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จํานวนมากใหความสนใจ ทัง้สงจดหมาย โทรศพัท และมาพบ
คณะบรรณาธกิารดวยตนเอง แนะนาํ ตชิม สงแรงใจมาใหกนั
อยางคบัคัง่ ทางคณะบรรณาธกิารขอนอมรับไวดวยความยนิดี
ทัง้คาํต ิและ คําชม เพือ่นาํส่ิงทีด่ีๆ  เหลานัน้ ทีท่านผูอานมอบให
ดวยความปรารถนาดี เราสัญญาวา กําลังใจทีท่านมอบใหเรา
นั้นจะไมสูญเปลา เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงใหวารสาร
“เสยีงรามญั” ฉบบันีเ้ปนวารสารของมหาชนอยางแทจริง

อยางไรกด็ ีทางคณะบรรณาธกิาร และ ชมรมเยาวชน
มอญกรุงเทพฯ กห็วังเปนอยางยิง่วา เราจะไดรับแรงใจเพิม่เตมิ
จากทุกๆ ทานอีก ดวยทางเรายังขาดบคุลากรที่มคีวามรูความ
สามารถในเชงิวิชาการ ที่ยนิดรีวมสงบทความและเนื้อหา ขาว
สาร อันเปนประโยชน สงมาใหกองบรรณาธกิารไดพจิารณานํา
ลงตีพมิพ แลกเปล่ียนเรียนรูซึง่กันและกนั

โอกาสนีท้างคณะผูจดัทํา ขอถอืโอกาสกราบขอบพระ
คณุมายงัทานเจาอาวาสวัดมอญ ผูนําชมุชนมอญ และชาวไทย
เชื้อสายมอญทั่วประเทศ ที่สนับสนุนการจัดทําวารสาร ดวย
การบอกรับเปนสมาชิก รวมทั้งยังไดประชาสัมพันธใหพี่นอง
ชาวไทยเชื้อสายมอญทั่วไปไดรับทราบ และรวมสมัครเปน
สมาชกิวารสาร ซึง่ทางเรากย็งัมคีวามตองการสมาชกิ เพิม่เตมิ
จํานวนไมจํากัด เพื่อใหวัตถุประสงคในการจัดทําวารสารนี้ได
บรรลุวัตถปุระสงคทีเ่ราตัง้เปาหมายไว
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พระอะเฟาะ: เทพกวีของชาวมอญ

ตณิวหิารโภคาห ํ  เปนสมญานามของพระสงฆมอญ
รูปหนึ่ง อันเปนที่รับรูทุกผูทุกคน  นามจริงของทานไมปรากฎ
หลักฐาน แตเรียกกันโดยทั่วไปวา (พระ)อาจารยอะเฟาะ,
อาจารยเฟาะ   หรือสมภารอะเฟาะ  (aË.sWi’aj) เราทราบเร่ือง
ราวของทานสวนหนึ่งจากที่ทานเขียนเลาไวเอง และจากที่มีผู
เขียนถึงทาน และจากผลงานวรรณกรรมที่เหลืออยู ชีวิตของ
ทาน ผลงานวรรณกรรม และประวัตศิาสตรอาณาจกัรมอญยคุ
ปลาย เปนสามเร่ืองทีอ่างอิงเกีย่วของกัน และปรากฏหลักฐาน
อยูในเอกสารวิชาการ ของทุกชาติทุกภาษาที่ศกึษาเร่ืองมอญ
พมา ซึ่งเมือ่กลาวถึงเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ กไ็มอาจละเวน กลาวถึง
อีกสองเร่ืองทีเ่หลือ

พระอะเฟาะเกดิเมือ่ราว พ.ศ.๒๒๔๒   ไมปรากฏหลัก
ฐานรายละเอียดเกี่ยวกับบิดามารดาและครอบครัว ทราบ
แตวา ทานมีพื้นเพและอาศัยอยูในกรุงหงสาวดีตั้งแตวัยเยาว
และเมื่ออายุถึงวัยอันควร คืออายุประมาณ ๗-๘ ขวบ บิดา
มารดา ก็พาไปฝากไวกับพระสงฆที่เปนญาติ หรือทีต่นเคารพ
ศรัทธา เพื่ อใหคอยรับใช  และมี โอกาสได เรียนหนังสือ
เมื่ อถึ งวัยอันควร บิดามารดาก็ จะใหบวชเณรและ
ตอมาเมือ่อายคุรบ ๒๐ ปบริบรูณ กจ็ะใหบวชพระเพือ่ทําหนาที่
สืบตอพุทธศาสนา ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว ทานมีโอกาสได
เรียนหนังสือและตํารับตําราตางๆไดเต็มที่   ประกอบกับทาน
มสีติปญญาเปนเลิศ ทานจงึเรียนรูวิชาการตางๆ  ไดอยางรวด
เร็วและจดจําไดแมนยาํ ในหนงัสือเร่ือง โลกวินยั   พระอาจารย
อะเฟาะเลาถงึตวัทานเองวา เมือ่ทานยงัอยูในวัยเยาวนั้น ทาน
ไดศึกษาพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม  และตําราไวยากรณ
ตางๆ ทางบาลี วิปสสนากรรมฐาน นอกจากวิชาทางพุทธ
ศาสนา   ทานยังไดเรียนวิชาที่สืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ
หรือเพทางคศาสตร โหราศาสตร วิธีคํานวนปฏิทิน เวทมนต
คาถา  วิชาวิศวกรรม ในการกอสรางโบสถเจดยี  การวาดเขียน
การแกะสลัก และวิชาฉันทศาสตรหรือโคลงฉันทกาพยกลอน
เปนตน ทั้งวิชาทางธรรม และวิชาทางโลก เหลานี้  ทานเรียนรู
อยางกระตือรือรน และจําไดข้ึนใจ ซึ่งตอมาทานก็ไดนําส่ิง

คําภีรงาชาง จารึกอักขระมอญโบราณดวยรักสีดํา ไมประกับคัมภีร
เขียนลายทอง สมบัติวัดมวง อ.บานโปง จ.ราชบุรี (ภาพจากหนังสือ
ลุมน้ําแมกลอง, มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๓๖.
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ตางๆ ทีเ่รียนรูนี ้มาใชประโยชนคอืเทศนา อบรมส่ังสอนแกคน
ทั่วไป ดวย

อาจารยอะเฟาะ เปนพระสงฆที่เพียบพรอมทั้งวิชา
ความรู ความคดิ และจริยปฏิบัต ิทานรักการศกึษาเรียนรู  และ
ชอบจะถายทอดส่ิงที่ทานรูใหคนอ่ืนๆ ไดรูดวย ทานเปนพระ
ธรรมกถกึ หรือพระนกัเทศน มาตัง้แตยงัวัยเยาว   และไดอบรม
ส่ังสอนทัง้พระสงฆและชาวบานในเร่ืองตางๆ ทัง้ทางธรรม และ
ใหขอคดิทางโลกมาโดยตลอด เพื่อใหบคุคลทกุฐานะดาํรงตน
อยูในศีลธรรม เปนคนดีมีคาของสังคม และมีความสุขตาม
อัตภาพ ทานจึงเปนที่เคารพบูชา และเปนที่พึ่งของพระสงฆ
และชาวบานทัว่ไป

พ.ศ.๒๒๘๓ เปนปสําคญัของบานเมอืงมอญ และเปน
ปที่พระอาจารยอะเฟาะตองปรับเปล่ียนวิถีชีวิต ขณะนั้น
พมายงัปกครองเมอืงมอญอยู และมชีาวยโุรปหลายชาตเิขามา
เกี่ ยวของ ตางพยายามแยงชิงอํานาจกัน และแสวงหา
ประโยชนจากดินแดนแถบนี ้ในขณะทีศ่นูยกลางอํานาจรัฐ ซึง่
ขณะนั้นพมาปกครองอยูออนแอลง บานเมืองเกิดวุนวาย
จลาจล และหลายๆ เมอืงทีพ่มาปกครองอยู กพ็ยายามจะแข็ง
ขืน ตั้งตัวเปนอิสระ เชนเดียวกับกรุงหงสาวดี ก็ไดมีความไม
สงบเกิดข้ึน    ตวัแทนพมากรุงอังวะทีป่กครองเมอืงหงสาวดอียู

ในขณะนัน้ ชือ่ นายซาออง  (q.a·cj)  ตองการยดึอํานาจเปน
กษัตริยปกครองกรุงหงสาวดีเสียเอง จึงจับคณะกรมการเมอืง
ไว และฆาทิ้งทั้งหมด เพื่อรวบอํานาจไวคนเดียว จากนั้นก็
กระทําการกดข่ีขูดรีด ทารุณกรรม ไมเลือก   ชาวเมอืงตางเดอืด
รอนไปทั่ว และมสีวนหนึ่งลุกข้ึนตอตาน

ขณะเดียวกันก็มีกองทัพจากกรุงอังวะมาปราบ นาย
ซาออง อยูในอํานาจไดเพียงเดือนคร่ึงก็ถูกปราบ พมาตั้งผูนํา
คนใหมคอื มงัรายอองเนนิ (mcjr.Ya·cjnicj) ปกครองกรุงหงสาวดี
แตคนใหมกโ็หดราย โลภ โมโทสันยิง่กวาคนเกา มงัรายอองเนนิ
กระทําการกดข่ีขูดรีด  แยงชิงทรัพยสินเงินทองจากชาวบาน
เขากระทําทารุณกรรม ใหชาวบานเดือดรอนไปทั่ว ตอมาไม
นาน ชาวหงสาวดีก็พากันตอตาน โดยคร้ังนี้รวมกับกองทัพ
เซมกวย ยดึอํานาจคนืจากมงัรายอองเนนิ  ภายหลังจากทีค่รอง
อํานาจไดเพียงส่ีเดือนกับยี่สิบวัน   ระหวางชวงที่แยงอํานาจ
กันไปมา ระหวางผูนําและกลุมฝายตางๆ นี้  บานเมืองมอญ
เกิดความระสํ่าระสาย ชาวเมืองเดือดรอนทุกหยอมหญา ไม

นายบานกําลังฟงลูกบานอานสาร ภายในหมูบานมอญ สังเกตุไดจาก
ลักษณะบานเรือน การแตงกาย ทรงผมทั้งชายและหญิง (ภาพจิตร
กรรมฝาผนังวัดบางแคใหญ จ.สมุทรสงคราม วาดในสมัยรัชกาลที ่๒)
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เวนแมแตพระสงฆ

พระอะเฟาะ จึงนําพาชาวมอญหงสาวดีจํานวนหนึ่ง
อพยพหนีออกจากกรุงหงสาวดี มาพักอยูที่บาน พาเประ
(f.e\paj) ชวงเวลาหนึง่  แลวอพยพกนัตอมาถงึทีแ่หงหนึง่ชาย
เขตแดนในเขตชนบทกรุงหงสาวดี ซึ่งเปนบริเวณที่รกเร้ือดวย
ปาหญาคาข้ึนสูง ณ ที่นีเ้อง  ชาวบานไดชวยกันหักรางถางปา
หญาคา ใหราบเรียบพอจะเปนทีอ่าศัย แลวชวยกันสรางบาน
เรือนเปนที่อยูอาศัย พรอมทั้งสรางกุฏิ ที่พักสงฆอยางงายๆ
สภาพทีร่กรางจงึกลายสภาพเปนทีอ่ยูอาศยัของชาวบาน และ
พระสงฆที่อพยพออกมาจากกรุงหงสาวด ีสถานที่แหงนี้เรียก
วา หมูบานหญาคา หรือ กวานอะเฟาะ (kW.njasWi’aj) และตอ
มา ชาวบานก็ชวยกันพัฒนาใหมั่นคงแข็งแรงยิ่งข้ึน มีนาย
บาบทอ  (/iupjTwj) เปนหวัหนาหมูบาน และม ีพระอะเฟาะ เปน
ประธานสงฆ และศูนยรวมจติใจของชาวบาน

สงกรานตมอญ (ตอจากหนา ๑)
นําเอาวัฒนธรรมประเพณีเกาแกในชุมชนของตน

ออกมาปดฝุน อวดโฉมกบัชาวโลกอยางเต็มภาคภูมิ
ลาสุดเมือ่ ๒๖ มนีาคม นาวาตรีมวน วีรศักดิ์ ประธาน

จัดงานแหหงส-ธงตะขาบ ประจําป ๒๕๔๙ แถลงขาวยืนยัน
ความพรอม สีสรร และความแปลกใหม ซึ่งนาตืน่ตาตืน่ใจเปน
อยางยิ่ง

งานประเพณีแหหงส-ธงตะขาบประจําป ๒๕๔๙  วัด
พญาปราบปจจามติร รับเปนเจาภาพ โดยรวมกบัพอคา ประชา
ชน คหบดีชาวมอญ และชาวไทยทุกเชื้อสายของพระประแดง
ในการจัดงานหรรษารามัญในวันเสารที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๙
รายไดสวนหนึ่งเพื่อการจัดงาน ในวันที ่๑๓ เมษายน ๒๕๔๙
ซึ่งมีขบวนแหหงส-ธงตะขาบของหมูบาน มอญ ๘ ขบวน  (๘
หมูบาน) และขบวนเฉลิมพระเกียรต ิระหวางวันที ่๑๓-๑๕ มี
กิจกรรมฉลองสงกรานต ไดแก ขบวนรดน้ําผู ใหญ สะบา
หนุมสาว สะบาทอยไกล การสงขาวแช การกวนกะละแม  ชิม
อาหารมอญ ชมทะแยมอญ ปพาทยมอญ และนิทรรศการวิถี
มอญ ในแบบวันวานและวันนี้

จากปากน้ําเจาพระยา ทวนน้ําข้ึนไปเหนือกรุงเทพฯ
พบกับชุมชนมอญเกาแกขนาดใหญอีกแหง คือ ชุมชนมอญ
สามโคก ในปนีม้งีานใหญกวาทกุป ไมเพยีงเทานัน้ยงัรวบรวม
ศิลปะประเพณทีี่หาดูยาก มาอวดกนัชม

สภาวัฒนธรรมอําเภอสามโคก  พอคาประชาชนชาว
สามโคก โดยความสนับสนุนของทานผูวาราชการจังหวัด
ปทุมธานี  จัดงานสงกรานตมอญเต็มรูปแบบเปนปแรก
ระหว างวันที่  ๑๔-๑๖ เมษายน ๒๕๔๙ ภายใน
งานประกอบดวย ขบวนแหโหน (ธงตะขาบ) ชมหมูบาน
วัฒนธรรมมอญ สาธิตการทําโหน ตอกกระดาษลายมอญ
การปนตุม การทําโมแปง รําสามถาด การแตงกายแบบมอญ
โบราณ ทะแยมอญ ปพาทย มอญรํา ทานอาหารมอญฟรี
ตลอดวัน และตลอดงาน ลองเรือ ไหวพระวัดมอญ ๘ วัด

ใครอยากชิม “เปงสงกรานต” และ “ฟะเปงตาว”  เชญิ
ไดทุกวัน ณ บริเวณลานวัฒนธรรมริมน้ําเจาพระยา วัดเมี่ยง
(วัดสามัคคิยาราม) อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

นอกจากงานมหาสงกรานตทั้ ง ๒ แลว ยังมีงาน
สงกรานตแบบพืน้บานแทๆ  ที ่ไมใสไขแบบ “ททท.” อีกดวย เชน
บานโปง โพธาราม จ.ราชบุรี บานบางขันหมาก จ.ลพบุรี บาน
เสากระโดง จ.พระนครศรีอยุธยา บานกระทุมมืด จ.นนทบุรี

และ จ.นครปฐม บานบางกระดี่ บานคลองสิบส่ี หนองจอก
กรุงเทพฯ แมแตบรรยากาศแบบธรรมชาตปิาเขา และแนวเข่ือน
อยางสังขละบรีุ ชมวิถมีอญบนสะพานไมยาว เหนอืลําน้ําบคีล่ี
ดวยพลังศรัทธาในศาสนา และหลวงพอ อุตตมะ ของชาวมอญ
บานวังกะ

ใครชอบแบบไหน ถนัดอยางไร เชิญตามสะดวก
แลว อยาลมื เก็บภาพความทรงจาํในเทศกาลสงกรานต

ชาวมอญบานวังกกะ สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  ในภาพขณะทําพิธี
ยกฉัตรพระเจดียทราย งานเทศกาลสงกรานต
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alupethjDtj altjpethj\dcj
(อะหลฺุปะเตะฮถอด อะหลฺอดปะเตะหแตรฺง)

คําศพัท  alu (อะหฺลุ)-ควายถึก
pethj (ปะเตะฮ)-เชื่อ
Dtj (ถอด)-พละกําลัง
altj (อะหฺลอด)-ควายเผือก
\dcj (แตฺรง)-เขา

ความหมาย   ควายถกึเชือ่ในพละกําลังของตน ควาย
เผือกเชื่อเขาของตน สํานวนนี้ใชในสถานการณที่บุคคลสอง
ฝาย มีความคิดเห็นไมตรงกัน ไมมีใครยอมใคร เขาห้ําหั่น
ประหตัประหารตอกัน ดวยเชือ่ในศักยภาพความสามารถของ
ตน ผลสุดทายก็มีแตเสียหายทั้งสองฝาย ไมมีฝายไหนชนะ มี
แตแพกับแพ เชนสถานการณการเมืองไทยที่กําลังเกิดเกิดข้ึน
ในในปจจบุันนีแ้หละ

kwj;.tj p>cj×ucj
(กอดาด ปางญเหนฺิง)

คําศัพท    kwj (กอ) -น้ําตาลปบ
;.tj (ดาด)-หวาน
p>cj  (ปางญ)-ปาก
×ucj  (เหฺนิง)-หมอ

คําหมาย  น้ําตาลหวานปากหมอ สํานวนนีห้มายเอา
คนที่ตอนตอหนาพูดจาไพเราะ ชื่นชมวาดี ประจบสอพลอ
ยกยอปอปนคูสนทนา เพือ่ใหไดส่ิงทีต่นตองการ หรือเพือ่ใหเปน
ทีรั่ก ทีโ่ปรดปราน แตพอคลอยหลังกลับนนิทาวาราย ประเภท
ตอหนามะพลับ ลับหลังตะโก

aerwjfea.nj kemL.njgliucj
(อะเหฺรพะโอน    กอมโลนแก็ะหฺลาง)

คําศัพท    aerwj (อะเหฺร)-คําพูด,วาจา
fea.nj (พะโอน) -ทําใหนอยลง,ลด
kemL.nj (กอมโลน)-การงาน
gliucj (แก็ะหฺลาง)-ทําใหมากข้ึน,เพิ่ม

ความหมาย  พูดใหนอยลง ทําใหมากข้ึน สํานวนนี้
ใชในกรณ ีปรามบุคคลที่ทํางานรวมกันหรือตอวาผูใตบังคับ
บญัชา ทีเ่อาแตพดูเอาแตคยุแตงานไมยอมทํา ซึง่เปนสาเหตใุห
งานลาชา ทัง้อาจจะกอการโตแยงอันนําไปสูการทะเลาะวิวาท
เกดิข้ึนได

kbL,kezN.j  ek.njK[iÕtjek.njeb.j
(กะแปฺละฮกะแจะโหฺนก  โกนขฺยอดโกนโปก)

คําศัพท     k (กะ)-ปลา
bL, (แปฺละฮ)-หลุด,พน
ezN.j (แจะโหฺนก)-ใหญ
ek.nj (โกน)-ลูก
K[iÕtj (ขฺยอด)-ตาย
eb.j (โปก)-อวน(จ้ําม่ํา)

ความหมาย ปลาทีห่ลุดไปปลาใหญ ลูกทีต่ายลูกอวน
(จ้าํม่ํา) สํานวนนีใ้ชลักษณะทีว่า ส่ิงอันใดทีเ่สียหรือหายสูญไป
แลว เลยพลอยประสมวา ส่ิงอันนั้นมีคาหรือมีราคามากเกิน
ความจริงเปรียบเหมอืนปลาทีห่ลุดตกน้าํไปแลวมองไมเหน็ ถงึ
ตวัเล็กกอ็างเปนตวัใหญ หรือเปรียบเหมอืนลูกทีต่ายไปแลว ถงึ
จะผอมกอ็างวาอวน

a.qW·tNicj p:Y;ÕcjÅkkj
(อาซอ็ตะเนญิ ปะดัวเดิงเกริฺก)

คําศัพท     a. (อา)- ไป
qW· (ซ็อ)-ขาย
tNicj (ตะเนิญ)-เข็ม
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p:Y (ปะดัว)-ใน,ที่
;ÕcjÅkkj (เดิงเกฺริก)-เมืองจีน

ความหมาย  ไปขายเข็ม ที่เมืองจีน สํานวนนี้ใชเปน
คติเตือนใจวา  อยาอวดรูกับคนที่รูดีกวาตน เพราะการเอาส่ิง
ของ หรืออะไรก็ตาม มาแสดงตอผูที่มีความรูความชํานาญ
ในส่ิงนั้น เปนการกระทําเหมือนกับวาโงเขลาเบาปญญา
หรือเซอเซอะ ไมรูอะไรทํานองนัน้ คอืเมอืงจนีเขากท็าํเข็มไดเอง
อยูแลว เอาเข็มไปขายชาวจีนอีก เขาก็ยอมไมซื้อ

aikjkjH T;hjktEu
(เอิจเกาะฮ ทะเดาะฮกะตอ)

คําศัพท    aikj (เอิจ)-อุจจาระ
kjH (เกาะฮ)-แหง
T;hj (ทะเดาะฮ)-เข่ีย
ktEu (กะตอ)-กระทําใหลุกข้ึน

ความหมาย   อุจจาระแหง เข่ียใหลุกข้ึน หมายเอา
การร้ือฟนเร่ืองเกาๆ มาพูดใหสะเทือนใจหรือใหเกิดเร่ืองเกิด
ราวข้ึนมาอีก สํานวนนีใ้ชในเชงิปรามวาอยาคุยเข่ียร้ือฟนเร่ือง
เกาๆ ที่สงบแลวใหเกิดเร่ืองเกิดราวข้ึนมาอีก เหมือนกอน
อุจจาระที่แหงเฉพาะขางนอก ถาไปคุยเข่ียเขาก็จะสงกล่ิน
เหมน็ข้ึนอีกได

ÓmigLiÕcj ek.njK[iÕtj
(อิหฺมิกฺลาง  โกนขฺยอด)

คําศัพท    Ómi (อิหฺม)ิ-หมอตําแย
gLiÕcj (กฺลาง)-มาก
ek.nj (โกน)-ลูก
K[iÕtj (ขฺยอด)-ตาย

ความหมาย  หมอตําแยมาก ลูกตาย สํานวนนี้ใชใน
ความหมายทีว่างานๆ เดยีว หรือเร่ืองๆ เดียวที่ตดิตอหรือเกีย่ว
ของกับคนหลายคน ก็ทําใหเร่ืองมากออกไปเปนหลายเร่ือง
หรือทําใหงานบานปลายออกไปจนหาจุดจบไมได

kmWYaYu aYuqJugLÕcj
(กะหฺมั่วอุย  อุยซ่ําเกฺล่ิง)

คําศัพท     k (กะ)-ปลา
mWY (หมั่ว)-หนึ่ง
aYu (อุย)-เนา
qJu (ซาม)-ทั้ง
gLÕcj (เกฺล่ิง)-เรือ

ความหมาย  ปลาเนาตวัเดยีว เนาทัง้เรือ สํานวนนีใ้ช
ในความหมายที่วา คนที่อยู รวมกันหรือเปนพวกเดียวกัน
คนหนึง่ ทําไมดีก็พลอยทําใหคนอ่ืนและหมูคณะพลอยเสียไป
ดวย

a.mWY}to  somWYsW·
(อาหฺมั่วตะราว จาวหมั่วจอ็)

คําศัพท    a. (อา)-ไป
}to (ตะราว)-ทาง
mWY (หฺมั่ว)-หนึ่ง,เดียว
so (จาว)-กลับ
mWYsW· (หมั่วจอ็)-ดวยกัน

ความหมาย   ไปรวมทาง กลับดวยกนั  สํานวนนีใ้ชใน
กรณีที่บุคคลมีเจตนาคติรวมกัน เชื่อมั่นและไววางใจบุคคลที่
ตนคบหาดวย พรอมที่จะรวมเปนรวมตายดวยกัน เปนคนรัก
เพื่อนรักพอง รักญาติพี่นองและบรรพชน ชนิดไปไหนไปดวย
ทําอะไรทาํดวย
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]kkjwcjmnj

a·cjm.nj r,\z.

pOut·kÐÕEdHjkLÕcjmNihjtuY zkupuOgHjmugkUer. kLÕcj×UluE
er. etN.wjdet.wjpOu×W·kLÕcjbJuluEgHj dHjt.l[ÕicjeTkjkuEd,tJ
lwj mWYk@ezN.jjezN.jer.cj puOkLÕcjkÐÕEdHjmNihjmWYBw´ v·cjgW·
;ÕikjepcjkuEcCÕhjm,BwmNihjm.njgHj dN.YeTkjkuEtJ d,tJlwj
dN.YeTkjkuEekL.njd,ekL.njlwj dN.YeTkj kuEhuJt·WhuJtW·
lwjmH RHjq.BwmNihjmWYBwgW·;Õikjepcjm.nj´ huitjdHjq.jgHjr
p:Yar.wcjelwj dHjdN.YeTkjkuE]qÕcjg·>pY>eT.· qWkjRHjq.Bw
mNihjmWYBwhW·eTkj}kÕikjkjuJr´

ywjpOuhuJsuipjpRUlCtjwcjmà, pOut·eTkjkuEd,tJlwj
buJ\pcjtLÕcjla. gW·lCtjbHjwcjvivkJur´ wcjmà,gHjø

1&r.zwcjøwcjeScjsuipjkuEqMicjt·buJpÐnjekL.njkLÕcj́
2&bud̄wcjøwcjeScjsuipjkuEk[.jpercjB.q.v,kuEv,´
3&pugàlwcjøwcjeScjsuipjkuEpUguEsies.njekL.njkLÕcjlwj́
epN.wjpiq.jt·gHjwcjmWYmWYpOulCtjmà, wcjluEmWYhW·huJ huitj

×UaKicjaK>e;·l·ldM·cjtuY puOt·eTkjkuEd,sW·qÐi ×W·piq.jpLnjr´
1&wcj;.·sMtjøwcjddHj;.·sMtjmNÕ·kuEqkjqI\p.ktj́
2&wcjpvpjøwcjekL.njbdHjpÎpjpÐÕinj
3&wcjptpjøwcjK[icjSpàpjhuitjfuEmWYdN.YkuEmWYdN.YtuYpÐpj$.´
×W·dM·cjpiq.jr´ huitjgHjr v,mlCtjwcjgmLÕicj gpjgwj

kLÕihjlwjtLÕcjla.wcjgmLÕicjkuJr´ qMicjkL.kL.et·mWYkuEmWY
gek.·mWYkuEmWYhuitj×Uektjk[zN,v,qÒ·gLÕicjtuY percjwcjelwj
d,d uc jelcja.a]k.percjektjk[zN,v,t·×W ·ku Jr´
leS.wjmà,aË.K[êliKje}t·kL.et·lCÕEt·gHj ×W·pMikjkuEmNihjbHjliKj
t·suitjlupjsgLÕicjtuY K[êpeÈwjpey[wjfkj×Ho$. percjddHj;.·
hW·eqcjt·gHjelwj ×W·tobWYmgLÕicjkuJr´

epN.wjddHjwcjgmLÕicjt·gHj wcjmnjpOut·elwjlCtjr·cj
K[Õitjtj pLÕitjtjmà, yHÕkjTuyjdM·cjbWYmbbWYeTkj}kÕikjkuJr
dN.YkL,f:, sies.njetMcjtMhjelwj×W·dM·cjbWYmgLÕicjr aDike;·gHj
pOumikjgW·tJDrj;.·mà, aes.YS×¡lPkuEdescj lPbàcjsW·lwjsuitj
mWYlP.jmà, gL.YDrj;.·el.YqW.r´ eKtjlMÕhj$·dHjeKtjqipP·tuY
wcjhMYkuEyutÐi wcjpÎpjpÐpjt·gHj v,gL,tit·hW·qPsMtjqmÐJ
ekW·ekW·r´ wcjeKtjlMÕhj v,gmLÕicjgW·petHjektjm.njgHj
d,×W·kuEyutÐi d,×W·kuEqkjqIq.Dk bàpjf[pjhuitjfuEgW·kuJmH
v,gmLÕicjgW·epL.pjaew>cj wcjp:YgL,ti$·m.njkuJer.cj́  huitjgHj
r pOuS.njgkUpOumà, wcjgkUpOuv·cjgW·Ç.·sMtj v·cjv,gL,kwjt·
gW·qPsMtjqmÐJ gW·ducjtYm.njgHjpOut·d,lWIpr.kuJr´

lCtjwcjmnjmà, gl.njeTkjkuEd,qM.njkL.auitjgHj
mnjkLÕcj×UluE atiucjgl.njqM.nj$·elwj p:YliKjwcjmnjpOut·
K[êqmÐJlwjhW·kL,f:,ekW·ekW·r´ lCÕEt·gHjhuJlwj mnjkLÕcj×Umnj
lCÕEhuJlwjmnjkLÕcj×U mNihj m×uQ K:njesHja.dHja. m× u ×Um×u
gHjdHja. mnj´ lCÕEhuJmnjkLÕcj×U]kÕkj lCÕEhuJmnjkLÕcj×U|bÕJn.n.
q.j quJhMYkuEqkjqIhuitjfuE buJv,kuEv,huJdM·cjauitjr´ Sg,
v,gL,tit·hW·qPsMtjqÐJlwjr´ r·cjektj p:Ywcja.RHduihjagNY
T½,lwjhuitjfEu×W·kuEl[Õicj eTkjkuEpetHjsgW·gHj mnjt·kLÕcj×U
gkU mnjeg>tj mdHjr p:Yar.$·gHj qkjqImpÐ·kuEaerwj
ew>h.rqucjes.YkuJ buJ#.nj dtnjti;.jkuJ kep>tjn.n.q.j
t·kuJtuY v,gmLÕicjducjlwjtY nddHjwcjezN.jlP.j a.RHduihjag NY

buJRupjtLv, qMicjm×uhwj ×UqN.· {A.D.   1031-1057}
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puO$·kuJr´

bJu\pcjley.wjesnjSkjesHjkLÕcjt·gHjøp:YlÐêgL,ti$·
qPqZÕicjkuEsN.·zkutuY gkUmNihj×W·dM·cjpigkU

1&mnjeg>lWÕikj µgkUq.jmitj
2&nIeg>lWÕikj µgkUq.jlmË·kj̈
3&yUeg>lWÕikj µgkUq.jbu¨
epN.wjpigkUt·gHj gkUmnjeg>t jt· lupjlMihjgkUmNihj

q.jmitj mnjeg>lWÕikj mdHjr´ ×UkuEgkUmnjeg>tjgHj rYmWYk:Õipjjt·
huitj×UpercjsqucjhW·vIvtjtuY TpjSuY|p·cjtitja./>lW,

dHja.aKicjaK>bWYml·ltuY mWYgkUgHjgW·ducjyMÕ awj
qertj mWYgkUgHjgW·ducjyMÕtIbtjtuE]kÕk jt·r´ ×UgHjgkU
awjqertjt·gHj tNhjngW·gL.Yspercjpuinj\dpj dN.Y/uihj}qÕihjkuJtuY
Tpj\p,titja./>gkU nkuEyMÕ awjqTRuEa.RHettj
eku. ·awjqTRuEnIeRHnjt·r´

lP.jgkU\p,a.lP.j tIbkjtuE]kÕk jt·pLnjelwj nnY
q.jgHjkuJ mWYlP.jgHjgW·yMÕ tIbkjtuEb.emn j mWYlP.jgHjgW·yMÕgkU
T.Y]kÕkj ×UmWYgHjdHj/> ×U/>gHjdHja.pnjgkUrâ ×UpnjgkU$·
buJ\p,titjpLnjgHj aË.wcjmnjt·K[êlwjv,mWYkuEmWY etMcjtNhj
\K.toauitjr´

atuicjliKjøµgek.·ebÐ.njliKjptjmnjeku·.eynjqN.cj
bud¯B.q.alu·edqr,mnj pÐitjlwjp:YliKjwcj;ÕcjquwÀ
Bum?igHj mà,¨×UgkU awjqTRuE a.RHettjgHj\p,titja.
bWYmgLÕicjgLcjr´ mnjøKm.´ nIgwjb.n j mNÕ·p:YtÒ·nIgwjb.nj K>qI´

mNÕ·p:YduE K>qItWÕEr,aQ· qekwj µw>¨qI×WÕicj́ mNÕ·p:Yed
qmNihjaRuicj tÒ·mel b×H.rj´ #.njedq an.·timWYqÒÕtj
tNhjqA.cjpLnjgHj pl·cj riy.nj lw eynjentj´

p:Yduihj enrti qLÕcjk[. kuE¿q.njtWÕEr,eq·t·gHj
mpÐ·kuEgkU twjqW.cj́  a.n j́ Kmuk´j dnwj́ t·kuJ́  gkUm@´
mu×¡kwjljµw>¨eKwjw>riy.n´j mNÕ·p:Yled>wj;Õcjai×¡iy kunj
duEdkÉi$´

×UtWÕEr,bgál.pluitj siupjtWÕEr,bIh.njtWÕEr,qÒÕtj
el¡.wjgmLÕicj lP.jqLÕcjk[.ttja.tWÕEr, ]qriQtuY suEkuE
siupjtWÕEr,mdr.tj´ KRuicjg>njk[.nj´ p:YduEehmwnj suEkuEsuipjduE
eq·ml.øgW·SuEektj |p·kjkj´  mpÐ·gkUeK>w>rI´ s×¡.lIø
mu@rIaerwjkisËezN.jduE ehmwnj gkUhwj kuRUkU´ RHbr´
gkUlMøµq.jwW· tLpv.wcj  gkUgrimNÕ·yMÕ µplin Ï  eku.·
µtwjlm Ï  t·sMtjqmÐJ lwjgmLÕicj  lupjlMihjp:YgkU awjqRuE
a.RHett j fAÕitjrgHjv,t· Tm·kjT½,lwjgW·SuEektjr´

p:Ygek.·gkUawjqTRuEnIeRHnj t·pLnjelwj gkUmpÐ·kuE

eanjdwjnIeRHnj´ mel´ K[.nj´ mwjeknj µw>¨qlucj´
melwjnIeRHnj́  pwjlInIeRHnj́  gmLÕicjlupj lMihjauitjr´

p:YlP. j tIbkjtuEb.emnjet·pLnjgHjtitja.bWYmgLÕicj
pLnjr gkUp[ê´ k.y.nj´ eqkj´ eK[cj´ keK[cj´

kercj́  bM.´   ́lP.jgkUT.Y]kÕk j t·pLnjelwj eq·́  eq·
]kÕkj´ eq·bM.t·mdHjr´ ´puOsMIsMtjr·cjK[ÕitjtjpLÕitjtjmà, gkU
mWYkuEmWYt·gHjSkjsiupjdM·cjv,qÒ·auitjr´ buJq.j$·gHjdHjqB.w
qtjpOumNihjt·egtj egcjegCcjdM·cjlÐêbl,ti qu×̄rIezN.j$··râ

mikjgW·Tpjeq.cjkÈ,kuEbuJ\pcj#.njedqgkUgmLÕicjef[·
kLÕcjdN.YziucjvivpLnjgHj tmjmUlgkUmnjeg>t jt·m·cjpdtokLÕcj
p:Yk×Ð.rgNobtI gpjb IµGobiDesert¨lMÕhjmà, ×W·p: Y;Õcjmnj
eg>liy[.et·r gkUmnjeg>t jt·gHj l·le}t·]thjbWY
mel.njr´ el.njkLÕcj/uitjµ8¨lCJ qN.·×U µB.C.6000¨ et·
gkUmnjøKm.t·gHj m·cj kLÕcjlwjp:Yprcj/I y.njqIk[.nj lMÕhj
mà,×W·el¡.wj  ;Õcj]kÕkjet·r´ gkUmnjøKm.t·ekL.njsdM·cj
nkuE kemL.njtEulIWtuY quikjqLicjfYqAItoauitjr´

aerwjew>h.r k[.n j gHjdHjmaerwjmnj ]kÕc j mdHjr
]kÕcjgHj gkU]kÕkjt·ek.jKos h u E gHjaË.t·huJlwjr´
eG.aKicj mnjøKm.t·m·cjdM·cjzercjprcj/I y.njqIk[.njgHj
gkU]kÕkjt· m·cjdM·cjqÒÕtjqMwjk[. ;Õcj]kÕkjlMÕhjp:Yzuicj;.jmitj
µYellow River¨ et· lkÒr o$·]kÕkjt·es H jkL Õc j
mNihj×HorogLÕicjkLÕcj ekL.nj squcjw>tjg>tjkLÕcjtuY gkUmnjø
Km.t·SkjSuY |p·cjesHja.lP.jedqqÒÕtjqLÕcjk[.et·gHj

buJRupjDm?skje]tmj lkjTkjdr.wtI K.YgW·×U;’cj$KnjpeT·.
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     gkUm·cjeg>tj

gkUawjqertj         gkUtIebtjtuE]kÕkj

awjqTRuEeaRHettj  awjqTRuEnIeRHnj  tIebtjtuEb>emnj   gkUT.Y]kÕkj

aË.t·Ky[ ektjr ×UgHj\p,z,a.gLÕicjkuEdN.YtuY rYqÒÕtj
qLÕcjk[.egL.Y esHja.lP.j  eanjed>K[.cj$.t·gHj nddHjgkU
bIyn.nj m·cjtnjtodM·cjp:Y;Õcj bIyn.njlMÕhjr´ gkUKm.t·gHj
m·cjtop:YedqkemÔ.diy.lMÕhjr´ gkUmnjpuOt·gHjm·cjtop:Y
pWIbWÕicjedq;ÕcjmnjquwÀBumj ;Õcjed[.d[. µpWIbWÕicj;ÕcjquwÀBumj
t·gHj mWYaKicjet·ezN.jelH.Yl, bWYmel.nj lupjlMihjquJ;Õcj
ed[.d[.elwj aË.t·huJlwj ×W·r´¨ gkU lw´ w´ riy.n j
m·cjtop:Y dkutjqMwjk[.;ÕcjbM. t·tuY gkUmnjøKm.lCÕEt·gHj
zkjegL.Ylupja. siupjduE;Õcjai×¡iy gek.·bkjlupja.atiucj
/I\bh?putÐrgHj dHja.gkUmu@ m·cjtop:Ykunj duEdkÉi$r´ lCÕEdHj
a.gkU q.t.nj m·cja.p:Ytibgál. lCÕEdHjgkUK>qI m·cja.
p:Yti;.ja.q.njgHj roq.jwW· aË.wcjt·Tm·kjT½,lwjr´ gkU
e;.tjtjgmLÕicjelwj\p,z,dM·cj bWYmgLÕicjgLcjkuJr´

gkU]kpjkuEgkUmnjøKm.t·gHjømpÐmjkuEgkU bIyn.nj́
Km.´ pl·cj´ lw´ w´ riy.nj´ mu@´ q.njt.nj´ K>qI
t·mdHjrâ gkU]kpjkuEtIebtjtuEb. emnjt·gHjø p[ê´ k.y.nj́
eqkj´ eK[cj´ keK[cj´ bM.

buJ\pcjgkUmnjeg>tjpã]t,esHjkLÕcj atuicjliKjaË.Twjeq.njK[êlwj p:YlijKjqWkjtJKuihj]qnjpRUwcjmnjgmLÕicj́

bIy
k
jn.
nj

Km
.

mn
j

pl
·cj

l
w ø
w

mu@ S
. n
jq
.  
l
j

K>q
I

me
l

S
l
ucj

nig
er
t
j

p[ê eK
[ cj

k
e K
[cj

bM. k
e r
cj

eq
·

eq
·]k
Õk

j
eq

·bM.

aeK>njfl. ø aeK>njcC.cj
XpP>yj ø \py.Y
wunjdcj ø ducjl[Õicj mNÕ·kuEt.l[Õicj|zÕicj
v,gM·cj ø qà·cjqr.Y

prcjtYew>h.retMcj
sMimj\pm.nj ø aupjDupj´ puicj|pI´ ek.pjk.Y
sM.YsMinj ø prcjtYl.pjqÒ.
e\g.wj ø v,ÇÕnjtpj
etcjbcj ø K[pjbË.´ K[pjgNnj
t½njt½ÕY ø ×Horo p·cjkeÈ.· ekL.·s:
ed>wjbNI ø el¡.wjbhuilj

gkU]kpjkuEgkUT.Y]kÕkjt·gHjøeqmj́  eqmj]kÕkj́
eqmjbM. µw>¨ eqmjezN.jt· mdHjr´

SkjbHja.qÒÕtjgt p:YliKjaupjelMcjpiet·
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ปนดินเปนเงินท่ีเกาะเกร็ด

การทําเคร่ืองปนดินเผาของชาวไทยเชื้อสายมอญ
ที่ตําบลเกาะเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  สืบทอด
มาจากบรรพชนชาติมอญที่อพยพมาจาก “บานอามาน”
(แปลวา บานชางปน) kW.njlm.nj เมอืงมะละแหมง เขามา
ยังประเทศไทย  ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรี ราว พ.ศ.๒๓๑๗

ดินปากเกร็ดคุณภาพดี ฝมือชางประณีต และสีสรร
สวยงามเปนทีต่องการของลูกคา เคร่ืองปนมดีวยกนั ๒ ประเภท
ใหญๆ คือ

๑. เคร่ืองปนทีเ่ปนเคร่ืองใชในชวิีตประจําวัน  รูปแบบ
เรียบงาย เชน  โอง อาง กระถาง ครก

๒. เคร่ืองปนประเภทสวยงาม เรียกวา หมอน้ําลาย
วิจิตร โดยปกติชางมักปนข้ึนในวาระพิเศษ เพื่อกํานัลแด
บุคคลสําคัญและถวายวัด เปนการฝากฝมอืของชางปน

เมื่อชาวมอญไดรับพระบรมราชานุญาตใหตั้งหลัก
แหลง ปลูกสรางบานเรือนอยูบริเวณปากเกร็ด ประกอบกับ
สภาพดินเหมาะสมในการทําเคร่ืองปนดินเผา ชาวมอญที่
อพยพมาดังกลาวจึงยังคงประกอบอาชีพดั้งเดิมของตนคร้ัง

อยู ในเมืองมอญ โดยเฉพาะบนเกาะเกร็ด ในหมู  1, 6, 7
จึงกลายเปนแหลงผลิตเคร่ืองปนดินเผา  และมีชื่อเรียกเปน
ภาษามอญวา กวานฮะโม (บานลาง) กวานอะตาว (บานบน)
กวานอามาน กวานอะโต และกวานอะลาด  เคร่ืองปนดินเผา
ของชาวเกาะเกร็ด  มหีลากหลายตัง้แตขนาดใหญถงึขนาดเล็ก
ตกแตงแบบเรียบงาย หรืออาจมีการแกะสลักลวดลายบาง
เพียงเล็กนอย  ไดแก  โอง  อาง  ครก  กระปุก  และโองพลู
เปนตน

สวนเคร่ืองปนดินเผาที่แกะสลัก และติดลวดลาย
ปริมาณมากนัน้ กม็หีลายรูปแบบตามควา มตองการของลูกคา
ทางราชการ  ไดเหน็คณุคาของการทําเคร่ืองปนดนิเผาจงึไดถอื
และเคร่ืองปนดินเผาประเภทหลังนี้เอง ที่เรียกวา “หมอนํ้า
ลายวจิติร”  มคีวามงดงาม ขนาดทางราชการใหความสําคัญ
กําหนดใหเปนตราสัญญลักษณประจาํจงัหวัดนนทบรีุ

ปจจุบันเคร่ืองปนดินเผาของมอญเกาะเกร็ดมีการ
ออกแบบผลิตภัณฑอยางหลากหลาย เพื่อสนองตอบความ
ตองการของผูบริโภค ตามกลไกทางการตลาด  จึงนับวาไดผล
เปนอยางมาก เพราะเปนที่นิยมของลูกคา เปนสินคาที่มี
คณุภาพ ออกสูตลาดไดอยางภาคภูม ิ สรางรายไดและชือ่เสียง
ใหแกชมุชน  สงผลถงึระบบเศรษฐกจิระดบัชาตไิดอยางดเียีย่ม

จากบทความดงักลาวขางตน  นบัวาชาวเกาะเกร็ดผูมี
ฝมือและมีชื่อเสียง ทางดานการทําเคร่ืองปนดินเผา ซึ่งมี
มานบัรอยป เคร่ืองปนดนิเผาเกาะเกร็ดเปนทีรู่จกักนัวา มคีวาม
ละเอียด และมีความปราณีตมาก เผาเนื้อดินดวยอุณหภูมิสูง
เมื่อเผาสุกแลวม ีลักษณะสีแดง ผิวมันงดงาม

ส่ิงสําคัญประการหนึ่งของชาวมอญเกาะเกร็ด ก็คือ
การที่ ชาวชุ มชนยั งคงรั กษาวัฒนธรรมประเพณี มอญ
และความสามารถเชิงภูมิปญญาที่บรรพชนไดส่ังสมไวให
ผานการสืบทอดมาจากรุนสูรุนจนถงึทกุวันนี้นายโท เช้ือเต็ม ชาวมอญปากเกร็ดกับงานอาชีพที่เขาภาคภูมิใจ
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ปราสาทเผาศพพระมอญ
(๒)

สวัสดีครับทานผูอานทุกๆ  ทาน  ผมจะนําเสนอเร่ือง
ปราสาทเผาศพพระมอญ ตอจากฉบับที่แลวเลยนะครับ  เพื่อ
ไมใหเปนการเสียเวลา  เพราะผมมเีร่ืองที่นาสนใจรออยูมาก

เหตใุดเราตองสรางปราสาทเผาศพพระมอญดวย
เลา?  จะเผารวมกับเมรุท่ีเขามอียูแลวไมไดหรือ

พระภิกษุสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผู
สะอาด ปราศจากกเิลศ  เปนผูประพฤตปิฏิบัตชิอบ ปฏิบตัิตรง
ดวยศลีาจารวัตร  เปนผูรักษาพระพทุธศาสนาของพระพทุธเจา
สมควรยกยองเทิดทูลไวเหนือหัวหรือดวงใจ ถึงปจจุบันนี้องค
พระสัมมาสัมพุทธเจา จะดับขันธปรินิพพานแลว ก็ยังมีพระ
สงฆอยู  เรียกวาสมมติสงฆ  ก็ยังข้ึนชื่อวาเปนสาวกของพระ
พทุธเจา  เปนผูปฏิบตัสืิบตออายพุระพทุธศาสนา กย็ังข้ึนชือ่วา
เปนผูบริสุทธิ์สะอาด  ดีกวาฆราวาสหลายรอยเทานัก

ฉะนั้นเมื่อพระสงฆมรณะภาพลง  จึงทําปราสาทข้ึน
เพื่อทําเปนที่เผาศพข้ึนมาใหม จะไมเผารวมกับที่เผาศพของ
บุคคลทั่ วไป ศพของคนทั่ วไปนั้ นมีหลายประเภท เช น
ศพตายโหง ตายหา ศพพวกโจร ศพพวกนักโทษประหาร ศพ
พวกทีเ่ปนโรคสังคมรังเกยีจ  และอ่ืนๆ  ลวนเปนทีส่กปรกทัง้ส้ิน

ชาวมอญ  จึงไมเอาสถานที่อยางนี้มาเผาศพพระผู
สะอาดบริสุทธิ ์เพราะจะถอืวาไมใหความเคารพ  จงึตองทําการ
สรางสถานที่เผาศพข้ึนมาใหมใหสะอาด  สวยงามตามกําลัง
ศรัทธา และความสามารถ ของชาวบานผูทีใ่หความเคารพตอ
พระภิกษุรูปนั้น ๆ

การสรางปราสาทจาํเปนดวยหรือท่ีจะตองสรางถึง
๕  ยอด ๗ ยอด หรือ ๙  ยอด?

การทําปราสาทไมจะเปนตองทําถึง ๕ ยอด ๙ ยอด
เลย  แตที่ทํากันมานั้นถือเอาสถานที ่ ที่ไมเผารวมกับฆราวาส
เปนหลักเทานัน้  ทีท่ํากนัหลายๆ ยอดนัน้ข้ึนอยูกบัความศรัทธา
ของประชาชน  ทีค่ดิสรางกนัข้ึนมาเอง  และดตูามฐานนัดรศกัดิ์
ของพระภิกษสุงฆ เชนพระภิกษผูุมรณะภาพนั้นมยีศเปนพระ
ราชาคณะ (เจาคุณ) หรือมวัียวุฒิ คุณวุฒิ เปนเจาอาวาส  เปน
พระอุปชฌาย เปนพระที่มีลูกศิษยลูกหามากมาย และให
ความเคารพนับถือมาก อันนี้ข้ึนอยูกับผูมีจิตศรัทธา จะสราง
ถวายเพื่อแสดงกตัญูกตเวที ดังไดกลาวมาแลวเบื่องตนวา
ชาวมอญจะทําเพื่อเปนพุทธบูชาพระพุทธเจา แตศาสนิกชน
ชั้นเราเกิดมาไมทันพบสมัยพุทธกาล ไมไดถวายพระเพลิงกับ
พระพุทธเจา ก็ขอใหไดถวายพระเพลิงศพกับพระสงฆ สาวก
ของพระ พุทธเจาก็พอใจแลววาเราไดถวายเพลิงศพกับพระ
พทุธเจาเชนเดยีวกนั

เพราะดังกลาวขางตน จึงเปนเหตุใหเกิดการสราง
ปราสาท ๕  ยอด  ๙  ยอด ข้ึน เพราะความศรัทธาอยากจะรับ
เปนเจาภาพถวายกนัคนละยอดบาง หลายๆ คนเขาก็เกิดเปน
หลายยอด  อันนี้เปนเพราะความศรัทธาที่ถือวา พระพุทธเจา
มจีริง  พระธรรมเจามจีริง  พระสงฆเจามจีริง  บาป  บญุ  มจีริง
จึงเสียสละเงนิจํานวนคร้ังละมากๆ  เพือ่รวมกนัสรางปราสาท
เผาศพพระมอญ โดยไมเสียดายเงินทองเลยแมแตนอย และ
ถือวาจะไดเปนบุญตามเจตนาดัง่ที่ไดตั้งใจของผูมจีติศรัทธา

เขียนเร่ืองปราสาทเผาศพพระมอญ มาก็จบบริบูรณ
ลงเพยีงเทานี ้หวังวาทานผูอานคงจะไดรับทราบความเปน มา
เบื่องหนาเบื่องหลังกันพอสมควร  ซึ่งเร่ืองดังกลาวขางตน ผม
ตองขอขอบพระคณุทาน  อาจารยสมพศิ  มงคลพนัธ  อีกคร้ัง
ที่อนุญาติใหนําบทความขางตนไดลงตีพิมพในวารสารเสียง
รามัญ  เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธอีกคร้ัง

เร่ืองตอไปเพือ่ใหเขากบัเหตกุารณของเดือนเมษายน
ซึ่งเปนงานบุญของชาวมอญ  ที่กระทําสืบเนื่องนับแตอดีตถึง
ปจจุบัน โดยผมจะไมกลาวอะไรใหมากความ  ขอเชญิทกุทาน
ทัศนาไดเลยครับ

ประเพณกีารคํ้าตนโพธิ์
ประเพณีของชาวมอญที่เกี่ยวของกับเทศกาลมหา

สงกรานตอีกอยางหนึง่ คือ การค้ําตนโพธิ ์ เพราะถอืวาการค้ํา
ตนโพธ  ิ์เปนการค้ําจุนพระศาสนา  เพราะตนโพธิ์เปนตนไมที่
เกีย่วของกบัพระพทุธศาสนา  และเปนการทําบญุเพือ่สาธารณ
ประโยชน  แตมิใชวาเมื่อถึง วันสงกรานต ทุกคนจะตองไปค้ํา
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ตนโพธิ์กันทกุคน ทัง้นี้กไ็ดมหีลักเกณฑอยูวา

ในวันที่  ๑๔  เมษายน  เปนวันอะไร ผูทีเ่กิดตรงกับวัน
นัน้ เปนผูทีต่องนําไมไปค้ําตนโพธิ ์เชนวันที ่๑๓ เปนวันอาทติย
ปนั้นคนทีเ่กดิวันจันทร  จะเปนผูที่นําไมไปค้ําตนโพธิ ์ ถาวันที่
๑๔  เปนวันจันทร  คนที่เกิดวันอังคารก็จะตองนําไมไปค้ํา
ตนโพธิ ์ ที่มีหลักการเชนนั้นเพราะถือวาในระหวางสงกรานต
๓ วันนั้น วันที่ ๑๓ เปนวันส้ินป วันที ่๑๔ เปนวันกลาง หรือวัน
เนา คือไมใชปเกาและไมใชปใหม สวนวันที ่๑๕  นั้น เปนวัน
ข้ึนปใหม  ดังนั้นคนที่เกิดวันที่อยูระหวางกลางที่ชาวมอญ
ถือวาไมด ีคือวันปเกาก็ไมใช วันปใหมก็ไมใช  ถือวาปนั้นไม
ใครดอีาจจะเปนความเชือ่ทีม่าจากการถอืฤกษยาม จงึตองทํา
บุญที่เปนสาธารณะประโยชนคือ การค้ําตนโพธิ์ หรือซอม
ทางเดิน หรือซอมสะพานที่เปนสาธารณะ หากมิไดทําส่ิงใดก็
ตองนําไมไปค้ําตนโพธิ์  คือหาไมไมกระถินที่มีสามงาม ปอก

เปลือก ทาดวยขมิน้ใหสวยงาม  แลวนาํไปค้ําไวทีต่นโพธิใ์นวัด
(เหตเุพราะทีอ่ื่นไมมตีนโพธิ ์ดวยถอืวา โพธิ ์เปนไมชัน้สูง ไมควร
ปลูกในบาน หรือสถานที่ทั่วๆ ไป)

ประเพณีค้ําโพธิ์นี ้ชาวมอญทุกทองถิ่น จะกระทํากัน
ในเทศกาลสงกรานตของทุกๆ ป ถาทานผูอานตองการเห็น
ประเพณีเหลานี้  ทานสามารถหาชมไดตามวัดมอญทั่วไป
ไดครับ

นอกจากนี ้ยังมเีกร็ดเกี่ยวกับประเพณกีารค้ําตนโพธิ์
ทีน่ํามาเลาสูกนัฟง ซึง่นบัวาเกีย่วของอยูกบัราชวงศจกัรกรีโดย
ตรง กลาวคอื ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา
เจาอยู หัว รัชกาลท่ี   ๕  โปรดใหมีการคํ้าตนโพธิ์
เพือ่เปนการสะเดาะเคราะห เหตเุพราะ เจาฟากรมหลวง
สุนทรเทพ  ลูกยาเธอในรัชกาลท่ี  ๑  ทรงประชวร

ประเพณีการค้ําตนโพธิ์  “ยังนิยมทํากันในทองที่ทาง
ภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเชื้อสายพมา
รามัญ”  (สุรีย  ภูมสิมร, พรรณพชืในประเทศไทย   หนา ๒๑๙–
๒๒๐. ๒๕๔๘)

นบัวาประเพณคี้าํตนโพธิข์องมอญ ยงัคงไดรับการสืบ
ทอดมาอยางตอเนือ่งกระทัง่ทกุวันนี ้ในหมูชาวมอญ และเพือ่น
บานใกลเรือนเคยีง

ดังจะไดเห็นกันแลว วาทุกชนชาติบนโลกใบนี้ ลวนมี
วัฒนธรรมประเพณีเปนของตนเอง และบอยคร้ังวัฒนธรรม
ประเพณี เหล านี้ ก็มี การถ ายทอด ผสมกลมกลืนไปกับ
วัฒนธรรมของชนชาติอ่ืนๆ หากวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ
เขมแข็งพอจะไปสรางอิทธิพลเหนือชนชาติอ่ืนได ดังกรณีของ
วัฒนธรรมมอญ ที่มักปรากฎวา ไดแทรกตัวอยูในวัฒนธรรม
ของชนชาติอ่ืนๆ ในเอเชียอาคเนย เปนจํานวนมาก รวมทั้ง
พัฒนา เปล่ียนรูปแบบกันไปตามสภาพของสังคม รวมทั้ง
วัฒนธรรมนั้นๆ อาจสูญหาย ไรผูคนใยดีในวันใดวันหนึง่ ตาม
วาระอันควร เมื่อผูที่ เคยประพฤติปฏิบัติ ไมสามารถตอบ
คําถามตอสังคมไดวา “ทําไปเพื่ออะไร”

ผมนําเสนอบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมมอญ รับใช
ทานผูอานมาถงึชวงทายของเนือ้ทีอี่กแลวครับทาน แลวพบกนั
ใหมฉบับหนา ผมจะนําเสนอประเพณ ี  ศิลปวัฒนธรรมของ
มอญ  ที่ยังมีส่ิงดี ๆ  อีกมากครับ  สวัสดี…..

ปราสาทเผาศพพระแบบมอญโบราณ (โรงทึม ๕ ยอด) ในอดีตจะเผา
รวมไปดวยกันกับศพพระดวย (งานพระราชทานเพลิงศพพระครู
ปริยัติสุนทร (เขียว) ๘ เมษายน ๒๕๑๗ : ภาพสวนตัวของผูเขียน )
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วัดสามพระยา

พระยานรานกุจิมนตรี (หน)ู เปนชาวมอญ รับราชการ
ในแผนดนิพระเจาอยูหวับรมโกศ  มบีตุรหลายคน คนโตชือ่นาย
สวาสดิ์ นับเปนชั้นที่ ๙ ของตระกูลมอญในสยาม ไดถวายตัว
เปนมหาดเล็กในกรมพระราชวังบวรฯ มีตําแหน งเปน
นายนรินทรธิเบศร  มหาดเล็กหุมแพรฝายวังหนา

หลังจากที่เสียกรุงอยธุยาใน พ.ศ.๒๓๐๐ นายนรินทร
ธิเบศรไดเขารับราชการในกรมมหาดไทย สมัยกรุงธนบุรี
ตอมาไดเล่ือนตําแหนงเปน พระยาราชสงคราม ตําแหนง
จางวางกรมทหาร ในพระราชวังหลวง

พระยาราชสงครามมภีรรยาชือ่วา “ลมุน” ซึ่งเปนบุตรี
ของพระยาวิจิตรนาวี บานอยู ริมวัดหงษรัตนาราม คลอง
บางกอกใหญ พระยาราชสงครามนัน้เปนผูม ีฝมอืในทางชางไม
เปนพเิศษ เพราะเคยเปนนายงานคุมชางไมเคร่ืองยอด มบีุตร
ธดิาดวยทานผูหญิงลมนุ ๔ คน คอื  ๑.นาย ตรุษ  ๒. นายสารท
๓.หญิงสุดใจ  ๔.หญิงพวา  ส้ินชีวิตในสมัยกรุงธนบุรี

คร้ันในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลก
ไดโปรดฯ ใหนายตรุษ บุตรของพระยาราชสงคราม เขารับราช
การ เปน หลวงวิสุทธโิยธามาตย  เจากรมทหารใน และโปรด
ใหนายสารท เปน ขนุพรหม ตําแหนงปลัดกรมทหารใน พรอม
กับโปรดฯ ใหหลวงวิสุทธโิยธามาตย และ ขุนพรหม สองพี่นอง
เปนนายชางควบคุมงานสรางพระมณฑป พระพุทธบาท ๕
ยอด ตามแบบทีพ่ระยาราชสงคราม ผูเปนบิดาเขียนไว

การสรางมณฑปยังไมแลวเสร็จ ขุนพรหมไดลมปวย
ลง และถงึแกกรรมในทีสุ่ด จากนัน้มาอีก ๒ ป การสรางมณฑป
จึงแลวเสร็จ เมือ่พระวิสุทธโิยธามาตยกลับมาถงึบาน ตองการ
สรางอนุสรณ พรอมทั้งสรางกุศลผลบุญอุทิศแดขุนพรหม
นองชาย จึงยกที่บานทั้งหมดของขุนพรหม ที่อยูเหนือปาก
คลองบางลําภู ถวายเปนที่สรางวัด เรียกชื่ อวา “วัดบาง
ขุนพรหม” และชื่อชุมชนแตเดิมที่เรียกวา “บานลาน” จึง

กลายเปน “บานบางขุนพรหม” แตนัน้มา
ในเชื้อสายตระกูลมอญชั้นที่หนึ่ง นับจากสมัยกรุง

ศรีอยธุยาตอกบักรุงธนบรีุ มขุีนนางมอญชือ่ สมงินรเดชะ นาม
เดมิ “มะปุ” เขาถวายตวัรับราชการเปนมหาดเล็กหลวง ในแผน
ดินพระเจาบรมโกศ ไดรับบรรดาศักดิ์เปน ขุนภักดีณรงค 
ตําแหนงเจากรมไพรหลวง เมือ่ส้ินกรุงศรีอยธุยา ขุนภักดณีรงค
เขารับราชการในกรุงธนบุ รี และไดเล่ือนบรรดาศักดิ์ เปน
พระยาเพชรราชา ตําแหนงจางวางกรมพระนครบาล พระยา
เพชรราชามีบุตรดวยภรรยา ซึ่งไมปรากฏนาม รวม ๘ คน คือ

๑. บุญคง เข ารับราชการฝายพระราชวังบวรฯ
ในรัชกาลที่ ๑ ไดรับบรรดาศกัดิ์เปน พระยานรานกุจิมนตรี

๒. ทองอินทร ไดเปนทานผูหญิงในพระยาจาแสน
ยากร (ทเุรียน)

๓. มะโนก ไดรับบรรดาศกัดิเ์ปนเจาพระยารามญัวงศ
จักรี มอญในแผนดินสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี

๔. คุม ไดรับบรรดาศักดิ์เปนพระยาสุรเสนาในแผน
ดินพระพทุธเลิศหลานภาลัย

๕. นก ไดรับบรรดาศักดิ์เปนพระยาศรีสรราชในแผน
ดินพระพทุธเลิศหลานภาลัย

๖. มะทอเปน ไดรับบรรดาศักดิ์เปนพระยาสุรินทรา
มาตย ในแผนดินพระพุทธเลิศหลานภาลัย

๗. สน ไดรับบรรดาศักดิ์เปนพระยาไกรโกษาในแผน
ดิน พระพุทธเลิศหลานภาลัย

๘.นอย ไดเปนทานผูหญิงในพระยาจุฬาราชมนตรี
(เล่ือน)

เฉพาะบุตรคนที่ หกคือ พระยาสุ รินทรามาตย 
(มะทอเป น) นี้ ไดสมรสกับ “พวา” ซึ่ งเปนนองสุดทอง
ของขุนพรหม (สารท) และเกิดบุตรชาย รวม ๓ คน คือ

๑. ขุนทอง ไดรับบรรดาศักดิ์เปนพระยาราชสุภาวดี
๒. ทองคํา ไดรับบรรดาศักดิเ์ปนพระยาราชนิกลุ
๓. ทองหอ ไดรับบรรดาศักดิเ์ปนพระยาเทพวรชนุ
พระยาทั้ งสาม ผู มีศักดิ์ เปนหลานของขุนพรหม

(สารท) มีความเห็นพองกันวา วัดบางขุนพรหม ที่ลุงคนใหญ
คือ หลวงวิสุทธิโยธามาตย (ตรุษ) สรางวัดไวเปนอนุสรณแก
ลุงคนเล็ก (ขุนพรหม) นั้น เปนวัดขนาดใหญกวางขวาง ทวา
ชํารุดทรุดโทรมลงเปนอันมาก ดวยสรางมายาวนาน กอรปดวย
ลุงผูมีนามเปนเจาของวัดไมมีทายาทสืบสกุล หลานทั้ง ๓ คน
ที่เปนทายาทโดยตรง จึง พรอมใจกนับริจาคทรัพยปฏิสังขรณ
วัดบางขุนพรหมข้ึนใหมหมดทั้งวัด คร้ันแลวเสร็จ ทานพระยา
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ทั้งสามจึงพรอมใจกันข้ึนทูลเกลาฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว เมื่อปมะแม เบญจศก พ.ศ.๒๓๖๖

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหวั ทรงพอพระทยั
วัดบางขุนพรหม ที่ไดรับการปฏิสงัขรณอยางงดงาม โปรด

เกลาฯ ใหข้ึนบัญชีเปนพระอารามหลวง พรอมทั้งโปรดฯ
ตั้งนามวัดข้ึนใหมใหสมกับ กุศลเจตนาและอนุสรณแดทาน
พระยาทั้ง ๓ พระราชทานนาม วา “วัดสามพระยาวรวิหาร”
พระอารามหลวง นับแตนั้นมา ตราบเทาปจจุบันนี้

สายตระกูลขุนนางมอญ ตนตระกูลของ “สามพระยา” ผูสรางวัดสามพระยา
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เ ป ด ตั ว เ ว ป ไ ซ ด ม อ ญ   Opening New Mon Homepage
เวปไซดมอญที่มอญทํา เนื้อหาวาดวย “มอญ” ทกุแงมุม ครอบคลุมทั้งดานประวัติศาสตร ชาติพันธุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

ภูมิปญญา อาหาร การแตงกาย กฎหมาย ดนตรีนาฏศิลป ขาวสาร “เสียงรามัญ” และ กระดานขาวที่เปดรอความคิดเห็นของทุกทาน

www.Monstudies.com

http://www.Monstudies.com
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gek.·eb.jqW,eq·mnj (w>)

\zpjqÚcjDrjmn j
n.YS.njpiucj

aYn.YS.njpiucj kLÕcj×U;Õcjmnj siupjkLÕcj;Õcjeq·/
iutj sjHqN.·\pcj hiutj×Ud,m·cjdM·cja]k.eq· hW·ekcjSEu
hW·ekcjmicj \zpjqÚcjDrjmnj ×W·m·cjp:Y;Õcjeq· alEuelwj
hW·g·cja. gWicjefkj djHa×Ðr.Y a]k.;Õcjv,kW.njv,
d,hJubkjm·cjaerwjv, aKiukjkN.v,d,epÐ. ·m·cjeq·
s i ut j D .t jk : n j \ gk j  g ek. ·
l[,pv.qMtjmnjp·kjebÐ.njlikjmnj p:Y\zpjqÚcjDrjmnj
k W.n j /c jk : I m ic jqÒ ·r YkL Õc jlo m ip js i utjamjqwj
mnjpOukLÕcjebÐ.njlikj mnj bkja.rYdN.YebÐ.njlikjmnj
p:YtCYadiutjgW·SEuektj#.nj dÐnjmnjpOu gW·hJuaerwjmnj;iÕkjkjepcjcj
gW·deyjHdWkj mnjTtjtj aeK>cjmnjp:Y;Õcjeq·×W ·m·cjkJu
gW·SEuektjbJu$·gjH mipjtosiutjbWY mel.njr

d,tcjgu$jzuzbolmnjpOu
/iunjayukjv,aiutj
s i u t j
D.tjmnjv,hW·aiutja.$J
v,gWicjefkjgkUmnj
ek L · k L k j a .
v,pÐnjsW·lwj\zpjqÚcj
Drjmnj qWkjek.nj

soek.njeskjmnjgW· SkjktjlCtj a.likjmnj mcjmWY
aKiukjkN. eynj qN.cjmnj v,r·cjkEu piudj$·tYu v,qiucj
KN·pÐnjsW·lwj qWkjek.njsoek.njeskjmnjpOu eTkj kEud,mcjmWY
piunj\dpja.YkM.YzuzbolmnjpOubWYm¾ziuhjnkj mnjpOusiupjdM·cj;ÕcjqA.cjt·gjH
eTkjkEud,pÐnj#.njdÐnjbJu$· qWkj gkUpOuhW·gW·kLkj aKicjlMÕhj
mn jp O u p : Y ; Õc jeq ·$ · v,t ·elw j g i ut jgs.n jd M · c j
v·cjgkUmnjhW·gW·ekL·kLkj gW·totkjezN.jem.wj tiunja.
pOuSEuv,pOulPhJuaerwjeq·kEuv, pOud,hJuaerwjmnj kEuv,
klcjaerwjv, qÒ·tJkJu hW·tJkJu qJufaiutjgjHmnjmWY ehcjr
â

ek.njkLcjap>

×Uek.njdjHmNihj ek.njhW·tJv,gjHer. djHap> qCipOutipOu
×·W·m·cjalEuer. ek.njbkjgLY>lCtj ek.nj$·djHek.njv,
gjH;.·er. aiutjekN.tjd,m·cjdM·cjqMwjtYap>KWJÕ d,ducjap>KWJÕ
p[Yp[.·n.n.q.j titj×Uap>KWJÕ;ÕcjpliutjkLÕcjSEuap>KWJÕ;ÕcjbM·kj
aeK>cjqL,pW,hMY a.lP.jap>arcj /iunjap> S.njek.nj
kJuelwj mcjmWYek.njsEudN.a×Ðr.Yap>KWJÕhW·m.nj ek.nj$·gW·
a.gL·cjlEuer. bM·kjfiucjz. pliutjbl,kLEÕ gL·cjlEun.Ya.er.n.Y
aerwjtLpv.mnjpOuhJulwj siupjkLÕcjaKicjr tCY$·pOuek.njmnj
gmLiÕcj eTkjkEud,a.rJubcjap>arcjpOur v·cjroap>pOugW·ezN.jkEu
\zhtj gW·ezN.jkEuaes.njsr.Y gW·sEudN.ap>KWJÕm.nj djHt.l[iÕcjpOu
ek.nj$·qJufaiutjr qCipOu tipOu ap>KWJÕektjlwjt·gjH pOu
ek.njgmLiÕcjv·cjgW·vIq. v·cjgW·ek.·ekÊ.· duhje;.tj
duhjeq.YlPr·cj ek.ezN.jlPpm.njkEued·e;.tj ed·e;.tj
elwjlPeTYkEuek.ezN.j v·cjrogW·djHmWYgek.·mWYker.· tiucjpÒo
pOurnjtM· tCY$·pOueTkjkEud,kW.jdEukEusiupjr lPyH[ajzY

bJurupjas.qwjqueatj xkÒTgek.·eb.jqW,eq·mnj
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\pqn.mnjpOutCY$·

eScjspjkEusiutjD.tjlv.tjek.njgkUmnjpOulCEÕgjH
tCY$·pOuv.tjak.Yar.YtYupOump·kjT½,$. p:Ylikjpriucj
rmjq.cjmnjmWYw>pLnjgjHr ́

(1) tLpv.mnjpOulCEÕgjH gW·lwjkS·cja]k.alEu
aqIbM.tYu qMicjbm.t·tcjpÐiÕnjlwjkEudN.Y lCEÕgjHgW·djHqkiupjpN.nj
lECÕgjHgW·djHbL.YqMicj lCEÕgjHgW·djHas.B.ebÐ.njlikjtYu e;·lJsk.
lwjkEu]qnjgitu ezN.jmwjdM·cjgkUe;·t·tYu e;·kEukelcjp:EÕ
p:iÕkjgkUpOupLnjgjH pOudjHpUgiuljtLpv.pOuhJugjH pOudjHv,kLiÕhj
v,Kiuhjv,;iÕhjekkjmWYh. pOukelcjK[pjr·cjkJu ́

(2) tLpv.gkUmnjpOu gW·lwjkS·cja]k.alEu
aqIqMicjeq·t·tYu qMicjeq·t·tcjptiunjlwj kEudN.Y v,lCEÕgjH
gW·djHqMicjfnjfkj;Õcj v,lCEÕgjHgW·djHbL.YqMicjgW·sEudN.qNq±t;Õcj lECÕgjH
gW·djHas.B.ebÐ.njlikjtYu v,t·ezN.jem.wjdM·cj;Õcjeq·
$·elwj ×W·tobWYmgLiÕcjr /iunjqMicjalEuaqIeq·t· /iunjv,t·
hW·sEudN.kJuelwj gW·kS·cjgW·awEuqLÕcjtYu DwjqtimtitjbL,a.
wiutjekL·SJz.tielwj×W·r ́

gkUmnjpOup:YbM.et·kJu p:YkEu;Õcjeq·$·kJu qà,kLÕcjlwjtYu
atiucjbWYltUet·gjH ek.njmnjpOulCEÕgjH ducjyMÕmnjgjHgWefkjb[hj
gWicjefkjyMÕzkurjHhW·mWYtYu qWkjgkUmzBwpOugjH pOut·hW·ptJtYu
ezN.jem.wjdM·cj gkUv,tNhj ebÐ.·sdM·cjgkUv,tNhjt·gjH djHmNihj
/iutjkL·tCYkJuelwj mNihjt·gjHhiutj×Uyiukjlwjduhj a×Ðt
gunjt·tYu akWkjv,mmcjmWYlwjgkUmWYtYuhW·djHkJur Ó$·gjH
v,ek.jKosmNihjg[iÕcjcjtupjto v·cjrov,K[iÕtjtjr ́

gkUmnjpOumpdÐodM·cjp:YkEubM.et·kJu p:Y;Õcjeq·$·kJu

v,lECÕgjHhiutj×Uv,tajefkjduhjefkjgW v,t·ducjyMÕmnj
hW·g·cjkEugkUv,tNhjt·tJ d,ducjkerpjkLÕcjlwjkEugkU
v,tNhjt· gLiÕcjkEuqN.·tYu hiutj×Ud,ducjkerpjlwjgLiÕcjkEuqN.·gjHr
ek.njgkUmnjpOulCEÕgjHv.$jpv.percjSkjeS.·gjH;iÕnjl[
a.tYu gkUmnjpOuv,mgW·lwjb¡.YDl.YKiuhjhjt·gjH /iunjr
v,t·hW·pk.kJuelwj hW·gW·epN.tjsiutjtYu /iutj\dhtj\dpj
pv.×W·t·gjH v,t·sW·zYwiriytYu v,gs.njekL.nja.nkEu
wtj;iÕkjkjepcjcjr pUgiuljtLpv.bJu$·gjHdjHmNihjmWYtYC /iunjrv,
sutia.kEuelwj |pY×UkEuv,djHmNihjkL·qN.·kJur ́

ek.njmnjpOulCEÕgjH ktjlwjpv.sucj gW·lwjalEuaqI
kS·cjqLÕcjtYu wuitjSJmzBwpOukLÕcj×UlEu hW·gW·kUK[pjmWYq.jtYu

(1) mnj;ÕcjmnjpOue}t·et· lCEÕgjHv,t·epÐ.·lwjbM.tYu
pWmsutjduhjkEuek.njgkUmnjpOu ek.njgkUmnjbhUeq.t
v.$jpv.hW·mWY hJuw>tjekW·ekW· ́

(2) gkUmnjpOup:YkEu;Õcjeq·$· lCEÕgjHv,t·epÐ.·lwj
eq·t·tYu pWmsutjduhjkEuek.njgkUpOu mnjbm. bhUeq.t
pv.hW·mWY hJuw>tjekW·ekW· qJukEuhW·edL.·ebÐ.njewtjpelwjtYu
pWmsutjduhjkEu SJmzgkUmnjzkupLnjgjH tupjtov·cjropOuK[hj
pÐiÕnjltUak, kelcjpr,pr.tjsutjp:YmukjpOupLnjr

yW·pUgiuljtLpv.ek.njgkUmnjpOut· lECÕgjHgW·elpjlwj
kWtjsucjpv.qLÕcjawEu×·WkLÕcjtYuretjH

(1)  qWkjek.njgkUpOu v,pv.hW·mWYgjH v·cjropv.

gW·×W·kLÕcj
(2)  ek.njgkUmnjpOu v,lCEÕgjH DwjkLiÕhjKLcjhW·mWYtYu

bJurupjqÚcjm.jmWYesWkj mr×ukjkuE 59 w>  (sMtjtCY 13 gitum.j)
dN.Y B.tMiÅkcjTpHj ;’cjpTumjT.nI
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v·cjroDwjkLiÕhjKLcjgW·×W·kLÕcj
(3)  ek.njgkUmnjpOu v,lECÕgjH hJuhW·ektjewtj

hW·ducjt·gjH v·cjrogW·hJuektjewtje;·ducjkLÕcjgjH djHt.l[iÕcj
tLpv.gkUmnjpOuqJufaiutj v,m×W·kEukS·cj v,m×W·kEuawEut·r

\pqn.sEudN.lwjmtjek.njgkUmnjpOu /iutjpitcj$·
tLpv.mnjpOut· p·kjT½,sIp[,kEuaKicjhW·mWYr

k.lpercjpv.\pqn.ezN.jezN.jkÐEÕdjHkEugkUv,tNhj
t·gjH tLpv.gkUmnjpOu×·WaKicjtYu ebÐ.njeq.cjkl,kEu
;iÕkjkjepcjcj K[pjbs.r·cjvi

yW·pUgiuljtLpv.gkUpOumnjt· ×W·dM·cjp:Y;Õcjmnje}t·et·
kJu p:YkEu;Õcjeq·$·kJu et.jr·cjkEuaiutj dEukEuK[iÕtjpLiÕtjvi
gkUtirs¦.njmH ebÐ.njkEue;·aerwj B.q.mNihjmà,e;·t·
kLiÕhjm·cj$J

gkUbM. gkUgl. gkU±kkj gkUeq·t·gjHpUgiulj
tLpv. ek.njmnjpOu ebÐ.njT½,sIp[,kEutYu gW·djHmNihjkLiÕhj
mNihjKiuhjqM,hW·eqcj ek.njgkUmnjpOuelwj ywjrpUgiulj
tLpv.mnjpOu sW·estn. ebÐ.njT½,sIp[,kEuDwjKiuhjDwj|pY djHv,
sIkL,tupjqMhjkuEgkUv,tNhjkJur

ywjrhJuK[ê$.tupjpjmà, pUgiuljtLpv.ek.njgkU
mnjpOulCEÕgjH k.lgkUv,tNhjt· qucjes.Ysk. giutjgs.nj
ekL.nj$.tpjt, (w>) tpjeTcjr k.ld,ekL.njkemL.nj
qWkjgkUmzmimzkuT½,duhjtYu mWYlg>mjhW·y.tiunjgjH djHv,
melpjgLiÕcja.tYuaiutja. djHv,kLiÕhjgLiÕcj a.tYuaiutja.djH

v,awEuqLÕcjgLiÕcja.tYuaiutja.r
hiutj×Uek.njgkUmnjpOu melpjaiutja.kLiÕhjaiutj

awuEÕqLÕcjaiutja.tYueqjHm·cjSpOuv,w>tj v,pv.hW·mWY awEu
hW·mWYgjHtYu ekL.njmmikjkEumWYmWY leS.wjey.cjy.mH.r.
a.vikJudjHelpjr tLpv.mnjpOu lCEÕgjHpLnjekL.njdM·cjgek.·
tCY$· mpÐ·kEugek.·q.qn. gek.·qWkjgkU a.l·u
aiutjqJu kemL.njt·gjH hiutj×UpOulCEÕt·pãpY>gL.YhiutjK[pj
bË.r$.ea.nja.tYu kemL.njpOumekL.njpÐitj dM·cj\dhtj
gWicjkEugkUkLkjgjH v,mWYeku·.v,mWY hW·f[wjmnv,qÒ·tYu pWmpãTÒ,
pr,SJv,qÒ·t·gjH djHkLÕcjg[ikEugkUpOutYu gkUmnjpOud,lJul.j d,\p,
a.djHa. gkUv,tNhjt·r

Dwjt·gjHgW·pãTÒ,pr,SJpOugW·m.nja. hiutj×UpUgiulj
tLpv.mnjpOulECÕgjH bkjepN.njDwjk[.j mtW·g, (1) B.q.
(2) pv. (3) q.qn.mea.nja.tYu hiutjgjHr Dwjv,g,
v,Kiuhj aYg,aYKiuhjt·gjH a.rJuezN.jkLÕcjtYu gkUpOuhW·vIkLÕcjr

hiutjgjHr gkUmnjpOuv·cjgW·vIq.gjH petjHektjeswj
epN.njB.q. pv. q.qn. mnjpOu e}t·]thjtYu pOuekL.nj
a.mà, wYqNmnjpOukEumnjpOugjH e;·d,aiutja.elpjr

bJurupjqÚcjm.jmWYesWkj mr×ukjkuE 59 w>  (sMtjtCY 13 gitum.j)  dN.Y B.qirimcágl ;’cjq.grpurI
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ผมรักภาษามอญ

เร่ืองทีเ่ขียนข้ึนคร้ังนี ้ไดแรงบนัดาลใจมาจากความใน
ใจของ ด.ช.ฤษฐวัฏ อ่ิมศิลป หรือ กบ ซึ่งไดเขาเรียนภาษา
มอญที่โรงเรียนวัดมวง ต.บานมวง อ.บานโปง จ.ราชบุรี เมื่อ
พ.ศ.๒๕๔๔ ณ เวลานี้ ทางโรงเรียนก็ยังดําเนินการสอน
ภาษามอญอยางตอเนือ่ง โดยเชญิอาจารยสมุน เตีย้เย และ
อาจารยนิคร มัฆมาน อดีตอาจารยสอนภาษามอญกรม
ยุทธ ศึกษาทหารบกเปนวิทยากร อาจารยทั้งสองเปนชาว
ไทยเชื้อสายมอญ อยูในตําบลคุงพยอม ซึ่งเปนชุมชนที่ใกล
เคยีงกับโรงเรียนวัดมวง

ภาษา เปนเอกลักษณที่ โดดเดนของแตละชนชาติ
แสดงถึงอารยธรรมและความยิ่งใหญ ชนชาติที่มีภาษาเปน
ของตนเอง ไมตองหยิบยืมภาษาของใครมาใช ยอมเกิดความ
ภาคภูมใิจ เปนศักดิศ์รีของชนชาตินั้น ๆ

มอญ เปนชนชาติที่มีภาษาเปนของตนเอง และยังฝง
เหงาของภาษารวมทั้งวัฒนธรรมดานอ่ืน ๆไวในดินแดนแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ดงัปรากฏใหเหน็จนถงึปจจบุัน

“สิ้นแผนดิน แตไมสิ้นชาติมอญ” เปนคําพูดที่คน
ไทยเชื้อสายมอญยังรูสึกอบอุนอยูในหัวใจ เพราะบนแผนดิน
ไทยนี ้ไมมีการทําลายเผาพันธุ มีแตสนับสนุนใหอนุรักษและ
สืบทอดใหคงอยู เปนสีสันหรือดอกไมหลากสีในสังคมไทย
ดํารงอยูอยาง เทาเทียมกันดวยหลักคุณธรรมและเคารพใน
สิทธิมนุษยชน ดังนั้นชาวไทยเชื้อสายมอญจึงพูดภาษามอญ
และเรียนภาษามอญกันไดในชุมชนโดยไมถูกกีดกัน ทั้งยัง
สามารถบรรจุการเรียน การสอนภาษามอญลงในหลักสูตร
ทองถิ่นไดดวย

การจัดการเรียนการสอนภาษามอญในโรงเรียน ผู
สอนจะตองปลูกฝงคณุคาของภาษาใหแกเดก็กอน ใหเดก็เกดิ
จิตสํานึกในคุณคาภาษาของชนชาติ ให เขาไดเขาใจและ
ซาบซึง้ ในความเปนไทยทีม่เีชือ้สายมอญ เขาจะตองพดูภาษา
แม หรือ MOTHER LANGUAGE ได ทักษะทางภาษาม ี๔
ทักษะ คือ ฟง พูด อาน เขียน ตามลําดับ สองทักษะแรก คือ
ฟงและพูด เด็กไดเรียนรูจากครอบครัวมากอนแลว สวน อาน
และ เขียนนั้น เมื่อกอนโนนเด็กชายเรียนที่วัด ปจจุบันการจัด
การ ศกึษาไดเปล่ียนแปลงไปกจิกรรมการเรียนรูมมีากมายและ
หลากหลายเด็กๆ ไมมีเวลาเรียนภาษามอญที่วัดแตเรียนที่
โรงเรียน โดยจัดเปนหลักสูตรทองถิ่น หากครูในโรงเรียนไม
สามารถสอนได กเ็ชญิภูมปิญญาในทองถิน่เปนผูสอน อาจเปน
พระสงฆหรือฆราวาสกไ็ด

ส่ิงสําคัญในการจัดการเรียนรู ผูสอนจะตองมีวิธีการ
สอนหลายรูปแบบ สรางบรรยากาศใหสนุก มีส่ือการสอนที่
หลากหลาย นอกจากบตัรคํา บตัรภาพ แถบประโยค การแสดง
ทาทาง บทบาทสมมุต ิเพลง นิทาน เลาเร่ือง เกม ก็ควรใชส่ือ
ทางเทคโนโลยียุคใหมดวย ไดแก VCD เปนตน การอธบิายให
ความรูแกผูเรียนจะตองคํานึงถึงวัยและศักยภาพ เด็กเล็กมี
สมาธใินการฟงส้ัน จงึควรบรรจเุนือ้หาใหเหมาะกบัเวลา เพือ่ให
เด็กเกิดทักษะก็ตองใหมีการปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแลว ผูสอนจะ
ตองรูวาเด็กมีความรูความเขาใจและความสามารถเพียงใด
ก็ตองทดสอบ ตามที่ ไดกลาวแลววา ผูสอนจะตองสราง
บรรยากาศการเรียนรูใหสนกุ ใหผูเรียนรักการเรียน ไมรูสึกเบือ่
หนาย การจัดการเรียนรูจึงควรแบงเปน ๓ ชวงที่สําคัญ คือ

ชวงท่ี หน่ึ ง ใหความรู  ผู สอนจะตองใช ส่ื อให

ด.ช.ฤษฐวัฏ อ่ิมศิลป  (กบ)
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เหมาะสม รวมทั้งสีหนาทาทางและน้ําเสียงดวย ใหเด็กมี
อารมณรวมและกิจกรรมประกอบกัน เชน ใหออกเสียงหรือ
แสดงทาประกอบ

ชวงท่ีสอง ใหฝกปฏบิตั ิโดยนําความรูจากชวงทีห่นึง่
มาใชใหเกิดทักษะหรือความชํานาญ การฝกปฏิบัติกิจกรรม
ควรบูรณาการเขากับวิชาอ่ืน เชน ศิลปศึกษา ใหเด็กไดสนุก
ผอนคลายอารมณใหสบาย ไมเครงเครียด เชน สอนพยญัชนะ
k ใหเด็กประดิษฐตัวอักษร k ตามความคิดสรางสรรคของตน
ถาหากเด็กเรียนไดหลายตัวแลวก็ใหเขาประดิษฐตัวอักษรที่
กําลัง เรียนอยูนัน้กบัอักษรตวัอ่ืนทีต่นชอบ หากเรียนประสมคาํ
อาจใหวาดภาพคนหรือสัตว พดูออกมาเปนคําพดูทีต่นตองการ
หรืออาจจะประดิษฐชื่อของตน ชื่อผลไม ดอกไม ถนน แมน้ํา
หรือ ชื่อดาราที่ตนชื่นชอบก็ได เด็กจะรูสึกสนุกมาก เมื่อเสร็จ
แลว ก็นําผลงานไปติดไวที่บอรดหรือปายประกาศ เด็กจะ
วิจารณเปรียบเทียบกันเองวาของใครสวยกวา เทหกวา คราว
หนาก็จะมกีารปรับปรุงพัฒนาผลงานของตนตอไป

ชวงท่ีสาม ประเมินผล ทุกคร้ังที่ใหมีการเรียนรู
หรือทําการสอนจะตองทําการประเมินผล อาจใหเด็กเลนเกม
แขงขันกันก็ได ไมจําเปนตองใชแบบทดสอบเสมอไป ผลงาน
ในชวงที่สองและผลการเรียนในชวงที่สามควรเก็บเขาแฟม
เมือ่ส้ินสุดการเรียนแตละปควรเย็บเปนเลมเขาปกใหสวยงาม

สําหรับชมุชนคนไทยเชือ้สายมอญทีไ่มคอยพดูภาษา
มอญในครอบครัวหรือในชุมขนแลวนั้น โปรดแลหลังดูซี !
เมือ่รุนปูยา ตายาย ของเรายงัพดูภาษามอญกนั ใชภาษามอญ
กันในชุมชน ใครเลาทําใหภาษามอญลมสลาย วิญญาณของ
บรรพชนเราตองเศราสลด ตื่นเถิด ชวยกันฟนฟูภาษามอญ
ใหกลับคืนมา พูดมอญกันในครอบครัว ทางโรงเรียนตองชวย
อีกแรงหนึง่ โดยเสนอภาษามอญวันละคําทีห่นาแถว เสนอแลว
ติดไวที่ บอรดหรือปายประกาศให เด็กได เห็น ไดซึมซับ
ทั้งสัปดาห ตลอดสัปดาหก็ได ๕ คําแลว หนึ่งเดือนก็จะได
ประมาณ ๒๐ คํา เย็บเลม ทําปกใหสวยงาม นําไปเก็บไวที่
หองสมุด ใหเด็กไดอานศึกษาทบทวน สองทักษะแรกที่เปน
การฟงและพูดนี้ จําเปนตองเขียนเปนภาษาไทย เชน โมด
แปลวา ตา เขียนใสกระดาษ A4 เต็มแผนหรือคร่ึงแผนก็ได
แตตอนเสนอหนาแถว ควรเขียนใสกระดาษแข็งสี เขียนดวย
ชอลค ขนาดของแผนและตัวอักษรใหนักเรียนในแถว เห็นได
ชัดเจน ขอใหฟนฟูภาษามอญใหกลับคืนมา รักษาความเปน
ไทยเชื้อสายมอญไวใหได แลวอยาลืมบอกปูยา ตายายวา
“ลกูหลานพูดมอญไดแลว”

พอแมไทยเชือ้สายมอญหรือมอญเมอืงไทยบางคนไม
สนบัสนนุใหลูกเรียนภาษามอญ เพราะเรียนแลวไมรูจะเอาไป
ทําอะไร ขอใหทานคิดใหดี เกิดเปนคนฉลาดอยางเดียว
ไมพอ แตตองเปนคนเจาปญญาดวย การทองเที่ยว
สนับสนุนใหทุกชุมชนอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของตนไว
คนไทยมหีลายเชือ้สาย มอญเปนเชือ้สายหนึง่ทีม่ภีาษา ศลิปะ
วัฒนธรรม ประเพณทีีโ่ดดเดนเปนของตนเอง ใคร ๆ ก็อยากฟง
อยากเหน็ภาษามอญ ใครๆ กอ็ยากล้ิมลองอาหารมอญ อยาก
เห็นการละเลนผีมอญ สะบามอญ แตงกายแบบมอญ วิถชีีวิต
มอญ รําผีมอญ บวชนาคมอญ งานศพมอญ สวดมนตมอญ
เปนตน ขอใหรวมแรงรวมใจกบัหนวยงานทองถิน่ จดัเปนแหลง
ทองเที่ยว ม ีHOME STAY ดวย แลวเราจะไดคําตอบไหมวา
เรียนภาษามอญแลว จะเอาไปทํา อะไร

คําตอบที่สําคัญอีกคําตอบหนึ่ง ก็คือ ศักดิ์ศรี การ
อนุรักษ ฟนฟ ูสืบทอดมรดกของชนเผาหรือชนชาติของตนนั้น
เปนการแสดงใหเห็นประจักษถึงวัฒนธรรม ประเพณ ีภาษา
ตลอดจนความเจริญรุงเรืองของเผาพันธุ มีความภาคภูมิใจ
และเปนศกัดิศ์รี คนเราเกดิมามบีทบาทและหนาทีห่ลากหลาย
การสืบสานภาษาใหคงอยูเปนหนาทีห่ลักอันสําคญัของคนทกุ
เผาพันธุ แมวาเราตองพัฒนาตัวใหทันตอความเจริญทาง
เทคโนโลยี และความกาวหนาทางดานตางๆ ของสังคมโลก
สามารถพดูไดหลายภาษา แตภาษาแมหรือภาษาของเผาพนัธุ
เราตองเชดิชู

ขอใหคนไทยเชื้อสายมอญรวมแรงรวมใจกันสืบทอด
ภาษามอญและมรดกดานอ่ืน ๆไวใหมั่นคง ดํารงอยูตลอดไป
ดังคําพูดที่วา “สิ้นแผนดิน แตไมสิ้นชาติมอญ” เราอยูใน
แผนดินไทยซึ่งเปนแผนดินเกิด แตความเปนมอญในเชื้อสาย
ของเรายังไมส้ิน ยังมีอยูตอไป สวนแผนดินมอญจะไดกลับ
คืนมา ใหคนมอญในแผนดินมอญไดครอบครองเมื่อไรนั้น
GOD KNOWS เพราะชนชาติมอญเปนคนที่เครงครัดในพระ
พทุธศาสนา เชือ่ในกฎแหงกรรม

เอา ! ขอยอนกลับมาเร่ืองการจัดการเรียนการสอนอีก
นิด เทาที่ทราบ มีจัดกันหลายแหงในชุมชนมอญ ไดแก
บางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, พระประแดง
สมุทรปราการ, หนองฉาง อุทัยธานี, บานโปงและโพธาราม
ราชบุรี, สามโคก ปทุมธาน ีขอใหสรางบรรยากาศการเรียนให
สนกุ และตอ งไมลมืการปลกูฝงคุณคาของภาษามอญและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมอญไวกับเด็ก หลังจากการสอน
เสร็จส้ินแลวควรใหเดก็ประเมนิตัวผูสอนดวย โดยใหเดก็เขียน
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ความในใจออกมา เพือ่ผูสอนจะไดนําไปปรับปรุงตนเอง จึงขอ
จบเร่ืองนีด้วยความในใจของ ด.ช.ฤษฐวัฏ อ่ิมศลิป ซึง่เปนทีม่า
ของชื่อบทความ ดังนี้

ความในใจ
สําหรับการเรียนการสอนอยูในเกณฑที่ดีมาก ทั้งครู

และพระที่มาสอน การสอนแตละบททั้งพูดทั้งแสดงทาทาง
ใหเขาใจความหมายไดงายข้ึน ผมคิดวาการเรียนภาษามอญ
เปนการเรียนที่ไมผิดอะไรและทาํใหผมเขาใจไดหลายภาษา

การเรียนภาษามอญ ทําใหผมพดูภาษาอ่ืนในสําเนยีง
ที่เหมือนเจาของภาษา

บรรยากาศ บรรยากาศคอนขางดมีาก รมร่ืน กลางหมู
แมกไมจํานวนมาก

ส่ือการเรียน เปนส่ือที่เขาใจงาย
ผมขอจบเพียงเทานี ้ผมรักภาษามอญ

ผลการแขงขันเกมมอญสมองไว
งานวันรําลึกชนชาติมอญ คร้ังที่ ๕๙

วันเสาร-อาทิตยที่ ๑๑–๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
ณ วัดบึงลาดสวาย  อ.บางเลน  จ.นครปฐม

....................................................................................
อันดับท่ี  ๑  ด.ญ.วิชญา กรุยพันธ

ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
อันดับท่ี  ๒ ด.ญ.นาตยา อินทรกรุงเกา

ทุนการศึกษา ๗๐๐ บาท
อันดับท่ี  ๓ ด.ช.วีรวัตร กันสืบสาย

ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท
เด็กเขาแขงขันจํานวน ๑๐ คน อันดับที่  ๑-๓

ไดคะแนนเต็มทั้ง ๓ คน แตกตางกันที่เวลา สงกอน หลัง
เทานัน้

สรุป เด็กที่ เขาแขงขันทุกคนสมองไว เสร็จทัน
เวลาทีก่าํหนดและไดคะแนนอยูในเกณฑสูง
...................................................................................

ผลรางวัลสลากผาปาการศึกษา
al.BjbZov,md,m.YgmLi’cj p:YqÚcjm.jmWYesWkj

...................................................................................
รางวัลที่ gNnjl.Bj โทรศัพท fucj
1. 9022 eT.nja·cj 06-3547196
2. 0580 - 04-1150531

5573 นางบรรจง ทาทราย 09-6866546
3. 0283 mipÒobu kW.njmuhjn.cj 05-1105720

5795 SJtupj kW.nj 01-3018474
9111 miqzcjem.wj kW.njtÒquiKj 09-1310557

ปลอบใจ  q:I’kjsiutj
1. 1792 n.Yem[.wjeT.njkW.njh·cjg>mj 05-0714378
2. 1945 n.Yewnj kW.njtÒ·]zY 05-1675758
3. 2138 นางปญญารัตน รําพึงวร -
4. 2178 นางมาลี ณ นคร อยุธยา 035-728272
5. 3503 นางสาววาสนา -
6. 3944 นางสาวสมใจ -
7. 5717 n.YS.nj kW.njmh.S.Y -
8. 8586 นางปทมา นอยเอียด 034-822412
9. 8649 นางละเอียด แสงทนต 09-2321386
10. 9272 นายสมบุญ แกวรุง 01-4558865

รายนามผูบริจาคทุนพิมพวารสาร “เสียงรามัญ”
๑. นายบุญสง โคมลอย ๑,๐๐๐ บาท
๒. นายบอน บรรจุน ๒,๐๐๐  บาท
๓. นายสุภาพ ลือขจร ๑,๐๐๐  บาท
๔. นายกิตติ วรกุลกิตติ ๑,๐๐๐  บาท
๕. นาวาเอกเพิ่ม กรอบทอง ๕๐๐ บาท
๖. นายปริญญา กุลปราการ ๓๐๐ บาท
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ชื่อ yM’ .........................................นามสกุล yM’gkU .............................................อายุ ayukj .................ป qN.·
ที่อยู dN.Ypl·cjlikj เลขที่............หมูที่...........ซอย.......................ถนน.........................ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย............................
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ใบสมัครสมาชิก
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วันรําลึกชนชาติมอญ (ตอจากหนา ๑)
ดวยวัฒนธรรมประเพณีพื้นบาน ทั้งทะแยมอญ

ลูกทุงมอญ มอญรํา สะบาบอนของเจาภาพชุมชนวัดบึง
ลาดสวาย จ.นครปฐม สวนสะบาทอยนั้น มาจากหลายถิ่น
สตริงมอญ ของนกัศึกษามอญหงสาวดี มอญรําเกอืบจะทกุ
ลุมน้ํา นิทรรศการ วีดีทัศน  โหน และกลองยาวจากบานเสา
กระโดง จ.อยุธยา เกมมอญสมองไวของบานโปง นับวาการ
แสดงลนหลามคับคั่งเวที

เปนที่สนใจของส่ือมวลชน ผูรวมงานก็มาจากทั่ว
ประเทศ กวา ๑๐ จังหวัด รวม ๑,๐๐๐ คน แตเมื่อจบงาน
ทางเจาภาพบนอยูอยางเดยีวคอื อาหารโรงทาน และกบัขาว
สดยังเหลือ ทําใหบรรดาแมครัวใจเสีย คิดวาอาหารไม
ถูกปาก ที่ไหนได อาหารทั้งอรอย หลากหลาย และลนเหลือ
คนที่สูไมไหว ตองถอยไปกอน คือคนกินครับ ไมใชแมครัว

ตั่งกุนแจะโหนกระอาว แจะแหมบหนิฮ
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เฉลยปญหาฉบับท่ีแลว (01)
คําตอบ: เจดียมอญวัดทายเกาะ จ.ปทุมธานี
ปญหาทายเลม (02)

สําหรับปญหาทายเลมฉบับน้ี ซึ่งเปน
ฉบับท่ีสองแลว คราว น้ีเปนปญหาท่ีเกีย่วของกบั
ประเพณีแหโหน (ธงตะขาบ) ในชวงเทศกาล
สงกรานต  ปญหามีอยูวา

@ โหน  หรือธงตะขาบน้ั น แต เดิม
บริเวณหางดานลาง ใชวัสดุอะไรทําภูหาง

รู คําตอบแล วเขียนส งมาได เลย จะเปน
ไปรษณียบัตร จดหมาย หรือสงดวยตนเองตามที่อยู
ดานในเหมอืนเดมิครับ

ของรางวัล  เปนเส้ือยืดลายมอญ มีดวยกัน
๓ รางวัล หากมี ผู ตอบถู กมากกว า ๓ ท าน
จะใชวิธจีับสลาก และจะจัดสงของรางวัลถึงบาน

หมดเขตรับคําตอบ  ๑๐  พ.ค.  ๒๕๔๙

ช่ือ-ที่อยูผูรับ


