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สวัสดีครับทานผูอานทุกทาน พบกันอีกแลวนะครับ
ฉบบันีย้งัคงออกลากนัอีกเล็กนอย สืบเนือ่งจากความลาชาของ
วารสาร “เสียงรามัญ” ในฉบับที่แลว ประกอบกับความไมแน
นอนในสถานการณการเมอืง ทําใหความชดัเจนในสถานที่จดั
การประชมุใหญฯ ในปนี ้ทีแ่ตเดมิวางไวทีส่โมสรกองทพับกนัน้
อาจไดรับผลกระทบ ทางคณะกรรมการจดังานฯ จึงตองหนวง
เวลารอดูทาทีกอน เมื่อไดรับคํายืนยันวาไมมีผลกระทบกับ
กจิกรรมและสถานทีใ่นการจดังานแลว ทางคณะกรรมการฯ จงึ
รีบเรงใหวารสารฉบับนี้ออกมาสูสายตาของผูอานทุกทาน
เพือ่ยนืยนัเวลาและสถานทีด่งัเดมิทกุประการครับ

มีขอสังเกตุวาในชวงระยะเวลานี้ กิจกรรมเกี่ยวกับ
ชาวมอญของเราในหลาย ๆ ชุมชนมีออกมาอยางตอเนื่อง
คึกคักกวาที่ผาน ๆ  มา ทั้งในรูปการทองเที่ยว ภูมิปญญา การ
ศึกษา ลวนไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานรัฐบาล
ประชาชนทกุหมูเหลาก็กระตอืรือรน รวมไมรวมมอืกนัอยางไม
เหน็แกเหนด็เหนือ่ย

เมื่อพบขาวสารกิจกรรมชุมชนมอญในส่ือมวลชนทุก
แขนง รูสึกภาคภูมใิจในความเปนชนชาตเิจาของอารยธรรมที่
ยิ่งใหญในอดีต สืบเนื่องมาจนปจจุบัน “เสียงรามัญ”  จึงขอ
เปนสวนหนึ่งในความภาคภูมิใจ และเรียนมายังสมาชิก หาก
ทานใดมีกิจกรรมหรือขาวสารอันเปนประโยชนในวงกวางตอ
ชาวมอญและผูสนใจทัว่ไป ไดโปรดแจงมายงักองบรรณาธกิาร
ของเรา เพือ่การเผยแพรขาวสารสูสาธารณชนในโอกาสตอไป

๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
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พระอะเฟาะ: เทพกวีของชาวมอญ
(ตอนที ่๔ )

ขอสังเกตประการหนึง่ในงานวรรณกรรมของอาจารยอะเฟาะ
นั้นคือมีโครงสรางของการนําเสนอเร่ืองคลายคลึงกัน คือ
ประกอบดวย ๓ สวนสําคญั ไดแก สวนนาํเร่ือง สวนเนือ้เร่ือง
และสวนทายหรือสรุปเร่ือง

ส วนนําเ ร่ื องท านจะเขี ยนเปนคาถาภาษาบาลี
นมสัการพระรัตนตรัย เปนสวนหนึง่ของบทไหวครู ซึง่ไดแก ไหว
พระพทุธ  พระธรรม พระสงฆ ไหวบดิามารดา พระพรหม เทพเทวา
ในภพภูมชิัน้ตาง  ๆอากาศเทวดา โลกเทวดา พระภูมเิจาที ่ครูบา
อาจารยผูสอนส่ังวิชาความรู ตลอดจนส่ิงตาง ๆ  ทีค่รอบครองพืน้
ภูมิพิภพ ขอพรใหมีทานมีปญญาเฉียบคมเชนดุจพระขรรค
ของนางพนัธรุะ ดัง่ธนสูรภังค ดัง่วชริาวุธของพระอินทรซึง่ยงิเขา
เมรุมาศ และมปีฏิภาณวองไวดัง่ลมพดั เปนตน วรรณกรรมบาง
เร่ืองทานก็บอกชื่อหรือสมญานาม (เชน ติณวิหารโภคาหัง
สมภารวัดอะเฟาะ) อาจบอกวันเดอืนปทีแ่ตง เมอืงหรือสถานที่
แตง เชน แตงในหมูบานอะเฟาะ ในชนบทหงสาวดี ใน
อาณาจกัรมอญสาม บอกจุดประสงคที่แตง เชน แตงข้ึนดวย
สํานกึแหงกวี ดวยความรัก เมตตา หวังใหเกดิประโยชนแกชาว
มอญและบคุคลทัว่ไป ไดมคีวามรู มแีนวทางดําเนนิชวิีต มแีนว
ทางแกปญหา และบางเร่ืองทานกแ็ตงตามคําขอรอง

สวนเนือ้เร่ือง สวนใหญทานไดจากคัมภีรพทุธศาสนา
เชนเร่ืองคําสอน ชาดกตาง ๆ นอกจากนี้ก็มีเร่ืองเชิงประวัติ
ศาสตร เชงิโหราศาสตร นยิาย นทิาน และตําราตาง ๆ เปนตน
เนือ้หาสวนทาย หรือสวนสรุปเร่ือง ทานมกัฝากหลักคดิในการ
ดาํเนนิชวิีต บางเร่ืองกจ็บดวยการขอพรใหไดเกดิในยคุทีม่ ีพทุธ
ศาสนา ไดพบพระพทุธเจา ใหมคีวามสุข ใหปราศจากโรคภัยไข
เจบ็ หรือพนจากความพกิลพกิารตาง ๆ   และขอใหถงึนพิพาน

แมวาวรรณกรรมสวนใหญของพระอะเฟาะ แตงข้ึน
จากชาดก  และมแีนวการแตงเปนชาดก  แตกม็บีางเร่ืองแตงเปน
แนวอ่ืน ๆ  เชน เร่ืองราชวงศ (เมอืงสะเทมิ ราชวงศหงสาวด)ี และ
เร่ืองราชาถบตุร เปนแนวเร่ืองเชงิประวัตศิาสตร เร่ืองธาตุวงศ
(หรือวงศธาตเุมอืงสะเทมิ) และเร่ืองนมสัการพระเจดยีละเกงิ
เปนแนวเร่ืองเชงิประวัตศิาสตร และตาํนานศาสนา เร่ืองโลกสิทธิ
โลกสมมต ิเปนกึง่ตําราทีต่องอาศยัการคํานวณ และหลักโหรา
ศาสตร เร่ืองมูลมูลี เปนตํานานกําเนิดส่ิงตาง ๆ ในโลกและ
จกัรวาล เร่ืองธรรมศาสตร  เปนเร่ืองเชงิกฎหมาย เร่ืองโรคนทิาน
เปนตําราการรักษาโรคดวยสมุนไพร เร่ืองสมิงราม และเร่ือง
เมฆสร เปนนยิายนทิานทีม่เีฃาเร่ืองจากวรรณคดบีาลีสันสกฤต
เปนตน วรรณกรรมเหลานีท้กุเร่ืองมหีลักธรรมคําสอนทางพทุธ
ศาสนาแทรกอยูมากบางนอยบาง แมวาที่มาของบางเร่ืองจะ
มไิดมาจากคมัภีรศาสนา หรือมใิชเพือ่การสอนโดยตรง

วรรณกรรมของทานทกุเร่ืองของพระอะเฟาะลวนมคีวาม
นาสนใจ วรรณกรรมสวนใหญเปนรอยกรอง ซึง่มกัไดแกแนวเร่ือง
ประเภทชาดก นยิาย นทิาน หรือเปนคาํสอน  ซึง่อานหรือฟงแลว
ควรนาํไปเปนหลักคดิหรือบอกเลาตอ ๆ  กนั รอยกรองทีท่านชอบ
ใชคอื “แลง็กาโหฺนก” (lká.ezN.j) ซึง่ไมจํากัดจํานวนวรรค
สามารถแตงตอไปไดเร่ือย ๆ จนกวาจะจบเร่ืองวรรคหนึ่งมี
ประมาณ ๘ คํา แบงอานเปนสองจงัหวะในแตละวรรค มสัีมผัส
บังคับเพียง ๑ แหง คือ คําสุดทายของวรรคหนาสงสัมผัส
ไปยงัคําที ่๔ ของวรรคตอไป มวีรรณกรรมเพยีงไมกีเ่ร่ืองทีท่าน
แตงเปนรอยแกว ซึง่มกัเปนแนวเร่ืองแบบเครงขรึมจริงจงั เชน
เร่ืองราชวงศ  เร่ืองวงศธาต ุเร่ืองกฎหมาย และเร่ืองอันตรธานหา
เปนตน เร่ืองทีค่นมอญปจจบุนัคุนเคยกนัเปนอยางดแีลว เชน
เร่ือง หนงัสือเดก็วัด เร่ืองโลกสิทธ ิและเร่ืองโลกสมมต ิเปนตน

เร่ืองทีพ่ระอะเฟาะแตงไวนอย ไดแกแนวเร่ืองทีเ่ปด
เผยอารมณความรูสึกของหนุมสาว เชน เร่ืองเมฆสร (ออกเสียง
คลาย เมเกะซอน) เร่ืองนีเ้ปนวรรณกรรมทีเ่นนอารมณรักใคร
แบบหนุมสาว ปจจุบนัคนมอญในประเทศไทย อาจยังไมรูจกั
เร่ืองนีม้ากนกั แตคนมอญแตกอนชืน่ชอบเร่ืองนีก้นัมาก สังเกต
จากวัดมอญทกุแหงทีเ่กบ็คมัภีรใบลานภาษามอญ กจ็ะมเีร่ือง
เมฆสร รวมอยูดวย วรรณกรรมเร่ืองเมฆสรนี ้พระอะเฟาะแตง
โดยใชรอยกรองแบบ “แล็งกาโหฺนก” เปนเร่ืองแสดงความรัก
และความทกุขทรมานจากการถกูกดีกนัความรักของหนุมสาว
คอืเทพบตุรกบัเทพธดิาคูหนึง่

เนื้อเร่ืองเลาวา ทาวกุเวร มีธิดา ๗ คน นองสุดทอง
งดงามมากทีสุ่ดชือ่ วิชชลุดา นางมหีนาทีเ่กบ็ดอกไมในสวนไป
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ตัวแทนชาวบางขันหมาก จ.ลพบุรี เขารวมประชมุกบัชมรมเยาวชนมอญ
กรุงเทพฯ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๔๙ ณ คณะ ๒ วัดชนะสงคราม
กรุงเทพฯ ยืนยนัความพรอมในการจดังานวันชาติฯ คร้ังท่ี ๖๐ ป ๒๕๕๐

เจาภาพวันชาติฯ (ตอจากหนา ๑)

การประชมุชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ เมือ่วันที ่๑๗
กันยายน ๒๕๔๙  ณ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ  มีผูเขารวม
ประชุมทั้งส้ิน ๔๘ ทาน จาก ๑๒ ชุมชน ประชุมวาระปกติราย
๒ เดอืน โดยคร้ังนีม้วีาระสําคญั คอืการเตรียมงานประชมุใหญ
ประจําป ๒๕๔๙ และการเลือกตั้งประธานชมรมฯคนใหม
มชีาวชมุชนบางขันหมาก จ.ลพบรีุ ไดเขารวมสังเกตกุารณดวย
เพื่อรับฟงความชัดเจนในการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดงานวัน
รําลึกชนชาติมอญคร้ังที่ ๖๐ ประจําป ๒๕๕๐

ชาวมอญบางขันหมากนําโดย ทานรองเจาอาวาส
พระปญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก วัดอัมพวัน นางปทมา ขําดี
นายบุญเรือน ออกชอ กรรมการชมรมฯ และชาวชุมชนอีก
รวม ๑๐ ทาน เขารับฟงรายละเอียดในการเตรียมการจัดงาน
วันรําลึกชนชาติมอญ อยางสมศักดิ์ศรีชาวมอญ

ชมรมฯไดยืนยันกับทางชุมชนวาจะรวมมือกันอยาง
ใกลชดิ โดยรูปแบบงานยดึตามทีเ่คยปฏิบตัมิา แตรายละเอียด
ทัง้หมดใหอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการจดังานคอืชมรมฯ
และชมุชนเปนสําคัญ ซึ่งส่ิงทีท่างชมุชนสามารถดาํเนนิการได
ทันที คือประชาสัมพันธขอความรวมมือภายในชุมชน

เนื่องจากเรายึดวันเวลาทางจันทรคติ โดยยึดเอาวัน
แรก สรางกรุงหงสาวด ีแรม ๑ ค่ํา เดอืน  ๓ พ.ศ. ๑๑๑๖ เปนวัน

ถวายพระอินทร วันหนึง่มงีานเฉลิมฉลองบนสวรรค มาฆเทพ ซึง่
เปนแมทพัสววรค หลานของทาวกเุวรไดเห็นนางวิชชลุดา กลุ็ม
หลงในรูปโฉมอันงดงามของนาง จนไม เปนอันทําส่ิ งใด
พระอินทรจงึส่ังลงโทษ  ใหแยกมาฆเทพไปทําหนาทีเ่ฝาตาํหนกั
พระอินทร แตอีกไมนานตอมา มาฆเทพกม็โีอกาสไดพบกบันาง
อีก เขาบอกรักนาง และนางรับรักตอบ เมือ่พระอินทรรูวาหนุม
สาวทั้งสองพบกัน จากหลักฐานดอกไมที่นางนํามาถวายนั้น
เหีย่วเฉาลง พระอินทรโกรธ จงึไดส่ังลงโทษโดยใหผูกมาฆเทพไว
ดวยเชอืกใยบวั ระหวางยอดเขาสามลูกในปาเปล่ียวบนสวรรค
มาฆเทพถกูมดัอยูอยางเดยีวดาย ทามกลางวันเดอืนป และฤดู
เดอืนของธรรมชาต ิทีห่มนุเวียนผานไปแตละป จนครบ ๑๒ ป
พระอินทรหายโกรธ แลวจึงจัดการแตงงานใหมาฆเทพกับ
วิชชลุดา ไดอยูรวมกนัอยางมคีวามสุข

ความโดดเดนของวรรณคดเีร่ืองนี ้อยูทีค่วามสามารถ
ของผูแตงในการใชโวหารกลาวพรรณาส่ิงตาง ๆ ทีผ่านเขามา
เชือ่มโยง เปรียบเทยีบกบัอารมณความรูสึกของคนทีย่งัลุมหลง
ในกามฉันทะ แตไมมอิีสระ หรือไมอยูในสภาวะทีจ่ะไดพบผูเปน
ทีรั่กอีก เมือ่เหน็ฤดเูดอืน ส่ิงใดผานไป กพ็รํ่าเพอเดยีวดายในส่ิง
นัน้ ๆ คดิยอนไปถงึนาง คดิถงึรูปโฉมอันงดงาม กริิยาทาทางที่
เคยมตีอกนั ดวยความนอยใจในสภาพ  กลาวตดัพอตอวาส่ิง
ตาง ๆ  ทีผ่านเขามาในฆานประสาททัง้หาดวยอารมณความรูสึก
หลากหลาย ทัง้รัก โหยหา เศรา โกรธ ผิดหวัง และระทมทกุข
จากการรอคอยนางผูเปนทีรั่ก ในระหวางรอคอยอยางระทมทกุข
นัน้ เหตกุารณ วันเวลา ฤด ูเดอืนและส่ิงตาง ๆ กค็ลอยเคล่ือน
ผันแปรไป  ซึง่ลวนแลวแตนํามาเปรียบเทยีบกบัความรูสึกของ
มาฆเทพ ไดทัง้ส้ิน
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(รายนามผูบริจาคทัง้หมดตอ ๑ ฉบบั สามารถอานไดทีป่กใน
ดานหลัง)

โดยการชําระเงินใชวิธีโอนเงินเขาบัญชี ธนาคาร
ไทยพานิชย สาขาทาพระจนัทร  หมายเลขบญัช ี๑๑๔-๒-
๑๑๘๓๑-๗ บัญชี ออมทรัพย ชื่อบัญชี นายองค บรรจุน
นายบญุสง โคมลอย  นายไพรัตน จนัทรแบบ

สวนเร่ืองอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่ววารสารเสียงรามญั คอื
๑. ปจจบุนัมสีมาชกิวารสารทัง้ส้ิน ๒๔๕ ทาน
๒. มผูีเสนอใหเพิม่เตมิเนือ้หาดานสังคมและการเมอืง

ซึง่ประเดน็นีต้ดิขัดทีก่องบรรณาธกิารยงัขาดผูเขียนบทความ
๓. น.ส.สุกัญญา เบาเนิด ขอคําแนะนําจากสมาชิก

ชวยแนะนาํบคุคลทีน่าสนใจในชมุชนมอญตาง ๆ  สัมภาษณลง
ในวารสารคอลัมน “คนดศีรีรามญั”

๔. น.ส.สุกญัญา เบาเนดิ แจงใหทีป่ระชมุทราบ เร่ือง
โครงการจดัทําวารสาร ทีไ่ดเสนอของบประมาณสนบัสนนุจาก
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผูอพยพยายถิ่นแหงประเทศไทย
(National  Catholic  Commission  on  Migration: NCCM) ซึง่
อยูในข้ันตอนการพจิารณาอนมุตัิ

วาระท่ี ๔ เร่ือง การสรรหาวาท่ีประธานชมรมฯคนใหม
เนื่องจากประธานชมรมฯคนปจจุบันจะพนวาระใน

เดอืนตลุาคม ๒๕๔๙ นี ้ทีป่ระชมุไดเสนอรายชือ่เพือ่คดัสรรค
ดังนี้ นายองค บรรจุน  วาท่ี  ร.ต.รามัญ สาระพันธุ
นายบุญสง โคมลอย  อาจารยทวี แกนดํา  นายกิตติ
วรกลุกติ ิ และ นายไพรัตน จนัทรแบบ

หลังจากทีป่ระชมุอภิปรายกนัอยางกวางขวางแลว มมีติ
ให นายไพรัตน จันทรแบบ รับไปพิจารณาเพื่อเปนตัวแทน
คณะกรรมการเดิมเขาสูกระบวนการคดัสรรของทีป่ระชมุใหญ
ตามหลักเกณฑของชมรมฯ ใหไดบคุคลทีเ่ขาใจระบบการทาํงาน
วาระท่ี ๕  เร่ือง การเตรียมความพรอมการจดังานประชมุ
              ใหญสามญัประจาํป ๒๕๔๙

๑. กําหนดงาน ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๙
๒. สถานที ่สโมสรทหารบก (หองจามจรีุ ๒) เทเวศน
๓. บัตรราคา ๒๙๐ บาท แจกจายใหตัวแทนชุมชน

นําไปจําหนาย รายงานยอดจําหนายกอนวันที ่๒๒ ตลุาคม
๔. กจิกรรมภายในงาน  ปาฐกถาพเิศษ มผูีเสนอรายชือ่

วิทยากรจาํนวน ๓ ทาน คอื คุณจรีภา ปญจศลิป อาจารยลอม
เพง็แกว และ มล.ปนัดดา ดศิกลุ

ชาติฯ ซึ่งวันดงักลาวอยูราวเดอืนกมุภาพนัธ หลังวันมาฆบชูา
๑ วัน แตยังไมทราบแนชัดวาเปนวันใดแน โดยทางชมรมฯ
จะแจงใหทราบในโอกาสตอไป

พระปญญาวฒุ ิวฒุฑฺิโก กลาววาทางชมุชนพรอม
รับเปนเจาภาพดวยความยินดียิ่ง ยินดีตอนรับชาวมอญ
จากทุกสารทิศ ไมตองกังวลเร่ืองท่ีจอดรถ ท่ีพัก และการ
เลี้ยงรับรอง ซ่ึงจะเตรียมใหมากพอสาํหรับทุกทาน

รายงานประชมุชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ
วนัท่ี ๑๗ กนัยายน ๒๕๔๙

วดัชนะสงคราม คณะ ๒  บางลําพ ู กรุงเทพฯ
เวลา ๑๓.๐๐ น.

Çาระท่ี ๑  เร่ือง ประธานแจงใหทราบ
การจดัทาํแบบเรียนภาษาไทยสําหรับแรงงานมอญระบบ

๒ ภาษา (มอญ-ไทย)  กิจกรรมที่ทางชมรมเยาวชนมอญ
กรุงเทพฯรวมกบักระทรวงศกึษาธกิาร ขณะนีต้นฉบบัเรียบรอย
แลว อยูระหวางการจดัพมิพ คาดวาจะเสร็จสมบรูณเร็ว ๆ นี้

วาระท่ี ๒  เร่ือง เหรัญญกิแสถงสถานการณทางการเงิน
นายไพรัตน จนัทรแบบ เหรัญญกิ จดัทาํเอกสารรายรับ

รายจายประจําเดอืนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เสนอที่
ประชมุ

วาระท่ี ๓  เร่ือง ประเมนิผลการจดัทําวารสารเสยีงรามญั
นายไพรัตน จนัทรแบบ หารือทีป่ระชมุเร่ืองงบประมาณ

ในการดําเนินกจิกรรมชมรมฯ เนื่องจากคาใชจายไมเพยีงพอ
โดยเสนอใหจดัตัง้ “สมาชกิอุปถัมภ” โดยให สมาชกิทีม่คีวาม
พรอม บริจาคเงนิเขาชมรมฯ เดือนละ ๒๐๐ บาท ตกทานละ
๒,๔๐๐ บาทตอป  เมือ่ครบปมอบของทีร่ะลึกแดผูบริจาค

 สําหรับเร่ืองนีท้ีป่ระชมุยงัไมมมีตทิีช่ดัเจนออกมา โดย
ฝากใหผูที่จะเขามารับตําแหนงประธานชมรมฯ ทานตอไป
พจิารณาดาํเนนิการ

สืบเนือ่งจากการจดัตัง้ “สมาชกิอุปถัมภ” ซึง่คาใชจาย
หลักของชมรมฯในขณะนีเ้ปนเร่ืองการจดัพมิพวารสาร ซึง่มคีา
ใชจายตอหนึง่รอบการจัดพมิพ (๒ เดือน/๑ ฉบับ) ประมาณ
๑๐,๐๐๐ บาท ดงันัน้ในทีป่ระชมุจงึขอใหผูทีม่คีวามพรอมเปน
ผูบริจาคประจาํทกุฉบบั  โดยมผูี บริจาคในนามบคุคลและชมุชน
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๕. อาหารจัดเล้ียงแบบบฟุเฟ เสริมดวยอาหารมอญ

มผูีบริจาคดงันี้
- แกงกระเจีย๊บ และ ปลารามอญ โดย วาที ่ร.ต.รามญั

สาระพนัธุ
- แกงบอน โดย นายบญุสง โคมลอย
- แกงใบมะรุมออนกบัถ่ัวเขยีว โดย อ.อําไพ มฆัมาน
 ๖. การแสดง จากศูนยพัฒนาภูมิปญญาไทยมอญ

และตวัแทนชมุชนมอญตาง ๆ  ทีม่ารวมงาน
๗. นายไพรัตน จันทรแบบ เสนอใหใหแตละชุมชน

มอญ จดันทิรรศการกจิกรรมในชมุชนของตนมานาํเสนอ

วาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ
๑. การจัดงานวันรําลึกชนชาติมอญ คร้ั งที่  ๖๐

(กุมภาพันธ ๒๕๕๐) วัดอัมพวัน ชุมชนมอญบางขันหมาก
จ.ลพบรีุ รับเปนเจาภาพ

๒.อาจารยอําไพ มัฆมาน กลาวถึงความเส่ือมถอย
ของภาษามอญ ควรกระตุนผูปกครองและผูนาํชมุชนทกุแหงให
ชวยกนักระตุนเตอืนเยาวชนใหกลับมาใชภาษามอญในชมุชน

๓. นางปทมา ขําด ี  กลาวถงึกจิกรรม “ภาษามอญวัน
ละคาํ” ในชมุชน และประชาสัมพนัธงานปดทองหลวงปูทอกรัก

๔. นายสุนทร ศรีปานเงนิ กลาวถงึ โครงการสงเสริมการ
เรียนการสอนระบบสองภาษา (bilingual) โดยรวมมอืกนั ระหวาง
ม.มหิดล และกระทรวงศึกษาธิการในชุมชนมอญ สังขละบุรี
จ.กาญจนบุ รี  เนื่ องจากเด็ก ๆ ยังพูดมอญไดดี  แต ไม รู
หนงัสือมอญ และเร่ืองนโยบายในเวทสีหประชาชาต ิทีก่าํลังเฝา
มองการละเมดิสิทธมินษุยชนในพมาอยางใกลชดิ

ผูบนัทกึการประชมุ นางสาวสุกญัญา เบาเนดิ
ผูตรวจทาน นายองค บรรจนุ
.

ขอเชิญรวมงาน
สบืสานวฒันธรรมประเพณไีทยรามญัเมอืงลพบรีุ

และ
ปดทองรูปเหมอืนหลวงปูทอกรัก

ณ วัดอัมพวัน  ต.บางขันหมาก อ.เมอืง จ.ลพบรีุ
โทร. ๐-๗๐๑๙-๙๑๙๙

๑๒  ตลุาคม  ๒๕๔๙
กลางคนื โขนสดพระราชทาน คณะ ประยตุธ  ดาวใต

๑๓  ตลุาคม  ๒๕๔๙
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ขบวนชกัรูปเหมอืนหลวงปูทอกรัก
ออกแหเขาเมอืงรอบหมูบาน
กลางคนื  ลิเก ศรราม  นํ้าเพชร

๑๔  ตลุาคม  ๒๕๔๙
เวลา  ๐๖.๓๐ น.  ตกับาตรพระรอย
เวลา  ๑๐.๐๐  น.   ชมการแขงเรือเพรียวโบราณ
และประกวดเรือสวยงามแหงเดยีวในลุมแมน้าํลพบรีุ
ชมนทิรรศการวิถชีวิีตไทยรามญับานบางขันหมาก
การทําขนมจนี ขนมแดกงา (kW.cjbebcj)
การรองรําทะแยมอญพืน้บาน
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หมีกับรุกเทวดา

นานมาแลว มหีมตีวัหนึง่ อาศยัอยูทีใ่ตตนรังแหงหนึง่
ดวยความสุขสบายเพราะตนรังมกีิง่กานสาขาแผไพศาล อยูมา
วันหนึง่ขณะทีห่มกีําลังนอนหลับสบายอยูนัน้เอง กิง่รังซึง่แหง
เกราะกิง่หนึง่กห็กัลงมาถกูหมตีวันัน้เขา หมตีกใจกระโจนจนสุด
ตัว เพราะนึกวาศัตรูมาทําราย แตเมื่อพิจารณา ดูรอบ ๆ
ตัวไม เห็นมีอะไรนอกจากกิ่ งรังที่ หักลงมา หมีจึ งพูดข้ึ น
ดวยความโกรธวา

“ชชิะ  เจาตนรัง  เรากําลังหลับสบายทาํกิง่หกัลงมาถกู
เราได อยางนี้กแ็กลงกันชัด ๆ ดีละเมือ่แกลงเราได เราจะขอ
อาฆาตไว  เมือ่ถงึคราวเราบางเราจะแกลงใหเจบ็ทเีดยีว”

ความจริงนัน้บนตนรังมรุีกเทวดาอาศยัอยู และไดยนิ
คําอาฆาตของหมโีดยตลอด ตอมาพระเจาแผนดนิในเมอืงนัน้

มพีระราชโองการ
ใหนายชางไปหา
ไมมาทําราชรถ
ของพระองค
เมื่อนายชางได
รับพระราชโอง
การแลวก็ เข า
ไปในปา เพือ่หา
ไมมาทําราชรถ
ต า ม รั บ ส่ั ง
เผอิญนายชาง
เดิ นเข าไปใน
ปาที่หมีอาศัย
อยู  เมื่อหมีแล

เหน็นายชางจงึเขาไปถามวา “ขาแตทานผูแกลวกลาทานจะไป
ไหนไมทราบ”

“เราจะไปหาไมมาทาํราชรถของพระเจาแผนดนิ”    นาย
ชางตอบ “คราวนีเ้หน็จะสมใจเราแลว” หมนีกึในใจแลวพดูกบั
นายชางวา

“ฉันคดิวาไมรังเปนไมทีด่ทีีสุ่ด และเหมาะทีสุ่ดทีจ่ะทาํ
ราชรถ ถาทานตองการฉันจะแนะนาํใหทานสักตนหนึง่”

“ดจีริง  ตนรังทีเ่จาวานัน้อยูทีไ่หนละ พาเราไปหนอยซ”ิ
“อยูใกล ๆ นีเ่อง  เชญิทานตามฉันมาเถดิ ฉันจะพาไป”

หมพีดูแลวกอ็อกเดนินําหนานายชางไปยังตนรังทีก่ิง่หกัมาถกู
มนัเขา “ตนรังนีแ่หละงามนกั ขอเชิญทานตดัเอาเองเถดิ” หมี
รองบอก

นายชางเหน็ตนรังลําตนงามดกีโ็คนตนรังลงมา  เมือ่ตน
รังถกูโคนเชนนัน้ รุกขเทวดาทีสิ่งสถติอยูบนตนรังกไ็มมทีีอ่าศยั
ตองรอนเรไปอยูทีอ่ื่น และมคีวามโกรธแคนหมมีาก หาโอกาส
ทีจ่ะแกแคนหมใีหจงได อยูมาวันหนึ่งรุกขเทวดาจงึแปลงเปน
ชายหนุมไปหาชางทีท่ําราชรถแลวพดูวา

“ทานไดตนรังมาทาํราชรถแลว ทานมเีชอืกสําหรับผูก
แอกราชรถแลวหรือยงั และทานควรจะใชอะไรจงึจะด”ี

“ฉันก็ยังนึกไมออกเลยวาจะใชเชือกอะไร” นายชาง
ตอบ “แตกอนกใ็ชหนงัควายเพราะเหนยีวแนนด”ี

“หนงัควายเปนของธรรมดาสําหรับชาวบาน ราชรถของ
พระเจาแผนดินควรจะใชหนังหมีจึงจะเหมาะ” รุกขเทวดา
แนะนํา “แตเราจะไดหนงัหมทีีไ่หนละ”  นายชางซกั

“เอาเถอะ  ลับมดีของทานใหคมกแ็ลวกนั ทานจาํหมตีวั
ทีพ่าทานไปตดัตนรังนัน้ไดใชไหมละ หมตีวันัน้มลัีกษณะเหมาะ
ทีจ่ะเอาหนงัมาใช ขอใหทานไปบอกหมขีอใหหมชีวยพาไปตดั
ไมทีอ่ื่นอีก เมือ่หมเีผลอทานกจ็งเอามดีฟนคอหมใีหขาด ทานก็
จะไดหนงัหมมีาตามตองการ”

นายชางไดฟงชายหนุมแนะนาํเชนนัน้กเ็หน็ชอบดวย
เมือ่ลับมคีมดแีลว กไ็ปชวนหมอีอกหาตนไม พอไดโอกาสกฟ็น
หมตีาย

เร่ืองมีม้คีํากลาวของมอญบทหนึง่วา “อาศัยรมอยา
ฟนกิง่”  หมายความวาอยาคดิเนรคณุตอผูมพีระคณุ ดจุดงัหมี
คดิรายตอตนรังทีม่นัเคยอาศยัรมเงา และในทีสุ่ดมนักต็องตาย

บรรณานุกรม: ส.พลายนอย. (๒๕๓๘). นิทานมอญ.
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mCÕEraoíí
keÈ.puOek.njgek.· rm[.cjmnj t·v,gmLÕicjao

tCY$· huitj×Uaes.nj}kIzHjliKjrm[.cjmnjpuOt· KtYkw>kj
pl·cjbËÕipjkEuek.njgek.·puOt·alu·auiQuJtuY puOgW·SuEv.tj
v,qÒ·mWYw> mWYaKicjpLnjr´ ddHjgu$jfuEq.j$·gW·m·kjkÐÕEdHjkLÕcjdM·cj
zM.pjpjelMcj />gitumWYw>gHj puOt·eTkjkuEq¡,Tuicjq, gek.·
qMtjwutjbL.Ymnj;Õcj/cjk·kj bWYetMcjrâ

p:YliKjrm[.cjmnjpuOt·kNpjpnjet·gHj puOt·gW·lCtjbHj
kLÕcjlwj percjwcjmnje}t·]thj pRUpr.qMicjpuicj|pI ;ÕcjpTm
quwÀBumjtuY kNpj$·mà, puOSkjlCtja. pRUqMicj;Õcjdutiy
quwÀBumjpLnjer.cj́ ´

dutiyquwÀBum j (q.qN. 143  B C 401)
×UkuElkjTkjqMicjakuárr.z. p:Y BC 407 gHj;Õcj

pTmquwÀBumjlJul.ja. nkuEBYkpj;.jbLÕikjtuY mNihjgmLÕicj
\p,z,a.buJv,kuEv,auitjr´ ×UgHjl·a.gW·pWÕ icj}toqN.·tuY
p:YqkÒr.zjq.qN. 143 BC 401 gHjqMicjbledwr.z.
eku.·gNk[.jrm?wtIedwI epÒ.·epÒwjv,m\p,z, eqHjeqMhjdM·cj
t·gHjtuY TpjkelcjdkjpÐnj;ÕcjquwÀBumjmWYw>pLnjr´ qMicjwW·
dHjed·e;.tjqMicjakuárr.z. dHjek.njqMicjDm?dzZ e;.tj
auitjmdHjr´ p:YlkjTkjqMicjwW·ek.nj;ÕcjquwÀBumj gmLÕicj
huitj×Ud,kLÕcjlwjBYmWYsW·tuY vIq.bWYmel.njquJkuEl[Õcj
petHjqMicjekW·ekW·r qMicjelwjquJkuE×W·kuEv.$jpv.msIkL,tuY
k.lpÐnj;ÕcjgHj suEdN.lwjBYn.n.q.j dkjpÐnjlwjkM.cj
tMajw>njbWYmKuicjkLÕikjkuJr dN.Y;ÕcjgHjelwjRuYlwjdN.Yd,r,lÐêduE
kwkj tibl,kwkj qWkjeqà.·bL,BY;.jbLÕ ikjkuJr´ p:Y
lkjTkjqMicjwW· gkUaRuicjsf[ÕnjmNihj gkUqemcj mnjt·
ek.jkeÈ.j;.jgHj Tpjkelcjm·kjtuinjvivpLnjr´ gkUaRuicj
t·gHj e;·t·esY.spj petHjektjlwjgW·sf[Õnj det.wjqMicjmà,
KuihjskuEe;·t·er.cj́  qMicjelwjtwjesNhj kLÕcjbWYmbuinjbtjtuY
;ÕcjquwÀBumjr.cjS.YguElhuEtuinjmWYw>pLnjr´ qMicjpiucj|pIgW·;ÕcjpWÕicj
38 qN.·tuY p:Yq.qN.  181 BC 363 gHjsutisoa.qWwjrâ

×UgHjqMicjmNÕ ·yMÕqIrir.z.eku.·gNk[.j B\d.edwI
Skjpuicj|pIa. atuicjma·kjzkutuY p:Yq.qN. 211 BC
333 gHjsoa.qWwjpLnjr´

p:YqN.·gHjpLnj qMicjez.tkum?.r.z.eku.·gNk[.j
agàwim.l.edwISkjpuicja.|pI bWYm/uihjll·hW·

etMcjtMhjmWYq.jtuY p:Yq.qN. 226 BC 318 gHjTpjsoa.qWwj
pLnjr´

×UgHjtuYqMicjqIrim.eq.kr.z.eku.·gNk[.jDm?.edwI
Skjpuicj|pIa.pLnjr´

p:YlkjTkjqMicjwW·percj etMcjcjtMhjhj kÐÕEdHjtuinj
bWYmgLÕicjgLcjkuJr´ p:Y/ImH.qMidjb¡.Y ;ÕcjquwÀBumjgHjelwjsduihj
k:.kLÕcj dHjkLÕcjacjlH.vivkuJr p:YaKicjgHj p:Y;Õcjai×¡iy
;Õcjgl.et·elwjqMicjse@.eq.k kÐÕEdHjqMicjpÐÕikjqRuihj
eT.·gl.ekLwj ek.jg,epY>pN.nj k.ligá kÈÕikjkmuiwj
bWYmezN.jkuE\dhtjtuY mh.znjek.nj;Õcjai×¡iyt·|gipjdo
buJv,kuEv,\p,z,a.aiutjr´ ek.njmnjquwÀBumjt·elwj
huitj×UaqicjkUbNijkjkuE;Õcjai×¡iytuY ek.njdopN.njai×¡iyt·
bWYmgLÕicjgLcj\p,suipjkLÕcj a]k.pWIbWÕicj;ucjquwÀBumjkuJr´ huitj×U
gl. k.ligásuipjkLÕcjtuY eynjqN.cj\pew$Imnjeztjtjt·gHjbuJeqNhjgLÕcjeku.·kM.cj;ÕcjquwÀBumje}t·
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sTuY×HorokLÕcjkuEeynjqN.cjgl.t·r´ r·cjkuEhuitjq.j$·tuY
gkUmWYkuEmWY m·cjTuY×Horot·gHj qPkuEeynjqN.cjaKuikjkN.
\pew$IluJl.j×Horoa.m.njr´ epY>pN.njk.ligátuYbkjgHj
qMicjgl. se@.eq.k l[Õcjq:Õikjbud̄B.q.tuY kuEqA,zC,
q.qN. kuEr.mj\p.·eT.·KmIqcjbWYmgLÕicjgLcjr´ kuEek.·DRuJ
qPxep>qjKmIj qcjlMihj}to\p ek.!ikui!j (1000000) mdHjr´
p:YgHjmH.eTrjem.gàl putÐtiQ qPqÒÕipjqÒtnjtoel¡.wj
KmIqcjgmLÕicjtuY tW·Drjk-.wt¸Õr ×UgHjqMicjse@.eq.k
qPdk>tuY RuYsHjektjKmItLaRHnjlCJzku kuEpÐnjttiy
q·g>ynezN.j p:YB.aeq. k.r.mj ;Õcjai×¡iypWÕicjdËitj
gitur´ qPq·g>yntuY RuYsHjKmIqWkj eqà.·pÐnj q.qN.p:Y;Õcjr,
tNhjhjdËitj#.nr p:YdËitj#.ngHj ;Õcjmnjelwjp>lupj mWY#.nkuJtuY
eq.$eTrj  xtÐreTrj esHjpÐnj p:Y;ÕcjquwÀBumjr´

aKicjgHjgkUaRuicjek.jg, keÈ.j;.jeÆ.·mWY]kmj]k
lupjrpjsdM·cjek.njcC.jp:Y;ÕcjquwÀBumjtuY eq.$eTrj
xtÐreTrj T½,Rupjm×uQIh (RupjmNihjz.diquicj) tuY keÈ.j
eÆ.·gHjefkj |gipjdoekL·a.r´ s×UgHj ek.nj;ÕcjkW.njt·eRHj
eqHjtorupjm×uQIhduElMÕhjr´ mH.eTrjtW·kuE\bh?zl qutjtuY
ek.nj;ÕcjkW.njt· gW·DrjqPKmIbWYmgLÕicjkuJr ;ÕcjquwÀBumj
elwjq.qN.totkjkLÕcj bWYmezN.jkuE \dhtjpLnjr´ qP

pÐmj×UgHjtuY KmIqcjmnjgmLÕicj kisËqPxep>qj pÐÕinjpy[cjlCtj
priytjt·gHj atiucjmUttiyq·g>ynezN.j ef:.tjqHjz[.yj
a.tuY qMicjqIrim.eq.kqPdk>kuEKmIqcjmnjgmLÕicjpÐÕinj
q·g>ynqMtj  p:Y;ÕcjmnjpuOt·alnjpTmkuJr´ ×UgHjqMicjkuElwj
ktikwtj kLmjqN.·mWYalnj d,pÐÕinjq·g>ynqMtjp:Y;Õcj
mnjer.cj´  aKicjgHjp:YtÒ·qicjGuEet· qMicjedw>n·dHjqMicjmh.

buJRupjkM.cj;ÕcjquwÀBumj×U BC /iutj 400 et·

b u JR up jm× uQIheku. ·g >T.´ mn j; Õc jq uwÀBum jgm L Õ i i c j
eRHjeqHjqucjes.YdM·cjauitjr
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eTrjmhi×¡ pÐnjlwjq.qN.totkjr.cjS.cjdM·cjtuY p:Y
q.qN. 237 mh.eTrjeku.·qMicjfIncjk[.jpnjzkupnjf·cj
nkuEaDi#.nj dN.Yk[.j$·a.suipjduipjed·>gHjdHjdN.Y q.qN.k[.j
gW·ezN.jem.wja.aD>njgtet·er.cjg,tuY bl,ncj×UeqNhj
zm Ôêek.let·r´ k[.jpnjf·cjgHjkLÕcjed·>p:YeqNhjteKcj
(reKcj) mWYzkú  mWYzkupLnjsuipj;Õcjk[.jDrj dHjk[.jpHjlHjp:Y;Õcjmnj́
mWYzkugHj suipjTW.Y dHjk[.jTW.Y´ mWYzkusuipjk[.jKmI dHjk[.jKmI
dyHjtHj\p.ktj dM·cjduElMÕhj$JrgHj́  p:YliKjwcjmnjgmLÕicjK[êsW·lwj
q.jwW·gW·SuEektjr´ qMicjmnjqIrim.eq.kr.z.wW· p:Yq.qN.
279 BC 265 gHjsoa.qWwjrâ

×UgHjqMicjxdyr.z.eku.·gNk[.j quRusiedwI Tpj
pkcjrcja.atuicjma·kjzkutuY p:Yq.qN. 305 BC  239
gHjTpjsoa.qWwjpLnjrâ

p:YqN.·gHjpLnjqMicjgHjpLnjTpjtuY puicj|pIa.pLnjr´ p:YlkjTkj
qMicjwW·huitj×Uktikwtj ap>en.jzkubÒnjkLÕcjlwjkLmjqN.·
mWWYw> d,pÐÕinjq·g>ynepcjkLÕcjtuYp:Yq.qN. 336 BC 208
aluEqMicjnimnjncjqcjalu·a.$.skj quwÀBumjmWYtuY
kuEqA,zC,q.qN.kuEpÐÕinjdutiyq·g>ynqMtj p:Y;Õcjmnjr´
dN.YpÐÕinjgHjp:YB.ekl.q edqayq?.et·mdHjr´ qMicjwW·
q.qN. 361 BC 183 gHjsoa.qWwjpLnjrâ

×UgHjqMicjazi× ìkr.z.eku.·gNk[.j quBedwI Skj
sMinj\pm.nj pkcjrcja.;ÕcjpLnjr´ qMicjwW·hW·d,suitjkuEaKuikj
kN.mnj mpÐ·kuEelHjboT½byi eRHjeqHjedwtobI}qo qucjarkj
qur. elHjt·cjtYaKicjbÐ·t·tuY qMicjkuEqA,zC, pluJpl.jtor
/uinjgHjelwj pluJpl.jhW·m.njr´ r·cjektjkuE dN.Y$·tuY aKuikj
kN.elHjbokuJ  aKuikjkN.elHjepY>bÐ·mpÐ·kuEqM.dWkj epY>z.tj
t·kuJ ×W·kLÕcjdM·cjbWYml·l k.f>er.cjgHjgW·tJektjm.njr´
qMicjwW·elwj p:Yq.qN. 404 BC 140 gHjsutisoa.qWwjpLnjrâ
p:YqN.·gHjpLnj ek.njqMicjmh.q.lr.z. eku.·gNk[.j qIwli
edwI Skjpiucj|pIa.pLnjr p:YlkjTkjqMicjwW· atuicjgtip>cj
qMicjtmL. p:YqkÒr.zjq.qN. 436 BC 108 epcjkLÕcj
kLmjqN.·tuY d,qPq·g>ynmWYw>pLnjr´ qMicjelwj qPqÒÕipjqÒ
kuEaË.tLqUriygutÐtuY nimnjncjqcjmqunjtWÕEr,mnjkuEqP
ttiy q·g>ynqMtj p:Y;Õcjmnj dN.YB.ekl.q edq
ayq?. p:Y;ÕcjquwÀBumjr´ lkjTkjqMicjwW· p:YtÒ·qicjGuE
et· qMicjdu-àg>m$i pÐÕikjqRuihj eT.·gl.ekLwjtuY bguElhuE
pÐÕinjq.qN. quicjkuEd>njB.KRuitj cCÕhjm,dËitjaqcjGY
(9000000000) gHjaË.wcjt·K[êlwjr´ p:YqÚcjsRuihj;.jB.gHj
v,t·BikjnimnjKmIqcj sHjpi#.n ;ÕcjquwÀBumjelwjp>lupj

mWY#.nkuJtYu qMicjmh.q.l
K[pjgNnjkuaË.tLqUrikutÐ bl,$.KmIqcjmnj

dËitjÈkj}tolCJ (96000) k Îa.;ÕcjqicjGuEet·kuJr´
lkjTkjqMicjwW· ;ÕcjRumj (er.m) eku.·;Õcjsinj (]kÕkj)
lH.Ygt, dM·cjbNikjnkuE}totuikjauitjr´ hiutj×U;Õcj tuikja.RH
el¡.wj Ruq·cjdHjpN.nj gL·cjbNikjv,t·kM.tja.tuY´ p:Y BC
148-97 gHj qMicjsinj hkjwUTI f·kjgL·cjtMittjekL.·a.
;Õcjmnj siupjai×¡iy eg>hti (k.mRUp) et·r´ huitj×UgL·cjtMi
$·tuY gkUp[êt· esHjkLÕcj×UkunjduEtIbkj lupjsuipjkLÕcj;Õcjmnj
er.cjgHj aË.wcjt·KnjkNkjK[êlwjgHjgW·SuEektjr´´ qMicj
mh.q.lwW· q.qN. 447 BC 97 gHjsutia.râ

×UgH jqM icjxRuÀr.z.eku.·gNk[.j\pB.wtIedwI
Tpjpiucj|pItuY sutia.p:Yq.qN. 463 BC 81 gHjrâ mWYaSkj
Dwj qMicjnrqUrr.z. gW·a.yukj 13 qN.· tuinjnnj×U
awyje;.tjqWtj quJkuE×W·kuEqtÐib[tÐituY pkcjrcj;ÕcjhW·gW·
eS.tjey.cj́  aupjDupja.bWYm;Õihjekkj pWÕicj 37 qN.·tuY
p:Yq.qN.  500  BC 44  gHjsoa.qWwjrâ

mWYaSkjpLnjgHj qMicjmh.B\dr.z. eku.·gNk[.j
quBd¡>edwISkjpkcjrcja.tuY sutia.p:Yq.qN. 507
BC 37 gHjrâ
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 ปาดารา: แกนนาํการอนรัุกษ
วฒันธรรมประเพณมีอญ

ชมุชนวัดบานไรเจริญผลเปนชมุชนมอญเกาแกมาชานาน
ตัง้แตสมยัรัตนโกสินทรตอนตน ตัง้อยูริมคลองมหาชยั***  จงัหวัด
สมุทรสาคร ดวยความเปนชุมชนมอญที่อยูทามกลางกระแส
ความเจริญจากภายนอก ทีน่บัวันจะรุกคบืเขาครอบครองพืน้ที่

และวิถีชีวิตความเปนอยู ทําใหชุมชนมอญแหงนีต้องตอสูกับ
กระแสการเปลีย่นแปลงอยางหนกั ถาวันนีไ้มม ี“ปาดารา”  ความ
เจริญจากภายนอกกอ็าจจะกลืนกนิความเปนมอญของชุมชน
แหงนีไ้ปหมดส้ิน

ปาดารา หรือ นางดารา สนคะม ิคอืสตรีผูเปนแกนนํา
ในการอนรัุกษฟนฟขูนบธรรมเนยีมประเพณมีอญของชมุชนวัด
บานไรเจริญผล มเิพยีงเทานัน้ยงัเปนผูทีไ่ดรับเปนคดัเลือกใหเปน
“คนดศีรีอําเภอเมอืง” ประจาํป ๒๕๔๘ จากสภาวัฒนธรรม
อําเภอเมอืงสมทุรสาคร สาขาคานยิมคณุธรรม คานยิมพึง่ตนเอง
ประหยัดอดออม ระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายฯ โดยมี
ผลงานดังนี้

๑. เปนผูนําชุมชนที่สนบัสนนุและอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณไีทยไวอยางยอดเยีย่ม

๒. เปนแกนนําในการอนรัุกษประเพณกีารเลนสะบา
ทอย สะบาดีด และทะแยมอญของชุมชนวัดบานไรเจริญผล
ไวอยางเหนยีวแนน

๓. เปนผูสนบัสนนุการกฬีาแบบไทยในเทศกาลสําคญั
และสนบัสนนุกจิการดานศาสนาเสมอ

๔. ไดรับคดัเลือกจากจงัหวัดใหนําสะบาทอย สะบาดดี
และทะแยมอญไปสาธติ ณ พพิธิภัณฑหุนข้ีผ้ึง จงัหวัดนครปฐม

ปาดารานัน้เกดิและเตบิโตในชมุชนมอญแหงนี ้จงึได
พบเหน็ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ เชน เดก็รุนใหมในหมูบานไม
ใสใจทีจ่ะพดูภาษามอญ  ซึง่กเ็ปนวิกฤตการณทีเ่กดิข้ึนในชมุชน
มอญทกุแหง แตบางคร้ังกโ็ทษเดก็รุนใหมฝายเดยีวไมได การ
กลอมเกลาของผูใหญนาจะมีสวนสําคัญดวย ปาดาราจึง
ตระหนักในเร่ืองนี้ พยายามปลูกฝงโดยเร่ิมจากการใชภาษา

นางดารา สนคะมิ ชุมชนวัดบานไรเจริญผล (kW.njgU ;’cjqM’tjq.Knj)
กับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีอําเภอเมือง” ประจําป ๒๕๔๘

รับมอบรางวั ลประกาศเกี ยรติ คุณ “คนดีศรี อําเภอเมือง”
จากนายธรีะบลูย โพบคุดี  ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร เม่ือวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
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มอญในครอบครัวกอน ลูก ๆ หลาน ๆ ไมวาจะอยูทีไ่หนกต็าม
เมือ่เขามาในบาน ทกุ ๆ คนตองพดูภาษามอญ ปาดารามกัจะ
บอกกบัลูกหลานเสมอวา

“ถาพดูมอญฟงมอญไมรูเร่ือง กไ็มตองกนิขาว ถาพดู
ไทยกไ็มตองกนิอะไร ยงัไงกต็องพดูมอญไวกอน หลานของปา
อายปุระมาณสองขวบปากจ็ะพยายามสอนใหพดูภาษามอญ
บงัคบัใหพดูมอญไมใหพดูไทย ใครไมรูภาษามอญจะโดนต ีถา
ยังพูดไมไดไมเปนไร ยังไงก็ตองฟงภาษามอญใหรูเร่ือง ส่ิงที่
รักษางายทีสุ่ดกค็อืภาษา รองมากเ็ร่ืองแตงตวัไปทาํบญุวัดเนีย่
...นุงผาถงุกไ็มยากเทาไหร ถารีบจริง ๆ  ผาสไบไมมกีไ็มเปนไรมี
ผาถงุกับเส้ือก็พอแลว ถานุงกางเกงก็ไมตองไปวัดหรอก...อยู
บานดกีวา”

ดังนั้นลูกหลานของปาดาราทุกคนจึงถูกปลูกฝงเร่ือง
การรักษาไวซึง่ความเปนมอญทัง้การใชภาษาและการแตงกาย
ซึ่งมอิีทธพิลตอเยาวชนกลุมนี้มาก เพราะพวกเขาเหลานั้นได
กลายมาเปนกําลังสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
มอญของชมุชนวัดบานไรเจริญผลโดยมปีาดาราเปนแกนนํา

จดุเร่ิมตนคอืเมือ่ประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดมร้ืีอฟน
การเลนสะบา ทัง้สะบาทอยและสะบาดดี (สะบาหนุมสาว) ซึง่
ไดหายไปจากชมุชนประมาณ ๓๐ ปมาแลว ปาดารายงัจดจํา
ความครึกคร้ืนสนกุสนานในชวงเทศกาลสงกรานตไดเปนอยาง ดี
และตองการใหบรรยากาศในอดตีหวนคืนมาอีกคร้ัง ปาดารา
ไดจงึเร่ิมชกัชวนคนในครอบครัว ญาต ิ เพือ่นบาน มารวมเลน
สะบาในเทศกาลสงกรานตโดยเลนที่บานกอน สําหรับเคร่ือง
ดนตรีประกอบวงสะบาไดถกูปดฝุนออกมาใช ขณะเดยีวกนัคน
เฒาคนแกผูสูงวัยไดแสดงฝมอืกนัอีกคร้ัง

“ปากไ็ปชกัชวนสาว ๆ  ซึง่เปนลูกของปา หลาน ๆ  กม็แีต
ผูหญงิ  ๔-๕  คน ซึง่ในตระกลูมแีตผูหญงิเปนสวนมาก ใครเขา
ไมเลนพวกเธอชวยเลนใหปาหนอย ตัง้บอนเลนทีบ่านตา ซึง่เปน
บานพอของปา ชวนกนัไปเลนบานทีเ่ขาเตม็ใจใหตัง้บอนเลน”

ตอมาผูนําชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญจึงเขามา
สนับสนุนงบประมาณและจัดใหมีงาน “รวมใจลายดอก”
ในชวงเทศกาลสงกรานตข้ึนเพือ่สงเสริมกจิกรรมภายในชมุชน
จดัข้ึนคร้ังแรกเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ตัง้แตมงีานรวมใจลายดอก จงึ
นําการเลนสะบารวมเปนสวนหนึง่ของงาน การเลนสะบาตาม
บานจึงยายไปเลนที่วัดซึ่งเปนสถานที่จัดงาน ปาดาราพูดถึง
เร่ืองนีว้า

“มนัไมใชความคดิของปาคนเดยีวนะ หลาน ๆ  กม็าชวย
กนั ทางอบต.กม็าชวยเงนิ แตกอนเคร่ืองดนตรีจะมอียูตามบาน

เวลาจะเลนนํามารวมวง และเมือ่เลนเสร็จกจ็ะเกบ็ไวทีบ่านใคร
บานมนั เคร่ืองดนตรีกม็ ีจะเข ขลุย ซออู ซอดวง ฉ่ิง กลอง  ตอมา
เคร่ืองดนตรีชาํรุดทรุดโทรมลง ทางอบต.กเ็ลยออกเงนิให ชวยทัง้
คาเคร่ืองดนตรี คาแตงตวั ทกุอยางทีเ่กีย่วกบังาน และกเ็กบ็ไว
เปนของสวนกลาง”

จากนกัดนตรีผูสูงวัย ไดถายทอดฝมอืใหกบัคนเยาวชน
รุนใหมคนหนุมคนสาว ไดมกีารรวมตวักนัตัง้กลุมกนัข้ึน และมี
การฝกซอมดนตรีตอเพลงมอญกนัในทกุ ๆ  วันอาทติย

ในชวงระยะเวลาหลายปมานีเ้ปนทีย่อมรับกนัในระดบั
จังหวัดสมุทรสาครวาชุมชนวัดบานไรเจริญผลสามารถรักษา
วัฒนธรรมประเพณมีอญไวใหคงอยู จากจดุเล็ก ๆ  เพยีงเพือ่ตอง
การรักษาส่ิงดงีามของมอญไมใหสูญหายไปจากชมุชน นําไปสู
การเปนชมุชนทีเ่ขมแข็งทางวัฒนธรรมเปนการนํา “ทุนทางวฒั
นธรรม” ทีม่อียูมาปรับใชและพฒันาใหทนัตอเหตกุารณความ
เปล่ียนแปลงทางสังคมภายใตกระแสโลกาภิวัตน

“ตอนแรกก็ยงัไมไดคิดไกลไปมาก แคอยากใหในหมู
บานไรนัน้มอียูในแตละปเทานัน้ ถาไมมมีนักไ็มสนกุ สงกรานต
กจ็ะไมเหมอืนสงกรานต...คนไทยเดีย๋วนีเ้บยีดเบยีนเยอะเหลือ เกนิ
ถึงพวกเราเลนหรือรองใหเขาฟง เขาไมรูเร่ืองก็ชางเขา พวก

¡ÒÃàÅè¹ÊÐºéÒáÅÐ́¹µÃÕÁÍ-¢Í§ªØÁª¹ÇÑ́ºéÒ¹äÃèà̈ÃÔ-¼Å ·Õèä́éÃÑº
¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁáÅÐÃ×éÍ¿×é¹¢Öé¹ÁÒãËÁè àÃÔèÁµé¹ấÂ »éÒ́ÒÃÒ Ê¹¤ÐÁÔ
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จากการอนรัุกษวัฒนธรรมประเพณมีอญของชมุชนวัด

บาน ไรเจริญผลนัน้ไดเปนการปร ะชาสัมพนัธความเปนมอญให
เปนทีรู่จักในวงกวาง และอาจกลาวไดวาการรักษาขนบธรรม
เนยีมประเพณนีัน้เปนรักษาความเขมเข็งของชมุชนเอาไวดวย
ดงันัน้กลไกสําคญัคอื “แกนนํา” ทีต่องเปนบคุคลทีม่จีติสํานกึ
ประกอบกบัมจีิตสาธารณะเปนที่ตั้ง ซึ่งปาดาราก็มส่ิีงเหลานี้
อยางครบถวน และมกัจะเปรยกบับคุคลอ่ืนอยูเสมอ ๆ  วา

“...กพ็ดูอยูบอย ๆ  นะ ถงึไมชอบกต็องชอบ ถาไมมเีรา
ทําแลว ตอไปจะทํายงัไงกนัเพราะมนัเปนหนาที ่ประเพณมีอญ
เราไมไดมมีากมาย การอนรัุกษไวมนักไ็มไดเปนเร่ืองทีห่นกัหนา”

ในวันนี.้..ปาดาราดวยวัย ๕๘ ป กบัหนาทีข่องการเปน
ผูนํา ในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีมอญ ผูไมเคยเหน็ด
เหนือ่ยและยอทอ บอยคร้ังทีต่องไปเผยแพรวัฒนธรรมในทีต่าง ๆ
ปาดาราไมเคยรับเงนิคาจางเพราะไมไดทาํเปนอาชพี แตทีท่าํ ไป
เพราะใจรักและภูมิใจที่จะแสดงใหคนอ่ืน ๆ เห็นวัฒนธรรม
ประเพณมีอญเทานัน้  ปาดาราใชชวิีตอยางเรียบงายและสุขสงบ
ทามกลางลูกหลานญาติพี่นองที่เปนกําลังใจ และเปนกําลัง
สําคญัในการสืบทอดเจตนารมณและรวมกนัอนรัุกษวัฒนธรรม
ประเพณมีอญของชมุชนวัดบานไรเจริญผลตอไป

***คลองมหาชัย หรือ คลองมหาไชย เปนคลองขุดต้ังแตสมัยกรุงศรี
อยุธยา มูลเหตุจากเร่ืองพันทายนรสิงห ในสมัย สมเด็จพระสรรเพ็ชญที่
๘  (พระเจาเสือ พ.ศ. ๒๒๔๖-๒๒๕๐) เพื่อลดความคดเค้ียวของคลอง
โคกขาม เร่ิมตนจากคลองดานวัดหัวหมู เขตเมืองธนบุรีจนถึงคลอง
โคกขาม เรียกวา “คลองพุทธเจาหลวง”  ขุดตอจนเสร็จในสมัยสมเด็จ
พระสรรเพช็ญที ่๙  (ขุนหลวงทายสระ พ.ศ. ๒๒๕๑-๒๒๗๕)  เม่ือคร้ังที่
เสด็จมาทรงเบ็ดที่ปากน้ําเมืองสาครบุรี โปรดฯใหพระราชสงครามเปน
นายกอง กะเกณฑคนหัวเมืองปกษใต โดยฝร่ังสองกลองดูใหตรงปาก
คลอง ปกกรุยลงเปนสําคัญ ยาว ๓๔๐ ไดขดุคลองลึก ๖ ศอก กวาง
๗ ขดุ ๒ เดือนจึง เสร็จ (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุ , วัฒนธรรม: พัฒนาการทางประวัติศาสตร
เอกลักษณ และ ภูมิปญญา จังหวัดสมุทรสาคร (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพคุรสุภา ลาดพราว, ๒๕๔๔) หนา ๔-๕.

.......................................
สัมภาษณ:  นางดารา สนคะม ิ  ณ บานเลขที ่๓๓ หมู ๕

ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ ๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๙

ขอขอบคุณ: นายเกษม สุดดี นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ ว.
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ที่กรุณาแนะนํา

เรารูกนักพ็อ การทีม่าเบยีดเบยีนคอืความเจริญเขามามาก เชน
โรงงาน บานจดัสรร ทาวเฮาส ซึง่เปนคนทีอ่ื่น คนตางถิน่ทัง้นัน้
ทีเ่ขามาอยู มอญเรากอ็ยูตามหมูบานนีเ้ทานัน้เอง แหละ”

กระแสโลกาภิวัตนนั้นเปนกระบวนการสําคัญที่มี
อิทธพิลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมในทกุบริบทตลอดจนการ
พฒันาประเทศทีเ่นนการเตบิโตทางเศรษฐกจิเปนสําคญัสงเสริม
สภาวะบริโภคนยิม รวมไปถงึความเปล่ียนแปลงในการอธบิาย
ความเชือ่เร่ืองบาป บญุ อดตีชาต ิและอนาคตชาต ิโดยเหน็วา
ใครมเีงนิมาก เปนคนมบีญุหรือผลบญุในอดตีชาตสิงผลใหเปน
เชนนัน้ โดยไมไดพจิารณาถงึพฤตกิรรมแวดลอมหรือวิธทีีไ่ดมา
คนในสังคมจึงเร่ิมหาเงนิดวยวิธกีารแปลก ๆ กระทบตอจารีต
ประเพณแีละศลีธรรมอันดขีองสังคม เชน การประกอบอาชญา
กรรม ส่ิงเสพตดิ อบายมขุ  คาประเวณ ีคามนษุย  ปญหาสังคม
เหลานี้กระทบในทุกภาคสวนทั้งระดับสังคมเมืองและสังคม
ชนบท หลายชมุชนไดพยายามหาทางเลือกใหมมองหาส่ิงดงีาม
ในอดตีเพือ่นาํมาฟนฟ ูอนรัุกษ สงเสริมและพฒันาใหเปนจดุแข็ง
ของชุมชน นับวาเปนการตอสูกบักระแสการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมอีกหนทางหนึง่

ปาดารา กับ ลูก ๆ หลาน ๆ ในชุดแตงกายแบบมอญ
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นายประดิษฐ (แว) ทรงลักษณ กับรางวลักํานันยอดเยี่ยม ป พ.ศ. ๒๕๔๔

คตคิําสอนเปนคําส่ังสอนทีผู่เฒาผูแกในแตละทองถิน่
ไดยึดถือเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และ
สอนลูกสอนหลานใหดํารงตนในทางที่ ถูกตองตามจารีต
ประเพณีของบรรพชน คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดที่เปน
ประโยชน สะทอนใหเห็นถึงคติความเชื่อ ระบบความคิด และ
วิถชีีวิตของกลุมชน ประยกุตใชไดกับทกุยุคทุกสมยั

k[v,S.nj m.njv,k:Õhj
(กฺยะแหญฺ็ะฮชาน หฺมานแหญฺ็ะฮดฮุ)

คําศพัท k[ (กฺยะ) - แพ
v, (แหฺญ็ะฮ) - เขา, คนอ่ืน
S.nj (ชาน) - รัก
m.nj (หฺมาน) - ได, ไหว, ชนะ
k:Õhj (ดุฮ) - เกลียด, ชัง

ความหมาย   แพเขารัก ชนะเขาชัง
สํานวนนีห้มายความวา คนที่ประพฤตอิอนนอมถอม

ตน ใหความเคารพตอบคุคลทีม่สีถานภาพสูงกวา หรือมากกวา
ทั้งทางดานวัยวุฒิ คุณวุฒิ ยอมจะเปนทีรั่ก ที่พอใจของบคุคล
ที่เกี่ยวเนื่องดวย และบุคคลรอบขาง  สวนบุคคลจองที่จะเอา
ชนะอยางเดียว ไมคํานึงถึงสถานภาพของบุคคลที่เกี่ยวของ
ดวย มคีวามรูสึกวาตนเองเหนอืกวา เกงกวา และฉลาดกวา ถงึ
แมผูที่เกี่ยวของกับตน จะมีวัยวุฒิ หรือคุณวุฒิมากกวาก็ตาม
มักเอาความคิดเห็นของตนเปนศูนยรวมของความถูกตอง ไม
เคารพและไมใหความสําคญัตอความคดิของคนอ่ืน แมชนะจะ
ดวยกรณใีด ๆ  อะไรกต็าม กไ็มไดรับการยอมรับ หน่ําซ้าํยังเปน
ที่เบื่อระอา และชิงชังตอบุคคลรอบขางอีกดวย

k[.jkW.njzku v,hW·elC.wj
(กฺยากจกฺวานแจะ็เกา็ แหฺญะ็ฮเหอะแหฺล็ะโหงฺ)

 คําศัพท k[.j (กฺยากจ) - พระพุทธรูป
kW.nj (กฺวาน) - หมูบาน

zku (แจ็ะเก็า) - ตัวเอง, ตนเอง
v, (แหฺญ็ะฮ) - เขา, คนอ่ืน
hW· (เหอะ) - ไม
elC.wj (แหฺล็ะโหฺง) - ไหว

ความหมาย พระพุทธรูปหมูบานตัวเอง เขาไมไหว
สํานวนนี้หมายความวา มีของดีอยูใกลตัวแตไมเห็น

คา กลับไปใฝควาส่ิงทีอ่ยูไกลตัวซึ่งหาคามไิด สํานวนนี้นําเอา
พระพุทธรูปซึ่งเปนส่ิงที่มีคา เปนที่เคารพบูชากราบไหวของ
ผูคนในชุมชนนั้น ๆ แตผูคนในชุมชนไมใหความสําคัญ เที่ยว
ไปกราบไหวยังที่ตางถิน่ เชนเดียววัฒนธรรมมอญ ซึง่เปนส่ิงที่
ทรงคุณคา เปนมรดกที่บรรพบุรุษไดสรางสรรและส่ังสมมา
หลายรอยชัว่อายคุน ปจจุบันถูกละเลยและละทิ้งจากอนุชนที่
เปนลูกหลานมอญ ไมเห็นคุณคาหรือไมใหความสําคัญตอ
วัฒนธรรมบรรพชน ในขณะทีผู่คนทัว่โลกตางแสวงหา แตกลับ
ไปชืน่ชมวัฒนธรรมทีด่อยกวาหรือต่ําคากวา คลายสํานวนไทย
วา “ใกลเกลือ กินดาง”

]kkjmNihjpucj ]kkj;ÕcjpN.nj
(กฺรักแหฺมะ็หนฺิฮเปญง  กฺรักเดิญงปะนาน)

คําศพัท ]kkj (กฺรัก) - แกน
mNihj (แหฺม็ะหฺนิฮ) - คน
pucj (เปญง) - ขาว
;Õcj (เดิญง) - เมือง, ประเทศ
pN.nj (ปะนาน) - ทหาร

ความหมาย แกนคนคอืขาว แกนประเทศคือทหาร
สํานวนนี้หมายความวา คนจะดํารงชีวิตคือมีชีวิตอยู

ได ตองมีองคประกอบที่สําคัญคือขาวเปนเคร่ืองหลอเล้ียง
รางกาย ขาดขาวชวิีตก็ดําเนินตอไปไมได

เมอืงหรือประเทศกเ็ชนเดยีวกนั ตองมทีหารเปนผู ปอง
กันการรุกรานจากศัตรู จึงจะสามารถรักษาอธิปไตยและดิน
แดนของตนไวได  หากขาดทหารปกปองรักษาเมืองหรือ
ประเทศนั้น ๆ  ก็ลมสลายไปในที่สุด

]kpjlMdjHlM ]kpjtmC.djHtmC.
(กฺรอบแหฺล็ะแหมฺะเตาะฮแหฺล็ะแหมะฺ
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กฺรอบตอมงาเตาะฮตอมงา)

คําศพัท ]kpj (กฺรอบ) - ใกล
 lM (แหฺล็ะแหฺมะ) - นายพราน
djH (เตาะฮ) - เปน
tmC. (ตอมงา) - ชาวประมง

ความหมาย ใกลนายพรานเปนนายพราน ใกลชาวประมงเปน
                   ชาวประมง

สํานวนนีห้มายความวา ความใกลชดิและส่ิงแวดลอม
มีอิทธิพลตอความประพฤติและนิสัย มีผลใหเกิดการเลียน
แบบและลัทธิเอาอยาง ถาคบหรืออยูอาศัยรวมกับคนดีก็จะ
เปนคนดีไปดวย คบหรืออยูอาศัยกับคนไมดี ก็จะเปนคนไมดี
ไปดวย เชนในอรรถกถาธรรมบท กลาววาลูกนก ๒ ตัวเปนพี่
นองกนั คร้ังหนึง่เกดิพายใุหญพดัรังนกพงัทะลาย ตวัพีต่กไปถงึ
ที่อยูของฤๅษี ตัวนองตกไปถึงที่อยูของโจร  นกทั้ง ๒ ตัวนิสัย
ตางกันโดยส้ินเชิง เปนไปตามสถานที่หรือส่ิงแวดลอมทีต่นอยู
คลายสํานวนไทยวา “คบคนพาลพาลไปหาผิด คบบัณฑิต
บณัฑิตพาไปหาผล”

kLikjkEuqrJu qmLJÕkEup>pj
(เกฺลิกจกอซะราม  ซอมลามกอปาบ)

คําศพัท kLikj (เกฺลิกจ) - หม,ู สุกร
kEu (กอ) - กับ
qrJu (ซะราม) - โคลน
qmLJ (ซอมลาม) - คนพาล
p>pj (ปาบ) - บาป,ความชั่ว

ความหมาย   หมูกับโคลน คนพาลกับบาป
สํานวนนีห้มายความวา พอดกีัน จําพวกเดียวกนั หรือ

อยางเดยีวกนั จะวาขางไหนแยกวาหรือเลวกวาไมได พอสมน้ํา
สมเนือ้หรือไปดวยกนัไดอยางผสมกลมกลืน จะใชเปรียบเทยีบ
คนในทางที่ไมดี

kWtjp:YsekÉ. \dpjtotYv,
(กฺวอดปะดัวจั๊กเคา ตฺรอบตาวตัวแหญ็ะฮ )

คําศพัท kWtj (กฺวอด) - ความรู
p:Y (ปะดัว) - ใน
sek É. (จั๊กเคา) - กระดาษ
\dpj (ตฺรอบ) - ส่ิงของ
to (ตาว) - อยู
tY (ตัว) - มือ
v, (แหฺญ็ะฮ) - เขา,คนอ่ืน

ความหมาย ความรูในตํารา ของมีคาในมือคนอ่ืน
สํานวนนีห้มายความวา ใชประโยชนอะไรไมได หรือมี

ก็เหมือนไมม ี คนที่ผานการรํ่าเรียนมาแลว แตไมเอาความรูที่
ไดมาใช ก็เสียเวลาเปลาและไมกอใหเกดิประโยชนอะไร ของที่
อยูในมอืคนอ่ืนหรือคนอ่ืนครอบครองอยูแมจะมรีาคามหาศาล
เพียงใดก็ตาม เราก็ไมมีสิทธิที่จะไดเปนเจาของ สูของที่มีคา
เพยีงนอยนิดทีอ่ยูในมอืเราหรือทีเ่ราเปนเจาของไมได

k:iÕpjk bt¾z·
(ดาบกะ แปะตะสุม)

คําศพัท k:iÕpj (ดาบ) - หัว, ศีรษะ
k (กะ) - ปลา
bt (แปะตะ) - หาง
¾z· (สุม) - งู

ความหมาย   หัวปลา หางงู
สํานวนนี้ หมายความวา เขากันไมได  ขัดกัน ไม

กลมกลืนกัน หรือไมเปนไปในทางเดียวกัน คลายสํานวน
ไทยที่วา “หัวมังกทุายมังกร”



16

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

วัดสุทธาโภชน

วดัสทุธาโภชน ตัง้อยูริมคลองลําปลาทิว ฝงตะวนั
ออก เลขท่ี ๑๓๒ ในทองท่ีหมูท่ี ๗ แขวงทับยาว เขต
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

ชมุชนมอญวัดสุทธาโภชนเกดิข้ึนตามสภาวะ การขยาย
ตวัตามความเจริญของบานเมอืง ภายหลังจากการสงเสริมของ
ทางการใหบกุเบกิทีน่าเพิม่เตมิ ผลิตขาวสงออกขายตางประเทศ
ทางการสนับสนุนดวยการขุดคลองข้ึนใหม รวมทั้งลดหยอน
ภาษีที่นาใหในระยะแรก ชาวมอญจากพระประแดงและ
สมทุรสาคร ทีป่ระสบปญหาทีน่าคบัแคบ จึงอพยพมาบกุเบกิ
ทีน่าในยานลาดกระบงันีจ้าํนวนมาก แตเดมิมทีัง้ทีม่าอยูเฉพาะ
หนานา เมือ่หมดหนานากก็ลับไปยงัถิน่ฐานเดมิของตน บางสวน
ไดอพยพมาอยูอยางถาวร

ตอมา จํานวนบานเรือนราษฎรทีม่าอยูถาวรหนาแนน
ข้ึน เจาจอมมารดากล่ิน (ซอนกล่ิน) เจาจอมในรัชกาลที ่๔  ธดิา
พระยาดาํรงราชพลขันธ (จุย คชเสน)ี ทีไ่ดลาออกจากพระบรม
มหาราชวังมาอยูกับโอรสภายนอก ทานชอบเดินทางไปตาม
หวัเมอืง เพือ่สูดอากาศบริสุทธิอ์ยูเนอืง ๆ  รวมทัง้ยานลาดกระบงั
ทานไดคดิสรางวัดข้ึน เพือ่เปนศนูยกลางของชมุชนใชประกอบ
พธิ ีกรรมทางศาสนา ทําบญุกศุลตามปกตวิิสัยของชาวมอญ

วัดสุทธาโภชน เดมิชือ่วา วัดสุทธาวาส แตชาวบานนยิม
เรียกวา “วดัมอญ” ตัง้อยูริมคลองทบัยาว (คลองมอญ) ฝงทศิ
เหนอื ซึง่เปนทางแยกจากคลองลําปลาทวิดานตะวันออกลึกเขา
ไปประมาณ ๒๐ เสน มเีนือ้ทีต่ามใบพระราชทานวิสุงคามสีมา
โดยยาว ๑๙ วา กวาง ๑๒ วา ใบพระราชทานวิสุงคามสีมา ลง
วันที ่๒๑ พฤศจกิายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๓ พ.ศ. ๒๔๓๗ เปน
ทีด่นิซึง่ราษฎรรวมกบัเจาจอมมารดากล่ิน   รวมกนัยกใหเปนวัด
ตามประวัตซิึง่สมงิธนไุชยะ (อาง เพช็รนอย) นายกองนาเจาจอม
มารดากล่ิน เมือ่คร้ังยงัมชีวิีตอยูเลาไววา

“คร้ังแรกวัดนีพ้ระอาจารยอุม มาอยูรักษาดแูล ตอมา
พระอาจารยบญุมกีบัพระภิกษพุรอมมาอยูชัว่คราว และตอมา
ไดมรีาษฎรรองเรียนเจาจอมมารดากล่ินเพือ่ขอใหหาพระรูปใหม
มาปกครอง เจาจอมมารดากล่ิน จงึพรอมดวยสมงิธนไุชยะไดไป
นมินตพระมหาออน มหากลยาโณ เปรียญ ๓ ประโยครามญั
โดยขอจากทานเจาคุณพระคุณวงษ (จู) วัดปรมัยยิกาวาส
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มาดาํรงตําแหนงเจาอาวาส
สมัยนั้นพื้นที่ของวัดตั้งอยูในตําบลคลองประทิวทุงแสนแสบ
ตอมาพระมหาออน และเจาจอมมารดากล่ิน ไดขอพระราชทาน
พระบรมราชานญุาตยายวัดไปสรางยงัสถานทีแ่หงใหม ไดทํา
การร้ือถอนกุฏิ พระอุโบสถ ยายไปสรางที่สามแยกปากคลอง
มอญ ฝงเหนอืตดิตอริมคลองลําประทวิฝงตะวันออก เมือ่ปชวด
พ.ศ. ๒๔๕๕ ซึง่มคันายกออด ชยันชุ เปนหวัหนาดาํเนนิงาน และ
ได รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่ อวันที่  ๑๘ เมษายน
รัตนโกสินทรศก ๑๓๕ พ.ศ. ๒๔๕๙  เจาจอมมารดากล่ิน พรอม
ดวยญาต ิและราษฎรยานใกลเรือนเคยีงไดทาํการทอดกฐนิทกุป
ตลอดจนส้ินอายไุขของทาน” ตอมาลูกหลานของทานไดรับเปน
โยมอุปฐากสืบมา

ภาพบน: ปายช่ือภาษามอญวัดสุทธาโภชน บนถังน้ําประปา
ภาพลาง: เรือสําเภาบรรทุกพระไตรปฎก ในตํานานพุทธศาสนา
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ลําดบัเจาอาวาสวัดสุทธาโภชน
๑. พระมหาออน มหากลยาโณ เปรียญ ๓ ประโยค

รามญั เปนผูมเีชือ้สายรามญั เกดิทีบ่านอําเภอโพธาราม จงัหวัด
ราชบรีุ เมือ่อุปสมบทแลวไดยายไปศกึษาพระปริยตัธิรรมทีสํ่านกั
วัดปรมยัยกิาวาส อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี และไดยาย
มาเปนเจาอาวาสวัดสุทธาวาสในป พ.ศ. ๒๔๓๗  คร้ันถงึปชวด
พ.ศ. ๒๔๕๕ หลังจากยายสถานทีต่ัง้วัดและเปล่ียนชือ่เปนวัด
สุทธาโภชนแลว ทานกไ็ดดํารงตําแหนงเจาอาวาสเปนองคแรก
มรณภาพเมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๘ รวมอายไุด ๕๕ ป เปนเจาอาวาส
วัดสุทธาวาสและวัดสุทธาโภชน เปนเวลาประมาณ ๓๑ ป

๒. เจาอธกิารบญุเลือ่น เปนผูมเีชือ้สายรามญั เกดิที่
บานหมอ ตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบรีุ ได
ปกครองวัดสุทธาโภชนเปนเวลา ๙ ป จากนัน้ไดขอลาออกจาก
ตําแหนงเจาอาวาส กลับไปอยูบานเดมิ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๗

๓. พระครูสงัฆสทุธาทร (สงัข)  เปนผูมเีชือ้สายรามญั
เมือ่ตาํแหนงเจาอาวาสวางลง ทางคณะสงฆจงึไดแตงตัง้พระครู
สังฆสุทธาทร คร้ังยงัเปนพระลูกวัด ใหเปนผูรักษาการเจาอาวาส
เปนเวลานานถงึ ๑๐ ป  ในป พ.ศ. ๒๔๘๗ จึงไดรับแตงตัง้เปน
เจาอาวาส มรณภาพเมือ่วันที ่๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  สิริรวม
อายไุด ๘๕ ป พรรษา ๖๓  ดํารงตําแหนงเจาอาวาสถงึ ๔๘ ป

๔. พระอาจารยหนุน โชตโิย เดมิเปนผูชวยเจาอาวาส
วัดสุทธาโภชน เมือ่พระครูสังฆสุทธาทร มรณภาพแลว จงึไดรับ
การแตงตั้ งเปนผู รักษาการแทนเจาอาวาสตั้งแตวันที่  ๑๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนมา

ชาวมอญวัดสุทธาโภชน ในงานบวชนาค ภาพนี้ถายเม่ือประมาณป
พ.ศ. ๒๕๑๘     [จาก: THE MONS. (1986). Michael Smithies.]

เขาใจกันวา เมื่องานพระราชทานเพลิงศพพระครู
สังฆสุทธาทร อดตีเจาอาวาส เสร็จเรียบรอยแลว ทางคณะสงฆ
คงจะไดแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดสุทธาโภชน องคที่
๔ บริหารกิจการคณะสงฆในโอกาสตอไป ตามแบบอยาง
โบราณประเพณทีีไ่ดถอืปฏิบตักินัสืบมา

บานเรือนชาวมอญวัดสุทธาโภชน ในสมัยแรก
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จากคอลัมนนี ้ฉบับที่แลว ไดชวนใหคนไทยเชื้อสาย
มอญรวมกนัฟนฝาวิกฤต ิตอลมหายใจของภาษามอญใหดํารง
อยู ทัง้นีเ้ปนความวิตกหวงใยตอการลมสลายของภาษา เนือ่ง
จากลูกหลานมอญซึง่เปนคนรุนใหมไดรับผลกระทบจาก สภาวะ
โลกในยุคโลกาภิวัฒน ทําใหเขามองขามคุณคาและความ
สําคญัของภาษามอญซึง่เปนอัตลักษณทางชาตพินัธุตนเอง

บดันีโ้ครงการวิจยัดงักลาวไดสงไปใหหนวยงานซึง่ให
การสนับสนุนไดพิจารณาแลว โดยแบงโครงการออกเปน ๒
ระยะ และไดรับการอนมุตัแิลว เพือ่ใหทานทราบถงึเนือ้หาสาระ
ของโครงการวิจยั จึงขอนาํเสนอไว ณ ทีน่ีด้วย ดงันี้

โครงการ
“การอนุรักษและฟนฟภูาษามอญดวยการสรางวรรณกรรม

สําหรับเยาวชน ของชาวมอญ อ.บานโปง จ.ราชบรีุ”

๑. หลกัการและเหตผุล
เนือ่งจากสภาวะโลกในยคุโลกาภิวัฒน ซึง่เปนยคุของ

เศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการส่ือสารไรพรมแดน ทําใหเกดิผล
กระทบตออัตลักษณของชาวมอญโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยางยิง่
สถานการณในชุมชนมอญ อ.บานโปง ปจจุบันจะพบวาชาว
มอญมคีวามสามารถในการใชภาษามอญนอยลง และเหน็ได
ชดัในกลุมของเดก็และเยาวชนทีไ่มสามารถพดูและเขียนภาษา
มอญ สามารถพอฟงไดเทานัน้ ชาวมอญรุนใหมไมเห็นความ
สําคัญของอัตลักษณตนเอง วิถีทางการประพฤติปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมและจริยธรรมแบบชาวมอญก็ลดนอยลงตาม
ลําดบั โดยเฉพาะทางดานภาษามอญซึง่เปนภาษาแม และเปน
ทีน่าสังเกตวาในชมุชนเองมกีารส่ือสารกนัดวยภาษามอญนอย
ลงดวย ทางชุมชนจึงไดจัดการประชุมเพื่อรวมกันหารือในส่ิง

ทีเ่กดิข้ึนนี ้ทกุคนเหน็วาชมุชนตองรวมมอืกนัหาวิธทีีจ่ะอนรัุกษ
และฟนฟภูาษาและวัฒนธรรมมอญข้ึนมาอีกคร้ัง เพือ่เปนการ
สงวนไวซึ่งอัตลักษณของชาวมอญ โดยเร่ิมตนจากเร่ืองของ
ภาษากอน เพือ่นําไปสูการอนรัุกษและฟนฟเูร่ืองอ่ืน ๆ  ไดตอไป

ชมุชนมอญใน อ.บานโปง จ.ราชบรีุ  จงึมคีวามประสงค
ทีจ่ะทาํการอนรัุกษและฟนฟภูาษาและวัฒนธรรมของชาวมอญ
ไว โดยมุงหวังวาการทํางานคร้ังนีจ้ะเปนเคร่ืองมอืในการสราง
อัตลักษณของชาวมอญ ผานการทํางานเบือ้งตนคอื การรวมกนั
สรางวรรณกรรมมอญทีใ่ชสงเสริมความรูดานจริยธรรมและวิถี
ปฏิบัติของชาวมอญกับเยาวชนในปจจุบัน และหากสามารถ
ทํางานตอจนนําไปสูการใชในโรงเรียน  โดยเกดิเปนหลักสูตร
การจดัการเรียนการสอนภาษามอญในระบบโรงเรียนได กจ็ะถอื
วาเปนงานชิน้สําคญัทีช่มุชนจะทําใหแกลูกหลานมอญสืบไป

๒. สภาพท่ัวไปของชมุชนมอญบานโปง
มอญเปนชาตพินัธุทีเ่กาแก  มคีวามเจริญรุงเรืองมาใน

อดตี  มภีาษาพดูและภาษาเขียนเปนของตนเอง มอญในจงัหวัด
ราชบรีุทัง้ในอําเภอบานโปงและอําเภอโพธาราม ไดอพยพเขามา
ตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทยหลายระลอกตัง้แตสมยัอยธุยา ธนบรีุ
และรัตนโกสินทร  โดยไดรับการตอนรับจากทางการไทยเปน
อยางด ี การอพยพแตละคร้ังไดนาํเอาคมัภีรใบลานทีท่รงคณุคา
มาดวย ไดสรางหมูบาน และวัดประจําทกุหมูบาน เรียงรายเปน
ระยะตอเนือ่งกนัตัง้แตอําเภอ บานโปงจนถงึอําเภอโพธารามตดิ
ตอกนัทัง้สองฝง ตะวันออกและตะวันตกของลุมน้าํแมกลอง

ชมุชนมอญบานโปงตัง้อยูหางจากทีว่าการอําเภอบานโปง
ไปทางทศิใตประมาณ ๘ กโิลเมตร มปีระชากรมอญอยูใน ๓
ตาํบล  คอื  ตาํบลบานมวง  ตาํบลนครชมุน  และตําบลคุงพยอม
เปนชุมชนหมูบานชนบท มีประชากรมอญจํานวนประมาณ
๗,๐๐๐ คน  สวนใหญประกอบอาชพีการเกษตร ทํานา

การคมนาคมใน หมูบานมถีนนตดิตอกนัไดทกุหมูบาน
ภายในชมุชนมวัีดทกุหมูบาน เปนแหลงปลูกฝงคานยิม คณุธรรม
จริยธรรม และเปนแหลงศกึษาเลาเรียน

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อในส่ิงเรนลับเหนือธรรมชาติ
ชาวมอญจงึมปีระเพณทีี่หลากหลายตั้งแตเกิดจนตาย และมี
วัฒนธรรมทีเ่ปนเอกลักษณโดดเดนแตกตางไปจากชาตพินัธุอ่ืน
ไดแก ดานอาหารการกนิ การแตงกาย ในชมุชนมอญทัง้ ๓ ตาํบล
มโีรงเรียน ๖ แหง เยาวชนไดรับการศกึษาข้ันพืน้ฐานทกุคน

ในชมุชนและในครอบครัว มกีารตดิตอส่ือสารกนัดวย
ภาษามอญอยางเขมแข็ง  และมกีารเรียนการสอนภาษามอญ
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กนัในวัด ในอดตีเดก็ผูชายตองเรียนภาษามอญเพือ่นําไปใชใน
การศึกษาเลาเรียนพระพุทธศาสนาในชวงบวชเรียน ในยุค
โลกาภิวัฒน คนในชมุชนส่ือสารกนัดวยภาษามอญนอยลง โดย
เฉพาะคนรุนใหม และในยคุปฏิรูปการศกึษา เด็ก ๆ มกีจิกรรม
ในโรงเรียนมาก ไมสามารถเรียนภาษามอญในวัดเชนแตกอน
ภาษามอญจงึพบกบัภาวะกฤตเิปนทีน่าวิตกอยางยิง่

๓.โจทยวจิยั ภาษาและวัฒนธรรมมอญอยูในชวงการ
เส่ือมลง สวนใหญไมสามารถพดูและเขียนภาษามอญได ชมุชน
จะรวมกนัอนรัุกษฟนฟ ูและสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมมอญ
และนํามาใชในชวิีตประจําวันไดอยางไร มากนอยเพยีงใด

เดก็มอญในปจจบุันสวนใหญขาดคณุธรรม จริยธรรม
ไมมีความรูเร่ืองภาษาและวัฒนธรรมมอญ จะนําความรูเร่ือง
ภาษาและวัฒนธรรมมอญ มาแกไขปญหานีไ้ดอยางไร

๔. วตัถุประสงค
๔.๑ เพือ่สํารวจสถานการณการใชภาษาและความคดิ

เห็นในการอนุ รักษและฟ นฟูภาษามอญของชาวมอญใน
อ.บานโปง จ.ราชบรีุ

๔.๒ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความเปนอยูของเด็ก
เยาวชนมอญในปจจบุนั ตลอดจนคนหากลุมเดก็แกนนํา ทีจ่ะ
รวมกันวางแผนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็ก
เยาวชนมอญ โดยใชภาษาและวัฒนธรรมมอญ

๓.๑ เพือ่สรางวรรณกรรมภาษามอญเปนเคร่ืองมอืใน
การอนุรักษและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมมอญ และสงเสริม
ใหเด็กเยาวชนม ีความรู ความสนใจ และความภาคภูมใิจใน
ชาตพินัธุของตนเอง

๕. แนวทางในการทํางาน
๕.๑ สรางแบบสอบถามสถานการณการใชภาษา และ

ความคดิเหน็ในการอนรัุกษและฟนฟภูาษามอญของชาวมอญใน
อ.บานโปง จ.ราชบรีุ

๕.๒ สํารวจสถานการณเด็กและเยาวชนมอญ และ
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการอนรัุกษและฟนฟภูาษาและวัฒนธรรม
มอญ ตลอดจนการคนหากลุมเดก็แกนนาํ

๕.๓ พัฒนาศักยภาพของทีมวิจัยในเร่ืองการสราง
วรรณกรรมมอญ การทําส่ือการเรียนการสอนภาษามอญ ฯลฯ

๕.๔ สรางวรรณกรรมภาษามอญ ทําส่ือการเรียนการ
สอนภาษามอญ โดยมเีนือ้หาสาระทางจริยธรรม คณุธรรม ศลิป
วัฒนธรรมและประเพณขีองชาวมอญทีเ่หมาะสมกบัเยาวชน

๕.๕ จดัการใหเกดิการศกึษาดงูานเร่ืองการอนรัุกษ และ
ฟนฟภูาษาและวัฒนธรรมกบัหนวยงานหรือองคกรทีเ่กีย่วของ

๕.๖ ถอดบทเรียนการทํางานของทมีวิจยั
๕.๗ จดัประชมุเพือ่เผยแพรผลงานและองคความรูทีไ่ด

รับจากการทํางาน เพือ่นําไปเปนฐานความรูสําหรับการจดัการ
เรียนการสอนภาษามอญในระบบโรงเรียนตอไป

๕.๘ ประเมนิผลการทาํงานเพือ่จดัทํารายงานวิจยั

๖. พืน้ท่ีดําเนินการวจิยั
ชมุชนในเขต ต.บานมวง ต.นครชมุน และ ต.คุงพยอม

อ.บานโปง จ.ราชบรีุ (๓ ตําบล)

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ
๑ กนัยายน ๒๕๔๙–๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ระยะเวลา

ดําเนนิการ ๑๑ เดอืน

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๘.๑ เพือ่สรางวรรณกรรมภาษามอญเปนเคร่ืองมอืใน

การอนรัุกษและฟนฟภูาษาและวัฒนธรรมมอญ และสงเสริมให
เดก็เยาวชนมคีวามรู ความสนใจ และความภาคภูมใิจในชาติ
พนัธุของตนเอง

๘.๒ ทราบสถานการณการใชภาษาและความคดิเหน็
ในการอนรัุกษและฟนฟภูาษามอญของชาวมอญใน อ.บานโปง
จ.ราชบรีุ

๘.๓ ทราบพฤตกิรรมและความเปนอยูของเดก็เยาวชน
มอญในปจจบุนั และมกีลุมเดก็แกนนาํ ทีจ่ะรวมกนัวางแผนการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็กเยาวชนมอญ โดยใช
ภาษาและวัฒนธรรมมอญ

๘.๔ ไดวรรณกรรมมอญ ทีม่เีนือ้หาสาระทางจริยธรรม
คณุธรรม ศลิปวัฒนธรรม และประเพณขีองชาวมอญทีเ่หมาะ
สมในการสงเสริมใหเดก็เยาวชนมคีวามรู ความสนใจและความ
ภาคภูมใิจในชาตพินัธุของตนเอง

๘.๕ ไดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษา
มอญในระบบโรงเรียนตอไป

๘.๖ เกดิกลไกการมสีวนรวมในการอนรัุกษและฟนฟู
ภาษามอญของชาวมอญใน อ.บานโปง จ.ราชบรีุ
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ภาพบน: โรงทานอาหารมอญ “เปงซังกรานต” สามโคก จ.ปทุมธานี
ภาพลาง: ร้ิวขบวนแหโหนของชาวมอญคลองสิบสี่ หนองจอก กรุงเทพฯ

คณะสงฆรามัญในเมืองไทย
(ตอน ๒)

สวัสดีครับทานผูอานที่เคารพรักทุกทาน ฉบับนี้เปน
ฉบบัที ่ ๕  โดยฉบับที ่๔ ผมขาดหายไป บางทานอาจจะคดิวา
ผมคงไปกบักระแสน้ําทีไ่หลมาจากทางภาคเหนอืแลว แตเปลา
ครับผมเกาะไวทนั เพราะตองรับใชทานผูอานไปอีกนาน หรือจน
กวาทานผูอานจะเบือ่ แตอยาเบือ่ผมเลย ถาเบือ่ผมแลวใครจะ
นาํเสนอเร่ืองด ีๆ   ใหกบัทานผูอานละครับ งัน้เรามาวากนัตอจาก
ฉบบัที ่๓  เลยนะครับ

จากความในพระราชพงศาวดารและพระวนิิจฉัย
ของสมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส
เร่ืองการที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงตั้งพระมหาเถร
คนัฉองเปนสมเดจ็พระสังฆราชนีเ้อง ทําใหเหน็วาเมือ่พระมหา
เถรคันฉองตามเสด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเขามาอยูใน
กรุงศรีอยธุยาคร้ังนัน้คงมไิดมาแตเพยีงทานรูปเดยีว คงจะมพีระ
ภิกษสุามเณร รามญัทีเ่ปนศษิยตดิตามเขามาดวยเปนจํานวน
มากจนถงึกบัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  ทรงตัง้ใหพระมหาเถร
คันฉองเปนเจาคณะสงฆรามัญ เพื่อปกครองวากลาวกันเอง
พระสงฆรามญัเหลานีค้งไดเผยแผลัทธวิิธพีระพทุธศาสนาแบบ
รามญัแกชาวกรุงศรีอยธุยาทัว่ไป และตอมากไ็ดแพรหลายไปยงั
หวัเมอืงใกลเคยีงตาง ๆ  อีกหลายเมอืง เพราะในบญัชรีายชือ่เจา
คณะเมอืงในหวัเมอืงปกษใต ทีข้ึ่นคณะคามวาสีฝายขวาคร้ังกรุง
เกา มรีายชือ่พระครูเจาคณะเมอืงฝายรามญัปรากฏอยูหลายชือ่
คอื พระครูรามญัญาธบิด ีพระครูอินทมนุ ีประจาํเมอืง กาญจนบรีุ
พระครู อินทเขมา ประจําเมืองราชบุ รี  เปนตน ยอม

เปนหลักฐานสําคญัวาพระสงฆและวัตรปฏิบตัอิยางรามญั ได
แพรหลายไปยงัหวัเมอืงตาง ๆ  ของกรุงศรีอยธุยา แตคร้ังนัน้แลว

คณะสงฆในประเทศไทย แตคร้ังกรุงสุโขทัย กรุงศรี
อยธุยา ตลอดมาจนถงึกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  จงึม ี๒ นกิายคอื
นกิายเดมิซึง่ไทยไดรับโดยตรงมาจาก ลังกาทวีป รามญันกิาย ได
มาจากรามญัประเทศ

ในบัญชีรายชื่อพระราชาคณะในกรุง และนอกกรุง
คร้ังกรุงเกา  มรีายชือ่พระราชาคณะฝายรามญับาง ชือ่ปรากฏอยู
คอื ๑.พระไตรสรณธชั วัดตองปุ  ข้ึนคณะซาย ๒.พระอริยธชั
วัดจงกรม ข้ึนคณะขวา  ทาํให สันนษิฐานวา คณะสงฆรามญันัน้
คงจะไดมเีจาคณะ ใหญปกครองกนัมาตัง้แตคร้ังกรุงเกาแลว  จงึ
ไดมีพระราชาคณะชั้นรอง ๆ ลงมาสําหรับชวยการคณะอีก
หลายรูป จึงสมกับมติของสมเด็จพระสมณเจา กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส ที่ทรงสันนิษฐานเร่ืองสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงตั้งพระมหาเถรคันฉองเปนสมเด็จพระสังฆราช
ดงักลาวมาแลวขางตน

ในเร่ืองพระมาลีเจดยีซึง่กลาวถงึเร่ืองทีพ่ระเจาปราสาท
ทอง โปรดใหพระยาศรีธรรมราช เปนตน คมุเคร่ืองบชูาไปถวาย
พระมาลีเจดยี ณ กรุงหงสาวด ีเมือ่ จลุศกัราช ๔๑๓  กลาววา
พระสงฆกรุงศรีอยธุยาคร้ังนัน้  แบงเปน ๒  คณะ

๑. ฝายคนัถธรุะ  หมผารัตนกมัพลแดง
๒.ฝายวิปสสนาธรุะ หมผาสีเหลือง (หมายถงึเหลือง

กรักอยางพระกรรมฐานในปจจบุนั)
และในเร่ืองเดียวกัน ฉบับพิมพในงานพระราชทาน

เพลิงศพพระไตรสรณธัช (เย็น) วา “ขาหลวงที่ไดไปถึงเมือง
หงสาวดสีองรอยคนนัน้ กห็นบีวชอยูหาสิบสองคน”

ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช มอญได
อพยพเขามาประเทศไทยอีกคร้ัง ดังความปรากฏในพระราช
พงศาวดารวา “(พ.ศ. ๒๒๐๒) คร้ันปรึกษาเหน็พองกนัแลว สมงิ
นายอําเภอทั้ง ๑๑ นายก็กวาดตอนครอบครัวรามัญในแวน
แควนเมอืงเมาะตะมะทัง้ ๓๒ หวัเมอืง กบัสมคัรพรรคพวกของ
ตวัและพรรคพวกมงันนัทมติร เปนคนประมาณหมืน่เศษพากนั
อพยพออกจากเมอืงเมาะตะมะมาทางเมอืงสม ิถงึดานพระ เจดยี
๓ องค ดํารัสใหสมิงรามัญเกาในกรุงถือพลหนึ่งพันออกไป
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รับมายงัพระนคร แลวทรงพระกรุณาโปรดใหพวกครัวมอญใหม
ไปตัง้บานเรือนอยูตําบลสามโคกบาง ทีค่ลองคจูามบาง ทีใ่กล
วัดตองปบุาง

ตอนปลายกรุงศรีอยธุยา ในรัชสมยัของพระเจาอยูหวั
บรมโกศ (ระหวาง พ.ศ. ๒๒๗๕–๒๓๐๑) ไดมีพวก
รามัญอพยพเขามาพึ่ งพระบรมโพธิสมภารคร้ังหนึ่ง วามี
ครัวรามัญราว ๔๐๐ โดยการนําของพระยาราม พระยา
กลางเมือง พระยานอยวันดี  เขามาทางเมืองเชียงใหม
แลวลงมายังกรุงศรีอยุธยา โปรดใหพระยารามัญทั้ ง ๓
และครอบครัวรามญัทัง้ปวงไปอยูทีต่ําบลโพธิส์ามตน

ในพงศาวดารมอญพมา กลาววา “(ลุศกัราช ๑๑๑๙)
ขณะนัน้อองไชยะมงัลองโกรธพระสงฆรามญันกัวา พระสงฆ
รามญัทัง้ปวงทํามงคล ทําประเจยีด ทําตะกรุดลงเลขยนัตกนั
อาวุธใหรามญัทัง้ปวงจงึตอสูกลาหาญในการสงคราม  ฆาฟนกนั
ตายเสียเปนอันมาก เพราะพระสงฆรามัญทําเคร่ืองมงคลให
จงึเตม็ใจทาํศกึมาชานานถงึเพยีงนี ้พระสงฆเหลานีไ้มเปน สมณะ
ขาดจากศีลขันธแลวโดยแท อองไชยะมังลองจึงใหทหาร
พมาเทีย่วฆาพระสงฆเสียประมาณพนัรูปเศษ คร้ังนัน้พระสงฆ
รามญัทัง้ปวงแตกตืน่หนไีปในทศิตาง ๆ  บาง พวกขามไปซอนตวั
อยูในปาแขวงเมอืงกะเทงิบาง บางพวกก็หนไีปเมอืงไทย เมอืง
เชยีงใหม เมอืงทวาย จงึได รอดชวิีต”

เหตกุารณดังกลาวนี ้ตรงกับ ๒ ปสุดทายแหงรัชกาล
พระเจาอยูหวับรมโกศแหงกรุงศรีอยธุยา (พ.ศ. ๒๓๐๐) พระ
สงฆรามญัทีอ่พยพเขามาคร้ังนีเ้ขาใจวาคง มจีาํนวนมากและคง
จะตองเขามาสมทบกบัพวกรามญั ทีอ่พยพมาคร้ังกอนและตัง้
อยูเปนหลักฐานแลวเพือ่ความสะดวกในการดาํรงชพี  อันนีค้งจะ
เปนเหตกุารหนึง่ทีท่ําใหคณะสงฆรามญัคร้ังกรุงศรีอยธุยาเพิม่
จาํนวนและเปนปกแผนยิง่ข้ึนอีก

ความสมัพนัธกบัคณะสงฆไทย (ยคุกรุงธนบรีุ)
เมื่ อกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา พ.ศ. ๒๓๑๐ แลว

สังฆมณฑลในประเทศไทยกถ็งึความยบัเยนิปนป ทัง้ทีถ่กูพมา
ทําลายและเกดิรบพุงกนัเอง ในเวลาทีไ่ทยคดิจะกลับตัง้ตวัเปน
อิสระ ผูทีค่ดิจะตัง้ตวัเปนอิสระนัน้มหีลายพวกหลายเหลา ทีสุ่ด

จนพระสังฆราชเจาคณะเมอืงสวางคบุรีกเ็ปนหวัหนาของพวก
หนึง่ดวยเหมอืนกนั ไทยตองรบพุงกันเองอยูเปนเวลาหลายป
พระเจากรุงธนบรีุจึงปราบปรามไดชัยชนะเด็ดขาด และไดตั้ง
กรุงธนบรีุข้ึน ปรากฏวาในสมยักรุงธนบรีุนีพ้ระเจากรุงธนบรีุไม
สามารถหาพระราชาคณะคร้ังกรุงศรีอยธุยามาตั้งเปนสมเดจ็
พระสังฆราชไดเลยสักองคเดียว เพราะคณะสงฆแตกฉานซาน
เซน็กระจดักระจายกนัไปตามยถากรรม แตพระเจากรุงธนบรีุก็
ทรงพยายามเสาะแสวงหาพระภิกษทุีท่รงคุณธรรมทั่วทกุแหง
พระเถระทีไ่ดมาตัง้เปนสมเดจ็พระ สังฆราชในกรุงธนบรีุองคแรก
กเ็ปนเพยีงพระอาจารยด ีแหงวัดประดู องคที ่๒ เปนเพยีงพระ
อาจารยศรี วัดพระพนัญเชิง สวนองคที่ ๓ คือสมเด็จพระ
สังฆราชชืน่ เขาใจวาเปนพระครูทางหวัเมอืงชายทะเลตะวันออก
เจาคณะเมอืงระยอง  (ในรัชกาลที ่๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร ถกู
ลดยศลงมาเปนพระธรรมธรีราชมหามนุ ีวาที ่ พระวันรัต)

เรียนรับใชทานผูอานมาจนหมดเวลาแลวครับ ไว
เรามาวากันตอในชวงทายของยุคกรุงธนบุรี และยุค
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สิบส่ีก็มีมอญ

ฉบบัทีแ่ลวไดนําเสนอสภาพทางภูมศิาสตร สรุปไดวา
ตัง้อยูทัง้ ๒ ฝง คลองสิบส่ีไมไดอยูเปนรูปวงกลม เปนหมู หรือกลุม
แตเปนหมูบานขนานไปกับคลองยาวประมาณ  ๕ กิโลเมตร
สําหรับตอนที ่๒ นี ้จะไดนําเสนอการตัง้ถิน่ฐานซึง่คาดวาไมต่ํา
กวา  ๒๐๐ ป เปนการยายทีท่าํมาหากนิ มใิชอพยพ หรือถกูกวาด
ตอนมาจากชมุชมุอ่ืน

คนไทยเชื้อสายมอญคลองสิบส่ีนี้มาตั้งรกรากอยูได
อยางไร เปนคําถามทีค่นรุนหลัง และบคุคลทัว่ไปตัง้คําถาม

คําตอบก็คือ เปนคนไทยเชื้อสายมอญที่แตกแขนง
มาจากชมุชนอ่ืนไมใชอพยพมาโดยตรงอยางชมุชนชาวไทยเชือ้สาย
มอญแหงอ่ืน ๆ  มเีหตผุลประกอบดงันี้

๑. ภาษาทีพ่ดูเหมอืนกนัส่ือความหมายกนัไดโดยตรง
(ภาษามอญ)

๒. อาหารการกนิ  รสชาต ิ  และเคร่ืองปรุงชนดิเดยีวกนั
๓. ลักษณะการแตงกายเหมอืนกนั ทาํนองวาเหมอืนอยู

ในหมูบานแหงเดยีวกนั
๔. ศาสนสถาน แตละชมุชนเหมอืนกนั
๕. การเคารพ กราบไหว และเชื่อถือในส่ิงศักดิ์สิทธิ์

อันมทีีม่าคลายคลึงกนั
๖. การไปมาหาสูกนัมอียูเปนประจาํมไิดขาด
๗. ผูสูงอายมกักลาวอยูเสมอวา มญีาตพิีน่องอยูแตละ

ชมุชนทจีะกลาวตอไปนี้
จงัหวดัสมทุรสาคร ชมุชนบานไร บานเกาะ บางปลา

บางหญาแพรก บางกระเจา และ บานแพว
จงัหวดัสมุทรปราการ  ชมุชนพระประแดง  ปากลัด

บางบอ  และ บางพลี
จงัหวดันนทบรุ ี ชมุชนกระทุมมดื (คลองหมอมแชม)

ไทรนอย ราษฎรนยิม คลองขุนศรี และ ปากเกร็ด
จงัหวดัปทุมธานี ชมุชนสามโคก
จงัหวดันครปฐม ชมุชนบงึลาดสวาย  และคลองญีปุ่น
กรุงเทพมหานคร ชมุชนบางกระดี ่เขตบางขุนเทยีน

การทีค่นไทยเชือ้สายมอญมาตัง้ถิน่ฐาน อยูทคีลองสิบ
ส่ีนี ้ไมทราบสาเหตทุีแ่ทจริงวาแตดัง้เดมิเปนมาอยางไร

เพราะสาเหตอัุนใดและโยกยายกนัมายคุใดสมยัใดแน
มเีพยีงคนเฒาคนแกบอกเลาสืบตอกนัมาวานาจะอยูในราวรัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที ่๕ ในยคุที่
บานเมอืงมกีารขยายตวัอยางมาก ทางการสนับสนุนใหมกีาร
เปดหนาดนิใหม ๆ  ทํานา เพือ่สงผลผลิตออกขายตางประเทศ

อยางไรกด็ีก่ารแตงงานระหวางบคุคลในแตะละชมุชนเปน
สาเหตหุนึง่ทีท่าํใหชมุชนคลองสิบส่ีขยายตวัเปนกลุมใหญและมัน่คง
จนถงึปจจบุนั (ตอฉบบัหนา)

กะละแมรามัญคลองสิบส่ี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
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รายนามผูบริจาคทุนพิมพวารสารเสียงรามัญ
yM’v,kuEd>nj]qnjp:’EbJulikjpriucjrmjq.cjmnj

-----------------------------------------------------------------
๑. พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน ๑,๐๐๐ บาท
     ชุมชนวัดทองบอ อยุธยา
๒. พระปญญาวุฒิ วุฑฒิฺโก ๑,๐๐๐ บาท
     ชมุชนวัดอัมพวัน บางขันหมาก
๓. ชมรมไทยรามญัคลองสิบส่ี ๑,๐๐๐ บาท
๔. นายสุภาพ ลือขจร ๑,๐๐๐ บาท
๕. นายบุญสง โคมลอย ๑,๐๐๐ บาท
๖. นายกิตติ วรกุลกิตติ ๑,๐๐๐ บาท
๗. นายไพรัตน จันทรแบบ ๕๐๐ บาท
๘. นายอนันต ใจเกษม ๕๐๐ บาท
๙. วาที่ ร.ต.รามัญ สาระพันธุ ๕๐๐ บาท
๑๐. นางกาญจนา ทองนิ่ม ๕๐๐ บาท
๑๑. อ.อําไพ มัฆมาน ๕๐๐ บาท
๑๒. นางชอบ กล่ินเกลา ๕๐๐ บาท
๑๓. นายจําเริญ สงวนวงศ ๕๐๐ บาท
๑๔. อ.สุฐาธรรม โตวงศ ๕๐๐ บาท
๙. นายปริญญา กุลปราการ ๓๐๐ บาท
๑๖. นายลี จุงาม ๒๐๐ 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 (04)
คําตอบ: เจาพระยามหาโยธา

รายชื่อผูโชคดีประจําฉบับ
1.  คุณประดิษฐ มาปากลัด
2.  คุณเยาวภา พงษเพ็ง

ปญหาทายเลม (05)
ปญหาทายเลมฉบับที่  4 นี้ ยังเปนปญหา

ที่แสนงายเชนเคย หากคุณเปนนักอาน หากคุณมี
ความรูเร่ืองมอญ และมัน่ใจ คุณคือผูโชคดีครับ

@ถามวา เจาจอมมารดาท่ีถูกคิ ง
มงกุฎรับส่ังจําคุก ในหนังสือของแอนนา
แอนด เดอะคิงส คือใคร ?

สงคําตอบมาได จะเปน อีเมลล จดหมาย
ไปรษณียบัตร หรือสงดวยตนเองตามที่อยูดานใน

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. ··

เหมอืนเดิมครับ
ของรางวั ล   เป นเส้ื อยื ดลวดลายภาษามอญ

มีดวยกัน ๓ รางวัล หากมี ผู ตอบถูกมากกวา ๓ ทาน
จะใชวิธจีับสลาก และจะจัดสงของรางวัลถงึบาน

หมดเขตรับคําตอบ  ๑๐  พ.ย.  ๒๕๔๙

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

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

ใบสมัครสมาชิก
likjtN,a.tjducjtYelMcjprcj rmjq.cjmnj

กุหลาบเมาะลําเลิง


