูมิปัญญาของการเรี ยนรู้ ถึงวิถี
การการกินการอยู่ที่เป็ นอัตลักษณ์ของมอญอย่างแท้ จริง
อาหารมอญที่ เ ป็ นที่ ร้ ู จัก และนิ ย มท ารั บ ประทานกั น โดย
ทั่ว ๆ ไป ก็ คื อ แกงกระเจี๊ ย บ แกงมะตาด แกงบอน แกงมะ
สัน้ แกงเลียงต่าง ๆ แกงส้ มมะขามเทศ แกงใบมะขามอ่อน แกง
ใบมะรุม เป็ นต้ น

อาหารของชาวมอญ (ราชบุรี)

แกงมะตาด (ฟะฮะเปร๊ า)

แกงใบมะรุ มอ่ อนกับถั่วเขียว
(ฟะตะนะฮ์ ฮฺนายเดิงบ๊ อดกาแมะบัว)

แกงบอนใส่ ปลาช่ อน (ฟะอ์ กราว)

แกงเลียงมันมือเสือ (ฟะเชีย)

ข้ าวแช่ มอญ (เปิ งด้ าจก์ )

แกงข้ าวตัง/ก๋ วยเตี๋ยว
มอญ (ฟะเปิ งตาว)

ความนับถือผีบรรพบุรุษ และมีความเชื่อในกฎข้ อห้ ามที่บรรพบุรุษ
ได้ ส่ ั งสอนกั น มา ซึ่ง ความเชื่ อ นี เ้ ป็ นประโยชน์ ใ นการใช้ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวไทย
เชื ้อสายมอญ กล่าวคือ
๑.ชาวไทยเชื ้อสายมอญยังคงมีความเชื่อในผีบรรพบุรุษ เพราะเห็นว่าผี
บรรพบุรุษของชาวมอญจะเป็ นที่พึ่งทางใจเมื่อชาวมอญประสบปั ญหา ซึ่งจะเห็นว่า
ถ้ าคนในบ้ านหรื อคนในตระกูลมีความเป็ นไปจากการเจ็บป่ วยหรื อมีปัญหา มักจะมี
การจัดพิธีไหว้ และขอให้ ผีบรรพบุรุษช่วย โดยมีการรวมตัวกันของบรรดาญาติที่เป็ น
ตระกูลเดียวกัน ซึง่ ถือว่าเป็ นเรื่ องดีประการหนึง่ ที่ญาติที่อยูใ่ กล้ ไกลได้ มาพบปะกัน
๒.ผีบรรพบุรุษจะมีบทบาทในระดับเครื อญาติที่เป็ นตระกูลเดียวกัน โดย
สามารถทาให้ คนในตระกูลเดียวกันไม่ลื มบรรพบุรุษและเป็ นการเน้ นให้ มีความ
เคารพในผี บรรพบุรุษ ซึ่งชาวมอญในแต่ละตระกูล จะมีการไหว้ ผีบรรพบุรุษเป็ น
ประจาทุกปี โดยการจัดพิธีเลี ้ยงผี

๓.เมื่ อ ชาวมอญมี ค วามเคารพและมี ก ารไหว้ ผี บ รรพบุ รุ ษ เป็ น
ประจาทุกปี ทาให้ ชาวมอญมีความเชื่อในผีบรรพบุรุษ เพราะฉะนันชาว
้
มอญจะยึด ถื อ ในกฎข้ อ ห้ า มที่ ไ ม่ พึง ปฏิ บัติ โดยเคร่ ง ครั ด ซึ่ง ถื อ ว่ า เป็ น
ผลประโยชน์ อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ ช าวมอญไม่ ก ล้ าที่ จ ะท าผิ ด กฎโดยพลการ
เพราะว่ามีความเคารพยาเกรงและกลัวผีบรรพบุรุษจะลงโทษ จึงมีการ
ปฏิบตั ิตนอยู่ในกฎข้ อห้ ามอย่างจริงจัง
๔.การนับถือผีบรรพบุรุษเป็ นกุศโลบายในการสร้ างความผูกพันกัน
ในระบบเครื อญาติ และเพื่อให้ เกิดความสามัคคีในความเป็ นญาติที่นบั ถือ
ผีเดียวกัน เมื่อลูกสาวแต่งงานกับฝ่ ายชายที่เป็ นชาวมอญก็ต้องไปนับถือผี
ของฝ่ ายชาย ทาให้ ชมุ ชนมอญเกิดความผูกพันเพิม่ ขึ ้นในการนับถือผี
เดียวกัน

๕. การนับ ถื อ ผี เป็ นสิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ของชาวไทยเชื อ้ สายมอญ
กล่าวคือ เป็ นการจัดระเบียบสังคมผ่านความเชื่อเรื่ องผีและคุณค่าแห่ง
การดารงไว้ ซงึ่ ความเป็ นชาติพนั ธุ์มอญ นอกจากการกาหนดบทบาทและ
หน้ าที่ของสังคมแต่ละครอบครัว แต่ละตระกูลแล้ ว การนับถื อผียังเป็ น
จารี ตประเพณีที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวให้ ดารงอยู่
อย่างสงบสุข และช่วยสร้ างความสามัคคีในตระกูลเดียวกัน
๖. คนไทยเชือ้ สายมอญไม่ต้องการจัดให้ มีการราผีมอญบ่อยนัก
เพราะจะแสดงถึงความไม่สงบสุขในครอบครั ว สมาชิกในครอบครั วไม่
เคารพบรรพบุรุษ และมีพฤติกรรมที่ไม่ดี อีกประการหนึ่งคือการสิ ้นเปลือง
ค่าใช้ จ่าย เพราะการราผีมอญนันนอกจากเซ่
้
นไหว้ ผีแล้ วต้ องเลี ้ยงคนที่มา
ร่วมงานทังหมดอี
้
กด้ วย

ประเพณีของชาวมอญ
ประเพณีสงกรานต์ ชาวไทยและมอญกาหนดให้ วนั สงกรานต์ เป็ นวันขึ ้นปี
ใหม่ ตรงกับวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ของทุกปี เช่นกัน อันเป็ นระยะเวลาที่ชาวมอญ
จะร่ วมประกอบประเพณีทางศาสนาอย่างพร้ อมเพรี ยงกันถึง ๓ วัน ติดต่อกัน เริ่ ม
ตังแต่
้ การทาบุญเลี ้ยงพระ ด้ วยข้ าวสงกรานต์ (ข้ าวแช่) การแห่นกแห่ปลาไปปล่อยที่
วัด การแห่หางหงส์ การสรงน ้าพระ การรดน ้าผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ตลอดจนการ
เล่นสาดน ้าสงกรานต์การเล่นสะบ้ า และการเล่นทะแยมอญ แม้ ว่าปั จจุบนั มอญบาง
กลุ่ม เช่นที่ตาบลเจ็ดริ ว้ จะละเว้ นบ้ างบางพิธีและหันมาปฏิบตั ิตามแบบไทย เพื่อ
ความสะดวก ประหยัด เวลาและเงิ น ตลอดจนขาดผู้ริ เ ริ่ ม บางพิ ธี ใ นประเพณี
สงกรานต์จึงเริ่ มจะสูญหายไปอย่างน่าเสี ยดาย เช่น การเล่นสะบ้ า และการเล่น
ทะแยมอญ เป็ นต้ น แต่ก็ยงั พอหาดูได้ จาก มอญกลุ่มอื่น ๆ เช่น ที่ปากลัด อาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นต้ น

ประเพณีสงกรานต์
ประเพณี สงกรานต์นี ้ ส าหรั บชาวมอญถื อว่ามี ความสาคัญมากที่ สุดใน
ประเพณีรอบปี ชาวบ้ านม่วงทุกคนที่อาศัยอยู่ที่แห่งใดในประเทศต้ องกลับมาบ้ าน
ม่วงในช่วงเทศกาลนี ้ เพื่อมาร่วมทาบุญและคารวะญาติผ้ ใู หญ่ พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย
ฯลฯ ปี ละครัง้ ชาวบ้ านม่วงคนใดไม่กลับมาในเทศกาลนี ้ ถือว่าเป็ นคนอกตัญญูต่อ
บรรพบุรุษ เป็ นคนนอกศาสนา ไม่ร้ ู คณ
ุ ค่าของการทาบุญในวันสาคัญ สาหรับชาว
พุทธคนประเภทนี ้จะเข้ าสังคมไม่ได้ เป็ นที่นา่ รังเกียจของชาวบ้ านม่วงอย่างยิ่ง

ประเพณีแห่ ปลา มีการนาปลาหมอ ปลาดุก ใส่ขวดโหล แล้ วเดินแห่ไป
ทางถนนรอบหมู่บ้าน เพื่อไปปล่อยในแหล่งน ้าที่อดุ มสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่วดั ม่วง
มี แม่นา้ แม่กลอง ชาวมอญทัง้ เด็ก และผู้ใหญ่ ต่างพร้ อมใจกันแต่งกายในชุดไทย
รามัญเสื ้อผ้ าพื ้นถิ่น ตังริ้ ว้ ขบวนยาวเดินเป็ นแถวอย่างสวยงาม
สาหรับประเพณีแห่ปลา เชื่อกันว่า สมัยก่อนช่วงเกิดความแห้ งแล้ ง ปลา
ที่อยู่ในหนองน ้าแห้ งขอดจนเห็นหลังปลา ชาวบ้ านเกิดความสงสารได้ ช่วยกันจับ
ปลาไปปล่อยในหนองน ้าที่อดุ มสมบูรณ์กว่า เชื ้อว่าเป็ นการต่อชีวิตให้ กับปลา เพื่อ
เป็ นการสร้ างกุศล เช่นเดียวกับมนุษย์หากมีการปล่อยน ้าเหมือนกับเป็ นการต่ออายุ
ของตนเอง และได้ สร้ างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ จึงเป็ นการสืบทอดกันมาหลายร้ อยปี
แล้ ว

ประเพณีแห่ปลา

พิธีราผีมอญ
พิธีราผี ถือเป็ นพิธีกรรมทางครอบครัว มีสาเหตุมาจากการผิดผี คือ เมื่อมี
คนเข้ ามาพักที่บ้านและเจ้ าของบ้ านเกิดเจ็บป่ วยในระหว่างนัน้ ถือว่าผีโกรธเจ้ าของ
เรื อน ต้ องทาการบนบานศาลกล่าว โดยเอาน ้ามารดที่เสาเอก และกล่าวอโหสิกรรม
ต่อผี รวมทังจั
้ ดพิธีเลี ้ยงผีด้วย คือ
- พิธีเลี ้ยงผีแบบธรรมดา คือ จัดเลี ้ยงตามปกติ
- พิธีกินทัง้ ยืน หรื อพิ ธีรา โดยขณะที่ยืนรพจะหยิบอาหารกินไปด้ วยและ
สาเหตุอีกประการหนึ่ง คือ ถ้ าครอบครัวใดไม่มีลูกชายเป็ นผู้รักษาผีเรื อน ก็ถือว่า
หมดผีไปจากตระกูล ต้ องทาการถอนเสาเอกออกจากเรื อน และทาพิธีกินทังยื
้ นหรื อ
พิธีราผี เท่ากับเป็ นการเชิญผีเรื อนให้ ไปอยู่ศาล ซึง่ เตรี ยมไว้ ให้ บริเวณบ้ านหลังนัน้

พิธีราผีมอญ

การเล่ น สะบ้ า เดิม นิ ย มเล่น กัน ในหมู่ห นุ่ม สาว
มอญ ที่ ยัง เป็ นโสด โดยจะใช้ เ วลาเล่น ตอนเย็ น
หลังจากว่างงานหรื อเสร็ จสิ ้นการทาบุญสงกรานต์
แล้ ว จะนัดหมายกัน ณ บริ เ วณลานบ้ านใดบ้ าน
หนึ่ง ภายในหมู่บ้านของตน พร้ อมกับแบ่ง ผู้เ ล่น
ออกเป็ นฝ่ ายหญิ งกับชายในจานวนที่เท่ากัน และ
ใช้ ลูกสะบ้ า ซึ่ง ทาด้ วยไม้ ลักษณะกลม ๆ แบน ๆ
สาหรับทอย หรื อเขย่งเตะ หรื อโยนด้ วยเท้ าแล้ วแต่
โอกาส เป็ นเครื่ องมือประกอบการเล่นกะให้ ถูกคู่
เล่นของตน เพื่ อจะได้ ออกมาเล่นกันเป็ นคู่ต่อไป

การเล่ นทะแยมอญ เป็ นการเล่นที่ใช้ ได้ เกือบทุกโอกาส ตัง้ แต่
โกนจุก บวชนาค แต่งงาน ฉลองพระ ขึ ้นบ้ านใหม่ แก้ บนเจ้ า งานศพ ฯลฯ
ประกอบด้ วยผู้เล่นซึง่ ทาหน้ าที่ทงร้
ั ้ องและรา ฝ่ ายชายและหญิงฝ่ ายละ ๑
คน มีเครื่ องตนตรี ประกอบการเล่น ๕ อย่าง คือ ซอสามสาย ขลุ่ย จะเข้
กลองเล็กสองหน้ า ฉิ่ง ผู้เล่นจะร้ องราโต้ ตอบกันด้ วยเรื่ องต่าง ๆ เป็ นภาษา
มอญตามที่นิยมกัน หรื อตามความประสงค์ของเจ้ าภาพ เช่น เรื่ องทศชาติ
ชาดก ธรรมสอนใจ วัฒนธรรมสิบสองเดือน และเพลงเกี ้ยวพาราสี เป็ นต้ น
ทานองเดียวกันกับเล่นลาตัดของไทยนั่นเอง จึงมีชาวมอญบางคนเรี ยก
ทะแยมอญว่า ลาตัดมอญ

ประเพณี ล้างเท้ าพระ เป็ นอีกประเพณี หนึ่งในหลาย ๆ ประเพณี ของชาว
มอญ โดยจัดทาขึ ้นในวันทาบุญออกพรรษาซึ่งเริ่ มจากการนาดอกไม้ ต่าง ๆ
หลากหลายสีมาวางบนผ้ าที่ปลู าดไว้ กบั พื ้นดินเพื่อให้ พระสงฆ์ที่กาลัง จะเดิน
เข้ าสูพ่ ระอุโบสถ เหยียบหรื อย่า ถือเป็ นการล้ างเท้ าพระภิกษุที่ได้ ปฏิบตั ิรักษา
ศีล มาตลอดพรรษา และเป็ นอี ก ประเพณี ห นึ่ง ซึ่ง จัด ว่า เป็ นสิริ ม งคลแก่ ผ้ ู
ปฏิบตั อิ ีกเช่นกัน

