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วันรําลึกชนชาติมอญ

คร้ังท่ี ๖๐
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๐

งานวันรําลึกชนชาติมอญคร้ังที่ ๖๐ ประจําปพุทธ
ศักราช ๒๕๕๐ อันใกลนี้นั้น ชาวมอญยึดเอาวันแรกสรางกรุง
หงสาวด ีคอืแรมค่าํ ๑ เดอืน ๓ (หลังวันมาฆบชูา ๑ วัน) ซึง่ตาม
ปฏิทินทางจันทรคต ิที่ชาวมอญยดึถอืนบัเนื่องมาแตอดีตกาล
นั้น ในป ๒๕๕๐ นี้ตรงกับวันเสารที่ ๓ กุมภาพันธ และโดย
ธรรมเนยีมปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายมอญทีป่จจบุันนิยมจดั
งานในวันเสารอาทิตยเปนหลัก เพื่ออํานวยความสะดวกแกผู
ทีจ่ะเดินทางมารวมงานสวนใหญ ซึง่ในบางปแมวันแรม ๑ ค่ํา
เดือน ๓ จะไมตรงกับวันเสารอาทิตยก็ตาม ทวาในป ๒๕๕๐
นับเปนโอกาสดีที่ วันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๓ ตรงกับวันเสาร
ทางชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ จึงมีใหจัดงาน “วันรําลึก

ชนชาติมอญข้ึนในวันเสารที่ ๓ และวันอาทิตยที่ ๔ กมุภาพนัธ
โดยชุมชนมอญที่ รับเปนเจาภาพ คือ ชุมชนมอญบาง
ขันหมาก วัดอัมพวัน จังหวัดลพบุรี

ในการประชมุชมรมฯ เมือ่วันที ่๑๗ กนัยายน ทีผ่านมา
ชาวมอญบางขันหมากนําโดย ทานรองเจาอาวาสวัดอัมพวัน
พระปญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก  นางปทมา ขําด ีนายบุญเรือน
ออกชอ กรรมการชมรมฯ และชาวชมุชนอีก รวม ๑๐ ทาน เขา
รับฟงรายละเอียดและแสดงความคดิเหน็ ในการเตรียมการจดั
งานวันรําลึกชนชาติมอญ เพื่อใหรูปแบบงานออกมาอยาง
สมเกียรต ิและเต็มเกียรติภูมิของชาวมอญ

ชมรมฯไดยืนยันกับทางชุมชนวาจะรวมมือกันอยาง
ใกลชดิ โดยรูปแบบงานยดึตามทีเ่คยปฏิบตัมิา แตรายละเอียด
ทัง้หมดใหอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการจดังานคอืชมรมฯ
และชมุชนเปนสําคัญ ซึ่งส่ิงทีท่างชมุชนสามารถดาํเนนิการได
ทันที คือประชาสัมพันธขอความรวมมือภายในชุมชน

พระปญญาวฒุ ิวฒุฑฺิโก กลาววาทางชมุชนพรอม
รับเปนเจาภาพดวยความยินดียิง่ ยินดตีอนรับชาวมอญ
จากทุกสารทิศ ไมตองกงัวลเร่ืองท่ีจอดรถ ท่ีพัก และการ
เลี้ยงรับรอง ซ่ึงจะเตรียมใหมากพอสาํหรับทุกทาน

ทัง้นีใ้นการประชมุของชมรมฯคร้ังตอไป (๓ ธันวาคม)
จะไดหารือรายละเอียดของการจัดงานอีกคร้ัง แตทั้งนี้ยังคง
รักษารูปแบบรายละเอียดการจดังานทีง่ดงามเอาไวอยางครบถวน
ดังรายละเอียดทีม่กีารรางเขานาํเสนอตอที่ประชมุดงันี ้คือ

กําหนดการจัดงานวันรําลึกชนชาติมอญ คร้ังท่ี ๖๐

วนัเสารท่ี ๓ กมุภาพนัธ
๐๙.๐๐ น. เปดนทิรรศการวิถชีวิีต ศลิปวัฒนธรรมมอญ

ออกรานจําหนายสินฃาพืน้บานมอญ (Otop)
๑๖.๐๐ น. การแสดงทางวัฒนธรรมของมอญทกุลุมน้าํ

(สาละวิน เจาพระยา ทาจนี แมกลอง ปาสัก) อาท ิลูกทุงมอญ
มอญรํา ทะแยมอญ ซอมอญ สตริงมอญ

๒๐.๐๐ น. พธิกีรในงานกลาวตอนรับแขก
๒๐.๒๐ น. ชมการแสดง

วนัอาทิตยท่ี ๔ กมุภาพนัธ
๐๘.๓๐ น. ชาวไทยเชือ้สายมอญจากทัว่ประเทศทยอย

เดนิทางมาถงึบริเวณงาน ลงทะเบยีน

มอญราํบางขันหมาก รวมแสดงในงาน “แผนดนิสมเดจ็พระนารายณ”
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๐๙.๐๐  น.ขบวนแหวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสาย
มอญชมุชนตาง ๆ  เดนิพาเหรดเขาสูปะรําพธิี

ประธานชมรมฯกลาวรายงานการจดังาน
ประธานในพธิกีลาวเปดงาน
ประธานชมรมฯ มอบของที่ระลึกแดทานประธาน

เปดงาน
๑๐.๐๐ น. การแสดงเปดงาน ๒ ชดุ
๑๐.๔๕. น.พระสงฆเจริญพระพุทธมนตบาลีมอญ

ทําบญุอุทศิสวนกศุลแดบรรพชนมอญ ถวายภัตตาหารเพลแด
พระภิกษสุงฆ

ถวายกองผาปา อุทศิกศุลแดบรรพชนมอญ
ถวายเคร่ืองไทยทาน ของทีร่ะลึกแดพระสงฆ
ปาฐกถาพเิศษ มอบของทีร่ะลึกแกวิทยากร
๑๒.๐๐ น. ประธานชมรมฯกลาวคําสรรเสริญสดุดี

บรรพชนมอญ
รับประทานอาหารรวมกนั (อาหารมอญ)
ชมการแสดงชดุตาง ๆ
๑๓.๓๐ น. แรลล่ีมอญสมองไว

สะบาหนุมสาว
๑๕.๓๐ น. พธิมีอบทนุการศกึษาแกเยาวชนมอญ
พิธีมอบรางวัลแตงกายอนุรักษมอญดีเดน (คัดเลือก

จากผูมารวมงาน)
จบัรางวัลหางบตัรสลากผาปาการศกึษา
๑๗.๐๐ น. ปดงาน

แลวพบกนัในงานวนัรําลกึชนชาตมิอญคร้ังท่ี ๖๐
ประจาํปพทุธศกัราช ๒๕๕๐ ตรงกบัวนัเสารท่ี ๓ และวนั
อาทิตยท่ี ๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ ณ วดัอัมพวนั ตําบลบาง
ขนัหมาก อําเภอเมอืง จงัหวดัลพบรีุ เร็ว ๆ น้ี

“ขบวนแหโหน” ของชาวไทยเชื้อสายมอญจากชุมชนตาง ๆ และชาว
มอญหงสาวด ีในงานวนัรําลกึชนชาตมิอญคร้ังท่ี ๕๙ ประจาํปพทุธศกัราช
๒๕๔๙ ณ วัดบึงลาดสวาย อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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หลวงพออุตตมะ
มหาวัชระแหงรามัญ

พระราชอุดมมงคล หรือ "พระมหาอุตตมะรัมโภ ภิกขุ"
หรือที่ รู จั กกั นทั่ วไปในนามของ "หลวงพ ออุ ตตมะ"
พระเกจิอาจารยชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งยังเปนพระ
ภิกษุสงฆชาวมอญ ผูมีบทบาทผูนําคนสําคัญของชาวมอญ
พลัดถิน่ที่สังขละบรีุ

หลวงพออุตตมะเกิดเมื่อวันอาทิตยข้ึน ๖ ค่ํา เดือน ๔
ปจอ จุลศักราช ๑๒๗๒ (พ.ศ. ๒๔๕๓) ที่หมูบานโมกกะเนียง
ตําบลเกลาสะ อําเภอเย จังหวัดมะละแหมง เมืองมอญ
ประเทศพมา เปนบุตรของนายโงและนางทองสุข อาชพีทาํนา
มีพี่นองรวม ๑๒ คน เนื่องจากเปนทารกเพศชาย เกิดใน
วันอาทิตย จึงมีชื่อวา "เอหมอง"

เมือ่เอหมองมอีายุได ๙ ขวบ ไดเปนเดก็วัดอยูกับพระ
อาจารยวัดโมกกะเนยีง เนื่องจากเปนผูทีม่สีติปญญาดศีึกษา
เลาเรียนแตกฉานทัง้ภาษามอญและพมา เมือ่อายไุด ๑๔ ป ได
ออกจากวัดมาชวยงานทางบาน กระทัง่อาย ุ๑๘ ป เจาอาวาส
วัดเกลาสะไดไปขอกับบิดามารดาให เด็กชายเอหมองไป
บรรพชาเปนสามเณร

หลวงพออุตตมะบรรพชาเปนสามเณร ณ วัดเกลาสะ
ตําบลเกลาสะ อําเภอเย จังหวัดมะละแหมง เมื่อจุลศักราช
๑๒๙๑ (พ.ศ. ๒๔๗๒) โดยมีพระเกตุมาลาเปนพระอุปชฌาย
ปนั้นเอง หลวงพอศึกษาภาษาบาลี และพระปริยัติธรรมจน
สอบไดนักธรรมตรี อีกปหนึ่งตอมาสอบไดนักธรรมโท แตไม
นาน หลวงพอก็ตัดสินใจสึกออกมาเพราะเห็นวาไมมีใครชวย
บดิามารดาทํานา

จนกระทัง่หมองเอ ซึ่งเปนลูกของพีส่าวของบิดาไดมา
อาศัยอยูดวย หลังจากที่บิดามารดาของหมองเอเสียชีวิตจน
หมดส้ิน ซึ่งเทากับวามีคนมาชวยแบงเบาภาระในการทํานา
และมีญาติซึ่งไววางใจไดมาคอยดูแลบิดามารดา หลวงพอ
อุตตมะจงึตัดสินใจอุปสมบทเปนพระภิกษทุี่วัดเกลาสะ โดยมี
พระเกตุมาลาวัดเกลาสะเปนพระอุปชฌาย พระนันทสาโร วัด
โมกกะเนียง เปนพระกรรมวาจารย พระวิสารทะ วัดเจาคะเล
เปนพระอนสุาวนาจารย เมือ่วันพฤหสับดีที ่๒๓ เมษายน พ.ศ.
๒๔๗๖ ไดรับฉายาวา "อุตตมรัมโภ" แปลวา ผูมคีวามพากเพยีร
อันสูงสุด" โดยหลวงพออุตตมะไดตั้งเจตจํานงที่จะบวชไมสึก
จนตลอดชีวิต

ดวยความพากเพียรและใฝใจในการศึกษาพระธรรม
ในป พ.ศ. ๒๔๗๔ หลวงพออุตตมะสามารถสอบไดนักธรรม
ชั้นเอก ณ สํานักเรียนวัดปราสาททอง อําเภอเย จังหวัด
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มะละแหมง ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบไดเปรียญธรรม ๘
ประโยค ที่สํานักเรียนวัดสุขการี อําเภอสะเทิม จังหวัดสะเทิม
ซึ่งเปนชั้นสูงสุดของคณะสงฆในประเทศพมา ขณะนั้นบาน
เมืองกําลังเกิดสงครามโลกคร้ังที่ ๒ หลวงพอจึงเดินทางกลับ
วัดเกลาสะ และไดรับมอบหมายใหเปนอาจารยสอนภาษา
บาลีแกภิกษสุามเณร

ตอมาทานกล็าพระอุปชฌายเดนิทางไปศกึษาวิปสนา
กรรมฐานที่วัดตองจอย จังหวัดมะละแหมง และวัดปาเลไลย
จังหวัดมัณฑะเลย จนมีความรูความสามารถในเร่ืองวิปสนา
กรรมฐานตลอดจนวิชาไสยศาสตรและพุทธคมเปนอยางดี ป
พ.ศ. ๒๔๘๖ หลวงพอจึงเร่ิมออกธุดงคเพื่อหาประสบการณ

หลวงพออุตตมะออกธดุงคไปตามทีต่าง ๆ  ในประเทศ
พมา และเขามาประเทศไทยคร้ังแรกทางจังหวัดเชียงใหม ตอ
มาทราบขาววาพระเกตมุาลา พระอุปชฌายกําลังอาพาธ จงึรีบ
เดนิทางกลับพมา จนกระทั่งพระเกตมุาลามรณภาพ ทานกไ็ด
เดนิทางเขามาประเทศไทยอีกคร้ังหนึง่ โดยคร้ังนี ้หลวงพอเดนิ
ทางเข ามาทางตําบลป ล็อก อําเภอทองผาภูมิ  จั งหวัด

กาญจนบุรี ประมาณป พ.ศ. ๒๔๙๒
และใน ป พ.ศ. ๒๔๙๒ อันเปนพรรษาที ่๑๖ ของพระ

มหาอุตตมะรัมโภ พายไุตฝุนพดัจากทะเลอันดามนั สรางความ
เสียหายใหกับชาวบานอยางใหญหลวง โดยเฉพาะบาน
โมกกะเนยีง และบานเกลาสะ มผูีเสียชวิีตมากกวารอยคน บาน
เรือนเหลือเพยีงไมกีห่ลังคาเรือน ชาวบานลําบากยากแคนแสน
สาหัส ขาวของอาหารการกินขาดแคลนกันทัว่หนา

นอกจากภัยธรรมชาติแลว ชาวบานยังตองประสบ
เคราะหกรรมจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองอีกดวย
เนือ่งจากการปะทะและตอสูระหวางกองทหารของรัฐบาลพมา
กบักองกําลังตดิอาวุธกูชาต ิอีกทัง้กองกําลังกูชาตบิางกลุมแปร
ตัวเองไปเปนโจรปลนสดมภชาวบาน

ดวยความเบื่อหนายเร่ืองการรบราฆาฟนกันระหวาง
ชาติพันธ หลวงพออุตตมะจึงตัดสินใจจากบานเกิดมุงหนาสู
ดินแดนประเทศไทย เปาหมายที่แทจริงของทานในเวลานั้น
คือเขาพระวิหาร ปรากฏวาเมื่อชาวบานรูขาวตางเสียใจ ไม
อยากใหทานจากไป พากนัรองไหระงมดวยความอาลัย ซึง่ทาน
ไดชี้แจงการออกเดินทางของทานวา "การไปของเราจะเปน
ปรหิต เปนประโยชนแกผูอ่ืน"

หลวงพอเดินทางเขาเมืองไทยในชวงระหวางป พ.ศ.
๒๔๙๒-๒๔๙๓ ทางหมูบานอีตอง ตําบลปล็อก ชายแดนเขต
จังหวัดกาญจนบุรี โดยไดรับความชวยเหลือจากคนไทยเชื้อ
สายมอญพระประแดง ๒ คน ซึง่มทีีม่าทาํเหมอืงแรทีบ่านอีตอง
ทั้งคูไดจัดบานพักหลังหนึ่งใหเปนกุฏิชั่วคราวของหลวงพอ มี
ชาวเหมืองจํานวนมากมาทําบุญกับหลวงพอ เนื่องจากพื้นที่
บริเวณนั้นไมมวัีดและพระสงฆเลย

เดิมทีนั้นคนไทยเชื้อสายมอญพระประแดงทั้งสอง
ตองการสรางกฏิุถวายหลวงพออุตตมะใหจําพรรษาอยูทีบ่าน
อีตอง แตหลวงพอไมรับ เนื่องจากเกรงวาจะกลายเปนพระ
เถื่อนเขาเมืองไทย ทานจึงตองการไปขออนุญาตจากพระ
ผูใหญที่ปกครองเขตปล็อกเสียกอน ทั้งสองจึงพาหลวงพอ
อุตตมะมาจําพรรษาที่วัดทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรีกับหลวงพอไตแนม ซึ่ งเปนชาวกะเหร่ียงและ
อุปสมบททีวั่ดเกลาสะเชนเเดยีวกับหลวงพออุตตมะ

ป พ.ศ. ๒๔๙๔ ขณะจําพรรษาที่วัดทาขนุน อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หลวงพออุตตมะมีโอกาสไป
สักการะพระปฐมเจดยี จงัหวัดนครปฐม ทําใหหลวงพอไดพบ
ชาวไทยเชื้อสายมอญที่มาจากเมืองตาง ๆ เชน แมกลอง
สมทุรสาคร มชีาวบานกลุมหนึง่ไดนมินตหลวงพอ ไปจาํพรรษา

พระเจดียพุทธคยาจําลอง สรางโดยหลวงพออุตตมะ บริเวณ
วัดวงักวิเวการามแหงใหม ภายหลงัการโยกยายวัดในคร้ังแรก หลงัจาก
ทางการเวนคืนพื้นท่ีวดัเดิมเพือ่สรางเข่ือนเขาแหลม
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ทีวั่ดบางปลา ตําบลบานเกาะ อําเภอเมอืง จังหวัดสมทุรสาคร
หลังจากเดนิทางกลับจากวัดบางปลา มาจาํพรรษาที่

วัดทาขนนุ หลวงพอไตแนมขอใหหลวงพออุตตมะไปจําพรรษา
ที่วัดปรังกาสีซึ่งเปนวัดราง บริเวณวัดปรังกาสีมีชาวกะเหร่ียง
อาศยัอยูเปนจาํนวนมาก และบริเวณนัน้ไมมพีระหรือวัดอ่ืนเลย
หลวงพอรวมกับกํานันชาวกะเหร่ียงนิมนตพระกะเหร่ียงจาก
ตลอดแมน้ําแควใหญและแควนอยได ๔๒ รูป มาอยูปริวาสที่
วัดปรังกาสี ๙ วัน ๙ คืน หลังจากนั้นก็สรางกุฏิและเจดียข้ึน
หลวงพออุตตมะนิมนตพระกะเหร่ียงมาจําพรรษาที่วัด ๓ รูป
ทานสอนภาษามอญแกพระทัง้ ๓ รูปนี ้เพือ่เปนพืน้ฐานในการ
สอนธรรมะตอไป

หลวงพออุตตมะจาํพรรษาอยูวัดปรังกาสีหนึ่งพรรษา
ตอมาผูใหญทมุ จากทาขนนุมานมินตหลวงพอไปเยีย่มหลวงปู
แสงทีวัดเกาะ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเคยไปจํา
พรรษาที่วัดโมกกะเนียง วัดเกลาสะ เมืองมะละแหมงมากอน
และในพรรษานั้น หลวงพออุตตมะไดจําพรรษาอยูที่วัดเกาะ
ตามคํานิมนตของหลวงปูแสง

ป พ.ศ. ๒๔๙๔ ขณะทีห่ลวงพอจําพรรษาอยูทีวั่ดเกาะ
มีคนมาแจงขาวแกหลวงพอวา ที่กิ่งอําเภอสังขละบุรีมีชาว
มอญจากบานเดิมของหลวงพออพยพเขาเมืองไทยทางบีคล่ี
เปนจํานวนมาก และตองการนิมนตหลวงพอไปเยี่ยม เมื่อ
หลวงพออุตตมะออกจากจําพรรษา แลวเดินทางกลับไปยัง
อําเภอทองผาภูม ิและไปยังอําเภอสังขละบุรี และพบกับคน
มอญทั้งหมดที่มาจากโมกกะเนียง เจาคะเล และมะละแหมง
บานเกิดของทาน หลวงพอจึงพาชาวมอญเหลานี้ไปอาศัยอยู
ทีบ่านวังกะลาง นบัเปนจุดกาํเนดิแรกเร่ิมของชมุชนชาวมอญ
ในสังขละบุรี

“โลงบรรจศุพหลวงพออุตตมะ” ศาลาวัดวังกวิเวการาม อําเภอสงัขละ
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี (หลวงพออุตตมะมรณภาพเม่ือวนัท่ี ๑๘ ตลุาคม
๒๕๔๙ เวลา ๐๗.๒๒ น.  ณ โรงพยาบาลศริิราช  ศิริรวมอายุ ๙๗ ป)
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ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ

ประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๔๙

เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๒ พฤศจิกายน ที่ผานมา ชมรม
เยาวชนมอญกรุงเทพจัดงานประชุมใหญสามัญประจําป ณ
สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ตัง้แตเวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. มี
สมาชกิจากทัว่ประเทศเขารวมงานจาํนวนประมาณ ๒๕๐ ทาน

เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. สมาชิกจากทั่วประเทศ
ทยอยเดนิทางมาถงึบริเวณงาน ตางลงทะเบยีนรับแจกเหรียญที่
ระลึก (จดัทําข้ึนในวาระทีช่มรมฯจดัตัง้ข้ึนครบรอบ ๒๐ ป เมือ่ป
พ.ศ. ๒๕๓๘ ปลุกเศกโดยหลวงพออุตตมะ) และชมนทิรรศการ
“วถีิมอญ” เลือกซือ้สินคาทีร่ะลึกพืน้บาน ไดแก เส้ือยดืลายมอญ
โสรง ผาสไบ หนังสือ เข็มกลัดหงส หนงัสือมอญ เปนตน รายได
สนบัสนนุ กจิกรรมของชมรมฯ

เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. มปีาฐกถาพเิศษเร่ือง  “มอญ
ท่ีขาพเจารูจกั” โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองผูวาราชการ
จงัหวัดปทุมธาน ีกลาวถงึความสัมพนัธระหวางชาวมอญและ
ชาวไทยทีม่คีวามสัมพนัธกนัอยางแนบแนนทัง้ระดบัสามญัชน

สมาชิกลงทะเบียน

เวทเีสวนา “มอญที่ขาพเจารูจัก”
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และในระดับราชวงศ วิทยากรทานที่ ๒ คือ อาจารยลอม
เพ็งแกว นักวิชาการอิสระฝปากกลาฉายา “ยามทางภาษา”
กลาวถึงประสบการณที่ไดเดินทางทองเที่ยวและทําวิจัยใน
เวียดนาม พบวามชีมุชนชาวมอญอาศยัอยูในประเทศเวียดนาม
ดวย (รายละเอียดการเสวนาจะนาํมาตพีมิพในโอกาสตอไป)

จากนัน้ผูมารวมงานไดรวมรับประทานรวมกนั ซึง่มทีัง้
อาหารไทยและอาหารมอญแบบบุฟเฟ รายการอาหารมอญ
ไดแก แกงกระเจีย๊บ  ปลารามอญ จากคลองมอญ ลาดกระบงั
แกงใบมะรุมออนถ่ัวเขียวจากบานโปง จ.ราชบรีุ และแกง
บอน จากบานสามเรือน อําเภอสามโคก  จงัหวัดปทมุธานี

มอญรําหงสาวดี

มอญรําสยาม

สวนหนึ่งของผูมารวมงาน
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ระหวางรับประทานอาหาร ยงัไดรับชมการแสดงมอญ รํา
๒ ชดุดวยกนั คอื มอญรําสยาม โดย โรงเรียน วดัคลองครุ
ตาํบลทาทราย จงัหวดัสมทุรสาคร และมอญรําหงสาวด ีโดย
ศนูยพฒันาภูมปิญญาไทยมอญ บางกระดี ่กรุงเทพฯ

ตัวแทนชุมชนมอญแตละชุมชนตางรวมข้ึนเวทีแสดง
ความสามารถในการรองเพลงมอญ การรํามอญ อยางสนุก
สนานเปนกนัเอง ผลัดกนัข้ึนกลาวปราศรัย แสดงวิสัยทศัน แสดง

ความคิดเห็น ซึง่นบัวาเปนประโยชนในการพฒันาการทํางาน
ของชมรมฯอยางยิง่

ทายสุดเปนการประชมุเลือกตัง้ประธานชมรมฯ คนใหม
ซึง่ไมมผูีใดลงสมคัรรับเลือกตัง้ มผูีเสนอชือ่ นายองค บรรจนุ
เพยีงผูเดยีว ทีป่ระชมุจงึมมีตเิปนเอกฉันทไววางใจเลือกนายองค
บรรจนุ เปนประธานชมรมฯ สมยัที ่๒ ตดิตอกนั

บุฟเฟอาหารมอญ-ไทย

ปดทายดวยการแสดงความยินดีกับ “ผูใหญรามัญ สาระพันธุ” ชุมชนมอญลาดกระบัง ที่จบปริญญาโทจากคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    รบัปรญิญาและฉลองไปเม่ือ ๑๓ พ.ย. ที่ผานมา
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พระอะเฟาะ: เทพกวีของชาวมอญ
(ตอนที ่๕ )

เมือ่อานเร่ือง เมฆสร ของอาจารยอะเฟาะ ทาํใหนกึถงึ
วรรณคดภีาษาสันสกฤตเร่ืองหนึง่ คอื เร่ือง เมฆทูต  (The Cloud
Messenger) แตงโดยรัตนกวีนามวา กาลิทาส ในรัชสมัย
พระเจาวิกรมาทติย (พระเจาจนัทรคุปต) ของอินเดยีซึ่งครอง
ราชยระหวาง พ.ศ. ๙๑๘-๙๕๗

เนือ้เร่ือง เมฆทูต กลาวถงึยกัษตนหนึง่ทีก่ระทาํผิดโดย
ละเลยตอหนาที่จึงถูกทาวกุเวรส่ังลงโทษ โดยเนรเทศใหตอง
พลัดพรากจากภรรยา และบานเมอืงของตนจากบนเขาไกลาส
ถูกสงไปรับโทษทณัฑบนเขารามครีีอยางเดียวดาย มกีําหนด
เวลา ๑ ป

หลายเดอืนผานไปจนลวงเขาสูฤดฝูน พืน้ดนิมแีตความ
เขียวชอุมและทองฟาดารดาษดวยกลุมเมฆ ยกัษซึง่ระทมทกุข
อยูดวยโทษทณัฑทีต่องพรากจากภรรยานัน้ คิดหวังจะประคบั
ประคองชวิีตของภรรยาสุดทีรั่กใหมกีําลังใจรอคอยสามกีลับไป
ยกัษจงึไดเอยปากขอรองกลุมเมฆทีล่อยผานมา ขอใหเมฆชวย
เปนทูตนําขาวการยังมีชีวิตอยูของสามีไปบอกเลาแกภรรยา
ผูเปนทีรั่ก พรอมทัง้นําพาความวิปโยคของตนไปแจงใหภรรยา
ทราบ

กาลนัน้ยกัษไดบอกเลาเสนทางแกเมฆ เร่ิมตนจากเขา
รามคีรีในตอนกลางของอนุทวีปและลอยสูงข้ึนไปทางเหนือ
จนถงึเมอืงอลกา บนเขาไกลาส

ยกัษไดพรรณนาความงดงามของธรรมชาตแิละส่ิงตาง
ๆ ทีเ่มฆจะไดพบเหน็ระหวางเสนทางทีล่อยผานไป เชน แมน้ํา
ลําธาร บปุผชาต ิพฤกษา และนานาสัตว ซึง่ลวนนาอภิรมณทัง้
หมดทัง้มวล  แลวตอดวยพรรณนาความนาร่ืนรมยของผูคนใน
นครอลกา และความทกุขระทมผายผอมของภรรยาผูพรากจาก

สาม ีและยกัษยงัไดขอรองเมฆใหชวยเปนผูปลอบประโลมนาง
แทนตนดวย

เร่ืองเมฆทตูนี ้เนือ้เร่ืองแบงเปนสองตอน เนือ้เร่ืองตอน
แรกจบเมื่อพรรณนาจนถึงจุดหมายปลายทางคือนครอลกา
เนือ้เร่ือง ตอนตอมาเปนการพรรณนาสภาพความนาร่ืนรมยใน
นครอลกา กระทัง่เมฆทตูไดพบนาง ไดสงขาว ปลอบขวัญและ
ลานางกลับมา เลาเร่ืองทีไ่ดพบใหแกสามทีีจ่ะรอคอยอยู ณ เขา
รามครีีนัน้

บทกวีเร่ืองเมฆทตูนี ้ กาลิทาสแตงเปนคําประพนัธ ซึง่
เรียกวาฉันท มคีวามยาวกวารอยบท ใชถอยคําพรรณนาออน
หวานงดงามนกั บทกวีเร่ืองนีม้ผูีแปลจากภาษาสันสกฤตออก
เปนภาษาตาง ๆ หลายภาษา ซึ่งฉบับแปลเปนไทยนั้น ทาน
ผูหญงิสมโรจน สวัสดกิลุ ณ อยธุยา ไดนําบางตอนมาแปลเปน
บทโคลงตั้งแตในพ.ศ. ๒๔๙๑ ตอมา ในพ.ศ. ๒๕๒๓ ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา แหงคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
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ศิลปากร ไดแปลออกมาเปนรอยแกว มีใจความตรงตามตัว
อักษร  และ เมือ่พ.ศ. ๒๕๒๗- ๒๕๒๘   กรุณา-เรืองอุไร กศุลาสัย
ก็ไดถอดความจากภาษาสันสกฤตเปนคํากลอนภาษาไทยอีก
สํานวนหนึง่

วรรณกรรมอีกเร่ืองหนึ่งของกาลิทาส ซึ่งอาจจะมี
อิทธพิลตอแนวเร่ืองเมฆสรของพระอะเฟาะ ไดแก เร่ือง ฤตสุหําร
เร่ืองนี ้มลัีกษณะเปนบทพรรณนาฤดกูาลทีห่มนุเวียนเปล่ียนไป
เปน ๖ ชวง หรือ ๖ ฤด ูในแตละป ตามการแบงชวงปปฏิทนิของ
ฮนิด ูฤดูทีก่ลาวอยูในเร่ือง ไดแก ฤดรูอน ฤดฝูน ฤดใูบไมรวง
ฤดหูนาว แรกเขาสูฤดใูบไมผลิ และฤดใูบไมผลิ

การพรรณนา ความหมนุเวียนเปล่ียนไปของส่ิงตาง ๆ
อันเนือ่งจากอากาศ ในแตละฤดนูัน้ กวีไดนํามาเชือ่มโยงและ
เปรียบเทียบกับการพรรณนาอารมณความรูสึกของคูรักหนุม
สาว ฤตุสหําร จงึมลัีกษณะเปนบทพรรณนาอารมณรักแบบ
หนุมสาวทีเ่ปนคูรักกนัในแตละฤด ูมากกวาจะมุงหมายใหเปน
บทพรรณนาฤดกูาลเพยีงอยางเดยีว

เร่ือง เมฆสร ของพระอะเฟาะ มเีคาโครงเร่ืองคลายคลึง
กนักบัเร่ืองเมฆทตู  เพราะตางกก็ลาวถงึความรักของหนุมสาว
และคูรักทีม่อุีปสรรคถกูลงโทษใหตองพรากจากกนัชวงเวลาหนึง่
และยงัละมายกบัเร่ือง ฤตสุหําร  ของมหากวีกาลิทาส ในแงที่
เปนบทพรรณนา อารมณแหงรักที่เกิดข้ึนและสัมพันธกับการ
เปล่ียนแปลไปของฤดเูดอืน  อาจเปนไดวาพระอะเฟาะแตงเร่ือง

เมฆสร โดยไดเฃาโครงหรืออิทธิพลจากวรรณกรรมเร่ือง
เมฆทูต  และ ฤตสุหําร ของกาลิทาส

แมวาเร่ือง เมฆสร จะมเีคาโครงคลายคลึงกบั เมฆทูต
แตวรรณกรรมทัง้สองเร่ืองกม็ส่ิีงทีแ่ตกตางกนัหลายประการ ทัง้
ภาษา รายละเอียดของตัวละคร เหตุการณ สถานที่ และ
บรรยากาศเร่ือง เมฆทูต แตงในอินเดีย เปนภาษาสันสกฤต
จงึเปนเร่ืองของคน สถานที ่ธรรมชาต ิและบรรยากาศแบบ

คัมภรีใบลานภาษามอญของวัดบัวงาม  ตําบลบานมวง  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  จารข้ึนราวพุทธศักราช ๒๓๓๑
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z.tiqiucj

qJukerYqJukv.cj kL.cjlwjekÐ.wj$,
nkEulikjpriucj rm[.cjpOumnj
hOumnjkel.pOu micjm·cjkJuh.
a]k.sa]k.qucj ;ÕcjpOulPkLhj
siutjdjHkEudjH bjHbNÕhjmcjmWY
d,×W·kEuhiutjfEu aKicjlEuhW·rYu
k×Ðr.tnjgM·cj zM.pjtCYkW.jm·cj
r·cja.]kpja. \K.hW·lajtiucjpÒo
pOusosiupjehcj bWYetMcj;Õcj/iupj ́

z.tiqiucjhW·K[iÕtj hiutjdjHqMicj¾gipj
qtjziucjpnjsi vihW·g·cjr·cj
m·cj¾gipjdjHqMicj p:YqNicjaes.njsr.Y
ak.Yar.hW·Kiuhj djHpÐiÕhjk.y.
sMp:YgNo dokLÕcjek.·lupj
£g£g¾gJ¾gJ egmjlupjsSJ
z.diqiucjh. ;iÕnjlyk.y.
lm[JÕaiutjqÒY hiutjyYeqcjh.
epÐ.·xpm.kL. tupjm·cjmnjh.
aerwjzkuhW·hJu pÐ·m·cjaerwjv,
likjptj×W·gjH r·cjbjHhW·d,
aKiukjkN.pLnj pÐnjepÐ.·bkjv,
hW·auitjh.mnj ey.njlupjker.·v,
gkUmnjgW·aiutj hiutj×UmnjpLnj
tnjkLÕcjkEukwj pMwjer.hW·m.nj
v.tjsies.njkLÕcj k¦·cjqLÕcjv,kEu

vihW·kelcjr·cj aYkLÕcj×UlEu
m·cjmipjlhicj p:YqNicjgkUv,
v,fAiÕtjgkU vier.hW·K[pj
aSkjek.njaSkjso hW·×HokEumnj
mnj×W·m·cjh. p:Ya]k.gL,ti
gLiÕkjgL.Yr·cjsmj eqjHSwcjrmnj ́
z.tiqiucjhW·K[iÕtj hiutjdjHqMicj¾gipj
qtjziucjpnjpLnj tnj]knjqMwjtY
×W·kEuaes.njsr.Y a.YkM.Yp:Y¾gipj
gL·cjlEua.a. t,pY>qÅt
hW·d,efkjmWY eqC.YkEua×Ðr.Y
siupjmWYaKicjehcj bWYetMcj;iÕnjl[
k.y.\zhtj hW·TtjbJukL.
gL·cjlEur·cjr·cj ×W·m·cjqJuqN
kM.tjegNcj bWYetMcjkLEÕekLcj
lhicjm·cjp:Y¾gipj hW·d,efkjmWY
f[Õnjz.tiqiucjpLnj ¿knjgW·zC.Y ´

xpm.$·kL. tupjm·cjmnjh.
×W·kLÕcjmWYaKicj lhicjp:Yaes.njsr.Y
qr.YpN.njkJu qJukEuqMicjmnj
ey.njkLÕcjkW.jm·cj v,r·cjek[.wjeg>wj
qNqÅtpLnj tnjm·cjqMwjtY
dN.YlEur·cjr·cj efkjm·cjmnjlMiÕnj
hiutjhW·vIq. pã\K.kLÕcjSJ
djHlNJatiucjgkU }kos.pãgM·cj
×W·m·cjqJunnj d,ey.njlupj;Õcjeq·
;Õcjmnje}t·}thj v,lpjH$.aiutj
aKiukjkN.lJu qJukEulikjptj
gLikjmnjpel.·mnj ey.njlupjektj$.
mnjh.biukjgLikj     v,TNikjeTcjektjdjHbM.
qicjq.w~ qLÕcjtYuqwjesjH
/iutjeqMhjgkUmnj   ekM.njkLÕcjvIq.aiutjvi â
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mCÕErao
miQh.YkeÈ.pOut·suipjkLÕcjaKicjgW·pãpY> gW·lCtjpercj

wcjmnj mWYw>pLnjr´aeK>cjbuJ$·gHj qWkjmnjpOut·e;·hW·el.YqW.
ekW·ekW·r´ p:YlÐêaeK>cjmgW·lwj$· /iunjrmikjgW·pÐÕinjT½,kuEpRU
wcjmnjdyHjtHj mpÐ·kuEwcjmnj ;Õcjh·q.wtIt·kuJelwj hiutj×U
wcj;ÕcjquwÀBumj dHjwcje}t·]thja.yukj l·el.njkuJ´
mnjpuOt·bWYmgLÕicjgW·lCtjbHj tJv.tjlwjea.njkuJtuY d,K[êpãpY>
pÐÕinjT½,kuEkL.r´ wcjquwÀBumjwW· lMihjqMicjpuicj|pI;ÕcjelwjgLÕicj
wcjelwjgLicjto bWYmbbWYeTkj}kÕikj́ huitj×U aKicjea.njdM·cjtuY
d,RuYsHjK:hjpÐitj tcjaDik eTkjkuEd,tJ eTkjkuEd,sMtj
qmÐJt·r´ d,K[ê$.mWYtnjtuYmWYtnjpLnjbuJq.j$·gHj mikjgW·a.tj

$.aeK>cj lÐêek.njgek.· rmjq.cjmnj puOt·rao´´

lMihjqMicj 17& atuicjkNpjtuYkLÕcjet· p:Yq.qN.
507 BC 37 gHjqMicjmh.B\dr.z.sutia.tuY qMicja×uwr
r.z. eku.·gNk[.ja×ul.edwI Tpjpkcjrcj piucj|pIa.pLnjr´
qMicjwW·elwjgW·ercjtLÕcjlwj percjkicjk. bWYmezN.jkuE\dhtjkuJ
×UkuEttiyq·g>yn epcjkLmj(100)qN.·tuYgHj v·cjrowtj
zuzbolzku ekL.njkLÕcjlwj p:Yq.qN. 536 BC 8 gHj
qMicjqPqÒÕipjqÒkuE aË.tLmnj mh.eTrjeq.mdtÐtYu
BikjnimnjncjtIlpuinj qcjmnj al·uedqr,a.$.skj
quwÀBumj kuEpÐÕinjstut¸ q·g>ynqMtj mWYw>pLnjr´

p:YlkjTkjqMicjwW· gkUgl.eRHjeqHjB.q.hi×¡êgmLÕicj
snjdkjektjtWÕEr,smP> (bIeytjn.mjqLÕcjk[.)kmPwjdIy[.tuY
pÐnj;ÕcjfUn.njr´ hiutj×Uhuitj$·tuY B.q.hi×¡êgW·kLÕcjdN.Y
p:YedqbM·kj emHcjzr,(z[cjm.Y)h·q.girit·r qMicjmnjt·elwj
sdHjkLÕcjDwicj kuEbud̄B.q.kuJr´p:YeKtj$·gHj dHjeKtjpercjpuinj\dpj
kUqW·r.njbNikj ekL.·s:v,qÒ·tuY ek.nj;ÕcjmC, ai×¡iymWYDrj
hW·eqcj mpÐ·kuEgkU a.r.pjt·elwj kLÕcjkUqW·r.njbNikjkuJr´

;ÕcjmnjmpÐ·kuElàÕcj f>qJ tuikjgl. w>KRU ;Õcjqunj
(bikj)tkaj/> (t.kWp) quwÀBumj qDuJt·dHjkLÕcj
eqNhjgLÕcjk½cj buJv,kuEv, kUqW·r.njbNikjauitjr´ mpÐ·kuE
gkUy.w(zw>øg[.w>) gkUsmP> gkUbbN,gkU a.r.pj
t·elwjT½,huitjkuE percjpuinj\dpjtuY ef[·kLÕcjdN.Yzuicja]k.
ti;.jmnj a.$.skjquÀBumjt·kuJr´ dM.×UgkUgmLÕicj×Horo
kLÕcjgLÕicjtuY kWtjpv.kWtjtYmnj puEkLÕcjelwjgLÕicjtitj]t,
a.;ÕcjqA.cj elwjgLÕicj eynjqN.cjaKuikjkN.elwj ×HorokLÕcj
pRuicjqzuicj;Õcjmnj dyHjtHj m·kj\p.ktjkLÕcjkuJ ;ÕcjmÕNÕ·\dhtj
t· ×W·pMikjkLÕcjkuE;Õcjmnj v·cjro;ÕcjTwjmWYkuJr´ r·cjkuEhuitj
q.j$·tuY ;ÕcjquwÀBumj eynjqN.cj gW·×HorokLÕcj v,tNhj
gW·pL·cjpiucj|pIaupjDupjt·gHj huitj×Upercj puinj\dpjer.cj huJg,eTkjr´

lkjTkjwW· gW·qA,zC,lwjq.qN.tMi ef[·lwjbuJ\pcj
qWkjeqà.· pÐnjq.qN.;ÕcjmC,×W·tuY qMicjRuYsHjKmIqcjmnj bWYmgLÕicj
kuEa.pÐnj q.qN.;ÕcjqA.cjr´ p:YgHjmH.eTrj ariyputÐelwj
esHj t.l[ÕicjpÐnjq.qN. p:Y;ÕcjtIbkjkuJr´ atuicjliKjwcjmnj
(wcj;ÕcjquwÀBumj tkj]t,lwj ×Ugek.·liKjptjmnj eku.·
eynjqN.cjBud̄B.q. alu·edqr,mnjK[êlwjkuJ́

aË.K[ê wcjmnj bWYmgLÕicjK[êlwjkuJniQYtuYmà,) lkjTkj
wW·  eyRHÕv,mdHjaDik pTmmUlB.q. qcje\Ktj (Kritj

buJRupj]qnjmnjputjgLtjlwjp:YkM.cj;ÕcjqDuJquwÀBumj /uitj BC
400 et·
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qtinjyj) kÐÕEdHjmNihjp:Y;Õcj eaQer gW·a.yukj 12 qN.·
dHjgaupjgui$jqcjKertjezN.jauitj́  v,×W·pMijkjmikjgW·SkjlCtj
gL.YDrjtuY v,lCtjgL.YaSkj gW·SuEgbkuEv,bNikj gkU]kÕkj
kLÕcj;ÕcjtIbkj nkuEtrotuikj bkjkLÕcjl·a. a]k.gL·cjpWÕicj
pnjgitudHjkuJr´

aKicjgHjmH.eTrjmnj ;ÕcjquwÀBumj mNÕ·yMÕarIyputÐ
aeG.pÐnjdM ·cjq.qn.p:Y;ÕcjtIbkj yMÕdyHjtmÎwjdM·cj
v,bNikjtIbkjt·gW·tJtuY eyRHêgHj v,t·pApjkuE mH.eTrj
kuEktjpv. percjpriytj percjbud̄q.qN.´ smj/tjr·cj

pWÕicj}togitutuY ddHjr mNihjsies.njpv.;ÕihjekkjmWY
gW·tJektjgHj mH.eTrjqPkuETpuOq.m$I kuElwjyMÕ ziw
kirit ×UgHjpÐÕinjkuEKmIpy[cjkuElCtjDrj suEkuEkLÕihjKLcj tJDrjbWY
mezN.jkuE\dhtjkuJr´ kÈigW·z[.njel.kI T/,»Dim.njkuJj
rowW·liKjwcjmnjhuJlwj×W·r´ KmIzIwkirit ey[RHêgHj ×·WpMikjmikjgW·
kelcjso#.njedqzkutuY a.tjaË.zku´ aË.ezN.j
ariy[putÐeTrjelwjkuEaeK>cj quJkuEsu Ed N.bÒnjlwj
hW·kuEtW·Drjp:YÇÕcjkW.njzkur´ ey[RHê suipjkW.nj#.njzku
v.tjd,ek.njÇÕcjkW.njt· DrjS.njÇêkÐÕEdHj tW·$.DrjpWÕicj
/>qN.· huitj×UtW·DrjgHj d,BYd$jgsuuitjr´rowW· aË.wcjlECÕt·K[êlwj
×W·r´ r·cjkuEwcj$·tuY ey[RHêgHj SkjekL.·dM·cj kuEmH.eTrjmnj
;ÕcjquwÀBumjer.cjgHj gW·tJektjm.njr´

bud¯B.q.kuEe\Ktjy.njgHj r·cjkuEpercjDrjelwj
tLÕcjla.tupjqMhjdM·cj bWYmgLÕicjkuJr´ qPpÐ·×UaKicjgHjtuY
qkÒr.zjKertj AD sRuihj kLÕcjr´ (percj$· aË.wcjgmLÕicj
dHjdM·cjdesHjds,v,qÒ·r´ Sg,p:Y liKjwcjmnjelwjK[êlwj×W·

qWkjeqà.·dHjpercjlv.tjgW·pãpÌp:Ywcj ;ÕcjquwÀBumj
mWYk@kuJtuY d,K[êT½,$.p:YliKj$·kuJr´ ddHj;.·hW·;.·gHj tL
pv.t·gpjgwj pãpÌektjr)

qMicjÇÕcjquwÀBumj a×uw>rr.z.wW· q.qN. 507
kÐÕEdHjmNihj aK>mgW·a.yukj 27 qN.· dHjqMicj´ pÒcjrcjÇÕcj
53 qN.·tuY p:Yq.qN. 560 AD 16 a.yukj 80 qN.·gHj
sutisoa.qWwjr´

18& ×UgHjtuY p:YqN.·gHjpLnj qMicjqirigutÐyr.z. eku.·
gNk[.jgzZedwI Tpjpuicj|pIa.pLnjr´ lkjTkjqMicjwW· percjkU
qW·r.njbNikjpuEtuY gLÕicjkLÕcj p:YÇÕcjqunj(bikj) dHjeqNhjgLÕcjk½cj
ezN.jpnjduihj ×UÇÕcj]kÕkj ÇÕcjgl.ai×¡iydHjt· lupjsuipjkLÕcjr´
p:Yr,ÇÕcjquwÀBumjw·W kep>tjqW·r.nj×·WgLiÕcjkuEq.j kep>tj
em.wjez.wj qek.wjKr. qNikjpÒo (Power)t· qW·r.njgLÕicj
tor´ atuicjlikjwcjquwÀBumjK[êlwjmà, pÒop:YÇÕcjqwÀBumj
×·WmWYgkU ]kÕkjt·ek.j ehwjeRHnj qMêf:,em.wj lMÕhjf:Õcj
p:YpWÕikjlÐkjgW· qPet.wjekL.njgLikjy.tj elwjgW· tuEg[iÕcj
el.Y stjkN.cjp:Ytig[iÕcjm.nj p:YÇÕcjqunj(ÇÕcjbikj) ×W·gLÕicjtor´
lMÕhjmà,gLÕikjgL.YhW·SuE$J p:Ya.$.skjquwÀBumjwW· kep>tj
gxÕYelwj×W·gLÕicjtorgHjgW·tJektjr´´

huitj×UpercjkUbNikjtuY p:YÇÕcjqunj r,tNcjqI gkU
gLÕicjkLÕcj B.q.gLÕicjkLÕcj bWYetMcjgHj gkUbbN, gkUhU gkUwHwj
tUt· ×·Wtor´ gkUbbN,t·gHj atuicjlikjwcjK[êlwjmà, huitj×U
aeK>cjar.Kuihj dHjaË.v,ÇÕcjkW.njt·tuY v,t·ef[·kLÕcjdN.Yzuicj
p:YÇÕcjmnj lMihjqCidHjkuElCÕJer.cjgHj aË.wcjt· K[êlwj×·Wr´ lkj

buJRupjkM.cj;ÕcjqDuJe}t· lP.jlkÒro ×U/uitj BC 400 et·
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ลูก ๆ หลาน ๆ ของปาดารากําลังเลนสะบาดีด (สะบาหนุมสาว)

Tkj qMicjwW· eTrw>dbud¯B.q.  d,ducjyHÕkjTuYkuEhi×¡êß
\bh?$t· bWYmgLÕicjkuJr´ qMicjqirigutÐyr.z.wW· gW·a.yukj
43 qN.· dHjqMicj pÒcjrcjÇÕcj 33 qN.·tuY p:Yq.qN. 593
(AD 49)  suipja.yukj 76 sutisoa.qWwjpLnjr´

19&×UgHjtuY p:YqN.·gHjpLnj qMicjxRuÀkr.z. eku.·
gNk[.j b×̄ÕwtIedwI Skjpuicj|pIa.pLnjr´ qMicjwW· huitj×Upuicj|pIÇÕcj
ÇÕinje;.tjlez.tjlem.wj q:ÕikjS.njv,ÇÕcjkW.njtuY
gkUp[êt·pÐnjÇÕcjbIq×U m.nja.r´ mnjqÒÕtjqMwjk[. kuEqÒÕtj
qLÕcjk[. aSkjspuitjkLÕcj́  p:Ya.$.skj quwÀBumjwW·
gkUtNhjkLÕcjpÐnjÇÕcj dHjkuipjkL.auitjgHj likjwcjmnjhuJlwjr´
lkjTkjqMicjwW· p:YÇÕcjai×¡iyet· qMicjqkÒr.z. kutjekL·
qkÒr.zjq.qN. ×U 622 sRuihj×U 1 ́ Sg,ÇÕcjquwÀBumj
Ruihja.atuicje}t·gHjr´ qMicjwW· gW·a.yukj 56 dHjqMicj puicjÇÕcj
33 qN.· p:Yq.qN. 626 (AD 82) suipja.yukj 89 gHj
sutisoa.pLnjr´

20&mWYaSkjpLnjgHjqMicjyug×¯r.z.eku.·gNk[.j
qigáledwI  Tpjpkcjrcja.pLnjr´ aKicjgHj suipjaKicjptiunj
q·g>ynqMtjtuY TpjptuinjpxËmq·g>yn peÈwjpeÈtj
q.qN.pLnjr´ mH.eTrjqPqÒÕipjqÒgHj mH.eTrjmntiQ´ qMicjwW·
gW·a.yukj 19 qN.·dHjqMicj´ puicjÇÕcj 31 qN.· p:Yq.qN.

657 (AD 113) suipja.yukj 50 gHj sutisoa.qWwjr´
21& ×UgHjtuY qMicjqun×¡r.z. eku.·gNk[.jqun×¡edwI

Skjpuicj|pIa.pLnj́ lkjTkjqMicjwW· percjetMcjtMhj sMtjqmÐJ
lwjhW·mWYekW·ekW·r´ qMicjwW· gW·a.yukj 20 qN.· dHjqMicjpuicjÇÕcj
10 qN.·tuY q.qN. 667 (AD 123) siupja.yukj 30 gHj
sutia.pLnjr´

22& ×UgHj qMicj\bh?dtÐr.z. eku.·gNk[.jasledwI
Tpjpuicj|pIa.pLnjr´ lkjTkjqMicjwW· bWYetMcjgHj percjpuinj\dpj
totkjekW·ekW·r´ ÇÕcjmpÐ·kuEqDuJß w>KRUß TW.Yß ÇÕcjqunj(bikj)
ÇÕcjkrpj/I(kr) ÇÕcjtkaj/>t·gHj dHjeqNhjf[.ezN.j
qW·r.njptitjkep>tj mpÐ·kuETwjß T/uitj\p.jß TM.Yß zrIß
eshjßTNikjÇÕnjqWß TNikj\mem.wjgLÕicjgLcjtor´ huuitj×UdHjeqNhj
f[.tuY lCÕEzUduJkuEgitu peÈwjgLÕcjkuEgitu lCÕEpÌ |bYk[. lCÕEpÌdmLp:Y
/ItuY zUduJp:YÇÕcjmnjauitjr´ aKicjgHj mnjt·elwj eynjqN.cj
\pew$I |p·cjkLÕcjgLÕicjkuJr´ kWtjmpÐ·kuEputjgLtjRupjn.n.q.jt·
ekL.nj kLÕcjgLÕ icjgHj K[êqmÐJlwjp:YwcjmnjÇÕcjquwÀBumjr´
qMicjwW·gW·a. yukj 23 dHjqMicj́  puicjÇÕcj 27 qN.·tuY q.qN.
697 (AD 150) suipjayukj 45 gHj soa.qWwjr´

23& ×UgHj qMicjpuvr.z. eku.·gNk[.jDneB.gedwI
Skjpuicj|pIa.pLnjr qMicjwW· gW·a.yukj 35 dHjqMicj´ puicjÇÕcj
10 qN.·tuY q.qN. 704 (AD 160) suipjayukj 45 gHj
sutia.pLnjr´

24& ×UgHj q.qN. 704 (AD 160)gHj qMicjkrwik
r.z.eku.·gNk[.jsitÐ.edwI Skjpkcjrcja.pLnjr´
lkjTkjqMicjwW · atuicjwcjK[êlwjmà, nimitjezN.jkÐÕEdHj
s.cjgmLÕicjTau|goaKicjqwjtCY pWiÕcjpigitukuJ qMicjkuEgNk[.j
dHjv,q:ÕikjmLÕikjkWtjquKum bWYmel.njkuJr´ qMicjwW· gW·a.yukj
35 dHjqMicj́  puicj|pIÇÕcj 15 qN.·tuY q.qN. 719 (AD 175)
suipja.yukj 50 gHj sutia.er.cj´

25& mWYaSkjDwj qMicjpUer.Ditr.z. (puvDIt
r.z.) eku.·gNk[.jBd¡>edwITpjpkcjrcja.pLnjr´ lkjTkj
qMicjwW· elwjpercjetMcjtMhj hW·mWYekW·ekW·r´ qMicjwW·dHjqMicj
a.yukj 25 qN.· puicjÇÕcj 3 qN.·tuY q.qN. 722 (AD
178) a.yukj 28qN.·gHj sutia.pLnjer.cjâ
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siutjpelwjpeltjmà,

siutjpelwjpelwjmà,
(1) v,mWYeku·.v,mWYhW·mHYkEupWm/ucjtkjTNkj

p[Yp[.·gsiutjektjm.njv,qÒ· ´
(2) v,mWYeku·.v,mWYK[pjgNnjv,qÒ· d,gjHducjektj

ebLtjgj Heacjducj ´ pWmhJugl.nj;.tje}k·.×W·kEu
mCEÕk[.j}qI v,hJug,s hJuaerwje;.cjekjHTwj qWwj
titj×Up>cjkMJr ´

(3) v,mWYeku·.v,mWY×W·kEuDwjeacjducj DwjeqN·qNo
q:iÕkjS.njv,qÒ· hW·mHYkEuqNwYsiutjwW· hiutj×UpOu gW·dàiÕnjedàtj
qJeK½>wj mcjmWYlwjbWYm¡,r,tYu dEukEuTkjek.njTkjso
ek.njgkUpOu hW·mHYkEuwIwYBYpriukjn.n.tYu gW·ducjspiiunj
tqiukjdEukEukwjliukjlJuelpjr ́ »wW· ¤ek[wjpOutJtYu
pOuk[iÕcjk[wjelpjõ hJug,sr ´

hiutjgjHr pOuek.njgkUt· tJektjsiutjKiuhj
siutjper· />\pk.et·tYu siutjper·gjHpOuewcjpY> ekL·tYu

siutjKiuhjgjH zkuv, v,mcjmWY zkuaY aYmcjmWYmà,
pOulPT½, duhjmNihjet·per· mNihj$·KiuhjtYu mNihjKuihj×W·
mNihjper·×W· gjH djHDm?t.r ́ pOuv,×W·pMikjmikjgW·Kiuhjt·gjH
(w > )  k.y s i ut j w >s Is i ut j men.s i ut j
hi utj×Us i utjp i\pk.$·tY u pO ud,lwY ul·lm·c jgj H
siutj$·tCY$·pOut·giutjgs.njlWIpr. mcjmWYa.rsiuaj ´

 DwjqÐi

pOulC.jv.tjm·cjv,a.gtpLtroqM,tYu pOuhW·
SiuajriuhjbkjnkEu\dhtj siutj k.y \gpjrtjt·mà,
v,a.gtpLtrot·elwj v,t·mWYDwjgiutjgs.njqWkj
kemL.nj ekL.njezN.jem.wj tiunja.hW·eqcjr
t.l[iÕcjgkUhJugjH pOuek.njgkUt·v,bkjlkÒroelwj
kEu\dhtjd,KiuhjKiuhj v,a.gtet·elwjd,kLiÕhj
djHv·cjeajH.mWYsnjdkjbnjlwjv,qÒ·tYu e;·biunjbtjKiucjkLiÕkj
kLÕcjp:YkEugkUpOur ´

k:iÕpjqÒiÕpj

hW·mHYkEugiyYmWYq.j v.tjduhjtYuzUeT.·hW·
eTkjr tC Y$·a.hW·gW ·$Jm à, tY uy,gtet·
pOuSkja.pLnjvi Dwjper· DwjKiuhjgjH djHDwjDm?t.tYu
per·×W·gjHlPepL.·siutjtYu DwjKiuhj alu·gkUpOuv·cjgW·zN,
ektjDwjper·m.njgjH d,gs.njsW·zYnYkYv.$jpv.
DwjlWItYu d,ekL.njdEukEulAitjlm[JÕgjH djHwtjgunjmim pOu
v,/·cjpÐitjlwjpOur ´ tcjgunjbWYmel.njrao ´

Dwjhiutjfiulj siutjpi

gkUmnjpOu ×W·siutjD.tj gkUzkumikjgW·ezN.jem.wj
v·c jrogkUv,tNhjkJ ug j H zM.pjek.njgkUmnjp O u
×W·pMikjsiutjqJuv,faiutjr Sg,bJuv,tmL.et·hJug,s
(ek[wjtJm·cjfiuhj pOut·k[iÕcjhW·elpjtYu) k[iÕcjhW·elpjmà,
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นายประดิษฐ (แว) ทรงลกัษณ กับรางวัลกํานันยอดเยี่ยม ป พ.ศ. ๒๕๔๔gW·ek[wjgjH ¾zicjqnjekW·r kel.t·
¿$· elwjtupjtov·cjroq.jgjHkJur zM.pjek.nj

gkUmnjpOugjH gkUzkumikjgW·kEuezN.jem.wjm·cjfiuhj bJugkU
gW·ezN.jem.wjgjH v,mWYeku·.v,mWY bJulEupOud,sW·siutjv,qÒ·
pOut· sW·siutjv,qÒ·hW·elpjmà, gkUpOugW·ezN.jem.wjgjH
¾zicjqnjekW·r

gkUpOut·gW·ezN.jem.wj eku·. hW·gW·ezN.jem.wj

/>\pk.gjH ×W·hiutje;·pi\pk.r
( 1 )  k.yp O u d N . Y

eTkjkEupOud,pÐitj\dhtj dN.Y
hW·eTkjkEud,pÐitj\dhtj

(2) aerwjpO u dN.Y
eTkjkEugpjwjd,hJu dN.YhW·
eTkjkEugpjwjhW·d,hJu

(3) siutjpOu dN.YeTkjkEu
d,}k·cjmCiÕhj dN.YhW·eTkjkEu
d,}k·cjmCiÕhj

siutjpOu$· ywjrpelwj
peltjhW·elpjmà, siutjplJu
pl.jlupjkEu\dhtj kEukupOutYu
djHkLÕcjDwj kelcjp:YkuEgkUpOur

siutjplJupl.jmà,

(k) v,mWYeku·.v,mWY
hMYkEuDwjbË.r$.tYu pWmbsU
zlU/ucjtkjTNkjp[Yp[.·gsiutj
gyiucj ektjm.nj v,qk·

(K) v,mWYeku·.v,mWY
KsukjDzJuektjm.nj hJugl.nj
ky[.njqÒ.tj\mhj hW·mWYkEu
DwjmCEÕdjHqNv,qÒ·

(g) v,mWYeku·.v,mWY
hW·b[Ib[.pjkEuDwjq:iÕkjS.nj hW·mcjmWYDwjeacjducjv,qÒ·tYu
h W ·S.n j;êv,qÒ · s i ut jw W · p O uek.n jgkUt·
yw j rbk jal i uk j e ; · m à ,  Tk j ek.n j
TkjsogkUpOuelcjer.cj ´

»wW· ek[wjtJudM·cjfiuhj pOuk[iÕcjhW·elpj hJug,r ´
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ครอบครัว “เล็กสู” กับ
การรูรักษภาษาของชาตพินัธุ

กอนทีจ่ะกลาวถงึครอบครัว “เล็กสู” ตองขอขอบคณุ
อาจารยอําไพ มัฆมาน จากอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
ทีก่รุณาสงขอมลูและเรียบเรียงมาให คอลัมนนีต้องการแนะนาํ
คนดศีรีรามญัในทกุชมุมอญใหทานผูอานไดรูจกั แตกม็ขีอจาํกดั
เกีย่วกับระยะทาง จึงตองขอความรวมมอืจากชมุชนมอญทกุ

แหง ไดโปรดแนะนําและสงขอมูลคนดีศรีรามัญในชุมชนของ
ทาน มาเสนอใหเปนทีรู่จกั ซึง่สามารถสงขอมลูเปนบทสัมภาษณ
เทปบนัทกึเสียง ภาพถาย หรือ อาจจะเรียบเรียงพรอมตพีมิพ สง
ไปตามทีอ่ยู บานเลขที ่๓๔/๖ หมู ๓ ตาํบลบานเกาะ อําเภอเมอืง
จงัหวัดสมทุรสาคร หรือ e-mail : bao_noed@hotmail.com

คนดศีรีรามญัฉบบันีอ้าจารยอําไพไดพาทานผูอานไปรูจกั
กบัครอบครัว “เล็กสู”  ณ บานเลขที ่๑๘ หมู ๑๐ บานโพธิห์รือ
กวานส่ัว (kW.nj|zY) ตาํบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบรีุ
เปนครอบครัวของคณุพอออน คณุแมเนย เล็กสู พรอมดวยลูก
ๆ ทัง้ ๖ คน ถงึแมวาวันนีค้ณุพอออนและคณุแมเนยไดจากลูก
ๆ ไปแลว  ทานยังไดประทบัความทรงจาํเร่ืองชาตพินัธุไวอยาง
ไมรูเลือน “เกยีะกาวโปย โปยเตีย่ะเลีย่ะวี”่ (gkUpOu puOd,lWI)
แปลวา “ชนชาตเิรา เราตองรักษา” เปนคาํพดูทีท่านยงัฝงไวใน
ดวงใจของลูก ๆ  ตลอดมา

คณุพอออนนัน้เปนผูทีเ่ชญิชวนชาวมอญบานโปงใหเปน
สมาชกิของ สมาคมไทยรามญั เพือ่ตองการใหชาวมอญรวมกนั
เปนปกแผน มีความรักความสามัคค ีมีความผูกพันกันอยาง
เหนียวแนน ใหมจีติสํานกึในความเปนมอญ ใหอนุรักษภาษา
วัฒนธรรม ประเพณ ีและใหไดรวมกจิกรรม พบปะสังสรรคกนั
กบัชาวมอญในจงัหวัดอ่ืนๆ ชาวมอญบานโปงแทบทกุครัวเรือน
จงึเปนสมาชกิของสมาคมไทยรามญั

as.e;.cjqnj อาจารยเกษรและสามี

mailto:bao_noed@hotmail.com
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ดวยคําสอนและการปฏิบัติตนในการอนุกรักษความ
เปนชาตพินัธุมอญ “เกยีะกาวโปย โปยเท่ียะเลีย่ะวี”่ ของคณุ
พอออนและคุณแมเนย ทําใหลูก ๆ เกิดการเรียนรูและซมึซบั
ความเปนมอญไวอยางเขมขนทัง้ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี
ลูก ๆ  มชีือ่ทัง้ภาษามอญและภาษาไทย ทาํใหบานใกลเรือนเคยีง
และผูคนในชมุชนเอาอยางดวย เชน ตัง้ชือ่ภาษาไทยวา  “สมบตั”ิ
ชือ่ภาษามอญ คอื “ซกัปอน” (quikjpuinj) สวนคนทีช่ือ่ภาษาไทยวา
“เกษร” ชือ่ภาษามอญ “ดงซอน” (eÇ.cjqnj) เปนตน

ลูก ๆ  ทกุคนมคีวามภูมใิจในความเปนมอญ พดูภาษา
มอญทั้งในบานและที่สาธารณะทั่วไป รวมทั้งอนุรักษวิถีชีวิต
ความเปนมอญไวทกุดาน แมรับราชการเปนครู เปนนายอําเภอ
กย็งัคงยดึมัน่คาํสอนมาโดยตลอด

อาจารยเกษร หรือ  อาจาดงซอน (as.eÇ.cjqnj) เปน
ลูกคนสุดทองของคุณพอออนคุณแมเนย รับราชการครู มลูีก
ชายสองคน จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีทัง้คู ซึง่นบัเปนรุน
หลาน หรือยคุที ่๓ (generation 3) ของครอบครัวนี ้ พดูภาษา
มอญไดคลองแคลว เพราะใชภาษามอญในชวิีตประจาํวัน แม
ไปทาํงานในตางจงัหวัดหรือตางประเทศ เมือ่โทรศพัท พดูกบัคน
ในครอบครัวกจ็ะใชภาษามอญ

อาจารยเกษรไดอบรมเล้ียงดลููก ๆ โดยยดึถอืสุภาษติ
มอญเนนแนวทางตามคุณพอออนและคุณแม เนยไดแก
“ชานโกน เตีย่ะกอโกลนกะโลน” (S.njek.njd,kuEekL.nj
kemL.nj) คอื “รักลกูตองใหทํางาน” เพราะการทํางานทําให

คนเรามคีณุคา ไดเรียนรูจากปญหาตาง ๆ ทีเ่กดิข้ึน แลวนาํไป
ปรับปรุงแกไข เพือ่ใหเกดิประสิทธภิาพในการทาํงาน นาํไปสูจดุ
หมายปลายทางแหงความสําเร็จและความเจริญกาวหนา
สามารถพึ่งพาตนเองได เปนคนแข็งแกรงไมยอทอตอปญหา
อุปสรรคตาง ๆ  ทีเ่กดิข้ึน มคีวามชาญฉลาดในการดาํรงชวิีต ยงัมี
คาํสอนของคณุพอออนคณุแมเนย ซึง่ตอกย้าํใหทาํแตความด ีไม
เบยีดเบยีน ไมเอาเปรียบ ไมรังแก หากพบลูก ๆ  ทําไมดทีานจะ
พดูทกุคร้ังวา “ปะปะเตีย้ะฮะรัมปาบ” (lPpd,qr.mjp>pj) คอื
“อยาทํา ตองรับบาป”  เชน ตแีมว เกเรเพือ่น เกบ็ผลไมของผูอ่ืน
โดยมไิดรับอนญุาต ทานสอนใหเชือ่กฎแหงกรรม ทําอยางไรจะ
ไดรับผลเชนนัน้ ทําใหลูก ๆ  กลัวเกรง คําสอนนีไ้ดสืบทอดถงึรุน
หลาน ซึง่ความเชือ่เชนนีก้ม็อียูในคนมอญแทบทกุครัวเรือน

กอนจบการสัมภาษณ อาจารยเกษรไดบอกวา ตอนนี้
มีหลานแลว ไดตั้งใจอยางแนวแนจะใหหลานพูดมอญใหได
และคงไมผิดหวังอยางแนนอนเพราะหลานอยูในครอบครัวทีพ่ดู
ภาษามอญ ซมึซบัทกุวัน ๆ  และไดขอรองไปยงัครอบครัวทีม่เีชือ้
สายมอญ แตพูดมอญไมไดขอใหกลับมาใชภาษามอญกัน
ในครอบครัว เชือ่วาในไมชาเขาเหลานัน้กจ็ะพดูไดคลอง เพราะ
ภาษาเปนวิชาทกัษะ ตองฝกกนับอย ๆ  จงึบงัเกิดผล ขอใหชวย
กันอนุรักษภาษาของชาติพันธุใหคงอยูนานเทานาน ภาษา
เปนเอกลักษณทีโ่ดดเดนทีบ่งบอกความเปนชาตพินัธุ หากภาษา
ลมสลายไป ชาตพินัธุกล็มสลายไปดวยอยางแนนอน

นายอําเภอทวีป เล็กสู (คนนุงโสรง พาดผาขาวมา
ขณะทําบุญตักบาตรที่วัดโพธ์ิ B.|zY )

miqiukjpuinj  พ่ีสมบัติ พ่ีสาวอาจารย เกษร กับอะมอตุน
หลานชาย ลูกของกิตติพัฒน
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อาจารยเกษรไดทิ้งทายไววา ภาษามอญมีลักษณะ

คลายภาษาอังกฤษหลายอยาง ผูที่พูดภาษามอญได จะพูด
ภาษาอังกฤษไดอยางชดัเจน พยญัชนะภาษาอังกฤษมเีสียงกอง
กับไมกอง ภาษามอญก็มีเชนเดียวกัน ระดับเสียงภาษาของ
ภาษามอญมักเทากับภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษไมมี
วรรณยกุต ภาษามอญกไ็มมเีชนกนั ประโยคคาํถามทีต่อบ Yes
หรือ No มเีสียงทายสูง ในภาษามอญกเ็ชนกนั แมแตตวัควบกลํ้า
หากพดูไมชดัจะทาํใหความหมายเปล่ียน ภาษามอญและภาษา
อังกฤษกเ็ปนเชนกนั ฉะนัน้คนทีพ่ดูภาษามอญได จะทําใหพดู
ภาษาอังกฤษซึง่เปนภาษาของโลกไดอยางชดัเจน

ยคุนีใ้คร ๆ  มกัจะพดูวาเปนยคุโลกาภิวัฒน ยคุแหงการ
ส่ือสารไรพรมแดน กระแสยคุนีรุ้นแรง มผีลกระทบตอวิถชีวิีตของ
คนทุกชาติพันธุโดยเฉพาะทางดานภาษา ซึ่งก็เปนความจริง
แตเราไมใชเหยือ่ ถาเรารูจกัปรับตวัใหเขากบัยคุ อะไรดกีรั็บไว
อะไรไมดกีไ็มรับ การปรับตวัใหทนักบัความเจริญกาวหนาทาง
ดานเทคโนโลยเีปนส่ิงทีด่ ีเปนความกาวหนาเราตองตามใหทนั
แตในขณะเดยีวกนักต็องไมลืมวาเราคอืใครมหีนาที ่มบีทบาท

กิตติพัฒน กับลูกชายช่ือ กอไผ (อะมอตุน)
ลูกและหลานชายของอาจารยเกษร

ตองทําอะไร เราคนไทยเชือ้สายมอญเรารักในหลวง รักแผนดนิ
ไทย ทําประโยชนใหสังคมประเทศชาต ิและพระศาสนา และ
ตองอนรัุกษความเปนมอญ “เกยีะกาวโปย โปยเตีย่ะเลีย่ะวี”่

ชาตพินัธุของเรามอียูทัง้สองแผนดนิทัง้ในแผนดนิมอญ
และในแผนดนิไทยเราตองรักษาไวใหวิญญาณบรรพชนไดชืน่
ชมลูกหลาน ไมตองเปนหวงการลมสลายของชาติพันธุมอญ
ทานจะไดมคีวามสุขอยูในสรวงสวรรคตลอดไป

หอพระไตรปฎกกลางน้ํา วัดโพธ์ิโสภาราม
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คตคิาํสอนเปนคาํส่ังสอนทีผู่เฒาผูแกในแตละทองถิน่ได
ยึดถือเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาํวัน และสอน
ลูกสอน หลานใหดํารงตนในทางที่ถูกตองตามจารีตประเพณี
ของบรรพชน คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดที่เปนประโยชน
สะทอนใหเหน็ถงึคติความเชือ่ ระบบความคดิ และวิถชีีวิตของ
กลุมชน ประยกุตใชไดกับทกุยุคทุกสมยั

k:iÕpjsjH dNnjmWY
(ดาบเจาะฮ แตะหฺนอนหมฺั่ว)

คําศัพท  k:iÕpj  (ดาบ) - หัว
sjH (เจาะฮ) - สิบ
dNnj (แตะหฺนอน) - ความคิด, โครงการ
mWY (หฺมั่ว) - หนึ่ง

ความหมาย   สิบหัว ความคิดเดียว
สํานวนนี้เลาตอ ๆ กันมาวา เปนสํานวนที่บรรพชน

มอญไดสาปแชงลูกหลานไว วาอยาใหพวกเขาเหลานัน้ รวมตวั
กันได แมนหากจะคิดการใดก็ตาม ก็อยาใหสําเร็จตามวัตถุ
ประสงค ใหมีความขัดแยงในดานความคิดระหวางกันตลอด
ไป ซึง่สะทอนใหเหน็วาคนมอญในยคุนั้นเกิดการแกงแยงแขง
ดกีัน ตางถอืทิฐ ิมานะเขาหากนั เกดิความแตกแยก ขาดความ
สามคัค ีกลมเกลียวปรองดองกนั ไรความเปนเอกภาพ นําไปสู
ความสูญส้ินชาติและแผนดิน ในที่สุด

k:iÕpjmWY yEun/>
(ดาบหมฺั่ว เหฺยอแหนฺ็ะบา)

คําศพัท k:iÕpj (ดาบ) - หัว
mWY (หฺมั่ว) - หนึ่ง
yEu (เหฺยอ) -เทิน

n (แหฺน็ะ) - ตะกรา,กระบุง
/> (บา) - สอง

ความหมาย   หัวเดียว เทินกระบุงสองใบ

เปนสํานวนหมายความถงึบคุคลทีก่ลับกลอก โลเล ทํา
ตนเขาดวยทั้งสองฝาย ไมมีอุดมคต ิไรอุดมการณ และจุดยืน
ทางไหนที่ตนไดรับประโยชนมากกวา ก็เอนเอียงไปทางนั้น
กระบุงเปนภาชนะสานดวยไมไผ สําหรับใสส่ิงของตาง ๆ คน
มอญจะ ไมถอืหรือหิว้ไปเหมอืนคนไทยแตจะเทนิไวบนหวัแทน
สํานวนนี้คลายสํานวนไทยวา นกสองหัว และหมาสองราง

k½cj\bmjltUtMaj t\majmcjqI
(บังปรฺอมแหล็ฺะเตาตะเมาะ ตอมเราะแหมฺงซอวย)

คําศพัท k½cj (บัง) - เรือ
\bmj (ปฺรอม) - ลม
ltU (แหฺล็ะเตา) - บน,ขางบน
tMaj (ตะเมาะ) - ภูเขา
t\maj (ตอมเราะ) - คนบา
mcj (แหฺมง) - รักษา, ดูแล, เฝา
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qI (ซอวย) - ศีล

ความหมาย   เรือลมบนภูเขา คนบารักษาศีล
เปนสํานวนหมายถงึ ใฝฝนถึงความมั่งม ีคดิคาดหรือ

หวังจะมหีรือจะเปนอะไรอยางเลิศลอย ซึง่ไมอาจเปนไปได  เรือ
เปนพาหนะสัญจรไปมาทางน้ํา ถาจะลมก็ลมในน้ํา และธรรม
ชาตจิติของคนบาไมนิง่ (วิกลจริต) เดีย๋วดเีดีย๋วราย ไมสามารถ
จะรักษาศีลใหคงอยูได สํานวนนี้คลายสํานวนไทยวา มั่งมีใน
ใจแลนใบบนบกและสรางวิมานในอากาศ ดังคํากลอนวา

ไมลงมือทํางานกอการกิจ
มัวแตคิดหลงเพอละเมอหา
สรางวิมานสวยสดงดงามตา
ตื่นข้ึนมาวิมานไหนไมเหน็มี

KepY>lPkEu\p, KM.YlPkEuTk,
(คะปวแหล็ฺะปะกอปฺระฮ คะมายแหฺล็ะปะกอทะกะฮ)

คําศัพท    KepY> (คะปว) - รัง
lP (แหฺล็ะปะ) - อยา
kEu (กอ) - ให
\p, (ปฺระฮ) - กระจัดกระจาย
KM.Y (คะมาย) - ฟองไข
Tk, (ทะกะฮ) - แตก

ความหมาย   รังอยาใหกระจัดกระจาย ไขอยาใหแตก
เปนสํานวนหมายถึง ใชวิธีนุมนวลในการแกปญหา

กระทาํอยางละมนุละมอม รูจกัผอนปรนเขาหากนั ใหคอย ๆ  ทํา
อยาใหเปนการรุนแรง กระทบกระเทอืนกนั รูจกัถนอมน้ําใจ ไม
ใหขุนเคืองกนั อยาใหใครตองเดือดรอนเสียหาย นัยวามาจาก
การเคล่ือนยายรังนก เวลาจะยายรังตองระมดัระวัง อยาใหเกดิ
ความเสียหายทัง้ตัวรังและไขที่อยูในรัง สํานวนนีค้ลายสํานวน
ไทยวา บัวไมใหช้ําน้ําไมใหขุน ดังคํากลอนวา

แกปญหาอยาใหใครเสียหาย
คอยคล่ีคลายพูดจาอยาหกัหาญ
เหมอืนเด็ดบวัอยาใหช้ําทาํรุกราน
น้ําในธารอยาใหเหน็ขุนเปนตม

g·cjkEu;.jK[iÕtjkEu;.j g·cjkEuSuK[iÕtjkEuSu
(กองกอดากจขฺยอดกอดากจ กองกอชุขฺยอดกอช)ุ

คําศัพท    g·cj (กอง) - กลา
kEu (กอ) - กับ,ตอ
;.j (ดากจ) - น้ํา
K[iÕtj (ขฺยอด) - ตาย
Su (ชุ) - ไม

ความหมาย   กลากับน้ําตายกับน้ํา กลากับไม ตายกับไม
เปนสํานวนหมายถงึ คนที่เชี่ยวชาญดานใดดานหนึ่ง

กลับไดรับภัยหรือความหายนะจากงานที่ตนเชีย่วชาญนั่นเอง
นัยวาคนที่มีวิถีชีวิตหรือดํารงชีพอยู กับน้ํา มักจะคิดหรือ
ประมาณวาตนรอบรูเกี่ยวกับน้ําในทุกกรณี ทําใหเกิดความ
ประมาทเลินเลอ ไดรับภัยอันตรายจากน้ํา เชนเดียวกับคนที่
ประมาณตนวาแกง กลาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไม สุดทายก็ไดรับ
ภัยจากส่ิงทีต่น คิดวารอบรูหรือเชีย่วชาญนัน่แหละ

gW·qwjgW·qLÕcj kLÕcj×UkemL.nj
(เกอะซอเกอะซะเลิญง เกฺลิญงหฺนูกอมโลน)

คําศัพท   gW· (เกอะ) - ได
qwj (ซอ) - ต่ํา
qLÕcj (ซะเลิญง) - สูง
kLÕcj (เกฺลิญง) - มา
×U (หฺนู) - จาก
kemL.nj (กอมโลน) - การงาน

ความหมาย   ไดสูงไดต่ํา มาจากการกระทํา
เปนสํานวนหมายถงึ การทีบ่คุคลจะไดดีหรือหาไมนัน้

จะเนือ่งมาจากงานทีต่นกระทํา คนทีข่ยนัหมัน่เพยีรเอาจริงเอา
จังตองานที่ทํา ยอมจะไดรับส่ิงตอบแทนที่ดี และจะประสบ
ความสําเร็จในสาขาอาชีพทีต่นทํานัน้ สวนคนที่เกยีจครานไม
รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย หรือละเลยหนาที่ขาด
การเอาใจใสตออาชพีการงานทีต่นทาํ กจ็ะประสบความสําเร็จ
ในชีวิตไดยาก คลายสํานวนไทยวา คาของคนอยูทีผ่ลของงาน
หมายความวา ผลของงานที่ปรากฏออกมาเปนตัวชี้บอก
คุณภาพของบุคคลนั้น ๆ
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ภาพบน: โรงทานอาหารมอญ “เปงซังกรานต” สามโคก จ.ปทุมธานี
ภาพลาง: ร้ิวขบวนแหโหนของชาวมอญคลองสิบสี่ หนองจอก กรุงเทพฯ

วัดอัมพวัน

วัดอัมพวันตั้งอยูเลขที ่๙๑ หมู ๑ ตําบลบางขันหมาก
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สังกัดคณะสงฆธรรมยุตินิกาย
พื้นที่วัดตั้งอยูริมแมน้ําลพบุรีทางดานทิศเหนือ และแวดลอม
ดวยหมูบานชาวมอญมาแตอดีต ชาวมอญบางขันหมากนี้
สันนิษฐานวาเปนชาวมอญที่สืบเชื้อสายกันมา ตั้งแตคร้ังกรุง
ศรีอยุธยา สืบเนื่องจากที่ชาวมอญจากเมืองมอญอพยพตาม
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเขามา หลังประกาศเอกราช ณ
เมืองแครง โดยมีพระมหาเถรคันฉองเปนผูชวยเหลือ คร้ังนั้น
สมเดจ็พระนเรศวรไดปนูบําเหนจ็แกขุนนางและพระสงฆมอญ

ขนานใหญ สวนทีเ่กีย่วของกบัชมุชนมอญบางขันหมาก จงัหวัด
ลพบุ รีนั้ น นาจะเห็นเดนชัดในสมัยสมเด็จพระนารายณ
ทีส่รางพระราชวังพระนารายณราชนเิวศนทีล่พบรีุ คงไดเกณฑ
ชาวมอญสวนหนึ่ งมากอเตาเผาอิฐสรางพระราชวัง และ
อาราธนาพระสงฆมอญมาดวย และยังสรางวัด “ตองปุ” ให
พระสงฆมอญจําพรรษา ทําหนาที่สวดพระปริตทําน้ํามนต
ตามอยางธรรมเนยีมมอญที่มมีาแตสมยัพระนเรศวร

อาจารยภูธร  ภูมธน เชือ่วาชาวมอญทีอ่พยพเขามา
ตัง้บานเรือนอยูในจงัหวัดลพบรีุนัน้ นาจะเปนมอญทีอ่พยพมา
จากชุมชนมอญอ่ืนอีกทอดหนึ่ง เชื่อวาเปนไปไดมากที่สุดคือ
มาจากทางใตคอื บานบางระกาํ และจากทศิตะวันตกคอื บาน
โพธิข์าวผอก ตําบลบางมนั อําเภอเมอืง จงัหวัดสิงหบรีุ เพราะ
มชีาวมอญทีบ่านบางขันหมากหลายคนระบเุชนนัน้ และชมุชน
มอญทั้ งสองแหงนี้ ลวนอยู ไมไกลจากบานบางขันหมาก
สามารถตดิตอกนัไดโดยสะดวกผานทางแมน้าํลพบรีุ

นกัวิจยัอีกทานหนึง่คอื ดร.จารุวรรณ  เบญจาทิกลุ
เชือ่วา ชาวมอญทีอ่พยพมาตัง้บานเรือนในจงัหวัดลพบรีุ เปน
มอญทีอ่พยพมาจากจงัหวัดปทมุธาน ี สมุทรปราการ  อยธุยา 
และสิงหบรีุ ตอนแรกจะตัง้บานเรือนอยูทีบ่ริเวณทาดนิเหนยีว ซึง่
อยูในตําบลโพธิเ์กาตน ตอมาจงึไดยายมาตัง้บานเรือนบริเวณ
บานบางคู หรือตําบลบางขันหมากในปจจบุนั

แตผู เขียนมีความเชื่อวา ชาวมอญลพบุรีสวนหนึ่ง
สืบเชือ้สายมาจากชาวมอญตัง้แตสมยัอยธุยาดงักลาว รวมกบั
ชาวมอญทีอ่พยพข้ึนไปจากเมอืงสามโคก จงัหวัดปทมุธาน ีซึง่มี
หลักฐานปรากฏ กลาวคือมีการติดตอคาขายโยงใยในระบบ
เครือญาตสืิบเนือ่งกนัมาจนถงึปจจบุนัหลายครอบครัว

สําหรับประวัติวัดอัมพวันนั้น คนเฒาคนแกของหมู
บานเลาวา สรางข้ึนในราวพุทธศักราช ๒๔๑๕ ไดรับพระราช
ทานวิสุงคามสีมาเมื่อปพทุธศักราช ๒๔๒๐ ตามตาํนานกลาว
กันวากรมชางในพระราชวังนารายณราชนิเวศน ไดใหควาญ
ชางนําชาง ไปเล้ียงยงัปาละเมาะใกลคลองตาสา หรือวัดกลาง
ในปจุบนั ตอมาปรากฏวามชีางเชอืกหนึง่ลมลง กรมชางไดนํา
หนงัชางเชอืกนัน้มาฟนเปนเชอืกขายไดเงนิประมาณ ๓๐ ตําลึง
และนาํเงนินัน้มาซือ้ทีส่วนมะมวงของชาวบานยานนัน้ จากนัน้
ไดชกัชวนชาวบานพรอมใจกนัสรางวัดข้ึนใหชือ่วา “วัดอัมพวัน”
ซึ่งแปลวา ปามะมวง นั่นเอง

นอกจากชือ่วัดอัมพวันแลว ยงัมชีาวบานเรียกขานชือ่
วัดไปตาง ๆ  กนัอีกหลายชือ่ ไดแก “วดัคางคาว” ดวยเหตทุีส่มยั

หอระฆังและหอกลอง โปรดสังเกตุหอกลอง
ที่มีรูปแบบศิลปะสถาปตยแบบมอญโบราณ
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กอนนั้นในเขตวัดอัมพวันมีคางคาวแมไกมาอาศัยอยู เปน
จํานวน มาก มีทหารและชาวบานมาลอบยิงไปทําอาหารอยู
เนือง ๆ หลวงปูทอกรัก อดีตเจาอาวาสวัดอัมพวันทราบเร่ือง
เกิดความเมตตาสงสารฝูงคางคาวเหลานั้น มีเร่ืองเลากันวา
หลวงปูทอกรักไดลงมาจากกฏิุเอามอืตบลงบนตนโพธิห์นาพระ
อุโบสถ ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของฝูงคางคาว เสมือนเปนการแผ
เมตตาจติคุมครองภยนัตรายแกฝูงคางคาว และหลังจากนัน้ก็
ไมมใีครสามารถทําอันตรายฝูงคางคาวดังกลาวอีกเลย แมแต
ปนกย็งิไมออก เร่ืองนีจ้ึงกลายเปนตํานานที่ผูคนกลาวขวัญถงึ
ความเมตตากรุณา ความเปนผูมีวิชาอาคมดานคงกระพัน
ชาตรี แคลวคลาดปลอดภัย สวนเร่ืองราวทีแ่ทจริงเปนประการ
ใดนัน้ไมมผูียนืยนั แตคาดวาสถานทีบ่ริเวณนัน้คงตองมฝูีงคาง
คาวอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ผูคนสัญจรผานไปมาจึงขนาน
นามวัดแหงนี้ตามสภาพที่พบเห็นเดนชัดวา “วัดคางคาว”

“วัดสุด” ก็เปนอีกชื่อหนึ่งที่หมายถึงวัดอัมพวัน ดวย
เหตทุีช่มุชนมอญบางขันหมากมชีาวมอญอาศยักนัอยูอยางหนา
แนน ประกอบกบัชาวมอญเปนผูที่มจีิตเปนกศุลยึดมัน่ในพระ
พุทธศาสนาอยางแรงกลา นิยมสรางวัดไวในบวรพุทธศาสนา
และใชเปนสถานทีท่าํพธิกีรรมทางศาสนา เปนทีศ่กึษาเลาเรียน
ของบตุรหลาน ชาวมอญบางขันหมากจงึไดรวมกนัสรางวัดข้ึน
ในชุมชนถึง ๔ แหงดวยกนั คอื วัดโพธิร์ะหตั วัดกลาง วัดอัพวัน
และวัดราษฎรศรัทธาธรรม ซึ่งวัดอัมพวันอยูใตสุดของตําบล
บางขันหมากใต ติดกับตําบลพรหมมาสตร ชาวบานจึงนิยม
เรียกวัดอัมพวันตามสําเนยีงมอญวา “เภ่ียฮะโม” สวนในภาษา
ไทยเรียกวา “วัดสุด” ตามภูมิประเทศนั่นเอง

“วัดสุสาน” เคยถูกใชเรียกวัดอัมพวันอยูในสมยัหนึ่ง
ดวยเหตทุีใ่นยคุหนึง่วัดอัมพวันปลูกสรางกฏิุสงฆแยกออกเปน
๒ หลังอยางชัดเจน เพราะอยูหางไกลกันมีปารกทึบคั่นกลาง
จงึดเูหมอืนแยกกนัเปน ๒ วัด คอื วัดนอก (ริมแมน้าํลพบรีุ) และ
วัดใน (อยูลึกเขามาจากริมแมน้ําติดปาชา) เนื่องจากสมัยนั้น
วัดอัมพวันปกครองโดยหลวงปูทอกรัก เจาอาวาส และยังมี
อาจารยแจะ ซึง่มพีรรษาใกลเคียงกับหลวงปูทอกรัก วิสัยของ
อาจารยแจะทานชอบสันโดษ จึงปลีกวิเวกไปปลูกกุฏิอยู
ขางปาชา ตอมาภายหลังมพีระสงฆยายไปอยูกับทานเพิ่มข้ึน
ในบรรดาพระสงฆทีไ่ปอยูกบัอาจารยแจะนัน้ มรูีปหนึง่ทีข้ึ่นชือ่
เร่ืองเมตตามหานิยม คือ พระอาจารยสวาง อมโร กิตติศัพท
เล่ืองลือในหมูชาวบาน มีลูกศิษยลูกหานับถือมากมาย ชาว
บานจงึแยกเรียกชือ่วัดอัมพวันออกเปน ๒ วัด เพือ่ความสะดวก
ในการเรียก สวนในการปกครองอยางเปนทางการนั้นยังคงมี

เหรียญมงคลหลวงปูทอกรัก วัดอัมพวัน

เพยีงวัดเดยีว
ตอมาทั้งพระอาจารยแจะ และ หลวงปูทอกรัก ได

มรณภาพลง พระอาจารยสวาง อมโร ดํารงตําแหนงเปนเจา
อาวาสวัดอัมพวัน แผวถางปลูกส่ิงกอสรางเสนาสนะตาง ๆ
เชื่อมกันระหวางหมูกุฏิสงฆทั้ง ๒ คณะ จนรวมเปนหมูเสนา
สนะสงฆ รวมกนัเปนวัดเดียวอยางชดัเจน

ลําดับเจาอาวาสที่ปกครองวัดมดีังนี้ คือ
๑. พระอาจารยเชียง ชนูปถัมภ
๒. พระอาจารยทอโหนด ไมทราบปเร่ิม - พ.ศ. ๒๔๔๕
๓. พระอุปชฌายทอกรัก สุวณฺณสาโร (ทอทอง) พ.ศ.

๒๔๔๕-๒๔๘๕
๔. พระครูอมรสมณคุณ (สวาง หมอบอก) พ.ศ.

๒๔๘๕-๒๕๒๐
๕. พระครูอมรสมณคุณ (สมควร รุมรามัญ) พ.ศ.

๒๕๒๐ - ปจจุบัน
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คณะสงฆรามัญในเมืองไทย
(ตอนที ่๓)

สวัสดทีานผูอานทกุทาน ผมจะเขียนตอจากฉบบัทีแ่ลว
โดยไมพดูพลามทําเพลงอะไรอีก เพือ่ทานผูอานจะไดรับแตเนือ้
หาไปมาก ๆ   โดยผมจะเขียนตอจากฉบบัทีแ่ลวเลยนะครับ

อนึง่ ในรัชกาลนี ้ มพีวกมอญอพยพเขามาคร้ังหนึง่ เมือ่
พ.ศ. ๒๓๑๗ ปรากฏตามพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถ
เลขาวา “ฝายพวกรามัญที่หนีพมานั้น พระยาเจง ตละเส้ียง
ตละเกล็บ กบัพระยากลางเมอืง ซึง่หนเีขามาคร้ังกรุงเกา พมาตี
กรุงได และไดตวักลับไป และสมงิรามญันายไพรทัง้ปวงพาครัว
เขามาทกุดานทกุทาง  ใหขาหลวงไปรับมาถงึพระนครพรอมกนั
แลวทรงพระกรุณาโปรดใหตัง้บานเรือนอยูแขวงเมอืงนนทบาง
เมอืงสามโคกบาง แตชายฉกรรจจดัได ๓,๐๐๐ โปรดใหหลวง
บําเรอศกัดิ ์คร้ังกรุงเกาเปนเชือ้รามญัใหเปนพระยารามญัวงศ
เรียกวาจกัรีมอญ ควบคมุกองมอญใหมทัง้ส้ิน และโปรดใหพระ
ราชทานตราภูมคิุมหามสรรพากรขนอนตลาดทัง้ปวง ใหคาขาย
ทํามาหากนิเปนสุข ถงึพ.ศ. ๒๓๕๗ ในรัชกาลที ่๒ โปรดใหตัง้
เมืองใหมพระราชทานชื่อวา เมืองนครเข่ือนขันธ ใหยายครัว
มอญเมอืงปทมุธานพีวกพระยาเจงมจีํานวนชายฉกรรจ ๓๐๐
คน ลงไปอยู ณ เมอืงนครเข่ือนขันธ (พระประแดง)

ยคุกรุงรัตนโกสนิทร
รัชกาลท่ี ๑

ในสมยัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกได
เสดจ็เถลิงถวัลยราชสมบตันิัน้ ประเทศไทยกําลังอยูในระหวาง
ภัยสงครามทัง้ทางพระราชอาณาจกัรและพทุธจกัร มคีวามเดอืด

รอน จลาจลตาง ๆ  เปนอันมาก พระองคจึงทรงรับภาระหนกัทัง้
สองฝาย ตองทรงรีบจดัการระงบัจลาจลและสงครามตาง ๆ  เพือ่
รักษาเอกราชของชาต ิและการคณะสงฆใหกลับเปนปกตเิรียบ
รอย มีการตรากฏพระสงฆ และรวมถึงการทําสังคายนาพระ
ไตรปฏก

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงเลาไวใน
หนงัสือตาํนานคณะสงฆวา  “พอพระองคไดเสวยราชย  กรี็บทรง
แกไขความวิปริตซึง่ไดเกดิข้ึน คร้ังกรุงธนบรีุใหกลับคนือยางเดมิ
คอืทรงตัง้สมเดจ็พระสังฆราชและพระราชาคณะ ซึง่พระเจากรุง
ธนบรีุถอดถอน เสียโดยหาความผิดมไิดใหเปนตาํแหนงเดมิ เปน
ตน และไดเปนพระธรุะทาํนุบํารุงสังฆมณฑลใหมั่นคงข้ึนกวา
แตกอน นอกจากจดัการสงฆมณฑล พระองคยงัทรงสถาปนา
พระอารามนอยใหญรวบรวมทาํสังคายนาพระไตรปฏก

สําหรับคณะสงฆรามัญนั้น ปรากฏตามพระราชพง
ศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที ่๑ วา เมือ่เร่ิมแรกสถาปนากรุง
นัน้พระราชาคณะฝายรามญัยงัไมม ีซึง่คงจะเนือ่งมาจากคณะ
สงฆรามญั กไ็ดรับความเสียหายอันเกดิจา กการจลาจลวุนวาย
ของบานเมอืงเชนเดยีวกบัคณะสงฆไทย ฉะนัน้ พระองคกท็รง
ตั้งพระเถระฝายไทยใหดํารงสมณศักดิต์าง ๆ ตามสมควรแก
คณุธรรมและไดทรงแสวงหาพระเถระฝายรามญัเพือ่อาราธนา
มาแตงตัง้ไวในฐานานศุกัดิอั์นสมควรตอไป และทรงไดพระเถระ
ฝายรามญัผูทรงพระธรรมวินยัมาตัง้เปนพระราชาคณะ ๓ รูป ดงั
ปรากฏในพระราชพงศาวดารวา

“อนึง่ พระราชาคณะฝาย รามญันัน้ยงัหาตวัมไิด จงึทรง
พระกรุณาใหจดัหาพระเถระฝาย รามญัซึง่รูพระวินยั ปริยตัไิด ๓
รูป ทรงตัง้เปน พระมหาสุเมธาจารย พระไตรสรณธชั พระสุเมธ
นอย เปนตน เมื่อสมเด็จ พระอนุชาธิราชทรงสรางวัดตองปุ
ข้ึนใหม  โปรดใหพระฆรามญัมาอยูวัดตองป ุและใหพระมหาสุเม
ธาจารยเปนเจาอาวาส  พระไตรสรณธชันัน้ มพีระราชโองการให
ไปอยูวัดบางหลวงเปน เจาคณะรามัญในแขวงเมืองนนทบุรี
และสามโคก พระสุเมธนอยนัน้  โปรดใหครองวัดบางยีเ่รือใน”
ตามความในพระราชพงศาวดารดงักลาวมานี ้แสดงใหเหน็วา
คณะสงฆรามญันัน้กไ็ดรับความอุปถมัภบาํรุงและฟนฟเูปนเหตุ
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ใหตั้งมั่นคงถาวรสืบมาจนทุกวันนี้นับตั้งแตแรกตั้งกรุงรัตน
โกสินทรแลว

สําหรับเจาคณะรองฝายรามญันัน้ มหีนึง่ตําแหนงคอื
พระคณุวงศ เดมิเปนพระราชาคณะสามญัตอมาในรัชกาลที ่๕
ยกข้ึนเปนเสมอชัน้เทพ และม ี๒ องค คอื พระคณุวงศ (สน) และ
พระคณุวงศ (จ)ู เจาอาวาสวัดปรมยัยกิาวาส ตามลําดบั

ในอธิบายคณะสงฆ และสมณศักดิ์ ของพระยา
พฤฒมธบิด ี(ออน) ไดแสดงรายนามพระราชาคณะฝายรามญัไว
๘  ชือ่  คอื

๑.พระคณุวงศ เดมิเปน พระกลูวงษ
๒.พระไตรสรณธชั
๓.พระอริยธชั
๔.พระธรรมวิสารท
๕.พระอุดมญาณ
๖.พระสุเมธนอย (ในรัชกาลที๑่) เปล่ียนเปน พระสุเมธ

มนุใีนรัชกาลที ่๕
๗.พระรามญัมนุ ี(ในรัชกาลที ่๔)
๘.พระรามญัมหาเถร (ในรัชกาลที ่๔)

รัชกาลท่ี ๒
ตอนกลางรัชกาลที ่๒ นี ้คือ พ.ศ. ๒๓๕๘ ไดมพีวก

มอญอพยพเขามาพึง่พระบรมโพธสิมภารคร้ังใหญ ดงัปรากฏ
ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที ่๒ วา “คร้ันถงึ
ปกนุ ศปัศก จุลศกัราช ๑๑๗๗  พ.ศ. ๒๓๕๘  พวกมอญทีเ่มอืง
เมาะตะมะถกูพมากดข่ีหนกัเขา จงึพรอมใจกนัจบักรมการพมา
ฆาเสีย  แลวพากนัอพยพครอบครัวเขามาในพระราชอาณาจกัร
เดนิเขามาทางเมอืงตากบาง เมอืงอุทยับาง แตโดยมากมาทาง
ดานพระเจดยีสามองค แขวงเมอืงกาญจนบุรี เมือ่ไดทราบขาว
วาครัวมอญอพยพเขามา จงึโปรดใหกรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล เสดจ็ข้ึนไปรับครัวมอญอยูทีเ่มอืงนนทบรีุ วัสดปุลูกสราง
บานเรือนและเสบยีงอาหารของพระราชทานข้ึนไปพรอมเสร็จ
ทางเมืองกาญจนบุรีโปรดใหสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟา
มงกฏุ พรอมเสนาบดชีัน้ผูใหญ ไดแก เจาฟากรมหลวงพทิกัษ
มนตรี คมุไพรพลและเสบยีงอาหารออก ไปรับครัวมอญทางหนึง่

ทางเมอืงตากนัน้โปรดใหพระยาอภัยภูธรทีส่มหุนายก เปนผูข้ึน
ไปรับ ครัวมอญมาถงึเมอืงนนทบรีุเมือ่ วันพธุ เดอืน ๙ แรม ๓ ค่าํ
ปกนุ จลุศกัราช ๑๑๗๗ พ.ศ. ๒๓๕๘ เปนจํานวน ๔๐,๐๐๐
คนเศษ โปรดใหตัง้ภูมลํิาเนาอยูแขวงเมอืงปทมุธานบีาง เมอืง
นนทบรีุบาง เมอืงนครเข่ือนขันธบาง สมงิสอดเบาทีเ่ปนหวัหนา
นัน้ทรงพระกรุณาโปรดใหตัง้เปนพระยารัตนจกัร ตวันายรามญั
ทีเ่ปนผูใหญมยีศอยูในเมอืงเดมิ กท็รงพระกรุณาโปรดตัง้ใหเปน
พระยาทกุคน”

นยัวาพวกมอญทีอ่พยพเขามาในประเทศไทยคร้ังนีม้ี
พระสงฆตดิตามเขามาดวยเปนจาํนวนมาก และคงเนือ่งมาจาก
เหตทุีม่พีระสงฆตดิตามเขามามากในคร้ังนีเ้อง จงึทาํใหเกดิมวัีด
รามญัข้ึน ทีเ่มอืงปทมุธานบีางเมอืงนครเข่ือนขันธ (พระประแดง)
บางหลายวัด และยงัคงอยูสืบมาจนทกุวันนี้

รัชกาลท่ี ๓
ในรัชกาลนี ้สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานภุาพ ทรง

กลาวไวในตํานานคณะสงฆวา “สวนการคณะสงฆ พระบาท
สมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหวั โปรดใหรวมพระอารามหลวง และ
วัดราษฏรในจงัหวัดกรุงเทพฯ โดยมากเขาเปนคณะหนึง่ตางหาก
เรียกวา คณะกลาง ข้ึนในกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
อธบิดสีงฆวัดพระเชตพุน คณะใหญจงึเปน ๔ คณะ คอื คณะ
เหนือ คณะใต คณะกลาง และคณะอรัญวาสี (ซึ่งยังคงมีแต
ตําแหนงเจาคณะ) มาแตนัน้ และในรัชกาลที ่๓ นัน้ ไดทรงทํานุ
บํารุงการเลาเรียนพระปริยตัธิรรม มคีวามรูเจริญข้ึนกวารัชกาล
กอน ๆ ประกอบดวยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา
อยูหวัทรงผนวชอยูตลอดรัชกาลที ่๓ พระองคเอาพระหฤทยัใส
ในการศกึษาธรรมวินยัในพระศาสนามาก จนไดเสดจ็เขาแปล
พระไตรปฏกเปนคร้ังแรกทีเ่จานายในราชตระกลู ไดเปนบาเรียน
ที่ปรากฏมาในพระราชพงศาวดาร และพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหวั ทรงตัง้พระสงฆธรรมยตุนิกิายข้ึนในรัชกาลที่
๓ นัน้ แตวัดธรรมยตุกินกิายโดยมากอยูในกรุงเทพฯ พระสงฆ
ธรรมยตุกินกิายจงึข้ึนในคณะกลาง ยงัมไิดแยกออกเปนคณะ
หนึง่ตางหาก”
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การคณะสงฆโดยทัว่ไปในรัชกาลที ่๓ นี ้ นบัวาเจริญ

รุงเรืองกวารัชกาลกอน ๆ  พระสงฆสามเณรกม็จีํานวนเพิม่มาก
ข้ึน ทัง้นีก้เ็นือ่งมาจากการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยู
หัวทรงเอาเปนพระราชธุระในเร่ืองการพระศาสนาเปนพิเศษ
ทรงพระราชศรัทธาปสาทะในพระศาสนาเปนอยางยิง่ สมเดจ็
กรมพระยาดาํรงราชานภุาพ ทรงเลาไวในตํานานการบอกพระ
ปริยตัธิรรมวา “เลากนัวาพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหวั
เสดจ็ลงตําหนกัแพทรงพระราชยานผานหนาพระมหาปราสาท
พอไดทรงสดบัเสียงพระภิกษสุามเณรแปลพระไตรปฏก ก็ทรง
ประสาทพระหตัถอนโุมทนาทกุคราวทีเ่สดจ็ผานไป ถงึสามเณรที่
เขามาเรียนหนงัสือจะคะนองบางกไ็มทรงถอืโทษ เลากนัวา คร้ัง
หนึง่สามเณร มาคอยเรียนหนงัสือเตะตะกรอกนัในชาลาพระ
ปราสาท เจาหนกังานหามปราม แลวนาํความข้ึนกราบทลู ดาํรัส
วา “เจากจูะเลนบางกช็างเจากเูถดิ”  คงจะเนือ่งมาจากการไดรับ
ทาํนบุาํรุงมาก และปลอยใหประพฤตติามอําเภอไปบางนีเ้องจงึ
ปรากฏวาพระสงฆประพฤตไิมสมควร

ในรัชกาลนี้ ปรากฏหลักฐานตามพระอธิบายของ
สมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรสวา “คณะ
รามญันัน้ รวมวัดทีพ่ระสงฆเปนรามญัเขาไวเชนเดยีวกบัคณะ
ธรรมยุต พระสุเมธาจารยเปนเจาคณะมีสมณศักดิ์สุดแตจะ
โปรดเสมอพระราชาคณะชัน้ธรรมเปนอยางสูง มคีาํกลาววา เดมิ
ข้ึนคณะกลาง ชรอยเพราะจดัชนะสงครามอันเปนวัดเจาคณะ
ข้ึนคณะนัน้ แตอันทีจ่ริงคงข้ึนแตวัดชนะสงครามกบัวัดในเมอืง
นครเข่ือนขันธ

รัชกาลท่ี ๔
ในรัชกาลนี ้การปกครองคณะสงฆกย็งัเปนไปตามแบบ

อยางคร้ังรัชกาลที ่๓ คอื คณะใหญ ๔ คณะ คอื คณะเหนอื คณะ
ใต คณะกลาง คณะอรัญวาสี  สําหรับความเปนไปของคณะสงฆ
รามญันัน้ ในรัชกาลนี ้ไมพบหลักฐานวา ไดมกีารเปล่ียนแปลงไป
อยางใดบาง แตปรากฏวาทรงตัง้ราชทนินามพระราชาคณะฝาย
รามญั ข้ึน ๒ ตาํแหนง คอื พระรามญัมนุ ี และพระรามญัมหาเถร

รัชกาลท่ี ๕

ในรัชกาลนี ้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั
ทรงสถาปนาพระเกยีรตยิศกรมหมืน่บวรรังษสุีริยพนัธุ  พระบรม
ราชอุปธยาจารย ข้ึนเปนพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระปวเรศ
วริยาลงกรณ  แมตําแหนงฐานานศุกัดิค์งตามเดมิ ควรเขาใจวา
เทยีบทีม่หาสังฆปรินายก เพราะไมไดทรงตัง้ สมเดจ็พระอริยวงศ
คตญาณ แตการคณะสงฆคงเปนอยางเดมิ

คร้ันตอมา พ.ศ. ๒๔๔๕  โปรดใหตัง้พระราชบญัญตัิ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ เนือ้ความตามพระราชบญัญตันิีใ้น
มาตรา ๓ วา ไมเกีย่วดวยนกิายสงฆ กจิและลัทธเิฉพาะในนกิาย
ใด ใหสังฆนายกนกิายนัน้บงัคบับญัชาวากลาวตอไปตามเดมิ
ในมาตรา ๔ ยกตําแหนง สมเดจ็พระราชาคณะ เจาคณะใหญ
๔ คอื คณะเหนอื คณะใต คณะธรรมยตุกิา คณะกลาง และพระ
ราชา คณะซึง่เปนเจาคณะรองทัง้ ๔ คณะนัน้เปนพระมหาเถระ
ทีท่รงปรึกษาในการพระศาสนา และการปกครองสงฆมณฑล
ทัว่ไป ใหพระมหาเถระทัง้ ๔ ตําแหนงนีป้ระชมุกนัเปนเถรสมา
คม ตดัสินกจิในสวนพระศาสนาสิทธิข์าด สวนการปกครองคณะ
สงฆ ไดจดัวางแบบอนโุลมตามวิธปีกครองพระราชอาณาจกัร
คอื มเีจาคณะมณฑล เจาคณะเมอืง เจาคณะแขวง และอธกิาร
หมวด โดยบงัคบับญัชาในมณฑลของตน

สวนคณะสงฆรามญันัน้ ในรัชกาลที ่๕ นี ้ไดเกดิม ี“พระ
รามญัธรรมยตุ”ิ ข้ึน โดยเกดิข้ึนทีม่ณฑลกรุงเกา ในสมยัทีพ่ระ
ธรรมราชานวัุตร (ตาย วารโณ)  วัดเสนาสนาราม เปนเจาคณะ
กรุงเกาเปนคร้ังแรก กลาวคอืเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๐ มพีระรามญับาง
สํานกั ไมพอใจการปกครองของเจาคณะฝายรามญั จงึไดหาทาง
หลีกออกจากปกครองของเจาคณะรามัญเสีย โดยการมาขอ
บวชแปลงเปนธรรมยตุและข้ึนอยูในปกครองธรรมยุต ดงัหลัก
ฐานปรากฏในลายพระหัตถของสมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชริญาณวโรรส วา  เมือ่กอนแตจดัการคณะมณฑล
พวกพระรามญัพากนัเหน็ไปวา เจาคณะรามญัประพฤตไิมเปน
ธรรมในพวกของตนเอง จงึหาทางหลบหนอีอกจากอํานาจ ทาง
หนกีค็อืเขาในหมูพระธรรมยตุกิา จงึเขาหาพระธรรมราชานวัุติ
(ตาย) ขอแปลงเปนพระธรรมยตุ

สําหรับตําแหนงเจาคณะใหญฝายรามัญนั้น เมื่อ
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.



29
๑๒๑  แลว  กค็งส้ินสภาพไปโดยพฤตนิยั เพราะ “วัดรามญัอยูใน
เขตเมืองใดคณะใดก็ข้ึนเมืองนั้นคณะนั้น คณะรามัญมีชื่อ
เหมอืนกนั” ดงักลาวแลว พระเถระรามญัทีไ่ดดํารงตําแหนงพระ
สุเมธาจารย บริหารธรรมขันธ รามญัสงฆฃณาธบิด ี ตาํแหนงเจา
คณะใหญฝายรามญั”  เปนองคสุดทายนัน้ คอื พระสุเมธาจารย
(ศรี)  เจาอาวาสวัดชนะสงคราม องคที ่๒  ซึง่ไดดํารงตําแหนง
นีม้าแตตนรัชกาลที ่๕ จนถงึมรณภาพเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๕ อันเปน
ปที ่๒ ในรัชกาลที ่๖  ตอแตนัน้มา  ไมพบหลักฐานวามพีระเถระ
รามญัรูปใดไดรับแตงตัง้ในตําแหนงนีอี้ก หรือหากจะมผูีใดรับ
แตงตัง้เปนพระราชาคณะที ่“พระสุเมธาจารย” ตอมากค็งจะไม
ไดเปน “รามัญสงฆฃณาธิบดีฯ ตําแหนงเจาคณะใหญฝาย
รามญั”  ดงัแตกอน

รัชกาลท่ี ๖
สําหรับคณะสงฆรามญั ในรัชกาลนี ้ไมมอีะไรเปล่ียน

แปลงมากนกั  และในยุคนีพ้ระสงฆรามญัไดลดจํานวนลงไป
มาก วัดรามญัสวนมากมกัจะมพีระสงฆไทยเขาไปอยูแทนทีพ่ระ สงฆรามัญและมีจํานวนมากกวาพระสงฆรามัญเกือบทั่วไป

ความจริงขอนีจ้ะพงึเหน็ไดจากความบางตอนในลายพระหตัถ
ของสมเดจ็สมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส วา  “ในเวลานี้
(พ.ศ. ๒๔๕๘)  วัดรามญัมพีระสงฆนอยลง วัดทีม่พีระมากกวา
๑๐ รูปมนีอย ไมมวัีดใดวัดหนึง่มถีงึ ๒๐ รูป” ภาวการณเชนนี้
เขาใจวาเร่ิมเปนมาตัง้แตตนรัชกาลที ่๔ แลว จะเหน็ไดจากความ
เปนไปของวัดชนะสงคราม ซึ่งเปนวัดรามัญที่เปนพระอาราม
หลวง และเปนที่สถิตของเจาคณะใหญฝายรามัญมาหลาย
องคเปนตวัอยาง ซึง่กไ็ดกลายเปนวัดพระสงฆไทยไป เพราะมี
พระสงฆไทยมากกวาพระสงฆรามญั ดงัทีส่มเดจ็พระมหาสมณ
เจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส ไดตรัสไวัในลายพระหตัถฉบบั
หนึ่งวา “วัดชนะสงครามเปนวัดรามัญมาหลายแผนดินแลว
ตางวาเอาเปนจริงพระรามญัไมมกีําลังพอทีจ่ะรักษาวัดใหเปน
พระรามญัอยูได มพีระไทยอยูมานานแลว จะถือวาเปนอาคนั
ตกุะไมได” ขออางทีเ่ถยีงไมไดคอื หมอมเจาพระศลีวราลังการ
(สอน) ในกรมหลวงจกัรเจษฏา ไดเคยเปนเจาอาวาสมาตลอด
พระชนมายขุอ งทาน อาคนัตกุะมาเปนเจาอาวาสไดอยางไร

เรียนรับใชทานผูอาน หมดหนากระดาษแลวครับ ฉบบั
หนาจะกลาวถงึรัชกาลที ่๗,๘ และ รัชกาลปจจุบนั ซึง่จะเปน

พระสเุมธาจารย (ศร)ี เจาคณะใหญฝายรามัญรปูสุดทาย

วัดชนะสงคราม

พระสเุมธาจารย (วอน) วัดปรมัยยกิาวาส จังหวดันนทบุรี
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กลับมาแลวครับ “ทาพระอาทิตย” คอลัมนรอนจาก
“ขาวสารมอญ” ยายจากกระถางใบเดมิลงแปลงดนิดําน้ําชุม
ตอจากนี้ “ทาพระอาทิตย” จะไดลงรากผลิใบอยางไมหยุดยั้ง
กลับมาทั้งทีตองมีอะไรด ีๆ มาฝากกันเชนเดิม ยังคงเกาะติด
ขาวสังคมทุกหนแหง มกีารปรับรูปแบบการนําเสนอบาง แตที่
ยังคงเดิมคือเผ็ด ๆ รอน ๆ อยางเคย

ฉบับนี้ พาไปเที่ ยว คลองมอญ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร กวาจะไปถงึเลนเอาลมแทบใส “...กยฺาจโธซัง
น่ีมันกทม.หรือ...บานผมอยู ตจว. ยังไปงายกวาน้ี...” แต
ก็หายเหนื่อยละครับ ผูคนยิ้มแยมแจมใส ยังรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีมอญเอาไวอยางด ีอากาศปลอดโปรง ในชุมชนยังมี
เรือพายเรือแจวใหเห็น เสียงมอญคุยกนัยังไมเงียบซะทเีดียว

ไปถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ตรงกับงาน “ตักบาตรพระ
รอย” ของชมุชนคลองมอญและคลองลําปลาทวิพอด ีชาวบาน
ออกมาทําบุญตักบาตรทางเรือกันเนอืงแนนทั้งสองฝงคลอง

ตกบายแขงขันเรือพายเรือแจวพืน้บาน จ้ํากันหนาวัด
สุทธาโภชน (วัดมอญ) ใครมีเรืออะไรก็เข็นกันออกมา แกเฒา
ลูกเด็กเล็กแดงไม เกี่ ยง ผัวงัดเมียวาด บางลําแม ผัวแจว
น้ําหมากกระเซน็ ลูกสะใภหนาแฉลมพายหวั ผลออกมาวาแพ
ไมทราบวากลับไปบานจะมปีญหาแมผัวลูกสะใภแบบในละคร
หรือเปลา หวังวาคงไมนะครับ ปหนาไดมารวมแขงกันอีก  #

ที่ เห็ นแตละคนพายกั นขอลําแข็งแรงทะมัดทะแมง ไม ใช อะไรหรอก
ก็เพราะน้ําทวมเขาไปเกือบถึงหวัเตยีง เลยมีโอกาสซอมพายกนันานนับเดือน
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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. พระสุวิชยชยั ผาสุวิชโย ๑,๐๐๐ บาท
     วัดใหมเจริญราษฎร คลองสิบส่ี
๔. ชมรมไทยรามญัคลองสิบส่ี ๑,๐๐๐ บาท
๕. นายสุภาพ ลือขจร ๑,๐๐๐ บาท
๖. นายบุญสง โคมลอย ๑,๐๐๐ บาท
๗. นายกิตติ วรกุลกิตติ ๑,๐๐๐ บาท
๘. นางทิพวรรณ โชคไพศาล ๑,๐๐๐ บาท
๙. นายไพรัตน จันทรแบบ ๕๐๐ บาท
๑๐. นายอนันต ใจเกษม ๕๐๐ บาท
๑๑. วาที ่ร.ต.รามัญ สาระพันธุ ๕๐๐ บาท
๑๒. นางกาญจนา ทองนิ่ม ๕๐๐ บาท
๑๓. อ.อําไพ มัฆมาน ๕๐๐ บาท
๑๔. นางชอบ กล่ินเกลา ๕๐๐ บาท
๑๕. นายจําเริญ สงวนวงศ ๕๐๐ บาท
๑๖. อ.สุฐาธรรม โตวงศ ๕๐๐ บาท
๑๗. นายปริญญา กุลปราการ ๕๐๐ บาท
๑๘. อ.จํานง แยมเกตุ ๕๐๐ บาท
๑๙. นายลี จุงาม ๒๐๐ บาท
                                      รวม     ๑๓,๒๐๐ บาท

คณะบรรณาธกิารขอกราบขอบพระคุณทุกทาน
ท่ีใหการสนับสนุนการจดัทําวารสารเสยีงรามัญอยางสงู

สนใจลงโฆษณาติดตอฝายโฆษณา ๐-๑๘๔๔-๖๔๑๕
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แกไขขอความ
เนือ่งจากวารสาร “เสียงรามญั” ฉบบัเดอืน ตลุาคม-

พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ลงจํานวนเงินบริจาคของนาย
ปริญญา กุลปราการ ผิดพลาดไป คือ ๓๐๐ บาท
ที่ถูกตองคือจํานวน ๕๐๐ บาท จึงกราบขออภัยมา ณ
ทีน่ี้ดวย

บรรณาธกิาร

เชญิชวน
ชาวไทยเชือ้สายมอญ

และลูกศิษยลูกหาที่เคารพรักหลวงพออุตตมะทกุทาน
เนื่องดวยในวันอาทิตยที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙

ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ
รวมกับ

ญาติโยมชาวไทยเชือ้สายมอญวัดบึงลาดสวาย
รวมกนัเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพหลวงพออุตตมะ
ณ ศาลาสวดศพ วัดวังกวิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี

โดยพรอมเพรียงกัน

ชมรมฯ จัดรถออกจากวัดชนะสงคราม
วันอาทิตยที ่๑๐ ธันวาคม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.
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เฉลยปญหาฉบับท่ีแลว (05)
คําตอบ: เจาจอมมารดาซอนกลิ่น

รายชื่อผูโชคด ี  :  คุณประยงค เสือจุย

ปญหาทายเลม (06)

@ ถามว า ประเพณี โยนบัวเปน
ประเพณีทองถ่ิน ของอําเภอและจังหวัด อะไร ?

สงคําตอบมาได จะเปน อีเมลล จดหมาย
ไปรษณียบัตร หรือสงดวยตนเองตามที่อยูดานใน
เหมอืนเดิมครับ

ของรางวัล  เปนเส้ือยืดลวดลายภาษามอญ
มีดวยกัน ๓ รางวัล หากมีผูตอบถูกมากกวา ๓ ทาน
จะใชวิธจีับสลาก และจะจัดสงของรางวัลถึงบาน

หมดเขตรับคําตอบ  ๑๐  ม.ค.  ๒๕๕๐

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

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

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

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

ใบสมัครสมาชิก
likjtN,a.tjducjtYelMcjprcj rmjq.cjmnj

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

 หลวงพออุตตมะ 
วัดวังกวิเวการาม  จังหวัดกาญจนบุรี


