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 ส วั ส ด  คี ร  บั ทานผูอานที่เคารพรักทุกทาน หาง
หายกนัไปนานจากหนาวารสารมอญ เนือ่งจากประสบปญหา
ทางดานเศรษฐกิจและภารกิจที่รัดตัว บัดนี้ทางชมรมเยาวชน
มอญกรุงเทพฯ ตระหนกัดถีงึพนัธะทางใจและกายทีม่ตีอพีน่อง
ชาวมอญทกุทาน ดวยเราขาดส่ือกลางที่จะติดตอสงขาวคราว
ถงึกนั คณะกรรมการชมรมฯจงึมมีตใิหสานงานตอ และชวยกนั
ควักทนุสวนตวัลงขันกันเปนทนุดําเนนิการ รวมทัง้ระดมนกัคดิ
นกัเขียนจาํนวนหลายทานคนควาหาเร่ืองนาสนใจหลากหลายมมุ
มองมานําเสนอตอทานผูอานอยางจุใจ

คณะบรรณาธกิารมคีวามเหน็สอดคลองตองตรงกนัวา
“เสียงรามัญ” ฉบับที่ทกุทานกําลังถอือยูนี ้จะตองเปนวารสาร
ที่สามารถเปนส่ือกลางของชาวไทยเชื้อสายมอญอยางแทจริง
โดยมวัีตถุประสงคในการดําเนนิงานดังนี ้คือ

แตทั้งนี้ทางชมรมฯ ยังตองการพลังจากผูอานทุกทาน
ทัง้ความคดิและขอเขียนเพือ่ลงตพีมิพตลอดเวลา ไมจํากดัเนือ้
หาและจํานวน ทัง้นีเ้นือ้หานัน้ๆตองเปนประโยชนตอสังคมโดย
รวม และไมละเมดิสิทธสิวนบุคคลของผูหนึ่งผูใด

ส่ิงสําคัญที่ตองขอความอนุเคราะหมายังทานผูอาน
เปนพิเศษคือ วารสารฉบับน้ีออกเปนฉบับปฐมฤกษและ
แจกฟรี แตดวยงบประมาณท่ีจํากัด ดังน้ันในการพิมพ
ฉบบัตอๆไป ทางคณะผูจดัทําจงึตองขอรับการสนับสนุน
จากทาน ดวยการลงโฆษณาสนิคา บริการ และสมคัรเปน
สมาชิกวารสาร “เสียงรามัญ” ตามรายละเอียดปกหลังดาน
ใน และทางชมรมฯจะจัดสงวารสารใหแกทานถึงบาน อยาง
ตรงเวลาทุกคร้ัง

แลวพบกนัใหมฉบับหนาครับ
๑๕ มกราคม ๒๕๔๙
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สถานภาพของภาษามอญ
ในปจจุบัน

ประเทศไทยตั้งอยูในใจกลางทวีปเอเชียอาคเนย
ดินแดนที่มีผูคนตางเผาพันธุภาษาปะปนกันอยูมากที่สุดแหง
หนึ่งของโลก ประชากรไทยกวา ๖๐ ลานคนมีภาษาพูดซึ่งมี
เอกลักษณเฉพาะทางภาษาแตกตางกันกวา ๗๐ ภาษาหรือ
ชาติพันธุ และมีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เจ็ดสิบกวา
ภาษาในประเทศไทยนั้นสวนใหญเปนภาษาพูด โดยมีภาษา
เขียนอยูเฉพาะในบางกลุม หนึง่ในจํานวนกลุมทีม่ภีาษาเขียน
นั้ นไดแกกลุ มชาติพันธุ มอญ ภาษามอญเปนภาษาที่ มี
สัญลักษณ หรือตัวอักษรที่สามารถถายทอดคําพูดออกมา
เปนตัวหนังสือ และมีหลักฐานการใชภาษาเขียนมาแลว
กวาพนัป

หลักฐานจารึกในประเทศไทยเทาที่พบแลวนั้น กลาว
ไดวา ภาษาและตัวอักษรมอญไดมีการใชอยางแพรหลายอยู
ในใจกลางและทางใตของประเทศไทยแลว ตั้งแตราวพุทธศต
วรรษที่ ๑๒-๑๓ เนื่องจากภาษามอญมีลักษณะใกลเคียงกับ

ภาษาเขมร  นกัภาษาศาสตรจงึจดัใหอยูในตระกลูภาษามอญ-
เขมร ซึ่งเปนภาษาตระกูลยอย หนึ่งในภาษาตระกูลออสโตร
เอเชียติก มีจํานวนผูพูดภาษาในประเทศไทยมากรองจาก
ภาษาตระกูลไท นอกจากกลุมชาติพันธุมอญ และเขมรที่พูด
ภาษาตระกูลนี้แลว ในประเทศไทยยังมีชาติพันธุอ่ืนๆ ที่พูด
ภาษาอ่ืนๆ อีกมาก เชน กลุมชาตพินัธุทีพ่ดูภาษากะซอง กยู ขมุ
ชอง ซะโอด ซาไก ซําเร โซ ญัฮกุร เญอ ขา ปลัง ปะหลอง ลัวะ
ตองเหลือง วา และเวียดนาม

เน่ืองจากภาษามอญมตีวัอักษรซ่ึงใชกนัมาแตสมยั
โบราณ และเปนกลุมชนรุนแรกๆ ท่ีรับวัฒนธรรมทาง
ภาษาจากอินเดีย ตัวอักษรมอญจึงเปนตนแบบใหเกิด
การพัฒนาเปนตัวอักษรของชนชาติและภาษาอ่ืนๆ อีก
มากในดนิแดนแถบน้ี รวมท้ังเปนท่ีมาอีกแหลงหน่ึงของ
ตัวอักษรไทย

ในอดตี คนมอญมถีิน่ฐานอยูในดนิแดนซึง่ปจจบุนัเปน
สวนหนึ่งของประเทศไทยและประเทศพมานานมากกอนการ
ปรากฎของตัวอักษรมอญ ปจจุบันกย็งัมปีระชากรมอญอยูใน
ประเทศทัง้สอง และยงักระจายไปอยูในประเทศอ่ืนๆ อีกทัว่โลก
เชน ในทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย คนเชื้อสายมอญ
ยังอยูรวมกันเปนชุมชน และก็มีจํานวนมากที่ผสมกลมกลืน
เขากบัคนเชือ้สายอ่ืนๆ ลูกหลานรุนตอๆมา จํานวนมากกก็ลาย
เปนประชากรของประเทศนัน้ โดยทีบ่างคนอาจไมรูวาตนมเีชือ้
สายมอญอยู   เชนคนมอญในประเทศไทยผสมกลมกลืนกับ
คนเชือ้สายไทย เชือ้สายจนี ลาว เขมร หรือกับคนมอญดวยกนั
เอง กลายเปนคนไทยเชือ้สายมอญ-ไทย มอญ-จนี  มอญ-ลาว
และ มอญ-เขมร คนมอญในประเทศออสเตรเลีย ถาแตงงาน
กบัคนพืน้เมอืง ตอไปกจ็ะกลายเปนเชือ้สายมอญ-ออสเตรเลีย
เปนตน ซึ่ งก็เปนธรรมดาของสังคมเปด ยอมมีการติดตอ
สัมพันธกันระหวางประชากรตางเชื้อสายชาติพันธุ  และมี
โอกาสทีจ่ะแตงงานกนัระหวางคนตางเชือ้สาย ตอไปภายหนา
เราจงึอาจหาคนมอญทีม่เีชือ้สายมอญบริสุทธิไ์ดยาก เชนเดยีว
กบัในประเทศไทยปจจบุนั ทีห่าคนไทยเชือ้สายไทยแทๆ ไดยาก
เชนกนั

นอกจากการกลมกลืนกนัทางเชือ้ชาต ิซึง่ทําใหรูปราง
หนาตาภายนอกไมอาจบอกความเปนมอญหรือไทยไดชดัเจน
แลว ความเจริญทางการแพทยสมัยใหม ก็มีสวนทําใหรูปราง
หนาตาของคนเปล่ียนไปดวย แพทยทีเ่กงๆ สามารถผาตดัเสริม
ความงามใหคนมจีมกูโดง ตาโต และคางแหลมมนไดเหมอืนๆ
กนั หรืออาจเลือกชี้ ทําใหมหีนาตาแบบใดๆ ก็ไดตามใจชอบ

จารึกภาษามอญวัดมหาวัน จังหวัดลําพูน จารึกในราวพุทธศตวรรษที่
๑๗ สมัยหริภุญไชย เชนเดียวกับจารึกมอญอื่นๆ อีกมากกวา ๓๐
หลัก ซ่ึงปจจุบันเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑ วัดพระธาตุหริภุญไชย
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ดังนั้น ในอนาคต การจะแยกวาใครเปนมอญ หรือไม
ใชมอญ โดยเพียงดูจากรูปรางหนาตา หรือบุคลิกลักษณะจึง
กระทําไดยาก เพราะส่ิงเหลานี้สามารถใชวิทยาการสมัยใหม
และการฝกปรือทําใหลักษณะภายนอกของคนเปล่ียนไปจาก
เดมิได

ภาษาและวัฒนธรรมมอญบงบอกความเปนคน
เชื้อชาติมอญ ถาตอไปทุกคนในโลกสามารถใชเคร่ือง
ชวยทําใหมีรูปรางหนาตาคลายๆกันได แลวจะเหลือ
อะไรท่ีบงบอกความแตกตางของคนแตละชาติพันธุ
ถาไมใชวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษาและตัวหนังสือ
และอะไรจะเกิดขึ้น ถาในประเทศไทยไมมีคนพูดภาษา
มอญ หรือยังมีคนเชื้อสายมอญแตพูดภาษาและอาน
เขยีนภาษามอญไมได

เราตองยอมรับวา สถานภาพของภาษามอญปจจบุัน
ไมไดอยูในฐานะเปนภาษาราชการ แมวาจะเคยรุงเรืองอยาง
มากในอดีต ในประเทศไทยมีคนมอญจํานวนไมมากที่พูด
ภาษามอญได สวนคนที่อานเขียนมอญไดก็ยิ่งนอยลงไปอีก
ยงัไมนบัรวมเดก็ๆลูกหลานมอญ ซึง่บางคนอาจไมเคยรูเลยวา
ตนมเีชือ้สายมอญ หรือยังมภีาษามอญอยูในโลก ภาษามอญ

จึงมีแตจะใชกันนอยลง และลดความสําคัญลงไปเร่ือยๆ จน
อาจสูญไปในอนาคต เชนเดียวกบัภาษาพยู

“ภาษาพยู” เคยรุงเรืองอยางยิ่ง มีศูนยกลางความ
เจริญอยูในอาณาจักรศรีเกษตร ก็ไดสูญหายไปทั้งอาณาจักร
และตัวอักษรภาษา เหลือแตเพียงเศษเส้ียวแทงศิลาจารึก
ภาษาพยู และคงไมมีใครรูวานั่นคือภาษาและตัวอักษรพยู
หากในศลิาจารึกแทงเดยีวกนันัน้  ไมมตีวัอักษรและภาษามอญ
บอกเลาเร่ืองราวเดียวกันกับภาษาพยู อยูคนละดานของแทง
ศิลา ซึ่งหากปลอยใหสถานการณเปนเชนนี้ตอไป นานเขา
โอกาสที่จะมีภาษามอญอยูในโลก ก็มีแตริบหร่ีลง ถาคนรุนผู
ใหญตายไป และคนที่เกิดมาใหมก็พูดและอานเขียนภาษา
มอญไมได อีกไมนานนักเรากอ็าจไมเหลือภาษาหนงัสือมอญ
ไวในประเทศไทยและในโลก เชนเดียวกับที่โลกไดสูญเสีย
ภาษาและอาณาจักรพยู ไปแลวเมื่อพันปกอน

ทําอยางไรชนชาติมอญจึงจะดํารงอยู
แมปจจุบันไมมีประเทศมอญ แตเราก็ยังมีคนมอญ

ภาษามอญ และวัฒนธรรมมอญ ซึ่งวิถีชีวิตทางภาษาและ
วัฒนธรรม จะสามารถบอกความเปนชนชาตไิด อยางนอยกใ็น
ประเทศไทย ประเทศพมา และประเทศที่ชุมชนมอญอยูรวม
กันมากๆ ภาษามอญยังคงเปนภาษาพูดของคนมอญ ตัว
อักษรมอญและภาษามอญก็ยังมีหลักฐาน อยูในใบลานและ
สมดุขอยของวัดและชุมชนมอญ

ปจจุบันเรายังมีตัวพิมพอักษรมอญ ซึ่งสามารถจัด

บรรยากาศการเรียนหนังสือมอญเปนประจําทุกวันอาทิตย ที่บาง
กระด่ี กรุงเทพมหานคร ของกลุมนักศึกษามอญ ซ่ึงลวนเปนกลุมผูใช
แรงงานหนุมสาวชาวมอญ จากหงสาวดี มะละแหมง และ เมาะตะมะ
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พิมพหนังสือภาษามอญไดเปนจํานวนมากๆ รวมอาจพิมพ
หนังสือมอญ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม การแพทย เพลง การ
ละเลน และเร่ืองอ่ืนๆ เปนภาษามอญ ออกแจกจายหรือขาย
ใหแกคนมอญในประเทศไทย คนทีส่นใจมอญ หรือคนมอญใน
ที่อ่ืนๆ ได

และทีสํ่าคญัอยางยิง่ ประเทศไทยปจจุบนัก็สนับสนนุ
ใหจัดการศึกษาภาษามอญได รวมถึงอนุญาตใหใชภาษาถิ่น
อ่ืนๆ ไดในโรงเรียนทั้งในการพูด และการเรียนการสอน

เมื่อรัฐเปดโอกาสใหทองถ่ินและชุมชนสามารถ
นําภูมปิญญาในทองถ่ินมาจดัการศกึษาไดแลว จงึขึน้อยู
กับทองถ่ินและชมุชนจะมคีวามพรอม หรือสามารถรวม
มอืรวมใจกนัทําไดดเีพยีงใด ซ่ึงถาทองถ่ินใดท่ีมีคนมอญ
รวมมือกันใชโอกาสน้ีใหเปนประโยชน หมั่นเรียนรู ฝก
ปรือภาษาและใชภาษามอญเปนประจํา ในทุกโอกาสท่ี
สถานการณอํานวย ชนชาต ิภาษา และวัฒนธรรมมอญ
ก็จะยืนอยูไดอยางสงางามในโลก ภาษาและวัฒนธรรม
มอญก็จะไมตาย ตราบท่ีคนเชื้อสายมอญยังรักจะสืบ
ทอดไว ซ่ึงถาทําไดเชนน้ี ตอไปไมวาเราจะเดนิทางไปถ่ิน
ใดในประเทศไทย หรือในตางประเทศ  เรากจ็ะเห็นธงชยั
ของภาษาและวัฒนธรรมมอญ โบกสะบัดอยูทามกลาง
ภาษาและวฒันธรรมอ่ืนๆในโลก

ผลการประกวดตั้งช่ือวารสารมอญ
สืบเนือ่งจากโครงการจดัทาํวารสารมอญของชมรมฯ

จงึไดจดัการประกวดตัง้ชือ่วารสารดงักลาวข้ึน ทัง้นีเ้พือ่เปน
การประชาสัมพนัธโครงการ และการเชญิชวนใหพีน่องชาว
ไทยเชื้อสายมอญทุกทานไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ของชมรมฯ ซึง่กิจกรรมดงักลาวกไ็ดรับความสนใจ และมผูี
รวมสนกุเปนจาํนวนมาก โดยมผีลสรุปมาแจงใหผูอานไดรับ
ทราบ ดังนี้

นับแตเปดรับสมัครผลงานเขาประกวดตั้งแตวันที่
๒๕ กันยายน - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ มจีํานวนผลงานสงเขา
ประกวดทั้งส้ิน ๔๗ ชิ้น โดยมีคณะกรรมการตัดสินผูทรง
คุณวุฒิ ๕  ทาน ประกอบดวย  อ.อําไพ มัฆมาน,  อ.บุษบา
ประภาสพงศ,  อ.โสภณ นิไชยโยค,  นายมนตรี หลักคงคา
และ นายสุนทร ศรีปานเงิน

พจิารณาตดัสินเมือ่วันที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๔๘ เวลา
๑๒.๐๐ น. ภายในหองประชุม คณะ ๒ วัดชนะสงคราม

ผลการตัดสิน
รางวัลท่ี ๑    “เสียงรามัญ”  (rmjq.cjmn j)
ผลงานของนายเฉียบ กิตติศรัทธานนท  จังหวัดสมทุรสาคร
รองอันดับ ๑ “วารสารมอญสัมพันธ”
ผลงานของ นางอัญชุลี สาธุธรรม  จังหวัดสมุทรปราการ
รองอันดับ ๒ “สื่อสัมพันธรามัญไทย”
ผลงานของ นางสาวเจริญขวัญ สันทอง จังหวัดราชบุรี

ณ โอกาสนี้ทางชมรมฯขอขอบพระคุณผูสงผล
งานเขาประกวดทุกทาน และหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับ
เกยีรตจิากทกุทานเชนนีอี้กในคร้ังตอๆไป
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gW·djHkL· d,pt·×UmWY

keTYkEu;.j qL.jtiunjdEu

ก อนจะเข าเนื้ อหาขออรรถาธิ บายความคําว า
“นีต ๎ยานุสาสนี” เพื่อผูที่ทัศนาจะไดเขาใจอยางที่ผูเขียนตอง
การส่ือออกไป ดวยคําวา “นีต ๎ยานุสาสนี” นี ้เปนศพัทสนธ ิคอื
การนําศพัท ๒ ศพัทมาเรียงตอกนัโดยวิธกีารทางไวยากรณ คอื
คําวา นีต ิซึง่พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕
ใหความหมายไววา หมายถงึ แบบแผน, เยีย่งอยาง, ขนบธรรม
เนยีม, ประเพณ,ี  กฎหมาย, วิธปีกครอง, เคร่ืองแนะนาํ, อุบาย
อันดี และคําวา อนุสาสน หมายถึง การสอน, คําชี้แจง เมื่อ
นําคํา ๒ คํานี้มาเชื่อมตอกัน โดยใสเคร่ืองปรุงทางภาษาลงไป
ก็จะไดศัทพใหมวา นีต ๎ยานุสาสนี อันหมายถึง คติคําสอน
นัน่แล

คตคิาํสอน เปนคาํสอนทีผู่เฒาผูแกในแตละทองถิน่ ได
ยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
และสอนลูกสอนหลานใหดาํรงตนในทางทีถ่กูทีต่องทางคดโีลก
และคดีธรรม คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดที่เปนประโยชน
สะทอนใหเห็นถงึคตคิวามเชือ่ ระบบความคิด และวิถชีวิีตของ
กลุมชน ประยกุตใชไดกับทกุยุคทกุสมยัแมกระทั่งในปจจบุัน

gW·djHkL· d,pt·×Um WY
(เกอะเตาะฮกฺลอม แตะฮปะตอมหฺนูหฺมัว่)

คําศพัท
gW· (เกอะ) = ได
djH (เตาะฮ) = เปน, บรรลุ, ถึง
kL· (กฺลอม) = รอย
d,  (แตะฮ) = ตอง

pt· (ปะตอม) = เร่ิม, เร่ิมตน
×U (หฺนู) = แต, ตั้งแต
mWY (หฺมั่ว) = หนึ่ง
ความหมาย  จะครบรอยได ตองเร่ิมตนตั้งแตหนึ่ง

การทัง้ปวงจะดําเนินไปถงึยงัจดุหมายปลายทางทีเ่ราตัง้ความ
หวังไวได จะตองมีจุดเร่ิมตนนั่นหมายถึงจะตองมีการลงมือ
กระทาํหาใชทําดวยวาจาไม (ประเภทดแีตพดู แตไมเคยลงมอื
ทําอะไรที่เปนประโยชน สรางสรรแกสวนรวมเลย) การเร่ิมตน
ทีด่ ีถอืวามชียัไปแลวคร่ึงหนึง่เมือ่มจีดุเร่ิมตนแลวกจ็ําตองมกีาร
สานตอแบบคอยเปนคอยไป กาวที่เดินไปขางหนาแตละกาว
พึงระมัดระวังอยาใหหกลมหากมีส่ิงใดมากีดขวางทําใหเรา
ตองหวัคะมาํ หนาควํ่าจูบดินกอ็ยาเสียกาํลังใจทอถอยคอย ๆ
พยงุตัวข้ึนแลวเดนิหนาตอไปคอย ๆ  แกปญหาทีเ่ราประสบพบ
เจอเขาไปทีละข้ันตอนไมตองเรงรีบ ธรรมดาของงานยิ่งโดย
เฉพาะงานที่ ทําเพื่ อบรรพชนกวาจะสําเร็จจะตองพบกับ
อุปสรรคและขอยุงยากเปนธรรมดา ที่สําคัญเราตองไมทอ
เพราะกรุงโรมก็ไมไดสรางเสร็จในวันเดียว

สํานวนขางตนน้ีเปนการสอนใหเรารูจกัวางแผน
และมขีัน้ตอนในการกระทํา การจะทํางานใด ๆ  กต็าม จะ
ตองคิดกอนทําไมใชเอาแตคิดแลวไมทํามีจดุเร่ิมทําและ
ตองทําแบบคอยเปนคอยไป ไมใชทําแบบกาวกระโดด
ขัน้ตอนของงานกค็ลายกบัขัน้บนัไดท่ีเรากาวขึน้ไป ถาเรา
กาวขึ้นแตละขั้น ๆ  อยางมัน่ใจแลว ก็จะกาวถึงขั้นสงูสดุ
ไดอยางไมเปนอันตรายแตอยางใด แตถาคึกคะนอง หรือ
ทนงในพละกําลังความสามารถกาวขึ้นทีละ ๒-๓ ขั้น
โอกาสท่ีจะกาวพลาดพลัดตกลงมาเจ็บตัวเปลาและไป
ไมถึงจดุท่ีหมายใจไวเปนไปไดสงู

keTYkEu;.j qL.jtiunjdEu
(กะเทียกอดาจ ซะลาจตอนเตอ)

คําศพัท
k (กะ)=ปลา
eTY (เทีย) = โมโห, โกรธ,ฉุนเฉียว
kEu (กอ)= กับ, ตอ
;.j (ดาจ) =น้ํา
qL.j (ซะลาจ) =กระโดด, กระโจน
tiunj (ตอน)=ข้ึน
dEu (เตอ) = บก
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ความหมาย  ปลาโมโหน้ํา  กระโดดข้ึ นบนบก

ธรรมชาตขิองปลาเปนสัตวน้าํมแีหลงน้าํเปนวัฏจกัรของชวิีตเปน
ทั้งแหลงอาศัยและเปนที่แพรพันธุสืบลูกสืบหลาน เพื่อดํารง
เผาพันธุของตนไว ปลาที่ขาดแหลงน้ําก็เหมือนมนุษยที่ขาด
อากาศ ไมสามารถนําพานาวาชวิีตใหสถติยอยูบนโลกได

สํานวนน้ีเปนการสอนใหรูจักกําพืดตนเอง ให
ตระหนักวาเราเปนใครมาจากไหน มีบรรพบุรุษเปนมา
อยางไร และใหพอใจกับสิ่งท่ีเราเปนใหมีความเห็นเปน
สมัมาทิฐ ิเปนปลากใ็หพอใจกบันํ้า เปนนกกใ็หพอใจกบั
อากาศ

จะปฏิเสธส่ิงเหลานีไ้มไดเพราะนัน่หมายถงึชีวิต ชวิีต
จะสงบสุขไดถาพอใจกบัส่ิงทีเ่ปน เปนนกไมรักทองฟา เปนปลา
ไมรักน้ํา เปนมนุษยไมรักเผาพันธุ และวัฒนธรรมของตน
ขวนขวายและทะยานอยากในส่ิงทีก่อใหเกดิโทษและอันตราย
แกตน ก็คงคลายกับปลาที่มีชีวิตอยูไดเพราะน้ําแตกลับโมโห
น้ํา ซึ่งมคีณุประโยชนแกตนอยางมหาศาลแลวกระโดดข้ึนบน
บกก็เขาตําราที่วา รนหาที่ตาย หรือดังสํานวนไทยที่วา แกวง
เทาหาเส้ียน ฉะนี้

ฤดูกาลสมัยกอนเรียกวา “ยามวางหนานา” แตทวา
ปจจุบันนี้ ฤดูกาลเชนวาหมดส้ินลงไปแลว หลังระบบชลประ
ทานเขามา การทํานาสามารถไถดะหวานดําตอไดทนัททีี่เกีย่ว
ขาวเสร็จ ไมตองรอน้ําจากฟาอีกตอไป

อยางไรก็ตามความตายนั้นหามกันไมได แมแตพระ
สงฆองคเจา พบขอสังเกตในระยะที่ผานมา มีพระภิกษุสงฆ
มอญมรณภาพลงไลเล่ียกัน เปนที่ใจหายอยางยิง่ ทั้งในฐานะ
ชาวพทุธและผูรวมชนชาตเิดียวกนั ดวยทานเหลานัน้ เมือ่ยังมี
ชีวิตอยู ทานไดทุมเทความรักในเร่ืองของมอญอยางเต็มกาํลัง

เมื่อพระสงฆ โดยเฉพาะเจาอาวาสมรณภาพลงแลว
ชาวบานจะจัดเตรียมงานกันใหญโต โดยมักรอไวในชวงหนา
แลง ซึง่ในอดตีเปนการรอใหหมดหนานาไร และขายพชืผล เพือ่
ใหไดเงินทองมาใชจาย

การเตรียมงานนั้นใหญโตมาก งานศพพระมอญใน
อดีต หรือแมแตงานศพผูสูงอายุที่หมดอายขัุย (คนมอญถอืวา

(ตอจากหนา ๑)     เทศกาลสงพระกลบัสวรรค

ตายด)ี จะมพีธิจีดัการศพอยางพถิพีถินั บรรยากาศภายในงาน
ครึกคร้ืนสนุกสนาน มากกวาทีจ่ะเศราโศกเสียใจ ดวยถอืคตวิา
ทานผูลวงลับเหลานั้นหมดกรรมในโลกมนุษยแลว จะกลับไป
เสวยสุขยังสรวงสวรรคชั้นฟาตอไป จึงตองรวมกันทําบุญสง
วิญญาณและแสดงความยนิดี จัดทําปราสาทตั้งศพ โลงมอญ
(กาวหวุน) มีมหรสพสมโภช แมแตการแตงกายของผูมารวม
งาน สมัยกอนนิยมแตงกายสีสรรฉูดฉาด สดใส ตางจาก
ปจจุบันที่รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามา ทําใหเกิดการไว
ทุกขดวยการแตงกายขาวดํา

งานศพพระมอญ ที่ไดผานการฌาปนกิจเรียบรอย
แลว เร่ิมตั้งแตปลายป ๒๕๔๘ มีดังนี้

๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ งานพระราชทานเพลิงศพ
พระครูศิริสาธุวัฒน อดีตเจาอาวาสวัดใหมเจริญราษฎร 
(คลอง ๑๔) เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ งานพระราชทานเพลิงศพ
พระครูธรรมวิธานปรีชา (สําเภา) อดีตเจาอาวาสวัดแค
อําเภอพระประแดง จงัหวัดสมทุรปราการ

๘ มกราคม ๒๕๔๙ งานพระราชทานเพลิงศพ
พระครูวมิลภัทธาจารย (จติร) อดตีเจาอาวาสวดับางกระ
ดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

นอกจากนีย้งัมอีีกหลายรูปทีม่รณภาพ และอยูระหวาง
เตรียมงาน ไดแก อดีตเจาอาวาสวัดบางหลวง สามโคก จ.
ปทมุธาน ี พระครูถาวรธรรมวงศ อดตีเจาอาวาสวัดทิพพาวาส
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ทานเจาอาวาสวัดโพธิ์ระหัต บางขัน
หมาก จ.ลพบุรี และลาสุดอาจารยบาง วัดสโมสร จ.นนทบุรี
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ปราสาทเผาศพพระมอญ

กอนอ่ืนตองขอกลาวคําวา  สวัสดีปใหม  ๒๕๔๙
กอนครับ (ถึงจะกลาวคําสวัสดีชาไปหนอย หวังวาคงใหอภัย)
และขอแสดงความยนิดกีบัวารสาร “เสยีงรามญั”  rmjq.cjmnj
ซึ่งเปนฉบับแรก และปแรก ซึ่งเมื่อเร่ิมตนอะไรใหม คิดใหม
ทําใหม นาจะเปนส่ิงที่ดี เพื่อนําเสนอความรูความเขาใจ และ
ขอแลกเปล่ียนสูทานผูอานที่เคารพทุกทาน ผมในฐานะผูชวย
บรรณาธิการขาว โดยมีคุณ พีระ กาบแกว เปนหัวหนา
บรรณาธิการข าวคอลัมนศิ ลปวัฒนธรรมและประเพณี
มีความภูมิใจและยินดีอยางมากที่กองบรรณาธิการวารสาร
“เสียงรามญั” ไดใหโอกาสในคร้ังนี ้และตองขอขอบคุณผูอาน
ทุกทานมา ณ โอกาสนี้ดวย

คอลัมนศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีนี ้สําหรับผูอานทุก
ทาน หากมีเนื้อหาดังกลาว หรือขาวในแวดวงศิลปวัฒนธรรม
ก็สามารถที่จะสงเร่ืองเขามาเพื่อเปนการประชาสัมพันธ ทาง
กองบรรณาธกิารของเรากย็ินดเีปนอยางยิง่นะครับ

“ชนชาตมิอญ” มวัีฒนธรรมทีย่าวนาน มปีระวัตคิวาม
เปนมาทีย่ิง่ใหญชาตหินึง่ในเอเชยี  โดยในคร้ังนีผ้มขอนาํเสนอ
เร่ืองประเพณีการสรางปราสาทมอญ ซึ่ งคัดลอกมาจาก
หนังสือพระราชทานเพลิงศพทานพระครูธรรมวิธานปรีชา
(สําเภา เจริญทรัพย) อดีตเจาอาวาสวัดแค และอดตีที่ปรึกษา
เจาคณะ อําเภอพระประแดง  เมื่อวันอาทิตยที ่๒๕ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมีทานอาจารยสมพิศ มงคลพันธ เปนผู
เรียบเรียงเร่ืองประเพณนีี ้รอยเรียงกบัความทรงจําทีไ่ดฟงถอย
คําบอกเลาของผู เฒาผู แก  กล่ันกรองออกมาโดยสุจริต
ผิดถกูประการใดกเ็พิ่มเตมิปรับแกกันมา ผูเขียนยนิดีนอมรับ

การสรางหรือทําปราสาทแบบของชาวรามญั เพือ่
ทําการเผาศพพระภิกษุ  ที่ถึงแกมรณภาพลงในพระพุทธ
ศาสนา ชาวมอญจะพรอมใจกันทําปราสาทข้ึนเพื่อเหตุผล

ดงัตอไปนี้
๑. เพือ่เปนการบชูาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา
๒. เพือ่รักษาขนบธรรมเนยีมประเพณสีมยัพทุธกาล
๓. เพือ่อุทศิถวายแดภิกษสุงฆที่ถงึแกมรณภาพลงใน

พระพุทธศาสนา
๔.เพื่อความรักความสามัคคีภายในหมูคณะของชน

ชาติมอญดวย
การสรางปราสาทเผาศพน้ัน ชาวมอญไดผลา

นิสงสมาก เปนบุญอันยิ่งใหญ
๑. เปนการสรางเพื่อบูชาพระพุทธเจา  พระธรรมเจา

พระสังฆเจา เพราะพระองคเปนพระศาสดาจารยในโลก เปน
พระบรมครูของทวยเทพยดาอารักษ ทั้งอินทรพรหมยมยักษ
และปวงมนุษยทั้งหลาย เปนเจาของพระพุทธศาสนา กอนที่
พระองคจะทรงปรินิพพาน ไดตรัสแกพระภิกษสุงฆสาวก และ
อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราตถาคต
เมื่อปรินิพพานไปแลว ขอใหพวกเธอดูแลกนัเอง ยามเจบ็ปวย
ไขจงชวยกันพยาบาลรักษาประดุจดังดูแลเรา ตัวเราตถาคต
เมื่อมรณภาพแลวจงชวยกันฌาปนกิจกันเถิด พวกเธอได
พยาบาลพระภิกษสุงฆสาวกของเรา เทากบัไดรักษาตวัเรา และ
ไดถวายพระเพลิงตัวเราเหมอืนกนั  นี่เปนดํารัสตรัสส่ังกอนจะ
ปรินพิพาน

คําดํารัสตรัสส่ังขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา
นี้  ชาวมอญ (รามัญ)  จึงไดยึดถอืเปนหลักมาโดยตลอดตัง้แต
คร้ังพทุธกาล  ปจจบุนัชาวมอญกย็งัถอืปฏิบตัอิยู ดวยวาเราเกดิ
มาชาตินี้ไมทันไดรักษาพยาบาลพระพุทธเจาและถวายพระ
เพลิงพระพทุธเจา แตเรายังไดทําบุญทาํทานแดพระภิกษสุงฆ
สาวกของพระพทุธเจา ชวยพยาบาลรักษาภิกษสุงฆ และชวย
กันเผาศพพระภิกษุก็เทากับไดเผาหรือถวายพระเพลิงพระ
พุทธเจา เชนดั งกลาวมาแลว ชาวมอญจึงรวมใจกันทํา
ปราสาทข้ึน เพื่ อเปนพุทธบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พทุธเจา และทาํถวายแดพระภิกษสุงฆสาวกของพระองคทีถ่งึ
แกมรณภาพลงดวย

๒.  เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณ ีที่มีมาตั้งแต
คร้ังพุทธกาล  ดวยพระผูมีพระภาคเจาทรงปรินิพพานที่เมือง
กุสินารา พระมหากษัตริยแหงเมืองกุสินารา จึงไดทรงสราง
ปราสาทข้ึน  เพือ่เปนทีถ่วายพระเพลิงพระพทุธเจาเปนคร้ังแรก
และเปนปฐมเหตแุหงการสรางปราสาท จงึเปนประเพณตีดิตอ
กนัมาจนถงึทุกวันนี้

๓.  เพื่ออุทิศถวายแดพระภิกษุสงฆสาวกของพระผูมี
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พระภาคเจา ที่มรณภาพลงในพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆ
ทีบ่วชถอืสมณเพศอยูในพระพทุธศาสนาจนตลอดชวิีต  เมือ่ถงึ
แกมรณภาพลงประชาชนทั้งหลาย อุบาสก อุบาสิกา พรอม
ดวยพระภิกษุสงฆ ตางก็มีความยินดี  เสียสละทุนทรัพย ชวย
กันบาํเพญ็ จนถงึมกีารทําปราสาท สรางถวายอุทิศใหกบัพระ
ภิกษุสงฆผูถึงแกมรณภาพ ดวยความกตัญูกตเวที ที่พระ
สงฆผูทรงไวซึ่งธรรมวินัยชวยเผยแผพระพุทธศาสนา สืบตอ
อายพุระพทุธศาสนาใหยนืยาว ดงัคําพยากรณขององคสมเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา วาศาสนาของพระองคจะทรงดํารงอยู
ถึง ๕,๐๐๐ ป ที่มีพระภิกษุสงฆชวยกันดํารงเผยแผส่ังสอน
ธรรมของพระองคตลอดไป

ฉะนั้นพระภิกษุสงฆที่มีความพากเพียรรักษาพระ
พทุธศาสนา ปฏิบตัดิวยศลีาจารวัตรเปนทีเ่คารพของประชาชน
เมื่อถึงแกมรณภาพลงจึงทําปราสาทอุทิศใหดังที่ไดกลาวมา
แลวเบื้องตน

๔.  เพื่อความรักและความสามัคคีของชาวมอญ  ชน
ชาติมอญเปนผูที่ไดอารยธรรมขนบธรรมเนียมมากอนจาก
อินเดียและลังกา จึงไดนําเอาพระพุทธศาสนาเขามาสูเมือง
หงสาวดีสมัยยังเปนเอกราชของชนชาติมอญ หรือเรียกวา
รามญัประเทศ และยงัไดนําพระพทุธศาสนา  เขามาเผยแผยัง

เมืองไทย จนเจริญรุงเรืองตราบเทาทุกวันนี้ เมื่อมอญเสีย
เอกราชใหกับพมาแลว ชาวมอญก็ไดเขามาอาศัยอยูภายใต
พระบรมโพธสิมภารของกษัตริยไทยดวยความผาสุข

ชนชาติมอญยังไดเอาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคย
ปฏิบัติเมื่อคร้ังเมืองหงสาวดียังรุงเรือง นําเอาเขามาใชดวย
ความรักและความสามัคค ีแมจะอยูแยกยายไปคนละตําบล
หรือคนละเมอืง แตความรักความสามคัค ีกย็งัรวมกนัเปนกลุม
กอน ฉะนั้นเมื่อมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในดาน
การบญุการกศุล คนมอญจะรวมตวักนัดวยความสามคัค ี ชวย
กนัคดิชวยกนัทํา ใหสําเร็จกจิการนัน้  ๆ   ใหเปนแบบอยางตอไป
ชั่วลูก ชั่วหลาน ดวยหวังวาวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามนี ้จะ
ไดรับการสืบทอด และดํารงยึดมัน่อยูตอไป

เขียนเร่ืองอานิสงสการสรางปราสาทมอญเพลิน จน
พืน้ทีห่นากระดาษหมดซะแลว ผมตองขอยกยอดไปเขียนเร่ือง
ทีสื่บเนือ่งและเกีย่วของกบัการสรางปราสาทนีต้อในฉบบัหนา
นะครับ  ซึ่งจะมเีร่ืองเลาใหทานผูอานไดทราบอีกมากมาย

สวัสดีปใหม  ๒๕๔๙ อีกคร้ัง
ขอใหทานผูอานทุกทาน จงประสบความสําเร็จ

ในสิง่ท่ีปรารถนา มเีงินใช  ไมเจบ็ไข ตลอดไป  เทอญ……

ปราสาทเผาศพพระครูธรรมวิธานปรีชา  (สําเภา เจริญทรัพย)
อดีตเจาอาวาสวัดแค ออกแบบโดยอาจารยสมพิศ มงคลพันธ
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วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม เปน ๑ใน ๙ วัดที่ควรมากราบไหว
เพือ่เสริมความมงคล  มคีวามเชือ่กนัวาผูทีม่ากราบไหวบชูา จะ
มีชัยชนะตออุปสรรคทั้งปวง ส่ิงอันควรสักการะคือพระประ
ธานในพระอุโบสถ และสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิง
หนาท จุดธูป ๕ ดอก เทียน ๑ เลม พรอมดอกบัว ๑ ดอก

วัดชนะสงครามตั้งอยูเลขที ่๗๗ ถนนจักรพงษ แขวง
บางลําพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดชนะสงครามในอดตี เปนวัดโบราณขนาดเล็ก สราง
ในสมัยอยุธยา ไมปรากฏหลักฐานการสราง เดิมเรียกวา
“วัดกลางนา” เพราะบริเวณรอบวัดเปนทุงนา ตอมาสมัย
รัชกาลที ่๑ สมเดจ็กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงรวบ
รวมชายฉกรรจชาวมอญจากพื้นที่ตางๆ เขามาเปนกองกําลัง
ทหารในการสูรบกับพมา และใหครอบครัวทหารเหลานั้นตั้ง
หลักฐานอยูรอบวัดกลางนา พรอมทัง้ใหกอสรางปฎิสังขรณวัด
กลางนา เพื่อใหพระสงฆมอญจําพรรษา  โดยลอกเลียนนาม
วัดและขนบธรรมเนยีม “วัดตองปุ” ซึง่เปนวัดทีพ่ระสงฆมอญ
พาํนกัอยูในกรุงศรีอยุธยาและลพบรีุ

เมื่อบานเมืองสงบสุขรางศึกกับพมาแลว สมเด็จพระ
บวรราชเจามหาสุรสิงหนาท ไดบูรณะวัดตองปุใหมทั้ งวัด
ไดแกพระอุโบสถ กุฎิสงฆ พรอมทั้งถาวรวัตถุอ่ืน ๆ เมื่อสําเร็จ
แลวจงึนอมเกลาฯ ถวายเปนพระอารามหลวง พระบาทสมเดจ็
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นามใหมวา “วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร” เพื่อเปน
อนุสรณที่สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาททรงมีชัย
ชนะตอพมาในการรบทั้ง ๓ คร้ัง ตราบจนทุกวันนี้

รัชกาลที ่๑ ทรงโปรด ใหวัดตองปเุปนวัดพระสงฆฝาย
มอญ เพื่อตอบแทนคุณความดีและเทิดเกียรติทหารมอญใน

กองทัพสมเด็จกรมพระวังบวรฯ ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการตอ
สูกับพมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสงครามเกาทัพ เมื่อ พ.ศ.
๒๓๒๘ สงครามทีท่าดนิแดงและสามสบ เมือ่ พ.ศ.๒๓๒๙ และ
สงครามที่ปาซาง นครลําปาง เมื่อ พ.ศ.๒๓๓๐

นอกจากเปนที่พาํนักสงฆฝายมอญ ซึ่งมาจากชมุชน
มอญหลายแหงแลว วัดชนะสงครามในอดตียงัเปนศูนยกลาง
ของคนมอญ ทั้งไปมาหาสูและเปนที่พักแรมของคนมอญใน
การสัญจรไปมา ยานพืน้ทีแ่ถบลุมน้ําเจาพระยา เชน บางกระดี่
พระประแดง สมุทรสาคร ปากเกร็ด สามโคก และอยุธยา เมื่อ
เดนิทางผานมาถงึตรงวัดชนะสงคราม กเ็ขาจอดเรือพกัแรมหงุ
หาอาหาร แวะเยีย่มเยยีนญาตพิีน่องทีอ่ยูในบริเวณใกลวัด แลว
จงึคอยออกเรือเดนิทางตอไปยงัจดุหมายปลายทาง เจาพระยา
มหาโยธา (ทอเรียะ) ผูนําทหารฝายมอญ รับราชการมาตั้งแต
สมยัพระเจาตากสินจนถงึรัชกาลที่ ๔ บานของทานตั้งอยูใกล
วัดชนะสงคราม ทีริ่มกําแพงพระนครตอนถนนพระอาทติย เมือ่
กรมพระนเรศวรฤทธิป์ระสูตใินปเถาะ พ.ศ.๒๓๙๘ นัน้ เจาพระ
ยามหาโยธามีความชื่นชมโสมนัสมาก ดวยมีหลานเปนพระ
ราชกมุาร เปนหลานโดยตรงทางเจาจอมมารดากล่ิน ถงึทาํหนงั
สือมอบเวนทีบ่านถนนพระอาทติยถวายเปนของขวัญสมโภช
กรมพระนเรศฯตั้งแตแรกประสูติ

ในสมัยรัชกาลที่ ๒ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหา
เสนานุรักษทรงนําไมที่ร้ือพระพิมานดุสิตา ซึ่งเคยเปนหอพระ
ในพระราชวังบวรสถานมงคล ไปสรางเสนาสนะไวที่วัดชนะ
สงคราม แตถูกระเบดิทําลายเมื่อคราวเกดิสงครามมหาเอเซยี
บูรพา ตอมารัชกาลที่ ๔ โปรดใหสรางกุฎิใหมแลวเสร็จในป
พ.ศ. ๒๓๙๖

พระศรีพชัรินทราบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนั
ปหลวง ทรงพระราชอุทศิพระราชทรัพยใหพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ดําเนินการตอ การกอสรางมาแลวเสร็จ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ซึ่งพระราช
ทานพระราชทรัพยใหราชบัณฑิตยสภาดําเนินการกอสราง
ขณะนั้นสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงคราชา
นภุาพเปนนายกราชบณัฑติยสภา และสมเดจ็พระเจาบรมวงศ
เธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงดําเนินการกอ
สรางจนเสร็จส้ิน ไดมีพิธีอัญเชิญพระอัฐิจากพระราชวังบวร
สถานมงคลไปประดิษฐานใน พ.ศ.๒๔๗๐

ปชูนียวตัถุและเสนาสนะ
พระอุโบสถ ตั้งอยูตรงกลางดานทิศตะวันออก ลอม

ดวยกําแพงแกว เดิมในสมัยวัดกลางนาเปนพระอุโบสถขนาด
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เล็ก  ตอมาในสมัยรัชกาลที ่๑ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหา
สุรสิงหนาทไดขยายใหมีขนาดกวาง ๑๓ วา ๒ ศอก ยาว ๒๐
วา ๒ ศอก สูง ๑๕ วาเศษ มีลักษณะเปนโรงโถง มีเสารายอยู
ขางใน ฝาผนงักออิฐถอืปนู หนาบนัแกะสลักเปนรูปซุมประต ูมี
นารายณทรงครุฑ เบือ้งบนลอมรอบดวยเทพชมุนมุ ภายในวง
ลอมลายกนก มีชอฟาใบระกา หางหงส ซุมประตูเปนรูปปน
ลายกนก บานประตูจําหลักลายกนก ลงรักปดทองประดับ
กระจก ลอมกรอบดวยรูปขาวหลามตดั ดานในมภีาพจติรกรรม
เขียนสีรูปเทวดา อสูร ยักษ เส้ียวกางและรูปอ่ืนๆ ติดพันดวย
สัตวประหลาด ตามจนิตนาการของชางเขียนในสมยันั้น

พระประธานนามวา “พระพุทธนรสีหตรีโลกเชฎฐ
มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดม บรมศาสดาอนาวร
ญาณ” เปนพระพทุธรูปปูนปน ลงรักปดทอง ปางมารวิชยั หนา
ตกั กวาง ๒.๕๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร ประดษิฐานอยูบนฐานสูง
๒ เมตร เดิมสูง ๑.๓๐ เมตร มีอัครสาวกยืนประนมมืออยูดาน
หนาพระประธาน ๒ องค เบื้องหลังพระประธานมีประภา
มณฑลโพธพิฤกษ และภาพจนิตนาการ เบื้องบนมฉัีตรกั้น

มเีร่ืองเลากนัวา เดมิองคพระมขีนาดเล็ก เปนปนูปนบุ
ดวยดีบุก คร้ันเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรฯเสด็จกลับจาก
สงครามเกาทพั ไดหยดุพกั ณ วัดแหงนี ้ทรงถอดฉลองพระองค
ลงยนัต (เส้ือยนัต) คลุมองคพระถวายเปนพทุธบชูา ชางไดโบก
ปูนทับทําใหองคพระใหญข้ึนดังปจจบุัน

กุฎิสงฆ แบงเปน ๑๖ คณะ จัดเปน ๔ แถว นับจาก

ทิศเหนือมาทิศใต โดยจัดใหกุฎิแถวที่ ๑ และ ๒ สําหรับพระ
สงฆที่มาจากจตรุทิศ และกฎิุแถวที ่๓ และ ๔ สําหรับพระสงฆ
ฝายมอญ กุฎิที่สําคัญคือ “กุฎิเจาอาวาสหลังเดิม” ซึ่งปจจุบัน
ยายมาปลูกอยูภายในคณะ ๒

ลาํดับเจาอาวาส ท่ีปกครองวัด
๑. พระมหาสุเมธาจารย  พ.ศ.๒๓๒๕
๒. พระสีลวราลังการ (มรณภาพ พ.ศ.๒๔๐๐)
๓. พระสุเมธาจารย (ศรี) พ.ศ.๒๔๑๐-๒๔๕๕
๔. พระประสิทธิศีลคุณ (พุธ) พ.ศ.๒๔๕๕-๒๔๕๖
๕. พระครูภาวนาพิจารณ (ลืม) พ.ศ.๒๔๕๗-๒๔๖๔
๖. พระสุเมธมุน ี(ลับ สงฺกิจโจ) พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๘๕
๗. พระธรรมทัศนาธร (ทองสุก สุทัสโส) พ.ศ.๒๔๙๒-

๒๕๐๘
๘. สมเด็จพระมหาธีราจารย (นยิม ฐานสฺิสรมหาเถร)

พ.ศ.๒๕๐๙-ปจจุบนั

พระบรมราชประวตัิ
สมเด็จกรมพระราชวงับวรมหาสรุสิงหนาท
บรรพบรุุษของพระองคสืบเชือ้สายจากขุนนางไทยเชือ้

สายมอญกับเจาแมวัดดุสิด เชื้อสายราชวงศสุโขทัย มาตั้งแต
รัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง (พ.ศ.๒๑๗๒-๒๑๙๙) จน
ถึงพระราชบิดา คือ พระพินิจอักษร (ทองดี) เสมียนตรากรม
มหาดไทยกับพระราชมารดา คือ ดาวเรือง (บางแหงวาหยก)

ภาพถายวัดชนะสงคราม ถายเม่ือราวป พ.ศ.๒๕๓๘
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เปนครอบครัวมฐีานะมั่งคัง่ไดสรางวัดใกลบานชือ่ วัดทอง (ใน
รัชกาลที่ ๔ เปล่ียนเปน วัดสุวรรณดาราม ตามชื่อผูสราง ดัง
เห็นวาพองกับชื่อ ดาวเรือง) ทั้งสอง มีบุตรดวยกัน ๕ คน คือ

๑. กรมพระเทพสุดาวด ี(หญิง) พระนามเดิม สา ส้ิน
พระชนมในรัชกาลที ่๑ พ.ศ.๒๓๔๒

๒. ขุนรามณรงค (ชื่อเดิมไมทราบ) ถึงแกกรรมคร้ัง
กรุงเกา ภายหลังไดรับสถาปนาเปน พระเจารามณรงค

๓. กรมพระศรีสุดารักษ (หญิง) พระนามเดมิ แกว ส้ิน
พระชนม ในรัชกาลที่ ๑ กอนพระพี่นาง ๔ เดือน

๔. สมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช พระนาม
เดิม ทองดวง พระปฐมบรมกษัตริยราชวงศจักรี พระบรมราช
สมภพ พ.ศ.๒๒๗๙ เสด็จสวรรคต พ.ศ.๒๓๕๒

๕. สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พระ
นามเดมิวา บญุมา ประสูตเิมือ่วันพฤหสับดทีี ่๘ กนัยายน พ.ศ.
๒๒๘๖ (ข้ึน ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ปกุน) เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัส
บดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๔๖ (แรม ๔ ค่ํา เดือน ๑๒ ปกุน)

สมเดจ็กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท มพีระภคนิี
และพระอนุชาตางพระมารดา อีก ๒ พระองคคือ กรมหลวง
นรินทรเทวี (หญิง) พระนามเดิม กุ ตนสกุล นิรินทรกุล ณ
อยุธยา และ เจาฟากรมหลวงจกัรเจษฎา (ชาย)  พระนามเดิม
ลา ตนสกุล เจษฎางกูร ณ อยุธยา

เมื่อบุญมาอายุได ๑๖ ป บิดาไดนําไปถวายตัวเปน
มหาดเล็กในสมเดจ็พระเจาเอกทศั ตอมาไดเล่ือนข้ึนเปนนาย
สุจินดา ตําแหนงมหาดเล็กหุมแพร เมื่ออาย ุ๒๐ ป

นายสุจินดา ไดเขารวมกบัพระยาตากสิน ที่เมอืงจนัท
บุรี ตอมาไดรับตําแหนงพระมหามนตรี  เจากรมพระตํารวจ
ศักดินา ๒,๐๐๐ ขณะมีอาย ุ๒๔ ป และไดรับเล่ือนบรรดาศักดิ์
เปนลําดบัดังนี้

พ.ศ. ๒๓๑๑ เมื่อพระเจาตากสินไปตีกกเจาพิมาย
สําเร็จ ไดเล่ือนพระมหามนตรี  เปน พระยาอนุชิตราชา

พ.ศ.๒๓๑๒ เมือ่พระยาอนชุิตราชาไปตีเขมร ไดเมอืง
เสียมราฐกลับมาไดเล่ือนข้ึนเปน พระยายมราช

พ.ศ.๒๓๑๓ เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินตีกกเจาพระ
ฝางสําเร็จ โปรดเกลาฯ ใหเล่ือนพระยายมราชข้ึนเปน เจาพระ
ยาสุรสีหพษิณวาธริาช ผูสําเร็จราชการเมอืงพษิณุโลก

พ.ศ.๒๓๒๕ เมื่อตั้งกรุงรัตนโกสินทรข้ึนแลว สมเด็จ
พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกทรงสถาปนาข้ึนเปน สมเด็จพระบวร
ราชเจามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ตําแหนงพระมหาอุปราช (วังหนา)

คร้ัน พ.ศ.๒๓๒๘ พระเจาปดงุแหงพมาแตงทพัทัง้ทาง
บกและทางเรือรวม ๙ ทัพ เคล่ือนเขาไทย ๕ ทิศทาง เรียกศึก
คร้ังนีว้าศกึเกาทัพ สมเดจ็กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
เปนแมทพัไปยบัยัง้ทพัพมาทางดานเจดยีสามองคไดสําเร็จ ทัง้
ที่มกีําลังพลนอยกวาคร่ึงของพมา แสดงถึงพระปรีชาสามารถ
ในการทหาร และยากจะหาผูใดเปรียบ

ตลอดพระชนมชพีทีท่รงรับราชการ รวมระยะเวลา ๓๕
ป จนกระทั่งสงครามคร้ังสุดทายกับพมาที่เมืองลานนา และ
รวมตลอดพระชนมชีพ พระองคทําสงครามถึง ๒๔ คร้ัง เพื่อ
กอบกูเอกราชและสรางความมัน่คงแหงราชอาณาจกัร

ความยิง่ใหญของสมเดจ็พระบวรราชเจามหาสรุสงิ
หนาท กรมพระราชวงับวรสถานมงคล พดูอยางชาวบาน
วา ทานเกดิมาเพือ่รบ หรือ เกดิมาพรอมกับดาบ แมทัพ
พมาท่ีเปนคูรบใหสมัญญานามวา “พระยาเสือ” ตรงกับ
พระนามท่ีไดรับการอุปราชาภิเษก นับวาทานเปนนักรบ
โดยแท

พระรูปสมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ หนาพระอุโบสถวัดชนะสงคราม
สรางเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๑ (ถายเม่ือทําพิธิเปด ๓๐ เมษายน ๒๕๓๑)
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รักน้ีมีใหมอญ

เมื่อพูดถึงชนเผามอญ ยอมเปนท่ีประจักษชัด
แลววา มีมอญอยู ๒ แผนดิน คือ มอญแผนดินไทย และ
มอญแผนดนิมอญ ไมวาจะอยูแผนดนิใด มอญกคื็อมอญ
สืบสันดานเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน มีศาสนา และ

วฒันธรรมประเพณเีดียวกนั เพยีงแตวามอญแผนดนิไทยก็
คอืมอญทีอ่พยพมาจากแผนดนิมอญเมือ่ ๒๐๐ กวาปกอนโนน
เนื่องจากถูกพมารุกรานยึดเอาแผนดินไป เขนฆา ทารุณ จน
ตองละทิง้บานเมอืงอพยพหนเีขาสูแผนดนิไทยเพือ่ปกปองชวิีต
และเผาพันธุใหดํารงอยูตอไป ดวยบุญบารมีของบรรพชน
มอญเหลานั้นที่ไดส่ังสมมา โดยไดชวยไทยทําศึกสงคราม
รักษาแผนดินไทยไวจากการรุกรานของพมา ทําใหบรรพชน
มอญไดรับการตอนรับอยางอบอุนใหอยูบนแผนดินไทย และ
เขาเหลานั้นไดเปนคนไทย สัญชาติไทยไปแลว มีชีวิตที่สุข
สบาย มีความมั่นคงในชีวิต แตที่ยังไมเลือนหายไปก็คือเชื้อ
สายของความเปนมอญ ภาษายังมีอยู พุทธศาสนายังมั่นคง
ประเพณวัีฒนธรรมยงัปรากฎเดนชดั สวนมอญทีไ่มยอมละทิง้
แผนดนิ ซึง่สวนใหญเปนชนชัน้ทีม่คีวามเปนอยูอยางทุกขยาก
ลําเค็ญอยูแลว ตองทนตอการกดข่ี ขมเหง ถกูทาํรายชวิีต ตอง
ทนอยูอยางไรสิทธิมนุษยชนไรเสรีภาพ แผนดินถูกพมายึดไป
มีความเปนอยูอยางแรนแคน ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาด
โอกาสที่จะพัฒนาตนเอง

กาลเวลาที่ชนชาติมอญเสียเอกราช ถูกพมายึดเอา
แผนดินไปเปนเวลาถึง ๒๔๘ ป หมายถึงชวงเวลาที่ชนชาติ
มอญไรสิทธิเสรีภาพ บานที่เคยอยู อูที่เคยนอน ก็มีศัตรูบุกรุก
เขามาอยูและส่ังใหเจาของบานทําตามคําส่ังของตน พืชผล
ที่ทํามาไดดวยความเหนื่อยยากก็ถูกศัตรูเอาไป เหลือไวเพียง
แคยังชีพเทานั้น เรือกสวนไรนาที่ไดบากบั่นเพาะปลูก ดูแล
รักษาจนผลิดอกออกผล ศัตรูพบเห็นอยากไดก็บุกยึดเอาไป
เอาคนไปใชแรงงานก็ไมมีคาตอบแทน หากขัดขืนก็ถูกทําราย
นีแ่หละชีวิตมอญในแผนดินของตน

ใครเลาจะทนกดข่ี ทนทุกขกับชีวิตลําเค็ญเชนนั้น
มนุษยทุกคนตองการสิทธิ เสรีภาพ ตองการโอกาสความกาว
หนา ไมวาจะเปนคนชนชาติใด

“All human beings are the same”
ฉะนั้น ไมเปนการแปลกประหลาดเลย ที่มอญจาก

แผนดนิมอญเขามาในประเทศไทยจาํนวนนบัหมืน่นบัแสน เขา
มาถกูกฎหมายกม็ ีผิดกฏหมายก็ม ีมาตายเอาดาบหนา มาแก
ปญหากันดาบหนา เขามาเพื่อหนีความยากจน หนีการกดข่ี
ขมเหง หนีมาหาโอกาสความกาวหนา มาหางานทํา งานบาน
งานโรงงาน ขอรับจางทํา เพื่อจะไดคาตอบแทนในการดํารง
ชีวิต และสงกลับใหพอแมหรือลูก ๆ  ที่รอคอยอยูเบื้องหลัง

บานเกดิ แผนดนิเกดิ ใคร ๆ  กรั็ก ใคร ๆ  กต็องการดํารง
ชพีอยูบนแผนดนิเกดิ แมจะยากจน หากมอิีสระเสรี เคารพสิทธิหนังสือ “ปฏิบัติการยึดผืนนา” เนื้อหาตีแผชีวิตคนมอญที่ถูกกระทํา
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มนุษยชนก็จะไมละทิ้งไปไหน แตจะหาหนทางพัฒนาหรือแก
ปญหาใหลุลวงเพื่อชีวิตที่ดีข้ึน ผูเขียนไดไปทองเที่ยวในตาง
ประเทศมาหลายคร้ัง แมประเทศนัน้จะใหญกวา เจริญทางเทค
โนโลยีมากกวา รํ่ารวยกวาประเทศไทยก็ไมเคยคิดจะอยู คิด
ถงึบาน คดิถงึแผนดนิเกดิ อยากกลับบาน เ มือ่เคร่ืองบนิลงแตะ
แผนดินไทย ทําใหนึกถงึเนื้อเพลง “บานเรา” ตอนหนึง่ที่วา

....ทรุดกายลงจูบดนิ ไมถวิลอายใคร....
แมคนชนชาติใดก็ตาม ที่จําเปนตองไปทํามาหากิน

ในตางแดน แตเมือ่ถึงวัยชราทกุคนตองการกลับไปตายทีแ่ผน
ดินเกิด ซึง่เปนแผนดนิอันเปนที่รักยิ่งของทุกชวิีต

คนมอญก็เชนกัน หากแผนดินมอญเปนเชนแผนดิน
ไทยของเรา คงไมมีมอญจํานวนมากมายมหาศาลเขามาทํา
กินในแผนดินไทย บางคนเขามาผิดกฎหมาย ถูกจับ อยูดวย
ความระแวง จิตใจไมสงบสุข แมผูที่มีบัตรทํางานถูกตองตาม
กฎหมาย แตกเ็ปนชนชัน้ทีไ่มเทากบัเจาของประเทศ จะไปไหน
ๆ ตามตองการไมได ถูกจํากัดเขตใหอยูตามกฎหมาย

“นก.......ไดชื่อวาเปนนก
นกบางตวัมีเสรีภาพ โบยบินไปไดท่ัวทองฟา
แต......นกบางตัวถูกขังไวในกรง.......”
มอญ เปนคนเชนชนชาติอ่ืน ๆ แตเขาเปนนกที่ถูกขัง

อยูในกรง แมอยูในแผนดนิของตนกถ็กูจาํกดัสิทธ ิเสรีภาพ เขา
เหลานัน้เปนมอญวัยทํางานไดเล็ดลอดหนเีขาสูแผนดนิไทยใช
แรงงาน ทํางานเพื่อชีวิตที่ดีกวาแผนดินเกิด ณ แผนดินไทยนี้
ยังใหโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนใหศึกษาเลาเรียน
โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน) กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับสติปญญาของคนมอญมิไดแตกตางไปจากชนชาติอ่ืน
เพยีงแตขอใหมโีอกาสเทานัน้ หนุมสาวมอญจาํนวนมากไดรับ
การสนับสนุนจากองคกร UNHCR หรือ United Nation High
Commissioner for Refugee ไดไปอยูในตางประเทศ ไดแก
ประเทศอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สวีเดน เปนตน เขาเหลา
นัน้มโีอกาสไดศกึษา ไดรับความสําเร็จทางการศกึษาในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาตาง ๆ มาก
มาย มีหนุมสาวมอญคูหนึ่งเดินทางมาประเทศไทยเมื่อเดือน
กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๔๘ คอื Nai Pon Nya Mon (n.Ypv.mnj)
ผูนี้จบปริญญาโท ๒ สาขา และกําลังศึกษาปริญญาเอก สวน
ผูหญิง ชื่อ Mi  Jarai Mon (misr.Ymnj) จบปริญญาเอกแลว ทั้ง
สองคนอยูที ่1650 NE. Valley Rd.# H 1 Pullman WA. 99163
USA Tel 509 338 4982 เขาสนใจในกิจกรรมตาง ๆ  ของมอญ
เปนพเิศษ และวันหนึง่เขาทัง้สองไดมาพบกบัพวกเราขณะทาํ

การปรับปรุงเพิม่เตมิพจนานกุรม มอญ-ไทย ฉบบั มอญสยาม
ของทานอาจารยพวน รามัญวงศ ที่วัดชนะสงคราม บางลําพู
กรุงเทพมหานคร เขาสนใจ และชืน่ชมยนิดทีี่ไดพบพวกเรา ซึง่
ทํางานอันเกีย่วของกบัมอญเชนกัน

ทานพีน่องมอญในแผนดนิไทยหรือคนไทยเชือ้สาย
มอญท้ังหลาย หากทานพบเห็นพี่นองมอญท่ีเขามาใช
แรงงานในประเทศไทย โปรดสงยิ้มทักทายดวยภาษา
มอญ เพยีงแคน้ีเขากอ่ิ็มอกอ่ิมใจ รูสกึอบอุนท่ีไดพบมอญ
ดวยกัน โปรดยื่นความรัก ความเมตตาใหเขาไดอยูเย็น
เปนสุขในขณะท่ีทํางานบนแผนดินไทยน้ีดวยเถิด

A  DREAM OF THE GREEN WORLD

Even the same birds
Some are free in the sky

But some are in the cage.
Although the fishes are the same

Some are free in the ocean
But some are caught in the net.
However living on the same earth.

Some  places have peace.
But some places have fighting.
All human beings are the same

Some people have freedom.
But some are suffering oppression.
If nowhere people   are fighting each other
But share the rights together
We could create a green world.

Mehm Tie Chan Mon (OMYMU)
La Gam Bop Paw

Overseas Mon Young  Monks  Union
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“ส่ังลูก.....สอนหลาน”
(เว็ดโกน...ฮะโตนจาว)

สภาพสังคมในยคุปจจบุนั  ไดเปล่ียนแปลงจากยคุอุต
สาหกรรมเขาสูยุคขอมูลขาวสารและความกาวหนาทางเทค
โนโลยี ทําใหคนตองรู จักคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อให
สามารถเลือกรับขอมูลขาวสาร เลือกใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม เปนประโยชนสูงสุดกับตนเอง ตลอดจนการรับ
วัฒนธรรมตางชาตนิํามาปฏิบัติ  โดยขาดการเลือกสรรและละ
เลยวัฒนธรรมของตนเอง

ดวยเหตุนี้......จึงสงผลกระทบกอใหเกิดปญหาใน
“ชุมชนมอญ” หลายแหงที่ไมสามารถธํารงไวซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีมอญ สูลูก...สูหลานได

แตก็ยังไมสายเกินแก ถาบรรดาพอแมผูปกครอง
มีความ  ใสใจ  สนใจ  และ พรอมใจ   รวมมือกันมุงมั่นสราง
มาตรการปองกนัและดําเนนิการเพือ่ใหลูกหลานไดรับการถาย
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมอยางจริงจงั

หัวใจหลักที่สําคัญ คือ “สถาบันครอบครัว” จําเปน
ตองใชยทุธศาสตรงายๆวา

“สัง่ลูก...สอนหลาน”(เว็ดโกน..ฮะโตนจาว)

และลงมือปฏิบัติเพื่อใหลูกหลานไดรับการปลูกฝง
สรางจิตสํานึก อนุรักษ สืบสานความเปนมอญ  โดยสามารถ
ปรับประยกุตใชอยางชาญฉลาด  ดวยการใชวิจารณญาณ (คดิ

วิเคราะห สังเคราะห)ของคนรุนใหม ผสมผสานกบัแนวคดิ หลัก
การ ภูมปิญญาและเทคนคิวิธกีารจากบรรพบรุุษ พอ แม  ผูปก
ครองที่จะถายทอดเชื่อมโยงสูลูกหลาน  อาทิเชน

- พอ แม ผูปกครองตองเปนแบบอยางที่ดีในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน โดยสอดแทรกวิถีชีวิตแบบมอญตาม
ความเหมาะสม ไดแก พูดภาษามอญกับลูกหลาน ศึกษา
ภาษามอญ การกินอยูแบบมอญ ถาเปนไปไดมุ งเนนการ
กระทําบอยคร้ัง สม่ําเสมอ และตอเนื่อง

- นําพาปฏิบัติ โดยใหลูกหลานไดมีสวนรวมในกิจ
กรรมเกีย่วกับมอญเมือ่มโีอกาส ตดัคําวา

ไมวาง
.......

ไมพรอม
.......

เกรงใจลูกหลาน
.......

ไมอยากบงัคับ
.......

ส่ิงเหลานี้มใิชปญหาแตตองใชเทคนิควิธกีารที่หลาก
หลาย เพือ่โนมนาว  ชกัจงูใหลูกหลานปฏิบตัติามความสมคัรใจ
และพอใจรวมกันทั้งสองฝาย และสงเสริมความคิดริเร่ิม  การ
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แสดงความคดิเหน็อยางเสรี สามารถวิจารณขอดขีอเสีย ในการ
นํามาปรับใชกับสังคมยุคปจจบุัน

- สงเสริมการยกยองชมเชย ใหกาํลังใจ เมื่อลูกหลาน
ของเรา ปฏิบัติไดควรใหรางวัล

คํายกยองชมเชย เพือ่สรางความภาคภูมใิจในผลงาน
และการปฏิบตัิตน จากการที่พอ แม ญาติพีน่องใหการยอมรับ
สรางความมัน่ใจใหลูกหลาน  โดยมติองคอยกงัวล สับสน ลังเล
ใจอีกตอไป ในการปฏิบัติตนตามแนวทางของบรรพบุรุษที่ได
ส่ังสมมรดกทางวัฒนธรรมมใิหสูญหาย ไดสูลูก...หลาน สืบไป

จากบทความดังกลาวขางตน มิใชเปนการบังคับให
ปฏิบัติตาม เพียงแตเปนขอเสนอแนะเทานั้น แลวแตผู ใด
จะสนใจที่จะนําไปใชหรือปรับใช ข้ึนอยูกับความแตกตาง
ระหวางบคุคลของลูกหลานตนเอง และสภาพความพรอมของ
แตละ “ครอบครัว” โดยผูเขียนกข็อกราบวิงวอนมายงั “สถาบนั
ครอบครัวมอญ ชมุชนมอญ” ทกุแหงหนวาจะใชเทคนิควิธกีาร
ใดๆก็แลวแต  ส่ิงที่เราชาวมอญทุกคนไดตระหนักเล็งเห็นถึง
ความสําคญักค็อื “สัง่ลกู...สอนหลาน”(เว็ดโกน...ฮะโตน จาว)

(ตอจากหนา ๑) ๓๐ ป ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ

บรรยากาศภายในงานอุนหนาฝาคัง่ สมาชกิมากนั คกึ
คักแตหวัวัน ทัง้มอญเมอืงไทย และเมอืงมอญ ไดแกมอญจาก
กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี
ปทมุธาน ีอยธุยา นครปฐม ราชบรีุ กาญจนบุรี ลพบรีุ อุทยัธานี
นครสวรรค และสระบรีุ ความจริงจงัหวัดในประเทศไทยทีม่คีน
มอญอาศัยอยูยังมีอีกมาก แตทวาสมาชิกอยูไกลเดินทางไม
สะดวก เชน เชียงใหม ลําพูน ตาก กําแพงเพชร เปนตน

ผูที่มารวมงานในวันที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ผานมา
นั้น สวนใหญตางประทับใจ บางทานวาไมไดทานอาหาร
รสชาติเปนอยางไรไมตองหวง มีการแสดงอะไรบางก็ไมเห็น
วิทยากรพูดเร่ืองอะไรก็ฟงไมชัด แตที่ประทับใจเพราะไดพบ
เจอคนมอญจากหลายๆจังหวัดมารวมตัวกัน แคไดพูดคุยก็มี
ความสุข ปล้ืมอกปล้ืมใจไมตองการอะไรอีก

กิจกรรมในวันงานก็ ไดแก  การแถลงผลงานของ
ชมรมฯในรอบป (แจกหนังสือ) กลาวสดุดีบรรพชน ปาฐกถา
พิเศษ การแสดงมอญรําทั้งสองเมือง ลูกทุงมอญ แจกรางวัล
ผูชนะการประกวดตั้งชื่อวารสาร “เสียงรามัญ” ทั้งหมดนี้อยู
ภายใตบรรยากาศสบายๆ ทานกนัไปคุยกนัไป

ภาพประทับใจภาพหน่ึงท่ีไดพบในวนัน้ันคือ เมือ่
วงดนตรีลูกทุงมอญจากกระทุมมืดบรรเลง นักรองท้ัง
สมัครจริงสมัครเลน ก็ขึ้นไปรวมสนุกไมขาด ขางลางก็
มคีนขยบัออกไปรําวงกนัหลายเมอืง หลายชมุชนจนแยก
ไมออก ไดแตสงสยั เห็นคุยหัวเราะกนัราเริง ไมรูวา....คุย
กันดวยภาษาอะไร?
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ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว

วิถีชีวิตที่ อุดมสมบูรณ ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพความเปนอยู ลักษณะชมุชนชนบท ทีย่งัคงสภาพการดํา
เนนิชวิีตแบบดัง้เดมิผสมผสานกบัเทคโนโลยีทีท่ันสมยั โดยนํา
มาปรับใชไดอยางเหมาะสม และธาํรงไวดวยวัฒนธรรมการทาํ
มาหากนิแบบเศรษฐกิจพอเพยีง และนําภูม ิปญญาของบรรพ
บรุุษ มาประกอบอาชพีทํานาตัง้แตอดตีนบัถงึปจจบุนั  ถงึแมจะ
หาดูไดยากแตกย็ังมใีหเหน็ในชมุชนมอญหลายแหง

ชุมชนที่ประกอบอาชีพการทํานา ไดแก มอญคลอง
๑๔, มอญคลอง ๒, มอญคลอง ๑๗, (เขตหนองจอก กรุงเทพ-
บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา) มอญลําปะทิว, มอญคลองมอญ
(เขตลาดกระบงั กรุงเทพ ฯ) มอญไทรนอย มอญกระทุมมดื (นน
ทบุรี-นครปฐม) มอญบางบอ มอญบางพลี มอญสมุทรสาคร
มอญราชบุรี (บานโปง โพธาราม) มอญบางเลน มอญลพบุรี

มอญอุทยัธาน ีเปนตน
โดยเฉพาะชมุชนมอญในเขตกรุงเทพมหานครเหลานี้

ยังประกอบอาชีพทํานาเปนสวนใหญ แตปรับเปล่ียนวิธีการ
ทํานา จากอดีตที่ใชแรงงานคนและสัตวเล้ียงอยางในอดีต
ปจจบุนัมาเปนใชเคร่ืองจักรและเทคโนโลยทีุนแรงแทน การลง
ทุนสูง แตผลผลิตก็เพิ่มข้ึนดวย ประมาณ  ๑ เกวียนตอไรหรือ
๑๐๐ ถัง/ไร ๑,๐๐๐ ก.ก./ไร รายไดก็ดีกวาเดิม สภาพความ
เปนอยูดีข้ึน

ชุมชนที่สามารถเปนชุมชนตนแบบใหกับชุมชนใกล
เคียง และเปนแกนนําในกรุงเทพมหานคร โดยไดรับการยอม
รับตอสาธารณชนก็คือ ชุมชนมอญคลอง ๑๔

วันที ่ ๘  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ ไดมกีจิกรรม “ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครพบเกษตรกร”  ณ ชุมชนมอญคลอง ๑๔
หมู ๑๑ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก ในลักษณะชุมชน
แกนนําและตนแบบ

“โครงการเกษตรทฤษฎใีหมเศรษฐกิจพอเพยีง”
โครงการอันเนื่องจากพระราชดําริของพระบาทสม

เด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อประโยชนสุขแหง
ทวยราษฎร โดยทานอภิรักษ  โกษะโยธนิ ผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร พรอมคณะรวมทั้งคุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ปลัด
กรุงเทพมหานคร ไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีและเขา
รวมกิจกรรมกับชุมชนมอญคลอง ๑๔ ดังนี้

๑. ทานผูวาราชการกรุงเทพมหานครรับการตอนรับ

ทานผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร นายอภิรั กษ
โกษะโยธิน รับการตอน
รับจากชาวชุมชนมอญ
คลอง ๑๔ นําโดย
อาจารย ทวี  แกนดํา
รองประธานชมรมไทย
รามัญคลอง ๑๔  โดยการ
พาดผาสไบมอญ (หยาด
ฮะเร่ิมโตะ) บนไหลตาม
ประเพณีการแตงกายของ
สุภาพบุ รุษมอญในอดีต
ยามเม่ื อออกงานสําคัญ
หรือเขาวัดเขาวาทําบุญ
ทําทาน และแมแตเปนชุด
เต็มยศ ยามเที่ ยวเตรใน
งานเทศกาล
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แบบมอญ โดยการพาดผาสไบมอญ (หยาดฮะเร่ิมโตะ) บนไหล
ตามอยางการแตงกายมอญในอดีต ยามมีงานสําคัญ พรอม
มอบหนังสือ ๓๐ ปชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ (ส้ินแผนดิน
ไมส้ินชาติมอญ) ใหกบัผูวาราชการกรุงเทพมหานครและปลัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรับความสนใจและปล้ืมปติยินดีกับ
วัฒนธรรมการตอนรับเปนพเิศษ จากทานประธานและส่ือมวล
ชนอยางมาก

๒. มอบผลผลิตทางการเกษตร เชน มะพราวน้ําหอม
กลวยน้ําวา ฯลฯ

๓. รวมเกีย่วขาวดวยเคียว (โนดโรดเซาะ)
จึงนับไดวาชุมชนมอญคลอง ๑๔ สามารถธํารงไวซึ่ง

ภูมปิญญาจากบรรพบรุุษ และสงเสริมพฒันาการทาํนาโดยนํา
โครงการเกษตรทฤษฎีใหมมาใชจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาค
สวน และเปนตนแบบแกนนําของกรุงเทพมหานคร

ผืนนากวางใหญ ไกลสุดลูกหูลูกตา ยานชุมชนมอญคลอง ๑๔ แวด
ลอมดวยเรือกสวนไรนาเขียวคร้ึม อากาศบริสุทธิ์และหายใจไดเต็ม
ปอด มองไปทางใดก็ไมเห็นยอดตึกสูงระฟา ถาไมบอกก็คงไมมีใคร
ทราบวา ที่นี่...กรุงเทพ

ไรออยซ่ึงกําลังต้ังลํา และกําลังจะใหผลผลิต

โรงสีขาวชุมชน

รายชื่อผูสนับสนุนคาพิมพวารสาร “เสียงรามัญ”
๑. นายมนตรี หลักคงคา ๘. นายจําเริญ สงวนวงศ
๒. นายบุญสง โคมลอย ๙. นายประสิทธ เพชรีวราภรณ
๓. นาวาเอกเพิ่ม กรอบทอง ๑๐.อ.บุษบา ประภาสพงศ
๔. นายสุภาพ ลือขจร ๑๑.นายสนั่น เล้ียงบํารุง
๕. นายกิตติ วรกุลกิตติ ๑๒.นายสุรินทร ปนยารชุน
๖. นายสมรักษ หงสาวดี ๑๓.นายอนันต ใจเกษม
๗. อ.ทวี แกนดํา
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Dwjqti

gW·K[êkEu$.Dwjqtip:Ylikjpriucjrmjq.cjmnjgjH pOut·
mipjsiutjtcjgu$jmezN.j\dhtjr pOugW·bjHkLÕcjlikjjbudw̄cj r.z.
wcjmnjpOumH.eTrjgwmPti /iunjrv,gL.YDwjmgjfiuljnibÔ.nj ;iÕkj
y.njkl.cja.g·WkJuelwj gu$jmzmimv,gjHv,pÐYÕdM·cjwtj
lMiÕnj$Jr ´ lMÕhjpOuv,mK[êlwjlikj$· r·cjkEuwcjmH.eTrj
gwmPti$·tYu pOukelcjkligW·Dwjqti lPãek.njgkUmnjpOu
lMÕhjmpdtodM·cjp:Y;ÕcjmnjpOuet·kJu p:Y;Õcjeq·$·kJu pOugW·SEuektj
ek.njgkUpOutYu qJukEummipjsiutj qJukEud,ea.njsiutj qJukEud,
qicjq.siutjekW·ekW·r â

muhiutjer.hJumà, p:YkEuaeKtjlMÕhj$· ek.njgkU
mnjpOulCEÕgjH pUgiuljmNÕ·kEupv.gjHelwj ×W·tobWYmgLiÕcjr pUgiuljmNÕ·kEu
piunj\dpjgjHelwj×W·tobWYmgLiÕcjr pUgiuljmNÕ·kEubhuqut mN·ÕkEukS·cj
gjHelwj ×W·to;iÕkjkjepcjcjtYu r·cjkEuB.q. pv. q.qn.
mimpOutCY$· d,bLiÕkjtNJmlCÕlCnjqunj\g.·a.bJubJu$· pOut·hW·pk.
mWYgjH d,qicjq.siutjekW·ekW·r ́ yW·ek.njmnjt· epN.wjkEugu$j
mqunj\pk.gjH gu$jmim/>piucj\K.epÐ·./tjhW·m.njtYu k[.j}tYpOu
aeG.mkÐEÕdjHeb.Diqtj ×UkEuBwp>rmIv,/tjtjet·gjH v,
pÐYÕdM·cjwtjmim/>lMiÕnjk.ltYu k.lma.siupjddjHk[.jqbÔvÕ
tv.$jpLnjelwj v,tW·Dwjh·cj\p.jgkUmzmimv,$Jr â

r·cjkEu¿kr.zjmnjpOu mtYukLÕcjet·pLnj /iunjrv,gLÌ
DwjpMwjB.wn. titj¾gipjqPekL·rqikJuelwj qWkjgW·r·cjs·cj
mcjmWYek.nj;Õcjek.njkW.njmnjt·gjH gW·pÒcjrcj;Õcj v,sW·kLÕcj
lwjsN,v,$Jr SgjHhW·eqcj$J mH.eTrjgwmPti ×UkEuv,djH
Bws×¡kum?. /iunjv,suti|p·cja.×UBwgjHa.kÐÕEdjHek.nj
mh.eq-Ieg>wi×¡kJuelwj mimv,sutiK[iÕtja.×UBwgjHtYu
a.kÐÕEdjHmNihjp:Y;ÕcjquwÀBu·et· qMicjqihr.z.¿kr.zj
mnjpOugjH ekcjdjHlwjek.arcjv,tYu qWkjv,gW·er.jgu$jmiv,
ek.v,eku·.ek.nj;ÕcjkW.njmnjgmLiÕcjgjH nimnjncjk[.j}tY miv,
ek.v, eku·.ek.nj;ÕcjkW.njmnjgmLiÕcj gW·klcjlhicjgW··micj
ektje;.cjDrjk[.j}tYpOutYu kligW·DrjbWYmgLiÕcjr â

pOut·r·cja.wcjzuzb.lpOumtYukLÕcjet·smj /iunjrv,
t·gW·Drj pMwjB.wn.kJuelwj wtjv,d,mcjmYWB.q. pv.
q.qn.mnjpOu qWkjek.njbWY}kosobWYgt aSkjkEuaSkjgjH
dEukEutCY$· pOuek.njgkUt·gW·SEukLÕcjreqcjh. aeKtjlMÕhj
$· mnjpOulCEÕgjH gW·elpjlwjpv. gW·plwjtLpiunj\dpj kligW·awEu
kS·cjqLÕcjcjtYu pOuT½,z.tiBw pOugWkEugkUtNhjgjH pOur·cjkEu
DRjk[.j}tYtYu pOut·djHduhjp:Ygu$jmimpOuer.cj â

hiutjgjHr aKicj$·
(1) pOut·elpjlwjpv.tYumà, pOud,g·cjekL.nj pOud,g·cj

ebÐ.njqWkjek.njgkUzuzb.lpOu â
(2) pOugW·ptLpiunj\dpjgLiÕcjmà, pOug·cjT·kjpcj pOug·cjqPpUzo

qWkjek.njgkuzuzb.lpOu â
(3) pOugW·awEu gW·kS·cjtYu pOug·cjrJubcj pOug·cjmcjmWYqWkj

ek.njgkUzuzb.lpOu â
pOurJubcjmcjmWYgkUzuzb.lpOugjH hW·ebLtj×UDrjk[.j}tYpOu

r ́ pOuhW·rJubcj hW·mcjmWY gkUzuzb.lpOugjH djHduhjpVËn×Ðriy
kkmjk[.j}tYtW·lwj×W·r ́

yW·ek.njzuzb.lmnjpOut· gkUmnjgjH djHgkUprYtYupkuquEkuEd>njqWkjzuzb.lpuO quJkuEmcjmWYq.qn.
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gW·ducjektjyMÕek.njbud¯q.qn.kL.×UgkUv,gmL iÕcjr
hiutjgjHrzuzb.lpOu tpUkEutbwj eku·.qMicjxkÒl.p rnjtM·
kEupVËn×Ðgu$jv,tYu  qWkjek.njbWY}kosobWYgt gW·erjHeqjHrogo
gW·qPpUzoetN.wjaet.wjmnjpOuv·cjhW·kLkj gW·djHa.qkjqI
aSkjkjm.njgjH v,#.pn.lwj D>tjeq.jk[.j}tYpOu p:YkEu;Õcj
mnjpOutermjet·×W·gLiÕcjkEudN.Y T½,dM·cjqkjqIkEupOudEukEulMÕhjr
eqcjh.*

hiutjgjHr gkUmnjpOugjH djHgkUariucjhW·eqcj bWYetMcj×UmimpOu
/·cjptitjncjgjH pOu×W·kLÕcjkEuB.q. pv. q.qn. ;iÕkjkj
epcjcjtYu gkUzuzb.lpOugjH djHgkUprY;.·;.·er.cj pOuek.njgkU
aeKtjlMÕhj$·elwj kEugW·esjHsiutjvi  hiutjgjHr p:YtCY$·
B.q.zuzb.lpOu v·cjeqà.·ezN.jem.wjgjH pOud,lWIpr.mcjmWYvi
pv.zuzb.lpOu v·cjeqà.·qLÕcjgjH pOud,lCtj pOud,ktjebÐ.nj
sW·Dwjwiriyvi â

q.qn.zuzb.lpOu v·cjgW·gEulhEugjH pOumcjmWYT·kjpcj
kEud>njvi k.lgjHetjH pOukÐÕEdjHmNihjtYu ×W·kEuB.q. pv.
q.qn.mà, “mNihj” v,ek.jsr â

B.q. pv. q.qn.zuzb.lzku pUgiuljgjH
ywjrhW·BiucjekL.nj hW·T·kjpcj hW·mcjmWYmà, v,ek.jKo djHdM·cj

mNihjr mNihjhW·eqcj (amNihj) â
estn.mikEum/> kEupOuktjebÐ.njlwjpv. kEupOut·gL.Y

lwjbhuqut pOugW·kLÕcjkS·cjqLÕcjcj|pY|pYtYu wtjmzgkUmim
pOuelwj pOuhW·per qWkjgkUpOuelwj pOuhW·ptYu Bw$·ywj
rpOut·K[iÕtja.nkEuKtjH mimbdjHlwjk:iÕpj\gcjpOugjH pOudjHduhjpVËn×Ð
gu$jer.cj â

pOudjHKtjH \dpjgjH ywjrpOut·K[Õitja.mà, pOud,djHSBw
;ikjDwjr ́ pOuwiutjgkUpOugjH ywjrpOut·K[iÕtja.mà, pOud,ducjduhj
pVËn×Ðriykkmjer.cj ́ hiutjgjHr KtjHgkU ywjr×W·dM·cjp:YpOumà,
pOulPsW·T/kjjlwjtYu pOut·ekL.njpereT.·vi ́

Drjqti$·wW· ×W·pMikjmikjb[Õtjeb¡kj v,mwiutjekL·
B.q. pv. q.qn.pOutYu pOuK[ê$.hW·eqcj pOukÐÕEdjHBw
ek.njmnjmWYtYu pOumNÕ·estn.alu·ek.njgkUmnjpOugjH pOumikj
gW·kEutitjbL, ×UkEuduhjezN.jmqunj\pk.tYu pOud,K[êptitj$.
kEuDrjqtikEuek.njgkUpOugjH ×W·wtjpOur â

hiutjgjHr pOuek.njgkUt· tCY$· pOut·tJektj Drj
duhj Drj|pY />\pk.$·tYu Drj|pYgjHpOumcjmWYa. B.q. pv.
q.qn.zuzb.lmnjvigjH pOuSwjpCÕhj$.nkEulikjlel.cj
tr, “rmjq.cjmnj” $·rao â

pOut·elpjlwjpv.tYumà, pOud,g·cjekL.nj pOud,g·cjebÐ.njqWkjek.nj
gkUzuzb.lpOu
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สดุดีบรรพชน

ประมวลภาพ

โดย : bv.S.n j

เยาวชนมอญรําคลอง ๑๔ หนองจอก กรุงเทพฯ

กรรมการบริหารชมรมฯ ป พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙

ลีลาทหารเรือแบบนี้ที่ถูกใจคนฟง

ลูกทุงมอญกระทุมมืด วันชาติปนี้พบกัน เยาวชนมอญรําหงสาวดี



23

แผนกลงทะเบียนและจําหนายสินคา

มอญบานไหนๆ ก็สนุกดวยกันได เม่ือเพลงมันเขาจังหวะ

มุมเติมเช้ือเพลิง

ชื่อ yM’ .........................................นามสกุล yM’gkU .............................................อายุ ayukj .................ป qN.·
ที่อยู dN.Ypl·cjlikj เลขที่............หมูที่...........ซอย.......................ถนน.........................ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย............................
โทรศัพท gNnjfucj.................................E-mail aIemlj.............................................................................................
กองบรรณาธิการวารสารเสียงรามัญ เลขที่ ๗๗/๒ ถนนจักรพงษ แขวงบางลําพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐
โทรศัพท. ๐-๑๗๘๑-๑๔๐๙, ๐-๑๘๔๔-๖๔๑๕, ๐-๑๒๖๙-๒๗๙๒

อัตราคาสมาชิกรายป ๒๐๐ บาท (จํานวน ๖ ฉบับ) cChjm,]qnjek.njgek.·elMcjqN.· 200 /.tj (lMihj 6 kNpj)

วันที่สมัคร tCYgrcjptJdHjek.njgek.·......../......../........ วัดหมดอายุ tCYayukjek.njgek. ···auitj......../......../........

สมัครสมาชิกใหม grcjptJdHjek.njgek.·
ตออายุสมาชิก Skjayukjek.njgek. ··

ใบสมัครสมาชิก
likjtN,a.tjducjtYelMcjprcj rmjq.cjmnj
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Stamp herer mj q . cj m nj

เลขที ่๗๗/๒  ถนนจักรพงษ  แขวงบางลําพ ู เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

ป ญ ห า ท า ย เ ล ม
สํ า ห รั บ ป ญหาท า ย เ ล ม ใ น วา รส า ร

“เสียงรามญั” ฉบบันี ้ซึง่เปนฉบบัปฐมฤกษ เรามปีญหา
งายๆ มาทดสอบความรู  ความจํา และความชาง
สังเกตกัน ปญหามีอยูวา

@ ภาพเจดียมอญ ท่ีทานเห็นอยูดาน
ขวามอืน้ัน ตัง้อยูท่ีวัดอะไร และจงัหวัดอะไร ?

งายใชไหมครับ
รู แลวสงคําตอบมาได เลย จะเขียนลงบน

ไปรษณียบัตร จดหมาย หรือสงดวยตนเองก็ไดครับ
สงมาตามที่อยูดานใน (หนา ๒)

ของรางวลั  เปนเส้ือยดืวันรําลึกชนชาตมิอญ
คร้ังที่  ๕๙ เทหไมเหมือนใคร จัดทําจํานวนจํากัด
มีดวยกัน ๓ รางวัล หากมีผูตอบถูกมากกวา ๓ ทาน
จะใชวิธจีับสลาก และจะจัดสงของรางวัลถึงบาน

หมดเขตรับคําตอบ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙

ช่ือ-ที่อยูผูรับ


