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บทคัดย่อ   
 บทความนี้น าเสนอข้อมูลการสังเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง “ผี” ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทด าและมอญ จากรายงานของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นยุววิจัยในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นพ้ืนที่ภาคกลาง ระหว่างปี พ.ศ.2551-2553 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยวัตถุประสงค์ในการเลือกประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทด าและมอญมาสังเคราะห์ในครั้งนี้ เนื่องจากการเล็งเห็นว่า สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่
ส าคัญอันจะสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันนั้น ระบบความ
เชื่อเรื่องผีถือเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญที่มีบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องและผูกพันมิใช่
เฉพาะแค่การแสดงออกในรูปแบบของประเพณีพิธีกรรมเพียงเท่านั้น แต่ระบบความเชื่อเรื่องผียังถือ
เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในมโนทัศน์ของผู้คนกลุ่มต่างๆ อย่างมีนัยยะส าคัญ    ที่ เกี่ยวข้องกับระบบ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างคนกับอ านาจนอกเหนือธรรมชาติ ที่ท าหน้าที่ในการควบคุมพฤติกรรม
และรูปแบบวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะในที่นี้คือกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าและมอญ ภายใต้
บริบทของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 บทสังเคราะห์นี้จะน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบความเชื่อเรื่องผีที่สะท้อนให้เห็นภาพ
ของการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมระหว่างระบบความเชื่อเรื่องผีกับมูลเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายใต้บริบททางสังคม การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง รวมถึงกระบวนการเลือกรับปรับใช้วัฒนธรรม
และการธ ารงรักษาตัวตนของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าและมอญ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปใน
แต่ละพ้ืนที่จากรายงานของยุววิจัย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของกลุ่มคนไทด า
และมอญภายใต้บริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยกลไกของโลกโลกาภิวัตน์ อันจะ
เป็นภาพสะท้อนไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ที่อยู่ภายใต้ระบบกลไกทางสังคมในลักษณะเดียวกัน เ พ่ือ
สร้างความเข้าใจและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตต่อไป  
ค าส าคัญ: ผ ีไทด า มอญ การสังเคราะห์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง 
 
Abstract 

This study aims to present the synthesis data in the subject about the belief of 
“Phee” of Tai-Dam and Mon. From the report of students who joined the projects on 
local history of the central region between 2008 and 2010. Getting full budgets 
supported from The Thailand Research Fund (TRF.). The main objective of the belief 
of “Phee” of Tai-Dam and Mon selection to synthetic data due to a cultural symbol 
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can reflects a different group of people identities. the belief of “Phee” is not only an 
important cultural symbol that connect to tradition and rituals but also deep rooted 
in many group of people significant concepts due to power relation between human 
and supernatural power that can control behavior and way of life especially for Tai-
Dam and Mon under all the time changing of social context. 

This article will present a reflection of an information about the belief of 
“Phee” to an interaction cultural between ghost belief system and causal factor that 
happened under social context, adjustment, changing including the process of cultural 
adjustment and maintenance of Tai-Dam and Mon that followed in a different area 
from the youth historians reported. From the information above reflect concepts of 
Tai-Dam and Mon under the changing of social context by globalization system. And 
will reflect others ethnic group under social control in the same way to make an 
understanding and see through the changing from present to future. 
Keywords: ceremony and belief, Tai-Dam, Mon, synthesis local history 
 
บทน า 

หลังจากสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ส่งผลส าคัญต่อการพัฒนากลไกด้านอุตสาหกรรมและ
ระบบทุนนิยม กระทั่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อระบบโครงสร้างทางสังคมและวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนใหญ่น้อย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการขยายตัวจากเมือง
ศูนย์กลางไปสู่เมืองหลักในส่วนภูมิภาค และกระจายเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว จนท าให้ผู้คน
ส่วนใหญ่ในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะวิถีการด าเนินชีวิต แต่ถึงกระนั้นจาก
ประวัติศาสตร์ความทรงจ าและองค์ความรู้ที่บอกเล่าผ่านรายงานของยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
พ้ืนที่ภาคกลาง พบว่าองค์ความรู้และวัฒนธรรมอีกหลายส่วนที่กระจัดกระจายอยู่ในท้องถิ่น กลับมิได้
รับผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนไปเสียทั้งหมด แต่ยังมีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอีกหลายส่วนที่ยังมีการปะทะ ต่อรองและปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมรูปแบบใหม่ ซึ่งจาก
รายงานของยุววิจัยฯ กว่า 114 เรื่อง โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ้ืนที่
ภาคกลาง ผู้เขียนได้ให้ความสนใจกับรายงานของยุววิจัยฯ ที่น าเสนอในประเด็นเรื่องความเชื่อ
เกี่ยวกับ “ผี” ซึ่งพบว่ามีการน าเสนอผ่านการบอกเล่าของผู้คนในกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าและมอญ ที่ถือ
เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ถูกน าเสนอในลักษณะที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ในการอธิบายถึง
พัฒนาการและระบบของความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตัวอย่างจากรายงานวิจัย ที่ก าลังถูกวัฒนธรรมกระแสหลักถาโถมเข้ามา
ปะทะกับวัฒนธรรมย่อยในท้องถิ่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถึงแม้ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์จะระบุว่าทั้ง
กลุ่มไทด าและมอญจะอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนาน และสภาพของสังคมก็ได้
มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคสมัยที่แตกต่างกันออกไปจากอดีตถึงปัจจุบัน แต่จากการพิจารณาข้อมูลพบว่า
กลุ่มชาติพันธุ์ไทด าและมอญต่างก็ยังคงมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบความเชื่อเรื่องผีแทรกอยู่ในวิถีการด าเนินชีวิตมาโดยตลอด จนถือได้ว่าวิถีปฏิบัติดังกล่าวได้
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กลายเป็นอัตลักษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับกลุ่มคนกลุ่มอ่ืนๆ ในสังคม อีก
ทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างจิตส านึกทางประวัติศาสตร์และความทรงจ าร่วมให้กับคนในกลุ่ม
ชาติพันธุ์ บนวิถีของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้อีกทางหนึ่ง 

บทสังเคราะห์นี้เป็นบทความที่พยายามสกัดองค์ความรู้และความทรงจ าเกี่ยวกับระบบความ
เชื่อเรื่องผีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าและกลุ่มมอญ จากรายงานการวิจัยของยุววิจัยฯ ที่ได้เข้าร่วม
โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ้ืนที่ภาคกลาง ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลในรายงานดังกล่าว
พบว่า องค์ความรู้และความทรงจ าเกี่ยวกับระบบความเชื่อเรื่องผีของทั้งสองกลุ่ม ยังคงมีการผลิตซ้ า
ผ่านหลักฐานทั้งการบอกเล่า ลายลักษณ์ รวมถึงน าเสนอผ่านขนบธรรมเนียม ประเพณีพิธีกรรมที่คน
ในท้องถิ่นยังคงประพฤติปฏิบัติคู่ขนานไปกับวิถีการด าเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ภายใต้โลกาภิวัตน์ใน
ปัจจุบัน รวมถึงจะได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมูลเหตุอันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบท กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง และลักษณะของการปรับตัวของผู้คนทั้งสองกลุ่มที่มีต่อระบบความเชื่อเรื่องผี ดังนั้นบท
สังเคราะห์นี้จึงเป็นทั้งการน าเสนอ ทบทวน ตรวจสอบข้อมูลและองค์ความรู้ โลกทัศน์ และความทรงจ า
ของคนในชุมชนท้องถิ่นที่ยุววิจัยฯ ได้เข้าพ้ืนที่ไปสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในการน ามา
จัดท าเป็นรายงาน  

บทสังเคราะห์นี้ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ความทรงจ า ประวัติศาสตร์การ
อพยพและตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าและมอญ ซึ่งผู้เขียนจะได้น าเสนอให้เห็นถึงเส้นทางความ
เป็นมารวมถึงการตั้งถิ่นฐาน ที่เป็นองค์ความรู้ที่ติดอยู่ในความทรงจ าของผู้คนทั้งสองกลุ่มที่ถูกน าเสนอ
ผ่านรายงานวิจัย 2) ระบบความเชื่อเรื่องผี ได้แก่ ปะเภทของผี ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเกี่ยวเนื่อง
กับผี บทบาทหน้าที่ของผีกับกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวจะเป็นการน าเสนอให้เห็นถึงองค์
ความรู้เกี่ยวกับระบบความเชื่อเรื่องผีที่ยังคงด ารงอยู่ในวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งยังคง
มีการผลิตซ้ าผ่านสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ อยู่ในปัจจุบัน และ 3) จะได้น าเสนอให้เห็น
ถึงมูลเหตุและปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อระบบความเชื่อเรื่องผี และพฤติกรรมของผู้คนที่มี
ผลต่อการนับถือ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องผี ที่เป็นผลมาจากการปรับตัวของผู้คนที่เผชิญกับการ
แพร่กระจายของระบบโลกาภิวัฒน์ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคม ซึ่งมีความ
แตกต่างหลากหลายกันออกไปตามพ้ืนที่  

ผู้เขียนได้คัดเลือกผลงานของยุววิจัยฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นความเชื่อเรื่องผี ได้แก่ 
1) งานศึกษาเรื่องเครื่องแต่งกายที่มีอิทธิพลต่อประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยทรงด า
ต าบลดอนคลัง (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง จ.ราชบุรี) 2) เมียงมองมอญใน
อ าเภอท่ามะกา (โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี) 3) การเปรียบเทียบพิธีเสนเรือนของ
ชาวไทยทรงด าในอดีตและปัจจุบัน (โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จ.กาญจนบุรี) 4) พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านวัดม่วงกับการด ารงอัตลักษณ์ของคนมอญ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จ.ราชบุรี) 5) ตามรอยไทยทรงด าบ้านสวนแตง (โรงเรียน
สวนแตงวิทยา จ.สุพรรณบุรี) 6) วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวโซ่ง(ไทยทรงด า) ใน  ต.ดอนยาย
หอม อ.เมือง จ.นครปฐม (โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม)  7) ย้อนรอยชีวิตชาวไทยทรงด า 
(โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี) 8) เยือนรอยประวัติศาสตร์บ้านโป่ง ประเพณีบวชพระเชื้อสาย
มอญชุมชนบ้านม่วง ( จ.ราชบุรี) 9) ประเพณีการบวช(แบบมอญ) ต าบลบัวปากท่า อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม (โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา จ.นครปฐม) 10) “ไทยทรงด า” ในชุมชนทุ่งหลวง 
(โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา จ.ราชบุรี)  11) สืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชนชาวมอญบ้านวังกะ 
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(โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี) และ 12) งานศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนมอญ
วัดศรัทธาธรรม แห่งลุ ่มน้ าแม่กลอง ( โรงเรียนท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม) และข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ผู้เขียนน าเสนอในบทความการสังเคราะห์นี้ จะเป็นการน าเสนอข้อมูลที่น ามา
จากรายงานของยุววิจัยฯ เป็นหลัก ดังนั้นจะพบว่ามีข้อมูลหลายส่วนที่มีความแตกต่างไปจากข้อมูลใน
เอกสารวิชาการหรือข้อมูลทางประวัติศาสตร์กระแสหลักหรือจากงานวิจัยที่มีการศึกษาและตีความใน
ระดับลึก ซึ่งจะหาได้ยากจากรายงานของยุววิจัยฯ ที่ได้ด าเนินการจัดท าในการเข้าร่วมโครงการฯ ครั้ง
นี้ แต่ในทางตรงกันข้ามข้อมูลจากรายงานวิจัยของยุววิจัยฯ ดังกล่าวกลับมีผลดีในการที่จะใช้เป็น
แหล่งข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ การรู้จักระบบความเชื่อ หรือท าให้เข้าใจขอบเขตขององค์
ความรู้ในเรื่องระบบความเชื่อเรื่องผีที่กลุ่มต่างๆ มีอยู่ ซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปในแต่
ละพ้ืนที่ แต่ถือว่าองค์ความรู้เหล่านั้นเป็นการสะท้อนและมีพลวัตต่อชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงจะ
น าไปสู่การท าความเข้าใจต่อองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของคนไทด าและคนมอญ เพ่ือน าไปสู่การศึกษาใน
มิติที่ลุ่มลึกต่อไป 
 
พื นเพคน “ไทด า” ความทรงจ า ประวัติศาสตร์การอพยพและตั งถิ่นฐาน 

ร่องรอยแห่งความทรงจ าของชาวไทด าจากองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดผ่านผลงานของยุววิจัยฯ 
พบว่า กลุ่มไทด ามีการตั้งถิ่นฐานเดิมที่เมืองแถงหรือเมืองแถน ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสองเมืองส าคัญหรือ
สิบสองจุไท ที่ชาวไทด าเคยอาศัย ปัจจุบันดินแดนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม 
แถบแม่น้ าด าและแม่น้ าแดง และในพื้นที่บางส่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากนั้น
จึงอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในส่วนนี้ได้เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในฉบับแห่งชาติ ที่มีความเกี่ยวพันกับสถาบันกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูง ตั้งแต่สมัย
แผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีมูลเหตุของการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
เข้าสู่ประเทศไทยของชาวไทด า ตามมโนทัศน์และความทรงจ าที่ปรากฏผ่านข้อมูลในรายงาน ได้แก่ 1) 
หลีกหนีสงครามจากการปะทะกันของอาณาจักรใกล้เคียงคือจีนและญวน จึงอพยพเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยด้วยความสมัครใจ 2) ถูกกวาดต้อนเข้ามาในฐานะเป็นพลเมืองแรงงานภายใต้การ
ปกครองของประเทศไทย และ 3) เจ้าผู้ครองนครภายใต้การปกครองของประเทศไทยเป็นผู้เกณฑ์
ผู้คนชาวไทด าน ามามอบให้เจ้านายฝ่ายไทย ซึ่งหลังจากอพยพครัวเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเหตุปัจจัย
และวาระที่แตกต่างกันแล้วนั้น ชาวไทด าได้กระจัดกระจายกลุ่มไปอยู่ตามพ้ืนที่ในเขตจังหวัดต่างๆ 
เช่น เพชรบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นอกจากนั้นยังพบในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนด้วย 
เช่น สระบุรี เป็นต้น 

ชาวไทด าที่ได้อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพของไพร่คือกลายเป็น
ประชาชนส่วนหนึ่งภายใต้การปกครองของอาณาจักรไทย ดังนั้นกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ชาวไทย
ปฏิบัติ ชาวไทด าจึงจ าต้องปฏิบัติด้วยเช่นกัน อาทิ การเสียภาษีส่งส่วย การเกณฑ์ทหาร ฯลฯ 
นอกจากนั้น เนื่องจากชาวไทด ามีประวัติศาสตร์ของความเป็นชนชาติอ่ืน ในที่นี้คือความเป็นลาว 
ดังนั้นเมื่ออาณาจักรไทยมีเหตุการณ์ส าคัญหรือต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ชาวไทด าและ
ชาวลาวกลุ่มอ่ืนๆ จึงถูกเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เช่น การขุดลอกคูคลอง การขุด
คลอง การบูรณะศาสนสถาน และการท าศึกสงคราม เป็นต้น 
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ด้านการปกครอง ในช่วงแรกเริ่มที่ชาวไทด าเข้ามาอยู่ ในประเทศไทยนั้น เจ้านายฝ่ายไทยจัด
ให้กลุ่มชาวไทด าที่กระจัดกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งในเขตหัวเมืองชั้นในและชั้นนอกให้มีการ
บริหารจัดการปกครองกันเอง โดยยึดหลักอย่างเช่นที่เคยปฏิบัติกันมาเมื่ออยู่ในอาณาจักรเดิม แต่จะมี
เจ้านายจากฝ่ายไทยเป็นผู้ดูแลอยู่อีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ด้วยสถานภาพของชาวลาวกลุ่มต่างๆ รวมทั้งชาวไท
ด าที่ถูกนิยามให้เป็นกลุ่มเดียวกับคนลาว ที่อยู่ในประเทศไทย ณ ขณะนั้นจะถูกมองในด้านลบ 
เนื่องจากเคยมีการท าสงครามระหว่างอาณาจักรลาวกับไทยในสมัยแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีและใน
สมัยรัชกาล 3 
 
ความหลังของคน “มอญ” ในประวัติศาสตร์ความทรงจ าฉบับท้องถิ่น 

เรื่องราวประวัติศาสตร์ในความทรงจ าของชาวมอญที่ปรากฏในรายงานยุววิจัยฯ กล่าวเพียง
แค่ชื่อประเทศพม่า ว่าเป็นที่อยู่ดั้งเดิมและอพยพเคลื่อนย้ายครัวเข้ามาในประเทศไทยเมื่อครั้งสมัยกรุง
ศรีอยุธยา จากการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่า ในอดีตชาวมอญเคยตั้งอาณาจักรของตนขึ้นทางฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ าอิรวดี หรือบริเวณประเทศพม่าตอนล่างในปัจจุบัน (มนธิรา ราโท,  2552, น.2) 
แต่ภายหลังได้มีการอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย ซึ่งเนื้อหาในส่วนของประวัติศาสตร์การอพยพเข้าสู่
ประเทศไทยของชาวมอญ ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามีการอพยพเข้ามาประเทศไทยจ านวนกี่ครั้ง แต่ข้อมูลใน
เอกสารรายงานของยุววิจัยฯ ได้น าเสนอให้เห็นถึงมูลเหตุของการอพยพเคลื่อนย้ายครัวของชาวมอญ
เข้าสู่ประเทศไทย ได้แก่ 1) อพยพเข้ามาเองด้วยความสมัครใจเพราะเป็นดินแดนที่มีอาณาเขต
ติดต่อกัน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของอาณาจักรมอญในขณะนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ทั้งที่เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรมและการเป็นอาณาจักรที่มีชายฝั่งทะเล จึงท าให้เกิดการ
ลุกรานจากอาณาจักรพม่าอย่างต่อเนื่อง บ้านเมืองตกอยู่ภายใต้ภาวะสงครามโดยตลอด จนกระทั่ง
อาณาจักรมอญต้องอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรพม่า เนื้อหาในประวัติศาสตร์น าเสนอว่า ครัว
มอญที่ถูกปกครองด้วยพม่านั้นได้รับความเดือดร้อน ใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก ถูกกดข่ีข่มเหง ด้วยเหตุนี้
จึงท าให้ครัวมอญพากันอพยพเข้าสู่ประเทศไทยหลายต่อหลายครั้ง ตั้งแต่สมัยรัชกาลพระมหาธรรม
ราชาแผ่นดินอยุธยา เรื่อยมาจนถึงรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังนั้น
กลุ่มมอญที่อพยพเข้ามาในครั้งนี้จึงเป็นกลุ่มมอญที่อยู่ในฐานะเป็นผู้ลี้ภัย และ 2) อพยพเข้ามาโดยการ
กวาดต้อนมาเป็นก าลังเสริมในการท าสงครามระหว่างอาณาจักรพม่าและไทย เนื่องจากอาณาจักร
มอญในขณะนั้นเป็นอาณาจักรที่อยู่ตรงกลางระหว่างพม่าและไทย ดังนั้นเมื่อมีการท าสงครามกันขึ้น 
ครัวมอญจึงถูกเกณฑ์แรงงานจากทั้งอาณาจักรสยามและพม่าอยู่ตลอดเวลา (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,  
2551, น.24) นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว จากรายงานของยุววิจัยฯ พบว่ายังมีมูลเหตุอ่ืนที่ท าให้ชาว
มอญอพยพเคลื่อนย้ายมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นทัศนคติจากการสัมภาษณ์คนมอญในปัจจุบัน ได้แก่ 
1) การมีความโอบอ้อมอารีและความเมตตาของคนไทย 2) สภาพสังคมที่ดีกว่า ภายในอาณาบริเวณ
ประเทศไทย ชาวมอญที่อพยพเข้ามาสามารถท ามาหากินได้ในสภาพที่ดีพอใช้ และโดยสภาพรวมแล้ว
ไม่ต้องหวาดกลัวต่อการถูกบังคับเป็นแรงงานทาส การถูกแย่งชิงข่มเหง ท าร้ายปล้นฆ่ากองก าลังและ
กองโจรต่างๆ 3) สภาพเศรษฐกิจที่ดีกว่า สภาพเศรษฐกิจและการท ามาหากินที่อุดมสมบูรณ์ แม้จะ 
ไม่ร่ ารวยมากที่สุด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย  
ทั้งหมดแล้ว การท ามาหากินในประเทศไทยถือว่าดีกว่าเกือบทุกประเทศในภูมิภาค การเข้ามาตั้งหลัก
แหล่งในประเทศไทยย่อมจะดีกว่าการอยู่ในประเทศบ้านเกิด เพราะการอยู่ในพม่าแม้จะมีที่ดินท ากิน 
เรือกสวนไร่นาเป็นของท้องถิ่นให้กับรัฐบาลพม่า ให้กับกองก าลังในพ้ืนที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกองก าลัง
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มอญด้วยกันหรือกองก าลังกะเหรี่ยง และ 4) การนับถือพระพุทธศาสนาที่ท้ังชาวมอญและชาวไทยต่าง
ก็นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน เป็นต้น 

หลังจากชาวมอญได้อพยพเข้ามาอยู่ในสยาม ก็ได้กระจายกลุ่มไปอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ จาก
รายงานยุววิจัยระบุว่า พบชาวมอญและศิลปวัฒนธรรมของมอญได้ที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี 
นครปฐม สมุทรสงคราม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร ลพบุรี อุทัยธานี อยุธยา ฉะเชิงเทรา และ
กรุงเทพมหานคร ชาวมอญที่เข้ามาอยู่ในอาณาจักรสยามหรือไทยขณะนั้น จะมีสถานภาพเช่นเดียวกับ
พลเมืองชาวสยามทุกประการ ซึ่งแตกต่างไปจากสถานภาพของชาวไทด าที่ถูกนิยามให้เป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์เดียวกับชาวลาว ซึ่งมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับกรณีสงครามและการกบฏในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และทางการ ณ ขณะนั้นก็ได้มีนโยบายให้ชาวมอญปกครอง
ดูแลกันเอง ซึ่งให้มีการจัดตั้งหัวหน้าหมู่บ้านและผู้ปกครองฝ่ายไทยจะประสานงานกับหัวหน้าหมู่บ้าน
แทนการปกครองโดยตรง 

จากการที่ราชการไทยจัดการให้กลุ่มชาวไทด าและชาวมอญมีการปกครองดูแลตนเอง จึงท า
ให้มีอิสรเสรีในการด าเนินวิถีชีวิต ด ารงรักษาอัตลักษณ์เดิมที่เคยมีเคยเป็นจากถิ่นฐานเดิม และ
สามารถผลิตซ้ าอย่างต่อเนื่องบนดินแดนใหม่ ส่งผลให้อัตลักษณ์เดิมยังคงมีอ านาจในการแสดงความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า/มอญกับความเป็นไทย และอัตลักษณ์เดิมเหล่านั้นจึงยังคงมี
บทบาทและท าหน้าที่ในการยึดเหนี่ยวความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มตนเองได้เป็นอย่างดีสืบเนื่องมาโดย
ตลอด เพ่ือให้รู้ว่าตนเองเป็นใคร ไม่ว่าจะเป็น ภาษา เครื่องแต่งกาย อาหาร ศิลปวัฒนธรรม และสิ่ง
ส าคัญคือประเพณีความเชื่อ ในที่นี้คือ “ผี” ที่ผู้เขียนนอกจากจะเห็นความส าคัญกับหน้าที่ในการยึด
เหนี่ยวจิตใจของผู้คนในกลุ่มชาติพันธุ์แล้วนั้น ผียังถือเป็นเครื่องมือในการสร้างอัตลักษณ์อันโดดเด่น
ของชาวไทด าและชาวมอญที่ผู้คนทั้งสองกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมที่พบได้ตามท้องถิ่นต่างๆ ในปัจจุบัน 

 
เล่าเรื่อง “ผี” ในวิถีไทด าและมอญจากผลงานยุววิจัยฯ ภาคกลาง 

จากการทบทวนองค์ความรู้และความทรงจ าเรื่องผีของกลุ่มไทด าและมอญในรายงานยุววิจัยฯ 
พบว่าข้อมูลหลายส่วนมีความคล้ายคลึงกันกับองค์ความรู้หลักที่ถูกรวบรวมเป็นหนังสือ ต าราและ
เอกสารวิชาการ ดังนั้นในที่นี้ผู้เขียนจะขอน าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับความเชื่อเรื่องผีที่
ได้จากผลงานยุววิจัยฯ และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการศึกษาเพ่ิมเติมจากผลงานที่เคยมีการศึกษามาก่อน
หน้านี้ เพ่ือให้ได้เห็นทั้งข้อมูลจากพ้ืนที่และข้อมูลการศึกษาทางวิชาการควบคู่กันไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ในประเด็นเรื่องพัฒนาการของระบบความเชื่อของมนุษย์ ปราณี วงษ์เทศ (2539) ได้อธิบาย
ถึงที่ไปที่มาของความเชื่อและศาสนาที่มนุษย์น ามาใช้เป็นส่วนส าคัญในวิถีการด าเนินชีวิต สรุปได้ว่า 
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการจะแสวงหาความรู้และพยายามท าความเข้าใจโลกและสิ่งที่ไกลออกไปใน
จักรวาล จนท าให้เกิดระบบความเชื่อ เพ่ือใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม
รอบข้างที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งความเชื่อต่างๆ ที่มนุษย์มีนั้น ล้วนมีอิทธิพลทั้งในระดับปัจเจกและระดับ
สังคม ทั้งนี้ ถ้าเป็นความรู้ที่มนุษย์ไม่สามารถหาค าตอบได้ ก็จะยกให้เป็นอ านาจนอกเหนือธรรมชาติ 
ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในรูปของผี เทพ หรือพระเจ้าควบคุมดูแล โดยความเชื่อเหล่านั้นจะมีอ านาจในการดล
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บันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้นมนุษย์จึงพยายามที่จะควบคุมอ านาจเหนือธรรมชาติ และเรียก
อ านาจที่ถูกควบคุมนั้นว่าไสยศาสตร์ ซึ่งต่างไปจากระบบความเชื่อทางศาสนาที่มนุษย์ยอมสยบ 

ความพยายามของมนุษย์ที่จะควบคุมอ านาจ ได้ก่อให้เกิดประเพณีพิธีกรรมที่แตกต่าง
หลากหลายกันออกไปตามการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่มนุษย์ในดินแดนต่างๆ 
อาศัยอยู่ โดยมีการสืบทอดและจดจ าผ่านสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย์ที่เป็นสังคมเกษตรกรรม ที่เป็นปัจจัยหลักในการท าให้เกิดสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ในวิถีการด าเนินชีวิต 
เนื่องจากความต้องการพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตของมนุษย์ก็คือความต้องการอาหารที่พออยู่พอกิน 
และความเกรงกลัวต่อความอดอยาก ดังนั้น วิถีการเกษตรของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียอาคเนย์
แห่งนี้จึงให้ความส าคัญกับน้ าและดินเป็นส าคัญ เพราะสองสิ่งนี้ถือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความอุดม
สมบูรณ์ในการใช้ชีวิต ดังต านานที่เก่ียวกับเทพหรือเทวดาที่อยู่บนฟ้า เช่น แถน ในวิถีความเชื่อดั้งเดิม
ของคนกลุ่มไท-ลาว และเกิดเป็นประเพณีพิธีกรรมที่เก่ียวเนื่องกับดินและน้ าอยู่เป็นจ านวนมาก  
 
เรื่องเล่า “ผี” ในวิถีไทด า  

“ผีแถนหรือผีฟ้า” นอกจากจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนใน
เอเชียอาคเนย์ที่ให้ความส าคัญกับความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับดินและน้ าแล้วนั้น ผีแถน
หรือผีฟ้ายังถือเป็นผีสูงสุดที่ชาวไทด าและกลุ่มชาติพันธุ์ลาวอีกหลายกลุ่มในภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย์ให้
ความส าคัญอย่างมาก โดยชาวไทด าเชื่อกันว่าผีแถนหรือผีฟ้าเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ มีอ านาจ
สามารถดลบันดาลให้เกิดปรากฎการณ์ทั้งดีและร้ายต่างๆ นานาต่อคน สัตว์และพืช ดังนั้นจากข้อมูล
จะพบว่าเมื่อมีเหตุผิดปรกติเกิดขึ้นภายในชุมชน ไม่ว่าจะเกิดอาการเจ็บป่วย ฝนฟ้าไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล หรือเกิดสิ่งผิดปรกติต่างๆ เกิดขึ้น ชาวไทด าจะมีการประกอบพิธีกรรมเซ่นสรวงบูชาต่อผีแถน
หรือผีฟ้า เพ่ือบันดาลความเป็นปรกติสุขกลับคืนมาสู่ตนและชุมชน  ซึ่งนอกจากผีแถนแล้วนั้นชาวไท
ด ายังมีผีที่นับถืออีกหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทต่างล้วนมีบทบาทและสถานะความส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับวิถีความเชื่อและมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของชาวไทด าแตกต่างกันออกไป ดังนี้  

“ผีประจ าหมู่บ้าน” เป็นผีที่ปรากฏในรายงานยุววิจัยฯ ซึ่งได้อธิบายว่า ผีดังกล่าวเป็นผีที่มี
หน้าที่ในการดูแลความสงบสุขของคนในหมู่บ้านที่ชาวไทด าอาศัยอยู่ แต่ละหมู่บ้านจะมีการสร้างศาล
ประจ าหมู่บ้าน หรือที่เรียกว่าศาลปู่ตาหรือศาลพ่อปู่ และจะมีการจัดพิธีเซ่นไหว้เป็นประจ าทุกปี หรือ
เมื่อมีเหตุอาเพศภัยพิบัติก็สามารถจัดพิธีเซ่นไหว้เพื่อขอความช่วยเหลือจากผีประจ าหมู่บ้านได้เช่นกัน  

“ผีบ้าน ผีเรือน(ผีเฮือน)หรือผีบรรพบุรุษ” จะเป็นผีที่มีความส าคัญและใกล้ชิดอย่างยิ่งต่อวิถี
การด าเนินชีวิตของชาวไทด าทุกพ้ืนที่ในรายงานยุววิจัยฯ เนื่องจากผีประเภทนี้จะเป็นผีที่เกิดขึ้นจาก
การถึงแก่กรรมของเครือญาติภายในตระกูลหรือจากคนในครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่ง
จะต้องตายดีคือแก่ตายหรือป่วยตาย ส าหรับผู้ที่ตายโหงหรือตายด้วยอุบัติเหตุต่างๆ ชาวไทด าจะไม่
น ามายกย่องเป็นผีเรือน  

ชาวไทด าเชื่อว่า เมื่อปู่ ยา ตา ยาย พ่อ แม่ถึงแก่กรรมลง วิญญาณจะยังคงไม่ไปไหน แต่จะ
วนเวียนอยู่ใกล้บ้านหรือภายในหมู่บ้าน เพ่ือคอยดูแลปกป้องให้ลูกหลานอยู่อย่างมีสุข ดังนั้นชาวไทด า
จึงมีพิธีอัญเชิญวิญญาณผีบรรพบุรุษขึ้นสู่บ้านเรือน โดยบ้านของชาวไทด าทั้งในอดีตที่ยังมีการปลูก
สร้างด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น บ้านตัวอย่างที่จ าลองรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทด าแบบดั้งเดิมที่
จังหวัดเพชรบุรี และบ้านสมัยใหม่ในปัจจุบันที่ชาวไทด าปลูกสร้างกันทั่วไป ก็ยังมีการสร้างห้องให้ผี
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บรรพบุรุษอาศัยอยู่เรียกว่า “กะล่อห่อง” ห้องดังกล่าวนี้จะถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจ าบ้าน ซึ่งทั้ง
คนในบ้านและคนนอกจะต้องไม่เข้าไปรบกวน หรือไม่เข้าห้องก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้าน 
เพราะมีความเชื่ออย่างเคร่งครัดว่า ถ้าเข้าไปนอนหรือรบกวนผีบรรพบุรุษจะท าให้เกิดอาการเจ็บไข้ 
ดังนั้นชาวไทด าจึงให้การนับถือเคร่งครัดอย่างมาก  

“ผีป่าและผีอ่ืนๆ” เป็นผีที่ชาวไทด าเชื่อว่าสรรพสิ่งในธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ น้ าตก แม่น้ า ภูเขา 
มีผีสิงสถิตอยู่ ผีประเภทนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนเช่นกันคือ ชาวไทด าเชื่อว่า ผี
ที่สิงสถิตอยู่ตามธรรมชาติ สามารถที่จะดลบันดาลให้ผู้คนเจ็บป่วยหรือได้รับพิษภัยจากการประพฤติ
ตนไม่ถูกครรลองเมื่อเข้าไปในป่า เช่น การตัดป่า ล่าสัตว์ หรือกระท าการใดๆ โดยไม่ระมัดระวัง 
ล่วงเกินหรือท าให้ไม่พอใจ เป็นต้น 

นอกจากนั้นแล้วยังพบผีอ่ืนๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานของยุววิจัยฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิตของชาวไทด าทั้งสิ้น เช่น ผีประจ าสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ผีบันได ผีประตู ผีเตาไฟ ผีเจ้าที่เจ้าทาง ผี
ตายโหง ผีประจ าต้นไม้ และผีที่เก่ียวข้องกับวิถีการเกษตร เป็นต้น 

 
เรื่องเล่า “ผี” ในวิถีชาวมอญ 

ต้นก าเนิดของการนับถือผีของคนมอญมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ในเอเชีย
อาคเนย์ดังที่ปราณี วงษ์เทศกล่าวมาแล้วในตอนต้น จากนั้นวัฒนธรรมก็ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องราวไปตาม
ความสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่กลุ่มชาวมอญได้มีการปฏิสัมพันธ์ กระทั่งจนเกิ ดเป็น
องค์ความรู้สะท้อนผ่านสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการอธิบายอัตลักษณ์ทางความเชื่อของชาว
มอญ ที่มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มในที่สุด ข้อมูลจากรายงานยุววิจัยฯ ได้
เริ่มต้นกล่าวถึงต านานเรื่องผีของชาวมอญที่มีความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา ดังนั้นจึงท า ให้เห็นว่า
ความเชื่อเรื่องผีของชาวมอญนั้นมีการผสมผสานกับศาสนาพุทธ และกลายเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง
ความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีที่คนทั่วทุกภูมิภาคมีอยู่แต่ดั้งเดิมและการประสานกับความเชื่อใหม่ของศาสนา
พุทธ ที่แพร่กระจายเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภายหลั ง แต่ก็สามารถผสมผสาน
กลมกลืนกันได้อย่างลงตัวและสามารถท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบความเชื่อและวิถีการด าเนิน
ชีวิตของชาวมอญ ดังต านานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนยักษ์/ผีให้กลายเป็นยักษ์/ผีที่ดีสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้คน ผู้คนจึงศรัทธาและเซ่นสรวงบูชายักษ์/ผีสืบต่อกันมา ความว่า 

“ในสมัยพุทธกาล ยังมีครอบครัวหนึ่ง เมื่อบิดาสิ้นชีวิตแล้วยังเหลือ
มารดาและบุตรชายคนหนึ่ง บุตรของนางเป็นคนขยันหมั่นเพียรช่วยเหลือ
กิจการงานทุกอย่างทั้งที่นาและที่บ้าน วันหนึ่งมารดาได้ไปสู่ขอหญิงสาวคนหนึ่ง
มาเป็นภรรยา แต่หญิงคนนั้นเป็นหมันไม่สามารถจะมีบุตรสืบตระกูลได้ มารดา
จึงได้ปรารภกับลูกชายว่า จะน าหญิงสาวคนอ่ืนมาเป็นภรรยาของเขาอีก หญิง
หมันได้ยินค าสนทนาของสองแม่ลูกเช่นนั้น จึงคิดว่าถ้าแม่สามีไปสู่ขอหญิงสาว
คนอ่ืนมาให้แก่สามีนางจริง ภรรยาใหม่จักเบียดเบียนเราและใช้เราอย่างทาส 
เราจะจัดการหาหญิงสาวมาเป็นภรรยาของเขาด้วยตัวเราเองดีกว่า จึงได้ไปยัง
ตระกูลหนึ่งชี้แจงเรื่องราวให้ทราบและได้สู่ขอหญิงสาวคนหนึ่งมาให้สามี เพ่ือ
หวังให้สามีและภรรยาใหม่มีบุตรสืบตระกูลต่อไป 
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ต่อมาภรรยาใหม่ตั้งครรภ์ หญิงหมันจึงเอายาผสมอาหารให้เธอกิน
เพ่ือให้ทารกในครรภ์แท้ง เมื่อเธอตั้งครรภ์ครั้งที่สอง ก็ท าเช่นเดียวกัน พอครั้งที่
สามครรภ์แก่มาก หญิงหมันจึงได้เอายาผสมให้กิน ครรภ์ไม่อาจแท้ง ทารกนอน
ขวางท้อง เธอได้รับทุกขเวทนาอย่างหนัก จนกระทั่งได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา 
ก่อนสิ้นชีวิตได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่า เราถูกหญิงหมันท าลายทารกถึงสามครั้ง 
เมื่อตายไปแล้วขอให้ไปเกิดเป็นยักษิณี เพ่ือจะได้เคี้ยวกินทารกของมันบ้าง เมื่อ
เธอตายแล้วได้ไปเกิดเป็นแมวในเรือนของหญิงหมันนั้น 

ฝ่ายหญิงหมันถูกสามีจับได้ว่าเป็นคนท าชั่วดังกล่าว จึงถูกฆ่าตามตก
ตามกันไปและได้ไปเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเช่นกัน เมื่อแม่ไก่ตกฟองไข่  แม่
แมวก็มากินฟองไข่หมด แม่ไก่ตกฟองครั้งที่สอง ครั้งที่สาม แม่แมวก็มากินจน
หมดทุกครั้ง แม่ไก่เจ็บแค้นใจ จึงตั้งความปรารถนาว่า แม่แมวกินฟองไข่ของเรา
ถึงสามครั้งแล้ว เมื่อเราตายไปขอให้ได้เกิดเป็นแม่เสือเหลืองเถิด เพ่ือจะได้กิน
ลูกของมัน เมื่อแม่ไก่ตายไปก็ได้เกิดเป็นแม่เสือเหลืองสมความตั้งใจ ฝ่ายแม่แมว
ได้ตายไปเกิดเป็นแม่เนื้อ พอแม่เนื้อตกลูก แม่เสือเหลืองก็มากินลูกของแม่เนื้อ
ถึงสามครั้ง แม่เนื้อตายไปเกิดเป็นยักษิณี ฝ่ายแม่เสือเหลืองตายไปเกิดเป็นหญิง
สาวตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถี เมื่อหญิงสาวแต่งงานแล้วก็ได้ไปอยู่บ้านของสามี 
เธอคลอดลูกคนหนึ่ง ยักษิณีก็ได้มาจับลูกของเธอกิน คนที่สองก็ถูกกินอีก
เช่นกัน พอตั้งครรภ์ในครั้งที่สาม นางได้พูดกับสามีว่าจะกลับไปคลอดลูกที่บ้าน
เกิด เพราะถ้าคลอดลูกที่นี่จะต้องถูกยักษิณีจับกินอีกแน่ ฝ่ายยักษิณีหลังจาก
กลับจากเวรส่งน้ าให้ท้าวเวสสุวัณ จึงรีบกลับมาเพ่ือจะจับลูกของเธอกินอีก เมื่อ
ไม่พบจึงถามชาวบ้าน ได้ทราบว่าเธอกลับไปคลอดลูกที่บ้านเกิด จึงได้ผูกเวร
อย่างไม่ลดละ พลางคิดว่าไม่ว่ามันจะไปที่ไหนๆ จะไม่พ้นจากเงื้อมมือของเราไป
ได้ จึงได้วิ่งตรงไปยังบ้านของเธอในทันที ขณะนั้นเธอก าลังให้ลูกดื่มนมอยู่ พอ
เห็นนางยักษิณีก็จ าได้จึงอุ้มลูกวิ่งมุ่งเข้าไปภายในพระวิหาร 

ขณะนั้น พระพุทธเจ้าก าลังแสดงธรรมอยู่ในทางกลางพุทธบริษัท เธอ
ได้วางลูกลงใกล้พระบาทของพระองค์ พร้อมกับทูลว่า หม่อมฉันขอถวายบุตร
คนนี้แด่พระพุทธองค์ ขอได้โปรดช่วยชีวิตแก่บุตรของหม่อมฉันด้วยเถิด ยักษิณี
ไม่อาจวิ่งเข้าไปในพระวิหารได้ เพราะสุมนเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่อนุญาตให้
เข้าไป พระพุทธองค์จึงตรัสสั่งให้พระอานนท์ไปเรียกเข้ามา หญิงสาวร้องไห้
เพราะกลัว พระพุทธองค์ตรัสปลอบใจเธอว่า เธออย่าร้องไห้เลยยักษิณีจงมาเถิด 
แล้วตรัสต่อไปอีกว่า ถ้าพวกเจ้าไม่มาสู่ส านักของพระพุทธเจ้าผู้เช่นกันกับเรา
แล้ว เวรของพวกเจ้าจักตั้งอยู่ตลอดไปชั่วกัลป์เหมือนเวรของงูกับพังพอน ของ
หมีกับไม้สะคร้อและเวรของกากับนกเค้า เพราะเหตุไรพวกเจ้าถึงได้จองเวรแก่
กันและกันเล่า เพราะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร แต่เวรหาระงับด้วยการ
จองเวรไม่ ดังนี้เมื่อยักษิณีได้ฟังพระพุทธเจ้าด ารัสดังกล่าวแล้วก็ตั้งใจในโสดา
ปัตติผลไม่คิดจะกินบุตรของเธออีก งดจองเวรตั้งแต่บัดนั้นมา 

พระพุทธองค์ได้ตรัสสั่งให้หญิงสาวพายักษิณีไปสู่เรือนของสามีและ
ภรรยา ให้บ ารุงเลี้ยงด้วยข้าวต้มข้าวสวยอย่างดี เธอได้ปฏิบัติเช่นนั้น เมื่อยักษิณี
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ได้รับการเอาใจใส่อย่างดีจึงระลึกถึงอุปการคุณความดีงาม เธอจึงคิดหาหนทาง
ตอบแทนคุณโดยบอกให้ทราบในแต่ละปีว่า ปีนี้ฝนดีจงปลูกข้าวกล้าในที่ดอน ปี
นี้ฝนแล้งจงปลูกข้าวกล้าในที่ลุ่ม เป็นต้น ข้าวกล้าของคนอ่ืนเสียหายเพราะน้ า
มากไปบ้างน้ าน้อยไปบ้าง ส่วนของเธอไม่เสียหาย ได้ผลสมบูรณ์เต็มที่ ชาวบ้าน
จึงถามถึงสาเหตุว่าท าไมเธอจึงท านาได้ผลดียิ่ง เธอได้ชี้แจงว่า ยักษิณีบอกให้ท า
นาในที่ลุ่มหรือที่ดอนเพราะรู้ว่าจะมีฝนแล้งหรือฝนดี ถ้าพวกท่านน าโภชนะมี
ข้าวต้มข้าวสวยอย่างดีไปให้แล้ว เขาคงโปรดปรานระลึกถึงอุปการคุณของพวก
ท่านและบอกถึงเรื่องฝนฟ้าให้และจะคุ้มครองดูแลการงานของพวกท่านด้วย
เช่นกัน 

ตั้งแต่นั้นมาชาวเมืองทั้งหลายก็ได้พากันท าสักการะด้วยการน าข้าวต้ม
ข้าวสวยสิ่งของต่างๆ ไปให้แก่ยักษิณี เมื่อนางได้รับการเคารพนับถือ ได้รับการ
เอาใจใส่อย่างดีจากชาวเมือง จึงบอกเรื่องฝนให้ชาวเมืองทราบในแต่ละปี 
ชาวเมืองท านาได้ผลดียิ่ง ดังนั้นยักษิณีจึงมีลาภสักการะและมีคนเคารพนับถือ
มาก” (โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี,โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา จ.
นครปฐม) 
  

นอกจากเนื้อหาในต านานดังกล่าวจะน าเสนอให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่าง
หลักคิดทางพระพุทธศาสนาที่เข้ามาปะทะประสานกับความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องผีของชาวมอญแล้ว ยัง
พบว่าต านานเรื่องยักษ์/ผีดังกล่าว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างการนับถือยักษ์/ผี ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสภาพดินฟ้าอากาศ อันจะมีผลต่อวิถีการเกษตรและความมั่นคงในการด าเนินชีวิต
ของผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น จากองค์ความรู้ที่ถูกผลิตขึ้นเป็นฐานความเชื่อเรื่อง
ผีที่กล่าวมา จึงส่งผลให้ชาวมอญมีความตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและอ านาจของผี ในการสร้าง
ความสุขความทุกข์ให้แก่ตนเองและชุมชนอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด 

ความเชื่อที่มีต่อผีของกลุ่มชาติพันธุ์มอญที่พบในรายงานยุววิจัยฯ มีการระบุชื่อของผีประเภท
ต่างๆ อยู่เป็นจ านวนมากที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนมอญ ได้แก่  

“ผีบ้านหรือผีประจ าหมู่บ้าน” ที่ชาวมอญเรียกผีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ หรือเจ้าประจ าหมู่บ้านจะท า
หน้าที่เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน ผีดังกล่าวจะมีอ านาจเหนือผีประจ าตระกูล สามารถปกป้องคุ้มครอง
ลูกหลานทุกครอบครัวในหมู่บ้านให้มีความสุข ความเจริญ แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อห้ามมิให้คนใน
หมู่บ้านเล่นตุ๊กตารูปคน ม้า หรือช้าง เพราะถือว่าเป็นพาหนะของท่าน สัญลักษณ์ของเจ้าพ่ออาจเป็น
รูปเคารพหรือเทวรูปที่น ามาจากเมืองมอญ โดยสถานที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ มักจะอยู่กลาง
หมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งชาวบ้านเชื่อถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้ผีประจ าหมู่บ้านจะไม่ได้ อยู่
ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวเหมือนผีบรรพบุรุษ แต่ชาวมอญก็ให้ความเคารพและให้ความส าคัญอย่าง
มาก ดังนั้น เมื่อถึงเวลาที่คนในชุมชนจะประกอบพิธีการหรือกิจกรรมใดๆ เช่น การแต่งงาน การบวช 
หรือจะจัดกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน ก็จะมีการน าดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาเพ่ือบอกกล่าว นอกจากนั้น
ในทุกๆ ปีก็จะมีการร าผีหรือเลี้ยงผีเพ่ือเซ่นสรวงบูชาผีประจ าหมู่บ้านเพื่อแสดงความเคารพอีกด้วย 

 “ผีบรรพบุรุษ” มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่แต่ล้วนมีความหมายเดียวกัน เช่น 
ผีเรือน ผีบรรพชน ผีประจ าตระกูล กะโล่กฮ๊อย เป็นต้น สมาชิกในครอบครัวที่มี เชื้อสายมอญจะได้รับ
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การปลูกฝังให้รู้จักและนับถือผีบรรพบุรุษประจ าตระกูลของตน โดยทุกครอบครัวจะก าหนดให้ลูกชาย
คนโตท าหน้าที่เป็น “ต้นผี” หรือเป็น “ผู้รับผี” ซึ่งจะมีหน้าที่เป็นผู้สืบทอดการเลี้ยงผีและการท า
พิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผี  

ยุววิจัยฯ น าเสนอว่า บ้านของชาวมอญทุกหลังจะมีเสาหลักหรือเสาเอกของบ้าน เสานั้นชาว
มอญจะให้ความส าคัญอย่างมาก เพราะเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของผีบรรพบุรุษ และจะเรียกว่า “เสาผี” 
บริเวณเสาผียังพบ “หีบผี” ที่ประกอบไปด้วยข้าวของต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับผีรวมอยู่ ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และหวงห้ามของกลุ่มชาติพันธุ์มอญอย่างยิ่ง  

นอกจากผีประจ าหมู่บ้านและผีบรรพบุรุษที่ชาวมอญให้ความส าคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของชาวมอญแล้วนั้น ยังพบประเภทของผีอีกหลากหลายชนิดที่เป็น
ความเชื่อถือของชาวมอญ โดยในแต่ละพ้ืนที่จะมีการใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการนับถือผีประเภทต่างๆ 
ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ชาวมอญจังหวัดนครปฐมมีความเชื่อเกี่ยวกับ ผีงู ผีเต่า ผีไก่ ผีข้าวเหนียว 
โดยความเชื่อเกี่ยวกับ “ผีงู” นั้น ชาวมอญจะมีข้อห้ามมิให้ท าร้ายงูทุกชนิด เมื่อพบเห็นคนก าลังตีงู 
ต้องบอกว่ารีบๆ หนี หรือบอกว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิด “ผีเต่า” เชื่อกันว่าเมื่อพบเห็นเต่าที่ไหนก็ตาม ก็
ต้องจับมาเซ่นผีที่บ้าน หากไม่สามารถน ามาได้ อันเนื่องมาจากเต่านั้นมีเจ้าของหรือไม่สามารถจับได้ ผู้
นับถือผีก็มีวิธีหลีกเลี่ยง โดยมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาคือ ให้บอกว่า เต่าเน่า เพ่ือไม่ต้องจับเต่านั้น และ
ผีประจ าตระกูลก็จะไม่ลงโทษ โดยปกติทั่วไปผู้นับถือผีเต่าเชื่อกันว่า หากพบเห็นเต่าแล้วไม่น ามาเซ่น
ไหว้ผี ผีก็จะลงโทษ ให้เกิดการเจ็บป่วยแก่คนในตระกูล บางรายถึงกับต้องจัดพิธีร าผี “ผีไก่” เชื่อกันว่า
เมื่อน าไก่เข้าบ้านเพ่ือท าอาหาร ต้องตัดหัวไก่เซ่นผีบ้านก่อนทุกครั้ง จึงจะน าไก่ไปท าอาหารได้ มิฉะนั้น
จะเกิดโทษแก่เจ้าของบ้านนานาประการ และความเชื่อเรื่อง “ผีข้าวเหนียว” ชาวมอญมีความเชื่อกัน
ว่าหากมีผู้อยากได้ข้าวเหนียวในบ้านของตน คนในบ้านจะให้หรือขายข้าวเหนียวนั้นไม่ได้ แต่ถ้าขโมย
เอาโดยเจ้าของบ้านไม่ทราบก็ไม่เป็นโทษแต่ประการใด นอกจากนั้นชาวมอญในอ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีเมียหลวง ผีเมียน้อย ผีครูอาจารย์ ผีลูกหลาน ผีญาติ ผีแมว 
และผีไม่มีญาติ ชาวมอญ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ยังมีผีมะพร้าว ผีกระบอกไม้ไผ่ เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าวิถีการด าเนินชีวิตของชาวมอญยังคงมีความเชื่อเรื่องผีเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญใน
การด าเนินชีวิตและมีส่วนช่วยในการจัดระเบียบพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนให้อยู่ด าเนินไปอย่างมี
ความสงบสุข ภายใต้ความเกรงกลัวต่ออ านาจของผี ที่ชาวมอญเชื่อว่าผีสามารถที่จะดลบันดาลให้
ตนเอง สมาชิกในครอบครัว หรือผู้คนในชุมชนเกิดเหตุดีร้ายต่างๆ ซึ่งสะท้อนผ่านออกมาจาก
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยังคงประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน 

 
การผลิตซ  าอัตลักษณ์ผ่านพิธีกรรมการเซ่นผีในวิถีไทด าและมอญในสังคมปัจจุบัน 

สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะในที่นี้คือกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าและ
มอญ ที่ได้ผลิตซ้ าสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษกระทั่งตกทอดมายังรุ่นลูกหลานในปัจจุบัน ถือเป็น
สัญลักษณ์ท่ีส าคัญที่นอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพ บูชาและกตัญญูต่อผีในกลุ่มของตนแล้วนั้น 
ยังถือเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มที่ยังคงมีการธ ารงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและจารีต
ปฏิบัติของกลุ่มของตนให้ด ารงอยู่ได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งที่ในอีกหลายพ้ืนที่อัตลักษณ์ของกลุ่มได้ถูกท าให้เจือจางหรือสูญสลายไป ดังนั้น การ
ประกอบพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการเซ่นสรวงบูชาผีที่ถูกจัดขึ้นและยังคงด าเนินอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ จึง
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ถือเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งในการที่จะธ ารงรักษาอัตลักษณ์ และสืบทอดองค์ความรู้ของกลุ่มตนเอง
ให้เป็นที่รับรู้แก่คนรุ่นต่อไป 

ปราณี วงษ์เทศ (2539) ได้กล่าวถึงท่ีมาและพัฒนาการของพิธีบูชาผีโดยเฉพาะผีบรรพบุรุษซึ่ง
มีความใกล้ชิดกับคนในสังคม โดยเสนอว่าพิธีกรรมการบูชาผีบรรพบุรุษ ถือเป็นศาสนาความเชื่อที่
เก่าแก่ที่สุด เนื่องจากมนุษย์มีความเชื่อว่าเมื่อคนตายไปแล้ว ส่วนที่มิใช่ร่างกายหรือความมีชีวิตของ
ผู้ตายจะยังคงอยู่ ซึ่งอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่า “วิญญาณ” หรือ “ขวัญ” ซึ่งวิญญาณหรือขวัญจะต้องเป็น
สิ่งที่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องดูแลอย่างดี มิฉะนั้นขวัญหรือวิญญาณของผู้ตายก็จะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ได้ ดังนั้น การตายจึงไม่อาจที่จะแยกหรือหยุดความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่กับผู้ตายได้ ผู้ตายจะถูกนิยาม
ว่ายังเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ดูแล หรือแสดงความไม่พึงพอใจลูกหลานในครอบครัวที่ประพฤติ
ปฏิบัติตัวนอกจารีต ดังนั้น จึงมีการประกอบพิธีกรรมการเซ่นไหว้ผีเพ่ือแสดงความเคารพ โดยยึดตาม
ลักษณะของความรักและความผูกพันที่เคยมี หรือปรับเปลี่ ยนพิธีกรรมให้มีความเหมาะสมตาม
บทบาทของผู้ตาย ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือเป็นพัฒนาการของความคิดที่กลุ่มต่างๆ น ามาใช้เป็นฐานใน
การประกอบพิธีกรรมให้กับผีในกลุ่มของตน รวมทั้งกลุ่มไทด าและมอญในงานสังเคราะห์นี้ด้วย  

 การประกอบพิธีกรรมเซ่นผีของชาวไทด า ผู้ประกอบพิธีจะถูกเรียกว่า “หมอเสน” ซึ่งเป็นผู้ที่
ได้รับการสืบทอดต าแหน่งตามสายตระกูลหรือด้วยปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น หมอเสนมีอายุมากจนไม่
สามารถประกอบพิธีได้ จึงถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับหมอเสนคนใหม่เป็นผู้ด าเนินการเสนแทน โดย
หมอเสนจะเป็นผู้ดูแลและด าเนินพิธีกรรมการเซ่นสรวงบูชาผีตั้งแต่ต้นกระทั่งจบพิธี 

ข้อมูลในรายงานยุววิจัยฯ น าเสนอภาพของ “การเสน” หรือการประกอบพิธีกรรมการเซ่น
สรวงบูชาผีของกลุ่มไทด า ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ การเซ่นสรวงที่จัดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปี และการเซ่นสรวงที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยการเซ่นสรวงที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เช่น การเสน
ผีประจ าหมู่บ้าน การเสนผีเรือน(เฮือน) เพราะเชื่อกันว่าถ้าท าการเซ่นผีเป็นประจ าทุกปี ผีจะน า
ความสุขมาให้และในทางตรงกันข้าม   ถ้าไม่มีการจัดพิธีการเซ่นไหว้ผี ผีก็จะน าทุกข์ภัยต่างๆ มาสู่
ตนเองและครอบครัว นอกจากนั้นการเสนยังเป็นการแสดงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษ
อีกด้วย พิธีกรรมการเสนจะท าวันไหนก็ได้แต่ยกเว้นเดือนเก้ากับเดือนสิบเท่านั้นที่ไม่ท าพิธีเสน เพราะ
มีความเชื่อกันว่าในเดือนดังกล่าวผีเรือนจะไปเฝ้าแถนที่อยู่บน สรวงสวรรค์ ดังนั้นหากชาวไทด า
ประกอบพิธีกรรมการเซ่นในช่วงเดือนดังกล่าวก็จะไม่ได้ผลอันใด 

ในกรณีการเซ่นสรวงที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ จะเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีต่างๆ เช่น จากการที่คน
ในครอบครัวกระท าการผิดผีหรือประพฤติตนผิดจากครรลองที่ชุมชนก าหนดไว้ กรณีที่มีคนเจ็บป่วย
กะทันหันแพทย์ไม่สามารถรักษาได้ การเชิญวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับเข้าสู่ห้องผีเรือน การจัดงาน
ต่างๆ เช่น แต่งงาน การแก้บน เป็นต้น ซึ่งจะมีชื่อเรียกการเสนที่แตกต่างกันออกไป เช่น การเสนแก้
เคราะห์ เป็นการเสนสะเดาะ-เคราะห์แก้บนโดยถูกผีหรือเคราะห์ร้าย แล้วบนบานเสนไว้ คนที่เป็นเจ้า
ทุกข์นั้นเมื่อหายเคราะห์หายโศกจะจัดท าพิธีเสนขึ้นเป็นการแก้บนแก้กรรมไถ่บาป และการเสนผีขึ้น
เสื้อ เป็นพิธีเสนที่เกี่ยวกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ท าการรักษาพยาบาลโดยทางยามานานแล้วแต่อาการก็ไม่
หายหรือดีขึ้นชาวไทด าจึงจัดให้มีการเสน รวมถึงการจัดพิธีกรรมต่างที่จ าเป็นจะต้องบอกผีเรือนให้
ทราบว่าใครจะเข้ามาเป็นลูกเขยหรือลูกสะใภ้ เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะน าพานเครื่องเซ่นไหว้ผีเรือน บิดา 
มารดาและญาติฝ่ายเจ้าสาว ในพิธีกรรมเหล่านี้จะต้องมีหมอเสนที่เป็นผู้ประกอบพิธี ท าหน้าที่กล่าว
บอกให้ผีเรือนรับรู้ 
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ส าหรับพิธีการเซ่นสรวงบูชาหรือที่ชาวไทด าเรียกว่าเสนนั้น มีอยู่หลายลักษณะ ซึ่งชาวไทด ามี
ความจ าเป็นจะต้องประกอบพิธีการเสนตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป โดยได้จัดแบ่งตาม
ประเภทของผี เช่น การเสนผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษ ได้แก่ พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีเอาผีขึ้นเรือน พิธีเสน
กวัดกว้าย พิธีเสนปาดตง พิธีเสนเรือน เป็นต้น ผีมด ได้แก่ พิธีเสนหับมด พิธีเสนกินปาง พิธีตามขวัญ
ผู้ป่วย พิธีเสนตัว พิธีเสนแก้เคราะห์ แถนหรือผีฟ้า ได้แก่ พิธีเสนเต็งหรือเสนผีน้อยจ้อย ผีประจ า
หมู่บ้าน ผีเกือด คือ พิธีเสนฆ่าเกือด ผีนาและแม่โพสพ เช่น พิธีเลี้ยงผีนา การเรียกขวัญข้าวขึ้นยุ้ง ผีไม่
มีญาติหรือผีที่ตายไม่ดี  

พิธีกรรมการเสนหรือเซ่นสรวงบูชาผีต่างๆ เหล่านี้ เป็นความเชื่อที่ชาวไทด าด าเนินตามแบบ
แผนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากชาวไทด ามีความเชื่อว่า ผีมีอ านาจในการดลบันดาลให้
เกิดทั้งความสุขและความทุกข์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ ดังนั้นกิจกรรมการเสนดังกล่าว จึง
ยังคงถูกผลิตซ้ าให้มีบทบาทส าคัญในการธ ารงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าสืบเนื่องมาโดยตลอด 

ส าหรับการเซ่นสรวงบูชาผีของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ “โต้ง” จะเป็นผู้ท าหน้าที่ในการประกอบ
พิธีและทุกเรื่องที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับผีจะเป็นหน้าที่ของโต้งทั้งสิ้น การเซ่นสรวงบูชาผีของชาว
มอญนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกับกลุ่มไทด าคือ การเซ่นสรวงบูชาผีที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุก
ปี และการเซ่นสรวงที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยในกิจกรรมการเซ่นผีของกลุ่มมอญจะมีการ “ร าผี” 
ประกอบอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ 

การเซ่นสรวงที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีของชาวมอญจากรายงานยุววิจัยฯ พบว่าการจัด
กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทั้งแบบเป็นประจ าทุกปี โดยจะจัดขึ้นในเดือนคู่ หรือวันปีใหม่ไทย
(สงกรานต์) เว้นวันเสาร์เนื่องจากชาวมอญเชื่อว่าเป็นวันแข็งท าพิธีไม่ส าเร็จ และการจัดพิธีเป็นประจ า
แบบ 3 ปีครั้ง ทั้งนี้ การจะจัดขึ้นเมื่อใด ตามวันเวลาใด ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความนิยมของชาว
มอญในแต่ละพ้ืนที่ ส่วนการเซ่นสรวงที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ จะเกิดขึ้นจากการกระท าที่ผิดครรลองที่
ชาวมอญยึดถือปฏิบัติกัน ดังนั้นเมื่อผู้ใดกระท าการผิดผีหรือปฏิบัติตัวออกนอกจารีตที่ก าหนดไว้ ผีก็
จะไม่พอใจและจะท าให้เกิดทุกข์ภัยต่างๆ กับตนเองและครอบครัว ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษจึงถือได้
ว่าอยู่ใกล้ชิดกับการด าเนินชีวิตของชาวมอญมากที่สุด จึงมีหน้าที่และบทบาทส าคัญในการก าหนด
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนให้เกิดความเป็นปรกติสุข เพราะทุกคนเชื่ อว่าไม่ว่าจะ
กระท าการใดๆ ก็ล้วนอยู่ภายใต้การดูแลของผีทั้งสิ้น 

จากที่ได้น าเสนอเนื้อหาความเชื่อเรื่องผีของชาวไทด าและชาวมอญ ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นถึงลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างระบบความเชื่อเรื่องผีที่อยู่ในโลกทัศน์ของผู้คนและสังคมของ
ทั้งชาวไทด าและมอญ ดังที่ปรากฏเป็นข้อห้าม ข้อปฏิบัติและพิธีกรรมที่แต่ละกลุ่มยึดถือ ก าหนดและ
สืบสานต่อๆ กันมา ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการมีความเชื่อเรื่องผีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 
จะท าให้สมาชิกในครอบครัวหรือในกลุ่มรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตน โดยเฉพาะการให้ความเคารพ 
กตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยปฏิบัติผ่านสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าประเพณีพิธีกรรม อันจะ
น าไปสู่การรักษาระเบียบกฎเกณฑ์บางประการของกลุ่ม ซึ่งมิได้ถูกก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม แต่มี
อ านาจที่ส าคัญอย่างมากต่อการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนภายใต้ระบบความเชื่อเรื่องผีที่ฝังอยู่ภายใต้
จิตส านึก ซึ่งจากการสังเคราะห์พบว่าแบ่งออกได้เป็น 2 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทด้านการกระชับ
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ที่เป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเครือญาติผ่านประเพณี
พิธีกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ า เช่น การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ที่สมาชิกภายในครอบครั วและเครือญาติ
จะต้องเดินทางกลับมาร่วมประกอบพิธี ผลพวงที่ได้จากการรวมกลุ่มท าให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นปรับทุกข์ ปลอบใจ อันจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นภายในเครือ
ญาติ และเป็นการสืบทอดพิธีกรรม และ 2) บทบาทด้านการตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ ได้แก่ 
การสร้างขวัญก าลังใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ถือเป็นบทบาทหน้าที่ขั้นพ้ืนฐาน
ที่ส าคัญของระบบศาสนาและความเชื่อ ที่มีบทบาทในการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของ
มนุษย์ ท าให้มนุษย์มีที่ยึดเหนี่ยว บรรเทาความกลัวที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้และไม่สามารถเข้าถึงความ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว รวมถึงมีหน้าที่หลักในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงหรือไม่สามารถ
ที่จะควบคุมได้ ประเพณีพิธีกรรมศาสนาและความเชื่อจึ งกลายเป็นกิจกรรมและสัญลักษณ์ที่ท าให้
มนุษย์สามารถด าเนินชีวิตอย่างมั่นคงภายใต้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่างๆ ได้อย่างไม่
หวาดกลัวและมีก าลังใจ  
 
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อเรื่อง “ผี” และการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

จากการทบทวนรายงานยุววิจัยฯ นอกจากจะพบว่ามีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบความ
เชื่อเรื่องผีแล้วนั้น ผู้เขียนยังพบว่ามีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นทั้งกลุ่มไทด าและมอญ ซึ่งมีผลต่อการท าให้เกิดการเลื่อนไหลของอัตลักษณ์
ภายในกลุ่ม ซึ่งแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ ในระบบความเชื่อและพิธีกรรม ซึ่งมีทั้งที่ลักษณะหรือ
คุณสมบัติบางส่วนที่ยังคงพยายามให้มีการด ารงคงอยู่ดังเดิมและอีกหลายส่วนที่ก าลังปรับเปลี่ยน และ
บางส่วนที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ตามสภาวะทางสังคมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในสังคมโลกาภิ
วัตน์ ประเด็นส าคัญที่บอกเล่าผ่านอัตลักษณ์ต่างๆ นี้คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีที่ทั้งสองก
ลุ่มชาติพันธุ์ยังคงยึดถือปฏิบัติและพยายามที่จะ “สืบทอด/ถ่ายเท” หรือพยายามที่จะผลิตซ้ าชุด
ความรู้ดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวและในกลุ่มชาติพันธุ์ของตน และอีกหลายส่วนที่ได้มีกา รก่อ
ร่างสร้างใหม่ เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่คงยังมีนัยยะในการ
ธ ารงรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองเอาไว้ 

โดยเมื่อพิจารณาระบบความเชื่อเรื่องผีของกลุ่มชาวไทด าและชาวมอญในผลงานยุววิจัยฯ ที่
ได้น าเสนอ พบว่าบทบาทความเชื่อเรื่องผียังคงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างส านึกและการยึด
เหนี่ยวความเป็นชาติพันธุ์ของทั้งสองกลุ่มสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน กรณีความเชื่อเรื่อง
ผีของชาวไทด า สะท้อนผ่านข้อมูลเรื่องต านาน ที่ยุววิจัยฯ ได้ท าการสัมภาษณ์องค์ความรู้จากชาวไท
ด า สะท้อนให้เห็นว่าชาวไทด ามีความเชื่อเรื่องผีฟ้า ผีแถน ผีบ้านผีเรือน ผีบรรพบุรุษ และผีอ่ืนๆ ซึ่ง
แฝงอยู่ในวิถีชีวิตและจิตส านึกโดยตลอด ตั้งแต่ครั้งก่อนอพยพครัวจากถิ่นฐานเดิมที่เชื่อว่าอยู่เมืองแถง 
แคว้นสิบสองจุไท กระทั่งเข้าสู่ประเทศไทย นอกจากนั้นเรื่องเล่าหรือต านานที่ถูกถ่ายทอดกันในกลุ่มที่
มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมมุขปาฐะเช่นนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ 
และความเป็นมาของชาวไทด า ซึ่งเป็นพลังในการสร้างส านึกความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มที่มีความ
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต เช่น เมื่อเกิดการปะทะทางวัฒนธรรมอย่างหนักจากสังคม
ภายนอกจนท าให้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ดั้งเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงหรือเกิดความ
หวาดหวั่นกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจนท าให้ต้องน าต านานหรือเรื่องเล่าต่างๆ มาใช้จูงใจผู้คน หรือแม้
ในกรณีของวัฒนธรรมดั้งเดิมเกิดการปะทะประสานและผ่านกระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรมใน
สังคมแบบใหม่แล้วก็ตาม ส านึกเรื่องผีที่ถูกผลิตขึ้นผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ยังคงท าหน้าที่ยึดเหนี่ยวความ
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เป็นชาติพันธุ์ไว้อย่างเหนียวแน่น ดังข้อมูลจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ได้น าเสนอข้อมูลที่
เป็นเครื่องยืนยันความเชื่อเรื่องผีของชาวไทด าในปัจจุบัน ที่มีการปะทะประสานกับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมสมัยใหม่ จนท าให้เกิดการเลือกรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมดั้งเดิมให้สามารถด าเนินอยู่คู่
กับวัฒนธรรมแบบใหม่ ดังความว่า “ปัจจุบันบ้านแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะคล้ายกระโจมไม่ค่อยปลูก
แล้ว หันมาปลูกบ้านที่มีลักษณะง่ายๆ เป็นทรงปั้นหยาเหมือนกัน ในพ้ืนที่เดียวกัน แต่ก็ยังมีการกั้น
สร้างห้อง “กะล้อห่อง” อยู่ เพ่ือใช้ในการประกอบพิธี” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย
แต่ก็ยังคงด ารงรักษาอักลักษณ์เรื่องผีเอาไว้  

กรณีความเชื่อเรื่องผีของชาวมอญ พบว่าบทบาทของผีในการสร้างส านึกทางชาติพันธุ์อัต
ลักษณ์ของกลุ่มชาวมอญนั้นมีความเข้มข้นอยู่มาก เนื่องจากการรับอิทธิพลแนวความคิดที่ผสมผสาน
กันระหว่างผีกับพระ (พุทธศาสนา) เข้ามาผสมกลมกลืนจนกลายเป็นชุดความรู้เดียวกัน และประสบ
ความส าเร็จในการช่วงชิงพ้ืนทางความคิด ที่ท าให้ชาวมอญเกิดความเชื่อว่าผีกับพุทธเป็นเรื่องเดียวกัน 
ชุดความรู้เรื่องต านานผีของชาวมอญจึงมีความเข้มข้นขนานไปกับความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ซึ่ง
ข้อมูลจากโรงเรียนรัตนราษฏร์บ ารุง จ.ราชบุรี ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ด้วยเช่นกันว่า “ความเชื่อในการ
นับถือผีของชาวมอญมีแนวโน้มที่จะด ารงอยู่ต่อไป โดยมีสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการสืบ
ทอดความเชื่อนี้จากรุ่นสู่รุ่น ประกอบกับวิถีชีวิตของชาวมอญที่มีความผูกพันกับพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
ที่มาของความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนับถือผี จะส่งผลให้ความเชื่อในการนับ
ถือผีของชาวมอญมิอาจสูญหายไปได้ในจิตส านึกและสายเลือดของชาวมอญทุกคน” 

นอกจากนั้นการกล่าวถึงผีที่ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวหรือภายใน
ชุมชน ที่เกิดขึ้นจากการบันดาลของผีในรูปแบบต่างๆ ยังเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า บทบาทของผี
ยังคงฝังรากลึกในส านึกของชาวมอญ และยังได้ถูกน าเสนอและสนับสนุนผ่านกิจกรรมที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่องผี เช่น การร าผีมอญ ที่ในแง่หนึ่งได้กลายเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมอญให้กับ
นักท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงให้เห็นบทบาทของผีในการด ารงอัตลักษณ์ของชาว
มอญไว้ได้อีกด้วย ข้อมูลจากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี ได้กล่าวถึงการร าผีมอญว่า “การ
ร าผีมอญในอ าเภอท่ามะกาตอนนี้เป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัด เป็นพิธีกรรมที่ยังคงสะท้อนให้เห็นความ
เหนียวแน่นของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญ” ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย  

นอกจากนั้นแล้วภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องผีของทั้งสองกลุ่มยังถูกหยิบยกขึ้นมาผลิตซ้ าโดย
การสร้างให้มีนัยยะในการธ ารงอัตลักษณ์ของกลุ่ม เช่น ในกรณีที่มีผู้ได้รับความเจ็บป่วยและแพทย์
แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายหรือไม่ทราบถึงสาเหตุ ความเชื่อเรื่องผี จะถูกผลิตซ้ าขึ้นทันทีเพ่ือ
อธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้คนในชุมชน โดยการแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเซ่น
สรวงบูชา การร าผี เป็นต้น 

จากที่ได้กล่าวถึงพิธีกรรมต่างๆ ทั้งของกลุ่มชาติพันธุ์มอญและไทด า จะพบว่าบทบาทหน้าที่
ของประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผี ทั้งการเสนของชาวไทด าและการร าผีของชาวมอญ แต่ละกิจกรรม
นั้นล้วนแต่มีนัยยะส าคัญที่นอกจากจะเป็นการสร้างพ้ืนที่ให้คนในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันมาพบปะ
สังสรรค์แลกเปลี่ยนสารทุกข์สุขดิบกันเป็นประจ าแล้ว พิธีกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ยังมีพลังใน
การสร้างแรงยึดเหนี่ยวของกลุ่มคนให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งยังแฝงไว้ด้วยเรื่องของการปลูกฝังค่านิยม
เดิมและผลิตซ้ าทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกลุ่ม สร้างเอกลักษณ์และกระตุ้นความทรงจ าร่วมใน
ลักษณะเดียวกัน อีกท้ังยังสืบทอดความเชื่อเรื่องผีให้กับสมาชิกรุ่นใหม่ของกลุ่มที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
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การกลืนกลายทางวัฒนธรรมจนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ ถือ
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ปรากฏในรายงานของยุววิจัยฯ ท าให้ได้เห็นถึงมูลเหตุอันเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงกับระบบความเชื่อเรื่องผีของกลุ่มชาวไทด าและชาวมอญในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นที่ยุว
วิจัยฯ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งนอกจากนั้นแล้วข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
ตระหนักของเจ้าของวัฒนธรรมที่มีต่อผลที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง ที่ผู้คนในวัฒนธรรมได้
แสดงออกและมีความรู้สึกผ่านผลงานยุววิจัยฯ เพ่ือให้ได้เห็นปรากฏการณ์ท่ีมีความแตกต่างกันของแต่
ละพ้ืนที่ ซึ่งหากกล่าวถึงกระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะในที่นี้คือระบบความเชื่อเรื่องผีของชาวไทด าและชาวมอญ ข้อมูล
จากรายงานของยุววิจัยฯ ท าให้ผู้เขียนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาที่เป็นเหตุให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยน ได้แก่  

ระยะที่หนึ่ง เกิดขึ้นจากการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ ตามแนวคิดเรื่อง
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการแพร่กระจายวัฒนธรรมจากแหล่งวัฒนธรรมหนึ่งไปสู่อีก
แหล่งวัฒนธรรมหนึ่ง ดังตัวอย่างของการแพร่กระจายของพระพุทธศาสนาที่เผยแพร่เข้ ามาสู่ดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ด้วยหลักธรรมและเนื้อหาสาระอ่ืนๆ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะของความเป็น
รูปธรรม สามารถสอดประสานไปในวิถีเดียวกันกับระบบความเชื่อและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนพ้ืน
ถิ่น ดังนั้นจึงท าให้ศาสนาพุทธและความเชื่อเรื่องผี ขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้ทั้งในวิถีของชาวไททรงด า
และชาวมอญ ดังจะเห็นได้ว่า ในประเพณีพิธีกรรมหลายอย่างที่ชาวไทด าและชาวมอญจัดขึ้น จะมี
พระพุทธศาสนาเข้ามารวมอยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ด้วยเสมอ เช่น พิธีการแต่งงานที่ตอนเช้าจะนิยมน า
พระสงฆ์มาสวดมนต์เลี้ยงพระ เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์เจ้าภาพก็เริ่มพิธีกรรมเกี่ยวกับผี ซึ่งการประกอบพิธี
ดังกล่าวนี้เป็นที่นิยมและพบเห็นได้ในหลายพ้ืนที่ หรือจากที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นถึงต านานผีของชาว
มอญ ที่มีเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาพุทธเข้ามาผสมเป็นสาระหลักรวมอยู่ด้วย เป็นต้น และอีก
ประเด็นคือการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ซึ่งจากรายงานยุววิจัยฯ พบว่าการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ที่สืบเนื่องมาแต่ครั้งอดีตส่งผลให้เกิดการกลืนกลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ
ด้วยเช่นกัน ซึ่งการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ปรากฏขึ้น 
แต่ตัวอย่างจากข้อมูลจากผลงานยุววิจัยฯ ส่วนใหญ่จะน าเสนอให้เห็นเฉพาะภาพของเหตุการณ์ใน
ปัจจุบันที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายแต่งงานกับคนต่างวัฒนธรรม ธรรมเนียมต่างๆ ที่
เคยยึดถือปฏิบัติจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะฝ่าย
หญิงเมื่อแต่งงานก็จะเข้าสู่ครอบครัวของฝ่ายชาย จารีตที่เคยปฏิบัติก็จะต้องยึดถือและด าเนินรอยตาม
วิถีของฝ่ายชาย นอกจากนั้นการแยกครอบครัวออกไป ยังท าให้การสืบทอดความเชื่อและมรดกทาง
ชาติพันธุ์ขาดช่วงไปด้วย 

ระยะที่สองของการเกิดกระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมีผลต่อระบบความเชื่อเรื่อง
ผีของชาวไทด าและชาวมอญที่ปรากฏในผลงานยุววิจัยฯ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอัน
เป็นผลมาจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน แต่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน และส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อเรื่องผีของผู้คนและสังคม ซึ่งปรากฏในงานยุววิจัยฯ ได้แก่ 

1) ระบบการศึกษา ซึ่งข้อมูลจากรายงานยุววิจัยฯ ได้กล่าวถึงการที่รัฐบาลไทยได้มีการบังคับ
ให้ประชาชนทุกคนของรัฐจะต้องได้รับการศึกษา ดังนั้นชาวไทด าจึงจ าเป็นต้องให้ลูกหลานเรียน
หนังสือไทย และส่งเสริมให้มีการศึกษาที่สูง ท าให้มีชีวิตกับโลกภายนอกมากขึ้น เริ่มรู้จักผู้คนมากขึ้น 
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ดังนั้นในการด าเนินชีวิตประจ าวัน จึงค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป กระทั่งในที่สุดก็ถูกกลืนกลายให้เป็น
เหมือนคนไทย หรือจากข้อมูลในรายงานที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการศึกษาของไทย ที่ไม่ได้
มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชาวมอญ เนื้อหาสาระที่ถูกบรรจุอยู่ในต าราเมื่อน ามาสอนนักเรียนก็ยัง
เป็นเนื้อหาที่อยู่ห่างไกลจากสภาพแวดล้อมความเป็นจริงของชุมชนและท้องถิ่นที่เยาวชนอยู่อาศัย 
เป็นเนื้อหาที่มาจากศูนย์กลาง จึงส่งผลให้ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความเชื่อประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น
ไม่ได้ถูกถ่ายทอดหรือปลูกฝังให้เยาวชนและผู้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม จึงส่งผลให้ชุดความรู้ต่างๆ ใน
ท้องถิ่นที่ไม่ได้ถูกพูดถึงค่อยๆ ลบเลือนไปในที่สุด แต่ก็อาจจะมีอยู่บ้างในบางพ้ืนที่ที่ได้น าเนื้อหาใกล้
ตัวในท้องถิ่นน าไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน แต่เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับส่วนที่ไม่ได้น ามา
บูรณาการกับหลักสูตรแล้ว พบว่ายังเป็นส่วนน้อยในระบบการศึกษาไทยกระแสหลักในปัจจุบัน 

2) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจ  ในผลงานยุววิจัยฯ กล่าวว่า
เทคโนโลยีมีส่วนส าคัญต่อการดึงดูดความสนใจของเยาวชนให้เปลี่ยนทิศทางจากกรอบวิถีชีวิตความ
เชื่อที่ประพฤติปฏิบัติผ่านประเพณีพิธีกรรม ไปสู่เครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดใหม่ที่ถูกน าเข้ามา
แพร่กระจายและได้รับความนิยมภายในชุมชน เช่น คอมพิวเตอร์ เกมส์ ต่างๆ ดังนั้นการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นการสืบสานระบบความเชื่อและผลิตซ้ าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองจึงลดน้อยลง 
เช่น ข้อมูลจากโรงเรียนหัวยกระเจาพิทยาคม จ.กาญจนบุรี สัมภาษณ์ลุงชาวมอญ ได้แสดงทัศนะ
เกี่ยวกับประเด็นกล่าวนี้ว่า “เด็กรุ่นหลังไม่ค่อยสนใจที่จะเข้าร่วมพิธี มัวแต่สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ 
เล่นเกมส์ เมื่อก่อนสมัยลุงยังเด็กๆ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันหรือสายญาติตระกูลเดียวกัน
ต้องเข้าร่วมพิธี” และด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แพร่กระจายเข้าสู่ทุกท้องถิ่น ยังท าให้
เกิดรูปแบบวัฒนธรรมชนิดใหม่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมขึ้นใน ต.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี อีก
ด้วย เช่นการประกอบพิธีกรรมในขณะนี้ได้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้อ านวยความสะดวก มีการจัด
พิธีกรรมที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมการกินเลี้ยงแบบโต๊ะจีน เพ่ือความสะดวกในการจัดพิธีกรรม  
เป็นต้น  

จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจที่เป็นผลสืบเนื่องท าให้ชุมชน
ท้องถิ่นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตตามนโยบายรัฐ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่
ได้รับการศึกษาสูงขึ้น รู้จักเลือกที่จะใช้สอยเทคโนโลยีให้เหมาะกับศาสตร์ที่ตนได้เรียนรู้จนช านาญ ท า
ให้เกิดการประกอบอาชีพที่สามารถหารายได้และกอบโกยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผู้คนบางส่วน
ต้องอพยพจากถิ่นฐานเดิมไปสู่ดินแดนใหม่ที่สามารถหาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจได้ ส่งผลให้
ระบบความเชื่อเรื่องผีที่สมาชิกในครอบครัวจ าเป็นจะต้องเข้าร่วมพิธีกรรมครบทุกคนเป็นประจ าทุกปี
ต้องเปลี่ยนแปลงไป สมาชิกหลายคนในครอบครัวไม่สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้ เนื่องจากติดภารกิจ
ประกอบอาชีพในต่างท้องที่ ส่งผลให้ประเพณีพิธีกรรมขาดการผลิตซ้ า ไร้ผู้สืบทอดและสานต่อ ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสูญหายในที่สุด  

จากที่ได้น าเสนอให้เห็นถึงมูลเหตุที่เข้ามาปะทะประสานระหว่างความทันสมัยกับระบบความ
เชื่อเรื่องผีของชาวไทด าและชาวมอญ กระทั่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น พบว่าข้อมูลที่
น าเสนอได้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อ
ระบบความเชื่อเรื่องผีของชาวไทด าและชาวมอญด้วยเช่นกัน ข้อมูลจากโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จ.
ราชบุรี ได้น าเสนอให้เห็นว่า ถึงแม้ความเชื่อเรื่องผีของชาวมอญ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จากสายตาคน
นอกมองมายังกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่แห่งนี้ จะบอกว่าเป็นกลุ่มชาวมอญที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ได้
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เหนี่ยวแน่น แต่ในความเป็นจริงจากค าบอกเล่าของแม่เฒ่าชาวมอญพบว่า วิถีประเพณีพิธีกรรมของ
ชาวมอญ อ.บ้านโป่ง ก าลังตกอยู่ในช่วงขาดผู้สืบทอดอย่างจริงจังเช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที ่

จากกระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรมที่ก่อตัวขึ้นจากสภาวะทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 
ที่ได้ปะทะและประสานกับสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผ่านรูปแบบของประเพณีพิธีกรรมที่เชื่อมโยงกับ
ระบบความเชื่อเรื่องผี อันเป็นสิ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าและชาวมอญ ได้ส่งผล
กระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อความเชื่อเรื่องผีของชาวไทด าและชาวมอญทั้งสิ้น ในผลงานยุว
วิจัยฯ ได้พยายามน าเสนอให้เห็นทั้งการปะทะของวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมใหม่จากภายนอก ที่
ส่งผลให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์หลายชนิดที่ไม่เข้มแข็งเกิดความสูญเสีย สูญหายไปจาก
เจ้าของวัฒนธรรม และกระบวนการสอดประสานทางวัฒนธรรมที่ส่งผลให้เกิดการปรับประยุกต์ระบบ
ความเชื่อเรื่องผี ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ ยุคสมัยที่เกิดขึ้น เช่น ข้อมูลจากโรงเรียนห้วย
กระเจาพิทยาคม จ.กาญจนบุรี เสนอให้เห็นว่า ทั้งพิธีกรรม ความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผี
ของชาวไทด า ได้ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผู้คนและสังคม แต่ยังคงท าหน้าที่
หล่อหลอมระบบคิดของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าอยู่ในปัจจุบัน โดยการสะท้อนผ่านพิธีกรรม เช่น การปรับ
ประยุกต์องค์ประกอบต่างๆ ในพิธีกรรมการเสนเรือน ที่ขั้นตอนพิธีการในอดีตกับปัจจุบันยังคงมีความ
เหมือนกัน แต่สิ่งของที่น ามาประกอบพิธีจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งในเรื่องของเครื่องเซ่นและ
ผู้เข้าร่วมพิธีกรรม เช่น แต่เดิมใช้สาโท ปัจจุบันใช้เบียร์หรือเหล่ามาเซ่นไหว้ หมูที่ใช้สมัยก่อนบ้านไหน
จะเสนต้องหาลูกหมูมาเลี้ยงแล้วประกาศให้ทุกคนในครอบครัวรู้โดยทั่วกันว่าหมูตัวนี้จะใช้ประกอบพิธี
เสน แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว บางบ้านบางครอบครัว ประกอบอาชีพรับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ฯลฯ ที่ได้รับสืบทอดผีบรรพบุรุษที่น ามาบูชาไว้ จะท าการเสนก็ไปว่าจ้าง
เขียงหมูช าแหละมาให้ ซึ่งในอดีตหมู่เครือญาติจะต้องเป็นผู้ช าแหละเอง หรือปัจจุบันไม่ต้องสนใจว่า
หมูที่น ามาใช้นั้นจะต้องเป็นหมูตัวผู้หรือเปล่า แต่เป็นหมูเพศอะไรก็ได้  

ส าหรับในด้านการสืบทอดองค์ความรู้ในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับผีก็ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะทางสังคมที่ส่งผลต่อคนในกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกัน ดังข้อมูลในรายงานยุววิจัยฯ 
ที่เสนอไว้ว่าเมื่อก่อนนี้เวลาจะมีการประกอบพิธีกรรมลูกหลานทุกคนจะต้องเข้าร่วมพิธี แต่ปัจจุบัน
ลูกหลานที่เรียนอยู่หรือท างานต่างจังหวัดก็ไม่ได้เข้าร่วมพิธี หรือลักษณะการสืบทอดที่เปลี่ยนแปลงไป 
เช่น การสืบทอดผีในสายตระกูลที่ในอดีตลูกชายจะเป็นผู้รับผีเข้าบ้านและมีหน้าที่จัดพิธีเสน แต่
ปัจจุบันถ้าไม่มีลูกชายก็สามารถให้ลูกหญิงท าหน้าที่แทนได้ เป็นต้น 

จากการน าเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของระบบความเชื่อเรื่องผีในแต่ละพ้ืนที่นั้น ได้
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของความเชื่อเรื่องผีที่ยังคงมีความส าคัญกับวิถีการด าเนิน
ชีวิตของผู้คนทั้งสองกลุ่ม และบทบาทของความเชื่อเรื่องผีที่ยังคงสามารถผลิตซ้ าอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ด้วยมูลเหตุและปัจจัยที่ท าให้การกลืนกลายของ
ความเชื่อเรื่องผีในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน  ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลผลงานยุววิจัยฯ พบว่า 

กรณีชาวไทด า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อเรื่องผีที่ยังคงเหนียวแน่นอยู่คือ ความหนาแน่นของ
ประชากรชาวไทด า โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
มูลเหตุที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์การอพยพเคลื่อนย้ายครัวเรือนเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
และรัตนโกสินทร์ ท าให้ชาวไทด าปักหลักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและพ้ืนที่ติดต่อเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น ด้วยความหนาแน่นของประชากรชาวไทยด าที่มีความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันในพ้ืนที่เดียวกัน จึง
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ท าให้ความเข้มแข็งของระบบความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากอดีต จึงยังถูกผลิตซ้ าอย่างต่อเนื่องภายในกลุ่ม
ชาวไทด า มากกว่าชาวไทยด าที่กระจายกระจายอยู่ตามพ้ืนที่อ่ืน นอกจากนั้น ข้อมูลจากผลงานยุววิจัยฯ 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ได้เสนอข้อมูลว่า การผลิตซ้ า อัตลักษณ์เพ่ือสร้างความมีตัวตนของชาว
ไทด าในจังหวัดเพชรบุรี ยังถูกผลิตขึ้นผ่านการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทด า ณ อ าเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี และด้วยกระแสความนิยมของรัฐที่พยายามให้ความส าคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จึงท าให้ชาวไท
ด ากล้าที่จะแสดงอัตลักษณ์ของตนออกมาให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ ผ่านการแต่งกาย ประเพณี พิธีกรรม 
ภาษาและศิลปวัฒนธรรมอ่ืนๆ เป็นต้น  

แต่การแสดงอัตลักษณ์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับบางพ้ืนที่ เนื่องจากความแตกต่างทางอัตลักษณ์
ความเป็นไทด าที่ยังแสดงถึงความเป็นอ่ืน จึงท าให้เกิดปัญหากับคนในวัฒนธรรมกระแสหลักอยู่บ้าง เช่น
ข้อมูลจากผลงาน ยุววิจัยฯ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จ.กาญจนบุรี ได้เสนอข้อมูลในประเด็นนี้ว่า 
“ช่วงเวลาที่ผมถือก าเนิดและเติบโตขึ้นมาท่ามกลางกระแสของวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นและไทยทรงด า ตอน
ช่วงเด็กสมัยเรียนประถมศึกษา ผมไม่เข้าใจอะไรมากนักเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของวัฒนธรรมทั้ง 2 ฝ่าย 
หลายครั้งแม่พาผมไปร่วมพิธีกรรมต่างๆ ของไทยทรงด า เช่น พิธีงานศพ พิธีเสนเรือนและงานแต่งของ
ญาติ จวบจนกระทั่งศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วง 2 ปีนี้ กระแสความขัดแย้งเริ่มรุนแรงมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นที่แยกเป็นฝ่ายไทยท้องถิ่นกับฝ่ายไททรงด า เรื่องวัยรุ่นทั้งสองฝ่าย
ทะเลาะวิวาทกัน ยกพวกตะลุมบอนกันในงานต่างๆ การดูถูกเหยียดหยามในพิธีกรรมของไททรงด าจาก
ชาวไทยท้องถิ่น” ในกรณีของชาวไทด าผู้เขียนพบว่า ปัจจัยด้านพ้ืนที่การอยู่อาศัยของชาวไทด าที่อยู่ไกล
และใกล้ศูนย์กลางกรุงเทพฯ เช่น ชาวไทด าในจังหวัดนครปฐมไม่ได้ส่งผลรุนแรงต่อการกลืนกลายทาง
วัฒนธรรมของชาวไทด า ผู้เขียนพบว่าชาวไทด าในจังหวัดนครปฐม ยังคงมีความพยายามในการผลิตซ้ าและ
ถ่ายทอด สืบสานอัตลักษณ์ของตนผ่านสื่อชนิดต่างๆ เช่น การก่อตั้งสมาคมชาวไทด า การปลูกสร้างบ้าน
เลียนแบบของเก่าฯ เพ่ือบ่งบอกความเป็นไทด า การแต่งกายหรือการประกอบพิธีกรรม ทั้งนี้ กระบวนการ
ก่อรูปอัตลักษณ์ของชาวไทด าในพ้ืนที่ต่างๆ เหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านอ่ืนด้วยเช่นกัน เช่น ได้รับ
เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ กระแสของการท่องเที่ยว หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุน 
เป็นต้น 

กรณีชาวมอญ จากการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในหนังสือมอญในแผ่นดินสยาม(มนธิรา ราโท,  
2552) ได้กล่าวถึงสภาพทางภูมิศาสตร์เรื่องสถานที่ตั้งของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ที่มีส่วนส าคัญในการ
ส่งผลให้เกิดการกลืนกลายทางอัตลักษณ์ของความเป็นมอญที่แตกต่างกันไป ดังตัวอย่างชุมชนมอญ อ.
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นชุมชนที่มีชาวมอญอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และด้วยความเป็นต าบลที่ตั้งอยู่
ห่างจากตัวเมือง เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก จึงท าให้การปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในต าบลกับสังคม
ภายนอก(ในเมือง)เป็นไปได้ยาก การรับอิทธิพลของเทคโนโลยีความทันสมัยจากศูนย์กลางที่
แพร่กระจายเข้ามาจึงมีอยู่น้อย เมื่อเทียบกับชาวมอญที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ศูนย์กลาง เช่น จ.
สมุทรสงคราม จ.สมุทรปราการ ที่มีการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มอ่ืน โดยเฉพาะกลุ่มคนไทย
ภาคกลางได้อย่างสะดวก จึงเกิดการรับวัฒนธรรมชนิดใหม่เข้ามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมดั้งเดิม 
จนส่งผลให้วิถีการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสสังคมเมืองในแบบฉบับภาค
กลางไปด้วย ดังนั้นด้วยปัจจัยทางสภาพภูมิศาสตร์ถิ่นฐานที่ตั้งของชาวมอญ ต.บ้านม่วง จ.ราชบุรี จึง
ท าให้กระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรมของชาวมอญแห่งนี้จึงด าเนินไปอย่างช้าๆ กว่าชาวมอญใน
ชุมชนอ่ืนที่มีอาณาเขตใกล้ชิดชุมชนศูนย์กลางการปกครอง 
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ข้อมูลจากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี เสนอให้เห็นว่าศูนย์รวมจิตใจในที่นี้คือ “วัด” 
เป็นสถานที่ส าคัญในการท าหน้าที่ยึดเหนี่ยวและธ ารงอัตลักษณ์ของชาวมอญได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจาก
วิถีชีวิตและส านึกทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อความเชื่อเรื่องผี ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของชาวมอญนั้น 
มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาเข้ามาปะปนอย่างเข้มข้นรวมอยู่ด้วย ข้อมูลจากผลงานยุววิจัยฯ 
เสนอว่า “ชุมชนมอญในอ าเภอท่ามะกาไม่มีวัดมอญ ต่างจากชุมชนที่บ้านม่วง ซึ่งมีวัดม่วง วัดใหญ่นคร
ชุมน์ ที่เป็นศูนย์รวมในการสืบสานประเพณี พระชาวไทยเชื้อสายมอญที่บวชในวัดอ าเภอท่ามะกา บางรูป
ที่พ่อ แม่ มีความเคร่งครัด เลื่อมใสในประเพณีมอญ จะต้องขออนุญาตไปจ าพรรษาที่วัดม่วง วัดใหญ่นคร
ชุมน์ อ าเภอบ้านโป่ง เนื่องจากจะได้เรียนคัมภีร์ บทสวดทางพระพุทธศาสนาแบบมอญ” และด้วยกระแส
ความนิยมของรัฐที่เข้าไปบริหารจัดการกับกลุ่มชาติพันธุ์มอญให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมวงกว้าง 
ส่งผลให้อัตลักษณ์ของชาวมอญเป็นที่รู้จักผ่านสื่อที่ให้ความสนใจในกิจกรรมประเพณีและพิธีกรรม ดัง
ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การร าผีมอญ การจัดประเพณีสงกรานต์ การบวชกระแบบมอญ การแต่ง
กาย การละเล่นและการแสดงของชาวมอญ จนกระทั่งรวมตัวก่อตั้งเป็นสมาคมหรือพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
กระบวนการน าเสนอผ่านสื่อที่ภาครัฐได้เข้าไปบริหารจัดการกับวิถีชีวิตชาวมอญ กลายเป็นอีกหนทางหนึ่ง
ที่ท าให้ชาวมอญยังคงผลิตซ้ าและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์เดิมไว้ได้อย่างดี ในขณะเดียวกันชาวมอญก็ได้ก่อ
รูปอัตลักษณ์แบบใหม่ขึ้นมาเพ่ือเหตุผลทางเศรษฐกิจ และเพ่ือเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เข้า
มาปะทะกับกลุ่มชาติพันธุ์มอญตลอดเวลา ดังนั้นจากการศึกษาข้อมูลความแตกต่างของเหตุและปัจจัย 
ได้แก่ ความหนาแน่นของประชากร การก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ กระแสความนิยมของรัฐ สภาพ
ทางภูมิศาสตร์ และการมีศูนย์รวมจิตใจของชาวไทด าและชาวมอญ จึงเป็นภาพสะท้อนที่ท าให้เห็นถึงการ
ปะทะต่อรองและช่วงชิงอัตลักษณ์ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อระบบความ
เชื่อเรื่องผีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าและมอญในแต่ละพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 

 
สรุป 

จากการน าเสนอบทความการสังเคราะห์ผลงานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ้ืนที่ภาคกลาง 
ในประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าและมอญในบทสังเคราะห์นี้ ถือเป็นเครื่อง
ยืนยันได้ว่าภายใต้บริบทของความเป็นไทยที่ถูกประกอบสร้างขึ้นบนดินแดนแห่งนี้ ล้วนอุดมไปด้วย
ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นจากผลิตผลของผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ ซึ่งด ารงวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันสืบเนื่องมาแต่ครั้งอดีต ดังที่เราจะพบเห็นได้ผ่านสัญลักษณ์
ทางวัฒนธรรม อันได้แก่ ภาษา วัฒนธรรม เครื่องแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตปฏิบัติ 
รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนท าหน้าที่ ในการช่วงชิงพ้ืนที่และนิยาม
ความหมายของความมีตัวตนให้แก่ผู้คนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะในที่นี้คือ ระบบ
ความเชื่อเรื่องผีในกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าและมอญ ที่ยังคงมีการผลิตซ้ าวัฒนธรรมโดยคนในวัฒนธรรม 
และบางส่วนเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของคนนอกวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าและประโยชน์หรือกลุ่มที่เข้า
มาเพ่ือตักตวงผลประโยชน์บางประการ อาทิ รัฐ เอกชน หน่วยงาน องค์กร ฯลฯ และอีกในหลายพื้นที่
ก็ถูกกลืนกลายท าให้ระบบความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อผี จ าต้องเจือจาง สูญสลายหรือต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนทั้งรูปลักษณ์และความหมายให้มีความเท่าทันและสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมชนิด
ใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการปะทะสังสรรค์กับวัฒนธรรมกระแสหลักของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน 
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อย่างไรก็ตาม จากการสังเคราะห์ระบบความเชื่อเรื่องผีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าและมอญดังที่
กล่าวมา ท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า แท้จริงแล้วนั้นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ด ารงอยู่และบางส่วนได้สูญสลาย
หรือปรับตัวผ่านสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมชนิดใหม่ที่น ามาจากผลิตผลของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ 
เพ่ือให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มชาติพันธุ์และผู้คนต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ภาค
กลางและส่วนต่างๆ ของโลก ล้วนมีการผสมผสานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันและกันมา จน
กลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มตนเองมาโดยตลอด ดังจะเห็นว่าระบบความเชื่อเรื่องผีที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมใน
ภูมิภาค ถูกผนวกเข้ากับพุทธศาสนาที่รับเข้ามาใหม่ และมีการจัดแบ่งพ้ืนที่กั บศาสนาอ่ืนๆ ทั้งฮินดู 
อิสลาม คริสต์ ฯลฯ เพ่ือให้ผู้คนได้น้อมน ามายึดถือปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ การท าให้ผู้คนใน
สังคมด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้กรอบความเชื่อและศาสนาที่ตนยึดถือศรัทธา แต่รูปแบบ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและจารีตปฏิบัติต่างๆ ที่ผู้คนแต่ละกลุ่มได้แสดงออกมานั้น ได้แฝงไว้ซึ่งการแสดง
ภาพของอัตลักษณ์หรือผลิตซ้ าจิตส านึกของคนในกลุ่ม เพ่ือการยึดมั่นในเผ่าพันธุ์ของตน อันจะเป็นการ
สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันบนวิถีสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป  
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