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ABSTRACT

 The Mon is a group of native people who live in South-East Asia. Their settlements are 
in the wetland environment low-lying areas, saturated with water, and on the estuaries of brackish 
water ecosystems. Therefore, they have developed specific abilities in agriculture and irrigation 
which have resulted in stable communities and the development of their communities into a 
kingdom. For thousands of years, the Mon have adapted their lives well to the wetland habitat 
which has high biodiversity, especially in the Irawadee basin. In Thailand, the Mon are located 
mostly along the waters of the Chao Praya watershed, as the oldest evidence shows. The Mon 
Pak-Lad live on the Chao Praya estuary in Amphoe  Phra Pradang of the Samut Prakan province. 
A survey of plants around the community identified 166 species and 70 families. The plants were 
classified into three use categories: 1) used as a part of individuals’ daily activities, 2) used in 
the relationship between the environment and the community, and 3) used in relation to beliefs 
and the supernatural. The plants were used as symbols in communicating and keeping groups of 
people together.  The rapid changes in nature and society in our world today suggest we should 
look back to the past to learn about the relationship between our lives and our habitat. Maybe we 
can use such reflection to discover ways to cope with these issues in the future. 
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บทคัดยอ

 มอญเปนกลุมคนด้ังเดิมในภูมิภาคเอเซียอาคเนย มีการต้ังถิน่ฐานในสภาพแวดลอมแบบพ้ืนท่ีชุมน้ํา ลกัษณะ

เปนท่ีราบลุม นํา้ทวมขังในฤดูนํา้หลากและบริเวณปากแมนํา้ท่ีมีระบบนิเวศแบบน้ํากรอย  ชาวมอญจึงมีความสามารถ

ในดานเกษตรกรรมและการชลประทาน จนสงผลใหเกิดเปนถิ่นฐานท่ีมีความม่ันคงและสามารถพัฒนาข้ึนเปน

อาณาจักรได การปรับตัวของชาวมอญท่ีผานมานับพันป เปนการจัดความสัมพันธของชีวิตใหเขากับถ่ินท่ีอยูอาศัย

แบบพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะท่ียังปรากฏอยูในบริเวณลุมแมนํ้าอิระวดีในปจจุบัน 

สําหรับชุมชนมอญในประเทศไทย สวนใหญมีการต้ังถ่ินฐานอยูตามริมน้ํา โดยพบหลักฐานท่ีเกาแกท่ีสุดอยูในบริเวณ

ลุมน้ําเจาพระยา มอญปากลัด อาศัยอยูบริเวณปากน้ําเจาพระยา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จากการ

สํารวจความหลากหลายของพันธุไมตามบานเรือน พบวามีจํานวน 166 ชนิด (species) ใน 70 วงศ (family) จําแนก

ตามลักษณะการใชประโยชน ไดแก การตอบสนองในชวีติประจําวนัของแตละบคุคล ความสัมพนัธตอสภาพแวดลอม

และผูคนในชมุชน และความสัมพนัธดานความเชือ่และสิง่ท่ีอยูเหนอืธรรมชาต ิโดยนาํมาใชเปนสัญลกัษณในการสือ่

ความหมายเพ่ือผกูสัมพนัธผูคนในพ้ืนท่ีเขาไวดวยกนั ควบคูกบัสถานการณ ณ ปจจบุนั ทีโ่ลกกําลังประสบกับปญหา

ทางธรรมชาติและสังคม ทีเ่ปลีย่นแปลงอยางรุนแรงและรวดเร็วมากข้ึน การมองยอนกลบัไปเรียนรูอดตี เรยีนรูความ

สัมพันธของชีวิตกับถิ่นท่ีอยูอาศัย อาจจะเปนแนวทางท่ีเปนคําตอบในส่ิงท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลนี้

คําสําคัญ:  การปรับตัว  มอญ   พื้นท่ีชุมน้ํา   พันธุไม   พระประแดง

คํานํา

 ประเทศไทยเปนพื้นท่ีที่มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพท่ีสําคัญแหงหน่ึงของโลก เน่ืองจากมี

สภาพพื้นท่ีที่แตกตางกันต้ังแตระดับท่ีสูงบนภูเขา 

ที่ราบสูง ที่ราบลุม ปากแมนํ้า ชายฝง จนถึงทะเล  รวม

ทั้งประเทศไทยยังเปนพื้นท่ีที่ต้ังอยูในแผนดินใหญมา

อยางยาวนาน จึงทําใหส่ิงมีชีวิตตางๆ สามารถอพยพ

เคล่ือนยายไดอยางเสรี ไมมีพรมแดนทางธรรมชาติกัน้

ขวางการแลกเปล่ียนกระบวนการทางชีวภาพ  และส่ิง

มีชีวิตท่ีอาศัยอยูในแตละพ้ืนท่ีตางก็มีบทบาทความ

สัมพันธตอสภาพแวดลอมแตกตางกันไป นอกจาก

นั้นแลวระบบความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีหนึ่งยัง

อาจสงผลตอเน่ืองเช่ือมโยงไปยังพื้นท่ีแหงอ่ืนท่ีอยู

หางไกลออกไป ดังน้ันการศึกษาทางดานความหลาก

หลายทางชีวภาพที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การศึกษา

ถึงความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับบทบาทหนาท่ี

ในสังคมชีวิตน้ัน (จิรากรณ, 2537) ที่เกิดข้ึนในแตละ

ถิน่ท่ีอยูอาศัย ในลักษณะของการปรับตัวของส่ิงมีชวีติ

ใหเขากับสภาพแวดลอมและการจัดสรรทรพัยากร  ซ่ึง

จะทําใหเกิดความเขาใจและการเรียนรูถึงระบบความ

สัมพันธที่ยังปรากฏรองรอยอยู และเปนสวนสําคัญ

อยางย่ิงตอการรกัษาสมดุลของธรรมชาตแิละทรพัยากร

อยางย่ังยืน

 ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของ

สมดุลธรรมชาติมากท่ีสุด คือ มนุษย โดยเฉพาะความ

สัมพันธระหวางมนุษยที่มีการต้ังถิ่นฐานในพ้ืนท่ีราบ

ลุมน้ํา ซ่ึงมักพบวาอารยธรรม 5 แหงแรกของโลกลวน

มีพฒันาการข้ึนในพืน้ท่ีราบลุมแมนํา้ตางๆ เชน บรเิวณ

ทีร่าบลุมแมนํา้ไทกรสี-ยเูฟรตสี ลุมแมนํา้ไนล ลุมแมนํา้

สินธุ ลุมแมนํา้ฮวงโห และในอเมริกากลาง (บงกชรัตน, 

2541) ซ่ึงเปนพื้นท่ีที่เหมาะสมตอการต้ังถ่ินฐานถาวร 

การเพาะปลกู การขยายตัวของประชากร การคมนาคม 
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การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และการคา จนสามารถ

พัฒนาข้ึนเปนบานเมือง รัฐและอาณาจักร ที่มีอิทธิพล

เหนือชุมชนท่ีต้ังถิ่นฐานในพ้ืนท่ีอื่น ซ่ึงขาดปจจัยที่

เหมาะสมอันเอื้ออํานวยใหเกิดการพัฒนาเปนเมืองท่ีมี

อารยธรรมท่ียิ่งใหญ

 ในบรรดากลุมคนด้ังเดิมท่ีอาศัยอยูในภูมิภาค

เอเซียอาคเนยนี้ มีกลุมชาติพันธุหนึ่งท่ีมีพัฒนาการจน

เกิดเปนอาณาจักร และยังมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง

มาอยางยาวนานจวบจนถึงปจจุบนั รวมท้ังยังมีอทิธิพล

ตอผูคนท่ีต้ังถิน่ฐานในบริเวณท่ีราบลุมแมนํา้เจาพระยา

ของประเทศไทยในปจจุบัน ทั้งจากการผสมกลมกลืน

ทางประชากรและวัฒนธรรม คือ กลุมชาติพนัธุมอญท่ี

มีตนกําเนิดจากท่ีราบลุมแมนํ้าอิระวดีในประเทศพมา 

โดยถือไดวาวัฒนธรรมของชาวมอญท่ีไดมีพัฒนาการ

ข้ึนไดนัน้ เปนสวนหนึง่ของการปรบัตัวใหเขากบัถิน่ที่

อยูอาศัยแบบพืน้ท่ีชุมน้ําอันอดุมสมบูรณ ซ่ึงสวนหนึง่

เปนผลมาจากการรับเอาอารยธรรมจากอินเดียเขามา

ปรับใชใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ

ตนเปนเวลานานนับพันป ทั้งในดานการเกษตรกรรม 

การชลประทาน ศาสนา ความเช่ือ อาหาร ประเพณี การ

ปกครอง ภาษา ตัวอักษร ศิลปะวิทยาการ ดนตรีและการ

แสดง ซ่ึงมีอทิธิพลตอวถิชีวีติของคนไทยในเวลาตอมา 

(สุภรณ, 2541 และนิธิ, 2547) โดยเฉพาะอยางย่ิงในการ

จัดความสัมพันธของชีวิตใหเขากับถ่ินท่ีอยูอาศัยแบบ

พื้นท่ีชุมน้ํา

 การศึกษาในคร้ังน้ี ไดใชแนวคิดในเร่ืองของ

การปรับตัว (adaption) ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวาง

ส่ิงท่ีศึกษากับสภาพแวดลอมรอบตัว และท่ีอยูอาศัย 

(habitat) การศึกษาในลักษณะน้ีจงึเปนการพิจารณาใน

เชิงประวัติศาสตร (historical approach) เก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อจัดระบบความสัมพันธใหสอดคลอง

กัน หรือการปรับเปลี่ยนตัวมนุษยเพื่อใหมีความ

สัมพันธที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม หรือการปรับ

สภาพแวดลอมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพของมนุษย 

(อมรา, 2549) และแนวคิดทางมนุษยนิเวศ (ecosystem 

people) ซ่ึงเปนแนวคิดเก่ียวกับวิถีชีวิตท่ีใกลชิดกับ

ระบบนิเวศ มีวิธีคิดและดํารงชีวิตในลักษณะพ่ึงพา

และผูกพันกับธรรมชาติแวดลอมมาหลายช่ัวอายุคน 

และเปนสวนหน่ึงของหวงโซสายสัมพันธในระบบ

นิเวศ โดยสะทอนใหเห็นถึงพ้ืนฐานของการจัดการ

ระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และ

ระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน และเม่ือนําเช่ือมโยง

กับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืนแลว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเริ่มตน

จากการทําความเขาใจกับสัมพันธภาพที่เกื้อกูลกัน

ระหวางความหลากหลายทางชีวภาพและความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม (ยศ, 2544) ดังน้ันแนวคิดท้ังสอง

จะนํามาใชในการศึกษาถึงการปรบัตัวของชุมชนมอญ

ในลักษณะความสัมพนัธของวิถชีวีติชุมชนในพ้ืนท่ีชุม

นํ้า ที่มีประวัติศาสตรอยางยาวนาน ซ่ึงบางสวนไดเขา

มาต้ังถิ่นฐานในประเทศไทย จนปจจุบันแวดลอมไป

ดวยการพัฒนาและการเติบโตของเมือง และการศึกษา

ถึงความสัมพันธจากการใชประโยชนจากความหลาก

หลายทางชีวภาพของชุมชนมอญในประเทศไทย โดย

การใชประโยชนจากพนัธุไมท่ีปลกูตามบานเรือนของ

ชาวมอญปากลัด ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจใน

ความเก่ียวของเช่ือมโยงกันระหวางความหลากหลาย

ทางชีวภาพกับความเปนวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินมาก

ข้ึน อันจะนําไปสูการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับ

ธรรมชาติอยางเหมาะสมและย่ังยืนตอไป

 อุปกรณและวิธีการ

 1. ทําการศึกษา คนควาประวัติศาสตรและ

ความเปนมาของกลุมชาติพันธุมอญจากเอกสารหลัก

ฐานชั้นรองหรือทุติยภูมิ รวมถึงการตั้งถิ่นฐานของ

ชุมชนมอญในพ้ืนท่ีศึกษาตําบลทรงคนอง อําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนนในสวน

ที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงในดาน
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ประชากรและวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธกับการต้ัง

ถิน่ฐานและสภาพแวดลอม ซ่ึงมีสวนสาํคัญอยางย่ิงตอ

การใชประโยชนจากทรัพยากรความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

 2. ทาํการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการสํารวจ

ชนิดพันธุไมและสอบถามถึงวัตถุประสงคของการใช

ประโยชนตามชนิดพันธุไมทีป่ลกูในบริเวณบานเรือน 

ในบริเวณท่ีอยูอาศัยของชุมชนมอญปากลัด ซ่ึงสวน

ใหญอาศัยอยูในพื้นท่ีหมู 7 8 และ 9 ของตําบลทรงคน

อง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จากน้ัน

จงึนํารายชือ่พนัธุไมทีไ่ดไปตรวจสอบกับ ชือ่พรรณไม

แหงประเทศไทย ของเต็ม (2544) 

 3. นํารายช่ือชนิดพันธุไมที่ปลูกตามบาน

เรือนของชาวมอญปากลัด ซ่ึงมีการใชประโยชนใน

ดานตางๆ เชน เพื่อบริโภคเปนอาหาร สมุนไพร เพื่อ

ความสวยงามรมรื่น เพื่อความเช่ือหรือนําไปประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา เปนตน นําไปจัดกลุมใหม เพื่อ

จําแนกตามระบบความสัมพันธของคนในชุมชน 

ไดเปน 3 กลุม คือ เพื่อตอบสนองตนเอง เพื่อสภาพ

แวดลอม และตามความเช่ือหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 

จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและตีความ เพื่อให

เกิดความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธของชุมชนมอญ

กบัถิน่ท่ีอยูอาศัยแบบพืน้ท่ีชุมน้ํา และความสัมพนัธใน

การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของ

ชนดิพนัธุไมทีป่ลูกตามบานเรือนของชาวมอญปากลัด 

กับความสัมพันธทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน

ผลและวิจารณ

ความเปนมาของชาวมอญและอาณาจักรมอญ
 มอญเปนกลุมชาติพันธุหนึ่งในดินแดนอุษา

คเนย ซ่ึงนักวิชาการทางภาษาศาสตรและมานุษยวิทยา

ไดจัดมอญไวในกลุมคนท่ีมีภาษาพูดอยูในตระกูล

มอญ-เขมร (Mon-Khmer) หรือออสโตรเอเชียติก 

(Austroasiatic Language Family) อาศัยอยูเปนกลุม

กระจัดกระจายอยูในประเทศพมาและไทย ชาวมอญ

เรียกตัวเองวามอญ (Mon) หรือรามัญ (Raman) พมา

เรียกวาตะเลง (Talaing) ไทยเรียกมอญหรือตะเลง ใน

อดีตชาวตะวันตกยังมีชื่อที่เรียกชาวมอญวาเพกวน 

(Peguan) ซ่ึงปจจุบันเลิกไปแลว (สุจริตลักษณ และ

คณะ, 2542) สําหรบัคําวามอญน้ันเปนคําเดียวกบัรามัญ 

โดยเพี้ยนจากการออกเสียงเนนท่ีพยางคทาย และ

คําวารามัญ ไมปรากฏความหมายท่ีแนชัด ซ่ึงมีชาว

มอญอธิบายความหมายวา เปนท่ีหน่ึง ในแงที่วาพวก

เขาเปนท่ีหนึง่ในมนุษยชาติ (the first of mankind) สวน

คําวาตะเลงน้ัน นักภาษาศาสตรมีความเห็นแตกเปน 2 

ทฤษฎี คือ Talaing กรอนมาจากคําวา Ita-lerm ซ่ึงแปล

วาพอ – ทําลาย หรือหมายความวา ลูกผสม ท่ีเรียกพวก

ทีเ่กดิจากชาวมอญกับชาวเตลุคุ (Telugu) อกีทฤษฎีหนึง่

กลาววา Talaing  มาจาก Telingana หรือ Talingana ซ่ึง

ใชเรียกพวกที่อพยพมาจากแควนเตลิงคณะท่ีอยูทาง

ชายฝงตะวันออกของอินเดีย (สุภรณ, 2541)

 กลุ มชาติพันธุมอญเปนชนชาติที่เกาแกมี

อารยธรรมรุงเรอืงมากชนชาติหน่ึง ตามพงศาวดารพมา

กลาววา มอญเปนชาติแรกท่ีต้ังถ่ินฐานอยูในพมาเปน

เวลานานหลายศตวรรษกอนพุทธกาล โดยต้ังถ่ินฐาน

อยูบรเิวณตอนลางของแมนํา้อิระวดี และเปนอาณาจักร

แรกที่รับเอาอารยธรรมอินเดียทางดานอักษรศาสตร

และพุทธศาสนาเขามากอนท่ีจะถายทอดใหแกชนชาติ

อื่นในดินแดนแถบน้ี ไมวาจะเปนพมา ไทย หรือลาว 

ความเปนมาของมอญน้ัน เชื่อกันวานาจะอพยพมา

จากทางตอนเหนือของอุษาคเนย ซ่ึงเปนการเคล่ือน

ยายของกลุมภาษามอญ-เขมร แตมีทฤษฎีเกากลาววา

มีการอพยพมาจากทางอินเดียใต แถบแควนโอริสสะ 

เม่ือไดต้ังหลักแหลงอยูทางตะวันออกของแมนํ้าอิระ

วดีในพมาตอนลางแลว ชาวมอญไดสรางอาณาจักร

ของตนเองข้ึนและสรางเมืองข้ึนบริเวณปากอาวเมาะตะ

มะ  มีเมืองสําคัญหลายเมือง เชน สะเทิม ทวันเท ทะละ 

และหงสาวดี ซ่ึงตางเปนอสิระตอกนั โดยมีเมืองสะเทิม

เปนศูนยกลางของอาณาจักรมอญท่ีเจริญรุงเรืองกวา
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อาณาจักรอืน่ในบรเิวณใกลเคียง ทัง้ทางดานวฒันธรรม 

ศาสนา และการคา (สุภรณ, 2527) แตอาณาจักรในอดีต

นัน้มิไดแยกออกจากกนัโดยชดัเจน มีพืน้ท่ีซอนทบัและ

ลืน่ไหลไปตามศูนยกลางของอํานาจ บางคร้ังขยายใหญ

กินพื้นที่กวางครอบคลุมเมืองเล็กเมืองนอย บางครั้ง

กลายเปนอาณาจักรขนาดเล็ก เม่ือเมืองเล็กเมืองนอย

ที่อยูภายใตอํานาจต้ังตนเปนอิสระ หรือเปลี่ยนไปเขา

รวมกับอาณาจักรอื่น ซ่ึงข้ึนอยูกับความสามารถของ

ผูนําอาณาจักร สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ในขณะน้ัน

 อาณาจักรมอญรุงเรืองมาเปนเวลานับพัน

กวาปดวยความรมเย็น ชนชาติมอญมีความสามารถ

ในวิทยาการดานตางๆ มากมาย ซ่ึงพบหลักฐานได

จากศิลปกรรม สถาปตยกรรม และบันทึกจากคัมภรีใบ

ลาน ภาษามอญโบราณท่ีจารึกเร่ืองราวของวิทยาการ

หลากหลายท่ีบงชีถ้งึภมิูปญญาอันปราดเปร่ืองของชาว

มอญแตโบราณ รวมทั้งชาวมอญยังมีความรูทางดาน

การเกษตร และเปนผูริเริ่มระบบชลประทานในลุมน้ํา

อิระวดีทางตอนกลาง

 ชนชาติมอญมิใช ชา ตินักรบและมิได 

เตรียมตัวเพื่อการสงคราม ในประวัติศาสตรจึงพบ

วาอาณาจักรมอญถูกรุกรานจากพมาอยูเสมอ (พมา

เปนชาตินักรบเชื้อสายธิเบตท่ีอพยพมาจากทางเหนือ

และเม่ือไดต้ังอาณาจักรพุกามข้ึนก็เริ่มรุกรานมอญ) 

เพราะพื้นท่ีของอาณาจักรมอญเปนที่ราบลุมท่ีอุดม

สมบูรณของลุมน้ําอิระวดีและมีการติดตอคาขายกับ

ตางประเทศทางทะเล อาณาจักรมอญจึงเปรียบเสมือน

อูขาวอูนํ้าท่ีพมาตองการ นอกจากนั้นมอญยังต้ังอยู

ระหวางไทยกับพมา ซ่ึงเปนพื้นท่ียุทธศาสตรที่มีความ

สําคัญเม่ือมีการสงครามขยายอํานาจและอาณาจักร ทัง้

เสนทางยกทัพ แหลงเสบียง และกําลังคน

สภาพแวดลอมในถิ่นฐานเดิมของชาวมอญ
 ชนชาติมอญไดสรางอาณาจักรขึ้นบริเวณ

ตอนลางของประเทศพมา ซ่ึงประกอบดวยพื้นที่ราบ

ลุมดินดอนสามเหล่ียมปากแมนํ้าอันอุดมสมบูรณสาม

แหงใหญๆ คือ ที่ราบลุมดินดอนสามเหล่ียมปากแมนํ้า

อิระวดี ที่ราบลุมปากแมนํ้าสะโตงและท่ีราบลุมปาก

แมนํ้าสาละวิน ทําใหบริเวณนี้มีประชากรหนาแนน

ที่สุดในพมา โดยเฉพาะบริเวณปากแมนํ้าอิระวดีที่

ไดแยกตัวออกเปนรูปพัด กอนท่ีจะไหลลงสูอาวเมาะ

ตะมะ กอใหเกิดพื้นท่ีดินดอนสามเหล่ียมปากแมนํ้า

อันอุดมสมบูรณสูงสุดท่ีมีความหลากหลายทางดาน

ชีวภาพและมีความเหมาะสมตอการเกษตรกรรมโดย

เฉพาะการทํานาขาว  ทัง้ยังเปนแหลงปลาน้ําจืดท่ีสําคัญ

นานาชนิด ทําใหพมาเปรียบเทียบวาเปนเสมือนเสน

โลหิตใหญที่หลอเลี้ยงประเทศ

 ทีร่าบลุมดินดอนสามเหล่ียมปากแมนํา้อิระวดี

ในอดีต เปนเขตอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชนชาติ

มอญ กอนที่พมาจะแผอิทธิพลลงมาครอบคลุมบริเวณ

พื้นท่ีเหลาน้ีไวไดท้ังหมด ดวยความเหมาะสมใน

ดานทําเลท่ีต้ังและลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความอุดม

สมบูรณของดิน พันธุพืชและทรัพยากรธรรมชาติ  

นอกจากน้ีมอญยังเปนชนชาติหนาดานแรกๆ ที่รับเอา

ความเจริญรุงเรืองทางดานวัฒนธรรมมาพรอมๆ กับ

พระพุทธศาสนาท่ีเผยแพรเขามาจากอินเดีย ซ่ึงเขามา

มีอิทธิพลและมีบทบาทตอวิถีชีวิตและสังคมชาวมอญ  

กอนถายทอดวิทยาการอันรุงโรจนนี้ใหกับพมาและ

ชนชาติอื่นๆ ในเอเซียอาคเนย โดยเฉพาะอิทธิพลทาง

ดานพระพทุธศาสนาน้ันไดหยัง่รากลกึลงในสังคมของ

พมาผสมผสานกับความเช่ือปรากฏการณทางธรรมชาติ 

และผีสางเทพยดา จนหลอหลอมใหเกิดจารีตและ

ประเพณีเพื่อใหสามารถดํารงวิถีชีวิตไดอยางรมเย็น

สงบสุขสอดคลองกับความเปนไปของธรรมชาติและ

สภาวะแวดลอม ดังน้ัน เม่ือความอุดมสมบูรณของผืน

แผนดินผนวกกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาท่ีสอดประสานไปกับประเพณีและ

วิถีความเช่ือของสังคมท่ีสอดคลองกับการอนุรักษ

ธรรมชาติ   จึงทําใหพมายังคงความอุดมสมบูรณและ

เต็มไปดวยความหลากหลายทางดานชีวภาพกระท่ัง
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ปจจุบัน (สามารถ ม.ป.ป.)

การตั้งถ่ินฐานของชาวมอญในประเทศไทย    
 พงศาวดารท้ังของพมาและของไทย ยืนยัน

วาอารยธรรมมอญรุงเรืองในพมาตอนลางกอนพุทธ

ศตวรรษท่ี 14 แตขาดหลักฐานในสวนรายละเอียดทาง

ฝงพมา ทั้งน้ีเน่ืองจากการขุดคนและศึกษาหลักฐาน

โบราณคดีทางพมามีนอย ซ่ึงในบริเวณพมาตอนลาง

ในปจจุบันยังไมเคยมีการขุดคนหรือการศึกษาท่ีเปน

ระบบ หลักฐานทางโบราณคดีสวนใหญจึงถูกพบใน

ประเทศไทย ทําใหนักวิชาการสวนใหญสันนิษฐานวา

อารยธรรมมอญยุคแรกเร่ิมอยูท่ีลุมแมนํา้เจาพระยา แต

มีความเปนไปไดวาท้ังลุมแมนํา้เจาพระยาและทางพมา

ตอนลางเปนแหลงอารยธรรมที่เจริญรุงเรืองควบคูกัน

มา (Guilon, 1999)

 ในลุมน้ําเจาพระยาพบอาณาจักรเกาแกซ่ึง

สืบเน่ืองกับแหลงอารยธรรมต้ังแตยุคเหล็ก เรียกตาม

หลักฐานจีนวาทวารวดี คําวา “ทวารวดี” มาจากช่ือท่ี

ปรากฏบนเหรียญเงิน 2 เหรียญ ซ่ึงพบท่ีพระปฐมเจดีย

ในจังหวัดนครปฐม และท่ีอินทรบุรี เปนคําจารึกภาษา

สันสกฤตวา “ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ”  มีความหมาย

วา “พระเจาศรีทวารวดีผูมีบุญอันประเสริฐ” (ธิดา, 

2545) และมีนักวิชาการบางทานสรุปวาประชากรของ

อาณาจักรนี้เปนมอญ แมวาประชากรของทวารวดีใน

ลุมน้ําเจาพระยา รวมท้ังลุมน้ําปงตอนบนคือหริภุญ

ไชย คงไมใชกลุมชาติพันธุเดียวแตคงมีชนชาติอื่นๆ 

ปะปนอยูดวย แตไมอาจปฏิเสธไดวาวัฒนธรรมมอญ

เปนวัฒนธรรมท่ีโดดเดนวัฒนธรรมหน่ึงในอาณาจักรน้ี  

และถือไดวาภาษามอญเปนภาษาท่ีสูง (การใชภาษาใน

ระดับยากท่ีตองการความสละสลวย) อทิธิพลของทวาร

วดียงัไดแผขยายไปท่ัวประเทศไทย รวมถงึกัมพชูาและ

ลาว ซ่ึงนอกจากสกุลชางอันเปนผลงานตามลักษณะ

ขนบนิยมของทวารวดีตามช่ือทีน่กัประวัติศาสตรศิลปะ

ไดเรยีกชือ่ศิลปะแบบมอญในชวงเวลาน้ีแลว นาจะเปน

ไปไดวาทวารวดียังเปนส่ือกลางท่ีสงตออารยธรรม

ดานอ่ืนๆ ระลอกใหมๆ เชน พุทธศาสนาหลายนิกาย 

วรรณคดีทางพุทธศาสนา และการเขียนลายลักษณ

อักษร (นิธิ, 2547)

 ทามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในลุม

นํ้าเจาพระยา โดยการเขามาของอิทธิพลเขมรท้ังใน

ทางวัฒนธรรมและการเมืองเปนครั้งคราว รวมท้ังการ

เขามามีอํานาจสูงเดนของวัฒนธรรมไทย ประชาชน

กลุ มชาติพันธุมอญในรุ นนี้โดยสวนใหญไดผสม

กลมกลืนเขาไปกับประชากรที่มีความหลากหลายใน

ทองถิ่นตางๆ จนสูญส้ินอัตลักษณมอญของตนเอง

ไป วัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเดนท่ีเปนมอญกลับไปมี

ศูนยกลางอยูในลุมน้ําอิระวดีและสาละวินตอนลาง

แตเพียงพื้นท่ีเดียว ทั้งน้ีประชาชนพื้นถิ่นของลุมน้ํา

เจาพระยาตอนลาง รวมไปถึงชาวลัวะและคนเมืองใน

ลุมน้ําปงตอนบนไดกลายเปนคนไทยท่ีสุด และคน

เมืองทั้งหมดลวนมีเช้ือสายมอญอยูในตัวมากบางนอย

บาง (นิธิ, 2547)

 เน่ืองจากชาวมอญท่ีผสมกลมกลืนเขาไปกับ

กลุมคนอ่ืน  ๆในสมัยทวารวดแีลว ยงัมีการอพยพของมอญจาก

พมาเขาสูไทยหลายระลอก มีหลกัฐานกลาวถึงเปนครัง้

แรกใน พ.ศ. 2082 (สมัยสมเด็จพระชยัราชาธิราช) เม่ือพระ

เจาตะเบงชเวต้ีทาํสงครามชนะ มีอาํนาจเหนืออาณาจักร

หงสาวดี ชาวมอญจํานวนมากพากันอพยพหลบหนเีขา

มายังราชอาณาจักรไทย และมีการอพยพเขามาอยาง

ตอเนื่องอีกหลายครั้ง จนถึง พ.ศ. 2367 (สมัยพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว) ถือเปนการอพยพเขามา

อยางเปนทางการคร้ังสุดทาย เนื่องจากอังกฤษเริ่มทํา

สงครามกับพมา องักฤษเขายดึครองบรเิวณท่ีเปนเมือง

เกาของมอญ และผนวกเขาเปนจงัหวดัหนึง่ของอนิเดีย

 ชาวมอญท่ีอพยพออกจากดินแดนพมาน้ัน 

สาเหตุทีสํ่าคัญคือการตกอยูภายใตอาํนาจการปกครอง

ของพมา ถูกบีบค้ันทางการเมือง ความเดือดรอนจาก

การถูกกดข่ี เกณฑแรงงานไปใชในการกอสราง ทาํการ

เกษตรรวบรวมเสบียงอาหารใหกองทัพพมากอนการ

ยกทัพเขาทําสงครามกับชาติตางๆ มากกวาจะเปน
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ความเดือดรอนจากเร่ืองการทํามาหากินหรือเพราะ

ประชากรเพิ่มจํานวนสูงข้ึน จนประสบปญหาท่ีทํากิน

มีผลผลิตไมเพียงพอ ทั้งน้ีเพราะภูมิประเทศของมอญ

มีความอุดมสมบูรณ และเปนเมืองทาคาขายท่ีสําคัญ 

สภาพเศรษฐกิจจึงอยูในระดับม่ังค่ังไมเดือดรอน สวน

การท่ีชาวมอญเลือกอพยพเขามาไทยเปนหลกัมากกวา

ประเทศเพ่ือนบานอ่ืนๆ นั้น เน่ืองจากพื้นท่ีของมอญ

และไทยตอเนื่องกัน สภาพภูมิอากาศคลายคลึงกัน 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีอาหารการกิน วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมประเพณีก็เหมือนกัน ที่สําคัญคือ นับถือ

ศาสนาพุทธเชนเดียวกัน จึงสามารถปรับตัวไดงาย

เม่ือเขามาอยูในไทย ประกอบกับไทยมีความรูสึกเปน

มิตร ไมมีนโยบายกีดกันชาวมอญ รวมท้ังพระมหา

กษัตริยไทยยนิดีตอนรบัชาวมอญใหเขามาพึง่พระบรม

โพธิสมภารเสมอ ชาวมอญเหลาน้ีทราบดีวามอญท่ีได

อพยพเขามากอนหนาน้ัน ลวนไดรับการปฏิบัติอยางดี

 การต้ังถ่ินฐานของชาวมอญที่มีการเคลื่อน

ยายเขามาในประเทศไทยต้ังแตสมัยอยุธยามาถึงสมัย

รัตนโกสินทร มักต้ังบานเรือนอยูตามริมน้ํา ซ่ึงแบง

เปนกลุมใหญๆ ไดแก

 - ลุมน้ําเจาพระยา เชน กรุงเทพฯ  นนทบุรี  

ปทุมธานี  อยุธยา และสมุทรปราการ

 - ลุมน้ําแมกลอง และบริเวณระหวางแมนํ้า

แมกลองกับชายแดนไทย - พมา เชน ราชบุร ีกาญจนบุรี

 - บริเวณระหวางลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ํา

แมกลอง เชน สมุทรสาคร และนครปฐม

 - บรเิวณภาคเหนอืตามลุมน้ําปง เชน เชยีงใหม 

ลําปาง และลําพูน

 นอกจากน้ียงัพบวามีกระจัดกระจายเปนกลุม

เล็กๆ ในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี  ฉะเชิงเทรา  

นครราชสมีา  ชมุพร  ระนอง และสุราษฎรธานี (ปรานี, 

2536) 

มอญปากลัด

 มอญปากลัดหรอืมอญทรงคนองเปนชือ่เรยีก

ชุมชนมอญท่ีอาศัยอยูในอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ สืบเช้ือสายมาจากชาวมอญท่ีอพยพเขา

มายังราชอาณาจักรไทย 2 ครั้ง คือครั้งแรก พ.ศ. 2317 

ในสมัยกรุงธนบุรี ซ่ึงมีเจาพระยามหาโยธา (เจง) เปน

หัวหนา ซ่ึงครั้งน้ันพระบาทสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช ทรงโปรดฯ ใหต้ังหลักแหลงในเมืองสามโคก

และปากเกรด็ ตอมาไดโปรดใหยายครวัมอญ  กลุมน้ีไป

อยูดูแลปอมและเมืองนครเข่ือนขันธ สวนครั้งท่ี 2 เกิด

ข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย 

รัชกาลท่ี 2 พ.ศ. 2358 ซ่ึงในคร้ังน้ันเกิดจากการท่ีชาว

มอญไมพอใจในพระเจาประดุงของพมา จงึกอกบฏข้ึน

ทีเ่มืองเมาะตะมะ แตถกูปราบปรามอยางทารุณตองหนี

เขามายังเมืองไทย นับเปนการอพยพครั้งใหญที่สุดใน

ประวัติศาสตร เปนจํานวนท้ังส้ินราว 40,000 คน และ

จากการอพยพ 2 ครั้งน้ีเองไดสืบทอดมาเปนชาวไทย

เชื้อสายมอญปากลัดในปจจุบัน อนึ่งการอพยพเขามา

ของเจาพระยาเจงในขณะน้ันบานเมืองไทยเพ่ิงฟน

ตัวจากการเสียกรุง พลเมืองไทยยังมีนอย รัฐตองการ

แรงงานทําการเกษตรและปองกนัประเทศ ชาวมอญจงึ

กลายเปนกําลังสําคัญของกรุงธนบุร ีพระเจาตากสินจึง

ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระยาเจงยกไพรพล

ไปอยูทีเ่มืองปากเกร็ดคอยสกัดพมาท่ีอาจยกเขามาทาง

ทิศเหนือ รวมท้ังดูแลดานขนอนท่ีเมืองนนทบุรี ตอมา

บานเมืองตระหนักถึงพิษภัยทางทะเล โดยเฉพาะชาติ

ตะวันตกท่ีมีอาวุธยุทโธปกรณที่มีแสนยานุภาพมาก 

จึงไดมีการสรางเมืองนครเข่ือนขันธ และโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหพวกพระยาเจงอพยพมาดูแลเมือง

นครเข่ือนขันธดังกลาว

 คําวาปากลัด เปนคําเรยีกนครเขือ่นขนัธแบบ

พื้นบาน ดวยเหตุผลที่วาเมืองน้ีอยูระหวางปากคลอง 2 

คลอง คือ ทศิใตดานปากแมนํา้เจาพระยาไดแกคลองลดั

หลวง ซ่ึงเปนคลองขดุในสมัยรชักาลที ่2 และคลองลดั

โพธิท์างดานเหนือ ซ่ึงเปนคลองขุดเม่ือสมัยอยธุยาตอน
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ปลาย มอญท่ีมาอยูอาศัยบริเวณปากลัดน้ีไดแยกยายกัน

อยูเปนหมูบาน เทาท่ีคนพบและมีหลักฐานอางอิงน้ัน

มีจํานวน 16 หมูบาน ใน 4 ตําบล ซ่ึงจะมีคําวากวาน 

แปลวาหมูบาน นาํหนา แตละกวานต้ังช่ือเดิมตามถ่ินท่ี

ตนเคยอยูในเมืองมอญ บางแหงก็ต้ังชือ่ใหมตามสภาพ

ภูมิศาสตรในท่ีต้ังใหม เชน หมูบานทรงคนอง มาจาก

คําวา ดาด ฮะเนิง แปลวา นํ้าเค็ม เพราะต้ังอยูริมแมนํ้า

เจาพระยาท่ีมีนํ้าเค็มข้ึนถึง

 ความเปนอยู ของชาวมอญปากลัดก็เชน

เดียวกันกับมอญโดยท่ัวๆ ไป กลาวคือ ชอบอยูรวมกัน

เปนกลุม มีการดําเนินชวีติท่ีเรยีบงาย ไมชอบเบียดเบียน

ใคร แตกอนผูชายมีสิทธิเหนือกวาผูหญิงในทุกๆ ดาน

ตามทัศนคติที่วาผูชายสามารถบวชเรียนได ผูเปนพอ

จะไมใกลชดิกับลูกผูหญงิ แมแตพีช่ายก็ไมใกลชดินอง

สาวเชนเดียวกัน เพราะถือวาผูชายจะตองเปนหลักของ

ครอบครัวจึงตองรูจักวางตัวใหเหมาะสม

 ลกัษณะการต้ังบานเรือนในระยะแรกท่ีมอญ

ไดยายมาอยูที่ปากลัด การสรางบานจะมีลักษณะทรง

เต้ีย มีเพิงยื่นไปทางหนาบาน ฝาบานสวนใหญจะทํา

ดวยไมไผที่เรียกวา ฝาขัดแตะ หลังคามุงจาก ตอเม่ือมี

ฐานะดีข้ึนจึงเปล่ียนมาเปนทรงไทยและเปนท่ีนยิมกัน

โดยท่ัวไปจนถึงปจจุบัน

 อาชีพหลักของมอญปากลัด คือ การทํานา 

เหมือนที่ยังอยูในพมาตอนใต เม่ือยังมาอยูเมืองไทย

ก็ยังคงยึดอาชีพที่ตนถนัด แตพื้นท่ีที่ปากลัดน้ันไม

เหมาะแกการทํานา ดังน้ันคนมอญจึงตองแสวงหาท่ี

ทํากินใหม ซ่ึงสวนมากเปนแถบอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ครั้นเม่ือเสร็จส้ินฤดูทํานาก็จะกลับมา

พักผอนท่ีบานปากลัด ไมนิยมทําไรหลังจากเก็บเก่ียว

แลว แตนิยมการสานเส่ือกกทุกครัวเรือนเพ่ือเก็บไว

ใชเองและ จําหนายบาง สวนในปจจุบันเด็กมอญรุน

ใหมไมวาชายหรอืหญงิ ตางก็มีโอกาสในการศึกษาเทา

เทียมกัน ดังน้ัน นอยคนนักท่ียังคงยึดอาชีพทํานา แต

กลบัมาเขารับราชการพลเรือน รบัราชการทหาร ตํารวจ 

ประกอบอาชีพสวนตัวหรือรัฐวิสาหกิจก็มีเปนจํานวน

มาก

 ในดานอาหารการกิน นับวาคนมอญปากลัด

สามารถปรับตัวเขากับคนไทยไดเปนอยางดี ลักษณะ 

ของอาหารก็มีประเภทตางๆ เชน ยํา ผัด ทอด นํ้าพริก 

และปลารา มีแกงบางชนิดท่ีคนมอญนิยมรับประทาน

กันมาก ไดแก แกงสมใบกระเจ๊ียบ แกงสมลูกมะตาด 

แกงสมลูกมะส้ัน แกงปลาลูกโยน สวนขนม ไดแก 

กวันกว่ี (ขนมเทียน) กวันอะเว้ียก (ขนมเบ้ือง) และ

กวานฮะกอ (ขนมกาละแม) (สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ ม.ป.ป.)

 ชาวมอญมีความเล่ือมใสศรัทธาในพุทธ

ศาสนาอยางสูงและลึกซ้ึง ขณะเดียวกันก็นับถือผี

บรรพบุรุษ และอํานาจเหนือธรรมชาติอื่นๆ อีกดวย 

ทําใหเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอยางท่ีไดรับ

การถายทอดมาจากบรรพบุรุษ เพื่อเปนแนวทางช้ีแนะ

ในการดําเนินชีวิต ซ่ึงทําใหประเพณีและความเช่ือ

ตางๆ ยังคงไดรับการสืบทอดและมีความม่ันคงเร่ือย

มา สําหรับชุมชนมอญปากลัดมีประเพณีท่ีโดดเดน 

ซ่ึงอาจแตกตางจากชุมชนมอญที่อื่นบางตามสภาพ

พื้นท่ีและลักษณะของชุมชน สวนใหญเปนประเพณีที่

เก่ียวของกับศาสนา โดยแบงออกไดเปน  5 ประเภท  คือ  

(ฉววีรรณ ม.ป.ป., ประพนัธพงษ ม.ป.ป.  และสํานักงาน

เทศบาลเมืองพระประแดง, 2550)

   1) ประเพณีที่เกี่ยวของกับศาสนา ไดแก 

ประเพณีสงขาวสงกรานต  ประเพณีแหหงส-ธงตะขาบ 

และประเพณีค้ําตนโพธิ์ ประเพณีปลอยนก ปลอยปลา 

ประเพณีเติมน้ํามันตะเกียง ประเพณีตักบาตรนํ้าผึ้ง 

ประเพณีถวายสลากภัตต

   2) ประเพณีที่เกี่ยวกับความเช่ือ พบวามีอยู 

2 ประเพณี ซ่ึงประเพณีทีย่งัคงตามธรรมเนียม มีเฉพาะ

ประเพณีราํผเีจาพอเวขะราว เทาน้ัน  สวนประเพณีราํผี

ไดมีการเปล่ียนแปลง ตามสภาวะทางสังคมแลว

 3) ประเพณีท่ีเชื่อมโยงกับชีวิต ไดแก 

ประเพณีการเกิด การบวช แตงงาน การทําศพ

   4) ประเพณีดานนันนทนาการ ไดแก 
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ประเพณกีารเลนสะบา (บอน) ประเพณกีารเลนสะบาทอย

 5) ประเพณีการแตงกาย  ผูชายสวมเส้ือผาตาม

สมัยนิยม แตสวนใหญผูสูงอายุนิยมนุงโสรง ยกเวนใน

งานประเพณี มีการใชผาท่ีเรียกวา “หยาดอะหล่ัว” แต

สวนใหญมักเปนผาขาวมาพาดหรือคลองไหล สวน

เอกลักษณของฝายหญิงคือการไวผมยาวและเกลามวย

ผม ที่มวยผมจะประดับดวยเครื่องประดับ 2 ชนิด คือ 

ชิ้นหน่ึงมีลักษณะคลายเกือกมา เรียกวา “อะนดชก” 

ใชเสียบแนวต้ัง อีกชิ้นหน่ึงลักษณะคลายใบไผเรียก

วา“หะเลียงชก”  ใชเสียบแนวนอน เวลาท่ีไปงาน

บุญหรือไปงานตางๆ สาวมอญจะประดับมวยผมดวย

ดอกไมหรือลูกปดท่ีมีพูหอยหลากสีสวยงามเรียกวา  

“แหมะแกวปาวชก” 

การปลกูตนไมตามบานเรอืนของชาวมอญปากลดั
 จากการสังเกตและสัมภาษณชุมชนมอญ

ที่อาศัยอยูในหมู 7 หมู 8 และหมู 9 ตําบลทรงคนอง 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในคร้ังน้ี 

พบจํานวนพันธุไมท่ีปลูกตามบานท้ังส้ิน 166 ชนิด 

(70 วงศ) (Table 1) โดยจําแนกตามวิสัยพืช ไดเปน ไม

ตน 28 ชนิด ไมตนขนาดเล็ก 24 ชนิด ไมพุม 28 ชนิด 

ไมพุมก่ึงไมตนขนาดเล็ก 2 ชนิด ไมพุมก่ึงไมตน 12 

ชนิด ไมพุมขนาดเล็ก 6 ชนิด ปาลม 7 ชนิด ไผ 3 ชนิด 

ไมเถา 19 ชนิด ไมลมลุก 24 ชนิด ไมเถาลมลุก 1 ชนิด 

กลวยไมที่เกาะอาศัยอยูบนตนไม 3 ชนิด เฟน 6 ชนิด 

และไมลมลุกท่ีอาศัยอยูในน้ํา 3 ชนิด

 จากการสัมภาษณ การใชประโยชนจากตนไม

ที่ปลูกตามบานเรือนของชุมชนมอญดังกลาว พบวา

มีวัตถุประสงคในการใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

หลายรูปแบบ แตเม่ือนํามาพิจารณารวมกับความ

สัมพนัธทางสังคมท่ีเกดิข้ึนจากคนในชุมชนทีเ่กีย่วของ

กับความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ 

และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ ซ่ึงเปนสวนสําคัญตอ

การอยูรวมกนัภายในพืน้ท่ีวฒันธรรมเดียวกนั (ศรศัีกร, 

2522) จึงสามารถจําแนกการใชประโยชนจากความ

หลากหลายของชนิดพันธุไมกับความสัมพันธที่เก่ียว

เน่ืองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนมอญปากลัด ดังน้ี

 1) เพื่อการตอบสนองความตองการของ

ตนเองในฐานะปจเจกบุคคล (individual) เพื่อการ

บริโภค ใชเปนสมุนไพร การใชสอยในครัวเรือน 

การนํามาประดับรางกาย และบางสวนมีจําหนาย 

เปนตน ซ่ึงการใชประโยชนในลักษณะน้ีไดรับการ

ถายทอดเปนวัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีเกี่ยวของกับ

อาหารการกิน การรักษาโรค อาชีพ และการแสดงออก

ซ่ึงบุคลิกลกัษณะเฉพาะตน ตนไมทีป่ลูกสวนใหญจงึมี

ความผูกพนัใกลชดิกับครัวเรือนของชาวมอญ มีจาํนวน 

66 ชนิด เชน ขา จําป ชมพูมะเหม่ียว ตะลิงปลิง มะกรูด 

มะขาม มะตาด มะพราว มะมวง สะเดา สมโอ และมะ

ผูมะเมีย เปนตน

 2) เพื่อปรับสภาพแวดลอม (environmen-

tal) เปนการปลูกตนไมโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมและ

บุคคลภายนอก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสวยงาม

แกผูพบเห็น เพื่อปรับสภาพแวดลอมใหมีความรมรื่น 

ใหกลิ่นหอม ตนไมท่ีปลูกบางสวนเปนไปตามสมัย

นิยมและสภาพพื้นท่ี พบจํานวน 122 ชนิด เชน ฝายคํา 

ราชพฤกษ ชบา ชวนชม ลําพู ขอย ตะขบฝร่ัง มะลิลา 

โมก เตยหอม ปบ ประดูบาน พทุธรักษา วาสนา เปนตน

 3)   ปลกูตามความเช่ือหรอืสิง่เหนือธรรมชาติ 

(supernatural) ชาวมอญมีวัฒนธรรมท่ีผูกพันใกลชิด

กับพุทธศาสนาและการเคารพผีบรรพบุรุษ ซ่ึงไดรับ

การถายทอดมาจากบรรพชน ทําใหเกิดลักษณะนิสัย

ออนนอมถอมตนตอธรรมชาติและส่ิงเหนือธรรมชาติ 

ความเช่ือดังกลาวมีการนําตนไมมาใชเปนสัญลักษณ 

ซ่ึงเปนภูมิปญญาในการปรับตัวเขากับธรรมชาติและ

เชือ่มโยงจิตใจผูคนในชุมชนใหอยูรวมกันอยางสงบสุข 

พนัธุไมทีพ่บมจีาํนวน 12 ชนดิ ไดแก กหุลาบแดง กวน

อิม เข็มพวงขาว เข็มแดง จําป โมกใหญ พิกุล พูระหง 

เฟองฟา วานส่ีทิศ มะลิวัลย และรัก

 เม่ือพิจารณาการใชประโยชนความหลาก
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Table 1   Number of plants species related to Mon life classifi ed by plant habit.
         number of plants species 
  that applied to the
  relation of Mon life
No.  Habit/  Genus and sspecies  Family
 Thai name

  
 

Tree (ไมตน)  16  17 21 2

 1  กระทอน Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. MELIACEAE / /

 2 กาสะลองคํา  Radermachera ignea (Kurz) Steenis BIGNONIACEAE  /

 3 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE /

 4 ขอย  Streblus asper Lour. MORACEAE / /

 5 ข้ีเหล็ก  Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby LEGUMINOSAE / /

 6 จําป  Michelia alba DC. MAGNOLIACEAE / / /

 7 ชะมวง  Garcinia nigrolineata Planch.ex T.Anderson GUTTIFERAE /

 8 ทองกวาว  Butea monosperma (Lam.) Taub. LEGUMINOSAE   /

 9 ทองหลางปา Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. LEGUMINOSAE / /

 10 บัวสวรรค  Gustavia gracillima Miers LECYTHIDACEAE  /

 11 ประดูบาน  Pterocarpus indicus Willd. LEGUMINOSAE  /

 12 ประสักแดง Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. RHIZOPHORACEAE  /

 13 ปบ  Millingtonia hortensis L.f. BIGNONIACEAE  /

 14 พิกุล  Mimusops elengi L. SAPOTACEAE / / /

 15 มะกอก  Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE /  

 16 มะขวิด  Limonia acidissima L. RUTACEAE /  

 17 มะขาม  Tamarindus indica L. LEGUMINOSAE / / 

 18 มะตาด  Dillenia indica L. DILLENIACEAE / / 

 19 มะมวง  Mangifera indica L. ANACARDIACEAE / / 

 20 โมกแดง  Wrightia dubia (Sims) Spreng. APOCYNACEAE  / 

 21 ราชพฤกษ  Cassia javanica L. subsp. agnes (de Wit) K.Larsen LEGUMINOSAE  / 

 22 ลําพู  Sonneratia caseolaris (L.) Engl. SONNERATIACEAE  /

 23 ลําไย  Dimocarpus longan Lour. subsp. longan var. longan  SAPINDACEAE /  

 24 สะเดา  Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton MELIACEAE /  

 25 สัตบรรณ  Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE / / 

 26 หางนกยูงฝรั่ง  Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. LEGUMINOSAE  / 

 27 หูกวาง  Terminalia catappa L. COMBRETACEAE /  

 28 เหลืองปรีดียาธร Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore BIGNONIACEAE  / 

In
di

vi
du

al

en
vi

ro
nm

en
t 

su
pe

rn
at

ur
al



วารสารวนศาสตร์ 31 (1) : 87-104 (2555) 97

Table 1   (Cont.)
         number of plants species 
  that applied to the
  relation of Mon life
No.  Habit/  Genus and sspecies  Family
 Thai name

  
 Tree (ไมตน)  16  17 21 2

  1 ตะขบฝร่ัง  Muntingia calabura L. TILICEAE / /
 2 ตะลิงปลิง  Averrhoa bilimbi L. OXALIDACEAE / /
 3 นอยหนา Annona squamosa L. ANNONACEAE /
 4 ฝรั่ง Psidium guajava L. MYRTACEAE / /
 5 ฝายคํา  Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. BIXACEAE  /
 6 พุดจีบ  Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE  /
 7 โพทะเล Thespesia populneoides Soland ex.Correa (Roxb.) Kostel.  MALVACEAE  /
 8 มณฑา  Magnolia liliifera (L.) Baill. MAGNOLIACEAE  /
 9 มะกรูด Citrus hystrix DC. RUTACEAE /
 10 มะดัน  Garcinia shomburgkiana Pierre GUTTIFERAE /
 11 มะนาว  Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle) RUTACEAE /
 12 มะเฟอง Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE /
 13 มะยม  Phyllanthus acidus (L.) Skeels EUPHORBIACEAE /
 14 มะละกอ Carica papaya L. CARICACEAE /
 15 โมก  Wrightia pubescens R.Br.  APOCYNACEAE  /  
 16 โมกมัน  Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE  /  
 17 โมกใหญ  Holarrhena pubescens Wall. ex. G.Don  APOCYNACEAE  / /
 18 ยอบาน  Morinda citrifolia L. RUBIACEAE / 
 19 ยี่เขง  Lagerstroemia indica L. LYTHRACEAE  / 
 20 รัก  Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T.Aiton ASCLEPIADACEAE  / / 
 21 ลั่นทมขาว Plumeria obtusa L. APOCYNACEAE / / 
 22 วาสนา  Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. DRACAENACEAE  /
 23 สมซา Citrus aurantium L. var. aurantium RUTACEAE /   
 24 สมโอ Citrus maxima (Burm.f.) Merr. RUTACEAE /  
 Shrub (ไม้พุ่ม) 17 7 23 3

 1 กวนอิม Dracaena sanderiana Hort. Sander ex Mast.   DRACAENACEAE   /
 2 กาหลง  Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE  /
 3 กุหลาบมอญ  Rosa damascena Mill. ROSACEAE  /
 4 โกสน  Codiaeum variegatum Blume EUPHORBIACEAE   /
 5 เข็ม  Unknown sp. RUBIACEAE  /
 6 เข็มชมพู  Unknown sp. RUBIACEAE  /  

In
di

vi
du

al

en
vi

ro
nm

en
t 

su
pe

rn
at

ur
al



Thai J. For. 31 (1) : 87-104 (2012)98

Table 1   (Cont.)
         number of plants species 
  that applied to the
  relation of Mon life
No.  Habit/  Genus and sspecies  Family
 Thai name

 Tree (ไมตน)  16  17 21 2

 7 เข็มแดง  Ixora  lobbii King & Gamble RUBIACEAE  / / 
 8 เข็มเศรษฐี  Ixora macrothyrsa Teijsm. & Binn.  RUBIACEAE  /
 9 เข็มเหลือง  Unknown sp. RUBIACEAE  /
 10 ชวนชม  Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. APOCYNACEAE  /
 11 ชาดัด Carmona retusa (Vahl) Masam. BORAGINACEAE   /
 12 เตยหอม  Pandanus amaryllifolius Roxb. PANDANACEAE / /
 13 ทับทิม  Punica granatum L. var. granatum PUNICACEAE / 
 14 เทียน  Lawsonia inermis L. LYTHRACEAE  / 
 15 นางกวัก Pedilanthus  tithymaloides (L.) Poit. EUPHORBIACEAE   /
 16 แปะตําปง Gynura sp. ASTERACEAE / 
 17 พุดน้ําบุศย Gardenia carinata Wall. RUBIACEAE  / 
 18 พูระหง   Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. MALVACEAE  / / 
 19 มะเขือพวง  Solanum torvum Sw. SOLANACEAE / 
 20 มะผูมะเมีย  Cardyline fruticosa (L.) Gopp. AGAVACEAE / / 
 21 มาลัย  Ixora pendula Jack   RUBIACEAE  / 
 22 มิกกี้เมาส Ochna kirkii Oliv. OCHACEAE  /  
 23 ยี่โถ  Nerium oleander L. APOCYNACEAE  / 
 24 ราชาวดี  Buddleja paniculata Wall. BUDDLEJACEAE  / 
 25 เล็บครุฑ  Polyscias fruticosa (L.) Harms  ARALIACEAE / / 
 26 หนมุานประสานกาย  Schefflera leucantha R. Vig. Vietnam. ARALIACEAE / 
 27 หยก Euphorbia lactea Haw. EUPHORBIACEAE  / 
 28 หางนกยูงไทย  Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. LEGUMINOSAE  / 
  
Shrub/Shrubby Tree (ไมพุมกึ่งไมตนขนาดเล็ก) 2 1 2 -
  

 1 กระดังงาสงขลา Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. ANNONACEAE 
   fruticosa (Craib)  Corner   /
 2 กระถิน  Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit LEGUMINOSAE / /
 Shrubby/Tree (ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น) 9 5 10 2 

 1 กระบองเพชร   Cereus hexagonus Mill. CACTACEAE   /
 2 กลวยพัด  Ravenala madagascariensis Sonn. STERLITZIACEAE  /
 3 กุหลาบแดง Rosa sp. ROSACEAE  / /
 4 แกว  Murraya paniculata (L.) Jack. RUTACEAE / /
 5 แกวมังกร  Hylocercus undatus (Haw) Brit. & Rose. CACTACEAE / /
 6 เข็มพวงขาว Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don RUBIACEAE  / /
 7 จันทนผา  Dracaena loureiri Gagnep. DRACAENACEAE  /
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Table 1   (Cont.)
         number of plants species 
  that applied to the
  relation of Mon life
No.  Habit/  Genus and sspecies  Family
 Thai name

 
 8 ชบา  Hibiscus rosa-sinensis L. MALVACEAE  /
 9 ชบาซอน  Hibiscus rosa-sinensis L. MALVACEAE  /
 10 ชมพู  Syzygium sp. MYRTACEAE /
 11 ชมพูมาเหม่ียว   Syzyguim malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE / /
 12 ชํามะเลียง  Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. SAPINDACEAE /   

 Undershrub (ไมพุมขนาดเล็ก) 4 5 1 - 

 1 กะเพรา  Ocimum tenuiflorum L. LABIATAE /
 2 พริกกะเหรี่ยง Capsicum frutescens L. SOLANACEAE /
 3 พริกข้ีหนู  Capsicum frutescens L. var. frutescens SOLANACEAE / 
 4 มะอึก  Solanum stramonifolium Jacp. SOLANACEAE /
 5 วานหม่ืนป  Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott var. seguine   ARACEAE   /
 6 เหงือกปลาหมอ  Acanthus ebracteatus Vahl. ACANTHACEAE /
 Palm (ปาลม)  2 5 -
  
 1 จั๋ง Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex Rehder PALMAE  /
 2 จาก Nypa fruticans Wurmb. PALMAE  /
 3 เตาราง Caryota bacsonensis Magalon PALMAE  /
 4 ปาลมหางกระรอก Wodyetia bifurcata AK Irvine PALMAE  / 
 5 มะพราว Cocos nucifera L. var. nucifera PALMAE  /  
 6 หมากแดง Cyrtostachys renda Blume PALMAE   / 
 7 หมากนวล Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore PALMAE  /  

 Bamboo (ไผ) 1 - 3 -
 1 ไผนํ้าเตา  Bambusa ventricosa McClure   GRAMINEAE   /
 2 ไผเลี้ยง Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. GRAMINEAE   / 
 3 ไผเหลือง  Bambusa vulgaris Schrad. ex. H. Wendl.var. vulgaris GRAMINEAE   /
 Climber (ไมเถา) 1 - 3 -

 
1 จันทรกระจางฟา Mandevilla sp. APOCYNACEAE  /

 2 นมแมว  Melodorum siamense (Scheff.) Ban ANNONACEAE  /
 3 บานบุรี  Allamanda cathartica L. APOCYNACEAE  /
 4 โปยเซียน  Euphorbia milii Des Moul. EUPHORBIACEAE  /
 5 โปยเซียนจักรพรรดิ  Euphorbia sp. EUPHORBIACEAE  / 
 6 พริกไทย  Piper nigrum L. PIPERACEAE  / 
 7 พลู  Piper betle L. PIPERACEAE /  
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Table 1   (Cont.)
         number of plants species 
  that applied to the
  relation of Mon life
No.  Habit/  Genus and sspecies  Family
 Thai name

 
 8 พลูดาง  Epipremnum aureus Engl. ARACEAE  /
 9 พวงชมพู  Antigonon leptopus Hook. & Arn. POLYGONACEAE  /
 10 ฟกขาว  Momordica cochinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE / 
 11 เฟองฟา  Bougainvillea spectabillis Willd. NYCTAGINACEAE  / / 
 12 มะลิลา  Jasminus sambac (L.) Aiton OLEACEAE  /
 13 มะลิวัลย  Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke OLEACEAE  / /
 14 มะลิวัลย  Jasminum lanceolaria Roxb. subsp. lanceolaria OLEACEAE  /
 15 รางจืด  Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE /  
 16 เล็บมือนาง  Quisqualis indica L. COMBRETACEAE  / 
 17 สายหยุด  Desmos chinensis Lour. ANNONACEAE  / 
 18 อัญชัน  Clitoria ternatea L. LEGUMINOSAE  /  
 19 โฮยา Hoya sp. ASCLEPIADACEAE  /  
 Herb (ไมลมลุก) 16 9 16 1

 1 กระเจ๊ียบแดง  Hibiscus sabdariffa L. LEGUMINOSAE / 
 2 กระเจียว Cercuma sessilis Gage ZINGIBERACEAE  / 
 3 กลวย  Musa sapientum L. MUSACEAE  /
 4 กลวยน้ําวาหอม Musa sapientum L. MUSACEAE / 
 5 กลวยบัว  Musa ornata Roxb. MUSACEAE  / 
 6 กวักเงิน Dieffenbachia oerstedii Variegata ARACEAE  / 
 7 ขา  Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE /  
 8 คุณนายต่ืนสาย Portulaca oleracea L. PORTULACACEAE   
 9 ดาหลา Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.   ZINGIBERACEAE  /
 10 ธรรมรักษา  Canna indica L. CANNACEAE / 
 12 บานไมรูโรย  Gomphrena globosa L. AMARANTHACEAE  /
 13 บานเย็น Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE  /
 14 ปูเล  Brassica sp.   CRUCIFERAE  /  
 15 เผือก  Colocasia esculenta (L.) Schott ARACEAE /  
 16 พลับพลึง Crinum asiaticun L. AMARYLLIDACEAE  / 
 17 พุทธรักษา Canna indica L. CANNACEAE  / 
 18 แพงพวย Catharanthus roseus (L.) G.Don APOCYNACEAE  /
 11 บัวบก  Centella asiatica (L.) Urb. UMBELLIFERAE  / / 
 19 ลิ้นนาคราช  Sansevieria trifasciata Prain var. trifasciata  AGAVACEAE  / 
 20 วานมหากาฬ Gynura pseudochina (L.) DC. var. hispida Thwaites COMPOSITAE  / 
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 21 วานส่ีทิศ  Hippeastrum johnsonii Bury AMARLLIDACEAE  / / 
 22 วานหางจระเข  Aloe vera (L.) Burm.f.   ASPHODELACEAE / / 
 23 สับปะรด   Ananas bracteatus Schult.f. BROMELIACEAE  / 
 24 หงอนไกไทย  Celosia argentea L. AMARANTHACEAE  /

 Herbaceous Climber (ไมเถาลมลุก) 1 1 - -

 1 มะระ Momordica charantia L. CUCURBITACEAE /

 Epiphytic Orchid  (กลวยไมที่เกาะอาศัยอยูบนตนไม) 1 - 3 -
 
 1 กลวยไม Dendrobium sp. ORCHIDACEAE  /
 2 ออสซิเดียม Unknown sp. ORCHIDACEAE  /
 3 เอื้องผึ้ง  Dendrobium lindleyi Steud. ORCHIDACEAE  /

 Fern  (เฟน) 6 1 6 -

 1 ชองนางคล่ี  Lycopodium phlegmaria L. LYCOPODIACEAE  / 
 2 ชายผาสีดา  Platycerium holttumii de Jonch. & Hennipman POLYPODIACEAE  / 
 3 ปรงทะเล  Acrostichum aureum L. PTERIDACEAE / / 
 4 เฟนกานดํา  Adiantum flabellulatum L. PARKERIACEAE  / 
 5 เฟนเกล็ดหอยใหญ Adiantum tenerum Sw. var. tenerum NEPHROLEPIDACEAE  / 
 6 เฟนขาหลวง Asplenium srevillei Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE  / 

 Aguatic Herb (ไมลมลุกที่อาศัยอยูในน้ํา) 3 - 3 -
 
 1 จอก  Pistia stratiotes L. ARACEAE  / 
 2 บัว  Nymphaea sp. NYMPHAEACEAE  / 
 3 บัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE  / 
 
 Total 70 66 122 12
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หลายของชนดิพนัธุไม พบวา มีจาํนวนพนัธุไมทีน่าํไป

ใชประโยชนในดานความสัมพันธกับสภาพแวดลอม

มากท่ีสุด ซ่ึงมีจํานวนชนิดพันธุที่เปนไมพุม ไมลมลุก 

และไมตน ในขณะท่ีการใชประโยชนจากความหลาก

หลายของพันธุไมในชีวิตประจําวันของแตละคน  พบ

วา มีจาํนวนชนิดของไมตนมากท่ีสุด แสดงใหเหน็วาใน

ปจจุบันชุมชนมีการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม

ความเปนอยู ซ่ึงอาจสะทอนใหเห็นถึงการใหความ

สําคัญกับถิ่นท่ีอยูอาศัยและการอยูรวมกันของคนใน

ชุมชน โดยใชประโยชนจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพมาชวยปรับปรุงสภาพแวดลอมใหนาอยูอาศัย 

ทั้งน้ีสวนหนึ่งเปนพันธุไมตามสมัยนิยมท่ีสามารถรับ

เขามาปลูกไดในพื้นท่ีดวย สวนการใชประโยชนจาก

ความหลากหลายของพันธุไมเพื่อตนเองน้ัน มีจํานวน

ชนิดท่ีนอยกวาการใชเพื่อสภาพแวดลอมประมาณ

เทาตัว ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากสาเหตุสําคัญสองประการ

กลาวคือ การใชประโยชนจากพันธุพืชเพื่อตนเองน้ัน

มีการเปล่ียนแปลงนอยหรือเปนไปอยางชาๆ อาศัย

ประสบการณการเรียนรู ซ่ึงตองมีกระบวนการท่ีทาํซ้ําๆ 

กนั และตองมคีวามสอดคลองกบัสภาพของระบบนเิวศ

ไดเปนอยางดี จนเกิดเปนภูมิปญญาหรือวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิต ทั้งในดานอาหาร อาชีพ และการรักษา

โรค ดังน้ันความมากนอยของจํานวนชนิดพันธุจึงไม

สามารถบอกไดวาปริมาณเทาไหนถงึจะดีกวากัน ซ่ึงนา

จะข้ึนอยูกบัความสัมพนัธของชนิดพนัธุ สภาพแวดลอม 

และคนมากกวา

 ประการถัดมา  คือหากให ความสําคัญ

กับความมากนอยของจํานวนชนิดพันธุไม การใช

ประโยชนเพื่อตนเองมีนอยน้ัน อาจเปนไปไดวามี

ภาวะการพึ่งท่ีลดนอยลง เปนผลเนื่องจากการพึ่งพิง

ประโยชนจากภายนอกที่เพิ่มข้ึน ทั้งในดานอาหาร 

อาชีพ และการรักษาโรค สวนการปรับปรุงสภาพ

แวดลอมน้ันบางสวนก็เปนการนําเขาพันธุไมจาก

ภายนอกเขามา

 สําหรับความสัมพันธของพันธุไมกับส่ิงท่ี

เหนือธรรมชาติมีจํานวนชนิดท่ีนอยท่ีสุดน้ัน มีความ

คลายคลึงกับการใชประโยชนเพือ่ตนเอง กลาวคือ ตอง

อาศัยระยะเวลาในการปรับตัวใหเขากัน สวนท่ีแตก

ตางกันคือตองอาศัยความเช่ือเพ่ือเช่ือมโยงคนเขาดวย

กัน โดยเลือกเอาพันธุไมที่เหมาะสมมาเปนสัญลักษณ 

จาํนวนชนิดพนัธุทีใ่ชจงึมีไมมากนัก แตกมี็สวนสําคัญ

ในการชวยยดึเหน่ียวผูคนเขาไวดวยกนัในสภาพแวดลอม

หนึ่งๆ

 เม่ือพิจารณาเฉพาะในสวนของวิสัยพันธุไม

แลว พบวาไมตนและไมตนขนาดเล็กอยูในสถานภาพท่ี

นาเปนกังวลมากท่ีสุด เน่ืองจากวาชมุชนมอญมักอาศัย

อยูเกาะกลุมรวมกนัจึงทําใหมีขนาดพ้ืนท่ีคอนขางจํากัด

และไมสามารถเคล่ือนยายขยายพ้ืนท่ีดังเชนในอดีตได 

อีกทั้งบริเวณท่ีต้ังถิ่นฐานมักประสบปญหาสภาวะน้ํา

ทวมในฤดูฝน การปลูกตนไมสวนใหญจึงนิยมปลูก

ตนไมลงในกระถางเพ่ือสะดวกตอการเคล่ือนยาย และ

ยังสัมพันธกับความชํานาญในการทําเคร่ืองปนดินเผา

ของชาวมอญอีกดวย รวมทั้งการเจริญเติบโตของไม

ตนตองใชระยะเวลา ซ่ึงหากตนเกาลดจํานวนลงไป

เรือ่ยๆ โดยไมมีการปลูกตนไมใหมเพิม่ข้ึนทดแทน ไม

ตนอาจตองกลายเปนของหายากไป โดยเฉพาะในสวน

ทีสั่มพนัธกบัอาํนาจเหนือธรรมชาตซ่ึิงถาหากลดนอยลง

ไป ยอมกระทบไปถึงความสัมพนัธทีเ่คยมีอยูของผูคน

ที่อาศัยอยูในพื้นท่ี

สรุป

 อารยธรรมมอญเกิดข้ึนจากการปรับตัวใหเขา

กบัสภาพแวดลอมของพืน้ท่ีชุมน้ําในลุมน้ําอริะวดี ลุมน้ํา

เจาพระยา ลุมน้ําแมกลอง และลุมน้ําปง  มีลกัษณะเปน

พื้นท่ีราบลุม นํ้าทวมถึงในฤดูนํ้าหลาก รวมท้ังบริเวณ

ปากแมนํ้าท่ีมีระบบนิเวศแบบน้ํากรอย มีพัฒนาการ

มานานนับพันปและอาจถือไดวากลุมชาติพันธุมอญ

ที่อาศัยอยูในระบบนิเวศวิทยาแบบพ้ืนท่ีชุมน้ําน้ันได

รับเอาอารยธรรมอินเดียและพุทธศาสนานํามาปรับใช 
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รวมท้ังพฒันาข้ึน จนผสานเขากับวิถชีวีติและความเปน

อยูของผูคนในแถบน้ี ถึงแมวาชนชาติมอญในปจจุบัน

จะไมมีแผนดินเปนของตนเอง แตก็ไดผสมกลมกลืน

จนเปนเน้ือเดียวกันกับคนไทยซ่ึงแทบจะแยกกันไม

ออกวาใครเปนคนมอญใครเปนคนไทย อันเน่ืองมา

จากวัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิต ที่มีภูมิปญญาและ

พัฒนาการข้ึนจากสภาพแวดลอมของระบบนิเวศท่ีมี

ความคลายคลึงกัน ไมวาจะเปนศาสนา ภาษา วรรณคดี 

อาหาร การแตงกาย ประเพณี ความเช่ือ และพิธีกรรม

 ดังน้ันการศึกษาการจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพของพืน้ท่ีชุมน้ําโดยเฉพาะบริเวณท่ีราบลุม

นํ้าในดินแดนเอเซียอาคเนย เพื่อทําความเขาใจ เรียนรู 

และปรับตัวใหเขากับสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รนุแรงและรวดเร็วข้ึนในสถานการณปจจุบนั เน่ืองจาก

สาเหตุทางเศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติ จงึควรหันมา

ใหความสําคัญกบัวัฒนธรรมของชาวมอญซ่ึงเปนกลุม

ประชากรพ้ืนฐานท่ีเคยมีอิทธิพลตอความเปนอยูของ

ผูคนในแถบนี้ อันเคยผานบทเรียนและประสบการณ

ในการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงมานับแตอดตี 

จนเกดิเปนวฒันธรรมตนแบบของวัฒนธรรมไทย และ

ส่ิงสําคัญอยางย่ิงก็คือ ควรเปดโอกาสใหวัฒนธรรม

มอญไดมีการเปดเผย แลกเปล่ียน ปรับตัว เรียนรูที่จะ

วิวัฒน และปลอยใหลื่นไหลไปตามกระแสของการ

เปลีย่นแปลงในปจจบุนั ซ่ึงจะยังประโยชนและมีคุณคา

ตอการดํารงอยูของวิถีชีวิตรวมกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพืน้ท่ีชุมน้ําแหงเอเซียอาคเนย เพือ่ความ

รมเย็นของชีวิตและธรรมชาติอยางย่ังยืนสืบตอไป
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 ลุ มน้ําแมกลอง: กรณีศึกษาชุมชนมอญ  

 บานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี. 

 ใน ลุมนํา้แมกลอง : พัฒนาการทางสังคมและ

 วฒันธรรม. บรษัิท พฆิเณศ พริน้ต้ิง เซ็นเตอร 

 จํากัด, กรุงเทพฯ.

ยศ สันตสมบัติ. 2544. ความหลากหลายทางชวีภาพและ

 ภมูปิญญาทองถ่ินเพ่ือการพฒันาอยางยัง่ยนื. 

 ศูนยศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและ

 ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน. 

 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 เชียงใหม.

ศรีศักร  วัลลิโภดม .  2552. เรือนไทย  บานไทย . 

 เมืองโบราณ, กรุงเทพฯ.    

 สามารถ บุตรแกว. ม.ป.ป. ส่ิงแวดลอมกับวิถีชีวิตชาว

 พมา. แหลงท่ีมา: http://gotoknow.org/blog/ 

 myanmarenvironment/15547.

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. ม.ป.ป.  

 วิถีชีวิตกลุมชาติพันธุมอญปากลัด. ระบบ

 ขอมูลวัฒนธรรมโครงการส่ือปฏิสัมพันธ 
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 วัฒนธรรมของชาติตามพระราชดําริ สมเด็จ 

 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 เน่ืองในปแหงเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  

 พ.ศ.2538 แหลงท่ีมา:  http://kanchanapisek.

 or.th/kp8/culture/smp/tamnan1.html.
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 ประเพณีสงกรานต 22-24 เมษายน 2550  
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 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา 
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