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The purpose of this research study was to investigate the functions of Tak 

Bat Pra Roi Thang Rua tradition of the Mon People who lived in Lat Krabang in the 
Bangkok metropolitan area. The data were collected through fieldwork by interviews and 
participatory observation. The data were analyzed based on the theory of functions. 
Then, they were concluded and descriptively reported. The findings revealed that the 
Tak Bat Pra Roi Thang Rua tradition was comprised of the following functions. First, it 
has inherited and upheld traditional practices in Buddhism. Due to the fact that the Mon 
People are fervent Buddhists, they maintain all stages of the practice and the essence of 
the Tak Bat Pra Roi Thang Rua tradition. Secondly, it builds up the unity of Mon People 
in the community from the level of family up to lineage and community. The Mon People 
are aware that they have love, unity, and pride in their own ethnic group. Third, it 
functions as a cultural capital that they can invest in to boost tourism and bring a large 
income into their community and the government sector. Fourth, it shows their identity as 
the Mon People at Lat Krabang as an ethnic group. Even though they are diversified, 
they are unified in terms of the functions of Tak Bat Pra Roi Thang Rua with pride in their 
own culture. Through the traditional practice of Tak Bat Pra Roi Thang Rua, the Mon 
People celebrate and entertain themselves in their community, as well as those tourists 
who participated in their activities during the tradition. 
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บทที ่1  

บทน า  

ภมูิหลัง 
 ชาวมอญอพยพเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยไ์ทย ตัง้แต่สมัย
อยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ จากหลกัฐานท่ีทางการไทยไดบ้นัทึกไว ้การอพยพ
ครัง้แรกในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราชเรื่อยมาจนถึงสมัยรชักาลท่ี 3 การอพยพเข้ามาตั้ง            
ถ่ินฐานในประเทศไทยแตล่ะครัง้พระมหากษัตรยิไ์ทยจะพระราชทานท่ีดินและสิ่งก่อสรา้งบา้นเรอืน
อยูอ่าศยั โดยชาวมอญท่ีอพยพเขา้มาในสมยัอยุธยาสว่นใหญ่จะไดร้บัโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้บา้นเรอืน
บริเวณริมแม่น ้าใกล้พระนครหรือชานพระนคร ส่วนชาวมอญท่ีอพยพมาสมัยธนบุรีและ
รตันโกสินทร ์จะได้รบัโปรดเกลา้ฯ ให้ตั้งบ้านเรือนบริเวณชายฝ่ังลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้า               
แม่กลองและแม่น า้ท่าจีน ตัง้แต่เมืองนนทบุรี ปทุมธานีจนถึงสมุทรปราการ เน่ืองจากสะดวก             
ต่อการสญัจรและมีความอุดมสมบูรณใ์นการด ารงชีวิต การตัง้ชุมชนมอญในสมัยก่อนจะแต่งตัง้
หวัหนา้ชาวมอญใหดู้แลปกครองกันเอง ใหส้ิทธิเสรภีาพในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและ
ประกอบอาชีพโดยอิสระ (สภุรณ ์ โอเจรญิ, 2541, น. 14) 
 การอพยพในสมัยกรุงธนบุรี เจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง) ได้น  าชาวมอญเข้ามาพึ่ง            
พระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระ
ราชหตัถเลขา เลม่ 2 ตอน 1 บนัทกึไวว้า่ การอพยพของชาวมอญในครัง้นี ้ไดร้บัการโปรดเกลา้ฯ ให้
ตัง้บา้นเรอืนอยูท่ี่ปากเกรด็ แขวงเมืองนนทบุรี และสามโคก แขวงเมืองปทุมธานี การอพยพครัง้นี ้
ท  าใหมี้กลุม่ชาวมอญ 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่มอญเก่า คือ กลุม่ของพระยารามญัวงศท่ี์อพยพมาตัง้แต่
สมัยอยุธยาและกลุ่มมอญใหม่ คือ กลุ่มของพระยามหาโยธา (เจ่ง) ท่ีอพยพเขา้มาในสมัยกรุง
ธนบุรเีรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรตันโกสินทร ์ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 
โปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จกรมพระราชวงับวรมหาเสนานุรกัษ ์สรา้งปอ้มปราการท่ีปากน า้ ในครัง้นีไ้ด้
แบ่งพื ้นท่ีแขวงกรุงเทพมหานครกับแขวงเมืองสมุทรปราการ รวมกันตั้งเป็นเมืองใหม่ แล้ว
พระราชทานช่ือวา่ “เมืองนครเขื่อนขนัธ์” (อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ) และใหย้า้ย
ครวัมอญเมืองปทุมธานี พวกเจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง) ไปสรา้งเมืองและป้อมค่าย จากนัน้จึง
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้สมิงทอมา บุตรเจา้พระยามหาโยธา (เจ่ง) เป็นพระยานครเข่ือนขนัธร์ามัญชาติ
เสนาบดีศรสีทิธิสงคราม ผูร้กัษาเมือง (กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2535, น. 193) 
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 ในสมัยรตันโกสินทรมี์การอพยพของชาวมอญอีก 2 ครัง้ คือสมัยพระบาทสมเด็จ   
พระพุทธเลิศหลา้นภาลยัและสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั พระมหากษัตริยท์ัง้สอง
รชักาลโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญท่ีอพยพมา อาศัยอยู่ ท่ีเมืองนครเขื่อนขันธ์ ท าให้เมืองนคร                                  
เข่ือนขนัธ์เป็นเมืองท่ีมีกลุม่ชาวมอญขนาดใหญ่กลุม่หนึ่งในพืน้ท่ีลุม่แม่น า้เจา้พระยา (ทิพากรวงศ์
มหาโกษาธิบดี, 2547, น. 37) ชาวมอญนครเข่ือนขนัธ์ยงัคงรกัษาวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 
ภาษา การแต่งกาย และอัตลกัษณ์ความเป็นมอญไวอ้ย่างเหนียวแน่น เม่ือยา้ยถ่ินฐานไปยงัท่ีใด                  
ก็จะน าอัตลักษณ์มอญ เหล่ า นี ้ติดตัวไปด้วยเสมอ  ดังเช่น  ในชุมชนมอญลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 
 ชุมชนมอญเขตลาดกระบังเป็นกลุ่มชุมชนมอญท่ีอพยพจากเมืองนครเขื่อนขันธ ์
รามัญ สาระพนัธุ์  (การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 เมษายน 2561) ประธานชุมชนเลียบคลองมอญ 
กลา่ววา่ ชาวมอญอพยพมาอาศยัอยู่ท่ีลาดกระบงัเน่ืองจากการขุดคลองสายต่างๆ เพื่อเพิ่มพืน้ท่ี
ในการท านา ประกอบกบัพืน้ท่ีท านาท่ีอ าเภอพระประแดงเริ่มแออดัจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมาก
ขึน้ จึงตอ้งแสวงหาพืน้ท่ีท ากินใหม่ ขอ้มูลดังกล่าวสอดคลอ้งกับสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน 
(โครงการสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน , 2551, น. 108) ท่ีได้อธิบายว่า ในสมัยรชักาลท่ี 5             
มีนโยบายการขดุคลองประเวศบุรรีมย ์เพื่อเช่ือมการคมนาคมระหวา่งแม่น า้เจา้พระยาบรเิวณดา้น
ใตข้องกรุงเทพฯ กับแม่น า้บางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยขุดต่อจากคลองพระโขนงเขตประเวศ 
กรุงเทพฯ แลว้ไหลไปทางทิศตะวันออกผ่านเขตลาดกระบัง ทัง้นีไ้ดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหเ้จ้าพระยา            
สุรวงศไ์วยวัฒน์ (วร บุนนาค) เป็นผูอ้  านวยการขุดและพระยาด ารงราชพลขันธ์ (จุ ้ย  คชเสนี)              
ซึ่งเป็นเจ้าเมืองนครเขื่อนขันธ์เป็นแม่กองในการขุด มีการจ้างแรงงานชาวจีนและชาวมอญขุด             
โดยใหร้าษฎรช่วยค่าใชจ้่ายในการขุดและไดร้บัผลประโยชนจ์ากการจบัจองท่ีดินสองฝ่ังคลองเป็น
ค่าตอบแทน  ดงันัน้ชาวจีนและชาวมอญจึงจับจองพืน้ท่ีลงหลกัปักฐานท ากินบริเวณลาดกระบัง
นั่นเอง  
 ชุมชนมอญลาดกระบงัเป็นชุมชนท่ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิคลองล  าปลาทิวและคลองมอญตดั
ท่ีผา่นชุมชน การเดินทางสญัจรไปมาในอดีตจึงใชเ้รอืเป็นหลกั การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
ชาวมอญใช้เรือเป็นพาหนะในการน าข้าวขึน้สู่ยุ ้งฉาง การรบับิณฑบาตของพระสงฆ์ใช้เรือ
บิณฑบาตไปตามล าคลองในชุมชน รวมถึงการเดินทาง การคา้ขายและการขนส่ง ดังนัน้เรือจึง
พาหนะส าคญัในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ปัจจุบนัความเจรญิกา้วหนา้ของสงัคมเปลี่ยนไป 
มีถนนหนทางตัดขึน้หลายสาย ท าใหก้ารสัญจรไปมาสะดวกสบายมากขึน้ รถจึงกลายมาเป็น
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พาหนะหลกัในการเดินทาง ท าใหก้ารใชเ้รอืลดนอ้ยลงอย่างรวดเรว็ เรอืประเภทต่างๆ จึงกลายเป็น
อดีตและน ามาเก็บไวใ้นพิพิธภณัฑเ์รอื ณ วดัสทุธาโภชน ์

 ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ เป็นประเพณีท าบุญท่ีส  าคัญของชาวมอญ
ลาดกระบงัท่ีปฎิบัติสืบทอดกันมายาวนาน นายมั่น  สอางค ์(การสื่อสารส่วนบุคคล, 20 ตุลาคม 
2562)  อาย ุ86 ปี กลา่วว่า ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเป็นประเพณีท่ีปฏิบติัสืบทอดตัง้แต่
จ  าความไดแ้ละปฏิบติัสบืมาทุกปีจนถึงปัจจุบนั ทัง้นีป้ระเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือจะก าหนด
จดัขึน้ในอาทิตยแ์รกของหลงัวนัออกพรรษา มีพระสงฆม์ากกวา่ 100 รูป ซึ่งไดร้บัการนิมนตจ์ากวดั
ในชุมชนใกล้เคียง ลงเรือเพื่ อรับบิณฑบาตไปตามคลองล าปลาทิวผ่านชุมชนชาวมอญ                           
มีพุทธศาสนิกชนจ านวนมากมารอท าบุญตกับาตร งานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงเชา้พระสงฆล์งเรอืรบับิณฑบาต ช่วงกลางวนัเป็นพิธีถวายภตัตาหารเพลแด่
พระสงฆ ์และช่วงบา่ยเป็นกิจกรรมแขง่เรอืพายพืน้บา้น ปราณีต  อนงค ์(การสื่อสารสว่นบุคคล, 28 
ตลุาคม 2561) ใหร้ายละเอียดวา่ ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืจะจัดขึน้ตลอดทัง้วนั โดยเริ่ม
จากช่วงเชา้ตรูเ่วลาประมาณ 06.00 น. พระสงฆจ์ะลงเรอืเพื่อรบับิณฑบาตจากพทุธศาสนิกชน ทัง้
ชาวไทยและชาวมอญทัง้ 6 ชุมชน ตลอดสองฝ่ังคลองมีพทุธศาสนิกชนท่ีมารว่มท าบุญจ านวนมาก
เพราะเช่ือว่าเป็นการท าบุญเน่ืองในวนัออกพรรษาท่ีมีอานิสงสผ์ลบุญอย่างมาก ทัง้นีล้กูชายและ
หลานชายแต่ละครอบครวัจะลงเรือเพื่อพายเรือใหก้ับพระสงฆด์ว้ยความสมัครใจและตระหนกัรู ้
หน้าท่ีของตน ส่วนลูกสาวและหลานสาวจะช่วยเตรียมส ารบัคาวหวานในครอบครวัและสาย
ตระกลูของตน  
 การถวายส ารบัคาวหวานแด่พระสงฆม์ากกว่า 100 รูป จะเริ่มพิธี เม่ือรบับิณฑบาต
เสร็จประมาณ 11.00 น. เป็นการถวายภัตตาหารเพลด้วยชุดส  ารบัคาวหวานท่ีสวยงามและ
หลากหลายรูปแบบมากกว่า 100 ชุด โดยเฉพาะชุดส  ารบัคาวหวานของเจ้าจอมมารดากลิ่น              
เม่ือครัง้ท่ีท่านเคยมารว่มรบัเป็นเจา้ภาพจัดส  ารบัคาวหวานถวายพระสงฆ ์ในประเพณีตกับาตร           
พระรอ้ยทางเรอื ต่อมาไดเ้ก็บรกัษาส ารบันีไ้วเ้ป็นอย่างดี ส  ารบัคาวหวานเหลา่นีจ้ะน ามาจดัถวาย
พระสงฆเ์ฉพาะในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเทา่นัน้ ทัง้นีแ้ต่ละส  ารบัจะตอ้งมีเจา้ภาพ
จากแต่ละครอบครวั แต่ละสายตระกูลท่ีรบัจองส  ารบัถวายพระสงฆ ์ลกูหลานจะท าหนา้ท่ีใหก้ับ
ครอบครวัสายตระกลูของตน พบปะญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู และรว่มกนัท าบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริ
มงคล ความเป็นหนึ่งเดียวของครอบครวัสายตระกูลและความศรทัธาในการท าบุญของชาวมอญ 
การถวายส ารบัคาวหวานจึงตอ้งน าอาหารท่ีดีท่ีสดุ ส  ารบัตอ้งงดงามท่ีสดุ ชาวมอญจะใสใ่จในทุก
รายละเอียดว่าจะตอ้งน าสิ่งท่ีดีท่ีสดุมาท าบุญในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือในแต่ละปี
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และช่วงสดุทา้ยคือ  ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแข่งขนัเรือพายพืน้บา้น ซึ่งเรอืท่ีใชเ้ป็นเรอืท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งถ่ิน และกิจกรรมกีฬาพืน้บา้นทางน า้ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสรา้งความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และ
สรา้งความสามคัคีใหก้บัคนในชุมชน  
 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื เป็นประเพณีทอ้งถ่ินของชาวมอญลาดกระบงัท่ีเกิด
จากความรว่มมือรว่มใจของชุมชนมอญทัง้ 6 ชุมชน คือชุมชนเลยีบคลองมอญ ชุมชนล าปลาทิว                       
ชุมชนมิตรสมัพนัธ์  ชุมชนทิวไผ่พฒันา ชุมชนวดัทิพพาวาส และชุมชนคลองสองตน้นุ่น ท่ีรว่มกัน
ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน เป็นประเพณีท่ีแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรทัธาในพระพุทธศาสนา    
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตนท่ีน่าสนใจและน่าจะมีบทบาทส าคัญต่อชุมชน ท าใหผู้ ้วิจัยสนใจศึกษา
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืวา่มีบทบาทหนา้ท่ีส  าคญัอยา่งไร 

ความมุ่งหมายของงานวจิัย 
 เพื่ อศึกษาบทบาทหน้าท่ีของประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือต่อชุมชนมอญ
ลาดกระบงั 

ความส าคัญของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบและขั้นตอนของ
ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญลาดกระบัง เพื่อใหท้ราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของ
ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือและเข้าใจลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชุมชนมอญ
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ
ของชุมชนมอญลาดกระบงั ผูว้ิจยัจ ากดัขอบเขตของการวิจยัเป็น 3 ประเด็น ดงันี ้
 1. ด้านพืน้ท่ีในการวิจัย ผูว้ิจัยจะลงเก็บขอ้มูลภาคสนามท่ีชุมชนมอญลาดกระบัง                
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ชุมชนเลียบคลองมอญ ชุมชนล าปลาทิว  ชุมชนมิตร
สมัพนัธ ์ ชุมชนทิวไผพ่ฒันา ชุมชนวดัทิพพาวาส และชุมชนคลองสองตน้นุน่  
 2. ดา้นระยะเวลา  ในการเก็บขอ้มูลภาคสนามเพื่อการศึกษาวิจัย ผูว้ิจัยจะเก็บขอ้มูล
ระหวา่งปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 แลว้ศกึษาวิเคราะห ์โดยใชก้รอบแนวคิดทางคติชนวิทยา 
 3. กลุ่มวิทยากรผูใ้หข้อ้มูล  ได้แก่ ผูน้  าชุมชน ปราชญ์ ผูรู้ ้ผู ้เช่ียวชาญในชุมชนและ
ผูเ้ขา้รว่มประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืของชุมชนมอญลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ
ของชาวมอญลาดกระบงั ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามล าดบัดงันี ้
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวบรวมขอ้มูลวิชาการ               
ต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับวิถีชีวิตมอญ ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ 
และประวติัของชุมชนมอญลาดกระบงั  
 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลจากภาคสนามโดยการสงัเกตและ
สัมภาษณ์อย่างมีส่วนร่วม ในประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือของชุมชนมอญลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2561, 20 ตลุาคม 2562 และ 4 ตลุาคม 2563 
 3. ศกึษาเรยีบเรยีงและวิเคราะหข์อ้มลู 
 4. สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 5. น าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้แบบพรรณนาวิเคราะห ์

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ หมายถึง ประเพณีท าบุญตกับาตรพระสงฆ ์100 
รูป ทางเรอืในวนัท าบุญออกพรรษาของชุมชนมอญลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร   
 ชาวมอญลาดกระบัง หมายถึง กลุม่ชาวมอญในชุมชนมอญเขตลาดกระบัง ไดแ้ก่ 
ชุมชนเลียบคลองมอญ ชุมชนล าปลาทิว  ชุมชนมิตรสมัพันธ์  ชุมชนทิวไผ่พัฒนา ชุมชนวัดทิพ             
พาวาสและชุมชนคลองสองตน้นุน่  
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บทที ่2 

สภาพสังคมวัฒนธรรมชาวมอญและแนวคิดทฤษฎี   

 การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับบทบาทหนา้ท่ีของ
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืของชุมชนมอญลาดกระบงั โดยจ าแนกเป็นประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้            
 1. ประวติัความเป็นมาของชาวมอญในสงัคมไทย 
     2. ประวติัความเป็นมาของชุมชนมอญลาดกระบงั  
 3. แนวคิดทฤษฎีบทบาทหนา้ท่ีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ประวัติความเป็นมาของชาวมอญในสังคมไทย 
 มอญเป็นชนชาติเก่าแก่และมีอารยธรรมท่ีรุง่เรืองชนชาติหนึ่ง ดงัท่ี สภุรณ์  โอเจริญ 
(2541, น. 13) กล่าวถึงความเป็นมาของชนชาติมอญว่า นักภูมิศาสตรอ์าหรบัเรียกมอญว่า 
“รามญัประเทศ” (Ramannadesa) หมายถึง "ประเทศมอญ" ค านีเ้พีย้นมาจากค าศพัทโ์บราณของ
มอญ คือ "รามัญ" (Rmen) ซึ่งเป็นค าท่ีใช้เรียกตัวเองของมอญ แต่พม่าเรียกมอญว่า "ตะเลง" 
(Talaing) ซึ่งเพีย้นมาจากค าว่า Telangana อันเป็นแคว้นหนึ่งทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศอินเดีย  สว่นนาม “รามัญ” พบเก่าท่ีสดุในมหาวงัสะของสิงหล ในสมัยพระเจา้จานสิตา
แห่งพุกาม พบค านีใ้นศิลาจารกึมอญ เขียนออกเสียงว่า “รมีง” ซึ่งในจารกึนัน้ ก็พบค าเรียกพม่า
อ่านว่า “มิรมา” อีกดว้ย ส่วนในสมัยหงสาวดี พบจารกึแผ่นทอง อ่านว่า “รมัน” คลา้ยกับท่ีไทย
เรียก รามัญ ส่วนในเขตรามัญเทสะ จะเรียกว่า “มัน” หรือ “มูน” ซึ่งใกลก้ับค าว่า “มอญ” ใน
ภาษาไทย โดยอาณาจักรมอญก่อตัง้ขึน้ทางตอนใตข้องประเทศพม่าเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อน
ครสิตกาล ตลอดระยะเวลากวา่ 700 ปีของการก่อตัง้อาณาจักร มอญผ่านทัง้ยคุรุง่เรืองและตกต ่า 
กระทั่งอาณาจกัรลม่สลายลง เม่ือเสียเอกราชและถูกรวมเขา้เป็นสว่นหนึ่งของประเทศพม่า เม่ือปี 
พ.ศ. 2300 เป็นเหตุใหช้าวมอญอพยพเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยไ์ทย
นบัตัง้แตส่มยัอยธุยาเรื่อยมา   
 ชาวมอญอพยพเข้าสู่ประเทศไทยและเข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทย               
เพราะประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพ พระมหากษัตริยข์องไทยเต็มพระทยัในการตอ้นรบั     
ทุกโอกาส ทัง้มอญเองก็มีความคุน้เคยกับเสน้ทางเขา้สูป่ระเทศไทยเพราะพม่าเกณฑเ์ขา้มารบ     
กับไทยบ่อยครัง้ รวมถึงสภาพแวดลอ้มทางธรรรมชาติ ลกัษณะทางสงัคมยังคลา้ยคลงึกัน  คือ       
มีลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบเดียวกัน ประชากรมีอาชีพทางเกษตรกรรม มีความ
เป็นอยู่และอาหารการกินคล้ายคลึงกัน และท่ีส  าคัญ คือ นับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน               
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เม่ือตอ้งการหาท่ีตัง้หลกัแหลง่ใหม่ ชาวมอญจึงเลือกท่ีจะอพยพเขา้สูป่ระเทศไทย เพราะเม่ือเขา้
มาแลว้ สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมใหม่ไดง้า่ย (องค ์บรรจุน, 2550, น. 20)  
 การอพยพของชาวมอญเขา้สูป่ระเทศไทย พบว่ามีการอพยพในลกัษณะต่างๆ ดงัท่ี 
สภุรณ ์ โอเจรญิ (2541, น. 45) สรุปไว ้ดงันี ้ 
 1. เขา้มาในฐานะเป็นเชลยสงคราม เช่น การอพยพของชาวมอญ ในปี พ.ศ.2138 ครัง้ท่ี
สมเด็จพระนเรศวร  ยกกองทัพไปตีหงสาวดี แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ เม่ือยกกองทพักลบั พระองคไ์ด้
กวาดตอ้นครอบครวัมอญ ในเมืองหงสาวดีเขา้มาเป็นเชลยเป็นจ านวนมาก 
 2. เขา้มาโดยการหลบหนีออกจากกองทพัพม่า ซึ่งมกัเกณฑช์าวมอญไปท าสงครามอยู่
เสมอ เช่น การอพยพของชาวมอญในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ราว พ.ศ. 2205 ท่ีพม่าเกณฑช์าว
มอญไปรบศกึฮ่อ 
 3. เขา้มาในฐานะผูล้ีภ้ยัทางการเมือง ภายหลงัจากการก่อกบฏและถกูปราบปราม เช่น 
การอพยพเขา้มาในสมัยพระเจา้ปราสาททอง หรือเขา้มาเม่ือไม่พอใจในภาวะความเป็นอยู่  เช่น 
การอพยพเขา้มาในสมยัรชักาลท่ี 2 แหง่กรุงรตันโกสนิทร ์ 
 อยา่งไรก็ตาม สว่นใหญ่ชาวมอญจะอพยพเขา้มาดว้ยความสมัครใจและฐานะผูล้ีภ้ยั 
ทางการเมืองมากกวา่การถกูกวาดตอ้นเป็นเชลย ชาวมอญท่ีอพยพเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
และตัง้ถ่ินฐานตามหลกัแหลง่ตา่งๆ ในอาณาจกัรไทย ดงัสรุปจากหนงัสอื ไทยรบพม่า พบวา่มีการ
อพยพทัง้สิน้ 9 ครัง้ คือ ในสมยัอยธุยา 6 ครัง้ สมยัธนบุร ี1 ครัง้ และสมยัรตันโกสนิทร ์2 ครัง้  ดงันี ้
กรมพระยาด ารงราชานภุาพ (2515, น. 662-665) 
 ครัง้ท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2082 เม่ือพระเจา้ตะเบ็งชะเวตีตี้เมืองหงสาวดีแตก ชาวมอญจ านวน
มากจึงอพยพเขา้สูก่รุงศรอียธุยา พระกษัตรยิโ์ปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้บา้นเรอืนอยูแ่ถบเมืองกรุงศรอียธุยา
ชัน้นอก และตอ่มา ในปีพ.ศ. 2084 ราชวงศต์องอู ไดเ้ขา้ตีเมืองเมาะตะมะแตก ชาวมอญจึงอพยพ
เขา้มาอีกเป็นจ านวนมาก สนันิษฐานว่าครัง้นีช้าวมอญไดอ้พยพเขา้สูก่รุงศรีอยุธยาอีก การอพยพ
ครัง้นีถื้อเป็นระลอกแรกของการอพยพเขา้สูอ่าณาจกัรไทย 
 ครัง้ท่ี 2 เม่ือพระนเรศวรเสด็จไปพม่า ครัง้ท่ีพระเจ้าบุเรงนองสิน้พระชนม์แลว้ได้
ประกาศเอกราช และทรงชักชวนชาวมอญท่ีเขา้สวามิภกัด์ิ ใหอ้พยพเขา้สูอ่าณาจกัรไทยพรอ้มกัน 
ในราว พ.ศ. 2127 การอพยพครัง้นี ้ชาวมอญได้รบัการโปรดเกลา้ฯ ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณ     
บา้นใหม่มะขามหย่อง บางลี่ บางขาม บางน า้ประสบ บา้นบางเพลงิ บา้นไรป่่าฝา้ย สว่นครอบครวั                    
พระยาเกียรต์ิ พระยาราม ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ ท่ีบ้านขมิ้น  บริเวณพระอารามวัดขุนแสน                        
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ใกลพ้ระราชวัง ครอบครวัและญาติโยมของพระมหาเถรคันฉ่อง ใหต้ัง้บา้นเรือนท่ีต าบลหัวแหลม 
ใกลว้ดันก  วดัคา้งคาว และวดัสบสวรรค ์
 ครัง้ท่ี 3 เม่ือหงสาวดีถูกยะไข่ท  าลายใน พ.ศ. 2136 ครัง้นี ้ มีการอพยพครัง้ใหญ่         
ของชาวมอญมาทางตะวันออก เขา้สูดิ่นแดนกรุงศรีอยุธยา การอพยพครัง้นีไ้ม่ปรากฏหลกัฐาน
ชดัเจนวา่ชาวมอญไดร้บัการโปรดเกลา้ใหต้ัง้บา้นเรอืนอยูบ่รเิวณใด แตส่นันิษฐานวา่ใหอ้ยูแ่ถบชาน
เมืองรวมกบัชาวมอญท่ีอพยพเขา้มาก่อนหนา้นัน้  
 ครัง้ท่ี 4 เม่ือราชวงศต์องอูยา้ยราชธานีไปอยู่ท่ีเมืองอังวะ หลงัจากหงสาวดีถูกท าลาย
แลว้  ชาวมอญก็ตัง้อ  านาจขึน้ใหม่ในดินแดนของตน พม่าไดย้กทัพกลับมาปราบชาวมอญอีก                
ใน พ.ศ. 2175 ท าใหเ้กิดการอพยพของชาวมอญเขา้สู่กรุงศรีอยุธยา การอพยพครัง้นี ้ไม่ปรากฏ
หลกัฐานว่าโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้บา้นเรือนอยู่บริเวณใด แต่สนันิษฐานว่าใหอ้ยู่แถบชานเมืองรวมกับ
ชาวมอญท่ีอพยพเขา้มาก่อนหนา้นัน้ 
 ครัง้ท่ี 5 เม่ือ พ.ศ. 2203- 2204 ชาวมอญในเมืองเมาะตะมะก่อการกบฏขึน้อีก แต่พม่า
ก็ปราบปรามลงได ้ชาวมอญจึงตอ้งอพยพหนีเขา้กรุงศรีอยุธยาอีกระลอกหนึ่งผ่านทางด่านเจดีย์
สามองค ์และไดร้บัการโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้บา้นเรือนอยู่บริเวณบา้นสามโคก ปลายเขตแดนกรุงศรี
อยธุยาตอ่กบัเมืองนนทบุรีบางสว่นอยูท่ี่วดัตองปแุละแถวรมิคลองคจูามแถบชานพระนคร 
 ครัง้ท่ี 6 เม่ือชาวมอญสามารถตัง้อาณาจักรของตนไดอี้กครัง้ในปลายราชวงศต์องอู 
และยกกองทพัไปตีกรุงองัวะแตก แตต่่อมาไม่นานพระเจา้อลองพญารวบรวมก าลงัพม่าตอ่สู ้จนใน
ท่ีสดุเม่ือ พ.ศ. 2300 พม่าก็สามารถตีหงสาวดีได ้และมีนโยบายการกลมกลืนชาติพนัธุ์มอญใหเ้ป็น
พม่าทัง้หมด กระทั่งชาวมอญไม่สามารถรวบรวมก าลงัก่อตัง้อาณาจักรไดอี้ก ชาวมอญจึงอพยพสู่
อาณาจักรไทยอีกหลายระลอก รวมทั้งกลุ่มท่ีหนีขึน้เหนือสู่ล ้านนา ท่ีเรียกกันว่า “พวกเม็ง”            
การอพยพครัง้นี ้ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าชาวมอญไดร้บัการโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้บา้นเรือนบริเวณใด   
แตส่นันิษฐานวา่ใหอ้ยูแ่ถบชานเมืองรวมกบัชาวมอญท่ีอพยพเขา้มาก่อนหนา้นัน้ 
 ครัง้ท่ี  7 ใน พ.ศ. 2317 ตรงกับสมัยกรุงธนบุรี ชาวมอญก่อกบฏในย่างกุ้ง พม่า               
จึงยกกองทัพปราบปรามชาวมอญ ท าให้ชาวมอญอพยพสู่อาณาจักรไทย  พระเจ้าตากสิน        
โปรดเกลา้ฯ ใหช้าวมอญกลุ่มนีต้ัง้บา้นเรือนอยู่ท่ีปากเกร็ด ซึ่งท าใหเ้กิดกลุ่มมอญเก่า (พระยา
รามัญวงศ)์ และกลุม่มอญใหม่ (พระยาเจ่ง) ในปัจจุบนัคนท่ีนบัถือตนเองเป็นชาวมอญลว้นอพยพ
เขา้มาในระลอกนีห้รือหลงัจากนี ้สว่นชาวมอญท่ีอพยพมาก่อนหนา้นีก้ลืนกลายเป็นไทย รวมทัง้
กลุม่ท่ีอยูต่ามแถบชายแดนเมืองกาญจนบุรดีว้ย  
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 ครัง้ท่ี 8 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั พ.ศ. 2358 พระเจ้าปดุง 
กษัตรยิข์องพม่า ไดเ้กณฑแ์รงงานชาวมอญจ านวนมาก เพื่อสรา้งพระเจดียมิ์นกนุ ใหเ้ป็นเจดียใ์หญ่
ท่ีสดุในโลก ชาวมอญไดร้บัความเดือดรอ้นอยา่งมากจากเจา้หนา้ท่ีพม่าท่ีฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง จึงได้
อพยพเข้ามาไทย จ านวนกว่า 40,000 คน โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย                     
โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟา้มงกฎุไปรบัครวัมอญทางดา่นเจดียส์ามองค ์การอพยพครัง้
นีไ้ดร้บัการโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้บา้นเรือนอยู่ท่ีแขวงเมืองปทุมธานี เมืองนนทบุรี และเมืองนครเขื่อน
ขนัธ ์
 ครัง้ท่ี 9 สมัยสมเด็จพระนั่ งเกลา้เจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2367 ขณะนัน้พม่าก าลงัรบอยู่กับ
องักฤษและพืน้ท่ีบางสว่นตกเป็นขององักฤษแลว้ เจา้พระยามหาโยธา (เจ่ง) จึงขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตพระมหากษัตริย์ไทย จัดกองทัพออกไปรับครัวมอญ ท่ีเป็นญาติพี่ น้อง                    
จากเมืองมอญ การอพยพครัง้นั้นมีชาวมอญจ านวนไม่มากนักและเป็นการอพยพครั้งสุดทา้ย 
ก่อนท่ีพม่าจะตกเป็นของอังกฤษในท่ีสุด ดว้ยชาวมอญกลุม่นีเ้ป็นญาติกับเจ้าพระยามหาโยธา 
(เจ่ง) จึงได้ร ับการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ ท่ี เมืองนครเขื่ อนขันธ์ ซึ่งมีมอญอยู่ เป็น                    
จ านวนมาก 
 จากหลกัฐานการอพยพในครัง้ท่ี 7- 9 สอดคลอ้งกับในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จกรมพระราชวงับวรมหาเสนานุรกัษ์ สรา้งป้อมปราการท่ีปากน า้ 
ซึ่งในครัง้นีไ้ดต้ดัเอาทอ้งท่ีแขวงกรุงเทพมหานครกับแขวงเมืองสมุทรปราการ รวมกันตัง้เป็นเมือง
ใหม่ แลว้พระราชทานช่ือว่า “เมืองนครเข่ือนขันธ์” (อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ)   
และใหย้า้ยครวัมอญเมืองปทุมธานี พวกเจา้พระยามหาโยธา (เจ่ง) ท่ีอพยพเขา้มาสมัยพระเจ้า
ตากสินมหาราชไปตัง้บา้นเมืองท่ีนั่น  เม่ือสรา้งเมืองและป้อมค่ายเสร็จแลว้ จึงโปรดเกลา้ฯใหต้ัง้
สมิงทอมา บุตรเจา้พระยามหาโยธา (เจ่ง) เป็นพระยานครเขื่อนขนัธ์รามัญชาติเสนาบดีศรีสิทธิ
สงครามเป็นผูร้กัษาเมือง จากนัน้ในพ.ศ. 2317 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั โปรด
เกลา้ฯ ใหพ้ระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน) ไปสรา้งปอ้มท่ีปากคลองมหาชยัและแบ่งครวัมอญใน
เจา้พระยามหาโยธา (ทอเรยีะ) บุตรเจา้พระยามหาโยธา (เจ่ง) ไปตัง้บา้นเรอืนและท ามาหากินอยู่
ท่ีจังหวดัสมุทรสาคร อยู่ดูแลป้อมและขุดลอกคลองสนุขัหอน ขณะนัน้ทางฝ่ายอังกฤษเม่ือเขา้ยึด
พม่าไดแ้ลว้จึงมีความคิดท่ีจะตัง้ประเทศมอญขึน้ใหม่ โดยขอตัวเจา้พระยามหาโยธา (ทอเรียะ)     
ไปจากไทย เพื่อแต่งตัง้เป็นกษัตริย์มอญ แต่ทางการไทยไม่เห็นดว้ยเพราะหากมีประเทศมอญ
ขึน้มาใหม่ พลเมืองมอญท่ีอพยพเขา้มาก็จะกลบับา้นเมืองของตนจะเกิดประโยชนก์บัฝ่ายองักฤษ 
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รวมถึงเจา้พระยามหาโยธา (ทอเรยีะ) ตอ้งการอยู่สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
ไทย และไม่ตอ้งการไปตกอยูใ่ตอ้าณติัขององักฤษ (กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2546, น. 97) 
 ชาวมอญ ท่ีอพยพเข้ามายังประเทศไทยนั้น  โดยส่วนมากจะเป็นชาวมอญ                           
จากเมืองใหญ่ท่ีมีความส าคญั เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ มีความอุดมสมบูรณ ์มีประชากรอาศยัอยู่
เป็นจ านวนมาก จึงควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น เมืองเมาะตะมะ และเมืองมะละแหม่ ง                      
สอดคลอ้งกับ องค ์บรรจุน (2550, น. 23) ท่ีกลา่วว่า เมืองเหลา่นีอ้ยู่ใกลช้ายแดนไทย มีเสน้ทาง
ติดต่อค้าขายมาแต่สมัยโบราณ  ชาวมอญจึงคุ้นเคยเส้นทางเหล่านี ้ดี  สามารถเดินทาง                 
มาโดยสะดวก นอกจากนี ้ยงัมีชาวมอญอพยพจากเมืองอ่ืนๆ เช่น เมืองหงสาวดี เมืองเมาะล  าเลิง 
เมืองเร(เย) เมืองแครง เป็นตน้  
 กรมศิลปากร (2506, น. 82-83) ใหร้ายละเอียดว่า เสน้ทางท่ีใชใ้นการอพยพของชาว
มอญเขา้สูป่ระเทศไทย มี 4 เสน้ทาง โดยจุดเริ่มตน้จากเมืองเมาะตะมะและเมืองมะละแหม่ง ไดแ้ก่ 
 1. ทางเหนือ อพยพเขา้มายงัเมืองตากหรือเมืองระแหง ทางด่านแม่ละเมาะ เช่นการ
อพยพในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ. 2317 มีสมิงสุหรา่ยกลั่นและพระยาเจ่งเป็น
หวัหนา้ 
 2. ทางใต ้อพยพเขา้มายงัเมืองกาญจนบุรี ทางด่านเจดียส์ามองค ์ซึ่งเป็นเสน้ทางท่ีใช้
กนัมาก ทัง้เสน้ทางการคา้ การเดินทพั ทัง้ของฝ่ายไทยและฝ่ายพม่า เช่น การอพยพในสมยัสมเด็จ
พระนารายณแ์ละการอพยพในสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหลา้นภาลยั 
 3. ทางเมืองอุทยัธานี เช่น การอพยพในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 
ซึ่งเป็นการอพยพครัง้ใหญ่และอพยพเขา้มาหลายเสน้ทาง 
 4. ทางเมืองเชียงใหม่ เช่น การอพยพในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พ.ศ. 2290 มี      
พระยาพระราม พระยากลางเมือง และพระยานอ้ยวนัดีเป็นหัวหนา้ โดยตัดมาทางตะวันตกเขา้
เมืองเชียงใหม่ เจา้เมืองเชียงใหม่ส่งลงมาทางเมืองตาก และเจ้าเมืองตากไดท้  าหนังสือส่งต่อถึง
อยธุยา  
 ชาวมอญเม่ือเขา้มายงัอาณาจกัรไทยจะสรา้งบา้นเรอืนและประกอบอาชีพยงัสถานท่ี                
ท่ีพระมหากษัตริยพ์ระราชทานให ้ตอ่มาเม่ือท่ีท ากินคบัแคบ จึงมีการกระจายตวัจากพระประแดง 
ปทุมธานี นนทบุรี และราชบุรี เขา้ไปยังบริเวณต่างๆ บริเวณลุ่มน า้ท่าจีนและแม่น า้แม่กลอง                 
โดยในปัจจุบนับริเวณท่ีมีชาวมอญอาศยัอยู่เป็นกลุม่หนาแน่น ไดแ้ก่ อ  าเภอบา้นโป่งและอ าเภอ     
โพธาราม จงัหวดัราชบุรี อ  าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรี อ  าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี อ าเภอ
เมืองและอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ                
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และนอกจากนี ้องค ์บรรจุน (2550, น. 28) ใหร้ายละเอียดวา่ มีชาวมอญอาศยัอยู่ตามพืน้ท่ีต่างๆ 
ทั่วประเทศไทย อาจเป็นการโยกยา้ยกันเองภายหลงั การอพยพตกหลน่ตามรายทางเดิมท่ีเป็น
เส้นทางเดินทัพ และเสน้ทางการอพยพหลบหนี รวมทั้งการหนีเตลิดเข้าป่าลึกเพราะความ
หวาดกลวัสงคราม เม่ือความเจริญเขา้ไปมีการส  ามะโนพลเมือง จึงปรากฏเป็นชุมชนมอญใน
ภายหลงั เช่น ในจังหวดัเชียงใหม่ ล  าพูน ล  าปาง ตาก พิษณุโลก อุทยัธานี ลพบุรี และยงัปรากฏ
ชุมชนมอญเล็กๆ กระจายอยู่ในหลายจังหวัด เช่น นครสวรรค ์นครราชสีมา สระบุรี ปราจีนบุร ี
ชยัภมิู นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สพุรรณบุร ีอ่างทอง สิงหบ์ุรี นครนายก กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 
สมทุรสงคราม เพชรบุร ีประจวบคีรขีนัธ ์ชุมพร และสรุาษฎรธ์านี   

2.2 ประวัติความเป็นมาของชุมชนมอญลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 ชุมชนมอญลาดกระบงัเป็นชุมชนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีถนนเลียบคลองมอญ แขวงทบัยาว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มชาวมอญกลุ่มเล็กๆ ท่ามกลางสถาบันการศึกษา 
นิคมอุตสาหกรรม สถานท่ีราชการและชุมชนชาวไทยลอ้มรอบ ในหวัขอ้นีผู้ว้ิจยัจะกลา่วถึงประวติั
ความเป็นมาของชุมชนมอญลาดกระบงั โดยเริ่มจากประวติัความเป็นมาของเขตลาดกระบงัและ
กลา่วถึงชุมชนมอญลาดกระบงั สถานท่ีส  าคญัทางวฒันธรรมเป็นล  าดบัตอ่ไป  
 
    2.2.1 ประวตัิความเป็นมาของเขตลาดกระบัง 
 เขตลาดกระบงั เดิมเป็นต าบลหนึ่งขึน้กับอ าเภอแสนแสบ จังหวดัมีนบุรี ต่อมามีการ
ปรบัปรุงระเบียบการบริหารประเทศ โดยยกหัวเมืองต่างๆ ให้เป็นจังหวัด อ าเภอ ต าบล และ
หมู่บ้าน กระทั่ งสมัยพลเอกสมเด็จพระเจ้าพี่ ยา เธอกรมหลวงลพบุ รีราเมศร์ เส นาบดี
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2470 ไดเ้สด็จราชการจึงไดท้รงเปลี่ยนช่ือเป็นอ าเภอ
ลาดกระบัง อยู่ในการดูแลของจังหวัดมีนบุรี และเม่ือมีการยุบจังหวัดมีนบุรีไปขึน้กับจังหวัด               
พระนคร อ าเภอลาดกระบงัจึงไดข้ึน้กับจงัหวดัพระนครดว้ย ต่อมาเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2481 
กระทรวงมหาดไทย ไดล้ดฐานะจากอ าเภอลาดกระบงัเป็นก่ิงอ าเภอลาดกระบัง ขึน้อยู่ในความ
ปกครองของอ าเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร จากนัน้ในวันท่ี 30 มกราคม 2500 ราษฎรในทอ้งท่ี              
ก่ิงอ าเภอลาดกระบงั มีความตอ้งการใหท้างราชการไดย้กฐานะก่ิงอ าเภอลาดกระบงัขึน้เป็นอ าเภอ
ลาดกระบัง เพราะไปติดต่อกับอ าเภอมีนบุรีไม่สะดวก มีความล าบากในการเดินทาง โดยได้
รอ้งเรยีนต่อจอมพล ป.พิบูลสงคราม รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยและนายกรฐัมนตร ีครัง้ท่ี
ไดม้าท าบุญท่ีวดัพลมานีย ์หมู่ 2 ต าบลทับยาว จากนัน้ก่ิงอ าเภอลาดกระบงัจึงไดย้กฐานะเป็น
อ าเภอลาดกระบงั ขึน้อยูใ่นความปกครองของจังหวดัพระนคร จากการประกาศพระราชกฤษฎีกา 
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ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 74 ตอนท่ี 23 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2500 โดยมีเหตุผลว่าก่ิงอ าเภอ
ลาดกระบงั อ าเภอมีนบุร ีจงัหวดัพระนคร มีทอ้งท่ีกวา้งขวาง อยูห่่างจากอ าเภอท่ีขึน้อยู ่ประชาชน
หนาแน่นขึน้ สภาพทอ้งถ่ินเจรญิขึน้ เพื่ออ านวยประโยชนใ์นการปกครองและอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน ก่ิงอ าเภอลาดกระบงั มีฐานะเป็นอ าเภอลาดกระบงัตัง้แตว่นัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2500 
เป็นตน้มา ตอ่มาไดมี้ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 334 ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ใหยุ้บนคร
หลวงกรุงธนบุรีเป็น กรุงเทพมหานครและให้เรียกช่ือ “อ าเภอ” เป็น “เขต” จึงเรียกว่า เขต
ลาดกระบงัและเปลี่ยน “ต าบล” เป็น “แขวง” ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา (ทองอู่ แดงอินทวฒัน,์ 2549, น. 
6-8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แผนท่ีเขตลาดกระบงั 

 ท่ีมา : เว็บไซต ์www://service.nso.go.th 
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 ในสมัยรชักาลท่ี 5 ไดโ้ปรดเกลา้ใหขุ้ดคลองประเวศบุรีรมย ์ต่อจากคลองพระโขนง            
ไปเช่ือมกับแม่น า้บางปะกง แลว้เสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2423 โดยช่วงท่ีผ่านท้องท่ีลาดกระบังนั้น 
เจ้าพระยาสุรวงศไ์วยวฒัน ์(วร  บุนนาค) เป็นแม่กองในการขุด ไดช้่วยด าเนินการตรวจวดัแนว   
และขุดคลองขึน้ไปทางเหนือเพื่ อเพิ่มพื ้นท่ีในการเพาะปลูกข้าว คือ คลองหนึ่ง คลองสอง                 
คลองสาม และคลองสี่  จึงเริ่มมีชุมชนใหม่ เกิดขึน้เรียงรายไปตามสายน ้า เป็นแหล่งสั่ งสม
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินลาดกระบัง และต่อมาต่างช่วยกันซ่อมแซมคลอง               
ในท้องถ่ินและขุดเพิ่มมาให้เช่ือมถึงคลองใหญ่  เพื่อการสัญจรไปมาและมีน ้าเข้าแปลงนา                
อย่างเพียงพอ จึงเกิดคลองมากมาย เช่น คลองล าปลาทิว คลองลาดกระบงั คลองมอญ คลองบวั 
คลองเกราะ คลองบัวลอย คลองหวัตะเข ้คลองทับยาว เป็นตน้ ท าใหมี้คลองเช่ือมกันทั่วไปและ  
ใช้เรือในการสญัจรไปมาหาสู่กัน เกิดประเพณีวฒันธรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับน า้ขึน้มากมาย 
(พิมล จงวรนนท,์ ยทุธนา สทุธิพงษ,์ และ พงษเ์ทพ แซล่ิว้, 2537, น. 50) 
   ลักษณะทางกายภาพของเขตลาดกระบังเป็นพื ้นท่ีเขตชานเมืองตะวันออก                 
ของกรุงเทพมหานคร มีขนาดพื ้นท่ีประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่ เป็นอันดับท่ี 2                 
ของกรุงเทพมหานครรองจากเขตหนองจอก ประกอบด้วยเขตการปกครอง 6 แขวง ได้แก่                 
แขวงลาดกระบัง แขวงคลองสองตน้นุ่น แขวงคลองสามประเวศ แขวงล  าปลาทิว แขวงทับยาว  
และแขวงขุมทอง ลกัษณะพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุ่มแอ่งกระทะ มีคลอง 51 คลอง ซึ่งใชเ้ป็นทางสญัจร
หลกัในอดีต มีประชากรประมาณ 139,363 คน พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม รองลงมาเป็น
ท่ีอยูอ่าศยั มีนิคมอุตสาหกรรม 1 แหง่ และยงัคงมีพืน้ท่ีวา่งประมาณ รอ้ยละ 38 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
บริเวณท่ีมีประชากรหนาแนน่ เป็นชุมชนดัง้เดิมอยู่รมิน า้ ไดแ้ก่บริเวณคลอง ซึ่งคลองหลกัๆ ไดแ้ก่ 
คลองประเวศบุรรีมย ์เริ่มจากพระโขนงถึงท่าถั่ว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นหวัป่า ประเวศ ลาดกระบงั 
หวัตะเข ้ทบัยาว หลวงแพ่ง คลองเจา้ เปรง็ คลองสวน ท่าถั่ว สว่นในปัจจุบนัเริ่มมีการกระจายตวั
ของชุมชนออกมาอยูใ่นแนวถนนมากขึน้ (ทองอู่ แดงอินทวฒัน,์ 2549, น. 16) 
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ภาพประกอบ 2 ภมิูประเทศเขตลาดกระบงั 

      ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2561 

 

   ลกัษณะภูมิประเทศของพืน้ท่ีลาดกระบงั มีลกัษณะเด่นคือ มีพืน้ท่ีภูมิทศันท่ี์งดงาม 
รายลอ้มดว้ยธรรมชาติ มีวิถีชีวิตและบา้นเรอืนรมิฝ่ังคลอง ท าใหมี้กลิ่นอายของความเป็นอยู่แบบ
กึ่งชนบทและนอกจากนีย้งัมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ชาติพนัธุ์และศาสนา สว่นลกัษณะ
ดอ้ยของพืน้ท่ีคือ เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพเป็นพืน้ท่ีลุม่น า้ มีคูคลองหลากหลายท าใหเ้กิดน า้
ทว่มขงัไดง้า่ย 
 
    2.2.2 ประวตัิความเป็นมาของชุมชนมอญลาดกระบัง 
 ชุมชนมอญเขตลาดกระบังเป็นกลุม่ชุมชนมอญท่ีขยายตัวจากอ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมทุรปราการ เน่ืองจากในสมยัรชักาลท่ี 5 มีนโยบายการขดุคลองประเวศบุรรีมย ์เพื่อเช่ือม
การคมนาคมระหว่างแม่น า้เจา้พระยา บริเวณดา้นใตข้องกรุงเทพฯ กับแม่น า้บางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  โดยขุดต่อจากคลองพระโขนง เขตประเวศ กรุงเทพฯ แลว้ไหลไปทางทิศตะวันออก 
ผา่นเขตลาดกระบงั นอกจากนีย้งัเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีเพาะปลกู โดยโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยาสรุวงศ์
ไวยวฒัน ์(วร บุนนาค) เป็นผูอ้  านวยการขุด และพระยาด ารงราชพลขนัธ์ (จุย้  คชเสนี) ซึ่งเป็นเจา้
เมืองนครเขื่อนขนัธเ์ป็นแม่กองในการขดุ มีการจา้งแรงงานชาวจีนและชาวมอญขุด ทัง้นีใ้หร้าษฎร
ช่วยเสียค่าขุดโดยจะไดร้บัผลประโยชนจ์ากการจับจองท่ีดินสองฝ่ังคลองเป็นค่าตอบแทนชาวจีน
และมอญบางสว่นจึงไดจ้ับจองพืน้ท่ีลงหลกัปักฐานและดว้ยพืน้ท่ีพระประแดงเดิมก็เริ่มแออัดจาก
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จ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ จึงไดแ้สวงหาพืน้ท่ี ท ากินใหม่ ณ ย่านลาดกระบงั (โครงการสารานุกรม
ไทยส าหรบัเยาวชน, 2551, น. 108) โดยมีเจา้จอมมารดากลิ่น พระสนมเอกในรชักาลท่ี 4 ซึ่งเป็น
ธิดาของพระยาด ารงราชพลขนัธ์ (จุย้ คชเสนี) ผูซ้ึ่งเป็นแม่กองในการขุดคลองประเวศบุรีรมยใ์น
ครัง้นี ้ทราบว่ามีกลุม่ชาวมอญจ านวนหนึ่งท่ีอพยพมาจากพระประแดงและชาวมอญกลุม่นีย้งัไม่มี
วดัในชุมชน เพื่อเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ จึงบรจิาคท่ีสว่นพระองคเ์พื่อสรา้งเป็นวดัสทุธาโภชนซ์ึ่งเป็น
วดัมอญในชุมชน และไดท้รงอุปถมัภ ์ท านบุ  ารุงและเดินทางมาทอดกฐินท่ีวดัแหง่นีเ้ป็นประจ าทกุปี 
ท าใหช้าวมอญเขตลาดกระบัง เคารพรกัเจ้าจอมมารดากลิ่นมาก  (องค ์บรรจุน, 2550, น. 177-
178) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ชมุชนมอญลาดกระบงั 

   ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2561 

 
 ชุมชนมอญลาดกระบัง มีชุมชนท่ีเก่าแก่อพยพเขา้มาตัง้รกรากเป็นชุมชนแรก คือ 
ชุมชนเลียบคลองมอญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง ก าหนดเป็นชุมชนตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวา่ดว้ยกรรมการชุมชน พ .ศ.2534 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ .ศ.2540 สภาพพืน้ท่ี
ของชุมชนเลียบคลองมอญในปัจจุบนัเป็นชุมชนเกษตรกรรม นิยมท านาขา้ว บ่อปลา ปลกูผลไม ้
ประชาชนในชุมชนสว่นใหญ่อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีมาตัง้แต่สมัยบรรพบุรุษเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี 
โดยนิยมปลกูบา้นเรอืนตามริมสองฝ่ังคลองมอญ โดยจุดเด่นของชุมชนเลียบคลองมอญคือ เป็น
ชุมชนท่ีมีศูนยก์ลางในการอนุรกัษ์และสง่เสริมประเพณีวฒันธรรมชาวไทยเชือ้สายมอญและเป็น
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ศูนย์กลางการเรียนรู ้และการบริหารจัดการกองทุนชุมชนเมืองในพื ้น ท่ี เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร (สภาวฒันธรรมเขตลาดกระบงั, 2552, น. 8-9) 

 

        2.2.2.1 สถานที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนมอญลาดกระบัง     
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
   
  
 วัดสุทธาโภชน ์นบัว่าเป็นศูนยร์วมทางวฒันธรรมของชาวมอญลาดกระบงัและเป็น
ศูนยร์วมทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน เน่ืองจากวดัสทุธาโภชนเ์ป็นวดัเก่าแก่ของชุมชนมอญ
และมีบทบาทส าคัญในการรกัษาวัฒนธรรม ประเพณี และพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวมอญ
ลาดกระบงั 
 ประวัติความเป็นมาของวัดสุทธาโภชน์ ช่ือเดิมว่า วัดสุทธาวาส มีเนือ้ท่ีตามใบ
พระราชทานวิสงุคามสีมา โดยยาว 19 วา กวา้ง 12 วา ใบพระราชทานลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 
รตันโกสินทรศก 113 พ.ศ. 2437  เป็นท่ีซึ่งราษฎรร่วมกับเจ้าจอมมารดากลิ่น พระสนมเอก            
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 4  ธิดาพระยาด ารงราชพลขนัธ์ (จุย้  คชเสนี) 
รว่มกันยกใหเ้ป็นท่ีวดั ตามประวติัซึ่งสมิงธนุไชยะ (อาง เพ็ชรนอ้ย) นายกกองนาเจา้จอมมารดา
กลิ่นเล่าว่า ครัง้แรกวัดนีมี้พระอาจารย์อุ่ม มาอยู่รกัษาชั่ วคราว จากนั้นเจ้าจอมมารดากลิ่น                 
พรอ้มดว้ยสมิงธนุไชยะ ไปขอพระราชทานพระมหาอ่อน มหากัลยาโณ เปรียญ 3 ประโยครามัญ 
จากท่านเจ้าคุณพระคุณวงษ์ (จู) วัดปรมัยยิกาวาส อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มาด ารง

 
ภาพประกอบ 2 วดัสทุธาโภชน ์

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2561 
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ต าแหน่งเจ้าอาวาส สมัยนั้นเนือ้ท่ีตั้งวัดนี ้อยู่ในต าบลคลองประทิวทุ่งแสนแสบ ต่อมาเม่ือปี              
ชวดพ.ศ.2455 ซึ่งเจา้จอมมารดากลิ่น พรอ้มดว้ยพระมหาอ่อน มหากลัยาโณและมรรคนายกอ๊อต 
ไชยนุต ไดท้  าการยา้ยวดัมาตัง้บริเวณปากคลองมอญ ฝ่ังเหนือ ริมคลองล  าปลาทิวฝ่ังตะวนัออก 
และก็ไดพ้ระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินสยาม มีใบส าคัญเป็นหลกัฐานคือ ไดมี้พระบรมราช
โองการประกาศไวแ้ก่ปวงชนวา่ ท่ีของวดัสทุธาวาส ต าบลล าปลาทิว ทอ้งท่ีอ าเภอแสนแสบ จงัหวดั
มีนบุร ีโดยยาว 4 เสน้ 12 วา 3 ศอก กวา้ง 3 เสน้ 17 วา 3 ศอก พระครูสายเจา้คณะจงัหวดัมีนบุร ี
ไดใ้หก้ราบบังคมทูลพระกรุณาขอเป็นวิสุงคามสีมา พระเจา้แผ่นดินสยามไดท้รงยินดีอนุโมทนา
โปรดเกลา้ฯ ใหก้ระทรวงนครบาล ปักก าหนดเขตให้ตามประสงค ์และเปลี่ยนช่ือเป็น “วดัสทุธา
โภชน”์  ซึ่งหมายถึง วดัท่ีตัง้อยู่ในสถานท่ีขา้วปลาอุดมอาหารสมบูรณ ์จากนัน้ทา่นเจา้จอมมารดา
กลิ่น ไดใ้หค้วามเมตตา พี่นอ้งชาวรามญัมาท าบุญทอดกฐินเป็นประจ าทกุปีตลอดอายขุยัของทา่น 
วดัสทุธาโภชนน์บัว่าเป็นวดัเก่าแก่ท่ีเป็นศูนยร์วมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี วิถีชุมชนของมอญ 
ลาดกระบัง และยงัยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (องค ์บรรจุน, 2550, น. 
129-130) 
   เน่ืองจากวดัสทุธาโภชนเ์ป็นวดัเก่าแก่ท่ีเป็นแหลง่รวมศิลปะวฒันธรรมประเพณีและ
วิถีชีวิตของชุมชนชาวมอญในอดีตจนถึงปัจจุบันและยงัคงด ารงไวซ้ึ่งชุมชนท่ีมีความส าคัญทาง
ประวติัศาสตรแ์ละแหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถ่ินของส านกังานเขตลาดกระบงั อันประกอบไปดว้ยการจัด
งานประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ ซึ่งเป็นประเพณีท่ีมีหนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานคร การ
น าเสนอประวัติศาสตรข์องชุมชนมอญ การเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์ทอ้งถ่ินของส  านักงานเขต
ลาดกระบงั การเป็นศนูยร์วมวฒันธรรมประเพณีมอญ การเป็นพิพิธภณัฑเ์รอืท่ีรวบรวมเรอืดัง้เดิม
ประเภทต่างๆ ของท้องถ่ิน การเป็นท่ีจัดเก็บโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีส  าคัญ ควรค่าแก่
การศกึษา ไดแ้ก่ 
 พิพิ ธภัณ ฑ์ท้ อ ง ถ่ิน  เขตล าดกระบั ง  เป็ นสถาน ท่ีจัดแสดง นิทรรศการ 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ความเป็นมา และวิถีชีวิตทอ้งถ่ินของชาวลาดกระบงั เป็นอาคารสองชัน้
ตัง้อยู่ใกลก้ับต าหนักเจ้าจอมมารดากลิ่น ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเขตลาดกระบังจัดแสดง
นิทรรศการใหค้วามรูต้า่งๆ ไดแ้ก่  
 มุมจัดแสดงคนดีศรีลาดกระบัง จัดแสดงประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญท่ีท า
คณุประโยชนแ์ก่ชาวลาดกระบงั ประกอบดว้ย เจา้จอมมารดากลิ่น สนมเอกในรชักาลท่ี 4 ผูบ้รจิาค
ท่ีดินและสรา้งวดัสทุธาโภชน ์เพื่อเป็นสถานท่ีเรียนพระปริยติัธรรมและเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาว
มอญลาดกระบงั และเจา้พระยาสรุวงษ์  ไวยวฒัน ์(วร บุนนาค) ผูมี้คุณประโยชนบ์ริจาคท่ีดินกว่า 
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1,500 ไร่เพื่อสรา้งเป็นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ  เช่น หอสมุดแห่งชาติ
ลาดกระบงัเฉลมิพระเกียรติ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั โรงเรยีนพรต
พิทยาพยตั วิทยาลยัช่างศิลป์ เป็นตน้  
 มมุจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตทอ้งถ่ินและรอ่งรอย “สายน า้แห่งชีวิต” ของชาวลาดกระบงั 
เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีคูคลองแม่น า้ไหลผ่านกว่า 70 สาย ชาวลาดกระบังจึงมีวิถีชีวิตผูกพันกับ
สายน า้ และจดัแสดงวิถีชีวิตการท ามาหากิน เครื่องมือเครื่องใชต้า่งๆ  
 มุมจัดแสดงประเพณีและความหลากหลายทางวฒันธรรม ดว้ยเขตลาดกระบงัมีผูค้น
หลากหลายเชือ้ชาติทัง้ชาวไทย ชาวมอญ ชาวจีน ฯลฯ และหลายศาสนาทัง้พทุธ คริสตแ์ละมสุลิม
ก่อเกิดเป็นความหลากหลายทางวฒันธรรม ซึ่งสะทอ้นอัตลกัษณแ์ละตวัตนของผูค้นแตล่ะเชือ้ชาติ
ออกมาในวิถีชีวิต ประเพณี และการละเลน่ ซึ่งพบวา่ภายในพิพิธภณัฑส์ว่นใหญ่จัดแสดงประเพณี
และความเช่ือของชาวมอญ อาทิ ประเพณีตกับาตรพระรอ้ย ตกับาตรน า้ผึง้ การแห่หงสธ์งตะขาบ 
การเล่นสะบา้ การละเล่นผีอีจู ้ การละเล่นผีกระดง้ รวมถึงจัดแสดงวัฒนธรรมของชาวมอญ ทั้ง
วฒันธรรมดา้นการแต่งกายและดา้นอาหาร (กองการท่องเท่ียว ส  านักวฒันธรรม กีฬาและการ
ทอ่งเท่ียว, ม.ป.ป., น. 65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 3 พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเขตลาดกระบงั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2561 
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 พิพิธภัณฑ์เรือมาด เป็นพิพิธภัณฑท่ี์เก็บรวบรวมเรือมาดและเรือชนิดอ่ืนๆ ไวเ้ป็น
จ านวนมากกวา่ 100 ล  า และใชเ้ป็นเรอืส  าหรบัประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื ซึ่งแตแ่รกนัน้เรือ
ท่ีใชใ้นประเพณีตกับาตรมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรบัการตกับาตรทางเรอื จึงไดย้ืมจากชาวบา้นใน
ละแวกนัน้บางสว่น ต่อมาคณะกรรมการวดัจึงไดป้ระชุมหารอืกันถึงแนวทางในการจัดสรรเรือให้
เพียงพอกบังานตกับาตรส  าหรบัพระสงฆท่ี์มารบับิณฑบาตกวา่ 100 รูป ในขณะนัน้จึงมีนโยบาย
รบับริจาคเรือมาดของชาวบา้นท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการสญัจรหรือท าการเกษตร ต่อมามีชาวบา้นบริจาค
เรอืมากขึน้เรื่อยๆ บางสว่นใชง้านได ้บางสว่นใชง้านไม่ไดแ้ละบางสว่นตอ้งซอ่มแซมจึงจะใชง้านได ้
โดยค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาเป็นเงินสว่นตวัของเจา้อาวาสบา้งและเงินบรจิาคจากทางวดับา้ง 
ปัจจุบันมีเรือทัง้สิน้มากกว่า 100 ล  า ท่ีใชใ้นประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื ในพิพิธภัณฑ์เรือ     
มีเรือหลายประเภท เรือทุกล  าลว้นแต่มีคุณค่า เก่าแก่และหาชมไดย้ากในสมัยปัจจุบัน วดัสทุธา
โภชนจ์ึงไดอ้นุรกัษแ์ละน ามาจัดแสดงรวบรวมไวใ้หป้ระชาชนไดเ้ขา้เยี่ยมชม ทัง้แสดงใหเ้ห็นถึงวิถี
ชีวิตของสงัคมในอดีตท่ีใช้เรือเป็นพาหนะส าคัญในการด ารงชีวิต ซึ่งนับวันจะเลือนหายไปตาม
กาลเวลา (พระครูวิมล สทุธาภิวฒัน,์ การสื่อสารสว่นบุคคล,18 กนัยายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  ภาพประกอบ 4 พิพิธภณัฑเ์รอืมาด ณ วดัสทุธาโภชน ์

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2561 
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 ต าหนักเจ้าจอมมารดากล่ิน เจ้าจอมมารดากลิ่นหรือเจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่น      
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  เป็นธิดาพระยาด ารงราชพลขนัธ ์(จุย้ คชเสนี) เจา้เมือง
นครเขื่อนขนัธ ์(พระประแดง) เป็นบุตรของพระยาด ารงราชพลขนัธ ์ซึ่งพระยาด ารงราชพลขนัธ์เป็น
บุตรของเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) และเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) เป็นบุตรของ
เจา้พระยามหาโยธา (เจ่ง คชเสนี) (องค ์บรรจุน, 2550, น. 66) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 เจา้จอมมารดากลิ่น 

 
 

 

        
 
 
 เจา้จอมมารดากลิ่นมีพระโอรส 1 พระองค ์คือ พระองคเ์จา้กฤษฎาภินิหาร (เจา้บรม
วงศ์เธอ กรมพระนเรศรว์รฤทธ์ิ) ต้นราชสกุล “กฤดากร” เจ้าจอมมารดากลิ่นเป็นผู้ท่ียึดถือ
ขนบธรรมเนียมมอญอย่างเครง่ครดั ยงัคงวิถีชีวิตและสภาพแวดลอ้มในวงัแบบมอญ อันเป็นสว่น
ส  าคญัท่ีท าใหพ้ระจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนเรศรว์รฤทธ์ิ และหลานของเจา้จอมมารดาซอ่นกลิ่นทกุ
คนคุ้นเคยและซึมซับความเป็นมอญมาแต่ทรงพระเยาว ์เจ้าจอมมารดากลิ่นเลีย้งดูคนมอญ            
แทบจะทุกชุมชนมอญในเมืองไทยไวม้าก การแต่งกาย อาหารการกิน การพูดจากนัภายในวงัก็มัก
ใช้ภาษามอญ ท าใหบุ้คคลทั่ วไปเรียกวังของท่านว่า “วังเจ้ามอญ” เจา้จอมมารดากลิ่นเป็นผูท่ี้

      ภาพประกอบ 5 เจา้จอมมารดากลิ่น 
 

ท่ีมา : เว็บไซต ์www : th.wikipedia.org สบืคน้เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2561 
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เครง่ครดัในศาสนา ดว้ยการวางตัวและจริยาวตัรท่ีน่าเลื่อมใส ทัง้นีเ้จา้จอมมารดากลิ่นมีความ
ผกูพนักบัวดัชนะสงครามเป็นพิเศษ เน่ืองจากวดัชนะสงครามเป็นวดัพระสงฆฝ่์ายมอญและรบัเป็น
โยมอุปัฏฐากพระภิกษุสามเณรเชือ้สายมอญ เพื่อศกึษาพระธรรม และยงัไดส้รา้งวดัเพื่ออุทิศสว่น
กุศลไวใ้นพุทธศาสนาอีกหลายแห่ง ไดแ้ก่วัดสทุธาโภชน ์เขตลาดกระบงั  เป็นตน้ (องค ์บรรจุน, 
2550, น. 177-178) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 วดัสทุธาโภชน ์เป็นวดัมอญท่ีเจา้จอมมารดากลิ่นเป็นผูด้  ารกิ่อสรา้งขึน้ดว้ยทรพัยส์ว่น
พระองค ์ไดร้บัพระราชทานวิสงุคามสีมาเม่ือปี พ.ศ. 2437 อยูใ่นเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
เป็นชุมชนท่ีมีชาวมอญอาศยัอยูจ่  านวนมาก เม่ือสรา้งวดัเสรจ็ เจา้จอมมารดากลิ่นมกัเดินทางมา
ท าบุญรกัษาศีลท่ีวัดนีเ้สมอ  รวมทั้งพักผ่อนตากอากาศยังเรือนท่ีท่านสรา้งไวก้ับวัดดังกล่า ว            
ดว้ยความเครง่ครดัในศาสนาของท่านชาวบา้นตา่งเคารพรกัและสง่ผลถึงความศรทัธาท่ีประชาชน
มีต่อพระบรมวงศานุวงศอี์กด้วย รวมถึงเจ้าจอมมารดากลิ่นยังเป็นผู้สรา้งความสามัคคีของ
ชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย นายเขียว ลาวเกษม ชาวบ้านทับยาว เขตลาดกระบัง เล่าความ
ประทบัใจถึงเจา้จอมมารดากลิ่นวา่  

ภาพประกอบ 6 ต าหนกัเจา้จอมมารดากลิ่น 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2561 
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  “ เจ้าจอมมารดากลิ่น จะแปรสถานมายงัเรือนที่ท่านสรา้งไวใ้กลว้ดั

สทุธาโภชนต์อ้งมาลงรถไฟทีส่ถานรีถไฟหวัตะเข ้แลว้ลงเรอือีกต่อหนึ่ง แลว้ล่อง

มาตามล าน า้ประเวศ แยกเขา้คลองล าปลาทวิ ท่านสรา้งเรอืมาดล าใหญ่ขนาด 6 

แจว ปรุแผ่นทองเหลือง ตลอดทัง้ล าไวส้  าหรบัเป็นพาหนะในคราวมาพ านกัยงัที่

แห่งนี ้มีพวกบริวารตามมาเยอะ ตอนนัน้ผมยงัหนุ่มอยู่ ยงัเคยไปรบัท่านทีร่ถไฟ

เป็นที่สนุกสนาน ท่านเมตตาจัดอาหารเลีย้งดู และแจกผา้ขาวม้าใหค้นละผืน

สองผนืเป็นรางวลัน า้ใจทั่วทุกคน เจา้จอมมารดากลิ่นเป็นทีเ่คารพของชาวมอญ

ละแวกนีม้าก” (ธีรชัย ์พลูทว้ม, 2537, น. 28) 

 พระอธิการโชติโย อดีตเจา้อาวาสวดัสทุธาโภชนเ์ลา่วา่ ทุกครัง้ท่ีเจา้จอมมารดากลิ่น
มาพ านกัท่ีเรือนใกลว้ัดสทุธาโภชนน์ัน้ ท่านจะมานั่งฟังพระสวดมนตท์ าวตัรเย็นเป็นประจ า มิได้
ขาด ทางวดัไดจ้ดัท่ีไวส้  าหรบัเจา้จอมมารดากลิ่นนั่งฟังพระสวด ท่านจะนั่งฟังอยา่งสงบตลอดเวลา 
พระทกุรูปในวดัตอ้งส  ารวมระมดัระวงัการสวดมนตภ์าษามอญมิใหผิ้ดพลาด เพราะเจา้จอมมารดา
กลิ่นท่านจดจ าไดแ้ม่นย าทุกบททุกตอน  หลงัจากท่ีเจา้จอมมารดาสรา้งวัดเสร็จแลว้ ยังรบัเป็น
เจ้าภาพกฐินสามัคคีโดยร่วมกับหมู่ญาติและชาวบา้น ทอดกฐินท่ีวัดนีเ้ป็นประจ าทุกปี  ตลอด
อายขุยัของทา่น ภายหลงัเม่ือท่านถึงแก่อสญักรรม หม่อมเจา้พรรณเพ็ญแข กฤดากร ผูเ้ป็นหลาน 
ประสติูแตห่ม่อมแช่ม ทรงไดท้อดกฐินสบืตอ่มา (องค ์บรรจุน, 2550, น. 178) 
 ปัจจุบันวัดสุทธาโภชน์ยังปรากฏพระอนุสาวรียเ์จ้าจอมมารดากลิ่น ตัง้อยู่ภายใน
ต าหนกัเจา้จอมมารดากลิ่น หรือท่ีชาวบา้นเรียกติดปากว่า “ย่าจอม” บริเวณหนา้พระอุโบสถวัด
สทุธาโภชน ์เป็นรูปหินอ่อนแกะสลกักวา้ง 36.5 เซนติเมตร สูง 64.5 เซนติเมตร ในชุดแต่งกาย
ประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณ ์สั่งท ามาจากอิตาล ีตัง้แต่สมยัท่ีทา่นยงัมีชีวิตอยู่ ตอ่มาชาวบา้นจึง
ไดส้รา้งอนสุาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 4 เคียงคูก่ันภายในต าหนกัเจา้
จอมมารดากลิ่นนีด้ว้ย  
   
        2.2.2.2 ประเพณีและพิธีกรรมในรอบปีของชุมชนมอญลาดกระบัง  
 ประเพณีและพิธีกรรมของชาวมอญเป็นสิ่งส  าคัญอีกสิ่ งหนึ่ง นอกเหนือไปจาก
วฒันธรรมดา้นอาหาร การแต่งกาย และภาษาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณ์เฉพาะของชาวมอญ   
แต่เน่ืองจากชาวมอญและชาวไทยมีรากฐานท่ีส  าคัญรว่มกันคือ รากฐานของพระพุทธศาสนา       
จึงท าใหมี้วฒันธรรมประเพณีท่ีคลา้ยคลงึกัน อาจมีความแตกต่างกันบา้งในแง่ของรายละเอียด
และการปฏิบติั  
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 ประเพณีในรอบปีท่ีส  าคญัของชาวมอญลาดกระบงั เป็นประเพณีท่ีกระท าเพื่อความ
เป็นสิริมงคลในการอยู่รว่มกันเป็นหมู่คณะและเป็นประเพณีปฏิบติัสืบต่อกันมาตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยขอ้มูลจากสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง (2552, น. 12-25) ไดก้ล่าวถึงประเพณี
ส  าคญัของชาวมอญลาดกระบงัไว ้ดงันี ้
 
 การท าบุญวันมาฆบูชา การท าบุญวันมาฆบูชา ในวันขึน้ 15 ค ่า เดือน 3 (เดือน
กุมภาพนัธ์) ชาวบา้นจะมารว่มกันท าบุญตกับาตร ถวายสงัฆทาน รกัษาศีล ปฏิบติัธรรม และใน
ทุกๆ ปี วดัสทุธาโภชนจ์ะจัดงานประจ าปีในโอกาสเดียวกัน โดยพุทธศาสนิกชนจะไดร้ว่มปิดทอง
พระศรีอริยเมตตรยั รอยพระพุทธบาทจ าลองตกับาตรพระประจ าวนั  สกัการะย่าจอม (เจา้จอม
มารดากลิ่น) ทอดผา้ป่า 12 ราศี และการรว่มเวียนเทียน โดยพทุธศาสนิกชนจะมารว่มท าบุญเป็น
จ านวนมากตลอดทัง้วัน และในเวลากลางคืนมีมหรสพและรว่มร  าวงยอ้นยุคเพื่อน ารายไดบ้  ารุง
พทุธศาสนาตอ่ไป 
 
 ประเพณีสงกรานต์  (ว่านอะต๊ะ) ประเพณีสงกรานตข์องชาวมอญลาดกระบังนัน้ 
จากการคน้ควา้เอกสารจากพิพิธภัณฑท์อ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง และสมัภาษณ์
นกัปราชญ์ทอ้งถ่ิน พบว่าไม่ทราบเป็นท่ีแน่ชัด ว่าประเพณีสงกรานตม์อญลาดกระบังจัดขึน้ครัง้
แรกเม่ือใด แต่รูปแบบประเพณีหลายอย่างท่ีสืบปฏิบติักันมา สืบทอดมาตัง้แต่เม่ือครัง้อพยพมา
จากพระประแดง ดว้ยจ านวนประชากรท่ีอพยพมาไม่มากนกั  จึงจดัเป็นประเพณีหลกัๆ ไว ้และมี
ปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กับบริบทของพืน้ท่ีและประชากร โดยเม่ือใกลถ้ึงวันสงกรานตแ์ต่ละชุมชนจะ
พรอ้มใจกนัจัดงาน โดยเริ่มตัง้แตว่นัท่ี  13 14 และ 15 เมษายน ซึ่งตรงกบัวนัสงกรานตไ์ทย แต่จะ
มีการก าหนด การจดัประเพณีสงกรานตข์องชาวมอญลาดกระบงัในวนัเสารแ์ละวนัอาทิตยถ์ัดมา
แต่ไม่เกินหนึ่งสปัดาห์ ซึ่งจะเป็นวันเดียวกันกับประเพณีสงกรานต์พระประแดง เพราะเม่ือถึง
เทศกาลสงกรานตล์กูหลานของชาวมอญท่ีไปอาศยัอยูท่ี่อ่ืนจะตอ้งกลับมาเพื่อท าบุญในโอกาสขึน้
ศกัราชใหม่ รดน า้ด  าหวับรรพบุรุษ และขอพรผูใ้หญ่ นั่นหมายถึง หากปีใดท่ีวนัท่ี 13 ห่างกันกับวนั
เสารอ์าทิตยห์ลายวนั ประเพณีสงกรานตข์องชาวมอญลาดกระบงัก็จะมีระยะเวลายาวนานขึน้      
วนัสงกรานตข์องชาวมอญลาดกระบงัจะมีการท าบุญและการละเลน่ติดต่อกันถึง 3 วนั ประเพณี
สงกรานตข์องชาวมอญจะมีการสง่ขา้วแช่หรือ “ขา้วสงกรานต”์ การแห่หงส-์ธงตะขาบ การแห่นก
แหป่ลา การจดัขบวนแห่นางสงกรานตอ์ยา่งสวยงาม บรรดาหนุม่สาวท่ีเขา้รว่มในขบวนจะพิถีพิถัน
ในการแตง่กายสสีนังดงาม หลงัจากนัน้จะมีการเลน่สาดน า้สงกรานตอ์ย่างสนกุสนาน การสรงน า้
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พระแบบมอญ และการรดน า้ด าหวัขอพรผูส้งูอายุ (รามัญ สาระพนัธุ์, การสื่อสารสว่นบุคคล, 18 
เมษายน 2561) 
 การส่งข้าวแช่  หรือ “ข้าวสงกรานต์” การส่งข้าวสงกรานต์เป็นประเพณี ท่ีส  าคัญ              
อย่างหนึ่งของชาวมอญในวนัสงกรานต์ เพื่อใหเ้กิดอานิสงค์ความสมปรารถนาจากการส่งขา้ว
สงกรานต ์ตามต านานวนัสงกรานต ์ตอนท่านเศรษฐีน าเครื่องสงัเวยไปบวงสรวงเทวดาท่ีใตต้น้ไทร 
เพื่อขอบุตร และสมปรารถนา  การหุงขา้วสงกรานตน์ัน้ อดีตหุงกันเกือบทุกบา้น จากนัน้น าไปส่ง              
ท่ีวดัใหไ้ดม้ากเพื่อใหเ้กิดอานิสงคบ์ุญมากท่ีสดุ แลว้น าส่งญาติพี่นอ้ง และน าไปแบ่งกันชิมกับขา้ว
สงกรานต์ของเพื่ อนบ้าน การหุงข้าวสงกรานต์จะหุงและน าส่งข้าวสงกรานต์ตั้งแต่วัน ท่ี                   
13 เมษายนเป็นตน้ไปจนถึงวนัท่ีเป็นวนัประเพณีสงกรานตม์อญในวนัเสารอ์าทิตยท่ี์ก าหนด 
 การแห่หงส-์ธงตะขาบ ท่ีมาของ “หงส”์ อันเป็นสญัลกัษณข์องรามญัประเทศ มีต านาน
เก่าแก่เลา่ต่อกันมาว่า เม่ือครัง้พระพุทธเจา้ไดเ้สด็จไปเมืองสะเทิม ก็มองเห็นเนินดินท่ีมีหงสท์อง    
ตวัผูแ้ละตวัเมียอยู่คู่หนึ่งยืนซอ้นกันอยู ่ตวัเมียอยู่บนหลงัตวัผู ้พระพุทธเจา้จึงตรสัว่าตอ่ไปเนินดิน
ตรงนีจ้ะเป็นแผ่นดินอันกวา้งใหญ่เป็นท่ีตัง้ของมหานคร คือ “เมืองหงสาวดี” ดงันัน้ชาวมอญจึงใช้
หงสเ์ป็นสญัลกัษณ์ของชาติมอญจึงเป็นท่ีมาของการแห่หงส ์สว่นตะขาบนัน้เม่ือครัง้พระพุทธเจา้
เสด็จลงมาจากสวรรคช์ัน้ดาวดึงส ์ชาวมอญท่ีไปตอ้นรบันัน้ไดเ้ห็นพระพุทธเจา้ต่างดีใจ น าผา้เก่า 
ขาดๆ โบกเป็นสัญญาณถึงความปลืม้ปิติ ซึ่งต่อมาผา้นัน้ก็ไดน้  ามาเย็บเป็นธงตะขาบและเป็น
สัญลักษณ์ของธงชาวมอญจนถึงปัจจุบัน  ชาวมอญเล่าถึง ต านานของตะขาบท่ีถูกน ามา              
เป็นสญัลกัษณ์ของธงชาวมอญในวนัสงกรานต ์ว่าตะขาบเป็นสตัวท่ี์ล  าตวัยาว มีเขีย้วเล็บท่ีมีพิษ 
สามารถสูก้ับผู้ท่ีมาระราน  หากศัตรูระรานตนก่อน แต่จะไม่ท ารา้ยใครหากเขาไม่ท ารา้ยตน           
ก็เหมือนชาวมอญ ท่ีไม่ท ารา้ยใครก่อน แต่หากเป็นศัตรูชาวมอญจะไม่หวาดหวั่นท่ีจะต่อสูแ้ละ
ความเช่ือหนึ่งคือ ตะขาบเป็นสัตว์ท่ีมีลูกมาก เหมือนชาวมอญท่ีจะเจริญรุ่งเรืองไปอีกนาน               
ในปัจจุบนัวดัมอญจะมีเสาหงสเ์พื่อสื่อถึงความเป็นวดัมอญ โดยการสรา้งเสาหงสน์ัน้มีเฉพาะมอญ
ในเมืองไทยเท่านัน้ เพราะในสมัยก่อนชาวมอญมีเพียงคติการสรา้งเสาหงสเ์พื่อเป็นการสรา้งบูชา
พระพุทธเจา้ตามพทุธประวติั อนัมีชาวบา้นป่าท่ียากจนตอ้งการบูชาพระพทุธคณุ ไดน้  าผา้ห่มเก่าๆ 
ของตนผกูและชักขึน้เหนือยอดเสา จนเกิดเป็นอานิสงสผ์ลบุญไดเ้กิดเป็นพระราชาผูมี้ทัง้รูปสมบติั
และทรพัยส์มบติัในภพตอ่มา จากต านานดงักลา่วจึงมีประเพณีการสรา้งเสาหงส ์มาจนถึงปัจจุบนั 
ส  าหรบัผูท่ี้อพยพมาอยู่ในเมืองไทยก็ยังมีการสรา้งเสาหงสใ์นวดัมอญ เพื่อเป็นการร  าลกึถึงเมือง      
หงสาวดีของมอญ ซึ่งการแหธ่งตะขาบไปท่ีวดัและเชิญธงตะขาบขึน้สูเ่สาหงสใ์นวนัสงกรานตก็์เป็น
อีกอตัลกัษณห์นึ่งของชาวมอญเช่นกนั 
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 การแห่นก-แห่ปลา ประเพณีการแห่นก-แห่ปลานี ้กระท าร่วมกันกับขบวนแห่หงส ์            
ธงตะขาบไปท่ีวัด โดยท่ีหนุ่มสาวจะถือปลาใส่ขวดโหล และถือกรงนกน าไปปล่อยท่ีวัด                
เป็นประเพณีปลอ่ยนก-ปลอ่ยปลา เพราะชาวพุทธมีความเช่ือวา่การปลอ่ยนก-ปลอ่ยปลา เป็นการ
สะเดาะเคราะหอ์ย่างหนึ่ง ตามต านานเล่าว่า มีสมภารวัดอยู่ท่านหนึ่งเป็นผูมี้ความรูเ้ช่ียวชาญ
โหราศาสตร ์ วันหนึ่งเห็นสามเณรองคห์นึ่งหนา้ตาเศรา้หมอง เม่ือลองตรวจดวงชะตาปรากฎว่า 
ดวงใกลจ้ะถึงฆาต จึงอนุญาตให้สามเณรกลบัไปเยี่ยมญาติทางบ้าน ขณะท่ีสามเณรเดินทาง
กลบัไปไดเ้ห็นปลาหลายตวัอยู่ในหนองน า้ท่ีก าลงัจะแหง้และก็คงจะตายในอีกไม่นาน สามเณรรูส้กึ
สงสารจึงน าไปปล่อยท่ีหนองน า้ จากนัน้กลบัไปเยี่ยมญาติท่ีบา้นและกลบัวดัมา สมภารเห็นจึง
ตกใจมากจึงได้สอบถามและท าให้รูว้่าสามเณรรอดชีวิตมาได้เพราะได้ช่วยชีวิตปลาท่ีก าลัง            
จะตาย ข่าวนีจ้ึงรูแ้พรห่ลายไปยังชาวบา้นเป็นเหตุใหมี้ความเช่ือในอานิสงคข์องการปลอ่ยปลา
รวมถึงการปลอ่ยนกดว้ย  
 การสรงน า้พระและรดน า้ด าหวัผูส้งูอายุ การสรงน า้พระของชาวมอญจะท าในตอนบา่ย 
หลงัเวลาฉนัเพล ซึ่งจะมีไมไ้ผย่าวหรือในปัจจุบนัอาจมีการปรบัเปลี่ยนเป็นทอ่ขนาดใหญ่ ส  าหรบัเท
น า้สรงพระสงฆไ์ปตามรางและพระสงฆจ์ะอยู่ในหอ้งสรงน า้ สรงน า้โดยรว่มกนัเทลงในราง ฟังเสยีง
สง่สญัญาณพรอ้มกนั จนสรงน า้พระสงฆค์รบทุกรูป จึงมาสรงน า้อบใสผ่า้สบง จากนัน้พระสงฆจ์ะ
มานั่งเกา้อีเ้รยีงแถวภายในโดมอเนกประสงค ์พทุธศาสนิกชนประพรมน า้อบในผา้สบงหรือมือของ
พระสงฆ ์น า้จะตอ้งเป็นน า้อบอย่างเดียวเท่านัน้ จากนัน้จึงเป็นพิธีทางศาสนา อาราธนาศีลและ     
รบัพร เม่ือเสร็จพิธีทางศาสนาจึงเป็นการรดน า้ด าหวัและขอพรผูส้งูอายุโดยใช้น า้อบ ผูส้งูทัง้หมด
จากชุมชนมารวมกนัและรดน า้ใหพ้รลกูหลานในชุมชน  
 
 ประเพณีท าบุญกลางคลอง จะจัดขึน้ในวันสงกรานตข์องชาวมอญลาดกระบัง       
ซึ่งปกติสงกรานตม์อญจะจัดขึน้วนัเสารแ์ละวนัอาทิตยห์ลงัจากวนัสงกรานตไ์ทย การท าบุญกลาง
คลองเป็นสณัญาณวา่สงกรานตม์อญไดเ้ริ่มตน้ขึน้แลว้ การท าบุญกลางคลองจะจัดขีน้เป็นเวลา 2 
วนั 1 คืน การตระเตรยีมงานทุกคนจะมีสว่นรว่มช่วยงาน ช่วงเย็นจึงนิมนตพ์ระสงฆม์าสวดเจริญ
พระพุทธมนตเ์ย็น หลงัจากนัน้ในช่วงเวลากลางคืนชาวมอญจะแตง่กายดว้ยชุดมอญมารวมตวักัน
อีกครัง้เพื่อเล่นสะบ้ามอญ เป็นการละเล่นแบบดั้งเดิมของชาวมอญ เพื่อเป็นการเช่ื อมความ
สมัพนัธไมตรรีะหวา่งหนุม่สาวท่ีจะมีโอกาสไดรู้จ้กัพดูคยุกนัและใหเ้กิดความรูส้กึสนกุสนาน ในช่วง
เชา้ของวนัต่อมา ชาวบา้นจะมารว่มท าบุญตกับาตรพระสงฆป์ระมาณ 100 รูป ชาวมอญมีความ
เช่ือวา่เป็นการท าบุญเพื่ออุทิศสว่นกศุลใหก้บับรรพบุรุษท่ีลว่งลบัไปแลว้  
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 การท าบุญวันวิสาขบูชา ในวันขึน้ 15 ค ่า เดือน 6  ชาวมอญจะร่วมกันท าบุญ              
ตกับาตร ถือศีลปฎิบติัธรรม และเวียนเทียนท่ีวดัอยา่งพรอ้มเพรยีง 
 
 การท าบุญวันเข้าพรรษา การท าบุญวันเข้าพรรษา ในวันขึน้ 15 ค ่า เดือน 8         
ชาวมอญจะรว่มกนัท าบุญตกับาตร ถือศีล ปฏิบติัธรรม ถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม ผา้อาบ
น า้ฝน สิ่งของท่ีจ าเป็นส  าหรบัพระสงฆท่ี์ตอ้งใชร้ะหวา่งเขา้พรรษา  
  
 ประเพณีตักบาตรน ้าผึง้ การตักบาตรน า้ผึง้เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวมอญท่ีจัด
ขึน้เป็นประจ าทุกปี  ประมาณเดือนกันยายน โดยท่ีมีการเข้าวัดท าบุญ ปฏิบัติธรรม และ
นอกเหนือจากอาหารหวานคาวท่ีเตรยีมมาตกับาตรแลว้ ชาวบา้นยงัเตรยีมน า้ผึง้เพื่อตกับาตรรว่ม
ดว้ย โดยจะรินน า้ผึง้จากขวดใส่ภาชนะท่ีเตรียมมา โดยในอดีตทางวัดจะเตรียมภาชนะไวแ้ยก
ต่างหากจากการตักบาตรขา้ว เม่ือชาวบา้นจะตกับาตรน า้ผึง้ จะน าน า้ผึง้ท่ีใส่ไวใ้นขวดรินลงใน
บาตรหรอืภาชนะท่ีจดัไว ้พระสงฆท์่านจะเก็บไวใ้ชเ้ป็นยาในคราวจ าเป็นเพราะน า้ผึง้เป็นสว่นผสม
ของยาโบราณ ท่ีส  าคัญคือพระสงฆ์ไม่สามารถจัดหาเองได้ ชาวบ้านจึงประสงค์ถวายด้วย 
โดยเฉพาะเม่ือทา่นอาพาธตอ้งใชน้  า้ผึง้ผสมยา ชาวมอญเช่ือวา่มีอานิสงสม์าก จึงมีการท าบุญตกั
บาตรน า้ผึง้ขึน้ ในวนัขึน้ 15 ค ่าเดือน 10 ของทุกปี การตกับาตรน า้ผึง้ของชาวมอญมีความเช่ือมา
จากอานิสงสข์องการถวายน า้ผึง้ ในอดีตตกาลสมัยท่ีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า “พระวิปัสสี” 
พระสวิลไีดถื้อก าเนิดเป็นชาวบา้นในชนบท วนัหนึ่งไดเ้ดินทางเขา้ไปในเมือง ระหว่างทางกลางป่า
นั้น ได้พบรวงผึง้ จึงได้ไล่ตัวผึง้ออกเพื่อตัดเอารวงผึง้แลว้เดินทางต่อ ซึ่งในขณะนั้นในเมือง             
มีพระราชากับชาวบา้นก าลงัแข่งขนักันท าบุญถวายทานแด่พระวิปัสสีสมัมนาสมัพุทธเจ้าและ
พระสงฆ ์ทัง้สองฝ่ายแข่งขนักันถึง 6 ครัง้ก็ไม่มีใครแพ้-ชนะ ชาวเมืองจึงช่วยกันตรวจดูว่า ของสิ่ง
ใดบา้งท่ียงัไม่ถวายและใหค้นไปคอยดูท่ีประตูเมือง วา่จะมีใครน าสิ่งอ่ืนมาขายบา้ง เน่ืองจากดว้ย
เกรงว่าพระราชาจะซือ้ไปถวายพระวิปัสสีพทุธเจา้ก่อน ขณะนัน้เองชายผูน้ัน้ไดเ้ดินทางผ่านประตู
เมือง คนเฝา้ประตเูห็นรวงผึง้ ซึ่งยงัไม่เคยมีใครถวายมาก่อน จึงขอซือ้ดว้ยราคาสงูชายผูน้ัน้จึงถาม
วา่ท าไมถึงซือ้ในราคาสงู คนเฝา้ประตจูึงเลา่เรื่องทัง้หมดใหฟั้ง ชายผูน้ัน้จึงขอรว่มการถวายรวงผึง้
แดพ่ระวิปัสสพีทุธเจา้ดว้ย คนเฝา้ประตูน าความมาบอกแก่ชาวเมือง ชาวเมืองตา่งปลืม้ปิติ รบัสาธุ
ยินดีกับเจ้าของรงัผึง้นั้น ชาวเมืองจึงช่วยกันน าถาดทองค าใบใหญ่ มาผสมน า้ผึง้กับนมเนย
คลกุเคลา้กัน จนมีรสชาติดี ประณีต แลว้น าไปถวายแด่พระวิปัสสีพุทธเจา้และพระสงฆท์ัง้หลาย 
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ดว้ยอานิสงสค์รัง้นี ้เม่ือชายผู้นั้นสิน้อายุขัย จึงไดเ้กิดในเทวโลกท่องเท่ียวเสวยสุขอยู่ช้านาน 
หลงัจากนัน้จึงลงมาเกิดเป็นพระราชาในกรุงพาราณส ีและเม่ือสิน้พระชนมแ์ลว้ ไดเ้กิดเป็นพระราช
กมุารในพระมหาราชวงศศ์ากยราช พระมารดาทรงพระนามวา่ “พระนางสปุปวาสา” ขณะทรงพระ
ครรภล์ว้นมีแตเ่ครื่องราชบรรณาการจากทั่วสารทิศ บนัดาลโชคลาภใหแ้ก่พระบิดาและพระมารดา
เป็นอันมาก เม่ือประสติูแลว้จึงขนานนามว่า “พระสิวลีกุมาร” เม่ือเจริญวยัไดอ้อกผนวชในส านัก
ของท่านพระสารีบุตร ได้ส  าเร็จเป็นพระอรหันต์ และสมบูรณ์ด้วยปัจจัยลาภ พระบรมศาสดา
สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงยกยอ่งวา่ “ท่านเป็นผูเ้ลศิกว่าภิกษุทัง้หลาย ในเรื่องผูมี้ลาภ”  ชาวมอญจึงมี
ความเช่ือเรื่องอานิสงคใ์นการใหท้านดว้ยน า้ผึง้ดงักลา่ว จึงไดมี้ประเพณีตกับาตรน า้ผึง้ สืบเน่ือง
จนมาถึงปัจจุบนั 
 
 ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ เป็นประเพณีท าบุญท่ียิ่งใหญ่ของชาวมอญ
ลาดกระบงัท่ีปฎิบติัสบืทอดกนัมายาวนาน ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเป็นประเพณีท่ีปฏิบติั
สืบมาทุกปีโดย เริ่มขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2437 จนถึงปัจจุบัน มีก าหนดการท่ีแน่นอนคือ วัน
อาทิตยแ์รกหลงัวนัออกพรรษา โดยมีพระสงฆม์ากกวา่ 100 รูป ท่ีไดร้บัการนิมนตจ์ากวดัในชุมชน
ใกลเ้คียง พระสงฆจ์ะลงเรือมาดเพื่อรบับิณฑบาตไปตามคลองล าปลาทิวผ่านชุมชนชาวมอญ         
มีพุทธศาสนิกชนจ านวนมากมารอท าบุญตกับาตร งานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงเชา้พระสงฆล์งเรอืรบับิณฑบาต  ช่วงกลางวนัเป็นพิธีถวายส ารบัคาวหวาน
แดพ่ระสงฆ ์และช่วงบา่ยเป็นกิจกรรมแขง่เรอืพายพืน้บา้น ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืจะจัด
ขึน้ตลอดทั้งวัน โดยเริ่มจากช่วงเช้าตรู่เวลาประมาณ 06.00 น. ท่ีพระสงฆ์จะลงเรือเพื่อรับ
บิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทย และชาวมอญทั้ง 6 ชุมชนตลอดสองฝ่ังคลอง                 
มีพทุธศาสนิกชนท่ีมารว่มท าบุญจ านวนมาก  
 การถวายส ารบัคาวหวานแด่พระสงฆม์ากกว่า  100 รูป จะเริ่มพิธีเม่ือรบับิณฑบาต
เสร็จประมาณ 11.00 น. เป็นการถวายภตัตาหารเพลดว้ยชุดส  ารบัคาวหวานหลากหลายรูปแบบ           
ท่ีสวยงามและแปลกตามากกว่า 100 ชุด โดยเฉพาะชุดส  ารบัคาวหวานของเจา้จอมมารดากลิ่น
เม่ือครัง้ท่ีท่านเคยมารว่มรบัเป็นเจา้ภาพจัดส  ารบัคาวหวานถวายพระสงฆ์ ในประเพณีตกับาตร
พระรอ้ยทางเรอื ต่อมาไดเ้ก็บรกัษาส ารบันีไ้วเ้ป็นอย่างดี ส  ารบัคาวหวานเหลา่นีจ้ะน ามาจดัถวาย
พระสงฆเ์ฉพาะในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเท่านัน้ และช่วงสดุทา้ยคือ  ช่วงบา่ยเป็น
กิจกรรมการแข่งขนัเรอืพายพืน้บา้น ซึ่งเรอืท่ีใชเ้ป็นเรือท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน และกิจกรรมกีฬาพืน้บา้น
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ทางน า้ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสรา้งความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และสรา้งความสามัคคีใหก้ับคนใน
ชุมชน 
 บุญกฐิน  บุญกฐินของชาวมอญลาดกระบังจะกระท าต่อเน่ืองมาจากประเพณี            
ตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ และน ากฐินมาทอดถวายท่ีวดัสทุธาโภชน ์ชาวมอญจะรว่มท าบุญทอด
ถวายกฐินกนัอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั 
 
 ประเพณีลอยกระทง ในวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 12 ชาวมอญลาดกระบงักระท าตามคติ
นิยมเช่นเดียวกับชาวไทย คือเป็นการบูชาและขอขมาต่อพระแม่คงคา บา้งก็เช่ือว่าเป็นการลอย
เคราะห์ลอยทุกขโ์ศกให้หายไปกับสายน า้ โดยจะใส่เศษเล็บ เสน้ผม หรือเหรียญไปในกระทง               
การจัดประเพณีลอยกระทงในปัจจุบันจะจัดท่ีวดัสุทธาโภชน ์โดยในช่วงเช้าจะท าบุญตกับาตร       
ถือศีล ปฏิบัติธรรม ส่วนในเวลากลางคืนเป็นการลอยกระทงบริเวณหนา้วดั ริมคลองล  าปลาทิว      
ทั้งสองฝ่ังประดับประดาด้วยไฟหลากสี ดอกไม้นานาชนิดอย่างสวยงาม  พรอ้มด้วยมหรสพ         
ชาวมอญบางคนจะแต่งกายดว้ยชุดมอญเพื่อมาลอยกระทง ถือเป็นอีกงานประเพณีท่ีสรา้งสีสนั
และบรรยากาศงานวดัมอญยามค ่าคืน  
 
    2.2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับชาวมอญ 
 สภุรณ์  โอเจริญ (2519) ศึกษาเรื่อง ชาวมอญในประเทศไทย : วิเคราะหฐ์านะ
และบทบาทในสังคมไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น             
ผลการศกึษาพบวา่ ชาวมอญอพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทยเป็นครัง้แรกในสมยัอยธุยา กระทั่งถึง
สมัยรชักาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์ชาวมอญมีฐานะและสภาพความเป็นอยู่เช่นเดียวกับ
พลเมืองไทย มีบทบาทและความส าคัญต่อสังคมไทย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง              
และสามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มของสงัคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  
 ไฉน สนสกุล (2535) ศึกษาเรื่อง การธ ารงชาติพันธุแ์ละการกลมกลืนของชาว
มอญ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี  ผลการศึกษา พบว่า                  
ชาวมอญบางขนัหมากมีการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ทัง้นีเ้พราะมอญและไทยมี
ความสมัพนัธ์แบบยอมรบักันโดยไม่มีอคติตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ท าใหมี้การผสมกลมกลืนจาก
มอญมาเป็นไทยส่วนใหญ่  ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการกลมกลืนดังกล่าว ได้แก่ นโยบายของรัฐ 
การศึกษา อาชีพ การแต่งงาน การตั้งถ่ินฐานและการอพยพยา้ยถ่ิน และพบอีกว่าชาวมอญ               
บางขนัหมากยงัคงรกัษาเอกลกัษณข์องกลุม่ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นกลุม่ชาติพนัธุ์มอญ ไดแ้ก่ 
ภาษา ศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือ และขนบธรรมเนียมประเพณี  
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 ณัฐประวีณ   ศรีทรัพย์ (2537) ศึกษาเรื่อ ง การเป ล่ี ยนแปลงทางสังคม                   
และวัฒนธรรมและการธ ารงเอกลักษณท์างวัฒนธรรมมอญ : ศึกษากรณีชุมชนมอญบ้าน
ลัดเกร็ด ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ภายใตก้ารเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมและวัฒนธรรมในบริบทของสงัคมไทยท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ชาวมอญเกิดการ
ปรบัเปลี่ยนวิถีชีวิตในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การปรบัเปลี่ยนวิถีชีวิตในดา้นสงัคมและการปกครองตนเอง 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในด้านการผลิตและการจ าหน่ายจ่ายแจกเครื่องป้ันดินเผา            
การเปลี่ยนแปลงทางดา้นการศึกษาและการปรบัเปลี่ยนบทบาทหนา้ท่ีและความสมัพันธ์ในหมู่
ครอบครวัและเครอืญาติ แต่ในขณะเดียวกัน ชาวมอญก็ยงัคงไว ้ซึ่งความเป็นกลุม่ชาติพนัธุ์มอญ
ในสงัคมไทย โดยสามารถธ ารงเอกลกัษณท์างวฒันธรรมของกลุม่ไว ้ไดแ้ก่ ภาษา ศาสนา พิธีกรรม 
ความเช่ือและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 สรชัชา เวชพฤติ (2539) ศึกษาเรื่อง เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การติดต่อทาง
วัฒนธรรมและกระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมในชุมชนมอญ ต าบลทรงคะนอง 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในท่ีช่วยรกัษา
เอกลกัษณท์างวฒันธรรม ไดแ้ก่ ผูน้  าทางศาสนาและผูน้  าทางการศึกษา สว่นปัจจัยภายนอกท่ีท า
ใหสู้ญเสียเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ ความทันสมัย การเป็นเมือง การเป็นอุตสาหกรรม 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและการสื่อสารมวลชน และสงัเกตพบวา่ เอกลกัษณท์าง
วฒันธรรมมอญนบัวนัจะลดลงไป เน่ืองจากกระแสของโลกาภิวฒัน ์
 พลัลภ สรุิยกุล ณ อยุธยา (2542) ศึกษาเรื่อง เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : ศึกษากรณีหมู่บ้านเจดียท์อง ต าบลคลอง
ควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พบวา่ ชาวมอญในหมู่บา้นเจดียท์องมีการเปลี่ยนแปลง
ทางวฒันธรรมมาสูส่งัคมไทยอยา่งต่อเน่ือง โดยการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมนัน้เกิดจากปัจจัย
หลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการศึกษา ท าใหมี้การใชภ้าษามอญนอ้ยลงหรือการพฒันา
ประเทศไปสูค่วามทนัสมัย ซึ่งท าใหแ้บบแผนการด ารงชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป สว่น
ประเพณีทางศาสนามีการเปลี่ยนแปลงนอ้ยมาก เน่ืองจากคนในหมู่บา้นมีเจดียส์  าคญัเป็นท่ีเคารพ
สกัการะของชาวมอญในหมู่บา้นและละแวกใกลเ้คียงและการมีผูน้  าชุมชนท่ีเครง่ครดัในดา้นการ
ศาสนา 
 องค ์บรรจุน (2550) ศึกษาเรื่อง สตรีมอญในราชส านักสยามสมัยรัตนโกสินทร ์

พ.ศ. 2325 – 2475 ผลการศึกษาพบว่า สตรมีอญในราชส านกัฝ่ายในทุกรชักาลมีบทบาทส าคญั
ดา้นการเมืองโดยออ้ม แตท่รงอิทธิพลโดยการกระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งราชวงศก์บัขนุนางมอญ
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ตระกูลเดิมของตน สตรีมอญหลายท่านเป็นพระชนนีของเจ้านายในราชวงศจ์ักรีท่ีมีบทบาทเด่น
ดา้นการเมืองการปกครองของไทย ทัง้พทุธศาสนานิกายเถรวาทท่ีมาพรอ้มกับภาษามอญ ขา้วแช่
ชาววงั ศิลปะการแสดงของมอญไดร้บัการบรรจุไวใ้นงานมหรสพพิธีหลวง ศาสนาและวฒันธรรม
ประเพณีมอญไดแ้พรข่ยายจากราชส านกัสูส่งัคมสามญัชนอยา่งกลมกลนื 
 สจิุตรา  เปลี่ยนรุง่ (2553) ศกึษา การส่ือสารเพื่อสร้างธ ารงรักษาและต่อรองอัต
ลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญพลัดถ่ินในประเทศไทยท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ พบว่า การธ ารงรกัษาและการต่อรองอัตลกัษณ์ความเป็นมอญกระท าผ่านการ
สื่อสาร 6 ประเภท ไดแ้ก่ สื่อสิ่งพิมพ ์บุคคล ประเพณี วตัถุ องคก์รเครอืขา่ยชาวมอญและภาษาใน
พืน้ท่ีชีวิตประจ าวัน และการรบัรูค้วามเป็นมอญผ่านอัตลกัษณ์ความเป็นมอญระหว่างกลุ่มคน
มอญและกลุ่มคนนอก มี 2 อัตลกัษณ์ ได้แก่ อัตลักษณ์ความเป็นชนชาติท่ีมีอารยธรรมและ           
อตัลกัษณช์นชาติท่ีเครง่ครดัในพระพุทธศาสนา ท าใหก้ลุม่ชาวมอญท่ีอยู่ในฐานะคนพลดัถ่ินของ
สงัคมสามารถอยูร่ว่มกบัสงัคมไทยไดอ้ยา่งราบรื่น 
 นวมณฑ์  อุดมรตัน์ (2554) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษป์ระเพณี ตักบาตรพระร้อยทางเรือ : กรณีศึกษาชุมชนเลียบคลองมอญ แขวงทับ
ยาว เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนเลียบคลองมอญ               
สว่นใหญ่มีสว่นรว่มในการอนรุกัษป์ระเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื ดงันี ้1) สว่นรว่มในระดบัการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 2) ส่วนร่วมในรูปแบบการเข้าร่วมในวันงานประเพณี                           
3) แนวทางการมีสว่นรว่มของประชาชนในการอนรุกัษ์ตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื ไดแ้ก่ การเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมงานประเพณีใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจและการสนับสนุนใหทุ้กภาคสว่นเขา้รว่มงาน
ประเพณีอย่างอิสระและเท่าเทียมกัน 4) แนวคิดชุมชนทอ้งถ่ินต่อการมีสว่นรว่มของประชาชนใน
การอนุรกัษ์ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือมี 2 ลกัษณะคือการมีสว่นรว่มไดค้วามรูส้กึรกัและ
ผกูพนัและการมีสว่นรว่มดว้ยความรูส้กึภมิูใจในความเป็นมอญ 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวมอญ พบวา่ มีการศกึษาวิถีชีวิต
ชาวมอญและศกึษาประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืของชุมชนมอญลาดกระบงัในประเด็นอ่ืนๆ 
เท่านัน้ การศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืต่อชุมชนมอญลาดกระบงั
จึงเป็นประเด็นท่ีนา่สนใจประเด็นหนึ่ง ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจประเด็นดงักลา่ว 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีบทบาทหน้าที่กับการศึกษาคติชน 
 แนวคิดและทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีกับการศึกษาคติชนวิทยาในประ เทศไทย มี
นกัวิชาการ นิสติ นกัศกึษาน าแนวทางการศกึษาของบาสคอมมาเป็นแนวทางการศกึษาวิจยัอยา่ง
ตอ่เน่ือง ดงัท่ีผูว้ิจยัจะกลา่วถึงตอ่ไป  
    2.3.1 ทฤษฎีบทบาทหน้าที่กับการศึกษาคติชน 
 การศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของขอ้มูลคติชนเป็นแนวทางหนึ่งในการวิจยัทางคติชนวิทยา        
ท่ีท  าใหท้ราบถึงความส าคญัของคติชนท่ีท าหนา้ท่ีต่างๆ ในสงัคม  นกัวิชาการท่ีส  าคญัของแนวคิด
นีคื้อ  วิลเลียม บาสคอม (Bascom, 1965) เป็นผูเ้สนอแนวคิดต่อหนา้ท่ีของคติชนว่า คติชนท า
หนา้ท่ี 4 ประการ  “Four Function of Folklore” ไดแ้ก่ คติชนมีหนา้ท่ีอธิบายความคับขอ้งใจของ
มนุษยแ์ละตอ้งการจะหลีหนีไปสูจิ่นตนาการต่างๆ หลีกหนีจากขอ้บังคบัของแต่ละบุคคล แต่ละ
สงัคม คติชนมีหนา้ท่ีใหแ้ง่คิดต่างๆ ในสงัคม คติชนมีหนา้ท่ีดา้นการใหก้ารศึกษา อบรมสั่งสอน 
และคติชนมีหนา้ท่ีใหเ้กิดการยอมรบัแบบแผนพฤติกรรมของคนในสงัคม  
 บทบาทหนา้ท่ีของคติชน 4 ประการ ท่ีบาสคอมไดอ้ธิบายไว ้เป็นกรอบกวา้งๆ ในการ
อธิบายบทบาทหนา้ท่ีของคติชนในสงัคม โดยสามารถน ามาปรบัประยุกตป์ระเด็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม
เพื่ออธิบายให้เห็นความส าคัญท่ีชัดเจนมากขึน้  เพื่อปรบัให้เข้ากับคติชนแต่ละประเภท โดย               
ศิราพร ณ ถลาง (2548, น. 363-378) ไดเ้สนอบทบาทหนา้ท่ีของคติชน เป็น 3 ประการใหญ่ๆ ท่ี
ส  าคญั ดงันี ้
 1. บทบาทหน้าที่คติชนในการอธิบายก าเนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและ
พฤติกรรม   
 ในสงัคมหากประกอบไปดว้ยครอบครวัหลายครอบครวัอยู่รวมกนั จะพบว่า สงัคมจะ
ให้ความส าคัญกับการประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมในระยะเปลี่ยนผ่านของชีวิต 
พิธีกรรมเก่ียวกับการผลติ พิธีกรรมการบูชาอ านาจเหนือธรรมชาติ และพิธีกรรมตามปฏิทินของแต่
ละเดือน เพราะทฤษฎีบทบาทหนา้ท่ีนิยมมองว่ามนุษยมี์ความตอ้งการ 3 ดา้น คือ ความตอ้งการ
ดา้นปัจจยัพืน้ฐาน ความตอ้งการดา้นความมั่นคงของสงัคมและความตอ้งการทางจิตใจ จากนัน้
พบว่าพิธีกรรมมีหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของมนุษยถ์ึง 2 ดา้น คือ ดา้นสงัคมและดา้นจิตใจ                
เพราะพิธีกรรมเป็นการรวมพลงัของคนในสงัคม ท าใหรู้ส้กึถึงความเป็นพวกเดียวกัน การประกอบ
พิธีกรรมจึงท าใหส้มาชิกในสังคมรูส้ึกมั่นคง อบอุ่น สรา้งความมั่นคงทางใจ มี ความสบายใจ 
พิธีกรรมมักมีองค์ประกอบส าคัญ คือ ต านานเพราะอาจกล่าวไดว้่าพิธีกรรมใช้ต  านานในการ
อธิบายเหตุผลและท่ีมาในการประกอบพิธีกรรม ต านานเป็นเรื่องนามธรรม สว่นพิธีกรรมจึงเป็น
เรื่องรูปธรรม ดงันัน้ ต านานจึงมีความสมัพันธ์กับระบบความเช่ือเก่ียวกับอ านาจเหนือธรรมชาติ
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ของผู้คน สอดคลอ้งกับมาลินอฟสกี้ (Mailnowski, 1954, pp. 100-101) ท่ีกล่าวว่า ต านาน
ปรมัปราเป็นเรื่องเล่าท่ีมีพลงั เป็นบทบัญญัติส  าหรบัความเช่ือ ศีลธรรมและภูมิปัญญาใหแ้ก่
สมาชิกในสงัคมจึงเป็นสว่นท่ีขาดไม่ไดใ้นสงัคมดัง้เดิม ต านานปรมัปราจึงมีความสมัพนัธก์ับระบบ
ความเช่ือเก่ียวกับอ านาจเหนือธรรมชาติของผูค้นในกลุ่มชนเป็นเรื่องเล่าสรา้งโลกทัศนเ์ก่ียวกับ
จักรวาล สงัคมและบอกสถานภาพตัวตนของบุคคล ทัง้นี ้ ศิราพร ณ ถลาง (2548, น. 366)ได้
จ  าแนกบทบาทในการใหค้  าอธิบายเก่ียวกับก าเนิดอัตลกัษณ์และสถานภาพของบุคคลในสงัคม 
และบทบาทในการใหค้  าอธิบายท่ีมาของการประกอบอาชีพ 
 ต านานกับการอธิบายก าเนิดและอัตลักษณแ์ละสถานภาพของบุคคลในสังคม
และสถานภาพของคนในสังคม  ในสังคมมักจะพบเรื่องเล่า หรือต านานปรมัปราท่ีอธิบาย
เก่ียวกับความเช่ือสตัวบ์รรพบุรุษ การมีบรรพบุรุษรว่มกันและการบูชาบรรพบุรุษ เช่น คนไท-ลาว       
มีความเช่ือและนบัถือนาค คนสว่ยแถบสรุินทร ์บุรีรมัยน์ับถือตะกวด เป็นผีประจ าหมู่บา้นเสมือน
บรรพบุรุษร่วมกัน รวมถึงเป็นสญัลกัษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ต านานหลายต านานกล่าวถึง
สถานภาพทางสงัคมท่ีแตกตา่งกัน ยกตวัอยา่ง ต านานน า้เตา้ซึ่งสะทอ้นความเช่ือวา่มนุษยอ์อกมา
จากน า้เตา้ผลเดียวกนั แต่มีสถานภาพและชนชัน้ท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งต านานตา่งๆ ชีใ้หเ้ห็นบทบาทใน
การอธิบายวา่เราคือใคร บรรพบุรุษของเราคือใคร และใชอ้ธิบายสถานภาพสงูต ่าไม่เทา่กนั รวมถึง
แนวทางในการประกอบอาชีพ ความถนดัเฉพาะทางของแตล่ะกลุม่ชนท่ีแตกตา่งกัน เช่น การขดัหิน                             
การสลกัไม้ การล่าสตัว ์การท าไรท่  านา ซึ่งลว้นแลว้แต่มีวิถีชีวิตและอัตลกัษณ์ท่ีระบุไวใ้นต านาน
ก าเนิดชนเผา่หรอืกลุม่ชนนัน้ๆ ดว้ย 
 ต านานกับการอธิบายพิธีกรรม ต  านานเป็นเรื่องเล่าท่ีมีตัวละครเป็นผูท่ี้มีอ านาจ
เหนือธรรมชาติ จึงมกัมีความสมัพนัธ์กับความเช่ือเรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติ โดยพบว่า พิธีกรรม
เป็นกลไกทางวฒันธรรมในการรวมพลงัของสมาชิกในสงัคมและพบว่าต านานใชอ้ธิบายท่ีมาของ
พิธีกรรมที่เก่ียวขอ้งกับผูมี้อ  านาจเหนือธรรมชาติ เช่น พิธีขอฝนกบัต านานพญาคนัคาก พิธีท าขวญั
ขา้วกับต านานขวญัขา้ว พิธีกรรมจึงมีหนา้ท่ีส  าคญัในการใหค้วามมั่นใจและก าลงัใจแก่บุคคลใน
สงัคม เม่ือมนษุยเ์กิดความไม่มั่นคง ไม่แนใ่จ ไม่สบายใจ มนษุยจ์ะท าพิธีกรรมบนบานศาลกลา่วตอ่
อ านาจเหนือธรรมชาติใหช้่วยเหลือ เช่น ชาวนาบนบานต่อแถนใหฝ้นตก บนบานต่อแม่ขวญัขา้ว
หรือแม่โพสพใหข้า้วงอกงาม นอกจากนีพ้ิธีกรรมยังเป็นส่วนส  าคัญของวัฒนธรรมท่ีใช้สรา้งอัต
ลกัษณ์ของกลุ่มชนหรือชาติพันธุ์ เพราะเม่ือเรานึกถึงพิธีกรรมเราจะนึกถึงกลุม่ชาติพนัธุ์เจ้าของ
พิธีกรรมนัน้ไปดว้ย เช่น พิธีแหเ่ทียนพรรษาหรอืแหป่ราสาทผึง้ในภาคอีสาน พิธีชิงเปรตในงานสารท
เดือนสิบของนครศรีธรรมราช พิธีปอยส่างลอง พิธีจองพารา เป็นพิธีกรรมของชาวไทใหญ่ท่ี
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แม่ฮ่องสอน เป็นตน้ และยังอาจกล่าวไดว้่าพิธีกรรมเป็นสิ่งส  าคัญท่ีท าใหม้นุษยด์  ารงชีวิตอยู่ได้
อยา่งดี มีความมั่นคงทางจิตใจและสงัคม ต านานและความเช่ือจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส  าคญัในการ
อธิบายท่ีมาของพิธีกรรมที่มีบทบาทหนา้ท่ีส  าคญัอยา่งยิ่งของแตล่ะวฒันธรรม  
 
 
 2. บทบาทคติชนในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคมและมาตรฐาน
พฤติกรรมของสังคม  
 คติชนท าหน้าท่ีเป็นสถาบันการศึกษา ในความหมายว่า ให้ความรู ้ ถ่ายทอด
วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญา ปลูกฝังทัศนคติ อบรมสั่ งสอนระเบียบสังคมและรักษามาตรฐาน                       
ทางจริยธรรมและพฤติกรรมท่ีเป็นแบบแผนท่ีสังคมยอมรบัผ่านเพลงกล่อมเด็ก นิทาน ภาษิต 
ปริศนาค าทาย การละเลน่และการแสดง โดยบทบาทของคติชนในการใหก้ารศกึษาอบรมระเบียบ
และรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม แบ่งบทบาทได้ 3 ประการ คือ บทบาทคติชน                    
ในการถ่ายทอดเรื่องราวเก่ียวกับทอ้งถ่ินของตน บทบาทคติชนในการให้ความรูแ้ละเสริมสรา้ง
ปัญญาและบทบาทคติชนในการอบรมระเบียบสงัคม ปลกูฝังค่านิยมและรกัษาบรรทัดฐานทาง
พฤติกรรมใหส้งัคม  
 บทบาทคติชนในการถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับท้องถ่ินของตน คติชนหลาย
ประเภทท าหนา้ท่ีใหค้วามรูก้บัเด็กๆ ในสงัคมว่า เขาเป็นใคร บรรพบุรุษของเขาเป็นใคร ทอ้งถ่ินเขา
มีประวติัความเป็นมาอย่างไร โดยใชข้อ้มลูประเภทนิยายประจ าถ่ิน อธิบายอตัลกัษณข์องกลุม่ชน 
เช่น ชาวพวนท่ีถูกกวาดตอ้นและอพยพมาจากประเทศลาว ไม่วา่ตัง้ถ่ินฐานท่ีพนสันิคม ชลบุร ีพนม
สารคาม ฉะเชิงเทรา หรอืศรมีหาโพธ์ิ ปราจีนบุรลีว้นใชนิ้ทานเรื่องพระรถเมรหีรือนางสบิสองในการ
อธิบายช่ือสถานท่ีต่างๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น ถ า้นางสิบสอง ถนนพระรถและนอกเหนือจากนิทานเรื่อง
พระรถเมรีหรือนิทานนางสิบสองอาจใช้นิทานเรื่องอ่ืนๆ เช่น ในกลุ่มคนพวน อ าเภอปากพล ี
นครนายก นิยมเลา่นิทานเรื่องทา้วกาละเกด (ภาณุพงศ ์ อุดมศิลป์, 2549) และนอกจากนีนิ้ทาน
ประจ าถ่ินยังมีบทบาทในการอธิบายใหค้วามรูเ้ก่ียวกับประวัติความเป็นมาของช่ือสถานท่ีหรือ
ภมิูศาสตรท์อ้งถ่ิน เช่น ท่ียโสธรมีนิทานก่องขา้วนอ้ยฆ่าแม่ บริเวณหนองหานสกลนคร มีนิทานผา
แดง-นางไอ่ อธิบายหนองหานท่ีเป็นภูมิศาสตรท์อ้งถ่ินและในบางทอ้งถ่ินอาจถ่ายทอดผ่านเพลง
กลอ่มเด็ก เช่น ท่ีนครศรีธรรมราช มีเพลงท่ีใชอ้ธิบายความส าคญัของพระธาตนุครศรธีรรมราชหรือ
ใชค้ติชนประเภทการแสดง เช่น ฟอ้นภไูท เซิง้บัง้ไฟ โนรา หนงัตะลงุหรอืใชค้ติชนประเภทวตัถ ุไม่ว่า
จะเป็นผา้ทอ เครื่องจักสานของแต่ละทอ้งถ่ินแต่ละชาติพันธุ์ ลว้นเป็นการใช้บอกว่า เราคือใคร                
เขาคือใคร ซึ่งจะท าใหส้มาชิกไดเ้รียนรูต้ัวตนผ่านอัตลกัษณ์ทางวฒันธรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อให้             
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คติชนไดท้  าหนา้ท่ีใหค้วามรูเ้ก่ียวกับทอ้งถ่ิน ประวติัความเป็นมาของทอ้งถ่ินและมีความภาคภูมิใจ
เก่ียวกบัรากเหงา้ของตน 
 คติชนในการให้ความรู้และเสริมสร้างปัญญา ในสงัคมสมัยก่อนท่ียงัไม่มีโรงเรยีน
หรือการศึกษาในระบบ คติชนมีหนา้ท่ีแทนสถาบนัการศึกษาท่ีจะใหค้วามรูเ้ก่ียวกับธรรมชาติและ
สงัคม เช่น เพลงกลอ่มเด็กนกกาเหว่าใหค้วามรูเ้ก่ียวกับธรรมชาตินกกาเหว่า เพลงกลอ่มเด็กท่ีให้
ความรูเ้ก่ียวกับดาวต่างๆ และมีเพลงกล่อมเด็กบางเพลงท่ีสอนเรื่องการนับจ านวนและการใช้
ลกัษณนาม (สุกัญญา สุจฉายา, 2543, น. 79) นอกจากนี ้ปริศนาค าทายท่ีเด็กๆ เล่นทายกัน 
นอกจากจะใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัธรรมชาติรอบตวั สตัว ์พืช ขา้วของเครื่องใชแ้ลว้ ยงัเป็นการฝึกการใช้
ปัญญาในการคิด การสงัเกตเทียบเคียงความคลา้ยคลงึของโจทยก์ับค าเฉลยอีกดว้ย ซึ่งขอ้มูลคติ
ชนดงักลา่วนอกจากความสนกุสนานแลว้ ยงัมีบทบาทในการสั่งสอนและใหค้วามรู ้ฝึกสติปัญญา
อีกดว้ย  
 บทบาทคติชนในการอบรมระเบียบสังคม ปลูกฝังค่านิยม และรักษาบรรทัดฐาน
ทางพฤติกรรมให้สังคม บทบาทของคติชนในการอบรมระเบียบสงัคมผา่นรูปแบบตา่งๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้นิทานชาดกอบรมโลกทัศน ์อุดมการณ์ การด าเนินชีวิตในแนวทางพุทธศาสนา เช่น 
นิทานเรื่องเวสสนัดรชาดกท่ีใหคุ้ณค่ากับการท างานและยังมีนิทานชาดกอีกหลายเรื่องท่ีใชส้อน
เรื่องความอดทน ความเพียร ความเสียสละ นอกจากนี ้ยงัมีคติชนประเภทภาษิตค าพงัเพย ใชใ้น                
การอบรมระเบียบสังคม แนวทางการปฏิบัติตนให้สมาชิกในสังคมเรียนรูท้ัศนคติของสังคม                 
หรือค่านิยมนัน้ๆ ว่าเป็นสิ่งท่ีดีหรือสิ่งท่ีไม่ดี เช่น กินบนเรือน ขีร้ดบนหลงัคา อย่าจับปลาสองมือ  
นกนอ้ยท ารงัแต่พอตัว เป็นตน้ หรือการละเล่นของเด็กก็อาจนับว่าเป็นการอบรมระเบียบสงัคม               
วิธีหนึ่ง เพื่อใหเ้ด็กไดเ้รียนรูแ้ละยอมรบักฎกติกาอันเป็นกฎระเบียบรว่มกันของหมู่คณะ  บทบาท
ของคติชนในการใหก้ารศึกษาอบรมระเบียบสงัคมและรกัษามาตรฐาน พฤติกรรมของสงัคม เป็น
กลไกในการถ่ายทอดวฒันธรรม กระบวนการ ความรู ้ภมิูปัญญา และระเบียบพฤติกรรมของสงัคม
อยา่งหนึ่ง เพื่อใหเ้ป็นไปในแบบแผนท่ีสงัคมยอมรบั  
 3.บทบาทของคติชนในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลอัน
เกิดจากกฎเกณฑท์างสังคม   
 บทบาทของคติชนท่ีส  าคญัยิ่งอย่างหนึ่ง คือ บทบาททางจิตใจ เพราะคติชนสามารถ
เสนอทางเลอืกใหม้นุษย ์ชดเชยกับสิ่งท่ีปรารถนาแต่ไม่อาจท าไดใ้นชีวิตจรงิและยงัเสนอทางออก
ใหก้ับปัญหาท่ีเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสงัคมท่ีเคร่งครดั ท าให้สมาชิกในสงัคมมีความคับขอ้งใจ               
หรืออึดอัด ไม่สามารถพูดหรือแสดงออก เม่ือเกิดความขัดแยง้ได ้เม่ือคติชนมีบทบาทโดยตรง             
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ในการท าหน้าท่ีเสนอทางออกทางใจ ให้แก่มนุษย์ในสังคมโดยเฉพาะคติชนประเภทนิทาน
มหศัจรรย ์นิทานมขุตลก เพลงรอ้งเลน่ การละเลน่พืน้บา้น  
 บาสคอม ไดพู้ดถึงบทบาทหนา้ท่ีของคติชนท่ีใหค้วามเพลดิเพลินแก่สมาชิกในสงัคม
ว่า (Bascom, 1965, pp. 290-291) ทุกคนชอบฟังนิทาน ชอบรอ้งเพลง ชอบการละเล่น ชอบด ู              
การแสดงเพราะความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ขบขัน  และได้หลบหนี เข้าไปอยู่ ใน โลก                          
แห่งจินตนาการท่ีได้หยิบยื่นความพอใจให้ เพื่อเป็นการชดเชยกับความไม่พอใจในโลกแห่ง                  
ความเป็นจริง ซึ่งมนุษย์มักมีความไม่พอใจกับสภาพท่ีเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย จิตใจ                  
หรอืสงัคม นิทานจะท าใหม้นุษยห์ลบหนีจากขอ้จ ากดัตา่งๆ ทางกาย เช่น บินไม่ไดอ้ย่างนก นิทาน
จึงมีตวัละครท่ีบินได ้เหาะได ้หายตวัได ้แปลงตวัได ้ท าใหม้นุษยส์มปรารถนาในโลกแหง่จิตนาการ 
ทางจิตใจ นิทานเสนอโลกทางเลือกท่ีสนองความปรารถนาของมนุษย ์โดยมักมีของวิเศษ มีมนต์
วิเศษ แกว้สารพดันึกหรือผูว้ิเศษต่างๆ เขา้มาช่วยเหลอืเม่ือไดร้บัความยากล าบาก สว่นทางสงัคม 
มนุษยรู์ส้กึไม่พอใจสงัคม ไม่ว่าจะเป็นในครอบครวัหรอืสงัคมท่ีตนไม่ชอบ นิทานจะเสนอโลกแห่ง
จินตนาการท่ีมนษุยส์ามารถคิดและจินตนาการใหผู้น้ัน้เป็นยกัษ ์พ่อมด แม่มด หรอืตวัละครชั่วรา้ย
แทนบุคคลท่ีไม่สามารถก าจัดได ้แตใ่นโลกของนิทานมนุษยส์ามารถก าจัดศตัรูเหลา่นัน้ได ้นิทาน
จึงแฝงไปดว้ยสญัลกัษณแ์ทนความเป็นจรงิต่างๆ ทางสงัคมท่ีมนุษยจ์ะหนีจากโลกแห่งความเป็น
จริงไปหลบอยู่ชั่วคราว ทัง้นีค้ติชนไดเ้สนอบทบาทในการเป็นทางออกใหค้วามคบัขอ้งใจดงักลา่ว 
เป็น 2 ประการ คือ นิทานมหศัจรรยก์ับการเป็นทางออกใหก้ับความรูส้กึขดัแยง้ในครอบครวัและ
คติชนกบัการเป็นทางระบายความกดดนัในใจอนัเกิดจากกฎเกณฑท์างสงัคม 
 นิทานมหัศจรรยกั์บการเป็นทางออกให้กับความรู้สึกขัดแย้งในครอบครัว นิทาน
มหศัจรรยข์องฝรั่ง ไดห้ยิบยื่นโลกแหง่จินตนาการใหมี้แตเ่จา้ชายกบัเจา้หญิงท่ีไดช้ยัชนะเหนือยกัษ์
หรอืแม่มดเสมอ ซึ่งนิทานไดท้  าหนา้ท่ีสรา้งความปรารถนาใหส้มหวงัและถ่ายโอนความรูส้กึในใจให้
ไปอยู่ท่ีตวัละครเจา้ชายเจา้หญิง สว่นนิทานจักรๆ วงศ์ๆ  ของไทย มักจะเกิดจากปัญหาครอบครวั
ลกูเขย-พอ่ตา เพราะครอบครวัไทยมกัเป็นครอบครวัท่ีฝ่ายชายตอ้งมีอ านาจท่ีเหนือกวา่ เม่ือมีพอ่ตา
อยู่ลกูเขยก็ไม่สามารถแสดงอ านาจได ้ในโลกแห่งนิทานจึงเป็นโลกทางเลือกท่ีพระเอก (ลูกเขย) 
สามารถท่ีจะฆา่ยกัษ ์(พ่อตา) ได ้หรอืเอาชนะใจพอ่ตาไดใ้นท่ีสดุ เช่น นิทานเรื่องสงัขท์อง นิทานจึง
ท าหนา้ท่ีตอบสนองความรูส้กึเจ็บแคน้หรอืความเก็บกดภายในใจในชีวิตจรงิ แมจ้ะเป็นความพอใจ
ชั่วคราว แตก็่ท าใหค้วามปรารถนาลกึๆ ในใจไดร้บัการตอบสนอง 
 คติชนกับการเป็นทางระบายความกดดันในใจอันเกิดจากกฎเกณฑท์างสังคม 
ทุกสงัคมย่อมมีกฎเกณฑท่ี์ควบคุมพฤติกรรมของคนในสงัคม คติชนบางประเภทมีหนา้ท่ีระบาย
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ความรูส้ึกอึดอัดกับกฎเกณฑ์หรือขอ้ห้ามบางประการท่ีสังคมก าหนดขึน้มา เช่น ขอ้หา้มต่างๆ                 
ในเรื่องเพศ แต่จะพบว่าทุกสงัคมมีนิทานมุขตลกเรื่องเพศ หรือพฤติกรรมทางเพศ เช่นพี่ เขย -
นอ้งเมีย แม่ยาย-ลกูเขย ตาเถร-ยายชี การเลา่นิทานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศท าใหผู้ฟั้ง
รูส้ึกสนุกสนานและเฮฮาได ้เพราะเป็นโอกาสและช่องทางท่ีสงัคมอนุญาต เน่ืองจากอยู่ภายใต้
กติกาว่าเป็นเพียงนิทานหรือข้อห้ามเก่ียวกับสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็
เช่นเดียวกัน ก็ถือว่าท าไดใ้นกรอบของนิทาน แม้สงัคมจะปฏิเสธไม่ไดว้่าเป็นเรื่องจริงท่ีเกิดขึน้ใน
สงัคม ดังนัน้ บทบาทคติชนประเภทนิทานจึงมีบทบาทในการเป็นทางออกใหก้ับความอึดอัดใจ 
ความกดดนัทางใจท่ีเกิดจากกฎเกณฑห์รอืขอ้หา้มทางสงัคม ซึ่งเม่ือผา่นช่องทางการเลา่หรอืการฟัง
นิทานมุขตลก การลอ้เลียน จะท าใหเ้กิดความรูส้ึกขบขัน ช่วยใหค้วามรูส้ึกอึดอัดผ่อนคลายลง 
นิทานมุขตลกจึงช่วยเปลี่ยนความเครยีดกดดนัใหเ้ป็นความขบขนัและในฐานะองคป์ระกอบหนึ่ง
ของวฒันธรรม คติชนมีบทบาทหนา้ท่ีส  าคญัในการช่วยสรา้งภาวะสมดลุทางจิตใจใหแ้ก่สมาชิกใน
สงัคม 
 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีนิยมถือว่าองค์ประกอบต่างๆ ในวัฒนธรรม              
มีหนา้ท่ีเป็นของตน และถา้สามารถท าหนา้ท่ีของตนไดดี้ สงัคมนัน้ๆ จะด ารงอยู่และด าเนินไปเป็น
อย่างดี และอาจสรุปโดยรวมไดว้า่ ในฐานะท่ีคติชนเป็นสว่นหนึ่งของระบบวฒันธรรม คติชนจึงมี
หนา้ท่ีรกัษาความเขม้แข็งทางวฒันธรรมและความมั่นคงใหแ้ก่สงัคม 
 จะเห็นไดว้่า การศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของคติชน สามารถประยุกตแ์นวคิดใหเ้ขา้กับ
ขอ้มูลทางคติชนประเภทต่างๆ และยกตวัอย่างใหเ้ห็นถึงความส าคญัท่ีคติชนมีบทบาท ในสงัคม
นัน้ๆ จากแนวคิดของบทบาทหนา้ท่ีของคติชน ท่ีไดก้ล่าวมานี ้ผูว้ิจัยจะน าไปประยุกตใ์ชก้ับการ
วิเคราะหข์อ้มูลของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ เพื่อศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของประเพณีตัก
บาตรพระรอ้ยทางเรอืของชาวมอญลาดกระบงั กรุงเทพมหานครดว้ย  
 
    2.3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาบทบาทหน้าที ่
 งานวิจัยท่ีศึกษาบทบาทหนา้ท่ีโดยใช้ทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีนิยมของบาสคอมเป็น
แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ทัง้ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ในสังคมไทย มีการศึกษาอย่าง
ตอ่เน่ือง ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่ง ดงันี ้
 ชมชนก  ทรงมิตร (2547) ศึกษาเรื่อง พิ ธีร าผีของชาวไทยเชื้อสายมอญ : 

ความหมายและบทบาทในการสืบทอดทางวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า พิธีร  าผีของชาว
ไทยเชือ้สายมอญมีบทบาทลดลง คงเหลือแต่พิธีร  าผีประจ าหมู่บา้นท่ีจัดขึน้ในช่วงหลงัสงกรานต์
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ของทุกปีเท่านัน้ท่ียงัสามารถท าใหเ้ราเห็นรอ่งรอยของการนบัถือผีบรรพบุรุษและแสดงอัตลกัษณ์
ความเป็นมอญไดอ้ย่างชดัเจน อัตลกัษณข์องชาวมอญท่ีสงัเกตไดจ้ากพิธีร  าผี ไดแ้ก่ ภาษามอญ 
ทา่ร  าแบบมอญ การแตง่กายของผูร้  าและผูเ้ขา้รว่มพิธี  วงป่ีพาทยม์อญ อาหาร ธงตะขาบและธง
รูปหงสท่ี์ติดไวร้อบหมู่บา้นในวนัพิธี บทบาทของพิธีร  าผีท่ีมีตอ่ชาวไทยเชือ้สายมอญ คือ ช่วยสรา้ง
ส  านึกทางชาติพนัธุ์เนน้ความเช่ือในผีบรรพบุรุษเดียวกัน และแสดงความสมัพนัธ์ของเครือญาติ  
ซึ่งเป็นคนไทยเชือ้สายมอญในหมู่บา้นและคนท่ีมาจากจังหวดัอ่ืน จึงนบัไดว้่าพิธีร  าผีมีบทบาทใน
การเป็นศูนยร์วมของคนไทยเชือ้สายมอญและบทบาทในการช่วยธ ารงอัตลกัษณ์ความเป็นมอญ
ของคนไทยเชือ้สายมอญในประเทศไทย 
 จตุพร  เพชรบูรณ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ความเช่ือและบทบาทของประเพณี
ทานธัมม์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ที่ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                  
ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือเรื่องอายุพุทธศาสนา 5,000 ปี เป็นปัจจัยท่ีท าใหเ้กิดคติทานธัมม ์
เพื่อค า้ชูศาสนา กลุม่ชาติพนัธุไ์ทท่ี ต.เวียงพางค า มีประเพณีทานธัมมท์ัง้ในระดบับุคคลและระดบั
ชุมชน ประเพณีทานธัมมบ์างอยา่งท่ีรบัมาจากชาวไทยวน ซึ่งเป็นวิถีปฏิบติัในประเพณีพทุธศาสนา
แบบไท ประเพณีทานธัมม์มีบทบาทต่อกลุ่มชาติพันธุ์ไทในบริบทข้ามพรมแดน 5 ด้าน ไดแ้ก่ 
บทบาทในการอธิบายท่ีมาของการประกอบพิธีกรรม บทบาทในการสรา้งความมั่นคงทางใจใหก้ับ
กลุ่มชาติพันธุ์ไท บทบาทในการสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม บทบาทในการสืบทอดศาสนา และ
บทบาทในการเช่ือมความสมัพนัธข์องกลุม่ชาติพนัธุไ์ทในทกุพืน้ท่ีและช่วยสรา้งความสามคัคีใหก้ับ
กลุม่ชาติพนัธุไ์ทและชาติพนัธุอ่ื์น 
 พิมพน์ภสั จินดาวงค ์(2554) ศึกษาเรื่อง การด ารงอยู่และบทบาทความเช่ือและ
พิธีกรรมที่เก่ียวกับผีอารักษเ์มืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน โดยมุ่งศึกษาลกัษณะการด ารงอยู่และ
บทบาทของความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับผีอารกัษเ์มืองเชียงใหม่ในปัจจุบนั ผลการศึกษาพบว่า 
พิธีกรรมเก่ียวกับผีอารกัษ์เมืองเชียงใหม่ทัง้ 3 พิธีมีลกัษณะการด ารงอยู่ โดยผสมผสานความเช่ือ
พทุธ พราหมณ ์ผีเขา้ดว้ยกนั พิธีบูชาเสาอินทขีล พิธีท าบุญเมืองและสบืชะตาเมืองเชียงใหม่ มีการ
น าความเช่ือทางพุทธศาสนามาผสมผสานอย่างเขม้ข้น ในขณะท่ีพิธีบูชาผีปู่ แสะย่าแสะนั้น             
มีความเช่ือดัง้เดิมเป็นจุดเด่นของพิธี นอกจากนีย้ังพบลกัษณะการด ารงอยู่ของความเช่ือและ
พิธีกรรมท่ีมีการปรบัใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมปัจจุบนั ไดแ้ก่ การปรบัองคป์ระกอบบางสว่นในพิธีเพื่อ
ตอบสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด การน าเสนออัตลกัษณ์เมืองเชียงใหม่และ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในจังหวัดผ่านพิธีกรรม ผลการวิเคราะห์บทบาทพบว่า                 
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มีบทบาทในการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นจิตใจ ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นสงัคม 
และตอบสนองนโยบายของรฐัในการสบืสานประเพณีของจงัหวดัเชียงใหม่  
 อัมพิกา  ยะค าป้อ (2554) ศึกษาเรื่อง พลวัตและบทบาทของความเช่ือและ
พิ ธีกรรมเก่ียวกับผีอารักษ์บ้ านที่บ้ านไม้ ลุงขน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                         
ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือและพิธกรรมเก่ียวกับอารกัษ์บา้นไมลุ้งขนมีพลวตัทัง้เชิงกายภาพ
และเชิงพิธีกรรม เชิงกายภาพ คือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีตัง้และรูปแบบของศาลเจ้าบา้นเพื่อเปิด
โอกาสใหเ้ขา้ถึงพืน้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไดง้่ายขึน้จากเดิมท่ีอยู่ทา้ยหมู่บา้นมาอยู่กลางหมู่บา้น สว่นพลวตั
ในทางพิธีกรรม พบว่า ประการแรก มีการรบัเอาช่ือ เจา้พ่อค าแดงผูเ้ป็นอารกัษ์เมืองเชียงใหม่มา
เป็นช่ืออารกัษ์บา้นไมล้งุขน ประการท่ีสอง มีการเพิ่มจ านวนพิธีกรรมโดยการรบัพิธีกรรมแบบคน
ไทยทางภาคเหนือมาเป็นสว่นหนึ่งของพิธีเก่ียวกับการบูชาอารกัษ์บา้น สว่นบทบาทของความเช่ือ
และพิธีกรรมพบว่า พิธีกรรมเก่ียวกับผีอารกัษ์บา้นเป็นพิธีกรรมส าคญัระดับชุมชนท่ีมีบทบาทใน
การสืบทอดความเช่ือและพิธีกรรมของชาวไทลือ้ในบริบทใหม่ ขณะเดียวกนัก็มีบทบาทในฐานะท่ี
เป็นศูนยร์วมจิตใจและเสรมิสรา้งความสมานฉนัทข์องกลุม่ชาติพนัธุต์า่งๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนและ
มีบทบาทส าคญัในการใหค้วามมั่นคงทางจิตใจแก่ปัจเจกบุคคลในชุมชน 
 ภาณุพงศ ์ อุดมศิลป์ (2555) ศึกษาเรื่อง ลัทธิพิธีการนับถือเจ้าแม่สองนางกับ
ชุมชนชายฝ่ังลุ่มน ้าโขง มีวัตถุประสงคเ์พื่อรวบรวมและวิเคราะหค์วามเช่ือต านานเรื่องเจา้แม่  
สองนางในชุมชนชายฝ่ังลุม่น า้โขง องคป์ระกอบของพิธีกรรมเก่ียวกับเจา้แม่สองนางและบทบาท
ของพิธีกรรมเก่ียวกบัเจา้แม่สองนางท่ีมีตอ่ชุมชนชายฝ่ังลุม่น า้โขง ผลการศกึษาพบวา่ บทบาทของ
ต านานและพิธีกรรมเก่ียวกับเจ้าแม่สองนางต่อชุมชนชายฝ่ังลุ่มน า้โขง สรุปได้ 5 ประการ คือ 
บทบาทในการสรา้งส  านึกรว่มความเป็นชาวลาวเวียงจนัทนท่ี์อพยพมาตัง้ชุมชนอยู่ตามชายฝ่ังลุม่
น า้โขง และมีบรรพบุรุษรว่มกันมาแต่อดีต ท าใหเ้กิดการประนีประนอมกันระหว่างกลุม่ชาติพนัธุ์
ต่างๆ กลายเป็นความสมานฉันทก์ันในท่ีสุด บทบาทใหค้วามหวงัเรื่องความอุดมสมบูรณ ์ความ
เจรญิรุง่เรอืงและความมั่นคั่งแก่ลกูหลานและชุมชน ทัง้นีใ้นชุมชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลกัต่างคาดหวงัความอุดมสมบูรณ์ของน า้ฝน พืชพรรณธัญญาหารและปลาในแม่น า้โขง
เป็นส  าคญั ขณะท่ีชุมชนเมืองซึ่งประกอบอาชีพคา้ขายเป็นหลกั ตา่งมุ่งหวงัความเจรญิรุง่เรืองและ
ความมั่งคั่ง ดา้นเศรษฐกิจ รายไดข้องตนและชุมชน บทบาทในการสรา้งขวัญและก าลงัใจแก่
ลกูหลานและชุมชน บทบาทในการสรา้งความสมานฉนัทใ์หแ้ก่กลุม่ชาติพนัธุ์ตา่งๆ ท่ีอาศยัอยูต่าม
ชายฝ่ังแม่น  า้โขง ไดแ้ก่ กลุม่ชาติพนัธุข์า่กับกลุม่ชนชัน้ปกครองและกลุม่ลกูหลานเจา้เมืองและการ
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สรา้งความสมานฉันทข์องชาวเวียดนามกับชาวไทยและบทบาทในการธ ารงรกัษาสถานภาพของ
กลุม่ผูน้  าท่ีเป็นลกูหลานเจา้เมือง  
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีตามแนวทางของบาสคอมและ
ตัวอย่างงานวิจัยขา้งตน้ ผูว้ิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะหท์  าความเขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ีของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืของชุมชนมอญลาดกระบงั รวมถึงลกัษณะเฉพาะของ
วฒันธรรม ผูค้นและสงัคมชาวมอญไดเ้ป็นอยา่งดี  
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บทที ่3 

ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ 

 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือเป็นประเพณีของชาวมอญ ซึ่งตัง้ถ่ินฐานบา้นเรือน
บริเวณริมน า้และสญัจรทางเรือเป็นหลกั โดยการท่ีชาวมอญตัง้ถ่ินฐานอยู่ริมแม่น า้ต่างๆ นีเ้ป็น
ท่ีมาของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของประเพณีชาวมอญ ซึ่งจาก
หลกัฐาน พบวา่ ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ เป็นประเพณีการท าบุญเน่ืองในวนัออกพรรษา
ของชาวมอญท่ีปฏิบติัสืบต่อกันมาและเม่ือชาวมอญอพยพไปตัง้ถ่ินฐานแห่งใด จึงน าประเพณี
วฒันธรรมต่างๆ ติดตัวไปด้วย ทัง้นีพ้บหลกัฐานว่า ชาวไทยเชือ้สายมอญจังหวัดปทุมธานีก็มี
ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยท่ีปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานับรอ้ยปีเช่นเดียวกัน ซึ่งการจัดการ              
ตกับาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวปทุมธานีจะเป็นหนา้ท่ีของวัดท่ีตัง้อยู่ริมแม่น า้เจ้าพระยาและ                
รมิคลอง ซึ่งจะจดัเฉพาะวดัใหญ่ๆ เวียนกนัไปตามดงัเดิมท่ียดึถือปฏิบติั เพราะตอ้งนิมนตพ์ระภิกษุ
จ านวนมาก ดังท่ีเรียกว่า “พระรอ้ย” นั่นเอง (วีรวัฒน ์วงศศ์ุปไทย, 2546, น. 21-25 ) และค าว่า 
“พระรอ้ย” นัน้ พบหลกัฐานประเพณีทอ้งถ่ินของชาวนนทบุรีท่ีเรียกประเพณีการท าบุญตกับาตร 
โดยการพายเรือรบับิณฑบาตของพระสงฆไ์ปยังท่าน า้ต่างๆ ซึ่งจะมีพระภิกษุสงฆแ์ละจ านวน
สิ่งของจ านวนมากถึงรอ้ยแปด ดังเช่นเดียวกับค าว่า “รอ้ยแปดพันเกา้” ซึ่งเกินความคาดเดาให้
ทราบถึงจ านวนท่ีแทจ้รงิได ้ซึ่งต่อมาเรยีกกันว่า “การท าบุญตกับาตรพระรอ้ยแปดหรือพระรอ้ย” 
(เจรญิ ตนัมหาพราน, 2544, น. 134-144) 
 ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือของชุมชนมอญลาดกระบังก็เช่นเดียวกัน ตาม
หลกัฐานทางประวติัศาสตร ์การอพยพของชาวมอญสูแ่ผน่ดินไทย ครัง้ท่ี 7-9 พระมหากษัตริยไ์ทย
ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้ถ่ินฐานท่ีปทุมธานี นนทบุรีและสมุทรปราการ (นครเขื่อนขนัธ์) (กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ, 2515, น. 662-665) ซึ่งจะพบความเก่ียวขอ้งของชาวมอญกลุม่นีต้ามการตัง้ถ่ิน
ฐานและโยกยา้ยถ่ินฐานในภายหลงั โดยชาวมอญกลุม่นีจ้ึงได้สืบทอดประเพณีวฒันธรรมต่างๆ 
เหลา่นีต้อ่มาดว้ย  
 ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือของชุมชนมอญลาดกระบังเป็นประเพณี                         
ท่ีมีความส าคญัประเพณีหนึ่งของชาวมอญลาดกระบงั เน่ืองจากในทุกๆ ขัน้ตอนของการจัดงาน
ประเพณีลว้นต้องอาศัยความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างคนในชุมชน อีกทั้งประเพณี        
ตักบาตรพระรอ้ยทางเรือเป็นประเพณีท่ีทุกคนได้แสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของความเป็นมอญ              
ในพืน้ท่ีของสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม การจดังานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทาง
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เรือในชุมชนมอญลาดกระบงัจัดขึน้โดยยึดหลกัชุมชนชาวมอญช่วยกันเพื่องานประเพณีของชาว
มอญ การรว่มแรงรว่มใจกันจัดงานประเพณีจึงเป็นไปดว้ยความเต็มใจ ความศรทัธาและความ
ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ขา้รว่มเป็นสว่นหนึ่งของการจัดงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือท่ีเป็นหนึ่ง
เดียวในกรุงเทพมหานคร ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามโดยการสมัภาษณแ์ละสงัเกต
อย่างมีส่วนร่วมระหว่างปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 ซึ่งในบทนี ้ผู ้วิจัยจะขอกล่าวถึง ประเพณี                
ตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ โดยวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและขัน้ตอนตา่งๆ ของประเพณีอย่างละเอียด
ตามล าดบั ดงันี ้
 3.1 องคป์ระกอบประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 
 3.2 ขัน้ตอนของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 องคป์ระกอบประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ 
 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ คือ กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะตามความเช่ือ            
ทางพระพุทธศาสนา โดยประชาชนชาวมอญในชุมชนมอญลาดกระบังรว่มกับวัดสุทธาโภชน์                
จัดงานประเพณีขึน้ทุกปี ซึ่งวดัสทุธาโภชนแ์ห่งนีเ้ป็นศูนยก์ลางและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน
ชาวมอญ ในอดีตการด าเนินการจดังานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเป็นไปตามหลกัประพฤติ

ภาพประกอบ 7 บรรยากาศงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืของชาวมอญลาดกระบงั 

   ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2561 
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ปฏิบติัของพุทธศาสนิกชน โดยจะกระท ากนั ในวนัแรม 1 ค ่า เดือน 11 คือ หลงัจากวนัออกพรรษา
แลว้หนึ่งวนั ภายใตค้วามคิดความเช่ือทางศาสนา กลา่วคือ ค าวา่ “เทโว” ยอ่มาจาก “เทโวโรหณะ” 
แปลวา่ การเสด็จลงจากเทวโลก การตกับาตรเทโวโรหณะเป็นเสมือนการระลกึถึงวนัท่ีพระพทุธเจา้
เสด็จกลบัจากการโปรดพระพทุธมารดาในเทวโลกและจ าพรรษาอยู ่ณ สวรรคช์ัน้ดาวดงึสเ์ป็นเวลา 
1 พรรษา เม่ือออกพรรษาแลว้พระองคจ์ึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษยป์ระทับ ณ เมืองสงักัสสะ               
ครัง้นัน้บรรดาพทุธศาสนิกชนผูมี้ความศรทัธาเลื่อมใส เม่ือทราบขา่วการเสด็จกลบัมาของพระพทุธ
องคต์่างพรอ้มใจกันมารอตกับาตรรบัเสด็จกันอย่างเนืองแน่นจนกลายเป็นประเพณีท่ีถือปฏิบัติ            
สบืทอดกนัมา (แปลก สนธิรกัษ,์ 2523, น. 85) 
                ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญลาดกระบังนัน้มีความคลา้ยคลึงกับ   
การจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะท่ีจัดขึน้ภายหลังเทศกาลออกพรรษาของวัดและชุมชนอ่ืนๆ              
ในประเทศไทย บางพืน้ท่ีเรียกว่า ประเพณีตักบาตรพระรอ้ย มีวตัถุประสงคเ์พื่อท านุบ  ารุงและ               
สืบทอดพระพุทธศาสนา ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละพืน้ท่ี แต่ละ
ชุมชน ขึน้อยู่กับสภาพภูมิประเทศ ท่ีตัง้ชุมชนและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนนัน้ๆ โดยเฉพาะ
ชุมชนท่ีอยู่ริมน ้า จะมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน ้า โดยมีเรือเป็นพาหนะหลักในการด ารงชีวิต 
(พลาดิศยั สิทธิธัญกิจ, 2537, น. 44) ชุมชนมอญลาดกระบงัก็เช่นเดียวกนั ดว้ยประเพณีตกับาตร
พระรอ้ยทางเรอืของชุมชนมอญลาดกระบงัเป็นเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครท่ียงัคงอนุรกัษ์
และสืบทอดประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือไวใ้หเ้ป็นเอกลกัษณท์างวฒันธรรมของชุมชนมอญ
แห่งนี ้ โดยในปัจจุบนังานประเพณีจะจดัขึน้เป็นประจ าทุกปี ในวนัอาทิตยแ์รกหลงัวนัออกพรรษา 
ณ บรเิวณรมิสองฝ่ังคลองล าปลาทิว หนา้วดัสทุธาโภชน ์(รามญั สาระพนัธุ,์ การสื่อสารสว่นบุคคล, 
28 ตลุาคม 2561)  
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ภาพประกอบ 8 พทุธศาสนิกชนรว่มท าบุญตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

 ในหวัขอ้นีผู้ว้ิจยัจะวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือของ
ชุมชนมอญลาดกระบงั ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบพิธีกรรม ผูร้ว่มพิธีกรรม เครื่องประกอบพิธีกรรม
และสถานท่ีและเวลา โดยวิเคราะหแ์ยกเป็น 2 ช่วง โดยแต่ละช่วงจะวิเคราะหอ์งคป์ระกอบโดย
ละเอียดดงันี ้
 3.1.1 องคป์ระกอบพิธีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 
      3.1.1.1 ผูป้ระกอบพิธีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 
      3.1.1.2 ผูร้ว่มพิธีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 
      3.1.1.3 เครื่องประกอบพิธีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 
      3.1.1.4 สถานท่ีและเวลาประกอบพิธีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 
 3.1.2 องคป์ระกอบพิธีถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์
   3.1.2.1 ผูป้ระกอบพิธีถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์
   3.1.2.2 ผูร้ว่มพิธีถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์
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   3.1.2.3 เครื่องประกอบพิธีถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์
   3.1.2.4 สถานท่ีและเวลาพิธีถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์
 

  หลังจากพิธีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือในช่วงเช้าและพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆช์่วงกลางวนัเสรจ็สิน้ลง ในช่วงบา่ยเป็นการแขง่ขนัเรอืพายพืน้บา้น ซึ่งเป็นการแขง่ขนัท่ีจัด
ขึน้เป็นประจ าทกุปี ณ รมิคลองล าปลาทิว หนา้วดัสทุธาโภชน ์ 

 

    3.1.1 องคป์ระกอบพิธีตักบาตรพระร้อยทางเรือ 
 พิธีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือในช่วงเชา้จะเริ่มขึน้ตัง้แต่เวลา 06.00 น. โดยพระสงฆ์
จ านวน 100 รูปหรือมากกว่า ซึ่งจะมีจ านวนไม่เท่ากันในแต่ละปี พระสงฆ์จะลงเรือเพื่อรับ
บิณฑบาตไปตามคลองล าปลาทิวทั้งสองฝ่ังคลอง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ท าบุญตักบาตร               
จนครบโดยถว้นหนา้ทกุคน ก่อนขึน้ไปฉนัภตัตาหารเพลตอ่ไป 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 9 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืในช่วงเชา้ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 
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 3.1.1.1 ผู้ประกอบพิธีตักบาตรพระร้อยทางเรือ 

    ผูป้ระกอบพิธีในพิธีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื คือ คณะกรรมการจดังาน
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื โดยคณะกรรมการจะแบง่งานฝ่ายตา่งๆ ประจ าในแต่ละหนา้ท่ี 
ไดแ้ก่ กรรมการจัดกระบวนเรียงล  าดับเรือ  กรรมการลงเรือ กรรมการส่วนกลางในคลอง และ
กรรมการสว่นเวทีกลาง ดงันี ้
      3.1.1.1.1 กรรมการจัดกระบวนเรียงล าดับเรือ กรรมการจดักระบวน
เรียงล  าดับเรือพระสงฆ์น าโดยนายระเบียบ สรอ้ยทอง กรรมการวัดจากชุมชนทิวไผ่พัฒนา                        
ท่ีรบัผิดชอบในทุกๆ ปี พรอ้มดว้ยทีมงานประมาณ  5-10 คน ปฏิบัติหนา้ท่ีตัง้แต่เวลาประมาณ 
05.00 น. เพื่อจัดเตรยีมฝีพายและจัดพระสงฆล์งเรือทีละล  าในเวลาประมาณ 06.00 น. จนครบทัง้ 
100 รูป ท่ีมารบับิณฑบาตในงานประเพณี “การจดักระบวนเรยีงล  าดบัเรอืจะมีความแตกตา่งกนัไป
ในแตล่ะปีดว้ยเรือตวัแทนชุมชนท่ีเขา้รว่ม บางชุมชนอาจมีมากกว่า 1 ล า แตเ่รอืล  าดบัแรกคือเรือ
พระพุทธเจา้จอมมารดากลิ่นเท่านัน้ โดยในปี พ.ศ. 2563 จัดกระบวนเรียงล  าดับเรือตามล าดับ 
ดงันี”้ (ระเบียบ สรอ้ยทอง, การสื่อสารสว่นบุคคล,4 ตลุาคม 2563)  
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การจดักระบวนเรยีงล  าดบัเรอืในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 

1. เรอืพระพทุธเจา้จอมมารดากลิ่น  

2. เรอืพระสงฆ ์ล  าท่ี 1 - 20  

3. เรอืชุมชนมิตรสมัพนัธ ์(เรอืกลองยาว)  

4. เรอืพระสงฆ ์ล  าท่ี 21 -30   

5. เรอืชุมชนมิตรสมัพนัธ ์(เรอืผา้ป่า)  

6. เรอืพระสงฆ ์ล  าท่ี 31 - 40  

7. เรอืชุมชนล าปลาทิว (เรอืกลุม่รกับา้นเกิด)  

8. เรอืพระสงฆล์  าท่ี 41 – 50  

9. เรอืชุมชนเลยีบคลองมอญ (เรอืพิภพมจัจุราช) 

10. เรอืพระสงฆล์  าท่ี 51 – 60   

ภาพประกอบ 10 แผนผงัการจดักระบวนเรยีงล  าดบัเรอืปี 2563 

  ท่ีมา : ภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 
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    3.1.1.1.2  กรรมการลงเรือ กรรมการลงเรือท าหน้าท่ีพายเรือให้
พระสงฆ์ โดยปกติเรือ 1 ล า ใช้ฝีพาย 2 – 4 คน ไดแ้ก่ หัวเรือ ท้ายเรือ และอาจมีผู้ช่วยคอยรบั
สิ่งของตักบาตร ดอกไม้ น า้ด่ืมไปยังเรือส่วนกลางเพื่อจัดเก็บต่อไป โดยผู้ท  าหน้าท่ีพายเรือให้
พระสงฆใ์นงานประเพณี คือ อาสาสมัครในชุมชนซึ่งเป็นบุตรชายของครอบครวัชาวมอญ ดงันัน้ 
หนา้ท่ีพายเรือใหพ้ระสงฆท์ัง้ 100 รูป ในงานประเพณีจึงตอ้งอาศัยความรว่มมือจากอาสาสมัคร
จ านวนมากและตอ้งมีทกัษะความสามารถในการพายเรอืเป็นอยา่งดี 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพประกอบ 11 พระสงฆล์งเรอืเพื่อรบับณิฑบาตร 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

      3.1.1.1.3 กรรมการส่วนกลางในคลอง กรรมการส่วนกลางทีมนีจ้ะ
ประกอบดว้ยกรรมการวดัสทุธาโภชนเ์ป็นหลกั โดยจะแบง่ทีมงานออกเป็นหลายทีมงาน แบง่หนา้ท่ี
แตกตา่งกนั ดงัแผนภาพ 
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   ทีมงานล าเลียงอาหารตักบาตร ท าหนา้ท่ีล  าเลยีงสิ่งของและอาหารท่ี
พุทธศาสนิกชนน ามาตักบาตร โดยกรรมการวัดสุทธาโภชนเ์ป็นหลกั ทีมงานจะใช้เรือล  าใหญ่               
5 – 6 ล า ภายในเรือมีภาชนะหรือกระสอบขนาดใหญ่จ านวนมาก เพื่อน ามาเปลี่ยนและขนถ่าย
สิ่งของจากเรอืพระสงฆข์ึน้สูฝ่ั่ง ทีมงานล าเลียงสิ่งของและอาหารตกับาตรจะพายเรอืดา้นขา้งเรือ
พระสงฆ์ เม่ือสิ่ งของจากเรือพระสงฆ์ล  าใดมีจ านวนมาก จึงล  าเลียงเปลี่ยนถ่ายมายังเรือ              
สว่นกลางนี ้ 
 
 
 

 

 

กรรมการกลางในคลอง 

ทีมงานล าเลียงอาหาร
ตกับาตร 

 

ทีมงานล าเลียง 

ดอกไม ้

ทีมงานดแูล               

ความเรียบรอ้ย 

 

ทีมงานเรือ 

รบั -สง่ประชาชน  

ภาพประกอบ 12 แผนผงัแสดงกรรมการกลางในคลอง 

   ท่ีมา : ภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 
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ภาพประกอบ 13 ทีมงานล าเลยีงอาหารตกับาตร 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 

 
    ทีมงานล าเลียงดอกไม้ ทีมงานชุดนีป้ระกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 5-6 
คน ปฏิบัติหนา้ท่ีในเรือใหญ่ 1 ล า เพื่อรบัดอกไม้จากเรือพระพุทธของเจา้จอมมารดากลิ่นและ
ล าเลยีงใสเ่รือมาจัดวางบนเรอืพระพุทธกลางน า้ “ทีมงานล าเลยีงดอกไมนี้ใ้นอดีตไม่มี เพราะอดีต
ไม่มีการล  าเลียงดอกไม้ออกจากเรือพระพุทธเจ้าจอมมารดากลิ่น พุทธศาสนิกชนท่ีรว่มท าบุญ
ถวายปัจจัย ดอกไม้ และน าดอกไม้วางไว้ ณ เรือเจ้าจอมมารดากลิ่น เม่ือเสร็จสิน้พิธีตักบาตร 
ดอกไมเ้หลา่นัน้จะน าไปทิง้เป็นขยะเกิดภาพท่ีไม่น่าประทบัใจแก่ผูท่ี้ตัง้ใจน าดอกไมม้ารว่มท าบุญ 
ต่อมาในปี 2553 จึงเกิดแนวคิดสรา้งพระพุทธรูปลอยเรือกลางน า้และล  าเลียงดอกไม้จากเรือ
พระพุทธเจา้จอมมารดากลิ่นน ามาจดัเรียงท่ีเรือพระพุทธกลางน า้ขีน้  เม่ือการตกับาตรเสรจ็สิน้ลง 
เรือล  าอ่ืนๆ รวมถึงเรือเจา้จอมมารดากลิ่นจะน าไปท าความสะอาดและเก็บรกัษายังพิพิธภัณฑ์
ตอ่ไป แตเ่รอืพระพทุธกลางน า้  พรอ้มกบัดอกไมข้องพทุธศาสนิกชนท่ีมารว่มท าบุญจะยงัคงอยูบ่น
เรือพระพุทธรูปกลางน า้อีกหลายวนั” (ประมวล  สมัครรามัญ,การสื่อสารสว่นบุคคล, 28 ตุลาคม 
2561) ภาพนีส้รา้งความประทบัใจใหก้บัผูท่ี้มารว่มท าบุญและผูพ้บเห็น จึงเกิดเป็นทีมงานชุดนีข้ึน้ 
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ภาพประกอบ 14 เรอืพระพทุธรูปกลางน า้ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2561 

 

   ทีมงานดูแลความเรียบร้อย ทีมงานกรรมการกลางชุดนี ้ประกอบดว้ย
ประธานชุมชนเลียบคลองมอญและคณะ ท าหนา้ท่ีดูแลความเรียบรอ้ยทัง้หมดบริเวณล าคลอง          
ทัง้จัดระเบียบผูม้าตักบาตร อ านวยความสะดวก ดูแลความเรียบรอ้ยของขบวนเรือ และรกัษา
ความปลอดภยัของเรือพระสงฆ ์ รวมถึงจับเวลา เรง่กระชับเวลา กระตุน้เรือพระสงฆใ์หพ้ายเรือ
ติดกันไป ในอดีตทีมงานชุดนีจ้ะไม่มีบทบาทมากนกั เพราะประชาชนท่ีมารว่มตกับาตรมีจ านวน
นอ้ยจึงเพียงคอยดูแลใหเ้รือพระสงฆป์ลอดภยัเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนัมีประชาชนเขา้รว่มตกับาตร
จ านวนมาก ทีมงานจึงมีบทบาทมากขึน้ เพราะตอ้งกระชบัเวลา อ านวยความสะดวกแก่ผูร้ว่มตกั
บาตรให้ได้ร่วมท าบุญดังความปรารถนา เพราะพิธีกรรมทั้งหมดต้องเสร็จสิน้ก่อนเวลาฉัน
ภตัตาหารเพล 
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ภาพประกอบ 15 ทีมงานกรรมการดแูลความเรยีบรอ้ย 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 

 

   ทีมงานกรรมการกลางรับส่งผู้มาตักบาตร ทีมงานนีมี้ประมาณ 30-
40 คน ใชเ้รือล  าใหญ่และเรือล  าเล็ก จ านวน 15-20 ล า จัดสรรเป็นเรือบริการรบัสง่ผูม้าตกับาตร 
เพื่อไปตักบาตรยังบริเวณท่ียังไม่มีผูจ้ับจอง ใหบ้ริการบริเวณท่าลงเรือของวัด มี 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบท่ี 1 คือน าประชาชนไปตกับาตร  ณ บริเวณท่ีไม่มีทางเทา้ จอดเรอืรอตกับาตรเป็นการตกั
บาตรโดยเรือกับเรือ เพราะผู้ตักบาตรต้องรอตักบาตรอยู่บนเรือ และรูปแบบท่ี 2 คือ การน า
พทุธศาสนิกชนไปยงับรเิวณตน้คลอง หรอืหรอืบริเวณทา้ยคลอง  ท่ีไม่มีผูใ้ดจบัจอง น าไปสง่ไวเ้ป็น
จุดๆ และไปรบัหลงัจากพระสงฆบ์ิณฑบาตผ่านบริเวณนัน้ไป  ในอดีตไม่พบทีมงานนี้เพราะเป็น
การตกับาตรระหวา่งเรือกับเรอื  กลา่วคือ เม่ือถึงวนังานประเพณี ชาวบา้นในชุมชนท่ีมีเรืออยูแ่ลว้
เกือบทุกบา้น ก็จะพายเรือตนเองเพื่อมาตกับาตรบริเวณวดั แต่ในปัจจุบนั ประชาชนใชร้ถสญัจร
บนถนนเป็น สว่นใหญ่เรอืลดนอ้ยลง จึงท าใหต้อ้งมีเรือคอยรบัสง่ผูม้าตกับาตรไปตกับาตรบริเวณ
ดงักลา่ว 
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    3.1.1.1.4 กรรมการเวทีกลาง กรรมการส่วนเวทีกลางส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วยผู้น  าชุมชนท่ีปรึกษาชุมชน ประชาสัมพันธ์ชุมชน ผู้อาวุ โส ท่ีรูจ้ักแขกผู้มีเกียรติ                 
ซึ่งคณะกรรมการกลางจะท าหนา้ท่ีดา้นการประชาสมัพนัธ ์ติดต่อสอบถาม รบัรองแขกผูมี้เกียรติ 
ใหค้วามรูแ้ก่ผูม้ารว่มงาน กลา่วตอ้นรบั จดัพิธีเปิด - ปิด รวมถึงประชาสมัพนัธผ์ูใ้หก้ารสนบัสนนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 16 เรอืรบัสง่ท่ีจอดไวเ้พื่อรอตกับาตร 

 ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 
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ภาพประกอบ 17 แขกผูมี้เกียรติ 

  ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2561 

  
 3.1.1.2 ผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ผูเ้ขา้รว่มพิธีในพิธีตักบาตรพระ
รอ้ยทางเรือ คือ ผูท่ี้เขา้รว่มประเพณี ทัง้ในลกัษณะพระสงฆท่ี์มารบับิณฑบาต พุทธศาสนิกชนท่ี
มารว่มท าบุญตกับาตร นกัทอ่งเท่ียวมาเยี่ยมชมประเพณี แขกผูมี้เกียรติท่ีไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่มงาน
ประเพณี และสื่อมวลชนแขนงตา่งๆ ท่ีมาถ่ายภาพท าขา่วและประชาสมัพนัธป์ระเพณี ดงันี ้ 
        3.1.1.2.1 พระสงฆ ์พระสงฆท่ี์เขา้รว่มประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือจะ
ประกอบดว้ยพระภิกษุ-สามเณร จ านวน 100 รูปหรอืมากกวา่ โดยจะนิมนตจ์ากวดัในชุมชนมอญ
และวดัในบรเิวณใกลเ้คียง โดยพระสงฆท่ี์มารบับิณฑบาตจะมาแตเ่ชา้มืดก่อนเวลา 06.00 น. และ
ทยอยลงเรอืล  าละ 1-3 รูป แตล่ะล  าจะประกอบดว้ยฝีพายและผูช้่วย 2-4 คน เรอืจะทยอยพายตาม
กนัไปในคลองทีละฝ่ัง โดยเริ่มจากทิศใตข้องวดัไปยงัทิศเหนือในฝ่ังคลองตรงขา้มกบัวดั จากนัน้จึง
กลบัมายงัฝ่ังหนา้วดั พระสงฆจ์ะรบับิณฑบาตจากพทุธศาสนิกชนดว้ยอาการส  ารวม และครบถว้น
ทกุคน การตกับาตรจะใชเ้วลายาวนานก่อนถึงเวลา 11.00 น. ถา้ปีใดมีพทุธศาสนิกชนจ านวนมาก 
ฝีพายต้องเร่งพายให้เรือติดกันเพื่ อกระชับเวลาและคณะกรรมการต้องประชาสัมพันธ์ให้
พทุธศาสนิกชนกระชบัเวลาดว้ย ในอดีตพระสงฆจ์ะพายเรอืออกมารบับิณฑบาตจากเรือชาวบา้น
เช่นกัน แต่ไม่ตอ้งกระชบัเวลาและเรง่รีบเพราะในอดีตพุทธศาสนิกชนมีเพียงชาวบา้นในพืน้ท่ีและ
ละแวกใกลเ้คียงเท่านัน้ ท าใหก้ารตักบาตรเสร็จก่อนเวลาฉันภัตตาหารเพลส ารบัคาวหวาน  ซึ่ง
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พระสงฆท่ี์มารบับิณฑบาตในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืในปี 2563 ไดแ้ก่ (กมล  พรหม
ถนอม, การสื่อสารสว่นบุคคล, 4 ตลุาคม 2563) 

ตาราง 1 รายช่ือวดัและพระสงฆท่ี์รว่มพิธีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื ปี 2563 

ล าดับ รายช่ือวัด จ านวนพระสงฆ ์(รูป) 

1 วดัสทุธาโภชน ์ 64 

2 วดัราชโกษา 10 

3 วดัพลมานีย ์ 10 

4 วดัราษฎรบ์  ารุงคลองสอง 7 

5 วดัลานบุญ 6 

6 วดัลาดกระบงั 5 

7 วดัล  าพระองค ์ 5 

 รวม 107 

 

    ท่ีมา : สรุปโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

            3.1.1.2.2 พุทธศาสนิกชนที่ร่วมท าบุญตักบาตร พุทธศาสนิกชนท่ีมารว่ม
ท าบุญตักบาตรในประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือทัง้ชาวมอญและชาวไทยต่างเขา้รว่มพิธี
จ านวนมาก เน่ืองจากเป็นการท าบุญในวนัออกพรรษาท่ีชาวพุทธใหค้วามส าคัญ ทัง้ยังเป็นการ
ท าบุญกบัพระสงฆจ์ านวนมากถึงรอ้ยรูปท่ีเช่ือวา่เป็นอานิสงกท่ี์ยิ่งใหญ่ รวมถึงวนังานประเพณีใน
แตล่ะปีตรงกบัวนัอาทิตยเ์ป็นวนัหยดุจากการท างานท่ีสมาชิกในครอบครวัจะพบปะ รว่มกนัท าบุญ
เพื่อความเป็นศิรมิงคลในครอบครวั ซึ่งพทุธศาสนิกชนจะเตรยีมตวัเป็นอยา่งดี ทัง้อาหารส  าหรบัตกั
บาตร น า้ด่ืม ดอกไม ้และปัจจยัตา่งๆ เพื่อใหพ้รอ้มส  าหรบัการเดินทางมาจบัจองพืน้ท่ีตกับาตรใน
ตอนเชา้  
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ภาพประกอบ 18 พทุธศาสนิกชนท่ีมาท าบุญตกับาตร 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 

 

  3.1.1.2.3 นักท่องเที่ยว นักท่องเท่ียวท่ีมารว่มในงานประเพณีตกับาตรพระ
รอ้ยทางเรือ คือ ประชาชนท่ีมาทอ่งเท่ียวเยี่ยมชมวฒันธรรมประเพณีของชาวมอญ ซึ่งนอกจากจะ
ไดส้มัผสักบัวฒันธรรมชาวมอญแลว้ นกัทอ่งเท่ียวบางสว่นท่ีมาพกัคา้งในโฮมสเตยห์รือรสีอรท์ใน
ชุมชนเพื่อเตรียมตวัส  าหรบัการรว่มงานในตอนเช้าจะไดส้มัผสักับวิถีชีวิตของชาวมอญ ซึ่งพบทัง้
นกัท่องเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวในลกัษณะสว่นตวัและคณะทอ่งเท่ียว และนอกจากนีน้กัท่องเท่ียวท่ีมา
รว่มงานยงัสามารถเขา้เยี่ยมชมในพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน สักการะอนุสาวรียเ์จา้จอมมารดากลิ่นและ
เยี่ยมชมพิพิธภณัฑเ์รอือีกดว้ย   
  3.1.1.2.4 แขกผู้มีเกียรติ แขกผูมี้เกียรติท่ีมารว่มในงานประเพณีตกับาตรพระ
รอ้ยทางเรือเป็นบุคคลท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีและบทบาทในสงัคมท่ีคณะกรรมการจัดงานเชิญมาเพื่อ
รว่มเป็นเกียรติในงาน อาทิ ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ นกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
ต ารวจ ทหาร ผูป้ระกอบกิจการตา่งๆ ซึ่งแขกผูมี้เกียรติเหลา่นีจ้ะไดร้บัการตอ้นรบัอยา่งดีจากคณะ
ผูจ้ัดการใหค้วามพิเศษดว้ยการคลอ้งสไบมอญซึ่งเป็นเอกลกัษณข์องชาวมอญ แขกผูมี้เกียรติท่ีมี
ต าแหน่งสงูสดุ เช่น ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีบทบาทเป็นประธานเปิดงาน รบัฟังค ากลา่ว
รายงาน จากนัน้แขกผูมี้เกียรติทัง้หมดจะลงเรอืท่ีประดบัประดาอยา่งสวยงามท่ีทางคณะกรรมการ
จดังานจดัเตรยีมไว ้เพื่อลอ่งเรือเยี่ยมชมประเพณี พบปะ พูดคุย ทกัทายพุทธศาสนิกชนท่ีมารว่ม
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ตกับาตร นอกจากนีย้งัพบว่า บริเวณเวทีกลางพิธีกรผูด้  าเนินงานจะประกาศรายช่ือและต าแหน่ง
ของบุคคลเหล่านีซ้  า้ไปมา เพื่อใหเ้กียรติถึงความส าคัญของบุคคลท่ีมีส่วนช่วยผลกัดันบริหาร
จดัการและสนบัสนนุดา้นงบประมาณและอ านวยความสะดวกดา้นตา่งๆ  
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 19 แขกผูมี้เกียรติท่ีมารว่มงานประเพณี 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

  3.1.1.2.5 ส่ือมวลชน สื่อมวลชนท่ีมารว่มงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทาง
เรือเป็นสื่อมวลชนท่ีมาจากหน่วยงาน สถานีโทรทัศน ์และหนงัสือพิมพต์่างๆ เป็นผูมี้สว่นช่วยใน
การประชาสมัพันธ์ทางคณะกรรมการจัดงานจึงตอ้นรบัและลงทะเบียนสื่อมวลชน หน่วยงาน 
สงักดั ท าปา้ยแขวนสื่อมวลชนใหก้บัสื่อมวลชนทุกๆ คน เพื่ออ านวยความสะดวกในการบนัทกึภาพ
ประชาสมัพนัธ์ทัง้บริเวณริมคลอง รวมถึงไดจ้ดัเตรียมเรือล  าใหญ่พิเศษติดป้ายเรือสื่อมวลชนเพื่อ
ล่องในล าคลองส  าหรบับันทึกภาพการตักบาตรของพุทธศาสนิกชนมุมต่างๆ ซึ่งสื่อมวลชนจะ
เหลา่นีท้  าหนา้ท่ีประชาสมัพนัธป์ระเพณีผา่นสื่อช่องทางตา่งๆ ท าใหป้ระเพณีตกับาตรพระรอ้ยทาง
เรอืหนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานครเป็นท่ีรูจ้กัอยา่งแพรห่ลายมากขึน้ 
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ภาพประกอบ 20 สื่อมวลชนท่ีมารว่มงานประเพณี 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2561 

 

                   3.1.1.3 เคร่ืองประกอบพิธี 
        3.1.1.3.1 อาหารส าหรับตักบาตร อาหารส  าหรบัตกับาตรในประเพณี
ตักบาตรพระรอ้ยทางเรือมีจ านวนมาก เน่ืองจากเช่ือว่าการท าบุญในประเพณีเน่ืองในวนัออก
พรรษาเป็นการท าบุญใหญ่กับพระสงฆจ์ านวนมาก ซึ่งจะสง่ผลใหเ้กิดอานิสงสม์าก (ละออ สทุธิ, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 ตุลาคม 2562) โดยในอดีตและปัจจุบัน พบการปรบัเปลี่ยนอาหาร
ส  าหรบัตกับาตรดงันี ้ 
      อาหารปรุงสกุใหม่ อาหารปรุงสกุใหม่พรอ้มฉัน เช่น ประเภทขา้วสวยจะ
ใชท้พัพีตกัขา้วลงในบาตร อาหาร ผกั ผลไม ้ขนมต่างๆ จัดเป็นชุดๆ อาหารส  าหรบัตกับาตรเหลา่นี ้
กระท ากนัในอดีต เน่ืองจากพทุธศาสนิกชนท่ีมาตกับาตรมีจ านวนไม่มาก พระสงฆจ์ึงสามารถน าไป
ฉนัหรือบรจิาคตอ่ใหค้นยากจนได ้ซึ่งการตกับาตรในอดีตในประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเป็น
การตกับาตรจากเรอืสูเ่รือ กลา่วคือ พระสงฆร์บับิณฑบาตทางเรอืและชาวบา้นต่างพายเรอืเพื่อมา
ตกับาตรในบรเิวณคลองล าปลาทิวหนา้วดัสทุธาโภชน ์แต่ในปัจจุบนัอาหารตกับาตรในลกัษณะนี้
ไม่เป็นท่ีนิยมเน่ืองจากเนา่เสยีไดง้า่ย 
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อาหารแหง้ อาหารแหง้เป็นอาหารตกับาตรท่ีไดร้บัความนิยมในปัจจุบนั  

เพราะสามารถเก็บรกัษาไวไ้ดน้านกว่าอาหารสด อาหารแหง้ท่ีไดร้บัความนิยมในการตักบาตรมี
หลายชนิด ไดแ้ก่ ขา้วสาร อาหารแหง้ ขนมแหง้ ไข่ตม้ น า้ผลไม ้นมต่างๆ รวมถึงปัจจัย ยารกัษา
โรคและสิ่งของตามความประสงคข์องพุทธศาสนิกชนผูม้าตักบาตร ส่วนใหญ่จะเตรียมเป็นชุด
จ านวนมากหรอืครบทัง้ 100 ชุดตามจ านวนพระสงใ์นปีนัน้ๆ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 21 อาหารส  าหรบัตกับาตรในอดีตและปัจจุบนั 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

    3.1.1.3.2 น ้าดื่ม น า้ด่ืมใช้ส  าหรบัการท าบุญตักบาตรคู่กับอาหารท่ี
น ามาตกับาตร ดว้ยมีความเช่ือเรื่องอานิสงสข์องการถวายน า้ด่ืมท่ีสะอาดแด่พระสงฆจ์ะช่วยเสริม
ดวงชะตาใหเ้กิดลาภหมุนเวียนคลอ่งมือ ชีวิตราบรื่นเหมือนสายน า้ มีจิตใจสะอาดดั่งน า้บริสทุธ์ิ 
ชาวพุทธจึงนิยมถวายน า้ด่ืมคู่กับการตักบาตรอาหารเสมอ (อานนท ์เพ็ชรนอ้ย, การสื่อสารสว่น
บุคคล, 4 ตลุาคม 2563) 
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ภาพประกอบ 22 น า้ด่ืมส  าหรบัการตกับาตร 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 

 

         3.1.1.3.3 ดอกไม้ ดอกไมท่ี้น ามาตกับาตร ดว้ยเป็นสิ่งท่ีมีรูปลกัษณะ
ความงดงามและความหอมจึงเป็นสิ่งท่ีน ามาบูชาสกัการะและดว้ยชาวพทุธเช่ือวา่หากบูชาดอกไม้
ทัง้ภพนีแ้ละภพหนา้จะมีความงดงามดงัดอกไม ้(อนมุานราชธน, 2521, น. 20) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 23 ดอกไมส้  าหรบัถวายพระพทุธในเรอืเจา้จอมมารดากลิ่น 

   ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 
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              3.1.1.3.4 เรือ เรือมีความส าคญัอย่างยิ่งในงานประเพณีตกับาตรพระ
รอ้ยทางเรือ เน่ืองจากประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือจดัขึน้ในล  าคลอง เรือจึงเป็นพาหนะหลกั                       
ในการเดินทาง ทั้งเรือพระพุทธ การรับบิณฑบาตของพระสงฆ์ ขบวนเรือต่างๆ การรับส่ง
พุทธศาสนิกชนเพื่อไปตกับาตรในพืน้ท่ีท่ีไกลออกไป เรือบริการน า้ด่ืมปฐมพยาบาลต่างๆ โดยใน
งานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืปี 2563 มีเรือท่ีสนบัสนุนจากพิพิธภณัฑว์ดัสทุธาโภชนแ์ละ
เรอืจากหนว่ยงานตา่งๆ ดงันี ้(รามญั  สาระพนัธุ,์ การสื่อสารสว่นบุคคล, 4 ตลุาคม 2563)  
      1. เรอืมาดจากพิพิธภณัฑเ์รอืวดัสทุธาโภชน ์จ านวน 80 ล า 
      2. เรอืบรกิารจากส านกัระบายน า้ กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 ล า 
      3. เรอืบรกิารจากกรมเจา้ทา่ กระทรวงคมนาคม จ านวน 5 ล า 
      4. เรอืสนบัสนนุจากครอบครวัชาวมอญในชุมชน จ านวน 15 ล า 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพประกอบ 24 เรอืจากพิพธิภณัฑเ์รอืท่ีน ามาใชใ้นงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 

 ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2561 
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                  เรือพระพุทธ เรอืพระพุทธเป็นเรือน าขบวนเรือของงานประเพณี
ตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ มีความพิเศษและน่าสนใจ เพราะเป็น “เรอืพระพทุธเจา้จอมมารดากลิ่น” 
กลา่วคือ มีการน าเรือเจา้จอมมารดากลิ่นท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวมอญลาดกระบงัมาท าเป็น 
“เรอืพระพทุธ” โดยการอญัเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานก่อนประดบัตกแตง่อยา่งวิจิตรแตกตา่ง
จากเรือล  าอ่ืน ๆ และใหมี้ความพิเศษเฉพาะเพื่อเช่ือมโยงกับเรือของเจ้าจอมมารดากลิ่น (เรือ
หลวง) โดยฝีพายทกุคนจะแต่งกายดว้ยเสือ้ราชปะแตน นุ่งผา้โจงกระเบน สวมหมวกกะโล ่สวมถุง
เทา้ยาวและรองเทา้หุม้สน้เรยีบรอ้ย การสรา้งความพิเศษของเรอืเจา้จอมมารดากลิ่นเช่นนีก็้เพื่อผกู
โยงกับประวติัเจา้จอมมารดากลิ่นท่ีเป็นชาวมอญสรา้งวดัสุทธาโภชน ์(วดัมอญ) ในชุมชนมอญ
แหง่นี ้

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 25 เรอืพระพทุธเจา้จอมมารดากลิน่ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

                     เรือพระสงฆ ์เป็นเรือท่ีมีความส าคัญในประเพณีตักบาตรพระ
รอ้ยทางเรืออย่างมาก เน่ืองจากเป็นเรือท่ีรับพระสงฆ์เพื่อลงเรือรบับิณฑบาตในคลอง โดยเรือ
พระสงฆ์เป็นเรือจากพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด เรือท่ีรับพระสงฆ์จะต้องมีความปลอดภัย มีฝีพายท่ี
ค่อนขา้งช านาญเพื่อไม่ใหมี้อุบัติเหตุระหว่างรบับิณฑบาตและตอ้งพายเรือใหติ้ดกับเรือล  าหนา้
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เสมอ เพื่อกระชับเวลาใหท้นัก่อนเวลาฉนัภตัตาหารเพล เรอืพระสงฆเ์ป็นเรอืมาดท่ีท าความสะอาด 
ซอ่มแซมเรยีบรอ้ยแลว้ เน่ืองจากน ามาใชเ้พียงปีละครัง้ในประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเทา่นัน้  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 26 เรอืพระสงฆใ์นงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

                    เรือดนตรี เป็นเรือท่ีได้รบัการสนับสนุนจากชาวมอญในชุมชน
และชุมชนใกลเ้คียง เน่ืองจากเป็นเรือท่ีสรา้งความสนุกสนานครืน้เครงใหก้ับงานประเพณี เรือ
ดนตรจีะลอ่งไปมาบรเิวณกลางคลองระหว่างตน้คลองถึงทา้ยคลอง มีทัง้เรอืดนตรีไทยจากชุมชน
คลองหลวงแพ่ง เรอืกลองยาวจากชุมชนเลียบคลองมอญ เรือดนตรีสากล เรือดนตรีแฟนซีท่ีเนน้
ความสนุกสนานเน้นการแต่งกายสีสนัฉูดฉาด และท าท่าทางน่าขบขันสรา้งรอยยิม้และความ
บนัเทิงใหผู้ม้ารว่มงาน 
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ภาพประกอบ 27 เรอืดนตร ี

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

     เรือตัวแทนชุมชนมอญ เรอืตวัแทนชุมชนมอญทัง้ 6 ชุมชนท่ีเขา้
รว่มในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื เป็นเรอืท่ีเกิดจากความสามคัคีและความรว่มมือรว่ม
ใจของสมาชิกในชุมชนแต่ละชุมชนท่ีตอ้งการมีสว่นรว่มในการรว่มงานประเพณี เรอืตวัแทนชุมชน
มอญในแตล่ะชุมชนอาจมี 1 ล า หรอืมากกว่า ขึน้อยูก่บัความพรอ้มของแต่ละชุมชนในแต่ละปี ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะมีอย่างน้อย 1 ล า โดยเรือตัวแทนชุมชนมอญในประเพณีเป็นลักษณะเรือแฟนซี
น าเสนอแนวคิดต่างๆ เก่ียวกับพุทธศาสนา เช่น การท าบุญ อานิสงกข์องการท าบุญ นรก สวรรค ์
วรรณคดีนิทานเก่ียวกับพทุธศาสนา การแตง่กายเลยืนแบบตวัละครในพทุธประวติั รวมถึงการแต่ง
กายลอ้เลียนเสียดสี นกัการเมือง แนวคิดทางการเมือง เป็นตน้ และนอกจากนีเ้รือตัวแทนชุมชน
มอญบางล าเป็นเรือผา้ป่าใหพ้ทุธศาสนิกชนไดร้ว่มท าบุญ เพื่อน ารายไดท้ัง้หมดเขา้รว่มท าบุญใน
งานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื และดว้ยความพรอ้มของชุมชนในแต่ละปีดงัท่ีกลา่วมาแลว้
ส่งผลให้เรือตัวแทนชุมชนมอญในแต่ละปีจะมีจ านวนไม่เท่ากันและอาจเข้าร่วมงานเป็นเรือ
ประเภทอ่ืนๆ เช่น เรอืดนตร ีเรอืแสดงวฒันธรรม และเรอืบรกิารตา่งๆ  
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ภาพประกอบ 28 เรอืจากชุมชนมอญ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2561 

 

     เรือบริการ เรือบริการในประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือมี 2 
ประเภท ไดแ้ก่ เรอืบริการรบัสง่พทุธศาสนิกชนท่ีตกับาตรในคลองล  าปลาทิว และเรอืบริการน า้ด่ืม
และปฐมพยาบาล โดยเรือบริการประเภทแรกจะใหบ้ริการรบัสง่ในจุดรบัสง่ทา่เรือประชาชนน าไป
ยงับริเวณจุดตกับาตรท่ีไกลออกไปท่ียงัไม่มีผูจ้ับจองพืน้ท่ีและบรกิารรบักลบัเม่ือตกับาตรเสรจ็สิน้ 
เรือบริการประเภทนีจ้ะเป็นเรือจากพิพิธภัณฑเ์รือรว่มกับเรือชาวบา้นในพืน้ท่ีท่ีมารว่มสนบัสนุน 
สว่นเรือบริการน า้ด่ืมและเรือปฐมพยาบาลไดร้บัความรว่มมือจากสถานพยาบาลในพืน้ท่ีและเรือ
ตัวแทนจากชุมชน เช่น  ปี  2561 ชุมชนเลียบคลองมอญจัดเรือบริการน ้าด่ืมให้บริการแก่
พุทธศาสนิกชนผูม้าร่วมตักบาตรตลอดคลอง ส่วนเรือปฐมพยาบาลจะไดร้บัความรว่มมือจาก
โรงพยาบาลลาดกระบงัในการใหบ้รกิารตลอดคลองเช่นกนั 
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ภาพประกอบ 29 เรอืบรกิารรบัสง่และเรอืบรกิารน า้ด่ืม 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 

 

                    เรือแสดงวัฒนธรรรมมอญ  เรือแสดงวฒันธรรมดา้นการแต่ง
กายของชาวมอญ โดยความรว่มมือจากหน่วยงานการศึกษาในพืน้ท่ี เช่น โรงเรยีนวดัสทุธาโภชน ์
โรงเรียนเทพศิรินทร ์ท่ีคณะครูจะน านกัเรียนทัง้ชายและหญิงแต่งกายดว้ยชุดมอญ โดยเรอืแสดง
วฒันธรรมมอญจะลอ่งไปมาระหวา่งคลอง เพื่อเป็นการเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ์วฒันธรรมดา้น
การแตง่กายใหผู้ม้ารว่มงานไดพ้บเห็นซึ่งสรา้งสีสนัและความนา่สนใจใหก้บัประเพณีตกับาตรพระ
รอ้ยทางเรอื โดยในปีพ.ศ. 2563 มีเรอืแสดงวฒันธรรมมอญ 2-3 ล  า “เรอืหนุม่สาวชาวมอญเป็นเรือ
ท่ีแสดงวฒันธรรมดา้นการแต่งกายของชาวมอญท่ีไดร้บัความรว่มมือจากหนุ่มสาวชาวมอญใน
ชุมชนและสถาบนัการศึกษาต่างๆ ท่ีสง่ตวัแทนนกัเรยีนมารว่มในประเพณี”  (ประณีต อนงค,์ การ
สื่อสารสว่นบุคคล 4 ตลุาคม 2563) 
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ภาพประกอบ 30 เรอืแสดงวฒันธรรมดา้นการแตง่กายของหนุม่สาวชาวมอญ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 

 

            3.1.1.4 สถานที่และเวลาในพิธีตักบาตรพระร้อยทางเรือ 
  3.1.1.4.1 สถานที่ สถานท่ีท่ีใช้ในพิธีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญ
ลาดกระบงั  คือ รมิสองฝ่ังคลองล าปลาทิวหนา้วดัสทุธาโภชน ์ถนนเลยีบคลองมอญ แขวงทบัยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยริมคลองบริเวณวัดจะมีหลังคาตลอดแนวเพื่อเป็นร่มเงา
ใหก้ับผูท่ี้มาท าบุญใหอ้าหารปลา ณ สวนปลาธรรมชาติวดัสทุธาโภชน ์ท าใหบ้ริเวณนีถู้กจับจอง
ก่อนบรเิวณอ่ืนในการตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 
                3.1.1.4.2 เวลา ส  าหรบัพิธีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืจะจัดขึน้ในวนัอาทิตยแ์รก
หลงัวนัออกพรรษา ในเวลาเชา้เริ่มตัง้แตเ่วลา 06.00 น. ถึงประมาณ 11.00 น. หลงัจากเสรจ็สิน้พิธี
ตกับาตรพระรอ้ยทางเรือเป็นประจ าทกุปี โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูภาคสนามในงานประเพณีตกับาตร
พระรอ้ยทางเรอื จ านวน 3 ครัง้ ดงันี ้ 
  ครัง้ท่ี 1 วนัอาทิตยท่ี์ 28 ตลุาคม 2561 แรม 4 ค ่า เดือน 11 
  ครัง้ท่ี 2 วนัอาทิตยท่ี์ 20 ตลุาคม 2562 แรม 7 ค ่า เดือน 11 
  ครัง้ท่ี 3 วนัอาทิตยท่ี์ 4 ตลุาคม 2561 แรม 2 ค ่า เดือน 11 
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ภาพประกอบ 31 บรเิวณรมิคลองหนา้วดัสทุธาโภชน ์                                                         

สถานท่ีในการตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื  

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2561 

                                                          

 หลังจากเสร็จพิ ธีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือในช่วงเช้า พระสงฆ์จะขึ ้นจากเรือ                              
เม่ือพุทธศาสนิกชนตักบาตรจนครบทุกคน จากนัน้พระสงฆพ์ักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบทยังพืน้ท่ีพัก
รบัรองพระสงฆ์ประมาณ 10-15 นาที และพระสงฆท์ั้งหมดจะเดินทางมายังศาลาการเปรียญ             
เพื่อฉันภตัตาหารเพล อันประกอบดว้ยส  ารบัคาวหวานท่ีเป็นเอกลกัษณข์องชาวมอญในประเพณี
ตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 
 
         3.1.2  พิธีถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ ์
 พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ ์เป็นพิธีท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
หลงัจากพิธีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือในช่วงเชา้เสร็จสิน้ลง โดยพิธีกรรมนีเ้ป็นพิธีกรรมเฉพาะของ
ครอบครวัและญาติพี่นอ้งของชาวมอญเทา่นัน้เพราะการถวายภตัตาหารเพลจะถวายโดยใชส้  ารบั
คาวหวานซึ่งเป็นส  ารบัเฉพาะของครอบครวัชาวมอญและการถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆใ์น



  68 

ประเพณีแต่ละปีจะตอ้งจองส  ารบัคาวหวานไวแ้ลว้  โดยจองเป็นครอบครวัเครือญาติหรือวงศ์
ตระกลู  1 ครอบครวัสามารถจองไดห้ลายส ารบัขึน้อยูก่บัความพรอ้มและจิตศรทัธาของครอบครวั 
การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ของชาวมอญจึงเป็นการท าบุญท่ียิ่งใหญ่อีกอย่า งในงาน
ประเพณีเพราะเป็นการท าบุญท่ีชาวมอญในครอบครวัมารวมกันเป็นการรวมญาติ รวมปัจจยัเพื่อ
รบัเป็นเจา้ภาพถวายส ารบัคาวหวานของครอบครวัตน “การถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆใ์นแต่
ละปีจะตอ่เน่ืองมาจากพิธีตกับาตรในช่วงเชา้จึงมีจ านวนพระสงฆเ์ทา่กบัช่วงเชา้ ซึ่งในแตล่ะปีจะมี
จ านวนแตกต่างกันไป ได้แก่ ปี 2561 = 115 รูป ปี 2562 = 109 รูป ปี 2563 = 107 รูป (กมล  
พรหมถนอม, การสื่อสารสว่นบุคคล, 4 ตลุาคม 2563) ซึ่งจะเห็นว่าจ านวนพระสงฆใ์นประเพณีตกั
บาตรพระรอ้ยทางเรอืทัง้ช่วงพิธีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือและช่วงพิธีถวายภตัตาหารเพล มีจ านวน
มากกวา่ 100 รูปทกุปี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพประกอบ 32 การถวายส ารบัคาวหวานแดพ่ระสงฆ ์

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

 ในหวัขอ้นีผู้ว้ิจัยจะวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของพิธีฉันภัตตาหารเพลถวายส ารบัคาว
หวาน โดยวิเคราะหอ์งคป์ระกอบดา้นผูป้ระกอบพิธี ผูเ้ขา้รว่มพิธี เครื่องประกอบพิธี สถานท่ีและ
เวลาในการประกอบพิธี ดงันี ้ 
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       3.1.2.1 ผู้ประกอบพิธี ผูป้ระกอบพิธีในการฉันภตัตาหารเพลและถวายส ารบั
คาวหวานแดพ่ระสงฆใ์นงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื ไดแ้ก่ มคันายก และพระสงฆ ์ดงันี ้

              3.1.2.1.1 มัคนายก  มัคนายกเป็นผู้น  าในการประกอบพิ ธีถวาย
ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆฝ่์ายฆราวาส ซึ่งมัคนายกจะเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา มัคนายกมีต าแหน่งท่ีนั่งในพืน้ท่ีดา้นหนา้ฆราวาสทัง้หมดและนั่งใกลก้ับ
ประธานสงฆ ์ท าหนา้ท่ีหลกัในการน าสวดค ากลา่วบทสวดต่างๆ อย่างคลอ่งแคลว่ชัดเจน รวมถึง
เป็นผูด้  าเนินการในพิธีถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆท์ัง้หมด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 33 มคันายก ผูน้  าในการประกอบพิธีฉนัภตัตาหารเพลถวายส ารบัคาวหวาน 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

           3.1.2.1.2  พระสงฆ ์ พระสงฆเ์ป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการประกอบพิธีทาง
ศาสนาโดยพระสงฆผ์ูร้บักิจนิมนตใ์นงานประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือจะมาจากวัดสุทธา
โภชนเ์ป็นสว่นใหญ่และจากวดัต่างๆ ซึ่งพระสงฆจ์ านวนดงักลา่วจะรบักิจนิมนตจ์ากวดัในละแวก
พืน้ท่ีซึ่งจะมารว่มในทุกๆ ปี ทัง้นีพ้ระสงฆท์ัง้หมดในพิธีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือในช่วงเชา้จะเขา้
มาประกอบพิธีทางศาสนาและฉนัภตัตาหารเพลโดยพรอ้มเพรยีงกนั ณ ศาลาการเปรยีญวดัสทุธา
โภชน ์ เม่ือพระสงฆท์ุกรูปเดินอย่างส  ารวมเขา้มาในศาลาการเปรียญ ฆราวาสทุกคนแสดงความ
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เคารพ นอบนอ้มโดยมีพฤติกรรมสญัลกัษณ ์คือการพนมมือ และสงบน่ิง พระสงฆเ์ขา้มาประจ าท่ี
อาสนะ จากนัน้นั่งคกุเขา้ทา่เทพบุตร พระสงฆท์ัง้หมดกม้กราบเบญจางคประดิษฐ์โดยพรอ้มเพรยีง
กัน  เม่ือพระสงฆน์ั่งแสดงอาการส  ารวม น่ิง ทัง้หมดจึงสงบน่ิงเช่นกัน พืน้ท่ีทัง้หมดในศาลาการ
เปรียญจึงเปลี่ยนเป็นพืน้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เตรียมพรอ้มส  าหรบัประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิโดยบทบาทของ
พระสงฆใ์นพิธีจะมีบทบาทท่ีตา่งกนั ไดแ้ก่ ประธานสงฆ ์และพระสงฆส์วดเจรญิพทุธมนต ์ดงันี  ้
                 ประธานสงฆ ์ประธานสงฆ ์คือ พระสงฆผ์ูเ้ป็นองคป์ระธานคณะสงฆ์
ทัง้หมด โดยนั่งในอาสนะชิดดา้นซา้ยของพระพทุธรูป ดา้นหนา้มคันายก  ประธานสงฆ ์  มีหนา้ท่ี
หลกัในการเป็นผูก้ลา่วน าบทสวดต่างๆ จุดเทียนขนัน า้มนต ์รวมถึงเทศนาธรรมสั่งสอน โดยปีท่ี
ผูว้ิจัยลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มูล ประธานสงฆใ์นพิธีฉันภตัตาหารเพล ถวายส ารบัคาวหวาน คือ  พระครู
วิมล สทุธาภิวฒัน ์เจา้อาวาสวดัสทุธาโภชน ์นั่นเอง    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 34 ประธานสงฆ ์ผูน้  าในการประกอบพิธีสงฆ ์

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 
                คณะสงฆ ์คือ พระสงฆ ์อีก 99 รูปหรือพระสงฆท์ัง้หมดนอกเหนือจาก
ประธานสงฆ ์พระสงฆเ์จรญิพระพุทธมนตท์ าหนา้ท่ีสวดเจริญพระพุทธมนต์ตามขัน้ตอนของการ
ท าบุญฉนัภตัตาหาร 
 
 



  71 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 35 พระสงฆผ์ูป้ระกอบพิธีฉนัภตัตาหารเพล 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

  3.1.2.2 ผู้ เ ข้ า ร่วมพิ ธี  ผู้ เข้าร่วมพิ ธีถวายภัตตาหารเพลแด่พ ระสงฆ ์                     
คือ พุทธศาสนิกชนทุกคนท่ีอยู่ในศาลาการเปรียญวดัสทุธาโภชน์ ท่ีรว่มอยู่ในพิธีถวายภตัตาหาร
เพล กลา่วค าบูชา บทสวดตา่งๆ และท าพิธีกรรมต่างๆ ตามขัน้ตอนของพิธี โดยผูเ้ขา้รว่มพิธีถวาย
ภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ ์ไดแ้ก่ ชาวมอญและพุทธศาสนิกชนเจา้ภาพส ารบัคาวหวาน แขกผูมี้
เกียรติ และประชาชนทั่วไป 
   3.1.2.2.1 ชาวมอญและพุทธศาสนิกชนที่เป็นเจ้าภาพส ารับคาว
หวาน ชาวมอญในทอ้งถ่ินสว่นใหญ่เป็นเจา้ภาพหลกัในการจับจองส ารบัคาวหวาน และอีกสว่น
หนึ่งคือ พุทธศาสนิกชนท่ีเป็นญาติพี่นอ้งของชาวมอญในพืน้ท่ี อาจเป็นลกูเขย ลกูสะใภท่ี้แตง่งาน
และเขา้มาอาศยัในทอ้งถ่ินมอญลาดกระบงั เม่ือท าบุญใหญ่ในครอบครวัจึงรบัเป็นเจา้ภาพส ารบั
รว่มดว้ย บางตระกูลเป็นเจ้าภาพหลายส ารบั เพื่อใหญ้าติพี่นอ้งมาท าบุญโดยถ้วนหนา้กัน ชาว
มอญและพุทธศาสนิกชนท่ีรบัเป็นเจา้ภาพส ารบัคาวหวานจะจดัเตรยีมส  ารบัอาหารทัง้คาวหวาน 
อาหารมอญอาหารไทย ทัง้นีแ้ต่ละครอบครวัจะมารวมกันเพื่อจัดเตรียม จัดหาวัตถุดิบตัง้แต่วัน
เตรียมงาน คือ รวมตวักันตัง้แต่วนัเสารก์่อนวนังานประเพณีท่ีก าหนดไวจ้ึงเป็นวนัท่ีลกูหลานชาว
มอญมารวมญาติพี่นอ้งพรอ้มหนา้ เพื่อท าบุญรว่มกนัในวนังานประเพณี จากนัน้ตอนเชา้จะมีญาติ
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พี่นอ้งผูห้ญิงเขา้มาเตรยีมส  ารบัรอ สว่นผูช้ายจะไปพายเรือใหก้ับพระสงฆร์บับิณฑบาตก่อน เม่ือ
เสรจ็พิธีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือในช่วงเชา้ ผูช้ายจึงมารว่มท าบุญและรบัประทานอาหารรว่มกัน
ในครอบครวั  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 36 ชาวมอญเจา้ภาพส ารบัคาวหวาน 

     ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

   3.1.2.2.2 แขกผู้มีเกียรติ ต ารวจ ทหาร ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ รวมถึง
นักการเมืองท้องถ่ิน บุคคลท่ีมีต าแหน่งและอาวุโสสูงสุดจะไดร้บับทบาทเป็นประธานของงาน               
ในพืน้ท่ีพิธีกรรม แขกผูมี้เกียรติจะไดร้บัการจัดท่ีนั่งดา้นหนา้บรเิวณใกลป้ระธานสงฆ ์บนเกา้อีท่ี้
สวยงามเป็นพิเศษ ผูน้  าการประกอบพิธีกรรมจะประกาศนามบุคคลเหลา่นัน้ผ่านเครื่องขยายเสยีง
ซ  า้ๆ รวมถึงมีพฤติกรรมสญัลกัษณเ์ช่น เป็นผูจุ้ดเทียน ธูป บูชาพระรตันตรยัเม่ือเริ่มพิธี พฤติกรรม
จะกระท าต่อหนา้สาธารณชนในพืน้ท่ีพิธีกรรม  ซึ่งแขกผูมี้เกียรติกลุม่นีมี้ความส าคัญในดา้นการ
ช่วยเหลอืดา้นงบประมาณและการประชาสมัพนัธป์ระเพณีเพื่อใหเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัอยา่งแพรห่ลาย 
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                     3.1.2.2.3 ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไปในท่ีนี ้ผูว้ิจัยหมายถึง ผูท่ี้
เขา้รว่มพิธีในพืน้ท่ีศาลาการเปรยีญ แตไ่ม่ใช่ผูท่ี้จบัจองถวายส ารบั เป็นเจา้ภาพส าหรบั หรอืญาติพี่
นอ้งของครอบครวัชาวมอญ และหมายถึง ผูท่ี้เขา้รว่มในฐานะนกัทอ่งเท่ียว สื่อมวลชน ท่ีเขา้รว่มใน
การเก็บภาพท าข่าว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงวัฒนธรรม ท่ีตอ้งการเผยแพร ่ประชาสมัพันธ ์
ประเพณีอนัดีงามของชาวมอญลาดกระบงัใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของคนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 37 แขกผูมี้เกียรติในพิธีฉนัภตัตาหารเพลถวายส ารบัคาวหวาน 

 
 ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 
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ภาพประกอบ 38 ประชาชนท่ีเขา้รว่มในพิธีถวายส ารบัคาวหวาน 

     ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

            3.1.2.3 เคร่ืองประกอบพิธี เครื่องประกอบพิธีในการถวายภตัตาหารเพลแด่
พระสงฆ ์คือ สิ่งของตา่งๆ ท่ีใชใ้นการประกอบพิธี ไดแ้ก่ 
   3.1.2.3.1 อาสนะ อาสนะเป็นการจัดท่ีนั่ งพระสงฆ์เพื่ อนั่ งเจริญ                 
พระพทุธมนต ์ตอ้งจัดเป็นท่ีๆ ตามจ านวนพระสงฆท่ี์นิมนตม์า โดยใชพ้รมปลูาด การปลูาดตอ้งให้
อยูต่  ่ากวา่โต๊ะหมู่บูชาเสมอ แตใ่หส้งูกว่าและดีกว่าท่ีนั่งฆราวาส  อาสนะจะจดัไวเ้บือ้งขวาของโต๊ะ
พระพทุธรูป การจดัแตล่ะท่ีควรมีกระโถน  กระดาษช าระวางไวด้า้นขวามือของพระสงฆ ์
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ภาพประกอบ 39 อาสนะเครื่องประกอบพธีิฉนัภตัตาหารเพลถวายส ารบัคาวหวาน 
 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

        3.1.2.3.2 โต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชาในงานมงคลถือคติท่ีเช่ือกัน
วา่ งานพิธีมงคลมีพระพุทธเจา้เป็นประมุข จึงตอ้งจัดโต๊ะหมู่บูชาโดยตัง้พระพุทธรูปไวส้งูสดุ และ
เม่ือพระสงฆม์าเจรญิพทุธมนต ์โต๊ะหมู่บูชาจะอยู่ดา้นขวามือของพระสงฆ ์ทัง้นีพ้ระพทุธรูปตอ้งหนั
ไปทางเดียวกับพระสงฆ์เสมอด้วยมีความหมายว่าพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน            
สว่นพระพุทธรูปหันหนา้ไปดา้นทิศเหนือเสมอนัน้ (เสฐียรโกเศศ, 2558, น. 23) ใหค้วามหมายว่า 
ดว้ยถือว่าพระพุทธเจา้เป็นโลกอุดรแต่หากสถานท่ีไม่อ  านวยก็ควรหนัไปทางทิศตะวนัออกซึ่งเป็น
ทิศท่ีดวงอาทิตยข์ึน้จึงถือว่าทิศนัน้เป็นทิศเกิดมีความเจริญเป็นมงคล และโต๊ะหมู่บูชามีเครื่อง
สกัการบูชาอีก 3 อยา่ง คือ แจกนัส  าหรบัปักดอกไม ้1 คู ่เชิงเทียน 1 คู ่กระถางธูป 1 ท่ี  
 
 
 
 
 
 



  76 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   
 
 
 
   3.1.2.3.3 ธูป เป็นเครื่องสกัการบูชาอย่างหนึ่งท่ีใช้ในการประกอบพิธี
ทางศาสนา เพราะชาวพุทธนิยมน าธูปมาจุดเป็นเครื่องสกัการะพระพุทธเจา้ การจุดธูปนิยมจุด 3 
ดอก ความหมายคือ บูชาพระคุณทัง้ 3 ของพระพุทธเจ้า คือ พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ 
และพระมหากรุณาธิคณุ โดยสว่นมากธูปท่ีน ามาจุดจะมีกลิ่นหอม กลา่วคือ กลิ่นหอมของธูปจะมี
ความพิเศษไม่เหมือนกลิ่นทั่วๆ ไป เช่ือวา่ กลิ่นหอมของธูปจะท าใหร้ะงบักิเลส จิตใจสงบเยือกเย็น
และอบอวนอยู่ในบรเิวณไดน้านเสมือนพระคุณของพระพุทธเจา้ท่ีแมเ้สด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานไป
นาน แตย่งัปรากฎพระคณุยิ่งใหญ่จนปัจจุบนั (เสฐียรโกเศศ, 2558, น. 23) 
            3.1.2.3.4 เทียน เทียนเป็นเครื่องสกัการะส  าหรบับูชาพระธรรม นิยมจุด
ครัง้ละ 2 เลม่ โดยเป็นสญัลกัษณ์แทนพระธรรมคือพระธรรมและพระวินยั พระธรรมคือ ค าสอน
ส าหรบัอบรมจิตใจใหส้งบ พระวินัยคือ ค าสั่งส  าหรบัฝึกหัดกาย วาจา ใจ ใหเ้ป็นระเบียบ เช่ือว่า
การจุดเทียนแสงเทียนจะช่วยส่องสว่างก าจัดความมืดให้หมดไป เปรียบกับค าสอนของ
พระพทุธเจา้ท่ีขจดัความมืดทกุดา้นในจิตใจของมนษุย ์

ภาพประกอบ 40 พทุธบูชา ในพิธีฉนัภตัตาหารเพลถวายส ารบัคาวหวาน 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 
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       3.1.2.3.5 ดอกไม้ ดอกไม้เป็นเครื่องสกัการะพระสงฆ์ โดยถือคติว่า 
พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนดอกไม้นานาพันธุ์ ท่ีเกิดอยู่ในท่ีต่างกันหลากเผ่า
หลายพันธุ์ หากดอกไมห้ลากชนิดไดเ้ก็บมากองรวมกันไวโ้ดยขาดระเบียบก็คงดูไม่สวยงาม แต่
หากน าดอกไมเ้หลา่นัน้มาเรยีงรอ้ยเป็นพวงมาลยั ใสแ่จกันหรือจดัใสพ่านพุ่มจะสวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน เม่ือเป็นคฤหัสถ์ครองเรือน 
กิรยิามารยาทก็แตกต่างกันไป แต่เม่ือเขา้มาบวชในพทุธศาสนาศกึษาพระธรรมวินยั ระเบียบแบบ
แผนเดียวกนั ยอ่มสวยงามเรยีบรอ้ย เป็นท่ีนา่เคารพ นา่เลื่อมใส 
      3.1.2.3.6 ส ารับข้าวพระพุทธ การถวายขา้วพระพทุธเป็นการจดัส  ารบั
คาวหวานบูชาพระพุทธ นิยมจัดส  ารบัใหญ่มีคาวหวานสมบูรณ ์ประณีตหรอือาจแบบเดียวกนักับ
จัดถวายพระภิกษุสงฆ ์เพราะเม่ือลาขา้วพระพุทธกลบัคืนมา ภตัตาหารนัน้ย่อมเป็นสิริมงคล ไม่
ควรจัดอย่างละเล็กละนอ้ยใสภ่าชนะเล็กๆ คลา้ยกับเซ่นผี ในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทาง
เรอืส  ารบัคาวหวานของพระพทุธจะไดร้บัการจองเช่นกนักบัส  ารบัอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

ภาพประกอบ 41 เครื่องประกอบพิธี ส  ารบัขา้วพระพทุธ 
 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 
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   3.1.2.3.7 ส ารับคาวหวาน เป็นส  ารบัภัตตาหารคาวและภัตตาหาร
หวานแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการฉันภัตตาหารเพล ส  ารบัคาวหวานเป็นเครื่องถ้วยชามเครื่องแก้ว 
เบญจรงคท่ี์มีความงดงาม มีลวดลายและสสีนัหลากหลาย เป็นส  ารบัเฉพาะครวัเรอืนท่ีนิมาใชปี้ละ
ครัง้ในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื ซึ่งเป็นมรดกท่ีลกูหลานชาวมอญ เม่ือแต่งงานแยก
ครอบครวั จะตอ้งจดัหาส  ารบัมาเป็นเฉพาะครอบครวัตน เปรยีบสญัลกัษณข์องการเริ่มตน้มีเหยา้
เรอืนใหม่ ส  ารบัคาวหวานเป็นเอกลกัษณท์อ้งถ่ิน บางส  ารบัอายนุบัรอ้ยปี บางส  ารบัเป็นส  ารบัท่ีเป็น
มรดกตกทอดมาตัง้แต่บรรพบุรุษในตระกูล ดังเช่น ตระกูลลาวเกษม ท่ีไดร้บัมรดกตกทอดส ารบั
คาวหวานจากเจ้าจอมมารดากลิ่น เม่ือครัง้บรรพบุรุษเคยรบัใชส้นิทสนมกับเจา้จอมมารดากลิ่น
และตกทอดมาจนถึงลูกหลานในตระกูล (วิรตัน์  อ่วมเสริมศิลป์ , การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 
ตลุาคม 2561) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพประกอบ 42 ตระกลูลาวเกษมและส ารบัเจา้จอมมารดากลิ่น 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

        3.1.2.3.8 ด้ายสายสิญจน ์ดา้ยสายสญิจน ์โดยมากพิธีมงคลจะใชด้า้ย
สายสิญจนเ์พราะมีความเช่ือพืน้ท่ีแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิและดา้ยสายสิญจนจ์ะปลกุเสกบางอย่างท่ี
เป็นมงคล ป้องกันอันตราย ด้ายสายสิญจน์ควรเป็นสีขาวบริสุทธ์ิ การโยงให้เริ่มต้นจากท่ีตั้ง
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พระพุทธรูปเวียนมาทางขวา โยงออกไปรอบๆ ศาลาหรือพืน้ท่ี แลว้วกกลบัเขา้มาตรงเสาเขา้สู่ท่ี
บูชา วงรอบฐานพระพทุธรูปแลว้โยงวงรอบบาตรน า้มนต ์กลุม่ดา้ยสายสญิจนห์ากเหลอืควรวางไว้
บนพานตัง้ไว ้ดา้ยสายสญิจนถื์อเป็นของศกัด์ิสิทธ์ิ เม่ือโยงจากพระพุทธรูปแลว้จะเหยียบหรอืขา้ม
ไม่ไดเ้ป็นอันขาด พุทธศาสนิกชนท่ีอยู่ในวงดา้ยสายสิญจนต์อ้งส  ารวม นึกถึงพระรตันตรยับงัเกิด
ความสขุ โดยพืน้ท่ีภายในวงดา้ยสายสญิจนเ์สมือนพืน้ท่ีศกัด์ิสทิธ์ิท่ีสิ่งรา้ยจะลว่งเกินไม่ได ้(เสฐียร
โกเศศ, 2558, น. 25) 
        3.1.2.3.9 บาตรน ้ามนต ์บาตรน า้มนตนิ์ยมใชบ้าตรหรือขันสมัฤทธ์ิท่ี
เป็นภาชนะสวยงาม หมดจด ใส่น า้ไวพ้อควร ตั้งไวใ้กลพ้ระผู้ท่ีเป็นประธานของพระสงฆ์ดา้น
ขวามือของท่าน เตรียมเทียนส าหรบัท าน า้มนต ์ควรใชเ้ทียนไสใ้หญ่ยาวอย่างดี เพราะเวลาจุดจะ
ไม่ดบั หากดบัถือวา่ไม่เป็นมงคล 
        3.1.2.3.10 ที่กรวดน ้า น า้ท่ีใชส้  าหรบัการกรวดน า้นิยมใชน้  า้ใส สะอาด 
บรสิทุธ์ิ ไม่มีสิ่งอ่ืนใดเจือปน ใสภ่าชนะท่ีสามารถยกรินไดส้ะดวก การรินใหไ้หลลงเป็นสายพรอ้ม
กับตัง้จิตส  ารวมอุทิศสว่นกุศล การกรวดน า้เป็นการอุทิศสว่นกุศลท่ีไดบ้  าเพ็ญแลว้แผ่ไปใหแ้ก่ผูท่ี้
ลว่งลบัแลว้ เช่ือวา่ เป็นการแผเ่มตตากรุณาแก่ผูล้ว่งลบั และเป็นการแสดงความกตญัญกูตเวทิตา
ธรรมสง่เสรมิบารมีใหเ้จรญิรุง่เรอืง  
 
          3.1.2.4 สถานที่และเวลาในพิธีถวายภตัตาหารเพล  
               3.1.2.4.1 สถานที่ สถานท่ีในการถวายภัตตาหารเพลและถวายส ารบัคาว
หวาน จดัขึน้ ณ ศาลาการเปรยีญ วดัสทุธาโภชน ์ตัง้อยู่รมิคลองล าปลาทิวฝ่ังตะวนัออก ถนนเลยีบ
คลองมอญ แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
                   3.1.2.4.2 เวลา เวลาในการประกอบพิธีฉนัภตัตาหารเพลและถวายส ารบัคาว
หวาน  จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. – 13.00 น. หลงัจากตกับาตรตกับาตรพระรอ้ยทาง
เรอืในตอนเชา้เป็นประจ าทกุปี 
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ภาพประกอบ 43 ศาลาการเปรยีญวดัสทุธาโภชน ์                                                                           

สถานท่ีจดัพิธีถวายภตัตาหารเพลถวายส ารบัคาวหวาน 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2561 

 

3.2  ข้ันตอนประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ 
 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ เป็นประเพณีท่ียิ่งใหญ่และส าคญัของชาวมอญ
ลาดกระบัง จึงมีขั้นตอนหลายขั้นตอนในประเพณี  รวมถึงการใช้ก าลังคนจ านวนมาก                      
ด้วยรายละเอียดย่อยท่ีซับซ้อนของในแต่ละพิธี เช่น พิธีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ พิธีถวาย
ภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ ์การแขง่เรือพายพืน้บา้น ดงันัน้ในทุกขัน้ตอนจึงตอ้งมีการปรกึษาหารือ
และรว่มมือของคนในชุมชนดว้ยความรอบคอบและชาวมอญถือคติท่ีว่า การจัดงานประเพณีใน  
แต่ละปีตอ้งจดัขึน้ดว้ยความรว่มมือของชาวมอญเป็นหลกั โดยไม่รอหน่วยงานต่างๆ หรอืภาครฐั
เขา้มาช่วยเหลือ  เป็นประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญ ด้วยความร่วมมือของ               
ชาวมอญ เพื่อรกัษาวฒันธรรมประเพณีของชาวมอญไว ้ดงันัน้ทุกคนจึงตอ้งเป็นก าลงัหลกัในการ
จัดงานประเพณี  ทัง้นีห้ากงานประเพณีจัดโดยมีหน่วยงานของรฐั เอกชนต่างๆ เขา้มาช่วยเหลือ 
และมีการปรบัเปลี่ยนแนวคิด วิถีปฏิบติัและขาดงบประมาณ อาจไม่สามารถสานต่อประเพณีของ
ชาวมอญตอ่ไปได ้ลกูหลานจะขาดความส านกึรกัและหวงแหนในประเพณี และทา้ยท่ีสดุประเพณี
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อาจเลือนหายไปตามกาลเวลา แตห่ากหนว่ยงานต่างๆ จะเขา้รว่มสนบัสนุนช่วยเหลอื ชาวมอญก็
ยินดีต้อนรบัและใหค้วามร่วมมือ เพราะถือว่าเป็นการช่วยประชาสมัพันธ์ประเพณีไม่ใหเ้ลือน
หายไปรูปแบบหนึ่ง ดว้ยเหตุผลดงักลา่วและเพื่อรกัษาวฒันธรรมประเพณีของชาวมอญไวทุ้กคน
ในชุมชนจึงเป็นก าลงัหลกัในการจดังานประเพณี 
 ในหัวขอ้นีผู้ว้ิจัยจะอธิบายล าดับขัน้ตอนของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ โดย
เริ่มตัง้แต่การจัดเตรยีมงาน และวนังานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืซึ่งจะจัดขึน้ตลอดทัง้วนั 
ประกอบดว้ย 3 ช่วง คือ ช่วงเชา้ การตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื ช่วงกลางวนั การถวายภตัตาหาร
เพลแดพ่ระสงฆ ์และช่วงบา่ยเป็นการแขง่ขนัเรอืพายพืน้บา้น 
 

 3.2.1 การจัดเตรียมงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ  การจัดเตรียมงาน
ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ จะจัดเตรียมงานก่อนถึงวันงานประเพณี ประมาณ 1 เดือน 
เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชนจ านวนมาก โดยเริ่มต้นจากการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมกรรมการวดั คณะกรรมการชุมชนมอญ ทัง้ 6 ชุมชน 
แบง่หนา้ท่ีแตล่ะขัน้ตอน ในการเตรยีมงานตา่งๆ ดงันี ้

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 44 การเตรยีมงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 
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 1) คณะกรรมการในการรบัจองส  ารบัคาวหวาน คณะกรรมการในการรบัจองส  ารบั
คาวหวาน จะรบัจองส  ารบัในทุกวนัพระ 15 ค ่าก่อนวนัออกพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวมอญใน
พืน้ท่ีจะเป็นท่ีทราบกันดีและส ารบัคาวหวานทัง้ 100 ส ารบั จะไดร้บัการจองจากพุทธศาสนิกชน
ชาวมอญและญาติพี่นอ้ง ท าใหส้ว่นใหญ่ใชเ้วลาในการจองส ารบัเพียง 2 วนัพระเทา่นัน้  

 

 

 
ภาพประกอบ 45 บนัทกึการประชุมการจดังานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืปี 2562 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2562 

 2) คณะกรรมการนิมนตพ์ระสงฆ ์คณะกรรมการทีมนีจ้ะน าโดยเจา้อาวาสวดัสุทธา
โภชน ์ คือ ท่านพระครูวิมล  สทุธาภิวฒันแ์ละคณะกรรมการวดัอีกจ านวนหนึ่ง ท่ีตอ้งด าเนินการ
นิมนตพ์ระจากวดัตา่งๆ ใกลเ้คียง ใหค้รบทัง้ 100 รูป พรอ้มทัง้จดัสรร รถรบั-สง่ ใหก้บัพระสงฆท่ี์มา
รว่มงานประเพณี 
 3) คณะกรรมการรบัสมัครเรือพายพืน้บ้าน การแข่งขันเรือพายพืน้บ้านในวันงาน
ประเพณี อดีตจะรบัสมคัรทีมแขง่ขนัเรอืพายแคที่มจากในชุมชน หรอืชาวบา้นเรยีกวา่ แขง่ขนัเพียง
ในคลอง แต่ในปัจจุบันมีการรบัสมัครทีมจากต่างทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการเขา้ร่วมการแข่งขัน เพราะ
จ านวนเรือในชุมชนลดนอ้ยลงตามยคุสมัย  สว่นการรบัสมคัรแขง่ขนัในอดีตจะรบัสมัครท่ีวดัในวนั
พระเช่นเดียวกับการจองส  ารับคาวหวาน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
ประชาสมัพนัธ์และการรบัสมัคร ท าใหส้ามารถรบัสมัครทางอินเทอรเ์น็ตและท่ีวัดในวนัพระดว้ย 
และเม่ือทีมงานคณะกรรมการไดจ้  านวนทีมครบตามจ านวนท่ีตอ้งการแลว้จะปิดการรบัสมคัรทนัที 
เน่ืองดว้ยเวลาในการแขง่ขนัคอ่นขา้งจ ากดั ท าใหร้บัทีมแขง่ขนัเรอืพายไดจ้  ากดัเช่นกนั 
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 4) คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการประสานงานมีหนา้ท่ีประสานงานกับ
องคก์ร หน่วยงานต่างๆ ท่ีตอ้งการสนบัสนุน เช่น การสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณ
ภูมิ ดา้นงบประมาณ การสนับสนุนจากส านักงานเขตเพื่อขอความรว่มมือดา้นเรือ ดา้นการขอ
เจ้าหนา้ท่ีจราจร การปรบัภูมิทัศน ์รวมถึง การขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานรา้นค้า 
บรษิัทตา่งๆ ท่ีรว่มสนบัสนนุตลอดทกุปี 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 46 ผูส้นบัสนนุงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 5) คณะกรรมการชุมชนแตล่ะชุมชน จะตอ้งจดัเตรียมเรอืหนึ่งล  า เพื่อเป็นเรือตวัแทน
ของชุมชน สมาชิกในชุมชนระดมความคิดเก่ียวกับแนวคิดท่ีจะน าเสนอและจัดแต่งเรือ จากนัน้
สมาชิกในชุมชนจะรว่มมือจัดประดบัตกแต่งเรือ สรรหาวสัดอุุปกรณใ์หส้วยงามหลากหลาย โดยปี 
2560 – 2561 ท่ีผู ้วิจัยลงพื ้นท่ี ชุมชนจะเสนอแนวคิดเรื่องการท าความดี -ความชั่ ว บาป-บุญ 
วรรณคดีพทุธศาสนา การแตง่กายเลยีนแบบตวัละครในวรรณคดี การสอดแทรกหลกัธรรมค าสอน
ผา่นตวัอกัษรบนเรอืท่ีประดบัตกแตง่ รวมถึง การลอ้เลยีนการเมือง นกัการเมือง คนมีช่ือเสยีงตา่งๆ 
ซึ่งท าใหเ้กิดความสนกุสนาน และชุมชนจัดท าผา้ป่าเพื่อใหพ้ทุธศาสนิกชนรว่มท าบุญ เงินบรจิาค
จากทกุชุมชนจะน าไปรวมกนัและรว่มท าบุญในงานประเพณีทัง้หมด 
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ภาพประกอบ 47 การตกแตง่เรอืพระพทุธเจา้จอมมารดากลิ่น 

   ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2563 

 

 6) กรรมการประสานงานท าโรงทานใหแ้ก่ผูท่ี้มาท าโรงทาน ทัง้โรงทานอาหาร น า้ด่ืม 
และขนมหวานตา่งๆ  จ านวนมาก ซึ่งสว่นใหญ่เป็นโรงทานจากครอบครวัชาวมอญในชุมชน รวมถึง
ผูมี้จิตศรทัธาท่ีมารว่มท าบุญเพราะเช่ือว่าการตัง้โรงทานเลีย้งอาหารผูค้นเทา่กบัการรว่มสรา้งบุญ
กศุลกับพระสงฆ ์แบง่เบาภาระค่าอาหารทางวดั และไดบุ้ญกศุลท่ียิ่งใหญ่จากการแบง่ปัน รวมถึง
ดแูลและจดัเตรยีมการจดัโต๊ะ เกา้อี ้พืน้ท่ีส  าหรบัรบัประทานอาหารบรเิวณโรงทานดว้ย 
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ภาพประกอบ 48 บรเิวณโรงทาน 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

 7) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณี   กรรมการชุดนี ้มีหน้าท่ีติดป้าย
ประชาสมัพนัธ ์ซึ่งติดก่อนงานประเพณีประมาณ 1 เดือน เพื่อประชาสมัพนัธ์ใหช้าวมอญไดท้ราบ
เพื่อการเตรยีมตวัจองส  ารบัและเตรยีมตวัส  าหรบัการท าบุญในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทาง
เรอื รวมถึงประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คคลภายนอกไดท้ราบดว้ย การติดป้ายประชาสมัพนัธ ์เริ่มติดตัง้แต่
ถนนหลกัคือ ถนนหลวงแพ่ง บริเวณสะพานลอยทางเขา้วัด ซอยทางแยกเขา้วดัและชุมชนมอญ 
บรเิวณหนา้วดั และบริเวณบอรด์ประชาสมัพนัธใ์หญ่หนา้วดั เพื่อใหผู้ส้ญัจรผ่านไปมาไดพ้บเห็น 
และนอกจากนีใ้นปัจจุบนัยงัมีการประชาสมัพนัธผ์า่นระบบออนไลน ์ซึ่งสะดวกและรวดเรว็ขึน้ 
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ภาพประกอบ 49 การประชาสมัพนัธป์ระเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2561 

 8) กรรมการจดัเตรยีมสถานท่ีตา่งๆ บรเิวณวดั การจดัเตรยีมสถานท่ีจะจัดเตรียมก่อน
ถึงงานประเพณี 1 สปัดาห ์โดยเจา้อาวาส ภิกษุสามเณร กรรมการทุกฝ่าย และชาวบา้น รวมถึง
อาจมีเจา้หนา้ท่ีจากเขตลาดกระบงั ทกุคนตา่งรว่มมือรว่มใจกนัในการจดัเตรยีมสว่นตา่งๆ ไดแ้ก่  
 การจัดเตรียมท าความสะอาด ตดัหญ้า ตดัแต่งตน้ไมบ้ริเวณทางเทา้ในการตกับาตร
ตลอดแนวทางเทา้ ตรวจตราความปลอดภยั หากช ารุดตอ้งรบีด าเนินการแกไ้ขซอ่มแซมทนัที 
 การจัดเตรียมท่าเรือ จัดเตรียมท่าเรือลงเรือส  าหรบัแขกผูมี้เกียรติและท่าเรือส  าหรบั
ประชาชนท่ีมาตกับาตร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูม้ารว่มท าบุญ 
 การจัดตกแต่งบริเวณเวทีกลางริมคลอง เพื่อท าพิธีเปิดและเป็นพืน้ท่ีรบัรองแขกผูมี้
เกียรติระหวา่งรอลงเรอืชมบรรยากาศประเพณี 
 การท าความสะอาดจดัตกแต่งเรือพระพทุธกลางน า้ และอัญเชิญพระพทุธรูปลงเรอืท่ี
จดัตกแต่งไวแ้ลว้อย่างสวยงาม จากนัน้น าไปประดิษฐานยงับรเิวณกลางคลองล าปลาทิวหนา้วดั
เยือ้งหนา้เวทีกลางรมิคลอง 
 การท าความสะอาดและจัดตกแตง่เรอืมาดเจา้จอมมารดากลิ่น เป็นเรอืพระพุทธ โดย
เรือล  านีอ้าจใช้เวลาในการประดับตกแต่งนาน เพราะเป็นเรือท่ีต้องประดับตกแต่งให้ประณีต 
สวยงามโดดเดน่ท่ีสดุในงานประเพณี 
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ภาพประกอบ 50 การท าความสะอาดและจดัเตรยีมสถานท่ี 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม 2563 

  
 การน าเรือมาดจากพิพิธภณัฑเ์รือมาดมาขดัท าความสะอาดฝุ่ น และสิ่งสกปรกตา่งๆ 
ตรวจตราความเรียบรอ้ย หากช ารุดตอ้งรบีซอ่มแซมเพื่อใหมี้ความปลอดภยั ส  าหรบัพระสงฆท่ี์ลง
เรอืเพื่อรบับิณฑบาต จากนัน้แช่เรอืในน า้เป็นเวลา 1 คืน เพื่อใหเ้รอือ่ิมน า้ ไม่จมน า้เม่ือน าไปใชใ้น
พิธีตกับาตร 
 การจดัเตรยีมสถานท่ี ท าความสะอาด จดัตกแตง่ศาลาส าหรบัฉนัภตัตาหารเพลถวาย
ส ารบัคาวหวานส าหรบัพระสงฆท์ัง้ 100 รูป จดัเตรยีมโต๊ะ เกา้อี ้ส  าหรบัแขกผูมี้เกียรติ 
 การจัดเตรียมพืน้ท่ีส  าหรบัท าพิธีทางศาสนาของพระสงฆ ์เตรียมเสื่อ พรม อาสนะ 
ของใชส้  าหรบัพระสงฆ ์ใหค้รบทัง้ 100 รูปหรอืครบตามจ านวนพระสงฆท่ี์มารบับิณฑบาตรในงาน
ประเพณีในแตล่ะปี 
 การจัดเตรียมพืน้ท่ี เสน้กลาง เสน้แบ่ง จุดเริ่มตน้ เสน้ชัย ส  าหรบัการแข่งเรือพาย
พืน้บา้น จดัหากรรมการตดัสิน คนพากยเ์รือ และวงดนตรีเพื่อความสนุกสนานในการแขง่ขนัและ
การสง่แรงเชียรแ์รงใจ รวมถึงจดัหาถว้ยรางวลั ของรางวลัสนบัสนุนในการแข่งขนัเรอืพายพืน้บา้น
ดว้ย 
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ภาพประกอบ 51 การจดัเตรยีมและท าความสะอาดเรอืมาด 

  ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2561 

 

          3.2.2 การตักบาตรพระร้อยทางเรือ ในช่วงเช้าของวนังานประเพณีตักบาตรพระรอ้ย
ทางเรือเป็นการตกับาตรพระสงฆท์ัง้ 100 รูป โดยเริ่มจากเวลาเชา้ไปจนถึงก่อนเวลาฉันภตัตาหาร
เพล ตามล าดบัดงันี ้

  1) พทุธศาสนิกชนท่ีจะตกับาตร โดยเฉพาะชาวมอญทัง้ชายและหญิงจะแตง่กายดว้ย
ชุดมอญและคลอ้งสไบมอญดว้ยความเรยีบรอ้ยสวยงาม ผูช้ายแต่ละครอบครวัท าหนา้ท่ีพายเรือ
ใหก้บัพระสงฆเ์พื่อรบับิณฑบาตแตเ่ชา้ตรู ่ 
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ภาพประกอบ 52 พระสงฆล์งเรอืรบับิณฑบาต 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

         2) การจับจองพืน้ท่ีตกับาตร พุทธศาสนิกชนจะมาจับจองพืน้ท่ีตกับาตรตัง้แต่เช้าตรู่
บริเวณริมคลองล  าปลาทิวหน้าวัดสุทธาโภชน ์เพื่อให้มีพืน้ท่ีส  าหรบัสมาชิกในครอบครวัท่ีมา            
ตกับาตรรว่มกัน ทัง้นีแ้ต่ละครอบครวัท่ีมาตักบาตรต่างจัดเตรียมอาหารตกับาตร ดอกไม ้ปัจจัย 
และน า้ด่ืมจ านวนมาก ซึ่งบางครอบครวัเตรยีมของตกับาตรจ านวนมากถึงรอ้ยชุด 
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ภาพประกอบ 53 ประชาชนมารอตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

    3) พระสงฆท์ุกรูปลงเรอืรบับิณฑบาตโดยเริ่มจากคลองฝ่ังตรงขา้มวดัและพายเรอืรบั
บิณฑบาตตามกัน พระสงฆ ์2 รูปลงเรือ 1 ล  า และมีฝีพายและผูช้่วย 2-4 คน รบับิณฑบาตตลอด
ฝ่ังคลองทีละฝ่ังอย่างทั่วถึงและทิศทางเดียวกันหมด โดยการล  าดบัเรือพระสงฆแ์ละเรือต่างๆ ใน
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืปี 2563 ดงันี ้(ระเบียบ สรอ้ยทอง, การสื่อสารสว่นบุคคล, 4 
 ตลุาคม 2563) 

 



  91 

 
 

ภาพประกอบ 54 แผนผงัการจดัขบวนเรอืในประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 

ท่ีมา : ภาพโดยผูว้ิจยั  

 

   จุดขึน้-ลงเรอืของพระสงฆเ์พื่อรบับิณฑบาตในช่วงตกับาตรพระรอ้ยทาง
เรอื ณ คลองล าปลาทิว 
  หมายเลข 1   เรอืพระพทุธ เจา้จอมมารดากลิ่น 
  หมายเลข 2   เรอืพระสงฆล์  าท่ี 1-20  
  หมายเลข 3  เรอืตวัแทนชุมชนมิตรสมัพนัธ ์(เรอืกลองยาว) 
  หมายเลข 4  เรอืพระสงฆล์  าท่ี 21-30 
  หมายเลข 5  เรอืตวัแทนชุมชนมิตรสมัพนัธ ์(เรอืผา้ป่า) 
  หมายเลข 6  เรอืบรกิารหนว่ยบรกิารพยาบาล 
  หมายเลข 7  เรอืพระสงฆล์  าท่ี 31-40 

  หมายเลข 8  เรอืตวัแทนชุมชนล าปลาทิว (เรอืกลุม่รกับา้นเกิด) 
  หมายเลข 9  เรอืพระสงฆล์  าท่ี 41-50 

  หมายเลข 10 เรอืชุมชนเลยีบคลองมอญ (เรอืพิภพมจัจุราช) 
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  หมายเลข 11 เรอืพระสงฆล์  าท่ี 51-60 
  หมายเลข 12 เรอืบรกิารน า้ด่ืม (ชุมชนเลยีบคลองมอญ) 
  หมายเลข 13 เรอืแสดงวฒันธรรม 
  หมายเลข 14 เรอืดนตร ี
  หมายเลข 15 เรอืสื่อมวลชน 
  หมายเลข 16 เรอืแขกผูมี้เกียรติ 
  หมายเลข 17 เรอืผลไมค้รอบครวัระยา้ 
  หมายเลข 18 เรอืกรรมการดแูลความเรยีบรอ้ย 
  หมายเลข 19 เรอืกรรมการล  าเลยีงอาหาร 
  หมายเลข 20 เรอืกรรมการล  าเลยีงดอกไม ้
  หมายเลข 21 เรอืบรกิารประชาชน 

 

         4) เริ่มเรียงล  าดับการตักบาตรจากเรือพระพุทธของเจ้าจอมมารดากลิ่น โดยถวาย
ปัจจัย ดอกไม้ ในการท าบุญ จากนัน้เป็นการตักบาตรพระสงฆแ์ต่ละรูปเรียงไปจนครบ 100 รูป 
หรือมากกวา่นัน้ ในปีท่ีผูว้ิจยัลงพืน้ท่ี พบว่า ปี 2561 มีพระสงฆท่ี์มารบับิณฑบาตจ านวน 109 รูป 
และปี 2562 จ านวน 108 รูป แตจ่ะไม่ต  ่ากวา่ 100 รูป โดยพระสงฆจ์ะนั่งในเรอืและพุทธศาสนิกชน
จะนั่งเป็นแถวริมฝ่ังคลองตลอดคลองล าปลาทิว ซึ่งในบางช่วงจะคั่นดว้ยเรือตวัแทนชุมชนมอญ
และเรอืบรกิารตา่งๆ  
 นอกจากนีบ้รเิวณกลางคลองจะประกอบดว้ยเรอืดนตรทีัง้ดนตรีไทย ดนตรสีากล เรือ
แสดงวฒันธรรมมอญ เรือแขกผูมี้เกียรติท่ีลงเรือเพื่อชมงานประเพณีและพบปะพุทธศาสนิกชน
ท่ีมาท าบุญตักบาตร และเรือช่างภาพสื่อมวลชนเพื่ อ เก็บภาพบรรยากาศเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธไ์ปยงัสื่อแขนงตา่งๆ  
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ภาพประกอบ 55 เรอืตวัแทนชุมชนมอญ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

         5) การตกับาตรก่อนตกับาตรตอ้งถอดรองเทา้ทุกครัง้และยกขนัขา้วดว้ยมือทัง้
สองใหเ้สมอกบัหนา้ผาก แลว้อธิษฐานในใจวา่ “สทิุนนงั วะตะ เม ทานงั อา สะวกัขะยาวะหงั โหตุ” 
แปลวา่ “ทานของขา้พเจา้ใหดี้แลว้หนอ ขอจงเป็นปัจจยัใหถื้อซึ่งความสิน้ไปแห่งอาสวกิเลสฯ” เม่ือ
ใสบ่าตรเสรจ็แลว้ตอ้งยกมือไหวพ้ระสงฆห์นึ่งครัง้ และกลา่วค าวา่ “สาธุ” ในใจหรอืออกเสยีงก็ได ้
เม่ือตักบาตรเสร็จแลว้ ชาวมอญจะรีบจัดเตรียมส ารบัคาวหวานเพื่อรอถวายภัตตาหารเพลใน
ช่วงเวลากลางวนัตอ่ไป 
     ในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญลาดกระบัง จะมีคณะทัวร ์
ตา่งๆ จากบรษิัททวัรท่ี์น านกัทอ่งเท่ียวมาชมวิถีชีวิตและประเพณีของชาวมอญโดยการจดัเป็นการ
ทอ่งเท่ียววฒันธรรมประเพณี วิถีถ่ิน โดยมีนกัทอ่งเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก 
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ภาพประกอบ 56 ประชาสมัพนัธค์ณะทอ่งเท่ียว 

       ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2561 

 

     นอกจากนีใ้นประเพณีตักบาตรรพระรอ้ยทางเรือ ณ บริเวณวัดสุทธาโภชน์จะ
จดัสรรพืน้ท่ี เป็นพืน้ท่ีต่างๆ เช่น พืน้ท่ีโรงทานส าหรบัผูมี้จิตศรทัธาท่ีมารว่มโรงทานซึ่งมีเป็นจ านวน
มาก จัดสรรพืน้ท่ีในการรบัประทานอาหารจากโรงทาน จัดสรรพืน้ท่ีใหบ้ริการ จุดปฐมพยาบาล 
พื ้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละจ าหน่ายศิลปวัฒนธรรมมอญ พิพิธภัณฑ์เรือมาด ประวัติและ
ความส าคญัของเจา้จอมมารดากลิ่นกบัวดัสทุธาโภชนแ์ละชาวมอญลาดกระบงั  
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ภาพประกอบ 57 การจดัสรรพืน้ท่ีตา่งๆ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

 3.2.3 การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในช่วงการตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ
เสร็จสิน้ลง หลังจากนั้นในช่วงเพลจะเป็นการฉันภัตตาหารเพลถวายส ารบัคาวหวานให้กับ
พระสงฆท์ัง้ 100 รูป หลงัจากท่ีพระสงฆข์ึน้จากเรือรบับิณฑบาตในช่วงเชา้แลว้ ล  าดบัพิธีในช่วง
กลางวนั ดงันี ้ 
       1) การรบัพระสงฆ ์เม่ือพระสงฆม์าถึงศาลามีลกูศิษยค์อยตอ้นรบัลา้งเทา้เช็ดเทา้
พระสงฆ ์เม่ือพระสงฆเ์ขา้นั่งประจ าท่ีแลว้ ประเคนดา้นสายสิญจนใ์หพ้ระสงฆผ์ูเ้ป็นองคป์ระธาน
จากนัน้ประเคนเครื่องด่ืมรอ้นเย็นตามท่ีเจา้ภาพแตล่ะส  ารบัเตรยีมไว  ้
      2) เริ่มพิธีจุดเทียนธูป โดยใช้เทียนประธานในพิธี คือ แขกผูมี้เกียรติบุคคลท่ีมี
ต าแหน่งและอาวุโสสูงสุด จะชนวนจุดเทียนเล่มด้านขวาของพระพุทธรูปเสียก่อนจึงจุดเล่ม
ดา้นซา้ย แลว้จึงจุดธูป เสรจ็แลว้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครัง้ 
      3) ฆราวาสกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครัง้ จากนัน้ผูน้  าสวดกล่าวค าบูชา
พระรตันตรยั และบทกราบนมสัการพระรตันตรยั ฆราวาสกลา่วตาม 
  อิมินา  สกักาเรนะ พทุธัง ปเูชมะ 
  อิมินา  สกักาเรนะ ธัมมงั ปเูชมะ 
  อิมินา  สกักาเรนะ สงัฆงั ปเูชมะ 
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  อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา  พทุธัง ภะคะวนัตงั อะภิวาเทมิ (กราบ)  
  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมงั นะมสัสามิ (กราบ) 
  สปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สงัฆงันะมามิ (กราบ) 
 ตอ่มา ผูน้  าสวดกลา่วอาราธนาศีล  
  มะยงัภณัเต วิสงุวิสงุ รกัขะนตัถายะ 
  ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีานิ ยาจามะ 
  ทติุยมัปิ มะยงัภณัเต วิสงุ วิสงุ รกัขะนตัถายะ 
  ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีานิ ยาจามะ 
  ตะติยมัปิ มะยงัภณัเต วิสงุ วิสงุ รกัขะนตัถายะ  
  ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีานิ ยาจามะ 
 จากนัน้กลา่วพระไตรสณาคมน ์โดยประธานสงฆก์ลา่วน า ฆราวาสว่าตาม ขอถือพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นสรณะ 
  พทุธัง สะระณงั คจัฉามิ 
  ธัมมงั สะระณงั คจัฉามิ 
  สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ 
  ทติุยมัปิ พทุธัง สะระณงั คจัฉามิ 
  ทติุยมัปิ ธัมมงั สะระณงั คจัฉามิ 
  ทติุยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ 
  ตะติยมัปิ พทุธัง สะระณงั คจัฉามิ 
  ตะติยมัปิ ธัมมงั สะระณงั คจัฉามิ 
  ตะติยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ 
 (ประธานสงฆก์ลา่วน า) ติสะระณะคะมะนงั นิฏฐิตงั (ฆราวาสรบัวา่) อามะ ภนัเต 
จากนัน้สมาทานศีล (ฆราวาสทัง้หมดกลา่วตามพระสงฆ)์ 
  ปาณาติปาตา เวระมณี สกิขาปะทงั สะมาทิยามิ 
  อะทินนาทานา  เวระมณี สกิขาปะทงั สะมาทิยามิ 
  กาเมสมิุฉาจารา เวระมณี สกิขาปะทงั สะมาทิยามิ 
  มสุาวาทา เวระมณี สกิขาปะทงั สะมาทิยามิ 
  สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมณี สกิขาปะทงั สะมาทิยามิ 
 (ประธานสงฆก์ลา่ว) อิมานิ ปัญจสกิขา ปทานิ ศีเลนะสขุคติงยนัติ (ฆราวาสรบั) สาธุ 
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 (ประธานสงฆก์ลา่ว) ศีเลนะโภคะสมัปะทา (ฆราวาสรบั) สาธุ 
 (ประธานสงฆก์ลา่ว) ศีเลนะนิพพติุงยนัติ ตสัสมา ศีลงั วิโส ทะเย (ฆราวาสรบั) สาธุ 
 จากนัน้อาราธนาพระปรติร (ผูน้  าสวดกลา่ว) 
  วิปัตติปะฏิพาหายะ สพัพะสมัปัตติสทิธิยา สพัพะทกุขะ 
  วินาสายะ ปะรติตงั พรูถะ มงัคะลงั 
  วิปัตติปะฏิพาหายะ สพัพะสมัปัตติสทิธิยา สพัพะภะยะ 
  วินาสายะ ปะรติตงั พรูถะ มงัคะลงั 
  วิปัตติปะฏิพาหายะ สพัพะสมัปัตติสทิธิยา สพัพะโรคะ 
  วินาสายะ ปะรติตงั พรูถะ มงัคะลงั 
      4) เม่ือพระสงฆส์วดถึง “ อเสวนา จะพาลานงั” ตวัแทนจุดเทียนท าน า้มนต ์แลว้
ถวายพระสงฆอ์งคป์ระธาน จากนัน้ถวายขา้วพระพุทธ โดยวางภตัตาหารบนโต๊ะท่ีเตรยีมไวห้นา้
โต๊ะหมู่บูชา ควรวางใหส้งูกวา่อาสนะของพระสงฆ ์ 
      5) เม่ือเจริญพระพุทธมนตเ์สร็จ ประเคนภัตตาหารส  ารบัคาวหวานแด่พระสงฆ ์
โดยเจา้ภาพแต่ละส  ารบัประเคนใหก้ับพระสงฆต์ามล าดับของตน อาหารในส ารบัคาวหวานจะ
เลอืกสรรมาเป็นอยา่งดี ส  ารบัคาวมีทัง้อาหารมอญ เช่น แกงมะตาด แกงกระเจี๊ยบ และอาหารไทย 
สว่นส  ารบัหวานประกอบไปดว้ยขนมหวานนานาชนิด  
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ภาพประกอบ 58 ส ารบัคาวหวานท่ีรอถวายแดพ่ระสงฆ ์

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

         วิธีการประเคนพระ ถ้าผูป้ระเคนเป็นชาย นิยมยกส่งใหถ้ึงมือพระภิกษุผูร้บั
ประเคน ถ้าผูป้ระเคนเป็นหญิงนิยมวางถวายบนผา้ท่ีพระภิกษุทอดรบัประเคนนและตอ้งรอให้
พระภิกษุท่านจัดท่ีผา้ทอดรบันัน้ก่อน จึงวางสิ่งของลงบนผา้ท่ีทอดรบันัน้ ส  ารบัคาวหวานทุกชนิด 
ท่ีประเคนพระภิกษุสงฆ์ไปแลว้ ไม่ใหค้ฤหัสถ์ทั้งชายและหญิงจับต้องอีก ถ้าเผลไปจับ ให้ยก
ประเคนแก่พระภิกษุใหม่ทุกครัง้ เม่ือประเคนครบทกุอยา่งแลว้ ถา้นั่งคุกเขา่ประเคนใหก้ราบ 3 ครัง้ 
ถา้ยืนประเคน ใหน้อ้มตวัลงยกมือไหว ้1 ครัง้ 
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ภาพประกอบ 59การถวายส ารบัคาวหวานและถวายดอกไมแ้ดพ่ระสงฆ ์

 ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

      6) ถวายสงัฆทาน ผูน้  าสวดกล่าวค าถวายสงัฆทาน ฆราวาสทัง้หมดกล่าวตามทัง้
บาลแีละค าแปล 
  นะโมตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธธัสสะ 
  นะโมตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธธัสสะ 
  นะโมตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธธัสสะ 
 อิมานิ มะยงั ภนัเต ภตัตานิ สะปะรวิารานิ ภิกขสุงัฆสัสะ โอโณชยามะ สาธุโน  
ภัณเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรตัตัง หิตายะ                 
สขุายะ 
  ขา้แต่พระสงฆ์ผู ้เจริญ ข้าพเจ้า ขอน้อมถวายส ารบัคาวหวานกับทัง้บริวาร
ทัง้หลายเหล่านีแ้ก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆจ์งรบั ส  ารบัคาวหวานกับทัง้บริวารทั้งหลาย
เหลา่นีข้องขา้พเจา้ทัง้หลาย เพื่อประโยชนแ์ละความสขุ แก่ขา้พเจา้ทัง้หลายสิน้กาลนานเทอญฯ 
      7) กรวดน า้ การกรวดน า้อุทิศส่วนกุศลท่ีไดบ้  าเพ็ญแลว้ แผ่ไปใหแ้ก่ผูล้ว่งลบัไป
แลว้ เช่ือว่า เป็นการแผ่เมตตากรุณาแก่ผูล้ว่งลบัและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม 
สง่เสรมิบุญบารมีใหเ้จริญรุง่เรือง น า้ท่ีใชนิ้ยมใชน้  า้ใสสะอาด บรสิทุธ์ิ ไม่มีสิ่งอ่ืนใดเจือปน รินน า้
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โดยใชส้องมือประคองรนิใหไ้หลลงเป็นสายพรอ้มตัง้จิตส  ารวมอุทิศสว่นกุศล จากนัน้พระสงฆจ์ะ
รดน า้มนต ์ฆราวาสพนมมือรบัน า้มนต ์
      8) พระสงฆฉ์นัภตัตาหารส  ารบัคาวหวาน  
      9) เม่ือพระสงฆ์ฉันเสร็จให้น า จตุปัจจัย ดอกไม้ ถวายแด่พระสงฆ์ โดยวาง
ดา้นหนา้พระสงฆท์ุกรูป ดอกไมว้างขนาดปลายดอกไมชี้ไ้ปทางดา้นขวามือของพระสงฆ์ ดอกไม้
และปัจจยัท่ีมาถวายพระ แตล่ะครอบครวัเนน้ความสวยงามและโดดเดน่ สว่นปัจจยัท่ีน ามาท าบุญ
เป็นปัจจัยท่ีรวบรวมจากคนในตระกลู โดยแตล่ะครอบครวัแตล่ะตระกลูจะรว่มกนัท าบุญเพื่อความ
เป็นสริมิงคลในตระกลูตนเอง 
      10) เสร็จพิธี พระสงฆก์ราบลาพระพทุธและกลบัวดั ฆราวาสพนมมือสง่พระสงฆ์          
กลบัวดั  หลกัจากเสร็จพิธีทางพระสงฆ ์พระสงฆก์ลบัวดัแลว้ สมาชิกในตระกูลจะนั่งรวมกันเป็น
กลุม่ใหญ่หนา้ส  ารบัของตระกลูตน แต่ละตระกูลจะน าส  ารบัของตนมารว่มกันรบัประทานต่อจาก
พระสงฆ ์เน่ืองจากมีความเช่ือว่าจะเป็นสิริมงคล มีความเจริญรุง่เรือง และแลกเปลี่ยนอาหาร      
แบง่ส  ารบักนัรบัประทานระหวา่งตระกลู และในบางตระกูลอาจนั่งรบัประทานรว่มกนัหลายตระกูล 
จากนัน้จึงน าส  ารบัไปท าความสะอาดเพื่อเตรยีมเก็บไวใ้ชใ้นประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืใน    
ปีตอ่ไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 ภาพประกอบ 60 การรบัประทานอาหารรว่มกนัของครอบครวัชาวมอญ 

 ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 
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3.2.4 การแข่งขันเรือพายพืน้บ้าน 
 ในช่วงบ่ายของคลองล  าปลาทิว หลงัจากท่ีพระสงฆข์ึน้จากเรือท่ีรบับิณฑบาตเสร็จ
แลว้ ในพืน้ท่ีเดิมท่ีเป็นพืน้ท่ีสญัลกัษณค์วามศกัด์ิสทิธ์ิของการท าบุญและพฤติกรรมสญัลกัษณก์าร
ส  ารวม กิริยา วาจา ใจ จะปรบัเปลี่ยนเป็นพืน้ท่ีสญัลกัษณ์แห่งความสนุกสนาน ปลดปลอ่ยและ
ผอ่นคลาย  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 61 เรอืท่ีเขา้รว่มแขง่ขนัเรอืพายพืน้บา้น 

             ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 

          กิจกรรมการแข่งขนัเรือพายพืน้บา้นจะเริ่มจากช่วงบ่ายหลงัจากการประกอบ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ถวายส ารบัคาวหวานและรบัประทานอาหารรว่มกันเสร็จสิน้ บรเิวณริม
ฝ่ังคลองจะเริ่มพิธีเปิดการแขง่ขนัเรอืพายพืน้บา้น ซึ่งแตล่ะทีมสูก้นัอยา่งเต็มความสามารถ 
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ภาพประกอบ 62 บรรยากาศการแขง่ขนัเรอืพายพืน้บา้น 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2561 

 การแขง่ขนัเรอืพายพืน้บา้นในประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื เรอืท่ีใชใ้นการแขง่ขนั
เป็นเรือท่ีอยู่ในทอ้งถ่ิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เรือมาดและเรือเพรียว ซึ่งจะแข่งขันทัง้
ประเภท 9 ฝีพายและ 12 ฝีพาย การแข่งขนัเรือพายพืน้บา้น ในปี 2561 มีจ านวนทีมเขา้แข่งขัน 
ทัง้หมด 15 ทีม และปี 2562 มีจ านวน 12 ทีม การแข่งขันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความ
สนุกสนานจากการชม การเชียร ์การพากยเ์รือ (รามัญ  สาระพันธุ์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 
ตลุาคม 2561) 
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ภาพประกอบ 63 วงดนตรป่ีีพาทยป์ระกอบการแขง่ขนัเรอืพายพืน้บา้น 

      ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2561 

 

 การแข่งขนัเรือพายพืน้บา้นเป็นกิจกรรมท่ีท าใหช้าวบา้นใหค้วามสนใจกิจกรรมหนึ่ง 
เพราะเป็นกิจกรรมท่ีหาชมไดย้ากในกรุงเทพมหานคร ทัง้ยงัมีความสนกุสนาน ครืน้เครง สรา้งสสีนั
ใหก้ับประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ  และนอกจากนีก้ารแข่งขันเรือพายพืน้บ้านจากแต่ละ
ชุมชน ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันยังให้คุณค่าด้านความสามัคคี ความเข้มแข็งของแต่ละชุมชน                 
สรา้งความรกัความรว่มใจ และเป็นการอนรุกัษว์ิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในทอ้งถ่ินใหช้นรุน่หลงั
ไดเ้รยีนรู ้
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ภาพประกอบ 64 การมอบรางวลัในการแขง่ขนัเรอืพายพืน้บา้น 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ ทัง้องคป์ระกอบของแต่ละช่วงพิธีทัง้พิธีตกับาตร                 
พระรอ้ยทางเรือในช่วงเช้าและพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆใ์นช่วงกลางวัน เป็นสิ่งท่ีชาว
มอญยดึถือและปฏิบติักันมาแตอ่ดีต รวมถึงขัน้ตอนต่างๆ ในแตล่ะช่วงพิธี ซึ่งตอ้งใชค้วามรว่มแรง
รว่มใจของสมาชิกในชุมชนเป็นจ านวนมาก ซึ่งองคป์ระกอบและขัน้ตอนท่ีผูว้ิจยัไดก้ลา่วถึงในบทท่ี 
3 นี ้จะเป็นขอ้มูลในการวิเคราะหบ์ทบาทหนา้ท่ีของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือท่ีมีต่อชาว
มอญและชุมชนมอญลาดกระบงั ดงัจะไดว้ิเคราะหใ์นบทตอ่ไป 
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บทที ่4   

บทบาทหน้าทีข่องประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ  

 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเป็นประเพณีทอ้งถ่ินของชาวมอญลาดกระบงัท่ีรว่ม
ปฏิบัติสืบทอดอย่างยาวนาน เป็นประเพณีท่ีแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรทัธาในพุทธศาสนา           
มีลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรม แสดงถึงวิถีชีวิตทอ้งถ่ิน ความเป็นอยู ่ความสามคัคีและความเป็น
น า้หนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนมอญลาดกระบัง ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือจึงเป็น
ประเพณีท่ีมีความส าคญัตอ่ทอ้งถ่ินชาวมอญลาดกระบงั กรุงเทพมหานครมาชา้นาน  
 การศึกษาวิเคราะห์บทบาทหนา้ท่ีของประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ ผูว้ิจัยใช้
กรอบแนวคิดทฤษฎีบทบาทหนา้ท่ีของวิลเลียม บาสคอม (William R Bascom) เสนอแนวคิด 4 
ประการมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ไวด้งันี ้(อา้งถึงใน (ศิราพร ณ ถลาง, 2548, น. 319-
320)) 
  1. บทบาทหนา้ท่ีใชอ้ธิบายท่ีมาของเหตผุลในการกระท าพิธีกรรม  
  2. บทบาทหนา้ท่ีใหก้ารศกึษาในสงัคมท่ีใชป้ระเพณีบอกเลา่  
  3. บทบาทหนา้ท่ีรกัษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนทางสงัคม 
  4. บทบาทหนา้ท่ีใหค้วามเพลดิเพลนิและเป็นทางออกใหก้บัความคบัขอ้งใจของ 
บุคคล  
 นอกจากนีศิ้ราพร ณ ถลาง (2548, น. 363) ยงัไดป้ระยุกตท์ฤษฎีบทบาทหนา้ท่ีของ
คติชนไวอี้ก 3 ประการใหญ่ ๆ ดงันี ้
  1. บทบาทหนา้ท่ีคติชนในการอธิบายก าเนิดและอตัลกัษณข์องกลุม่ชนและพฤติกรรม  
  2. บทบาทหน้าท่ีคติชนในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคมและมาตรฐาน
พฤติกรรมของสงัคม  
  3. บทบาทหนา้ท่ีคติชนในการเป็นทางออกใหก้บัความคบัขอ้งใจของบุคคลอนัเกิดจาก
กฎเกณฑท์างสงัคม   
 การศกึษาวิเคราะหบ์ทบาทหนา้ท่ีของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืของชาวมอญ
ลาดกระบงัครัง้นี ้ผูว้ิจัยน ากรอบแนวคิดและทฤษฎีดงักลา่ว มาเป็นแนวทางในการประยุกตใ์ชใ้น
การวิเคราะหข์อ้มูลเป็นส  าคัญ โดยศึกษาจากประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือและบริบทของ
ชุมชนมอญลาดกระบงั พบวา่ ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือมีบทบาทหนา้ท่ีต่อชาวมอญและ
ชุมชนมอญหลายประการ ดงันี ้ 
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4.1 บทบาทหน้าทีก่ารสืบทอดและธ ารงไว้ซึง่ประเพณีส าคัญในพุทธศาสนาของชุมชน
มอญลาดกระบัง  
 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือเป็นพิธีกรรมเฉพาะของกลุม่ชาวมอญลาดกระบัง                
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและเป็นประเพณีท่ีแสดงความเลื่อมใสศรทัธาต่อพระพุทธศาสนาซึ่ง
ปฏิบติัต่อกันมา โดยการสืบทอดและธ ารงไวซ้ึ่งประเพณีในพุทธศาสนาของชาวมอญลาดกระบัง 
ดงันี ้ 
 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืของชาวมอญลาดกระบงัเป็นประเพณีท่ีสบืทอดมา
ตัง้แต่อดีต ผา่นการปฏิบติัรุน่ต่อรุน่มาสูล่กูหลานในชุมชนชาวมอญ การสืบทอด (Transmission)  
วชัราภรณ ์ดิษฐป้าน (2557, น. 115) ใหค้วามหมายไวว้่า การสืบทอด หมายถึง การด ารงรกัษา
และสืบตอ่ความเช่ือและวิถีปฏิบติัตา่งๆ ท่ีกระท ากนัมาแต่ดัง้เดิมในวฒันธรรมของตน เช่น การสืบ
ทอดพิธีกรรมนิมนตพ์ระอุปคุตมาคุม้ครองในงานพิธีทางพุทธศาสนาของกลุ่มคนเหนือและคน
อีสาน โดยการสบืทอดดงักลา่ว อาจรกัษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่งครบถว้นหรอือาจมีการสบืทอดพรอ้ม
ทัง้ดัดแปลงรูปแบบบางอย่าง หากแต่องคป์ระกอบหลกัและสาระส  าคญัยงัคงด ารงอยู่ตามฐาน
ความเช่ือเดิม  
 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเป็นประเพณีท าบุญเน่ืองในวนัออกพรรษา ภายใต้
ความคิดความเช่ือเช่นเดียวกับการตกับาตรเทโว ค าวา่ เทโว ย่อมาจาก เทโวโรหนะ แปลว่า การ
หยั่งลงจากเทวโลก (แปลก สนธิรกัษ์, 2523, น. 85) การตกับาตรเทโวโรหณะ จึงเป็นเสมือนการ
ระลกึถึงวนัท่ีพระพุทธเจา้เสด็จกลบัจากโปรดพทุธมารดาและจ าพรรษา ณ สวรรคช์ัน้ดาวดึงส ์เม่ือ
ออกพรรษา พระองคจ์ึงเสด็จกลบัมายงัโลกมนุษย ์บรรดาพุทธศาสนิกชนผูมี้ความเลื่อมใสศรทัธา
จึงพรอ้มใจกนัมารอตกับาตรรบัเสด็จกนัอยา่งเนืองแนน่และกลายเป็นประเพณีท่ีถือปฏิบติัสบืทอด
กนัต่อมา ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญก็เช่นเดียวกัน ดว้ยวฒันธรรมประเพณี
ของชาวมอญและชาวไทยมีรากฐานท่ีส  าคญัรว่มกนั คือ รากฐานของพระพทุธศาสนา วฒันธรรม
ตา่งๆ จึงคลา้ยคลงึและแตกตา่งกนับา้งในแงข่องรายละเอียดและการปฏิบติั เพราะวิถีชีวิตของชาว
มอญในอดีตจะตัง้บา้นเรือนรมิน า้และสญัจรโดยทางเรือเป็นหลกั การเดินทาง การคา้ขาย รวมถึง
การบิณฑบาตของพระสงฆก็์ใชเ้รอืเป็นพาหนะในการสญัจรในชีวิตประจ าวนั (รามัญ สาระพนัธุ์, 
การสื่อสารสว่นบุคคล, 28 ตลุาคม 2561)  
 ตามหลักฐานการอพยพของชาวมอญ  โดยเฉพาะการอพยพเข้ามาในสมัย
รตันโกสินทรส์่วนใหญ่จะไดร้บัพระราชทานท่ีดินท ากินบริเวณสองฝ่ังแม่น า้เจ้าพระยา ตั้งแต่
จงัหวดัปทมุธานีลงมาจนถึงจงัหวดัสมทุรปราการ ตลอดจนตามลุม่แม่น า้แม่กลองและลุม่แม่น  า้ท่า
จีน ซึ่งการตัง้ถ่ินฐานบา้นเรอืของเชือ้สายขนุนางและครวัมอญ สว่นใหญ่จะอยู่รมิแม่น า้เจา้พระยา 
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คอยระมัดระวังศึกทางน ้า (องค์ บรรจุน , 2551, น. 26)  ดังนั้นการขุดคลองลัดเพื่อให้แม่น ้า
เจา้พระยาไหลสูป่ากน า้ออกทะเลไดส้ะดวกนัน้ ครอบครวัชาวมอญจึงมีสว่นรว่มในการขุดแต่ละ
ครัง้ดว้ย เพราะพบชุมชนชาวมอญอาศยัอยูร่มิน า้เจา้พระยา เมืองสามโคก ปากเกรด็ เมืองนนทบุร ี
และเมืองพระประแดงเป็นกลุม่ใหญ่ เม่ือชาวมอญผสมผสานวิถีชีวิตกบัแม่น  า้ วฒันธรรมประเพณี 
เอกลกัษณข์องทอ้งถ่ินจึงมีความผูกพนักบัน า้จนถึงปัจจุบนั (พลาดิศยั สทิธิธัญกิจ, 2537, น. 44) 
และพบว่าทัง้สามทอ้งถ่ินท่ีกลา่วมาขา้งตน้ มีประเพณีของชาวมอญท่ีสืบทอดมาแต่อดีตรว่มกัน 
คือ ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืนั่นเอง  
 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือของแตล่ะพืน้ท่ีแตกตา่งกันออกไป ขึน้อยูก่ับสภาพ           
ภมิูประเทศ ท่ีตัง้ชุมชน วิถีชีวิต เพราะวิถีชีวิตของชาวมอญท่ีอาศยัอยู่รมิน า้ ผกูพนักับสายน า้และ 
มีเรือเป็นพาหนะหลกัในการด ารงชีวิต ท าใหก้ลุม่ชาวมอญในลุ่มแม่น า้ภาคกลางท่ีมีชาวมอญ       
ตกับาตรทางน า้ปรากฎใหเ้ห็นอยู่มาก ต่อมาความเจริญกา้วหนา้ทางการคมนาคม ถนนหนทาง
เจริญ ขึ ้นท าให้การคมนาคมทางน ้าลดความส าคัญ ลง ส่งผลต่อวิ ถี ชี วิต  ค่า นิยม แ ละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ถกูปรบัเปลี่ยนไป หากแตปั่จจุบนัชุมชนมอญลาดกระบงัยงัคงรกัษาและ
สืบทอดประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรอื เป็นเวลากว่า 117 ปี โดยเริ่มครัง้แรกในปี พ.ศ. 2437 
(นวมณฑ์  อุดมรตัน์, 2554, น. 162) ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน า้ไว ้ดว้ย
ความรว่มมือรว่มใจของชุมชน จนเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนมอญลาดกระบังแห่งนี ้โดยรกัษา
ขัน้ตอนการปฏิบติัและสาระส  าคญัของประเพณีไวต้ามเดิม ไดแ้ก่  
             4.1.1 การสืบทอดข้ันตอนปฏิบัติของประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือของชาว
มอญลาดกระบัง 
 ดา้นขัน้ตอนปฏิบติัของประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือท่ีปฏิบัติสืบทอดมา ตัง้แต่
อดีตและสง่ตอ่มายงัปัจจุบนั ผา่นการปฏิบติัของคนรุน่ตอ่รุน่  การจดังานประเพณีเป็นประจ าทกุปี
ในวนัอาทิตยแ์รกหลงัวนัออกพรรษา โดยจดังานแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงเชา้ พระสงฆล์งเรือ
รบับิณฑบาต ช่วงกลางวนัเป็นพิธีถวายภตัตาหารเพลถวายส ารบัคาวหวานแด่พระสงฆแ์ละช่วง
บา่ย เป็นกิจกรรมการแข่งขนัเรอืพายพืน้บา้น (ประณีต  อนงค,์ การสื่อสารสว่นบุคคล, 21 ตุลาคม 
2561) โดยในปัจจุบนัชาวมอญลาดกระบงัยงัคงรกัษาขัน้ตอนการปฏิบติัของประเพณีไว ้ดงัท่ีเคย
ปฏิบติัมาตัง้แตอ่ดีต โดยในหวัขอ้นีผู้ว้ิจยัจะวิเคราะห ์เฉพาะ 2 ช่วงพิธีเทา่นัน้ คือ ช่วงพิธีตกับาตร
พระรอ้ยทางเรอืและช่วงพิธีถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ ์เพราะช่วงบา่ยกิจกรรมแขง่ขนัเรอืพาย
พืน้บา้น เป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนน ผ่อนคลายของชาวบา้น โดยจะวิเคราะหก์ารสืบทอด
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบพิธี ผูเ้ขา้รว่มพิธี เครื่องประกอบพิธี สถานท่ีและเวลาของทัง้สองช่วง
พิธี ดงันี ้
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 การสืบทอดองคป์ระกอบช่วงพิธีตักบาตรตามวิถีปฏิบติัทางพุทธศาสนาของชุมชน 
ช่วงพิธีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือเริ่มขึน้ในเวลาเช้าของวันงานประเพณี ซึ่งจะมีพระสงฆจ์ านวน 
100 รูป มาลงเรอืเพื่อรบับิณฑบาตไปตามคลองหนา้วดัสทุธาโภชน ์คณะกรรมการจดังานประเพณี
ฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก่ กรรมการล  าเลียงพระสงฆ ์กรรมการลงเรือ กรรมการส่วนกลางในคลอง และ
กรรมการสว่นเวทีกลาง ซึ่งปัจจุบันยงัพบคณะกรรมการต่างๆ เหล่านีใ้นการบริหารงานประเพณี  
ซึ่งอาจจะมีจ านวนเพิ่มขึน้มากนอ้ยในบางหนา้ท่ี ขึน้อยู่กับประชาชนผูม้ารว่มงาน แต่ยังพบว่า                
ผูป้ระกอบพิธีท่ีบริหารงานต่างๆ เหลา่นีจ้  าเป็นตอ้งมี ทัง้ในอดีตและปัจจุบนั เพราะเป็นผูจ้ัดงาน
งานประเพณีในช่วงเชา้ทัง้หมด ผูท่ี้เขา้รว่มงานประเพณีทัง้หมดทัง้ในลกัษณะพระสงฆท่ี์มารบั
บิณฑบาต พุทธศาสนิกชนท่ีมาร่วมตักบาตรเหล่านีคื้อสิ่งท่ีสืบทอดมาแต่อดีต เป็นผู้รว่มพิธีท่ี
ส  าคัญในประเพณี ส่วนผู้ร่วมพิธี ท่ีเพิ่มเติมมาในปัจจุบัน ได้แก่ แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเท่ียว 
สื่อมวลชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังด้วยบริบทของสังคมและการท่องเท่ียว เครื่อง
ประกอบพิธีท่ีสืบทอดมา คือ อาหารส  าหรบัตกับาตรซึ่งจะเป็นขา้วสวยและอาหาร แต่ในปัจจุบัน
อาหารส  าหรับตักบาตรนิยมเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือขนมแห้ง น า้ด่ืม ดอกไม้ และเครื่อง
ประกอบพิธีท่ีส  าคญัท่ีสดุในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืคือ เรอืตา่งๆ ส  าหรบัเป็นพาหนะ
ในการรบับิณฑบาตของพระสงฆแ์ละการเดินทางในประเพณี เครื่องประกอบพิธีเหลา่นีส้บืทอดมา
แต่อดีตและเป็นสิ่งท่ีส  าคญัในประเพณี ซึ่งพบวา่ เครื่องประกอบพิธีหลายอย่างไดป้รบัเปลี่ยนให้
ทนัต่อยคุสมัยท่ีเปลี่ยนไป แต่ยงัคงมีในพิธีการตกับาตรพระรอ้ยทางเรือเช่นเดิม และสถานท่ีและ
เวลาในการประกอบพิธี ในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญลาดกระบงัยงัคง
ยดึถือสถานท่ีและเวลาในการจัดงานประเพณีดงัเดิม คือ บรเิวณรมิคลองหนา้วดัสทุธาโภชน ์เวลา 
06.00 น. – 11.00 น.โดยประมาณ ดงัเช่นในอดีตท่ีปฏิบติัมา 
 ส่วนการสืบทอดขัน้ตอนปฏิบัติช่วงพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ช่วงถวาย
ภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ ์จะเริ่มขึน้หลงัจากพิธีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือในช่วงเช้าเสร็จสิน้ลง 
คณะสงฆท์ัง้ 100 รูปท่ีมารบับิณฑบาตในช่วงเชา้ขึน้มาฉันภตัตาหารเพล ณ ศาลาการเปรียญวดั
สทุธาโภชนเ์ป็นประจ าทกุปี ผูป้ระกอบพิธีในพิธีถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์ไดแ้ก่ มคันายกใน
การประกอบพิธีฝ่ายฆราวาสและพระสงฆผ์ูป้ระกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งพบวา่ผูป้ระกอบพิธีทัง้สอง
ฝ่ายนีส้ืบทอดมาแต่อดีต ในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ผูเ้ขา้รว่มพิธีในพิธีถวายภัตตาหาร
เพลแด่พระสงฆ ์ท่ีส  าคัญ คือ พุทธศาสนิกชน ผูเ้ป็นเจ้าภาพส ารบัคาวหวานและครอบครวัชาว
มอญ ท่ีปฏิบัติสืบทอดมา สว่นแขกผูมี้เกียรติ ประชาชนทั่วไป นกัท่องเท่ียว และสื่อมวลชนท่ีมา
ถ่ายภาพ เก็บขอ้มูล เพื่อประชาสมัพันธ์ประเพณีพบในภายหลงัเม่ือบริบทของสงัคมและการ
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ทอ่งเท่ียวเริ่มเขา้มามีอิทธิพลตอ่ประเพณี เครื่องประกอบพิธีในพิธีถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์
ไดแ้ก่ เครื่องใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาทัง้หมด เช่น พุทธบูชา ธูป เทียน ดอกไม ้ขา้วพระ
พทุธ ขนัน า้มนต ์ดา้ยสายสญิจน ์ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลา่นีเ้ป็นเครื่องประกอบพิธีท่ีจ  าเป็นในพิธีมงคลทาง
พทุธศาสนา และเครื่องประกอบพิธีท่ีส  าคญัท่ีชาวมอญสบืทอดปฏิบติัมาตัง้แตบ่รรพบุรุษในตระกูล
ชาวมอญ ไดแ้ก่ ส  ารบัคาวหวาน ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของครอบครวัท่ีสง่ผ่านรุน่ต่อรุน่  และสถานท่ี
และเวลา พบการปฏิบติัสืบทอดพิธีถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ ์มาแต่อดีตคือ จดัพิธีในศาลา
การเปรียญวดัสทุธาโภชน ์เวลา 11.00 น. – 13.00 น. โดยประมาณ หลงัจากเสร็จสิน้พิธีตกับาตร
รมิน า้ในช่วงเชา้ของทกุปี  

 การสบืทอดขัน้ตอนในประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืสบืทอดผา่นการปลกูฝัง และ
การปฏิบติัของชาวมอญในชุมชน เพื่อใหช้นรุน่หลงัไดเ้รียนรูแ้ละเห็นความส าคญัของประเพณีท่ี               
บรรพบุรุษปฏิบัติมา ทั้งวิธีการปฏิบัติใหเ้ห็น การเนน้ย า้ สั่งสอนให้เห็นถึงความส าคัญ ดังเช่น               
การเนน้ย า้ใหเ้ห็นว่าเป็นประเพณีรวมญาติของชาวมอญ เป็นการท าบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริ
มงคลของครอบครวัในวนัออกพรรษา ญาติพี่นอ้งชาวมอญตอ้งรว่มท าบุญกับวงศต์ระกูลของตน 
ซึ่งวิธีการต่างๆ เหลา่นีท้  าใหช้าวมอญคุน้เคยกบัการเขา้รว่มประเพณี เห็นความส าคญัและสบืทอด
ขัน้ตอนการปฏิบติัตา่งๆ ในงานประเพณีเรื่อยมา 

 
             4.1.2 การสืบทอดสาระส าคัญของประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือของชุมชน
มอญลาดกระบัง 
 สาระส  าคญัของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ คือ การท าบุญในวนัออกพรรษา 
ดังเช่นการตักบาตรเทโวโรหณะของหลายพื ้นท่ีในประเทศไทย ซึ่งเป็นการท าบุญในวันท่ี
พระพุทธเจา้เสด็จลงจากเทวโลกกลบัมายงัโลกมนุษย ์บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงพรอ้มใจกันมารอ
ตกับาตรรบัเสด็จกันอย่างเนืองแน่น จนเป็นประเพณีของชาวพุทธท่ีปฏิบัติสืบต่อมา ดังนัน้ชาว
มอญซึ่งเป็นชาวพุทธท่ีเลื่อมใสและศรทัธาในพุทธศาสนาจึงปฏิบติัและสบืทอดการตกับาตรในวนั
ออกพรรษาสืบมา ความเลื่อมใสและศรทัธาในพุทธศาสนาของชาวมอญนี ้องค ์บรรจุน กลา่วไวใ้น
หนังสือ สตรีมอญ อ านาจและราชส านักว่า “ชาวมอญได้ช่ือว่า เคร่งครดัในพุทธศาสนามาก               
ซึ่งไทยเรารบัเอาพุทธศาสนาเถรวาทผา่นมาทางมอญ รวมทัง้คณะสงฆไ์ทยเดินทางไปเมืองมอญ 
เพื่อศกึษาพระธรรมวินยัและบวชแปลงตามลทัธิธรรมเนียมของพระสงฆม์อญ ก่อนน ากลบัมาเผย
แผ่ในเมืองไทย สตรมีอญก็ลว้นเป็นพทุธมามกะเครง่ครดัในพุทธศาสนา บทบาทของสตรีมอญใน



  110 

ราชส  านักท่ีเก่ียวขอ้งกับพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อความเช่ือถือ ศรทัธา และการยึดถือเป็น
แบบอยา่ง (องค ์บรรจุน, 2551, น. 1)   
 ทัง้นีช้าวมอญลาดกระบงัมีความเช่ือวา่ การท าบุญตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืในวนัออก
พรรษาเป็นการท ากศุลบุญใหญ่ท่ีไดอ้านิสงสม์าก ดว้ยความเช่ือเรื่องอานิสงสข์องการท าบุญท่ีจะ
สง่ผลดีต่อตัวผูถ้วายทานและผลดีต่อผูล้ว่งลบั โดยอาศัยพระสงฆเ์ป็นสื่อกลางในการอุทิศส่วน
กุศล ทัง้นีส้ิ่งของท่ีชาวมอญน ามาตกับาตรลว้นสอดแทรกความคิดความเช่ือในอานิสงสข์องการ
ท าบุญทัง้สิน้ อาทิ อาหารตกับาตรตอ้งสด สะอาด ปลอดภยั เพื่อความอุดมสมบูรณ์ดา้นอาหาร
การกินทัง้ภพนีแ้ละภพหนา้ น า้ด่ืมสะอาดบริสทุธ์ิ เพ่ือชีวิตท่ีราบรื่นจิตใจบริสทุธ์ิดงัสายน า้ ถวาย
ดอกไม้เพื่อให้มีความงดงาม เป็นตน้ (อานนท์ เพ็ชรน้อย ,  การสื่อสารส่วนบุคคล, 20 ตุลาคม 
2562) ดว้ยความเช่ือและแรงศรทัธาของชาวมอญจึงท าใหป้ระเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืยงัคง
ปฏิบัติและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั และมีผูเ้ขา้รว่มท าบุญในประเพณีมากขึน้ทุกปีทัง้ชาวมอญ          
ในชุมชนและประชาชนทั่วไป 
 อาจกลา่วไดว้า่ ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือเป็นพิธีกรรมเฉพาะของชาวมอญ
ลาดกระบงัท่ีแสดงความเลื่อมใสศรทัธาต่อพุทธศาสนายึดโยงกบัการท าบุญตกับาตรในวนัส  าคญั
ทางพทุธศาสนา คือวนัตกับาตรเทโวโรหณะ แตด่ว้ยวิถีชีวิตรมิน า้ของชาวมอญจึงเป็นการตกับาตร
ทางเรือแทน ท าใหป้ระเพณีดงักล่าวเป็นประเพณีเฉพาะกลุม่ท่ีมีลกัษณะประเพณีรวมญาติของ
ชาวมอญ ดงันัน้การท่ีชาวมอญลาดกระบังยังคงด ารงรกัษาและสืบทอดความเช่ือและวิถีปฏิบัติ
ต่างๆ  ท่ีกระท ากันมาตั้งแต่ดั้งเดิม และรกัษาองคป์ระกอบ ทัง้ผู ้ประกอบพิธี ผู ้ร่วมพิธี เครื่อง
ประกอบพิธี สถานท่ีและเวลา รวมถึงรูปแบบดัง้เดิมไว ้ผ่านการปลกูฝังและปฏิบติัรุน่สูรุ่น่ ซึ่งอาจ
สรุปไดว้า่ ดว้ยความเช่ือความเลื่อมใสศรทัธาในพระพทุธศาสนาของชาวมอญ มีสว่นเกือ้กลูใหเ้กิด
การสบืทอดประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืซึ่งเป็นประเพณีท่ีส  าคญัของชาวมอญและประเพณี
ตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืก็มีบทบาทส าคญัในการสบืทอดพระพทุธศาสนาเช่นเดียวกนั 
 จะเห็นวา่ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื มีการสบืทอดวิถีปฏิบติัของชาวมอญเพื่อ
เป็นการสบืทอดศาสนาหลกัหรอืศาสนาพุทธท่ีนบัถือกนัมายาวนาน การสบืทอดวิถีปฏิบติัดงักลา่ว 
คือ การปลกูฝังเนน้ย า้ใหช้าวมอญรุน่หลงัไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัในวฒันธรรมที่ตนยดึถือ
กนัมาแต ่ปู่  ยา่ ตา ยาย ทัง้นีก้ารสบืทอดวิถีปฏิบติัดงักลา่วมีบทบาทส าคญัใหช้าวมอญรุน่ใหม่เห็น
ความส าคญัในวฒันธรรมของตนและช่วยกนัค า้จุนพทุธศาสนาหลกัของคนใหเ้ขม้แข็งยั่งยืนสบืไป 
 อย่างไรก็ตามผูว้ิจัยสงัเกตเห็นว่า กระบวนการสืบทอดและธ ารงไวซ้ึ่งประเพณีทาง
พุทธศาสนาดังกลา่ว มิไดเ้ครง่ครดัอยู่ในรูปแบบเดิมทัง้หมด ยังเห็นว่าในยุคปัจจุบนัชาวบา้นใน
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ชุมชนมอญไดมี้การสรา้งสรรคใ์นวิถีปฏิบติัตา่งๆ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครฐัและบริบท
ของสงัคมท่ีเปลี่ยนไป  
 การสรา้งสรรค ์ในพจนานกุรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหค้วามหมายวา่  ค าว่า 
“ สรา้งสรรค”์ หากเป็นค าวิเศษณ ์จะแปลวา่ “มีลกัษณะริเริ่มในทางท่ีดี” เช่น ความคิดสรา้งสรรค ์
ศิลปะสรา้งสรรค ์ซึ่งเป็นความหมายในทางบวก (positive) แตค่ าว่า “สรา้งสรรค”์ ท่ีจะใชใ้นบรบิท
ของการสรา้งสรรคป์ระเพณี จะใชใ้นความหมายของประเพณีสรา้งสรรค ์ตามค าจ ากัดความของ                 
ศิราพร  ณ ถลาง ท่ีกลา่วไวว้่า การสรา้งสรรค ์เป็นสิ่งท่ีสรา้งขึน้ใหม่ ในบริบทใหม่ๆ มีนยัของค า 
เป็นกลาง (neutral) ไม่ไดต้ัดสินประเมินค่าว่าสิ่งท่ีสรา้งสรรคน์ั้น ดีหรือไม่ดี ถูกตอ้งหรือไม่ ผิด
หรอืไม่ แตเ่ป็นการตดัสนิเชิงคณุคา่ท่ีสามารถมองไดจ้ากหลายมมุ (ศิราพร ณ ถลาง, 2559, น. 20) 
 ประเพณีสรา้งสรรค ์เป็นประเพณีพิธีกรรมท่ีมีการประยุกต ์ต่อยอด ประดิษฐ์ใหม่ 
สรา้งสรรคใ์หม่ ในสงัคมปัจจุบนัเน่ืองจากการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ ทุนนิยม และโลกาภิวฒันเ์ป็น
บริบทและปัจจัยส  าคัญเพื่อน าเสนอต่อนักท่องเท่ียว โดยอาจกล่าวไดว้่า ประเพณีพิธีกรรมใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีสรา้งสรรค ์ท่ีเป็นการประยุกตป์ระเพณีพิธีกรรมเดิมท่ีมีอยู่แลว้
น ามาใช้ในบริบทใหม่ๆ ด้วยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั (ศิราพร ณ ถลาง, 2558, น. 361) 
 จากท่ีกล่าวมาแลว้ในหัวขอ้การสืบทอดประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือของชาว
มอญลาดกระบัง พบว่า ชาวมอญยังคงรักษาขั้นตอนปฏิบัติของประเพณีไว้ และพบการ
ปรบัเปลี่ยนและสรา้งสรรค์รายละเอียดของประเพณีบางประการ ซึ่งพบในลักษณะการปรับ
ประยุกตแ์ละยืดหยุ่นเพื่อใหเ้ขา้กับบริบทสงัคมปัจจุบัน ทัง้บริบทการประชาสมัพันธข์องสื่อต่างๆ 
และบรบิทของการทอ่งเท่ียวท่ีมีผลต่อการสรา้งสรรคร์ายละเอียดต่างๆ ทัง้นีก้ารสรา้งสรรคส์ิ่งตา่งๆ 
นีต้อ้งผา่นการวิเคราะหแ์ละระดมความคิดของผูน้  าทางวฒันธรรมและชาวบา้นในชุมชนมอญ และ
สิ่งท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ใหม่นีต้อ้งไม่สง่ผลกระทบต่อแนวคิดและวิถีปฏิบติัท่ีสบืตอ่กันมาแต่อดีต เป็นสิ่ง
อ านวยประโยชนต์่อผูม้ารว่มงานและเสริมสรา้งความสมัครสมานสามัคคีของชาวบา้นในชุมชน
มอญแตล่ะชุมชน โดยพบการสรา้งสรรคข์บวนเรือตา่งๆ และการสรา้งสรรคเ์พื่อการประชาสมัพนัธ์
ประเพณี 
 ในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ ไดน้  าเรือพระพุทธเจา้จอมมารดากลิ่นซึ่ง
ชาวบา้นมีความศรทัธา มาเช่ือมโยงกับความเช่ือทางพุทธศาสนา โดยการใช้เรือเจา้จอมมารดา
กลิ่น ซึ่งเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวมอญลาดกระบงัเป็นทุนเดิม และอญัเชิญพระพทุธรูปมายงัเรือ
ล  าดงักลา่ว เป็น “เรือพระพทุธ” จากนัน้ประดบัประดาตกแต่งอยา่งวิจิตร มีความแตกตา่งจากเรือ
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ล าอ่ืนๆ และใหค้วามพิเศษเฉพาะ ดว้ยการแต่งกายของฝีพาย ซึ่งเป็นลกัษณะการแต่งกายของ
ฝีพายหลวงเช่ือมโยงกับเรือของเจา้จอมมารดากลิ่น (เรือหลวง) ฝีพายทุกคนจะแต่งกายดว้ยเสือ้
ราชปะแตน นุ่งผ้าโจงกระเบน สวมหมวกกะโล่ สวมถุงเท้ายาวและรองเท้าหุ้มส้นเรียบรอ้ย            
การสรา้งความพิเศษของเรอืเจ้าจอมมารดากลิ่นนีเ้พื่อผูกโยงกับประวติัเจา้จอมมารดากลิ่นท่ีเป็น
ชาวมอญสรา้งวดัสทุธาโภชน ์(วดัมอญ) ในชุมชนมอญแห่งนี ้ในขบวนเรอืทัง้หมด ชาวมอญจึงให้
ความส าคญัเป็นพิเศษกบัเรอืพระพทุธของเจา้จอมมารดากลิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 65 เรอืพระพทุธเจา้จอมมารดากลิน่                                    

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 

 

 การสรา้งสรรคเ์รือชุมชนมอญ เป็นเรือท่ีสรา้งสรรคข์ึน้จากความรว่มมือของแต่ละ
ชุมชนท่ีตอ้งการมีส่วนรว่มในประเพณี แสดงความเป็นเจ้าของประเพณีรว่มกันในทุกชุมชนบน
พืน้ท่ีของความเป็นมอญ ซึ่งเรือชุมชนมอญจะตกแต่งเป็นเรื่องราวท่ีเก่ียวขอ้งกับพุทธศาสนาเป็น
หลกัและสรา้งความนา่สนใจใหก้บัผูม้ารว่มงานประเพณี ดว้ยการน าเสนอแนวคิดตา่งๆ ทัง้แนวคิด
ทางพุทธศาสนา ชาดก ตวัละครในวรรณคดี อานิสงสข์องการท าบุญ การท าความดีความชั่ว ฯลฯ 
เช่น ในปี พ.ศ. 2562 เรือชุมชนเลยีบคลองมอญ ตกแตง่เรือและน าเสนอแนวคิด “ท าดีไดอ้ยู่สวรรค ์
ท าชั่วไดอ้ยูน่รก” และตัง้ช่ือวา่ “พิภพมจัจุราช” โดยใชต้วัละครผูท่ี้ท  าความชั่ว ชดใชก้รรมอยูใ่นนรก 
และตัวละครมัจจุราชซึ่งควบคุมพฤติกรรมของตัวละครอ่ืนๆ ซึ่งตัวละครแต่ละตวัแสดงบทบาท
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สมมุติในบทบาทท่ีตนไดร้บัซึ่งสรา้งความสนุกสนานและสอดแทรกความรู ้แนวคิดในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั และเรอืชุมชนมิตรสมัพนัธต์กแตง่เรือเป็นเรอืผา้ป่า โดยมีตน้กลว้ยเป็นตน้ผา้ป่าและ
ไมส้  าหรบัเสยีบธนบตัรในการรว่มท าบุญในงานประเพณี และสมาชิกในชุมชนท่ีอยู่ภายในเรือลว้น
แต่งกายดว้ยชุดมอญท่ีมีความเรียบรอ้ย สวยงามและนอกจากนีภ้ายในเรอืชุมชนมิตรสมัพนัธ์ล  า
เดียวกนันีย้งัเป็นดนตรท่ีีสนกุสนานเนน้แต่งกายดว้ยเสือ้ผา้สีสนัสดใสฉดูฉาดและน าเสนอตวัละคร
สอดแทรกแนวคิด ตวัละครในวรรณคดีพุทธศาสนา ไดแ้ก่ ตัวละครองคุลีมาล ชูชก และตวัละคร
ลอ้เลยีนขา่วสถานการณบ์า้นเมือง ไดแ้ก่ ตวัละครนายน า้อุ่นและเสี่ยท๊อปหม่ืนลา้น พรอ้มทัง้เสนอ
ขอ้ความ  
“พทุธกาล... มีองคลุมีาล จอมโจรปลน้ฆ่าคน ชูชกจอมเจา้เลห่ ์ 
ปัจจุบนั... มีมารสงัคม นายน า้อุ่นโจรปลน้สวาท เสี่ยท๊อปหม่ืนลา้นลวงโลก”  
และการลอ้เลยีนรฐับาลดว้ยขอ้ความ  
“ภารกิจ ช.ชา้ง ตอ้งเชิดชู และช่ืนชม  
อดีต เชล ์ชวนชิม  
ปัจจุบนั ชิม ช๊อป ใช ้
อนาคต ชดใช.้.. ชวัร”์ 
             จากตวัอย่างขา้งตน้ พบวา่ การน าเสนอแนวคิดในเรอืชุมชนมอญเป็นการเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ ตามความพรอ้มและความคิดสรา้งสรรคข์องชุมชนมอญแต่ละชุมชน ซึ่งเกิดขึน้จากความ
พรอ้มเพรยีงและความสามคัคี แสดงใหเ้ห็นถึงการมีสว่นรว่มและเป็นเจา้ของวฒันธรรมรว่มกนัของ
ชาวมอญในทกุชุมชน 
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ภาพประกอบ 66 การสรา้งสรรคเ์รอืชุมชนมอญ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 

 

 การสรา้งสรรคเ์รอืแสดงวฒันธรรม เป็นการน าเสนอดา้นวฒันธรรมดา้นการแต่ง กาย
ของชาวมอญดว้ยแนวคิดท่ีเล็งเห็นวา่ ในปัจจุบนัเยาวชนชาวมอญรุน่ใหม่ ไม่เห็นคุณค่าของการ
แต่งกายดว้ยชุดมอญ จึงขอความรว่มมือหนุม่สาวชาวมอญในชุมชนแต่งกายดว้ยชุดมอญในงาน
ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ เพื่ อน าเสนออัตลักษณ์ด้านการแต่งกายของชาวมอญ                  
ซึ่งไดร้บัความรว่มมือจากหนุม่สาวชาวมอญเป็นอยา่งดี  
 การสรา้งสรรคเ์รอืดนตร ีเป็นสรา้งสรรคเ์พื่อสรา้งความสนกุสนานระหวา่งท่ีประชาชน
รอตกับาตร เรอืดนตรใีนประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืพบทัง้เรอืดนตรไีทย เรอืดนตรสีากลและ
เรือดนตรแีฟนซี ซึ่งจะล่องไปมาระหว่างคลองเพื่อใหป้ระชาชนทุกพืน้ท่ีท่ีรอตกับาตรไดร้บัความ
สนกุสนานรว่มกนัโดยถว้นหนา้ 
 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญลาดกระบงัในปัจจุบนั ไดส้บืทอดและ
รกัษาวิถีปฏิบติัของประเพณีดัง้เดิมในอดีตไวแ้ละพบการสรา้งสรรคร์ายละเอียดบางประการของ
ประเพณีขึน้ดว้ยบริบทของสงัคมและการท่องเท่ียวท่ีเขา้มามีบทบาทเพิ่มขึน้ในสงัคมปัจจุบัน 
ดงันัน้การสบืทอดขัน้ตอนการปฏิบติัหลกัและการสรา้งสรรคร์ายละเอียดของประเพณีนัน้ เพื่อเนน้
ย า้ความส าคญัของศาสนาหลกัและวิถีปฏิบติัของชาวมอญใหมี้ลกัษณะเฉพาะกลุม่มากขึน้ ซึ่งจะ
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ท าใหป้ระเพณีและพิธีกรรมดังกล่าวมีความส าคัญเน่ืองจากการสรา้งสรรคท่ี์เพิ่มขึน้และในการ
สรา้งสรรคน์ัน้ ท าใหช้าวมอญในชุมชนมีสว่นรว่มในพิธีกรรมดงักลา่วรว่มกนัมากยิ่งขึน้ดว้ย 
 

 4.2 บทบาทหน้าทีใ่นการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวของชุมชนมอญลาดกระบงั  
 ในสังคมประเพณี   (traditional societies) พิธีกรรมไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มเดียว           
แต่เป็นเรื่องของกลุ่มชน เป็นการ “รวมพลงั” ของสงัคม (ศิราพร ณ ถลาง, 2548, น. 365) แมใ้น
ปัจจุบนัชุมชนมอญลาดกระบงัจะเริ่มกลายเป็นสงัคมเมือง ดว้ยความเจริญ ความสะดวกสบาย
และเทคโนโลยีต่างๆ เริ่มเขา้มาใกลชุ้มชนมากขึน้ เช่น นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สนามบิน
สวุรรณภูมิ สถานศึกษาต่างๆ แต่วิถีชีวิตแบบสงัคมเกษตรกรรมท่ีเน้นพึ่งพากันเองในชุมชนยัง
ปรากฏอยู่ ประเพณี พิธีกรรมหลายอย่างยังคงสืบทอดมาอย่างต่อเน่ืองด้วยมีบทบาทเช่ือม
ความสมัพนัธใ์หก้บัสมาชิกในชุมชน  
 ความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนมอญลาดกระบังท่ีพบผ่านประเพณีตกับาตรพระรอ้ย            
ทางเรอื นวมณฑ ์ อุดมรตัน ์(2554, น. 163) กลา่วไวว้่า กว่า 117 ปีท่ีชุมชนเลียบคลองมอญเป็น
เพียงแหง่เดียวในกรุงเทพมหานครท่ียงัคงรกัษาและสืบทอดประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืไวไ้ด้
ดว้ยความรว่มมือรว่มใจของประชาชนในชุมชน สอดคลอ้งกบัปัทมา สารสขุ (2554, น. 54) ท่ีกลา่ว
ไวว้่า ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือเป็นประเพณีทอ้งถ่ินของพี่นอ้งชาวรามัญลาดกระบังท่ี
แสดงออกถึงวิถีชีวิต สงัคม ความเป็นอยู ่ความรกัสามคัคี และความรว่มมือรว่มใจของคนในชุมชน 
ซึ่งจะสง่ผลใหป้ระเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืคงอยูก่บัทอ้งถ่ินชาวมอญลาดกระบงัตอ่ไป 
   ชุมชนมอญเขตลาดกระบังเป็นกลุม่ชุมชนมอญท่ีขยายตัวจากอ าเภอพระประแดง 
เน่ืองจากการขุดคลองประเวศบุรีรมย ์เพื่อเช่ือมการคมนาคมระหว่างแม่น า้เจา้พระยากับแม่น า้
บางปะกง และเพิ่มพืน้ท่ีเพาะปลกู โดยอาศยัแรงงานชาวมอญและชาวจีนในการขุด ซึ่งจะไดร้บั
ผลประโยชนจ์ากการจบัจองท่ีดินสองฝ่ังคลองเป็นค่าตอบแทน ท าใหช้าวมอญบางสว่นอพยพจาก
พระประแดง ยา้ยมาลงหลกัปักฐานแสวงพืน้ท่ีท ากินใหม่บริเวณลาดกระบงั และมีเจา้จอมมารดา
กลิ่น พระสนมเอกในรชักาลท่ี 4 ซึ่งเป็นธิดาของพระยาด ารงราชพลขนัธ์ (จุย้ คชเสนี) ผูซ้ึ่งเป็นแม่
กองในการขุดคลองประเวศบุรีรมย์ในครัง้นีบ้ริจาคท่ีส่วนพระองคเ์พื่อสรา้งเป็นวัดสุทธาโภชน์             
ซึ่งเป็นวดัมอญในชุมชน เพื่อใหเ้ป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชาวมอญและไดท้รงอุปถัมภ ์ท านุบ  ารุง
เดินทางมาทอดกฐินท่ีวดัแห่งนีเ้ป็นประจ าทุกปี ท าใหช้าวมอญเขตลาดกระบงั เคารพรกัเจา้จอม
มารดากลิ่นมาก 
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 จากการการลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มูล สงัเกต เขา้รว่มงานประเพณีของผูว้ิจยั พบว่า บทบาท
ความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนมอญลาดกระบงั ในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ พบทัง้
ในระดบัครอบครวัและสายตระกลูและระดบัชุมชน ดงันี ้

   
             4.2.1 ความเป็นหน่ึงเดียวกันของชุมชนมอญลาดกระบัง ระดับครอบครัวและ
สายตระกูล 
 ความเป็นหนึ่งเดียวกันของครอบครวัและสายตระกลูของชาวมอญลาดกระบงั ในงาน
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือท่ีเดน่ชดั คือ การรว่มมือช่วยเหลอืซึ่งกันและกนัในกิจกรรมตา่งๆ 
ของพิธีกรรมตัง้แต่ การจัดเตรียมอาหารตักบาตรและการจัดเตรียมส ารบัคาวหวานของแต่ละ
ครอบครวั  
 การจัดเตรียมอาหารตักบาตรของครอบครวัชาวมอญจะกระท าก่อนถึงวันงาน
ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรอื โดยทุกคนในครอบครวัชาวมอญจะปรกึษากันเพื่อแบ่งหนา้ท่ี
รบัผิดชอบในการเตรียมสิ่งของต่างๆ ผูอ้าวุโส ปู่  ย่า ตา ยาย ผูมี้ประสบการณ์ในการประกอบ
พิธีกรรมจะท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรกึษาในการจัดเตรยีมอาหารส  าหรบัตกับาตร วสัดุอุปกรณ์ การแต่ง
กายของสมาชิกภายในครอบครวั หลกัปฏิบติัและขัน้ตอนตา่งๆ รวมถึงการแบง่หนา้ท่ีของลกูหลาน
เพศชายและเพศหญิง ในงานประเพณี ส่วนลกูหลานในครอบครวัท าหนา้ท่ีปฏิบัติตามผูอ้าวุโส 
ช่วยกันท าความสะอาดบา้นเรอืน ส  ารบัคาวหวาน จดัเตรียมเสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย และจัดเตรียม
อาหารตกับาตร โดยอาหารส  าหรบัตกับาตรแตล่ะครอบครวั สว่นใหญ่ประกอบดว้ยดงันี  ้
    อาหารแหง้ ซึ่งเป็นอาหารตกับาตรท่ีไดร้บัความนิยมในปัจจุบนั เพราะสามารถเก็บ 
รกัษาไวไ้ดน้านกว่าอาหารสด อาหารแหง้มีหลายชนิด ไดแ้ก่ ขา้วสาร อาหารแหง้ ขนมแหง้ ไข่ตม้ 
น า้ผลไม ้นมตา่งๆ 
    น า้ด่ืม ส  าหรบัการท าบุญตกับาตรคู่กับอาหารท่ีน ามาตกับาตร ดว้ยมีความเช่ือเรื่อง
อานิสงสข์องการถวายน า้ด่ืมท่ีสะอาดแด่พระสงฆจ์ะช่วยให้ชีวิตราบรื่นเหมือนสายน า้ มีจิตใจ
สะอาดดั่งน า้บริสุทธ์ิ ชาวพุทธจึงนิยมถวายน า้ด่ืมคู่กับการตักบาตรอาหารเสมอ (อานนท ์เพชร
นอ้ย.สมัภาษณ,์ 4 ตลุาคม 2563) 
    ดอกไม ้ดอกไมท่ี้น ามาตกับาตร ดว้ยเป็นสิ่งท่ีมีรูปลกัษณะ ความงดงามและความ
หอมจึงเป็นสิ่งท่ีน ามาบูชาสกัการะและดว้ยชาวพุทธเช่ือวา่หากบูชาดอกไมท้ัง้ภพนีแ้ละภพหนา้จะ
มีความงดงามดงัดอกไม ้(อนมุานราชธน, 2521, น. 31) 
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    ปัจจยัในการรว่มท าบุญกบัพระสงฆใ์นงานประเพณี ทัง้นีเ้พื่อน าไปพฒันาวดัและท านุ
บ  ารุงพทุธศาสนาต่อไป ซึ่งปัจจัยในการท าบุญมากนอ้ยขึน้อยู่กบัก าลงัศรทัธาของแต่ละครอบครวั
เป็นส  าคญั 
 นอกจากนีอ้าจมียารกัษาโรคและสิ่งของตามความประสงคข์องพุทธศาสนิกชนผูม้า
ตกับาตรสว่นใหญ่จะเตรยีมเป็นชุดจ านวนมากหรอืครบทัง้ 100 ชุดตามจ านวนพระสงฆใ์นปีนัน้ๆ  
 ในวนังานประเพณี ลกูหลานฝ่ายชายท าหนา้ท่ีจบัจองพืน้ตกับาตรแตเ่ชา้ตรู ่ก่อนไป 
ท าหนา้ท่ีพายเรือใหพ้ระสงฆ์ต่อไป ส่วนลูกหลานฝ่ายหญิงท าหนา้ท่ีตักบาตรพระสงฆจ์นครอบ
ตามจ านวนอาหารท่ีแต่ละครอบครวัจัดเตรยีมมา จากนัน้จึงไปจัดเตรียมภตัตาหารเพล ชุดส  ารบั
คาวหวานของแตล่ะครอบครวัตอ่ไป โดยมีผูอ้าวโุสจดัเตรยีมไวเ้บือ้งตน้  
 ในระดบัครอบครวัถือวา่การมีสว่นรว่มในพิธีกรรมเป็นการแสดงฐานะทางสงัคมอยา่ง
หนึ่งและยงัไดร้บัความเคารพยกยอ่งของครอบครวัอ่ืนๆ  ดงันัน้ในพิธีกรรมจึงมีการน าผลผลิตหรือ
ธุรกิจภายในครอบครวัของตนมาจ าหน่ายอยูภ่ายในงานประเพณีเพื่อน ารายได้มารว่มถวายแก่วดั
และรว่มอนโุมทนาบุญ ซึ่งการจ าหน่ายสิ่งของขึน้อยูก่ับก าลงัศรทัธาในการท าบุญของผูซ้ือ้ เพราะ
รายไดท้ัง้หมดจากการจ าหนา่ยสนิคา้ของครอบครวัจะรว่มท าบุญในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ย
ทางเรอื ดงัเช่น ผลไมจ้ากครอบครวัระยา้ ซึ่งอาจแสดงถึงความพรอ้มเพรียง ความสามคัคีและแรง
ศรทัธาในการรว่มท าบุญของครอบครวั เป็นการแสดงฐานะทางสงัคมของครอบครวัอยา่งหนึ่งและ
อีกนัยหนึ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์สวนผลไม้ของครอบครวัให้เป็นท่ีรูจ้ักของนักท่องเท่ียวและ
ประชาชนท่ีมารว่มงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 
 ในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืท่ีอาศยัความรว่มแรงรว่มใจภายในครอบครวั
ของชาวมอญท่ีส  าคญัอีกอย่างหนึ่ง คือ การเป็นเจา้ภาพส ารบัคาวหวานในงานประเพณี ซึ่งตอ้ง
เป็นครอบครวัชาวมอญหรือลูกหลานในตระกูลชาวมอญเท่านัน้  ดว้ยส  ารบัคาวหวานเป็นส  ารบั
เฉพาะของครอบครวัชาวมอญ เป็นมรดกท่ีลกูหลานเม่ือแต่งงานแยกครอบครวัตอ้งจดัหามาเป็น
ส  ารบัเฉพาะครอบครวัตน เป็นสญัลกัษณ์ของการเริ่มตน้มีเหยา้เรอืนใหม่ของครอบครวัชาวมอญ 
ซึ่งน ามาใชเ้ฉพาะในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืปีละ 1 ครัง้เทา่นัน้ 
 ในการรบัเป็นเจา้ภาพส ารบัคาวหวานของแต่ละครอบครวัแต่ละปีตอ้งปรกึษาหารือ
ภายในครอบครวัและจดัเตรยีมส  ารบัช่วยกนั ทัง้การน าส  ารบัมาท าความสะอาด จดัเตรยีมขา้วปลา
อาหาร ส  ารบัคาวประกอบดว้ยอาหารก่ีชนิด ส  ารบัหวานก่ีชนิด เป็นเมนูมอญหรือไทย อะไรบา้ง 
เหลา่นีข้ึน้อยูก่ับแตล่ะก าลงัศรทัธาในการท าบุญ ของครอบครวัซึ่งตอ้งจัดท าจัดหาจนครบ รวมถึง
น า้ด่ืม ดอกไม ้ปัจจัยในการรว่มท าบุญของครอบครวั และเครื่องประกอบพิธีต่างๆ ตอ้งจดัเตรียม
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อย่างรอบคอบ แสดงให้เห็นความร่วมมือ ความช่วยเหลือกันของครอบครัวและเครือญาติ 
เน่ืองจากครอบครวัเป็นสถาบันล  าดับแรกของคน การกลับมาพบปะ การร่วมท าบุญใหญ่ใน
ครอบครวั จึงเป็นการสรา้งความรกั ความอบอุ่นภายในครอบครวัและแสดงถึงความมั่นคงของชาติ
พนัธุม์อญ รวมถึงปลกูฝังใหมี้จิตส  านกึในการท าบุญในพทุธศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 67 การจดัเตรยีมส  ารบัคาวหวานรว่มกนัของครอบครวัชาวมอญ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

 ในช่วงพิธีฉันภตัตาหารเพลถวายส ารบัคาวหวาน เป็นช่วงท่ีพิธีตกับาตรพระรอ้ยทาง
เรอืในช่วงเชา้เสร็จสิน้ลง ท าใหท้ัง้ผูช้ายท่ีท าหนา้ท่ีต่างๆ ในคลองทัง้พายเรือใหพ้ระสงฆ ์และฝ่าย
ตา่งๆ ทกุหนา้ท่ีในงานประเพณีจะมารวมกันในศาลา ดา้นหนา้ส  ารบัคาวหวานท่ีครอบครวัรบัเป็น
เจา้ภาพไว ้จึงแสดงชัดถึงความพรอ้มเพรียงของแต่ละครอบครวั เพราะการรบัเป็นเจา้ภาพส ารบั
คาวหวาน คือการท าบุญรวมญาติพี่นอ้งชาวมอญท่ีอยู่ต่างถ่ิน ต่างอ าเภอ ต่างจังหวดัใหม้ารวม
ญาติกันเพื่อท าบุญรว่มกัน นอกจากนีผู้ว้ิจัยสงัเกตไดจ้ากผูค้นจ านวนมากของแต่ละตระกูลท่ีนั่ง
รวมกลุม่บริเวณหนา้ส  ารบัครอบครวัของตนและความสวยงามความพรอ้มเพรียงของการแตง่กาย
ดว้ยชุดมอญสไบมอญ ท่ีแตล่ะครอบครวัตดัเย็บมาเป็นอยา่งดี แสดงถึงการเตรยีมความพรอ้มของ
งานประเพณีทกุดา้น 
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 นอกจากนีย้ังพบว่าความเป็นหนึ่งเดียวของครอบครวัชาวมอญสงัเกตได้จากการ
รบัประทานอาหารรว่มกันของแตล่ะครอบครวั “เน่ืองจากมีความเช่ือวา่ การรบัประทานอาหารจาก
ส ารบัคาวหวานท่ีถวายแด่พระสงฆ์แลว้นั้น เป็นสิ่งท่ีเป็นมงคล ท าให้มีความสุขกาย สุขใจ ” 
(อานนท ์เพ็ชรนอ้ย. สมัภาษณ์, 4 ตุลาคม 2563) การรว่มรบัประทานอาหารของครอบครวัมือ้นี ้
ผูว้ิจัยสงัเกตเห็นว่า เปรียบเสมือนมือ้พิเศษของแต่ละครอบครวั ท่ีอบอวลไปดว้ยความรกั ความ
อบอุ่น เสยีงสนทนา เสยีงหวัเราะ และรอยยิม้บนใบหนา้ของแตล่ะคน                     
 อีกนัยหนึ่งสิ่งท่ีผูว้ิจัยเห็นเด่นชัดในงานประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือของชาว
มอญ ตัง้แตว่นัเตรยีมงาน กระทั่งวนังานประเพณี คือ ระบบอาวโุสในครอบครวัของชาวมอญ ซึ่งผู ้
อาวุโสมีบทบาทส าคัญท่ีสมาชิกในครอบครวัให้ความเคารพนับถือ และเป็นท่ีปรึกษาในการ
วางแผนต่างๆ ผ่านแนวคิดผูน้ ้อยเคารพผู้ใหญ่ สื่อใหเ้ห็นความเป็นหนึ่งเดียวของลูกหลานใน
ครอบครวัของชาวมอญผา่นการนบัถือผูอ้าวโุสนีอี้กดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 68 การรบัประทานอาหารรว่มกนัของครอบครวัชาวมอญ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

 



  120 

 อาจกล่าวได้ว่า ความเป็นหนึ่งเดียวของครอบครวัของชาวมอญลาดกระบังใน
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ เป็นการท าบุญท่ีรวมญาติพี่นอ้ง จดัแบ่งหนา้ท่ีในงานประเพณี  
โดยผูช้ายท าหนา้ท่ีช่วยชุมชนในการพายเรอืพระสงฆ ์สว่นผูห้ญิงจัดเตรยีมอาหารส  าหรับตกับาตร 
และจัดส  ารับคาวหวาน ทุกคนในครอบครัวจึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบและได้ท าบุญร่วมกัน ได้
รบัประทานอาหารรว่มกัน เป็นการสรา้งความสมัพันธ์อันดีในหมู่เครือญาติในครอบครวัของชาว
มอญ 
 
 
            4.2.2 ความเป็นหน่ึงเดียวของชุมชนมอญลาดกระบงั ระดับชุมชน 
 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือเป็นประเพณีท่ีส  าคญัในระดบัชุมชนของชาวมอญ
ลาดกระบังเป็นพิธีกรรมระดับชุมชนท่ีตอ้งอาศยัความรว่มมือจากคนในชุมชนจ านวนมากดว้ย
รายละเอียดย่อยท่ีซับซ้อนของแต่ละขั้นตอนพิธี เช่น พิธีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ พิธีถวาย
ภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์เป็นตน้ ดงันัน้ในทกุขัน้ตอนพิธีตอ้งอาศยัความรว่มมือรว่มแรงและรว่ม
ใจของทกุคนในทกุครอบครวัในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

ภาพประกอบ 69 หนา้ท่ีพายเรอืใหพ้ระสงฆ ์

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 



  121 

 

 ผูมี้หน้าท่ีรบัผิดชอบประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ อันประกอบดว้ย ผูน้  าทาง
ศาสนา ผูน้  าชุมชน และชาวบา้นในชุมชนจะรว่มประชุม ปรกึษาหารือและวางแผน การเตรยีมงาน
ประเพณี แบ่งหนา้ท่ีต่างๆ เตรียมการประชาสมัพนัธ ์การรบัจองส  ารบัคาวหวาน การรบัสมคัรเรือ
พายพืน้บา้น การนิมนตพ์ระสงฆ ์การจัดแบ่งหนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ ของชาวมอญแสดงออกถึงความ
รบัผิดชอบและภาระหนา้ท่ีในแต่ละกระบวนการขัน้ตอนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามัคคีและความ
เขม้แข็งของชุมชน ดงันี ้
 

4.2.2.1 การจัดเตรียมงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ 
 การจัดเตรียมงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ จะจัดเตรียมงานก่อนถึงวนังาน
ประเพณีประมาณ 1 เดือน เพราะตอ้งอาศยัความรว่มมือจากทุกฝ่ายในชุมชน โดยเริ่มตน้จากการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก่  คณะกรรมกรรมการวดั  คณะกรรมการชุมชนมอญ ทัง้ 6 
ชุมชน แบง่หนา้ท่ีแตล่ะขัน้ตอน ในการเตรยีมงานตา่งๆ ดงันี ้

     คณะกรรมการในการรบัจองส  ารบัคาวหวาน ประกอบดว้ยกรรมการวดัสทุธาโภชน์
จ านวน 3-4 คน ซึ่งจะรบัจองส  ารบัในทกุวนัพระ 15 ค ่าก่อนวนัออกพรรษา  
     คณะกรรมการนิมนตพ์ระสงฆ ์น าโดยเจา้อาวาสวดัสทุธาโภชนแ์ละคณะกรรมการวดั
อีกจ านวนหนึ่ง ด าเนินการนิมนตพ์ระจากวดัตา่งๆ ใกลเ้คียง ใหค้รบทัง้ 100 รูป  
     คณะกรรมการรับสมัครเรือพายพื ้นบ้าน ในอดีตจะรับสมัครท่ีวัดในวันพระ
เช่นเดียวกบัการจองส ารบัคาวหวาน แตใ่นปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการประชาสมัพนัธ์
และการรบัสมคัร ท าใหส้ามารถรบัสมคัรไดห้ลากหลายช่องทางมากขึน้  
     คณะกรรมการประสานงาน มีหน้าท่ีประสานงานกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ท่ี
ตอ้งการสนับสนุน เช่น ดา้นงบประมาณ  เจ้าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกดา้นจราจร  การปรบัภูมิ
ทศัน ์รวมถึงการขอสนบัสนนุงบประมาณจากหนว่ยงานรา้นคา้ บรษิัทตา่งๆ  
     คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน จะตอ้งจัดเตรียมเรือหนึ่งล  า เพื่อเป็นเรือตวัแทน
ของชุมชน สมาชิกในชุมชนระดมความคิดเก่ียวกับแนวคิดท่ีจะน าเสนอและจัดแต่งเรือ จากนัน้
สมาชิกในชุมชนจะรว่มมือจดัหาวสัดอุุปกรณต์า่งๆ และจดัประดบัตกแตง่เรอื  
     กรรมการประสานงานการท าโรงทาน ทัง้โรงทานจากครอบครวัชาวมอญในชุมชน 
และผูมี้จิตศรทัธาท่ีมารว่มท าบุญ ดว้ยเช่ือว่าการตัง้โรงทานเลีย้งอาหารผูค้นเท่ากับการรว่มสรา้ง
บุญกศุลกบัพระสงฆ ์แบง่เบาภาระคา่อาหารทางวดั และไดบุ้ญกศุลท่ียิ่งใหญ่จากการแบง่ปัน  
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     กรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานประเพณี  ท าหนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์ก่อนถึงวนังาน
ประเพณีประมาณ 1 เดือน เพื่อการเตรียมตัวจองส  ารบัและเตรียมตัวส  าหรบัการท าบุญในงาน
ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ รวมถึงประชาสมัพันธ์ใหบุ้คคลภายนอกไดร้บัทราบดว้ยและ
นอกจากนีใ้นปัจจุบนัยงัมีการประชาสมัพนัธผ์า่นระบบออนไลนต์า่งๆ ซึ่งสะดวกและรวดเรว็ขึน้ 
     กรรมการจัดเตรยีมสถานท่ีต่างๆ บริเวณวดั การจัดเตรียมสถานท่ีจะจัดเตรียมก่อน
ถึงงานประเพณี 1 สปัดาห ์โดยเจา้อาวาส ภิกษุสามเณร กรรมการทกุฝ่าย และชาวบา้น รวมถึงอาจ
มีเจา้หนา้ท่ีจากเขตลาดกระบงั ทกุคนตา่งรว่มมือรว่มใจกนัในการจดัเตรยีมสว่นตา่งๆ ไดแ้ก่  
     การจดัเตรยีมท าความสะอาด ตดัหญา้ ตดัแตง่ตน้ไมบ้รเิวณทางเทา้ในการตกับาตร 
     การจัดเตรียมท่าเรือ จัดเตรยีมท่าเรอืลงเรือส  าหรบัแขกผูมี้เกียรติและท่าเรือส  าหรบั
ประชาชน 
     การจดัตกแตง่บรเิวณเวทีกลางและพืน้ท่ีรบัรองแขกผูมี้เกียรติ 
     การท าความสะอาดจดัตกแตง่เรอืพระพทุธกลางน า้ และอญัเชิญพระพทุธรูปลงเรอื 
     การท าความสะอาดและจดัตกแตง่เรอืมาดเจา้จอมมารดากลิ่น เป็นเรอืพระพทุธ  
     การท าความสะอาดและซอ่มแซมเรอืมาดในพิพิธภณัฑส์  าหรบัพระสงฆร์บับิณฑบาต  
     การจดัเตรยีมสถานท่ี ท าความสะอาด ตกแตง่ศาลาการเปรยีญส าหรบัถวาย 
ภตัตาหารเพล 
     การจัดเตรียมพืน้ท่ีส  าหรบัท าพิธีทางศาสนาของพระสงฆ ์เตรียมเสื่อ พรม อาสนะ
ของใชส้  าหรบัพระสงฆ ์ใหค้รบถว้น 
          การจดัเตรยีมพืน้ท่ี เสน้กลาง เสน้แบง่ จุดเริ่มตน้ จุดเสน้ชยั กรรมการตดัสนิ  
คนพากยเ์รอื และวงดนตรเีพื่อความสนกุสนานส าหรบัการแขง่เรอืพายพืน้บา้น 

 
4.2.2.2 วันงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ 

 ในประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ คณะกรรมการในการจดังานทกุฝ่ายรว่มมือรว่ม
ใจท าหนา้ท่ี โดยคณะกรรมการจะแบ่งงานฝ่ายต่างๆ ประจ าในแต่ละหนา้ท่ี ไดแ้ก่ กรรมการจัด
กระบวนเรยีงล  าดบัเรอื  กรรมการสว่นกลางในคลอง กรรมการสว่นเวทีกลาง และกรรมการพิธีสงฆ ์
ดงันี ้
     กรรมการจดักระบวนเรียงล  าดบัเรอืพระสงฆ ์ ประกอบดว้ยกรรมการวดัจ านวน  5-

10 คนปฏิบติัหนา้ท่ีจัดเตรียมฝีพายเพื่อพายเรือใหพ้ระสงฆ ์และจัดพระสงฆล์งเรอืจนครบทุกรูป 
โดยปกติเรือ 1 ล า ใชฝี้พาย  2 – 4 คน ไดแ้ก่ หัวเรือ ทา้ยเรือ และอาจมีผูช้่วยคอยรบัสิ่งของตัก
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บาตร โดยผูท้  าหนา้ท่ีพายเรือใหพ้ระสงฆใ์นงานประเพณี คือ อาสาสมัครในชุมชนซึ่งเป็นบุตรชาย
ของครอบครวัชาวมอญ ดังนั้น หนา้ท่ีพายเรือให้พระสงฆ์ทัง้ 100 รูป   ในงานประเพณีจึงตอ้ง
อาศยัความรว่มมือจากอาสาสมัครจ านวนมากและตอ้งมีทกัษะความสามารถในการพายเรือเป็น
อยา่งดี 
     กรรมการส่วนกลางในคลอง ประกอบด้วยกรรมการวัดสุทธาโภชน์เป็นหลัก                 
โดยแบง่กรรมการออกเป็นหลายกลุม่ แบง่หนา้ท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้
     กรรมการล  าเลียงอาหารตักบาตร ประกอบด้วยกรรมการ 15 – 20 คนท าหน้าท่ี
ล  าเลียงสิ่งของและอาหารท่ีพุทธศาสนิกชนน ามาตักบาตร โดยใช้เรือล  าใหญ่ 5 – 6 ล า น ามา
เปลี่ยนและขนถ่ายสิ่งของจากเรอืพระสงฆข์ึน้สูร่มิคลอง  
     กรรมการล  าเลยีงดอกไม ้ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5-6 คน ปฏิบติัหนา้ท่ี ในเรือ
ใหญ่ 1 ล า โดยพายเรอืรบัดอกไมจ้ากเรอืพระพทุธเจา้จอมมารดากลิ่นเพื่อล  าเลยีงและน ามาจดัวาง
บนเรอืพระพทุธกลางน า้  
     กรรมการดแูลความเรยีบรอ้ย ประกอบดว้ยประธานชุมชนเลยีบคลองมอญและ 
คณะท าหนา้ท่ีดูแลความเรียบรอ้ยทัง้หมดบริเวณล าคลอง ทัง้จัดระเบียบผูม้าตักบาตร อ านวย
ความสะดวก ดแูลความเรยีบรอ้ยของขบวนเรอื และรกัษาความปลอดภยัของเรอืพระสงฆ ์  
 กรรมการกลางรบัสง่ผูม้าตกับาตร ประกอบดว้ยกรรมการ 30-40 คน ใชเ้รอืล  าใหญ่และ
เรือล  าเล็ก จ านวน 15-20 ล า จัดสรรเป็นเรือบริการรบัส่งผูม้าตักบาตรและเรือบริการรบัส่งแขก                
ผูมี้เกียรติ 
     กรรมการเวทีกลาง ประกอบดว้ยผูน้  าชุมชน ท่ีปรกึษาชุมชน ประชาสมัพันธ์และ            
ผูอ้าวโุสในชุมชน ท าหนา้ท่ีดา้นการประชาสมัพนัธ ์ติดตอ่สอบถาม รบัรองแขกผูมี้เกียรติ ใหค้วามรู ้
แก่ผูม้ารว่มงาน กลา่วตอ้นรบั พิธีเปิด – ปิด และประชาสมัพนัธต์า่งๆ   
     กรรมการพิธีสงฆ ์ประกอบดว้ยมัคนายกผูน้  าในการประกอบพิธีถวายภัตตาหาร
เพลแดพ่ระสงฆ ์ซึ่งมัคนายกจะเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถในการประกอบพิธีทางศาสนาและ
ด าเนินการในพิธีถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆท์ัง้หมด 

 
4.2.2.3 หลังวันงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ 

 การแบ่งหนา้ท่ีหลงัเสรจ็งานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ ชาวมอญในชุมชนท า
หนา้ท่ีฝ่ายใดในงานประเพณีจะท าหนา้ท่ี จัดเก็บ ช่วยรกัษาความสะอาด ดว้ยตระหนกัในหนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบและรว่มมือท าหนา้ท่ีฝ่ายท่ีรบัผิดชอบในทกุๆ ปี 
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 จะเห็นว่า การจัดงานประเพณีในแต่ละปีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และชาวมอญใน
ชุมชนต้องร่วมมือกันเป็นจ านวนมาก ด้วยจ านวนพระสงฆ์ จ านวนเรือท่ีมารับบิณฑบาต                    
การอ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนผูม้าตกับาตรและนกัท่องเท่ียว การตอ้นรบัดูแลแขกผูมี้
เกียรติ จึงเป็นประเพณีใหญ่ของชุมชน ขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอืชุมชนใดชุมชนหนึ่งไม่ไดแ้ละชาว
มอญทกุชุมชนตอ้งรว่มแรงรว่มใจปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามคัคีเป็นหนึ่งเดียว และอาจกลา่วไดว้่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนมอญอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันเหล่านี ้ เกิดขึน้ในงาน
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืจากส านกึรว่มทางชาติพนัธุแ์ละศาสนาไปพรอ้มกนั  

4.3 บทบาทหน้าที่ในการเป็นทนุวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและ
ภาครัฐ 
 ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) เป็นการทอ่งเท่ียวท่ีไดร้บัการ
สนใจมากขึน้ดว้ยการทอ่งเท่ียวแหลง่วฒันธรรมหรอืชมงานประเพณีตา่งๆ ท่ีชุมชนในทอ้งถ่ินจดัขึน้ 
เพื่อใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน ไดศ้ึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของสงัคมและวฒันธรรม โดย
การมีสว่นรว่มของทอ้งถ่ิน เพื่อใหค้นในทอ้งถ่ินมีจิตส  านึกในการอนรุกัษห์วงแหนวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ของตน ทัง้นีว้ฒันธรรมท่ีน ามาเป็น “จุดขาย” ในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมประเภทต่างๆ นี ้ถือ
เป็น “ทุน” ท่ีสามารถน ามาพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน เรียกไดว้่าเป็น “ทุน
วัฒนธรรม” ซึ่งหมายถึงสิ่งท่ีคนคิดขึน้ สรา้งขึน้ สืบทอดดว้ยการปฏิบัติและสามารถน ามาใช้
ประโยชนใ์นการพัฒนาได้ (ปรมินท ์จารุวร, 2559, น.2) ทัง้นีชุ้มชนมอญลาดกระบังเป็นชุมชน
มอญท่ีผูน้  าชุมชนและชาวบา้นร่วมสืบทอดและอนุรกัษ์ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือท่ีถือ
ปฏิบัติกันมายาวนาน ภายหลังส  านักงานเขตลาดกระบังได้เข้าร่วมในการจัดประเพณีและ
ประชาสมัพนัธ์เป็นประเพณีส  าคญัของเขตลาดกระบงั ท าใหป้ระเพณีเป็นท่ีรูจ้ักกวา้งขวางขึน้ โดย
ใชค้  าว่า “ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืหนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานคร” เป็นจุดขายของชุมชนท่ี
เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวแหง่ใหม่ใกลก้รุงเทพมหานคร 
 ค าวา่ ทุนวฒันธรรมเป็นแนวคิดท่ีรงัสรรค ์ธนพรพนัธุ์ นกัเศรษฐศาสตรไ์ทยไดเ้สนอขึน้           
เม่ือปี 2539 อธิบายวา่ทุนวฒันธรรม (Cultual capital) คือ ทนุท่ีใชไ้ปในการผลิตสนิคา้และบรกิาร
ท่ีมีนัยทางวฒันธรรม โดยทุนวฒันธรรมจะเติบโตโดยการเติบโตของสินคา้วฒันธรรม คือ สินคา้
และบริการท่ีวัฒนธรรมฝังตัวในสินค้าและบริการนั้น (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2546, น. 28)                         
ทนุวฒันธรรมของชาวมอญลาดกระบงั จึงหมายถึงประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื และการน า
ทุนวัฒนธรรมมาใช้ในการท่องเท่ียวม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด (2555, น. 60) อธิบายเพิ่มเติมว่า                 
การท่องเท่ียวของไทยพึ่งพิงการขายวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงวิธีกินอยู ่
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พกัผ่อน สื่อความหมายวา่ วฒันธรรมเป็นเครื่องมือก ากบัความสมัพนัธ์ในสงัคม ดงันัน้ วฒันธรรม
ประเพณีจึงเป็นทุนอย่างหนึ่งท่ีน ามาต่อยอดสรา้งรายไดไ้ด้ อีกแนวคิดของชัยอนันต ์ สมุทวณิช 
(2540, น. 20-21) กลา่วถึง วฒันธรรมคือทุน (Culture as capital) ทุนชนิดหนึ่งในฐานะทุนหลกั
ของสงัคม ย่อมสามารถปรบับทบาทใหว้ฒันธรรมเป็นบทบาทน าบทบาทรุกได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
บทบาทรองหรอืฝ่ายถกูกระท า ซึ่งวฒัธรรมก็จะไม่เสียเอกลกัษณก์ลายเป็นสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่
สงัคม แตจ่ะสามารถคงสภาพเป็นทนุของสงัคม (cappital of society) ไวไ้ด ้
 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืของชาวมอญลาดกระบงัถือว่าเป็นทุนวฒันธรรมท่ี
ชุมชนสืบทอดและปฏิบัติต่อมา นัยหนึ่งเพื่อตอบสนองบริบทของการท่องเท่ียวและการสรา้ง
มูลค่าเพิ่มในฐานะทุนวัฒนธรรมดา้นการท่องเท่ียวชุมชนมอญลาดกระบัง ท่ีสรา้งรายไดใ้หแ้ก่
ชุมชนและภาครฐั 

 

     4.3.1 ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือเป็นทุนวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชน
มอญลาดกระบัง  
 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญลาดกระบงัเป็น “ทุนวฒันธรรมดา้น
การท่องเท่ียว” ของชุมชนท่ีตอ้งการใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนและสมัผสักับ
บรรยากาศของวัฒนธรรมการตักบาตรทางเรือริมน ้าซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถ่ิน 
นักท่องเท่ียวส่วนหนึ่งเดินทางเขา้มาพักค้างในชุมชน ทัง้รูปแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) และ          
รสีอรท์ภายในชุมชน สง่ผลใหธุ้รกิจในชุมชนหมนุเวียนได้ (ปราณีต  อนงค,์ การสื่อสารสว่นบุคคล, 
20 ตุลาคม 2562) ซึ่งการท่องเท่ียวเพื่อสมัผสัวฒันธรรมและบรรยากาศท่ีรายลอ้มดว้ยธรรมชาติ
ทอ้งทุ่งและแม่น า้ล  าคลองเป็นบรรยากาศการท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมในปัจจุบนั ชุมชนมอญ
ลาดกระบงัจึงมีทัง้ทุนดา้นทรพัยากรธรรมชาติและทุนวัฒนธรรมดา้นวฒันธรรมประเพณีของชาว
มอญ ท าใหน้ักท่องเท่ียวสามารถเดินทางท่องเท่ียว  ผ่อนคลายและไดศ้ึกษาเรียนรูว้ัฒนธรรม
ประเพณีของชาวมอญในชุมชนอีกดว้ย 
 ดงันัน้ ทุนวฒันธรรมดา้นการทอ่งเท่ียวของชุมชนมอญลาดกระบงัในงานประเพณีตกั
บาตรพระรอ้ยทางเรือของชุมชนมอญลาดกระบงัเป็นประเพณีท่ีชกัชวนใหผู้ค้นเขา้มาท่องเท่ียวใน
ชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณี รวมถึงการซึมซบัวฒันธรรมท่ีเป็นอัตลกัษณ์ดา้นต่างๆ 
ของชาวมอญทัง้เรื่องของอัตลกัษณด์า้นการแตง่กาย ภาษา ส  ารบัคาวหวานและอาหารมอญ และ
การจัดตกแต่งสถานท่ีท่ีสื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็นมอญท่ีแตกต่างจากชาติพันธุ์อ่ืนๆ รวมถึง
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กิจกรรมท่ีสืบเน่ืองถึงความสมัพนัธ์ของงานประเพณี กิจกรรมเสรมิความรู ้เรียนรูว้ฒันธรรม และ
กิจกรรมรื่นเรงิ เพื่อชกัชวนใหเ้ขา้มาทอ่งเท่ียวในสถานท่ีตา่งๆ ไดแ้ก่ 
         พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเขตลาดกระบัง การท่องเท่ียวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเขต
ลาดกระบัง ตัง้อยู่ภายในวดัสทุธาโภชน ์ซึ่งเป็นสถานท่ีจัดงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ 
ภายในอาคาร 2 ชัน้ จดัแสดงประวติัศาสตรท์อ้งถ่ิน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และสถานท่ีส  าคญั
ทางวัฒนธรรมผ่านนิทรรศการต่างๆ ไดแ้ก่  มุมจัดแสดงคนดีศรีลาดกระบังท่ีจะท าใหผู้เ้ยี่ยมชน
รูจ้ักเจา้จอมมารดากลิ่น สนมเอกในรชักาลท่ี 4 ผูบ้รจิาคท่ีดินและสรา้งวดัสทุธาโภชนแ์ละผูเ้ป็นท่ี
ยดึเหน่ียวจิตใจของชาวมอญลาดกระบงั มุมจดัแสดงเรื่องราววิถีชีวิตทอ้งถ่ินและรอ่งรอย “สายน า้
แห่งชีวิต” ของชาวลาดกระบัง ท่ีท าให้เห็นความส าคัญของน า้ วิถีชีวิต และความส าคัญของ
ประเพณีเก่ียวกับน า้ท่ีปฏิบัติสืบทอดมา และจัดแสดงวิถีชีวิตการท ามาหากิน เครื่องมือเครื่องใช้
ตา่งๆ ของชาวมอญ และมุมจัดแสดงประเพณีและความหลากหลายทางวฒันธรรม ซึ่งการเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ทอ้งถ่ินนีจ้ะท าใหผู้เ้ยียมชมเกิดความรู ้ความเขา้ใจ วฒันธรรมประเพณี รวมถึง
เช่ือมโยงความสมัพนัธส์ิ่งตา่งๆ ในทอ้งถ่ินชาวมอญและรูจ้กัชาวมอญลาดกระบงัมากยิ่งขึน้ 
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ภาพประกอบ 70 ภายในพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเขตลาดกระบงั  

 ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2561 

 
             พิพิธภณัฑเ์รอืวดัสทุธาโภชน ์เป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเรื่องราวและเห็นวิถีชีวิตของชาว
มอญลาดกระบงัในอดีต ภายในพิพิธภณัฑไ์ดอ้นุรกัษ์และเก็บรกัษาเรือมาดและเรือประเภทอ่ืนๆ 
ทัง้เรือส  าป้ัน เรอืหางยาว ฯลฯ ไวเ้ป็นจ านวนมาก และเรอืภายในพิพิธภณัฑเ์รอืแห่งนีย้งัเป็นเรือท่ี
ใชใ้นงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืทัง้หมด ซึ่งน ามาใชเ้พียงปีละครัง้เทา่นัน้ ท าใหด้งึดดูใจ
นกัท่องเท่ียวใหอ้ยากเยี่ยมชมพิพิธภณัฑเ์รอืหลงัจากท่ีเขา้รว่มงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทาง
เรอืและนอกจากนีย้งัท าใหผู้เ้ยี่ยมชมมีความรูแ้ละเกิดความเช่ือมโยงระหวา่งประเพณีตกับาตรพระ
รอ้ยทางเรือ พิพิธภณัฑเ์รอืวดัสทุธาโภชน ์เรอืเจา้จอมมารดากลิ่น และต าหนกัเจา้จอมมารดากลิ่น
ท่ีเป็นสถานท่ี แหลง่ทอ่งเท่ียวของชุมชนมอญในวดัสทุธาโภชนอี์กดว้ย 
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ภาพประกอบ 71 พิพิธภณัฑเ์รอืวดัสทุธาโภชน ์

     ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2561 

  

 ต าหนักเจ้าจอมมารดากลิ่น สรา้งขึน้บริเวณวัดสุทธาโภชน ์ภายในต าหนักปรากฏ     
อนุสาวรียเ์จา้จอมมารดากลิ่นหรือท่ีชาวมอญเรียกติดปากว่า “ย่าจอม” ซึ่งเจา้จอมมารดากลิ่นนี ้
เป็นท่ีเคารพและเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวมอญลาดกระบงัเป็นอยา่งมาก เพราะก่อนเริ่มประเพณี
พิธีกรรมส าคัญหรือประกอบกิจการงานใด ลว้นต้องสกัการะถวายส ารบัคาวหวานแด่เจ้าจอม
มารดากลิ่นตามความเช่ือทกุครัง้เสมอ อนึ่งในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืมีเรอืพระพทุธ
อันเป็นเรือท่ีอัญเชิญพระพุทธรูปมาไวท่ี้เรือและจัดตกแต่งประดบัประดาอย่างสวยงาม น าหนา้
ขบวนเรือทัง้หมดในงานประเพณี ซึ่งเรือล  าดงักล่าวเป็นเรือเจ้าจอมมารดากลิ่น ท าใหเ้กิดความ
เช่ือมโยงระหว่างเจา้จอมมารดากลิ่นซึ่งเป็นชาวมอญกับประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ ท าให้
นกัทอ่งเท่ียวและผูม้ารว่มงานมารว่มสกัการะอนสุาวรยีเ์จา้จอมมารดากลิ่นอีกดว้ย 
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ภาพประกอบ 72 ชาวมอญสกัการะเจา้จอมมารดากลิ่น 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

 ทัง้นีก้ารทอ่งเท่ียวเยี่ยมชมพิพิธภณัฑต์า่งๆ ในวดัสทุธาโภชนท์ัง้สกัการะอนสุาวรยีเ์จา้
จอมมารดากลิ่น การเขา้ชมพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเขตลาดกระบัง พิพิธภัณฑเ์รือวัดสทุธาโภชนล์ว้น
แสดงใหน้ักท่องเท่ียวรูจ้ักชาวมอญลาดกระบังมากขึน้ เป็นการน าเสนอโดยใช้สถานท่ีในทอ้งถ่ิน
เป็นทุนวฒันธรรมใหมี้ความโดดเด่น เพื่อใหก้ารท่องเท่ียวมีความนา่สนใจผา่นการประชาสมัพนัธ์
ในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ และนอกจากนีก้ารท่องเท่ียวเยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ  ใน
งานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือในวนังานประเพณีแลว้ สง่ผลนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจใน
รูปแบบคณะทัวรท์่องเท่ียว การท่องเท่ียวทัศนศึกษาของนักเรียน การคน้ควา้ท ารายงานของ
นกัเรยีนนกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาตา่งๆ อีกดว้ย 
 อนึ่งการเช่ือมโยงเจ้าจอมมารดากลิ่น สตรีชาวมอญกับเรือพระพุทธ ซึ่ งเป็น
พระพุทธรูปสญัลกัษณ์ของพุทธศาสนาเป็นความตัง้ใจของชุมชนท่ีผสมผสานเช่ือมโยงระหว่าง
ความเป็นมอญ (สตรมีอญ) กับพุทธศาสนาและใหเ้ป็นเรือล  าแรกของประเพณีตักบาตรพระรอ้ย
ทางเรอื 
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ภาพประกอบ 73 กิจกรรมทอ่งเท่ียวและทศันศกึษาของนกัเรยีน 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2563 

 

         4.3.2 ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือเป็นทุนวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวที่

สร้างรายได้แก่ชุมชนและภาครัฐ 
 ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือมีส่วนดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เขา้มาท่องเท่ียวใน
ชุมชน ดว้ยการบริหารจัดการของชุมชนทัง้ดา้นการรว่มแรงรว่มใจปฏิบติัสืบทอดและสรา้งสรรค์
กิจกรรมต่างๆ ของประเพณี รวมถึงความรว่มมือของภาครฐัในการประชาสมัพนัธท์  าใหชุ้มชนเกิด
รายไดซ้ึ่งเป็นผลพลอยไดจ้ากประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืหลายประการ ไดแ้ก่ 
    การจ าหน่ายสินคา้ OTOP ในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือพบรา้นคา้หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่ีจ าหน่ายสินคา้ทัง้สินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ สินค้าหัตถกรรม             
ถกัทอ การแปรรูปผลิตภณัฑก์ารเกษตร  นอกจากนีใ้นงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืยงัพบ
สนิคา้เฉพาะกลุม่ท่ีบ่งบอกเอกลกัษณข์องชาวมอญ คือ ชุดมอญและสไบมอญจากการปักดว้ยมือ
ของกลุม่สตรชีาวมอญในชุมชน ซึ่งสไบมอญจะเป็นสนิคา้ท่ีนกัทอ่งเท่ียวนิยมมาก 
    การจ าหน่ายอาหารตักบาตร ในวันงานประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือเพราะ            
นกัทอ่งเท่ียวและประชาชนบางกลุม่ไม่ไดเ้ตรยีมอาหารส  าหรบัตกับาตรและเม่ือตอ้งการรว่มท าบุญ
ตกับาตรในงานประเพณีหรือจดัเตรียมมาไม่เพียงพอ จึงมีรา้นคา้เพื่ออ านวยความสะดวกจ าหนา่ย
อาหารจ าพวกอาหารแหง้ ขนม น า้ด่ืม ดอกไม้ เป็นจ านวนมากเพื่อนกัท่องเท่ียวเลือกซือ้หา และ
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นอกจากอาหารตักบาตรแลว้พบว่ามีรา้นจ าหน่ายนกและปลา เพื่อปล่อยไถ่ชีวิตสตัวห์ลงัจาก
ท าบุญตกับาตรเสรจ็สิน้ตามความเช่ือ 
    การจ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค ในบรเิวณงานประเพณี โดยจะจัดบริเวณจ าหน่าย
สนิคา้ทัง้อาหารการกิน เสือ้ผา้ ขา้วของเครื่องใชจ้  านวนมาก ในบรเิวณท่ีทางกรรมการจดัไวใ้ห ้โดย
สว่นหนึ่งเป็นพ่อคา้แม่คา้ในชุมชนท่ีมาจับจองขายสินคา้นบัเป็นการสรา้งรายไดใ้หก้ับชาวบา้นใน
ชุมชนอีกดว้ย 
    สวนผลไม้ระยา้ การตักบาตรพระรอ้ยทางเรือในคลองช่วงเช้านอกเหนือจากเรือ
พระสงฆ ์เรือคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการบริหารจัดการงานประเพณีแลว้ ยังพบเรือจ าหน่าย
ผลไม้จากครอบครวัระย้าอีกหนึ่งล  า ซึ่งเป็นเรือท่ีจัดเรียงผลไม้เต็มเรืออย่างเป็นระเบียบและ
สวยงาม แม่คา้แต่งกายดว้ยชุดมอญพายเรือมาจ าหน่ายไปตลอดคลอง และไม่ไดก้ าหนดราคา
สนิคา้ขึน้อยู่กับความศรทัธาในการท าบุญเพราะรายไดท้ัง้หมดจากการจ าหน่ายผลไมใ้นครัง้นีจ้ะ
น าเข้าสู่งานประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ เพื่ อท านุบ  ารุงพุทธศาสนาทั้งหมด  ท าให้
นกัทอ่งเท่ียวและผูม้ารว่มงานไดร้บัประทานผลไมส้ดๆ จากสวนและไดท้  าบุญในงานประเพณีดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 74 รา้นคา้ชุมชน 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 
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    สวนปลาธรรมชาติวดัสทุธาโภชน ์หลงังานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืบรเิวณ
คลองล าปลาทิวในช่วงเช้าเสร็จสิน้ลง บริเวณศาลาริมคลองหนา้วดัจะเป็นพืน้ท่ีในการจ าหน่าย
อาหารปลา เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวและประชาชนทั่วไปไดท้  าบุญใหอ้าหารปลา ซึ่งเป็นปลาเลีย้งตาม
ธรรมชาติจ านวนมาก เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดม้าเยี่ยมชมและใหอ้าหารกับบรรยากาศ การพายเรือ
สญัจรไปมาของชาวบ้านท่ียังคงใช้เรือ รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย                
ซึ่งสามารถชมสวนปลาธรรมชาติและใหอ้าหารปลาไดต้ลอดทัง้ปี 
    การชมการแข่งขันเรือพายพืน้บา้น การแข่งขันเรือพายพืน้บา้นจะจัดหลงัจากงาน
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือในช่วงเชา้เสรจ็สิน้ลง ซึ่งเป็นการแข่งขนัเพื่อชิงถว้ยผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร การแข่งขนัเรือพายพืน้บา้นในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือในแต่ละปี
เป็นกิจกรรมท่ีสรา้งสีสันและความน่าสนใจ สนุกสนาน  สรา้งความสามัคคีให้ผู ้เข้าแข่งขัน                  
สรา้งบรรยากาศความผอ่นคลายและความบนัเทิงใหผู้ช้ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 75 การแขง่ขนัเรอืพายพืน้บา้น 

      ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 

 

    การท่องเท่ียวในงานประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ มีแนวคิดเพื่อตอบสนอง
นโยบายของรฐัเริ่มมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา โดยความรว่มมือจากฝ่ายพฒันาชุมชนและ
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สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบังท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในเป็นการประชาสัมพันธ์และงบประมาณ 
(รามญั สาระพนัธุ,์ สมัภาษณ,์ 28 ตลุาคม 2561)  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 76 การเขา้รว่มงานของส านกังานเขตลาดกระบงั 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

 ตั้งแต่ ปี  พ .ศ . 2550 ประเพณี ตักบาตรพระร้อยทางเรือ เป็น ท่ี รู ้จักผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ของเขตลาดกระบังในฐานะประเพณีส  าคัญของเขตลาดกระบัง และใช้ค  าว่า
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือหนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานครเป็นจุดขายของประเพณี ซึ่งท าให้
ประเพณีเป็นท่ีรูจ้กัในหมู่นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึน้ ทัง้หน่วยงานต่างๆ 
ของรฐัท่ีรว่มสนบัสนุนดา้นงบประมาณและประชาสมัพนัธ์เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารในวงกวา้ง อาทิ 
การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท) กรมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ส  านกัวฒันธรรม
และการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร และสื่อมวลชนทุกแขนงท่ีต่างใหค้วามสนใจกับ “ประเพณีตกั
บาตรพระรอ้ยทางเรอืแหง่เดียวในกรุงเทพมหานคร” ของชาวมอญลาดกระบงั 
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ภาพประกอบ 77 คณะนกัวชิาการวฒันธรรมลงพืน้ท่ีสมัภาษณ ์และจดัเก็บขอ้มลูประเพณี                  

ตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืของชาวมอญลาดกระบงั  

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 11 มิถนุายน 2563 

 

 ในปัจจุบันประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือของชุมชนมอญลาดกระบังไดร้บัการ
ยกระดบัเป็น “มรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรมกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2563 สาขาแนวปฏิบติัทาง
สงัคม พิธีกรรม ประเพณีและงานเทศกาล” โดยประกาศกรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 
2564  
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ภาพประกอบ 78 ประกาศกรุงเทพมหานคร  

    ท่ีมา : เว็บไซต ์www.dod.bangkok.go.th  เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 

 

 จะเห็นว่าประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือเป็น “ทุนวัฒนธรรม” ในบริบทของการ
ท่องเท่ียวเพื่อน าเสนอวัฒนธรรม วิถีชีวิต สินคา้และบริการท าใหชุ้มชนและภาครฐัเกิดรายได้
หมุนเวียนสรา้งมูลค่าใหส้ินคา้และบริการ รวมถึงเป็นการประชาสมัพนัธ์สินคา้และบรกิารภายใน
ชุมชนใหเ้ป็นท่ีรูจ้ักในหมู่นกัท่องเท่ียว เพื่อเดินทางมาสมัผสัวิถีชีวิตและพักผ่อน ในช่วงเวลาอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากช่วงเทศกาลงานประเพณี  
 ทัง้นีจ้ะเห็นว่า ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือถือเป็นทุนวัฒนธรรมท่ีตอบสนอง
นโยบายการท่องเท่ียวของภาครฐัอีกประเพณีหนึ่ง ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร
ตามนโยบายของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครท่ีตอ้งการใหค้นกรุงเทพฯมีความภูมิใจในรากฐาน
วฒันธรรมประเพณีของตน รวมถึงสง่เสริมการท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีรูจ้ักในสายตาของชาวต่างชาติ 

http://www.dod.bangkok.go.th/
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โดยการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่แล้วมาปรับประยุกต์และสรา้งความหมายใหม่เพื่ อ
ตอบสนองวตัถปุระสงคด์า้นการทอ่งเท่ียวของรฐัและยงัเป็นการเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ภาครฐัอีกดว้ย 

4.4 บทบาทหน้าทีใ่นการแสดงอัตลักษณท์างชาติพนัธุข์องชุมชนมอญลาดกระบัง 
   ชาวมอญลาดกระบังมีความเช่ือมโยงจากการอพยพครัง้ท่ี 8 (รชัสมัยสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลา้นภาลยั พ.ศ. 2358) ซึ่งชาวมอญท่ีอพยพมาระลอกนีไ้ดร้บัการโปรดเกลา้ใหต้ัง้บา้น
เรืออยู่ท่ีแขวงปทุมธานี เมืองนนทบุรี และเมืองนครเขื่อนขันธ์ ซึ่งเดิมสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยัไดโ้ปรดเกลา้ใหส้มเด็จกรมพระราชวงับวรมหาเสนานรุกัษส์รา้งปอ้มปราการท่ีปากน า้ และ
ไดต้ัดเอาทอ้งท่ีแขวงกรุงเทพมหานครกับแขวงเมืองสมุทรปราการรวมกันตัง้เป็นเมืองใหม่ แล้ว
พระราชทานช่ือวา่ “เมืองนครเข่ือนขนัธ์” (อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ) และใหย้า้ย
ครวัมอญเมืองปทุมธานี พวกเจา้พระยามหาโยธา (เจ่ง) ท่ีอพยพเขา้มาในสมัยพระเจา้ตากสินไป
อยู ่(กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2546, น. 97) 
 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2371 รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ใหพ้ระ
ยาโชฎกึ ราชเศรษฐี (ทองจีน) ไปสรา้งป้อมท่ีปากคลองมหาชยัและใหแ้บง่ครวัมอญในเจา้พระยา
มหาโยธา (ทอเรียะ) บุตรเจา้พระยามาหาโยธา (เจ่ง) ไปตัง้บา้นเรอืนและท ามาหากินอยูท่ี่จังหวดั
สมทุรสาคร (ทิพากรวงศม์หาโกษาธิบดี, 2547, น. 27) 
 จากหลกัฐานดงักลา่วจึงสนันิษฐานไดว้่า จากค าบอกเลา่ของชาวบา้นในชุมชนมอญ
ลาดกระบังว่าชาวมอญลาดกระบังอพยพย้ายถ่ินฐานมาจากสมุทรปราการและสมุทรสาคร           
มีหลกัฐานเช่ือมโยงท่ีนา่เช่ือถือ ซึ่งประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืก็เช่นเดียวกนั จากการคน้ควา้
ของผู้วิจัยพบว่า ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือพบในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรีและ
กรุงเทพมหานครเทา่นัน้ ซึ่งในแตล่ะพืน้ท่ีลว้นแลว้แตมี่ชาวมอญเป็นเจา้ของประเพณีทัง้สิน้ 
 ทัง้นีจ้ะพบวา่จากหลกัฐานการอพยพยา้ยถ่ินฐานครัง้ส  าคญัของชาวมอญท่ีเขา้มาตัง้
หลกัแหล่งในประเทศไทย พบว่า มี 9 ครัง้ ซึ่งสาเหตุคือการตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของพม่า                
ความเดือดรอ้นทางการเมืองและการท ามาหากิน ท าใหช้าวมอญตอ้งอพยพโยกยา้ยถ่ินฐานเพื่อ
หาแหล่งท ากินใหม่ (องค์ บรรจุน, 2551, น. 20) อนึ่งคือเม่ือชาวมอญต้องย้ายถ่ินฐานจาก
บา้นเมือง การเดินทาง ความเดือดรอ้นและการรว่มสขุรว่มทุกขท์  าใหช้าวมอญรกัและสามัคคีกัน
มาก ไม่วา่ชาวมอญจะอยูท่ี่แห่งใดของประเทศไทย เม่ือถึงเดือน 3 (ประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ของ
ทกุปี) ชาวมอญจะรว่มจัดงานวนัร  าลกึบรรพชนมอญ โดยชาวมอญในทกุจังหวดัของประเทศไทย
จะมารว่มกนัท ากิจกรรมร  าลกึถึงบรรพชนมอญ แต่งกายดว้ยชุดมอญและศิลปวฒันธรรมมอญทุก
แขนงจะน ามาจัดแสดงเพื่อใหล้กูหลานเยาวชนมอญรุน่หลงัไดศ้ึกษาเรียนรูแ้ละซึมซมัวฒันธรรม
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ความเป็นมอญ โดยในแตล่ะปีจะปรบัเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อเป็นเจา้ภาพการจัดงานในแต่ละพื ้นท่ี
ของประเทศไทยและในปี 2563 ชาวมอญลาดกระบงัรบัหนา้ท่ีเป็นเจา้ภาพในงานวนัร  าลกึบรรพชน
มอญ  (รามญั สาระพนัธุ,์ การสื่อสารสว่นบุคคล,4 ตลุาคม 2563)  
 อาจกลา่วไดว้า่ เม่ือชาวมอญรกัและสามคัคีกันในหมู่ชาวมอญท าใหช้าวมอญรกัและ
เคารพเจา้จอมมารดากลิ่น ซึ่งเป็นสตรมีอญและมีบทบาทในราชส านกัไทย ทัง้ยงัเป็นเสมือนศูนย์
รวมใจของชาวมอญลาดกระบงั อนุสาวรยีเ์จา้จอมมารดากลิ่นจึงเปรยีบเสมือนตวัแทนของบรรพ
บุรุษชาวมอญท่ีเป็นท่ีพึ่งทางใจ บวงสรวงส  ารบัคาวหวานเจ้าจอมมารดากลิ่นทุกครัง้ ก่อนเริ่ม
ประกอบพิธีกรรม ประเพณีส  าคัญต่างๆ ในชุมชน และอาจกล่าวไดอี้กว่า ความรกัและความ
ศรทัธาในเจ้าจอมมารดากลิ่นนี ้ยึดโยงให้ชาวมอญลาดกระบังมีความรกัพวกพอ้งและความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมอญเกิดเป็นความสมัครสมานสามัคคีในการรว่มมือรว่มใจสบืทอดความ
เช่ือประเพณีและพิธีกรรมตา่งๆ ท่ีปฏิบติัมาแต่ครัง้บรรพบุรุษรวมถึงประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทาง
เรอืดว้ย   

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 79 ต าหนกัเจา้จอมมารดากลิ่น 

 ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2561 
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 ทัง้นีก้ารน าเรือมาด 6 แจวของเจา้จอมมารดากลิ่นซึ่งเป็นเรือท่ีเจา้จอมมารดากลิ่นใช้
เดินทางสญัจรเม่ือครัง้เดินทางมาท าบุญรกัษาศีลท่ีวดัสทุธาโภชน ์ภายหลงัเม่ือเจา้จอมมารดา
กลิ่นถึงแก่อสญักรรมแลว้ เรือมาดก็ผุพังไป จากนัน้ต่อมาจึงไดน้  ามาซ่อมแซมและเก็บรกัษาไว้
อย่างดีในพิพิธภัณฑเ์รือวดัสทุธาโภชน ์(ระเบียบ สรอ้ยทอง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 21 ตุลาคม 
2561) ซึ่งเรือของเจา้จอมมารดากลิ่นนี ้เม่ือหลายปีท่ีแลว้ในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ 
ชาวมอญได้น าเรือเจ้าจอมมารดากลิ่นท่ีเก็บรกัษาไวใ้นพิพิธภัณฑ์มาซ่อมแซมเพื่อใช้ในงาน
ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือซึ่งเรือของเจา้จอมมารดากลิ่นนีเ้ปรียบเสมือนเรือของผู้ท่ีชาว
มอญเคารพจึงน าไปประดบัประดาตกแตง่เป็นเรือพระพทุธ อญัเชิญพระพุทธรูปอนัเป็นท่ีสกัการะ
และเพิ่มความพิเศษด้วยการแต่งกายของฝีพายและน าหนา้ขบวนเรือทั้งหมดในงานประเพณี 
(ประณีต  อนงค ,์ การสื่อสารส่วนบุคคล, 21 ตุลาคม 2561) นอกจากนีย้ังพบว่าเรือมาดเจา้จอม
มารดากลิ่นเป็นเรอืท่ีมีความส าคญัและมีหลกัฐานปรากฏในพิพิธภณัฑเ์พราะจะเป็นเรือท่ีสามารถ
บอกเลา่ความเป็นมาของเรอืเช่ือมโยงกับบุคคลส าคญัท่ีชาวมอญเคารพนบัถือเช่ือมโยงวดัสทุธา
โภชนแ์ละประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืซึ่งเป็นประเพณีท่ีส  าคญัของชาวมอญลาดกระบงัแห่ง
นี ้(พระครูวิมล  สทุธาภิวฒัน,์ การสื่อสารสว่นบุคคล, 27 พฤศจิกายน 2562)  
 ดงันัน้ การน าเรือของเจา้จอมมารดากลิ่นบรรพบุรุษท่ีชาวมอญลาดกระบงัเคารพนบั
ถือมายดึโยงกบัประเพณีส  าคญัในพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงอตัลกัษณท์างชาติพนัธุ์อยา่งหนึ่ง
ผา่นประเพณีของชาวมอญ เน่ืองดว้ยชาวมอญตอ้งการใหเ้กิดความเช่ือมโยงประเพณีในศาสนา
เดียวกนัทัง้ชาวมอญและชาวไทยท่ีมีแนวคิดตรงกนั คือการท าบุญตกับาตรในวนัออกพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  139 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 80 เรอืพระพทุธเจา้จอมมารดากลิน่ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2561 

 

 ทั้งนีป้ระเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือเป็นประเพณีท่ีจัดขึน้ในหลายพื ้นท่ี อาทิ 
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืของชาวมอญปทุมธานี ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือของ
ชาวมอญนนทบุรี เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับหลกัฐานการอพยพของชาวมอญในสมัยพระพุทธเลิศ
หลา้นภาลยั รชักาลท่ี 2 ท่ีชาวมอญอพยพเขา้มาและโปรดเกลา้ใหช้าวมอญระลอกนัน้ตัง้บา้นเรอืน
อยู่ท่ีจังหวดัปทุมธานี นนทบุรแีละสมุทรปราการ ซึ่งสนันิษฐานไดว้า่ชาวมอญท่ีอพยพมาระลอกนี้
มาจากพืน้ท่ีเดียวกนัและเม่ืออพยพมาอยูใ่นแผน่ดินไทยจึงยงัคงปฏิบติัสบืทอดวฒันธรรมเดิมเม่ือ
ครัง้อยู่เมืองมอญ และสอดคลอ้งกับหลกัฐานว่าชาวมอญท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีลาดกระบังแห่งนี ้
อพยพยา้ยถ่ินฐานมากจากสมุทรปราการและสมทุรสาคร จึงท าใหป้ระเพณีตกับาตรพระรอ้ยทาง
เรือยงัคงสืบทอดปฏิบติัสืบมาในพืน้ท่ีลาดกระบงัและพบว่าประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือแต่
ละพืน้ท่ีลว้นแลว้แตมี่ชาวมอญเป็นเจา้ของวฒันธรรมทัง้สิน้  
 อาจกลา่วไดว้า่ ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเป็นประเพณีของชาวมอญ และสิ่ง
ท่ีท าใหป้ระเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญลาดกระบงัเป็นท่ีรูจ้ักในวงกวา้งนัน้เพราะ
เป็นชาวมอญกลุม่เดียวในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครท่ียงัคงรกัษาและสืบตอ่ประเพณีตกับาตรพระรอ้ย
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ทางเรือจนปัจจุบนั โดยจากการคน้ควา้ขอ้มูลพบประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญ
ลาดกระบงัเพียงแหง่เดียวเทา่นัน้ในกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 81 พิธีเปิดงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2561 

 

 การน าเสนออัตลกัษณท์างชาติพนัธุ์ของชาวมอญลาดกระบงั เป็นการสรา้งความเป็น 
“เรา”  ใหเ้ป็นกลุม่กอ้นเดียวกัน สารภี ขาวดี กลา่วถึง การน าเสนออัตลกัษณว์่า เม่ือปี พ.ศ. 2528  
คณะรฐัมนตรีประกาศนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยใหแ้ต่ละจังหวัดก าหนดอัตลกัษณ์และ
ทรพัยากรมาผกูรอ้ย และนิยามสิ่งเหลา่นัน้เป็นภาพแทนของวิถีชีวิตในสงัคมของแตล่ะพืน้ท่ี (สารภี  
ขาวดี, 2559, น. 281) 
 ดงันัน้ อัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์จึงเป็นลกัษณะทางวัฒนธรรมบางอย่างท่ีบ่งบอกถึง
ความแตกต่างจากกลุม่อ่ืน เป็นลกัษณะรว่มของกลุ่มคนในสงัคมเดียวกัน จากการศึกษาขอ้มูล
ภาคสนามของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื พบการน าเสนออตัลกัษณท์างชาติพนัธุข์องชาว
มอญลาดกระบงั ไดแ้ก่ 
 4.4.1 อัตลักษณด์้านการแต่งกาย ชาวมอญลาดกระบงัในปัจจุบนัเป็นกลุม่ชาวไทย
เชือ้สายมอญท่ีเรยีกวา่เป็นกลุม่มอญสมยัใหม่ ท่ีมีวิถีการด าเนินชีวิตในดา้นตา่งๆ ใกลเ้คียงกบัชาว
ไทยในพืน้ท่ีใกลเ้คียงกัน โดยเฉพาะดา้นการแต่งกายในชีวิตประจ าวัน ชาวมอญแต่งกายดว้ย
เสือ้ผา้ตามสมัยนิยม ซึ่งอาจจะมีแคก่ลุม่ผูส้งูอายท่ีุยงัสบืทอดการแตง่กายของชาวมอญไว ้รวมถึง
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ตอ้งการใหล้กูหลานแต่งในโอกาสส าคญัต่างๆ ในชุมชน งานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือก็
เช่นกัน เน่ืองจากผูอ้าวุโสในครอบครวัมีบทบาทในการเป็นท่ีปรกึษา จัดเตรียมเครื่องแต่งกายให้
สมาชิกในครอบครวั ซึ่งลูกหลานก็ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ โดยสังเกตได้จากในวันงาน
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื ชาวมอญจะแต่งกายดว้ยชุดมอญอย่างสวยงาม โดยการแต่ง
กายของหญิงชาวมอญจะสวมเสือ้แขนกระบอก นุ่งผา้ถุง เกลา้มวยผมและคลอ้งผา้สไบมอญท่ีมี
ลวดลายหลากหลาย ปักดว้ยฝีมือของผูอ้าวโุสและกลุม่สตรีชาวมอญในทอ้งถ่ิน สว่นการแต่งกาย
ของผูช้ายจะสวมเสือ้คอกลมแขนยาวหรอืสัน้ก็ได ้นุง่ผา้ลอยชาย มีผา้คลอ้งคอหรอืพาดไหลท่ัง้สอง
และทิง้ชายไปดา้นหลงั ทัง้นีก้ารแตง่กายของชาวมอญทัง้ชายและหญิงในวนังานประเพณีจะแต่ง
ดว้ยภาคภมิูใจในเครื่องแตง่กายของชาวมอญ น าเสนอเรอืหนุม่สาวชาวมอญแตง่กายดว้ยชุดมอญ
ลอ่งไปมาในคลองเพื่อแสดงอัตลกัษณด์า้นการแต่งกาย ซึ่งนอกจากจะบ่งบอกถึงความเป็นมอญ 
งานประเพณีของชาวมอญแลว้ ยงัเป็นการแสดงออกถึงความส านกึรกัชาติพนัธุ์ของตนอีกดว้ย 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 82 การแตง่กายชุดมอญ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 

 4.4.2 อัตลักษณด์้านภาษา โดยปกติชาวมอญลาดกระบงัจะใชภ้าไทยในการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวนัท าใหมี้ผูรู้ภ้าษามอญในชุมชนค่อนขา้งนอ้ย แตใ่นประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทาง
เรือจะเป็นพืน้ท่ีในการน าเสนอ สนทนาปราศรยักันดว้ยภาษามอญอย่างครกึครืน้ ท าใหผู้ม้ารว่ม
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งานไดเ้รียนรูภ้าษามอญผ่านประเพณีนี ้อัตลกัษณ์ดา้นภาษาของชาวมอญท่ีน าเสนอผ่านงาน
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือพบใน 2 รูปแบบ คือ การสนทนาและใหค้วามรูข้องพิธีกรและผูรู้ ้
ภาษามอญจะใชพ้ืน้ท่ีเวทีกลางบริเวณรมิน า้ในการกระจายเสียง ใหค้วามรู ้ค  าศพัท ์การสนทนา 
บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจ าวนัต่างๆ เป็นภาษามอญตลอดการตกับาตรในช่วงเชา้ ซึ่งท าใหผู้ ้
มารว่มตกับาตรและนักท่องเท่ียวไดค้วามรู ้ฝึกพูด ฝึกสนทนา ระหว่างรอตกับาตรดว้ย และการ
สนทนาภาษามอญของแม่คา้ผลไม้จากครอบครวัระยา้ท่ีพายเรือขายผลไม้เพื่อท าบุญในงาน
ประเพณี ซึ่งผูข้ายไดป้ระกาศเรข่ายผลไม ้สนทนาปราศรยัต่างๆ กับผูซ้ื ้อ พรอ้มทัง้สอนค าศัพท์
เก่ียวกับผลไม้ต่างๆ ในเรือ ซึ่งเป็นการท าบุญร่วมกับครอบครัวระย้า ได้ผลไม้จากสวนไป
รบัประทาน และยงัไดค้วามรูเ้ก่ียวกบัภาษามอญอีกดว้ย   
 จะเห็นไดว้่าประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือเปรียบเสมือนเวทีและพืน้ท่ีในการ
น าเสนออัตลกัษณ์ด้านภาษามอญ ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์ท่ีมีภาษาและวัฒนธรรม
ประเพณีเป็นของตน ถึงแมภ้าษามอญเหลา่นีจ้ะไม่ไดถ้่ายทอดมาสูล่กูหลานในพืน้ท่ีเท่าท่ีควร แต่
พืน้ท่ีนีก็้นบัว่าเป็นพืน้ท่ีแหง่การเริ่มตน้เรยีนรู ้อนรุกัษแ์ละสบืทอดวฒันธรรมทางภาษาท่ีไดน้  าเสนอ
ออกมาอยา่งภาคภมิูใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ภาพประกอบ 83 อตัลกัษณด์า้นภาษามอญ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2561 
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  4.4.3 อัตลักษณ์ด้านอาหารและส ารับคาวหวาน ส าหรบัอาหารของชาวมอญใน
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืท่ีบง่บอกถึงอตัลกัษณข์องชาวมอญ จะน าเสนอในช่วงพิธีถวาย
ภตัตาหารเพลแด่พระสงฆใ์นช่วงกลางวัน ซึ่งในช่วงพิธีนีจ้ะเป็นช่วงพิธีท่ีชาวมอญจะจัดเตรียม
อาหารต่างๆ มาจากบ้านตนเอง มีทั้งอาหารไทยและอาหารมอญในส ารับอาหารเดียวกัน                   
โดยนางประมวล  สมัครรามัญ ใหข้อ้มูลเก่ียวกับอาหารของชาวมอญท่ีพบในประเพณีตกับาตร
พระรอ้ยทางเรอื ไดแ้ก่  
     แกงกระเจี๊ยบ เป็นแกงสม้ประเภทหนึ่งของชาวมอญท่ีประกอบด้วยกุ้งสดหรือ
เนือ้สตัว ์ใบกระเจี๊ยบหรือฝักกระเจี๊ยบ ปรุงรสดว้ยน า้ปลา พรกื หอม กระเทียม กะปิ เพื่อใหก้ลม
กลอ่มรสชาติดี ซึ่งกระเจี๊ยบเป็นผกัท่ีชาวมอญนิยมปลกูไวใ้นบา้นเพื่อประกอบอาหาร  
     แกงมะตาด เป็นแกงสม้อีกประเภทของชาวมอญ ท่ีนิยมรบัประทาน มะตาดเป็นพืชท่ี
ชาวมอญนิยมปลูกไวใ้นบา้นและเป็นพืชท่ี 1 ปีจะใหผ้ลผลิตแค่ 1 ครัง้ ระหว่างเดือนสิงหาคม - 
ตลุาคม ซึ่งอยูใ่นช่วงราวๆ เทศกาลออกพรรษาและประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืนั่นเอง ซึ่งแกง
มะตาดของชาวมอญ ประกอบดว้ยกุง้สดและเนือ้มะตาดสบั ปรุงรสดว้ยเครื่องแกงสม้เช่นเดียวกับ
แกงสม้ไทย แกงมะตาดจะมีรสชาติเปรีย้วเค็มพอประมาณ 
     แกงกลว้ย แกงกลว้ยเป็นอาหารมอญท่ีหารบัประทานไดง้่ายทุกฤดูกาลตลอดทัง้ปี 
ท าใหช้าวมอญนิยมน ากลว้ยซึ่งเป็นกลว้ยน า้วา้ดิบมาแกง เป็นลกัษณะของแกงเผ็ดท่ีประกอบดว้ย
เนือ้สตัว ์อาจเป็นเนือ้หมหูรอืเนือ้ววัก็ได ้กลว้ยน า้วา้ดิบ และเครื่องแกงเผ็ด แกงกลว้ยนัน้รสชาติของ
กลว้ยดิบจะเขา้กันได้ดีกับแกงเผ็ด (ประมวล  สมัครรามัญ,การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 ตุลาคม 
2561) 
 จะเห็นไดว้่าอตัลกัษณด์า้นอาหารของชาวมอญท่ีไดก้ลา่วมานี ้เป็นอาหารท่ีชาวมอญ
นิยมรบัประทานในปัจจุบนั เม่ือถึงงานประเพณีครอบครวัชาวมอญจึงประกอบอาหารเหลา่นีเ้พื่อ
ท าบุญถวายพระ รวมถึงให้สมาชิกในครอบครัวชาวมอญท่ีอาจเดินทางมาจากต่างพื ้นท่ี 
ต่างจังหวดัไดร้บัประทานอาหารมอญซึ่งอาจเป็นรสชาติท่ีคุน้เคยและอาหารบางอย่าง เช่น แกง
มะตาด ในรอบปีจะไดร้บัประทานกันแค ่1 ครัง้ ท  าใหช้าวมอญไดร้ว่มรบัประทานอาหารจากฝีมือ
ของพอ่แม่พรอ้มหนา้พรอ้มตาครอบครวั  
 สว่นส ารบัคาวหวานในประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือนัน้จะน าเสนอในช่วงพิธี
ถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์ซึ่งจะมีส  ารบัคาวหวานเป็นรอ้ยชุด เป็นส  ารบัเฉพาะของครอบครวั
ชาวมอญท่ีทกุบา้นตอ้งมีไวป้ระจ าบา้นและน ามาใชใ้นงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเพียง
ปีละครัง้เท่านั้น ซึ่งนับว่าส  ารบัคาวหวานในประเพณีจึงเป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญในงาน
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ประเพณีอย่างหนึ่ง ดงันัน้ทัง้อาหารและส ารบัคาวหวานจึงเป็นอัตลกัษณข์องชาวมอญท่ีน าเสนอ
ผา่นประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มพิธีและนกัท่องเท่ียวไดร้บัรูค้วามเป็นมอญ
ผา่นอตัลกัษณใ์นช่วงพิธีนีด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 84 อตัลกัษณด์า้นอาหารและส ารบัคาวหวาน 

   ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 

 

 4.4.4 อัตลักษณ์ด้านการตกแต่งสถานที่และเรือ การตกแต่งสถานท่ีในงาน
ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื ชาวมอญลาดกระบงัน าเสนอการตกแตง่ท่ีใชส้ญัลกัษณบ์ง่บอก
ถึงความเป็นมอญไวท่ี้บริเวณเวทีกลางแนวศาลาริมน า้ตลอดทัง้แนวและพืน้ท่ีบริเวณวัด โดย
ประดับตกแต่งดว้ยธงตะขาบและหงส ์ น าเสนอการประดบัตกแต่งหงสใ์นเรือพระพุทธเจ้าจอม
มารดากลิ่น ซึ่งการตกแต่งสถานท่ีและเรือนีแ้ตล่ะปีจะออกแบบแตกต่างกันไป  ส  าหรบัหงสแ์ละธง
ตะขาบท่ีใชใ้นการตกแต่งสถานท่ีและเรอืนีล้ว้นแลว้แต่เป็นสญัลกัษณข์องชาวมอญ โดยท่ีมาของ 

“หงส”์ อันเป็นสญัลกัษณข์องชาวมอญนัน้ มีต านานเก่าแก่เลา่ต่อกันมาวา่  เม่ือครัง้พระพุทธเจา้ได้
เสด็จไปเมืองสะเทิม ก็มองเห็น เนินดินท่ีมีหงสท์องตวัผูแ้ละตวัเมียอยูคู่่หนึ่งยืนซอ้นกันอยู่ ตวัเมีย
อยูบ่นหลงัตวัผู ้พระพุทธเจา้จึงตรสัวา่ตอ่ไปเนินดินตรงนีจ้ะเป็นแผ่นดินอันกวา้งใหญ่เป็นท่ีตัง้ของ
มหานคร  คือ “เมืองหงสาวดี” ในปัจจุบนั (กรมศิลปากร, 2509, น. 3) สว่นธงตะขาบนัน้มีต านานว่า
เม่ือครัง้พระพทุธเจา้เสด็จลงมาจากสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ชาวมอญท่ีไปตอ้นรบันัน้ไดเ้ห็นพระพทุธเจา้
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ตา่งดีใจ น าผา้เก่า ขาดๆ โบกเป็นสญัญาณถึงความปลืม้ปิติ ซึ่งต่อมาผา้นัน้ก็ไดน้  ามาเย็บเป็นธง
ตะขาบและเป็นสญัลกัษณข์องธงชาวมอญจนถึงปัจจุบนั  (ประพนัธ์พงศ ์ เทวคปุต,์ 2551, น. 98-
99)  และอีกความเช่ือของชาวมอญนั้นเพราะตะขาบเป็นสัตว์ท่ีล  าตัวยาว มีเขีย้วเล็บท่ีมีพิษ 
สามารถสูก้ับผูท่ี้มาระราน   หากศัตรูระรานตนก่อน แต่จะไม่ท ารา้ยใครหากเขาไม่ท ารา้ยตนก็
เหมือนชาวมอญ ท่ีไม่ท ารา้ยใครก่อน แต่หากเป็นศัตรูชาวมอญจะไม่หวาดหวั่นท่ีจะต่อสู ้และ
ความเช่ือหนึ่งคือ ตะขาบเป็นสัตว์ท่ีมีลูกมาก เหมือนชาวมอญท่ีจะเจริญรุ่งเรืองไปอีกนาน 
(ประมวล  สมัครรามัญ, สมัภาษณ์, 17 เมษายน 2561) ซึ่งความเช่ือนีส้ามารถบ่งบอกถึงความ
ภาคภูมิใจในชาติพนัธุ์ของชาวมอญไดเ้ป็นอย่างดี การน าหงสแ์ละธงตะขาบมาใชใ้นการตกแต่ง
สถานท่ีจึงเป็นความตัง้ใจของชาวมอญเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มพิธีและนกัท่องเท่ียวรบัรูถ้ึงประเพณีของ
ชาวมอญผา่นอตัลกัษณนี์ด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 85 อตัลกัษณด์า้นการตกแตง่เรอื 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2563 

 
 อาจกล่าวได้ว่า ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญลาดกระบังแฝง
วตัถุประสงคบ์างประการทางสงัคมและมีนยัยะของการสรา้งพืน้ท่ีทางสงัคม เพื่อแสดงอตัลกัษณ ์
การมีตวัตนของชาติพนัธุข์ึน้ในพืน้ท่ีตา่งวฒันธรรม อนึ่งการแสดงความมีตวัตนของชาติพนัธุ์นีเ้พื่อ
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แสดงอตัลกัษณด์า้นประเพณี การมีอ านาจในการตอ่รองกับภาครฐั รวมถึงลดความแปลกแยกใน
ความตา่งของชาติพนัธุข์องชาวมอญ  

4.5 บทบาทหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่ชาวมอญในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน
ประเพณี 
 นอกจากในแต่ละช่วงพิธีของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืมีบทบาทหนา้ท่ีส  าคญั
ดา้นตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพทุธศาสนาและวฒันธรรมแลว้ ในงานประเพณียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อให้
ชาวมอญไดส้นัทนาการ รื่นเรงิและสนกุสนานเป็นท่ีช่ืนชอบแก่กลุม่นกัทอ่งเท่ียวหลายประการ คือ 
 
           4.5.1 ความบนัเทงิจากการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือพายพืน้บ้าน  
 การแข่งขนัเรอืพายพืน้บา้นของชาวมอญลาดกระบงันัน้ พบวา่มีการแข่งขนัมาตัง้แต่
อดีตพรอ้มกบัประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ การแข่งขนัเป็นการพายเรือมาดพืน้บา้น 9 ฝีพาย
และ 12 ฝีพาย ซึ่งเรอืมาดเป็นเรอืท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินของชาวมอญ เน่ืองจากเป็นเรอืท่ีชาวมอญใชใ้น
การท านา โดยสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน อธิบายไวว้่า เรือมาดเป็นเรือขุดลกัษณะทอ้งกลม 
หัวและทา้ยเรือแบนกวา้ง บางล  ามีแอกยื่นออกจากหัวและทา้ยเรือ ขุดจากไม้ซุง ซึ่งมักเป็นไม้
ตะเคียน เรือมาดมีหลายขนาด เรือขนาดใหญ่ใช้บรรทุก ข้าวเปลือก ไม้ฟืน หิน โดยใช้แจวให้
เคลื่อนท่ี เรือขนาดเล็กใชบ้รรทุกของท่ีมีน า้หนักนอ้ยกว่า หรือเรือมาดท่ีมีรูปรา่งเพรียวใชส้  าหรบั
แขง่ (โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน, 2557, น. 97-98) 
 การแข่งขนัเรือพายเป็นวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีมีความเป็นอยู่ใกลน้  า้ แข่งขนัในฤดูน า้
หลาก เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษา ทัง้เป็นการผอ่นคลายหลงัฤดเูก็บเก่ียวของชาวบา้น             
ความบนัเทิงในการแข่งขนัเรือพายพืน้บา้นของชาวมอญลาดกระบัง เกิดจากการชมและการให้
ก าลงัใจ ผูเ้ขา้แข่งขนัเรือพายพืน้บา้น ซึ่งผูช้มจะไดช้มและใหก้ าลงัใจอย่างใกลชิ้ด เน่ืองจากการ
แข่งขันเรือพายพืน้บา้นจัดในคลองล  าปลาทิวท่ีคลองไม่กวา้งมาก ท าใหส้ามารถสง่เสียงตะโกน 
ปรบมือใหก้ าลงัใจไดอ้ย่างสนุกสนานค การใหก้ าลงัใจทีมท่ีตนชอบเป็นหนึ่งในความสนุกสนาน 
เพราะท าใหผู้ช้มไดร้ว่มลุน้ แสดงอารมณร์ว่มไปกบัทีมเรอืพายพืน้บา้นดว้ย  
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ภาพประกอบ 86 ความบนัเทิงจากการชมการแขง่ขนัเรอืพายพืน้บา้น 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 

 

 การชมและใหก้ าลงัใจเรอืท่ีเขา้รว่มแข่งขนัสว่นใหญ่จะช่ืนชมความพรอ้มเพรียงของ
ทีมท่ีเขา้แขง่ขนั การฝึกซอ้มมาอยา่งดี ความสวยงามของจงัหวะการพายเรอืและความสามคัคีของ
ทีมจะดึงดูดผูช้มและผูใ้ห้ก าลงัใจไดม้าก โดยฝีพายคือชาวบ้านในชุมชนไม่ใช่ฝีพายมืออาชีพ 
กิจกรรมการแข่งขนัเรือพายพืน้บา้นจึงเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ความสนุกสนานและความสามัคคีเป็น
ส  าคญั 
 นอกจากนีย้งัพบความบนัเทิงและความสนุกสนานจากการบรรยายเรอืของนกัพากย์
เรือ ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีส่วนส  าคัญในการแข่งขันเรือพาย การแข่งขันจะสนุกสนานมากน้อยเพียงใด                 
นักพากย์เรือก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการดึงดูดผู้ชมและผู้ฟั ง นักพากย์เรือจึงต้องเป็นผู้ท่ี มี
ความสามารถในการบรรยายเรือโดยใช้ทกัษะ การออกเสียง การใชน้  า้เสียง สูงต ่า สัน้ยาว ลาก
เสียง กระแทกเสียง เว้นวรรค ขยายค า กระชับค า ฯลฯ ซึ่งขึน้อยู่กับเทคนิคของนักพากย์เรือ                 
แต่ละคน รวมถึงกิริยาท่าทางของนกัพากยท่ี์เพิ่มอรรถรสในการชมและดึงดูดใหผู้ช้มท่ีไดย้ินเกิด
ความสนใจ ยกตวัอยา่งเช่น  

 คู่แรกพบโตมรฟารม์ โตมรฟารม์ แชมป์เก่าในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือปีที่
แลว้ ปีนีม้าในเสือ้ทีมสชีมพ ูพบกบัอคัรมงคลนาวา ทีเ่รียกว่าไม่มีใครยอมใคร แชมป์เก่าจะรกัษา
แชมป์ไดห้รอืไม่ แชมป์เก่าหรอืแชมป์ใหม่ แชมป์เก่าหรอืแชมป์ใหม่  ใครจะอยู่ใครจะไป ใครจะอยู่
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ใครจะไป มาดูกัน มาแลว้ๆ ปล่อยตวัออกมาแลว้ อัครมงคลนาวา อัครมงคลนาวา อัครมงคล
นาวา โตมรฟารม์ โตมรฟาร์ม โตมรฟารม์ เรว็ๆๆ ใครจะอยู่ ใครจะไป เรว็ๆๆๆๆๆ โตมร โตมร อคัร
มงคล อคัรมงคล  ใครๆๆๆ  เรว็ๆๆๆ 200 เมตรสดุทา้ย 200 เมตรสดุทา้ย อคัรมงคล โตมร โตมร 
โตมร เขา้เสน้ชยัไปแลว้ส าหรบัโตมรฟารม์ กบัสายน า้แรกวนันี ้(ธเนศ หนุ่มพิษณุโลกลุม่แม่น า้ยม, 
4 ตลุาคม 2563) 

 การแข่งขนัเรือพายพืน้บา้นในงานประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรอื เป็นกิจกรรมท่ี
สรา้งรอยยิม้ เสยีงหวัเราะ ความสนุกสนานครืน้เครง ใหป้ลดปลอ่ยผ่อนคลายจากความตึงเครียด 
เหน่ือยลา้จากการท างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีชาวมอญและนกัท่องเท่ียวต่างช่ืนชอบและสรา้งสีสนั
ใหก้บังานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื 

 
          4.5.2 ความบนัเทงิจากเรือดนตรีและเรือที่จ าลองเหตุการณเ์พื่อล้อเลียนสังคมใน
เชิงตลกขบขัน 
 เรือชุมชนมอญแต่ละล  านั้น นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของชุมชนท่ี
ตอ้งการมีส่วนรว่มในประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือแลว้ ยงัพบว่ามีบทบาทหนา้ท่ีในการให้
ความบนัเทิงและความส าราญในระหวา่งการรอตกับาตร เน่ืองจากเรอืเหลา่นีเ้ป็นเรือท่ีท าใหผู้ค้น
เกิดความรูส้กึแปลกใหม่ สรา้งความสนใจตอ่แนวคิด สรา้งรอยยิม้ เสยีงหวัเราะจากการตีความสิ่ง
ท่ีเรอืแตล่ะชุมชนตอ้งการน าเสนอ  
 ความบันเทิงท่ีพบจากเรือชุมชนผูว้ิจัยจะขอยกตัวอย่างเรือชุมชนในปี 2562 จาก
ชุมชนตา่งๆ ไดแ้ก่ การน าเสนอการเสยีดสลีอ้เลยีนการเมืองวา่“ภารกิจ ช.ชา้ง ตอ้งเชิดชู และช่ืนชม 
อดีต เชล ์ชวนชิม  ปัจจุบนั ชิม ช๊อป ใช ้ อนาคต ชดใช.้.. ชัวร”์ ซึ่งพบการลอ้เลียนประชดประชัน
การเมือง เป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในขณะเดียวกันก็มีแง่มุมชวนใหต้ลกขบขัน
ใหแ้ก่ผูพ้บเห็นหรือผูท่ี้ไดอ้่านขอ้ความนีด้ว้ย ท าใหผู้อ้่านฉุกคิดและอาจมองว่าเป็นภาพสะทอ้น
ของการบรหิารงานของรฐับาลในแตล่ะยคุสมยั    
 นอกจากนีย้งัมีการน าเสนอหวัใจหลกัและความเช่ือของพทุธศาสนาในเรื่อง การท าดี
ไดอ้ยูส่วรรค ์ท าชั่วอยูน่รก และมีตวัละครแสดงบทบาทสมมุติของผูท่ี้กระท าความชั่ว ตกนรก และ
ไดร้บัผลกรรมท่ีตนเคยกระท าไว ้โดยมีพญามัจจุราชเป็นผูค้วบคมุวิญญาณนัน้ การแสดงบทบาท
สมมุติของตัวละครดังกล่าวทั้งวิญญาณและพญามัจจุราช ไดน้  าเสนอออกมาอย่างน่าสนใจ 
ประกอบกับอุปกรณ์ ดนตรี เสียงรอ้งโหยหวน นับเป็นสิ่งท่ีท าใหผู้ช้มสนใจและขบขันในกิริยา
ทา่ทาง การน าเสนอตวัละครในวรรณคดีพทุธศาสนาองคลุมีาล ชูชก เปรยีบเทียบกบัขา่วสารท่ีเป็น
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ท่ีรูจ้กัและสรา้งความแตกต่ืนใหก้บัสงัคมในช่วงนัน้ คือ คดีของนายน า้อุ่นกบัการเสยีชีวิตของพรติตี ้
สาวลลัลาเบลล ์และคดีของเสี่ยท๊อป เสี่ยก ามะลอท่ีหลอกแตง่งานกบัพริต๊ตีส้าวจากนัน้ไดห้นีและ
ทิง้หนีส้นิจากการแตง่งานไวเ้ป็นจ านวนมาก โดยเรอืชุมชนเลยีบคลองมอญไดน้ าเสนอการผนวก 2 
เรื่องราวนีไ้วว้่า“พุทธกาล... มีองคุลีมาล จอมโจรปลน้ฆ่าคน ชูชกจอมเจา้เลห่ ์ปัจจุบนั... มีมาร
สงัคม นายน า้อุ่นโจรปลน้สวาท เสี่ยท๊อปหม่ืนลา้นลวงโลก” และนอกจากขอ้ความดงักลา่วแลว้ยงั
มีตวัละครลอ้เลียน องคุลีมาล ชูชก นายน า้อุ่นและเสี่ยท๊อป ซึ่งเป็นการลอ้เลยีนท่ีสรา้งความตลก
ขบขันให้แก่ผู ้พบเห็น เป็นต้น ซึ่งนอกจากการน าเสนอแนวคิดต่างๆ ในเรือชุมชนท่ีสรา้งความ
สนกุสนานในการลอ้เลยีนเสยีดส ีและน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาแลว้ พบวา่ในเรอืชุมชนแตล่ะล  า
จะมีดนตรีพืน้บา้น หรือเพลงประกอบเพื่อเพิ่มความสนุกสนานใหก้ับผูท่ี้อยู่บนเรือและผูท่ี้รอตัก
บาตรอีกดว้ย 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

                ภาพประกอบ 87 ความบนัเทิงจากเรอืชุมชนมอญ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2562 

 

 นอกจากนีย้งัพบความบนัเทิงอันเกิดจากเรือดนตรีสว่นกลางทัง้เรือดนตรีไทย ดนตรี
สากล ดนตรพีืน้บา้นท่ีสรา้งความสนกุสนานทัง้การแตง่กายของเหลา่นกัดนตรแีต่ละล  า เพลงตา่งๆ 
จงัหวะจะโคนท่ีมาน าเสนอสามารถบ าบดัความเงียบ เพื่อใหบ้รรยากาศในการรอตกับาตรครกึครืน้ 
มีชีวิตชีวาอีกดว้ย  
 



  150 

           4.5.3 ความบนัเทงิจากการพบปะสังสรรคข์องชาวมอญในพืน้ที่และชาวมอญ
กลุ่มอ่ืนที่มาร่วมงาน 
 การพบปะของสมาชิกในครอบครวัและสายตระกลูของชาวมอญ รวมถึงการพบปะกับ
ผูค้นในชุมชนเป็นความบนัเทิงรื่นเรงิอยา่งหนึ่ง ซึ่งอาจวดัไดจ้ากรอยยิม้ เสยีงหวัเราะ ความอ่ิมเอม
ใจ เม่ือไดท้  าบุญรวมกัน ไดร้บัประทานอาหารรว่มกัน ซึ่งอาหารท่ีถวายพระสงฆแ์ลว้นัน้ อานนท ์ 
เพ็ชรน้อย มัคนายกวัดสุทธาโภชน์อธิบายว่า ชาวพุทธเช่ือว่าเป็นอาหารท่ีเป็นมงคล การได้
รบัประทานอาหารมงคลรว่มกันพรอ้มครอบครวัจึงท าใหเ้กิดสิรมิงคลกับครอบครวัและสมาชิกใน
ครอบครวั (อานนท ์เพ็ชรนอ้ย,  การสื่อสารสว่นบุคคล, 20 ตุลาคม 2562) ดงันัน้การรบัประทาน
อาหารรวมกัน ท าบุญรว่มกันจึงเป็นความสขุและความอ่ิมเอิบใจใหก้บัสมาชิกในครอบครวัอย่าง
หนึ่งรวมถึงความสขุจากการไดแ้บง่ปัน แลกเปลี่ยนอาหารของตนกบัครอบครวัอ่ืนๆ ดว้ย 
 อนึ่ง การพบปะสมาชิกในชุมชนผ่านกระบวนการปฏิบติัหนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ รว่มกันใน
งานประเพณีนัน้ รามัญ  สาระพนัธุ ์ประธานชุมชนเลยีบคลองมอญ กลา่วว่า เป็นความประทบัท่ี
เห็นความรว่มมือ ความสามัคคีของทุกฝ่ายท่ีตอ้งการใหง้านประเพณีจดัขึน้ทกุๆ ปี (รามัญ  สาระ
พนัธุ,์  การสื่อสารสว่นบุคคล, 28 ตลุาคม 2561) สว่นคณุครูประณีต  อนงค ์ครูช านาญการพิเศษผู้
ประสานงานในประเพณี เลา่ถึงความสขุในการประสานงานว่า รูส้กึภาคภูมิใจท่ีประเพณีของชาว
มอญเป็นท่ีรูจ้ักของนักท่องเท่ียวและหน่วยงานต่างๆ อย่างกวา้งขวาง และกรุงเทพมหานครให้
ความส าคญักับประเพณีมอญ โดยผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมารว่มพิธีเปิดเป็นประจ า
ทุกปี (ประณีต  อนงค,์ การสื่อสารสว่นบุคคล, 4 ตุลาคม 2563) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวนีท้  าใหช้าว
มอญในพืน้ท่ีมีความสขุและเกิดความภาคภูมิใจรว่มกันท่ีประเพณีของชาวมอญไดร้บัการยอมรบั
จากสงัคมอยา่งกวา้งขวาง 
 ผูว้ิจัยพบว่า ชาวมอญลาดกระบังมีความสขุท่ีไดเ้สนอวัฒนธรรมของตนเพื่อพบปะ
และน าเสนออัตลกัษณ์ดา้นต่างๆ ทัง้ดา้นการแต่งกายของชาวมอญ ส  ารบัคาวหวาน ภาษา แก่
นกัทอ่งเท่ียวและสื่อมวลชนทกุแขนงท่ีไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของประเพณี 
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ภาพประกอบ 88 ความบนัเทิงจากการพบปะของชาวมอญ 

    ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2563 

 
 และนอกจากการพบปะของชาวมอญลาดกระบงัแลว้ ยงัพบว่า ชาวมอญลาดกระบงัยงั
มีความสขุจากการพบปะสงัสรรค ์น าเสนอพืน้ท่ีและวฒันธรรมของตนกับชาวมอญต่างพืน้ท่ีและ
ชาวมอญกลุม่อ่ืนๆ ท่ีมารว่มในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืดว้ย 
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บทที ่5  

สรุปผลการวจัิย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ในการศกึษาวิจยัเรื่อง การศกึษาบทบาทหนา้ท่ีของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ
ของชุมชนมอญลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหนา้ท่ีประเพณี            
ตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืของชุมชนมอญลาดกระบงั ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากการ
สัมภาษณ์และสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ในประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือของชุมชนมอญ
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563 และน าขอ้มูลมาวิเคราะหโ์ดยใช้
ทฤษฏีบทบาทหน้าท่ีของวิลเลียม บาสคอม (William R. Bascom) เป็นแนวทางในการศึกษา
วิเคราะห ์ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้

สรุปผลการวิจัย 
 ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจนปัจจุบัน                
มีบทบาทหนา้ท่ีส  าคญัในการสืบทอดและธ ารงไวซ้ึ่งประเพณีส  าคญัในพระพทุธศาสนาของชุมชน
มอญลาดกระบงั เพราะชาวมอญเป็นผูท่ี้มีความศรทัธาและเครง่ครดัในพระพทุธศาสนาเป็นอยา่ง
มาก ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืจึงเป็นประเพณีท่ีชาวมอญสืบทอดปฏิบติัมาทัง้สบืทอดวิถี
ปฏิบติัรุน่สูรุ่น่และสบืทอดสาระส  าคญัของประเพณีคือการท าบุญในวนัออกพรรษา ตกับาตรเทโว
โรหณะ ระลกึถึงวนัท่ีพระพุทธเจา้เสด็จกลบัจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก ซึ่งเป็นวนัท่ี
ชาวพุทธในทุกจังหวดัของประเทศไทยท าบุญใหญ่รว่มกัน ดว้ยวิถีชีวิตของชาวมอญท่ีนิยมปลูก
บา้นริมน า้จึงท าใหเ้กิดเป็นการตกับาตรทางเรอืขึน้ โดยมีพระสงฆจ์ านวน 100 รูปพายเรอืเพื่อรบั
บิณฑบาตไปตามริมน า้ และชาวมอญลาดกระบังยังได้สืบทอดประเพณีมาอย่างยาวนาน                
เพื่อปลูกฝังเนน้ย า้ใหช้าวมอญรุน่หลงัไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัในวัฒนธรรมท่ีตนยึดถือ          
กนัมาแต่ ปู่  ย่า ตา ยาย รวมถึงช่วยกนัค า้จุนพุทธศาสนาใหเ้ขม้แข็งและยั่งยืน นอกจากนีก้ารสืบ
ทอดและธ ารงไวข้องประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืนัน้ มีการสรา้งสรรคส์ิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ตอ่นโยบายของภาครฐัและบรบิทของสงัคมในยคุปัจจุบนั  
 บทบาทหนา้ท่ีดา้นความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนมอญลาดกระบงั ทัง้ความเป็นหนึ่ง
เดียวระดับครอบครวัและสายตระกูล และความเป็นหนึ่งเดียวระดับชุมชน ความเป็นหนึ่งเดียว
ระดบัครอบครวัและสายตระกลูท่ีเด่นชัดท่ีสดุในงานประเพณี คือ การรว่มมือช่วยเหลอืซึ่งกันและ
กันในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพิธีกรรมตัง้แต่การจัดเตรียมอาหารตักบาตรและการจัดเตรียม
ส ารบัคาวหวานของแต่ละครอบครวั ทัง้ก่อนถึงวนังานประเพณีและวนังานประเพณี โดยทกุคนใน
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ครอบครวัจะปรกึษาหารอืกัน วางแผน แบ่งหนา้ท่ีรบัผิดชอบทัง้ผูอ้าวุโสและลกูหลาน ทัง้เพศชาย
และเพศหญิง อนึ่งการร่วมท าบุญในงานประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือในแต่ละปีเป็นการ
ท าบุญใหญ่ของครอบครวัท่ีรวมญาติพี่นอ้งของชาวมอญท่ีอยูต่า่งถ่ินท่ีอยูใ่หม้ารวมกนัพบปะกนัใน
รอบปี แสดงใหเ้ห็นถึงความรว่มมือช่วยเหลอืกันของครอบครวัและสายตระกูลเป็นการสรา้งความ
รกัความอบอุ่นในครอบครวัและสื่อใหเ้ห็นถึงความมั่นคงของชาติพนัธุ์มอญ สว่นความเป็นหนึ่ง
เดียวของชุมชนมอญลาดกระบงัท่ีเด่นชัดท่ีสดุท่ีพบในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ คือ 
ประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีท่ีส  าคัญระดับชุมชนท่ีตอ้งอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชน
จ านวนมาก ทัง้ผูน้  าทางศาสนา ผูน้  าชุมชนและชาวบา้นในชุมชนท่ีตอ้งประชุมวางแผน แบง่หนา้ท่ี
ฝ่ายต่างๆ ทัง้ก่อนวนังานประเพณี วนังานประเพณีในช่วงเชา้พิธีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ ช่วง
กลางวนัการถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆแ์ละช่วงบ่ายการแข่งขนัเรือพายพืน้บา้น รวมถึงหลงั
วันงานประเพณี ซึ่งแต่ละฝ่ายชาวมอญในชุมชนตอ้งร่วมแรงร่วมใจกันด้วยจ านวนพระสงฆ ์
จ านวนเรอืท่ีมารบับิณฑบาต ทัง้การอ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวและประชาชนผูม้าตกั
บาตร รวมถึงการดแูลตอ้นรบัแขกผูมี้เกียรติ จึงเป็นประเพณีใหญ่ของชุมชนท่ีตอ้งรว่มมือกนัปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความเป็นหนึ่งเดียว  
 บทบาทหนา้ท่ีดา้นทุนวฒันธรรมการท่องเท่ียวท่ีสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนและภาครฐั 
ดา้นทนุวฒันธรรมการทอ่งเท่ียวท่ีสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนนัน้ ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืถือ
ว่าเป็นทุนวัฒนธรรมท่ีน าวัฒนธรรมมาเป็น “จุดขาย” สรา้งมูลค่าเพิ่มและตอบสนองบริบท                 
การทอ่งเท่ียวใหแ้ก่ชุมชนมอญลาดกระบงั ทัง้ในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ ซึ่งเป็นการ
ท่องเท่ียวผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงานประเพณี ทั้งการเข้ารว่มพิธีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือ                 
การเขา้รว่มการถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ ์การชมการแข่งขนัเรือพายพืน้บา้น การสกัการะ
อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดากลิ่น การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเขตลาดกระบัง การเยี่ยมชม
พิพิธภณัฑเ์รอืวดัสทุธาโภชนแ์ละการรว่มซือ้ผลิตภณัฑแ์ละสนิคา้ตา่งๆ จากรา้นคา้ในชุมชน ซึ่งสิ่ง
เหลา่นีล้ว้นแสดงใหน้กัท่องเท่ียวรูจ้ักชาวมอญลาดกระบังมากขึน้ เป็นการน าเสนอประเพณีโดย
การใช้สถานท่ีในท้องถ่ินเป็นทุนวัฒนธรรมและนอกจากนีย้ังเป็นการประชาสมัพันธ์ชุมชนให้
นกัทอ่งเท่ียวสามารถเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว ผอ่นคลายในชุมชนเพื่อสมัผสัวิถีชีวิตและวฒันธรรม
รมิน า้ของชาวมอญ ในรูปแบบการพกัคา้งในชุมชนทัง้แบบโฮมสเตย ์(Home Stay) และรีสอรท์ใน
ชุมชนนอกเหนือจากช่วงเทศกาลประเพณีอีกดว้ย สง่ผลใหธุ้รกิจในชุมชนหมนุเวียนได ้น าไปสูภ่าพ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน ส่วนดา้นทุนวฒันธรรมการท่องเท่ียวท่ีสรา้งรายไดใ้หแ้ก่
ภาครฐั ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือเป็นประเพณีท่ีสรา้งช่ือเสียงใหก้ับเขตลาดกระบงัและ
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กรุงเทพมหานครในฐานะ “ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือหนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานคร” เป็น
จุดขายส าคญัท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างเดินทางมาทอ่งเท่ียวในงาน
ประเพณี สง่ผลใหห้นว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครฐั เอกชน ตา่งใหค้วามสนใจ เขา้รว่ม และสนบัสนนุทัง้
ดา้นงบประมาณและการประชาสมัพันธ์เผยแพรข่อ้มูลข่าวสารเป็นวงกวา้งจนประเพณีตกับาตร
พระรอ้ยทางเรอืของชุมชนมอญลาดกระบงัไดร้บัการยกระดบัเป็น “มรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม
กรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2563 สาขาแนวปฏิบัติทางสงัคม พิธีกรรม ประเพณีและงานเทศกาล” 
และยังเป็นการตอบสนองนโยบายการท่องเท่ียวของภาครฐัท่ีตอ้งการให้มีความภาคภูมิใจใน
รากฐานวัฒนธรรมประเพณีมาปรบัประยุกตแ์ละสรา้งความหมายใหม่เพื่อตอบสนองดา้นการ
ทอ่งเท่ียวของรฐัอีกดว้ย 
 บทบาทหน้าท่ีในการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชุมชนมอญลาดกระบัง                  
เป็นการยดึโยงประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื ประเพณีส  าคญัของชาวมอญลาดกระบงัท่ีสื่อถึง
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่กับเรือเจา้จอมมารดากลิ่นซึ่งเช่ือมโยงถึงอนุสาวรียเ์จา้จอมมารดากลิ่นอัน
เปรียบเสมือนบรรพบุรุษศูนยร์วมจิตใจของชาวมอญในชุมชน ทัง้นีป้ระเพณีตกับาตรพระรอ้ยทาง
เรือยงัเป็นพืน้ท่ีในการแสดงเสนออัตลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชาวมอญลาดกระบงั ทัง้อัตลกัษณ์
ดา้นการแต่งกายชาวมอญจะแต่งกายดว้ยชุดมอญอย่างสวยงามดว้ยภาคภูมิใจ ทัง้ผูส้งูอายุ วยั
กลางคนและวยัรุน่ในชุมชน ซึ่งนอกจากจะบ่งบอกถึงความเป็นมอญ ประเพณีชาวมอญแลว้ยัง
เป็นการแสดงออกถึงการอนุรกัษ์วฒันธรรมดา้นการแต่งกายของชาวมอญ อัตลกัษณด์า้นภาษา 
ซึ่งพบว่าในปัจจุบันชุมชนมอญลาดกระบังมีผูรู้ภ้าษามอญนอ้ยมากและอาจจะเลือนหายไปใน
ท่ีสุด แต่ในประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือเป็นพืน้ท่ีส  าหรบัการน าเสนอภาษามอญ ผ่านเวที
กลางการประชาสมัพันธ์ การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างผูรู้ภ้าษามอญในชุมชน ชาวมอญ
และนักท่องเท่ียว รวมถึงการจ าหน่ายสินคา้ในงานประเพณีก็ใชภ้าษามอญในการแลกเปลี่ยน
สื่อสาร ค าศพัทส์นิคา้ตา่งๆ ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืจึงเปรยีบเสมือนเวทีและพืน้ท่ีในการ
น าเสนออตัลกัษณด์า้นภาษามอญ ท่ีบง่บอกถึงความเป็นชาติพนัธุท่ี์มีภาษาเป็นของตน อตัลกัษณ์
ดา้นอาหารและส ารบัคาวหวาน อาหารมอญในงานประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือจะเป็น
อาหารมอญท่ีชาวมอญนิยมรบัประทานไดแ้ก่ แกงกระเจี๊ยบ แกงมะตาดและแกงกลว้ย เม่ือถึงงาน
ประเพณีครอบครวัชาวมอญจึงประกอบอาหารเหลา่นีเ้พื่อท าบุญถวายพระ รวมถึงใหส้มาชิกใน
ครอบครวัชาวมอญท่ีอาจเดินทางมาจากตา่งพืน้ท่ี ตา่งจังหวดัไดร้บัประทานอาหารมอญท่ีคุน้เคย
อย่างพรอ้มหนา้พรอ้มตาครอบครวั สว่นส  ารบัคาวหวานของชาวมอญในประเพณีนัน้เป็นส  ารบั
เฉพาะของครอบครวัชาวมอญ โดยเป็นส  ารบัประจ าครอบครวัและน ามาใชใ้นงานประเพณีเพียงปี
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ละครัง้เทา่นัน้ ส  ารบัคาวหวานในประเพณีจึงนบัว่าเป็นอัตลกัษณข์องชาวมอญอยา่งหนึ่งท่ีบง่บอก
ถึงความเป็นมอญ อัตลักษณ์ด้านการตกแต่งสถานท่ีและเรือ โดยใช้สัญลักษณ์เฉพาะของ                   
ชาวมอญคือ การใชธ้งตะขาบและหงสใ์นการตกแตง่เวทีและสถานท่ีตา่งๆ และการประดบัตกแต่ง
เรือพระพุทธเจา้จอมมารดากลิ่น ซึ่งการน าหงสแ์ละธงตะขาบมาใชใ้นการตกแต่งสถานท่ีจึงเป็น
ความตัง้ใจของชาวมอญเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มพิธีและนักท่องเท่ียวรบัรูถ้ึงผูเ้ป็นเจา้ของประเพณีผ่าน
สญัลกัษณต์า่งๆ เหลา่นี ้ซึ่งการน าเสนออัตลกัษณข์องชาวมอญในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ย
ทางเรือนีเ้ป็นการแสดงความมีตัวตนและลดความแปลกแยกแตกต่างทางชาติพันธุ์ดว้ยความ
ภาคภมิูใจในวฒันธรรมของตน 
 บทบาทหนา้ท่ีใหค้วามบันเทิงแก่ชาวมอญในชุมชนและนักท่องเท่ียวท่ีมารว่มงาน
ประเพณี ซึ่งเป็นความบนัเทิงจากความสนุกสนานเพลิดเพลินและความสขุท่ีเกิดจากการเขา้รว่ม
ประเพณี ไดแ้ก่ความบนัเทิงจากการจัดกิจกรรมการแข่งขนัเรือพายพืน้บา้น ทัง้ความบนัเทิงจาก
การชม การใหก้ าลงัใจเรือและจากการบรรยายเรือ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสรา้งรอยยิม้ เสียงหัวเราะ 
ปลดปลอ่ยผ่อนคลายจากความเครียด ความเหน่ือยลา้จากการท างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีชาวมอญ
และนกัท่องเท่ียวต่างช่ืนชอบ รวมถึงสรา้งสีสนัใหก้ับงานประเพณีเป็นอย่างยิ่ง ความบนัเทิงจาก
เรือดนตรีและเรือท่ีจ าลองเหตุการณ์เพื่อลอ้เลียนสงัคมในเชิงตลกขบขัน เป็นความบันเทิงใน
ระหว่างการรอตกับาตร เน่ืองจากเรอืเหลา่นีเ้ป็นเรอืท่ีน าเสนอแนวคิดตา่งๆ ทัง้การน าเสนอแนวคิด
พุทธศาสนา การลอ้เลียนเสียดสีการเมือง ข่าวสารเหตุการณ์บา้นเมืองต่างๆ  ตัวละครบทบาท
สมมุติท่ีมีกิริยาท่าทางตลกขบขัน และเรือดนตรี ทัง้ดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพืน้บา้นท่ี
สรา้งความบนัเทิง ความสนุกสนาน รวมถึงอารมณ์รว่มของนกัดนตรีท่ีบ  าบดัความเงียบ เพื่อให้
บรรยากาศในการรอตกับาตรครกึครืน้ มีชีวิตชีวา และสดุทา้ยความบนัเทิงจากการพบปะสงัสรรค์
กันของชาวมอญในพืน้ท่ีและชาวมอญกลุม่อ่ืนท่ีมารว่มงาน โดยการพบปะสงัสรรคใ์นครอบครวั 
ญาติพี่นอ้งและชาวมอญในชุมชนนีเ้ป็นความสขุทัง้สขุกายและสขุใจ สงัเกตไดจ้ากรอยยิม้ เสียง
หวัเราะ ความอ่ิมเอมใจที่ไดก้ลบัมาพบปะพดูคยุ รว่มท าบุญใหญ่ประจ าปีและรบัประทานอาหาร
รว่มกันในครอบครวัอย่างพรอ้มหนา้พรอ้มตา และความสขุท่ีไดร้ว่มกันปฏิบติัหนา้ท่ีในฝ่ายต่างๆ 
ช่วยกัน ความสขุจากการพบปะสงัสรรคก์ับชาวมอญต่างพืน้ท่ีท่ีมารว่มในงานประเพณีตกับาตร
พระรอ้ยทางเรอืเป็นความสขุท่ีไดน้  าเสนอพืน้ท่ีและวฒันธรรมของตนและมีสว่นรว่มในการอนุรกัษ์
สบืทอดประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืของชาวมอญใหค้งอยูต่อ่ไป 
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   อภปิรายผล 
 บทบาทของประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืของชาวมอญลาดกระบงั โดยใชแ้นวคิด
ทฤษฎีของวิลเลียม บาสคอม เป็นแนวทางในการวิเคราะห ์แสดงใหเ้ห็นว่าประเพณีตกับาตรพระ
รอ้ยทางเรือมีบทบาทหนา้ท่ีและมีความส าคญัต่อสงัคมชาวมอญลาดกระบงัเป็นอย่างมากดว้ย
เป็นประเพณีท่ีชาวมอญสืบทอดปฏิบัติมาดว้ยมีบทบาทการท าบุญในพุทธศาสนาท่ีธ ารงไวด้ว้ย
รากฐานรว่มกันของชาวมอญและชาวไทย ท าใหป้ระเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรอืเป็นประเพณี
ของการรวมกลุม่ท่ีแสดงความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัของชาวมอญอพยพและชาวไทยในพืน้ท่ีและ
เกิดการปรบัเปลี่ยนและสรา้งสรรคอ์งคป์ระกอบตา่งๆ ของประเพณีเพื่อใหเ้ขา้กับบริบทของสงัคม
ในปัจจุบันมากขึน้ โดยการเนน้อัตลกัษณ์ดา้นต่างๆ ของชาวมอญใหมี้บทบาทในงานประเพณี           
จนประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญลาดกระบังกลายมาเป็นประเพณีท่ีเป็นทุน
วฒันธรรมดา้นการท่องเท่ียวใหก้ับชุมชน โดยการประชาสมัพนัธ์ใหน้กัท่องเท่ียวรูจ้ักกับประเพณี
ตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืและรูจ้กัชาวมอญลาดกระบงั เพื่อใหน้กัทอ่งเท่ียวเดินทางเขา้มาทอ่งเท่ียว
และสมัผสักบัวฒันธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวมอญลาดกระบงันอกเหนือจากช่วงเทศกาล
งานประเพณี ส่งผลใหเ้กิดรายไดห้มุนเวียนในชุมชน เช่น รายได้จากการจ าหน่ายสินคา้ใหก้ับ
นกัท่องเท่ียวในสถานท่ีส  าคญัทางวฒันธรรมต่างๆ ในชุมชน ทัง้พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเขตลาดกระบงั 
พิพิธภัณฑ์เรือและต าหนักเจ้าจอมมารดากลิ่น การท่องเท่ียวพักผ่อนในโฮมสเตย์และรีสอรท์
ภายในชุมชน การท่องเท่ียวเยี่ยมชมวิถีชีวิตทอ้งถ่ิน สวนผลไม้ สวนปลาธรรมชาติต่างๆ เป็นตน้ 
รวมถึงหนว่ยงานของรฐัมีสว่นท าใหป้ระเพณีเป็นทนุวฒันธรรมเน่ืองจากหนว่ยงานของรฐัเขา้มามี
บทบาทในการสนบัสนนุ ช่วยเหลอืและประชาสมัพนัธท์  าใหป้ระเพณีเป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้งมากขึน้  

ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเป็นประเพณีท่ีแสดงความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนมอญ
ทัง้ระดับครอบครวั สายตระกูลและระดบัชุมชนไดอ้ย่างชัดเจน ดว้ยเป็นการรว่มท าบุญใหญ่ใน
ครอบครวั การจดัเตรียมสิ่งของตกับาตร ส  ารบัคาวหวาน และการรว่มแรงรว่มใจปฏิบติัหนา้ท่ีฝ่าย
ต่างๆ จึงตอ้งอาศัยความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว แสดงให้เห็นว่าชาวมอญเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมี
ความสามัคคี ความรกัพวกพอ้งและภาคภูมิใจในชาติพนัธุ์เป็นอย่างมาก สอดคลอ้งกับหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตรท่ี์ชาวมอญอพยพมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศไทยมักจะรวมตวักันอยู่เป็นกลุ่ม
กอ้น  มีความสามัคคี รกัษาและอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไวเ้พื่อไม่ใหส้ญูหาย ชาวมอญ
ลาดกระบงัก็เช่นกันโดยสอดคลอ้งกับงานวิจยัในพืน้ท่ีของนวมณฑ ์ อุดมรตัน ์(2554) ท่ีศกึษาการ
มีสว่นรว่มของประชาชนในการอนรุกัษป์ระเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือ : กรณีศึกษาชุมชนเลยีบ
คลองมอญ แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าประชาชนเลียบคลองมอญ 
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ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือโดยตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2537- 
2549 มีส่วนรว่มดว้ยความรูส้ึกรกัและผูกพันในทอ้งถ่ิน ต่อมาภายหลงัปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน  
เขา้รว่มดว้ยความรูส้กึภาคภมิูใจในความเป็นมอญ ซึ่งการมีสว่นรว่มของชาวมอญในงานประเพณี
ตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืนีจ้ะน าไปสูก่ารอนรุกัษป์ระเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอือยา่งยั่งยืน 
 ทั้งนี ้ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือของชาวมอญลาดกระบังเป็นประเพณีท่ี 
นอกจากจะท าให้ชุมชนเป็นท่ีรูจ้ักของนักท่องเท่ียวและเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนแลว้            
ยงัแสดงใหเ้ห็นว่าท าใหช้าวมอญในพืน้ท่ีไดร้บัการรยอมรบัจากชาวไทยและกลุม่ชาติพันธุ์ต่างๆ  
ซึ่งท าใหช้าวมอญเกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมประเพณีของตนและนอกจากนีย้งัสง่ผลดีต่อ
ชาวมอญในชุมชน เน่ืองจากประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเป็นประเพณีใหญ่ในรอบปีท่ีแสดง
ถึงการรวมกลุม่ทัง้กลุ่มสมาชิกในครอบครวัและกลุ่มชาติพันธุ์ ท  าให้ชาวมอญไดแ้สดงพลงัแห่ง
ความรกั ความสามัคคีในพวกพ้องของตนผ่านการร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ เพื่อให้
ประเพณีด ารงอยูใ่นสงัคม รวมถึงการปลกูฝังการปฏิบติัหนา้ท่ีในงานประเพณีใหเ้ยาวชนรุน่หลงัได้
เรียนรูว้ิถีปฏิบติัของบรรพบุรุษเพื่อไม่ใหป้ระเพณีเลือนหายไป นบัว่าเป็นการสง่ต่อพลงับางอย่าง
ของบรรพบุรุษถึงลกูหลานชาวมอญในชุมชน และนอกจากนีย้งัท าใหเ้ห็นลกัษณะการผสมผสาน
และซมึซบัวฒันธรรมของชาวไทยผ่านการแตง่งานกบัชาวมอญและเขา้ไปอาศยัอยู่ในชุมชนมอญ
จนเป็นผูร้ว่มสานตอ่ประเพณีมอญผา่นการปลกูฝังของบรรพบุรุษ ท าใหมี้ลกัษณะเป็นชาวไทยเชือ้
สายมอญดงัในปัจจุบนั 
 ประเพณีตักบาตรพระรอ้ยทางเรือในปัจจุบันส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจของชุมชน 
เน่ืองจากการเขา้มาของนกัท่องเท่ียวท าใหช้าวมอญเกิดแนวคิดใหม่ๆ เพื่อหารายไดเ้ขา้สูชุ่มชน 
เช่น การรวมกลุม่สตรีมอญเพื่อปักสไบมอญเป็นสินคา้ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว การจัดตัง้กลุ่มศิลปะ             
หตักรรมต่างๆ การเรียนรูว้ฒันธรรมมอญเพื่อการเตรียมตัวเป็นมัคคุเทศกน์  าเท่ียวสถานท่ีส  าคัญ
ทางวฒันธรรมมอญของนกัเรยีน เป็นตน้ ท าใหส้มาชิกในชุมชนเกิดการตอ่ยอดรายได ้ท าใหส้ินคา้
ในชุมชนเกิดมลูคา่เพิ่ม รวมถึงสง่ผลดีตอ่สิ่งแวดลอ้มดา้นต่างๆ ทัง้ทางบกและทางน า้ ซึ่งประเพณี
ตกับาตรพระรอ้ยทางเรอืเป็นประเพณีท่ีจดัขึน้ทางน า้ ท าใหแ้ต่ละปีตอ้งท าความสะอาด คลองน า้ 
เก็บขยะ จ ากดัวชัพืชตา่งๆ อันเป็นอุปสรรคในการพายเรือของพระสงฆ ์และทางบกก็เช่นเดียวกัน
ตอ้งท าความสะอาดพืน้ท่ีส  าหรบัตกับาตรของพทุธศาสนิกชน พืน้ท่ีลงเรอื ตรวจตราความปลอดภยั
และซอ่มแซมดูแลสถานท่ีตา่งๆ รวมถึงเรอืในพิพิธภณัฑเ์รอืก็เช่นกัน เน่ืองจากเรือในพิพิธภณัฑจ์ะ
น ามาใชปี้ละครัง้ในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรอื ท าใหก้่อนถึงวนังานประเพณีตอ้งน าเรือ
มาท าความสะอาดและซอ่มแซมเพื่อใชใ้นงานประเพณี ท าใหเ้รอืในพิพิธภณัฑไ์ดร้บัการดแูลรกัษา
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อย่างต่อเน่ืองในทุกๆ ปี อาจกลา่วไดว้่าในงานประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือท าใหผู้ค้นหนัมา
ใสใ่จดแูลสิ่งแวดลอ้มท่ีเก่ียวเน่ืองในงานประเพณีมากขึน้  
 ประเพณีตกับาตรพระรอ้ยทางเรือในปัจจุบนัเป็นประเพณีท่ีแสดงออกถึงความเป็น
ปึกแผ่นของชาวมอญไดเ้ป็นอย่างดี เพราะชาวมอญลาดกระบังแม้เป็นชาวมอญยา้ยถ่ิน แต่ก็
สรา้งอัตลกัษณ์ดา้นต่างๆ ของชาวมอญผ่านประเพณีนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นความเขม้แข็งและความ
สามคัคีของชาวมอญอยา่งชดัเจน สง่ผลใหช้าวมอญมีความรกัพวกพอ้งและภาคภมิูใจในชาติพนัธุ์
ของตน โดยสะทอ้นผ่านประเพณีและพิธีกรรมอ่ืนๆ ของชาวมอญลาดกระบัง เช่น การนับถือผี 
พิธีกรรมเก่ียวกบัความตายของชาวมอญ ประเพณีท าบุญกลางคลองและประเพณีสงกรานตม์อญ 
เป็นตน้ ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ เหล่านีย้ังคงไดร้บัการสืบทอดและปฏิบัติมารุน่สูรุ่ ่นดว้ย
ความภาคภมิูใจในความเป็นมอญ 
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พระรอ้ยทางเรอืกบัทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
 2. ควรมีการศกึษาการสืบทอด การปรบัเปลี่ยนและการผลิตซ  า้ของประเพณีตกับาตร
พระรอ้ยทางเรอืในพืน้ท่ีลาดกระบงัและทอ้งถ่ินตา่งๆ  
 3. ทฤษฎีบทบาทหนา้ท่ีเป็นแนวคิดท่ีสามารถน าไปศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีและ
พิธีกรรมต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัและแสดงอัตลกัษณ์ของกลุม่ชาติพนัธุ์ เพื่อใหเ้ขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ีและการด ารงอยูข่องประเพณีทา่มกลางบรบิทของสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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ประวัติวิทยากรผู้ให้ข้อมูล 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ - สกุล อายุ อาชีพ หน้าที่ในงาน
ประเพณี 

ที่อยู่ 

1 พระครูวิมลสทุธาภิวฒัน ์ 48 พระสงฆ ์ ประธานสงฆ ์/ 
เจา้อาวาสวดั
สทุธาโภชน ์

วดัสทุธาโภชน ์39 
ซอยฉลองกรุง 8 
ถนนฉลองกรุง               
แขวงทบัยาว                   
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

2 วา่ท่ีรอ้ยตรรีามญั  สาระ
พนัธุ ์

57 ประธาน
ชุมชนเลยีบ
คลองมอญ 

ประสานงาน / 
การแขง่ขนัเรอื
พายพืน้บา้น 

267 ชุมชนเลยีบ
คลองมอญ                   
ถนนเลยีบคลอง
มอญ แขวงทบัยาว 
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร   

3 นางประณีต  อนงค ์ 67 ขา้ราชการ
บ านาญ 

ประสานงาน / 
กรรมการเวที
กลาง 

55 ซอยฉลองกรุง 25 
ถนนฉลองกรุง                
แขวงล  าปลาทิว               
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร   

4 นางประมวล  สมคัร
รามญั 

44 รอง
ประธาน
ชุมชนเลยีบ
คลองมอญ 

ประสานงาน / 
กรรมการเวที
กลาง 

163 ชุมชนเลยีบ
คลองมอญ                   
ถนนเลยีบคลอง
มอญ แขวงทบัยาว 
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร   

5 นายระเบียบ  สรอ้ยทอง 71 เกษตรกร กรรมการเรอื ชุมชนทิวไผพ่ฒันา 
ถนนเลยีบคลองล า
กอไผ ่                  
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ - สกุล อายุ อาชีพ หน้าที่ในงาน
ประเพณี 

ที่อยู่ 

แขวงล  าปลาทิว                 
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

6 นางวิรตัน ์ อ่วมเสรมิ
ศิลป์ 

63 แม่บา้น กรรมการส  ารบั
คาวหวาน/ 
เจา้ของส  ารบั
เจา้จอมมารดา
กลิ่น 

127 หมู่ 7 ถนน
เลยีบคลองมอญ 
แขวงทบัยาว                     
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

7 นายอานนท ์ เพ็ชรนอ้ย 57 เกษตรกร ไวยาวจักร ถนนสารบีุตร                 
แขวงทบัยาว                  
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

8 นายกมล  พรหมถนอม 68 รบัจา้ง ไวยาวจักร ชุมชนมิตรสมัพนัธ ์
ถนนฉลองกรุง                   
แขวงล  าปลาทิว               
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

9 นายมั่น   สอางค ์ 87 เกษตรกร ประสานงาน 327 ถนนเลยีบคลอง
มอญ แขวงทบัยาว 
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร   

10 นางละออ  สทุธิ 71 แม่บา้น ประสานงาน ชุมชนเลยีบคลอง
มอญ ถนนเลยีบ
คลองมอญ                    
แขวงทบัยาว                       
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร   



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวกานตพ์ิชชา  อุดมมงคลกิจ 
วัน เดือน ปี เกิด 4 มกราคม 2534 
สถานที่เกิด อ าเภอพรเจรญิ  จงัหวดับงึกาฬ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2552  มธัยมศกึษาปีท่ี 6   

      จากโรงเรยีนพรเจรญิวิทยา จงัหวดับงึกาฬ  
พ.ศ. 2557  การศกึษาบณัฑิต (ภาษาไทย)  
      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
พ.ศ. 2563  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย)  
      มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 88/25 หมู่บา้นแมกซิม กรนี วิลเลจ แขวงคลองสองตน้นุน่ แขวง
ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม. 10520   
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