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Abstract
The objective of this study was to analyse the display of Mon ethnic identity at the annual
Songkran festival held in Bang Kradii, Bangkok, including analyzing the role it plays for the Mon
people in Bang Kradii. The study found that the Mon community of Bang Kradii uses the Songkran
festival as a social space to display their ethnic identity through observing various aspects of
folklore. These include rituals, clothing and adornments, food, music, stage plays and shows.
The Songkran festival facilities the building and passing on the sense of being ethnic
Mon, including serving as a center for Mon people and helping of build pride in Mon heritage. It
can thus be said that, for the Mon of Bang Kradii, the Songkran festival is a customary device to
build Mon social space within Thai society.
Keywords: identity, Mon ethnic, The Songkran festival
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บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ในประเด็นการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญในงาน
สงกรานต์ที่จัดขึ้นที่บางกระดี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์บทบาทของงานสงกรานต์ที่มีต่อชาวมอญ
บางกระดี่ ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนมอญบางกระดี่ใช้งานประเพณีสงกรานต์เป็นพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์ผ่านข้อมูลคติชนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พิธีกรรม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร ดนตรี การละเล่น
และการแสดง งานสงกรานต์ดงั กล่าวมีบทบาทในการสร้างและสืบทอดส�ำนึกทางชาติพนั ธุม์ อญและเป็นศูนย์รวม
ของชาวมอญในชุมชน อีกทั้งยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นมอญ จึงกล่าวได้ว่า งานสงกรานต์มอญ
บ้านบางกระดี่ เป็นกลไกทางวัฒนธรรมในการสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวมอญในสังคมไทย
ค�ำส�ำคัญ: อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์มอญ ประเพณีสงกรานต์
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บทน�ำ
Giddens (1990) ได้อธิบายลักษณะของโลกาภิวัตน์ไว้ว่า โลกาภิวัตน์ท�ำให้เกิดการติดต่อกันของคน
ในลักษณะของการเชื่อมถึงกันอย่างเข้มข้น ท�ำให้เกิดการเชื่อมโยงท้องถิ่นต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกัน
ส่วน Appadurai (1996) ได้กล่าวถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่ท�ำให้เกิดการไหลเวียนใน 5 ลักษณะ ได้แก่
การไหลเวียนของคน เทคโนโลยี ระบบทุน สื่อหรือข่าวสาร และอุดมการณ์
กระแสโลกาภิวัตน์ ในความคิดเห็นของ Giddens และ Appadurai ท�ำให้ผู้คนทั่วโลกเชื่อมถึงกัน
ในลักษณะที่ซับซ้อน เป็นการถ่ายเท แลกเปลี่ยน และผสมผสานทางวัฒนธรรมไม่ใช่ลักษณะของการครอบง�ำ
ทางวัฒนธรรมของประเทศมหาอ�ำนาจเท่านั้น หากน�ำแนวคิดดังกล่าวมาพินิจกลุ่มชาติพันธุ์มอญ พบว่า มอญ
หลายกลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ล้วนแล้วแต่มีความพยายามในการหากลวิธีการสืบทอดวัฒนธรรมและ
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตน เพื่อต่อรองกับกระแสโลกาภิวัตน์
ชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มคนมอญอีกกลุ่มหนึ่งในดินแดนไทยที่มี
ความน่าสนใจและยังคงมีความพยายามในการธ�ำรงรักษาอัตลักษณ์มอญให้คงอยูท่ า่ มกลางการหลัง่ ไหลของผูค้ น
ต่างวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะปัจจุบันชุมชนมอญบางกระดี่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคม
อุตสาหกรรมแบบเต็มตัว บริเวณรอบนอกชุมชนเต็มไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม เยาวชน
รุ่นใหม่เริ่มพูดภาษามอญไม่ได้ ส�ำนึกในชาติพันธุ์เริ่มหลุดลอยจากรากแห่งมาตุภูมิ จากการกลายเป็นเมืองนี่เอง
ที่ท�ำให้ความเป็นมอญของชาวมอญบางกระดี่ค่อย ๆ เจือจางลง แต่ด้วยส�ำนึกในชาติพันธุ์มอญที่ยังด�ำรงอยู่
อย่างเข้มข้น ท�ำให้ชาวมอญกลุ่มนี้มีความพยายามที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวตนคนมอญด้วยการประกอบ
กิจกรรมตามประเพณีมอญตามที่ได้เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาและเกิดการรวมตัวกันของชาวมอญและพระสงฆ์
ชาวมอญเพื่อธ�ำรงรักษาอัตลักษณ์มอญและถ่ายทอดส�ำนึกความเป็นมอญให้ลูกหลานชาวมอญที่เกิดและเติบโต
ในสังคมเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การลงพืน้ ทีง่ านประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญบางกระดี่ พบว่า งานประเพณีสงกรานต์มคี วามยิง่ ใหญ่
ทั้งในแง่ของจ�ำนวนคนที่มาร่วมงานและการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (ethnic identity) ผ่านคติชน
ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ บทความชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ในประเด็นการแสดงอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์มอญในงานสงกรานต์ที่จัดขึ้นที่บางกระดี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งวิเคราะห์บทบาทของ
ประเพณีสงกรานต์ที่มีต่อชาวมอญบางกระดี่

ประวัติศาสตร์ชุมชนมอญบางกระดี่
ส�ำหรับประวัติความเป็นมาของชุมชนมอญบางกระดี่ สุภาพร มากแจ้ง (2540) ได้รวบรวมหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์และวรรณคดี วรรณกรรม สรุปความได้ว่า ชุมชนมอญบางกระดี่ น่าจะเกิดขึ้นในช่วงสมัย
รัชกาลที่ 3 ทั้งนี้เพราะเมื่อพิจารณาจากโคลงนิราศตามเสด็จทัพล�ำน�ำน้อย และ นิราศนรินทร์ และ นิราศ
เมืองเพชร ซึ่งแต่งระหว่าง พ.ศ. 2330-2356 ล้วนกล่าวถึงหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตบางขุนเทียนปัจจุบันแต่ไม่มี
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วรรณกรรมฉบับใดกล่าวถึงบ้านบางกระดีเ่ ลย ประกอบกับ ลวดลายแกะสลักขอบโบสถ์ ยังเป็นลวดลายร่วมสมัย
กับวัดทรงธรรม พระประแดงซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 อีกด้วย
เอกรินทร์ พึ่งประชา (2546) ได้ขยายประเด็นเพิ่มเติมจากสุภาพรไว้ว่า การที่วรรณกรรมเรื่องเหล่านี้
ไม่ได้กล่าวถึงบ้านบางกระดี่ แต่กลับกล่าวถึงพื้นที่อื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ นางนอง บางขุนเทียน
บางบอน บางกก หัวกระบือ หัวละหาน แสมด�ำ  โคกขาม จึงสันนิษฐานได้ว่า บางกระดี่เดิมน่าจะเป็นพื้นที่
อยู่ในอาณาเขตของแสมด�ำอยู่ฝั่งซ้ายตรงข้ามกับหัวละหาน ส่วนค�ำว่า “บางกระดี่” นั้นน่าจะเป็นค�ำที่เกิดขึ้น
ภายหลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่แต่งวรรณกรรมเหล่านี้ ดังนั้น
ค�ำว่า “บางกระดี”่ น่าจะเป็นชือ่ ทีค่ นไทยเรียกหมูบ่ า้ นนี้ เพราะชาวมอญมักจะเรียกถิน่ ฐานหมูบ่ า้ นเป็นภาษามอญ
ว่า “กวาน” ซึ่งแปลว่า หมู่บ้าน ส่วนคนเฒ่า คนแก่ ในหมู่บ้านให้ความหมาย “บางกระดี่” ว่าน่าจะเป็นถิ่นที่มี
ปลาชุม เนื่องจากพื้นที่บางกระดี่เป็นแหล่งน�้ำที่มีปลากระดี่ชุกชุมมาก่อนจึงเรียกติดปากว่า “บางกระดี่”
สุภาพร มากแจ้ง (2540) ยังได้อ้างถึงวรรณกรรมเรื่อง นิราศเมืองเพชร ที่กล่าวถึงคลองสุนัขหอน
ว่ามีชาวมอญอาศัยอยู่ จากข้อความดังกล่าวท�ำให้สันนิษฐานได้ว่า ชาวมอญบางกระดี่กลุ่มนี้น่าจะเป็นคนมอญ
จากคลองสุ นั ข หอน มหาชั ย (จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร) ซึ่ ง เป็ น ชุ ม ชนมอญเก่ า กว่ า ชุ ม ชนมอญบางกระดี่
ก่อนอพยพมาเพือ่ หาแหล่งท�ำกิน นัน่ คือ อาชีพเย็บจากและตัดฟืน ต่อมามีชาวมอญบริเวณใกล้เคียง เช่น บางไส้ไก่
คลองบางหลวง และปากลัด อพยพมาอยู่ร่วมกันเกิดเป็นชุมชนใหญ่ มีวัดบางกระดี่เป็นศูนย์กลางชุมชนจนถึง
ทุกวันนี้ ต่อมามีถนนตัดผ่านเข้าชุมชนและมีการขยายเขตอุตสาหกรรมท�ำให้ชาวมอญบางกระดี่มีฐานะดีขึ้น
เนื่องจากขายที่ดินให้กับเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม และหมู่บ้านจัดสรร ปัจจุบันชุมชนมอญบางกระดี่เป็น
ชุมชนชานเมือง อยู่ในแขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

งานประเพณีสงกรานต์ไทย-รามัญ ชุมชนบางกระดี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
งานประเพณีสงกรานต์ที่ได้เก็บข้อมูลภาคสนาม อยู่ในช่วงวันที่ 13-18 เมษายน 2561 มีงานย่อย
ที่ส�ำคัญ 3 งานด้วยกัน ได้แก่ 1. วันสงกรานต์ส่งข้าวแช่ หรือประเพณีส่งข้าวแช่ 2. ประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ บางกระดี่ และ 3. พิธีทรงเจ้าพ่อบางกระดี่ ผู้ศึกษาจะขอน�ำเสนอข้อมูลจากภาคสนามโดยสังเขปเกี่ยวกับ
งานประเพณีสงกรานต์มอญบางกระดี่ตามล�ำดับ ดังนี้
1. วันสงกรานต์ข้าวแช่หรือประเพณีส่งข้าวแช่
วันสงกรานต์ข้าวแช่หรือประเพณีส่งข้าวแช่ คือ ประเพณีการท�ำข้าวแช่ถวายแด่เทพีสงกรานต์
พระสงฆ์ บรรพบุรุษทั้งที่ล่วงลับและยังมีชีวิตอยู่ ส่วนใหญ่จะประกอบพิธีในวันมหาสงกรานต์ หรือวันที่ 13
เมษายน เป็นประจ�ำทุกปีหรืออาจจะประกอบพิธีในวันที่ 14-15 เมษายนก็ได้แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละ
ครอบครัว มีล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
วันที่ 1 วันสุกดิบ หรือ วันเตรียมสงกรานต์ แต่ละครอบครัวจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน
ฝ่ายหญิงจะเป็นคนเตรียมข้าวแช่และเครื่องเคียง ได้แก่ ไข่เค็ม ย�ำมะม่วง ผัดหัวผักกาดเค็มกับกะทิ กระเทียม
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ดองผัดไข่ ปลาแห้งผัด เนื้อเค็มหรือหมูเค็มผัดหวาน และผัดหมี่กะทิ ส่วนฝ่ายชายจะเป็นผู้ที่เตรียมศาล
เพียงตา (ศาลเทพีนางสงกรานต์) ศาลนี้จะท�ำขึ้นอย่างง่าย ๆ มีเสาไม้สีเสา ความสูงไม่มาก ส่วนความกว้าง
มีเนื้อที่พอที่จะวางถาดส�ำรับข้าวแช่ ใช้ผ้าขาวบางพันรอบ
วันที่ 2 วันสงกรานต์ข้าวแช่ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นประมาณตีห้า จะมีการเตรียมข้าวแช่ไว้ 4 ส�ำรับ
ขั้นตอนแรกน�ำข้าวแช่ 1 ส�ำรับพร้อมกับดอกไม้ธูปเทียนจุดถวายบูชาข้าวแช่แด่เทพีสงกรานต์ตั้งเอาไว้บนศาล
เพียงตาที่ได้เตรียมไว้ หลังจากนั้นจะท�ำข้าวแช่อีก 1 ส�ำรับไปไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ส่วนข้าวแช่อีก 1 ส�ำรับ
ไปถวายแด่พระสงฆ์ทวี่ ดั จากการสังเกตของผูศ้ กึ ษา พบว่า หลังจากเสร็จสิน้ งานถวายข้าวแช่ทวี่ ดั แล้ว ชาวมอญ
ในหมู่บ้านยังได้น�ำข้าวแช่ที่เตรียมไว้อีกหนึ่งส�ำรับมาไหว้ญาติผู้ใหญ่ด้วย

ภาพที่ 1 ศาลเพียงตาและส�ำรับข้าวแช่

2. ประเพณีสงกรานต์ไทย-รามัญ บางกระดี่
ชุมชนมอญบางกระดี่ วัดบางกระดี่ ร่วมกับส�ำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ร่วมกันจัดงานประเพณี
สงกรานต์ไทย-รามัญ บางกระดี่ขึ้น โดยมีการติดป้ายประกาศเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาร่วมงาน
จากการสัมภาษณ์ ถวิล มอญดะ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 7 กรกฎาคม 2561) ให้ข้อมูลว่าประเพณี
สงกรานต์ไทย-รามัญ บางกระดี่ จัดขึ้นครั้งแรกประมาณปี 2537-2538 วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ
อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญให้เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีคุณค่า ลักษณะงานใน
ภาพรวมมีการแบ่งหน้าที่การท�ำงานอย่างชัดเจน ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน สังเกตได้ว่าภาคประชาชน
ส่วนใหญ่จะอยู่ฝ่ายพิธีการทางศาสนา พิธีต่าง ๆ ของคนมอญ และฝ่ายสาธิตแผนกต่าง ๆ ส่วนภาครัฐจะมีหน้าที่
อ�ำนวยการในภาพรวม และท�ำหน้าที่ฝ่ายพิธีการเปิดงานและประชาสัมพันธ์งาน
งานนีม้ พี ธิ สี ำ� คัญ คือ พิธแี ห่พระโพธิสตั ว์ประจ�ำหมูบ่ า้ น วนรอบหมูบ่ า้ นชุมชนบางกระดีเ่ พือ่ ให้ประชาชน
ได้ร่วมกันสรงน�้ำพระและร่วมกันท�ำบุญ หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดงานตามแบบรัฐพิธี และมีพิธีสรงน�้ำพระและ
รดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย ซุ้มการแสดงและสาธิตท�ำขนมและอาหารพื้นบ้านของ
ชาวมอญบางกะดี่ เช่น การท�ำข้าวแช่ การกวนกาละแม การท�ำขนมแดกงา การท�ำแกงกระเจี๊ยบ การสาธิต
การปักสไบมอญ การสาธิตการท�ำแส้ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงการละเล่นสะบ้ามอญ ทะแยมอญ
และมีนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตของชาวมอญบางกระดี่
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ภาพที่ 2 ขบวนแห่พระโพธิสัตว์ พิธีสรงน�้ำพระสงฆ์

3. พิธีทรงเจ้าพ่อบางกระดี่
ผีประจ�ำหมู่บ้านที่ชาวบ้านนับถือมีหลายประเภทแต่ที่ชาวบ้านนับถือมากที่สุดและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมอญบางกระดี่ คือ เจ้าพ่อบางกระดี่ ชาวบ้านเชื่อว่า เจ้าพ่อบางกระดี่คือวิญญาณของทหารมอญ
ดังการสัมภาษณ์ของ ถวิล มอญดะ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 7 กรกฎาคม 2561) ปัจจุบันศาลเจ้าพ่อบางกระดี่
ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดบางกระดี่ริมคลองสนามชัย หากชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือ หรือประสบกับปัญหา
ที่แก้ไขไม่ได้จะมาสักการะขอพร หรือบนบานกับเจ้าพ่อเมื่อพรที่ขอประสบผลส�ำเร็จชาวบ้านจะน�ำของมา
สักการะ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า เจ้าพ่อพึงพอใจเหล้า บุหรี่ กล้วย บริวารช้าง ม้า ตุ๊กตา นางร�ำ และว่าว
พิธีทรงเจ้าพ่อบางกระดี่ จัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน เป็นประจ�ำทุกปี จัดบริเวณลานวัดบางกระดี่ เจ้าพ่อ
บางกระดี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน งานเริ่มในช่วงเช้าเวลา 9.00 น. มีการแห่แตรวงรอบศาล 3 รอบ
มีชาวมอญชายหญิงแต่งกายแบบมอญร่วมร�ำในขบวนอย่างสนุกสนาน เมื่อขบวนแห่วนครบ 3 รอบ จึง
ถวายเครื่องบวงสรวง
เวลาประมาณ 17.00 น. เริ่มพิธีทรงเจ้าพ่อบางกระดี่ พิธีนี้จัดขึ้นบริเวณลานหน้าวัด มีดนตรีมอญ
บวงสรวงเจ้าพ่อ ชาวบ้านจะสวมใส่ชุดมอญอย่างสวยงามนั่งรอเจ้าพ่อประทับร่างทรงซึ่งเป็นผู้หญิงบนเสื่อ
พร้อมเตรียมของถวายเจ้าพ่อเพื่อความเป็นสิริมงคล ของที่ชาวบ้านน�ำมาถวาย ได้แก่ กล้วย เหล้า ขนมบัวลอย
ขาว-แดง ไข่ต้ม ขนมต้มขาว-แดง มะพร้าว น�้ำอบ ดอกไม้ ข้าวสารผสมเกลือ (เมื่อไหว้เสร็จจะน�ำไปโรยบริเวณ
รอบบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล) นอกจากนี้ ยังมีก้านไม้เป็นสัญลักษณ์แทนคนในครอบครัว (กรณีครอบครัวมี
5 คน จะหักก้านไม้ให้เป็น 5 ท่อนให้เท่ากับจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว) เจ้าพ่อจะท�ำพิธีเสกคาถาปัดเป่าทุกข์โศก
โรคภัยทีก่ า้ นไม้เหล่านี้ เป็นสัญลักษณ์วา่ เจ้าพ่อได้ทำ� พิธปี ดั รังควานให้กบั สมาชิกทุกคนในครอบครัว เมือ่ เสร็จพิธี
จะมีเจ้าหน้าที่น�ำไปลอยน�้ำคล้ายกับการปล่อยทุกข์โศกให้ลอยไปกับสายน�้ำ  เมื่อเจ้าพ่อบางกระดี่ประทับร่างแล้ว
คณะลูกศิษย์ได้มีการน�ำธงตะขาบและธงสีแดงมีข้อความว่าเจ้าพ่อบางกระดี่ขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า
เริ่มพิธีทรงเจ้าพ่อบางกระดี่แล้ว หลังจากนั้นเจ้าพ่อบางกระดี่จะเดินไปยังลานวัด ชาวบ้านต่างเข้ามาพูดคุย
ขอพร และรับของไหว้ เช่น กล้วย ขนมต้ม เหล้า มะพร้าว เป็นต้น จากมือเจ้าพ่ออย่างเนืองแน่น เจ้าพ่อจะรอ
จนกว่าไม่มีชาวมอญมากราบไหว้แล้วจึงออกจากร่างทรงส่วนใหญ่จะเป็นเวลาค�่ำหรือประมาณ 20.00 น. เป็นอัน
เสร็จพิธี
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วริศรา อนันตโท

ภาพที่ 3 เจ้าพ่อบางกระดี่และของที่ชาวบ้านน�ำมาถวายเจ้าพ่อ

การแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญในประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญบางกระดี่
ศิราพร ณ ถลาง และสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ (2558) กล่าวว่า บริบทข้ามพรมแดนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
ในกระแสโลกาภิวัตน์ท�ำให้เกิดการน�ำเสนออัตลักษณ์ชาติพันธุ์และการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบท
ใหม่ที่ข้ามพรมแดนเข้าไปอยู่ นักวิชาการในปัจจุบันจึงหันมาสนใจศึกษาการแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในบริบท “นอกมาตุภูมิ” และศึกษาวิธีการที่กลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ แสดงอัตลักษณ์ในพื้นที่ใหม่
นอกจากนี้จากการศึกษาของ ศิราพร ณ ถลาง และสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ พบว่า ชาวไทใหญ่ได้ใช้งานปอย เป็นพื้นที่ใน
การแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในกรณีของชาวมอญที่ชุมชนบางกระดี่ ก็เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ในงานประเพณีสงกรานต์มีการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญบางกระดี่
อย่างเข้มข้นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อบางกระดี่และความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์และประเพณี
การส่งข้าวแช่ ในงานประเพณีสงกรานต์สะท้อนให้เห็นชุดความเชื่อดังกล่าวของชาวมอญบางกระดี่อย่าง
ชัดเจน และคนในชุมชนมีการปฏิบัติหรือสร้างพิธีกรรมเพื่อสนับสนุนความเชื่อดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จนกล่าว
ได้ว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญบางกระดี่อย่างแท้จริง ดังที่ จวน เครือวิชฌยาจารย์
(2548) ได้กล่าวถึงประเพณีสงกรานต์ทคี่ นมอญยึดถือปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา สรุปความได้วา่ เมือ่ ถึงวันที่ 13 เมษายน
ก็จะมีการน�ำข้าวแช่ถวายแด่เทพีสงกรานต์ตั้งเอาไว้บนศาลเพียงตาที่ปลูกเตรียมไว้
2. อาหารมอญ ในงานประเพณีสงกรานต์จะเห็นการเลือกน�ำเสนออาหารมอญให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
ประเพณีสงกรานต์ มีทั้งอาหารที่รับประทานในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ แกงกระเจี๊ยบมอญและอาหารที่ท�ำเฉพาะ
ในพิธีกรรมหรือประเพณีเท่านั้น เช่น ขนมกาละแม ขนมแดกงา และข้าวแช่ สะท้อนให้เห็นวิธีคิดในการเลือก
น�ำเสนออัตลักษณ์ของชาวมอญบางกระดี่ที่มีการคัดสรรเฉพาะสิ่งที่คิดว่าเป็น “ของแท้”
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3. เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย ในช่วงเวลาของงานประเพณีสงกรานต์ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการแสดง
ถึงความเป็นชาวมอญผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย แม้ว่าชาวมอญที่ร่วมงานส่วนหนึ่งจะแต่งกายแบบผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมอื่นกับมอญ แต่สิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นมอญอย่างชัดเจน ก็คือ ผู้ชายต้องนุ่งโสร่งสีแดง
มีผ้าสไบ ใช้พาดไหล่ ลักษณะการใช้สไบมีท้ังพาดไหล่ข้างเดียวพาดสองไหล่โดยคล้องผ้าด้านหน้าแบบไขว้กัน
แล้วปล่อยชายผ้าทั้งสองไว้ด้านหลัง ส่วนผู้หญิงมอญทุกคนในพิธีจะต้องมีสไบ ส่วนเสื้อและผ้านุ่งจะใส่แบบใด
ก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะพาดสองแบบ คือ พาดแบบสไบเฉียง และแบบคล้องคอ กล่าวได้ว่า สไบเป็นอัตลักษณ์
ส�ำคัญที่สื่อถึงความเป็นมอญอย่างชัดเจน
4. สัญลักษณ์ ในประเพณีสงกรานต์ซงึ่ ชาวมอญให้ความส�ำคัญทีน่ บั เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่
ธงตะขาบ ประเพณีสงกรานต์มอญบางกระดี่ มีการตกแต่งด้วยธงตะขาบหลากสี และธงตะขาบที่ท�ำ
จากทางมะพร้าวจ�ำนวนมาก ธงตะขาบเป็นอัตลักษณ์ส�ำคัญของชาวมอญอีกอัตลักษณ์หนึ่ง แต่เดิมชาวมอญจะ
ใช้ธงตะขาบในพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า แต่ในประเพณีสงกรานต์มอญ
บางกระดี่ มีการใช้ธงตะขาบอย่างมีนัยทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่มีเพียงแค่มีบทบาทเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้า
เท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นมอญผ่านการใช้ประเพณีสงกรานต์อีกด้วย
หงส์ ในงานสงกรานต์มีวัตถุที่เกี่ยวกับ “หงส์” เพื่อสื่อความหมายทางวัฒนธรรมถึงความเป็นตัวตน
ความเป็นมอญ เช่น “เรือหงส์” โดยมี “พระโพธิสัตว์” พระพุทธรูปส�ำคัญประจ�ำหมู่บ้านประทับอยู่บนเรือหงส์
การใช้ “หงส์” ในรูปแบบต่าง ๆ เพราะชาวมอญเชื่อกันว่าหงส์เป็นสัญลักษณ์ของรามัญประเทศ ดังนั้น หงส์เป็น
วัตถุสัญลักษณ์ในงานประเพณีที่ส่ือถึงความเป็นชาติพันธุ์มอญ กล่าวได้ว่า สัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรม
เหล่านีน้ อกจากจะเป็นสัญลักษณ์ทบี่ ง่ บอกให้รวู้ า่ เป็นชาวมอญแล้ว ยังมีบทบาทในการสร้างความทรงจ�ำร่วมและ
สร้างส�ำนึกชาติพันธุ์มอญให้แก่ผู้ที่ร่วมงานอีกด้วย
5. การแสดงและการละเล่น การแสดงและการละเล่นที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญ
ได้แก่ การเล่นสะบ้ามอญ เป็นการละเล่นพืน้ บ้านของชาวมอญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีทงั้ ทีแ่ ข่งขันเพือ่ ชิงเงิน
รางวัลและเป็นการแสดงให้คนภายนอกได้รบั ชม นอกจากนี้ ยังมีการแสดง ทะแยมอญ เป็นการละเล่นอย่างหนึง่
ของชาวมอญ ลักษณะคล้ายเพลงพื้นบ้านไทยของภาคกลาง
6. ภาษา ในงานมีความพยายามที่จะน�ำเสนอภาษามอญให้คนทั่วไปได้รับรู้ผ่านป้ายต่าง ๆ เช่น ป้าย
กองอ�ำนวยการ ป้ายชื่ออาหาร ป้ายปฐมพยาบาล อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นจิตส�ำนึกให้คนในชุมชนได้รู้จักเรียนรู้
และรักษาภาษามอญไว้ไม่ให้สูญหาย จากการลงภาคสนาม พบว่า คนในชุมชนแม้ว่าจะพูดภาษามอญได้ แต่
ไม่สามารถเขียนภาษามอญได้ มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้อักษรมอญ

บทบาทของประเพณีสงกรานต์ต่อชาวมอญ ชุมชนบางกระดี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จากการลงภาคสนาม พบว่า ภายในงานประเพณีสงกรานต์มีการแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาวมอญอย่างชัดเจนผ่านอัตลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น กล่าวได้ว่า ประเพณีสงกรานต์
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วริศรา อนันตโท

เป็นพื้นที่ส�ำคัญที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมอญได้มีเวทีในการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมอญของตน การแสดง
อัตลักษณ์ดังกล่าวก็มีส่วนในการสร้างความทรงจ�ำและส�ำนึกทางชาติพันธุ์ให้กับคนในชุมชนและเยาวชน
มอญรุ่นใหม่ได้รับรู้และตระหนักรู้ด้วยความภาคภูมิใจว่า ชาวมอญเป็นชาติพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่และมีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาพร มากแจ้ง (2540) และ เอกรินทร์ พึ่งประชา (2546) ที่ศึกษา
ชุมชนมอญบางกระดี่ พบว่า ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนมอญบางกระดี่มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาชุมชน
และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชน เช่นเดียวกับชุมชนอื่น ๆ ดังงานของ ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร (2561)
ที่ศึกษาชุมชนพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนได้น�ำทุนวัฒนธรรมมาสร้างความ
ทรงจ�ำร่วมและส�ำนึกในการมีอัตลักษณ์ร่วมกันของคนในชุมชนจนกลายเป็นพลังส�ำคัญที่ท�ำให้ชุมชนเข้มแข็งขึน้
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดนิทรรศการซึ่งสร้างขึ้นโดยคนในชุมชนอีกด้วย เนื้อหาที่ปรากฏในนิทรรศการ
เป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมอญในด้านต่าง ๆ การทีช่ าวมอญหนองดูเ่ ลือกน�ำเสนอนิทรรศการหรือแผ่นป้าย
แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญนี้ เนือ่ งจากประเพณีสงกรานต์เป็นเพียงประเพณีเดียวทีค่ นภายนอก
และรัฐให้ความส�ำคัญ อีกทั้งมีนักข่าวมาท�ำข่าวจ�ำนวนมาก จึงกล่าวได้ว่าประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชน ดังนั้น การจัดนิทรรศการจึงไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เพียงแค่สร้างส�ำนึกหรือสร้างความทรงจ�ำ
ร่วมให้กับคนในชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศตัวตนความเป็นมอญให้กับ “คนนอก” ได้รับรู้ด้วย
เมื่อคนในชุมชนเกิดส�ำนึกและความทรงจ�ำเกี่ยวความเป็นมอญ จากการร่วมงานประเพณีสงกรานต์
ของชุมชน จึงท�ำให้งานประเพณีสงกรานต์มบี ทบาทการเป็นศูนย์รวมจิตใจและการรวมกลุม่ กันของชาวมอญและ
บทบาทการเป็นกลไกลทางวัฒนธรรมในการแสดงอัตลักษณ์ (ethnic identity) และการสร้างพื้นที่ทางสังคม
(place-making) ของชาวมอญ ดังนี้
1. บทบาทการเป็นศูนย์รวมจิตใจและการรวมกลุ่มกันของชาวมอญ
ประเพณีสงกรานต์และพิธีทรงเจ้าพ่อบางกระดี่ที่ชุมชนบางกระดี่ได้ท�ำให้ให้พื้นที่ทางกายภาพธรรมดา
กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่อุดมไปด้วยความหมายทางวัฒนธรรมท�ำให้ความเป็นพวกเดียวกันตกผลึก เกิดความ
ส�ำนึกในความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน งานประเพณีสงกรานต์มอญบางกระดีจ่ งึ มีคณ
ุ ค่าและมีบทบาทในการสร้าง
ความสามัคคี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญในชุมชนที่กระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่าง ๆ ให้กลับมารวมตัวกัน
เพื่อประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน
ทุกกิจกรรมชาวมอญบางกระดี่ต่างร่วมแรงร่วมใจกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีทรงเจ้าพ่อบางกระดี่จะมี
คนในชุมชนเข้าร่วมจ�ำนวนมาก ผู้เขียนสังเกตว่าพิธีนี้แทบจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เลย พิธีทรงเจ้านี้เป็นพิธี
ที่ชาวมอญเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ภายในพิธีมีดนตรีมอญและมีการขับร้องบวงสรวงเจ้าพ่อเป็นภาษามอญ
นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาและแนวคิดให้คนในชุมชนรักและสามัคคีกันเพราะมีเจ้าพ่อบางกระดี่เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ร่วมกัน พิธีทรงเจ้าพ่อบางกระดี่ในงานประเพณีสงกรานต์จึงมีบทบาทช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชุมชน
และสังคมได้เป็นอย่างดี
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จากการลงภาคสนาม พบว่า ภายในงานมีชาวมอญในและนอกพื้นที่มาร่วมงาน ในแง่นี้งานประเพณี
สงกรานต์จึงเป็น “พื้นที่” ให้ “คนมอญ” ให้มารวมกลุ่มกัน เสมือนประหนึ่งว่า งานประเพณีสงกรานต์บางกระดี่
ได้กลายเป็นรัฐมอญในดินแดนไทย
นอกจากนี้ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในงานประเพณีสงกรานต์บางกระดี่ยังท�ำให้เห็น
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของชนชาติมอญท�ำให้ชาวมอญเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ ประเพณี
สงกรานต์นจี้ งึ มีบทบาทเป็นตัวเชือ่ มระหว่างกาลเวลาและพืน้ ทีใ่ นอดีตกับปัจจุบนั ด้วย กล่าวคือ ประเพณีสงกรานต์
บางกระดี่ได้ท�ำให้ภาพความรุ่งเรืองของมอญในอดีตได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในโลกปัจจุบัน โดยนัยนี้ พิธีกรรมจึง
เป็นช่วงเวลาพิเศษ หรือช่วงเวลาชายขอบ (Liminal) ทีแ่ ตกต่างไปจากโครงสร้าง (Structure) ของความเป็นจริง
ที่ประเทศมอญได้ล่มสลายและกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศพม่า
เมือ่ ภาพในอดีตได้หวนกลับมาไหลเวียนกลายเป็นความทรงจ�ำใหม่ในบริบทสังคมปัจจุบนั ท�ำให้ชาวมอญ
บางกระดี่ ห รื อ ชาวมอญจากพม่ า ที่ ม าร่ ว มงานเกิ ด ส� ำ นึ ก ในรากเหง้ า ร่ ว มกั น ระดั บ จิ ต วิ ญ ญาณ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ชุมชนมอญหรือรัฐมอญในจินตนาการที่มีความเกี่ยวโยงกัน ซึ่ง Turner (1969) เรียกภาวะของสังคมแบบนี้
ว่า communitas ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เปิดโอกาสให้คนในสังคมสามารถมีพฤติกรรมที่ท�ำไม่ได้ในช่วงปกติ
(community) นั่นคือ ในความเป็นจริงชาวมอญได้สูญเสียเอกราชและกลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งใน
ประเทศไทยและประเทศพม่า ภายหลังจากผ่านภาวะ communitas แล้วก็จะหวนกลับคืนสู่โครงสร้างปกติของ
สังคมในแบบ community ด้วยความมั่นใจและมีส�ำนึกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับชุมชนและหลอม
รวมจนกลายเป็นส�ำนึกระดับชาติพันธุ์
2. บทบาทการเป็นกลไกลทางวัฒนธรรมในการแสดงอัตลักษณ์ (ethnic identity) และการสร้าง
พื้นที่ทางสังคม (place-making) ของชาวมอญ
การสร้ า งความเป็ น ชุ ม ชนและอั ต ลั ก ษณ์ ไ ม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งความส� ำ คั ญ ของอ� ำ นาจ
เพราะการสร้างความเป็นชุมชนและอัตลักษณ์ของกลุ่ม เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ของ
การสร้างความแตกต่าง ซึ่งรวมถึงการผนวกรวม (inclusion) การกีดกัน (exclusion)
และการสร้างความเป็นอื่น อัตลักษณ์และวัฒนธรรมจึงเป็นผลของความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
และความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ
(ยศ สันตสมบัติ, 2551: 38)
หากน�ำแนวคิดดังกล่าวมาพิจารณากลุ่มชาวมอญบางกระดี่ จะเห็นว่า นับตั้งแต่ความพยายามของรัฐ
ไทยในการใช้นโยบายผสมกลมกลืน (assimilation) กลุ่มชาติพันธุ์มอญได้เบียดขับให้คนมอญกลายเป็นคนชาย
ขอบในสังคม ผนวกกับในอดีตพืน้ ทีบ่ างกระดีเ่ ป็นพืน้ ทีช่ านเมืองอยูห่ า่ งไกลจากศูนย์กลางอ�ำนาจรัฐท�ำให้ชมุ ชนนี้
เป็นชุมชนปิด เกิดช่องว่างระหว่าง “คนนอก” และ “คนใน” ต่อมากระแสโลกาภิวัตน์และนโยบายรัฐเกี่ยวกับ
การให้ความส�ำคัญกับท้องถิน่ เปิดโอกาสให้ชาวมอญบางกระดี่ได้ตอบโต้ความเป็นคนชายขอบด้วยการลุกขึน้ มา
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สร้างพื้นที่ทางสังคมผ่านประเพณีสงกรานต์ที่บรรจุไปด้วยอัตลักษณ์ชาติพันธุ์มอญจนท�ำให้ประเพณีสงกรานต์
ของชาวมอญบางกระดี่ กลายเป็น “พื้นที่ของการช่วงชิงผ่านปฏิบัติการทางวัฒนธรรม”
จากการที่ได้ไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญบางกระดี่ พบว่า งานดังกล่าวมีความส�ำคัญต่อ
คนในชุมชนเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เห็นได้จากจ�ำนวนคนที่มาร่วมงาน การร่วมแรงใจช่วยกันจัดงาน แม้ว่าจะมีภาครัฐ
เข้ามามีบทบาทในการจัดงานบ้างก็ตาม แต่ชาวมอญบางกระดีก่ ไ็ ด้ใช้โอกาสทีร่ ฐั เข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณ
และการประชาสัมพันธ์กับนักข่าว จัดงานให้มีความยิ่งใหญ่มากขึ้นและน�ำเสนอวัฒนธรรมของชาวมอญ
หลากหลายประเภทสู่สายตามวลชนในวงกว้าง ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ
บางกระดี่ มีพ้ืนที่ข่าวในสังคมไทยจ�ำนวนมากในงานปี 2561 มีนักข่าวจากหลายส�ำนักมาน�ำเสนอข่าวงาน
ประเพณีสงกรานต์ทบี่ างกระดีห่ ลากหลายแง่มมุ จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า งานประเพณีสงกรานต์มอญบางกระดี่
เป็นกลไกลส�ำคัญในการน�ำเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญและเป็นพื้นที่ให้กับชาวมอญได้สร้างพื้นที่ทาง
สังคมให้กับตน
ศิราพร ณ ถลาง และสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ (2558) ได้วิเคราะห์ประเด็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาว
ไทใหญ่ผ่านงานปอย สรุปได้ว่าการที่ชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่สามารถมีพื้นที่ทางสังคมในจังหวัดเชียงใหม่
ได้นั้น คงจะเนื่องด้วยความใกล้ชิด (proximity) ระหว่างชาวไทใหญ่กับชาวไทยวนในหลายแง่มุมทั้งด้านภาษา
และชาติพันธุ์ (linguistics and ethnic proximity) ที่ส�ำคัญไทใหญ่ยังมีความใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์ที่มีความ
สัมพันธ์กันมายาวนานระหว่างอาณาจักรไทใหญ่กับอาณาจักรล้านนา (historical proximity) และมีความใกล้ชิด
ทางศาสนาและวัฒนธรรม (religious and cultural proximity)
เมื่อน�ำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณากับกลุ่มชาติพันธุ์มอญบางกระดี่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า
ชาวมอญบางกระดี่ใกล้ชิดกับคนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียงเช่นเดียวกัน
ในแง่ของความใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนานระหว่างชาวมอญบางกระดี่ที่อพยพ
เข้ามาสมัยรัตนโกสินทร์และคนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทั้งสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร (historical
proximity) และยังมีความใกล้ชดิ ทางศาสนาและวัฒนธรรม (religious and cultural proximity) คือ มีการนับถือ
พระพุทธศาสนาเหมือนกัน ด้วยความใกล้ชดิ ดังกล่าวท�ำให้กลุม่ คนชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใกล้เคียงยอมรับในประเพณีวัฒนธรรมของชาวมอญและบทบาทการสร้างพื้นที่ทางสังคมของ
ชาวมอญกลุ่มนี้ได้โดยง่าย
การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวมอญด้วยกลวิธีการใช้กลไกลทางวัฒนธรรมในการแสดงอัตลักษณ์
ดังกล่าว ช่วยสร้างความมั่นใจในการด�ำรงชีวิต ลดความแปลกแยกในความเป็นชาติพันธุ์ และสร้างตัวตน
บนพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อีกด้วย
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บทสรุป
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท�ำให้พื้นที่ของชุมชนมอญบางกระดี่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ชุมชนมอญบางกระดี่อาจมีปฏิกิริยาใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรก เกิดการประสานและการปรับตัวของความเป็น
ท้องถิน่ กับโลกภายนอกหรือโลกสากล ด้วยการเปิดรับคนต่างถิน่ หรือเปิดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วตามกระแส
โลกปัจจุบัน นั่นคือ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ให้มีความยิ่งใหญ่ มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาเที่ยว
งานประเพณีสงกรานต์อย่างคึกคัก ลักษณะที่สองโลกาภิวัตน์ท�ำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อปกป้องตนเองใน
กระแสของการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดท้องถิ่นนิยม ดังจะเห็นได้จากความพยายามในการน�ำเสนออัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของคนมอญผ่านประเพณีสงกรานต์
งานประเพณีสงกรานต์ของมอญบางกระดี่ มีความหลากหลายทั้งในแง่ของการผสมผสานระหว่าง
ความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อทางพระพุทธศาสนา การผสมผสานระหว่างประเพณีของราษฎร์และประเพณี
ของรัฐ การผสมผสานระหว่างการแสดงและพิธีกรรม แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าประเพณีหรือกิจกรรมต่าง ๆ
เหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมในรอบปี ตามที่เคยปฏิบัติกันมาเท่านั้น แต่งานประเพณีสงกรานต์ยังเป็นพื้นที่
ของการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญอีกด้วยที่ชาวมอญบางกระดี่พยายามจะสื่อสารให้คนภายนอกได้รับรู้
ถึงการมีตัวตนของกลุ่มตน และในขณะเดียวกันอัตลักษณ์เหล่านี้ก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวมอญ
ในชุมชนบางกระดี่ด้วยเช่นเดียวกัน
กล่าวโดยสรุป เราสามารถเห็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญได้อย่างชัดเจนในงานประเพณีสงกรานต์
แม้วา่ ลักษณะการน�ำเสนอจะดูคล้ายกับเป็นการจัดฉากหรือการเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม แต่การอาศัยอยูท่ า่ มกลาง
สังคมเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบางกระดี่ที่เต็มไปด้วยแหล่งอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลของคน
ต่างวัฒนธรรม อาจท�ำให้รากของความเป็นมอญของเยาวชนรุ่นใหม่สั่นคลอนได้ งานประเพณีสงกรานต์จึงเป็น
พื้นที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ชาวมอญบางกระดี่ได้แสดงตัวตน รักษา และปลูกฝังจิตส�ำนึกความเป็นมอญให้ด�ำรงอยู่ได้
อย่างเข้มแข็งท่ามกลางวัฒนธรรมที่ลื่นไหล
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