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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมุ่งศึกษาบทบาทด้านการจัดสรรทรัพยากรของความเช่ือเรื่อง

ผีมอญที่มีต่อสังคมชาวมอญเจ็ดริ้ว	อ�าเภอบ้านแพ้ว	จังหวัดสมุทรสาคร	โดยเก็บข้อมูล

ภาคสนามจากวิถีปฏิบัติและพิธีกรรมตามความเช่ือเรื่องผีมอญด้วยวิธีการสัมภาษณ	์

สังเกต	 และสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 ผลการศึกษาพบว่า	 ความเชื่อเรื่องผีมอญแบ่ง

ชาวมอญเจ็ดริว้ออกเป็นตระกลูผีต่าง	ๆ 	ได้แก่	ผีเต่า	ผีไก่	ผีง	ูและผีปลาไหล	นอกจากน้ี	

วิถีปฏิบัติและพิธีกรรมตามความเชื่อเรื่องผีมอญ	ยังมีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร

ผ่านข้อก�าหนดเกี่ยวกับสัตว์สัญลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์เชิงพิธีกรรมกับคนในตระกูลผี

“การขโมย”	 วิถีปฏิบัติพิเศษที่เป็นการอนุญาตเชิงพิธีกรรม	 และข้อห้ามไม่ให้คนใน

ตระกูลผีจัดงานภายในปีเดียวกัน	 บทบาทดังกล่าวเป็นจุดมุ่งหมายเบื้องหลังความเชื่อ

ของชาวมอญในอดีตที่ถ่ายทอดและส่งต่อมายังชาวมอญเจ็ดริ้วในปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ:	 ความเช่ือเรื่องผีมอญ,	 การจัดสรรทรัพยากร,	 บทบาทของความเช่ือและ

	 พิธีกรรม,	ชาวมอญเจ็ดริ้ว

 
๑
	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตเรื่อง	“บทบาททางสังคมของ

ความเชื่อเรื่องผีมอญในต�าบลเจ็ดริ้ว	อ�าเภอบ้านแพ้ว	จังหวัดสมุทรสาคร”	 (งานวิจัยนี้เป็นโครงการ

ทีไ่ด้รบัการสนับสนุนจาก	วช.	ภายใต้โครงการทนุวิจัยมหาบณัฑิต	วช.	ด้านมนุษยศาสตร์	–	สังคมศาสตร์)

 
๒
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	 ๓
	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ๔
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Abstract

 The research for this article studied the function of resource

allocation	toward	the	Phi	Mon	beliefs	of	the	Chet	Rio’s	Mon	ethnic	community,	

Amphoe	Banphaeo,	Changwat	Samutsakhon.	The	 field	data	were	collected	

from	their	ways	of	practices	and	rituals	based	on	the	Phi	Mon	beliefs	through	

interviews,	 observations	 and	 participatory	 observations.	 The	 study	 found	

that the Phi Mon beliefs have divided people in the Mon ethnic community 

into	different	spiritual	families,	namely	Phi	Tao,	Phi	Gai,	Phi	Ngu	and	Phi	Pla	

Lhai.	In	addition,	their	ways	of	practices	and	rituals	based	on	the	Phi	Mon

beliefs	have	played	a	part	in	resource	allocation	through	animal	symbolism	

that	connects	ritual	relations	with	these	spiritual	family	members.	Similarly,	

“stealing”	is	considered	a	special	practice	that	provides	ritual	license	and	a	
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taboo	that	forbids	members	of	different	spiritual	families	from	celebrating	in	

the	same	year.	These	functions	are	the	objectives	behind	the	beliefs	of	the	Mon	

ethnic community that were developed in the past and have been carried on 

to	the	Chet	Rio’s	Mon	ethnic	community	today.

Keywords:	Phi	Mon	beliefs,	resource	allocation,	functions	of	beliefs	and	rituals,	

 Chet Rio Mon ethnic community
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บทน�า

	 มอญเคยเป็นกลุ่มชนชาตทิีรุ่ง่เรอืงและมัง่คัง่มาก่อน	ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ชนชาติมอญและไทยมีมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 (Wanliphodom,	 2004,	

p.53)	 แต่ด้วยปัจจัยทางด้านการเมืองและสงคราม	 ท�าให้ชาวมอญต้องอพยพเข้ามา

ตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นประเทศไทย	ต่อมาชาวมอญเกดิการผสมกลมกลืนกบัชาวไทย	เน่ืองจาก

รูปร่างหน้าตา	 อาชีพ	 ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของทั้งสองชนชาติคล้ายคลึง

กันอย่างมาก	 (Ocharoen,	 2009,	 p.26)	 แม้ว่าชาวมอญและชาวไทยจะมีลักษณะ

ที่คล้ายคลึงกัน	 แต่จากการศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญของ	 Foster	 (Foster,

1973,	 p.212)	 พบว่า	 วัฒนธรรมที่โดดเด่นซ่ึงสามารถใช้จ�าแนกแยกแยะชาวมอญ

ออกจากชาวไทยได้คือ	“วัฒนธรรมเกี่ยวกับผี”

	 หนังสือ	 ส่ิงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ็ดริ้ว	 กล่าวถึงที่มาของชาวมอญเจ็ดริ้วว่า	

บรรพบุรุษชาวมอญเจ็ดริ้วอพยพมาจากบ้านกะมาวัก	 เมืองมะละแหม่ง	 ประเทศพม่า	

ในช่วงประมาณ	พ.ศ.	๒๓๕๘	ตรงกบัรชัสมยัของพระพทุธเลิศหล้านภาลัย	(รชักาลที	่๒)	

ในระยะแรกชาวมอญกลุ่มน้ีตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีต่�าบลบ้านเกาะและต�าบลท่าทราย	จนกระทัง่

ประมาณ	พ.ศ.	๒๔๒๓	จึงอพยพมาที่ต�าบลเจ็ดริ้ว	(Songsakun,	1987,	p.73)	โดยเข้ามา

บกุเบิกทีด่นิรกร้างและตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นบรเิวณแนวคลองเจ็ดริว้รวมถงึคลองพาดหมอน

ที่เป็นคลองส่งน�้าไปยังคลองด�าเนินสะดวก	 ซ่ึงเป็นพื้นที่น�้าจืดและอุดมสมบูรณ์

มากกว่าพืน้ทีเ่ดมิทีเ่ป็นพืน้ทีน่�า้เคม็และน�า้กร่อย	(Chaisingkananon	and	Phothimani,	

2018,	p.203	-	209)	

	 ชาวมอญเจ็ดริ้วเป็นกลุ่มชาวมอญที่ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของ

กลุ่มชาติพันธุ์ตนไว้อย่างเหนียวแน่น	 โดยเฉพาะวัฒนธรรมเกี่ยวกับผีที่มีการสืบทอด

ความเช่ือเรื่องผีมอญจากรุ่นสู่รุ่นมาจวบจนปัจจุบัน	 ดังเห็นได้จากการยึดถือวิถีปฏิบัติ

และประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเรื่องผีมอญอย่างเคร่งครัด

	 การนับถือผีมอญในต�าบลเจ็ดริ้วนับว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

เน่ืองจากชาวมอญในประเทศไทยหลายพื้นที่เลิกนับถือผีมอญ	 ซ่ึงส่งผลให้พิธีกรรม

ต่าง	ๆ	ที่สืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องผีมอญหายไปด้วย	ดังเช่นในต�าบลคลองควาย

ที่	 Ocharoen	 (1998,	 p.274)	 ศึกษาวิจัยได้พบว่า	 ไม่มีการประกอบพิธีกรรมร�าผีมา
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เป็นระยะเวลานานกว่า	๓๐	-	๔๐	ปีแล้ว	ในขณะที่พื้นที่ต�าบลเจ็ดริ้วผู้เขียนพบว่า	จาก

การเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วง	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ชาวมอญเจ็ดริ้วยังคงประกอบ

พิธีกรรมร�าผีอย่างต่อเน่ือง	 แม้ว่าในช่วง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ที่มีการแพร่ระบาดของโรค

โควิด	 ๑๙	 ก็ยังคงประกอบพิธีกรรมอยู ่	 แต่จะปฏิบัติภายใต้มาตรการควบคุม

การแพร่ระบาดของโรค	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	ความเชื่อเรื่องผีมอญยังคงเป็นความเชื่อ

ที่ส�าคัญต่อวิถีชีวิตของชาวมอญเจ็ดริ้วเป็นอย่างมาก

	 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้เขียนพบว่า	 Halliday	 R.

เป็นนักวิชาการที่เข้ามาบุกเบิกวงการมอญศึกษา	 โดยศึกษาการประกอบพิธีกรรมร�าผี

ของชาวมอญในประเทศไทยไว้ในบทความ	“The	Kalok	dance	of	The	Talaings”	(1914)	

ต่อมา	Halliday	ได้เขยีนหนังสือ	The	Talaings	(Halliday,	1917)	งานเขียนเชงิชาตพินัธุ์

วรรณาเกีย่วกบัชาวมอญในประเทศไทยและกล่าวถงึการนับถอื	“กะหลก”	(Kalok)	หรอื	

“ผี”	 ของชาวมอญว่า	 ประเพณีการนับถือผีเป็นประเพณีที่ชาวมอญปฏิบัติตามกันมา

นับตั้งแต่ครั้งที่บรรพบุรุษยังคงอาศัยอยู่ในดินแดนมาตุภูมิ
๙
	 และเป็นสัญลักษณ์อัน

โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์	 ชาวมอญผู้นับถือผีจะเก็บเส้ือผ้าและเครื่องประดับไว้ใน

กระบุงและแขวนไว้บริเวณเสาผี	 ซึ่งมักจะอยู่บริเวณมุมบ้านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้	

การสืบทอดการนับถือผีของชาวมอญจะสืบทอดผ่านทางทายาทชายของตระกูล	 และ

หากทายาทชายแต่งงานมีครอบครัว	 ภรรยาและลูกของทายาทชายจะต้องนับถือผี

เดียวกันด้วย

	 Foster	 Brain	 L.	 (1973,	 p.	 212)	 นักวิชาการในยุคหลังศึกษาเกี่ยวกับ

ชาวมอญในประเทศไทยต่อจาก	Halliday	และเสนอว่า	วัฒนธรรมเกีย่วกบัผีเป็นลักษณะ

เฉพาะทางวัฒนธรรมของชาวมอญ	 ผีมอญในประเทศไทยที่	 Foster	 รู้จักและเคย

ได้ยินมามีทั้งหมด	๔	ตระกูลได้แก่	ผีเต่า	ผีไก่	ผีงู	และผีข้าวเหนียว	แต่	Foster	ก็เคย

ได้ยินชื่อตระกูลผีอื่น	ๆ	นอกเหนือจาก	๔	ตระกูลนี้ในประเทศพม่าด้วย	Foster	 ได้ให้

ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า	ผีมอญมีลักษณะคล้ายกับโทเท็ม	(totem	-	like)	เพราะพืชและ

สัตว์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อห้ามและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีมอญ

 
๙	
แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน	ในที่นี้หมายถึง	เมืองมอญที่อยู่ในประเทศพม่า
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	 Gajaseni,	 S.	 (1984)	 กล่าวถึงการนับถือผีของชาวมอญไว้ในบทความ	

“วัฒนธรรมประเพณีมอญ”	เช่นเดียวกัน	แต่	Gajaseni	(1984,	p.	51	–	52)	ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มการนับถือผีของชาวมอญที่เมืองมอญ	 ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น	

๓	กลุ่ม	ได้แก่	มอญเติ้งในแคว้นเมืองพะสิม	นับถือผีมะพร้าว	มอญเตียะในแคว้นเมือง

หงสาวดี	นับถือผีผ้า	ซึ่งประกอบด้วยผ้านุ่งผู้ชาย	๑	ผืน	ผ้านุ่งผู้หญิง	๑	ผืน	เสื้อผ่าอก

แขนยาวสีขาว	ผ้าสไบสีขาวและสีแดงอย่างละหน่ึงผืน	และแหวนหน่ึงวง	ส่วนมอญกลุ่ม

สุดท้ายคือ	มอญญะ	ที่อาศัยอยู่ในแคว้นเมืองสะเทิม	นับถือผีกระบอกไม้ไผ่	นอกจากผี

กลุ่มต่าง	ๆ	ที่รับมาจากบรรพบุรุษในเมืองมอญแล้ว	Gajaseni	(1984,	p.	52)	กล่าวว่า	

มอญในประเทศไทยมีการนับถือผีตระกูลอื่น	ๆ	ด้วย	เช่น	ผีงู	ผีไก่	ผีเต่า	ผีข้าวเหนียว	

และยังมีผีอื่น	ๆ	ที่	Gajaseni	ไม่ทราบและไม่ได้กล่าวถึงในบทความดังกล่าว

	 จากการแบ่งกลุ่มการนับถือผีตามเมืองมอญที่	 Gajaseni	 กล่าวมาข้างต้น

จะเห็นได้ว่า	 ตระกูลผีที่	Halliday	และ	 Foster	 กล่าวถึง	 เป็นกลุ่มชาวมอญที่มาจาก

แคว้นหงสาวดซ่ึีงนับถอืผีผ้า	เน่ืองจากมผ้ีาและแหวนทีช่าวมอญกลุ่มดงักล่าวเกบ็รกัษา

ไว้ที่บริเวณเสาผีเป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นชาวมอญกลุ่มเดียวกัน	 แต่ในขณะเดียวกัน

ชาวมอญที่นับถือผีผ้าก็มีการใช้ชื่อพืชและสัตว์ต่าง	ๆ	มาเป็นสัญลักษณ์ประจ�าตระกูล

ดังที่	 Foster	 (1973,	 p.	 212)	 ได้กล่าวไปข้างต้นด้วย	ลักษณะการนับถือผีดังกล่าวไม่

ได้ปรากฏเฉพาะในการศึกษาของ	 Foster	 เท่าน้ัน	 แต่ยังปรากฏในวิทยานิพนธ์ของ	

Ochima,	A.	(1993)	เรื่อง	ชีวิต	พิธีกรรมและเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนมอญใน

เมืองไทย	กรณีศึกษาในเขตอ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	ซึ่งพบว่า	การนับถือผีมอญ

ที่เป็นเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวมอญบ้านมน	 อ�าเภอบ้านโป่ง	 จังหวัดราชบุรี	

นับถือผีผ้าและใช้ชื่อสัตว์	เช่น	เต่า	งู	และม้า	เป็นสัญลักษณ์ประจ�าตระกูลเช่นเดียวกัน

	 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีมอญในระยะเวลาต่อมามักเป็น

การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมร�าผีของชาวมอญแล้วน�ามาวิเคราะห์สัญลักษณ์และ

บทบาทของพิธีกรรม	 เช่น	พิธีร�าผีของชาวไทยเชื้อสายมอญ:	ความหมายและบทบาท

ในการสืบทอดทางวัฒนธรรม	(Songmit,	2004),	การศึกษาการร�าผีมอญของชาวไทย

รามัญ	ต�าบลบ้านม่วง	อ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	 (Chitsathaphon,	2006)	หรือ

การศึกษาความเชื่อเรื่องพิธีกรรมการร�าผีของชาวมอญ:	 กรณีศึกษาชุมชนมอญ
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บางกระดี่	 (Wannapan,	 2006)	 แสดงให้เห็นว่า	 การศึกษาในระยะหลังเริ่มให้ความ

ส�าคัญกับบทบาทของคติชนประเภทความเชื่อที่มีต่อสังคมมากขึ้น

	 พฒันาการการศกึษาความเช่ือเรือ่งผีมอญข้างต้นแสดงให้เหน็ว่า	แม้การศกึษา

บทบาททางสังคมของความเชื่อเรื่องผมีอญในระยะหลังจะปรากฏมากขึ้น	แต่งานวิจัย

ต่าง	ๆ	มักมุ่งศึกษาบทบาทของพิธีกรรมเป็นส�าคัญ	ท�าให้วิถีปฏิบัติที่เป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญในระบบความเช่ือเช่นเดียวกันถูกละเลยไป	 นอกจากน้ีการศึกษาบทบาททาง

สังคมมักจะมุ่งพิจารณาในบริบทของการสืบทอดทางวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของ

กลุ่มชาติพันธุ์มากกว่าบทบาททางสังคมด้านอื่น	ๆ	

	 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามเบ้ืองต้นในพื้นที่ต�าบลเจ็ดริ้ว	 อ�าเภอบ้านแพ้ว	

จังหวัดสมุทรสาคร	ผู้เขียนพบว่า	ความเชื่อเรื่องผีมอญที่ชาวมอญเจ็ดริ้วสืบทอดต่อ	ๆ	

กันมาอย่างเหนียวแน่นจวบจนปัจจุบัน	ดังเห็นได้จากการปฏิบัติตามวิถีปฏิบัติตลอดจน

พิธีกรรมอย่างเคร่งครัด	 มีบทบาทต่อการจัดสรรทรัพยากรในชุมชน	 ซ่ึงเป็นบทบาท

ทางสังคมที่ถ่ายทอดจากชาวมอญในอดีตและยังคงหลงเหลือร่องรอยที่ช้ีให้เห็น

บทบาททางสังคมดังกล่าวผ่านวิถีปฏิบัติและพิธีกรรม	 แม้ว่าสภาพสังคมที่ชาวมอญ

เจ็ดริ้วอาศัยอยู่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมร่วมสมัยแล้วก็ตาม

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 ๑.	ศึกษาวิถีปฏิบัติและพิธีกรรมในความเชื่อเรื่องผีมอญของชาวมอญเจ็ดริ้ว

	 ๒.	วิเคราะห์บทบาทด้านการจัดสรรทรัพยากรในชุมชนผ่านความเช่ือเรื่อง

ผีมอญของชาวมอญเจ็ดริ้วที่ตกทอดจากสังคมชาวมอญในอดีตมาสู่สังคมร่วมสมัย

วิธีการศึกษาวิจัย

	 ๑.	ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องผีมอญและ

ความเป็นมาของชุมชนมอญเจ็ดริ้ว	อ�าเภอบ้านแพ้ว	จังหวัดสมุทรสาคร

	 ๒.	เกบ็ข้อมลูภาคสนามในพืน้ทีต่�าบลเจ็ดริว้	อ�าเภอบ้านแพ้ว	จังหวัดสมทุรสาคร

ระหว่างเดือนธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔	ผ่านวิธีการสังเกต	

สังเกตแบบมีส่วนร่วมในพิธีกรรมตามความเช่ือเรื่องผีมอญต่าง	 ๆ	 และใช้วิธีการ
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สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการผ่านการพูดคุย	 รวมไปถึงการขอสัมภาษณ์ส่วนบุคคล

จากผู้บอกข้อมูลที่เป็นชาวมอญเจ็ดริ้วผู้นับถือผีมอญ

	 ๓.	 วิเคราะห์บทบาททางสังคมด้านการจัดสรรทรัพยากรผ่านความเช่ือเรื่อง

ผีมอญของชาวมอญเจ็ดริ้ว

	 ๔.	สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

นิยามศัพท์เฉพาะ

	 ผีมอญ	หมายถงึ	ผีบรรพบรุษุทีเ่สียชีวิตไปนานแล้วจนไม่สามารถสืบสาวได้ว่า

เป็นผู้ใด	 “ผีมอญ”	 ในบทความน้ีจะหมายถึงผีมอญที่ชาวมอญเจ็ดริ้ว	 อ�าเภอบ้านแพ้ว	

จังหวัดสมุทรสาคร	นับถือเท่านั้น

	 การขโมย	 หมายถึง	 การน�าทรัพยากรที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจ�ากลุ่มของ

ตระกูลผีอ่ืน	 ๆ	 มาเป็นของตนเอง	 โดยเจ้าของทรัพยากรดังกล่าวอาจจะรู้เห็นเป็นใจ

หรือไม่ก็ได้	 แต่การขโมยภายใต้บริบทความเช่ือเรื่องผีมอญ	 ผู้เป็นเจ้าของทรัพยากร

จะไม่สามารถถือสาเอาความได้	เนื่องจากเป็นการอนุญาตให้กระท�าได้เป็นกรณีพิเศษ

	 ห้องผี	หมายถึง	ห้องที่มีสัญลักษณ์ส�าคัญเกี่ยวกับผีมอญเอาไว้	ได้แก่	เสาผี	

ซ่ึงมักจะเป็นเสาเอกหรือเสาโทของบ้าน	 โดยบริเวณเสาผีจะมีผ้าผีที่เก็บรักษาไว้เป็น

อย่างดีในหีบผ้าหรือกระบุง	

สมมติฐาน

	 ความเช่ือเรื่องผีมอญของชาวมอญเจ็ดริ้วแบ่งคนในสังคมออกเป็นกลุ่ม

ต่าง	ๆ	ตามตระกูลผี	และวิถีปฏิบัติรวมไปถึงพิธีกรรมตามความเชื่อเรื่องผีมอญ	ได้แก่	

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับสัตว์สัญลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์เชิงพิธีกรรมกับคนในตระกูลผี,

“การขโมย”	วิถปีฏบัิตพิเิศษทีเ่ป็นการอนุญาตเชิงพธิกีรรม	และข้อห้ามไม่ให้คนในตระกลู

ผีจัดงานภายในปีเดียวกัน	มีบทบาทต่อการจัดสรรทรัพยากรในสังคม	
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ความเชื่อเรื่องผีมอญของชาวมอญเจ็ดริ้ว

	 ชาวมอญเจ็ดริ้วมักเรียกผีมอญที่ตนเคารพนับถือว่า	 “ปะโน่ก”	 เป็นค�าภาษา

มอญแปลว่า	 “พ่อปู่”	 แต่ในที่น้ีหมายถึง	 “ปู่”	 ซ่ึงเป็นผู้อาวุโสในตระกูล	 จากการเก็บ

ข้อมูลภาคสนามผู้เขียนพบว่า	ปะโน่กเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบทบาทอยู่ในทุกช่วงชีวิตของ

ชาวมอญเจ็ดริ้ว	 เพราะเมื่อมีทายาทถือก�าเนิดขึ้นในตระกูลผี	 จะต้องจุดธูปบอกกล่าว

ปะโน่กเป็นล�าดับแรก	 นอกจากน้ีในพิธีกรรมเปล่ียนผ่าน
๑๐
	 ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่	 เช่น	

พธิบีวช	หรอืพธิแีต่งงาน	ชาวมอญเจ็ดริว้จะต้องบอกกล่าวปะโน่กก่อนส่ิงศกัดิสิ์ทธิอ่ื์น	ๆ 	

เน่ืองจากชาวมอญเจ็ดริ้วผู้นับถือผีมอญมีมโนทัศน์ต่อปะโน่กว่าเป็นเสมือน	 “ผู้อาวุโส

ในตระกูล”	 ที่จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านต่าง	 ๆ	 ในช่วงชีวิตของ	 “ลูกหลาน”	 ด�าเนินไป

อย่างราบรื่นจนจบพิธี

	 Khrueawitchayachan	 (2000,	 p.85-86)	 ได้ให้ความหมายของผีมอญว่า

จัดเป็นผีประเภทนามธรรมที่ไม่มีผู้ใดพบเห็นหรือสัมผัสได้และต้องค�านึงถึงผีมอญใน

ฐานะบรรพบุรุษที่เป็นเหมือนบุพการีผู้อุปการะเลี้ยงดู	 และเป็นผู้ด�ารงวงศ์ตระกูล	จึง

ควรนับถือเซ่นไหว้บูชาโดยไม่มีละเว้น	ผบี้านในความหมายของ	Khrueawitchayachan	

หมายถึงบรรพชน	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	ทวด	ที่เสียชีวิตและคงเหลือแต่ชื่อผีบ้าน

	 จากนิยามความหมายของผีมอญของ	 Khrueawitchayachan	 หากใช้นิยาม

ดังกล่าวกับผีมอญในต�าบลเจ็ดริ้วอาจจะยังส่ือความหมายไม่ครอบคลุม	 “ผีมอญ”	 ใน

ต�าบลเจ็ดริ้ว	เพราะจากการสัมภาษณ์ชาวมอญ	เจ็ดริ้วผู้นับถือผีมอญต่างให้ข้อมูลตรง

กันว่า	บรรพบุรุษในตระกูลที่เพิ่งเสียชีวิตหรือเสียชีวิตไปนานแล้ว	แต่ลูกหลานสามารถ

สืบสาวได้ว่าเป็นผู้ใดไม่ได้กลายเป็นผีมอญ	 และผีมอญหรือปะโน่กประจ�าตระกูล

มีเพียงหน่ึงเดียวเท่าน้ัน	 ซ่ึงต่างจากการนับถือผีบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีน

ในพื้นที่ต�าบลเจ็ดริ้วที่ผีบรรพบุรุษจะมีความหมายครอบคลุมบรรพบุรุษที่เพิ่งเสียชีวิต

ไปด้วย	 ดังน้ัน	 นิยามความหมายของผีมอญในพื้นที่ต�าบลเจ็ดริ้ว	 จึงเป็นวิญญาณ

บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปนานแล้ว	 และไม่สามารถสืบสาวผ่านระบบเครือญาติได้ว่าเป็น

ผู้ใด	

	 ๑๐
	พิธีกรรมเปล่ียนผ่านสถานภาพ	 ซ่ึงหมายถึงพิธีกรรมที่จัดขึ้นเมื่อมีการเปล่ียนแปลง

สถานที่	 สภาวะ	สถานภาพ	หรือช่วงอายุของบุคคล	 เช่น	พิธีบวช	แต่งงาน	พิธีราชาภิเษก	 เป็นต้น	

(Feungfusakul,	2008,	p.	62)
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	 ผีมอญที่ชาวมอญเจ็ดริ้วนับถือเป็น	“ผีผ้า”	ซึ่งมีผ้าเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญของ

ผีมอญ	 เหมือนกับกลุ่มมอญเตียะในแคว้นเมืองหงสาวดี	 ประเทศพม่า	 โดยชาวมอญ

เจ็ดริ้วมักจะเรียกผ้าดังกล่าวว่า	“ผ้าผี”	ประกอบไปด้วยเสื้อผ่าอกสีขาว	๑	ตัว	โสร่งตา

หมากรุก	๑	ตัว	ผ้าโพกหัวสีแดง	๑	ผืน	ผ้าคาดเอว	๑	ผืน	ผ้าสไบสีแดง	๑	ผืน	และผ้านุ่ง

ของผู้หญิง	 ๑	 ผืน	 ผ้าผีจะถูกเก็บรักษาเอาไว้ในหีบผ้าผีหรือกระบุงผีพร้อมกับเครื่อง

ประดับ	 ได้แก่	แหวนทองหัวพลอยแดง	และน�าไปวางหรือแขวนไว้ที่บริเวณเสาผีที่อยู่

ภายในห้องผี	 ผ้าผีถือเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์	 (sacred)	 ที่เป็นดั่งตัวแทนผีมอญหรือ

ปะโน่ก	 และจะน�ามาสวมใส่เมื่อถึงคราวประกอบพิธีกรรมเท่าน้ัน	 สมาชิกในตระกูลผี

ทุกคนต้องเก็บรักษาผ้าผีให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ	 ดังน้ัน	 ปัจจุบันชาวมอญ

ผู้นับถือผีมอญส่วนใหญ่	 จึงนิยมปรับเปล่ียนวิธีการเก็บรักษาผ้าไว้ในหีบหรือกระบุง

ที่เป็นไม้มาเก็บไว้ในกระเป๋าที่มีซิปปิดมิดชิด	 ซ่ึงช่วยเก็บรักษาผ้าให้พ้นจากแมลงและ

สัตว์กัดแทะได้ดีกว่า	ผ้าผีจะจัดเก็บไว้บริเวณ	“เสาผี”	ที่เป็นเสาเอกหรือเสาโทของบ้าน	

และห้องที่มีเสาผีดังกล่าวจะเรียกว่า	 “ห้องผี”	 ซ่ึงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องระมัดระวัง

ไม่ให้คนนอกตระกูลผีเข้าไป	 เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนข้อห้ามซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดการ

กระท�าผิดผีตามมา

	 ความเชื่อเรื่องผีมอญของชาวมอญเจ็ดริ้วที่นับถือผีผ้าได้แบ่งชาวมอญ

เจ็ดริ้วออกเป็นกลุ่มต่าง	ๆ 	ตามตระกูลผี
๑๑
	และใช้ชื่อสัตว์ต่าง	ๆ 	เป็นสัญลักษณ์ประจ�า

	 ๑๑
	ช่ือตระกลูผีต่าง	ๆ 	ทีผู้่เขยีนใช้ในบทความน้ีจะอ้างอิงจากช่ือตระกลูผีทีช่าวมอญเจ็ดริว้

ผู้นับถือผีมอญใช้นิยามตนเองและกลุ่มของตนเองเป็นหลัก	 แต่ความสัมพันธ์เชิงพิธีกรรมระหว่าง

ชาวมอญเจ็ดริ้วผู้นับถือผีงูและสัตว์สัญลักษณ์ประจ�าตระกูลผี	 ไม่ปรากฏการน�างูมาเป็นเครื่อง

เซ่นไหว้แล้วในปัจจุบัน
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กลุ่ม	 ได้แก่	 ผีเต่า	ผีไก่	 ผีงู	 และผีปลาไหล
๑๒
	 โดยชื่อของกลุ่มต่าง	ๆ	 เหล่านี้	 มาจาก

การนิยามตนเองของชาวมอญเจ็ดริ้วผู้นับถือผีมอญที่สัมพันธ์เชิงพิธีกรรมกับสัตว์

สัญลักษณ์ประจ�าตระกูลผีของตนเอง	 กล่าวคือ	 ต้องน�าสัตว์สัญลักษณ์ประจ�า

ตระกูลผีมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้ให้แก่ผีมอญ	

	 การนับถือผีมอญของชาวมอญเจ็ดริ้วจะสืบทอดผ่านทางลูกชายคนเล็ก

กล่าวคือ	 ลูกชายคนเล็กต้องเป็นผู้รับผ้าผีมาเก็บรักษาไว้ที่เสาผี	 ซ่ึงอาจจะเป็นเสาผี

ที่เป็นบ้านของต้นตระกูลหรือจะน�าเสาไม้มาปักเทียบกับเสาผีเดิม	 เพื่อท�าพิธีถอน

เสาผีจากเสาเดิมไปยังเสาผีในบ้านหลังใหม่ที่ลูกชายคนเล็กอาศัยอยู ่ก็ได้	 โดย

ชาวมอญเจ็ดริ้วส่วนใหญ่นิยมเรียกลูกชายคนเล็กผู้รับสืบทอดตระกูลผีว่า	 “ต้นผี”	

แต่ในกรณีที่ตระกูลผีดังกล่าวมีลูกชายมากกว่า	 ๑	 คน	 ลูกชายคนอ่ืน	 ๆ	 รวมไปถึง

ลูกและภรรยาของลูกชาย	กจ็ะมสีถานะเป็นคนในตระกลูผีด้วย	ส่วนลกูสาวจะมสีถานะ

เป็น	“ลูกหลวงตา”
๑๓
	หากยงัไม่ได้แต่งงานจะมสีถานะเป็นคนในตระกลูผี	แต่ถ้าแต่งงาน

แล้วจะเปล่ียนไปนับถือผีตามฝ่ายสามี	 อย่างไรก็ตาม	 ลูกหลวงตายังคงได้รับสิทธิ์

ในการกลับมาร่วมประกอบพิธีกรรมกับตระกูลผีเดิมได้

	 การแบ่งชาวมอญในเจ็ดริ้วออกเป็นกลุ่มต่าง	 ๆ	 ผ่านความเช่ือเรื่องผีมอญ	

นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการจัดระบบความสัมพันธ์ฉันเครือญาติ	 รวมไปถึงการ

	 ๑๒
	ตระกูลผีปลาไหลในพื้นที่ต�าบลเจ็ดริ้วประกอบด้วยสมาชิกที่ใช้นามสกุล	 หงษาชัย

จ�านวน	๑๘	คน	นามสกุล	ชาวหงษา	จ�านวน	๑๘	คน	นามสกุล	หงษา	มีสมาชิกจ�านวน	๑๐	คน	และ

นามสกุล	ฟักกาล	มีสมาชิกจ�านวน	๑๓	คนจากการสัมภาษณ์สมาชิกในตระกูลผีปลาไหลซึ่งมีนามสกุล

แตกต่างกันทั้ง	๔	นามสกุลนี้	พบว่า	ชาวมอญเจ็ดริ้วที่ใช้นามสกุลทั้ง	๔	นามสกุลนี้	เคยเป็นเครือญาติ

กันมาก่อน	และนอกจากชาวมอญเจ็ดริ้วผู้นับถือผีปลาไหลที่ใช้นามสกุลต่าง	ๆ	ดังที่ผู้เขียนกล่าวมานี้	

ผู้อาวุโสในตระกูลผีปลาไหลยังให้ข้อมูลที่กล่าวเช่ือมโยงถึงชาวมอญผู้นับถือผีปลาไหลในพื้นที่อ่ืน	 ๆ	

นอกจากต�าบลเจ็ดริ้วที่มีความสัมพันธ์ฉันเครือญาติกันด้วย	 ได้แก่	 พื้นที่บริเวณใกล้กับวัดครองคร	ุ

ในต�าบลท่าทรายและวัดบางปลา	ในต�าบลบ้านเกาะ	จังหวัดสมุทรสาคร	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บรรพบุรุษของ

ชาวมอญเจ็ดริ้วผู้นับถือผีปลาไหลอาศัยอยู่ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานมายังต�าบลเจ็ดริ้ว	 นอกจากน้ี	 ยังมี

ชาวมอญที่เป็นเครือญาติกับชาวมอญเจ็ดริ้วผู้นับถือผีปลาไหลที่ย้ายไปตั้งถิ่นฐานแถบกระทุ่มมืด

บางส่วนอีกด้วย

 
๑๓
	ค�าในภาษามอญที่ชาวมอญเจ็ดริ้วใช้เรียกสถานะของทายาทหญิงในตระกูลผี
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ก�าหนดกฎเกณฑ์เกีย่วกบัการแต่งงานและการนับญาตหิลังแต่งงานแล้ว	บทบาทส�าคญั

ประการหนึ่งที่เป็นผลมาจากการแบ่งกลุ่มตามความเชื่อเรื่องผีมอญ	 คือ	 บทบาทด้าน

การจัดสรรทรัพยากรในชุมชน	ซึ่งสะท้อนให้เห็นร่องรอยทางความคิดของชาวมอญใน

อดีตผู้เป็นเจ้าของ	 “คติชน”	 ที่ตกทอดมาสู่ปัจจุบันผ่านวิถีปฏิบัติและพิธีกรรมตาม

ความเชื่อเรื่องผีมอญ

 ๑. วิถีปฏิบัติในความเชื่อเรื่องผีมอญ

	 วิถีปฏิบัติของชาวมอญเจ็ดริ้วผู้นับถือผีมอญมีข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับคน

นอกตระกูลผี	 ได้แก่	การห้ามคนนอกตระกูลผีที่ตั้งครรภ์หรือไว้ผมจุกผมเปียเข้ามาใน

ตัวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณห้องผี	การห้ามคนนอกตระกูลผีที่เป็นสามีภรรยา

กันมานอนเคียงกันภายในตัวบ้าน	 นอกจากน้ี	 ยังมีข้อห้ามที่ก�าหนดให้คนในตระกูลผี

ปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน	 คือ	 การห้ามน�าตุ๊กตารูปคนเข้ามาในตัวบ้าน	 และการห้าม

คนในตระกูลผีเดียวกันจัดงานต่าง	 ๆ	 เช่น	 งานพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต	 ทั้งงานบวช	

งานแต่งงาน	หรืองานศพ	รวมไปถึงงานพิธีกรรมเกี่ยวกับผีมอญภายในปีเดียวกัน	

	 ส่วนข้อก�าหนดที่คนในตระกูลผีทุกคนต้องกระท�าร่วมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น	

ได้แก่	การดูแลรักษาผ้าผี	ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แทนผีมอญหรือปะโน่ก	

คนในตระกูลผีจะต้องคอยดูแลรักษาไม่ให้ผ้าผีมีรอยขาดหรือรอยสัตว์กัดแทะ	 ส่วน

แหวนทองหัวพลอยแดงที่เป็นเครื่องประดับก็ต้องรักษาเอาไว้ไม่ให้สูญหาย	ดังนั้น	 ใน

ช่วงพิธีกรรมเล้ียงผีที่ต้องกระท�าเป็นประจ�าทุกปี	 จะน�าผ้าผีออกมาสวมใส่หรือ

คล่ีดูว่ามีรอยช�ารุดหรือไม่	 หากผ้ามีรอยขาดคนในตระกูลผีก็จะต้องไปหามาเปล่ียน

ให้เหมือนกับผ้าเดิม	

	 นอกจากน้ี	 ความเช่ือเรื่องผีมอญของชาวมอญเจ็ดริ้วยังมีข้อก�าหนดส�าคัญ

อีกประการหนึ่ง	คือ	การประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีเป็นประจ�าทุกปี	หากเกิดการกระท�า

ผิดผีจะต้องประกอบพิธีกรรมร�าผีให้แก่ผีมอญ	 และในกรณีที่ไปพบหรือจับต้องสัตว์

สัญลักษณ์ประจ�าตระกลูผีจะต้องน�ากลับมาประกอบพธิกีรรมเล้ียงผีเพือ่เซ่นไหว้ผีมอญ	

ยกเว้นเพียงตระกูลผีงูเท่าน้ันที่จะหลีกเล่ียงไม่ตีงู	 อย่างไรก็ตาม	 ในอดีตตระกูลผีงู

เคยปรากฏหลักฐานการน�างูมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้เช่นเดียวกัน
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 ๒. พิธีกรรมในความเชื่อเรื่องผีมอญ

	 พิธีกรรมตามความเชื่อเรื่องผีมอญจะประกอบไปด้วยพิธีกรรมส�าคัญ	๒	พิธี	

ได้แก่	 พิธีกรรมเล้ียงผี	 และพิธีกรรมร�าผี	 พิธีกรรมเล้ียงผีเป็นพิธีกรรมที่จ�าเป็นต้อง

กระท�าเป็นประจ�าทุกปีอย่างเคร่งครัด	 แต่พิธีกรรมร�าผีจะไม่ได้กระท�าข้ึนบ่อยครั้งนัก

หากไม่มีเหตุจ�าเป็น	 เน่ืองจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก	 ทั้งยังมีล�าดับข้ันตอน

ซับซ้อนและต้องใช้เวลาประกอบพิธีกรรมตลอดทั้งวัน	 แต่พิธีกรรมทั้ง	 ๒	 พิธีกรรมน้ี

ต่างมีข้อก�าหนดตรงกัน	คือ	สมาชิกในตระกูลผีทุกคนต้องมาประกอบพิธีกรรมให้ครบ

ทกุคน	ซ่ึงเป็นเงือ่นไขทางความเช่ือทีท่�าให้เครอืญาตไิด้พบปะกนัอย่างน้อยปีละ	๑	ครัง้	

	 อย่างไรก็ตาม	 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้เขียนพบว่า	 ในพื้นที่ต�าบล

เจ็ดริ้วยังคงประกอบพิธีกรรมทั้ง	 ๒	 พิธีกรรมอย่างต่อเน่ืองมาจวบจนปัจจุบัน	

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	๑๙	จะยงัไม่คล่ีคลายกต็าม	การประกอบ

พิธีกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	 ชาวมอญเจ็ดริ้วยังคงให้ความส�าคัญกับความเช่ือ

เรื่องผีมอญเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะในช่วงที่ประสบกับความไม่มั่นคงทั้งทางด้าน

ร่างกายและจิตใจในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค

 ๒.๑ พิธีกรรมเลี้ยงผี

	 พิธีกรรมเล้ียงผีในความเช่ือเรื่องผีมอญของชาวมอญเจ็ดริ้วมี	 ๒	 รูปแบบ	

ได้แก่	พิธีกรรมเลี้ยงผีประจ�าปีหรือ	“ป๊อยคาน”	ซึ่งค�าว่า	“ป๊อย”	ในที่นี้เป็นภาษามอญ	

แปลว่า	“สาม”	ส่วนค�าว่า	“คาน”	จากการสัมภาษณ์ชาวมอญเจ็ดริ้วผู้นับถือผีมอญต่าง

ให้ความหมายตรงกนัว่าหมายถงึ	“ขนั”	โดยสาเหตทุีพ่ธิกีรรมเล้ียงผีน้ีเรยีกว่า	“ป๊อยคาน”	

สืบเน่ืองมาจากลักษณะการจัดเครื่องเซ่นไหว้ที่จะจัดใส่ขันจ�านวน	 ๓	 ขัน	 แต่ปัจจุบัน

บางบ้านก็ปรับเปลี่ยนมาจัดใส่กะละมังที่สามารถจุเครื่องเซ่นไหว้ได้มากกว่า	

	 พิธีกรรมเล้ียงผีประจ�าปีเป็นพิธีกรรมที่ทุกคนในทุกตระกูลผีต้องปฏิบัติเป็น

ประจ�าทกุปี	ปีละ	๑	ครัง้	ซ่ึงนิยมกระท�าในช่วงเดอืน	๔	(ประมาณเดอืนมนีาคม)	เดอืน	๖	

(ประมาณเดอืนเมษายน)	เดอืน	๘	(ประมาณเดอืนกรกฎาคม)	และเดอืน	๑๒	(ประมาณ

เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน)	 ข้ึนอยู่กับว่าตระกูลผีน้ันเคยกระท�ามาในช่วงเวลาใด	

กม็กัจะยดึช่วงเวลาน้ันเป็นหลัก	แต่จากการเกบ็ข้อมลูภาคสนามผู้เขยีนพบว่า	ชาวมอญ
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เจด็ริว้ส่วนใหญ่มกัประกอบพธิกีรรมเล้ียงผีในช่วงเดอืน	๖	ซ่ึงสัมพนัธ์กบัวิถเีกษตรกรรม

ในอดีต	 โดยมีเครื่องเซ่นไหว้ส�าคัญเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจ�าตระกูลผี	 ปลาช่อนย่าง

ทั้งเกล็ด	 กล้วย	 มะพร้าว	 ขนมก�าไลมือก�าไลเท้า	 ขนมเรไร	 ขนมทอดแดง	 และขนม

ทอดขาว

	 ส่วนพิธีกรรมเล้ียงผีอีกรูปแบบหน่ึงเป็นการประกอบพิธีกรรมเมื่อไปพบสัตว์

สัญลักษณ์ประจ�าตระกูลผี	โดยในตระกูลผีเต่าและผีปลาไหลจะน�ามาเซ่นไหว้ในกรณีที่

ไปพบสัตว์สัญลักษณ์ประจ�าตระกลูผีระหว่างทาง	แต่หากไม่ต้องการน�าสัตว์ดงักล่าวมา

ประกอบพธิกีรรมเล้ียงผี	คนในตระกลูผีเต่าต้องพดูว่า	“อุย”	ซ่ึงเป็นภาษามอญทีส่ามารถ

แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า	“เน่า”	เพื่อสื่อความหมายว่าสัตว์เหล่านั้นตายแล้ว	ไม่สามารถ

น�ามาประกอบพิธีเล้ียงผีให้แก่ผีมอญได้	 ส่วนในตระกูลผีปลาไหลจะพูดว่า	 “ไม่ใช่ของ

เรา”	เพื่อหลีกเลี่ยงการน�าสัตว์สัญลักษณ์ประจ�าตระกูลมาประกอบพิธีกรรม	

	 กรณีตระกูลผีไก่จะมีรายละเอียดแตกต่างออกไปเล็กน้อย	 คือ	 ไม่ได้น�าสัตว์

สัญลักษณ์ประจ�าตระกูลมาประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีทันทีที่พบ	 แต่จะน�ามาประกอบ

พิธีกรรมเมื่อไปสัมผัสไก่ที่มีลักษณะสมบูรณ์ทั้งตัว	 โดยจะตัดเอาส่วนหัวของไก่หรือใน

บางครั้งก็อาจจะน�าอาหารที่ท�ามาจากไก่ตัวดังกล่าว	 มาประกอบพิธีกรรมเล้ียง

ผีเซ่นไหว้แก่ผีมอญ	 ข้อก�าหนดดังกล่าว	 ท�าให้คนในตระกูลผีไก่มักไม่รับฝากซ้ือไก่จาก

คนในตระกูลผีอื่น	 เพราะเมื่อซื้อไก่มาแล้วไก่ที่ซื้อมาจะกลายเป็นของคนในตระกูลผีไก่

ทันที	(Sombun	S.,	2022,	May	6,	Personal	Interview)	

	 ส่วนตระกูลผีงูปัจจุบันไม่ปรากฏการน�างูมาใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้แล้ว	 แม้ว่า

ในอดีตจะเคยปรากฏหลักฐานว่า	 ตระกูลผีงูเคยใช้งูเป็นเครื่องเซ่นไหว้ในพิธีกรรมร�าผี	

(Gajaseni,	 2004,	 p.73)	 แต่ปัจจุบันชาวมอญเจ็ดริ้วปรับเปล่ียนมาใช้เต่าและไก่เป็น

เครื่องเซ่นไหว้ให้แก่ผีมอญแทน	 และในบางครั้งอาจจะเพิ่มไข่ไก่ดิบที่คนในตระกูลผีงู

เห็นว่าเป็นสิ่งที่งูกินชอบเข้าไปในเครื่องเซ่นไหว้ด้วย	

 ๒.๒ พิธีกรรมร�าผี

	 สาเหตุของการประกอบพิธีกรรมมี	๓	ประการ	ประการแรก	ได้แก่	สมาชิก
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ในตระกลูผีกระท�าผิดผี
๑๔
	ประการทีส่อง	ได้แก่	ลูกชายในตระกลูผีทีไ่ม่ใช่ลูกชายคนเล็ก

ต้องการแยกผีไปดูแลรักษาเอง	 เพราะเมื่อคนในตระกูลผีมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 จะ

ท�าให้การควบคมุความประพฤตสิมาชิกในตระกลูผีให้เป็นไปตามความเช่ือได้ยาก	ดงัน้ัน	

ทายาทชายในตระกูลผีจึงมักจะขอแยกผีไปจากต้นผีผู้ดูแลรักษา	ซึ่งเป็นลูกชายคนเล็ก

ของตระกูลผี	 เพื่อให้การควบคุมดูแลความประพฤติของสมาชิกในตระกูลผีท�าได้

ง่ายขึ้นและการจัดงานพิธีกรรมต่าง	 ๆ	 ในรอบปีก็จะไม่จ�าเป็นต้องรอให้ครบหน่ึงป	ี

ส่วนสาเหตปุระการสุดท้าย	ได้แก่	การแก้บนให้แก่ปะโน่ก	เมือ่ได้ผลผลติทางการเกษตร

ตามที่ต้องการ	 ซ่ึงปรากฏมากในปัจจุบันและสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	 ปะโน่ก

หรือผีมอญยังคงเป็นที่พึ่งทางจิตใจที่ส�าคัญต่อชาวมอญเจ็ดริ้ว

	 การประกอบพิธีกรรมร�าผีจะจัดขึ้นหลังข้ึนเดือน	 ๖	 (ประมาณหลังเทศกาล

สงกรานต์)	 โดยตระกูลผีที่เป็นเจ้าภาพต้องไปหาโต้ง
๑๕
	 มาเป็นผู้น�าประกอบพิธีกรรม	

และจ้างวงดนตรีปี่พาทย์เพื่อให้จังหวะในการร�า	ยกเว้นกรณีตระกูลผีหัวเข่า
๑๖
	 เท่านั้น

ทีไ่ม่จ้างโต้งหรอืวงดนตรป่ีีพาทย์	แต่ใช้การตบหวัเข่าให้จังหวะในการร�าแทน	นอกจากน้ี	

ยังต้องเตรียมคานเครื่องเซ่นไหว้คล้ายกับที่ใช้ในพิธีกรรมเลี้ยงผีจ�านวน	๓๐	-	๖๐	คาน	

ขึ้นอยู่กับจ�านวนสมาชิกในตระกูลผี	 และต้องสร้างโรงปะร�าพิธีร�าผีขึ้นใหม่	 โดยห้าม

มใิห้เงาบ้านทบักบัโรงปะร�าพธิ	ี(Chanchaona	T.,	2020,	June	24,	Personal	Interview)

	 ผู้ทีส่ามารถเข้าร่วมในพธิกีรรมร�าผีจะแตกต่างจากพธิกีรรมเล้ียงผี	เน่ืองจาก

เปิดโอกาสให้คนนอกตระกูลผีสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในพิธีกรรมได้	 ดังน้ัน

แม้ว่าชาวมอญเจ็ดริว้ผู้นับถอืผีมอญจะถกูแบ่งเป็นกลุม่ต่าง	ๆ 	แต่ความเชือ่เรือ่งผีมอญ

ก็เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านพิธีกรรมร�าผี	 ซ่ึงช่วยสร้าง

สัมพันธ์อันดีให้แก่คนต่างกลุ่มที่มาอยู่ร่วมกันในสังคม

	 ๑๔
	การฝ่าฝืนวิถีปฏิบัติอันประกอบด้วย	ข้อห้ามและข้อก�าหนดตามความเชื่อเรื่องผีมอญ

	 ๑๕	
ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติและพิธีกรรมตามความเช่ือเรื่องผีมอญ	

และเป็นผู้น�าในการประกอบพิธีกรรมร�าผี
 

 

	 ๑๖
	ช่ือเรียกตระกูลย่อยตระกูลหน่ึงของตระกูลผีเต่า	 ชาวมอญเจ็ดริ้วมักเรียกว่า

“อะล่กตั่งบอง”	หรือ	“ผีหัวเข่า”	ซึ่งมีที่มาจากลักษณะการตบหัวเข่าประกอบจังหวะในพิธีกรรมร�าผี
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	 ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมร�าผีค่อนข้างซับซ้อนมาก	 หลังจากสมาชิกใน

ตระกูลผีขึ้นไปอัญเชิญปะโน่กจากห้องผีลงมายังโรงปะร�าพิธีร�าผีแล้ว	จะสามารถแบ่ง

ช่วงการประกอบพิธีกรรมได้เป็นสองช่วงหลัก	 โดยช่วงแรกเป็น	 “อะโช”	 หรือ

“ชุดการแสดง”	ที่ให้สมาชิกภายในตระกูลผีร�า	เช่น	ชุดการแสดงฟันต้นกล้วย	ชุดการ

แสดงอาบน�้าต้นผี	 ชุดการแสดงพายเรือบิณฑบาต	 ชุดการแสดงร�าสะใภ้	 และพัก

การประกอบพิธีกรรมหลังจบชุดการแสดงกินปลาย่าง	ส่วนพิธีกรรมในช่วงบ่ายจะเปิด

โอกาสให้คนนอกตระกูลผีมาร่วมร�า	 และมักเป็นชุดการแสดงที่เน้นความสนุกสนาน

และการเล่นหยอกล้อกันระหว่างสมาชิกภายในชุมชน	 เช่น	 ชุดการแสดงชนไก่	

ชุดการแสดงเกบ็ฝ้าย	ชุดการแสดงคล้องช้าง	เป็นต้น	และชุดการแสดงสุดท้ายเป็นชดุ

การแสดง	“ร�าผีตะครุบ”	ที่ให้สมาชิกในตระกูลผีเดียวกันมาร่วมร�าด้วยกัน	ก่อนจะจบ

พิธีด้วยการที่โต้งน�าน�้าไปรดเสาหลักหน้าปะร�าพิธี	 เพื่อบอกกล่าวปะโน่กและเข็นเรือที่

ใส่เครื่องเซ่นไหว้ไปทิ้ง	

	 ลักษณะเด่นทีน่่าสนใจประการหน่ึงของพธิกีรรมร�าผี	นอกเหนือจากการสร้าง

ความสัมพันธ์ฉันเครือญาติให้แน่นแฟ้น	 และเปิดโอกาสให้คนต่างกลุ่มในสังคมเข้ามา

ปฏิสัมพันธ์กัน	คือ	การถ่ายทอดวิถีชีวิตที่ส�าคัญต่อชาวมอญในอดีต	ทั้งประเพณีในช่วง

ต่าง	 ๆ	 ของชีวิต	 เช่น	 พิธีบวชที่ถ่ายทอดผ่านชุดการแสดงพายเรือบิณฑบาต	 พิธีศพ

ในชุดการแสดงฟันต้นกล้วย	 และการทอผ้าที่เป็นวิถีชีวิตอันโดดเด่นของชาวมอญ

ในอดีต	ดังที่	Halliday	(1999,	p.	47)	ได้เขียนเกี่ยวกับการทอผ้าที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต

ของชาวมอญตั้งแต่ในช่วง	 พ.ศ.	 ๒๔๖๐	 ว่า	 การทอผ้าของชาวมอญที่อยู่ในเมืองไทย

เป็นส่ิงที่สามารถใช้จ�าแนกผู้หญิงมอญออกจากผู้หญิงไทยได้	 ซ่ึงปรากฏผ่านกระสวย

ทอผ้าที่น�ามาเป็นอุปกรณ์การร�าส�าคัญในทุกชุดการแสดง	 รวมไปถึงชุดการแสดงเก็บ

ฝ้ายที่ถ่ายทอดการเก็บฝ้าย	เพื่อน�ามาใช้ทอผ้า	ข้อสังเกตประการหนึ่งในพิธีกรรมร�าผี	

คอื	มกีารจ�าลองพฤตกิรรมการขโมยในชุดการแสดงต่าง	ๆ 	หลายชุดการแสดง	เช่น	ชุด

การแสดงกนิปลาย่าง	ชุดการแสดงคล้องช้าง	และชดุการแสดงเกบ็ฝ้าย	เป็นต้น	ดงัน้ัน	

“การขโมย”	จึงน่าจะมีบทบาทส�าคัญบางประการต่อวิถีชีวิตชาวมอญในอดีต
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ความเชื่อเรื่องผีมอญ: บทบาทในฐานะเครื่องมือจัดสรรทรัพยากร

	 Na	thalang	S.	(2014,	p.	475)	กล่าวถึง	“คติชนวิทยา”	ว่า	เป็นวิชาที่ว่าด้วย

การศึกษาวัฒนธรรมในส่วนที่เป็นการแสดงออกของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม	 โดย

อารมณ์ความรูสึ้กนึกคดิและความเชือ่ของมนุษย์มกั	“ซ่อน”	ความหมายและจุดมุง่หมาย

ไว้เบื้องหลัง	 “ความเชื่อเรื่องผีมอญ”	 ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดและความเชื่อ

ของชาวมอญเจ็ดริ้ว	 ก็มีความหมายและจุดมุ่งหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเช่ือเช่น

เดียวกัน

	 จากข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีมอญที่ผู้เขียนได้อภิปรายไปข้างต้นจะ

เห็นได้ว่า	มีนักวิชาการหลายท่าน	ทั้ง	Halliday	(1917)	Foster	(1973)	และ	Bunjoon	

(2016)	 ได้กล่าวถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันระหว่างระบบ	 “โทเท็ม”	 (totem)	 ซ่ึงเป็น

ค�าที่ใช้เรียกระบบความเช่ือที่บูชาพืชและสัตว์ศักด์ิสิทธิ์ที่พบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก

โดยมีที่มาจากค�านิยามช่ือของตระกูลต่าง	 ๆ	 ในเผ่าโอจิบเว	 (Ojibway)	 ชนพื้นเมือง

กลุ่มหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ	(Durkheim	E.,	1995,	p.101)	อย่างไรก็ตาม	การกล่าว

ถึงความคล้ายคลึงระหว่างระบบโทเท็มและความเช่ือเรื่องผีมอญยังไม่ได้อธิบาย

ขยายความอย่างชดัเจน	ข้อเสนอของนักวิชาการหลายท่านข้างต้นจุดประกายให้ผู้เขียน

ศึกษาลักษณะร่วมระหว่างระบบโทเท็มและความเช่ือเรื่องผีมอญ	 เพื่อเติมเต็มความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวให้มากขึ้น

	 Durkheim	 E.	 นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศสได้ศึกษาระบบโทเท็มในชนเผ่า

พื้นเมืองออสเตรเลียไว้ในหนังสือ	 The	 Elementary	 Forms	 of	 Religious	 Life	

(Durkheim,	1995)	ระบบโทเท็มที่	Durkheim	ศึกษาเป็นระบบการจัดกลุ่มทางสังคม

ของชนเผ่าทีแ่บ่งคนในสังคมออกเป็นสายตระกลู	(phratry)	และแต่ละสายตระกลูกจ็ะ

ประกอบไปด้วยตระกูลย่อย	 (clan)	 แต่ละตระกูลจะใช้ส่ิงต่าง	 ๆ	 ในธรรมชาติ	 เช่น

พืชหรือสัตว์มาเป็นสัญลักษณ์ประจ�าตระกูล	 โดยที่พืชและสัตว์เหล่าน้ันจะได้รับ

การยกย่องให้มีสถานะศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย	

 (Durkheim,	 1995,	 p.	 145)	 กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของระบบโทเท็มว่า	 มนุษย์

ได้วิธีคิดจ�าแนกแยกแยะและจัดกลุ่มส่ิงต่าง	 ๆ	 จากการมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม	

ซ่ึงน�าไปสู่การแบ่งเขาแบ่งเราและก่อเกิดเป็นกลุ่มต่าง	 ๆ	 ข้ึนในสังคมในเวลาต่อมา
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การแบ่งกลุ่มโทเท็มที่	 Durkheim	 ศึกษาเป็นกลุ่มคนที่เช่ือว่ามีบรรพบุรุษร่วมกัน

แต่ไม่สามารถสืบสาวสายสัมพันธ์น้ันออกมาได้อย่างชัดเจน	 (Santasombat,	 2016,	

p.	146)	โดยระบบโทเท็มมีบทบาทอย่างมากต่อการจดัระบบเครือญาติและการจัดสรร

ทรัพยากรในสังคมของคนพื้นเมือง

	 ระบบโทเท็มจัดสรรทรัพยากรผ่านการแบ่งคนในสังคมออกเป็นกลุ่มต่าง	 ๆ	

ทีม่พีชืหรอืสัตว์สัญลักษณ์ประจ�าตระกลูแตกต่างกนั	โดยทีพ่ชืและสัตว์สัญลักษณ์เหล่าน้ัน

เป็นเครื่องบ่งบอกอัตลักษณ์ว่าใครสังกัดอยู่กลุ่มใด	 นอกจากน้ี	 พืชและสัตว์ที่เป็น

สัญลักษณ์ประจ�าโทเท็มยังถือว่าเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์	 (sacred)	 และสัมพันธ์กับการห้าม

บริโภคพืชและสัตว์สัญลักษณ์ประจ�ากลุ่มโทเท็มของตน	 ยกเว้นว่าจะบริโภคในโอกาส

พิเศษเท่านั้น	 ดังนั้น	 คนในชนเผ่าแต่ละโทเท็มจึงมีสถานะเป็นเจ้าของทรัพยากร	 และ

ต้องดแูลรกัษาทรพัยากรประจ�ากลุ่ม	ซ่ึงส่งผลให้ทรพัยากรน้ันคงอยูใ่นธรรมชาตอิย่าง

สมดุลและเพียงพอต่อการบริโภคของคนกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในชนเผ่า	 (Durkheim,	 1995,	

p.	139	-	140)

	 หากพิจารณาลักษณะของระบบโทเท็มเปรียบเทียบกับระบบความเชื่อเรื่อง

ผีมอญจะเหน็ได้ว่า	ระบบความเช่ือทัง้สองรปูแบบมกีารแบ่งและจัดจ�าแนกคนในสังคม

ออกเป็นกลุ่มย่อย	ๆ 	โดยมพีชืหรอืสัตว์เป็นสัญลักษณ์ประจ�ากลุ่ม	ดงัเช่นการแบ่งตระกลู

ผีมอญออกเป็นตระกลูผีเต่า	ผีไก่	ผีง	ูและผีปลาไหล		ซ่ึงส่งผลต่อการจัดสรรทรพัยากร

ในสังคมเช่นเดียวกับระบบโทเท็ม	

	 อย่างไรกต็าม	การจัดสรรหรอืใช้ทรพัยากรภายใต้ระบบโทเทม็	มกัจะมเีงือ่นไข

ที่ผูกติดกับพืชหรือสัตว์สัญลักษณ์ประจ�ากลุ่มเท่านั้น	ในขณะที่การจัดสรรทรัพยากรใน

ความเชื่อเรื่องผีมอญ	ไม่ได้จ�ากัดอยู่ภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับสัตว์สัญลักษณ์ประจ�ากลุ่ม

เพียงอย่างเดียว	 แต่ยังปรากฏผ่านวิถีปฏิบัติต่าง	 ๆ	 ในความเช่ือเรื่องผีมอญด้วย	

ดังรายละเอียดที่ผู้เขียนจะอภิปรายต่อไปนี้
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 ๑. สัตว์สัญลักษณ์และการจัดสรรทรัพยากรไปยังกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม

	 ความเชื่อเรื่องผีมอญมีการแบ่งคนในสังคมออกเป็นตระกูลผี	ต่าง	ๆ	และใช้

ช่ือสัตว์เป็นสัญลักษณ์ประจ�ากลุ่ม	 ได้แก่	 ผีเต่า	 ผีไก่	 ผีงู	 และผีปลาไหล	 Gajaseni	

(2004,	p.	73)	ได้กล่าวถึงที่มาของชื่อตระกูลผีมอญต่าง	ๆ	ไว้ว่า	“น่าจะหมายถึงสิ่งที่

บรรพบุรุษชอบกินหรือข้อห้ามไม่ให้กระท�ามากกว่าที่จะเป็นชื่อผีเอง”	 หากพิจารณา

ตามความเห็นของ	 Gajaseni	 จะเห็นได้ว่า	 ทั้งเต่า	 ไก่	 งู	 และปลาไหล	 ล้วนเป็นสัตว์

ที่เหมาะแก่การน�ามาบริโภคเป็นอาหารของชาวมอญในอดีต	 ซ่ึงด�ารงชีวิตภายใต้วิถี

เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและไม่ได้มีทรัพยากรอาหารที่หลากหลายเท่ากับในปัจจุบัน

ดังน้ัน	 การใช้ชื่อสัตว์ที่เหมาะแก่การเป็นอาหารเป็นสัญลักษณ์ประจ�ากลุ่ม	 จึงต้อง

มีนัยส�าคัญบางประการที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนกับทรัพยากร

อาหารในสังคม

	 สัตว์สัญลักษณ์ต่าง	ๆ 	ประจ�าตระกูลผีมอญมีข้อแตกต่างไปจากสัตว์ในระบบ

โทเท็ม	คือ	สัตว์เหล่านี้จะไม่ได้รับการยกย่องให้มีสถานะสูงส่ง	เพียงแต่ต้องน�าไปเป็น	

“เครื่องเซ่นไหว้”	 ประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีให้แก่ผีมอญ	 ซ่ึงอาจจะเทียบได้กับรูปแบบ

ความสัมพันธ์ที่	 (Brown,	 1952,	 p.123)	 เรียกว่า	 ความสัมพันธ์เชิงพิธีกรรม	

(ritual	relation)	ระหว่างสัตว์สัญลักษณ์กับบุคคลในกลุ่มโทเท็มนั้น	และความสัมพันธ์

พิเศษดังกล่าวได้กลายเป็นข้อตกลงระหว่างกลุ่มที่ก�าหนดให้คนในตระกูลผีมีสิทธิ์

เป็นเจ้าของสัตว์สัญลักษณ์ประจ�ากลุ่มก่อนคนกลุ่มอ่ืน	 เน่ืองจากเงื่อนไขในการ

ประกอบพธิกีรรม	เช่น	หากคนในตระกลูผีไก่และคนในตระกลูผีเต่าไปเจอเต่าพร้อมกนั	

คนในตระกูลผีเต่าจะได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเต่าก่อนคนในตระกูลผีไก่	เพราะต้อง

น�าเต่ากลับไปประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีตามข้อก�าหนดในความเชื่อเรื่องผีมอญ	 และใน

ขณะเดียวกันหากคนในตระกูลผีไก่ไปจับไก่ที่มีลักษณะสมบูรณ์ของคนในตระกูลผีอ่ืน	

คนในตระกูลผีไก่ก็จะได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไก่ทันที	 ดังน้ัน	 หากประกอบ

พิธีกรรมร�าผีในตระกูลผีไก่	 เมื่อจบชุดการแสดงชนไก่จะต้องรีบน�าไก่ออกไปให้ไกล

จากบ้านตระกูลผีไก่	มิฉะนั้น	ไก่ตัวดังกล่าวจะต้องกลายเป็นของคนในตระกูลผีไก่ทันที	

(Chanchaona	S.,	2021,	November	11,	Personal	Interview)	
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	 ข้อสังเกตอันน่าสนใจจากการเก็บข้อมูลภาคสนามผู้เขียนพบว่า	 หลังจาก

น�าสัตว์สัญลักษณ์ไปประกอบพธิกีรรมเล้ียงผีแล้ว	ชาวมอญเจ็ดริว้ส่วนใหญ่มกัจะน�าสัตว์

สัญลักษณ์ดงักล่าวไปบรโิภคต่อด้วย	ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่า	สัตว์สัญลักษณ์ประจ�าตระกลูผี

ล้วนเหมาะแก่การเป็นอาหารนับตัง้แต่อดตีมาจนปัจจุบัน	ยกเว้นเพยีงตระกลูผีงเูท่าน้ัน

ที่ปรับเปล่ียนมาใช้เต่าและไก่ที่หาได้ง่ายเป็นเครื่องเซ่นไหว้แทนงูที่อันตรายและ

หายากในปัจจุบัน	 แต่จะเพิ่มไข่ไก่ดิบที่ชาวมอญเจ็ดริ้วเชื่อว่าเป็นอาหารที่งูชอบ

มาเป็นเครื่องเซ่นไหว้พิเศษที่แตกต่างไปจากคนกลุ่มอื่น	ๆ	ซึ่งช่วยตอกย�้าความชัดเจน

ในการแบ่งกลุ่มทางสังคมอันสืบเน่ืองมาจากความเช่ือเรื่องผีมอญให้ยังคงด�ารงอยู่	

แม้ว่าบริบททางด้านสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าการที่คนในตระกูลผีได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสัตว์

สัญลักษณ์ประจ�าตระกลูผีของตนเองก่อนคนตระกลูผีอ่ืน	เน่ืองจากเงือ่นไขทางพธิกีรรม	

จะดเูหมอืนเอ้ือให้คนในตระกลูผีสามารถใช้ทรพัยากรทีเ่ป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจ�าตระกลู

ได้อย่างไม่จ�ากัด	แต่อีกนัยหนึ่ง	หากคนในตระกูลผีต้องการน�าสัตว์สัญลักษณ์มาเพียง

เพื่อบริโภคเป็นอาหาร	 โดยที่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการประกอบพิธีกรรม	 ก็จะไม่

สามารถท�าได้เช่นเดียวกัน	เพราะจะต้องน�าสัตว์สัญลักษณ์มาประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผี

ก่อนเสมอ	ซ่ึงสร้างความตระหนักให้คนในตระกลูผีรูว่้า	ทรพัยากรน้ันไม่ได้ได้มาบรโิภค

โดยง่าย	 แต่ต้องผ่านพิธีกรรมที่มีล�าดับข้ันตอนก่อนจึงจะสามารถน�ามาบริโภคได	้

ชาวมอญเจ็ดริว้ในปัจจุบนัจึงมกัใช้วิธกีารหลบเล่ียงเมือ่พบสัตว์สัญลักษณ์	แต่ไม่ต้องการ

ประกอบพิธีกรรมด้วยการพูดว่า	“อุย”	หรือ	“เน่า”	เมื่อพบเต่า	และในตระกูลผีอื่นก็จะ

พูดว่า	“ไม่ใช่ของเรา”

	 แม้ว่าบทบาทด้านการจัดสรรทรัพยากรผ่านสัตว์สัญลักษณ์ที่น�ามาใช้ใน

พิธีกรรม	 อาจจะแสดงให้เห็นได้อย่างไม่ชัดเจนนักภายใต้บริบทสังคมที่มีทรัพยากรให้

เลือกบรโิภคหลากหลายอย่างในปัจจุบนั	แต่พธิกีรรมตามความเช่ือเรือ่งผีมอญทีย่งัคง

ตกทอดมาสู่สังคมชาวมอญเจ็ดริ้วในปัจจุบัน	 ซ่ึงส่วนใหญ่ท�าเกษตรกรรมและ

มสีภาพแวดล้อมทางธรรมชาตค่ิอนข้างสมบรูณ์	กส็ะท้อนให้เหน็ถงึรากฐานความคดิใน

การบริหารจัดการทรัพยากรอันมีจ�ากัดให้เพียงพอต่อการด�ารงอยู่ร่วมกันเป็นสังคม

ของ	“ชาวมอญ”	ในอดีตที่เป็น	“กลุ่มคน”	เจ้าของความเชื่อได้เป็นอย่างดี
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 ๒. “ขโมย” การอนุญาตเชิงพิธีกรรมที่น�าไปสู่ความเท่าเทียมใน การเข้าถึง

ทรัพยากร

	 จากวิถีปฏิบัติตามความเช่ือเรื่องผีมอญที่มีบทบาทก�าหนดให้ชาวมอญ

เจ็ดริ้วผู้นับถือผีมอญ	 มีสิทธ์ิใช้ทรัพยากรที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจ�ากลุ่มของตนเอง

ก่อนคนกลุ่มอ่ืน	 ๆ	 ในสังคม	 ดังที่ผู้เขียนกล่าวถึงไปในประเด็นแรก	 จะเห็นได้ว่า	

ข้อก�าหนดดังกล่าวเหมือนเป็นการผูกขาดความเป็นเจ้าของสัตว์สัญลักษณ์ที่เป็น

ทรัพยากรอาหารไว้ที่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 ความเช่ือเรื่อง

ผีมอญเปิดโอกาสให้คนในสังคมสามารถใช้ทรัพยากรที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของคน

ต่างกลุ่มได้ผ่านวิถีปฏิบัติพิเศษที่เรียกว่า	“ขโมย”

	 ค�าว่า	 “ขโมย”	 ในที่น้ี	 เป็นค�าที่ชาวมอญเจ็ดริ้วใช้เมื่อน�าทรัพยากรที่เป็น

สัตว์สัญลักษณ์ประจ�าตระกูลผีของคนต่างกลุ่มไปใช	้ เพราะในวิถีปฏิบัติตามความเช่ือ

เรือ่งผีมอญจะมข้ีอห้ามไม่ให้ชาวมอญผู้นับถอืผีมอญมอบสัตว์สัญลักษณ์ประจ�าตระกลู

ผีตนเองให้แก่คนตระกูลผีอ่ืน	 การขโมยจึงเป็นการอนุญาตเชิงพิธีกรรมภายใต้บริบท

ความเชื่อเรื่องผีมอญที่ช่วยให้คนกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในสังคมสามารถใช้ทรัพยากรที่เป็นสัตว์

สัญลักษณ์ของคนต่างกลุม่ได้	แต่การขโมยทีเ่ป็นการอนุญาตเชงิพธิกีรรมภายใต้บรบิท

ความเช่ือเรื่องผีมอญจะแตกต่างกับการขโมยในความหมายของบริบทสังคมปัจจุบัน	

เพราะอนุญาตให้กระท�าได้เฉพาะการน�าทรพัยากรทีเ่ป็นสัตว์สัญลักษณ์ของคนต่างกลุ่ม

มาใช้เท่าน้ัน	 และไม่สามารถน�าการขโมยที่อนุญาตภายใต้บริบทความเชื่อเรื่องผีมอญ

มาใช้สร้างความชอบธรรมให้แก่การหยิบฉวยทรัพยากรอื่น	ๆ	ของคนต่างกลุ่มมาใช้ได้

	 Sombunchan	S.	(2019,	August	18,	Personal	Interview)	ปราชญ์ชาวบ้าน

ในต�าบลเจ็ดริว้ได้ให้นิยามของวิถปีฏบิตัติามความเช่ือเรือ่งผีมอญว่า	“เราเอาของเขาได้	

แต่เขาเอาของเราไม่ได้”	กล่าวคือ	เมื่อถึงคราวที่ต้องใช้ทรัพยากรที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์

ประจ�าตระกูลผีตน	 จะสามารถน�าสัตว์สัญลักษณ์มาจากคนตระกูลผีอ่ืนได้ภายใต้ข้อ

ก�าหนดตามความเช่ือ	 แต่จะไม่สามารถให้สัตว์สัญลักษณ์ประจ�าตระกูลผีตนเอง

แก่คนต่างกลุ่มได้	 การห้ามอย่างเข้มงวดน้ีไม่ได้ปรากฏเฉพาะในบริบทความเชื่อเรื่อง

ผีมอญเท่านั้น	แต่ยังปรากฏในระบบโทเท็มด้วย	จากการศึกษาของ	Durkheim	(1995,	

p.129)	 พบว่า	 การห้ามบริโภคอย่างเข้มงวดเป็นข้อห้ามที่ไม่สามารถอยู่รอดภายใน
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สังคมได้	 สุดท้ายก็ต้องผ่อนปรน	 เช่น	 การอนุญาตให้บริโภคสัตว์สัญลักษณ์ประจ�า

ตระกูลได้ในโอกาสพิเศษ	 โดยการผ่อนปรนภายใต้ความเช่ือเรื่องผีมอญปรากฏผ่าน	

“การขโมย”	ทีเ่ป็นการอนุญาตเชิงพธิกีรรมให้สามารถกระท�าพฤตกิรรมทีข่ดัจารตีสังคม

ในบรบิทเฉพาะทางความเช่ือได้	โดยการขโมยในทีน้ี่จะเป็นการขโมยทีเ่จ้าของทรพัยากร

อาจจะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ก็ได้	 แต่เมื่อทรัพยากรที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์น้ันหายไป	 ผู้เป็น

เจ้าของจะไม่สามารถถือสาเอาความได้

	 จากพิธีกรรมร�าผีที่ผู้เขียนได้อภิปรายไปเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า	 เป็นพิธีกรรม

ที่รวบรวมและถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวมอญในอดีตเอาไว้	ดังนั้น	 “การขโมย”	ซึ่งเป็น

วิถีปฏิบัติพิเศษภายใต้ความเช่ือเรื่องผีมอญที่ปรากฏสอดแทรกอยู่ในช่วงต่าง	 ๆ	 ของ

พิธีกรรม	 เช่น	 ชุดการแสดงคล้องช้างที่จ�าลองพฤติกรรมการขโมยคล้องช้าง

มาจากควาญช้าง	 หรือชุดการแสดงเก็บฝ้าย	 “โต้ง”	 จะให้สะใภ้ในตระกูลผีออกไป

ขโมยเก็บฝ้ายจากเจ้าของสวนที่เป็นคนนอกตระกูลผี	 ต้องมีบทบาทส�าคัญต่อวิถีชีวิต

ของชาวมอญในอดีตเช่นเดียวกัน	 จึงถ่ายทอดและส่งต่อวิถีปฏิบัติดังกล่าวผ่าน

พิธีกรรมมายังชาวมอญรุ่นหลัง

	 ปัจจุบัน	 “การขโมย”	ทรัพยากรที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ยังคงปรากฏอยู่ในพื้นที่

ต�าบลเจ็ดริ้ว	เช่น	กรณีตระกูลผีไก่	Sombun	S.	(2022,	May	6,	Personal	Interview)	

ชาวมอญเจ็ดริ้วผู้นับถือผีไก่ได้ให้ข้อมูลว่า	“เวลาเลี้ยงไก่มีใครมาขอก็ให้ไม่ได้นะ แต่ถ้า

เขามาขโมยไป ถ้าอย่างนั้นน่ะไม่เป็นไร”	และเมื่อผู้เขียนเก็บข้อมูลภาคสนามในตระกูล

ผีอ่ืน	 ๆ	 เช่นกรณีตระกูลผีเต่าที่ขังเต่าเอาไว้ในกะละมัง	 เพื่อใช้ในการประกอบ

พิธีกรรม	 Rebanko	 P.	 (2022,	May	 3,	 Personal	 Interview)	 ผู้บอกข้อมูลที่นับถือ

ผีเต่าก็ให้ข้อมูลว่า	 “ถ้าขโมยไปแล้วก็แล้วกัน”	 ข้อมูลภาคสนามดังกล่าวสะท้อนให้เห็น

ว่า	 การขโมยเป็นสิ่งที่	 “อนุญาต”	 ให้คนในสังคมมอญเจ็ดริ้วสามารถกระท�าได้ภายใต้

บริบทความเช่ือเรื่องผีมอญและถูกตอกย�้าการอนุญาตดังกล่าวผ่านพิธีกรรม	 เพื่อ

กระจายทรัพยากรประจ�าตระกูลผีไปยังกลุ่มต่าง	ๆ	ในสังคม	และท�าให้แต่ละตระกูลผี

มีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรของคนต่างกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมกัน	โดยที่ไม่ได้มีจ�ากัดหรือผูกขาด

ทรัพยากรอาหารไว้ที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ	แต่การ	 “ขโมย”	 ในที่นี้	 ไม่ใช่สิ่งที่

สามารถกระท�าได้อย่างเสรี	เพราะต้องท�าแบบหลบ	ๆ	ซ่อน	ๆ	แม้ว่าจะเป็นการขโมย

ที่เจ้าของทรัพยากรรู้เห็นก็ตาม	 ทรัพยากรของคนต่างกลุ่มที่ได้มาด้วยวิธีการขโมย
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จึงไม่ใช่ส่ิงที่ได้มาโดยง่าย	 ค�าว่า	 “ขโมย”	 ในที่น้ีจึงแฝงความหมายโดยนัยที่ช่วยสร้าง

ความตระหนักให้แก่ชาวมอญผู้นับถือผีมอญว่า	การน�าทรัพยากรของคนต่างกลุ่มไปใช้	

จะต้องใช้อย่างระมัดระวังและรู้คุณค่า

	 อย่างไรกต็าม	การขโมยในความเชือ่เรือ่งผีมอญจะเกดิในบรบิทเฉพาะภายใน

ชุมชนซ่ึงกระท�าเพื่อน�าทรัพยากรที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของคนต่างกลุ่มไปใช้	 และ

จะกระท�าในคราวที่จ�าเป็นภายใต้บริบทความเช่ือเรื่องผีมอญเท่าน้ัน	 จากการเก็บ

ข้อมูลภาคสนามผู้เขียนพบว่า	 แม้ปัจจุบันจะปรากฏการขโมยสัตว์สัญลักษณ์ประจ�า

กลุม่ของคนต่างกลุ่มไปใช้	แต่กป็รากฏน้อยลงมากเมือ่เทยีบกบัในอดตี	การเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวส่วนหน่ึงมาจากปัจจัยทางด้านสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างมีพลวัต	

ทรัพยากรอาหารในชุมชนมีให้เลือกอย่างหลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการ

ของคนในสังคม	 การน�าสัตว์สัญลักษณ์ประจ�าตระกูลผีของคนต่างกลุ่มมาใช้ผ่าน

การขโมยจึงจ�าเป็นน้อยลงเมื่อเทียบกับบริบทสังคมในอดีต

 ๓. ข้อห้ามที่สัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากร

	 นอกจากการจัดสรรทรัพยากรด้วยการให้สิทธิพิเศษในการใช้หรือดูแล

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์สัญลักษณ์ประจ�าตระกูลผีของตนแล้ว	 วิถีปฏิบัติที่

เป็นข้อห้ามตามความเช่ือเรื่องผีมอญก็มีส่วนก�าหนดกฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากรที่

มีอยู่ในชุมชนด้วย	ข้อห้ามดังกล่าว	ได้แก่	ข้อห้ามเรื่องการห้ามคนในตระกูลผีเดียวกัน

จัดงานภายในปีเดียวกัน	 โดย	 “งาน”	 ในที่น้ีมีความหมายครอบคลุมทั้งงานพิธีกรรม

เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีมอญ	 และงานพิธีกรรมที่เป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตต่าง	 ๆ	

ทั้งงาน	 โกนจุก	 งานบวช	 งานแต่งงาน	 หรืองานศพ	 และการห้ามจัดงานภายใน

ปีเดยีวกนัจะอิงกบัปฏทินิจันทรคต	ิซ่ึงจะนับวันขึน้ปีใหม่ในช่วงเดอืน	๖	(ประมาณเดอืน

เมษายน)	หรอืหลังเทศกาลสงกรานต์	กล่าวคอื	หากภายในปีน้ันมคีนในตระกลูผีจัดงาน

ไปแล้ว	การจัดงานอ่ืน	ๆ 	ขึน้อีกครัง้	จะกระท�าได้ภายหลังจากขึน้เดอืน	๖	ไปแล้วเท่าน้ัน	

ดงัน้ัน	แม้ว่าในช่วงปีดงักล่าวจะมคีนในตระกลูผีเดยีวกนัเสียชวิีตในระยะเวลาอันไล่เล่ีย

กัน	ก็จะต้องเก็บศพที่เสียชีวิตทีหลังไว้ประกอบพิธีกรรมอีกครั้งในปีถัดไป

	 วิถีปฏิบัติตามความเช่ือเรื่องผีมอญที่ห้ามคนในตระกูลผีเดียวกันจัดงานใน

ปีเดียวกัน	 นับว่ามีความสัมพันธ์กับวิถีเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจน	 จากการ
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สัมภาษณ์	Yaimai	F.	(2021,	November	11,	Personal	Interview)	ผู้อาวุโสในต�าบล

เจ็ดริ้วพบว่า	 ในอดีตคนในตระกูลผีเดียวกันมักจะรวมตัวปลูกบ้านอาศัยอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียงกัน	 และเมื่อถึงเวลาเพาะปลูกในช่วงขึ้นเดือน	 ๖	 สมาชิกในตระกูลผีก็จะไป

ช่วยกันด�านาปลูกข้าว	ดังนั้น	 การเริ่มต้นจัดงานพิธีกรรมได้อีกครั้งหลังเดือน	๖	ก็จะ

เป็นระยะเวลาที่พ้นผ่านการเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปีไปแล้ว	 ท�าให้มีทรัพยากรมาก

เพียงพอที่จะจัดงานพิธีกรรมต่าง	ๆ	ได้

	 ข้อห้ามที่ปรากฏเป็นวิถีปฏิบัติตามความเช่ือเรื่องผีมอญดังกล่าว	 จึงเป็น

ข้อห้ามที่ก�าหนดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เพียงพอต่อการใช้สอยภายใน

ตระกูลผีตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึงปี	 ท�าให้ลดอัตราการขาดแคลนทรัพยากรที่จะใช้ใน

การด�ารงชีวิต	อย่างไรก็ตาม	สภาพสังคมปัจจุบันที่ชาวมอญเจ็ดริ้วอาศัยอยู่ไม่ได้หยุด

น่ิง	 หากแต่เปล่ียนแปลงไปอย่างมีพลวัต	 ชาวมอญเจ็ดริ้วสามารถเข้าถึงทรัพยากร

ต่าง	ๆ 	ได้ง่ายขึ้นผ่านการซื้อขายในท้องตลาดหรือห้างสรรพสินค้า	รวมไปถึงการสั่งซื้อ

ของทางช่องทางออนไลน์	 ท�าให้ชาวมอญเจ็ดริ้วส่วนใหญ่ตัดสินใจประกอบพิธีกรรม

ร�าผี	เพื่อ	“แยกผี”	ขึ้น

	 การแยกผีตามความเชื่อเรื่องผีมอญของชาวมอญเจ็ดริ้วคือ	 การที่ตระกูลผี

นั้นมีลูกชายมากกว่า	๑	คน	แล้วลูกชายคนอื่น	ๆ 	ที่ไม่ใช่ลูกชายคนเล็กต้องการแยกผีไป

ดูแลรักษาเอง	เพราะตามวิถีปฏิบัติในการสืบทอดความเชื่อเรื่องผีมอญนั้น	ลูกชายคน

เลก็จะรบัหน้าทีเ่ป็นผู้สืบทอด	“ต้นผี”	ซ่ึงเป็นผีมอญของต้นตระกลูทีสื่บทอดต่อ	ๆ 	กนัมา

จากรุ่นสู่รุ่น	ส่วนลูกชายคน	อื่น	ๆ 	ในตระกูลที่ไม่ใช่ลูกชายคนเล็กจะมีสถานะเป็นคนใน

ตระกูลผีเดียวกัน	 แม้ว่าจะแต่งงานมีครอบครัวไปแล้ว	 ภรรยาและลูกของลูกชาย

ก็จะมีสถานะเป็นส่วนหน่ึงของตระกูลผีฝ่ายชาย	 ในอดีตการที่ตระกูลผีมีสมาชิก

เพิ่มมากข้ึนจะเป็นผลดี	 เพราะท�าให้มีแรงงานในการเพาะปลูกและสรรหาทรัพยากร

เพิ่มมากขึ้น	 แต่ปัจจุบันสังคมชาวมอญ	 เจ็ดริ้วไม่ได้มีวิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

เหมือนดังเช่นอดีต	 แรงงานที่ใช้ในการเพาะปลูกสามารถแสวงหาได้จากการว่าจ้าง	

รวมไปถงึการใช้เครือ่งทุน่แรงจากเทคโนโลยสีมยัใหม่	ส่วนทรพัยากรทีใ่ช้ในการอุปโภค

บริโภคก็สามารถหาซ้ือตามท้องตลาดได้ตลอดทั้งปี	 ท�าให้แต่ละตระกูลผีไม่จ�าเป็นจะ

ต้องใช้สมาชิกภายในตระกลูผีจ�านวนมาก	เพือ่ลงแรงเพาะปลูกและแสวงหาทรพัยากร

ให้เพียงพอต่อความต้องการ
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	 นอกจากนี้	การมีสมาชิกภายในตระกูลผีเป็นจ�านวนมาก	ยังท�าให้การควบคุม

ความประพฤติของคนในตระกูลผีให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อปฏิบัติได้ยาก	ซึ่งอาจจะ

ก่อให้เกดิการกระท�าผิดผีตามมา	ดงัน้ัน	ในตระกลูผีทีม่ลูีกชายหลายคน	ลูกชายคนอ่ืน	ๆ 	

นอกเหนือไปจากลูกชายคนเล็กจึงมักจะประกอบพิธีกรรมร�าผี	 เพื่อขอแยกผีมอญจาก

ต้นผีไปดูแลรักษาเองหลังจากแยกผีออกไปแล้วการจัดงานพิธีกรรมต่าง	 ๆ	 ในรอบปี

ก็ไม่จ�าเป็นต้องรอให้คนในตระกูลผีทยอยจัดปีละ	 ๑	 งาน	 ซ่ึงสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของ

ชาวมอญเจ็ดริ้วในปัจจุบันที่มีทรัพยากรเพียงพอใช้ตลอดปี	 และไม่ต้องรอสะสม

ทรัพยากรตามวิถีเกษตรกรรมดั้งเดิมในอดีต	

สรุปและอภิปรายผล

	 ความเช่ือเรื่องผีมอญเป็นคติชนประเภทความเชื่อที่มีบทบาทส�าคัญต่อ

ชาวมอญเจ็ดริ้วเป็นอย่างมาก	 ทั้งบทบาทด้านการจัดระบบความสัมพันธ์คนในสังคม

ด้วยการแบ่งคนออกเป็นกลุ่มต่าง	ๆ 	ตามตระกูลผี	ได้แก่	ผีเต่า	ผีไก่	ผีงู	และผีปลาไหล	

โดยตอกย�้าความสัมพันธ์ฉันเครือญาติของสมาชิกในกลุ่มผ่านพิธีกรรมเล้ียงผีและ

พิธีกรรมร�าผี	 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนต่างกลุ่มในชุมชนได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันผ่าน

พิธีกรรมร�าผีด้วย	

	 วิถปีฏบิตัแิละพธิกีรรมตามความเช่ือเรือ่งผีมอญของชาวมอญ	เจ็ดริว้ทีย่งัคง

ปฏบิตัแิละสืบทอดต่อ	ๆ 	กนัมาจนปัจจุบัน	สะท้อนบทบาททางสังคมเกีย่วกบัการจัดสรร

ทรพัยากรของชาวมอญในอดตี	ซ่ึงส่งต่อและถ่ายทอดมายงัชาวมอญเจ็ดริว้ปัจจุบัน	ทัง้

การให้สิทธิ์การเป็นเจ้าของทรัพยากรที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจ�าตระกูลผีผ่านความ

สัมพันธ์เชิงพิธีกรรม	ซึ่งท�าให้คนในตระกูลผีดังกล่าว	 ไม่สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่าง

สุรุ่ยสุร่าย	และเปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่าง	ๆ	ในสังคมใช้ทรัพยากรที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์

ของคนต่างกลุ่มผ่าน	“การขโมย”	ซึ่งส่งผลให้ต้องใช้ทรัพยากรที่ได้มาอย่างระมัดระวัง

และรูค้ณุค่า	นอกจากน้ี	ข้อห้ามไม่ให้คนในตระกลูผีจัดงานภายในปีเดยีวกนั	ยงัมบีทบาท

ต่อการควบคมุการใช้ทรพัยากรของคนในตระกลูผีให้เพยีงพอต่อการใช้สอยตลอดปีด้วย

 อย่างไรก็ตาม	 บริบทสังคมปัจจุบันที่ชาวมอญเจ็ดริ้วอาศัยอยู่	 เปล่ียนแปลง

ไปตามยุคสมัย	 ทรัพยากรที่เหมาะแก่การเป็นอาหารไม่ได้มีอยู่อย่างจ�ากัดเหมือนดัง

ในอดีต	 แต่มีอาหารให้เลือกซ้ือได้อย่างหลากหลายในท้องตลาด	 อีกทั้งพื้นที่ต�าบล
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เจ็ดริ้วที่ชาวมอญกลุ่มน้ีอพยพมาอาศัยอยู่ยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์	 ดังน้ัน	 บทบาท

ด้านการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นจุดมุ ่งหมายเบ้ืองหลังความเช่ือเรื่องผีมอญของ

“ชาวมอญ”	 ผู้เป็นเจ้าของ	 “คติชน”	 จึงไม่ได้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด	 แต่สะท้อน

ให้เห็นผ่านวิถีปฏิบัติและพิธีกรรมตามความเช่ือที่ชาวมอญเจ็ดริ้วยังคงสืบทอดและ

ยึดถือปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบัน	
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