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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืด สู่ความยั่งยืน
ของชุมชน อ าเภอไทรน้อย ต าบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  ด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมด้านตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 
และภาคปฏิบัติทางสังคม ว่ามีกระบวนการอย่างไร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์วาทกรรมตาม
แนวทางของแฟร์คลาฟ  ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกของคนในชุมชน ผู้น าชุมชน  หัวหน้าส่วนราชการในชุมชนบ้านกระทุ่มมืด 
อ าเภอไทรน้อย ต าบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  จ านวน 15 คน  ผลการศึกษาพบว่า ตัวบทการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมชาวมอญกระทุ่มมืด ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการแต่งกาย ด้านการด ารงชีพ  ด้าน
ภาษาและการสื่อสาร เป็นความเช่ือที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  ซึ่งความเช่ือส่วนใหญ่จะเป็นความเช่ือที่เกี่ยวกับโชคลาภที่
สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ผลการวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืด พบว่าชาวมอญกระทุ่มมืดให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็น
อย่างมากโดยถือปฏิบัติกันสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นรวมถึงด้านการแต่งกาย การด ารงชีพ ด้านภาษาและการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อด ารงอัต
ลักษณ์ของชาวมอญกระทุ่มมืดและเพื่อสนับสนุนการผลิตซ้ า ซึ่งการผลิตซ้ าในชุมชนมอญกระทุ่มมืดเกิดขึ้นจากการสนับสนุนจาก
ผู้น าชุมชนและผู้สูงอายุหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนที่เข้ามาผลักดันให้เกิดการอนุรักษและสง เสริมใหคนในชุมชนเห็นความส าคัญ
ของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาวมอญกระทุ่มมืด 

 

ค าส าคัญ: การวิเคราะห์วาทกรรม, อัตลักษณ์, มอญกระทุ่มมืด, ความยั่งยืนของชุมชน 
 

Abstract 
 

This research is qualitative research with a methodology to discourse analyze. The purpose of the 
research is to study the way ethnic and cultural identity Mon Katum meut. Sustainability of community 
Amphoe Sai Noi  , Sai Yai , Nonthaburi : The discourse analysis chapter. Practical mathematical discourse 
and social practice that process. This research is qualitative research using discourse analysis methods based 
on the guidelines of Norman Fairclough. With in-depth interviews of community leaders to community 
members, The head of Government in the community Ban Katum meut Amphoe Sai Noi, Sai Yai, 
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Nonthaburi. The number of 15 persons to gather information on the above discourse analysis. The study 
found that the chapter on the ethnic and cultural identities Mon Katum meut.  Contains 4 aspects: cultural 
traditions and aspects of living side dress. Language and communication is being transmitted from the 
ancestors for many generations, from past to present. The most is the belief about the fortune associated 
with living since was ordained to the death. The practical working maintenance of ethnic identity and 
cultural discourse Mon Krathum meut. Mon Krathum meut to focus on the culture and tradition of the 
elders is a very common practice by holding the tradition from generation to generation, dressing, living 
language and communication. In order to establish the identity of the Mon Kratum Muet to support 
reproduction. Which is reproduced in the Mon Kratum muet place with the support of community leaders 
and the elderly or adult in the community who are pushing for conservation and encouraged  people in the 
community see the importance of the culture and identity of the Mon Krutum muet. 

 

Keyword: Discourse analysis, identity, Mon Kratum muet, Sustainable communities 
 

บทน า 
 ชนชาติมอญได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยการอพยพครั้งใหญ่ในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น มอญอพยพมาตั้งบ้านเรือนตามริมน้ าสายส าคัญต่างๆ ทั่วภาคกลาง เช่น บริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา แถบจังหวัด
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ คนมอญเหล่านี้มีการรวมตัวกันตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่อง
วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชนชาติมอญ ดังจะเห็นจากประเพณีต่างๆ ในเทศกาลประจ าปี
ของสังคมไทย เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ ที่มีการละเล่นสะบ้า การปล่อยปลา การแต่งกายแบบมอญ การร าผีมอญ หรือศิลปะ
แบบมอญการท าเครื่องปั้นดินเผา สถาปัตยกรรมอัน ได้แก่ วัดวาอาราม เจดีย์เสา  หงส์ในวัดมอญ (อรสา เงินฉาย, 2550) 
 ชุมชนบ้านกระทุ่มมืด ตั้งอยู่ในต าบลไทรใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอไทรน้อย ชุมชนกระทุ่ม
มืด มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยเป็นพื้นที่เหมาะแก่การท านา ท าสวน ท าไร่ จึงท าให้มีคนเข้ามาจับจองพื้นท่ีในบริเวณนี้
มากขึ้น (จิฬาภรณ์ พยัคฆาภรณ์, 2555) ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมาแต่ดั้งเดิม เพราะการที่สืบเช้ือสาย
มาจากชาวมอญจึงท าให้ยึดหลักของศาสนาในการด าเนินชีวิต คือ การเดินทางสายกลาง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็น
สังคมเอื้ออาทร ประกอบกับ ประชากรส่วนใหญ่มีความเป็นเครือญาติกัน ท าให้อยู่กันด้วยความรัก สามัคคี มีความเอื้ออาทร 
ยึดมั่นในมติประชาคม และหลักประชาธิปไตย ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึด
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  ซึ่งมีวัดที่ชาวไทยเช้ือสายมอญได้สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นศาสนสถานส าหรับประกอบกิจกรรมด้านศาสนา มีวัด 2 ได้แก่ วัดปลายคลองขุนศรีและวัดหม่อมแช่มหรือวัดสโมสร  
 จากสภาพความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท าให้สังคมวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญกระทุ่ม
มืดมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ท าให้ระบบความคิดของคนในชุมชนแตกต่างกัน บางส่วนต้องการพัฒนาสู่ความทันสมัย 
บางส่วนต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด าเนินตามครรลองแห่งทาน อันมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่ง
ที่เกือ้กูลสังคมให้ผู้คนด ารงชีวิตอย่างสามัคคีและสันติสุข และตระหนักถึงความสัมพันธ์และความคล้ายคลึงระหว่างวัฒนธรรม
มอญกับวัฒนธรรมไทย และเห็นว่าชุมชนไทยเช้ือสายมอญกระทุ่มมืด เป็นชุมชนที่น่ายกย่องด้านการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรม 
และมีประเพณีความเช่ือที่ผูกพันต่อชีวิตและความเป็นอยู่ เป็นชนชาติที่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมสูงและมีวัฒนธรรมเป็น
ของตนเองที่เด่นชัด  และเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ด้วยเหตุผลนี้
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ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการด ารงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืด จึงต้องการศึกษาวิธีการสร้าง วาทกรรมมอญ
กระทุ่มมืดโดยใช้ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมซึ่งสามารถน าไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาถึงการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืด สู่ความยั่งยืนของชุมชนบ้านกระทุ่มมืด 

อ าเภอไทรน้อย ต าบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมด้านตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และ
ภาคปฏิบัติทางสังคม 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรม 
 Foucault (1970) กล่าวว่า วาทกรรม คือ ระบบและกระบวนการในการสร้าง ผลิตอัตลักษณ์และความหมาย
ให้กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคม 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2543) กล่าวถึง วาทกรรมโดยอ้างอิงถึง มิเชล ฟูโกต์ ว่าวาทกรรมนั้นเป็นมากกว่าเรื่องของ
ภาษา ค าพูด หรือถ้อยแถลงอย่างที่มักนิยมเข้าใจกัน แต่วาทกรรมนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม 
(Discursive Practices) ในรูปแบบต่าง ๆ อยู่ซึ่งรวมถึงจารีตปฏิบัติ ความคิด ความเช่ือ คุณค่า และสถาบันต่าง ๆ ในสังคมที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ด้วย  นอกจากนี้วาทกรรมยังถูกสร้างขึ้นจากความแตกต่างระหว่างสิ่งที่สามารถพูดได้อย่างถูกต้องในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง (ภายใต้กฎเกณฑ์และตรรกะชุดหนึ่ง) กับสิ่งที่ถูกพูดอย่างแท้จริง ฉะนั้น วาทกรรมจึงสร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา
ภายใต้กฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง กฎเกณฑ์นี้จะเป็นตัวก าหนดการด ารงอยู่ การเปลี่ยนแปลง หรือ การเลือนหายของสรรพสิ่งนั่น 
 การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) คือ การค้นหาว่าด้วยวิธีการหรือด้วยกระบวนการที่สิ่งต่างๆ ในสังคมถูก
ท าให้กลายเป็นวัตถุเพื่อการศึกษา  ซึ่งเป็นชุดของความสัมพันธ์ที่มีความสลับซับซ้อนในสังคม (a complex group of relations) 
ในส่วนของภาคปฏิบัติการจริงที่ มิเชล ฟูโกต์ สนใจนั้นเป็นภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมที่ส าคัญ ๆ ในสังคม (Serious 
Speech Acts) นั่นก็ คือ วาทกรรมของผู้เช่ียวชาญในแขนงต่าง ๆ ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมนั้นสถาปนาผู้พูดให้มีอ านาจ 
ความชอบธรรมในการพูดถึงเรื่องนั้น ๆ อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นส าคัญเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์วาทกรรม คือ ในการ
วิเคราะห์วาทกรรมนั้นมิได้อยู่ที่ค าพูด หรือสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นจริง หรือเป็นเท็จ ในการวิเคราะห์วาทกรรมไม่ได้สนใจใน
ประเด็นเหล่านี้มากเท่าไรนัก หากแต่สนใจกลับการอยู่ที่กฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง ที่เป็นตัวก ากับให้การพูด/กระท านั้นเป็นไปได้ และกฎ
เหล่านี้นัน้ก็ฝังอยู่ภายในตัวของวาทกรรมนั้นเอง ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2543) 
 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

ด ารง ฐานดี (2544) กล่าวว่า มนุษย์ได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนิน 
ชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งท าให้เกิดการหล่อหลอม ให้สมาชิกในสังคมมี
ทัศนคติความเช่ือ ความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ไปในทางเดียวกันก่อให้เกิด ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือการนิยามตัวตน
หรือบอกว่าตนเป็นใครตรงกับศัพท์ทางวิชาการด้านมานุษยวิทยาที่ว่า “อัตลักษณ์”  

ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2542) ได้กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์มีความส าคัญต่อระบบสังคม กล่าวคือ ประการแรก ท าให้
เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือพวกเราที่แตกต่างจากคนอื่น โดยไม่จ าเป็นต้องมีเพียงหนึ่งแต่อาจมีหลายลักษณะที่ประกอบกัน
ขึ้นมา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งทีมีอยู่ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมา พร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งท่ีถูกสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได ้
ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะ ลักษณะพิเศษท่ีจะบ่งบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น 

อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, (2546) กล่าวว่า อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) เป็นลักษณะอย่างหนึ่งในตัวบุคคลที่จะท า
ให้บุคคลนั้น มีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งแตกต่างจากผู้อื่น  เห็นได้ว่าอัตลักษณ์เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งในตัวบุคคล ซึ่งในทาง
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สังคมวิทยามองว่าเมื่อบุคคลมาอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการกระท าทางสังคมระหว่างกัน (Social 
Interation) โดยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาเป็นปฏิสัมพันธ์ เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ขึ้นอยู่กับสังคม (Social 
Norms) ตามโครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ การกระท าระหว่างกันทางสังคมท าให้บุคคลมีบทบาทตามสถานการณ์ที่ตนสัมพันธ์อยู่  

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ไดใหความหมายไววา “วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่งที่ท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่

คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต ิ(2535) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรม คือ การสั่งสมและสืบทอด

จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่ง จนกลายเปนแบบแผนที่สามารถ เรียนรูและกอใหเกิด
ผลิตกรรมและผลิตผล ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม อันควรคาแกการวิจัย อนุรักษ ฟื้นฟู ถายทอด เสริมสรางและ
แลกเปลี่ยน เพื่อสรางดุลยภาพแหงความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม และธรรมชาติ ซึ่งจะชวยใหมนุษยสามารถด ารงชีวิต  
อยางมีสุข สันติสุข และอิสรภาพ อันเปนพ้ืนฐานแหง อารยธรรมของมนุษยชาติ เปนวิถีชีวิตของ คนในสังคม เปนแบบแผน
ประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรูสึก นึกคิด ในสถานการณ์ตางๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเขาใจ 
ยอมรับและใชปฏิบัติรวมกัน อันจะน าไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ   

กฤษณ ฤทธิ์เดชา (2554) กล่าวถึงวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมอาจเปรียบกับจิตวิญญาณแหงชาติพันธุซึ่งจะเปนเครื่อง 
บงช้ีถึงหนาที ่นอกจากน้ีวัฒนธรรมยังหมายรวมถึงภาษาพูด ภาษาเขียนท่ีแสดงความเป็นตัวตนของแต่ละท้องถิ่น  

อรรถพล อนันตวรสกุล (2549) วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนการด าเนินชีวิตที่ถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในสังคม
หนึ่งๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นท่ี ในสังคมขนาดใหญ่มักจะมีลักษณะบางอย่างทางวัฒนธรรมร่วมกันอยู่ขณะเดียวกัน
ก็ยังมีความหลากหลายและแตกต่างกันในกลุ่มสังคมระดับท่ีเล็กลงไปหรือท่ีเรียกกันว่า วัฒนธรรมย่อย  

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า วัฒนธรรม คือ รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ท าให้กิจกรรมนั้น
เด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน 
และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย และ ความเหมาะสม แต่ถ้าเป็นในวิชาหน้าที่
พลเมืองจะแปลว่าสิ่งท่ีมนุษย์ เปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญงอกงาม และสืบต่อกันมา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์วาทกรรม เพื่อศึกษาตัวบทภาคปฏิบัติการทางวาท
กรรมและภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรมของการด ารงอัตลักษณ์มอญกระทุ่มมืด อ าเภอไทรน้อย ต าบลไทรใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 

1.  ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย คนในชุมชน ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วน
ราชการในชุมชนบ้านกระทุ่มมืด อ าเภอไทรน้อย ต าบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์จนกระทั่งข้อมูลถึงจุด
อิ่มตัวหรือข้อมูลที่ได้มีนั้นมีไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไป ดังนั้นจึงท าให้งานวิจัยนี้
มีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 15 คน  

2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์วาทกรรมในเรื่องความยั่งยืนของชุมชนมอญกระทุ่ม
มืด  ซึ่งประกอบด้วย ตัวบทของภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมและภาคปฏิบัติทางสังคม วัฒนธรรมและกระบวนการด ารงอยู่
ของ  อัตลักษณ์ตลอดจนศึกษาความยั่งยืนของชุมชนอันเกิดจากประเพณี  การด ารงชีพแบบดั่งเดิมของชาวมอญกระทุ่มมืด 
อ าเภอไทรน้อย ต าบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี    

3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้เวลาการศึกษาเอกสาร การเก็บข้อมูลด้วยโดยการสงัเกตและ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก ตั้งแต่วันท่ี 1 – 31 กรกฎาคม 2560  
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4.  ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุมชนบ้านกระทุ่มมืด อ าเภอไทรน้อย ต าบลไทรใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี   

5.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ท่ีส าคัญที่สุดส าหรับการวิจัยครั้ง คือ ตัวผู้วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วน
ในการศึกษา การวิเคราะห์วาทกรรม ผู้วิจัยได้เตรียมตัวในส่วนของความรู ้ด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสร้างความยั่งยืนของชุมชน โดยผู้วิจัยได้เตรียมแนวค าถามในการวิจัยแบบปลายเปิดและน าแนวค าถามให้
ผู้เชีย่วชาญตรวจสอบความครอบคลุมตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ รวมไปถึงการเข้าร่วมสังเกตการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
อันเป็นกระบวนการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์สู่ความยั่งยืนของชุมชน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เตรียมเครื่องบันทึกเสียง สมุด
จดบันทึก ปากกา ส าหรับการท าวิจัยภาคสนามด้วย  
 6. การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยและเก็บข้อมูล 3 วิธีการ คือ  
  6.1. การสัมภาษณ์ระดับลึก (in-depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ คนในชุมชน ผู้น าชุมชน 
หัวหน้าส่วนราชการในชุมชนบ้านกระทุ่มมืด อ าเภอไทรน้อย ต าบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้วิจัยเป็นผู้มีบทบาทหลัก
ในการเก็บข้อมูล ด้วยการใช้แนวค าถามการสัมภาษณ์ (Interview Guide) โดยผู้วิจัยได้จดบันทึกลงสมุดและบันทึกเสียง
การสนทนาด้วยเครื่อง บันทึกเสียงขนาดเล็ก โดยให้ความส าคัญกับน้ าเสียงและค าพูดประกอบกับการสังเกตท่าทาง 
ตลอดจนมีการจดบันทึกใน ประเด็นส าคัญระหว่างการสัมภาษณ์ที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์วาทกรรมด้านต่าง ๆ  
  6.2 การสังเกตและจดบันทึก (observation and field-note) ผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาข้อมูลด้วยการ
สังเกตโดยเลือกใช้ วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและแบบมีสว่นร่วม โดยพยายามจัดการข้อมูลในรูปแนวคิดและโครงสร้าง
ต่างๆ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ให้สมบูรณ์ที่สุด   
  6.3 การศึกษาเอกสาร (document analysis) เป็นการเตรียมตัวทั้งก่อนและระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูล 
รวมถึง ภายหลังที่เก็บข้อมูลแล้ว เป็นการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจากหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
 7. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้า (Triangulation) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ Graneheim (2004) คือ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Data Triangulation) ผู้วิจัยตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลโดยการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งภายใต้วิธีการเดียวกันด้วยการสัมภาษณ์ จากคนต่างกลุ่ม เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้า
ชุมชน อาสาสมัครประจ าชุมชน 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้
ท าการเปลี่ยนตัวผู้เก็บข้อมูลหลายคนเพื่อลดความล าเอียงด้านทัศนคติและความไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูล        
3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) นอกจากการสัมภาษณ์แล้วผู้วิจัยยังใช้การ
สังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลควบคู่กับการซักถามและได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย 

 8. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์วาทกรรมตามตัวบทและแนวทางการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ของ นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Fairclough, 1992; 
2003) เมื่อได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์จนครบถ้วนแล้วผู้วิจัยจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการถอดบทสนทนาจากการ
สัมภาษณ์แบบค าต่อค า ท้ังนี้เพื่อน ามาการวิเคราะห์ตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และภาคปฏิบัติการทางสังคม ซึ่ง
น ามาสู่ความยั่งยืนของชุมชนมอญกระทุ่มมืด อ าเภอไทรน้อย ต าบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 

ผลการศึกษา 
ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ดังนี ้
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1. การวิเคราะห์ตัวบท อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญ ของชุมชนบ้านกระทุ่มมืด 
1.1 ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ชาวมอญกระทุ่มมืดมีความเช่ือที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งความ

เช่ือส่วนใหญ่จะเป็นความเช่ือที่เกี่ยวกับโชคลาภที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตตั้งแต่เกิด บวช จนถึงตาย และนอกจากนี้ชาว
มอญกระทุ่มมืดยังมีความเช่ือที่เกี่ยวกับผีและคนตาย โดยชาวมอญกระทุ่มมืดมีความเช่ือว่าถ้าปฏิบัติตามประเพณีอย่าง
ถูกต้องย่อมน าความเจริญมาถึงตนและครอบครัว ดังนั้นตัวบทในพิธีกรรมของชาวมอญกระทุ่มมืดจึงเกี่ยวข้องกับการช้ีน า
ในการกระท าให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขกับครอบครัว และประเพณีต่างๆ ของชาวมอญกระทุ่มมืดยังเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจนเป็นเอกลักษณ์มาจนปัจจุบัน 

1.2 ด้านการแต่งกาย ชาวมอญกระทุ่มมืดในสมัยก่อนมีการแต่งกายคล้ายชาวพม่า คือ ชอบนุ่งผ้าที่เป็นลาย
ตาหมากรุกสีพื้น ส่วนเสื้อเป็นเสื้อคอกลมผ่าอก แขนทรงกระบอก และมีเสื้อตัวสั้นคล้ายแจ็กเก็ตสวมทับอยู่ข้างนอก เดิมจะ
นิยมโพกศีรษะด้วย ต่อมาเลิกโพกผ้าแล้วไว้ผมแบบทรงสมัยนิยมของไทย ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งผ้า “กานิน” คล้ายสล่วงของ
ผู้ชายแต่เล็กกว่า และมักเป็นสีพื้นหรือลายเล็กๆ ผ้านุ่งแบบนี้บางคนเรียกว่า “ผ้าตาโตง” การท าผมของผู้หญิงส่วนใหญ่จะ
ยังคงไว้ผมยาวและเกล้าผมมวยกันทุกคน  

1.3 ด้านการด ารงชีพ ชาวมอญกระทุ่มมืดมีการอพยพเข้ามาจากประเทศพม่า โดยอพยพเข้ามาจากทางด่าน
เจดีย์สามองค์ แขวงเมืองกาญจนบุรีและตั้งถิ่นฐานหากินตามล าน้ ามาเรื่อยๆ จนสุดท้ายมาลงตัวท่ีเมืองนนทบุรีเพราะพื้นท่ี
บริเวณนี้เหมาะแก่การปลูกข้าว ท าสวน ท าไร่ ส่วนพืชไร่ที่ชาวมอญกระทุ่มมืดนิยมปลูก คือ ต้นกระเจี๊ยบเขียว ชาวมอญกระทุ่ม
มืดมักนิยมปลูกบ้านริมแม่น้ าในลักษณะขวางแม่น้ าหรือล าคลอง และด้วยลักษณะของภูมิประเทศที่ราบเรียบตลอดและเป็นที่
ลุ่ม ในฤดูน้ าหลากพื้นที่ส่วนใหญ่น้ าจะท่วม จากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปชาวมอญกระทุ่มมืดส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ชาวมอญกระทุ่มมืดยังมีอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผา เช่น ตุ่ม หม้อ ไห และโอ่ง แม้ในปัจจุบัน
สภาพของสังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมือง แต่ชาวมอญกระทุ่มมืดยังคงด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ โดย
คงอัตลักษณ์ด้านความเป็นอยู่และพิธีกรรมความเช่ือที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ประเพณีแบบดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง 

1.4 ด้านภาษาและการสื่อสาร ชาวมอญกระทุ่มมืดจะใช้ภาษามอญสื่อสารในหมู่บ้านและวัด โดยมีบทสวด
และบทเทศน์เป็นภาษามอญ แต่ส าหรับภาษาพูดส่วนมากจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านใช้กันเป็นหลัก ในแต่ละชุมชน
นั้นเองก็มีส าเนียงเฉพาะที่แตกต่างไปในชุมชนที่อาศัยซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน โดยในบางชุมชน
ยังคงมีการสอนลูกหลานให้พูดภาษามอญ แต่ในปัจจุบันภาษามอญมีการใช้สื่อสารน้อยลงเพราะลูกหลานหันมาใช้
ภาษาไทยท่ีเป็นภาษากลาง ส าหรับภาษาเขียนโดยส่วนมากจะเป็นผูใ้หญ่หรือผู้สูงอายุในชุมชนที่ยังสามารถเขียนภาษามอญ
ได้ และถึงแม้ภาษาไทยจะเข้าไปมีบทบาทในชีวิตประจ าวันของชาวมอญกระทุ่มมืดมากขึ้น แต่การสื่อสารและการใช้ภาษา
ของชาวมอญกระทุ่มมืดยังถือเป็นการด ารงอัตลักษณ์และสืบทอดจนถึงปัจจุบัน 

2. การวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมการด ารงลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืด 
 การวิเคราะห์ส่วนนี้ผู้วิจัยเน้นศึกษาไปที่การศึกษาการท างานร่วมกันระหว่างการสร้างความหมายที่อาศัยตัวบท 

ประกอบการสร้างที่เช่ือมโยงตัวบทที่มีความหมายอยู่แล้ว ผ่านการจัดระเบียบของวาทกรรมซึ่งน าไปสู่แนวคิดมอญกระทุ่ม
มืดในชุมชนที่รวมไปถึงการร้อยเรียง การปรับปรุง การก่อเกิดรูปแบบใหม่ของตัวบทมอญกระทุ่มมืดในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้านวฒันธรรมและประเพณี ชาวมอญกระทุ่มมืดให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและประเพณีเป็นอย่างมาก 
โดยทุกช่วงของชีวิตจะมีพิธีกรรมต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต ชาวมอญกระทุ่มมืดมีพิธีกรรมหรือ
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดนั้นก็คือ ในวันที่เด็กคลอดทันทีที่ได้ยินเสียงร้องของเด็ก ผู้เป็นพ่อจะต้องล้มฟืนที่กระโจม
ทันทีเพ่ือน าไปเป็นเช้ือไฟ แล้วจึงไปขุดดินก้อนใหญ่มา 9 ก้อน เพื่อทาก้นเตาส าหรับการอยู่ไฟของผู้เป็นแม่ ที่มุมทั้งสี่ของ
ก้นเตาวางก้อนข้าวสุกไว้เป็นการไหว้ผีสางเทวดา บอกกล่าวให้ช่วยปกป้องรักษา โดยการท าแบบนี้เช่ือว่าเพื่อป้องกันผีร้าย
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มารบกวน เมื่อเด็กผู้ชายโตขึ้นมาต้องเข้าพิธีอุปสมบท ซึ่งประเพณีการบวชของชาวมอญกระทุ่มมืดถือเป็นประเพณีที่ชาว
มอญเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกคนยึดมั่นปฏิบัติกันมาช้านาน ซึ่งการบวชของชาวมอญกระทุ่มมืดมีลักษณะที่แตกต่าง
จากที่อื่น คือ ในวันสุกดิบหรือก่อนวันบวชจริง นาคจะต้องน าพานดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาลาโทษพระอุปัชฌาย์ที่วัด 
ส าหรับการจัดขบวนแห่ ลูกหลานของคนในชุมชนจะมาร่วมกันช่วยถือพุ่มดอกไม้บายศรี ส่วนตัวนาคต้องแต่งตัวสวยงาม
คล้ายผู้หญิงแต่ยังไม่ต้องโกนผมและคิ้วเพราะจะโกนวันถัดไปคือวันบวชจริงและจากนั้นนาคจะขี่ม้าไปในขบวนแห่  

พอถึงช่วงออกพรรษาอีกประเพณีหนึ่งที่ชาวมอญกระทุ่มมืดยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมานั้น คือ ประเพณีตักบาตร
ดอกไม้-ล้างเท้าพระ ซึ่งเริ่มจากการน าดอกไม้ต่าง ๆ มาวางบนผ้าที่ปูลาดไว้กับพื้นดินเพื่อให้พระสงฆ์ที่ก าลังเดินเข้าสู่พระ
อุโบสถเหยียบผ่านไป การกระท าเช่นนี้ถือเป็นการล้างเท้าพระภิกษุที่ ได้ปฏิบัติรักษาศีลมาตลอดพรรษาและชาวมอญ
กระทุ่มมืดมีความเชื่อว่าการล้างเท้าพระเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติ   

นอกจากน้ีอัตลักษณ์หนึ่งของชาวมอญกระทุ่มมืดที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน คือ การนับถือ “ผี” แต่ผีที่ชาว
มอญกระทุ่มมืดนับถือ คือ ผีปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษ ซึ่งชาวมอญกระทุ่มมืดให้ความเคารพนับถือชนิดฝังหัวและไม่กล้า
ฝ่าฝืนสิ่งที่บรรพบุรุษก าหนด ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าระเบียบปฏิบัติในการนับถือผีนั้นส าหรับชาวมอญกระทุ่มมืด
กลายเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่ถือประปฏิบัติกันสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น  

2.2 ด้านการแต่งกาย การแต่งกายในชีวิตประจ าวันของชาวมอญกระทุ่มมืดในปัจจุบันไม่แตกต่างจากชาวไทย ผู้ชาย
นุ่งกางเกงขาสั้นหรือขายาวสามเสื้อเช้ิตหรือเสื้อยืดตามสมัย ผู้หญิงแต่งกายตามสมัยนิยมของแต่ละวัย การแต่งกายตามประเพณี
หรือแต่งกายแบบมอญจะแต่งเมื่อมีงานประเพณีหรือเทศกาล เช่น ประเพณีสงกรานต์ เข้าพรรษา เป็นต้น เมื่อถึงประเพณีนั้นๆ 
ผู้ชายจะนุ่งโสร่งลายหมากรุก  สวมเสื้อกุยเฮงมีผ้าพาดไหล่ ผู้หญิงจะนุ่งซิ่นสวมเสื้อลูกไม้ตัดตามนิยมและมีผ้าสไบพาดไหล่  ส่วน
ผู้สูงอายุอาจนุ่งโจงกระเบนหรือนุ่งซิ่นสวมเสื้อผ่าอกตัดด้วยผ้าลูกไม้หรือผ้าชนิดอื่นๆ และผ้าสไบเฉียง  ส่วนการไว้ทรงผมหรือการ
ท าผม ผู้ชายจะไว้ผมทรงเดียวกับชายไทยทั่วไป  ผู้หญิงบางส่วนยังพยายามรักษาเอกลักษณ์ไว้โดยการเกล้าผมมวย  

ส าหรับผู้ชายชาวมอญกระทุ่มมืด เมื่ออายุครบ 20 ปีต้องบวชพระเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่และศึกษาพระธรรม
วินัย การแต่งกายในพิธีบวชของชาวมอญกระทุ่มมืด นาคซึ่งเป็นผู้บวชจะต้องแต่งกายตามประเพณี การแต่งกายในชุดนาค
จะต้องมีผ้าสไบสองผืนสีตัดกันและเหลื่อมกันเล็กน้อย  คาดเข็มขัดนาค ใส่ต่างหูและทัดดอกไม้หูซ้าย สวมสร้อยคอ ก าไล
มือ ก าไลเท้า แต่งหน้าทาปาก ทั้งนี้เพราะมีความเช่ือว่าเป็นการเลียนแบบพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านหนีออกบวช แต่เมื่อเข้า
พิธีอุปสมบทแล้วจะห่มจีวรเป็นพระสงฆ์เหมือนแบบไทยทุกประการ  และถึงแม้ในปัจจุบันชาวมอญกระทุ่มมืดจะไม่นิยมใส่
เครื่องแต่งกายเป็นชุดแบบชาวมอญเหมือนสมัยก่อน  แต่เมื่อมีงานพิธีหรือมีประเพณีต่างๆ ทุกคนในชุมชนก็ยังพร้อมใจกัน
ใส่ชุดประจ าชาติพันธ์ุเพื่อเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์มอญกระทุ่มมืด 

2.3 ด้านการด ารงชีพ  ชาวมอญกระทุ่มมืดนิยมด ารงชีวิตใกล้กับแม่น้ าล าคลอง เนื่องจากถิ่นฐานเดิมของชาวมอญ
กระทุ่มมืดก่อนอพยพมาเมืองไทย ชาวมอญกระทุ่มมืดมีถิ่นฐานเดิมอยู่บริเวณพม่าตอนล่างและจากนั้นก็มีการอพยพเข้าประเทศ
ไทยมาทางจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งจากการอพยพเข้ามาของชาวมอญที่มีจ านวนมากท าให้ชาวมอญบางกลุ่มมีการกระจายตัวไปตั้ง
รกรากตามพื้นทีลุ่่มแม่น้ าต่าง เช่น แถวสามโคก ปากเกร็ด นนทบุรี แต่ในส่วนของชาวมอญกระทุ่มมืดเป็นกลุ่มชาวมอญเพียงส่วน
หนึ่งที่มาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้ เพราะแต่เดิมพื้นที่บริเวณวัดสโมสร (วัดหม่อมแช่ม) แห่งนี้ แต่เดิมเป็นทุ่งราบกว้างและว่างเปล่าที่
เต็มไปด้วยต้นกระทุ่ม  ดังนั้นชาวมอญที่มาตั้งรกรากจับจองบริเวณนี้จึงถูกเรียกว่า มอญกระทุ่มมืด และด้วยพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่
ราบลุ่มแม่น้ า ชาวมอญกระทุ่มมืดจึงได้ประกอบอาชีพท านาและเกษตรกรรมเป็นหลักและต่อมามีการขุดคลอง ในพื้นที่ที่เป็นช่วง
ติดต่อระหว่างต าบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กับ ต าบลบางภาษี อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม การขุดคลองครั้งนั้นท าให้
ชาวบ้านทั้งสองพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการท านาและติดต่อกับคนต่างถิ่นได้สะดวกขึ้น ซึ่งคลองแห่งนี้ชาวบ้านเรียกกันว่า คลอง
หม่อมแช่ม  
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นอกเหนือจากการตั้งถิ่นฐานแล้วอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของชาวมอญกระทุ่มมืดที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนั้นคือ 
ความเช่ือเกี่ยวกับการจัดวางทิศทางของบ้านเรือน เพราะส่วนใหญ่จะมีความเช่ือที่เกี่ยวกับโชคลาภที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิต 
และความเช่ือที่เกี่ยวกับผี คนตาย ชาวมอญกระทุ่มมืดยังคงมีความเช่ือที่ว่า เสาเอกหรือเสาผีของบ้านต้องเป็นเสาต้นแรกที่ปักลง
ดินในทางด้านตะวันออก  รวมทั้งห้องผีของบรรพบุรุษและห้องนอนของเจ้าของบ้านก็ควรอยู่ทางทิศตะวันออกด้วยเช่นกัน เพราะ
ความเช่ือที่ว่าจุดนั้นเป็นอาณาเขตที่ผีตาผียายที่สิงสถิตอยู่จะปกป้องคุ้มครองลูกหลาน  บางบ้านจะปิดห้องผีไว้เพื่อไว้กราบไหว้
บูชาและทุกๆ ปี หรือมีการจัดพิธีกรรมใดๆ ขึ้นที่บ้านชาวมอญกระทุ่มมืดเช่ือว่าต้องท าการเซ่นไหว้เสาเอกหรือเสาผี เพื่อเลี้ยงผี
บรรพบุรุษทุกครั้งและในปัจจุบันความเช่ือเรื่องห้องผีนั้น บางบ้านยังคงเช่ือและใช้เป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านอยู่จนถึงปัจจุบัน  
นอกจากความเช่ือเรื่องการวางเสาเอกแล้วชาวมอญกระทุ่มมืดยังค านึงถึงการวางต าแหน่งเรือนที่ปลูกใหม่  เพราะครอบครัวชาว
มอญกระทุ่มมืดส่วนมากมักนิยมอยู่กันแบบครอบครัวขยาย โดยมีความเช่ือว่าเรือนใหม่หรือบ้านที่ปลูกใหม่ห้ามปลูกทางทิศหัว
นอนของเรือนใหญ่ เพราะมีความเช่ือว่าทิศตะวันออกของเรือนใหญ่ คือ ห้องผีหรือห้องของบรรพบุรุษที่ชาวมอญกระทุ่มมืดนับ
ถือ ดังนั้นถ้าปลูกเรือนใหม่ในทิศตะวันออกของทางเรือนใหญ่  เมื่อแสงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าเงาของคนในบ้านใหม่จะไปทับเงา
ของเสาเอกหรือเสาผี  ซึ่งชาวมอญกระทุ่มมืดเช่ือว่าไม่ดีเพราะเป็นเสาผีเปรียบเหมือนบรรพบุรุษที่ทุกคนเคารพ  และไม่เช่นนั้น
เช่ือกันว่าลูกหลานจะท ามาหากินไม่ขึ้น 

2.4 ด้านภาษาและการสื่อสาร   ชาวมอญกระทุ่มมืดยังคงใช้ภาษามอญในการสื่อสารกันบ้างในกลุ่มของผู้ใหญ่และผู้
สูงวัย โดยในชุมชนก็จะมีส าเนียงเฉพาะที่แตกต่างไปจากชุมชนอื่นนั้นเพราะได้รับอิทธิพลจากชุมชนชาวไทยที่อยู่ใกล้เคียงกัน  
ผู้ใหญ่ในชุมชนยังคงมีการสอนลูกหลานให้พูดภาษามอญแต่อย่างไรแล้วภาษามอญก็มีการใช้สื่อสารน้อยลงจนนับได้ว่าสิ่งที่ชาว
มอญกระทุ่มมืดรับผลกระทบมากที่สุดอันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันนั้นคือ ภาษา เพราะเด็กรุ่นใหม่
แทบทุกครัวเรือนไม่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษามอญ นั้นอาจเป็นเพราะชาวมอญกระทุ่มมืดรุ่นใหม่ๆ ไม่เห็นความส าคัญของอัต
ลักษณ์ทางด้านภาษา   

เนื่องจากชาวมอญกระทุ่มมืดมีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นภาษามอญแบบท้องถิ่นจึงท าให้คนที่ได้รับฟังส่วนมาก
เกิดการเข้าใจผิดว่าเป็นภาษาพม่า จนบางครั้งท าให้เกิดปัญหาการเข้าใจผิดเรื่องเช้ือชาติ เช่น ส าหรับเด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียน
นอกเขตพื้นที่หรือโรงเรียนที่มีคนไทยเป็นส่วนมาก เด็กจะถูกเพื่อนเรียกว่าเป็นเด็กพม่าและโดยเฉพาะเด็กบางคนที่พูดภาษามอญ
ได้ก็จะมักถูกล้อเลียนจากเพื่อนว่าเป็นคนพม่า และด้วยสาเหตุนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เด็กรุ่นใหม่ๆ ไม่ยอมใช้ภาษามอญในการ
สื่อสาร และไม่เพียงเฉพาะเด็กเท่านั้นที่โดนเพื่อนล้อเลียนหรือพูดถึงเช้ือชาติแต่คนวัยท างานบางคนก็ยังต้องเจอกับเหตุการณ์การ
พูดถึงเรื่องเช้ือชาติที่แตกต่างเช่นกัน  แต่อย่างไรแล้วผู้น าชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อหาแนวทางผลักดันให้ชาว
มอญกระทุ่มมืดรุ่นใหม่หันกลับมาใช้ภาษามอญเพื่อด ารงอัตลักษณ์ทางภาษา โดยการจัดท าหลักสูตรภาษามอญและผลักดันให้
เข้าในระบบโรงเรียนของชุมชน เพื่อเป็นการปลูกฝังอัตลักษณ์ทางภาษาให้กับเยาวชนในชุมชนและเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมมอญสืบต่อไป 

3.  การวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการทางสังคมของการด ารงอัตลักษณท์างชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืด 
ผู้วิจัยได้แบ่งภาคปฏิบัติการทางสังคมของการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืด ซึ่ง

วิเคราะห์เป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์ที่เช่ือมต่อกัน เพื่อให้มีผลในภาคปฏิบัติและส่งเสริมการผลิตซ้ าในสังคม โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน ตามแนวทางของ นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough, 2001) ได้แก่ 

3.1 กิจกรรมทางสังคม ได้แก่ การแต่งกายด้วยชุดแบบชาวมอญทั้งชายและหญิง เมื่อมีงานหรือกิจกรรมทางสังคม 
เช่น งานบวช งานท าบุญออกพรรษา ชาวมอญกระทุ่มมืดจะร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดแบบชาวมอญเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์
ทางการแต่งกายเฉพาะตัวของชาวมอญ และการร่วมใจกันใส่ชุดแบบชาวมอญไปร่วมกิจกรรมทางสังคมนี้ถือได้ว่าเป็นการแสดง
ถึงการผลิตซ้ าของวาทกรรมมอญกระทุ่มมืดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชุมชน 
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3.2 การเป็นตัวแทน ผู้ที่เป็นตัวแทนการผลิตซ้ าของวัฒนธรรม ประเพณี หรือพิธีกรรมต่างๆ ของชาวมอญกระทุ่มมืด
นั้นคือ บรรพบุรุษหรือผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ซึ่งคนเหล่านีท้ าหน้าที่เป็นตัวแทนการปฏิบัติและถ่ายทอดแนวคิดของชาวมอญกระทุ่ม
มืดให้คงอยู่ในชุมชน และการปฏิบัติการทางสังคมของบรรพบุรุษนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความช านาญในพิธีการต่างๆ 
โดยความรู้ที่เกิดขึ้นจากผู้เฒ่าผู้แก่นั้นเป็นเหมือนการสร้างความรู้และถือเป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชาวมอญกระทุ่มมืดให้
แพร่หลายในชุมชนและต่อยอดให้เกิดการผลิตซ้ าของวาทกรรมในอนาคต 

3.3  การด าเนินการเพื่อสร้างอัตลักษณ์  วาทกรรมของชาวมอญกระทุ่มมืดจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนไม่ได้หากไม่ได้
รับการสนับสนุนจากผู้น าชุมชนและผู้สูงอายุหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนที่เข้ามาเป็นผลักดันให้เกิดการอนุรักษและสงเสริมใหคนใน
ชุมชนเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาวมอญกระทุ่มมืด  ซึ่งสงผลตอการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมอัน
ประณีตและงดงามที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายของชาวมอญ ดานของวัฒนธรรมการแตงกายของชาวมอญ
กระทุ่มมืดผนู าชุมชนและผูสูงอายุในชุมชนจะเปนตนแบบในการแตงกายแบบมอญในโอกาสวันส าคัญ เชน ประเพณีวันสงกรานต
และเทศกาลงานบุญประจ าทองถิ่น ผูน าชุมชนและผู้สูงอายุในชุมชนจะเปนแบบอยางในการแตงกายแบบมอญโบราณเพื่อเปน 
การสรางจูงใจใหกับเยาวชนรุนใหม่หันมาเห็นถึงความงดงามและความส าคัญของการใส่ชุดแบบชาวมอญ และในส่วนของการ
ประกอบอาหารแบบชาวมอญ ผูน าชุมชนจะเปนผูชักชวนใหชาวบ้านในชุมชนมารวมกันประกอบอาหารแบบมอญโบราณใน
เทศกาลงานบุญวันส าคัญทางศาสนาและเปนการบริจาคทานในงานบุญประจ าปและเพื่อเลี้ยงตอนรับผูมาแขกที่มาเยือนชุมชน
ชาวมอญกระทุ่มมืดอีกด้วย 

4.  การด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืดสู่ความยั่งยืนของชุมชน 
การสร้างอัตลักษณ์ของชาวมอญกระทุ่มมืดเริ่มมาจากการสืบทอดอัตลักษณ์จากบรรพบุรุษ จากนั้นอัตลักษณ์ของ

ชาวมอญกระทุ่มมืดก็ได้รับการผลิตซ้ าหรือกระท าซ้ าโดยคนในชุมชนซึ่งถือได้ว่าเป็นการร้อยเรียงล าดับขั้นตอนของพิธีกรรม 
การติดต่อสื่อสาร การแต่งกาย การด ารงชีวิตจนเกิดเป็นระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและระบบความรู้ที่ถ่ายทอดโดยผู้น า
ชุมชนและ ผู้สูงวัยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน ส่งผลให้ชาวมอญกระทุ่มมืดยังคงด ารงอัตลักษณ์โดยการยืดถือกฏเกณฑ์ กติกา
และค าสอนต่างๆ ของบรรพบุรุษเพื่อด ารงอัตลักษณข์องชาวมอญกระทุ่มมืดมาจนถึงปัจจุบัน 

การสนับสนุนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืดสู่ความยั่งยืนของชุมชน จะเกิดขึ้นไม่ได้หาก
ไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกคนในชุมชน เพราะนอกจากผูน าชุมชนและผู้สูงอายุในชุมชนจะร่วมมือกันผลักดันให้เกิดความ
สามัคคีและรวมมือกันในการท ากิจกรรมตามวัฒนธรรมคติความเช่ือและประเพณีดั้งเดิมของชาวมอญแล้ว  ชาวบ้านในชุมชนมอญ
กระทุ่มมืดยังต้องร่วมกันสร้างจิตส านึกให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนเพื่อช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ประจ าทองถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณของชาวมอญ โดยมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นในเทศกาลวันส าคัญ รวมถึง
ช่วยสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมในชุมชนเห็นคุณคาและใหความส าคัญในการมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีประจ าทองถิ่น
และช่วยกันพัฒนาชุมชน ตลอดจนทั้งวางแผนจัดท าโครงการใหชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการรวมกับหนวยงานภาครัฐในการรวม
กันฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนชาวมอญกระทุ่มมืดใหเป็นแหลง การเรียนรูทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
วัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของชาวมอญกระทุ่มมืดอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

สรุปผลการศึกษา 
1. ตัวบทอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญ ของชุมชนบ้านกระทุ่มมืด ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่      1) 

ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ชาวมอญกระทุ่มมืดมีความเช่ือที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาหลายต่อหลายรุ่นตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  ซึ่งความเช่ือส่วนใหญ่จะเป็นความเช่ือที่เกี่ยวกับโชคลาภที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตตั้งแต่เกิด  บวช จนถึงตายรวมทั้ง
ความเช่ือในเรื่องของผี  2) ด้านการแต่งกาย ชาวมอญกระทุ่มมืดในสมัยก่อนมีการแต่งกายคล้ายชาวพม่า คือ ชอบนุ่งผ้าที่เป็น
ลายตาหมากรุกสีพื้น ซึ่งเป็นผ้านุ่งของผู้ชายเรียกว่า โสร่ง ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งผ้า กานิน สีพื้นหรือลายเล็กๆ การท าผมของผู้หญิง
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ส่วนใหญ่จะยังคงไว้ผมยาวและเกล้าผมมวยกันทุกคน 3) ด้านการด ารงชีพ ชาวมอญกระทุ่มมืดมักนิยมปลูกบ้านริมแม่น้ าใน
ลักษณะขวางแม่น้ าหรือล าคลอง และด้วยลักษณะของภูมิประเทศที่ราบเรียบตลอดและเป็นที่ลุ่ม ในฤดูน้ าหลากพื้นที่ส่วนใหญ่น้ า
จะท่วม จากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปชาวมอญกระทุ่มมืดส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 4) ด้านภาษาและการ
สื่อสาร ชาวมอญกระทุ่มมืดจะใช้ภาษามอญสื่อสารในหมู่บ้านและวัด โดยมีบทสวดและบทเทศน์เป็นภาษามอญ แต่ส าหรับภาษา
พูดส่วนมากจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านใช้กันเป็นหลัก  แต่ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ในชุมชนมีการใช้ภาษามอญสื่อสารน้อยลง
เพราะหันมาใช้ภาษาไทยที่เป็นภาษากลาง 

2. ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ชาวมอญกระทุ่มมืดให้
ความส าคัญกับวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นอย่างมากโดยถือประปฏิบัติกันสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น 2) 
ด้านการแต่งกาย การแต่งกายในชีวิตประจ าวันของชาวมอญกระทุ่มมืดในปัจจุบันไม่แตกต่างจากชาวไทย ผู้ชายนุ่งกางเกงขาสั้น
หรือขายาวสามเสื้อเช้ิตหรือเสื้อยืดตามสมัย  ผู้หญิงแต่งกายตามสมัยนิยมของแต่ละวัย การแต่งกายตามประเพณีหรือแต่งกาย
แบบมอญจะแต่งเมื่อมีงานประเพณีหรือเทศกาล 3) ด้านการด ารงชีพ  ชาวมอญกระทุ่มมืดนิยมด ารงชีวิตใกล้กับแม่น้ าล าคลอง
และประกอบอาชีพท านา ท าไร่ เป็นหลัก 4) ด้านภาษาและการสื่อสาร  ชาวมอญกระทุ่มมืดยังคงใช้ภาษามอญในการสื่อสารกัน
บ้างในกลุ่มของผู้ใหญ่และผู้สูงวัย ส่วนคนรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยเป็นส่วนมาก  

3. ภาคปฏิบัติการทางสังคม ได้วิเคราะห์ตามแนวทางของ นอร์แมน แฟร์คลัฟ โดยการสนับสนุนให้เกิดภาคปฏิบัติ
และส่งเสริมการผลิตซ้ าในสังคมของชาวมอญกระทุ่มมืด คือ บรรพบุรุษหรือผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ซึ่งคนเหล่านี้ท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนการปฏิบัติและถ่ายทอดแนวคิดของชาวมอญกระทุ่มมืดให้คงอยู่ในชุมชน ซึ่งการผลิตซ้ าในชุมชนเกิดขึ้นจากการสนับสนุน
จากผู้น าชุมชนและผู้สูงอายุหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนท่ีเข้ามาเป็นผลักดันให้เกิดการอนุรักษและสงเสริมใหคนในชุมชนเห็น
ความส าคัญของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาวมอญกระทุ่มมืด 

4. การด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืดสู่ความยั่งยืนของชุมชน เป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างผูน าชุมชน ผู้สูงอายุในชุมชน และคนในชุมชนมอญกระทุ่มมืด ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดความสามัคคีและรวมมือกันใน
การท ากิจกรรมตามวัฒนธรรมคติความเช่ือและประเพณีดั้งเดิมของชาวมอญ และร่วมกันสร้างจิตส านึกให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนเกิด
ความรักและหวงแหนเพื่อช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีประจ าทองถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณของชาวมอญ รวมทั้งร่วมกัน
วางแผนจัดท าโครงการเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการกับหนวยงานภาครัฐ ในการฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต
ความเปนอยูของชุมชนชาวมอญกระทุ่มมืดเพื่อใหเป็นแหลงการเรียนรู้และแหล่งทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อเป็น
การด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของชาวมอญกระทุ่มมืดสู่ความยั่งยืน 

 

อภิปรายผล 
 ตัวบทอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญ ของชุมชนบ้านกระทุ่มมืด ในด้านต่างๆ มีการด ารงไว้ซึ่งความ
เช่ือและการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็น ความเช่ือ ประเพณี การแต่งกาย การด ารงชีวิต ตลอดจนกระทั้ง
การใช้ภาษามอญในการสื่อสารที่ยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน  ซึ่งสอดคล้องกับ สิริกัญญา ปิตยานนท์ (2551) ที่
พบว่า แม้กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและความเจริญที่เข้าสู่ชุมชนชาวมอญ แต่ความเช่ือในการนับถือผีของชาวมอญก็ยังคงมี
แนวโน้มที่จะด ารงอยู่ในสังคมไทยต่อไป  โดยมีสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการสืบทอดความเช่ือจากรุ่นสู่รุ่น ประกอบกับ
วิถีชีวิตของชาวมอญที่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนา จึงส่งผลให้การนับถือผีของชาวมอญมิอาจสูญหายไปจากจิตส านึกของ
ชาวมอญได้ 
 การวิเคราะหภ์าคปฏิบัตกิารทางวาทกรรม เพื่อเป็นการด ารงอัตลักษณข์องชาวมอญกระทุ่มมืด ในปัจจุบันชาวบ้าน
ในชุมชนยังคงร่วมใจกันใส่ชุดประจ าชาติมอญเมื่อมีงานประเพณีหรือเทศกาลส าคัญต่าง รวมถึงผู้สูงอายุในชุมชนและผู้น าชุมชนก็
ยังคงพยายามผลักดันให้ใช้ภาษามอญในการสื่อสารกับคนในชุมชนเพื่อเป็นการด ารงอัตลักษณ์ของชาวมอญให้คงอยู่ ซึ่งสอดคล้อง
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กับ กาญจนรัตน์ ดีเลิศ (2554) ที่พบว่า เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมมอญให้คงอยู่ต่อไปผู้สูงอายุในชุมชนควรมีการสอนหรือ
ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมมอญให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชน  และให้คนในชุมชนแต่งกายแบบมอญเมื่อมีประเพณีหรือ
เทศกาลต่างๆ ตลอดจนให้คนในชุมชนพูดภาษามอญกับคนในครอบครัวและชุมชนเป็นประจ าทั้งนี้เพื่อเป็นด ารงอัตลักษณ์ของชาว
มอญให้คงอยู่ต่อไป 
 ภาคปฏิบัติการทางสังคมการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุและวัฒนธรรม ของชุมชนมอญกระทุ่มมืด ผู้ที่เป็น
ตัวแทนการผลิตซ้ าของวัฒนธรรม ประเพณี หรือพิธีกรรมต่างๆ ของชาวมอญกระทุ่มมืดนั้นคือ บรรพบุรุษหรือผู้เฒ่าผู้แก่ใน
ชุมชน  ซึ่งการผลิตซ้ าในชุมชนเกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากผู้น าชุมชนและผู้สูงอายุหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนที่เข้ามาเป็น
ผลักดันให้เกิดการอนุรักษและสงเสริมใหคนในชุมชนเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาวมอญกระทุ่มมืด   
ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนรัตน์ ดีเลิศ (2554) ที่พบว่า ผู้น าชุมชนมีส่วนช่วยในการรณรงค์ให้คนในชุมชนรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีมอญและร่วมกันผลักดันให้ผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความรู้ด้านประเพณีมอญ ออกมาเล่าประวัติความเป็นมาของ
วัฒนธรรมประเพณีมอญเพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้ รวมทั้งช่วยกันผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่ชุมชนจัดขึ้นในวันส าคัญต่าง ท้ังนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมอญสู่คนรุ่นใหม่ 
 การด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืดสู่ความยั่งยืนของชุมชน เป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างผูน าชุมชน ผู้สูงอายุในชุมชน และคนในชุมชนร่วมกันวางแผนจัดท าโครงการเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการ
กับหนวยงานภาครัฐ ในการฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน เพื่อใหเป็นแหลงการเรียนรู้และ
แหล่ง   ทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ บุญชัย ปรีชาพิสิฐ (2557) ที่กล่าวว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เพื่อให้สมาชิกในชุมชนรวมถึงคนรุ่นใหม่ๆ ในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและสร้างความรู้สึกหวงแหนวัฒนธรรมของ
ตน  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  
จากการวิจัยพบว่า การด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืดสู่ความยั่งยืนของชุมชน  ใน

ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากผู้น าชุมชนและผู้สูงอายุในชุมชนเพียงเท่านั้น ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรเร่งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อัตลักษณ์ของชาวมอญกระทุ่มมืดให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
สร้างความยั่งยืนของชุมชนต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมอญกระทุ่มมืดสู่ความยั่งยืนของชุมชน  การวิจัย

ครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาอัตลักษณ์ของชาวมอญในพื้นที่อ่ืนๆ ในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่น  เพราะถึงแม้จะมีที่มาและเช้ือชาติเดียวกันแต่ด้วยสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันอาจท าให้วัฒนธรรมชาว
มอญในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน  โดยการใช้วิธีวิทยาอื่นๆ เช่น การศึกษาโดยใช้ปรากฎการณ์วิทยา การศึกษาเรื่องเล่า 
หรือการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อท าความเข้าใจชาวมอญและการสร้างความยั่งยืนของชุมชนได้มากขึ้น 
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