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สวัสดคีรับทานผูอานทีเ่คารพรัก พบกนัอีกแลวนะครับ
ฉบบันีก้ลับมาพบกนัชาไปบาง เพราะกอง บก. ของเราตางกต็ดิ
ภารกจิกนัอยางหนกั โทรศพัททวงตนฉบบักนัสายแทบไหม แต
เมือ่ตางวางเวนจากภาระหนาทีง่านประจาํ ผูเขียนทัง้หลายจงึ
หยบิปากกา และสงตนฉบบัมาใหทานผูอานไดอาน เนือ้หาด ีๆ
กนัเหมอืนเดมิ บทความในฉบบันีน้าสนใจมาก ลองพลิกเขาไป
ดดูานในกนัเลยครับ

แรงใจแดคนทํางานอยางหนึ่ง คือเสียงตอบรับจาก
ผูอานครับ มจีดหมายอีเล็คทรอนิกส (อีเมลล) จากอเมริกา มา
ใหกําลังใจผูจัดทําเวปไซด monstudies.com และผูจัดทํา
วารสารเสียงรามัญ (voiceofmon) เราจึงนํามาลงใหอานกัน
ดวยครับ

Sat, 22 Jul 2006 / 02:22:45

Dear Mon studies group
I am Banya Htaw Weang from, Buffalo, New York,

USA, a former secretary of Overseas Mon Students. I would like to
encourage to all of you for your enthusiastic work for Mon Studies.
That is a perfect web. Keep working. We are stand with you.Tell
Nai Ong , the President of Mon Youth Communit, Bangkok if he
remember me. I proud of him for founding Mon Newspaper in
Thai and Mon. Thanks a lot for working and serving Mon duties
together with us. Monland must be created soon.

Best wishes,
Nanda Suraman (Banya Htaw Weang)

New York, USA

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

http://www.Monstudies.com
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พระอะเฟาะ: เทพกวีของชาวมอญ
(ตอนที ่๓)

ในหนงัสือมอญเลมหนึง่ซึง่ชือ่แปลเปนไทยวา  เร่ืองราว
ประวัติพระอะเฟาะอาจารยกวีมอญ แตงโดย พระกุศล
เจาอาวาสวัดพระศรีมอญ เมืองเละเกิง (ยางกุง) ไดกลาวถึง
ประวัติพระอะเฟาะและงานวรรณกรรมของทาน มีรายชื่อ
หนงัสือทีเ่ชือ่วาพระอะเฟาะเปนผูแตงจาํนวนกวารอยรายการ
ทั้งที่เปนพระไตรปฎกภาษาบาลี-มอญ  หมวดพระอภิธรรม
พระวินยั และพระสูตร เร่ืองคําสอน เร่ืองชาดกตาง ๆ เร่ืองเชงิ
ประวัตศิาสตร โหราศาสตร ตํารา ตํานาน และกฎหมาย มรีาย
ชือ่เร่ืองตาง ๆ ทีน่าสนใจ (นอกเหนอืจากคัมภีรพระไตรปฎก)
ดงันี้

เวสสันดรชาดกพันคาถา ทศชาติ มโหสถ ปญญาส
ชาดก มหาชนก วิธรูบณัฑติ หตัถปิาละ สังคปตตะ เตมยี นารท
เนม ี สุรสา สุริยจันทร ปูทอง เชตกมุาร นกขมิ้น สุวรรณหงส
ประวัติสงกรานต พระเจาทรงธรรม สมิงราม นกแกวทอง
จนัทปชโชต ิชมพบูด ีอชาตศตัรู พระพทุธเจาเทศนา ประวัตพิทุธ
สาวก

อธบิายราชาธริาช  พระนางสามาวด ีสรรพทาน ปรูาณํา
ปรูธรรม ลักษณะปญญา โลกภาษา มลูศาสนา พระพทุธองค
แสดงธรรมโปรดพทุธมารดา คัมภีรการสรางวัด พระโพธสัิตว
สรางบารม ีมลูญาณกสิณ ทศลักษณะ โพธสัิตวสิบ ปถมกัป
ศรีธนญชยั ทศบารม ี ลูกกําพรา อริยสัจจส่ี พระพทุธเจายีสิ่บ
แปดพระองค คัณฑิตติยะ ปาทวาหะ ภิมมาเถรี กาลเถระ
นายสรอยบุญ เมอืงใหญสิบหกเมอืง สังสารวัฏ เกียจครานส่ี
สมงิสุกายะ โอระภี สารวาน นางอิสุนทรี มาฆสร พระอินทรทลู
ถามพระพุทธเจา ตํานานสรางโบสถ บารมีการ พุทธโฆษา
เทวดาทั้ งสาม พระเจาสีนัลลากับพระมเหสี  นรสาสนะ

ถามตอบเร่ืองกปัป ลูกหม ูพระเจาปสเสนทโิกศล ลูกนกสามตวั
ฉันทลังกาคํากลอน เศรษฐีสอนลูก พญานกกระทุง หนังสือ
เดก็วัด อดุลเวชช พระมาลัย ยศกติต ิธรรมทปีน ีกระจกกลม
สัตตธนุ  มูลมู ลี  เพลงสินนราช ควัมปติ  สมันตวิสาสนา
พระพุทธเจาทั้งหลาย ปาทลักษณะ พระนางอมร สารวิกต
หนองน้าํสกปรก จระเข อริยเมตตรัย ปศาจทลูถามพระพทุธเจา
พญาหน ูเร่ืองอิวา ราชสาสน วาทสีลวงศ

เร่ืองนมัสการพระเจดียเลียะเกิง อรุมทุมมะ สุรสา
ปฐมสมโพธิ   เร่ืองสอนตน พระพุทธเจาเสด็จจากดาวดึงส
ถามตอบเร่ือง สุญญกัปป สอนบุตร ขุนแผนขุนชาง ถุงรัตน
มคัคผลสังคหเทศนา เร่ืองบญุสังเขป อรุณเทวดา ตปสุภัลลิกะ
โลกสิทธ ิ  ตาํราทาํนายฝนและสังขารโลก โลกสมมต โลกบญัญตัิ
ประเพณีโลก วิธีคํานวณและเวลา ตําราโหราศาสตรและ
จกัรราศี เวทางคศาสตร ตําราทิง้กบาล ตําราฝงรก นัยสมทุรี
พยากรณอากาศและนกัษตัร

 “เสาแปดเหลีย่ม”
ศิลาจารึกภาษามอญ จารึกข้ึนในสมัยทวารวดี พทุธศตวรรษท่ี ๑๑-๑๒
ขุดคนพบใน จ.นครปฐม ปจจุบันเกบ็รักษาไวท่ีพพิธิภณัฑสถานแหงชาติ
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โรคนทิาน โรคและตํารายาตาง ๆ มนตรคาถา ตําราดู
ฤกษยาม ตําราเสกเปา โรคลักขณทปีนี ราชวงศเมอืงสะเทมิ
วงศธาตุเมืองสะเทิม ตํานานวงศธาตุ ตํานานเกาะปญจลาง
พุทธตํานาน ราชวงศหงสาวดี คําอธิบายราชวงศ ตํานานคํา
ทํานายเมอืงเย ตําราปรุงยาตาง ๆ  ธรรมศาสตร ศาสนวงศ

รายชือ่เหลานี ้ เปนเพยีงตวัอยางวรรณกรรมสวนหนึง่
ของพระอาจารยอะเฟาะเทานัน้ วรรณกรรมเหลานี ้รวมทัง้คมัภีร
พระ ไตรปฎกภาษามอญ ไดมผูีคดัลอกและจดัพมิพกนัตอ ๆ  มา
เปนแบบแผนและตํารับตําราที่เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
ของชาวมอญทัว่ไป ปจจบุนัวัดมอญสวนมาก รวมทัง้ปญญาชน
ชาวมอญที่รูซึ้งถึงคุณคาในเอกสารดังกลาว ยังคงเก็บรักษา
วรรณกรรมของทานไวเปนสมบตัิของวัดและของชุมชน ทีต่อง
ชวยกนัอนรัุกษ ใหลูกหลานมอญไดศกึษา สืบทอด กนัตอไป

ทิวแถวพระสงฆมอญ ในการออกรับบิณฑบาตโปรดสัตวยามเชา
กับฉากหลังเมืองหงสาวดี เมืองท่ีสงบงามในอดตี (ประเทศพมา)

ประธานฯคนใหม (ตอจากหนา ๑)

เมื่อวันที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ชมรมเยาวชนมอญ
กรุงเทพฯ ไดรวมกันประชุม ณ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ เปน
การประชุมวาระปกติราย ๒ เดือน โดยคร้ังนี้มีประเด็นสําคัญ
คอืการเตรียมงานประชมุใหญสามญัประจาํป ๒๕๔๙ และการ
เลือกตั้งประธานชมรมฯคนใหม เนื้อหาการประชุมโดยสรุป
มดีงันี้

รายงานประชมุชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ
วนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

วดัชนะสงคราม คณะ ๒  บางลําพ ู กรุงเทพฯ
เวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระท่ี ๑  เร่ืองประธานแจงใหทราบ
๑. กจิกรรมของชมรมฯและกระทรวงศกึษาธกิาร เร่ือง

การประชุมปฏิบัตกิารพัฒนาการจดัการเรียนการสอนสําหรับ
กลุมเปาหมายชาวไทยวัฒนธรรมเฉพาะ ระหวางวันที ่๒๖-๓๐
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มถินุายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมเวล จงัหวัดนครปฐม กจิกรรมนี ้ทาง
ชมรมฯไดจดัสงตวัแทนเขารวมประชมุกบักลุม พฒันาการศกึษา
นอกโรงเรียน (กศน) ผลของการประชมุปฏิบัตกิาร ไดฉบบัราง
ของแบบเรียนภาษาไทยสําหรับสอนแรงงานมอญ ที่เนนการ
เรียนรูภาษาไทยโดยไมละทิง้ภาษาแม (มอญ) แบบเรียนจงึมทีัง้
ภาษาไทยและภาษามอญ และจะมีการประชุมอีกคร้ังใน
ระหวางวันที ่๒-๔ สิงหาคม ๒๕๔๙  จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

๒. คุณสนุทร ศรีปานเงิน แจงใหทีป่ระชมุทราบเร่ือง
โครงการอนรัุกษภาษามอญ (รวมกบั SIL) เปนระบบการเรียน
การสอนเดก็มอญ โดยเลือกหมูบานมอญอําเภอสังขละ จงัหวัด
กาญจนบุรี เปนโครงการนํารอง ซึ่งขณะนี้ทางโครงการก็ได
อบรมครูสําหรับสอนเดก็ไปบางแลว

3. อาจารยอําไพ มฆัมาน แจงใหทีป่ระชมุทราบเร่ือง
การเรียนการสอนภาษามอญสําหรับเดก็มอญในเมอืงไทย พืน้
ที่เปาหมายคอืชุมชนบานมวง เปนโครงการของสถาบันวิจัย
ภาษาและวฒันธรรมเพือ่การพฒันาชนบท ม.มหิดล รวม
กบัสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) เปนโครงการ
วิจยัทีม่ ีเงนิทนุสนบัสนนุใหชมุชนไดนาํเสนอโครงการข้ึนไป มงีบ
ประมาณให ๔๐๐,๐๐๐ บาท  ระยะเวลาดําเนนิงาน ๑๕ เดอืน
ซึง่ขณะนีก้าํลังอยูในข้ันตอน การเขียนโครงการ

๔. งดเวนการจัดงาน 12 สิงหา

วาระท่ี ๒ เหรัญญกิแถลงสถานการณทางการเงิน
คุณไพรัตน จนัทรแบบ เหรัญญกิ จดัทําเอกสารราย

ละเอียด รายรับรายจายประจําเดือนมีนาคม–เมษายน พ.ศ.
๒๕๔๙   เสนอในทีป่ระชมุ

วาระท่ี ๓ ประเมนิผลวารสาร “เสยีงรามญั”
๑.  สมาชกิ “เสียงรามญั” จํานวนทัง้ส้ิน ๒๑๗ คน
๒.  มผูีทวงตงิเร่ืองชือ่วารสารเสียงรามญั ในสวนทีเ่ปน

ภาษามอญ วานาจะใชคําวา rm[.cj  แตเพือ่ความสวยงามใน
การจดัอารตเวิรค และพฒันาการของภาษาในปจจบุนั จงึมมีติ
ใหใชคําวา rmjq.cj อยางในปจจบุนั

๓. ควรเพิม่เตมิเนือ้หาทางดานสังคมการเมอืง
๔. การนาํสงใบแจงหนีไ้ปพรอมกบัวารสารเสียงรามญั

สําหรับผูทีบ่ริจาคสมทบทนุในจดัพมิพวารสาร
๕. การหารือวิธกีารตออายสุมาชกิวารสารเสียงรามญั

โดยการทําหนังสือแจงเตอืนเปนรายบคุคลและแจงเตือนดวย
วาจา โดยผูแทนทีม่เีครือขายสมาชกิอยู

๖. การหาสมาชิกวารสารเพิ่มนอกจากจะเปนราย
บคุคลแลว ควรเปนหนวยงานตาง ๆ เชน อบต. เทศบาล และ
โรงเรียนตาง ๆ
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๗. สวนการหาสมาชกิทีเ่ปนแรงงานคนมอญคอนขาง

ยากเพราะมขีอจํากัดเร่ืองการอานภาษาไทยไมได และภาษา
มอญในวารสารกน็อยเกนิไป

วาระท่ี ๔ การสรรหาวาท่ีประธานฯชมรมคนใหม
เนือ่งจากประธานชมรมฯคนปจจบุนัจะครบวาระในเดอืน

ตุลาคม ๒๕๔๙ นี้จึงตองสรรหาประธานชมรมคนใหมในที่
ประชมุเสนอรายนามดงันี้

๑. นายองค บรรจนุ
๒. วาที ่ร.ต.รามญั สาระพนัธุ
๓. อาจารยโสภณ นไิชยโยค

วาระท่ี  ๕ เตรียมความพร อมการจั ดงาน
“ประชมุใหญสามญัประจาํป ๒๕๔๙”

๑. จดังานวันที ่๑๒  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙
๒. สถานที ่เสนอสถานที ่๓ แหง คอื

- โรงแรมเวียงใต  (คณุกติ ิวรกุลกติ ิตดิตอ)
- ม.สวนสุนนัทา (อาจารย โสภณ ตดิตอ)
- ม.สวนดสิุต (อาจารย สุฐาธรรม ตดิตอ)

๓. คาบตัร ประมาณ ๒๐๐-๒๕๐ บาท (มขีองทีร่ะลึก)
๔.กจิกรรมในงาน มกีารปาฐกถา การแสดง  นทิรรศการ

และ รับประทานอาหารรวมกนั
๕. ประชุมเตรียมงานอีกคร้ังในวันที่ ๑๗ กันยายน

๒๕๔๙  วัดชนะสงคราม บางลําพ ูกรุงเทพฯ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๖. การขายบตัร ใหตวัแทนแตละชมุชนรับไปจําหนาย

ชมุชน                   จาํนวน / คน         ผูรับผิดชอบ
บานโปง ๓๐ อ.อําไพ
ระยอง ๑๐ คณุแผน
โพธาราม ๑๐ อ.โสภณ
บางนา/พระประแดง ๒๐               ปริญญา/คณุนเรนทร
คลอง ๑๔ ๑๐ อ.ทวี
ลาดกระบงั ๑๐ ผูใหญรามญั
บางขันหมาก ๑๐ อ.สุฐาธรรม
ทาทราย ๒๐ อ.ลัดดา
บานเกาะ ๒๐               คณุองค/คณุสุกญัญา
อยธุยา ๑๐ อ.อารมณ
บางกระดี่ ๑๐ อ.ฤดี
- ๕ คณุอนนัต

- ๕ อ.บษุบา
- ๑๐ อ.รัตนา
- ๕ คณุสมใจ
- ๕ ร.อ.เสริม
- ๕ คณุสุนทร

รวมท้ังสิน้     ๒๐๐    คน

วาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืนๆ (ถาม)ี
๑. คณุไพรัตน จนัทรแบบ แจงทีป่ระชมุใหทราบเร่ือง

งานเปดหมูบานวัฒนธรรมวอรคแรลร่ีและเสนทางทองเทีย่วทาง
น้าํทําบญุ ๙ วัด ชมุชนมอญสามโคก จงัหวัดปทมุธาน ีวันที ่๒๐
กรกฎาคม ๒๕๔๙

๒. คณุสุนทร ศรีปานเงนิ แจงทีป่ระชมุใหทราบเร่ืองการ
ประชมุทีพ่รรคมอญใหมในเขตรัฐมอญ เกีย่วการดาํเนนิการทาง
ดานการเมอืง ในชวงปลายเดอืนเมษายน ๒๕๔๙

๓. อาจารยโสภณ กลาวถงึการสรางเข่ือนสาละวิน วา
อาจจะมผีลกระทบตอคนมอญ

ผูบนัทกึการประชมุ  นางสาวสุกญัญา เบาเนดิ
ผูตรวจทาน             นายองค บรรจนุ

สวนหน่ึงของสมาชิกชมรมฯ ท่ีเขารวมการประชุมแบบมอญ ๆ
ในบรรยากาศการประชมุชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙  ณ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ



7
ไหวพระวัดมอญ (ตอจากหนา ๑)

เมื่อวันที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ชมรมเยาวชนมอญ
ปทมุธาน ีนําโดย นายบุญสง โคมลอย นายไพรัตน จนัทรแบบ
ไดรวมกับหนวยงานราชการพอคาประชาชน จัดงานเปดตัว
หมูบานวัฒนธรรมวอรคแรลร่ีและเสนทางทองเที่ยวทางน้ํา
ทําบญุ ๙ วัด ณ ชุมชนมอญสามโคก จงัหวัดปทมุธานี

งานนีม้กีจิกรรมด ีๆ นาสนใจมากมาย เหมาะสําหรับ
นกัเรียน นสิิตนกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป เกมวอรคแรลลี่
แบบมอญยคุใหมสนกุ ๆ  สําหรับนกัลารางวัล เชน บอลมะตาด
ลวงตุมสามโคกหาสมบัติ นอกจากจะไดความสนุกสนาน
คร้ืนเครงไปกบัเกมพชิติรางวัลแลว ยงัไดความรูประวัตศิาสตร
มอญ ทัง้ซมึซบัประเพณวิีถชีีวิตของชาวมอญสามโคก  ยอน
รอย อาชพีทําเงินของชมุชนมอญบานสามเรือน การทําโม
(โมแปง) เลืองชือ่และเปนอาชพีทาํเงนิของชมุชนแหงนีใ้นอดตี
สมดงัคาํขวัญจงัหวัดปทมุธานทีีว่า

"ถ่ินบวัหลวง
เมอืงรวงขาว
เชือ้ชาวมอญ
นครธรรมะ
พระตาํหนักรวมใจ
สดใสเจาพระยา
กาวหนาอุตสาหกรรม"

นอกจากนี้ ผู ที่ ชอบเข าวั ดเข าวาศึ กษาธรรมะ
และเที่ยวชมโบราณสถาน ยังไดสัมผัสกับทวัรทางวัฒนธรรม

“ไหวพระ ๙ วัด” ซึ่งเปนวัดมอญเกาแก ๒ ฟากฝงลําน้ํา
เจาพระยา ชมศาสนสถาน เจดีย ปฏิมากรรม ที่สวยงาม
แปลกตา เปนศลิปกรรมแบบมอญทีห่าชมไดยาก

พพิธิภัณฑ “บานเจาพระยา” ทีเ่ปดตวัอยางเปนทาง
การ ซึ่ งพิพิธภัณฑแหงนี้ เกิดจากผูที่ มีจิตวิญญาณรักใน
วัฒนธรรมมอญอยางแทจริง แบงพื้นที่ในบริเวณบานของตน
ริมน้าํเจาพระยาสรางอาคารพพิธิภัณฑข้ึนดวยทนุทรัพย แรงงาน
และหยาดเหงือ่ของตน จากความมุงมัน่ตัง้ใจจริงดงักลาว เพือ่น
บานโดยรอบและญาตสินทิมติรสหายจงึพรอมใจกนัสนบัสนนุ
บริจาคส่ิงของทีม่คีณุคาควรแกการศึกษา เกีย่วกบัวิถชีวิีตชาว
มอญเมืองสามโคก นํามาจัดแสดงใหไดชมกัน ดวยความที่
พิพิธภัณฑแหงนี้เปนของเอกชนดังที่ไดกลาวแลว ประตูพิพิธ
ภัณฑแหงนีจ้งึเปดรอรับผูมาเยอืน สามารถเขาชมเปนวิทยาทาน
ไดทกุวัน  โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด

ผูสนใจเขาชมกรุณาตดิตอ นายบญุสง โคมลอย  โทร.
๐-๒๕๙๓-๑๔๗๐ (เขาชมเปนหมูคณะ กรุณาตดิตอลวงหนา)

เมื่อไดล้ิมรสความสุขทางสายตากันอ่ิมเอมแลว ชวง
เวลาอาหารกลางวัน และอาหารค่าํ เจาภาพยงัไดเตรียมอาหาร
มอญมาใหล้ิมลองกนัอยางอ่ิมอรอย ผอนคลายดวยการแสดง
มอญรํา ทะแยมอญ การแสดงพืน้บานทีอ่อนชอย

ตบทายดวยการเลือกซือ้หาสินคาพืน้บานมอญ ของกนิ
ของใช ของทีร่ะลึกตดิมอืกลับบานในราคากนัเอง

ผูมารวมงานแตละทานแมจะเหนด็เหนือ่ยจากการเดนิ
ลัดเลาะทั่วทั้งหมูบาน ลองเรือไหวพระ แตก็ไมมีปริปากบน
หากแตสีหนาแววตาเทานัน้ทีบ่งบอกความสุข ความอ่ิมเอม ทีไ่ด
รับมาตลอดวันของทวัรวัฒนธรรมมอญเมอืงสามโคกแหงนี้

“โมบานสามเรอืน” อาชีพทําเงินของชุมชนบานสามเรือนในอดีต

“ตุมสามโคก”  จุดเดน “พิพิธภัณฑบานเจาพระยา”
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mCÕErao........
liKjrm[.cjmnjpOut· mWYlg·>tuYmWYlg·>pLnj fnjg·>kW.jSkj

esL.·dM·cj kuEpercjkLÕihjKLcj percjbhuqutn.n.q.j ku
puriq.dj rm[.cjmnjpuOt·gHj suipjkLÕcjlg·>pnjelMcjpnjpLnjr kuipjkL.
×UhW·gW· SkjK[êpÐÕinjT½,$.kuEqtjliKj́  pRUliKj$JgjH mikjgW·
Tuicjq, tcj$.gu$j kupuriq.dj v,mdHjek.njgek.·rm[.cj
mnjt· huitjgW·T½lB.j gW·BuicjyiukjegLcjlwj v·cjliKjrm[.cjmnj
t· eqà.·m·cja. ayukjgLicjgLicjm.njgHj aYv,mK[êliKj$·
tcj$.gu$j ektj$.gu$jsr.Y bWYetMcjr´´  v,hW·gW·lupj

gek.·$Jt·gHjelwj rm[.cjmnjpuO$· ducjdM·cjtLÕcjmcjsMIdM·cjlMÕinjraó ´
p:YkEuliKjelMcjpiet· gW·K[êT½,$.kuE buJ\pcjmnjpOut·

pÐnjkLÕcj;Õcj mpÐ·kuE quDm?wtÍ quBi×ìn.gr´ pTmquwÀBu·
vivtuY p:Yaupj$· SkjK[ê$.kuE pRUpr.qMicjpuicj|pI;ÕÕcj
quwÀBu·pLnjr´´ ;ÕcjquwÀBu·wW· p:YmnjpuOt·mà, dHj;Õcje}t·]thj
lajl quJkuE×W·kuEqkjqIkuJtuY wcjquwÀBumjgHj gLicjtobWYmbbWY
eTkj}kÕikjkuJr´́ huitjgHjr ]kkjaDik eTkjkuEd,sMtjqmÐJ
t·gHj puOsMtjqmÐJ lCtjbHja.mà,Kuihjer.cj´´

qMicjmpuicj|pI ;ÕcjpTmquwÀBumj
×U;ÕcjquBi×ìn.gr luJl.ja.tuYgHj p:Y BC 602 et·

qMicjqIhquDm?r.z. pÐnj;ÕcjtuY puicj|pIpkcjrcja.;ÕcjpLnjr´´
qMicjwW· ektjyMÕap>en.j eku.· ma·kjrqituY tiQqIh
r.z. elwjg,yMÕ´ ektjyMÕma·kjrqiqkjkjtuY qMicjqIh
r.z. elwjgW·yMÕ´ TpjsutjyMÕgu$jsr.YtuY qIhquDm?r.z.
elwjgW·yMÕ´ qUriyr.z.elwjgW·yMÕ´ qMicjwW· atuicjwcjK[êlwj
mà, yMÕgLiÕcjtobWYmel.n´j´

qMicjwW· ekL.njercjtLÕcjlwj kemL.njKuihjhj|pY|pY bWYmgLÕicj
quJkuEdHjmNihj m;ÕihjekkjsIkL,Suikjb¡kjmWYtuY p:YlkjTkjqMicjwW·
percjSkjeS.· ku;Õcjgl.ai×¡iyet· percjkUqW·r.nj
bNikjkuJ quJkuEpercjSkjeS.·nkuEpUguEkuJ´ percjqL.YesL.·
qucjes.Y eynjqN.cjaKuikjkN.\pew$IkuJ ×W·tobWYmgLÕicjgLcjkuJr´´
p:YlkjTkjqMicjwW· mH.eTrjgwmPti kÎkLÕcj;ÕcjquwÀBu·
huitj×Umia·kjmH.eTrjgHj sutituY kLÕcjkÐÕEdHjmNihj p:Y;Õcj quwÀBu·
kW.njt·cjep>aj roq.jwW· wcjqà,lwjr´´ Sg, lv.tjaYmà,
mimH.eTrjgwmPtigHj dHjek.nj;ÕcjquwÀBu· huitj×Upercj
SkjeS.·n.n.q.jtuY esHjainjT·cjkuEek.nj;Õcjgl.et·
elwjdHjm.njkuJr´´ huitj×UdHj#.njdtnj mizkumkÐÕEdHjmNihjtuY
tNhjneqà.·er.jgu$j qPkuquEkumizkusi kÎkLÕcj;ÕcjqDuJ
quwÀBu·tuY kLÕcjSuEgb kuqMicjqIhquDm?r.z.r´´ bWY}ko$·
p:YBC 586 mh.qkÒr.zj (111) gitukÕ̧inj (9) esWkjtCY
bud̄w> aK>k[.j}tYgW·dË·>wHjgHj mH.eTrjgwmPti kÎnimnjncj k[.j]tY
mWYh.njeku.· KmIqcjgmLÕicj kuEkLÕcjtW·Drj p:Y;ÕcjquwÀBu·r´´
k[.j}tY mWYh.njeku.· KmIqcjgmLÕicj kÎsuipjkLÕcj ;ÕcjquwÀBu·tuY
tW·kuEDrj pWÕicjTpHjtCYTpHjbt·r´´ ek.nj;ÕcjquwÀBu·gmLÕicjelwj
kÈigW·Drj bWYmgLÕicjkuJr´´ dN.Yk[.j}tYmt·WlwjDrjt·gjH qWkjznj
gmLÕicj gW·eRHjeqHjrogo gW·dHjsMtjqmÐJtuY p:Y BC 586 mh.qkÒr.zj
(111) gitufwjrgui$jepcjgHj qMicjqIhquDm?r.z. dkjpÐnjlwj
k[.jestImW Yzku´ qPptmj×UaKicjgHjtuY qMicjkuJv,;Õcj
kW.njmnjkuJ sl[ÕcjkLÕcj k[.jekW·ekW·r´́ qMicjelwj sN,eRHjeqHjdM·cj

buJRupj qr.YpN.njmnjgmLÕicj
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RupjtNhjhjt·gHj kuEekL.njRupjk[.jtuY eRHjeqHjtor´´

atuicjwcjhuJlwjmg, aeG.k[.j}tY×W·gHj rqi}tozku
kÈigW·D>tjeq.jk[.j v,mWYmWYtNÕcjtuY buJv,kuEv, a.dkjpÐnj
k[.jestI yMÕk[.jt·gHj (1) k[.j\gcjn.j́ (2) k[.jm·kjlaitj́
(3) k[.jnir.g·>guE´ (4) k[.j»qiyuE´ (5) k[.jem.hjgNicj´
(6) k[.jqiridm.quikj t·mdHjr´́ k[.jt·gHj eqHjdM·cjduElMÕhj$Jr´´
p:YaKicjgHj k[.j}tYegtjegCcjedqsritj p:YpWIpWê;’cjquwÀBumj
bNtjmqunjesHj.dN.YdHjer.cj́ ´ dN.Yv,ma.liunjlwjt·gHj dHjdM·cjepNtj
dN.YzuicjduElMÕhjer.cjgHj v,gmLÕicjpetHjlwjr´´   Sg, lv.tj
aYmà, dN.Yk[.jma.luinjlwjti;.jt·gHj tNhjneqà.· qPsMtj
qmÐJkuJtYu putjgLtjlwj lÐêtM·l,t·gHjelwj dHja.m.njr´´
r·cjektjkuE tLÕcjla.wcjtuYmà, ek.nj;ÕcjquwÀBu·t·gHj
huitj×UgW·SuEv.tjk[.jetMcjtMhjel.nj DrjpetHj|zÕihjnkj
lÐêk[.jtuY kep>tjmdHjarpjar.k[.jt·kuJ́  awyjk.y
k[.j mmikjkuEmWYmWY mpÐ·kueq.jkuJqPgRueRHjeqHjrogo dkjpÐnjestI
eRHjeqHj nddHjsN,k[.j}tYaiutjr´´ a.$.skjquwÀBu·wW·
Kuikjr·cjak.YltU tep>kuEtbwj v,mdHjek.nj;ÕcjlàÕcj
a.kUbNikj p:Y;Õcjgl. mgW·ncjD>tjeq.jk[.jdË·>tLÕcjtuY qMicj
xkÒl.p kLÕcjpÐnjlwj k[.jlàÕcjp:Y BC 592 tgHjkuJ́ r·cjkuEwcj
v,bNikj sUÈq.lkuEmh.q.l a.SuEk[.j p:YduEmkul
pbÔt p:Y;Õcjr.z.|gÕihjtuY gW·ncjD>tjeq.jk[.j/>tNÕcj pÐnjlwj
k[.jq·c jtU bW Y}ko ;Õcjh·q.wtIezN.jem.wjtuinjtuY
TpjkÎnimnjncjD>tjgHjtuY ekÊcjpÐnjk[.jm·kjtogHjkuJ́  r·cjkuEwcj
;ÕcjtNhjhjgmLÕicjtuY ddHjr a.$.skjquwÀBu· ezN.jelH.Y
l,totkjdM·cjgHj gW·tJektjr´´ nkuEeynjqN.cj bud̄B.q.
kWtjquKumn.n.q.jt·gHjelwj ezN.jem.wjdM·cjkuJer.cjgHj
gW·tJektjm.njr´´

qMicjqIhquDm?r.z.wW· hiutj×UkemL.njqLÕcj|pYtuY
kÈigW·tSipj}kIzHjgu$j qIri}tiBuwn.dit[p@itquDm?
r.z.mh.aDiptiqUriys×¡.´ gNk[.jqMicjgHj b×¯edwIgHjgW·
tSipj qIripwratultiel.kmh.zi×¡.Dipti quBd¡
kl[.$rtnmh.edwI p:Ymh.qkÒr.zj (90) qN.·
BC 560 qMicjgHj puicj|pI;Õcj pWÕicj(42) qN.·tuY sutisoa.qWwjr´´

×UgHjtuYp:Y BC 560 gHj qMicjqirim.eq.kr.z.
eku.· gNk[.jq×ÐImi]t.edwITpjpkcjrcja.;ÕcjpLnjr´´ k[.j}tY
kÎkLÕcj;ÕcjqDuJel.njkLÕcjpWÕicj (35) qN.·tYu p:YBC 549
mH.eTrjgwmPti gW·ncjD>tjecCkjmWYtNÕcjgHj TpjkÎkLÕcj ;ÕcjqDuJ
quwÀBu·tuY pApjkuEqMicjqirim.eq.kr.z. qMicjpÐnjlwj
k[.jestI (33) zkupLnjr´´ qMicjwW· pkcjrcj;Õcj pWÕicj (60)

qN.·tuY p:YqkÒr.zjq.qN. (44) BC 500 gHjsutisoa.
qWwjpLnjr´´

×UgHjtuYp:Y BC 500 gHjqMicjDm?dQIr.z. eku.·
gNk[.jqIriedwI Skjpkcjrcja.;ÕcjpLnjr´´ qMicjwW· Rupjq.j
k[.j}qIelwjKuihj ;ÕihjekkjsIkL,p:Yar.el.kwtj Dm?wtj
kutjdnjeqN.wjef[·amHÕsies.njtpjt,tuY ek.njv,;ÕcjkW.nj
gmLÕicj q:ÕikjmLÕikj´ q.qN.elwj guE\mhj´ ;ÕcjkW.nj/iuhj
}qÕihjtor´´ p:YqkÒr.zjq.qN. (79) BC  465 gHj puicj|pIgW·;Õcj
(35) qN.· gW·a.yukj (60) tuY sutisoa.qWwjr´´

×UgHjqMicjDm?dz Zr.z. eku.· gNk[.jquwÀedwI
Skjpkcjrcja.pLnjr´´ qMicjwW· mcjmWYedàtjDrjekW·ekW·r´´ quJkuE
bkjtW·Drj a]k.v,;ÕcjkW.njt·tuY gW·ducjyMÕ Dm?dzŹ Dm?Dz´
Dm?dt¸ qMicjDrjelwjek.jr´´ qMicjwW· p:YqkÒr.zj q.qN.
(117) BC 427 puicj|pI;Õcj (38) qN.·tuYsutiso a.qWwjpLnjr´´

p:YBC 427 gHj qMicjakáurr.z. eku.· gNk[.jn×¡edwI
pL·cjektjawEu ×Uap>a·kjzkutuY Skjpuicj|pIa.pLnjr´´
lkjTkjqMicjwW· ;ÕcjquwÀBu· sK[IdRuikjdr.cjtuinjr´´
lkjTkjwW· huitj×UgkUaRuicj gkUqemcj (mnjt·ek.j

buJRupjk[.jezN.jp>litbuEd·MMMMcj RupjqMicjm×uhwj eku.·gNk[.jmgál.edwI

buJRupj k[.jezN.jp>lit buEdM·cjbebcjtMaj qMicjmnuhwj p:Y;ucjbk.·
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kel.j;.j) gHj e;·t· RunjmuElupjt·cjsf[ÕnjmNihj p:Y;ÕcjqDuJ
quwÀBu·r´´ qMicjakuárr.z.wW· tNhjneqà.·twjesNhj
kukel.j;.j mdHjgkUqemcjt·tuY qJeT.·awuE ×Uap>
a·kjzku´ sutjT·cj dkjzukjKerhjTwj kEuap>a·kj
pWÕicjpiqN.·tuY ap>a·kjgHjd,pk.gsuitjr´´  ×UgHj mia·kjqMicj
elwj dHjdduikjsuitj a.zercjÅkcj dkjzuicjtYkuEeq.jk:Õipj
epL.ef[ ·zku p: Y ]kÕc jtuY d,pk.gsuitjpLnjr´´ dN.YwW ·
qN.·ap>a·kjsutikuEqN.·qMicjpuicjnnjgHj hW·kitjvIekW·ekW·r´´
Sg, K[êT½,$. atiucjwcjer.cj́ ´ p:YlkjTkjwW· eq.$
eTrjkuExtÐreTrj twjesNhjkuEgkUqemcjt· nddHjT½,kuERupj
k:ÕipjqMicjainj k:ÕtjlP.jqMwjz.diquicj/> ek.jg, m×uQqIh
tuY gW·zN,ektj kel.j;.j mdHjgkUqemcjt·r´´  ppÐ·×UgHjtuY
Rupjt·gHj ek.nj;ÕcjqDuJt· eRHjeqHjtoauitjr´´

                                    det.wjqMicj ;ÕcjpTmquwÀBumj
       yMÕqMicj        BCkÐÕEdHjjmN ihj  BC sdHjqMicj    s×Ua.yukj   a.yukjpuicj;Õcj     BCsuti       yMÕgNk[.j
  qMicjqIhquDm?r.z.     BC  622    BC   602      20   qN.·     42   qN.· BC  560    b×¯edwI
  qMicjqirim.eq.kr.z. BC  580      BC   560      20  qN.·     60   qN.· BC  500    q×ÐImi]t.edwI
  qMicjDm?dQIr.z. BC  525      BC   500      25  qN.·     35  qN.· BC  465    qIriedwI
  qMicjDm?dzZr.z. BC  486      BC   465      21  qN.·     38  qN.· BC  427    quwÀedwI
  qMicjakuárr.z. BC  447      BC   427     20   qN.·     20  qN.· BC  407    n×¡edwI

×UgHj lpHjk[.TtjkÐÕEdHjtuY ;ÕcjpTmquwÀBu· bLÕijkj
luJl.ja.r´´ dN.Y$· lv.tjaYmà, kÐÕEdHjlpHj (qu$.mi)tuY
;ÕcjluJ gkUqemcjt·elwj hIaiutja. dHjgW·er.c´j´
qMicjakuárr.z.gHj puicj|pIgW·;Õcj (20) qN.· p:YqkÒr.zjq.qN.
(137) BC 407 gW·a.yukj (40) qN.·gHj sutisoa.qWwj
a]k.;.jlpHjgHjtuY ;ÕcjpTmquwÀBu· luJl.ja.p:Y BC
407 gHjr´´

; Õc jq uwÀBu ·w W · q M ic jp u i c j |p Imq un jaSkj
atuicjqCiacjltUetajgHj lCtjqmÐJektjm.njr´´

buJkM.cj;’cjqDuJ quwÀBu· ×UqN.·/iutj BC 400
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qWmnj

 n.YS.njpiuc j

Kespj/Ykd>tj djHrYqJuk
K£pkLikjpLnj tnjdjHmWYr
kltjkljH djHrmWYqW
bdwjpko}kikj erkjsutjqJuk
lajrqWmnj ducjtlucjkMYÕr
fkjd,djHrY stYubucjetcj
qWmnjhJu$. hW·aiutj×W·etMcj
stYuyYea.nj sies.njpv.
r·cjkM.qW epÐ.·/tjxpm.

ezN.jaiutjtJgLiÕcj djHgriucjp:YgkU
aYm·cjlwje}t· ekmjlwjqtÐY
v,lEulphJu aYtJqJufaiutj
hJud,hW·klcj tcjptiunjqJuduhj
suitjaiutjkEumnj ey.njlupjker.mjqN
hiutjDwjwiwicj BicjtlicjkLÕcjgL·cj
/>kLmjqN.mj\pcj ]kcjm·cja]k.v,
hW·lCtjh.mnj ev.njkEugkUaiutj
v.tjmukjed·ek. per.KiuhjhW·hJu
m·cjv·cjkL\bnj |gY\gkjeqkjzEu
v.tjgkUv,;EÕ aJ¾gicjm·cj/iuhj
KiuhjekW·rrY hW·g·cj|gY\gkj
mnjkEumnjpLnj tnj/.djHqN
p:YaD.njgt qWkjgkUgW·kLkj
qWmnjsKiuhj stYutYua.
hW·r·cjxpm. v,sW·lwjkL.
m·cjmWYker.mj ek.mjdjHmYWkL.
×W·kEurjHq. tupjqWxpm.
tMajv,aYmnj ekM.njviDwjvI
]kcja.]kcjkLÕcj BwhMY;Õcj
qiucjqCimWYm dÎm·cjkEuqN.·
K[pjtYuK[pjpLnj bJulEugW·ptnj
d,pek.mjd,pekwj keSwjesjHkEuqN.mj

hJuper.ektj;Õcj kLÕcj/.pir
siupjaKicjlEumH gW·kligW·;Õcj
;ÕcjmWYtM.gjH bjHlwjSwcj
mcjm·cjedwto gkU]kpjaiutjr
ek.mjtYuek.mjpLnj ek.mjtYuhW·ekL.nj
ekM.njrpjlwjlikj TNikjmNihjtJgLiÕcj
giucjedpjlwjkS·cj efkjv,pL·cj$.
kS·cjh.;Õcjh. kL.hW·K[iÕtj$J
eTkjkEud,tJ wcje$.cjhW·etMcj

ywjn.YekL.njKiuhj aiuhjtMiÕhjatiucjgkU
kel.qJuv,aY et.Ybkjektj;Õcj
kLÕcjek.mjker.mjn.Y bL.YkJuqJuwutj
sutjlwjp:Yk:iÕpj tpjt,qWkjgkU
siutjqLYsiutjl, cC,lwjkEugL·cj
d,m·cjp:YeqN.wj hMYkEuagti
mnjtMiktEudjH bjHbNÕhjgunjn.Y
}kos,pLiÕtja. gkUh.hW·wiutj
gl.njbknjatiucjgkU     psUk:iÕpjekL.njkEutpjvi â
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(ตอจากฉบบัทีแ่ลว)

คตคิําสอนเปนคําส่ังสอนทีผู่เฒาผูแกในแตละทองถิน่
ไดยึดถือเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และ
สอนลูกสอนหลานใหดํารงตนในทางที่ ถูกตองตามจารีต
ประเพณีของบรรพชน คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดที่เปน
ประโยชน สะทอนใหเห็นถึงคติความเชื่อระบบความคิด และ
วิถชีีวิตของกลุมชน ประยกุตใชไดกับทกุยุคทุกสมยั

hW·dunjlps, hW·T/,lphJu
(เหอะตุนแหล็ฺะปะจะฮ  เหอะทะบะฮแหฺล็ะปะฮาม)

คําศพัท hW·  (เหอะ) - ไม
dunj   (ตุน) - พาย
lp (แหฺล็ะปะ) - อยา
s,  (จะฮ) - คัดคาน, ตอตาน, ทวน,รา
T/, (ทะบะฮ) - แสดง,อวด, ชี้แจง,ไข
hJu   (ฮาม) - พูด

ความหมาย     ไมพายอยารา ไมแนะอยาวา
สํานวนนีเ้กดิจากการทีค่นมอญในสมยักอนใชเรือเปน

พาหนะในการสัญจรไปมา คนที่ไมชวยพายแลวยังเอาเทา
ราน้ําทําใหเรือแลนชา เชนเดียวกับคนที่เมื่อเห็นผูอ่ืนทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ก็เอาแตติโนนตินี้ แตไมไดชวยแนะนําหรือ
ชี้ทางให เปนคนประเภทถวงความเจริญของหมูคณะและ
สังคม

สํานวนนี้ใชพูดในลักษณะเหน็บแนมเปรียบเทียบวา
บุคคลที่เกะกะขัดขวางการทํางานของผูอ่ืน กอกวนใหบุคคล
อ่ืนทํางานไมสะดวก หรือพูดใหเสียกําลังใจโดยที่ตัวเองก็ไม
ชวยทํา ดังโคลงสุภาษิตเกา วา

“มือมีไมถอทั้ง ไมพาย
เทารอราน้ํากระจาย ชกัชา
เขากอบกิจขวาย ขวนอยู ไฉนนา
กลาวขัดขวางทางถา ถองแทอยาทาํ”

hJukNiT/,eqNcj hJugesmjT/,tjH
(ฮามกะน็อยทะบะฮซะเนียง ฮามแกะ็เจมทะบะฮเตาะฮ)

 คําศัพท hJu    (ฮาม) - พูด
kNi (กะน็อย) - หนู
T/,  (ทะบะฮ) - แสดง,ใหดู
eqNcj  (ซะเนียง) - ปก
gesmj (แก็ะเจม) - นก
tjH (เตาะฮ) - นม

ความหมาย  พูดหนูชูปก พูดนกโชนม
สํานวนนีเ้กิดจากนิทานปรัมปราที่วา สัตวปกกบัสัตว

ส่ีเทาเกดิทะเลาะวิวาทกนั ตางกร็ะดมกาํลังพลของฝายตน เพือ่
จะทําสงครามกัน สัตวส่ีเทามีชางเปนหัวหนาก็ส่ังบริวารของ
ตนใหไปเปาประกาศวาสัตวไหนที่ตองการจะเขากับฝายตน
ตองจายเงินบํารุงเพือ่ชวยเหลือในการทําสงคราม เหลาสัตวส่ี
เทาตางก็จายเพื่อเขาเปนสมาชิก คร้ันไปถึงคางคาวแลวแจง
ความประสงคใหทราบ คางคาวก็บอกปดแลวชูปกใหดูวา
ตัวเราไมใชสัตวส่ีเทา เพราะเรามีปก

ฝายสัตวปกซึง่มนีกอินทรีเปนหวัหนากส่ั็งบริวารของตน
ใหเปาประกาศเชนกันวา หากสัตวไหนที่ตองการจะเขากับ
ฝายตน ตองจายเงินบํารุงในการทําสงครามกับสัตวส่ีเทา
บรรดาสัตวปกทัง้หลายตางกจ็ายเพือ่เขาเปนสมาชกิ คร้ันไปถงึ
คางคาวแลวแจงความประสงคใหทราบ คางคาวกบ็อกปดแลว
แสดงนมใหดูวา ตัวเราไมใชสัตวปก เพราะเรามนีม

สํานวนนี้ใชเปรียบคนที่ไมเปนตัวของตัวเอง หรือทํา
อะไรไมเปนไปในแนวเดียวกัน และพรอมที่จะผสมกลมกลืน
ไปกบัฝายไหนก็ได

อีกนัยหนึ่งใชเปรียบบุคคลที่ยึดประโยชนของตัวเอง
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เปนที่ตั้ง ส่ิงไหนที่ตนไดประโยชนก็เอาดวย ส่ิงไหนที่ตอง
เสียประโยชนกจ็ะไมรับรู  อยางเชนถามคีวามดีความชอบหรือ
ความดีงามเกี่ยวกับมอญ ก็จะประกาศตนใหรูวาเปนมอญ
เหมือนกัน แตถาตองเสียสละเงินทองเล็ก ๆ  นอย ๆ  เพื่องานที่
เกี่ยวกับบรรพบุรุษก็จะปฏิเสธทันทีวาตนไมใชมอญหรือทํา
แลวไมเห็นไดอะไร

qW/EuhW·p> rjHq.hW·mYW
(ฟะเบอเหอะปา  เหราะฮซาเหอะมัว)

คําศพัท qW  (ฟะ) - แกง
/Eu (เบอ) - เกลือ
hW·  (เหอะ) - ไม
p>  (ปา) - ประสม, ผสม
rjHq.  (เหฺราะฮซา) - รสชาติ
hW·mWY  (เหอะมัว) - ไมมี

ความหมาย  แกงขาดเกลือ รสชาติไมมี
สํานวนนีเ้กดิจากการปรุงอาหารเกลือเปนสวนประสม

ทีจะชรูสทําใหอาหารมีรสชาติดีกลมกลอม เพราะในอดตีไมมี
ชูรสเหมอืนในปจจุบัน ถาขาดเกลือรสชาตอิาหารกจ็ะจดืชืด

สํานวนนีใ้ชในลักษณะใหกาํลังใจแกตนเอง และผูอ่ืน
ในเมือ่ประสบอุปสรรค จะไดไมยอทอหรือ สยบยอม ใหคิดเสีย
วา ปญหาและอุปสรรคเปนเหมือนดานทดลองความอดทน
และความมุงมานะของเรา ทําใหเราไดมปีระสบการณและคิด
วิธีการที่จะเอาชนะปญหา และอุปสรรคนั้น ทําใหเกิดความ
กระตอืรือรน ประหนึง่วาทาํใหชวิีตเรามรีสชาต ิคอืมพีลังในการ
ที่จะฟนฝา ปญหาและอุปสรรคนั้น ๆ  ใหจงได

     ek.njy.YtS.nj v,;ÕcjkW.njk:Õhj
(โกนหยฺายตะชาน  แหฺญ็ะฮเดิงกฺวานดุฮ)

คําศพัท ek.nj  (โกน) - ลูก
y.Y (หฺยาย) - แม
t  (ตะ) - พอ
 S.nj  (ชาน) - รัก
 v,;ÕcjkW.nj (แหฺญ็ะฮเดิงกฺวาน) - ชาวบาน
k:Õhj  (ดุฮ) - เกลียด,รังเกียจ

ความหมาย ลูกที่พอแมรัก ชาวบานมกัเกลียด
ลูกยอมเปนที่ รักของพอแม  แมวาลูกจะมีความ

ประพฤติไมด ีฉกชิงว่ิงราว จี้ปลน หรือประพฤติชั่วอีก จิปาถะ
พอแมก็ยังรักลูกไมเสือมคลาย ไมมีอะไรมาพรากความรัก
ที่พอแมมตีอลูกได แมวาคนอ่ืนจะพากนัสาปแชง ไมอยากคบ
คาสมาคมดวยกต็าม

สํานวนนี้ใชเปรียบเทียบวาบุคคลที่เปนคนโปรดหรือ
คนสนทิของเจานายหรือผูบงัคบับญัชา บคุคลประเภทนีม้หีนา
ทีเ่ปนหเูปนตาใหกบัผูบงัคบับญัชา คอยรายงานพฤตกิรรมของ
ผูรวมงาน คนประเภทนี้มักจะไดดิบไดดี มีความกาวหนาใน
สายงานมากกวาผูรวมงานคนอ่ืน แตมักจะเขากับผูรวมงาน
ไมได เปนทีจ่งเกลียดจงชัง ไมมเีพือ่นรวมงานจะคบคาสมาคม
ดวย

a.kel. soklutj
(อากะเลา  จาวกะลุด)

คําศพัท a. (อา) - ไป
kel.  (กะเลา) - ญาติ
so (จาว) - กลับ
klutj (กะลุด) - ทูต

ความหมาย   ไปเหมือนญาต ิกลับเหมือนทูต
ธรรมดาญาติพี่นองที่อยูหางไกลกัน นานคร้ังถึงได

มีโอกาสพบปะกัน เมื่อไดพบกันเนื่องในโอกาสใดก็ตาม หรือ
ไปเยีย่มเยยีนกนั กม็คีวามปตยินิดแีสดงความดใีจ อยางจริงใจ
ไมไดมุงรายกนั มุงทีจ่ะชวยเหลือเจอืจาน แบงปนแกกนั มคีวาม
บริสุทธใิจตอกัน

ทูตมีหนาที่เชื่อมสัมพันธไมตรี มีหนาที่เจรจาความ
ใหเกิดสันติ คอยไกลเกล่ียความขัดแยงที่เกดิข้ึน และประสาน
ความรวมมอืของทกุฝาย

สํานวนนี้ใชเตือนบุคคลวา  เวลาเราไปหาคนอ่ืนให
รูสึกวาเขาเปนเสมอืนญาตเิรา นําแตส่ิงทีด่ ีๆ  ไปใหเขา ใหเขามี
ความรูสึกดีทีไ่ดพบเรา ประหนึง่วาญาตทิีจ่ากกันไปนานไดมา
พบกัน  เมื่อลากลับก็ฝากมิตรภาพ ความซาบซึ้งใจ ความตรา
ตรึงใจ และสรางความประทับใจไว ดังสํานวนวา ไปใหเขารัก
จากใหเขาคิดถงึ
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วัดมวง

ความเปนมาของ “บานมวง” ชมุชนมอญแหงใหญของ
อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบรีุ จากการบอกเลาของชาวบาน เชือ่
กนัวาบรรพชนรุนแรกอพยพจากพมา ในสมยัสมเดจ็พระนเรศวร
(พ.ศ. ๒๑๓๓-๒๑๔๘) โดยตดิตามพระมหาเถระคนัฉอง ซึง่เปน
พระสงฆมอญ เขามาตัง้ถิน่ฐานยงัริมแมน้ําแมกลอง โดยใชชือ่
หมูบานเหมอืนบานเดมิในเมอืงมอญวา “บานมวง” (กวานเกริก)
และไดสรางวัดประจําหมูบานวา “วัดมวง” ตอมา

ในทะเบยีนวัดของกรมการศาสนา ไดระบวุา “วัดมวง”
ประกาศจดัตัง้เมือ่ พ.ศ. ๒๒๓๓ ซึง่ตรงกบัสมยัอยธุยา ในรัชสมยั
ของสมเดจ็พระนารายณ (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑)

แตจากการคนควาและอานคมัภีรใบลาน (อักษรมอญ)
จาํนวนมาก ทีม่ใีนวัดมวง พบวาคมัภีรสวนใหญระบจุารทีวั่ดมวง

และระบุศักราชจารอยางตอเนื่อง นับตั้งแตสมัยอยุธยาตอน
กลางจนถงึปจจบุนั

คมัภีรใบลานทีจ่ารเกาทีสุ่ด คอื คมัภีรใบลาน หมายเลข
๓๒๐ เปนเร่ืองเกีย่วกบัพระปริต (๑๒ ตํานาน) ในตอนทายจาร
ไววา:  “…..ศกัราช ๑๐๐๐ เดอืน ๖ แรม ๕ ค่ํา วันศกุร จารเสร็จ
เมือ่ตะวันบาย กระผมชือ่ อุตตมะจารไวในวัดมวง”

“ศกัราช ๑๐๐๐” นัน้เปนจลุศกัราช เมือ่เทยีบเปนพทุธ
ศกัราช จะเทากบั (๑๐๐๐+๑๑๘๑) พ.ศ. ๒๑๘๑ ซึง่ตรงกบัสมยั
อยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๓-
๒๑๙๘) และหลังรัชกาลสมเดจ็พระนเรศวรประมาณ ๓๐ ปเศษ

จงึอาจจะเปนไดวา ชาวมอญรุนแรกของบานมวง อาจ
จะอพยพมาในราวสมยัสมเดจ็พระนเรศวรจริง และใชเวลาใน
การตัง้ชมุชน และสรางวัด และจารคมัภีรใบลานทีเ่กาทีสุ่ดใน
เวลาอีก ๓๐ ปเศษตอมา

อยางไรก็ตาม อายุของการจารคัมภีรใบลานผูกนี้
แสดงวาในป พ.ศ. ๒๑๓๑ สมยัอยธุยา ในรัชกาลสมเดจ็พระเจา
ปราสาททอง ไดมวัีดมวงแลว และวัดมวงมอีายไุมต่าํกวา ๓๕๔
ป มาแลวอยางแนนอน

นัน่หมายความวา ชมุชนมอญบานมวง เปนชมุชนทีเ่กา
แกกวา ๓๕๔ ปดวย

ชาวมอญในบานมวงก็เชนเดียวกับชุมชนมอญอ่ืน ๆ
ในบริเวณฝงแมน้าํแมกลอง เชน บานโปง โพธาราม ทีม่ชีาวมอญ
อพยพเขามาหลายคร้ั ง นับแตสมัยอยุธยา จนถึงสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน ทัง้อพยพมาจากเมอืงมอญโดยตรง และ
อพยพมาจากลุมแมน้ําเจาพระยา เชน ปทุมธานี นนทบุรี
และสมุทรปราการ และจากหมูบานอ่ืน ๆ ในบริเวณแมน้ํา
แมกลอง การหนภัียสงคราม ตามมาอยูกับเครือญาต ิและการ
แตงงานระหวางกนั

“ชาวบานมวง” ตางเครงครัดในพระพทุธศาสนา มวิีถี
ชี วิตที่ เรียบงาย ยังสามารถดํารงวัฒนธรรมเอกลักษณ
ของชาวมอญอยูไดอยางเหนยีวแนน

วัดมวง เปนศูนยรวมจิตใจ และการศึกษาของชาว
บานมวง ตลอดชีวิตของชาวมอญบานมวงนัน้เกีย่วของกับวัด
ตั้งแตเกิดกระทั่งตาย “พระ” โดยเฉพาะทานเจาอาวาสจึงมี
บทบาทเปนผูนําทางจติใจ การศกึษา และการพฒันาชมุชน

ในสมยักอน พอแมจะพาลูกไปทําบญุทีวั่ดเสมอ และ
เดก็ชายทกุคนจะสงไปอยูประจําทีวั่ดเพือ่เลาเรียนหนงัสือมอญ
โดยมพีระเปนครูสอนการเขียน-อานภาษามอญ เดก็เหลานัน้จะ
ชวยงานวัดดวย เมือ่เรียนจบแลวถงึวัย กจ็ะบวชเรียนอีกอยาง

หมูอาคารเสนาสนสงฆวัดมวง ดานติดถนนหลังวัด

พิพธิภัณฑพืน้บานมอญวัดมวง และศูนยมอญศึกษา
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นอย ๓ พรรษา ชาวบานมวงจะเรียกคนทีเ่ลาเรียน หรือบวชเรียน
มาแลววา “คนไดหนังสอืมอญ”

เดก็หญงิมอญบานมวง เร่ิมมโีอกาสเรียนหนงัสือ แต
เปนการเรียนหนงัสือไทย เมือ่ทางจงัหวัดราชบรีุรวมกบัชาวบาน
มวงและหลวงปูเข็ม (พระครูชยัคิรีศรีสวัสดิ)์ เจาอาวาสวัดมวง
ในสมยันัน้ไดสรางอาคารเรียนหลังแรกในวัด เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๖
ใหลูกหลานชาวบานไดศกึษาเลาเรียน และตอมาไดเปดโรงเรียน
เปนทางการใน พ.ศ. ๒๔๘๐ ชือ่โรงเรียนวัดมวง (ศรี ประชา)

วัดมวงในสมยัหลวงปูเข็ม เจริญมาก เพราะหลวงปูเข็ม
เปนองคอุปชฌายตอนเหนอืลุมแมน้าํแมกลองนีเ้พยีงองคเดยีว
ชาวมอญ ชาวกะเหร่ียง ตอนเหนอืลุมแมน้ําแมกลองข้ึนไปถงึ
เมอืงกาญจนบรีุลองแพมาบวช คนลาวจากหนองปลาหมอและ
ชาวมอญสองฝงตอนบนกม็าบวชทีวั่ดมวงกนั

หลังจากหลวงปูเข็มมรณภาพแลว วัดมวงมีทานเจา
อาวาส ตอมา คอื หลวงปูโวะ หลวงปูดวง (พระครูสังวราภิวัฒน)
และอาจารยลม (พระครูวรธรรมพิทักษ) ชาวบานมวงตางให
ความเคารพทานเจาอาวาสวัดมวงมาก เมือ่มเีร่ืองราวคดคีวาม
กนั ถาไดรับการวากลาวจากทาน มกัจะยตุ ิชาวบานจงึอยูกนั
อยางสันต ิไมคอยมปีญหาในการอยู รวมกนัในชมุชน

บานมวง เปนชมุชนมอญริมแมน้าํแมกลองทีเ่กาแกนบั
แตสมยัอยธุยาตอนกลาง และม ีวดัมวง เปนศนูยรวมจติใจมา
ตลอดจนทกุวันนี ้เปนหมูบานมอญทีย่งัคงมวัีฒนธรรมมอญอยู
มาก ดงัจะเหน็ไดจากประเพณกีารนบัถอืผี และประเพณเีกีย่ว
กบัพทุธศาสนา

อยางไรก็ตาม การที่ชาวมอญบานมวงนับถือผี และ
เครงครัดในพุทธศาสนา ทําใหชาวบานมวงอยูรวมกันอยาง
สันตสุิข มคีวามสามคัครีวมแรงรวมใจ ในการทํางานใหชมุชน
และวัด ทําใหวัฒนธรรมเดมิยงัดํารงอยูได และยงัมพีลังในการ
รักษาชุมชนหมู บาน ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง
เศรษฐกิจภายนอก ที่กําลังทาทายการเปล่ียนแปลงภายใน
หมูบานบานมวง

ปจจบุนัวัดมวง มพีพิธิภัณฑพืน้บานมอญ ไดรับการจดั
ตัง้เปน ศนูยมอญศกึษา เปนแหลงเรียนรูเร่ือง มอญ และเกบ็
รวมโบราณวัตถ ุ เชน คมัภีรงาชางจารึกอักษรมอญ ธรรมาสน
พระพทุธรูป เคร่ืองใชในวิถชีวิีตมอญ รวมทัง้โรงเรียนวัดมวงยงั
ไดเปดหลักสูตรทองถิน่ ภูมปิญญาชมุชน จดัการเรียนการสอน
นาฏศลิปมอญ และหลักสูตรภาษามอญในโรงเรียนอีกดวย

เจดียมอญวัดมวง ริมแมน้ําแมกลอง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบรีุ
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กํานันแว:
บญุคณุตองทดแทน มีความแคนตองอภยั

ความสําเร็จของคนเรานัน้ไมไดอยูทีก่ารมฐีานะรํ่ารวย
หรือมตีาํแหนงหนาทีก่ารงานใหญโตเหนอืคนอ่ืน แตความสําเร็จ
นัน้อยูทีก่ารใชชวิีตอยางมคีวามสุข  มคีวามพอประมาณ ทาํงาน
ในหนาทีอ่ยางเต็มกาํลังความสามารถ เสียสละและจริงใจตอ
ผูอ่ืน ซึง่เปนส่ิงทีท่กุ ๆ คนควรจะพงึม ีและยงักอปรข้ึนเปนคณุ
สมบตัสํิาคญัของการเปนผูนําทีด่อีีกดวย

กํานันแว หรือ นายประดษิฐ ทรงลกัษณ กํานนัคน
มอญแหงตาํบลบานเกาะ อําเภอเมอืง จงัหวัดสมทุรสาคร เปนผู

หนึง่ทีม่หีลักคดิแหงการทํางาน และการดําเนนิชวิีตทีน่าสนใจ
ผลงานของกํานันเปนที่ประจักษชัดในวงกวาง จนกระทั่ง
กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกยองสรรเสริญ และตอบแทน
คณุงามความดโีดยมอบรางวลักํานันยอดเยีย่ม ของจงัหวัด
สมทุรสาคร หรือ รางวลัแหนบทองคํา  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔
ซึง่กํานนัไดเปดใจถงึทีม่าของความสําเร็จวา….

“..เรามคีวามจริงใจกบัชาวบาน แลวอีกสวนหนึง่ เรามี
ความจริงใจกับเจานาย เพราะเราซื่อสัตยและจริงใจมาโดย
ตลอด เรากม็าชวยบรรเทาความเดอืดรอนใหกบัลูกบานเรา แลว
ลูกบานเรากเ็หน็ความสําคญั เพราะเราไดนําความเจริญมาให
ชวิีตมาถงึทกุวันนีถ้อืวาสุดยอดแหงชวิีตแลว เพราะเราไดเปน
กาํนนั บางคนมเีงนิเปนหลายลานสิบลานยีสิ่บลาน กไ็มมโีอกาส
แตวาโดยสวนตัวแลวถอืวาประสบผลสําเร็จ บานอาจจะเปน
บานเล็ก ๆ และ เราก็มคีวามจริงใจ ...”

วันนีช้มุชนมอญตาํบลบานเกาะพฒันาไปมาก ดผิูดหู
ผิดตากวาแตกอน ส่ิงทีเ่หน็ไดอยางชดัเจนคอืถนนหนทางหลาย
สายทีก่ํานนัมสีวนในการผลักดนั นอกจากงานดานสาธารณปู
โภคแลว งานดานสังคมกํานันก็ใหความสําคญัไมไดยิง่หยอน
กวากนั การันตดีวยรางวัลตาง ๆ  อาทเิชนรางวัล หมูบานปลอด
ยาเสพตดิ และรางวัลการพฒันาเศรษฐกจิชมุชนพึง่ตนเองดเีดน
เปนตน สวนในดานการศกึษา กํานนัแวไดทําตนใหเปนเยี่ยง
อยางแกบคุคลอ่ืน ปจจบุนัไดสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี
สาขาพฒันาชมุชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในเร่ืองนี้
กํานันไดยอนใหฟงวาเมื่อกอน ก็ไมใครสนใจเร่ืองการศึกษา
เทาทีค่วร ออกจากโรงเรียนเมือ่อยูชัน้ ป.๕  กไ็มไดเรียนตออีก
เมือ่เตบิโตข้ึนกระทัง่มคีรอบครัว ประกอบอาชพีเปนพอคารับสง
น้าํตาลและจากตบัจากชาวบาน กเ็ร่ิมตระหนกัวาถาไมมคีวาม
รูอยูบางกค็งจะเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชพีโดยแท จงึตดั
สินใจเรียนตอ จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอน ปลาย (ม.๖)
จากศู นย การศึ กษานอกโรงเ รี ยนจั งหวั ดสมุ ทรสาคร
และเมือ่มาเปนกาํนนัแลวกพ็ยายามขวนขวายเรียนตอในระดบั
อุดมศกึษาตอเนือ่งมาจนสําเร็จ กาํนนัไดใหขอคดิเร่ืองการศกึษา
วา เปนการพฒันามนษุยอยางหนึง่ ซึง่จะนาํไปสูการสรางชาติ
ตอไป และสําหรับการเปนผูนําความรูเปนเคร่ืองมอืสําคญั ตอ
การพฒันาคณุภาพชวิีตของชาวบานในดานตาง ๆ  อีกดวย

“....การศกึษามนัเปนชวิีตจติใจของผมเลย เพราะคน
เราจะสรางประเทศสรางชาตไิดมนักต็องสรางมนษุยกอน ถามวา

นายประดิษฐ (แว) ทรงลักษณ กับรางวลักํานันยอดเยี่ยม ป พ.ศ. ๒๕๔๔
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การสรางมนษุยนัน้ ถาเดก็รุนลูกรุนหลานเราไมมกีารศกึษา เรา
จะสรางชาตสิรางมนษุยพฒันาบานเมอืงอยางไร....ความรูเปน
สมบตัติดิตวัทีด่มีาก ๆ  ถาผูนําไมเรียนกจ็ะสงผลใหการพฒันา
ตาํบลไปไดอยางชา มนักไ็มคอยทนัเขา ผูนาํตองเรียนไว ถาไมได
เรียนกจ็ะพฒันาแบบผิด ๆ  ถกู ๆ  กลา ๆ  กลัว ๆ ถาจะใหดตีอง
ผลักดนัลูกหลานเราเพือ่เอาความรูมาชวยกนัพฒันาบานเรา....”
กํานนักลาวอยางอารมณดี

อีกส่ิงหนึ่งที่มักจะไดยินกํานันแวพูดติดปากเสมอ ๆ
กค็อื “บญุคุณตองทดแทน มีความแคนตองอภัย” ถอืเปน
คตพิจนประจําใจและเปนปรัชญาในการดาํเนนิชวิีตเลยกว็าได
บคุคลผูหนึง่ทีก่าํนนัแวนัน้ระลึกในบญุคณุอยูเสมอคอื “เฮยีมอ”
(นายมณฑล ไกรวัฒนนสุรณ อดตี ส.ส.จงัหวัดสมทุรสาคร) ผูชี้
แนะและชวยเหลือตนมาโดยตลอด รวมทัง้กระตุนใหหาความรู
เพิม่เตมิตัง้แตยงัไมไดมาเปนกํานนั กาํนนัยงัคงจดจาํคําพดูคํา
นัน้ของเฮยีมอไดอยางแมนยาํจนทกุวันนี ้“เฮยไอแว เอ็งไปเรียน
หนงัสือไป เรียนเอาวุฒิไว” ผมตอบวา “ผมไมเรียนหรอก” เฮยีมอ
กพ็ดูกลับมาวา “เอ็งเปนใคร กเูปนส.ส. กยูงัไปเรียน” เรากเ็ลยไป
เรียนตัง้แตนัน้มา ดงันัน้ความสําเร็จดานการศกึษาและงานการ
เมอืงจงึเปนสวนหนึง่ทีอ่ดตีนกัการเมอืงทานนีม้สีวนผลักดนั

ดงันัน้การศกึษาจงึเปรียบเสมอืนการตดิอาวุธทางปญญา
เพือ่ตอสูกบัอุปสรรคนานบัประการ กํานันแวไดนําความรู และ
หลักการพัฒนาชุมชนมาพัฒนาตําบลบานเกาะ โดยนอมนํา
พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวเปนแนวทางใน
การแกปญหา นัน่กค็อื “เขาใจ เขาถึง และพฒันา” ซึง่สามารถ
ประยกุตใชในการแกปญหาตาง ๆ ไดทกุสถานการณ ไมวาจะ
เปนปญหาชมุชน ปญหาชาตบิานเมอืง แมแตปญหาชวิีตกแ็กไข
ได  โดยมหีลักการงาย ๆ คอื การเขาใจนัน้เปนข้ันแรกของการ
เขาใจกบัสภาพความเปนไปของ “ปญหา” ทีเ่กดิข้ึน ส่ิงแวดลอม
และปจจยัทีม่อิีทธพิลตอวิธคีดิ และวิถขีองความเปนอยู  สวนการ
เขาถึงก็คือเขาถึง “คน” ซึ่งตองตั้งอยูบนพื้นฐานความเขาใจ
ระหวางกนัอยางถกูตอง สุดทายคอืการพฒันา กค็อืการพฒันา
บนพืน้ฐานความตองการของคนทีเ่ราทาํความเขาใจ และเขาถงึ
อยางถองแทนัน่เอง

เหนอืส่ิงอ่ืนใดดวยความทีก่าํนนัเปนคนมอญโดยสาย
เลือด สํานกึความเปนมอญจงึมอียูอยางเต็มเปยมจงึสัมผัสได
จากความในใจทีถ่ายทอดออกมา…….

“ …คนมอญนีก้รั็ก ไปเจอคนมอญจะมคีวามสุขในใจ
อยากไปพดูไปคยุ อยากจะไปเปนพีเ่ปนนอง คนมอญบานเรา

หรือคนมอญตางจงัหวัด มอญตางประเทศ มอญพมา อยากจะ
รูจกัเขาเพราะกม็จีติสํานกึ เรากม็อญเหมอืนกนั อยากจะใหเขา
รวมกนั อยากใหคนมอญมปีระเทศมอญ นีค่อืพดูจากใจจริง…”

สอดคลองกับสภาวการณปจจุบันพบวามีพี่นองชาว
มอญจากเมืองมอญ (ประเทศพมา) เขามาทํางานและอาศัย
อยูในจังหวัดสมุทรสาครหลายแสนคน รวมทั้งภายในชุมชน
มอญตําบลบานเกาะดวยนั้น ในฐานะผูนําและเปนคนมอญ
กํานนัแวจงึมบีทบาทสําคญัในการสรางความสมานฉันท และ
ภราดรภาพบนพืน้ฐานความสํานกึรวมทางชาตพินัธุมอญ โดย
ไมคดิ “แยกเขาแยกเรา” สะทอนผานงานวันชาตมิอญ หรืองาน
รําลึกบรรพชนมอญ ณ วัดศริิมงคล ซึง่คนมอญทัง้สองแผนดนิ
ไดมาพบปะและแสดงออกถงึความเปนมอญรวมกนั

กํานนัประดิษฐ (แว) ทรงลักษณ ขณะกลาวเปดงานวันชาติมอญ คร้ังที่
๕๙ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ณ วัดศิริมงคล ตําบลบานเกาะ
อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

งานวันชาติมอญ หรือ งานรําลึกบรรพชนมอญ คร้ังที่  ๕๙ ณ
วัดศิริมงคล ในปนี้จัดขึ้นเปนคร้ังที่สอง พี่นองชาวมอญที่มาทํางาน
ในจังหวัดสมุทรสาคร สวนมากมารวมตัวกันอยูที่นี่
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“…การทําบุญวันชาติมอญ ทําบุญวันบรรพชนคน
มอญ กไ็ดเตรียมงานใหญโตและกใ็หตอนรับเราด ีเปนวัฒนธรรม
ทีน่าจะเอาเยีย่งอยาง ผมกเ็หน็ชอบดวย มองเหน็ความสําคญั
ทีว่าเขาสามคัคกีนั มาจากหลายทีม่ารวมตวักนัเปนจดุเดยีวกนั
เหมือนนัดพบกันดวยจิตใจ ถือวาเขาก็ยังมีความรักความ
สามคัคกีนั…”  กํานนัใหความเหน็

 กาํนนัแวในฐานะผูนาํชมุชนมอญตําบลบานเกาะและ
ประธานเปดงานไดกลาวใหโอวาทผูที่มารวมงานเกี่ยวกบัการ
วางตัวในสังคมและหลักการดําเนินชีวิต อันจะเปนประโยชน
ตอการอยูรวมกนัอยางปกตสุิขในหมูคนมอญดวยกนั ตลอดจน
ผูคนอ่ืน ๆ  ในสังคม

“…เรามาอยูเมืองไทยเรามาทํากิน มอญดวยกันเรา
ตองรักกนัไมใชวามาเอาเปรียบกนั งัน้ถาเรารูรักสามคัค ี ชวย
เหลือกนั ทีผ่านมาบางคร้ังนีเ้ราเอาเปรียบกนัมนักไ็มด ีมาอยู
บานเขาเมอืงเขาเราตองชวยกนัทาํตามกฎระเบยีบ เราตองคดิ
วาเรามาทํากนิไดเงนิไปชวยพอแมเรา ลูกเมยีเราทางโนน…

วันชาตมิอญกเ็ปนตวัอยางทีด่ ีรูจกัรักสามคัค ีมารวมตวั
กนัทําบญุทําทานกนั แตสวนหนึง่กต็องเตอืนเร่ืองกนิเหลา กนิ
แลวเมาบางคร้ังกด็ือ้ และจะดือ้มาก ๆ ดือ้เกนิกวาเหต ุกต็อง
แกจดุนี…้”

ดงัทีก่ลาวมาขางตนจะเหน็วา การประสบความสําเร็จ
ในชวิีตของกํานันประดิษฐ (แว) ทรงลักษณ นั่นกค็ือการเปน
“นกัพฒันา”   ทีท่ําใหชมุชนมอญตาํบลบานเกาะดข้ึีนอยูตลอด
เวลา ทัดหนาเทียมตากับชุมชนอ่ืน ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร
ขณะเดยีวกนักเ็ปน “ผูนํา” ในการเชดิชมูรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาวมอญใหเปนทีย่อมรับในสังคม และเปน “คนกลาง” ในการ
ยดึโยงรอยรัดคนมอญทัง้สองแผนดนิเขาไวดวยกนั

.........................................

*** สัมภาษณ: นายประดษิฐ ทรงลกัษณ , ๑๒  มิถุนายน ๒๕๔๙

หุงขาวทิพย

เร่ืองนทิานมอญหงุขาวบชูาเทวดา ๕ พระองคนั้น มี
ความวาคร้ังศาสนาพทุธกกสุนธิ ์มพีราหมณผูหนึง่ชือ่ มหมิตุลี
พราหมณไปเที่ยวภิกขาจารเปนนิตย วันหนึ่งพราหมณจะไป
เทีย่วภิกขาจารจึงส่ังธดิาทัง้สองใหหงุอาหารไวทา ฝายนางผูพี่
จึงใชนองสาวไปหาไฟ นองสาวไปขอไฟแกหญิงแกผูหนึ่งชื่อ
กาฬสุณ ินัง่หงุขาวอยู ฝายหญงิแกนัน้ไมใหไฟนางนัง่คอยอยูจน
ขาวสุก หญงิแกจงึใหขาวกระทงหนึง่ น้าํกระทงหนึง่ นางกมุารีจงึ

  ทว ี แกนดํา
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เอาขาวและน้าํนัน้มาใหนางผูพี ่พอบดิามาถงึกไ็ดบริโภคอาหาร
นัน้ แตนัน้มากบ็งัเกดิลาภเปนอันมาก นางนัน้จงึเรียนวิชาหงุขาว
บูชาเทวดาแตสํานักหญิงแกนั้นกระทําบูชาทุกวันพุธ ฝาย
พราหมณบดิากม็ทีรัพยข้ึน

เมื่ อนานมา มารดานางทั้ งสองถึ งแกความตาย
พราหมณบดิาจงึไปขอหญงิมาจากสกลุแหงหนึง่เล้ียงเปนภรรยา
ภรรยากลัวทรัพยจะตกอยูกับนางทั้ งสองผู เปนบุตรเล้ียง
จึงบอกพราหมณสามีใหขับบุตรีทั้งสองเสีย ฝายพราหมณลุ
อํานาจแกภรรยา จงึลวงบตุรีทัง้สองวาจะพาไปสูสกลุญาตบิาน
โนน แลวพากนัไปข้ึนสูเกวียน ขับเกวียนไปในปา เวลาราตรีดกึ
สงดั พราหมณกล็งจากเกวียน เอาผาชบุขมิน้กบัปนูหอยตนไมไว
แลวหนมีาบาน นางทัง้สองตืน่ข้ึนไมเหน็บดิากร็องไห  พากนัเทีย่ว
ตามหาในปา พบผาหอยอยูที่ตนไม คิดวาเสือกินบิดาเสียก็
รองไห

เมื่อนางทั้ งสองหาบิดาไมพบแลว คร้ันวันอังคาร
กลางคืน นางผูพีจ่ึงเอาผาหมตอไมเขาแลวกเ็ลานยิาย รุงข้ึน
วันพธุ นางทัง้สองจงึเอาทรายตางขาว เอากรวดตางไข เอาใบ
ครอบตางพลู เอาลูกครอบตางหมาก แตงบชูาเทวดา ๕  พระองค
เปนสังเขป กร็อนอาสนมเหสักขเทวราช ลงมานมิติปราสาทและ
สระ ใหนางทัง้สองกบ็ริโภคสมบตัเิปนสุขอยูในปราสาทนัน้ คร้ัง
หนึง่ พระยาพาราณสีเสดจ็ไปประพาสเนือ้ เรียกน้ําในพระเตา
จะเสวยไมไดจงึใชใหราชบรุุษไปเทีย่วหาน้าํ ราชบรุุษเทีย่วไปพบ
น้ําในสระหนาปราสาทนาง  ลงตักน้ํา ๆ มไิดเขากระบอก นาง
เหน็กห็วัเราะ ราชบรุุษจงึกลับมาทลูความแกพระยา

เมือ่พระยาทราบเหตุดงันัน้  จงึเสดจ็ไปรับเอานางทัง้
สองมาพระนคร ตัง้นางผูพีเ่ปนอัครมเหสี นางผูนองพระราชทาน
ใหเปนภรรยาเสนาบด ีคร้ันนานมานางผูพีล่ะเลยเสีย มไิดบชูา
เทวดา เทวดาบนัดาลเปนกระดกูโคและกระบอื กองอยูใตแทน
บรรทมพระนาง พระยาเสดจ็ไปทอดพระเนตรเห็นก็คดิวานาง
เปนยกัษณิจีงึตรัสส่ังอํามาตยใหขับนางเสีย อํามาตยพานางไป
ไวในถ้าํ เมือ่นางอยูดวยพระยานัน้ มคีรรภได ๓ เดอืน คร้ันถวน
ทศมาสกป็ระสูตบิตุรเปนชาย คร้ันเจริญข้ึนกมุารนัน้เทีย่วเลน
ขางกับเด็กขางบานริมชายปานั้น ไดอาหารซึ่งพนันชนะมาให
มารดาทกุวัน

เมือ่กมุารไปเลนขางกบัคามทารก ๆ กลาววา ลูกไมมี
บดิากมุารจงึมาถามมารดา ๆ บอกความแตหลัง กุมารจงึเอา
ธํามรงคแหงมารดา ใสนิ้วเขาแลวก็มาสูบานนาสาวอันเปน
ภรรยาอํามาตย นางผูนาเหน็ธาํมรงคกจ็าํได แลวจงึไปรับนางผูพี่
มาเล้ียงไวในบานนางทัง้สองกห็งุขาวบชูาเทวดา ๕ พระองค ทกุ

วันพธุ คร้ังหนึง่บตุรพอครัวตหีานของพระยาตาย มารดาเดก็นัน้
รองไหกลัวพระยาทาํโทษแกบตุร  นางอัครมเหสีจงึไดน้าํเดนบชูา
เทวดาไปรดหานเปนข้ึน

คร้ังหนึ่งพระยาจะเสด็จไปอุทยาน ส่ังใหนายเวรทาง
ทําทางใหแลวในวันเดยีว คร้ันรุงข้ึนเสด็จไปทางไมแลว จึงส่ัง
นายเพชฌฆาตใหฆานายเวรทางเสีย ภรรยานายเวรทางจงึขอ
น้ําเดนบูชาเทวดาไปจากพระมเหสีรดศพนายเวรทางเปนข้ึน
พระยาทราบก็ใหไปรับนางมาจากบานอํามาตย ใหนางบูชา
เทวดายังกษัตริยในชมพูทวีปมาข้ึนไดส้ิน จึงพระราชทาน
ฐานนัดรพระนางคงเปนอัครมเหสีดงัเกา ทัง้พระราชทานบตุรให
เปนพระยาอุปราช

นิทานเร่ืองนี้ไดจารึกศิลาไวในวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามแตในรัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระยาดํารงราชานภุาพ ทรงเลาวาไดเคยเหน็สงขาวมา ทาํดวย
พธินีี ้มกีลวยและอาหารอยางอ่ืนใสกระจาดยอม ๆ ขนาดเทา
ชาม ทํารูปและปดกระดาษเหมือนกระจาดถวายของพระ สง
ขาวไปแจกพระเจาลูกเธอทีใ่นพระบรมมหาราชวัง เมือ่รัชกาลที่
๔ ทกุวันพธุ เรียกกนัวา “ขาววนัพธุ” เลิกเมือ่รัชกาลที ่๕ เขาใจ
วา จะนบัถอืกนัมาแตกอนวาเปนพธิทีีจ่ะเกดิสวัสดมิงคลแกผูทํา
และไทยเราไดรับแบบอยางมาทาํบาง

............................................

บรรณานุกรม: ส.พลายนอย. (๒๕๓๘) เลาเรือ่งพมารามัญ.
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มารวมกันฟนฝาวิกฤต  ใหชีวิตดาํรงอย ู

ทานผูอานอยาเพิง่ตกใจนะ จากหวัเร่ืองทีช่วนมารวม
กนัฟนฝาวิกฤต ใหชีวิตดํารงอยู วิกฤตอะไร หากฟนฝาออกมา
ไมได ชวิีตคงตายแน ๆ   วิกฤตทีพ่ดูถงึนี ้กค็อื วกิฤตของภาษา
มอญ ขณะนีเ้ปนชวงเวลาทีฉุ่กเฉิน ภาษามอญจะอยูหรือตาย
มโีอกาสเทากนั หรือภาษาชาวบานพดูวา ๕๐ : ๕๐

ความเส่ียงของภาษามอญ จะอยูหรือตาย มโีอกาสเทา
ๆ กนัจริงหรือไม สําหรับผูทีม่จีติสํานกึในความเปนมอญ ยงัคง
หวังวาสามารถฟนฝาวิกฤตได ภาษาดํารงอยูตอไปได ไมสูญ
หายไปจากชมุชนคนไทยเชือ้สายมอญ เพยีงแตใหทาํหนาที ่หรือ

แสดงบทบาทของตนใหครบถวน การทํางานเพื่อตนเองให
ครอบครัวมฐีานะด ีรํ่ารวย  อยูสุขสบายเทานัน้ เพยีงพอหรือ ใน
ขณะทีภ่าษาของชาตพินัธุของตนกําลังลมสลาย การรักษาเผา
พนัธุ ใหดํารงอยูเปนหนาทีข่องคนในชาตพินัธุนัน้ ๆ

คนไทยเชือ้สายมอญมจีํานวนมากมาย ตัง้ถิน่ฐานอยู
ตามลุมน้าํแมกลอง ลุมน้าํเจาพระยาและพืน้ทีอ่ื่น ๆ ประมาณ
๓๔ จงัหวัด ดํารงชพีอยูดวยความรมเยน็เปนสุขภายใตรมพระ
บารมขีองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทกุพระองค เราเปนคน
ไทย สัญชาตไิทย รักและเทดิทนูแผนดนิเกดิ มคีวามจงรักภักดี
ตอพระมหากษตัริยทกุพระองคอยางหาทีสุ่ดมไิดเปนญาตพินัธุ
อยางแนบสนทิกบัคนไทยเชือ้สายอ่ืนทกุเผาพนัธุ  เราตองทํา
หนาทีข่องความเปนไทยอยางเตม็เปยม ในขณะเดยีวกนั กต็อง
ทําหนาที่ของความเปนมอญดวย คนเราเกิดมามีบทบาทที่
หลากหลาย ควรปฏิบัติใหครบจงึเปนคนทีส่มบรูณ ในบคุคล
หนึ่ง ๆ อาจตองทําหนาที่เปนพอของลูก เปนสามขีองภรรยา
เปนพีข่องนอง เปนนองของพี ่เปนอาหรือลุงของหลาน เปนเพือ่น
ของมติรสหาย เปนตน

ชาติพันธุมอญในประเทศไทยกําลังประสบกับภาวะ
วิกฤต คนรุนใหมไมเหน็ความสําคญัของภาษาซึง่เปนอัตลักษณ
ของชาตพินัธุของตน ผูใหญซึง่เปนพอ แม ปู ยา ตา ยาย บางคน
ลืมหรือละเลยในบทบาทของตน ไมกระตุนเตอืน ไมเหนีย่วร้ัง แต
กลับไหลไปตามกระแสเชนเดยีวกบัลูกหลาน คนมอญจาํนวน
มากยงัคงพดูภาษามอญในครอบครัวและในชมุชน แตเมือ่พดู
กบัลูกหลานกเ็ปล่ียนเปนภาษาไทยทนัท ีแทนทีผู่ใหญเปนผูฉุด
ดงึลูกหลาน แตกลับเปนลูกหลานฉุดดงึผูใหญ ลากภาษามอญ
ไปสูภาวะวิกฤต

แตกม็คีนรุนใหมจํานวนหนึง่ อยูในครอบครัวทีม่คีวาม
เขมแข็งของความเปนคนไทยเชื้อสายมอญ ไดอบรม ส่ังสอน
ชีน้าํใหลูกหลานรักษาอัตลักษณของชาตพินัธุไว ในขณะเดยีวกนั
ก็ใหทําหนาที่ความเปนไทยอยางครบครัน ตอบแทนพระคุณ
แผนดนิเกดิ ประกอบแตคณุงามความด ี สรางสรรคสันตสุิขและ
ความเจริญกาวหนาใหประเทศชาต ิ ลูกหลานของครอบครัว
เหลานี ้ยงัใชภาษามอญส่ือสารกันในครอบครัวและในชมุชน
อยางคลองแคลว สามารถปรับตวัไดในกระแสโลกาภิวัตน ฝา
ภาวะวิกฤตไดอยางทรนง

ขอย้าํอีกวา ภาษาของทกุชาตพินัธุเปนอัตลักษณ และ
มรดกอันลํ้าคา ใครเลาเปนผูอนรัุกษและสืบสานใหดาํรงอยู หาก
มใิชชาตพินัธุนัน้ ๆ  ภาษามอญเปนภาษาของชนเผาอารยธรรม
มตีวัอักษรของตนเอง จงึขอเชิญชวนใหครอบครัวไทยเชือ้สาย

ลูกหลานมอญชุมชนบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบรีุ
กับกิจกรรมอนุรักษภาษามอญ  ภาพนีถ้ายเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๗
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มอญ รวมกนัอนรัุกษและสืบทอดภาษามอญใหดํารงอยูตอไป
โดยการอบรม บมเพาะ ใหกาํลังใจ ชีน้ําหรือทําการรดน้าํพรวน
ดนิ  กาํจดัวัชพชื ทาํใหตนกลาชาตพินัธุมอญเจริญเตบิโตแข็งแรง
สามารถฟนฝาวิกฤตตาง ๆ  ไดอยางภาคภูมิ

เปนที่นายนิดีอยางยิ่งทีอ่งคการสหประชาชาติ (UN)
เชน   องคกรยเูนสโก (UNESCO) มนีโยบายในการปกปองรักษา
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเปนมรดกของมนุษยชาติ
และในขณะเดียวกันก็มีนโยบายสงเสริมการใชภาษาแมของ
กลุมชาตพินัธุ เปนส่ือของการเรียนการสอนในปแรก ๆ  ของการ
ศกึษาเพือ่สัมฤทธิผ์ลทีด่กีวาของเดก็ ซึง่เปนภาษาทีม่พีืน้ฐานมา
จากวัฒนธรรมดานตาง ๆ  ของแตละกลุมชนนัน่เอง และประกาศ
วากลุมชนหนึง่ ๆ  มสิีทธิท์ีจ่ะใชภาษาของตนในทีส่าธารณะโดย
เปดเผย มสิีทธิท์ีจ่ะเรียนรูหนงัสือโดยผานภาษาแมของตน และมี
สิทธิท์ีจ่ะพฒันาภาษาของตนใหดํารงอยูได*

ประเทศไทยไดตระหนกัถงึความสําคญัในเร่ืองดงักลาว
จงึไดพฒันากระบวนการเรียนรูใชส่ือหลายรูปแบบ จดัการศกึษา
ระบบสองภาษา หรือมากกวาโดยใชภาษาถิน่ (ภาษาแม) เปนส่ือ
การเรียน การสอนควบคูกนัไปกบัภาษาประจาํชาต*ิ

ดวยเหตุผลดังกลาว ศูนยวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพือ่พฒันาชนบท มหาวิทยาลัยมหดิล โดยการสนับสนุนของ

สํานักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) จึงสงเสริมให
โรงเรียน จัดการศึกษาตามแนวทางอนุรักษ ฟนฟูภาษาและ
วัฒนธรรม แกกลุมชาติพันธุมอญลุมน้ําแมกลอง อ.บานโปง
จ.ราชบรีุ  โดย ใหโรงเรียนวัดมวง ต.บานมวง เปนแกนนํา

ขณะนี้โครงการดังกลาวกําลังอยูระหวางการจัดทํา
โครงการวิจยั และจะดาํเนนิไปตามลําดบัข้ันตอน โดยทมีวิจยั
กลุมชาตพินัธุมอญบานโปงจะไดรายงานใหทราบตอไป

.................................................

* จาตุรนต  ฉายแสง. (๒๕๔๘). ปาฐกถานําในการสัมมนาวิชา
การนานาชาติ ดานชาติพันธุ ศึกษาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง คร้ังที่ ๑.
(เอกสารเผยแพรความรู)  ถายเอกสาร.  หนา  ๗-๘.

นักเรียนในโรงเรียนมอญ เมืองปะนังกฺยาจกซอย ประเทศพมา
กําลังเคารพธงชาติกอนเขาเรียน  ภาพนีถ้ายเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๗
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ภาพบน: โรงทานอาหารมอญ “เปงซังกรานต” สามโคก จ.ปทุมธานี
ภาพลาง: ร้ิวขบวนแหโหนของชาวมอญคลองสิบสี่ หนองจอก กรุงเทพฯ

ทรงพระเจริญ

หกสิบปศรีกษตัริยครองฉัตรแกว
ทรงวางแนวพฒันาชาตริาษฎรสดใส
เศรษฐกจิพอเพยีงเล้ียงชาวไทย
ความยากไรมลายส้ินแผนดนิทอง

ทรงบาํเพญ็กรณยีกจิสัมฤทธิผ์ล
ถวนสกลคลายทกุขใจไทยทัง้ผอง
ดจุหยาดฝนดบัไฟทกุขสุขสมปอง
ฝาละอองยางพระบาททรงยาตรา

เสดจ็เยีย่มไทยภูเขาเนาประเทศ
สูงสุดเขตแดนไกลอาลัยหา
น้าํพระทยัหาทีสุ่ดทรงเมตตา

ดัน้ดนฝาอุปสรรคชวยดวยบารมี

น้าํหลากอัคคโีหมลวนแรนแคน
ทรงวางแผนผอนปญหาอาณาสุขี

อุงพระหตัประคองเทศ-ไทยดวยไมตรี
หกสิบป ธ ยนืยงทรงตรากตรํา

วารวาระเกามถินุาลุมาถงึ
ควรคํานงึหวนคดิผิดถลํา

สรางกศุลผลความดมีศีลีธรรม
จตินอมนาํเทดิทนูบญุบารมี

สายรัดขอมอืคอืส่ือสัญลักษณ
พรอมใจภักดิรั์กพระองคพระทรงศรี

แลอรามงามเหลืองเมลืองดี
ประชาชทีัว่ถวนควรครอบครอง

จารึกคําถวายพระพรบวรยิง่
นบัเปนมิง่มงคลชนทัง้ผอง

คํารอยแกวกาพยฉันทเรียงรอยกรอง
ทนทํานองวลีถอยสรอยสกล

ชวนเชญิจาํเริญพาประชาไทย
รวมใจมัน่เปนหนึง่มุงทกุแหงหน

วันทีเ่กามถินุาประชาชน
เหลืองสุคนธเส้ือสวมใสประจกัษตา

อธษิฐานถวายพระพรบวรรัตน
ผองพพิฒันเรืองไพบลูยพนูวรรษา

ขอพระองคเจริญสุขทกุทวิา
เดชศกัดาจกัรีวงศทรงพระเจริญ

.............................

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา นางประเสรฐิศร ีเตมียกุล

ผูประพันธ
ในนามชมรมผูสูงอายุจังหวัดปทุมธานี

และ
ชมรมชาวไทยเช้ือสายรามัญ ปทมุธาน ี
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รายนามผูบริจาคทุนพิมพวารสารเสียงรามัญ
yM’v,kuEd>nj]qnjp:’EbJulikjpriucjrmjq.cjmnj

-----------------------------------------------------------------
๑. นายสมจติร เบาเนดิ ๑,๐๐๐ บาท
๒. นายสุภาพ ลือขจร ๑,๐๐๐ บาท
๓. นายบุญสง โคมลอย ๑,๐๐๐ บาท
๔. นายไพรัตน จันทรแบบ ๕๐๐ บาท
๕. นายอนันต ใจเกษม ๘๐๐ บาท
๖. นายปริญญา กุลปราการ ๓๐๐ บาท

คณะบรรณาธกิารขอกราบขอบพระคุณทุกทาน
ท่ีใหการสนับสนุนการจดัทําวารสารเสยีงรามัญอยางสงู

สนใจลงโฆษณาติดตอฝายโฆษณา ๐-๑๘๔๔-๖๔๑๕

ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ

ขอเชิญรวมงาน
“ประชมุใหญสามญัประจําป ๒๕๔๙”

ในวนัอาทิตยท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ตัง้แตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ หองจามจุรี ๒ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

ภายในงานประกอบดวย

การประชุมใหญสามญัประจําป   ปาฐกถาพเิศษ
นิทรรศการภูมปิญญามอญ   การแสดงมอญรํา

จําหนายสนิคาท่ีระลกึพืน้บานมอญ

เลอืกตัง้ประธานชมรมฯคนใหม

และ
รบัประทานอาหารรวมกนั (บุฟเฟ และ อาหารมอญ)

สํารองท่ีน่ังตัง้แตวนัน้ีเปนตนไป ราคา ๒๙๐ บาท
พรอมเหรียญมงคลปลกุเสกโดย “หลวงพออตุตมะ”
จัดทําขึน้ในวาระกอตัง้ชมรมครบรอบ ๒๐ ป (๒๕๓๘)

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท่ี โทร. ๐-๑๘๔๔-๖๔๑๕,
๐-๑๖๒๙-๔๔๙๔, ๐-๑๒๖๙-๒๗๙๒, ๐-๑๗๘๑-๑๔๐๙
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เฉลยปญหาฉบับท่ีแลว (03)
คําตอบ: นางเทพสดุาสรอยดาว

รายชื่อผูโชคดีประจําฉบับ
1.  คุณเสาวลักษณ นฤมิตร
2.  คุณเลอสรรค มวงสวย
3.  คุณนัยนปพร สิปปภาส

ปญหาทายเลม (04)
สําหรับปญหาทายเลมฉบับที่  4 นี้  คราว

นี้เปนปญหางาย ๆ เชนเคย เราหวังแตเพียงใหผูอาน
ไดมารวมสนุก และเคาะสนิมตําราเอามาใชนิดหนอย
เทานัน้ครับ

@ ถามวา ตําแหนงขุนนางไทยชั้นสูง
สุด ท่ี ขุนนางมอญเคยไดรับพระราชทาน
คือตําแหนงอะไร ?

ชื่อ yM’ .........................................นามสกุล yM’gkU .............................................อายุ ayukj .................ป qN.·
ที่อยู dN.Ypl·cjlikj เลขที่............หมูที่...........ซอย.......................ถนน.........................ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย............................
โทรศัพท gNnjfucj.................................E-mail aIemlj.............................................................................................

กองบรรณาธิการวารสารเสียงรามัญ เลขที่ ๗๗/๒ ถนนจักรพงษ แขวงบางลําพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐
โทรศัพท. ๐-๑๗๘๑-๑๔๐๙, ๐-๑๘๔๔-๖๔๑๕, ๐-๑๒๖๙-๒๗๙๒

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

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

ใบสมัครสมาชิก
likjtN,a.tjducjtYelMcjprcj rmjq.cjmnj

วันที่สมัครสมาชิก  tCYgrcjptJdHjek.njgek.·   .............../.............../...............

วัดหมดอายสมาชิกุ tCYayukjek.njgek. ·· ·auitj .............../.............../...............

ส งคําตอบมาได  จะเปน อี เมลล  จดหมาย
ไปรษณียบัตร หรือส งด วยตนเองตามที่ อยู ด านใน
เหมอืนเดิมครับ

ของรางวั ล   เป นเส้ื อยื ดลวดลายภาษามอญ
มีดวยกัน ๓ รางวัล หากมี ผู ตอบถูกมากกวา ๓ ทาน
จะใชวิธจีับสลาก และจะจัดสงของรางวัลถงึบาน

หมดเขตรับคําตอบ  ๑๐  ก.ย.  ๒๕๔๙


