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บทคัดย่อ

การศกึษาเรือ่ง	บทบาทหน้าทีข่องวฒันธรรมอาหารพืน้ถิน่มอญในอ�าเภอบ้านโปง	

จังหวัดราชบุรี	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของ

วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นท่ีมีต่อชุมชนชาวมอญ	อ�าเภอบ้านโปง	 จังหวัดราชบุรี	 กลุ่มผู้ให	้

ข้อมูลหลกัในการวจิยั	ได้แก่	ผูน้�าชมุชน	ปราชญ์ชุมชน	และผูป้ระกอบอาหารพืน้ถิน่มอญ														

จ�านวน	 10	 คน	 และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	 การสังเกตใน												

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	 ประชาชน	 และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานประเพณีในพื้นที่วิจัย																

ผลการศึกษาพบว่า	 วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญในอ�าเภอบ้านโปง	 จังหวัดราชบุรีนั้น											

มีบทบาทความส�าคัญต่อชุมชนในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 เช่น	 บทบาทในการสืบทอดความเชื่อ												

ของชาวมอญท่ีแสดงออกผ่านการใช้อาหารในการประกอบพธิกีรรม	การไหว้ผีบรรพบรุษุ	

และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ�าชุมชน	 บทบาทในการสร้างส�านึกร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์	 เช่น												

ข้าวแช่ซ่ึงถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์ของชาวมอญ	 วัฒนธรรมในการประกอบอาหาร	บรโิภคอาหาร	

การใช้อาหารในงานประเพณียังท�าให้เกิดบทบาทการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม															

เป็นแกนยึดโยงคนในชุมชนให้เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 และยังมีบทบาทด้านการศึกษา												

1	ภาควิชาประวัติศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยบูรพา	
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เกิดการพัฒนากิจกรรม	 หลักสูตรการเรียนการสอนภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น	 รวมถึง																				

ก่อให้เกิดรายได้จากการประกอบอาหาร	 การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารมอญ														

สะท้อนให้เห็นถึงบทบาททางด้านเศรษฐกิจอีกด้วย	

ค�าส�าคัญ:	บทบาทหน้าที่,	วัฒนธรรมพื้นถิ่น,	อาหาร,	มอญ	

Abstract

“The	Roles	of	Mon	Cuisine	Culture	in	Ban	Pong	District,	Ratchaburi	

Province”	is	a	qualitative	research	study,	aiming	at	investigating	the	roles	

of	 vernacular	 food	culture	 in	 the	Mon	community	 in	Ban	Pong	District,	

Ratchaburi	 Province.	 The	 key	 informants	 of	 this	 research	 consist	 of																			

10	 community	members,	 including	 a	 community	 leader,	 local	 scholars													

and	Mon	 vernacular	 cuisine	 entrepreneurs.	 The	 data	 were	 collected																

through	 in-depth	 interviews	 and	 by	 observing	 the	 people	 and	 tourists																			

attending	 local	 festivals.	 The	 research	 results	 showed	 that	 vernacular																		

cuisine	culture	plays	important	roles	in	the	Mon	community.	For	example,	

the	inheritance	of	Mon	belief	is	expressed	through	the	use	of	cuisine	as	

part	of	rites,	ancestral	worship,	and	as	sacred	objects.	Vernacular	cuisine	

such	 as	 Kao-Chae	 (rice	 soaked	 in	 iced	water),	 which	 is	 the	 symbol	 of																		

the	Mon	 people,	 also	 plays	 the	 role	 of	 building	 collective	 conscience																

within	 the	 ethnic	 group.	Moreover,	 catering	 culture,	 food	 consumption															

and	cuisine	for	rites	take	the	role	of	promoting	social	interactions,	which	

unite	community	members,	as	well	as	the	role	of	education,	exemplified	

by	activities	and	courses	related	to	vernacular	cuisine.	 In	addition,	 food	

culture	helps	increase	the	income	of	the	local	community	and	encourages	

the	development	of	Mon	food	products,	which	reflects	its	economic	role.

Keywords:	Role,	Vernacular	Culture,	Cuisine,	Mon
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บทน�า

ความเป็นมาของชาวมอญได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานพึ่งพระบรมโพธิสมภารของ																			

พระมหากษัตริย์ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 สืบมาถึงสมัยอยุธยาตั้งแต่สมัยสมเด็จ

พระมหาธรรมราชาธิราช	 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 สมเด็จพระเอกาทศรถ	 สมเด็จ												

พระนารายณ์มหาราช	 สมเด็จพระบรมโกศ	 และทยอยเข้ามาอีกหลายครั้งหลายครา																	

ในช่วงสมัยกรุงธนบุรี	 กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 (แจ้ง	 ประมวลรัตน์	 และวีระ	 โลจายะ,	

2503)	 โดยศรีศักร	 วัลลิโภดม	 (2536)	 กล่าวถึงการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชน													

ในจังหวดัราชบรุไีว้ว่า	 เมือ่พทุธศตวรรษที	่18	 เกิดเมอืงราชบรุขีึน้ทีลุ่ม่น�า้แม่กลอง	ท�าให้

ล�าน�้าแม่กลองในช่วงสมัยน้ันจึงถือเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของบ้านเมืองในลุ่มน�้านี้						

อย่างแท้จริง	 ท�าให้ผู้คนจากหลาย	 ๆ	 แห่งมีการติดต่อถึงกันจึงก่อให้เกิดการเคล่ือนไหว

ของกลุ่มชนต่าง	ๆ	อาทิ	 มอญ	 เขมร	ลาว	 ไทย	 ได้ผ่านเข้ามาหรือโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐาน												

ในพื้นที่นี้เพิ่มขึ้น	เป็นบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบ้านเมืองที่อยู่กันอย่างสืบเนื่อง

มาจนปัจจุบัน	 โดยเฉพาะชาวมอญท่ีอพยพย้ายถิ่นมาที่ราชบุรี	 มักตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ

สองฝ่ังแม่น�า้แม่กลองในเขตอ�าเภอโพธารามและอ�าเภอบ้านโปง	(ศูนย์มอญศึกษา,	2550)	

ดังปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชาวมอญ	 ในพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์	 ทรงกล่าวถึงประวัติศาสตร์เรื่องการอพยพของชาวรามัญใน							

ลุม่น�า้แม่กลอง	ดงัข้อความตอนหนึง่ในจดหมายเหตรุะยะทางเสดจ็ประพาสในรชักาลที	่ 5	

เสดจ็ประพาสไทรโยคครัง้ที	่2	เมือ่	พ.ศ.	2431	ความว่า	“วนัอาทติย์ เดอืนสาม ขึน้ 3 ค่ํา 

เวลาเชา 3 โมงเศษ ...ระยะทางตั้งแตบานเบิกไพรจนมาถึงคุงพะยอม บานนครชุม                

บานบางเลา มีบานเรือนราษฎรและวัดมากขึ้นแตนครชุม บางเลา จนบานโพธารามน้ี             

สองฝั่งเป็นบานรามัญ 7 เมือง...” (พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์,	2494)	

วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นเป็นเอกลักษณ์ที่ส�าคัญของชาวมอญ	 อันเกิดจาก											

การผสมผสานทางวฒันธรรม	การเปลีย่นแปลง	อพยพโยกย้ายถิน่ฐานของผูค้นหลากหลาย

กลุ่มชน	 อาหารพ้ืนถิ่นมอญจัดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่พบบันทึกไว้คู่ประวัติศาสตร์ของ

ชาติไทยมาอย่างยาวนาน	(นิธ	ิเอียวศรีวงศ์,	2547)	โดยอาหารของมอญนั้นมีเอกลักษณ์

ที่รสชาติ	 และการรับประทานอาหารเป็นยา	 โดยน�าเอาทรัพยากร	 วัตถุดิบที่อยู่รอบตัว											

มาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร	เป็นภาพสะท้อนของวิถีชีวิต	ภูมิปัญญาที่โดดเด่น	

 

 

 

 

 

 

 

 



57
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 29  ฉบับที่ 3

กันยายน - ธันวาคม  2564

จากการเปลีย่นแปลงระบบนเิวศของลุม่น�า้แม่กลอง	ภายหลัง	พ.ศ.	2500	เป็นต้นมา	

บริเวณพื้นที่ลุ่มน�้าแม่กลองถูกก�าหนดให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาคตะวันตก	

ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนลุ่มแม่น�้าแม่กลองเป็นอย่างมาก	

(มณฑล	คงแถวทอง,	2544)	จากการขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมและการชลประทาน

ท�าให้ระบบนิเวศของลุ่มน�า้เปลี่ยนแปลงไป	ส่งผลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น

มอญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 เช่น	 การท�าปลาร้ามอญท่ีแต่เดิมเคยมีในลุ่มน�้าแม่กลองนี้	

ปัจจบุนักห็ลงเหลอืแต่เพยีงค�าบอกเล่าทีเ่คยท�า	เคยรบัประทานเท่านัน้	แม้ว่าวฒันธรรมมอญ

จะได้รับผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว	 แต่จากการศกึษาส�ารวจข้อมลูพบว่า	 กลุม่ชนชาวมอญ

ในพื้นที่อ�าเภอบ้านโปงเป็นชุมชนชาวมอญที่มีความพยายามในการด�ารงรักษาอัตลักษณ์

ของตนเอาไว้ภายใต้กระแสของการเปลีย่นแปลงทางสงัคม	และวัฒนธรรม	โดยการส�ารวจ

งานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม	 ภูมิปัญญามอญในอ�าเภอบ้านโปง	 มีการศึกษา

อย่างกว้างขวางในประเดน็ประเพณ	ีพธิกีรรม	พพิธิภณัฑ์พืน้บ้าน	การทอผ้า	ภาษามอญ	ฯลฯ	

ส�าหรับประเด็นบทบาทหน้าท่ีของอาหารพื้นถิ่นยังไม่ปรากฏเห็นอย่างชัดเจนนัก	 ซ่ึงใน

ปัจจุบันกลุ่มชนชาวมอญในอ�าเภอบ้านโปงได้มีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมทางชาติพันธุ์	

โดยได้น�าวัฒนธรรมอาหารมาเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ	 สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์

ภูมิปัญญาดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาบทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมอาหาร														

พืน้ถิน่	โดยผูว้จิยัคาดหวงัว่าผลของการศกึษานีจ้ะก่อให้เกดิความตระหนกัรบัรูถ้งึบทบาท													

ความส�าคัญของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญ	ในอ�าเภอบ้านโปง	จังหวัดราชบุรีต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม	

ทฤษฎีบทบาทหน้าที่

Biddle	(1986)	กล่าวว่า	ทฤษฎบีทบาทหน้าทีเ่ป็นหนึง่สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุซึง่เกีย่วพนั

กับชีวิตสังคม	 หรือแบบแผนพฤติกรรมทางสังคม	 โดยธนวัฒน์	 ปัญญานันท์	 (2561)																	

กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมในฐานะส่ิงก�าหนดสร้างตัวตน			

ของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม	 ดังนั้นบทบาทหน้าที่ในมิติวัฒนธรรมก็คือ	 บทบาท	

ทีม่มีติวิฒันธรรมเป็นตวัก�าหนด	ซึง่แต่ละสงัคมมลีกัษณะแตกต่างกนัออกไป	เมือ่ใช้แนวคดิ

ดงักล่าวอธบิายบทบาทหน้าทีข่องวฒันธรรมอาหารจะพบว่า	 อาหารท�าหน้าทีต่อบสนอง

ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์	 และในวัฒนธรรมอาหารมอญยังมีความเกี่ยวข้องกับ
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ความเชือ่	การใช้งานในพธิกีรรม	ประเพณซีึง่นบัว่าเป็นบทบาทหน้าทีท่ีแ่สดงออกในรปูแบบ

นามธรรม

แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม	

แนวคดิดงักล่าวนีไ้ด้อธบิายถงึกระบวนการในการสบืทอดวฒันธรรมและการส่งต่อ

ระหว่างคนรุ่นหนึ่งกับคนรุ่นหน่ึงของระบบสังคมมนุษย์	 โดยมีผู้ให้ความหมายไว้พอสรุป

ได้ดงันี	้การถ่ายทอดทางวฒันธรรม	คือ	การท่ีวฒันธรรมซึง่เป็นมรดกทางสังคมถกูถ่ายทอด

จากคนในชั่วชีวิตหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง	 โดยวิธีการสื่อสารจากภาษาพูด	 การเขียน																

หรืออาจใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมตามยุคสมัยของแต่ละสังคม	 (งามพิศ	 สัตย์สงวน,	 2538)															

โดยหากมองย้อนไปถึงทุนทางวัฒนธรรม	ปิแอร์	 บูร์ดิเยอ	 (Bourdieu,	 1997)	 ได้แบ่ง															

รปูแบบของทนุทางวฒันธรรมเป็นสามกลุม่	ได้แก่	1)	ข้ันเป็นรปูเป็นร่าง	(embodied	state)	

2)	ขั้นเป็นชิ้นเป็นอัน	(objectified	state)	และ	3)	ขั้นเป็นสถาบัน	(institutionalized	

state)	 ในประเด็นของการถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารมอญนั้นสอดคล้องกับมุมมองของ	

บูร์ดิเยอในขั้นเป็นรูปเป็นร่าง	 เนื่องจากมีการลงทุนลงเวลาในการพัฒนาตนเองด้วย															

การเรยีนรู้	โดยในช่วงอายแุรก	ๆ	ทีเ่ริม่ท�าการสะสมและส่งผ่านทนุ	และเมือ่อายยุิง่มากขึน้	

ทนุวฒันธรรมทีถ่กูสร้างและสัง่สมอยูใ่นตวักจ็ะเพิม่พนูมากขึน้	 เช่นเดยีวกนักบัการเรยีนรู้

เทคนิคภูมิปัญญาในการประกอบอาหารก็มีลักษณะการถ่ายทอดส่งต่อกันในตระกูล														

โดยเป็นการถ่ายทอดกันในครอบครัว	เครือญาติตั้งแต่ระดับปฐมภูมิหรือช่วงปฐมแห่งวัย	

จนกระทั่งเติบโตขึ้นก็ได้รับรู ้และเข้าใจในความเช่ือ	 ความหมายที่ก�าหนด	 ข้อห้าม																				

ข้อปฏิบัติต่าง	ๆ	ที่ปรากฏในพิธีกรรมและประเพณี	

แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์

อัตลักษณ์	 (identity)	 เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า	 ฉันคือใคร																

ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น	 โดยผ่านการมองตนเองและ												

การที่คนอื่นมองเรา	 อัตลักษณ์ต้องการความตระหนัก	 (awareness)	 ในตัวเราและ																		

พื้นฐานของการเลือกบางอย่าง	 นั่นคือเราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับ																		

อัตลักษณ์ที่เราเลือก	 ความส�าคัญของการแสดงตน	 ก็คือ	 การระบุได้ว่าเรามีอัตลักษณ์

เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไร	 ฉันเป็นใครในสายตาคนอื่น															

(นทัธนยั	ประสานนาม,	 2550)	 อตัลกัษณ์เป็นเรือ่งของความเข้าใจและรบัรูว่้าเราเป็นใคร												

คนอื่นเป็นใคร	 โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์	 ทั้งนี้													
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ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อคนหรือกลุ่มอื่น	ๆ	ด้วย	(ประสิทธิ์														

ลีปรีชา,	 2547)	 ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของเบอร์เจอร์และลัคแมนที่ว่า																		

อัตลักษณ์	ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม	 เมื่อตกผลึกแล้วอาจคงที	่ ปรับเปลี่ยน

หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก	

(Berger	&	Luckman,	1967)	โดยที่เจนกินส์ยังชี้ให้เห็นว่า	อัตลักษณ์มิใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่

แล้วในตัวของมันเอง	 หรือก�าเนิดข้ึนมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของ	 แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น

และมีลักษณะของความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา	(Jenkins,	1996)

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร	

อาหารเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน	 ในขณะเดียวกันอาหาร													

กเ็ป็นสิง่ทีแ่สดงถงึภมูปัิญญาและบอกเล่าเรือ่งราวในอดตีของบรรพชนได้เป็นอย่างด	ีอาหาร

จึงเป็นวัฒนธรรมอย่างหน่ึงของมนุษย์ซ่ึงแต่ละชนเผ่า	 แต่ละเชื้อชาติจะมีความแตกต่าง

กันไป	 (สิริพันธุ์	 จุลกรังคะ,	 2547)	 วัฒนธรรมอาหารในเชิงมานุษยวิทยา	 อาหารไม่ได้

เป็นการใช้ประโยชน์เพื่อบริโภคเท่าน้ัน	 แต่ยังหมายรวมไปถึงการเป็นยารักษาโรค																			

การประกอบพิธีกรรมแห่งชีวิต	 การท�าครัว	 แบบแผนการรับประทานอาหาร	 ความเช่ือ	

ขนบธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วกบัอาหารการกนิ	 ฯลฯ	นอกจากท�าให้อาหารเป็นวถิชีวีติ	

เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสังคม	 ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนพรมแดนแห่งชาติพันธุ	์												

อีกด้วย	 (บุษบา	 ทองอุปการ,	 2554)	 ดังนั้น	 อาหารพื้นถิ่นจึงเป็นอาหารที่อยู่ในวิถีชีวิต

ประจ�าวัน	 และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่มีแบบแผนการบริโภค	 เป็นอัตลักษณ์													

ของตนเอง	 อาหารพ้ืนถิ่นส่วนใหญ่ล้วนแต่อาศัยหรือพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติ

น�ามาประกอบเป็นอาหาร	 ส่วนวิธีการเตรียมและประกอบอาหารนั้นเป็นองค์ความรู้

ภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ ่นจนถึงปัจจุบัน	 และอาหารยังมีบทบาท													

หน้าที่ที่ส�าคัญในการด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของกลุ่มชน	ชาติพันธุ์นั้น	ๆ	อีกด้วย	

วิธีการวิจัย	

การศกึษานีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ	 มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาบทบาทหน้าทีข่อง

วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นท่ีมีต่อชุมชนชาวมอญ	 อ�าเภอบ้านโปง	 จังหวัดราชบุรี	 ผู้วิจัยได้											

คดัเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูหลกั	(key	informants)	เป็นบุคคลในพืน้ทีต่�าบลบ้านม่วง	ต�าบลนครชมุน์	

และต�าบลคุ้งพยอม โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง	 (purposive	 sampling)	 ได้แก	่											
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ผูท่ี้มบีทบาทส�าคญัในชมุชน	ผูท้ีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมอาหารพืน้ถิน่มอญ	จ�านวน	10	คน	

โดยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมาแต่ก�าเนิด	 หรือเป็นผู้ท่ีมาอาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า		

15	ปี	ในกลุม่นีผู้ว้จิยัใช้วธิกีารสมัภาษณ์เชิงลกึและการสงัเกต	โดยผูว้จิยัเริม่จากการสมัภาษณ์

แบบไม่เป็นทางการ	 หลังจากท่ีมีความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลจึงสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติม		

เพือ่ทราบถงึข้อมลูของชมุชนในประเดน็เศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	ฯลฯ	นอกจากน้ี	ยงัได้	

มกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยการสอบถาม	และการสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วมในกลุม่ประชาชน	

และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานประเพณี	กิจกรรมทางศาสนาและทางสังคมในพื้นที่วิจัย

เครื่องมือวิจัย	

เครือ่งมอืวจิยั	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์เชิงลกึแบบมโีครงสร้าง	โดยแนวค�าถามเกีย่วกบั

ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน	 อาหารพื้นถิ่นกับบทบาทในการใช้งาน	 เช่น	 งานประเพณี

พธิกีรรม	และแบบสงัเกต	โดยมีประเดน็ในการสงัเกตเกีย่วกบัคณุค่า	บทบาทความส�าคญั

ของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นที่มีต่อชุมชน	ประเด็นในการสังเกต	 ได้แก่	 บทบาทหน้าที	่												

ของอาหารพืน้ถิน่ในชวีติประจ�าวนัและในงานประเพณ	ี ทัง้นีเ้ครือ่งมอืวจิยัทีใ่ช้ในโครงการ

วจิยัได้ผ่านการพิจารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์โดยคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรม

การวจิยัในมนษุย์	มหาวทิยาลยับรูพาเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	(หมายเลขใบรับรองที	่79/2561)

การเก็บรวบรวมข้อมูล		

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล	 2	 รูปแบบ	 ได้แก่	 ข้อมูลทุติยภูมิมาจากเอกสาร	

บทความ	 และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 ส่วนข้อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมจากการลงภาคสนาม

ระหว่าง	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	-	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	ทั้งในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมงาน

ประเพณใีนพืน้ที	่เช่น	งานประเพณสีงกรานต์	งาน	“เจีย๊ะ	โม่ง	โร่ง	โม่น	เดงิ	กนิอยูด่มูอญ																	

เมืองราชบุรี”	 เป็นต้น	 และในช่วงเวลาปกติในชีวิตประจ�าวันของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก

ระหว่างวันที่	 11-17	 มกราคม	 พ.ศ.	 2562	ณ	 บ้านของปราชญ์ชุมชน	 และวัดใหญ่																						

นครชุมน์	เป็นต้น	

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้านัน้	ผูว้จิยัมกีารเปรยีบเทยีบข้อมลูจากเอกสาร	

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	ข้อมลูภาคสนามทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ปราชญ์ชุมชนชาวมอญ	ชาวบ้าน	

และนักท่องเที่ยว	และข้อมูลจากการสังเกตกิจกรรมของผู้ให้ข้อมูลหลัก	ประชาชน	และ
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นกัท่องเทีย่ว	ทัง้ในวถิชีวีติประจ�าวนั	และในงานเทศกาลประเพณ	ีจากนัน้ท�าการวเิคราะห์

เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งในประเด็นเดียวกัน	 ตรวจสอบความสอดคล้องและ											

ถูกต้องของข้อมูล	แล้วจึงน�าข้อมูลมาเรียบเรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	

ผลการวิจัย	

วัฒนธรรมอาหารพื้นถ่ินมอญในอ�าเภอบ้านโปง	 จังหวัดราชบุรี	 มีการปฏิบัติ	

สืบทอดและส่งต่อกันมาอย่างเข้มแข็ง	 โดยพยายามด�ารงไว้ซ่ึงมรดกภูมิปัญญาผ่าน																		

การเรียนรู้และการถ่ายทอดจากครอบครัว	 เครือญาติ	วัด	และโรงเรียน	ทั้งโดยตรงและ

โดยอ้อม	ประกอบกับชาวมอญในชุมชนหลายท่านมีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล	

ความรู้ทางวัฒนธรรม	และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	และเครือข่าย

สงัคมออนไลน์	ท�าให้เกดิการแสดงออกซ่ึงอตัลกัษณ์ของชาวมอญ	 และมกีารประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมวัฒนธรรรมมอญในอ�าเภอบ้านโปงให้เป็นที่รู้จัก	 สร้างความสนใจและตระหนัก

ในคุณค่าของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญ	 สะท้อนถึงบทบาทหน้าที่ของอาหารที่มีต่อ

ชุมชน	 โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์บทบาทของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญออกมา	5	 ด้าน	

(กาญจนา	แก้วเทพ	และคณะ,	2553)	สามารถจ�าแนกบทบาทหน้าที่ได้ดังนี้	

ภาพ	1

บทบาทวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญ ในอําเภอบานโป่ง จังหวัดราชบุรี 

หมายเหตุ.	 จาก	 “การบริหารจัดการวัฒนธรรมพื้นบานแบบมีสวนรวมดวยนวัตกรรม          

การวิจัย”	โดย	กาญจนา	แก้วเทพ	และคณะ,	2553,	กรุงเทพฯ:	ภาพพิมพ์.

สร้างส�านึกร่วมของ

กลุ่มชาติพันธุ์มอญ
สนับสนุน

เศรษฐกิจชุมชน

ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์

ทางสังคม

บทบาท

วัฒนธรรม

อาหารพื้นถิ่น

ส่งเสริมการศึกษา

สืบทอด

ความเชื่อ
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บทบาทในการสร้างส�านึกร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์

วัฒนธรรมอาหารพื้นถ่ินมอญ	 จังหวัดราชบุรี	 เป็นตัวแทนแห่งอดีตที่บอกเล่า											

เรือ่งราวในอดตีซึง่ยงัคงหลงเหลอืมาจนถงึในปัจจบุนั	 ไม่ว่าจะเป็นวัตถดุบิทีม่อียูใ่นท้องถิน่	

เช่น	มะตาด	ลูกส่าน	มันเสา	ฯลฯ	องค์ความรู้ภูมิปัญญาการท�าอาหารที่โดดเด่นในพื้นที่																

เช่น	น�า้ปลาย�า	แกงใบมะรมุอ่อนกบัถัว่เขยีว	ฯลฯ	รวมถงึความเช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรม

อาหารทีใ่ช้ในประเพณ	ี (ปะลองเปิงด้าจก์	 จองโอะห์ต่าน	 ฯลฯ)	พธิกีรรมการไหว้ผปีระจ�า

หมู่บ้าน	ผบีรรพบรุุษ	ฯ	ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดส่งต่อรุน่สูรุ่น่จนถงึปัจจบุนั	โดยอาหารทีส่ามารถ

เรียกว่า	เป็นสัญลักษณ์	(symbols)	ของชาวมอญทั่วทุกที่ในประเทศไทยก็คือ	ข้าวแช	่

ข้าวแช่นั้นเป็นวัฒนธรรมอาหารซ่ึงได้รับการยอมรับในสังคมไทยว่าเป็นอาหาร											

ในประเพณีที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์มอญ	อาจกล่าวได้ว่า	 ข้าวแช่นั้นถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง										

ในการแสดงออกซ่ึงอตัลกัษณ์ความเป็นกลุม่ชาตพินัธุม์อญ	 โดยเหน็ได้จากการจดักจิกรรม

งานประเพณีปะลองเปิงด้าจก์	 (บุญส่งข้าวแช่)	 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชุมชนมอญ

ทั่วประเทศไทย	 โดยแสดงออกผ่านการส่งข้าวแช่	 จัดขบวนแห่ข้าวแช่	 การสาธิตการท�า

ข้าวแช่หรือการจัดนิทรรศการ	เป็นต้น	ดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์

“อาหารในงานประเพณทีีโ่ดดเดนจรงิ ๆ คอื ขาวแช เพราะหนึง่ปี

เราไดรับประทานเพียงครั้งเดียว เราจึงมองวาขาวแชเป็นอาหารพิเศษ           

สําหรับเรา” 

(คมสรร	จับจุ,	สัมภาษณ์,	11	มกราคม	2562)

ปราชญ์ชมุชนชาวมอญนครชมุน์ได้บอกเล่าถงึข้าวแช่มอญทีอ่ืน่ว่ามกัรบัประทาน

คู่กับไข่เค็ม	 กุนเชียง	 หมูฝอย	 แต่มอญนครชุมน์ใช้เครื่องเคียงข้าวแช่	 คือ	 ย�าขนุน																								

ย�ามะม่วง	 ปลาผัดหวาน	 ลูกกะปิทอด	 ก๋วยเต๋ียวผัดไทย	 (บุญเกิด	 ช้ืนเครือ,	 สัมภาษณ์,																

17	 มกราคม	 2562)	 ซึ่งเครื่องเคียงข้าวแช่ในชุมชนมอญของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง

กันออกไป	 อาจเป็นความแตกต่างของวัตถุดิบ	 หรือเทคนิควิธีการประกอบอาหาร	 เช่น	

การผัดไชโป๊วของบ้านม่วงมักผัดใส่กะท	ิ หัวหอม	ซึ่งอาจผัดแบบหวานหรือแบบเค็มก็ได้

และต้องผัดให้พอสุก	 ส่วนของนครชุมน์แม้จะใช้ส่วนผสมเหมือนกันแต่จะผัดไชโป๊ว																

จนแห้ง	 (ตุ๋ย	บุญนพ,	สัมภาษณ์,	17	มกราคม	2562)	ขณะที่มอญที่จังหวัดลพบุร	ีและ

มอญทีส่งัขละบรุมีกีารท�าย�ามะม่วง	 แต่ไม่มกีารท�าย�าขนนุเหมอืนทีร่าชบรุ	ี ส่วนก๋วยเตีย๋ว											

ผดัไทยนัน้	 แม้จะใส่มาในส�ารบัข้าวแช่แต่ไม่ได้ถอืว่าเป็นกบัข้าวแช่	 จะรบัประทานแยกกนั	
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สาเหตุที่ใส่มาในส�ารับของมอญบ้านโปง	 ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า	 เป็นเพราะในพื้นที่มี													

กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ด้วย	 ส�ารับข้าวแช่นี้จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง

วัฒนธรรม	ดังนั้นข้าวแช่จึงมีความส�าคัญในฐานะอาหารที่เป็นภาพตัวแทนของชาวมอญ	

ซึ่งแม้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่	 แต่ใจความหลักของข้าวแช่

ในงานประเพณีสงกรานต์ก็ยังแสดงออกถึงอัตลักษณ์	 ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญที	่												

เข้มแข็ง	และด�ารงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

ดงันัน้	วัฒนธรรมอาหารพืน้ถิน่จงึถอืเป็นสือ่กลางทางวฒันธรรมอย่างหนึง่ทีท่�าให้

ทั้งคนใน	 หมายถึง	 กลุ่มชาติพันธุ์มอญด้วยกัน	 และคนนอก	 หมายถึง	 กลุ่มชาติพันธุ์อื่น										

ในสังคม	 รับรู้ได้ในทันทีว่าการประกอบพิธีกรรม	 งานประเพณีที่ใช้อาหารรูปแบบน้ี														

(ข้าวแช่,	ขนมทอด,	ขนมแดกงา	ฯลฯ)	จดัเป็นวฒันธรรมของชาวมอญ	โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในปัจจุบัน	 สื่อมวลชนตลอดจนเอกสารทางการศึกษาได้ผลิตซ�้าชุดความคิดเกี่ยวกับ												

ข้าวแช	่ขนมจีนหรือขนมหวานอย่างกาละแม	ข้าวเหนียวแดง	ซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรม

อาหารของคนมอญอย่างเด่นชัด	(ปาจรีย์	สุขาภิรมย์,	2561)

ภาพ	2  

สํารับขาวแชมอญนครชุมน์ อําเภอบานโป่ง จังหวัดราชบุรี

หมายเหตุ.	โดย	คมสรร	จับจุ,	ถ่ายเมื่อวันที่	29	เมษายน	พ.ศ.	2564	
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บทบาทในการสืบทอดความเชื่อ	

ส�าหรับกลุ่มชาติพันธุ์มอญ	 ประเพณีและพิธีกรรมคือกระบวนการทางศาสนา															

การแสดงออกเพ่ือตอบสนองความเชือ่ในพระและผ	ี ซ่ึงบ่งบอกถงึอตัลกัษณ์ของชาวมอญ	

เป็นสิ่งส�าคัญที่สร้างส�านึกร่วมความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านการถ่ายทอด	 ขัดเกลาทั้งใน

ระดับของครอบครัว	 เครือญาติ	 และชุมชน	 การบริโภคและการสืบทอดวัฒนธรรม														

อาหารพ้ืนถิ่นนั้นเป็นตัวกลางส�าคัญในการเชื่อมโยงความเชื่อกับชาวมอญไว้ด้วยกัน																	

ทั้งในระดับชุมชนและสังคม	

บทบาทของอาหารพื้นถ่ินในการสืบทอดความเชื่อน้ีปรากฏพบว่า	 มีความลึกซึ้ง										

อยู่ในชุมชนมอญ	 มีการปรับตัวเพื่อรักษาคุณค่า	 และสืบทอดความเช่ือเอาไว้	 ยังผลให้

ความเชื่อที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นยังด�ารงอยู่	 เช่น	 พฤติกรรมใน											

การบริโภค	 วิถีปฏิบัติที่ยังคงด�าเนินสืบเนื่องอยู่ในครัวเรือนของชาวมอญ	 ได้แก่	 การน่ัง

ล้อมวงในการรบัประทานอาหารโดยจะให้ผูใ้หญ่รบัประทานก่อน	เช่นเดียวกบัการหงุข้าว															

เม่ือจะตักข้าวไปถวายพระ	 ไหว้บรรพบุรุษ	 หรือให้ผู้อาวุโสรับประทานต้องตักข้าวที่อยู่

ด้านบนเท่านั้น	 ข้าวก้นหม้อจะไม่น�าไปท�าบุญ	 ท้ังนี้ยังมีความเช่ือในการเตรียมวัตถุดิบ													

บางชนิด	โดยเฉพาะไก่	ได้มกีารให้ข้อมลูว่า	คนมอญจะไม่ท�าไก่	(เชอืดไก่)	ในบ้านของตน	

ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวเนื่องด้วยความเชื่อในการนับถือสัญลักษณ์ผี	 และชาวมอญ

โดยส่วนใหญ่ในแถบลุ่มแม่น�้าแม่กลองก็นับถือผีไก่กัน	 ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ความเชื่อใน											

เร่ืองของการห้ามท�าไก่ในบ้านยังคงปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดในปัจจุบัน	 ดังปรากฏใน											

บทสัมภาษณ์

“การทําไก คนมอญมักไมทําไกในบาน แตถามีความจําเป็นที่       

ตองฆาไกในบานเพื่อประกอบอาหาร ตองนําหัวไกไปตมแลวนําใสถวย 

ขาวสุก 1 ถวย และน้ํา 1 แกว จุดธูปบอกผีบานผีเรือนที่เสากลางบาน” 

(คมสรร	จับจุ,	สัมภาษณ์,	11	มกราคม	2562)

นอกจากความเชื่อดังกล่าว	 ยังมีความเชื่อของวัฒนธรรมอาหารที่ใช้ในพิธีกรรม	

ประเพณี	 เช่น	 ขนมจีนจะน�ามารับประทานในงานที่เป็นมงคล	 โดยเหตุผลที่ห้ามใช้ใน													

งานศพ	 เนื่องด้วยมีความเชื่อท่ีว่า	 หากใช้ขนมจีนในงานศพจะท�าให้มีคนในบ้านนั้นตาย									

ต่อเน่ืองกันไปยืดยาวเหมือนเส้นขนมจีน	 ท้ังน้ีในพิธีศพของมอญบ้านโปงก็มีการยกเว้น

การใช้ขนมจีนในงานสวดอภิธรรม	 คือต้องไม่มีการน�าขนมจีนมาเลี้ยงผู้คนภายในงาน													
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แต่ในวันที่ออกศพแล้วหรือเป็นการท�าบุญเจ็ดวันสามารถใช้ขนมจีนได้	 ส่วนอาหาร									

ประเภทเส้นอย่างก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยจั๊บสามารถใช้ได้ด้วยเป็นอาหารแบบเส้นที่ไม่ยึด								

ตามความเชื่อ (คมสรร	จับจุ,	สัมภาษณ์,	11	มกราคม	2562)	และยังพบความเชื่อที่ได้

สบืทอดส่งต่อกนัมาในการนบัถอืผบีรรพบรุษุ	การเล้ียงผ	ี มีการส่งต่อความเชือ่ในรปูแบบ			

ของอาหาร	การจัดเตรียมทั้งวัตถุดิบ	จ�านวนอาหาร	สืบทอดกันมาในสายตระกูลผีนั้น	ๆ	

โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า	 จ�านวนของอาหารท่ีใช้ในการไหว้ต้องเป็นเลขคี่	 โดยมาก									

จะนิยมที่	 5	 และ	 7	 อย่าง	 โดยในส่วนของแกงจะมีความคล้ายคลึงกัน	 คือ	 แกงขี้เหล็ก														

แกงกะเขร้	 (แกงลูกชิ้นมอญ)	 เป็นแกงท่ีใช้ในพิธีเลี้ยงผี	 อาจมีแกงอื่น	 ๆ	 เพิ่มเติม	 เช่น										

แกงบอน	แกงกล้วยดิบกับไก	่แกงส้มผักรวม	แกงฟักทองหรือผัดฟักทอง	ต้มฟัก	เป็นต้น	

ทั้งนี้ชนิดของแกงที่ท�าจะขึ้นอยู่กับการสืบทอดกันมาในตระกูล	โดยเฉพาะตามความเชื่อ

ของชาวมอญในอ�าเภอบ้านโปงจะไม่ท�าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เคยท�า	ดั้งเดิมที่สืบทอด

กันมา	 ท�าจ�านวนเท่าไร	 และมีอะไรบ้างก็จะท�าอย่างน้ัน	 ถือเป็นที่รับรู้กันในชุมชน											

ส่วนทีน่อกเหนอืจากข้าวและกบัข้าวกจ็ะเป็นขนมต่าง	ๆ	ขนมทอด	ขนมต้ม	หรอืบางบ้าน									

ก็ใช้ขนมบัวลอย	 และมีผลไม้	 เช่น	 มะพร้าว	 กล้วย	 ฯลฯ	 ซ่ึงการเล้ียงผี	 ตระเตรียม											

อาหารผลไม้เหล่าน้ี	 โดยเชื่อกันว่า	 เม่ือท�าให้ผีบรรพบุรุษพอใจก็จะส่งผลให้ลูกหลาน													

มีความส�าเร็จ	ความเจริญรุ่งเรือง	(วิง	ทรัพย์คง,	สัมภาษณ์,	17	มกราคม	2562)

ดงัจะเหน็ได้ว่า	 ข้อบงัคบัในการนบัถือผขีองวงศ์ตระกลูมกีารก�าหนดให้ใช้อาหาร

ในการเซ่นไหว้	ซึง่จะมคีวามแตกต่างกนัออกไปในแต่ละตระกลู	ทัง้ในเรือ่งของชนดิอาหาร	

จ�านวนอาหาร	ฯลฯ	เป็นการสะท้อนอตัลกัษณ์ด้านการยอมรบัในความคดิ	ความเชือ่	และ																

ค�าสัง่สอนของบรรพบรุษุทีส่บืต่อกนัมา	 ส่งผลให้อาหารในพิธกีรรมนีไ้ด้รบัการสบืทอดกนั

มาถึงปัจจุบัน	 เนื่องจากความเชื่อและเกรงกลัวในผลกระทบที่จะได้รับความเดือดร้อน										

เสยีหายหากไม่ไหว้ผตีามระยะเวลา	 ตามองค์ประกอบท่ีก�าหนดของบรรพบรุษุต้นตระกลู	

ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวจึงเป็นเครื่องย�้าเตือนให้ชาวมอญต้องจัดเตรียมอาหารที่ใช้													

ประกอบพิธกีรรมเพ่ือไหว้ผบีรรพบรุษุเป็นประจ�าทกุปี	 หรอืทกุสามปีตามก�าหนด	 (ปาจรย์ี	

สุขาภิรมย์,	2561)	บทบาทของอาหารที่มีต่อการสืบทอดความเชื่อในชุมชนชาวมอญนั้น

แสดงให้เห็นถึงการสร้างความหมาย	 การส่งต่อความเคารพความเชื่อผ่านวิถีปฏิบัติใน											

การประกอบอาหาร	 การบริโภค	 หรือแม้กระท่ังการจัดเตรียมส�ารับอาหารที่ลูกหลาน											

ชาวมอญได้ปฏิบัติสืบสานกันมาอย่างยาวนาน	
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บทบาทต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชน

บทบาทของวัฒนธรรมอาหารที่มีต่อการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม													

สะท้อนออกมาให้เห็นผ่านการท�ากิจกรรม	 การแสดงความเคารพต่อกัน	 โดยเฉพาะ												

อย่างยิ่งในงานประเพณี	 เทศกาล	 วันส�าคัญทางศาสนา	 และในพิธีกรรมของชาวมอญ														

โดยมีปรากฏในขั้นตอนที่ต้องระดมสมาชิกในครอบครัว	 รวมไปถึงเครือญาติในการรวม

กลุ่มกันท�าอาหาร	เช่น	การท�าขนมจีน	ชาวมอญในอ�าเภอบ้านโปงยังคงนิยมต�าแป้งหมัก																

และท�าขนมจีนกันเองอยู่	 ซ่ึงเป็นผลให้พ่อแม่พี่น้องและลูกหลานได้มาร่วมด้วยช่วยกัน																			

ในการท�า	 เช่นเดยีวกบัการท�าข้าวแช่	 เมือ่ถึงเทศกาลงานสงกรานต์จะมกีารรวมตวักนัท�า										

ข้าวแช่	 เพื่อใช้ในการบูชาเทวดาและถวายพระสงฆ์	 จากนั้นจะน�าไปส่งให้กับญาติพี่น้อง	

ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ	 ในสมัยก่อนใช้วิธีการพายเรือส่งข้าวแช่	 โดยไปส่งตามวัด														

และบ้านญาติพี่น้องที่อยู่ในละแวกเดียวกัน	 ในปัจจุบันยังพบว่า	 มีการรวมตัวกันเพือ่												

ท�าข้าวแช่อยู่	แต่บางครัวเรือนจะแยกย้ายกันท�าในครอบครัวของตน	ถ้าหากไม่ได้ท�าเอง

ก็จะซื้อจากคนในชุมชนท่ีมีฝีมือในการท�าอาหารมอญ	 (ละเอียด	 ดัดพันธ์,	 สัมภาษณ์,														

17	มกราคม	2562)	ส�าหรับการส่งข้าวแช่ก็จะใช้รถมอเตอร์ไซค์	รถยนต์ในการเดินทาง

ไปส่งให้กับญาติพี่น้อง	 บางครอบครัวท่ีญาติพี่น้องอยู่ห่างไกลก็จะต้องเดินทางไปส่งถึง																		

ต่างจังหวัด	ซึ่งก็ยังคงปฏิบัติกันอยู่จนถึงปัจจุบัน	

อาหารในงานประเพณีอีกหนึ่งชนิดที่ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 คือ												

การเผาข้าวหลามในพิธีจองโอะห์ต่าน	หรือสารทข้าวหลามในวันมาฆบูชา	 โดยชาวมอญ							

จะมารวมตัวกันที่วัดในชุมชนของตนแล้วล้อมวงช่วยกันเผาข้าวหลาม	 กิจกรรมดังกล่าว

กระตุ้นให้คนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกัน	 ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน	 อีกทั้ง													

ยงัมงีานประจ�าปีของชาวมอญในอ�าเภอบ้านโปง	คอื	งาน	“เจ๊ียะ	โม่ง	โร่ง	โม่น	เดงิ	ราชบรุี		

กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี”	 ในงานน้ีจะมีการรวมตัวกันท้ังชาวมอญในจังหวัดราชบุรี														

และจากจังหวัดอื่น	 ๆ	 หลากหลายพ้ืนท่ีมาร่วมกันแสดงออกทางตัวตนความเป็นมอญ											

ผ่านการจัดกิจกรรมในงาน	ทั้งขบวนแห	่การแต่งกาย	การละเล่น	รวมทั้งการท�าอาหาร

มอญดัง้เดมิ	การจ�าหน่ายอาหารพืน้ถิน่	ขนม	ฯลฯ	(วชิชดุา	เภานชุ,	สมัภาษณ์,	17	มกราคม	

2562)	 ท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมอญด้วยกันท้ังในระดับชุมชน	 ระดับจังหวัด		

แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมอาหารพื้นถ่ินของชาวมอญส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม															

ในครอบครัว	 เครือญาติ	 วัด	 และชุมชน	 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ	์										

ของสังคมชาวมอญให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
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บทบาทในด้านการส่งเสริมการศึกษา

ส�าหรับบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษา	 กลไกส�าคัญในการให้การศึกษามี															

ความหมายว่า	คือการให้ความรู้	ถ่ายทอดวัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	ปลูกฝังทัศนคต	ิอบรม												

สั่งสอนระเบียบสังคม	 รักษามาตรฐานทางจริยธรรม	 และพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนที	่												

สงัคมยอมรับ	(ศริาพร	ณ	ถลาง,	2557)	โดยผูว้จิยัได้ศกึษาจากการสังเกต	และการสมัภาษณ์	

สามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นในด้านการศึกษาได้	ดังนี้	

การส่งเสริมการศึกษาหรือข้อมูลทางวิชาการในการบอกเล่า	 ถ่ายทอดเร่ืองราว

ของชุมชนชาวมอญผ่านวัฒนธรรมอาหารพื้นถ่ิน	 โดยส่งผ่านมาจากองค์ความรู้ของ											

ปราชญ์ชาวบ้านและผู้อาวุโสในครัวเรือน	 เม่ือมีการประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นภายใน

ครอบครวั	เครือญาต	ิหรอืร่วมกนัประกอบอาหารในงานบญุต่าง	ๆ 	กจ็ะถ่ายทอดภมูปัิญญา

การประกอบอาหาร	บอกเล่าเรื่องราวที่บรรพบุรุษได้ใช้ภูมิปัญญาจากการน�าวัตถุดิบที่มี

อยู่ตามธรรมชาติมาสร้างสรรค์วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น	 เช่น	 แกงเลียงมันเสา	 แกงบอน	

แกงแม่ม่าย	 แกงมะตาด	 ฯลฯ	 โดยไม่ต้องไปซ้ือหาวัตถุดิบจากที่ใด	 ท�าให้ลูกหลาน																		

คนในท้องถิ่นได้รับรู้ประวัติความเป็นมา	 เรียนรู้พืชผักผลไม้ในท้องถิ่นของตน	 นอกจาก

การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการประกอบอาหารแล้วยังมีการปลูกฝังทัศนคติความกตัญญู	

ให้ลูกหลาน	ได้จดจ�าและน�าไปปฏิบัติผ่านข้อก�าหนดในการท�าอาหารเพื่อใช้ในการไหว้ผี

ของแต่ละสายตระกูลท่ีต้องปฏิบัติอย่างดีและท�าให้ถูกต้อง	 คือ	 ต้องท�าอย่างประณีต														

ชนิดอาหาร	 	 และจ�านวนอาหารที่ใช้ต้องให้ตรงตามที่สืบทอดกันมา	 สิ่งเหล่าน้ีนับเป็น											

กลไกอย่างหนึ่งในการบอกว่าตนเองคือใคร	เมื่อสมาชิกในครอบครัวเติบโตมาก็จะเรียนรู้

อัตลักษณ์ความเป็นมอญเพิ่มเติมจากในกลุ่มสังคมอื่น	ๆ	เช่น	วัด	โรงเรียน	ฯลฯ

วฒันธรรมอาหารพืน้ถิน่ได้เข้ามามบีทบาทในการส่งเสรมิการศกึษาภายในสถาบนั

การศึกษาในชุมชนด้วยเช่นเดียวกัน	 จากการสัมภาษณ์ผู้น�าชุมชน	 ผู้น�าทางวัฒนธรรม											

ได้ให้ข้อมูลว่า	 ทั้งครูและผู้บริหารท่ีโรงเรียนวัดม่วงให้ความส�าคัญกับอัตลักษณ์มอญ												

และส่งเสริมให้นกัเรยีนได้รูจ้กั	เข้าใจ	สบืสานความเป็นมอญผ่านการท�ากจิกรรม	หลักสตูร

การเรียนการสอนต่าง	ๆ	 เช่น	การเรียนภาษามอญ	การท�างานศิลปหัตถกรรมสไบมอญ	

รวมถงึเรยีนรูภ้มูปัิญญาอาหารพืน้ถิน่	 การท�าขนม	 โดยมีชาวบ้านในชมุชนเป็นผูถ่้ายทอด

ความรู้	 แล้วนักเรียนก็ได้ลงมือท�า	 โดยหากเป็นการเรียนในหลักสูตรจะให้ท�าในลักษณะ

ของโครงงานต่าง	 ๆ	 รูปแบบการสอนมีท้ังการเชิญวิทยากร	 ชาวบ้านไปสอนที่โรงเรียน	
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และการออกนอกสถานที่	 คือ	 คุณครูจะพานักเรียนกลุ่มย่อย	 ๆ	 มาท�าอาหารตามบ้าน											

ของปราชญ์ชุมชนที่ได้มีการติดต่อพูดคุยกันไว้แล้ว	 เช่น	 ที่บ้านของคุณคมสรรเอง															

อาหารที่ท�าก็มีความหลากหลายทั้งแกง	 ส้มต�ามอญ	 ขนม	 ฯลฯ	 เป็นต้น	 (คมสรร	 จับจุ,	

สัมภาษณ์,	11	มกราคม	2562)

“..ชวงหลังมีทางโรงเรียน มหาวิทยาลัยตาง ๆ มาในชุมชนมอญ 

นํานักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตางชาติมาดวย มาเรียนรูเกี่ยวกับวิถี

ชีวิต ความเป็นอยู ความเชื่อ ความศรทัธา การทาํอาหาร การหาปลา          

ดํานา ฯลฯ เรากพ็าไปทํากจิกรรมแบบนีใ้หดเูลย..” 

(อ�านาจ	กมศิลป์,	สัมภาษณ์,	16	มีนาคม	2562)

นอกเหนือจากการถ่ายทอดวัฒนธรรม	 ความรู้ภูมิปัญญา	 การประกอบอาหาร												

พื้นถิ่นกันในครัวเรือน	 วัด	 โรงเรียน	 ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	 ยังพบว่า	 องค์ความรู้ใน												

ด้านอาหารพ้ืนถิ่นมอญอ�าเภอบ้านโปง	 จังหวัดราชบุรีน้ียังเป็นที่สนใจ	 และเป็นแหล่ง													

เรียนรู้ให้กับทั้งนักวิจัย	 และสถาบันการศึกษาภายนอกชุมชนด้วย	 เช่น	 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ้านจอมบึง	 มหาวิทยาลัย																	

เกษตรศาสตร์ฯ	 โดยมีปราชญ์ชุมชน	 ผู้น�าชุมชน	 ผู้น�าทางศาสนา	 ผู้น�าทางวัฒนธรรม														

เป็นก�าลังส�าคัญในการถ่ายทอดข้อมูลความรู ้วัฒนธรรมมอญ	 อาหารพื้นถิ่นมอญ																									

จนท�าให้อัตลักษณ์ของชาวมอญบ้านโปง	 จังหวัดราชบุรียังคงด�ารงอยู่และมีชื่อเสียงเป็น

ที่รู้จักกันโดยทั่วไปเช่นในปัจจุบัน

บทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน	

ด้วยกระแสการพฒันา	การเปลีย่นแปลงทางสงัคม	และระบบเศรษฐกจิ	วฒันธรรม

อาหารพ้ืนถิน่กไ็ด้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนีเ้ช่นกัน	 เนือ่งจากความหลากหลาย

และปริมาณวัตถุดิบที่หาได้จากแหล่งน�้าตามธรรมชาติ	 ตามเรือกสวน	 ไร่นา	 ลดลง											

ชาวบ้านต้องพึ่งพิงแหล่งอาหารจากการซื้อขายวัตถุดิบจากท้องตลาดมากขึ้น	 แต่ใน										

ขณะเดยีวกนั	 เมือ่การพฒันาของระบบขนส่ง	การคมนาคมทีด่ขีึน้	 มกีารตดิต่อไปมาหาสู่

กันได้ง่ายขึ้น	 เมื่อชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์	 กลุ่มเครือข่ายได้มีการจัดงานการใด	 ๆ	 ก็จะไป							

ช่วยกัน	 เช่น	 ในงานประจ�าปีของวัดขนอน	 เป็นงานที่มีชื่อเสียง	 และจัดงานต่อเน่ือง																	

มาเป็นเวลายาวนาน	 ได้มีการประสานความร่วมมือระหว่างมอญโพธาราม	 และ																	

มอญบ้านโปง	 รวมถึงชาวไทยในพื้นท่ี	 โดยได้มีการน�าข้าวแช่ไปวางจ�าหน่ายภายในงาน	
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ท�าให้ได้ประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นมอญให้เป็นที่รู ้จักและยังสร้างรายได้ให้กับ																

ชาวบ้านเพิ่มเติมจากงานประจ�าที่ท�าอยู่อีกด้วย		

“ ..ขาวแชของเราไปงานหนงัใหญวดัขนอนมาเป็นเวลา 10 กวาปีแลว 

โดยไปปีแรกไมมีคนรูจักขาวแชมอญเลย เพราะสวนใหญนักทองเที่ยว 

เป็นคนไทย พอปีตอ ๆ มานักทองเที่ยวรูจักขาวแชมากขึ้น ทําใหขายได 

เครื่องเคียงขาวแชนั้นทํา 3 อยาง ไดแก ยํามะมวง ปลาผัดหวาน และ             

หมูหวาน เพ่ือเป็นการใหนักทองเท่ียวไดทราบวา คนมอญมีวัฒนธรรม

การกินขาวแชอยางไร ทั้งนี้จะเห็นไดวาเราจึงมีการสานตออาหารมอญ 

ในชมุชนของเรา เพราะอาหารสามารถพฒันาไดเรือ่ย ๆ สรางความแปลก

ใหมได ทั้งยังเป็นการสรางรายไดใหกับเครือขาย และเผยแพรใหผูคน

ภายนอกไดรูจักอาหารมอญมากยิ่งขึ้น อาหารมอญจึงเป็นจุดแข็งของ

ชุมชนในการดึงดูดผูคนเขามาศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมมอญได” 

(คมสรร	จับจุ,	สัมภาษณ์,	17	มกราคม	2562)

นอกจากข้าวแช่	 ผลการวิจัยยังพบว่า	 ยังมีการประกอบอาหารพื้นถิ่นเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่ม	 เช่น	 น�้าพริกปลาย่าง	 หรือน�้าพริกมอญ	 ซึ่งชาวบ้านรับประทานกันเป็นปกติ									

ในชวีติประจ�าวนั	(นนัทกิา	ยนิด,ี	สมัภาษณ์,	17	มกราคม	2562)	โดยมหาวทิยาลยัมหดิล																	

ได้เข้ามาช่วยเหลอืในการพฒันาผลติภณัฑ์	 ต่อมากไ็ด้สร้างแบรนด์	ออกแบบตราสญัลกัษณ์

และจัดจ�าหน่ายตามงานและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 รวมถึงมีการสร้างเพจทางสังคมออนไลน์		

เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 และยังมีพริกแกงมอญ	 ซ่ึงเยาวชนชาวมอญได้เรียนรู้			

สูตรการท�าพริกแกงจากแม่	 แล้วน�าออกวางจ�าหน่ายทั้งที่ร้านอาหาร	 และจ�าหน่ายผ่าน

ช่องทางออนไลน์เพือ่หารายได้เพิม่จากการใช้ภมูปัิญญาอาหารพืน้ถิน่ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอด

ส่งต่อกันมาภายในครัวเรือน	

จากการสมัภาษณ์ชาวบ้านในชมุชนพบว่า	นอกจากมกีารสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ

จากการจ�าหน่ายอาหารพื้นถิ่นแล้ว	 ยังมีการจัดงานกิจกรรมในพื้นที่ชุมชน	 โดยเฉพาะ										

งาน	“เจี๊ยะ	โม่ง	โร่ง	โม่น	เดิง	ราชบุรี	กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี”	เป็นงานที่สร้างโอกาส

ในการบอกเล่าความเป็นมอญ	 ยังผลให้วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญได้รับความสนใจ											

มีสื่อมวลชน	 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่และได้ประชาสัมพันธ์บอกต่อจน																

ชุมชนมอญ	 จังหวัดราชบุรี	 เป็นที่รู ้จักมากยิ่งขึ้น	 ท�าให้เศรษฐกิจชุมชนเจริญเติบโต													
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ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น	 โดยประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนักถึงบทบาท									

ความส�าคญัของวฒันธรรมมอญ	และยงัมคีวามสนใจในการพฒันาพืน้ทีใ่ห้เป็นแหล่งเรยีนรู้	

รวมถึงต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	หน่วยงานต่าง	ๆ	ในการส่งเสริม	เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ทั้งสินค้า	ผลิตภัณฑ์	 และการน�าต้นทุนทางวัฒนธรรม	วิถีความเป็นมอญ

มาพัฒนาท้องถิ่นให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญอีกแห่งหน่ึงของจังหวัดราชบุรี																

ในอนาคตอีกด้วย

อภิปรายผล

ผลการศึกษาบทบาทความส�าคัญของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญที่มีต่อชุมชน	

พบว่า	 อาหารเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญา	 ซึ่งอาหารพื้นถิ่นที่โดดเด่น												

ของมอญอ�าเภอบ้านโปงกค็อื	น�า้ปลาย�า	น�า้พรกิปลาย่าง	ฯลฯ	โดยชาวไทยเชือ้สายมอญ												

ในอ�าเภอบ้านโปง	 จังหวัดราชบุรี	 ยังคงมีวิถีปฏิบัติในการบริโภคและการประกอบ												

อาหารมอญดั้งเดิมอยู่	 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุซ่ึงท�าหน้าที่ในการถ่ายทอด

วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น	 นอกจากน้ี	 อาหารยังเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม											

ของคนรุ่นใหม่โดยส่งผ่านการขัดเกลาทางสังคม	 การปลูกฝังให้ยึดถือปฏิบัติ	 ส�าหรับ

บทบาทของอาหารในการสืบทอดความเชื่อนั้นมีความสัมพันธ์กับความศรัทธา	ความเชื่อ

ที่มีต่อพระพุทธศาสนา	 ผี	 และบรรพบุรุษ	 ท�าให้อาหารที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและ						

พิธีกรรม	 ยังคงมีบทบาทที่ส�าคัญต่อคนในชุมชน	 สื่อสมัยใหม่	 เทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 ยังไม่

สามารถทดแทนระบบความเช่ือน้ีได้	 อาหารพื้นถ่ินหลายชนิด	 เช่น	 ขนมจีน	 ข้าวแช่																

น�้าพริกมอญ	 ฯลฯ	 ก็มีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในระดับครอบครัว																		

เครือญาติ	และชุมชน	ก่อให้เกิดความรัก	ความสามัคคี	และการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์

ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญ	 ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุชาดา																		

พงศ์กติตวิบิลูย์	และกาญจนา	แก้วเทพ	(2553)	ทีพ่บว่า	บทบาททีโ่ดดเด่นของสือ่พืน้บ้าน	

คือ	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในมิติด้านอัตลักษณ์	 โดยที่การศึกษาของ													

พชัรนิทร์	สริสนุทร	(2558)	กล่าวถงึกระบวนการท�างานของอาหารในมติทิางวฒันธรรมนัน้

ท�าให้เกิดการสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับอาหารที่เป็นทั้งวัตถุวัฒนธรรม	และสัญญะ														

ทีม่บีทบาทแฝงเร้นในรูปของสญัญตัวิฒันธรรม	 ซึง่เป็นตวัก�าหนดรปูแบบและกระบวนการ

ปฏสิมัพันธ์ทางสงัคมของคนในชมุชนบางกระดี	่ และงานวจิยัของเปรมวทิย์	 ววิฒันเศรษฐ์	
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(2560)	 ได้มีการใช้ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ในการอธิบายอัตลักษณ์พบว่า	 รูปลักษณ์																		

ความเชื่อ	 และภูมิปัญญา	 มีบทบาทหน้าท่ีในการอธิบายอัตลักษณ์	 ทั้งการสร้างความรู	้

และความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนหรือชาติพันธุ์เดียวกัน	 การเป็นภาพลักษณ์แห่ง	

ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมชุมชน	 การเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน	 การเป็น															

ที่พึ่งทางใจและเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมคนในชุมชน	 การเป็นเครื่องมือใน

การแสดงตัวตนและความเป็นเจ้าของพื้นที่	 และยังเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดธุรกิจ													

ท่องเที่ยว	อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน	เป็นต้น

ความส�าคัญของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญ	 อ�าเภอบ้านโปงน้ัน	 ยังท�าให้เกิด	

การด�าเนินการในการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาหารในชุมชน	 สถาบันการศึกษาทั้งในชุมชน

และภายนอกชมุชน	หน่วยงานท้องถิน่	และภาครฐัฯ	ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการแสดงออก

ซึ่งบทบาทในด้านการศึกษา	 มีการส่งต่อความรู้ภูมิปัญญา	 จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ	์	

และส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู ้วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นดังกล่าว	 ร่วมกับ																							

การประชาสัมพันธ์โดยสื่อสังคมออนไลน์	 สื่อมวลชนที่เข้าไปถ่ายท�ารายการโดยมุ่งเน้น

อาหารพืน้ถิน่มอญกไ็ด้สร้างความภาคภมูใิจ	 และความตระหนกัรบัรู	้ เนือ่งจากส่ือมวลชน										

มีอิทธิพลในการประชาสัมพันธ์ท่ีดีท่ีสุด	 ซ่ึงอยู่ในวงจรของกระบวนการผลิตซ�้าทาง

วัฒนธรรม	 คือ	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท�าให้คนในชุมชนเกิดความภูมิใจและเป็นที่				

รู้จักของคนทั่วไป	 (ศิริเพ็ญ	 อึ้งสิทธิพูนพร,	 2557)	 ในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นทั้งภายในและภายนอกชุมชน	 ยังส่งผลให้อาหารมอญ

เป็นที่รู้จักเกิดการจัดงาน	 จัดกิจกรรมในชุมชน	 ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการประกอบ

อาหาร	การพฒันาสนิค้าผลติภณัฑ์อาหารน�ามาสร้างมลูค่าเพิม่	 และท�าให้เศรษฐกจิชมุชน	

ดีขึ้น	 ดังผลการศึกษาของวรัฐธยา	 สาระศาลิน	 (2559)	 ที่พบว่า	 บทบาทหน้าที่ของ											

ประเพณีกินข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยง	 อ�าเภอสวนผึ้ง	 จังหวัดราชบุรี	 ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ใน

ระดับปัจเจกบุคคล	 คือ	 การสร้างรายได้	 เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของอุทิศ	 ทาหอม,																		

ส�าราญ	ธรุะตา,	ชลุพีร	บุง้ทอง	และคเนศ	วงษา	(2561)	ทีก่ล่าวถงึการผลติอาหารพืน้ถิน่																			

“ต�าเปียงทรงเครื่อง”	 จังหวัดบุรีรัมย์	 เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนในระดับ

พื้นที่ได้เป็นอย่างดี	

กล่าวโดยสรุป	 บทบาทหน้าท่ีด้านต่าง	 ๆ	 ของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญ															

ในอ�าเภอบ้านโปง	 จ.ราชบุรีน้ี	 มีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการสร้างความตระหนักรับรู้ใน

บทบาท	 และความส�าคัญของวัฒนธรรมอาหาร	 ส่งเสริมให้เกิดการรักษาอัตลักษณ์และ

 

 

 

 

 

 

 

 



72
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 29  ฉบับที่ 3

กันยายน - ธันวาคม  2564

พฒันาพ้ืนทีช่มุชน	โดยมชีาวไทยเช้ือสายมอญในชุมชนเป็นผูท้ีม่ส่ีวนส�าคญัในการเกือ้หนนุ	

รักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาอาหารมอญท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของ												

สังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะการวิจัย

ข้อเสนอแนะทั่วไป

หน่วยงานท้องถิน่ควรตระหนกัถงึความส�าคญัในการเกบ็รวบรวม	 จดัท�าทะเบยีน	

ฐานข้อมูลวัฒนธรรมภูมิปัญญา	 ข้อมูลปราชญ์ชุมชนเพื่อประโยชน์ในการบันทึกประวัติ

ความเป็นมา	องค์ความรู้ภูมิปัญญาที่ส�าคัญในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต

1. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการจัดการวัฒนธรรม

อาหารพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเนื่องจากชุมชนมีความเข้มแข็งและมีต้นทุนทาง

วัฒนธรรมที่หลากหลาย	

2.	ควรมีการศึกษา	 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นโดยใช้วัตถุดิบและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์หรือแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง	

กิตติกรรมประกาศ

บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์

ไทยมอญ	 จังหวดัราชบรีุ	 โดยงานวจิยันีไ้ด้รบัทนุอดุหนนุการวจิยัจากงบประมาณเงนิรายได้			

ของคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	
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