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หงสทองเหนือลํานํ้าลพบุรี:
ในงานวันรําลึกชนชาติมอญ

“สิน้แผนดนิ แตไมสิน้ชาต”ิ คงใชไดดกีับชาวมอญ
เมืองไทยในวันนี้  เพราะแมชาวมอญไมมีแผนดินเอกราช
ปกครองตนเอง แตชนชาตเิจาของอารยธรรมสูงทีส่ั่งสมมานาน
นบัพนัปยงัคงประกาศตนเหนอืลุมน้ําลพบุรี เมือ่ยางกาวเขาสู
บริเวณงาน ส่ิงแรกทีเ่หน็เดนสะดดุตาคอืธงผาสีแดงทีม่รูีปหงส
ทองปลิวสะบัดอยูดื่นตาในวันรําลึกชนชาติมอญ คร้ังที่ ๖๐
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ชาวมอญรวมกันจัดข้ึนหมุน
เวียนเปล่ียนไปทกุปยงัชมุชนมอญตาง ๆ  ทัว่ประเทศ

ชนชาติมอญเปนชนชาติเกาแกที่สุดชนชาติหนึ่งใน
แถบภูมภิาคเอเชียอาคเนย เปนชนชาติผูรํ่ารวยอารยธรรม มี
ภาษาเปนของตนเอง ศลิปวัฒนธรรมประเพณตีาง ๆ  ของมอญ
ประณีตละเอียดออนสมเปนศาสตรชั้นสูง ไดแก วรรณกรรม

นาฏศลิปดนตรี สถาปตยกรรม การแตงกาย อาหาร อักษรภาษา
ลวนซมึแทรกอยูในศลิปวัฒนธรรมไทย แมแตเร่ืองศาสนา ดงัจะ
เหน็ไดวาชาวมอญเปนผูทีย่อมรับนบัถอืพทุธศาสนา โดยรับมา
จากอินเดยีกอนปรับปรุงใหเขากบัวิถชีวิีตของตน และสงผานมา
ยงัดนิแดนไทย เราจงึพบไดวาพทุธศาสนานกิายเถรวาทนัน้ไทย
เราไดรับอิทธพิลมาจากมอญ สอดคลองกบัส่ิงที ่ม.ร.ว.คกึฤทธิ์
ปราโมช ไดกลาวไวในคอลัมนซอยสวนพลูวา

“การท่ีคนมอญสามารถเขากนั
ไดดกีบัคนไทยน้ัน นอกจากสภาพแวด
ลอมของไทยและมอญคลายกนั รูปราง
หนาตาผิวพรรณนิสัยใจคอละมายกัน
นอกจากน้ันแลวยังเปนเพราะวาศิลป
วัฒนธรรมของไทยสวนหน่ึง เปนสิ่งท่ี
คนมอญเคยท้ิงเอาไวใหน่ันเอง อีกท้ัง
คนมอญยงัเขามามบีทบาท รับราชการ
ในระดบัสงูอยูในสงัคมไทย และแมแต
สถาบันกษัตริย ก็ยังมีสายเลือดมอญ
ผสมกลมกลนือยูมใิชนอย”
ในการจัดงานวันรําลึกชนชาติมอญ ถือกําเนดิข้ึนมา

จากชาวมอญในประเทศพมา จดัข้ึนเปนคร้ังแรกภายหลังจาก
พมาไดรับเอกราชจากอังกฤษเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๑ ชนชาตหิลัก ๆ
ในพมาทีเ่คยตอสูเรียกรองเอกราชรวมกนัมาไดมกีารประชมุกนั
ทีเ่มอืงปางโหลง รัฐฉานของไทใหญ ตกลงทีจ่ะอยูรวมกนัระยะ
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หนึ่งกอน หลังจากนั้นหากกลุมใดตองการแยกตัวออกไปเปน
ประเทศเอกราชกส็ามารถกระทาํได แตหลังจากผูนาํในการตอสู

เรียกรองเอกราช คอืนายพลอองซาน บดิาของนางอองซานซจูี
ชนะการเลือกตั้งเขามาอยางทวมทน ไดถูกลอบสังหารในที่
ประชมุคณะรัฐมนตรี จากนัน้นายพลอูนไุดข้ึนเปนนายกรัฐมนตรี
และตอมาถูกนายพลเนวินยึดอํานาจเขามาปกครองประเทศ
ดวยระบบเผดจ็การทหาร รัฐบาลทหารพมาไดฉีก “สนธสัิญญา
ปางโหลง” ทิง้ ทําใหชาตพินัธุตาง ๆ  ตองเขาปาจบัอาวุธ จดัตัง้
กองกําลังทัง้ตอสูเรียกรองเอกราชและปองกนัตวัเองจากการถกู
รัฐบาลทหารกระทาํย่าํย ีจากนัน้มากลุมชาตพินัธุเหลานีจ้งึไดมี
การจดังานวันชาตขิองตนเองข้ึนนบัแตนัน้มาเปนประจําทกุป

การจดังานวันรําลึกชนชาติมอญนัน้ ชาวมอญยดึเอา
วันแรม ๑ ค่าํ เดอืน ๓ เปนการรําลึกถงึวันแรกสรางกรุงหงสาวดี
เมือ่ พ.ศ. ๑๑๑๖ เมือ่คร้ังทีอ่าณาจกัรมอญยงัรุงเรือง ชาวมอญ
ในเมอืงพมาเรียกวา “วนัชาตมิอญ” เพราะพวกเขายงัยดึถือ
อุดมการณทางการเมอืงในการเรียกรองเอกราชอธปิไตยคนืจาก
พมา จงึตองการปลูกฝงใหชาวมอญในพมาทกุคนไดตระหนกัถงึ
ความรักชาติพันธุ แตแมวาชาวมอญในเมืองไทยจะไดรับเอา
แนวคดิของการจดังานนีม้าจากชาวมอญในเมอืงพมา ทวาวัตถุ
ประสงคและเปาหมายไดถกูคล่ีคลายลงไปเปน “วนัรําลกึชน
ชาติมอญ” นอกจากเพื่อความสบายใจของรัฐไทยในอันทีจ่ะ
รักษาความสัมพนัธระหวางประเทศกบัพมาแลว ชาวมอญสวน

ลูกทุงมอญบางขันหมาก และ ลูกทุงมอญกระทุมมืด  ในค่ําคืน
วันเสาร ทามกลางผูชมมอญทองถิ่น และมอญบานไกล

นายสวัุฒน ตันตพัิฒน ผูวาราชการจงัหวัดลพบุรี ประธานในพธีิ
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ใหญหางไกลจากความรับรูของการสูญเสียบานเสียเมอืงอยาง
เชนบรรพชนในอดตี ทัง้เกรงวาจะถกูมองไปในทางทีเ่ปนปฏิปกษ
ตอรัฐไทย มชีาวมอญในเมอืงไทยจาํนวนนอยมากทีย่ังยึดถอื
อุดมการณเฉกเชนบรรพชนในอดตีดงัชาวมอญในเมอืงพมา แม
จะมไิดเปนภัยตอรัฐไทยแตอยางใด แตการแสดงออกกก็ระทาํได
เพยีงแตการจัดงานรําลึกถงึคืนวันที่ไมมทีางหวนคืน แมไมได
กระหายทวงคนืแผนดนิ แตกโ็หยหาอดตี ตองการพบปะสังสรรค
เชือ่มความสามคัค ีอนรัุกษฟนฟวัูฒนธรรมประเพณ ีภาษา และ
เอกลักษณของชาตพินัธุมอญเอาไว

ในปนีช้มรมเยาวชนมอญกรุงเทพ รวมกบัชาวไทยเชือ้
สายมอญจากทัว่ประเทศรวมกนัจดัข้ึน โดยมวัีดอัมพวัน ตําบล
บางขันหมาก อําเภอเมอืง จงัหวัดลพบรีุ รับเปนเจาภาพในปนี้
ซึง่ตรงกบัวันเสารอาทติยที ่๓-๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ ชาวไทยเชือ้
สายมอญจากทัว่ประเทศทกุลุมน้าํกวา ๒๐ จงัหวัด รวมทัง้ชาว
มอญจากเมืองพมาที่เขามาทํางานในเมืองไทยยานใกลเคียง
ตางเดนิทางมารวมงานกนัอุนหนาฝาคั่ง และแมแตผูทีม่ารวม
งานยังนาสนใจ เพราะลวนแลวแตมาจากหลากหลายชุมชน
แตงกายดวยชุดมอญแบบฉบับของทองถิ่นตนที่มีเอกลักษณ
ผิดแผกแตกตางกนัไป ทัง้ผานุงผาหม สไบบาง ผมมวยประดบั
ลูกปด แซมดอกไมหอม งามชืน่ของสตรี ฟากบรุุษสวมโสรงหรือ

ผาลอยชาย เขากบัเส้ือสีสด พาดผาขาวมาผืนงาม ภายในงานจงึ
เต็มไปดวยสีสันแลดูเหมือนนิทรรศการมีชีวิต แถมดวยเสียง

บอนสะบาหนุมสาว (สะบาดีด) จากชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ
บานไรเจริญผล (B.gU เพี่ยกู) จังหวัดสมุทรสาคร

รําซอมอญ (รําทะแยมอญ)  เยาวชนมอญโรงเรียนวัดอัมพวนั ขับรอง
โดยนางปทมา ขําดี และวงดนตรีซอมอญนายบุญกรี บางขันหมาก
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สนทนาภาษามอญระงมไปทัง้งาน
ในวันเสารชวงเชามเีพยีงนทิรรศการภาพถาย ศลิปวัตถุ

และการออกรานจําหนายสินคาพืน้บานมอญจากหลากหลาย
ชมุชน ทัง้ของกนิของทีร่ะลึก สวนอาหารการกนิทานเจาอาวาส
วัดอัมพวันเปดโรงครัวเล้ียงตัง้แตเชาจนดกึไมเคยวางเวน ผูคน
ทยอยเดนิทางมาถงึทกัทายสนทนากนัเซง็แซ เมือ่แดดรมลมตก
เวทกีารแสดงจงึเร่ิมข้ึนพรอมกนั เนนการมหรสพร่ืนเริง ศลิปะ
การแสดงการละเลนครบเคร่ืองทีห่าชมยาก เร่ิมดวยการแสดง
มอญรําของเจาภาพบางขันหมาก รําซอมอญ ตามดวยลูกทุง
มอญบางขันหมาก ลูกทุงมอญกระทุมมืด (ชุมชนรอยตอ
จ.นนทบรีุ และ จ.นครปฐม) และทะแยมอญคณะหงสฟารามญั
จากบานบางกระดี ่เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพฯ งานนีท้ัง้ผูชมและ
ผูแสดงสนกุสนานรวมกนัจนดกึดืน่จงึไดลาจากกนั แยกยายบาน
ใครบานมนั เตรียมตวัรับมอืงานใหญวันรุงข้ึน บางบานเตรียม
ปรุงอาหารเล้ียงโรงทานวันพรุง เสียงตําน้าํพริกลอดจากในครัว
ดงัมาถงึลานวัด ผูทีไ่มมหีนาทีรั่บผิดชอบและชาวมอญบานไกล
กลุมใหญพากนัคางคนืทีวั่ด จบักลุมสนทนากนัจนฟาสาง

เชาวันอาทิตยเสียงเพลงทะแยมอญปลุกชาวบาง
ขันหมากและคนบานไกลตื่นแตตีหา กรรมการจัดงานประจํา
หนาที่ ชาวบานที่จองโรงทานอาหารขนขาวของมาจัดเตรียม
หงุหาอาหารคาวหวานรอรับผูกําลังเดนิทางมากวา ๕๐ โรงทาน

ตางลงแรงและมาดวยใจ แขงขันกนัทัง้รสชาตอิาหาร การดงึดดู
ผูคนใหเขามาชมิ บางโรงทานมดีนตรีมอญ การแสดงฟอนรํา
เรียกคนผานไปมา ใหเขาไปรวมรํารายและชมิอาหารในโรงทาน
ของตน

เมื่อไดเวลา ร้ิวขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญจากทุก
ชมุชน นําหนาดวยกลองยาวและวงซอมอญ ธงมอญ หงสทอง
ภาพวาดพระเจาราชาธริาช เดนิหนาสูปะรําพธิ ีประธานชมรม
เยาวชนมอญกรุงเทพกลาวรายงาน ผูวาราชการจงัหวัดลพบรีุ
กลาวเปดงาน ทําพิธีชักธงตะขาบ (โหน) ข้ึนสูยอดเสาหงส
ชมการแสดงมอญรํา และเดินชมนิทรรศการประวัติศาสตร
วิถชีวิีตมอญ โดยแตงชดุมอญเลนสะบา เปนทีป่ระทบัใจแกชาว
ไทยเชือ้สายมอญจากทัว่ประเทศ ซึง่สะบาวงดงัมาจากชมุชน
บานไรเจริญผล จ.สมทุรสาคร เปนสะบาหนุมสาว ๑๕ คู พรอม
วงมโหรีทะแยมอญขับกลอมตลอดรายการ

จากนัน้เปนพธิสีงฆดานบนศาลา อันนบัเปนหวัใจของ
งาน เปนการทาํบญุอุทศิกุศลแดบรรพชนมอญ พระสงฆสวด
มนตมอญ ระหวางพระสงฆฉันภัตตาหารเพลมปีาฐกถาพเิศษ
เร่ือง “มอญมติใิหม” โดย อาจารยภูธร ภูมะธน อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และดาํรงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบนัการเรียนรูแหงชาต ิจบแลวทําพธิบีงัสุกลุแดบรรพชนผู
ลวงลับ รับถวายกองผาปาจากชุมชนมอญทั้งหลาย ประธาน

พระครูอมรสมณคุณ เจาอาวาสวัดอัมพวัน กําลังทําพิธีชักผาปา
ท่ีชาวไทยเชือ้สายมอญจากท่ัวประเทศรวมจดัมารวมเพือ่ทําบุญอุทิศกศุล
แดบรรพชนมอญ

ชาวไทยเช้ื อสายมอญ ร วมประเคนภั ตตาหารคาวหวานแด
พระภิกษุสงฆและสามเณร
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ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพกลาวสดดุบีรรพชนมอญ มอบรางวัล
แตงกายอนุรักษมอญดีเดนประเภทตาง ๆ หลังทานขาวกัน
อ่ิมหนําสําราญแลวเวทกีารแสดงตาง ๆ  เร่ิมข้ึนอีกคร้ังโดยพรอม
เพรียงกนั ผูชมลนหลาม เปนการบงัคบัใหผูแสดงตองแสดงกนั
อยางตอเนื่องจนบายคลอย ทั้งสนุกสนานและเหนื่อยออนไป
ตาม ๆ กนั

บายแกพธิกีารลวนจบส้ิน งานมหรสพลาโรง เหลือแต
เวทชีาวบาน จบักลุมรองรํากบัวงเคร่ืองไฟ บางจบักลุมพดูคยุ
บรรยากาศงานทีเ่พิง่จบลงอยางตรึงตาตรึงใจ บางปดกวาดเกบ็
ขาวของเขาที ่เหลือไวแตความอ่ิมเอมทีไ่มรูเลือน เมือ่ชาวมอญ
จากทกุสารทศิและชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพจากไป ปลอยทิง้
ความทรงจํา ความหวังในวันนีเ้อาไวเบือ้งหลัง ไดแตหวังวาส่ิงที่
เดก็เล็กลูกหลานชาวมอญบางขันหมากไดพบเหน็ ในงานคร้ังนี้
จะชวยใหพวกเขาไดคดิ ลุกข้ึนมาสืบทอดลมหายใจความเปน
มอญเอาไวไมใหขาดหวง แตจะยาวนานมัน่คงเพยีงใดนัน้เกนิ
คาดเดา ข้ึนอยูกับสํานกึรักชาตพินัธุสวนบุคคลทีม่อิาจบงัคับ
หรือจางวานกนัไดé

ขบวนแหของชาวไทยเชือ้สายมอญจากชมุชนตาง ๆ  ในงานวนัรําลกึชนชาติ
มอญ คร้ังท่ี ๖๐ ประจําป ๒๕๕๐ ณ วดัอัมพวนั อําเภอเมือง จังหวดัลพบุรี

ผูมารวมงานวนัรําลกึชนชาตมิอญ เดนิชมและชมิอาหารตามโรงทานสอง
ฟากฝงถนนท่ีมีมากกวา ๕๐ โรง
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รายรับ

ที่ รายการ     บาท
๑. สมาชิกบริจาคงานหลวงพออุตตมะ ๑๒ ธ.ค. ๔๙ ๕,๕๒๐
๒. สภาวัฒนธรรม อ.บานโปง จ.ราชบรีุ บํารุงนิทรรศการ ๑,๕๐๐
๓. คาสมัครสมาชิกชมรมฯใหม ๑๖ ทาน x ๑๐๐ ๑,๖๐๐
๔. คาสมัครสมาชิกใหมวารสาร  ๓๑ ทาน  x  ๒๐๐ ๖,๒๐๐
๕. ตออายุสมาชิกวารสารเสียงรามัญ ๓๖ ทาน  x ๒๐๐ ๗,๒๐๐
๖. ตออายุสมาชิกชมรมฯ ๑๕ ทาน  x ๑๐๐ ๑,๕๐๐
๗ ยอดบริจาคพิมพวารสารเสียงรามัญ (๒ เดือน) ๑๙,๒๐๐
๘. ยอดจําหนายสต๊ิกเกอรรูปหงส ๖๒ แผน x ๒๐ ๑,๒๔๐
๗. ยอดจําหนายโสรง ๒๕ ผืน x ๒๘๐ ๗,๐๐๐
๘. ยอดจําหนายเหรียญชมรมฯ ๒๒๐ เหรียญ x ๑๐๐ ๒๒,๐๐๐
๙. ยอดจําหนายเส้ือยืด ๕๑ ตัว x ๑๕๐ ๗,๖๕๐
๑๐. ยอดจําหนายเทปเพลงมอญ ๑๖ ตลับ x ๘๐ ๑,๒๘๐
๑๑. ยอดจําหนายหนังสือ “ตนทางฯ” ๖๐ เลม x ๒๒๐ ๑๓,๒๐๐
๑๒. ยอดจําหนายวารสาร “เสียงรามัญ” ๔๓ เลม x ๓๐ ๑,๒๙๐
๑๓. ยอดจําหนายลูกปดประดับผม ๑๕  พวง x ๑๕๐ ๒,๒๕๐
๑๔. ยอดจําหนายพวงกุญแจรูปหงส (นายบญุสงบริจาค) ๑,๕๖๕
๑๕. ยอดจําหนาย VCD. ทะแยมอญ ๕๕ ตลับ x ๑๐๐ ๕,๕๐๐
๑๖. ยอดผาปาเพื่อบรรพชนมอญ ๕๕,๖๙๑

- บานคงคาราม (สาย อ.โสภณนไิชยโยค) ๕,๕๐๐
- บานกระทุมมืด (สาย อ.สุทนิ รักการ) ๔,๗๔๐
- คลองมอญ (สายผูใหญรามัญ สาระพนัธุ) ๑๔,๒๐๐
- ปทุมธาน ี(สายนายบญุสง โคมลอย, ไพรัตน จันทรแบบ, อ.รัตตา
  ชลายนนาวิน) ๘,๘๗๐
- บานเสากระโดง จ.อยุธยา (สาย อ.สุทัศน) ๕,๒๐๐
- คลองสิบส่ี หนองจอก (สาย อ.ทวี แกนดํา) ๔,๕๐๐
- บานโปง จ.ราชบุรี (สาย อ.อําไพ มัฆมาน) ๒,๑๑๐
- คลองสอง มีนบรีุ (สายนายจําเริญ สงวนวงศ) ๑๐,๕๗๑

๑๗. ยอดทําบุญบังสุกุลบรรพชนมอญ ๑๓,๙๑๐
๑๘. เด็กชายภทัรพล เด็กหญิงชนาภา รัตนวรรณ ๑,๕๐๐
๑๙. พลเรือโทเลิศ ญาณนนท, พ.ญ.บุญย่ิง ภมรศิริ ๔๐๐
๒๐. พระมหาจรูญ ญาณจารี ๑,๐๐๐
๒๑. สมรักษ หงสาวดี (lWITwj) และครอบครัว ๒,๐๐๐
๒๒. นายสุภาพ ลือขจร และครอบครัว ๓,๐๐๐
๒๓. นักศึกษามอญบางกระด่ี ๔,๒๐๐
๒๔. นายปริญญา กุลปราการ ๕๐๐
๒๕. นายจําเริญ สงวนวงศ ๕๐๐
๒๖. นางสังวาลย มะโนดุลย ๑,๐๒๐
๒๗. พระสนิท ฐานรโต ๒๐๐
๒๘. นายนเรนทร ฤทธิเรือง ๕๐๐
๒๙. ชุมชนมอญบานเกา จ.อทุยัธาน ี(สาย ร.อ.เสริม นยิม) ๑,๑๐๐
๓๐. นายประเสริฐ ขันทอง ๕๐๐

รายรบั-รายจายงานวันรําลกึชนชาติมอญ ครัง้ที ่60 ***(รวมรายรบัรายจายประจาํเดอืนธันวาคม-มกราคม)
-----------------------------------------------------------------------------

๓๑. ผูไมประสงคออกนาม (๓ ราย+ไมพบช่ือผูบริจาค) ๓,๔๒๐

รวมรายรับทั้งส้ิน     ๑๙๒,๐๓๖     บาท

รายจาย
ที่ รายการ     บาท
๑. เจาภาพงานสวดพระอภิธรรมศพหลวงพออุตตมะ ๑๐,๐๐๐
๒. คาถายเอกสารใบรับบริจาคเงินชวยงาน ๕๐๐
๓. คาถายเอกสาร จม. เชิญประชุม ผาปาบรรพชนมอญ ๓๒๐
๔. คาถายเอกสารใบสมัครสมาชิกเสียงรามัญ, ใบเตือน ๑๐๐
๕. คาจัดพิมพวารสารเสียงรามัญ (๕๐๐ ฉบับ ปกสี) ๑๒,๐๐๐
๖. คารถไปเปนเจาภาพสวดศพหลวงพออุตตมะ สังขละบรีุ ๒,๐๐๐
๗. คาสงวารสารถึงสมาชิก ๑,๘๒๕
๘. ซองบรรจุ ส.ค.ส. ๑,๐๐๐ ซอง ๕๐๐
๙. คาจัดสง ส.ค.ส. ถึงสมาชิก ๒,๕๕๐
๑๐. โปสเตอรงานวันรําลึกชนชาติ ๕๐๐ แผน ๗,๕๐๐
๑๑. คาจัดสงเอกสารงานวันรําลึกชนชาติ ๒๔๐

(EMS. ลงทะเบียน ถึงสมาชิก วิทยากร ส่ือมวลชน)
๑๒. สูจิบัตรงานวันรําลึกชนชาติมอญ แจกส่ือมวลชน ๓๐ ชุด ๗๕๐
๑๓. เคร่ืองเขยีน (แมกซ กระดาษ ปากกา สี กาว เชือก ริบบิน้) ๗๔๑
๑๔. โลหรางวัลแตงการอนุรักษมอญดีเดน ๔ รางวัล ๑,๐๐๐
๑๕. หนงัสือทีร่ะลึก ประธานเปดงาน วิทยากรปาฐกถา ๑,๑๐๐
๑๖. กลองบรรจุเหรียญชมรมฯ ๕๐๐ กลอง ๒,๕๐๐
๑๗. หนงัสือตนทางจากมะละแหมง ๑๐๐ เลม ๑๔,๔๐๐
๑๘. คาจางผูกผา ๒,๐๐๐
๑๙. คาจัดดอกไมในงาน ๓,๐๐๐
๒๐. คาเชาเวที ๒ เวที ๗,๐๐๐
๒๑. คาตอบแทนวงทะแยมอญ สะบาบอน จ.สมุทรสาคร ๑๖,๐๐๐
๒๒. คาตอบแทนวงดนตรีมอญกระทุมมืด ๑๔,๐๐๐
๒๓. คาตอบแทน อ.พ.ป.ร. (ดูแลความปลอดภยั) ๒,๖๐๐
๒๔. คาเชาเคร่ืองไฟ ๓,๕๐๐
๒๕. ปายผาไวนีล (ฉากบนเวท)ี ๘,๐๐๐
๒๖. คาจัดทํา VCD. ทะแยมอญ (จําหนาย) ๒,๘๐๐
๒๗. คาถายเอกสารใบบังสุกุล ๒๕๐
๒๘. คาเทปคาสเซท วงดนตรีกระทุมมืดฝากขาย ๑,๐๐๐
๒๙. ลูกปดประดับผม ๑,๔๐๐
๓๐. บํารุงคาน้ําคาไฟ วัดอมัพวัน ๑๐,๐๐๐
๓๑. ถุงพลาสติกใสของ, ถานกลองดิจิตอล ๔๒๐
๓๒. เสาหงส-ธงตะขาบ ของชํารวยประธานเปดงาน ๖๐๐

รวมรายจายทั้งส้ิน     ๑๓๐,๕๙๖     บาท
คงเหลือรายรับทั้งส้ิน     ๖๔,๔๔๐     บาท
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“ แ ร ง ง า น พ ม า ”

อคตทิางชาตพินัธุท่ีคนมอญตองเผชิญ

สุกญัญา เบาเนดิ

จงัหวัดสมทุรสาครเปนจงัหวัดทีม่แีรงงานจากประเทศ
พมาเขามาทํางานมากที่สุดในประเทศไทย แรงงานเหลานั้น
ประกอบดวยกลุมชาตพินัธุตางๆ โดยเฉพาะกลุมชาตพินัธุมอญ
มจีํานวนมากทีสุ่ดถงึรอยละ ๗๐ นอกเหนอืจากนัน้อีกรอยละ
๓๐ เปนกลุมชาติพนัธุอ่ืน ๆ เชน กะเหร่ียง  ทวาย คะฉ่ิน คะยา
ไทใหญ  ปะหลอง และพมา 1  สาเหตทุีม่จีาํนวนแรงงานขามชาติ
เปนกลุมชาติพันธุมอญมากที่สุดนั้น เปนเพราะบริเวณพื้นที่
ตนทางของการอพยพมาจากเขตรัฐมอญ (Mon State) คือ
จงัหวัดมะละแหมง  จังหวัดสะเทมิ  และบริเวณพืน้ทีอ่ื่น ๆ ใน
ภาคพะโค ภาคตะนาวศรี เขตรัฐกะเหร่ียงทีม่คีนมอญอาศยัอยู
อยางหนาแนน ซึง่อยูในเขตภาคตะวันออกของประเทศพมาและ
มพีรมแดนตดิกบัประเทศไทย 2 จงึงายแกการอพยพเดนิทางขาม

เขตแดนระหวางประเทศเขามา และอาจกลาวไดวาคนมอญนัน้
นาจะเดนิทางมาจากทกุ ๆ  พืน้ทีท่ีม่คีนมอญอาศยัอยู

ปจจบุนัจงัหวัดสมทุรสาครจงึมคีนมอญจากเมอืงมอญ
(ประเทศพมา) จํานวนหลายแสนคน ถงึแมจะเปนการลักลอบ
เขาเมอืงโดยผิดกฎหมาย แตทางการไทยกผ็อนผันอนญุาตให
ทาํงานได  คนมอญสามารถทาํงานในสถานประกอบการตาง  ๆ
เชน ทํางานอาชพีกรรมกรในกจิการประมง  กจิการตอเนือ่งจาก
ประมงทะเล งานกอสราง เกษตร คนรับใชในบาน เปนตน แต
โดยสวนใหญ แรงงานจะทาํงานอยูในกจิการตอเนือ่งจากประมง
ทะเล อาทเิชน งานแกะกุง แลปลา ตมหอย โรงน้ําแข็ง ทัง้ใน
โรงงานขนาดใหญ กลาง เล็ก (ลง) เปนหลัก จะอาศยัอยูตามที่
พกั หอพกั คอนโด  และมแีรงงานจาํนวนหนึง่อาศยัอยูในโรงงาน
อุตสาหกรรม 3

แรงงานจากประเทศพมาไมวาจะเปนกลุมชาตพินัธุใด
เมือ่เขามาทาํงานในประเทศไทยจงึถกูมองวาเปน “แรงงานพมา”
และเปน “คนพมา” ตามสัญชาติของประเทศตนทาง ดเูหมอืน
จะไมมีอะไรยุงยากซับซอนและที่ผานมาก็จบอยูเพียงเทานี้
แตทวาการนิยามตวัตนผานความเปนสัญชาตนิัน้บางคร้ังก็ไม
เพยีงพอตอการทีบ่อกวาคน ๆ นัน้เปนใคร โดยเฉพาะผูคนใน
ประเทศพมา เพราะดวยเงื่อนไขทางดานการเมือง ตลอดจน
กระบวนการสรางชาติของพมาที่ไมสามารถหลอมรวมกลุม
ชาตพินัธุเปนหนึง่เดียวได  ทําใหกลุมชาตพินัธุตาง ๆ พยายาม
แยกตวัเปนอิสระจากพมา กลุมชาตพินัธุตาง ๆ  นัน้ไดสรางสํานกึ
ความเปนชนชาติข้ึนแทนที่สํานึกความเปนชาติพมา กลุม
ชาตพินัธุมอญกเ็ชนกนั พวกเขาจงึเรียกตวัเองวา “มอญ”  และมา
จาก “เมอืงมอญ” และไมปรารถนาใหใคร  ๆ  เรียกวา “คนพมา”
ถงึแมวาในระดบัการรับรูของผูคน หนวยงานของรัฐ และองคกร
พฒันาเอกชน (NGOs) ทีป่ฏิสัมพนัธใกลชดิกบัแรงงานจะทราบ
วาเปนคนมอญ แตกเ็ปนเพยีง “มอญพมา” เทานัน้ ซึง่ไมงายนกั
ทีแ่ยกแยะไดวามอญกบัพมาแตกตางกนัอยางไร โดยเฉพาะผูที่
ไมไดสนใจภูมหิลังทางประวัติศาสตรและการเมอืงในประเทศ
พมา มากไปกวานัน้คอืเมือ่พวกเขาตกอยูในสภาพ “แรงงานขาม
ชาต”ิ หรือ “แรงงานตางดาว” จงึไมคอยมใีครสนใจเร่ืองเหลานี้
จงึเหมารวมวา “มอญพมา” เปนพวกเดยีวกนั ดงันัน้เมือ่เขามา
อยูในประเทศไทย คนมอญจากเมอืงมอญจงึตองเผชญิกบัอคติ
ทางชาตพินัธุทีม่ตีอคําวา “พมา” อยางไมตองสงสัย

อคติทางชาติพันธุ เปนสาเหตุสําคัญที่นําไปสูการ
ละเมดิสิทธมินษุยชนของแรงงานดานตาง ๆ   เชน

๑)  การถกูขูดรีดจากนายหนาระหวางลอบเขาประเทศงานทําบุญวัดโคก
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๒) ตองเผชญิกบัสภาพการทาํงานทีเ่ลวราย
๓) การถกูทํารายรางกายและลวงละเมดิทางเพศ
๔) ความรุนแรงจากเจาหนาทีรั่ฐ
ทั้งส่ีขอลวนมีสาเหตุมาจากอคติทางชาติพันธุที่มีตอ

แรงงานขามชาต  โิดยเฉพาะ “แรงงานพมา” ซึง่มกีารสรางและ
ผลิตซ้ําผานส่ือหรือกลไกตาง ๆ ในสังคมเพือ่ตอกย้ําใหเหน็วา
แรงงานขามชาตเิหลานีเ้ปนอันตรายตอความมัน่คงของรัฐ ตอง
ทําการควบคมุอยางจริงจงั แรงงานขามชาตเิหลานีเ้ขามาแยง
งานแรงงานไทยตองไลออกไปใหหมด ทัง้ทีแ่รงงานเหลานีเ้ขามา
ทาํงาน “3 ส.” (สุดเส่ียง สกปรก แสนลําบาก)  เปนลักษณะงานที่
แรงงานไทยสวนใหญไมทํากนั 4

แนวคดิและการผลิตซ้าํทาํใหสังคมไทยสรางภาพความ
หวาดระแวง คิดวาแรงงานขามชาติเปนตัวอันตรายนากลัว
แรงงานเองตองคอยหลบ ๆ  ซอน ๆ  ดวยเกรงวาจะถกูจบักมุ ทํา
ราย สภาพการณเหลานีถ้กูสรางเปนภาพมายาทีก่ดทบัใหสังคม
ไทยหวาดระแวงแรงงานขามชาต ิ เกดิเปนคําถามสําคญัวาใน
ฐานะมนษุยทีอ่ยูรวมพรมแดนตดิตอกนั จะดํารงสถานภาพของ
มติรภาพและสันตสุิขตอกนัไดอยางไร ในเมือ่ตางหวาดระแวง
ปราศจากความไววางใจตอกนัและกนั

ในชวงที่ผานมาส่ิงหนึ่งที่ เกิดข้ึนตอเนื่องจากเร่ือง
แรงงานขามชาตกิ็คอื สังคมทีด่ํารงอยูดวยความกลัว เราถกูทํา
ใหกลัวซึง่กนัและกนั คนไทยกลัวแรงงานพมา กลัววาพวกเขา
เหลานัน้จะมาทาํรายตนเอง กลัวพวกเขาเหลานัน้จะกอเหตรุาย
กับคนรอบขางของตนเอง ในขณะเดยีวกันแรงงานขามชาตกิ็
กลัวคนไทยจะมาทาํรายพวกเขา กลัวคนไทยจะแจงความจบั
พวกเขา กลัวการถกูเจาหนาทีท่ํารายพวกเขา กลัวนายจางจะ
ทํารายพวกเขา กลัวการถูกสงกลับไปสูความไมปลอดภัยใน
ประเทศของตนเอง ความกลัวเหลานีไ้มใชเกดิข้ึนโดยธรรมชาติ
เปนความกลัวทีถ่กูสรางข้ึนจากการรับรูผานส่ือตาง ๆ ไมวาจะ
เปนการบอกเลา การนาํเสนอขาว การประชาสัมพนัธโดยรัฐ จาก
การศึกษาและรวมถึงจากการไมรู เชน เรากลัวเพราะเราไม
สามารถส่ือสารกบัพวกเขาได ซึง่กอใหเกิดฐานคตทิีเ่ปนลบตอ
อีกฝายหนึง่ และสังคมไดผลิตซ้าํฐานคตเิหลานีค้ร้ังแลวคร้ังเลา
จนกลายเปนความปกต ิความเคยชนิ และสุดทายกลายเปนเร่ือง
ธรรมชาตขิองใครหลายคนไป

การดํารงอยูของ “สังคมแหงความกลัว” นี้เองที่ชวย
เสริมสรางใหความรุนแรงทางกายภาพ เกดิข้ึนซ้าํแลวซ้าํเลา ทํา
ใหการกดข่ีขูดรีดคนขามชาตเิหลานีเ้กดิข้ึนเหมอืนเปนเร่ืองปกติ
จนกระทัง่กลายเปนแนวนโยบาย แนวปฏิบตัขิองรัฐ และกลาย
เปนความชอบธรรมใหแกความรุนแรง ในรูปแบบตาง ๆ  ไป การ

ตักบาตรเทโว วัดศิริมงคล
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สรางความรุนแรงผาน “ความเปนอ่ืน” ใหแรงงานขามชาตผิาน
เทคนคิอํานาจของ “ความเปนรัฐชาต”ิ 5

แรงงานตางดาวลนมหาชัย
ทองถิน่หวัน่ “พมายดึเมือง”

(หนงัสือพมิพ คมชัดลึก วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙)

ชมรมกํานันผู ใหญ บ าน จ .สมุ ทรสาคร หว่ั น
“พมายดึเมอืง” แฉมเีหตวิุวาทบอย หามไมฟง ตอง “ยงิปนขู”
เพือ่ใหหยดุตกีนั ระบทุัง้ แรงงานเถ่ือน-ถกูกฎหมายมปีระมาณ
๑ แสนคน ความตองการ “แรงงานไรฝมอื” เพื่อทํางานใน
อุตสาหกรรม และภาคธรุกจิบริการทําใหบรรดาผูประกอบการ
ตองพึง่พา “แรงงานตางดาว” มากข้ึนทุกขณะ อันเนือ่งมาจาก
เหตผุลเร่ืองการขาดแคลนแรงงานชาวไทย ซึง่มรีะดบัฝมอืและ
การศกึษาเพิม่มากข้ึน รวมทัง้เหตผุลเร่ืองคาจาง ซึง่นบัวาถกูกวา
แรงงานไทยหลายเทา จึงทําใหแรงงานตางดาวจากประเทศ
เพือ่นบาน หล่ังไหลเขาประเทศไทยอยางไมหยดุหยอน เฉพาะที่
จ.สมทุรสาคร ซึง่เปนแหลงประมงสําคญัของประเทศกม็แีรงงาน
ตางดาว โดยเฉพาะชาวพมาหล่ังไหลเขามาทาํงาน และกลาย
เปน “ประชากรแฝง” เกอืบเทา ๆ  กบัประชากรทัง้จงัหวัด !!!

ดวยปริมาณประชากรแฝงมากขนาดนี้จึงกอใหเกิด
ปญหาตามมามากมายทัง้ปญหาสังคมและอาชญากรรมตาง ๆ
เชน ฆาปาดคอชงิทรัพยนายจาง, การคายาเสพตดิ และการ
ทะเลาะวิวาท ฯลฯ

ความเปนหวงเปนใยดงักลาวสะทอนผานการเปดเผย
จาก นายสมบตั ิศริิพงษเวคนิ ประธานชมรมกาํนนัผูใหญบาน
อ.กระทุมแบน จ.สมทุรสาคร ซึ่งกลาวกลางทีป่ระชมุสัมมนา
โครงการประชมุเชงิปฏิบตักิาร เร่ือง “บทบาทของชมุชนกบัการ
อํานวยความยตุธิรรมและสรางสันตสุิขในชมุชน” อันเปนการ
อบรมรวมกันระหวางสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยตุธิรรม กระทรวงยตุธิรรม รวมกบัสภาวัฒนธรรมทองถิน่ ชมรม
กํานนัผูใหญบาน และผูนําชมุชน อ.กระทุมแบน จ.สมทุรสาคร
เมือ่วันที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

นายสมบตั ิเลาวา ทกุวันนีน้าวิตกกบัความมัน่คงของ
บานเมืองเปนอยางมาก เพราะแรงงานตางดาวที่หล่ังไหลมา
ทํางานในบานเรามจีํานวนมาก ทัง้ทีถ่กูและไมถกูกฎหมาย แต
ส่ิงทีน่าเปนหวงมากกวาการทํารายตอยตธีรรมดา คอื “ปญหา
ความมัน่คง” ซึง่มทีทีาวาจะเปนปญหาหนกัอกในอนาคต

เอาแคมปีญหาทะเลาะวิวาทธรรมดา ฝายปกครองก็
แทบ “เอาไมอยู” เพราะแรงงานตางดาวมปีริมาณ พอ ๆ  กบัคน
ไทย แถมเวลาไปเจรจาใหเลิกแลวตอกนัก็ไมฟงกันเลยแมแต
นอย จึงตองใชวิธี “ยิงปนขู” เทานั้นถึงจะพอหยุดยั้งความ
เหิมเกริมไปไดบาง...ไมงัน้อาจโดน “สหบาทา” เอางาย ๆ

ขณะที ่นายสงวน ปานบานเกล็ด หรือ “กาํนนัชยั” แหง
ต.หนองนกไข อ.กระทุมแบน จ.สมทุรสาคร กก็ลาวดวยความ
วิตกวา วันดีคืนดีแรงงานเหลานี้อาจลุกฮือ รวมตัวกัน “ยึด
ประเทศ” กเ็ปนได

“เมือ่ไมนานมานีเ้คยมแีรงงานพมานาํเคร่ืองขยายเสียง
ข้ึนรถปกอัพแลวประกาศเปนภาษาพมาเพือ่ปลุกระดมแรงงาน
ดวยกนัใหสูกบัคนไทยทีเ่คยมเีร่ืองทะเลาะวิวาทกนัมากอน แถม
ยงันํายาเสพตดิเขามามอมเมาคนไทย เพราะคนตางดาวเหลานี้
รูดถีงึพษิภัยของมนัเปนอยางด ีพวกเขาจงึไมเสพ แตจะนาํมาให
คนไทยเสพเพือ่บอนทาํลายความมัน่คง” กาํนนัชยั กลาวกระตุน
เตอืน

“เหิมเกริม” กนัขนาดนี ้จงึไมใชเร่ืองนาประหลาดใจที่
ฝายปกครองในพื้นที่อดเปนหวงเปนใยตามประสาคนไทย
“เลอืดรักชาต ิ” ไมได...

ทวา พล.ต.ต.สุชพี หนนูาง ผบก.ภ.จว.สมทุรสาคร กใ็ห
ความมัน่ใจวา เจาหนาทีไ่ดเขมงวดกวดขันเร่ืองแรงงานตางดาว
อยูแลว โดยเฉพาะปญหาดานอาชญากรรม ขณะนีม้แีรงงาน
ตางดาวทั้งทีข้ึ่นทะเบยีนและยังไมไดข้ึนทะเบยีนประมาณ ๑
แสนคน

สวนมาตรการ “คุมเขม” ปญหาอาชญากรรม ซึง่อาจ
เกดิจากแรงงานตางดาวในพืน้ที ่มดีงันี้

๑) หลังเวลา ๒๐.๐๐ น. จะไมใหมกีารออกนอกพืน้ที่
โดยไมมเีหตอัุนควร

๒) การตัง้จดุตรวจอาวุธและบตัรแรงงานตางดาวเปน
ประจาํทกุวัน

สวนมาตรการดานความมัน่คงนัน้ นายธรีะบลูย โพบคุดี
ผูวาราชการจงัหวัดสมทุรสาคร กลาวถงึมาตรการปองกนัปญหา
ดงักลาววา ทางจงัหวัดมมีาตรการเชงิรุก โดยรวมมอืกบัฝาย ตาํรวจ



12
จัดสายตรวจและสายลับออกตรวจตราตามจุดลอแหลม
หรือสถานทีท่ีม่แีรงงานตางดาวอาศยัอยูโดยตลอด

ผูวาฯ สมทุรสาคร ใหความมัน่ใจวา แผนการปองกนั
ดังกลาวจะมกีารประชมุรวมกนัทุกเดือน และมแีผนไวรองรับ
หลายรูปแบบ จงึไมตองกงัวลกบัเร่ือง แรงงานตางดาวยดึเมอืง
และขอใหมั่นใจวาเหตุการณเชนนี้จะไมเกิดข้ึน และเราคงไม
ปลอยใหคนชาตอ่ืินมารุกรานบานเราอยางแนนอน

“มาตรการปองกนัความมัน่คงของบานเมอืงตองไดรับ
การรวมมอืจากทุกฝายใหชวยกันสอดสองดแูล หากพบส่ิงผิด
ปกตหิรือไมเหมาะสม ใหแจงเบาะแสกบัเจาหนาที ่ทีเ่กีย่วของ
ไดเลย สวนกํานนัผูใหญบานกอ็ยูในสังกดัฝายปกครองอยูแลว
สามารถดาํเนนิการไดเลย หากกาํลังไมพอกส็ามารถแจงใหสวน
กลางทราบทนัท”ี  ผูวาฯ สมทุรสาคร กลาวกระตุนจติสํานกึของ
ทกุคน

จากการนําเสนอหวัขอขาวและเนือ้หาของส่ือหนงัสือ
พมิพขางตนคอืผลิตผลของอคตทิางชาติพนัธุทีม่ตีอ “แรงงาน
พมา” ที่ถกูตอกย้ําผานส่ือและวิธคีดิของเจาหนาที่และหนวย
งานในภาครัฐ ทัง้ ๆ  ทีส่ื่อและผูใหสัมภาษณนัน้ไมรูเลยวา ตวัตน

ทีแ่ทจริงของแรงงานพมาเหลาเปนใครกนัแน   ดงันัน้เมือ่พดูถงึ
แรงงานพมา จงึมกีารเลือกถอยคําเชน  “แรงงานเถ่ือน”  “แรง
งานไรฝมอื”  “ประชากรแฝง”  “พมายดึเมอืง” “ลกุฮอืขึน้
ยดึประเทศ”  “คนชาตอ่ืินมารุกรานบานเรา” มคีวามรูสึกที่
รุนแรงตอง “คุมเขม” “ยิงปนขู” แรงงานพมาที ่ “เหิมเกริม”
ตองโดน “สหบาทา” ถอยคําทั้งหมดทั้งมวลเหลานี้เปนการ
สะทอน ความรูสึกลึก ๆ  ของความรุนแรงในระดบัตวับคุคล และ
องคกรผานความเปนชาตนิยิม (Nationalism) ของคนไทยทีจ่ะ
ตองม ี“เลอืดรักชาต”ิ เปนอุดมการณทางการเมอืง ทีถ่กูสราง
ข้ึนภายใตกระบวนการสรางชาต ิมาตัง้แตยคุทีไ่ทยตองเผชญิกบั
การคกุคามของลัทธลิาอาณานคิมจากตางชาต ิทีย่งัคงหยัง่ราก
ฝงลึกอยูในความรูสึกของผูคนในสังคมตราบจนปจจบุนั เมือ่มนั
ถกูนาํไปเชือ่มโยงเขากบั “คนไทย” “รัฐ (ประเทศ) ไทย” ทําให
วาทกรรมดงักลาวไมไดปฏิบตักิารแคในระดบัพืน้ทีท่ีค่วบคมุคน
กลุมนีไ้ว แตลงลึกในระดบัของตวับคุคลทีท่าํใหไมวาใครกต็ามที่
เปนแรงงานขามชาติ โดยเฉพาะแรงงานขามชาติที่มาจาก
ประเทศพมา กลายเปนบคุคลอันตราย บคุคลทีต่องผลักดนักลับ
ประเทศ

จึงเปนเร่ื องที่ น าเห็ นใจคนมอญจากเมืองมอญ
ทีถ่กูสังคมไทยนยิามวาเปน “แรงงานพมา” เพราะความไมเขา ใจ

หองเชา ชุมชนมหาชัยนเิวศน
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ถงึตวัตนทีแ่ทจริง มองแควาเปนพลเมอืงของประเทศพมา และ
ถือสัญชาติพมา จะวาไปแลวคนมอญจากเมืองมอญก็
เปรียบเสมือน “หนีเสือปะจระเข” ดานหนึ่งก็คือการอพยพ
ความยากลําบากในประเทศพมาทั้งจากปญหาทางการเมือง
และสภาพเศรษฐกจิตกต่าํจงึตองจาํใจจากญาตพิีน่องเดนิทาง
เส่ียงภัยเดินทางมาเมืองไทยเพื่อหางานทําเพื่อตนเองและ
ครอบครัวทีอ่ยูขางหลังไดมชีวิีตทีด่ข้ึีน สวนอีกดานหนึง่กต็องมา
เผชญิความรุนแรง และการละเมดิสิทธมินษุยชนของแรงงาน
ทีเ่กดิจากอคตขิองสังคมไทยทีม่องวาพวกเขาเปน “คนพมา” ทัง้
ๆ ทีไ่มมคีนมอญคนไหนตองการจะใหเปนอยางนัน้

คนมอญจากเมอืงมอญนัน้ม ีภาษา หนงัสือ วัฒนธรรม
ประเพณ ี และสํานกึทางชาตพินัธุ ตางจากกลุมชาตพิมาอยาง
ส้ินเชิง เนื่องดวยภูมิหลังทางประวัติศาสตรและการเมืองเปน
สําคญั คนมอญนยิามตวัเองวา “ชนชาต”ิ ในขณะทีรั่ฐบาลพมา
พยายามทาํใหเปน “ชนกลุมนอย” คนมอญมคีวามภูมใิจในการ
มีอารยะธรรมที่ยิ่งใหญในอดีตและการมีอยูของอาณาจักร
หงสาวดี คือ “ชาติมอญ” ซึง่มคีวามหมายวา “มาตภูุม”ิ อัน
ศกัดิสิ์ทธิ ์ รวมทัง้การดิน้รนตอสูเพือ่เรียกรองสิทธใินการปกครอง
ตนเองจากพมา  พรอมกบัถกูปลูกฝงมาดวยอุดมการณชาตนิยิม
และการปฏิเสธความเปนพมา   ถงึแมวาคนมอญจากเมอืงมอญ
(ประเทศพมา) จะถอืสัญชาตพิมา แตในความรูสึกนัน้พวกเขา
กลับไมไดสํานกึในความเปนชาตพิมาเลย

คนมอญนั้นเปนชนชาตทิีม่คีวามใกลชดิผูกพนักับคน
ไทยมาตัง้แตอดีต ทัง้ทางสายเลือดและวัฒนธรรม จนกระทัง่
ความเปนมอญไดหลอมรวมเปนสวนหนึง่ของความเปนไทยใน
ปจจบุนั และเหนอืส่ิงอ่ืนใดคนมอญในประเทศพมากบัคนมอญ

เมืองไทยซึ่ งกลายเปนคนไทยเชื้ อสายมอญไปแลวนั้ นมี
บรรพบรุุษรวมกนั

 จงึเปนทีป่ระจกัษชดัแลววาผูคนทีถ่กูทางการเรียกวา
“แรงงานตางดาว” หรือ “แรงขามชาต”ิ จากประเทศพมาใน
จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่อ่ืนในประเทศไทยสวนมากเปน
“คนมอญ” เพราะเมือ่เปรียบเทยีบสัดสวนแลวชนชาตพิมานัน้มี
นอยมาก  และถงึเวลาแลวหรือยงัทีผู่คน ส่ือมวลชนหนวยงาน
องคกรตาง ๆ  ใ นสังคมไทยตองทาํความเขาใจตอตวัตนแรงงาน
ขามชาตจิากประเทศพมาใหถกูตอง  อยาใหความไมรูและอคติ
ทางชาติพันธุตอคําวา “พมา” ที่หยุดอยู แคเพียง “ศัตรู”
“มงึมาเผาก”ู  หรือ “สงครามไทยรบพมา” ทีถ่กูกลาวถึงอยู
ตลอด มาบดบังความเขาใจตัวตนที่แทจริงของแรงงานขาม
ชาตจิากประเทศพมาทีเ่ขามาทาํงานในประเทศไทย

เชงิอรรถ

1สมพงค สระแกว, (๒๕๔๘), แรงงานขามชาติสมุทรสาครกับ
สภาพการณ การดํารงอยู การบริหารคุมครอง ในมิติมุมมองของสังคม
ไทยดานความม่ันคงของมนุษย, (เครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรง
งาน) เอกสารอดัสําเนา หนา ๓.

2 สําหรับดินแดนทางภาคตะวันตกของพมา เชน รัฐคะฉ่ิน
รัฐฉ่ิน รัฐอาระกัน ภาฃซาเกียง และภาคมากะวี จะอพยพเขาไปเปนแรง
งานที่ประเทศอินเดียและบังคลาเทศมากกวาที่จะมาประเทศไทย

3สมพงค  สระแกว, (๒๕๔๘), แรงงานขามชาติกับปญหาดาน
สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร, (เครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน LPN) เอกสารอดัสําเนา หนา ๑.

4อดิศร เกิดมงคล และ บุษยรัตน กาญจนดิษฐ, แรงงาน
ตางดาวชาวพมาและความรุนแรงปญหาแรงงานพมา และ มายาคติ
ความเปนชาติไทย แหลงที่มา www.midnightuniv.org.

5เร่ืองเดียวกัน.

ศูนยพัฒนาภมิูปญญามอญ วัดบางหญาแพรก

http://www.midnightuniv.org
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พระอะเฟาะ: เทพกวีของชาวมอญ
(ตอนที ่๖)

เมฆสร: มงกุฎแหงความงามของบทกวี

ไมมหีลักฐานชดัเจนวา  เร่ือง เมฆสร หรือ เมฆทตู ฉบบั
ภาษามอญนีไ้ดแตงข้ึนเมือ่ใด  แตจากขอความบางตอนในเร่ือง
ทาํใหเราสันนษิฐานไดวา พระอะเฟาะนาจะไดแตงเร่ืองนีข้ณะที่
ทานยงัหนุมแนน ทานมปีระสบการณการแตงวรรณกรรมเร่ือง อ่ืน
ๆ มากอนแลว และสังคมรอบขางขณะนั้นมีความสงบสุข
พอที่ ธรรมกวีหนุ ม จะมี โอกาสได ใช เวลาศึกษาคนควา
วรรณกรรมสันสกฤต แลวรังสรรคใหเปนเร่ืองราวแหงความรัก
ดวยบทกวีทีง่ดงามยิง่ วรรณกรรมเร่ืองนี ้แมเนือ้เร่ืองจริง ๆ  จะมี
ไมมากนกั แตส่ิงทีม่ากคอืบทพรรณนาเปรียบเทยีบ ทีสื่บเนือ่ง
จากความงาม ความรัก และความทกุข อันเกดิจากความรักทีไ่ม

สมหวัง เร่ืองราวสวนใหญมบีรรยากาศของความทกุข แตฉากที่
แสดงถึง ความสุขสมหวังของมาฆเทพกบันางวิชชลุดาก็มอียู
บาง แมไมมากแตกด็สูมจริง และถอยคาํตาง ๆ  ทีพ่รรณนาความ
กก็อปรดวยอุปมาโวหารทีไ่พเราะคมคาย ซึง่หากไมปรากฏชือ่ผู
แตงอยูที่ทายเร่ือง ก็ยากจะเชื่อวางานชิ้นนั้น ๆ เปนงาน
วรรณกรรมของธรรมกวีหนุมแหงกรุงหงสาวด ีทีอุ่ทศิทัง้ชวิีตให
แกสมณเพศ

ผูอานทีส่นใจบทพรรณนาความงามของนางในวรรณ
คดแีบบฉบบัของไทย เชนเร่ืองรามเกยีรติ ์และ อิเหนา เมือ่มา
อานเร่ืองเมฆสร คงจะแปลกใจทีเ่หน็ความคลายคลึงกนัในการ
พรรณนาความงามในวรรณคด ี ๒  ชาต ิคอืวรรณคดแีบบฉบบั
ของไทยสมยัตนรัตนโกสินทร กบัเร่ืองเมฆสรของพระอะเฟาะ
ซึ่งนาจะแตงกอนหนาวรรณคดีทั้ง ๒ เร่ืองนี้ไมนานนัก พระ
อะเฟาะไดพรรณนาความงามและเปรียบเทยีบความงามของ
นาง ตัง้แตศรีษะจรดปลายเทา เชือ่มโยงกบัส่ิงทีเ่หน็วางามใน
ธรรมชาต ิ  เชน เปรียบสีผมกบัสีของปกแมลงทบั เปรียบใบหนา
กบัดวงจนัทร แกมกบัจนัทรวันเพญ็ เปรียบดวงตาดัง่ตาของเนือ้
ทราย เปรียบถันกับบัวตูม เปรียบแขนกับงวงของชางเผือก
เปรียบนิว้มอืกบัเทยีนทอง เปรียบเล็บกับแกวมณ ีและ เปรียบ
เสียงของนางดัง่เสียงนกการะเวก เปนตน

ความงามในรูปลักษณที่ประทับอยู ในดวงตาของ
มาฆเทพมรูิเลือน ทําใหมาฆเทพตดิบวงแหงความรักอยางถอน
ตัวไมข้ึน ความมุงหวังในตัวนางนั้นมีมากมายนัก ชีวิตของ
มาฆเทพกเ็หมอืนกบัดอกไมทีอ่ยูใตอุงเทาของนาง เขาตดิบวงรัก
ทัง้ ๆ  ทีรู่วานัน่คอืบวงแหงความทกุข ตอนหนึง่กวีไดเปรียบเทยีบ
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มาฆเทพวาเปนนายพราน และวิชชุลดาเปนไกปา ที่ลอให
นายพรานมาวางกบัดกั แตในทีสุ่ดพรานกเ็ปนผูตดิอยูในบวงนัน้
เสียเอง ชวิีตทีป่ราศจากนางกเ็หมอืนกบัไมมชีีวิต มาฆเทพจงึ
รํ่ารองหานางและตดัพอตอวาเทพบนชัน้ฟาทีช่างดดูาย ปลอย
ให เขาตองจมอยู กับความทุกขจากความรักที่ ไมสมหวัง
มาฆเทพตัดพอตอวาส่ิงตาง ๆ ขอความที่ตัดพอคลายกับที่
ปรากฏอยูในวรรณคดนีริาศของไทยหลายเร่ือง และอารมณของ
ชายทีผิ่ดหวังในรักนั้นกวีกเ็ปรียบเทยีบไววารุนแรงเสียยิง่กวา
คล่ืนทะเลยามบาคล่ัง แรงกวาพายใุนฤดฝูน และจติใจกม็ดืมน
และทุกข รอนเสียยิ่ งกว าความร อนจากไฟประลัยกัลป
มาฆเทพเหมือนดั่งเรือที่ อับปางอยูกลางทะเล มีเพียงนาง
วิชชลุดาเทานัน้ทีจ่ะชวยได และนางกเ็ปรียบดงัเรือทีจ่ะชวยให
มาฆเทพขามไปถงึฝง

บทพรรณนาธรรมชาตกิ็มคีวามงดงามไมแพกัน พระ
อะเฟาะ เขียนถงึบรรยากาศยามเยน็ทีง่ดงามแตแฝงดวยความ
เศราไวอยางนาชืน่ชม ส่ิงทีก่ลาวนัน้บางอยางกม็อียูจริงและบาง
อยางกม็อียูในจนิตนาการ เชน นก ชางฉัททนัต ครุฑ กนินร เสือ
สิงห กวางทราย ภูต ิพยคัฆ เปรต ซึง่ลวนพากนักลับเคหาเปน
หมู ๆ  ทามกลางธรรมชาตอัินงดงามนัน้  มาฆเทพถกูมดัอยูอยาง
เดยีวดาย

พระอะเฟาะไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ
ประพันธบทรอยกรอง ที่เนนพรรณนาโวหาร และการเปรียบ
เทียบแบบตาง ๆ ทั้งการพรรณนาความในบทรอยกรองซึ่งใช
โวหารเปรียบเทยีบแบบตาง ๆ  ทัง้อุปมา อุปลักษณ และอตพิจน
เราอาจพบการโอดครวญถงึความทกุข ทีเ่กดิจากความรัก และ

การพลัดพรากจากผูเปนทีรั่ก ในวรรณกรรมเร่ืองอ่ืน ๆ  ของพระ
อะเฟาะอีกหลายเร่ือง เชน เร่ืองกระจกกลม และเร่ืองพระนาง
พมิพา เปนตน ซึง่กม็คีวามนาสนใจเชนกนั แตบทโอดครวญใน
เร่ืองเมฆสร นีม้คีวามเดนชดัและใชถอยคาํพถิพีถินัมากกวาเร่ือง
อ่ืน ๆ  และนาแปลกทีก่ารโอดครวญเปรียบเทยีบนีม้หีลายอยาง
คลายคลึงกบัทีใ่ชอยูในวรรณคดไีทย
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กานุลิ

นานมาแลว ในหมูบานแหงหนึง่ มชีายหนุมชือ่ กานลิุ
วันหนึ่ง เพื่อนของเขาไดมาชวนไปตัดไมไผดวยกัน กานุลิไม
อยากไปแตพวกเพือ่นกพ็ยายามคยั้นคยอใหไปใหได ในทีสุ่ด
กานลิุทนเซาซีไ้มไดกจ็ําใจตองไป

เมือ่พากนัไปถงึปาไผแหงหนึง่ ตางกแ็ยกยายกนัไปตดั
ตนไผ คงมแีตกานลิุเพยีงคนเดยีวเทานัน้ทีไ่มไดไปตดั ไดแตเดนิ
ไปโนนมานีเ่หมอืนคนใจลอย

เมือ่พวกเพือ่นตดัไมไผไดพอแกความตองการแลว กพ็า
กนักลับมาและถามกานลิุวา “กานลิุ ไมไผของแกอยูทีไ่หนละ”

“ฉันยงัไมไดตดัเลยสักตน” กานลิุตอบ
พวกเพือ่น ๆ  นกึสงสารจงึชวยกนัตดัให เมือ่ไดไมไผพอ

กบัความตองการแลว พวกเพือ่น ๆ  กพ็ากนัผาไมไผและเหลาทํา
เปนซีเ่ล็ก ๆ  เพือ่ใชทาํลอบดกัปลา สวนกานลิุนัน้ไมยอมแตะตอง
ทําอะไรเลย แมวาพอของเขาจะตกัเตอืนสักเทาไร แตกานลิุกย็งั
คงทําเปนทองไมรูรอน ในทีสุ่ดพอของเขากต็องทาํเอง

พอของกานลิุไดทาํลอบดกัปลาขนาดใหญใหเขาใบหนึง่
และเมือ่พวกเพือ่น ๆ  ทาํลอบเสร็จแลว ตางกพ็ากนันาํลอบไปดกั
ปลา กานลิุกเ็อาไปวางบาง แตลอบของเขาใหญโตเกนิไป มนั
ใหญจนเกนิหวย ฉะนัน้แทนทีจ่ะไดปลากเ็ลยไมไดสักตวัเดยีว
เพราะปลากบัลอบอยูคนละทาง พวกเพือ่น ๆ  เหน็เชนนัน้จงึพดู
กบัเขาวา

“กานลิุ แกไมไดปลาเลย มาซเีราจะแบงปลาทีเ่ราจบัได
ใหแกบาง” กานลิุยอมตกลงรับดวยความยินด ีพวกเพือ่น ๆ จงึ
แบงปลาใหคนละนดิละหนอย แลวกพ็ากนักลับบาน

เมือ่เดนิทางมาไดเพยีงคร่ึงทาง กานลิุไดแลเหน็กองไฟ
ซึง่กาํลังเผาศพอยูเขาจงึคดิจะยางปลาทีก่องไฟนัน้

เมือ่กานลิุยางปลาไดสองสามตวั ผีกม็าขโมยเอาไปเสีย
กานลิกย็างปลาใหมอีกสองสามตวั  ผีกม็าขโมยเอาไปอีก จนใน
ทีสุ่ดเหลือเพยีงตวัเดยีว คราวนีเ้ขาจบัหางปลาไวแนน พอผีมา
ขโมยปลาอีก กานลิุกจ็บัมอืผีไวไดแลวพดูวา

“แกขโมยปลาทีข่าจบัมาดวยความเหนือ่ยยากไปหมด
แกจะตองถกูลงโทษ แกจะตองตาย”

“อยาฆาฉันเลย” ผีขอรอง ถาทานอยากไดทอง ฉันกจ็ะ
เอามาใหทานตามตองการ ทานตองการอะไรฉันกจ็ะเอามาให
ทัง้นัน้ อยาฆาฉันเลย

“ขาไมตองการเงนิหรือทองแก” กานุลิตะคอก “แตขา
ตองการใหขางในตวัของขามเีสียงดงั  แวง แวง แวง แวง” เหมอืน
อยางทีเ่ขารองไลตะเพดินกกระจอกออกไปจากทุงนา ถาแกทํา
ตามทีข่าตองการนีไ้ด  ขากจ็ะปลอยแกไป ถาแกทําไมไดขากจ็ะ
ฆาแกเสีย ดวยอํานาจของผี เจาผีตนนัน้กบ็นัดาลใหขางในราง
กายของกานลิุเสียงดงั “แวง แวง แวง แวง” และเมือ่กานลิุไปเฝา
ขาวในนานกกระจอกกไ็มกลามารบกวน เพราะไดยนิเสียง “แวง 
แวง แวง” อยูเสมอ  กน็กึวามคีนอยู และคงเหน็มนัเขาแลว

วันหนึง่ กานลิุไดไปขโมยควายชาวบาน และเพือ่ปอง
กนัไมใหเกดิเสียงดงั เขาจงึเอาหญาเอาฟางมาหอหุมตวัไว เมือ่
เขาเขาไปในคอกควาย ควายเหน็หญาทีห่อหุมตวัอยู กค็ดิวาเอา
มาใหมนักนิ มนัจงึงบัเอาหญามากนิจนเตม็ปาก ทนัใดนัน้เองกม็ี
เสียง “แวง  แวง แวง” ดงัข้ึน เจาของควายไดยนิจงึพากนัออก
มาด ูและไลจบักานลิุไวได  เร่ืองกจ็บลงแตเพยีงเทานี้

บรรณานุกรม: ส.พลายนอย, (๒๕๓๘), นิทานมอญ,
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานชิ, หนา ๒๑-๒๕.
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ลูก ๆ หลาน ๆ ของปาดารากําลังเลนสะบาดีด (สะบาหนุมสาว)

mCÕEqN.·tMiraoííí
keÈ.w·qmnjt· suipjkLÕcjaKicj mWYw>pLnjr´ quJhW·tJ

mWYq.jgHj ttj/kjekL.·a.qN.·tMipLnj»r´ liKjrm[.cjmnj
pOut·elwj gW·kLÕcja.yukjmWYqN.·mWYaK>tuÝ  det.wjqMicjmnj
quwÀBumjgmLÕicjelwj K[êpÐÕinjT½, eq.cjkÈ,dM·cjhW·auitj$J́
qWkjeqà.·dHjbhuqut gW·tJaSkjaeSnjqMicjmnj p:YwcjÇÕcj
quÀBumjqDuJgujtuY m¡,SkjpÐÕinjT½,$.p:YqN.·tMi$·pLnjr´

p:YkuEkNpjliKjtuYkLÕcjet· puOgW·lCtjkLÕcjlwj qMicj
mr×ukjkuE />esHj.qunj mNÕ·yMÕpuer.Ditr.z. sutia. p:Y
e\Ksj AD 178 q.qN. 722 tuY mWYaSkjDwjqMicjq.Du
r.z. eku.·gNk[.jqutÐIedwI Skjpkcjrcj puicja.nnj
pLnjr´ p:YlkjTkjqMicjwW· aKicjpÐnjq·g>ynqWkjeqà.·
peÈwjpeÈtjq.qN. epcjkLÕcjkLmjqN.·tuYaluEqMicj
qPdk.psËyj qPqÒÕipjqÒkuEk[.jezN.j aË.tLeq.pkeTrj
quJkuE nimnjkÎncjKmIqcjmnjalu·a.$.skjr,niguJ ;Õcj
quwÀBumjmWYtuY SkjpÐnja.S-q·g>ynqMtj peÈwj
peÈtjq.qN.mr×ukjkuE }tow> p:YqkÒr.zjq.qN. 736
AD 192 gHjr´ lkjTkj qMicjwW· huitj×UpercjeRHjeqHjq.qN.
tNhj\K.vivkuJ huitj×Upercjpuinj\dpjkuJtuY a$.skj
quwÀBumjskt·cjkto kluikjkmuiwjkLÕcjr´ gkUe]k.mj
(w>) gkUKemnj mdHjdet.wj esnjSkjesHjkLÕcj×Umnjt·gHj´
eRHjeqHjw>dhinjdUgLiÕcj mnjquwÀBumjgmLÕicj eRHjeqHjeTr
w>dbudB̄.q. ×HorotoquJkeÈ.jbo mnj×W·p:YÇÕcjqunj ÇÕcjtkaj

/>t·gHj eRHjeqHjeTwjrw>d×HorokuEw>dhi×¡ê´ huitj×Up!ipkÉDrj
petHjtuY dHjkLÕcjepNtjqNv,qÒajkuJ Kemnjt·gHj d,kLÕcjektj
dM·cjkep>tjbNikj p:YeqNhjk½cjmnjt·kuJtuÝ  Drj»Q.kÐÕEdHj
Kemnjt·pek.·\dhtj kLÕcjbÐÕijkjÇÕcjmnjr´ lkjTkjqMicjwW·
Kemnjt·twjesNhjkuEmnjhW·m.nj mnjt·suEdN.lwjekM.njducjdM·cjr´
qiMcjwW· gW·a.yukj 20 qN.·tuinjnnj puicjÇÕcjpWÕicj }toqN.·tuY
p:Yq.qn. 782 AD 238 K>mgW·a.yukj 80 gHj sutia.râ

mWYaSkjDwj qMicjDm?p>lr.z. eku.·gNk[.j
dkÉedwISkjtuinjnnjpLnjr´ qMicjwW· dHjv,q:ÕikjmL’ikjkuEk[.j
Drjel.nj siutjsRuitj;’inj/tj qPgRukuEpercjpN.njpercj;’cj
kW.njea.njtuY Ç’cjmnja.$.skjquwÀBumj mpÐ·kuEemHcj
zr,ß h·qgiriß ;’cjqunj quJkuEeqNhjk½cjezN.j gkUqA.cjgmL’icj
d,lupjqucjes.YdM·cjt·gHj suipja.eqÒ·tY qMicjKemnj (e}k.·)
mN’·yM’f>RHIemnjp:Y AD 242 gHjr´ r,a.$.skjquwÀBumjwW·
qPptmj×U AD 49-82 gkUp[êt· pÐnj;Õcjbiq×U d,ducjT,k,
pãa.tuY alnj$·d,ducjk[Tk,pãkuEgkUtNhj mr×ukjkuE
/>w>r´ gkUmnj mpÐ·kuEÇ’cjqunj emHcjzr, mN’·bM·kjduEhIngmL’icj
d,m·cjqMwjtYe}k.mj  B.q.hi×¡ê e\g.pjDluJf:Õikjlwjr´
percjpuinj\dpjmnj eqNhjbNikjezN.j p:Y;’cjqunjt·gHjelwjd,ducj
elcjdiukja.kuJr´ qiMcjwW· p:Y AD 238 gW·a.yukj 43 qN.·
dHjqMicj pÒcjrcj;’cj 7 qN.· p:Yq.qN. 817  AD 245 gW·
ayukj 50 qN.·sutisoa.pLnjr´´

×UgHj p:Y AD 245 gHj qMicjqudQnr.z.eku.·qud¯
edwISkjpiucj|pIa.pLnj qMicjwW· gW·a.yukj 25 qN.· tuinjnnj
gW·puicj;’cj 28 qN.·tuY p:Y AD 273 suipja.yukj 53 qN.·gHj
sutia.pLnjr´

p: YqN.·gH jpLnj qMicjey.gdiyr.z.eku.·gNk[.j
pdumedwI Skjpuicj|pIa.qMicjwW· gW·a.yukj 43 dHjqMicj́  aupjDupj
ÇÕcjpWÕicj 6 qN.· p:Yq.qN. 823 AD 279gW·a.yukj 49 gHj
sutia.pLnjr´

×UgHjqMicjaqkÒr.z.eku.·gNk[.jqumnedwI Skj
mcjmWYa.;ÕcjpLnjr´ lkjTkjqiMcjwW· atuicjdet.wjetN.wj
qiMcje}t· qWkjeqà.·peÈwjpeÈtjq.qN.epcjkLÕcjkLmjqN.·tuY
qiMcjqPqÒÕipjqÒkuEdutiy eq.p>keTrj SkjpÐnjq·g>yn
TpHjw> p:Yq.qN. 836 dN.YB.ekl.q edqa.yq?.
mdHjr´ qMicjwW·elwj gW·a.yukj 23 dHjqMicj puicjÇÕcjpW’icj 59
qN.·  p:Y AD 338 siupja.yukj 82 gHj d,sutia.pLnjr´

mWYaSkjDrjgHj qiMcjpdumr.z. p:YsuipjawY 32 qN.·
eku.·gNk[.jg×¯edwI SkjsMinja.pLnjr´ qiMcjwW·elwjp:Ywcj
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Tm·kjlwj etMcjtMhjhMYtuY piucjgW·Ç’cj 16 qN.· p:Ya.yukj
48 q.qN. 898 gHj sutia.r´

aSkjgHjpLnj qMicjb×̄Õr.z. suipjayukj 22 tuinjnnj
eku.·gNk[.j rm?wtIedwI puicjnnjpW’icj 37 qN.·tuY p:Ya.yukj
59  AD 391 gHjTpjsutia.pLnjr´

×UgHjtuYp:Yq.qN. 935  AD 391 qMicjqIlr.z.
eku.·gNk[.jqm?.edwI Tpjpiucj|pIa.pLnjgHj percjetMcjtMhj
m·kj\p.ktjdM·cj qPkuEqkjqIgkUmnjkuEbudB̄.q. gW·Kuicjbuinj
a. p:YwcjquwÀBumjmWYpC·kjkuJgHj gW·SuEektjr´ qMicjwW·elwj
aKicjpÐnjq·g>ynÇÕcjmnj suipjkL’cjpLnjtuY p:Yq.qN. 936 gHj
qMicjqPqÒÕipjkuEmh.eTrj aen.mdQI (wcjlCÕEqà,lwj
erwteTrj)tuYSkjpÐnja. a-mq·g>yn qA,zcC,
q.qN. mr×ukjkuEdË.·alnjr´

lkjTkjqM ic jw W · gkUmnjpu Ot·gW ·ncjp i!ktjpi
×UtkajqicjG uE lMÕhjek.j(;’cjqirilká.)gHj \mhjtmÎwj
zM.pjv,aYtJtokuJr´ p:Yk.lpÐÕ injq·g>ynlAitjtuYgH j
mh.eTrjezN.jaen.mdQI(erwt) ek.jKMIqMtjpv.
meqÒtjqÒ. mNÕ·yMÕbud¯eG.q. loT½,kuEpRUpr. mnjt·
gW·lwjp>Èip>cjk[.j}tY ×UmzZ[imedq(ai×¡iy)tuY ddHjratuicj
pw·kja-kT.×·WdM··cjp:YtÒajqicjGuEet·gHj mnjt·hW·ÇÕikjepcj
$JtuY bl,$.KmIqMtjbud̄eG.q. kuEa.kL.Yektjncjr´

p:YeKtjwW· KmIkW.jtroa.gL.Ypi!ktjpi/>zku ×UÇÕcj
]kÕkjmWYzku ÇÕcjmnjmWYzkur´ KmIÇÕcj]kÕkjgHj mNÕ·yMÕf>hIy.nj
(Fahien) kÎa.ÇÕcjai×¡iytuY m·cjto}toqN.· ×U AD 404
suipj AD 410 K[êS.Ypi!ktjmh.yntuY f[o$.ÇÕcj]kÕkjr´
lPãquwÀBu·qTuJgHj mh.eTrjbud̄eG.q. m·cjÇÕcjqicjGuE
piqN.· ×U AD 410-AD413 K[êesL.·pi!ktjpi lMihjsHjpi
\pkuihjtuY f[o$.ÇÕcjmnjr´ (mH.eTrjbudēG.q.wW· dHjek.nj
bbN,p:YkW.njeG.q dHjv,l[ÕcjpetHjekWtj\bh?$ bWY}kopetHj
Drjk[.jeg>tmtuY dHjkLÕcjKmI v,wW· gW·lCtjlwjaerwj
B.q.q×Ðr pWiÕcjsHjqN.· sies.njaerwjB.q.p>ÈikuJr´)

mH.eTrjkL.YesL.·likjnkuEB.q.p>ÈisuipjdtuY ekÊcj
sorgHj qMicjkuJquJkuEKmIqcjtÒ·qicjG uEgmLÕicjkuJ Buicjpl·cjef[·
eqNhjk½cj\gÕ\gÕ|gJÕ|gÕJkuJr´ ek.njÇÕcjmnjquwÀBu·gmLÕicjkuJelwj
tJddHjr mH.eTrjeku.·pi!ktjpi ekÊcjsokLÕcjgHjbWYmkÐÕicj
kmHjauEzuitj mcjducjtLÕcjpUzodM·cjauitjr´ v,lCÕEt·gHj bwjqMÕtjk½cj
fIpÊ ·cj$.atuicjezM.wj;.j/ItuY pUzoelwj×·Wr´ aK>k.l
mH.eTrj kÎsuipjkLÕcjeqNhj/IquwÀBu·qDuJgHj ek.njÇÕcjkW.nj
gmLÕicj pUzop:YeqNhjgHj bWYmmipj\mhj pWiÕcjTpHjtCY TpHjbÐ·tuY kÎf[o$.
pi!ktjpir´ aKuikjkN.pUzowW· eqHjeqMhjd·McjduEkuElMÕhj zM.pjsiupj
gituBtjepcj mnjt· pUzobwjqMÕtjk½cjr´

mH.eTrjbud¯eG.q.wW· dHjv,sies.njbhuqut tJ

buJRupjk[.jÓqiyuE ;’cjmtjmliJu
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นายประดิษฐ (แว) ทรงลักษณ กับรางวลักํานันยอดเยี่ยม ป พ.ศ. ๒๕๔๔

v.tjgLÕicjtuY suipjkLÕcjÇÕcjquwÀBu·tuYgHj K[êKN·bdHj\pkuihj
Dm?q.tj kutjdnjeqN.wjpercjaupjDupjÇÕcjkW.njtuY papjkuE
qMicj qWkjgW·Skjpuicj|pIa.ÇÕcjr´ \pkuihjwW· dyHjtmÎwj gkU
qA.cjelwj d,kL.YesL.·ektjnYkYtuY mnjpuOt· gW·kLÕcjaTuicj
aq,gHjelwj gW·tJektjr´ qMicjwW· p:Yq.qN. 935 AD
391 aK>gW· 19 qN.·gHj dHjqMicj puicjÇÕcjpWiÕcj 71 qN.·tuY p:Y
q.qN. 1006 AD 462 suipja.yukj 90 qN.·gHj sutiso
a.qWwjr´ mWYaSkjDwj p:YqN.·gHjpLnj

qMicjmhicjqr.z. eku.·gNk[.jquwÀedwI pkcjrcj
a.ÇÕcjpLnj qMicjwW· gW·a.yukj 29 dHjqMicj puicjÇÕcj mWYqN.·tuY
p:Ya.yukj 30 qN.· q.qN. 1007 AD 463 gHj sutia.

buJRupj/uipjmnje}t· p:YlkjTkjqDuJ

p:Yawyjme;.tjqWtjr´
×UgHjpLnjqMicjblikr.z. eku.·gNk[.jqm?.w>s.edwI

Skjpuicj|pIa.pLnj p:YlkjTkjqMicjwW· huitj×UaKicjpÐnj
q·g>ynepcjkLÕcjkL·qN.·rgHj gW·aeK>cjpÐnjnwmq·g>ynqMtj
p:YlÐêa.$.skjmnjquwÀBu·pLnjr´ KmIqcjmnjgmLÕicj quJkuE
yuikjpÐÕinjncjqLRuitjqLt.pi!ktjgmLÕicjtuY pÐnjq·g>yn
quJp>Èia-kT.auitjr´ qÚcjpÐnjnwmq·g>ynqMtjwW· etMcj
tMhjel.njqnjr´ qMicjqPqÒÕipjqÒkuEaDiqIlmh.eTrjtuY
pÐnj$.q·g>yn p:Yq.qN. 1036 AD 492 gHj mdHjkuJr´
qMicjwW· gW·a.yukj 25 qN.·dHjqMicj puicjÇÕcj 35 qN.·tuY p:Y
q.qN. 1042 a.yukj 60 gHj soa.qWwjr´

×UgHj p:YqN.·gHjpLnj qMicjzmÔÕxtÐrr.z. eku.·gNk[.j
sitÐqm?.edwI SkjsMinja.ÇÕcjpLnj p:YlkjTkjqMicjwW·elwj
percjetMcjtMhj Tm·kjlwjp:YwcjhW··mWYekW·ekW·r´ qMiicjwW·
a.yukj 34 qN.· dHjqMicj puicjÇÕcj 51 qN.·tuY p:Yq.qN.
1093 AD 549 suipja.yukj 85 qN.·gHj sutisoa.qWwjpLnjrâ

sMIbHja.aSkjgtet ·

buJRupjk[.jlà’cj ;’cjh·q.wtI
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S.nj;êk:iÕpjqÒiÕpj

gWicjefkjmnjaiutj /iutjgW·ekNhj
K[êekjH/iutjtJ qJgiucjsiutjD>tj
]kkjmzmnj ekM.njlupjqWkjgkU
e;.tjezN.jgW·kLÕcj kæpjqLÕcjkLÕcjkEu
tWEÕr,;Õcjmnj ×W·kLÕcjkEunnj
mnjhW·S.njh. kL.mnjhW·aiutj
/iutjtJK[êncj mcjsMIv,ekL.nj
tJea.njhW·ekL.nj ea.njsiutjhJum·cj
r·cjkEupiunj$· tM·v,aYmnj
tJea.njtJgLiÕcj tiucjrJubcjvi
xpm. kMtj£gnj
e;.tjezN.jhW·hJu ×W·qJut.l[iÕcj
kÐEÕdjHBwmNihj vihW·d,K[pj
pLiÕtja.mWYtCY tYua.mWYBw

hW·gWkEue;·h.

gWicjefkjmnjaiutj ekL.nj/iutjqWkjgkU
qL,percjatÐ hW·rnjqWkjzku
qL,w>kL·qWwj pÐwjk:iÕpjqWkjmnj
qL,ek.njqmÚ. gM.lupjqWkjgkU
qL,SJplkj hW·fkjqWkjgkU
qL,qJulm[JÕ lupjrJuqWkjmnj
eqC.Yw>eqC.YcC eqC.YekL·kL·qWwj
eqC.YkW.njeqC.Y#.nj eqC.YqJumim
eqC.Yek.njeqC.Yz.tj eqC.Yq:iÕkjqmÚ.
tqiukj×W·eqC.Y siutja.z.nY
eqC.Y#.njp:Y;Õcj kLÕcjtnjp:Y¾gipj
bdiupjmnjekL·b¡nj m·cja]k.kL\bnj
|bYgUqJuddiukj ;.jkliukjtikjhW·gW·
tCYk.tjgmÐo }komukj;.jhMY

siupjaKicjmuhjk[. /iuhjkL.pel.·hMY
SEu;.jgW·qucj pucjhMYgW·qC.Y
pucj×W·gW·qC.Y ;.jhMYgW·qucj
hW·mYrjH×W·sucj gz·cCÕcja]k.¾gipj
k:iÕpjqÒiÕpja]k.;Õcj SEukLÕcjgLiÕcjegLcj
mNihjrJuhMY v,mWYDrjekL.njm·cj
k:iÕpjqÒiÕpja]k.¾gipj dN.YbdiupjhMY
r·cja.spjmnj hW·S.nj;êh.
\K.hW·l·gW·;Õcj n.YkLÕcjhJum·cj
v·cjgkUhW·kLkj n.YhW·fkjekL.nj
ekM.njhJup[Õeb¡kj TNikjgunjhW·r·cj
n.Y×W·a]k.;Õcj tqiukjqLÕcjgW·m·cj
hW·r·cjhW·ekL.nj hW·ekM.njqWkjgkU
}kos,hW·r·cj mipjm·cjqNicjv,

e\psiutjh.n.Y

tCY$·pOurJu qWkjgkUgJukL·
pÐ·nêmWY ;ÕcjeqC.YlPhJu
qJusiutjqJuD>tj lv.tjv.$ja.z.
gM.lupjkLÕcjrJu gJukL·k:iÕpjqÒiÕpj
siupj#.njkL\bnj hW·rnjkEutqiukj
ducjddiukjqWkjmnj ey.njlupjettj;Õcj
kLÕcjcjcjvi ducjkLÕcjqWkjmnj
alu·mnjqJufaiutj siutjD>tjdjHmnj
eqC.Ym·cj;Õcjh. \K.hW·l·siupjehcj
bWYetMcjDrjvI qNK[IhW·m.nj
v.$jmnjm·cjqLÕcj hiutjkæpj×W·sucj
/ucjtkjv,hW·g·cj hiutjm·cjDrjvI
£g£g¾gJ¾gJ kLÕcjrJuqWkjgkU
pOumnjlPK[pj k:iÕpjqÒiÕpjmWYDrj
ekL.njm·cjqWkjgkU gW·a.siupjgL·cjtro
v,viaYkJu qJuDrjvIq.
gL·cjtromnja. hW·l·d,siupjkL.
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เทิดพระบารมี ๖๐ ปครองราช

ทุกยางกาว ของพระบาท พรอมหยาดเหงื่อ
ดวยจิตเอ้ือ คุมเกลา ชาวสยาม
ทรงหวงใย ประเทศ ทั่วเขตคาม
สมลือนาม พอหลวง ของปวงชน

พระแมเจา สิริกิติ์ สถิตยแลว
เปนดวงแกว สองแสง ทุกแหงหน

พระแมคู บารมี ภูมิพล
จริยาวัตร กรณียกิจลน ธรณี

หมายเก็บ ดาวเดือน บนเรือนฟา
รอยเปน พวงมาลา ดารดาษสี
กราบพระบาท นอมเกลา อัญชุลี
สดุดี มหาราช แหงชาติไทย

จิตลมุน สันทอง
ชมรมเยาวชนมอญราชบุร ี

พรปใหม

ขอพระบารม ีศรีไตรรัตน ขจดัทกุข
ทกุทานสุข ปรารถนาใด ไดสมหวัง

เงนิทอง เพิม่พนู ดจุขุนคลัง
นัง่นบัสตางค เปนสุข ทกุคนืวัน

มบีริวาร แวดลอม อยูพรอมหนา
บตุรธดิา รักหลอมใจ ใหสุขสันต
ชวิีตร่ืน ชืน่สุขทัว่ ชัว่นรัินดร

มหศัจรรย แหงพทุธคณุ นําหนนุใจ

จะนัง่นอน ทําส่ิงใด สุขใจยิง่
หลักความจริง พทุธวจ ีทีข่านไข
ใหชาวพทุธ วิมตุธรรม นํากาวไกล
สุขสดใส “ไมเจบ็ไมจน” ทกุคนเอย

ประเสริฐศร ี  เตมียกุล
ชมรมชาวไทยเช้ือสายรามัญปทุมธานี
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“คตคํิาสอน” เปนคําส่ังสอนทีผู่เฒาผูแกในแตละทอง
ถิน่ ไดยดึถอืเปนแนวทางประพฤตปิฏิบตัใินชวิีตประจําวัน และ
สอนลูกสอนหลานใหดํารงตนในทางที่ ถูกตองตามจารีต
ประเพณีของบรรพชน คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดที่เปน
ประโยชน สะทอนใหเหน็ถงึคต ิความเชือ่ ระบบความคดิ และ
วิถชีีวิตของกลุมชน ประยกุตใชไดกับทกุยุคทุกสมยั

gunjpucjmWYlM·kjj gunj;.jmWY|b·kj
(กุนเปงหฺมัว่แหฺล็ะหมฺอก กุนดากจหมฺั่วปรฺอก)

คําศัพท   gunj   (กุน) - คุณ,บุญคุณ
pucj     (เปง) - ขาว
mWY (หฺมั่ว) -หนึ่ง
lM·kj (แหฺล็ะหฺมอก) - ปน,คํา
|b·kj (ปฺรอก) - จอก,ทะนาน,กระบวย

ความหมาย   บุญคุณขาวหนึ่งปน น้ําหนึ่งกระบวย
เปนสํานวนหมายถงึใหระลึกถงึบญุคณุของบคุคลทีม่ี

ตอเรา คือเมื่อกินขาวเพียงปนหนึ่ง หรือน้ําเพียงกระบวยหนึ่ง
ของผูใดผูนั้นก็มีบุญคุณ ใครที่กินของผูใดก็ตองระลึกถึง
บญุคณุของผูเปน เจาของนัน้ สํานวนนีค้ลายกบัสํานวนไทยวา
“ขาวแดงแกงรอน”

gW·sbjHqN.ek.nj d,ekL.njbjHqN.;ikj
(เกอะเจีย๊ะเปาะฮซะนาโกน แต็ะฮโกฺลนเปาะฮซะนาเดิกจ)

คําศัพท    gW· (เกอะ) - ได
s (เจี๊ยะ) - กิน
bjHqN. (เปาะฮซะนา) -คดิถึง
ek.nj (โกน) - ลูก
d, (แต็ะฮ) - ตอง
ekL.nj (โกลน) - ทํา

;ikj      (เดิกจ) - ทาส, ขา, คนใช

ความหมาย   ไดกินคิดถึงลูก ตองทําคิดถึงทาส
เปนสํานวนหมายถงึลําเอียง เอ้ือประโยชนแตกบัฝาย

ที่ตนรัก ไมปฏิบัตใิหเปนกลางอยางตรงไปตรงมา เลือกปฏิบัติ
ขาดความยุติธรรมนําไปสูความเหล่ือมลํ้าชนชั้นทางสังคม
อยางทีเ่ปนอยูในสังคมเรา  ที่มกัจะไดยินไดฟงหรือพดูกนัเปน
วลีที่ฮิตติดปากวา “เด็กเรา” ตองมากอน

gW·fEu/>q.j humj;.jp:YtmjSu
(เกอะพอวบาซากจ ฮมุดากจปะดัวตอมช)ุ

คําศัพท    gW· (เกอะ) - ได
fEu (พอว) - ผล,ประโยชน,คุณ
/> (บา) -สอง
q.j (ซากจ) - อยาง,ประการ
humj (ฮุม) - อาบ
;.j (ดากจ) - น้ํา
p:Y (ปะดัว) - ที่,ใน
tmj (ตอม) - โคน
Su (ชุ) - ไม

ความหมาย   ไดประโยชนสองอยาง อาบน้ําที่โคนตนไม
เปนสํานวน หมายถึงทําอยางเดียวไดประโยชนสอง

อยาง ประโยชนโดยตรงที่ไดจากการอาบน้ํา คือชําระลาง
รางกายใหสะอาด ประโยชนโดยออมหรือผลพลอยไดจากการ
อาบน้าํทีโ่คนตนไม คอืเปนการใหน้าํกบัตนไมไดเจริญงอก งาม
คลายสํานวนไทยวา “ยิงปนนัดเดียว ไดนกสองตัว” คือเล็งนก
ตวัแรกและยงิถกูแลวกระสุนเลยไปถูกนกตัวที่สอง เขาอีกดวย

|gipjkLEÕTe;cj kelcjkLEÕgt,
(กริบกฺลอวทะเดียง กะเลียงกลฺอวแก็ะตะฮ)

คําศพัท |gipj (กฺริบ) - ว่ิง
kLEÕ (กฺลอว) -สุนัข
Te;cj (ทะเดียง) -ไล,กวด
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kelcj    (กะเลียง) -กลับ,หวน,คืน
gt,      (แก็ะตะฮ) - หันกลับ,หมุน

ความหมาย ว่ิงสุนัขไล หันกลับไปสุนัขหนี
ธรรมชาตขิองสุนขัยอมมคีวามกลัวมนษุยเปนปกตวิิสัย

จะว่ิงไลก็เฉพาะผูคนที่กลัวหรือ ผูที่จิตใจไมเขมแข็ง ไมกลาสู
กับมนัเทานั้น สํานวนนีห้มายถงึ หนปีญหาปญหาก ็จะตามสู
ปญหา ปญหากจ็ะถอย เปนสํานวนในเชงิปลุกสรางกาํลังใจให
ตอสูกับอุปสรรคปญหาทีป่ระสบ อยาคิดหนี เพราะหนเีทาไรก็
ไมสามารถจะหนีหายได ปญหาไมไดอยูกับวัตถุหรือส่ิงที่เกิด
ข้ึนแตอยูที่ตวัเรา

gLogW·qM,qM, lPT/ihjecCkj
(แกลฺ-าเกอะซะมะฮซะมะฮ แหฺล็ะปะทะบฮิเหฺงยีก)

คําศัพท  gLo (แกฺล-า) - วัว
gW· (เกอะ) - ได
qM,qM, (ซะมะฮซะมะฮ) - เปลา ๆ
lP (แหฺล็ะปะ) - อยา
T/ihj (ทะบิฮ) - อา,แหก
ecCkj (เหฺงียก) - ฟน

ความหมาย วัวไดเปลา ๆ  อยาอาปากดูฟน
จุดหนึ่งที่บอกถึงลักษณะวัววาดีหรือไมดี แข็งแรง

หรือไมอยางไรสังเกตดไูดจากฟนของมนั สํานวนนีน้ําเอาวัวมา
เปรียบเทยีบกบัการไดรับส่ิงของมา โดยไมมคีาตอบแทน คอืได
รับมาเปลา ๆ จากใครก็ตาม ผูไดรับอยาไปคํานึงถึงราคาคา
งวดของส่ิงนั้น ๆ วามีมูลคามากนอยเพียงใด แตใหมองถึง
คณุคาทางดานจติใจของผูให วาผูใหเปนผูมนี้าํใจตอเรา แมส่ิง
ของที่ เขาใหนั้นจะมีราคาเพียงเล็กนอย แตน้ําใจของเขามี
มลูคามากกวาส่ิงของนัน้ กลาวโดยสรุปก็คือ การจะคบหากัน
อยาคบหาโดยคิดวา ผูที่เราคบหานั้นจะเอ้ือประโยชนและ
สนองความตองการทางดานวัตถุใหแกเราได แตใหคํานึง
คณุคาของมติรแททีค่บหากนั ดวยใจทีบ่ริสุทธิแ์ละหวังดตีอกนั

gL.Y\gpjel.Y mcjmWY\gpjw>tj
(กฺลายกรอบหฺล่ัว แหมฺงหฺมั่วกรอบหวฺาด)

คําศพัท gL.Y         (กฺลาย) - หา
\gpj        (กฺรอบ) -วัตถุ, ส่ิงของ
el.Y     (หฺล่ัว) -งาย
mcjmWY       (แหฺมงหฺมั่ว) -ดูแล, รักษา
w>tj  (หฺวาด) - ยาก

ความหมาย  ส่ิงของหางาย  ดูแลรักษาไวยาก
สํานวนนีห้มายถงึ ส่ิงใดก็ตามทีเ่ราตองการจะมี ตอง

การจะเปนเจาของครอบครอง  ส่ิงของนั้น ๆ  ก็เปนงายที่จะได
มาดวยความสามารถเพยีรพยายาม และมุงมัน่ของเรา แตการ
ทีจ่ะรักษาส่ิงนัน้ ๆ  ใหคงอยู เปนการยากกวา สํานวนนีเ้ปนการ
เปรียบเทียบในการคบมิตรเพื่อนฝูงวา มิตรภาพเปนส่ิงที่เกิด
ข้ึนไดงาย แตการรักษามติรภาพใหคงอยูเปนส่ิงที่ทําไดยาก
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วัดราษฎรนิยม

วัดราษฎรนิยม ตั้งอยู ณ หมูที ่๓ ตําบลราษฎรนิยม
อําเภอไทรนอย จงัหวัดนนทบรีุ เปนวัดมอญเกาแก สังกดัคณะ
สงฆธรรมยตุิกนิกายอายรุวมรอยป

วัดราษฎรนิยมแหงนี้ เกิดข้ึนพรอม ๆ กับการสราง
ชุมชนบานกระทุมมืด (ชุมชนที่ตั้งอยูระหวางรอยตอและกิน
พื้นทีข่อง ๒ จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครปฐม)
นอกจากนีย้งัมวัีดมอญทีอ่ยูในชมุชนมอญกระทุมมดืนีอี้ก ๑๐
วัด ไดแก วัดไทรนอย วัดยอดพระพิมล วัดขุนศรีลาง วัดสโมสร
วัดบึงลาดสวาย วัดเกษตราราม วัดบอนใหญ วัดหลักชัย และ
วัดหนาไม

การเกดิข้ึนของชมุชนมอญกระทุมมดืนีสื้บเนือ่งมาจาก
ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่
๕ ไดโปรดเกลาใหบริษัทคูนาสยาม ขุดคลองชลประทาน
สําหรับ ราษฎรทําการเพาะปลูก และกจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการ
เกษตร ระหวางแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกจงัหวัดธญับรีุไป
จรดแมน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศเหนือจากคลอง

รังสิต จงัหวัดนครนายก ทศิใตจรดคลองแสนแสบ จงัหวัดมนีบรีุ
โดยขาย ที่ดินใหแกราษฎร ทําใหราษฎรผูขัดสนยากจนเดือด
รอน ไมสามารถซื้อหามาเปนสมบัติสวนตน และใชประกอบ
สัมมาอาชพีได เปนเหตใุหนายทุนผูมทีรัพยอยูแลวฉวยโอกาศ
แสวงหาผลประโยชนไดมากยิง่ข้ึน เกบ็ทีด่นิไวขายแกราษฎรใน
ราคาแพง

เมื่ อบริษัทคูนาสยาม ทําการขุดลอกคลองทุ ง
ตะวันออกนีเ้สร็จแลว กม็คีวามประสงคจะยายมาขุดคลองทาง
ทุงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาตอไป ไดขนยายเคร่ืองยนต
กลไกมาไวแถบคลองบานแหลม อําเภอปากเกร็ดบางแลว และ
ไดทําหนังสือกราบบังคมทูลขอสัมปทานขุดคลองตอพระ
บาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕

คร้ันรัชกาลที ่๕ ทราบความ จงึทรงดําริวาการอนญุาต
ใหบริษัทคูนาสยามทําการขุดคลองอยางทุงตะวันออก แลว
ขายทีด่ินแกราษฎรนั้น สรางความเดือดรอนแกราษฎรผูอัตคตั
ขัดสนใหไดรับความเดือดรอนมากยิ่งข้ึน  จึงไมโปรดอนุญาต
โดยมีพระมหากรุณาธิคุณใหกันเอาไวสําหรับราษฎรจับจอง

กุฏิทรงไทย ที่รมคร้ึมดวยแมกไมภายในวัด

ภาพถายมุมสูงของหมูกุฏิเสนาสนะสงฆ
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และจัดการกับที่ดินตามลําพัง โดยพระราชดํารินี้ เองทําให
ราษฎรผูเปนทีน่บัหนาถอืตาในหมูราษฎรดวยกันเอง ออกหนา
เปนผูริเร่ิมขุดคลอง แลวจัดการทําหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดินตอ
ทางราชการ มอบใหแกราษฎร  เหตนุีค้ลองทางทุงตะวันตกจงึมี
ชื่อเปนนามของบรรดาหัวหนาผูริเร่ิมบุกเบิกขุดคลองปรากฏ
อยู ไดแก คลองตาชม คลองตาคลาย คลองโตะนุย คลอง
หมอมแชม และคลองขุนศรี เปนตน

เมื่อนายบัว ลุประสงค กับพรรคพวก อพยพครอบ
ครัวมาจากทุงตะวันออกแถวคลอง ๑๔, ๑๕ และ ๑๗ ซึง่อยูใน
เขตหนองจอก จังหวัดมีนบุรี และเขตอําเภอบางน้ําเปร้ียว
จงัหวัดฉะเชงิเทรา โดยอพยพมาทางเรือ และจอดพกัยงับริเวณ
คลองบานแหลม อําเภอปากเกร็ด ขนสัมภาระตาง ๆ บรรทุก
เล่ือนใชควายลากจงูมาจนถงึคลองราษฎรนิยม พกัแรมกนิอยู
หลับนอน อยูตรงกบัทีต่ัง้ของพระอุโบสถของวัดราษฎรนยิมใน
ทุกวันนี้  ตอมาจึงไดยายไปอยู ในที่ดินของตน ซึ่ งนายพร
มณัยานนท ผูเปนหัวหนาจดัสรรให

ในขณะทีน่ายบวั พกัแรมและยงัรอโยกยายไปยังทีด่นิ
ของตนนัน้ คลายมเีทพดามาดลใจ นึกไดวากลุมคนทีโ่ยกยาย พระครูวิมลสาสนกิจ (พวง อุสาโร) เจาอาวาสรูปที ่๓

เขื่อนหนาวัดริมคลองราษฎรนิยม
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มาตั้งรกรากกัน ณ ที่แหงนี้มีจํานวนมากพอสมควร เห็นควร
แบงทีด่นิซึง่นบัจากคลองลัดนิยมถงึปลายคลองยาวประมาณ
๗ กิโลเมตร ตรงที่ที่นายบัวพักแรมนั้นเปนระยะเกือบจะกึ่ง
กลางพอด ีมรีาษฎรประมาณ ๕๐ ครอบครัว ขณะนัน้มนีายสุด
ศลิาดํา เปนผูใหญบาน และพจิารณาวาสมควรจะมวัีด เพือ่ให
พระสงฆอยูจําพรรษา สืบทอดพระศาสนาตอไป ทั้งยังเพื่อให
บุตรหลานไดศึกษาเลาเรียน นายบัวจึงหารือกับผูใหญบาน
และกํานนัพร มณัญานนท ผูเปนหวัหนาขุดคลองและดแูลแบง
สรรการจับจองที่ดิน ทั้งสองทานเห็นดีดวย จึงกันที่ดินแปลง
ดังกลาวจํานวน ๑๐๐ ไร กวาง ๔ เสน ยาว ๒๕ เสน ใหเปนที่
วัดหามผูใดจับจอง

เมื่อราษฎรเขามาทํามาหากินยานนี้ในระยะ ๒-๓ ป
แรก ยงัคงไปทําบญุกนัทีวั่ดหมอมแชม (วัดสโมสร) คร้ันถงึราว
พ.ศ. ๒๓๕๘ แกนนําราษฎรจึงหารือกันเพื่อสรางวัด เพื่อการ
เดินทางไปวัดทําบุญสรางกุศลไดสะดวกมากข้ึน มาแลวเสร็จ
ใน ปลายป พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยส่ิงกอสรางภายในวัดยคุแรกสราง
ดวยไม หลังคามงุจาก วัดราษฎรนยิมจงึถอืกําเนดิข้ึนดวยเหตนุี้

ลําดับเจาอาวาสวัดราษฎรนิยมมดีังนี้ คือ
๑. พระอาจารยดิษฐ อคฺคปณฺฑิโต (นิมนตมาจากวัด

บางไผเตี้ย จังหวัดสมุทรสาคร) ดํารงตําแหนง พ.ศ. ๒๔๕๙-

(ไมปรากฏหลักฐาน)
๒. พระอาจารยจิตร อคฺคสีโล (นองชายคนละมารดา

กับพระอาจารยประดิษฐ นิมนตมาจากวัดคลอง ๑๗ อําเภอ
บางน้ําเปร้ียว จงัหวัดฉะเชงิเทรา ตอมายายกลับวัดคลอง ๑๗
ตามเดิม) รักษาการเจาอาวาสในระยะส้ัน ๆ

๓.พระครูวิมลศาสนกิจ (พวง อุสาโร-สามเณรพวง ผู
เปนพระอนจุร มากบัพระอาจารยประดษิฐแตวัดบางไผเตีย้ ตอ
มาบวชเปนพระ และดํารงตําแหนงเจาอาวาสอยูระยะหนึ่ง
กอนยายไปเปนเจาอาวาสวัดทาขาม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ ภายหลังยายกลับมาแตไมไดเปนเจาอาวาส เพราะ
มีเจาอาวาสอยูแลว คือ เจาอาวาสองคที่ ๔)

๔. พระครูประชาธรรมนาถ (พระอาจารย แฉ ง
ฐานงฺกโร) ดํารงตําแหนง พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๕๓๘

๕. พระครูกติตสิารคุณ (ปต ิกติฺตสิาโร) ดํารงตําแหนง
พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๖

๖. พระครูปลัดสุตวัฒน (เสถียร) ดํารงตําแหนง พ.ศ.
๒๕๔๗-ปจจบุนั

พระอุโบสถ
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สวสัดปีใหม ๒๕๕๐ ครับผูอานทุกทาน ขอใหรวย
รางกายแขง็แรง ไมทนัไรหมดปซะแลว ป ๆ  หนึง่เร็วเหลือเกนิ
ในเมือ่มนัหมนุไปตามวัฏจกัร ขอใหคดิซะวาปทีผ่านมาทานทํา
ความดไีวมากแลว แตถายงัไมดพีอปนีก้ท็ําใหดข้ึีนนะครับ

เรามาวากนัตอจากตอนที ่๓ ซึง่ตอนนีจ้ะเปนตอนสุด
ทายแลว สําหรับคณะสงฆรามญัในเมอืงไทย

รัชกาลท่ี ๗
การปกครองคณะสงฆยังคงดําเนนิไปตามแบบอยาง

รัชกาลที ่๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ เกดิการเปล่ียนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย
และหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองแลว ประชาชนไดมสีวน
รวมในเร่ืองประชาธปิไตยมากข้ึน และแนวคดิอันนีไ้ดขยายกวาง
เขามาถงึเร่ืองคณะสงฆดวย กลาวคอื มกีลุมบคุคลตาง ๆ ได
พยายามใหมกีารรวมคณะสงฆเปนนกิายเดยีว ไมควรทีจ่ะแยก
เปนธรรมยตุกินกิาย และ มหานกิาย บคุคล เหลานัน้ไดเสนอวิธี
การตาง ๆ  กนัไป ทีสุ่ดรัฐบาลสมยันัน้มคีวามเหน็คลอยตาม แม
ไมไดแสดงออกมาอยางแจงชดักต็าม

รัชกาลท่ี ๘
ไดมกีารประกาศใชพระราชบญัญตัปิกครองคณะสงฆ

ฉบบัใหม พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยเปนมตขิองสภาผูแทนราษฎร สมควร
ใหปรับปรุงกฏหมายวาดวยการคณะสงฆใหเหมาะสมยิ่งข้ึน
จงึมพีระบรมราชโองการใหตรา พรบ. ฉบับนี ้ตามคําเสนอของ
ทีป่ระชมุสภาผูแทนราษฎร

สําหรับคณะสงฆรามญันัน้ สวนทีเ่ปนรามญัธรรมยตุ
ใหข้ึนตรงตอเจาคณะใหญคณะธรรมยตุ หรือเจาคณะธรรมยตุ
ในเมอืงนัน้ ๆ  ทีม่หีนาทีป่กครองดแูลพระสงฆธรรมยตุมาแตตน
เมื่อถึงสมัยที่คณะสงฆปกครองตาม พรบ.คณะสงฆ พ.ศ.

๒๔๘๔ พระคณาธกิาร (เจาคณะ) ระดบัตาง ๆ  ทัง้ธรรมยตุและ
มหานกิาย ฉะนัน้เมอืงใดทีม่เีจาคณะจงัหวัดเปนธรรมยตุ พระ
รามญัธรรมยตุในเมอืงนัน้กข้ึ็นกบัเจาคณะจงัหวัดนัน้  สวนพระ
รามญัทีม่ใิชธรรมยตุกไ็มมปีญหา ในเมอืงใดเจาคณะจงัหวัดมิ
ใชธรรมยตุ พระรามญัธรรมยตุกข้ึ็นตรงตอเจาคณะใหญคณะ
ธรรมยตุทีเ่ดยีว หรือมฉิะนัน้กข้ึ็นกบัเจาคณะธรรมยตุ อ่ืน ๆ  สุด
แตจะไดรับมอบหมาย แตในจงัหวัดทีเ่จาคณะธรรมยตุอยูหาง
ไกล ไมสะดวกตอการสงบญัชี เจาคณะไมสามารถดแูลทัว่ถงึ
บางคร้ังฝากใหอยูในความดูแลของเจาคณะจังหวัดฝายมหา
นิกายใกลเคียง และใหสงบัญชีผานทางเจาคณะนั้นดวยเพื่อ
ความสะดวก จงึเปนเหตใุหเกดิความสับสนในการปกครอง  และ
เกดิความเขาใจผิดในการสงบญัชตีอเจาสังกดัข้ึน ดงัหลักฐาน
ปรากฏในหนงัสือของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมตอน
หนึ่งวา “เดิมพระรามัญแปลงที่เปนอุปชฌายของพระสงฆ
รามญัไดทําการแปลงเปนธรรมยตุจากทานเจาคุณธรรมราชา
นุวัตร (ตาย) เจาอาวาสวัดเสนาสนาราม จงัหวัดพระนครศรี
อยธุยา เมือ่ไดทําการแปลงแลว สมเดจ็พระมหาสมณเจากรม
พระยาวชริญาณวโรรส ทรงรับใหข้ึนในคณะธรรมยตุ ตอมาถงึ
สมยัทานเจาคณุญาณดลิก เจาอาวาสวัดเสนาสนาราม เหน็วา
การสงบญัชใีหทานโดยตรงเปนการลําบากแกพระสงฆ  จงึส่ังให
สงบญัชทีางเจาคณะทองถิน่ทีอ่ยูใกลแลวใหเจาคณะทองถิน่สง
ใหทานอีกตอหนึง่ เมือ่เจาคณะจงัหวัดเปนมหานกิายไดรวบรวม
บัญชพีระรามญัแปลงเหลานีใ้หข้ึนอยูในสังกัดของมหานกิาย
ทัง้หมด บญัชจีงึไดขาดจากคณะธรรมยตุตัง้แตนัน้มา ภายหลัง
จึงทราบวาวัดรามัญแปลงไมไดสังกัดอยู ในคณะธรรมยุต
จงึรองเรียนมายงัสมเดจ็เจาคณะใหญธรรมยตุ เพือ่ขอโอนไปอยู
ในปกครองคณะธรรมยตุ ฉะนัน้หลังจากทีค่ณะสังฆมนตรีได
ประกาศแยกการปกครองสงฆสวนภูมภิาคตามนกิายตัง้แตวันที่
๑๙ ตลุาคม ๒๔๙๔ แลว พระสงฆรามญัทีย่งัมสัีงกดัสับสนอยู
วัดรามญัธรรมยตุในจงัหวัดตาง ๆ ไดขอโอนมาข้ึนอยูในสังกดั
คณะธรรมยตุเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึง่ปรากฏตามหลักฐานเอกสาร
เทาทีส่ามารถรวบรวมได มจีาํนวนวัด รามญัทีม่าขอโอนข้ึนสังกดั
คณะธรรมยตุในคร้ังนัน้  ดงันี้

๑. จงัหวัดกรุงเทพฯ ๑ วัด  วัดทพิพาวาส (ลาดกระบงั)
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๒. จงัหวัดนนทบรีุ ๑ วัด  วัดราษฏรนยิม (ไทรนอย)
๓. จงัหวัดปทมุธาน ี๑๒ วัด วัดศาลาแดงเหนอื, วัด โคก,

วัดสําแล, วัดสุวรรณจนิดา, วัดพลับ, วัดทายเกาะ, วัดสามคัคิ
ยาราม, วัดเจดยีทอง, วัดปทมุทอง, วัดบางเตยนอก, วัดเมตา
รางค, วัดจนัทนกะพอ

๔. จงัหวัดสมทุรปราการ ๓ วัด  วัดพญาปราบปจจา
มติร, วัดอาษาสงคราม, วัดสิบสองธนัวาราม

๕. จังหวัดลพบุรี ๔ วัด  วัดโพธิ์ระหัต, วัดอัมพวัน,
วัดกลาง, วัดราษฏรศรัทธาธรรม

๖. จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา ๑ วัด  วัดรามพงศาวาส
๗. จงัหวัดสมทุรสาคร ๒ วัด  วัดราษฏรศรัทธากยาราม,

วัดปากบอ
๘. จงัหวัดฉะเชงิเทรา ๑ วัด  วัดพมิพาวาส
๙. จงัหวัดนครปฐม ๑ วัด  วัดบอนใหญ

รวมทัง้ส้ิน ๒๖ วัด  วัดเหลานีเ้รียกวา “คณะรามญัธรรม
ยตุ” และยงัมวัีดรามญัอีก ๕ วัดทีข่อโอนมาเปน “วัดธรรมยตุ”
และบวชซ้าํในคณะธรรมยตุใหมอีกคร้ังหนึง่ คอื ๑) วัดทาขาม ๒)
วัดราษฏรบํารุง / กรุงเทพฯ ๓) วัดบานไรเจริญผล /สมทุร สาคร
๔) วัดธรรมเจดยีศรีพพิฒัน  / สมทุรสาคร ๕) วัดคลอง สิบเจด็ /
ฉะเชิงเทรา  ซึ่งวัดรามัญ ๕ วัดนี้ก็ยังมีพระสงฆที่เปนชาว
รามญัอยู สวนวัดรามญัทีม่ไิดสังกดัคณะธรรมยตุนัน้ กข้ึ็นอยูใน
สังกดัคณะมหานกิาย ซึง่มเีปนจํานวนมาก

รัชกาลปจจบุนั
ในรัชกาลปจจบุนั การปกครองคณะสงฆยงัคงดําเนนิ

ตามพระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เร่ือย
มา มกีารเปล่ียนการปกครองคณะสงฆแยกตามนกิายในสวน
ภูมภิาค เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๔ คร้ังหนึง่ ดงักลาวขางตน ถงึ พ.ศ.
๒๔๙๙ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดเสดจ็ออกทรงผนวช ณ
วัดพระแกว แลวเสดจ็จาํพรรษา ณ  วัดบวรนเิวศวิหาร กรุงเทพฯ
และในปเดียวกันนั้น หลังทรงลาผนวชแลวไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ให สถาปนาสมเดจ็พระวชริญาณวงศ พระสังฆราช
พระราชอุปธยาจารย  ข้ึนเปนสมเดจ็พระสังฆราชเจา กรมหลวง
วชริญาณวงศ

ถึง พ.ศ.  ๒๕๐๕ ไดมีการเปล่ียนแปลงอีกคร้ังหนึ่ง
คอืไดประกาศใช พรบ.สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แทน พรบ.สงฆ พ.ศ.
๒๔๘๔ ไดแก พรบ.สงฆ ทีใ่ชอยูในปจจบุนั ตาม พรบ. ฉบบันี้
การปกครองคณะสงฆกลับไปใชแบบมมีหาเถรสมาคมเหมอืน
คร้ัง พรบ. สงฆ ร.ศ. ๑๒๑ อีก สมเดจ็พระสังฆราชทรงดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการมหาเถรสมาคม กรรมการมหาเถร
สมาคมประกอบดวย สมเดจ็พระราชาคณะ ซึง่เปนกรรมการโดย
ตําแหนง ๖ รูป และกรรมการทีส่มเดจ็พระสังฆราชทรงแตงตัง้
อยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป อีก ๘ รูป โดยเปนฝายมหานกิาย
๔ รูป ฝายธรรมยุต ๔ รูป มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่
ปกครองคณะสงฆ ใหเปนไปโดยเรียบรอย การบริหารคณะสงฆ
ทกุองคกรรวมอยูทีม่หาเถรสมาคม  โดยนตินิยัแลวคณะสงฆคง
มคีณะเดยีว คอื “คณะสงฆไทย” แตโดยพฤตนิยัแลว ยงัคงแยก
เปน ๒ คณะ คอื คณะธรรมยตุ กบั คณะมหานกิาย การปกครอง

พัดยศประโยคบาลีรามัญ
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ในสวนภูมภิาคกแ็ยกกนัปกครองตามนกิายเหมอืนคร้ังใช พรบ.
สงฆฉบบักอน  มเีจาคณะระดบัตาง ๆ ตัง้แตเจาคณะภาค เจา
คณะจงัหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาส
ปกครองกนัเองตามลําดบั ตามนกิาย ไมกาวกายกัน แตการ
บริหารสวนกลางรวมกนั อยูในมหาเถรสมาคม และเพือ่เปนการ
แบงเบาภาระของมหาเถรสมาคม จงึไดแบงการปกครองคณะ
สงฆสวนกลางออกเปน คณะใหญ ๕ คณะ ใหมเีจาคณะใหญ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการคณะสงฆนิกายนั้น ๆ ในเขตการ
ปกครองของคณะสงฆ ดงันี้

๑. เจาคณะใหญหนกลาง ปฏิบัติหนาที่ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค  ๑, ๒, ๓  และ ๑๓, ๑๔, ๑๕

๒. เจาคณะใหญหนเหนอื ปฏิบตัหินาทีใ่นเขตปกครอง
คณะสงฆภาค  ๔ , ๕ , ๖ , ๗

๓.  เจาคณะใหญหนตะวันออก ปฏิบตัหินาทีใ่นเขตปก
ครองคณะสงฆภาค  ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒

๔. เจาคณะหนใต ปฏิบตัิหนาที่ในเขตปกครองคณะ
สงฆภาค  ๑๖ , ๑๗ , ๑๘

๕.  เจาคณะใหญคณะธรรมยตุ ปฏิบตัหินาทีใ่นเขตปก
ครองคณะสงฆธรรมยตุทกุภาค สมเดจ็พระสังฆราชทรงเปนผู
แตงตัง้เจาคณะใหญ

สวนการแตงตั้งพระอุปชฌายนั้น แตงตั้งพระสังฆา
ธกิารตัง้แตระดบัเจาคณะจงัหวัดข้ึนไป และเจาอาวาส รองเจา
อาวาส ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวงเปนพระอุปชฌาย
สมเดจ็พระสังฆราชทรงแตงตัง้ การตั้งพระสังฆาธกิารต่ํากวา
ระดบัเจาคณะจงัหวัดลงมา เจาคณะใหญหนนัน้ ๆ  เปนผูแตงตัง้

ในสมยัปจจบุนั วัดพระสงฆรามญัทัง้หลายโดยทัว่ไปมี
พระสงฆไทยเขาไปรวมอยูดวยเปนจาํนวนมาก บางวัดกม็พีระ
สงฆไทยมากกวาพระสงฆรามญั จนเกอืบจะหมดสภาพเปนวัด
พระสงฆรามญัไป เชน วัดชนะสงคราม เปนตน ทัง้นีก้เ็พราะวา
วัดตั้งอยูในชุมชนที่เปนชาวไทย หรือมีคนไทยมากกวาชาว
รามญั ผูทีเ่ขามาบวชในวัดนัน้ ๆ  เปนไทยมากกวารามญั อยางไร
ก็ดีชาวรามัญในประเทศไทยปจจุบันนี้ก็ถือไดวาเปนไทยโดย
สมบรูณแลว มเีพยีงเชือ้ชาตเิทานัน้ทีบ่งบอกความเปนรามญั

สําหรับสมณศักดิใ์นรัชกาลที่ ๙ นี้ ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ  สถาปนาตําแหนงสมเดจ็พระราชาคณะเพิม่ข้ึนอีก
๒  ตําแหนง เมือ่ ๕ ธนัวาคม ๒๕๑๕ คอื ทรงสถาปนาพระสาสน
โสภณ (เจริญ สุวัฑฒโน ป.ธ.๙) วัดบวรนเิวศ เปนทีส่มเดจ็พระ
ญาณสังวร สมเดจ็พระราชาคณะตาํแหนงนี ้มข้ึีนในรัชกาลที ่๒
เปนคร้ังแรก คอื พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลานภาลัย ได
ทรงสถาปนาพระญาณสังวรเถร (สุก ญาณสังวร)  วัดพลับ เปน
สมเดจ็พระญาณสังวร ตอมาเมือ่สมเดจ็พระสังฆราช (ม)ี ส้ิน
พระชนมเมือ่ พ.ศ. ๒๓๖๓ กไ็ดทรงสถาปนา สมเดจ็ญาณสังวร
(สุก) ข้ึนเปนสมเดจ็พระอริยวงษญาณ สมเดจ็พระสังฆราช แต
นัน้มาตาํแหนงสมเดจ็พระราชาคณะทีส่มเดจ็พระญาณสังวร ก็
มไิดเคยพระราชทานสถาปนาพระเถระองคใดเปนเวลาติดตอ
กนัมาถงึ ๑๕๒ ป จงึไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาพระ
สาสนโสภณ (สุวัฑฒโน) เปนทีส่มเดจ็พระญาณสังวรข้ึนอีกใน
รัชกาลนีน้บัเปนองคที ่๒ แหงยคุกรุงรัตนโกสินทร สมเดจ็พระ
ราชาคณะทีท่รงสถาปนาข้ึนใหมอีกตาํแหนงหนึง่คอื สมเดจ็พระ
ธรีญาณมนุ ี (ธรี ปณุณโก ป.ธ.๙) วัดจกัรวรรดิราชาวาส ราช
ทนินามนีค้ดิข้ึนใหมโดยอาศยันามวา “ธรี” ของทานนัน่เองเปน
เคา สมเดจ็พระราชาคณะ ๒ ตําแหนง นี ้นบัวาทรงสถาปนาข้ึน
เปนกรณพีเิศษ สวนตําแหนงพระราชาคณะ ตัง้แตชัน้เจาคณะ
รองลงไปนัน้ กม็จีํานวนเพิม่ข้ึนกวาแตกอนหลายตําแหนง ตาม
จํานวนของพระภิกษสุามเณรแหงราชอาณาจกัรไทยทีเ่พิม่มาก
ข้ึน ฉะนั้นในปจจุบันนี้ตําแหนงสมเด็จพระราชาคณะซึ่งแต
โบราณม ี๔ ตําแหนง เพิม่ข้ึนอีก ๒ จงึรวม เปน ๖ ตําแหนง พระ
ราชาคณะชัน้เจาคณะรองของเดมิม ี๔ ตามจํานวนสมเดจ็พระ
ราชาคณะ ตอมาเพิม่อีก ๓ เปน ๗ ตาํแหนง และตอมาถงึป พ.ศ.
๒๕๑๖ เพิม่ข้ึนอีก ๕ ตาํแหนง จงึรวมเปน ทัง้หมด ๑๒ ตําแหนง
สวนตาํแหนงพระราชาคณะตัง้แตชัน้ธรรมลงไปนัน้ มจีาํนวนไม
แนนอน สุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้

เรียนรับใชทานผูอานมาทัง้หมด ๔ ตอน ในเร่ือง “คณะ
สงฆรามญัในประเทศไทย” กจ็บสมบรูณลงเพยีงเทานี ้ หวังวา
ทานผูอานคงไดทราบทีม่าทีไ่ปของพระรามญัไมมากกน็อย ฉบบั
หนาพบกันใหม จะนําเสนอสาระประโยชนดานวัฒนธรรม
ประเพณ ี สําหรับทานผูอานมีเร่ืองราวอันเปนประโยชน เพื่อ
ถายทอดความรู แลกเปล่ียนซึง่กนัและกนั ทางกอง บก. ยนิดี
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เสียงคุยหลังครัวบางขันหมาก

งานวันรําลึกชนชาติมอญที่บางขันหมากผานพนไป
ผูคนตดิตราตรึงใจ ทัง้รูปรสกล่ินเสียง และ สําเนยีงมอญ สําหรับ
ผมประทบัใจพเิศษคงเปนที ่รส และอาหารหลากหลายกวา ๕๐
โรงทาน รสอรอยตดิปลายล้ินมาจนวันนี้

“มคีนมาเยอะไหม...?”
“จะมมีาสกักีค่น...?”
กอนงาน ผมตองตอบคําถามเหลานีเ้สียออนใจ เพราะ

เจาภาพกลัวจะไมมคีนมากนิ พระปญญาวฒุ ิรองเจาอาวาส
แมงานใหญ  แมบอกวาทุมเตม็ที ่ทําอยางดทีีสุ่ด ไมไดคดิอะไร
แตกลัวอยางเดยีววา “อาหารเหลอื” แตไมเปนไร (อิเตะปทมา
ขําด ีแกนนาํจดังานอีกคนเสริม) “เราเตรียมซ้ือถุงพลาสตกิ
เตรียมเอาไวแลว ถาเหลอืกต็กัใสถุงแจก...”

วันเสารสุกดบิ งานมหรสพยามค่าํ ผูคนสวนใหญเปน
พี่นองบานใกล มอญบานไกลหรอมแหรม แตอัดแนนดวย
คณุภาพ ผมตองเผชญิกบัคําถามเกา ๆ  “จะมคีนมาเยอะไหม
ชาวบานเคาเตรียมอาหารกนัไวเยอะ...?”

เชาวันอาทติย มอญบานไกลทยอยกนัมาหนาตา เจา
ภาพงานยุง จนไมมเีวลาตัง้คําถาม

ไมเกนิบาย ๒ โมง มอญบานไกลเกอืบ ๒๐ จงัหวัด ราว
สองพนัคนเศษ ทําเอาโรงทานบางตา เหลือทีย่งัยดึพืน้ทีสู่ตาย
กนัไมกีโ่รง บางโรงกลัวอาหารของตนเหลือ ขนาดลงทนุจางวง
ดนตรีมารองเพลงคาราโอเกะ แถมหางเคร่ืองลนเวท ีดงึดดูลูกคา
(ล็อคคอกนิฟรี) รองเพลงกันหนาดําหนาแดง (บางคนเดนิขา
ขวิด) ผูใหญบานบอกวา “โรงทานน้ีตอนมานะฟรี แตอีตอน
จะใหเลกิคงตองจาง...”

ทีสุ่ดงานจบลงดวยด ีเจาภาพชืน่มืน่ ชมรมฯพงึใจ ตาง
ลืมเหนือ่ย ลืมหวิ สงสารแตคนทีซ่ือ้ถุงพลาสตกิมารอไว “เกบ็
เอาไวนะ...เกบ็ไว...สักวนัคงไดใช...ฮา ฮา ฮา !!!!”

โรงทานนีตั้กอาหารไปรําไป แถมรอย
ย้ิมหวานแจกคนผานไปมา เชิญชวน
ใหเขามาชิม “อาหารของเราหมดชา
เด๋ียวเพือ่นบานลอเอาแยเลย..........”

โรงทานมากกวา ๕๐ โรงทาน แตก็มี
บางคนกลับบาน และเปนลมบนรถ
ระหวางทาง เพราะเพลินกับการเดิน
คุยกับญาติมิตร เพื่อนฝูงที่หางไกล
นานทีปหนจะไดกลับมาพบกันใหม
ทักทายคนนั้นคําคนนี้คํา อิ่มใจจน
ลืมกินขาว (คราวหนาจะบอกให
อิเตะปทมา หอใสถุงไปให เพราะถุง
เหลือเยอะมากกกกกกก)
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รายนามผูบริจาคทุนพิมพวารสารเสียงรามัญ
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------------------------
๑. พระราชวิมล ๑,๐๐๐ บาท

ผูชวยเจาอาวาสวัดชนะสงคราม
๒. พระครูอาทรพิพัฒนโกศล (สุทัศน) ๑,๐๐๐ บาท

ชุมชนวัดทองบอ อยุธยา
๓. พระปญญาวฒุ ิวฑฺุฒโิก ๑,๐๐๐ บาท

ชมุชนวัดอัมพวนั ลพบรุี
๔. ชมรมไทยรามัญคลองสิบส่ี ๑,๐๐๐ บาท
๕. นายสุภาพ ลือขจร ๑,๐๐๐ บาท
๖. นายบุญสง โคมลอย ๑,๐๐๐ บาท
๗. นายกิตติ วรกุลกิตติ ๑,๐๐๐ บาท
๘. นายไพรัตน จันทรแบบ ๕๐๐ บาท
๙. นายอนันต ใจเกษม ๕๐๐ บาท
๑๐. วาที่ ร.ต.รามัญ สาระพันธุ ๕๐๐ บาท
๑๑. นางกาญจนา ทองนิ่ม ๕๐๐ บาท
๑๒. อ.อําไพ มัฆมาน ๕๐๐ บาท
๑๓. นางชอบ กล่ินเกลา ๕๐๐ บาท
๑๔. นายจําเริญ สงวนวงศ ๕๐๐ บาท
๑๕. อ.สุฐาธรรม โตวงศ ๕๐๐ บาท
๑๖. นายปริญญา กุลปราการ ๕๐๐ บาท
๑๗. นายพิศาล บุญผูก ๑,๐๐๐ บาท
๑๘. นายสน ลาวเกษม ๓๐๐ บาท
๑๙. นายลี จุงาม ๒๐๐ บาท
                                      รวม     ๑๓,๐๐๐ บาท

คณะบรรณาธิการขอกราบขอบพระคุณทุกทาน
ที่ใหการสนับสนุนการจัดทําวารสารเสียงรามัญอยางสูง

กาํหนดการพระราชทานเพลงิศพ
พระครูเกษมสมณคุณ
(หลวงพอโปะ คนฺธาโร)

อดตีเจาอาวาสวัดปาไผ
ณ เมรุพเิศษวัดปาไผ

ตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบรีุ
วันอาทติยที ่๒๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เวลา ๑๖.๐๐ น.

หมายเหต:ุ อัญเชญิสรีระศพพระครูเกษมสมณคณุ
ข้ึนตัง้บนเมรุพเิศษวัดปาไผ วันเสารที ่๒๓ เวลา ๐๙.๐๙ น.

กาํหนดการพระราชทานเพลงิศพ
พระครูวรธรรมพิทักษ

หลวงพอลม พลธมฺโม (คชเสนีย)
อดตีเจาอาวาสวัดมวง
ณ เมรุลอยวัดมวง

ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบรีุ
วันอาทติยที ่๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เวลา ๑๖.๐๐ น.

หมายเหต:ุ เคล่ือนศพพระครธรรมวรพทิกัษข้ึนสูเมรุลอย
วัดมวง วันศกุรที ่๒ มนีาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ
ขอเชญิกรรมการบริหาร กรรมการทีป่รึกษา

และสมาชกิผูสนใจทัว่ไป
เขารวมประชมุสัญจร คร้ังที ่๔ โดยพรอมเพรียงกนั
ในวันเสารที ่๒๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ชมุชนบานสามเรือน (นายบญุสง โคมลอย)
ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก จังหวัดปทมุธานี

และ
ขอเชญิรวมเปนเจาภาพสวดพระอภธิรรมศพ

พระธรรมเมธาภรณ
อดตีเจาอาวาสวัดจนัทนกะพอ

ณ วัดจนัทนกะพอ  เวลา ๑๗.๐๐ น.

หมายเหต:ุ ชมุชนทีต่อบรับมาแลวไดแก ชมุชนบานสามเรือน
ชมุชนบานเสากระโดง และ ชมุชนเกาะเกร็ด

ส น ใ น ล ง โ ฆ ษ ณ า
๐๘๑ ๘๔๔ ๖๔๑๕
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เฉลยปญหาฉบับท่ีแลว (06)
คําตอบ: ประเพณโียนบัว เปนประเพณทีองถ่ิน
             อําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผูโชคด ี : นางสุฐาธรรม โตวงศ
นางทิพวรรณ โชคไพศาล
นางสาวชุลีพร ศิริชาญชัยกุล

ปญหาทายเลม (07)
@ ถามว า ชุมชนมอญในเมืองไทย

มีท้ังสิน้กีจ่งัหวัด และสวนใหญอยูในภูมภิาคใด ?

สงคําตอบมาได จะเปน อีเมลล จดหมาย
ไปรษณียบัตร หรือสงดวยตนเองตามที่อยูดานใน
เหมอืนเดิมครับ

ของรางวัล  เปนเส้ือ VCD. ทะแยมอญ
ทศชาติ ตนฉบับเกา ๓ แผน ๓ รางวัล

หมดเขตรับคําตอบ  ๑๐  มี.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 .............../.............../...............

ประเพณโียนบัว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนประเพณีทีสื่บ
ทอดกันมายาวนานของชาวมอญพระประแดง และชาวบางพลี ที่มีความ
ผูกพันกันมาแตอดีต จัดขึ้นเปนประจําทุกปในวันขึน้ ๑๓ คํ่า เดือน ๑๑ และ
เชาตรูของวันขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๑๑ การจัดงานประกอบดวยการนมัสการ
และขบวนแหหลวงพอโต ทั้งทางบกและทางน้ํา การแขงขันกิจกรรมพื้น
บาน อาทิ การจัดพานดอกบัว ประกวดเรือประเภทตาง ๆ  และการละเลน
พื้นบาน เชน เพลงเรือ ในชวงเชาตรูของวันขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๑๑ จะเปน
งานประเพณีการรับบัวหรือโยนบัว โดยประชาชนจะโยนดอกบัวลงในเรือ
ขบวนแหพระพุทธรูปหลวงพอโตจําลอง ซ่ึงในอดีตชาวมอญพระประแดง
จะมารับบัวจากชาวบางพลีเพื่อนําไปถวายพระในหมูบานของตน

ใบสมัครสมาชิก
likjtN,a.tjducjtYelMcjprcj rmjq.cjmnj

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


