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๔. เพื่อสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรร   และการมีสวนรวมในกิจ
    กรรมของหมูคณะ

แหมะเหงอระอาว mCE’ra o

สวัสดีครับทานผูอานที่เคารพรัก และคิดถึงยิ่ง แมเรา
จะมโีอกาสไดมาพบกนันอยไปสักนดิ ดวยสภาพทางเศรษฐกจิ
และภาระหนาที่ของบุคคลากร ที่พรอมยอม ทุมเทจับงานที่ไร
คาตอบแทน สามารถเสียสละเวลามาคนควาขอมลูเอกอุ และ
จับปากกาขีดเขียนใหเรียงรอยกระทงความ จนไดเนื้อหาที่
กระชบักนิใจ ส่ือสารกนัถงึมวลสมาชกิและผูสนใจตดิตามขาว
สาร ดังทานไดประจักษอยูในมือขณะนี้แลว นั่นยอมมิใชเร่ือง
ทีง่ายนกั

แมวาเราจะมอิาจพบปะกนัเปนประจาํไดทางหนาวาร
สารขาว “เสียงรามญั” ทวาเรายงัมอีีกชองทางหนึง่ทีจ่ะ สามารถ
พบปะ พูดคุย และส่ือสารถึงกันไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง นั่นคือ
การตดิตอกันทางอินเตอรเนต และ จ.ม.อีเล็คทรอนิกส

www.monstudies.com
VoiceofMon @ yahoo.co.th
ทุกทานสามารถบริโภคขาวสารไดเต็มอ่ิม รวมทั้งยัง

สามารถเปนสวนหนึ่งของการส่ือสารนี้ ทั้งในฐานะผูรับสาร
และผูสงสาร ใหสอดคลองกบัยคุสมยัของระบบเทคโนโลยสีาร
สนเทศนของโลก IT ยุคปจจบุัน

เมือ่โลกหมนุไปขางหนา เหลาเราชาวไทยเชือ้สาย มอญ
ดจุอณเูล็ก ๆ  บนผิวโลกใบนีก้ย็อมตองหมนุตาม

แลวเราคงไดพบกนัทีจุ่ดหมายปลายฟา tiucjpko

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙
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พระอะเฟาะ: เทพกวีของชาวมอญ
(ตอนที ่๒)

การเกดิข้ึนของวรรณกรรมเร่ืองใด ๆ  นัน้ มไิดผุดข้ึนเอง
จากความวางเปลา หากกําเนิดข้ึนบนฐานความจริงของชีวิต
และสังคมทีแ่วดลอมหรือรวมสมยักนั โดยกวีไดใชเปนขอมลู มี
ธงนําคอืความคดิ และอาศยัความเชีย่วชาญชํานาญศลิป รอย
เรียงใหเกดิเปนวรรณกรรมเร่ืองตาง ๆ ข้ึน การอานวรรณกรรม
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ จงึตองอานใหละเอียด เพราะนอกจากจะได รับ

รสแหงความเพลิดเพลินแลว  ยงัอาจมองลึกลงไปไดถงึตนตอ
หรือเหตแุหงการสรางวรรณกรรมเร่ืองนัน้ ๆ  ได อีกดวย

พระอะเฟาะ ไดฟง ด ูรู เหน็ และประสบกบัตนเองใน
สมยัทีเ่มอืงหงสาวดแีละรัฐมอญเกดิกลียคุ  มกีารกดข่ีขมเหง
การแยงชงิ การกอบกูเอกราช การพยายามยือ้ยดุอํานาจ ความ
พาย แพ  บบีคัน้  และความยบัเยนิสูญเสียของชาวเมอืงหงสาวดี
เมาะตะมะ และเมอืงมอญอ่ืน ๆ  ความทกุขของชาวเมอืงเปน แรง
ผลักใหทานตองแตงเร่ืองตาง ๆ  ไวมากมายนบัเปนรอยเร่ือง ทัง้
เร่ือง ทางศาสนาในฐานะที่เปนธรรมทายาท และประมขุของ
สงฆในวัด และเร่ืองทางโลก สําหรับเปนแนวทางใหความรูความ
คดิ แกคนมอญและชาวบานทั่วไป ไดมกีําลังใจตอสูกบัการมี
ชวิีตอยูทามกลางความทุกขยาก และสภาพจริงของบานเมอืง
ซึง่เร่ืองทีท่านแตงไวมมีาก กระทัง่กลาวกนัวา วรรณกรรมมอญ
สวนใหญทีม่ ีอยูในปจจบุนันี ้(ยกเวนเร่ืองทีเ่พิง่แตงใหม) ลวน
เปนผลงานของพระอะเฟาะ และ Halliday เขียนไวในวารสาร
สยามสมาคม ฉบบัพมิพรวมเลม vol.๑ ค.ศ. ๑๙๐๔-๑๙๒๔ วา
the monk of Aswo is credited with the authorship of a
great many of the Mon books

บางคนทีไ่ดฟงเร่ืองราวของพระอะเฟาะ อาจคดิวาเปน
เร่ืองเหลือเชื่อที่พระรูปหนึง่จะแตงหนงัสือไวไดมากมายขนาด
นัน้ และเหตกุารณทีเ่กดิกบัทานและชาวหงสาวดแีตกอน กร็าว
กบัเปนเร่ืองแตงหรือนยิาย แตหากคดิอีกท ีเรากอ็าจเคยฟงเร่ือง
จริง บางเร่ืองทีย่ิง่กวาเร่ืองแตง เชนเดยีวกนั เร่ืองราวของพระ
อะเฟาะและชนมอญในอาณาจกัรมอญ เมือ่ปลายพทุธศตวรรษ
ที๒่๔ นัน้เปนเร่ืองจริง ทีม่หีลักฐานปรากฏอยูมาก และแมบาง
เหตุการณเปนเร่ืองเลาที่อาจกอใหเกิดความสงสัย แตกม็เีคา
ความจริงอยูในเร่ืองนัน้ ๆ เชน ตวัอยางการตดันิว้มอืของพระ
อะเฟาะ เร่ืองทีเ่ชือ่ไดกค็อื นิว้มอืบางนิว้ของทานถกูตดัในชวง
วิกฤตของชีวิต แตใครตัด ตัดทําไม และตัดนิ้วใดบาง เปน
ประเด็นที่ยังสับสน เพราะเร่ืองที่เลาสืบตอกันมาและที่เขียน
ไวในเอกสารหลายฉบบัขัดแยงกนั เชน บางกว็า สามารถบอกได
เชนกันวาเปนผลงานของกวีทานเดียวกัน เพราะกวีมักจะทิ้ง
ความเปนตวัตนไวในวรรณกรรมทีต่นแตง และหากอานละเอียด
กจ็ะสังเกตไดไมยากนกั

วรรณกรรมทีเ่ปนผลงานของพระอะเฟาะ เทาทีม่หีลัก
ฐานในปจจบุนันัน้มนีบัรอยเร่ือง แตจะยกตวัอยางบางเร่ืองทีแ่ตง
สําหรับชาวเมอืงหงสาวดแีละชนมอญในอาณาจกัรมอญทัง้สาม
เมือ่หลัง พ.ศ. ๒๒๘๓    ดงันี้

เร่ืองโลกสิทธ ิ(el.kqid¯i) แตงเมือ่ จ.ศ. ๑๑๐๒

คัมภรีใบลานภาษามอญเร่ือง “โลกสทิธ”ิ รจนาโดยพระอาจารยอะเฟาะ
เม่ือหลายรอยปกอน ปจจบันมีการคดัลอก จดจารกันแพรหลาย และเปน
ตําราในการดาํเนินชีวติของชาวมอญ (สมบัตวิัดมวง อ.บานโปง จ.ราชบุรี)
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เร่ืองสองกนิรี (eKN.wj/.)  ไมระบุปทีแ่ตง
เร่ืองโลกวินยั (el.kwinY)
เร่ืองมาฆ หรือเมฆสร (m.G m.G.]q)
เร่ืองสิริสงสา (qiriq·cjq.)
เร่ืองเกยีจครานส่ี (lN’hjpnj)
เร่ืองวรวงส (wrwcjq)
เร่ืองเนมรีาช (qMJn.Ymi)
เร่ืองโภคเรน (eB.gernj)
เร่ืองพระนางภิมมา หรือ พระนางภิมมาขอขมาพระ

พทุธองค (qMJBim?.)
เร่ืองสังคทา (qcjgd>)
เร่ืองสิวิ (qiwi)
เร่ืองรัตนปชโชต ิ(rtnpezZ.tj)
เร่ืองราชวงศ  (r.z.w·q) แตงเมือ่ จ.ศ. ๑๑๒๘
เร่ืองนยัสมทุรี (ny[qmuÂdI) แตงเมือ่ จ.ศ. ๑๑๓๐
เร่ืองปารมกีาร หรือ สรางบารม ี(p>rmIk.nj) แตงเมือ่

จ.ศ. ๑๑๓๘
เร่ืองหตัถปิาละ (hti̧p>l) แตงเมือ่ จ.ศ. ๑๑๓๘
เร่ืองชยัทตั (zydtÐ)
เร่ืองเศรษฐสีอนลูก (eqTIewtjek.nj)
และ เร่ืองอันตรธานหา  (ad>njmqunj)

เปนตน
วรรณกรรมเหลานี้ พระอะเฟาะแตงภายหลังที่ เกิด

วิกฤตข้ึนใน บานเมอืงของทาน ทานและชาวหงสาวดีจํานวน
หนึ่งจึงไดพากันหนีออกจากกรุงหงสาวดี ไปตั้งหมูบานและ
สํานกัสงฆทีย่งัชนบทชานเมอืง ซึง่พนเขตอิทธพิลทีท่หารพมาจะ
เขาโจมตไีด

ไมมใีครรูแนชดัวา พระอะเฟาะมรณภาพเมือ่ใด เพราะ
ไมมีการบันทึกอัตชีวประวัติของทานเอาไว แตจากหลักฐาน
วรรณกรรมของทาน คาดวานาจะมอีายอุยูจนถงึรัชกาลที ่ ๑ แหง
กรุงรัตนโกสินทร   ซึง่เปนชวงเวลาทีค่นมอญจํานวนมากอพยพ
มาทางตะวันออกสูประเทศไทย และเขามาตั้ งหลักแหลง
อยูในหลายเมอืง ซึง่ตรงกบัปลายสมยักรุงศรีอยธุยา ตอสมยั
กรุงธนบรีุและสมยัรัตนโกสินทร ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระ
พทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช รัชกาลที ่๑

ดอกไมหลากสบีานสะพร่ังท่ีจนัทบุรี (ตอจากหนา ๑)

เมื่อวันที ่๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ ที่ผานมา ศูนย
อนุรักษฟนฟูภาษาในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพือ่พฒันาชนบท มหาวิทยาลัยมหดิล  รวมกบัสํานกั
งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ภาค) เปนเจาภาพจัด
สัมมนาเชงิปฏิบตักิาร เร่ือง การเตรียมความพรอมในการพฒันา
การเรียนการสอนกลุมชาตพินัธุตามแนวทางอนรัุกษฟนฟภูาษา
ณ โรงแรม นวิ แทรเวิล ลอรด อําเภอเมอืง จงัหวัดจนัทบรีุ  ผูรวม
สัมมนา ประกอบดวย ผูแทนชมุชน ครู ผูอํานวยการโรงเรียน
และผูอํานวยการหรือผูแทนผูอํานวยการสํานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาจงัหวัดทีม่ชีมุชนชาตพินัธุ ลัวะ (ละเวือะ) จากแมฮองสอน
ญัฮกุร (ชาวบน) จากชัยภูมิ โซ (ทวืง) จากสกลนคร มอญ
จากราชบุรี-สมุทรสาคร ลาวคร่ังจากชัยนาท และชอง จาก
จนัทบรีุ   รวม ๖๐ คน

จุดมุงหมายของการจัดสัมมนา เพื่อใหตัวแทนและผู
เกี่ยวของแตละกลุมไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการ
ทํางานพัฒนาการศึกษาสําหรับชาติพันธุ แสวงหาเครือขาย
ความรวมมอื  วางแผนดาํเนนิงาน  และเตรียมการแกไขอุปสรรค
ปญหา ทีอ่าจจะเกดิข้ึนระหวางการดําเนนิงาน

การสัมมนาคร้ังนี้  ไดอภิปรายกันในหลายประเด็น
เฉพาะประเด็น ทําไมตองอนุรักษฟนฟูภาษาและวัฒนธรรม
ชาตพินัธุนัน้ ผูจดัมอบใหนายองค บรรจนุ เปนตัวแทนกลุม
มอญ ข้ึนพูดบนเวทีดวย ในชวงทายของการสัมมนา ซึ่ ง
เปนการวางแผนดําเนินงานตอไปนั้น ผูอํานวยการโรงเรียน
วัดมวง นายเตรียมชัย ในฐานะผูแทนกลุมมอญ ไดเสนอ
การจดัทําโครงการอนรัุกษฟนฟ ูภาษามอญในชมุชนบานมวง-
คุงพยอม โดยการประสานรวมมอืกนัของ ๔ องคกรในพืน้ที ่ไดแก
สถานศึกษา (เชน โรงเรียนวัดมวง) สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาราชบุ รี เขต ๒ วัด และ ชุมชนมอญในพื้ นที่  ทั้ งนี้
มหาวิทยาลัยมหดิล และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จะเขามาเปนพี่ เล้ียงในการดําเนินโครงการกระทั่งสามารถ
จดัการเรียนการสอนในโรงเรียน และมคีวามสําเร็จยัง่ยนื สวนผู
ประสานงานและยกรางโครงการนัน้ ทีป่ระชมุมอบใหโรงเรียน
วัดมวง อาจารย อําไพ มัฆมาน  และ ผู ใหญสอางค
พรหมอินทร  เปนผู จัดทําเอกสารและยกรางเอกสาร
โครงการวิจยั

บุษบา ประภาสพงศ 
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ดวยอาลัย (ตอจากหนา ๑)

พอคาประชาชนชาวบานบางขันหมาก อ.เมือง
จ.ลพบุ รี ไดรวมกันจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครู
โพธิธรรมธารี อดีตเจาอาวาสวัดโพธิ์ระหัตข้ึน โดยภายในงาน
เนื่องแนนดวยลูกศิษยลูกหา และผูที่ เคารพรักทานพระครู
โพธธิรรมธารี ดวยเมือ่สมยัที่ทานยงัมชีีวิตอยูนั้น ทานไดสราง
แตคณุงามความด ีอบรมกลุบตุรกลุธดิา ทัง้ยงัเปนทีพ่ึง่ในยาม
ยากของชาวบานทัว่ทกุสารทศิ ไดบกุเบกิพฒันาส่ิงกอสราง ยงั
ความเจริญมาสูวัดและชุมชนอยางนาชมเชยยิง่

ภายในงานดังกลาว บรรดาลูกศิษยลูกหาและผูที่
เคารพรักศรัทธาตางเสียสละแรงกายแรงใจ รวมกันจัดงาน
ดังกลาวข้ึน เพื่อสงทานไปสูภพภูมิอันประเสริฐ เปนการ
รําลึกถึงคุณงามความดีแดทานเปนคร้ังสุดทาย พิธีการตาง ๆ
ภายในงานลวนกระทําอยางพิถีพิถัน และสมเกียรติ ตาม
ธรรมเนียมมอญอยางโบราณ สมดังที่ทานอดีตเจาอาวาส
เคยกระทําตนเปนเยี่ยงอยาง ทั้งยังไดปลูกฝงใหชาวบาน
รวมกนัการอนรัุกษสืบสานส่ิงดีงามเหลานัน้เอาไวสืบไป

บานสงกรานต (ตอจากหนา ๑)

อยางยิง่ใหญ ไดแก ขบวนแหหงส แหโหน (ธงตะขาบ)
สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผูใหญ ปลอยนก ปลอยปลา ค้ําโพธิ์
กวนกะละแม ขาวแช การละเลน ไดแก ทะแยมอญ รํามอญ
สะบา เปนตน ตามประเพณีสงกรานตของมอญ ในหลาย ๆ
ชุมชนทั่ วประเทศ อาทิ  สามโคก บ านโป ง โพธาราม

บานเสากระโดง (อยุธยา) กระทุมมืด บางเลน ปากเกร็ด
สมุทรสาคร บานไรเจริญผล บางกระดี่ หนองจอก ลาดกระบัง
และอีกหลากหลายชุมชน ไลเลียงกนัไมหมด

สั งเกตุ ได ว าในป นี้ ชุ มชนมอญแทบจะทุ กแห ง
มีการตื่นตัว รวมแรงรวมใจอนุรักษฟนฟูประเพณีมอญกัน
ขนานใหญ ไดเห็นส่ือแขนงตาง ๆ  นําภาพกิจกรรมมาเผยแพร
แลวชื่นใจ บอกไดคําเดียววา เอาอีก ๆ  ๆ

ทมีงานผูส่ือขาวเรากม็ภีาพงานสงกรานตในแตละแหง
มาใหดูกันดวย ใครเปนใคร ดูกันเอาเองครับ

ภาพบน: โรงทานอาหารมอญ “เปงซังกรานต” สามโคก จ.ปทุมธานี
ภาพลาง: ร้ิวขบวนแหโหนของชาวมอญคลองสิบสี่ หนองจอก กรุงเทพฯ

ชาวไทยเชือ้สายมอญบานบางขันหมาก และลูกศิษยลูกหาจากทุกสารทิศ
ตางหลั่ งไหลมารวมงาน เพื่ อรวมแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ
เปนคร้ังสุดทาย แดพระครูโพธิธรรมธารี (มหายโส สมยศ)
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(ตอจากฉบบัทีแ่ลว)
คตคิําสอนเปนคําส่ังสอนทีผู่เฒาผูแกในแตละทองถิน่

ไดยึดถือเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และ
สอนลูกสอนหลานใหดํารงตนในทางที่ ถูกตองตามจารีต
ประเพณีของบรรพชน คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดที่เปน
ประโยชน สะทอนใหเห็นถึงคติความเชื่อ ระบบความคิด และ
วิถชีีวิตของกลุมชน ประยกุตใชไดกับยุคทุกสมยั

ket.wjqMicj  mtjkM.tj
(กะโตซะเมิญ  หฺมอดกะมาด)

คําศพัท ket.w j (กะโต) - หู
qMicj  (ซะเมิญ) -  เจา, พระราชา
mtj (หฺมอด) - ตา
kM.t j (กะมาด) - แรง

ความหมาย   หูพระราชา สายตาแรง
ธรรมดาของพระราชายอมจะมีขาทาสบริพาร และ

บคุคลที ่รับสนองงานตางพระเนตรพระกรรณเปนจาํนวนมาก
ฉะนั้นจึงรับรูเหตุการณและสถานการณทุกอยางไดเร็วกวา
และไดมากกวาบุคคลทัว่ไป  แรงไดชือ่วาเปนสัตวทีม่สีายตาไว
และยาวไกลมากสามารถมองเหน็เหยือ่ที่อยูในระยะไกล ๆ  ได

สํานวนนี้ ใชในเชิงยกยองบุคคลที่สามารถปรับตัว
รับรูและเรียนรูส่ิงทีเ่ขามาในชวิีตประจาํวันพรอมทัง้ควาโอกาส
ที่ เขามาไดอยางรวดเร็ว เรามักเรียกบุคคลประเภทนี้ วา
คนหูไวตาไว

kmLo tikjlpajv.tj
(กอมลาว  เติจแหฺล็ะเปาะหฺญาด)

คําศพัท kmLo  (กอมลาว) - คนใบ
tikj (เติจ) - นอน
lpajv.tj (แหล็ฺะเปาะหญฺาด) - ฝนเห็น

ความหมาย  คนใบ  นอนฝน
คนใบคอืคนทีพ่ดูไมไดแตมคีวามรูสึกนึกคิดเชนเดยีว

กบัคนทัว่ ๆ  ไป เมือ่นอนแลวฝนก็อยากจะเลาเร่ืองทีต่นฝนเหน็
ใหคนอ่ืนไดรับรู แตก็ไมรูจะถายทอดใหคนอ่ืนไดรับรูอยางไร
ทําใหรูสึกอึดอัดใจ

สํานวนนี้ใชเปรียบลักษณะบุคคลที่ตกอยูในสภาพ
พูดไมออก พูดไมได  คือไมอาจจะสามารถพูดได เพราะความ
จําเปนอยางใดอยางหนึ่งบังคับ ดังบทเพลงยาวกรมหมื่น
สถิตยธํารงนาสวัสดิ์ วา

“แตตวัพี่ไรผูจะคูคิด
เหมอืนน้ําทวมปากปดไมอาจอา
คร้ันจะแจงแพรงพรายหลายหตูา
สงสารหนาขนิษฐนอยจะพลอยอาย”

kemL.njgjHqmLJÕ  lhJugjHtLpv.
(กอมโลนเกาะฮซอมลามแหล็ฺะฮามเกาะฮตะละปอนญา)

คําศัพท kemL.nj (กอมโลน) - การกระทํา, การงาน
gjH (เกาะฮ) - นั้น
qmLJÕ (ซอมลาม) - คนพาล, คนชั่ว
lhJu (แหฺล็ะฮาม) - คําพูด, วจี
tLpv.(ตะละปอนญา)-นกัปราชญ, คนฉลาด

ความหมาย  ประกอบอาชพีอยางผูราย ใชวาจา อยางผูดี
ในสังคมปจจุบันที่ยอมรับบุคคลที่ฐานะทางการเงิน

มากกวาคุณธรรม ทําใหบุคคลที่ประกอบอาชีพในทางที่ไม
ชอบแตมีฐานะรํ่ารวย มักจะไดรับการยอมรับวาเปนคนดี มี
หนามีตาจากสังคม  แมเบื้องหลังแลวหาไดเปนเชนนั้นไม
ประเภทพูดดีใสตัว พูดชั่วใหคนอ่ืน (เอะ! นี่ มันนักการเมือง
บานเรานี่หวา)

สํานวนนี้ใชเพื่อเปรียบเปรยบุคคลที่มักแสดงตัววา
เปนดีมศีีลธรรม แตกลับประพฤตชิั่ว ดงัคํากลอนที่วา



7
“มอืถอืสากทบุหวัปลาเปนวาเลน
ปากวาเปนคนดีมศีลีสัตย
อางศลีธรรมจรรยาสารพดั
เขารูชดัปากกับใจไมตรงกนั”

pÒoem.wjv,mikjgW·srjH  rupjeg>wjv,mikjgW·pKahj
(ปะกาวโหมฺแหญฺ็ะเหมฺจิเกอะจะเราะฮ
หฺรุบโกแหญฺ็ะเหมฺจิเกอะปะคะเอาะฮ)

คําศัพท   pÒo (ปะกาว) - ดอกไม
em.wj (โหฺม) - หอม
v, (แหฺญ็ะ) - คน, คนอ่ืน, เขา
mikjgW· (เหฺมิจเกอะ) อยากจะ, ตองการจะ
srjH (จะเราะฮ) ทัด
rupj (หฺรุบ) - รูป, ราง.
eg>wj (โก) - สวย, หลอ, งาม
p (ปะ) - ทํา
Kahj (คะเอาะฮ) - ลูกสะใภ

ความหมาย  ดอกไมหอมคนอยากจะทัด สาวงาม
เขาอยากทําสะใภ

ธรรมดาของดอกไมหอม เหลาหมูภมรก็ชอบตอมไต
เปนที่ตองใจของคนทั่วไป อยากจะเด็ด อยากจะดม อยากจะ
ชืน่ชมเปนของตวั เชนเดยีวกบัสาวงามยอมเปนทีห่มายตาของ
พอแมฝายชายทีต่องการหาใหลูกชายจะไดเปนสะใภของตน

สํานวนนี้เปนการสอนหญิงใหรูจักรักเนื้อสงวนตัว
เพือ่จะรักษาคณุคาของตนไว เพราะของดจีะตองมคีณุคาในตวั
ของมัน หากไรซึ่งคุณคาแลว ราคาส่ิงนั้นก็จะหมดไป

ektj|bohW·qM.njK[êlikjhW·d>nj
(เกดแปรฺ-าเหอะซะมานคยฺเูหลิฺจเหอะตาน)

คําศัพท   ektj (เกด) - เอา
|bo (แปฺร-า) - ภรรยา
hW· (เหอะ) - ไม
qM.nj (ซะมาน) - ถาม, สอบถาม
K[ê (คฺยู) - เขียน

likj (เหฺลิจ) - หนังสือ
d>nj (ตาน) - ทวน, ตรวจทาน

ความหมาย  แตงงานไมสอบถาม เขียนหนังสือไม
ตรวจทาน

การแตงงานเปนส่ิ งสําคัญประการหนึ่ งในชี วิต คติ
การแตงงานในสังคมคนมอญมีเร่ืองผีประจําตระกูลเขามา
เกี่ยวของดวย  ผีประจําตระกูลในมิติมอญเปนสัญลักษณ
แหงบุคคลที่มีสายเลือดเดียวกัน เปนเครือญาติกัน คนมอญ
หามคนทีเ่กีย่วของกนั หรือเปนเครือญาตแิตงงานกนั (ทันสมยั
กวาการแพทยเสียอีก) หากไมไดสอบถามใหดีเสียกอน วา
เปนใคร มาจากไหน นับถือผีอะไร จะเกิดความเสียหายใน
ภายหลังได เหมือนสํานวนที่วา แตงงานผิด คิดจนตัวตาย
เชนเดยีวกบัการเขียนหนงัสือ เมือ่เขียนเสร็จแลว แตไมไดทาน
ความผิดพลาดกจ็ะเกดิข้ึนได

สํานวนนี้ เปนการสอนใหรูจักรอบคอบ กอนที่จะทํา
อะไรลงไป จะตองพจิารณาใครครวญใหดเีสียกอนแลวคอยทํา

ek.njSEuy.Y  bL.YSEuwutj
(โกนเชอหฺยาย  ปฺลายเชอหฺวุด)

คําศัพท   ek.nj (โกน) - ลูก
SEu (เชอ) - เห็น, พบ
y.Y (หฺยาย) - แม
bL.Y (ปฺลาย) - หนุม
wutj (หฺวุด) - สาว

ความหมาย   ลูกพบแม  หนุมพบสาว
ลูกนอยเมือ่ไดเห็นหนาแมยอมจะแสดงอาการลิงโลด

ดีใจที่จะไดเขาไปอยูในออมกอดแม เปนความไรเดียงสาของ
เด็กที่ตองการไออุน  หนุมเมื่อพบสาวที่ตนชอบพอก็จะแสดง
อาการดใีจจนลืมตัว

สํานวนนี้ใชในลักษณะวาประชดประชันกับบุคคล
ที่ ไดส่ิงที่ถูกใจหรือชอบใจแลวแสดงอาการตื่นเตนดีใจจน
ออกนอกหนานอกตา  ประหนึ่งคํากลอนที่วา

“ปลากระดีโ่ดดกระดิกระริกร่ืน
ดวยชุมชืน่หยาดชลไดฝนใหม
เปรียบเหมอืนคนระริกร้ีดวยดใีจ
จนใครใครเหน็ชดัถนดัตา”
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mCÕErao    gW·aeK>cjpÐÕinjT½,$.pRUpr.]kkj
wcjmnj kuEpuriq.djgek.·rmjq.cjmnjpOut·mWYw>pLnjr
gW·aeK>cjbuJbuJ$·gHj qWkjaYv,mK[êlikj$· auihj
tMÕihjsuitjqkjgW·epÐ.·/tjhW·mWYr aYgHjdHjv,kÈigW·kLÕcj
lwjB. percjwcj kS·cjqLÕcjcjhW·eqcj dHjSay.·
m.tjmNihjlCtj gLÕikjgL.YwcjmWYkuJr /uinjgHjkuJelwj v·cjgW·
dHjdtuYfuE\mem.wj kuEpuriq.djmH.znjek.njgkUpOut·gHj
aYgs.njgLÕikjgL.Y gs.njlWIpr.a.er.cj ´

p:YkuEaupjelMcj/>et·gW·eq.cjkÈ,$.kuE pRUbuJ
\pcjaË.qipP· wcjt·pãpY>K[icj/tjlwj buJgkUmnjt·· kquikj
pãesHjkLÕcj×U#.njedqmnjeg>liy.et·tuY p:YelMcjpi$·
mikjgW·SkjpÐÕinjT½,$. kuEpRUddHjmnjpuOt·ef[·kLÕcjdN.Yzuicj
pÐnjkLÕcj;Õcjnnjp:YpWIbWÕicjti;.jmnj tmL.tmL.et·pLnjr ́

r·cjkuEqkjqIwcjaË.gmLÕicjqPkLÕcjquetqnsMtj
qmÐJlwjmà, mnjpuOt·ekcjm·cjpdtokLÕcj a]k.ti;.jmnj
t·gHjqPpÐ·×U BC 2000 qN.·\pcjcjet·r lMÕhjmà,a]k.
pnjlCJqN.·dHjer.cj aKicjaK>gW·×W·kuE ¿kr.zjK[Õitjtj
pLÕitjtj gW·pÐnj;Õcjt·gHjmà, qPpÐ·×U/uitj  BC  1044 et·
er.cj aKicjlMÕhjmà, pilCJqN.·\pcjcjdHjkuJr ´

;ÕcjmnjpuOt·dkjpÐnjkLÕcjlwj \p.ktjdM·cjp:Ywcj
ezN.jt·gHj bWYelMcjcjatuicjqMwj$·r´

1&;ÕcjquDm?wtI
2&;ÕcjquBi×ìn.gr
3&;ÕcjquwÀBu·
4&;ÕcjdW>rwtI
5&;ÕcjhiriBuxZ
6&h·q.wtI
7&;Õcjp>d

8&;Õcjdl
9&;ÕcjlàÕcj
10&;Õcjq·cjtU
11&;Õcjf>qJ
;ÕcjgmLÕicjwW·gkUmnjt·pÐnjkLÕcjlwj×Ut·kL.auitjmWY

tuY mWYmdHjr ;Õcje;.tjtjeqMhjgmLÕicjt·gHjelwj p>lupj
lMihjp:Ya.$.skj quwÀBu· h·q.wtI dW>rwtI
t· quJfAÕitjr lkÒro$· h·q.wtItotkjkLÕcjtuY
mC,×U a.$.skjdW>rwtIt·gHj;ÕcjmpÐ·kuE p>d dlt·
elwj p>lupjlMihjh·q.wtIfAÕitjer.cjgHj aË.t·
Tm·kj T½,lwjr´ epN.wj;ÕcjgmLÕicjt·gHjt·gHj ;ÕcjquDm?wtI
mWYgHj dHj;Õcje}t·auitjtuY mikjgW·eq.cjkÈ, $.kuEkL.r

quDm?wtI
;ÕcjquDm?tIwW· lMÕhjmà,×W·dM·cjp:Yb¡ÌduEekl.q

;ÕcjqDuJlMÕhjwW·r yMÕmà,quDm?wtIwW· dHjyMÕmcjbL.YpÐnj
;ÕcjquDm.nwr mcjbL.YquDm.nwwW· mdHjek.njbL.Yv,
ezN.jtmC. p:YedqgHjdHjmNihjm·cjs·cj/uihjquihjzipjgLipjmWYtuY
v,gmLÕicjDwjpetHj×W·tokuEmcjbL.Yr k.lmcjbL.Yepcj
ayukj 25 qN.·gHjmcjbL.Y;Õikjk:ÕipjtuYdkjpÐnjkLÕcj
;ÕcjmWYr ´

;ÕcjgH jqPhuitjkuEmcjbL.YtuY gW·yMÕquDm?wtI
mcjbL.YgHjdHjqMicjquDm.nwr qMicjquDm.nwsoel.nja.tuY
qMicjpdum?.r.z. Tpjpkcjrcja.pLnjr ×UgHjaSkj
Skj qMicjq.lIr.z. eq.m×uQr.z. k.lI
r.z. n×¡Ditr.z. pdum?.r.z. (du)  k.elw
r.z. q.lwr.z. qirizut¸r.z. xguÀk.
r.z. q.g>rr.z. \bh?dtÐr.z. mpÐ·q.jwW·qMicj
24 det.wj aupjDupjpWÕicj 328 qN.·tuY ;ÕcjquDm?wtIluJ
l.jqunj\g.·a.r´ ;ÕcjmnjkL.kL.et·d,luJl.ja.
t·gHj nkuEBYqNpluJpl.jhW·eqcjgHj aË.wcjt·qà,lwjr
gkUqA.cjt·gHj lCÕEhW·kÐÕEdHj$J lCÕEgek.·mNihjea.nj
el.nj tNhj\K.eqC.YdM·cj v,qÒ·tuYaeK>cjgW·pluJ
pl.jp:ÕEp:Õikjmnjt·gHjhW·mWY$Jr bWYmgLÕicjd,luJ huitj×UBY
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kpjyY kpjxtu r.qIt·r´
quBi× ìn.gr

×UkuE;ÕcjquDm?wtIluJl.ja.tuYgHj a]k.k[.j
}tYhW·kÐÕEdHj/uitj 50 qN.·\pcjcjet· p:Y#.njedqt·gHj
pLnjehcj qMicjkÀk.r SkjpÐnj;ÕcjquBi×ìn.g>r
pLnjr ;ÕcjwW·det.wj qMicjpidet.wj

1&qMicjkÀk.r
2&qMicjmtjpi
3&qMicjtiQDm?r.z.
mdHjr ´
p:YlkjTkjgHjhuitj×Uk[.jhW·m·kj \p.ktjkLÕcj

tuY buJv,kuEv,petHjeRHjeqHjtoauitjr ek.njv,;Õcj
kW.njp:Y;Õcjt·gHjekL.njlwjguihj p:YqMwjtN·|zYqTu·mWYtN·tuY
eRHjeqHjrogotor hiutj×U tN·|zYgHjezN.jqTu·dM·cjtuY v,gmLÕicj
ek.jKos guihj|zYqTu·r lkÒro$·guihj|zYgHjekL·|miptj
a.tuY eqHjSqTu· ×UqTu·gHjdHja. qDuJr ´

qMicjkÀk.rtunjelwjaupjDupja.tuY kLigW·
ek.nj}tÕ·mWYetMcjtMhjtobWYmel.nj a]k.ekNcjmtj
/>gHj mtjaikjRUYgm[Õicj v·cjromtjpktimWY×W·tuY v,
gm L Õ i c j ek. j K o sq M i c j mt jp i r q M i c j mt jp i w W ·
kÈ ig W ·ek.n j }tÕ ·m W Y m N Õ ·y M Õ tiQDm?r.z.
vIqMhjk·ugNk[.jqIrikpP>edwI tuY kÈigW·ek.nj}tÕ·/

>  m N Õ ·y M Õq Ihk um ? .  k u Eak á u r  k um ? . r
k.lek.njqM ic jezN.jgW ·ayukj 23 ek.nj
qMicje;.tj 21 qN.·gHj ek.njqMicj/>gW·q·ewgtuYtitj
|gÕipj qPeT.·rqir rqiqIhgHjpdtop:Y|gÕipjtM·gs¦giri
(duE\gcjn.j) rqiak áurgHj pdtop:Y|gÕipjtM·b×¯giri

(duE|zYk½cj)r huitj×Uek.njqMicj/>qPrqititj|gÕipj
tuYdet.wjetN.wjqMicjquBi×ìn.grd,puitja.r´

pTm ;ÕcjquwÀBu·
;ÕcjquwÀBu·wW·atuicjaË.wcjt·Tm·kjT½,lwjmà,

×UaKicj/uitj BC 602 qN.·et· qMtjbL.Yayukj 20
qN.· mNÕ·yMÕqUriykum?. mdHjkW,rqiqIh dkjpÐnjlwjr
p:Y#.njedqpÐnj;Õcjt·gHj dHjdM·cjti mNÕ·kuETwjgLÕicjgLcjsi
;ÕcjtiTwjek.jg, quwÀBum?ir (quwÀøTwjBum?i
øBumj#.njdN.Y) mdHjr ´

p:Yel¡.wj;’cjt·gHj]k’cjTwj×W·mWYr ]k’cjgHjeqHjto
dM·cjduElMÕhj$Jr qUriykum?.wW· epcjayukj 20 qN.·gHj
gW·kÐÕEdHjqMicjgW·ducjyMÕ qMicjqIhquDm?r.z. vIqMhj
kuEgNk[.jb×¯edwItuY puicj|pI$.;ÕcjquwÀBu·

pWÕicj 42 qN.·́  s×UgHjqMicjaSkjSkjbNtj 57
det.wj SkjkLÕcjelMcjcjr qWkjpWIpWêquwÀB

gW·ezN.jelH.Yl,tuinjgHjelwj rqikÀk.r dHj
t·rqipizkuSkjpÐnja.;Õcj mpÐ·kuE p>dß dlß làÕcjß
q·cjtUß f>qJ gmLiÕcjr â

buJrupjkW.njmnjk[.jpi tkjbuJlwj 20 qN.·kL.et·
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อิฐมอญบางขันหมาก

การอพยพของชาวมอญ เร่ิมปรากฏหลักฐานคร้ังแรก
ในสมยัอยธุยา แตกอนหนานีเ้ชือ่วามกีารอพยพของชาวมอญ
มากอนหนานีแ้ลวแตมจีํานวนไมมากนกั สาเหตุในการอพยพ
สวนใหญจะมาจากภาวะสงคราม  และเมือ่ชาวมอญไดปกหลัก
ปกฐานอยูบนผืนแผนดนิไทยแลว  กจ็ะตองการประกอบอาชพี
ซึง่อาชพีหลักของชมุชนชาวมอญเหลานัน้คอื  การทํานา  ทําไร
บางสวน กไ็ดประกอบอาชพีคาขาย หรือ เขารับราชการ และ
อาชีพเสริมหลังฤดูกาลทาํนาก็คือ การทําอิฐมอญ เปนอิฐกอ
สราง หรืออิฐแดง ซึง่เปนอาชพีทีช่าวมอญไดทาํมานานแลว และ

มคีวามชาํนาญมาตั้งแตในบานเมอืงเดมิของตน และนับเปน
อาชพีเสริมทีท่าํรายไดใหกบัครอบครัวไมนอย และไดทาํสืบทอด
กนัมาตัง้แตเร่ิมแรกทีเ่ขามาตัง้ถิน่ฐานในแผนดนิไทย

การทําอิฐในชวงระยะแรกนั้น สวนใหญชาวมอญจะ
เปนผูผูกขาด ทําใหเรียกลักษณะของอิฐรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ทีม่ี
ขนาดประมาณ  ๔x๑๐x๒๐  เซนตเิมตร  หรือความกวางสอง
เทาของความหนา ความยาวจะเปนสองเทาของความกวาง
ผิวหยาบ และมีสีสม ในปจจุบันนี้อาจมีขนาดเล็กลง หรือ
ประมาณ  ๓x๖.๕.x๑๔  เซนตเิมตร  ซึง่การผูกขาดในการทําอิฐ
ของชาวมอญนีเ้องจงึเรียกอิฐชนดินีว้า  “อิฐมอญ”

อิฐเปนวัสดุสําคัญในการกอสรางมาแตคร้ั งอดีต
สังเกตไดจากโบราณสถานที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร
ที่มอิีฐเปนวัสดุในการกอสราง และยังคงความสําคัญนบัจาก
อดตีจวบจนกระทัง่ปจจบุนั ทีย่งัคงบทบาทเดนในการกอสราง
อาคารบานเรือนตาง ๆ

ชมุชนชาวมอญตาง ๆ  ในประเทศไทยทีป่ระกอบอาชพี
การทําอิฐมอญ มแีหลงอุตสาหกรรมการผลิตอิฐทีสํ่าคญั ไดแก
อําเภอสามโคก  จงัหวัดปทมุธาน ี และอีกหลายอําเภอในจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตที่เปนลักษณะของอุตสาหกรรมในครัว
เรือนนัน้มเีหลือไมมกนกั ไดแก ชมุชนมอญตาํบลบางขันหมาก
อําเภอเมอืง จงัหวัดลพบรีุ  ซึง่เปนชมุชนทีม่ชีาวมอญอาศยัอยู
กนัเปนกลุมใหญถงึ  ๘  หมูบาน เปนแหลงทีม่กีารผลิตอิฐมอญ
ที่เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สําคัญ และมีดวยกันหลาย
ครัวเรือน เชน

ผูใหญบานปรีชา  หยดยอย  ผูใหญบานหมู ๑ ตําบล
บางขันหมาก  อายุ  ๔๐  ป  มเีชือ้สาย มอญโดยกําเนดิ ซึง่ได
รับการสืบทอดการทําอิฐมอญจาก บรรพชนที่อพยพมาจาก
เมอืงมอญเมือ่กวา ๒๓๐ ปมาแลว หลังจากหมดส้ินฤดกูารทาํนา
ผูใหญปรีชาและลูกบานหลายครอบครัว กจ็ะเร่ิมงานอุตสาห
กรรม ในครัวเรือนขนาดเล็ก  คอืการทําอิฐมอญ

แตเดิมดินที่นํามาทําอิฐมอญเปนดินจากแมน้ํา ที่มี
เนือ้ละเอียดปนทราย  ซึง่เปนคณุลักษณพเิศษคอื ไมเหนยีวมาก
เกนิไป แตปจจบุนัดนิแมน้าํตองเสียคาราคาสูงมาก จงึหนัมาใช
ดินจากพื้นที่ลุม มาจากอําเภอจอมทอง จังหวัดลพบุรี มีคุณ
สมบตัเิหมอืนดนิแมน้ํา กลาวคอืเปนดนิสองชัน้ ชัน้บนเปนดนิ
เหนยีวปนทรายมาก สวนชัน้ลางเปนดนิเหนยีวลวน ๆ  เมือ่ขุดมา
รวมกนั กจ็ะไดดนิเหนยีวปนทรายเนือ้ด ี ซึง่ผูทําอิฐจะซือ้มากอง
ไวคร้ังละมาก ๆ  ในราคาประมาณ  ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาทตอ
หนึง่คนัรถสิบลอขนาดใหญ
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นอกจากจะมดีนิทีม่คีณุสมบตัพิเิศษแลว ยงัประกอบ

ดวยแกลบ ซึ่งเปนผลิตผลจากการสีขาว และข้ีเถา เปนสวน
ประกอบสําคญั ในสัดสวนดงันี ้คอื ดนิ ๓/๔ ของเนือ้ทีบ่อ ตาม
ดวยข้ีเถา ประมาณ ๑๐ เขงใหญ และแกลบ ๑ เขง เตมิน้ําให
ทวมปากบอ บอผสมดนิบานผูใหญบานปรีชา และบานอ่ืนทัว่ไป
มขีนาดความกวางประมาณ  ๒ เมตร ลึก ประมาณ  ๑  เมตร

  ข้ันตอนตอไปกค็ือการผสมสวนผสมทัง้หมดใหเปน
เนือ้เดยีวกนั  วิวัฒนาการของการผสมในปจจบุนั ดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม จากเดิมที่ตองใชแรงคนในการทําสวนผสมทั้งหมด
ใหเขากนั แตปจจบุนันีอุ้ตสาหกรรมการทําอิฐ ไดมเีคร่ืองทุนแรง
มาชวย ดวยการใชเคร่ืองผสม ดวยวิธกีารตกัสวนผสมทัง้หมด
ใสในเคร่ืองผสมดิน ทําใหสวนผสมทั้งหมดเขากันไดอยางดี
สามารถประหยดัแรงงาน  และเวลาไดมาก

เคร่ืองผสมดนิ ดงัไดกลาวขางตน สวนใหญชาวบาน
จะดัดแปลงมาจากเคร่ืองยนตที่ใชในการไถนา นํามาตอเติม
ดดัแปลงใหสามารถใชปน บดดนิ และแกลบใหเขากนัเปนเนือ้
เดยีว ทุนเวลาและแรงงาน และนบัไดวาเปนภูมปิญญาชาวบาน
อีกอยางหนึง่

สวนผสมทีผ่านการคลุกเคลากนัเปนอยางดแีลว จะนํา
ออก มากองไวบริเวณใกลกับการที่จะนําสวนผสมใสลงพิมพ
พรอมกนันี ้ตองนําผาพลาสตกิมาคลุมไวเพือ่มใิหดนิทีผ่านการ
ผสมนัน้แหง  หรือแข็งกอนทีใ่สพมิพ

แมพิมพ   หรือบลอคมีขนาดประมาณ  ๓x๖.๕x๔
เซนตเิมตร  หรือมขีนาดเทาวงกบประต ูและหนาตางมาตรฐาน
คอื  ยาวประมาณ  ๖ นิว้  กวาง  ๓  นิว้  การใสสวนผสมในพมิพ
แตละคร้ัง สามารถใสไดคร้ังละ  ๓-๔  กอน  ข้ึนอยูกบัของชนดิ
ของพมิพทีใ่ช

สําหรับพืน้ทีบ่ริเวณทีจ่ะใชในการวางพมิพจะตองมพีืน้
เรียบ นําข้ีเถามาโรยใหทั่วพื้นทีเ่พื่อวางดินที่ออกมาจากพมิพ
เพือ่ปองกนัไมใหกอนดนิทีจ่ะออกมาจากพมิพไมตดิกบัพืน้   และ
พืน้ผิวของอิฐไมเสีย ข้ันตอนการทําสวนผสมเปนกอนนีต้องใช
แรงงานคน  โดยตองวาจางแรงงานมาชวย  รวมทั้งงานของ
ผูใหญปรีชาดวย ซึง่คาจางนัน้ ข้ึนอยูกบัจาํนวนชิน้งานทีอ่อกมา
จากพมิพ วาไดเทาใด สําหรับในบางขันหมากนีโ้ดยมากจะคดิ
ใหรอยละ  ๑๐  ข้ึนไป  และมบีางบางรายทีค่ดิคาจางใหเปนวัน

หลังจากนาํชิน้งานออกจากพมิพ  นาํอิฐเหลานัน้ไปพึง่
แดดประมาณ  ๒  วัน  และในชวงนีก้จ็ะมกีารตบแตงรูปทรงของ
อิฐ ใหมผิีวเรียบข้ึนโดยการนําอิฐทีแ่หงดแีลว ไปใสกบัเคร่ืองไส
ทีส่วนใหญทาํข้ึนเอง จากใบมดีประกอบขาตัง้ข้ึนเปนแทน

เมื่อไดชิ้นงานที่ผานแมพมิพที่แหงสนทิตามจาํนวนที่
ตองการแลว ข้ันตอนตอไปคือการเผา ซึง่การเรียงอิฐจะตองมี
เทคนคิ เพราะการเรียงอิฐทีจ่ะเผาตองเรียงคร้ังละไมต่ํากวา  ๑
แสนกอน ผูใหญปรีชาไดบอกวาจะตองใชการเรียงที่เรียกวา
“หัวปลาสรอย” และเรียงใหได ๒๐ ชัน้ข้ึนไป  และเรียงใหมชีอง
วางเปนระยะเพือ่ทีใ่สแกลบ  สําหรับเปนเชือ้เผาอิฐ

การใสแกลบจะตองใสใหทั่ว โดยการใสตรงกลาง
ระหวางแถวของอิฐทีเ่รียง และเวนชองวางเอาไว  และจะตองใส
แกลบใหสูงทวมกองอิฐ  ระยะเวลาในการเผาจะใชเวลาทัง้ส้ิน
ประมาณ  ๑๑  วัน  ฉะนัน้การใสแกลบจะตองใสเผ่ือไวใหเปน
เชือ้ในการเผาได  ๑๑  วัน  เมือ่ครบกําหนดแกลบกจ็ะดบัไปเอง
จะเหลือแตเพยีงข้ีเถา

เมื่อไฟดับแลว อิฐก็สุก เปนสีสมทั่วทั้งกอน แกรง
มคีณุภาพสามารถ นําไปใชงานได  แตทัง้นีอิ้ฐทีเ่ผาในแตละคร้ัง
ไมสามารถใชงานไดทกุกอน  เพราะอิฐทีก่องอยูรอบนอกทัง้หมด
ไมไดถกูไฟเผาทัว่ทัง้กอน ยงัไมสุกไดที ่ สําหรับอิฐทีม่คีณุภาพ
ดนีัน้ตองมสีีสมสด ทีเ่ราเรียกวาอิฐมอญ  หรืออิฐแดง

ปญหาทีสํ่าคญัในการทําอิฐมอญ คอื วัตถดุิบตาง ๆ
มรีาคาแพงมากข้ึน  ทําใหตนทนุในการทําอิฐมอญสูงตาม รวม
ทัง้คาแรงงานคน จงึสูอิฐทีผ่ลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ใช
เคร่ืองจกัรไมได เพราะอิฐโรงงานมรีาคาถกูกวาอิฐทีผ่ลิตแบบ
พืน้บาน ทําใหชาวมอญบางขันหมากรายใหม ๆ  ทีค่ดิ จะตัง้โรง
อิฐทอถอย  แมแตผูทีท่ําอิฐอยูแลวกเ็ร่ิมทีจ่ะประสบปญหาใน
เร่ืองของตนทนุ ทีเ่พิม่สูงข้ึน

อาชีพการทําอิฐมอญและเคร่ืองปนดินเผา ถือเปน
เอกลักษณของชาวมอญมาแตยคุเร่ิมแรก  ไดมกีารสืบทอดมาสู
ลูกหลานไมขาดสาย อาชีพทําอิฐมอญยงัมผีลใหทัง้ชาวมอญ
และชาวไทยมอีาชพีเสริม หลังวางเวนจากฤดกูาลทาํนา อยางไร
กด็ ีเราเชือ่วาการทาํอิฐมอญทีบ่างขันหมาก จะยงัคงสืบทอดตอ
ไป ดวยคุณภาพอิฐที่ดี และการคาการขายแบบชาวบาน ที่
รับรองลูกคาดวยน้ําฝนเยน็ ๆ จากตุมในขันลงหนิ ตอรองราคา
กันได  ภาพดังกลาวจะยังมีอยูตอไป ในการประกอบอาชีพ
ของชาวมอญแนนอน…

บรรณานุกรม
สยามอารยะ. (๒๕๓๗ พฤศจกิายน).  ๒(๒๓)



12

คณะสงฆรามัญในเมืองไทย

สวัสดีครับทานผูอานที่เคารพรัก วารสารเสียงรามัญ
ของทกุทานฉบบันีเ้ปนฉบบัที ่๓ แลวนะครับมอีายไุด ๖ เดอืนแลว
ถาจะเปรียบเปนเดก็กย็งัเดนิไมได แตกเ็ร่ิมจะตัง้ไขแลว ทัง้นีแ้ละ
ทั้งนั้นก็ข้ึนอยูกับทานผูอานทุกทาน ที่จะชวยกันประคองให
เดก็นอยคนนีย้นืได และกาวเดนิอยางมัน่คง เพือ่จะไดเปนผูใหญ
ในภายภาคหนาทีม่คีวามแข็งแรงสมบรูณ และเปนกาํลังสําคญั
ใหกบัทกุทาน ในการส่ือความคดิความเหน็ทีก่วางขวาง มสีาระ
เทีย่งตรง และเปนประโยชนตอทานผูอานทกุทาน…….

ฉบับนี้ ผมจะนําเสนอเร่ือง คณะสงฆรามัญใน
ประเทศไทย  ซึง่อาจจะไมตรงกบัคอลัมนนีน้กั แตผมคดิวานา
จะเปนประโยชนไมมากก็นอยเพราะความเปนมาเปนไปของ
คณะสงฆรามัญในประเทศไทยนั้น มีกลาวไวในเอกสารและ
หนงัสือตาง ๆ  นอยมาก จงึสมควรทีจ่ะตองมานําเสนอกนั  โดย
การ นําเสนอเฉพาะคณะสงฆรามญัทีไ่ดเขามาในประเทศไทย
เทานั้น ซึง่ผมไดคดัลอกจากหนังสืออนสุรณงานพระราชทาน
เพลิงศพทานพระครูปริยตัสุินทร (เขียว พทุธรักขิโต) เปรียญ  ๒
ประโยครามญั เจาคณะอําเภอจังหวัดสมทุรปราการ อดีตเจา
อาวาสวัดพญาปราบปจจามิตร จังหวัดสมุทรปราการ ๘
เมษายน ๒๕๑๗

ความสมัพนัธกบัคณะสงฆไทย  (สมยัสโุขทัย)
ตามพงศาวดารและตํานานตาง ๆ  ของไทยนัน้  ปรากฏ

วา คณะสงฆรามญักับคณะสงฆไทย ไดมคีวามสัมพนัธกนัมา
ตั้งแตโบราณ บางคร้ังพระภิกษุชาวไทยเดินทางไปยังรามัญ
ประเทศ (ประเทศพมาปจจบุนั) บวชแปลงใหมตามลัทธวิิธขีอง
รามญั แลวกอ็ยูเรียนพระธรรมวินยัตอจนมคีวามรูความสามารถ

แลวกลับมาเผยแผพระพุทธศาสนา ตามอยางลัทธิรามัญใน
ประเทศไทย บางคร้ังพระเจาแผนดนิไทยกส็งราชทตูออกไปยงั
รามญัประเทศ  เพือ่ขอพระสงฆรามญัผูมคีวามรูความสามารถ
ทางพระธรรมวินยัมาประจาํอยูในประเทศไทย

ความสมัพนัธกบัคณะสงฆไทย (สมยัอยธุยา)
ในสมยัพระเจาเลอไทย แหงกรุงสุโขทยั  (พ.ศ. ๑๘๖๑–

๑๘๙๗) ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจาอูทอง (พ.ศ. ๑๘๙๓–
๑๙๑๒) ผูสถาปนากรุงศรีอยธุยานัน้ พระสุมณเถระ ชาวเมอืง
สุโขทัย ไดไปบวชเรียนพระพุทธศาสนามาจากเมืองรามัญ
เมือ่กลับมากรุงสุโขทยัแลว  กไ็ดพาเอาภิกษชุาวเมอืงสุโขทยัอีก
๘ รูป คือ ๑.เจาอานนท ๒.เจาพุทธสาคร ๓.เจาสุชาตะ
๔.เจาเขมะ ๕.เจาปยทัสสี ๖.เจาสุวัณณคีรี ๗.เจาเวสสภู
๘.เจาสัทธาติสสะ ไดกลับไปบวชใหมและอยูเรียนพระพุทธ
ศาสนา ณ เมอืงรามญันัน้แลวจงึพากนักลับมากรุงสุโขทยั เมือ่
มาถงึกรุงสุโขทยัแลวพระสงฆทัง้ ๘ รูปนัน้กไ็ดนําเอาพระพทุธ
ศาสนาแบบรามญัมาประดษิฐานในกรุงศรีอยธุยานี ้ นบัวาเปน
คร้ังแรกทีพ่ระพทุธศาสนาแบบรามญันิกายมาสูกรุงศรีอยุธยา
แตวาการเผยแผในคร้ังนั้นจะแพรหลายไปมากนอยเพียงไร
ไมปรากฏในตาํนาน

ตอมาถงึ พ.ศ. ๒๑๐๘  ในแผนดนิสมเดจ็พระสรรเพชญ
ที ่๑ (พระมหาธรรมราชา  พ.ศ. ๒๐๙๙–๒๑๒๑) ปรากฏวามพีระ
เถระชาวรามัญเขามาสูกรุงศรีอยุธยา และไดรับแตงตั้งไวใน
ตําแหนงสําคัญในคณะสงฆไทยอีกคร้ังหนึ่ง ดังมีเร่ืองราว
ปรากฏในพระราชพงศาวดารวา

“พระเจาหงสาวดีนั้น มิไดตั้งอยูในทศพิธราชธรรม
ดําริวาพระนเรศวรประกอบไปดวยปญญาหลักแหลมลึกซึ้ง
ทัง้การสงครามกอ็งอาจกลาหาญ นานไปจะเปนเส้ียนหนามตอ
เมอืงหงสาวดเีปนมัน่คง…  ฝายพระเจาหงสาวด ีกค็ดิเปนอุบาย
ใหมศีุภอักษรไปถึงพระนเรศวรวา  บัดนีก้รุงรัตนบรุอังวะเปน
กบฏแข็งเมืองตอนครหงสาวดี ใหเชิญพระนเรศวรยกมาชวย
การสงครามตกีรุงรัตนบรุอังวะ สมเดจ็พระนเรศวรเปนเจาแจง
ดงันัน้  สําคญัวาเปนจริง…ณ วันอาทติยแรม ๖ ค่าํ เดอืน ๓  ปฉลู
สัปตศก (พ.ศ. ๒๑๐๘) เพลา ๑๑ ทุม ๙ บาท กอปรดวย
เพชรฤกษ เสดจ็ทรงพระคชาธารพรอมดวยพยหุแสนยากร…  ถงึ
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เมอืงแครง ณ วันหฤหสับด ีข้ึน ๑ ค่ํา เดอืน ๖  เจาเมอืงแครงให
ปลัดเมืองออกไปทูลวา ขอเชิญเสด็จพักพลอยูแตนอกเมือง
แครงกอน  สมเดจ็พระนเรศวรเปนเจากใ็หพกัพลอยูใกลอาราม
พระมหาเถรคันฉอง แลวตรัสใหขาวไปถึงพระเจาหงสาวดีวา
ยกทพัมาถงึเมอืงแครงแลว  พระเจาหงสาวดทีราบดงันัน้ มคีวาม
ยนิดวีา  คร้ังนีจ้ะสมคดิแลว  จงึใหจดักองทพัหมืน่หนึง่ออกไป
ซุมไวตอทางพระนเรศวรจะข้ึนมานัน้  ไกลเมอืงหงสาวดวัีนหนึง่
แลวตรัสใหพระยาเกยีรต ิพระยาราม ลงไปรับ ถาพระนเรศวร
ยกลวงข้ึนมาแลว เราจะยกทพัหลวงออกตหีนา  ใหพระยาเกยีรติ
พระยารามเอากองทพัทัง้นีต้กีระนาบหลังจบัเอาตวัพระนเรศวร
ประหารชีวิตเสียใหจงได เมืองหงสาวดีจึงจะเปนอิสรภาพ
ไพศาลกวาพระนครทัง้ปวง  พระยาราม  พระยาเกยีรต ิกราบ
ถวายบังคมลายกทัพไปเมืองแครง ก็ทูลสมเด็จพระนเรศวร
เปนเจาวา พระเจาหงสาวดีใหขาพระเจาทั้งสองนี้มารับเสด็จ
ข้ึนไป ทูลดังนั้นแลวก็ถวายบังคมลาไปนมัสการพระมหา
เถรคนัฉอง ผูเปนอาจารย แจงความซึง่พระเจาหงสาวดคีดิทํา
การทัง้ปวงนัน้ใหพระมหาเถรคนัฉองฟงทกุประการ  พระมหาเถร
คันฉองแจงดังนั้นมีใจกรุณาแกสมเด็จพระนเรศวรเปนเจา
เพือ่วาหาความผิดมไิด… คร้ันเพลาค่าํจงึเขาไปเฝาสมเดจ็พระ
นเรศวรเปนเจา แลวถวายพระพรวา  พระยาราม  พระยาเกยีรติ
นี้ผูเปนศิษย มาบอกวา พระเจาหงสาวดีคิดประทุษรายตอ
พระองค สมเด็จพระนเรศวรเปนเจาแจงดังนั้น ก็ตรัสถาม
พระยาราม  พระยาเกยีรต ิ เหตผุลประการใดพระเจาหงสาวดี
จงึคดิจะทํารายเรา  พระยาราม  พระยาเกยีรตกิก็ราบบงัคมทลู
ตามความซึ่งพระเจาหงสาวดีคิดและส่ังนั้นถวายทุกประการ
สมเดจ็พระนเรศวรเปนเจาไดทรงทราบกน็อยพระทยัคดิอาฆาต
แกพระเจาหงสาวด ีจงึตรัสแกพระมหาเถรคนัฉองวา  ซึง่พระผู
เปนเจาเมตตาบอกเหตกุารณแกขาพเจาทัง้นี ้ พระคณุนัน้หาที่
ส้ินสุดมิได อันพระผูเปนเจาจะอยูในเมืองมอญนี้ พระเจา
หงสาวดีแจงอันตรายก็จะมีเปนมั่นคง ขาพเจาจะนําพระผู
เปนเจากบัพระยาเกยีรต ิ พระยาราม และญาตโิยมทัง้ปวงลงไป
อยู ณ กรุงเทพทวารวดศีรีอยธุยา จะไดกระทาํปฏิการสนองคณุ
พระผูเปนเจา และปลูกเล้ียงพระยาเกียรติ พระยารามดวย
พระมหาเถรกับพระยาทั้งสองก็ยินยอมพรอมใจโดยพระราช

บริหาร สมเดจ็พระนเรศวรเปนเจากต็รัสแกมขุมาตยาโยธาหาญ
ทัง้ปวงวา  เราหาความผิดมไิด  ซึง่พระเจาหงสาวดคีดิรายตอเรา
กอนนัน้  อันแผนดนิพระมหานครศรีอยธุยากบัแผนดนิหงสาวดี
ขาดจากทางพระราชไมตรีกัน เพราะเปนอกุศลกรรมนิยม
สําหรับทีจ่ะใหสมณพราหมณประชาราษฏรไดรับความเดอืดรอน
แลวพระหตัถกท็รงพระสุวรรณภิงคารหล่ังอุทกธาราลงเหนอืพืน้
พระสุธาดล จงึออกพระโอษฐ ตรัสประกาศแกเทพยเจาท้ัง
หลาย อันมมีหิทธฤิทธิแ์ละทิพจกัขทิุพโสต ซ่ึงสถิตอยูทุก
ทิศานุทิศจงเปนทิพพญาน  ดวยพระเจาหงสาวดมีไิดตัง้อยู
โดยคลองสุจริตมิตรภาพขัติยประเพณี เสียสามัคคีรส
ธรรม ประพฤติพาลทุจริต คิดจะทําภยันตรายแกเรา
ตัง้แตวนัน้ีไป กรุงเทพทวารวดศีรีอยธุยากบัเมอืงหงสาวดี
มไิดเปนสวุรรณปถพเีดยีวดจุหน่ึงแตกอน ขาดจากกนัแต
วนัน้ีไปตราบเทากลัปาวสาน  คร้ันมพีระราชบริหารประกาศ
เปนฉินทภาคอุภัยพระมหานครเสร็จแลว ก็มีพระราชโองการ
ตรัสส่ังทาวพระยามขุมนตรีทัง้ปวงวา  เราจะยกกลับไปพระนคร
คร้ังนี้ จะพาพระมหาเถรคันฉองและญาติโยมกับพระยาราม
พระยาเกยีรตไิปดวย  คร้ัน ณ วันศกุร แรม ๓ เดอืน ๖ เพลา ๑๑
ทุม  ใหเอาพระคชาธารเขาเทยีบเกย…  จงึเสดจ็พยหุยาตราทพั
ออกจากเมืองแครง พระมหาเถรคันฉอง พระยาราม พระยา
เกยีรต ิและญาตโิยมกม็าโดยเสดจ็ฝายนายทพันายกองทัง้ปวงก็
แยกยายกนัตีครัวตอนครัวรายทางมาไดประมาณหมื่นเศษ…
แลวจงึโปรดใหพระมหาเถรคนัฉองอยูวัดมหาธาต ุ เปนสมเดจ็
พระอริยวงศญาณปริยตัวิราสงัฆราชาธบิด ีศรีสมณตุมา
ปริณายก ตปิฏกธราจารย สฤษตขิตัยิสารสนุทร มหาคณ
ฤศรอุดรวามคณะสั งฆาราม คามวาสี  สถิตอยู  ณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงทรงถวาย
สัปทนกรรเชงิ คานหามคนหาม จงัหนันจิภัตรเคร่ืองสมณบริขาร
ตาง ๆ  และซึง่สมเดจ็พระวันรัตนสังฆราชคามวาสีเดมินัน้  โปรด
ใหวาแตคณะปกษใตเปนฝายขวา และคณะคามวาสีซึ่งแบง
ออกเปน ๒ คณะ จําเดิมแตนั้นมาจนตราบเทาทุกวันนี ้ฝาย
พระยาเกยีรต ิพระยาราม กพ็ระราชทานเจยีดทอง  เตาน้ําทอง
กระบี่บั้งทอง เงินตรา เส้ือผาพรรณนุงหม และเคร่ืองอุปโภค
บริโภคเปนอันมาก และครอบครัวมอญ ซึ่งติดตามมานั้นก็
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พระราชทานใหพระยาราม พระยาเกยีรต ิควบคมุวากลาวดวย
โดยโปรดใหอยูตําบลบานขมิ้น วัดขุนแสน ญาติโยมของพระ
มหาเถรคนัฉองนัน้ กใ็หอยูตาํบลบานหลังวัดนก

ในพระสมณศาสน ภาษาบาลีของพระบาทสมเดจ็ พระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งทรงมไีปถึงคณะสงฆในลังกาทวีปคร้ัง
ยงัทรงผนวชอยู ฉบับที ่๖ ขอที ่๒๐ วา “คร้ังนัน้ พระนเรศวร
มหาราชทรงพาเอาหมูภิกษุและครัวรามัญเปนอันมากเสด็จ
กลับมาเมอืงไทย โปรดเกลาฯ พระราชทานพื้นที่สําหรับปลูก
บานเรือนแกพวกครัวมอญ และพืน้ทีสํ่าหรับสรางวัดถวายหมู
ภิกษรุามญัวงศดวย”

รามัญสมณวงศ จึงมาประดิษฐานในเมืองไทยดวย
ประการฉะนี ้ตัง้แตวันนัน้มาถงึวันนี ้ เปนเวลากวา ๓๒๐ ปมา แลว
ตามความในพระราชนิพนธนี้ แสดงวา พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหวั  ทรงถอืวาพระสงฆรามญัคณะพระมหา
เถรคนัฉองซึง่เขามาสูประเทศไทยคร้ังนี ้ เปนการนาํเอาพระพทุธ
ศาสนาแบบรามญันกิายเขามาประดษิฐานในประเทศไทยดวย

เกีย่วกบัเร่ืองทีส่มเดจ็พระนเศวรมหาราช ทรงตัง้พระ
มหาเถรคนัฉองเปนสมเด็จพระสังฆราชนั้น สมเด็จพระมหา
สมณเจา  กรมพระยาวชริญาณวโรรส  ทรงมพีระอธบิายไว
ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงยกมาอางไวใน
พระนิพนธของพระองค เร่ื องตํานานคณะสงฆวา “ขอนี้
ขาพเจาไดกราบทูลหารือสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส มีรับส่ังวาทรงพิจารณาดูเห็นเหตุหลาย
ประการ  ซึง่ทรงพระดําริวา  ความจริงจะไมเปนอยางทีก่ลาวใน
หนงัสือพระราชพงศาวดาร เพราะพระมหาเถรคนัฉองนัน้เปน
มอญนอกซึง่พดูไทยไมได และไมรูจกัขนบธรรมเนยีมไทย ถงึจะ

มอุีปการแกสมเดจ็พระนเรศวรสักเพยีงไร  ซึง่วาสมเดจ็พระมหา
ธรรมราชาธิราช จะทรงตั้งใหเปนสมเด็จพระสังฆราช เปน
ประธานแกสงฆบริษทัทัว่ไป  หรือแมจะเปนเพยีงเจาคณะใหญ
ฝายเหนอื  กจ็ะบงัคบับญัชาการไมได  ไมตองปวยการกลาวไป
ถงึวาอาจจะเปนเหตฝุาฝนความนยิมของพระสงฆไทยทัว่ไป  อนึง่
ถาจะเทยีบดวยขนบธรรมเนยีมฝายพระราชอาณาจกัร คร้ังกรุงเกา
ตามที่ ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดาร  การที่
ตัง้ชาวตางประเทศเปนขุนนาง  ยกตวัอยาง  เชน พระยาเกยีรติ
พระยาราม ซึ่งตามสมเด็จพระนเรศวรมาดวยในคราวนั้นเอง
กใ็หเปนแตหวัหนาวากลาวแตพวกมอญทีร่วมชาตแิละภาษาของ
ตนตัง้แขกเปนพระยาจฬุากว็าแตพวกแขก  ตัง้ญีปุ่นเปนออกญา
เสนาพมิขิ กว็าแตพวกญีปุ่น  ตัง้จนีเปนทีโ่ชฏึก กว็าแตสวนพวก
จีน ชาวตางประเทศไดเปนขุนนางผูใหญตําแหนงสูง มีแต
เจาพระยาวิชเยนทรไดวาทีส่มหุนายกหนเดยีว  อีกประการหนึง่
ทรงพระดาํริหเหน็วา  นามสมเดจ็พระอริยวงศญาณนี ้ พจิารณา
โดยทางภาษาเห็นเปนนามใหม นาจะพึ่งมีในชั้นหลังลงมา
ไมถงึแผนดนิสมเดจ็พระมหาธรรมราชาธริาช  ขอทีส่มเดจ็พระ
มหาธรรมราชาธริาช ทรงตัง้พระมหาเถรคันฉอง เปนพระราชา
คณะนัน้  เชือ่ไดวาเปนความจริงเปนแน  แตอยางสูงกเ็หน็จะเปน
เพยีงเจาคณะมอญ อยางพระสุเมธาจารย ไมกวานัน้ จะเปน
เพราะเหตทุีป่รากฏวา โปรดใหไปอยูวัดมหาธาต ุ วัดมหาธาตุ
เปนทีส่ถติของสมเดจ็พระสังฆราช จงึพาใหเขาใจไปวา สมเดจ็
พระมหาธรรมราชาธริาชทรงตัง้พระมหาเถรคนัฉอง เปนสมเดจ็
พระสังฆราชวาคณะเหนอื

การทีพ่ระกระแสดาํริของสมเดจ็พระมหาสมณเจา กรม
พระยาวชริญาณวโรรส  ทีท่รงในเร่ืองนี ้ ประกอบดวยหลักฐาน
สมเหตุสมผล ความจริงเห็นจะเปนเชนทรงพระดําริ และยัง
เหน็ตอไปวา ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหตัถเลขาวา
แบงคณะสงฆเปน คณะเหนือ คณะใต เมื่อคร้ังพระมหาเถร
คนัฉองเขามานัน้  ดทูาจะผิดอีก  ดวยทาํเนยีบสมณศกัดิก์รุงเกา
แมในชัน้หลังยงัเรียกคณะคามวาสี อรัญวาสี มไิดเรียกวา  คณะ
เหนอื คณะใต  ทีม่าจดัเปนคณะเหนอืคณะใต  บางทจีะมเีคามลู
มาแตกรุงเกา แตนาจะมาเรียกกันในชั้นกรุงธนบุรี หรือกรุง
รัตนโกสินทรนีเ้อง…”
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วัดเจ็ดร้ิว

วัดเจด็ร้ิว ตัง้อยูเลขที ่๑/๑ หมูที ่๓ ตําบลเจด็ร้ิว อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร

กอนที่จะไดกลาวถึงประวัติวัดเจ็ดร้ิว ซึ่งเปนวัดใน
ชุมชนมอญขนาดใหญแหงนี้นั้น ควรจะไดกลาวถึงความ
เปนมาของชาวมอญกลุมนี้เสียกอน กลาวคือชาวมอญเจด็ร้ิว
ตางไดรับการบอกเลาสืบตอกันมาถึงตนตระกูลของตน วา
อพยพมาจากเมืองมอญ (ประเทศพมาในปจจุบัน) เมื่อราว
พ.ศ. ๒๓๕๘ ในแผนดินสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
รัชกาลที่ ๒ คร้ังนั้นชาวมอญไดอพยพเขามายังแผนดินไทย
เปนเรือนหมื่น เนื่องดวยแผนดินตกเปนของพมา ชาวมอญ
ไดรับการกดข่ีทารุณแสนสาหัส จึงพากันบายหนามาพึ่งพระ
บรมโพธิสมภารในเมืองไทย ดวยทราบวาแผนดินไทยสงบ

รมเยน็ มภูีมปิระเทศ ภูมอิากาศ และทรัพยากรธรรมชาติค่ลาย
คลึงกับบานเมืองตน รวมทั้งทราบวากอนหนานี้มีชาวมอญ
จํานวนมากที่อพยพเขามานั้น ลวนไดรับการตอนรับอยางดี
จากพระเจาแผนดนิไทย อนญุาตใหอาศยัอยูทํามาหากนิ และ
หลายคนไดรับราชการสนองพระเดชพระคุณเปนใหญเปนโต
ถึงชั้นเจาพระยา

บรรดาชาวมอญที่อพยพเขามานั้น ประกอบไปดวย
ชาวมอญจากหลายเมอืง และหลายหมูบาน กลุมหนึง่เปนชาว
บาน กะมาวกั เมอืงมะละแหมง ซึง่ชาวมอญกลุมนีเ้ดนิทางมา
ยังสมุทรสาครโดยตรง มิไดอพยพมารวมกันเปนกลุมใหญ
อยางเปนทางการ เพราะในคร้ังนั้นชาวมอญถูกพมากดดัน
อยางหนกั จงึอพยพทะลักเขาเมอืงไทยหลายทศิทาง บางสวน
กแ็ยกยอยมากลุมเล็ก ๆ  ไมไดมใีบบอกเขามา อยางการอพยพ
ในกลุมใหญ ๆ ดังพระราชพงศาวดารบันทึกไว ซึ่งพระเจา
แผนดินมักโปรดฯ ใหจัดทหารพรอมเสบียงออกไปรับมาจาก
ชายแดนเขามายงัพระราชอาณาจักร และโปรดฯ พระราชทาน
ที่อยูใหเปนหลักแหลง แตอยางที่กลาวแลววาชาวมอญจาก
บานกะมาวักนี้คงเปนกลุมเล็ก มากันตามลําพัง อาจมุงตรง
หรือพลัดหลงก็ไมทราบได จึงมาลงหลักปกฐานกันที่สมุทร
สาคร และเปนมอญกลุมเดยีวทีไ่มปรากฎเครือญาตอิยูทีอ่ื่นใด
เลยในเมืองไทย ไมวาสามโคก หรือพระประแดง

ชาวมอญในจงัหวัดสมทุรสาคร ทีม่าจากบานกะมาวัก
นี้ เร่ิมแรกอาศัยอยูกันบริเวณพื้นทีต่ําบลบานเกาะ และตําบล
ทาทราย แมวาความเปนอยู วัฒนธรรมประเพณีโดยรวมแลว

งานทอดกฐินของวัดเจ็ดร้ิว ภาพน้ีถายเม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๐๐
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จะคลายคลึงกับมอญ ที่อ่ืน ๆ  แตก็มขีอปลีกยอยที่ตางออกไป
และชาวมอญในเมืองไทยกลุมอ่ืน ๆ มักเรียกขานมอญที่
สมุทรสาครวา มอญนํ้าเค็ม

ประวัติวัดเจ็ดร้ิวนี้ สืบเนื่องมาจากการเกิดข้ึนของ
ชุมชนมอญ ณ พื้นที่ซึ่งเปนตําบลเจ็ดร้ิวในปจจุบัน กลาวคือ
เมื่อราว พ.ศ. ๒๔๒๓ ชาวมอญจากหมูบานตาง ๆ  ที่อาศัยอยู
ในเขตตําบลบ านเกาะ และ ตําบลท าทราย ได แก
บานบางปลา และ บานเกาะ ไดอพยพเขาไปในพื้นที่ตําบล
เจ็ดร้ิว เนื่องจากพื้นที่ในสองตําบลที่อาศัยอยูเดิมเร่ิมประสบ
ปญหาคับแคบ ที่ทํากินไมเพียงพอ ซึ่งในระยะเร่ิมแรกที่ชาว
มอญอพยพเขาไปอยูนั้น พื้นทีบ่างสวนยงัคงสภาพเปนปาออ
รกทึบอยู ชาวบานจึงทําการจับจองแผวถางใหโลงเตียน แลว
ทําการเกษตร ปลูกขาว และพชืผักผลไมแทน ประชาชนเหลานี้
นบัเปนชาวมอญยคุแรก ทีบ่กุเบกิทีท่าํกนิ และเปนบรรพชนเร่ิม
แรกของชาวเจด็ร้ิว ประชากรกลุมแรก นีป้ระกอบดวยชาวมอญ
เพียง ๘๐ ครอบครัว รวมสมาชิกเพียงประมาณ ๔๐๐ คนเศษ
เทานัน้

กําเนิดคําวาเจ็ดร้ิว กลาวกันวามีชาวบานมักออกหา
ปลามาทาํอาหาร ในบริเวณหมูบานซึ่งมปีลาชกุชุมตามแหลง
น้ําทั่วไป ปลาที่ไดก็นํามาปรุงอาหารสด หากไดมามากก็ทํา
เคม็ตากแหงเกบ็เอาไว อยูมาวันหนึง่ ไดปลาชอนตวัใหญมาก
เมือ่ผาออกแลวแลเปนร้ิว ๆ  เพือ่ทาํเคม็ตากแหง และใหปลานัน้
แหงเร็ว แหงสนิท ไมเนาเสีย ปรากฎวานับไดถึงเจ็ดร้ิว ดวย
ความใหญโตของตัวปลา จึงเปนที่โจษขานกันไปทั่วหมูบาน
นบัจากนัน้มาบริเวณทีห่าไดปลาตวัใหญยกัษมานัน้จงึถกูเรียก
วา บานเจ็ดร้ิวทอง ซึ่ งเปนพื้นที่ เขตใกลเคียงกับ บาน
กระโจมทอง คร้ันอยูมามีประชาชนเขามาอาศัยอยูมากข้ึน

จึงไดรับการเลื่อนฐานะข้ึนเปน ตําบลเจด็ร้ิว สังกัดหนวยการ
ปกครองกับอําเภอตลาดใหม แขวงเมืองนครไชยศรี พื้นที่เขต
ตําบลเจด็ร้ิวในระยะแรก ๆ  นั้นครอบคลุมพื้นที่เขตคลองเข่ือน
ขันธ คลองดําเนินสะดวกฝงทิศเหนือบางสวน และอาณา
บริเวณบานเจ็ดร้ิว

อยูตอมาชาวบานเจด็ร้ิวไดพรอมใจกันสรางวัดข้ึนใน
ชมุชนของตน เพือ่เปนศนูยรวมจติใจของชาวบาน เปนสถานที่
ทําบุญสุนทาน และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีวัดที่
เปนวัดมอญทั้งส้ินถงึ ๓ วัดดวยกันไดแก

๑. วัดหลักสองราษฎรบํารุง
๒. วัดกระโจมทอง
๓. วัดรามัญวงศาราม (วัดเจ็ดร้ิวทอง)
ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะการกําเนิดข้ึนของวัดเจ็ดร้ิว

เทานัน้ กลาวคอื เมือ่ประมาณตนป พ.ศ. ๒๔๓๖ ไดมชีาวมอญ
กลุมหนึ่ง ประกอบดวย

๑. ผูใหญอินทร ทองชิว
๒. นายยก รอยอําแพง
๓. นายเจริญ รอยอําแพง
๔. นายชู มอญใต
๕. กํานันตู บานดอนครุฑ
๖. กํานันไกร บานพาดหมอน
๗. นายถึก
๘. นายเลาะ พึ่งบานเกาะ
และที่ไมปรากฏนามอีกหลายทาน รวมกับชาวบาน

ทุกครัวเรือน ได ร วมกันปรึกษาหารือในการสรางวัดข้ึ น
และรวมกนับริจาคที่ดิน กําหนดเปนเขตที่จะสรางวัด เพื่อเปน
สถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา โดยตองการใหอยูใกล ๆ
หมบูานของตนเพือ่จะไดเดนิทางไปมาสะดวก และไดมกีารยก
เสาเอกข้ึ นในวันอาทิตยที่  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
ซึ่งเปนวันธงชัย ฤกษเปนมงคล ไดมีการประกอบพิธีอันเปน
มงคล ตามอยางมอญโบราณทกุประการ

ลําดับเจาอาวาสที่ปกครองวัดเจ็ดร้ิว มดีังนีค้ือ
๑. พระอธิการเกด  พ.ศ. ๒๔๕๓
๒. พระหงส ฐิตธัมโม  พ.ศ. ______-๒๔๘๕
๓. พระครูสาครกิจโกศล (จอน) พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๕๒๘
๔. พระอธิการทองเสริม สุเมโธ พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๙
๕. พระครูปริยัติสาครกิจ (สมยา) พ.ศ. ๒๕๔๐-

ปจจุบนั

งานทอดกฐินของวัดเจ็ดร้ิว ภาพน้ีถายเม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๐๐
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วันชาตมิอญ:
ในมโนทศันเรือ่งชาตแิละชาตนิยิมเชงิชาตพัินธ ุ

สุกญัญา เบาเนดิ

มอญ “ส้ินแผนดนิแตไมส้ินชาต”ิ คํา ๆ  นีสํ้าเหนยีกรูอยู
ในจิตใจ ความรูสึกของคนมอญทุกคนไมวาจะอยูที่ไหนบน
โลกใบนี ้ประวัตศิาสตรเปรียบเสมอืนเร่ืองเลาไมรูจบ ทีค่อยตอก
ย้าํเร่ืองราวจากอดตี  สูปจจบุนัของการตอสูดิน้รน อพยพหลบหนี
บางสวนขามน้าํขามภูเขาละทิง้บานเกดิเมอืงนอนเพือ่แสวงหาดนิ
แดนแหงใหม และบางสวนปกหลักหยัดยืนตอสูกับชะตาชวิีต
ทีเ่ปล่ียนผาน ในแตละชวงเวลาวันแลววันเลา  หากเร่ืองราวของ
วันวาน เปนหนาหนึง่ของประวัตศิาสตร งานวันชาตมิอญ กค็อื
หนาหนึง่ของประวัตศิาสตรแหงชนชาตทิีส่มควรถกูบนัทกึและ
จดจําเลาขานสืบตอไปในวันขางหนา สุดแลวแตจะเลา หรือส่ือ
ความหมายในทศิทางใด

ผูเขียนขอเปนผูหนึง่ ทีจ่ะบอกเลาเร่ืองราววันชาตมิอญ
ในแงมมุทีต่างออกไป เพือ่ทาํความเขาใจปรากฎการณ อันเปน
ภาพแสดง (representation) ของการส่ือความหมายในการจดั
งานวันชาต ิผูเขียนไดเขารวมงานวันชาตมิอญ ณ วัดศริิมงคล
อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร ในวันที๑่๓ กมุภาพนัธทีผ่านมา ซึง่เปน
งานวันชาตทิีม่คีนมอญยายถิน่ (Mon migrants ) ๑ เขารวมงาน
มากทีสุ่ด ส่ิงทีผู่เขียนไดพบเหน็และเกดิคาํถาม กค็อื มอญไมมี
ประเทศ แตทําไมถึงมวีนัชาต ิ   ดงันัน้ชาติคอือะไรในความ
คดิของคนมอญ และ การจดังานวันชาตนิัน้บอกอะไรกบัผูคน
ในสังคม นีค่อืโจทยสําคญัทีจ่ะตองตอบในคร้ังนี้

วนัชาตมิอญ: ท่ีมาและความสําคัญ
วันชาตมิอญ เปนวันสําคญัของคนมอญไมวาจะเปน

คนมอญในประเทศไทย หรือคนมอญทีอ่ยูในประเทศพมา แท

จริง แลววันชาตมิอญไมไดถอืกําเนดิข้ึนมาจากความคดิของคน
มอญในประเทศไทย แตถือกําเนิดข้ึนจากคนมอญที่อยูใน
ประเทศพมา

งานวันชาตมิอญ ถกูจดัข้ึนนบัตัง้แตป พ.ศ. ๒๔๙๑ หลัง
จากทีพ่มาไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษ   นบัลวงมาจนถงึป
พ.ศ.นีก้เ็ปนคร้ังที ่๕๙ แลว คนมอญไดกาํหนดวันชาตติรงกบัวัน
แรม ๑ คํา เดอืน ๓ หรือ ในชวงเดอืนกมุภาพนัธของทกุป  วัน
ดงักลาวมคีวามหมายใหระลึกถงึกษตัริยสองพีน่อง สมละ และ
วิมาละ เปนผูสรางเมอืงหงสาวดี ในวันแรม ๑ ค่ํา เดอืน ๓ พ.ศ.
๑๑๑๖ คนมอญจงึนํา วันสําคญัในประวัติศาสตรนีก้าํหนดให
เปนวันชาต ิและกลายเปนงานประจาํปเร่ือยมา

วันชาตมิอญถกูจดัข้ึนคร้ังแรกทีเ่มอืงมะละแหมง (เมาะ
ลําเลิง) ในประเทศพมา และทกุวันนีก้ย็งัจดัอยูอีกหลายเมอืง เชน
ยางกุง มัณฑเลย เปนตน และจัดข้ึนในชุมชนคนมอญ ตาม
ตะเข็บชายแดนไทย-พมา เชน บริเวณ ดานเจดียสามองค
บานวังกะ อําเภอสังขละ  จงัหวัดกาญจนบรีุ  สวนในประเทศไทย
นัน้มกีารจัดงานคร้ังแรกทีม่หาวิทยาลัยรามคาํแหง เมือ่ปพ.ศ.
๒๕๓๖ และตามชมุชนทีม่คีนไทยเชือ้สายมอญอาศยัอยู เชน
ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ บางกระดี ่เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหา
นคร อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ และอีกหลายประเทศทัว่
โลก เชน อังกฤษ แคนาดา นอรเวย  ศรีลังกา  ออสเตรเลีย
มาเลเซยี ทีม่กีลุมนกัศกึษามอญโพนทะเล ไปอาศยัอยู

ชาต ิและชาตนิิยมเชงิชาตพินัธุ
ชาต ิความหมายเชงิวิชาการไดมผูีใหความหมายผาน

มมุมองทีห่ลากหลาย เร่ิมตนจากนกัวิชาการชาวตะวันตก กลาว
ถงึชาต ิ(nations) เปนส่ิงทีถ่กูจนิตนาการ หรือ ประดษิฐสรางข้ึน
ใหมในชวงระยะเพยีงประมาณ ๒๐๐ ปมานีเ้อง นกัวิชาการของ
สํานกัสมยัใหม (modernist) ไดเนนการเกดิชาตทิีแ่ยกขาดจาก
อดตีอยางส้ินเชิง หรือเกอืบจะส้ินเชงิ โดยมองวา ความคดิเร่ือง
ชาตเิปนผลผลิตของปจจยัของโลกยคุใหมหลายประการ เชน
การปฏิวัตขิองระบบความคดิทางการเมอืงหรือ ปรัชญาสมยัใหม
การปฏิวัตอุิตสาหกรรม การปฏิวัตเิทคโนโลย ีการส่ือสาร การ
พิมพ การเกิดชนชั้นกลาง เปนตน ๒  นักคิดคน สําคัญก็คือ
เบเนดกิ แอนเดอรสัน (Benedict Anderson) กลาว วา “ชาต”ิ
เปนประชาคมที่ถูกจินตนาการข้ึนใหม (imagined commu
nities) แตไมใชชมุชนในจนิตนาการทีไ่มมตีวัตนอยูเลย  เขาถอืวา
ชาต ิเปนชมุชนจนิตนาการของความรูสึกวาตวัเองเปนพวกเดยีว
กนั ทัง้ทีใ่นความเปนจริงไมมโีอกาสรูจกักนัเลย
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แตทวาความคดิขางตนไดถกูคดัคานอยางส้ินเชงิจาก
นักวิชาการของสํานักคิดแบบดั้งเดิม (primodialist) มองวา
ความเปนชาต ิมมีากอนสมยัใหม มองวาชาตมิทีีม่าจากรากเหงา
ในอดตีทีเ่กาแกกวาการปฏิวัตอุิตสาหกรรม หรือการกอเกดิของ
ยุคสมยัใหม เชน มาจากความเชือ่ในการมบีรรพบรุุษรวมกนั
ตามที ่ แอนโทนี ่สมธิ (Anthony D. Smith) ๓ กลาววา “ชาต”ิ
ไมไดถกูสรางหรือจนิตนาการข้ึน หากดํารงอยูมานานแลว ชาติ
มลัีกษณะบางอยางของมนัเองทีท่าํใหพลเมอืงทีอ่าศยัอยูในชาติ
นั้นมีลักษณะเฉพาะของตนตามชาตินั้น ๆ ไปดวย (nation
identities) ดงัลักษณะพืน้ฐาน (fundament feature) ตอไปนี้

๑.การมดีนิแดนทางประวัตศิาสตรหรือบานเกดิเมอืง
นอน (an historic territory, or homeland)

๒.การมนียิายปรัมปรา (myths) รวมกนัและความทรง
จําทางประวัตศิาสตร

๓.การมีวัฒนธรรมมวลชน (mass public culture)
รวมกนั

๔.การมีสิทธิและหนาที่ทางกฎหมายของสมาชิกทั้ง
หมดรวมกนั

๕.การมรีะบบเศรษฐกจิรวมกนั
ดงันัน้ชาตคิอืประชากรทีม่ชีือ่เรียกขานของกลุมตน ผู

มดีนิแดนทางประวัตศิาสตรรวมกนั มนียิายปรัมปราและความ
ทรงจําทางประวัติศาสตรรวมกัน มีวัฒนธรรมของมวลชน มี
ระบบเศรษฐกจิรวมกนั และมสิีทธหินาทีท่างกฏหมายรวมกนั

ชาตนิิยมเชงิชาตพินัธุ
วอคเกอร คอนเนอร (Walker  Conner)๔ไดกลาววา

ชาตนิยิมเชงิชาตพินัธุ (ethno nationalism) เปนอุดมการณสวน
หนึง่ของชาตนิิยม และเปนเงือ่นไขอยางหนึง่ของกระบวนการ
สรางชาต ิ(nation-building) โดยเนนทีก่ลุมชาตพินัธุ ความรูสึก
ของการรวมสายโลหติ นําไปสูฃวามรูสึกวาเปนความผูกพนัทาง
เครือญาตแิละความภักดตีอกลุม ชาตนิยิมเชงิชาตพินัธุเปนส่ิงที่
นกัชาตนิยิมไดใชจงูใจผูคนเพือ่สรางสภาวะอัตลักษณรวมหมู
แบบชาตนิยิมเชงิชาตพินัธุ (ethno-nationalism) นําไปสูการฟน
คนื ของชาตพินัธุทีเ่ปนชนกลุมนอยตางๆทัว่โลก

สําหรับส่ิงทีน่กัชาตนิยิมสวนใหญมคีวามเขาใจและเขา
ถงึนัน้กค็อืแกนของจติวิทยาเชงิชาตพินัธุ (ethno psychology)
คอื ความรูสึกรวมทางสายโลหติ และ การผูกพนัทางเครือญาติ
นอกจากนีย้งัเนนถงึเร่ืองความรูสึกสํานกึรักบานเกดิ (homeland
psychology) เปนสภาวะทางจติใจของผูคนทีย่งัคงผูกพนักบั

ดนิแดนทีเ่ปนบานเกดิเมอืงนอนเปนทัง้มาตภูุมแิละปตภูุม ิซึง่เกดิ
ข้ึนกบักลุมชาตพินัธุหรือชนกลุมนอยที่ถกูกลุมชนอ่ืนปกครอง
และผูอพยพหรือคนยายถิน่ (migrants) จากดนิแดนทีเ่ปนบาน
เกดิเมอืงนอน ถามองในแงของการเมอืงนกัชาตนิยิม จะใชความ
รูสึกสํานกึรักบานเกดิ (homeland psychology) เปนเคร่ืองมอื
ในการจงูใจและปลุกระดมผูคนในการอางสิทธิเ์หนอืดินแดนที่
เชือ่วาเปนของบรรพบรุุษ และเปนดนิแดนตนเคยอยู โดยปลุก
ระดมผานบทเพลงปลุกใจ บทกวีและคาํประกาศตาง ๆ  ปรากฎ
ชดัเจนในชวงสงครามโลกคร้ังทีส่อง ๕

วนัชาตมิอญ
นัยสําคัญ เร่ือง “ชาต”ิ และ “ชาตนิิยม เชงิชาตพินัธุ”

ถงึแมวาในปจจบุนัมอญไมมดีนิแดน แตประเทศมอญ
กม็อียูจริงในหนาประวัตศิาสตร ชาตมิอญเร่ิมกําเนดิข้ึนในสมยั
แรกเร่ิมประวัตศิาสตร มอีาณาจกัรสุธรรมวด ี(สุวรรณภูม)ิ และ
สืบตอมาถึงอาณาจักรหงสาวดี ในสมัยนี้มอญมีอาณาเขต
ภาษา วัฒนธรรมเปนของตนเอง จนกระทัง่มอญไดเสียเอกราช
ใหพมาเมือ่ป พ.ศ. ๒๓๐๐ และนีค่อืส่ิงทีค่นมอญยดึมัน่และมี
ความสํานกึในความเปนชาตขิองตนมาโดยตลอด

ดงันัน้ชาตมิอญ (Mon National) จงึเปน “ชาต”ิ ตาม
ความหมายของ แอนโทนี ่สมธิ (Anthony D. Smith) ของสํานกั
คดิแบบดัง้เดมิ (primodialist) ทีม่องความเปนชาตวิามมีากอน
สมยัใหม มาจากรากเหงา ในอดตีทีเ่กาแก มคีวามเชือ่ในการมี
บรรพบรุุษรวมกนั การมดีนิแดนทางประวัตศิาสตรหรือบานเกดิ
เมอืงนอน มนียิายปรัมปรา  และความทรงจาํทางประวัตศิาสตร
รวมกนั

สําหรับแนวคดิเร่ืองชาต ิทีรั่ฐบาลพมารับเอามาใช และ
พยายามครอบงาํ ปกครองชนกลุมนอยอ่ืนจงึเปนชาตติามความ
หมายของ เบเนดิก แอนเดอรสัน (Benedict Anderson) สํานกั
คดิสมยัใหม (modernist) กลาววา “ชาต”ิ เปนประชาคมทีถ่กู
จนิตนาการข้ึนใหม (imagined communities)

เมื่อมอญถูกครอบงําโดยพมาภายใตอิทธิพลแนวคิด
เร่ืองชาติแบบสมัยใหม พมาไดพยายามไดทําใหชนกลุมชาติ
พนัธุตาง ๆ เปน “คนอ่ืน” ทีไ่มใชชนชาตเิบอรมาน (Burmans)
กลายเปน “ชนกลุมนอย” ซึง่เปนอีกวาทกรรมหนึง่ของรัฐ (พมา)
มอญกเ็หมอืนกบัคะฉ่ิน กะเหร่ียง ทีไ่มยอมรับการเปนชนกลุม
นอย ดังนั้นมอญในพมาจีงเรียกตัวเองวา ชนชาต ิมากกวา
ทีย่อมเปนกลุมชาตพินัธุ หรือ ชนกลุมนอย เปนการปฏิเสธการ
ครอบงําจากอิทธพิลแนวคดิชาตแิบบสมยัใหมของพมา
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ชาตแิบบสมยัใหมครอบปดกัน้ และกดทบัความเปนอัตลักษณ
ทางชาตพินัธุ (ethnic identities) ของตนไว และพมากพ็ยายาม
สรางอัตลักษณแหงชาต ิ(nation identities) นัน่คอื “ความเปน
พลเมือง” (citizenship)  ผานกระบวนการทําใหเปนพมา
(Bumanisation) ฉะนั้นอิทธพิลแนวการสรางชาตขิองพมาจึง
เปนการเปล่ียนสมดลุของกลุมเชือ้ชาตติาง ๆ  ในสังคม จากเดมิ
ที่วางอยูบนฐานของวัฒนธรรมสูฐานทางการเมือง กลุมคน
มอญเองกพ็ยายาม เคล่ือนไหวเพือ่เรียกรองความเปนอิสระให
กับตัวเองในรูปของ ขบวนการปลดปลอยเพื่อแยกออกไปตั้ง
รัฐชาตขิองตวัเอง (a nation liberation movement) เร่ือยมา
จวบจนกระทั่งปจจุบัน และวันชาติมอญก็ถือกําเนิดข้ึนดวย
อิทธพิลครอบงาํจากแนวคดิชาตแิบบสมยัใหมนัน่เอง

ดงันัน้ “วนัชาตมิอญ” จงึเปนภาพแสดง (represen
tation) ถึงความเปนตัวตน ปลดปลอยตัวเองจากการ
ครอบงํา จากแนวคิดเร่ือง “ชาต”ิ แบบสมยัใหม หวนกลบั
ไปสูการเรียกรองความเปน “ชาต”ิ ท่ีมรีากเหงามาจากอดตี
ท่ีเกาแก วันชาตมิอญจงึเปนทัง้อุดมการณและสัญลักษณของ
ชาตินิยมเชิงชาติพันธุแสดงถึงการมีเอกราชที่ชาติมอญเคยมี
และเอกราชที่ควรจะไดรับตามสิทธิ ์กลาวคือ เอกราชที่เคยมี
หมายถงึ เอกราชของชาตใินอดตี และเอกราชทีค่วรจะไดรับตาม
สิทธิ ์คอื เอกราช ไดรับหลังส้ินสุดยคุอาณานคิม สะทอนผาน
ความรูสึกสํานกึรักบานเกดิ (homeland psychology) โดยจงูใจ
ผานบทเพลง คาํแถลงการณ บทสดดุคีาํปราศยัปลุกใจ ทีป่รากฎ
ชดัเจนในงานวันชาติ

นอกจากนีง้านวันชาตคิอืกลไกสําคญัในการสรางความ
เปนปกแผนและสํานึกรวม (collective consciousness) รูป
แบบการจดังานวันชาตจิงึเนนการแสดงออกสองประการ คอื

ประการที่หนึ่ง ดานวัฒนธรรม เปนการหวนรําลึกถงึ
ความดงีามในอดตี คอื ความรุงเร่ืองทางดานอารยธรรม ศาสนา
ภาษา วัฒนธรรม  เชน การแสดงนาฏศลิป  ดนตรี การละเลน
การแตงกาย อาหารการกนิ ภาษามอญ (ภาษาพดูและภาษา
เขียน) เปนตน

ประการทีส่อง การแสดงออกทางอุดมการณทางการ
เมอืง ความเปนชาตนิิยม หรือ ชาตนิยิมเชงิชาตพินัธุ  เชน การ
รองเพลงชาตมิอญ การอานแถลงการณตอองคการสหประชา
ชาต ิการปราศรัยและปาฐกถาปลุกระดมใหรักชาต ิเปนตน

นอกจากนีเ้รายังพบเหน็และสัมผัสไดถงึ การปฏเิสธ
ความเปนพมาของคนมอญ ผานสัญลักษณตาง ๆ ทีแ่ฝงนยั

สําคญัของอุดมการณชาตนิยิมมอญอยางชดัเจน เชน ธงชาติ
มอญ การนุงโสรงแดงทีม่แีถบสีขาวคาดขวาง รูปหงสยกเทา ซึง่
ในประเทศพมาจะไมยอมใชสัญลักษณนี ้เพราะมคีวามหมาย
ในเชงิปลุกใจวาคนมอญพรอม (กาว) ไปทวงประเทศมอญคนื
จากพมา และสุดทายคือการแสดงออกทางวัฒนธรรมทุกส่ิง
อยางทีป่รากฎในงานวันชาต ิเชน ศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป ทีดู่
เหมอืนจะเปนแบบศลิปะพมา  แตทวาเมือ่ลองไปถามคนมอญดู
เขาอาจจะมองหนาคนถามดวยอาการเซง็พรอมกบัพดูออกมาวา
“ เขาใจซะใหมนะ ท่ีเห็นอยูน่ัน เปนของมอญแท ๆ พมา
(มนั) ไดขโมยเอาไปหมด” และถาคณุเปนคนถามและไดรับ
คาํตอบ แบบนีล้ะกค็วรจะถอยหางออกมา และกรุณาบอกตอ ๆ
กนัไปวา ชนชาตมิอญเปนชนกลุมแรก ๆ  ทีเ่ปนเจาของอารยธรรม
อันเกาแก  ชนชาติอ่ืน ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใตที่เจริญ
รุงเร่ืองในสมัยตอมาลวนไดรับการถายทอดวัฒนธรรมจาก
ชนชาตมิอญทัง้ส้ิน

จึงอาจกลาวไดวา ตราบใดที่อุมดมการณชาตินิยม
มอญยงัคงอยู วันชาตมิอญกจ็ะคงอยูตราบนัน้ ดงัคําพดูทีว่า

“ ถงึจะส้ินแผนดนิแตกไ็มส้ินชาตมิอญ”.....

เชงิอรรถ
๑  คนมอญยายถิน่  (Mon migrants) หมายถงึ บคุคลทีม่ี

เชือ้สายมอญสัญชาตพิมาทีอ่ยูในประเทศไทย
๒  ธรียทุร บญุม,ี  ชาตนิยิมและหลังชาตนิยิม (กรุงเทพฯ:

สํานกัพมิพวิญชูน จํากดั, ๒๕๔๖), หนา ๓๑.
๓  Anthony  D. Smith, The Nation Identity,

(Reno:University of Nevada Press,1991),p.14.20-21.
อางถงึในนติ ิภวัครพนัธุ, “บางคร้ังเปนคนไทย บางคร้ังกไ็มใช
อัตลักษณตัวตนทีผั่นแปร “รัฐศาสตรสาร ปที ่๒๐ ฉบบัที ่  ๓
(๒๕๓๑) : ๒๓๑ -๒๓๓.

๔  Anthony Smith, “Dating the Nation”, Ethno
nationalism in the Contemporary World : Walker Conner
and the study of nationalism, Routledge , London and New
York , 2004 : 54-56.

๕  Walker  Conner, “Homeland in a World of  State”,
Understanding Nationalism, Edited  by  Monsterrat
G.uibernau and John H.utchinson ,Published in 2001  by
Polity Press in association with Blackwell  Publisher, Ltd.
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การเลนผใีนเทศกาลสงกรานตมอญท่ีบานโพธิ์
percjewcjkel.jp:Y|pew$Iqcj|k.njmnjkW.nj|zY

เทศกาลสงกรานตหรือปใหมมอญและไทยเพิง่ผานไป
เทวดาองคใหมเสด็จลงมารักษาโลกมนุษย คนไทยเชื้อสาย
มอญลุมน้าํแมกลองจดัทําศาล (qCiqMJqcj]k.nj) พรอมเคร่ือง
บชูาอาหาร ตอนรับเทวดาองคใหมทีห่นาบานแทบทกุครัวเรือน
จติใจคนไทยทกุเชือ้สายคงชืน่มืน่ ชุมฉํ่า เพราะได รับการชโลม
ดวยน้าํหอมเยน็ ๆ  จากลูกหลาน สวนลูกหลานกค็งมชีวิีตทีเ่จริญ
กาวหนาเพราะไดรับพร ความรัก ความอบอุน พรอมทัง้คําส่ัง
สอนทีม่คีณุคาในการดํารงชวิีตแบบไทย ๆ แบบวิถีพทุธทีม่ภูีมิ
ตานทานเขมแข็ง พนการเปนเหยือ่ของส่ิงเลวรายทัง้ปวง

กจิกรรมในเทศกาลนี ้มอญลุมน้าํแมกลอง โดยเฉพาะ
ในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบรีุจดัทําขาวแชพรอมขนม
กะละแม ถวายพระสงฆและสงใหญาตผูิใหญ  ทําบญุตกับาตร
และชกับงัสุกลุทีวั่ด อุทศิบญุกศุลใหแกบรรพชน ทําการสรงน้ํา
พระสงฆ ประพรมน้ําหอมใหพระพทุธและกระดกูของปูยาตา
ยายทีบ่รรจไุวในเจดียของตระกลูและขอพรใหลูกหลานอยูเยน็
เปนสุข  สวนทีบ่านกอ็าบน้าํใหพอแม ญาตผูิใหญ และมอบของ
ขวัญให แสดงความรัก ความเคารพ สวนหนุมสาวกเ็ลนสาด
น้าํกนัอยางสนกุสนานคร้ืนเครง  แตกจิกรรมหนึง่ทีไ่มคอยมใีคร
กลาวถึง และใกลจะลมสลาย หรือลมสลายไปแลว นั่นก็คือ
การเลนผี (ewcjkel.j)

ทีช่มุชนมอญบานโพธิ ์ต.คุงพยอม อ.บานโปง  จ.ราชบรีุ
ไดทําการอนรัุกษฟนฟกูารเลนผีตาง ๆ ไดแก ผีกะลา ผีสุม ผี
กระดง และผีลิง การเลนผีในเทศกาลสงกรานตไดหดหายไป
จากชุมชนหลายป เนือ่งจากสังคมเปล่ียนแปลงเขาสูยุคโลกา
ภิวัตน แตผูคนในชุมชนมีความเขมแข็งจึงไดทําการฟนฟูการ
ละเลนผีตาง ๆ ข้ึนมา มผูีคนสนใจพากันมาดูอยางหนาแนน
เพราะเปนการละเลนทีแ่ปลก อัศจรรยใจ และสนกุคร้ืนเครง ใน
ปตอไปคงมกีารฟนฟกูารเลนลูกชวง สะบา ข้ึนมาอีก เพือ่อนรัุกษ
และสืบทอดการละเลนในเทศกาลสงกรานตใหใหคงอยูตอไป

การเลนผี จะตองมเีจาพธิทีําหนาทีเ่ชญิผีเขาสิงในราง
เชิญผีออกจากราง ควบคุม กํากับและดูแลมิใหผู เลนเปน
อันตราย  เพราะเมือ่ผีเขาสิง ผูเลนไมสามารถควบคมุตวัเองได
การเชญิผีเขาสิงตองจดุธปู เทยีน มดีอกไมเปนเคร่ืองบชูา หาก
เชญิผีใหออกจากรางกต็องสงเสียงดงั ๆ  ทีห่ ู การเลนแตละคร้ัง
ควรมผูีเลน  ๒ - ๓  คน จะสนกุกวาเลนคนเดยีว

การเลนผีกะลา  คนดนูัง่เปนวง  คนเลนอยูกลางวง  นัง่
ยอง ๆ  บนกะลาทีม่รูีหรือกะลาตวัผู เจาพธิใีชผาปดตาผูเลน จดุ
ธปูเทยีนเชญิผีเขาสิง กลุมผูเลนและคนดรูองเรียกใหผีมาเขาสิง
พรอมปรบมอืใหจงัหวะ  คาํรองคอื  “กุก  กุก  กะมาเยอ  เร็วเขา
เร็วเขา”  รองซ้าํอยูเชนนี ้จนกวาผีจะเขาสิง เมือ่เหน็วาผูเลนตวั
ส่ัน กจ็ะเรงจงัหวะใหเร็วข้ึน เมือ่ผีเขาสิงแลว เจาพธิเีอาผาปดตา
ออก ผูเลนเคาะกะลาตามจังหวะเพลง รายรํากันเปนที่สนุก
สนาน  คนดอูาจรวมรําดวยกไ็ด เมือ่ผูเลนเหนือ่ยแลว เจาพธิจีบั
ใหนัง่ลง สงเสียงรองดงั ๆ  ทีห่ ู ผีกอ็อกจากราง ใหผูเลนไดนัง่พกั
ผอนจนกวาจะหายเหนือ่ย

การเลนผีกระดง คนดนูัง่เปนวง  คนเลนอยูกลางวง
นัง่ยอง ๆ  มกีระดงวางอยูขางหนา เจาพธิปีดตาผูเลน จดุธปูเทยีน

การเลนผกีะลา
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เชญิผีเขาสิง ดงันี ้“เจาพีก่ระดงเอย  กระดงหาย  หาย นํ้าตา
ไหล ไหล  ลงไปอาบนํ้า สาเก ปกเปา เหลาสองไห ไกนอย
สองตวั กระเทียมสองหัว รักเจาพีก่ระดงเอย เชญิเอยเชญิ
องค  เชญิพระองคเขาเขยีว เชญิเสดจ็ลงมา  เจาพญาหงส
เอย” คนดรูองพรอมกนั ปรบมอืเปนจงัหวะดงันี ้ “จะโตง โครง
กระดงยายาเอย” รองซ้าํ ๆ เชนนี ้จนกวาผีจะเขาสิง อาจรอง
ใหจงัหวะเร็วข้ึนหากตองการใหผีเขาสิงเร็ว เมือ่ผีเขาแลว เจาพธิี
รองตอดงันี ้“จะโตงโครงกระดงฝดขาว จะโตงโครง กระดง
ฝดขาว ฝดแมฝด ฝดแมฝด กระดงขาดขาด ฝดให เตม็ใจ
รอนแมรอน เอวออนออน รอนใหพอใจ กระแทะกระทอย
ลอยหนาลอยตา นะเจาแมกระดงเอย”

เมื่อผีเขาสิงแลว คนดูรองซ้ํา ๆ พรอมปรบมือตาม
จงัหวะทีต่องการ ดงันี ้จะโตงโครงกระดงยายเอย คนดอูาจใส
ทราย  กรวด หรือดนิลงในกระดง ใหผูเลนฝด รอนหรือกระแทะ
เปนทีส่นกุสนาน เมือ่เหน็วาผูเลนเหนือ่ยแลว เจาพธิกีใ็หผีออก
จากราง  พกัผอนใหสบาย

การเลนผีสุม  คนดนูัง่เปนวง  ผูเลนนัง่ยอง ๆ  อยูกลาง
วง สะพายของ มอืถอืสุม เจาพธิใีชผาปดตาผูเลน จดุธปูเทยีน
เชญิผีเขาสิง  เจาพธิรีองคําเชญิ ดงันี ้ “เจาแมสุมเอย  สุมแม

เอย สุมปลาในหวย สุมปลาในคลอง สุมปลาในหนอง
รักแมสุมเอย  รักแมสุมเอย”

รองซ้ํา ๆ จนผีเขา  เอาผาปดตาออก  ผูเลนจะสุมปลา
จับปลาในสุมใสของ ผูดอูาจโยนเปลือกมะพราว กิง่ไมเล็ก ๆ
สมมตุเิปนปลา  ผูเลนแยงกนัสุม เปนทีส่นกุสนาน

การเลนผีลงิ คนดนูั่งเปนวง ผูเลนนอนควํ่าหนาบน
สากตําขาว ๒ อัน  เจาพธิใีชผาผูกตาผูเลน  ใชผาขาวมา ๒ ผืน
คาดเอว ๑ ผืน ทําหาง ๑ ผืน  ผีวองไวและซกุซนมาก  ควรเลน
คร้ังละ ๑ คน  เจาพธิจีดุธปูเทยีนเชญิผีเขาสิง  รองคําเชญิดงันี้
“ลงิเอยลงิลม ขนม ชมพู แกวนาด ูเลนชูทายวงั ชกัเชอืก
หนัง เฮโลท่ึงบอง เฮโลท่ึงบอง”  รองซ้ํา ๆ ทัง้บทจนกวาผี
จะเขาสิง เมือ่ผีเขาสิงแลว มทีาทางเหมอืนลิง ปนข้ึนไปนัง่บน
สากตําขาวได พีเ่ล้ียงตองคอยดึงหางไวมใิหออกนอกวง หาก
ควบคุมไมดี อาจปนข้ึนตนไม เปนอันตราย คนดูจะลอเลียน
ทาทาง และใหทาํตามคําส่ัง เปนทีส่นกุสนานคร้ืนเครงมาก

การละเลนพืน้บานในชวงสงกรานตไมมคีูตอสู จงึไมมี
แพชนะ มแีตมติรมไีมตรี ความสามคัคตีอกนั มคีวามแข็งแรงทัง้
รางกายและจติใจ โดยเฉพาะการเลนผีเปนการละเลนทีห่าดไูด
ยาก เปนภูมปิญญาทองถิน่ทีค่วรอนรัุกษ สืบทอดใหมอียูตอไป
แมวาเราตองเดนิตามความกาวหนาของเทคโนโลย ีทามกลาง
ยคุโลกาภิวัตน แตการรูจกัรากเหงาของตนนัน้เปนส่ิงสําคญั เปน
ความภาคภูมใิจ สีสัน และแสดงถงึความเขม แข็งของชมุชนนัน้
เราควรภาคภูมใิจในภูมปิญญาของบรรพชน และรวมกนัอนรัุกษ
ฟนฟส่ิูงเหลานีเ้อาไว เพือ่จะไดคงไวซึง่ประเพณอัีนดงีามของเรา
อวด สายตาชาวโลกไดอยางภาคภูมิ

หากทานผูอานมอีะไรทีด่ ีๆ  หรือแปลก ๆ  ซึง่เปนส่ิงละอัน
พนัละนอย โปรดเขียนไปบอกเลากนับาง สงกรานตปหนาขอ
เชญิไปดกูารเลนผีท่ีบานโพธิน์ะคะ

qN.·gtet · ! a.buEewcjkel.jp:Y\pew$Iqcj]k.nj
mnjkW.nj|zY ;’cje\bpje\bwje;.tjvirao

การเลนผสีุม

การเลนผลีิง

การเลนผกีระดง
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สิบส่ีก็มีมอญ

 ทจีริงหวัเร่ือง   ควรจะเปน  “คลองสบิสีก่ม็คีนไทยเชือ้
สายมอญ”  ถาใชหวัเร่ืองนีด้มูนัยาวเกนิไปอยากใหหวัเร่ืองมนั
กระทดัรัดเทานัน้ ในการเขียนคร้ังนี ้  มไิดคนควาตามหลักวิชา
การ   แตเขียนจากประสบการณ  จากคําบอกเลา ทัง้นีผู้เขียน
เปนคนทีก่าํเนดิเกดิทีค่ลองสิบส่ี  ขณะนีก้อ็าย ุ๖๒ ป  จงึนําเอา
คําบอกเลานํามาเรียบเรียง  ประกอบกบัทนตอกระแสคําเรียก
รองของ  ผอ.ทว ี  แกนดํา  ไมไดจงึเขียนออกมา  หากผิดพลาด
ประการใดขออภัยและยินดีนอมรับขอแกไขที่ถูกตอง หากมี
ความดอียูบาง  ขอมอบอานสิงสใหบรรพบรุุษทีล่วงลับไปแลว
และขอระลึกถงึตลอดเวลา

คลองสิบส่ีเปนคลองซอย เชื่อม
ระหวางคลองแสนแสบกับคลองหกวา-
ลําลูกกา และชวงทีส่อง เชือ่มคลองหกวา-
ลําลูกกากบัคลองรังสิต จะเขียนเฉพาะสวน
ที่ เชื่ อมคลองแสนแสบกับคลองหกวา-
ลําลูกกาเทานัน้ เพราะเปนถิน่กําเนดิ หรือ
ชาวบานเรียกวา “สบิสี่ตอนลาง” เฉพาะ
สวนที่คนไทยเชื้อสายมอญตั้งบานเรือน
เปนทีอ่ยูอาศยัและทาํมาหากนิ (ทาํนา) และ
บางสวนก็มี คนไทยเชื้อสายอ่ืนปะปนอยู
บาง เปนไปตามกาลเวลาของ สังคมมนษุย
และสภาพของเศรษฐกจิ ที ่พฒันาอยางตอ
เนือ่งและรวดเร็ว

คลองสิบส่ี (ลาง) นอกจากเปน
คลองซอยสําหรับระบายน้าํแลว ยงัเปนแนว

เขตระหวางกรุงเทพมหานคร กบัจงัหวัดฉะเชงิเทรา โดยพืน้ที่
น้าํในลําคลองทัง้หมดเปนของจงัหวัดฉะเชงิเทรา เพือ่สะดวกใน
การตดัสินคดคีวาม หากจะมหีรือเกดิข้ึนในลําคลอง คลองนีห้าง
จากสํานกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประมาณ  ๖  กม.
มถีนน ๒ สาย จากเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  คอื

๑. ถนนสายเลียบลําคลองสิบสาม–รังสิต โดยมีถนน
วัดใหมเจริญราษฎรเชือ่มตอเขาสูคลองสิบส่ี

๒. ถนนเชือ่มสัมพนัธ–ไผดํา โดยมถีนนยงัพธันา เชือ่ม
เขาคลองสิบส่ี  เปนถนนขนานไปกบัลําคลอง

ชมุชนคนไทยเชือ้สายมอญ  จะตัง้บานเรือนอยู  ๒
ฝงคลองสบิสี ่  ประกอบดวย

- ฝงคลองดานฝงทศิตะวันออก  ม ีหมู ๓ - ๔ – ๕   ตาํบล
บงึน้าํรักษ  อําเภอบางน้าํเปร้ียว จงัหวัดฉะเชงิเทรา

-  ฝงคลองดานฝงทศิตะวันตก  ม ีหมู  ๔ แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  และ หมู  ๑๑  แขวงคลอง
สิบสอง  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  ชมุชนนี ้มบีานเรือน
อยู ประมาณ ๑๐๐   หลังคาเรือน และภายในชมุชนนีม้ ีวัด
ใหมเจริญราษฎร  และ โรงเรียนวดัใหมเจริญราษฎร  เปน
ศนูย กลาง    ตัง้อยูทีห่มู  ๑๑  แขวงคลองสิบสอง   เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร หรืออยูฝงตะวันตกของลําคลอง  การเดนิทาง
ใชถนน ๒ สายดงักลาว เปนเสนทางมุงสูกรุงเทพมหานคร

(โปรดอานตอฉบบัหนา)

ภาพบน: โรงทานอาหารมอญ “เปงซังกรานต” สามโคก จ.ปทุมธานี

อุโบสถหลังเกาของวัดใหมเจริญราษฎร สรางเม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖
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รายนามผูบริจาคทุนพิมพวารสารเสียงรามัญ
yM’v,kuEd>nj]qnjp:’EbJulikjpriucjrmjq.cjmnj

-----------------------------------------------------------------
๑. พระอาจารยสุทัศน สุทัสสโน ๒,๐๐๐ บาท
๒. นายแผน ทองจันทึก ๑,๐๐๐ บาท
๓. นายสุภาพ ลือขจร ๑,๐๐๐ บาท
๔. นายบุญสง โคมลอย ๑,๐๐๐ บาท
๕. นายกติต ิวรกลุกติติ ๑,๐๐๐ บาท
๖. กํานันประดิษฐ (แว) ทรงลักษณ ๘๐๐ บาท
๗. นายชานปาง (n.YS.njpiucj) ๕๐๐ บาท
๘. นายปริญญา กลุปราการ ๓๐๐ บาท

คณะบรรณาธกิารขอกราบขอบพระคุณทุกทาน
ท่ีใหการสนับสนุนการจดัทําวารสารเสยีงรามัญอยางสงู

สนใจลงโฆษณาติดตอฝายโฆษณา ๐-๑๘๔๔-๖๔๑๕

แด...สาวรามญั

คนบุราณชืน่ชมสาวรามัญสวย
เกลาผมมวยนวยนาดผุดผาดสม
นุงซิ่นยาวเส้ือปายหนาสาวตาคม
มารยาทลวนงามสมกลุสตรี

ทัง้วาจาปราศรัยกบัใครเลา
ไมยัว่เยานารักสมศักด์ิศรี

กิจการงานเพียบพรอมพรกัรูจกัดี
สมกบัที่ชาวไทยวา “นารักจริง”

แตใยสาวรามัญสมัยนี้
ทีเ่ห็นมีใหเขาชมวาสมหญงิ

เพงพิศผานมีนอยนกัอยากทวงติง
แดเพ่ือนหญิงทีเ่ปนสาวชาวรามัญ

อยานุงส้ันเปดหลังไหลใหอายบาง
อยาเอาอยางชาติอืน่มาดูนาขัน
ขอใหคิดเรานี่หรือคือรามัญ

เกลาผมกนันุงซิ่นยาวเถดิสาวมอญ

ธรรมเนยีมเราถนอมนวลสงวนงก
ที่หยบิยกเพียงฝากไวใชส่ังสอน
กลับมาเถิดสาวสาวรามัญมอญ
ขอวิงวอนจงรักษาประเพณี

จิตลมุน สันทอง
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เฉลยปญหาฉบับท่ีแลว (02)
คําตอบ: เสนผมจากบนศีรษะ
ปญหาทายเลม (03)

สําหรับปญหาทายเลมฉบับท่ี สามน้ี
คราวน้ีเปนปญหาท่ีงายมาก เกี่ยวกับประวัติ
ศาสตรมอญ ท่ีทุกทานคุนเคยดี

@ ถามวา มะกะโท มีภรรยา (ธิดา
ของพอขุนรามคําแหง) ชื่อวาอะไร ?

สงคําตอบมาได จะเปน อีเมลล จดหมาย
ไปรษณียบัตร หรือสงดวยตนเองตามที่อยูดานใน
เหมอืนเดิมครับ

ของรางวัล  เปนหนังสือเร่ื อง โลกสิทธิ
และโลกสมมุติ ทั้งภาคภาษาไทย และ ภาษามอญ
มีดวยกัน ๓ รางวัล หากมีผูตอบถูกมากกวา ๓ ทาน
จะใชวิธจีับสลาก และจะจัดสงของรางวัลถึงบาน

หมดเขตรับคําตอบ  ๑๐  ก.ค.  ๒๕๔๙

“มะกะโทนิมติ”
ฝมือการเขียนภาพประกอบของครูเหม เวชกร
ภาพประกอบในพงศาวดารมอญเร่ืองราชาธริาช

ฉบับกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๖
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