งานวิ จัย สงคราม 9 ทั พ และประวั ติ ศ าสตร์ เ มื องราชบุ รี : กระบวนทั ศ น์ การสื บ สานอั ต ลั กษณ์ 8 กลุ่ ม ชน มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาอยู่ 3 ประการ
1. ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์เมืองราชบุรีและช่วงเหตุการณ์สงคราม 9 ทัพ
2. ระบุอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 8 กลุ่มในจังหวัดราชบุรี
3. สารวจกระบวนทัศน์การสืบสานอัตลักษณ์ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรีที่ดาเนินในช่วงเวลาปัจจุบัน
เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นทั้งการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามจุดมุ่งหมาย โดยจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่าง
ลุ่มลึก ควบคู่กับการสารวจ, การสังเกตและการสัมภาษณ์ พื้นที่ในการศึกษา ได้แก่ มอญที่ชุมชนวัดม่วง อาเภอโพธาราม , โซ่งที่
ชุมชนบ้านดอนคลัง อาเภอดาเนินสะดวก และบ้านหัวเขาจีน อาเภอปากท่อ , กะเหรี่ยงที่ชุมชนบ้านบางกะม่า อาเภอบ้านคา ,
บ้านโป่งกระทิงบน อาเภอบ้านคา, บ้านห้วยน้าหนัก อาเภอสวนผึ้ง และวัดแจ้งเจริญ อาเภอวัดเพลง , เขมรที่ชุมชนบ้านหนอง
กระทุ่ม อาเภอปากท่อ, ยวนที่ชุมชนบ้านไร่ชาวเหนือหรือบ้านไร่นที , บ้านคูบัว, บ้านดอนแร่ อาเภอเมืองราชบุรี และบ้านราง
บัว อาเภอจอมบึง , ไทยพื้นถิ่นที่ชุมชนบ้านโพหัก อาเภอดาเนินสะดวก , ลาวเวียงที่ชุมชนบ้านเลือกและวั ดโบสถ์ อาเภอโพ
ธาราม และจีนที่ชุมชนตลาดเก่าโคยกี๊ อาเภอเมืองราชบุรี ผลจากการศึกษาพบสิ่งที่น่าสนใจอยู่ 7 ประการ
1 : สงครามเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามที่แสวงหา
การได้มาซึ่งอานาจในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ปกครองที่ต้องการกาลังคนในช่วงที่ถูกเรียกขาน
ว่า “ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง” จาต้องทาสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ไปตีหัวเมืองล้านนาที่ทาให้รัชกาลที่ 1 ได้ไพร่พล
ในลักษณะกวาดต้อนแบบเทครัวจากหัวเมืองเหนือเป็นชาว “ยวนหรือโยนก”, สงครามกับอาณาจักรล้านช้างที่ทาให้ได้ชาวลาว
เวียง และชาวโซ่ง , สงครามกับ เมืองพระตะบองที่ทาให้ได้ชาวเขมร และสงครามกับพม่ารามัญที่ทาให้ได้ชาวมอญและชาว
กะเหรี่ยง
2 : การก่อตั้งเมืองจาเป็นต้องอาศัยไพร่พลมาด้วย “พระเดช” หรือ “สงคราม” ทาให้อาณาจักรต่างๆจาต้องยอม
สวามิภักดิ์ไม่กล้าแข็งข้อกระด้างกระเดื่องด้วยความยาเกรงในฤทธานุภาพ และด้วยพระปรีชาญาณในล้นเกล้ารัชกาลที่ 1 ทรง
นาไพร่พลจากการทาสงครามมาเป็นแรงงานในการสร้างเมืองซึ่งก็คือกรุงเทพมหานคร โดยมีเมืองราชบุรีเป็นเมืองสาคัญเมือง
หนึ่งในการจัดสรรกาลังพล
3: แม้ว่าสงครามเก้าทัพเป็นการถูกรุกล้าจากพม่ารามัญ ทว่าการวางแผนการรบอย่างดีของรัชกาลที่ 1 พร้อมด้วย
การมีขุ นศึกผู้ส วามิภั กดิ์อย่างกรมพระราชวังบวรสุรสิ งหนาถ (วัง หน้า) และกรมพระราชวัง บวรสถานพิมุข (วั งหลัง) ทาให้
ข้อจากัดในการมีไพร่พลน้อยหมดไป สิ่งนี้ยิ่งทาให้เห็นถึงการได้มาซึ่งอานาจเบ็ดเสร็จของไทยเหนือกลุ่มชนกลุ่มต่างๆมากยิ่งขึ้น
4 : การนาไพร่พลจากสงครามของรัชกาลที่ 1 มาจัดสรรที่เมืองราชบุรีน่าจะเป็นเพราะสาเหตุสาคัญ 2 ประการ คือ
ทรงเคยดารงพระยศเป็น “หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี” ซึ่งเป็นตาแหน่งตัวแทนของพระราชาที่มาสอดส่องดูแลเมืองราชบุรี
มาก่อนที่จะปราบดาภิเษกเป็นรัชกาลที่ 1 อีกทั้งทรงมีพระอัครมเหสีเป็นชาวเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีอาณาเขต
ติดกับอาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
5 : เนื่องจากราชบุรีเป็นเมืองสาคัญที่ลาเลียงกาลังพลในการสร้างกรุงเทพมหานคร หรือกรุงรัตนโกสินทร์ ทาให้ฐาน
อานาจของปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีมั่นคงมากยิ่งขึ้น เมืองต่างๆยอมอ่อนน้อมเพราะถูกตีแตกมาแล้วหลายระลอก
6 : เมืองราชบุรีจึงเป็นเสมือน “บ้านคุ้มเหง้า เงาคุ้มร่าง ” ที่ไพร่พลซึ่งถูกกวาดต้อนมาจากสงครามแสวงหาที่พักพิง
ประกอบกับเป็นเมืองที่มีจุดเด่นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของทรั พยากรธรรมชาติ ได้แก่ การเป็นเมืองที่มีดินดี ดินที่เกิดจาก
ตะกอนทับถมกันย่อมมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุเอื้ออานวยต่อการทาการเกษตร, เลี้ยงสัตว์และปั้นโอ่งได้ดี พร้อมกับการมี

แหล่งน้าที่ดี มีทั้งห้วย หนอง บึง และแม่น้าที่ไหลลงสู่ปากอ่าวไทยทาให้ มีสัตว์น้าที่เป็นอาหารปากอาหารท้องแก่ชนกลุ่มต่างๆ
ควบคู่กับการมีป่าไม้ดี ย่อมทาให้มีไม้มากพอเพียงที่จะใช้ในการสร้างบ้านเรือน ด้วยเหตุนี้เมืองที่มีรากแก้วที่มั่นคงอย่างราชบุรี
ย่อมทาให้ผู้คนจากต่างถิ่นแสวงหา “บ้านคุ้มเหง้า เงาคุ้มร่าง”ด้วยเช่นกัน
7: อัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะหรือความโดดเด่นที่แสดงความเป็นตัวตนของกลุ่มชนกลุ่มต่างๆในจังหวัดราชบุรีมี
ดังนี้
มอญราชบุรี มีอัตลักษณ์ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษามอญอยู่ในตระกูลภาษาออสโตร
เอเชียติก หรือมอญ-เขมร ซึ่งมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ในส่วนของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญที่
ยังคงดารงอยู่ ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่ง กาย , วัฒนธรรมการละเล่นผีนางด้งและโยนลูกช่วงในเทศกาลแห่ป ลา , วัฒนธรรม
อาหาร โดยเฉพาะการกินข้าวแช่ในเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของอัตลักษณ์ที่กาลังเปลี่ยนแปลง คือ การใช้ภาษามอญสื่อสาร
ในชีวิตประจาวันลดน้อยลง และอัตลักษณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว คือ การสร้างบ้านมอญ ซึ่งในชุมชนมอญวัดม่วง อาเภอ
โพธาราม มีบ้านที่คล้ายคลึงกับบ้านทรงมอญแบบดั้งเดิมอยู่เพียงหลังเดียว
โซ่งราชบุรีมี อัตลักษณ์ทั้งในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษาไทยโซ่งอยู่ในตระกูลภาษาไทกระไดโดยมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ในส่วนของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยโซ่งที่ยังคงดารงอยู่
ได้แก่ การเสนเรือนการราแคนในเทศกาลอิ่นก๊อนฟ้อนแคน , วัฒนธรรมอาหาร ไดแก่ แกงหน่อส้ม อัต ลักษณ์ในส่วนที่กาลังมี
การปรับเปลี่ยนไปในทางสูญสลาย ได้แก่ พิธีศพและพิธีแต่งงานแบบโซ่ง , การบันทึกปั๊บผีเฮือน และการร้องขับแบบกลอนใน
พิธีเสนเรือน อัตลักษณ์ไทยโซ่งที่ทางราชการไทยให้การส่งเสริม ได้แก่ การทอผ้าซิ่น , การปั้นเกล้า และชุมชนไทยโซ่งที่
ได้รับการจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านไทยเข้มแข็งจากหน่วยงานราชการไทย คือชุมชนบ้านหัวเขาจีน ตาบลห้วยยางโทน อาเภอปาก
ท่อ
กะเหรี่ยงราชบุรี มีอัตลักษณ์ทั้งในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษากะเหรี่ยงอยู่ในตระกูลไซ
โนทิเบตัน หรือ จีน-พม่า มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยอักษรกะเหรี่ยงได้รับอิทธิพลมาจากอักษรมอญและ
อักษรพม่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนกะเหรี่ยงที่ยังคงสืบเนื่องต่อมา คือ ประเพณีก่อพระทรายและเวียนเจดีย์ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ , ประเพณีแห่ฉัต ร ,ไหว้ต้นไม้, สรงน้าหลวงพ่อนวม-เหยียบหลังกะเหรี่ยง , ประเพณีกินข้าวห่อกะเหรี่ย ง
นอกจากนี้ยัง มีการแต่ งกายแบบดั้ง เดิมที่ยัง คงด ารงอยู่ใ นช่วงงานเทศกาลควบคู่กับการฟื้นฟูผลิ ตภัณฑ์เม็ ดเงิ น “ไน้ ไถ้ไ ต่จี ”
นอกจากนี้หน่วยงานราชการไทยโดยเฉพาะเทศบาลอาเภอบ้านคายังได้จัดงานวันสับปะรดหวานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
และศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม ให้กับชนชาวกะเหรี่ยงขึ้นเป็นประจาทุกปี
เขมรราชบุรี เป็นกลุ่มชนที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่เกิดการสูญเสียอัตลักษณ์ของตนเองไปแล้วในช่วงเวลาปัจจุบัน
เขมรเป็นกลุ่มชนเพียงกลุ่มเดียวในจังหวัดราชบุรีที่อยู่ในภาวะทิ้ง อัตลักษณ์ทั้งทางภาษาและวัฒนธรรม อันเนื่ องมาจากการ
สร้างทัศนคติด้านลบของการเป็นชาติเขมร (ขอม)อีกทั้งคนเขมรขาดความศรัทธาในการสร้างความเข้มแข็งของชาติตน แม้ว่า
อิท ธิ พ ลของชนชาตินี้จะเกิ ด ก่ อนชนชาติ อื่นๆในพื้นที่ จังหวั ด ราชบุ รี ดั ง ปรากฏหลั กฐานการสร้ างพระปรางค์ วัด มหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดราชบุรี ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2
ยวนราชบุรี เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์ทั้งทางภาษาและวัฒนธรรม นักภาษาศาสตร์จัดกลุ่มภาษายวนให้อยู่ใน
ตระกูล ภาษาไท-กระได ภาษายวนมี อัต ลักษณ์ ทั้ง ภาษาพู ดและภาษาเขีย นที่ คล้ ายคลึ งกับ ภาษาไทยถิ่ นเหนือและมี การใช้
รูปอักษรธรรมล้านนาในการบันทึกคั มภีร์ทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะคัมภีร์ ใบลานของพระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนา
หนอง ในส่วนของ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของยวนที่ยังคงดารงอยู่ คือ ภาษาพูด ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวยวนยังคงพูดภาษายวนกับ
ลูกหลานในชุมชน ทว่ าอัต ลั กษณ์ ทางวัฒ นธรรมบางอย่าง ได้แ ก่ การทอซิ่นตี นจก กลับ เริ่ มสั่ นคลอนในพื้ นที่ บ้ านดอนแร่

อย่างไรก็ตาม ดร.อุดม สมพร ปราชญ์ชุมชนผู้สร้างจิปาถะภัณฑ์สถาน บ้านคูบัวและเป็นผู้รวบรวมรายชื่อผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทอซิ่นตีน
จกในทุกพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อให้เกิดความเข็มแข็งทางวัฒนธรรมการทอซิ่นตีนจก อย่างไรก็ตามชาวยวนในพื้นที่บ้า นรางบัว
อาเภอจอมบึง ยังคงสานต่อการทอซิ่นตีนจกลวดลายดั้งเดิมอยู่ในปัจจุบัน
ไทยพื้นถิ่นราชบุรี มีอัตลักษณ์ทั้งทางภาษาและวัฒนธรรม นักภาษาศาสตร์จัดกลุ่มภาษาไทยพื้นถิ่นให้อยู่ในตระกูล
ภาษาไท-กระได อัตลักษณ์ทางภาษาพูดเป็นอัตลักษณ์ที่ยังคงดารงอยู่ทั้งเด็กนักเรียนไปจนถึงคนเฒ่าคนแก่
อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่ยังคงดารงอยู่คือ ประเพณีการวิ่งวัวลาน ความน่าสนใจของชนกลุ่มนี้ คือ การเป็นชุมชนที่น่าจะเป็นแหล่งอารย
ธรรมไทยในยุคเริ่มแรก ประมาณ 1 ,000 ปีล่วงมาแล้ว เนื่องจากมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์จานวน 48 โครงฝังรวมกั บ
สิ่งของเครื่องใช้เครื่องประดับจานวนมากที่เนินโคกพลับ
ลาวเวียงราชบุรี ที่มีความเข้มแข็งทางภาษาและวัฒนธรรม คือลาวเวียงบ้านเลือกและวัดโบสถ์ อาเภอโพธาราม
เนื่องจากคนในชุมชนให้ความสาคัญในการสืบสานวัฒนธรรม โดยเฉพาะพระครูโพธารามพิทักษ์และคุณรังสรรค์ เสลาหลัก
และหน่วยงานภายนอก ได้ แก่ กระทรวงวั ฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ TK Park มาร่วมกันสร้างหอวัฒนธรรมลาวเวียง และ
ห้องสมุดชุมชน
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์ทั้งทางภาษาและวัฒนธรรม นักภาษาศาสตร์จัดกลุ่มภาษาจีนให้อยู่ในตระกูลภาษา
ไซโนทิ เบตัน ซึ่ งชาวจีนในจัง หวั ดราชบุรีมีจานวนมากกว่ าประชากรกลุ่ มอื่ นๆ อีกทั้ง มีส มาคมและมู ลนิ ธิจีนที่ ดาเนิ นงานที่
เกี่ย วข้ องกั บการจั ดการศพและการบริจาคในรู ปแบบองค์ กรการกุศ ลเพื่ อช่ วยเหลื อสัง คม ด้วยเหตุนี้เทศบาลราชบุ รีจึงให้
ความสาคัญในการจัดงานเทศกาลปีใหม่ (ตรุษจีน) ของชาวจีน สาหรับการสืบสานอัต ลักษณ์ของชาวจีนที่ยังดาเนินอยู่คือการ
เรียนภาษาจีน มีโรงเรียนสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ระดับอุดมศึกษา และมีการสืบสานศิลปะการแสดง “เอ็งกอ
พะบู๊ นักสู้แห่งเขาเหลียงซาน”, การแสดงสิงโตโชว์ต่อตัวบนหอโชว์ปลายไม้ไผ่, การแสดงเชิดสิงโตเสาดอกเหมย กลางลาน้าแม่
กลอง และการแสดงวัฒนธรรมจีน“ราพัด” ในงานราชบุรี ไชน่าทาวน์

