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อ ง ค   บ ร ร จ ุน

าวมอญถือวาวันสงกรานตเปนวันขึ้นปใหม นับเปน
ความเช่ือท่ีไดแบบอยางมาจากอินเดียพรอม ๆ กับการยอมรับ
นบัถือพุทธศาสนา ภายหลังชาวมอญไดประยุกตแบบแผนและ
สงผานวฒันธรรมเหลานัน้มายงัชาวไทยดวย เทศกาลสงกรานต
อยูในชวงวนัท่ี ๑๓–๑๗ เมษายนของทุกป ซ่ึงในสวนของไทยก็
เพ่ิงจะเปล่ียนมานบัเอาวนัท่ี ๑ มกราคม เปนวันปใหมตามอยาง
สากล ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดไม
นาน สําหรับชาวมอญแลวเทศกาลสงกรานตนั้นเปนเทศกาลท่ี
สําคญัอยางยิง่ มักมีการเตรยีมตวัเตรยีมงานนานนบัเดอืน ทําความ
สะอาดบานเรอืน จดัเตรยีมเส้ือผาใหม และขาวปลาอาหารสําหรบั
ทําบุญตกับาตร เพ่ือเฉลิมฉลองเทศกาลปใหม

ชวงเชาชาวบานทุกครวัเรอืนตางใหความสําคญักบัการทําบุญ
ใหทาน ไหวพระสวดมนต สมาทานศีล ชวงบายมีการสรงน้าํพระ
พุทธรูป สรงน้ําพระสงฆ และบังสุกุลอัฐิปูยาตายาย ปลอยนก
ปลอยปลา ค้าํตนโพธ์ิ แผวถางหญาตามถนนหนทาง สราง-ซอม
สะพานขามคคูลอง

อาหารมอญ ท่ีนยิมทํากนัในชวงสงกรานตเทานัน้ กค็อื
ขนมกะละแม และ ขาวแช โดยเฉพาะขาวแช หรอื ขาวสงกรานต
คนมอญเรยีกวา “เปงดาจก” ท่ีแปลตรงตวัวา ขาวน้ํา เปนอาหาร
ท่ีสืบเนือ่งมาจากพิธีกรรม ใชเวลาในการจดัเตรยีมคอนขางมาก มี
ขัน้ตอนในการทําอยางพิถีพิถัน เม่ือปรงุเสรจ็เรยีบรอยแลวจะตอง
นําไปถวายบูชาตอเทพยดา จากนัน้จะนําไปถวายพระสงฆ แบง
ไปสงผูหลักผูใหญท่ีนบัถือ ท่ีเหลือจงึจะนาํมาตัง้วงแบงกนิกนัเอง
ภายในครวัเรอืน

ตํานานขาวแช สืบเนื่องมาจากตํานานสงกรานตมอญ
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหัวโปรดใหจารกึไวท่ีวดัพระ
เชตพุนวมิลมังคลาราม (จารกึไวในแผนศิลารวม ๗ แผน ตดิไวท่ี
คอสองในศาลาลอมพระมณฑปทิศเหนอื ปจจบัุนบางแผนหาย
ไป) กลาวคอื มีเศรษฐีผูหนึ่งไมมีบุตรธิดา เปนท่ีอับอายแกชาว
บาน และวติกทุกขรอนใจดวยยงัขาดผูสืบทอดมรดกทรพัยสินท้ัง
ปวง ไดทําการบวงสรวงบูชาแกพระอาทิตยและพระจนัทร ทวา
ผานไป ๓ ป กไ็มเปนผล

อยูมาในวันหนึ่งในหนารอน ผูคนท่ัวไปเฉลิมฉลอง
เทศกาลปใหมท่ัวท้ังชมพูทวปี อันถือวาเปนวนั “มหาสงกรานต”
เศรษฐีไดพาบรวิารไปยงัตนไทรใหญรมิน้ํา ท่ีอยูของรกุขเทวดา
ท้ังหลาย นําขาวสารลางน้าํ ๗ ครัง้ แลวหุงบูชารกุขเทวดาประจาํ
ตนไทร ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตร รุกขเทวดาจึงไปทูลขอตอพระ
อินทร พระอินทรจึงใหเทพบุตรมาจุติเปนบุตรของเศรษฐีสม
ความปรารถนา ใหช่ือวา ธรรมบาลกมุาร

ชาวมอญเช่ือถือสืบมาวาหากไดกระทําพิธีเชนวานี้
บูชาตอเทวดาในวนัสงกรานตแลว เม่ือตัง้จติอธิษฐานส่ิงใด ๆ  ยอม
สมหวงั บางกเ็ช่ือมโยงวาเปนการบูชาทาวกบิลพรหม ซ่ึงเขามา
เกีย่วพันกบัลูกชายเศรษฐีในภายหลัง เม่ือทาวกบิลพรหมทาพนนั
ถามปญหา ๓ ขอ หากธรรมบาลกมุารตอบถูก ทาวกบิลพรหมจะ
ตดัศีรษะของตนขึน้บูชา และหากธรรมบาลกมุารตอบผิดกจ็ะตอง
ถูกตดัศีรษะดวยเชนกนั ปรศินาของทาวกบิลพรหมมีดงันี ้คอื

ยามเชา ราศรี ของมนษุยอยูท่ีใด ยามเท่ียง ราศรี ของ
มนษุยอยูท่ีใด และยามค่าํ ราศรี ของมนษุยอยูท่ีใด

ธรรมบาลกมุารตอบไดอยางถูกตอง คอื
ยามเชา ราศรี ของมนษุยอยูท่ีหนา มนษุยท้ังหลายจงึเอา

น้าํลางหนา
ยามเท่ียง ราศรี ของมนษุยอยูท่ีอก มนษุยท้ังหลายจงึเอา

เครือ่งหอมประพรมท่ีอก  และ
ยามค่าํ ราศรี ของมนษุยอยูท่ีเทา มนษุยท้ังหลายจงึเอาน้ํา

ลางเทา

“ฮ็อยซังกราน” พิธีหุงขาวสงกรานต (ขาวแช) บูชาเทวดาของชาว
มอญบานมวง อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี
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ท่ีสุดทาวกบิลพรหมกต็องตดัศีรษะของตนตามคาํทา แต
การจะตดัศีรษะของทาวกบิลพรหมกมี็ปญหาเดอืดรอนใหธิดาท้ัง
๗ คน ตองผลัดเวรกนัมาถือพานรองรบัปละคน เพราะหากปลอย
ใหศีรษะตกถึงพ้ืนดนิ โลกธาตจุะลุกไหมดวยไฟบรรลัยกลัป หาก
ปลอยใหลองลอยอยูในอากาศฝนจะแลง รวมท้ังน้ําจะแหงเหือด
หากตกลงไปในมหาสมุทร และนีเ่องจงึเปนท่ีมาของตํานานนาง
สงกรานต

เหตุ ท่ี ตองท าวความเรื่ องท าวกบิลพรหมและนาง
สงกรานตออกมายดืยาวนัน้ เพราะเปนตํานานท่ีผูกโยงเอาไวดวย
กนักบัตํานานขาวแช  เม่ือวาตํานานกนัไปแลวกข็อกลับมาท่ีเรือ่ง
ของขาวแชกนัตอ

วิธกีารปรุงขาวแช ในอดตีการหุงขาวแชเปนพิธีกรรมใน
การบูชาเทวดาอยางหนึ่ง เปนการหุงขาวท่ีมีขั้นตอนซับซอน
ตามความเช่ือทางพิธีกรรมศักดิสิ์ทธ์ิ กลาวคอื ทุกขัน้ตอนในการ
เตรยีมขาวแชนัน้ตองพิถีพิถันและเคารพ เริม่ตัง้แตคดัขาวสารเม็ด
สวย เลือกกอนกรวดทรายและแกลบออกใหสะอาด ซาวน้ํา ๗
ครัง้  ในการตัง้เตาไฟหุงขาวนัน้ตองทําบนลานโลง นอกชายคา
บาน ซ่ึงขั้นตอนนี้มักจะเริ่มตั้งแตบายกอนวันสงกรานต (๑๒
เมษายน) หุงขาวใหสุกพอเม็ดสวย แลวนําไปซาวน้ํา ขดักบัผนงั
กระบุงดานใน หรอืภาชนะอะไรกไ็ดท่ีพ้ืนผิวมีความสาก เอายาง
ขาวออก (เม่ือเวลากนิ เตมิน้ําลงไปแลวจะไดไมขุนเละเปนขาว
ตม) จากนัน้ปลอยใหสะเดด็น้ํา

น้ําท่ีจะกินรวมกับขาวแชนั้น เตรียมโดยการนําน้ํา
สะอาด ตมสุก เทลงหมอดินเผาใบใหญ อบควนัเทียนและลอย
ดอกไมหอม เชน กหุลาบมอญ มะลิ กระดงังา ท้ิงไวคนืหนึง่

ระหวางท่ีแมบานสาละวนกบัสํารบักบัขาว พอบานตอง
ทําหนาท่ีสรางบานสงกรานต คนมอญเรียกวา “ฮอ็ยซังกราน”
เปนศาลเพียงตา ความสูงระดับสายตา ปลูกสรางขึ้นช่ัวคราว
บริเวณลานโลงหนาบาน มักสรางดวยไมไผ ขนาดกวางยาว
ประมาณ ๑ ศอก เพียงพอสําหรบัวางถาดอาหารได ๑ สํารบัเทานัน้

การตกแตงศาล มีตัง้แตปูผาขาว ผูกผาสี ทางมะพราวตดัใบส้ัน ผาซีก
ผูกโคงตกแตงเสาท้ัง ๔ ประดับดวยดอกไมสดเทาท่ีจะหา
ไดในแตละทองถ่ิน เพ่ือความสดช่ืนสวยงาม บางถ่ินนยิมประดบั
ดวยดอกราชพฤกษหรือดอกคูน คนมอญเรียกวา “ปะกาวซัง
กราน”  ท่ีแปลวาดอกสงกรานต เพราะดอกไมชนดินีจ้ะออกดอก
ในชวงเทศกาลสงกรานตพอด ีและประพรมน้าํอบน้าํปรงุรอการ
ถวายขาวแชบูชาเทวดาในเชาตรูวนัรุงขึน้

สวนเครือ่งเคียงหรอืกบัขาวท่ีจะกินกบัขาวแชนัน้ ของ
บางอยางมีการตระเตรียมลวงหนานานนับเดือน เชน ปลาแหง
เนือ้แหง ตองจดัหาหรอืซ้ือมาทําเคม็เอาไวลวงหนา บางถ่ินมีเครือ่ง
เคยีงขาวแช ๕ ชนดิ บางถ่ินมี ๗ ชนดิ รายละเอียดแตกตางกนัไป
(ไมมีขอใดผิดขอใดถูกตายตวั เปนไปตามสภาพแวดลอม ฐานะ
ความชอบ รวมท้ังการประยกุตดดัแปลงของแตละถ่ิน) ซ่ึงรายการ
หลัก ๆ ท่ัวไป ไดแก (๑) ปลาแหงปน  (๒) เนือ้เคม็ฝอย  (๓) หัว
ไชโปตมกะทิ  (๔) ไขเคม็  (๕) กระเทียมดอง เปนตน

ขัน้ตอนการปรงุกบัขาวหรอืเครือ่งเคยีงท่ีคอนขางยุงยากคอื
ปลาแหงปนและเนือ้เคม็ฝอย อาจมีการทําเตรยีมลวงหนาหลายวนั

ปลาแหงปน โดยมากนยิมใชปลาชอนเคม็ตากแหง ยาง
สุก ฉกีเอาเฉพาะเนือ้ ระวงัอยาใหกางตดิมาเปนอันขาด ใสลงครก
ตําละเอียด คลุกน้ําตาลทราย เกลือ ปรงุรสชาตใิหกลมกลอม

เนือ้เคม็ฝอย นยิมเนือ้ววัมากกวาเนือ้ควาย นาํเนือ้เคม็ตาก
แหง ยางไฟสุก ฉกีฝอย ผัดน้ํามันใหเหลืองกรอบ

หัวไชโปตมกะทิ นําหัวไชโปเคม็ลางใหรสเคม็กรอยลง
ห่ันละเอียด หัวกะทิตัง้ไฟใหเดอืด นาํหัวไชโปลงผัดจนแหง ตอก
ไขตใีหละเอียดราดลงบนหัวไชโปในกะทะ รอไขสุก คนใหเขา
กนั ปรงุรสตามชอบ

ไขเค็ม และ กระเทียมดอง สองรายการนี้เปนรายการ
ถนอมอาหาร ท่ีมีกนัอยูแทบทุกครวัเรอืน เพียงแตนํามาปอก ห่ัน
ใหพอดคีํา จดัใสชาม บางครอบครวัอาจมีการนาํมาดดัแปลงเพ่ิม
เตมิ เชน ยําไขเคม็ กระเทียมดองผัดไข เปนตน

รายการอาหารเหลานี้คลายคลึงกัน ขึ้นอยูกับวาแตละ
ครอบครวัจะพลิกแพลง ไมถือวาผิดตําราแตอยางใด เลือกวตัถุดบิ
ท่ีราคาถูก หางายในทองถ่ิน ตอเม่ือภายหลังไทยรบัเอาวฒันธรรม
การกนิขาวแชของมอญ และไดมีการดดัแปลงเพ่ิมขึน้ เชน พรกิหาบขาวแชของชาวมอญบางขนัหมาก จงัหวดัลพบุรี



หยวกทอด กะปชุบไขทอด ยํากุงแหง เปนตน รวมท้ังยงัไดพัฒนา
รายละเอียดกระบวนการปรงุใหวจิติรพิสดารยิง่ขึน้ ไดแก การหุง
ขาวพรอมใบเตย เพ่ือใหไดขาวท่ีออกมามีสีและกล่ินชวนกนิ

มารยาทในการกินขาวแช แบงขาวใสถวย ตักน้ําท่ีอบ
ควนัเทียนเตมิลงในถวยพอประมาณ (ถาเปนน้ําแชเยน็ หรอืเตมิ
น้าํแขง็ภายหลัง กจ็ะทําใหช่ืนใจยิง่ขึน้) แบงกบัขาวหรอืเครือ่งเคยีง
ทุกชนดิใสถวยละเล็กละนอยตามตองการ นาํชอนกลางตกักบัขาว
ถายลงในชอนตกัขาวสวนตวัในชามขาวของตน ในการกนิ จะกนิ
กบัขาวเขาไปกอนกไ็ด หรอืจะคอย ๆ  เอียงชอนตกัขาว ใหขาวเขา
ไปรวมกนัแลวกนิพรอมกนั แตตองระวงัไมใหกบัขาวหกออกมา
ปนในชามขาว เพราะจะทําใหสีสันในชามขาวเลอะเทอะไมนาดู

การเดนิทางเขาวังของขาวแช วฒันธรรมการกนิขาวแช
ของชาวมอญมีมาเนิน่นาน ไมมีหลักฐานวาเกดิขึน้ในยคุสมัยใด
การเดินทาง เขาวังของขาวแชมาจากการท่ีสตรีมอญไดเขารับ
ราชการฝายใน (เปนเจาจอมหมอมหามของเจาฟาเจาแผนดิน)
และนําขาวแชขึน้ถวายเปนเครือ่งตนเสวย ในกาลตอมาจงึเกดิการ
แพรหลายไปในวงกวางท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิง่ขาวแชตระกลู
เมืองเพชรบุรีนั้น สืบเนื่องมาจากการแปรพระราชฐานของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ ไปอยู ท่ี
พระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง) ในครั้งนั้นมีเจาจอมมารดา
ซอนกล่ิน เช้ือสายมอญทางเจาพระยามหาโยธา (เจง คชเสน)ี ท่ี

ไปถวายงานพ ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว ท่ีพระราชวงั
พระนครคีรดีวย และคาดวาในครั้งนัน้เองท่ีขาวแชของเจาจอม
มารดาซอนกล่ินไดรบัการถายทอดไปยงัหองเครือ่ง บาวไพรสนม
กํานลัไดเรียนรู และแพรหลายไปยงัสามัญชนยานเมืองเพชรบุรี
ในท่ีสุด

ขาวแชสูตรมอญดัง้เดมิของเจาจอมมารดาซอนกล่ินยัง
จับใจผู ท่ีได ล้ิมลอง แมแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รชักาลท่ี ๕ ทรงกลาวถึงขาวแชของเจาจอมมารดาซอน
กล่ินไววา “หากจะกนิขาวแช ก็ตองขาวแชเจาจอมมารดาซอน
กลิ่น”  เรื่องนี้หมอมเจา ชิดชนก กฤดากร ผูเปนหลานยาของ
เจาจอมมารดาซอนกล่ิน เคยคลุกคลีรูรสมือของทานมาตัง้แตเล็ก
แตนอยเลาไวหนงัสือ “นทิานชีวติจรงิบางตอนของขาพเจา”

เจาจอมมารดาซอนกล่ินทานเปนมอญผูดี มีความชํานิ
ชํานาญ รูจักกลเม็ดในการทําขาวแชไดดกีวาคนท่ัวไปกเ็ปนได
อาหารมอญและขาวแชของทานจงึมีโอกาสขึน้โตะเสวยมาถึง ๓
รชักาล ตัง้แตพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว รชักาลท่ี ๔
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว รชักาลท่ี ๕ ซ่ึงทุกครัง้
ท่ีเสดจ็ประพาสตนแถบพระนครศรีอยธุยา เจาจอมมารดาซอน
กล่ินมักส่ังการใหบาวไพรลากแพท่ีเปนเรอืนครวัไปรอรบัเสดจ็ลวง
หนา และแปลงแพเรือนครัวเปนหองตนเครื่องถวายทุกครั้ง
บรรยากาศและเรือ่งราวเหลานีย้งัคงถายทอดมาจนรชัสมัยพระบาท

ลูกหลาน “สงขาวแช” ใหญาติผูใหญในวันสงกรานต ชุมชนมอญบานบางกระดี่ บางขนุเทียน กรุงเทพฯ



สมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว รชักาลท่ี ๖ ท่ียงัคงเคารพรกัและ
ติดรสมือของเจาจอมมารดาซอนกล่ิน เสด็จมาเยี่ยมเยียนถึงวัง
(กรมพระนเรศวร) เสมอ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ตองเสด็จมาอวยพรและรดน้ํา
ทุกปมิเคยขาด

ในอดตีการกนิขาวแชนัน้เกีย่วของกบัพิธีกรรม ปจจบัุน
ผูคนเช่ือวิทยาศาสตรมากกวาฟาลิขิต ทวาขาวแชก็ยังคงไดรับ
ความนยิม แมปจจบัุนหนาตาและความหมายในการกนิไดเปล่ียน
แปลงไปจากเดมิ และหากยกเอาเรือ่งพิธีกรรมออกไป กลาวถึง
เฉพาะวิถีชีวิตลวน ๆ ดวยสภาพบานเมืองเราท่ีเปนเมืองรอน
ในสมัยผมเปนเด็กยามม้ือกลางวันแดดรอนเปรี้ยงจึงมักเห็น
พอแมปูยาตายายกนิขาวแชกนัเปนปกตใินชีวิตประจําวนั แคคด
ขาวสวยจากหมอใสชาม ตกัน้าํฝนเยน็ ๆ  จากตุมหลังบานเทลงไป
กนิกบัปลาเคม็ หรอืผักกาดดองกอ็รอยช่ืนใจถมเถ

การกนิขาวแชเปนวิธกีารปรับตวัใหเขากบัสภาพแวดลอม
ของคนโบราณ เปนการกนิอาหารทีส่อดรับกบัสภาพภมิูอากาศ
อาหารทีมี่น้าํเปนองคประกอบมาก ทาํใหยอยงาย ลดอณุหภมิูภาย
ในรางกาย คลายรอน ผวิพรรณชุมชืน่ หมดปญหาเร่ืองริมฝปาก
แตก ผวิพรรณแหง รอนใน และทองผกู การกนิขาวแชในทกุวันนี้
ไมไดมีกฎเกณฑและพิธีกรรมอยางสมัยกอน หากเราเพียงแต
ศึกษาแนวคิดเดิมแลวประยุกตใช ก็อาจจะคนพบวาบางคร้ัง

ศาสตรเกาโดยเทคโนโลยใีหมนัน้จับใจและจับตองได ไดใจกวา
ศาสตรเกาโดยคนแกหวัดือ้เปนไหนๆ
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มหาชัยเมืองมอญ
สุกญัญา เบาเนดิ

งหวดัสมุทรสาคร หรือ “มหาชัย” ในบริบทนีไ้มไดมี
ความหมายจาํกดัอยูแคเพียงตาํบลๆ หนึง่เทานัน้ หากแตวาผูคนใน
ประเทศนี้รับรู กันวามหาชัยนั้นเปนอีกช่ือหนึ่งของจังหวัด
สมุทรสาคร  ยอนไปเม่ือหลายสิบปกอนเม่ือเอยถึงมหาชัย หลาย
คนคงจะนกึไปถึงอาหารทะเลสดๆ อรอยๆ สวนคนท่ีมีอายเุกนิ
สามสิบไปแลวอาจนึกถึงเพลง “ทาฉลอม” ท่ีคุนหูของชรนิทร
นนัทนาคร  แตทุกวนันีม้หาชัยไดเปล่ียนโฉมหนาไปอีกครัง้ตาม
การรับรูของผูคนในสังคมท่ีสะทอนออกมาทางส่ือไมวาจะเปน
หนงัสือพิมพ วทิย ุโทรทัศน ซ่ึงคงไมมีใครปฏิเสธไดวามหาชัย
ในวนันีไ้ดกลายเปน มหาชยัเมือง (แรงงาน) พมา เนือ่งจากมีผูคน
จากประเทศพมาเขามาใชแรงงานกนัมาก ในฐานะท่ีผูเขยีนเปน
คนมหาชัยเกดิและเตบิโตท่ีนีจ่งึรูสึกอึดอัดทุกครัง้กบัคาํพูดแบบนี้
ท้ังนีเ้พราะไมใชเกลียดพมา หรอื อคตติอแรงงาน  หากแตความ

เปนจรงิท่ีรูมานัน้ แรงงานพมาในมหาชัยสวนใหญไมใชคนพมา
แตเปน “คนมอญ” ประกอบกบัประชากรอีกครึง่หนึง่ของจงัหวดั
เปนคนไทยเช้ือสายมอญซ่ึงรวมผูเขยีนอยูในนัน้ดวย  แลวอยางนี้
จะเรยีก มหาชยัเมือง (แรงงาน) พมา ไดอยางไร ?

ซ่ึงท่ีถูกแลวควรจะเปน “มหาชยัเมืองมอญ” มากกวา
เพราะจากการสํารวจของศาสตราจารยนายแพทยสุเอ็ด คชเสนี
เม่ือสามสิบกวาปมาแลว* พบวาท่ีนีมี่ประชากรท่ีเปนคนไทยเช้ือ
สายมอญมากเปนอันดับสองของประเทศรองจากจั งหวัด
ปทุมธาน ีและยอมเพ่ิมขึน้อีกหลายเทาตวัในปจจบัุน เม่ือรวมกบั
จํานวนคนมอญจากเมืองมอญ (ประเทศพมา) หลายแสนคนดวย
แลว อาจกลาวไดวา มหาชัย หรอื สมุทรสาคร ในปจจบัุน นาจะมี
คนมอญอยูอาศัยมากท่ีสุดในประเทศไทย

มหาชัยจงึเปนเมืองของคนมอญสองแผนดนิท่ีฝายหนึง่
เปนคนไทยเช้ือสายมอญ และฝายหนึง่เปนคนมอญท่ีมีสัญชาติ
พมา แตไมใชคนพมาเช้ือสายมอญ   อาจจะฟงดสัูบสนวาทําไมคน
มอญในประเทศพมา จงึไมใชคนพมาเช้ือสายมอญ  นัน่เปนเพราะ
คนมอญในพมานัน้ไมไดมีสํานกึในความเปนพมา ดไูดจากเม่ือพูด
ถึงตวัเองมักจะบอกวาเปน คนมอญเมืองมอญ มากกวาท่ีจะบอก

แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของคนไทยเช้ือสายมอญจงัหวัดสมุทรสาคร

จั



วาเปนคนพมา ท่ีเปนเชนนีก้เ็พราะภมิูหลังทางประวตัศิาสตรและ
การเมืองในพมาไดมีผลตอการสรางสํานึกของผูคนท่ีตองการ
แตกหักและแยกตวัออกจากความเปนพมา ตรงกนัขามกบัคนไทย
เช้ือสายมอญท่ีถูกกระบวนการสรางความเปนไทยอันมีลักษณะ
พิเศษคือใหเกียรติและเชิดชูลักษณะเฉพาะกลุมชนตางๆ อยาง
สมดลุ สงผลใหเกดิการยอมรบัและหลอมรวมกลมกลืนสูสังคม
ไทย และเกดิสํานกึในความเปนไทยในท่ีสุด

เม่ือทบทวนความหลังเม่ือครัง้อดตี ชาวมอญกลุมแรกท่ี
อพยพเขามาตัง้ถ่ินฐานนาจะเขามาในชวงสมัยรตันโกสินทร ตอน
ตน ตรงกบัรชัสมัยของสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย (รชักาลท่ี
๒ พ.ศ.  ๒๓๕๒-๒๓๖๗ ) ซ่ึงสอดคลองกบัเหตกุารณมีหลักฐาน
ระบุชัดเจนวาในป พ.ศ. ๒๓๕๘ มีการอพยพของชาวมอญครัง้
ใหญ ประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน อพยพเขามาหลายเสนทาง เพราะถูก
พมากดดนัอยางหนกั ดงันัน้ในการอพยพอาจมีการตกหลนพลัด
หลง และเดนิทางลวงเขามาถึงจงัหวดัสมุทรสาคร๑  ในบรรดาชาว
มอญกลุมแรกนีมี้ชาวมอญกลุมเล็กๆ จาก “บานกะมาวกั” เมือง
มะละแหมงเดนิทางเขามาดวยและไดตัง้ถ่ินฐานอยูแถบบานเกาะ
ตําบลบานเกาะ   สอดคลองหลักฐานโบราณสถานในพ้ืนท่ี คอื
พระอุโบสถวัดเกาะนั้นมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมอยูในสมัย
รตันโกสินทรตอนตน๒  ในสมัยตอมานาจะมีการอพยพเขามาอีก
เรือ่ยๆ และตัง้ถ่ินฐานอยูในบรเิวณอ่ืนๆ เชนท่ีบานคลองคร ุตําบล

ทาทราย ดังหลักฐานเอกสารกลาวถึงเรือ่งราวเกี่ยวกบัพระไตร
สรณธัช (อาจารยเย็น) ทานเปนผูนําพุทธศาสนาแบบธรรมยุติ
นกิายจากเมืองไทยไปเผยแพรท่ีเมืองมอญ เอกสารดงักลาวระบุวา
“ทานอาจารยมหาเยน็นัน้  ในจลุศักราช ๑๒๐๓ เดอืน ๑๒ ขึน้ ๑๓
ค่าํ    วนัพฤหัสบด ีกไ็ดถือกาํเนดิจากครรภมารดา ในหมูบานมอญ
คลองคร ุเมืองสยาม อโยธยา” เม่ือเทียบเคยีงปเกดิของอาจารยเยน็
ตรงกบัใน พ.ศ.  ๒๓๘๔ กเ็ทากบัวานาจะมีชาวมอญตัง้ถ่ินฐานท่ี
บานคลองครอุยูกอนหนานัน้แลว ซ่ึงสอดคลองกบัระยะเวลาและ
เหตกุารณอพยพครัง้ใหญของชาวมอญในสมัยรัชกาลท่ี ๒ นัน่
เอง๓

สําหรบัชาวมอญกลุมท่ีสองมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร
คอื ในรชัสมัยของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหัว (รชักาลท่ี
๓) ในครัง้ท่ีโปรดเกลาใหสรางปอม และขดุคลองสุนขัหอน และ
โปรดเกลาใหยกครวัมอญในเจาพระยามหาโยธา (ทอเรยีะ) จาก
จงัหวดัปทุมธานไีปทํามาหากนิท่ีเมืองสาครบุรเีม่ือ พ.ศ. ๒๓๗๑

การกระจายตัวของชุมชนมอญในมหาชัยจงึมี ๒ กลุม
ตามการจดัแบงตามชวงเวลาท่ีอพยพเขามา คอื กลุมแรกตรงกบั
รชัสมัยของพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย รชักาลท่ี ๒
และกลุมท่ีสอง ตรงกบัรชัสมัยของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา
เจาอยูหัว รชักาลท่ี ๓ แหงกรุงรตันโกสินทร ชาวมอญกลุมแรก
อพยพโดยตรงจากหมูบานมอญในประเทศพมา และลงหลัก

แผนท่ีแสดงบริเวณท่ีมีคนมอญเมืองมอญ (พมา) อาศัยอยูอยางหนาแนน (ท่ีมาของแผนท่ีพื้นหลังจาก http://www.moohin.com)

http://www.moohin.com


ปกฐานอยูบรเิวณลุมแมน้ําทาจนีท้ังสองฝง คอื ชุมชนบานเกาะ
ตําบลบานเกาะ ชุมชนบานคลองครุ และชุมชนบานทาทราย
ตําบลทาทราย  ตอมาชุมชนมอญตําบลบานเกาะและตําบล
ทาทราย มีการขยายตัวเพ่ือหาแหลงทํากินไปยังตําบลใกลเคียง
เชน ตาํบลอําแพง และตาํบลเจด็ริว้ ในเขตอําเภอบานแพว ใน พ.ศ.
๒๔๒๓  และครอบคลุมท่ัวอําเภอบานแพวในเวลาตอมา ไดแก
ตําบลบานแพว ตําบลหลักสอง ตาํบลหลักสาม ตําบลยกกระบัตร
ลวนอยูรมิคลองดําเนนิสะดวก๔ และยงัมีการขยายตวัของชุมชน
มอญบานเกาะไปอยู ท่ี ชุมชนมอญคลอง ๑๔ เขตหนองจอก
กรงุเทพมหานคร

กลุมท่ีสองอพยพมาจากชุมชนมอญในจงัหวดัปทุมธานี
ตั้งถ่ินฐานของตนอยูบริเวณวัดปอมวิเชียรโชติการาม ตําบล
มหาชัย ชุมชนวัดบางหญาแพรก ตําบลบางหญาแพรก ชุมชน
โกรกกรากใน ตําบลโกรกกราก และชุมชนมอญรมิคลองสุนัข
หอน เชน ชุมชนวดัชีผาขาว ตาํบลทาจนี ชุมชนวดับางสีคต ชุมชน
วดับางกระเจา ชุมชนวดับางไผเตีย้ ตําบลบางกระเจา ชุมชนวดั
ใหญบานบอ ชุมชนวดับางพลี ตําบลบางโทรดั หลังจากนัน้กไ็ด
มีการขยายตัวเขาไปในบรเิวณรมิคลองมหาชัย ไดแกชุมชนวดั
โคก (วดัศรบูีรณาวาส) ตําบลโคกขาม ชุมชนวดับานไรเจรญิผล
ตําบลพันทายนรสิงห

จากอดีตมาถึงปจจุบันเรื่องราวการอพยพของคนมอญ
มาสูประเทศไทยยังไมส้ินสุด แตกลับเปล่ียนโฉมหนาไปตาม
บริบททางสังคมท่ีเช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงไปของระบบ
สังคมโลกในยคุโลกาภวิตัน (globalization) ซ่ึงเปนกระบวนการ
สําคญัท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมในทุกบรบิท ไม
วาจะเปนเศรษฐกจิ การเมืองการปกครอง ส่ิงแวดลอม โดยมีความ
กาวหนาทางเทคโนโลยขีอมูลและส่ือสารเปนเครือ่งมือ  ตลอดจน
การเติบโตของลัทธิทุนนิยม (capitalism)  เนนความมีเสรีทาง
การคาและการลงทุน  ประเทศไทยเองกต็กอยูในสภาวการณนี้
อยางไมอาจหลีกเล่ียง ซ่ึงสะทอนออกมาทางนโยบายของ
ประเทศท่ีเนนการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจเปนสําคญั สงผลถึง
ความตองการแรงงานจํานวนมาก

ตัง้แตป พ.ศ.  ๒๕๓๓ เปนตนมาปรากฏวาคนมอญจาก
เมืองมอญ (ประเทศพมา) อพยพเขามาสูประเทศไทยเปนจํานวน
มากและสวนใหญมุงหนาเขามาทํางานในมหาชัย การอพยพของ
คนมอญในยคุนีเ้นือ่งมาจากสาเหต ุ๒ ปจจยัหลัก คอื ปจจยัผลักดนั
และปจจยัดงึดดู (push-pull model) ของระบบการยายถ่ิน (migra-
tion system) ดงันี้

ชุมชนตลาดกุง ชุมชนเกาะสมุทร



ปจจยัผลักดนัจากประเทศตนทาง (country of origin)
เปนเหตทํุาใหแรงงานขามชาตเิหลานีเ้ขามาอยูประเทศไทย ดวย
สาเหตทุางการเมืองและเศรษฐกจิภายในประเทศพมา๕ คอื

๑) แรงผลักดันทางดานการเมืองมีสวนสําคัญอยางยิ่ง
สําหรบัการยายถ่ิน โดยเฉพาะในเรือ่งของความไมปลอดภัยใน
การดาํรงชีวติ เชน การท่ีรฐับาลเผดจ็การทหารพมาไดยดึอํานาจ
การปกครองประเทศเบ็ดเสร็จ ปกครองแบบรัฐบาลเผด็จการ
ทหาร ปฏิเสธบทบาทพรรคการเมืองฝายคาน ปราบปรามขบวน
การนักศึกษาระหวางท่ีมีการชุมนุมประทวงของประชาชน
ในวนัท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ (เหตกุารณ ๘๘๘๘: ๘ สิงหาคม
๑๙๘๘) และการตอสูระหวางกองกาํลังชนกลุมนอยกับรฐับาล
ทหารพมาในชวง ๑๐-๑๕ ปท่ีผานมา และการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนในประเทศ

๒)  แรงผลักดนัทางดานเศรษฐกจิ คอื รฐับาลทหารพมา
ไดนาํนโยบายเศรษฐกจิแบบสังคมนยิมพมามาใช ทําใหประชา
ชนตองอดอยากยากแคน เกดิภาวะเงินเฟอ และเกดิภาวะความยาก
จนอัตคดัขึน้ในทุกพ้ืนท่ี  ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๑ รฐับาลพมาได
พยายามปฏิรูปการคาหรือเปดตลาดสูแนวทาง  “ทุนนิยมแบบ
พมา”๖ ในยุคของนายพลเนวิน มีการชักนําการลงทุนจากตาง
ประเทศ และสนบัสนนุอุตสาหกรรมการทองเท่ียว อยางไรกต็าม
ประชาชนยังคงอดอยากและมีความเปนอยูท่ีแรนแคนมากขึ้น
เรือ่ยๆ ท้ังนีด้วยเหตผุลจากรปูแบบการบรหิารเศรษฐกจิของรัฐ
ระบบเผด็จการนั้นเอ้ืออํานวยใหเกิดการคอรัปช่ันและหาผล
ประโยชนใสตนของกลุมผูนําทหาร การตอสูทางการเมืองและ
กําลังอาวธุระหวางรฐับาล ชนกลุมนอย และกลุมประชาธิปไตย
รวมท้ังการละเมิดสิทธิมนษุยชนซ่ึงสงผลกระทบถึงสภาวะความ
เปนอยูของประชาชน

ปจจยัดงึดดูจากประเทศไทยซ่ึงถือวาเปนประเทศปลายทาง
(country destination) การยายถ่ินของแรงงานขามชาตนิัน้เกดิจาก
ผลของการพัฒนาประเทศท่ีมุงเศรษฐกจิแบบอุตสาหกรรม การ
ใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต การเพ่ิม
ความสําคญัของอุตสาหกรรมการบรกิารท่ีทันสมัยทําใหแรงงาน
ขามชาตกิลายเปนท่ีตองการในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกจิเปน
อยางยิง่ ประกอบกบัการขาดแคลนแรงงานไทย เนือ่งจากผูคนได
รบัการศึกษาสูงขึน้มีโอกาสไดทํางานดสีามารถเรยีกรองคาตอบ
แทนท่ีสูง ดงันัน้แรงงานขามชาตจิงึเปนท่ีตองการมากกวาเพ่ือลด
ตนทุนในกระบวนการผลิตไมวาจะเปนภาคเกษตรและภาคอุตสา
หกรรม

คนมอญท่ีเปนแรงงานขามชาตนิัน้มักจะไมเลือกงานและ
สามารถทํางานท่ีมีลักษณะงานบางอยางท่ีแรงงานไทยปฏิเสธท่ี

เรยีกวา ๓ ส คอื สกปรก แสนลําบาก สุดเส่ียง (๓ Ds-dirty, diffi-
cult and dangerous) เพราะแรงงานเหลานีมี้ความขยนัอดทน คา
ตอบแทนต่าํกวาแรงงานไทย และท่ีสําคญัไรอํานาจการตอรอง๗

สภาพเศรษฐกจิในมหาชัย หรอื สมุทรสาครมีความเจรญิ
เตบิโตทางเศรษฐกจิเปนอันดบัตนๆ ของประเทศไทย เปนแหลง
ธุรกจิประมง และเปนศูนยกลางการซ้ือขายสัตวน้าํและผลิตภณัฑ
สัตวน้าํท่ีสําคญัของประเทศ ทําใหภาคการประมงมีความตองการ
แรงงานจาํนวนมาก แตเนือ่งจากแรงงานไทยไมนยิมทํางานในกจิ
การประมงทะเลและกจิการตอเนือ่งจากประมงทะเล เพราะเปน
งานหนัก สกปรก และมีกล่ินเหม็น ระยะเวลาการทํางานไม
แนนอน มักจางเปนการเหมาหรือจางเฉพาะฤดู จึงทําใหมีการ
เขาออกงานสูง จึงเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการ
ดังกลาว ในสวนของกิจการภาคเกษตรและท่ีเกี่ยวของกับภาค
เกษตรกป็ระสบปญหาการขาดแคลนแรงงานเชนกนั ซ่ึงเปนงาน
ท่ีตองอยูกลางแจง ตากแดด การทํางานไมเปนเวลา

คนมอญจากเมืองมอญท่ีอยูในมหาชัยนัน้มีจาํนวนหลาย
แสนคน  หลายฝายคาดการณกนัวามีจํานวนมากถึงครึง่หนึง่ของ
ประชากรในพ้ืนท่ี หรอืเรยีกวา “ประชากรแฝง” กระจายตวัท่ัวไป
ในเขตอําเภอเมือง รวมไปถึงเขตอําเภอบานแพว และอําเภอ
กระทุมแบน สําหรับในเขตอําเภอเมืองนั้นมีคนมอญจากเมือง
มอญอยูกนัอยางหนาแนน บางพ้ืนท่ีมีลักษณะเปนชุมชนโดยอยู
รวมกันหลายพันคนจนสามารถสังเกตไดชัดเจน เชน ชุมชน
ตลาดกุง ชุมชนเกาะสมุทร ชุมชนมหาชัยนเิวศน ชุมชนซอยณรงค
มิตร-ตลาดพงษทิพย  นอกจากนีย้ังพบวาบางพ้ืนท่ีมีการอยูอาศัย
รวมกนัระหวางคนมอญเมืองไทยและคนมอญเมืองมอญ เชน ใน
ชุมชนวดัโคก  ชุมชนวดับางหญาแพรก ชุมชนโกรกกราก ชุมชน
ทาทราย ชุมชนคลองคร ุ ชุมชนบานเกาะ เปนตน

พ้ืนท่ีท่ีคนมอญเมืองมอญอาศัยอยู ในเขต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ตาํบล บริเวณ
มหาชัย วดัปอม สะพานปลา คลองบางหญา  ตลาดกุง

ซอยณรงคมิตร วดัเจษฎาราม วดัตกึ ซอยพัฒนา
บางหญาแพรก บางหญาแพรก โกรกกรากใน โกรกกรากนอก

วดักาํพรา
ทาฉลอม สะพานปลาทาฉลอม
ทาจนี เคหะทาจนี วดัชีผาขาว วดันอยนางหงส หมู ๑

และ หมู ๔ ตําบลทาจนี
ทาทราย เกาะสมุทร คลองครวุลิลา กโิลสอง ทาทราย
บานเกาะ บานเกาะ บางปลา ปากบอนอก
โคกขาม วดัโคก  มหาชัยนเิวศน  บานขอม สหกรณ



บางปง วดับางปง
ชัยมงคล บานปากบอใน วดันวม
บางโทรดั วดัเกตมุฯ บางโทรดั
บานบอ วดัใหญบานบอ
บางกระเจา วดับางกระเจา

การท่ีมอญสองเมืองมาอาศัยอยูรวมกนัอีกครัง้นบัวาเปน
ปรากฏการณท่ีไมธรรมดา อยางนอยๆ คนมอญท้ังสองเมืองกใ็ช
ภาษามอญพูดจากันในระดบัท่ี “คยุกนัรูเร่ือง” รวมท้ังการแลก
เปล่ียนวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะมีการจัดงาน “วันชาติ
มอญ” ขึน้ในมหาชัย ซ่ึงเปนปรากฏการณท่ีนาสนใจ สะทอนถึง
ความสัมพันธระหวางคนมอญในเมืองไทยกบัคนมอญเมืองมอญ
เพราะงานนีจ้ะเกดิขึน้ไมไดเลยถาหากไมไดรบัความชวยเหลือจาก
วดัมอญและคนไทยเช้ือสายมอญในพ้ืนท่ี ถึงแมวาพวกเขาจะไม
คุนเคยกบังานวนัชาตมิอญมากอนกต็าม  แตเนือ่งดวยคนมอญท้ัง
สองเมืองยงัคงมีสายใยท่ีเกาะเกีย่วกนัอยู ซ่ึงนัน่กค็อืความสํานกึ
ของการมีบรรพบุรษุรวมกนั  ดงันัน้งานวนัชาตมิอญในมหาชัยจงึ
เปน “วันรําลึกบรรพบุรุษมอญ” แทนท่ีจะใชช่ืองาน “วันชาติ
มอญ” อยางตรงไปตรงมา  นีค่อืสวนหนึง่ของความสัมพันธท่ีเกดิ
ขึน้ ณ มหาชัยเมืองมอญ ซ่ึงเปนเมืองของคนมอญโดยแท.....

เชิงอรรถ
* สํารวจเม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๕
๑  องค บรรจุน,  “ทวนน้ําทาจนี เยือนถิ่นจงัหวัดสมุทรสาคร

มอญนอกพงศาวดาร”, ศลิปวฒันธรรม  ปท่ี ๒๖, ฉบับท่ี ๔ (ก.พ. ๒๕๔๘)
:  ๕๘-๖๑.

๒ พยงุ วงนอย, “วดัเกาะ ต.บานเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร “เอก
สารรายงานสาํรวจประกอบการจดัทําฐานขอมูลแหลงโบราณคดีและโบราณสถาน
สํานกัศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี กรมศิลปากร  ๒๕๔๑.
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gui$jmh.ey[njer.cj (B.mh.ey[nj kW.njkduj ;’cjmtjmluJ, 1324),
mukjlikj 1-6. (เถระรปูปอดต็อย อาติจจะ, ประวัติมหาเยน็และระเบียบ
วินยัธรรมยตุ จุลศักราช ๑๒๓๗ (พ.ศ. ๒๔๑๘), (บานกะตอ เมืองมะละ
แหมง: วดัมหาเย็น, ๒๕๐๕), หนา ๑-๖.) อางถึงใน องค บรรจนุ, “ทวนน้ํา
ทาจนีเยือนถิน่จังหวดัสมุทรสาครมอญนอกพงศาวดาร”   ศลิปวฒันธรรม
ปท่ี  ๒๖, ฉบับท่ี ๔ (ก.พ. ๒๕๔๘) :  ๕๘-๖๑.

๔ องค บรรจุน, ลักษณะสังคมมอญในจังหวัดสมุทรสาคร
ระหวาง พ.ศ. ๒๓๒๕ ถึง ๒๕๒๕, หนา ๓๖. เอกสารงานวิจัยวิชาเอก
ประวัติศาสตรไทย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๔๕.

๕ สุรสม กฤษณะจูฑะ, สิทธิของผูพลัดถิ่น: ศึกษากรณีชาว
ไทใหญจากประเทศพมา. เอกสาร งานวจิยัชุดโครงการการพัฒนาระบบ
สวสัดิการสําหรบัคนจนและคนดอยโอกาสในสงัคมไทย, ๒๕๔๖ อางถงึ
ใน อดิศร เกดิมงคล และ บุษยรัตน กาญจนดิษฐ, แรงงานตางดาวชาวพมา
และความรุนแรงปญหาแรงงานพมา และ มายาคติความเปนชาติไทย
แหลงท่ีมา: http: // www.midnightuniv.org, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙.

๖ พรสุข เกิดสวาง และ กฤตยา อาชวนชิกุล, การละเมิดสทิธิ
มนุษยชนในประเทศพมาจากผูลี้ภัยสูแรงงานขามชาติ, (นครปฐม:
สถาบันวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐), หนา ๑๑-
๑๒.

๗ อรสา ปานขาว, การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ
การแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย, (กรุงเทพฯ: กรมประชา
สัมพันธ, ๒๕๔๗), หนา ๑-๒.

ชุมชนมหาชัยนเิวศน-วัดโคก

http://www.midnightuniv.org


พระอะเฟาะ: เทพกวขีองชาวมอญ
(ตอนท่ี ๗)

มวาพระอะเฟาะเปนพระมอญ เกิดและเติบโตในกรุง
หงสาวด ีเมืองหลวงเกาของมอญ นบัวาเปนคนมอญแตกําเนดิ แต
วรรณกรรมของทานกลับสะทอนความคดิท่ีไมจํากดัขอบเขตอยู
เพียงเพ่ือชาวมอญหงสาวดเีทานัน้ ทานมุงหมายใหสาระคําสอน
ไดเผยแพรเปนประโยชนแกท้ังคนมอญและคนทุกชาตทุิกภาษา
ท้ังชายและหญงิ ซ่ึงหากมีโอกาสไดฟงหรอือานหนงัสือของทาน
กจ็ะสามารถนาํสาระและขอคดิคาํสอนไปใชไดในชีวติประจาํวนั

 พระอะเฟาะมีคณุสมบัตหิลายประการรวมอยูในคนคนเดยีว
หนงัสือเรือ่ง บารมีกาล (หรอืเรือ่งสรางบารมี) ซ่ึงศิษยผูหนึง่ของ
ทานเปนผูจารตามคําบอกเม่ือจุลศักราช ๑๑๓๘ (พ.ศ. ๒๓๑๙
เนือ่งจากขณะนัน้ทานไมสามารถจารหนงัสือไดเอง เปนผลจาก
นิว้ถูกตดั) กลาวถึงทานวา พระอะเฟาะเปนพระอรยิสงฆท่ีมีคณุ
ลักษณะสุภาพเรยีบรอย บรสุิทธิศีล สะอาด และออนโยน ทานถึง
พรอมดวยปญญาความรู  สติปญญาเฉลียวฉลาด มีวิริ ยะ
และหิรโิอตปัปะ ทานเล่ือมใสในพระรตันตรยั  เจรญิภาวนาวนัละ
ส่ีเวลา ทานทรงคุณวเิศษ มีคุณลักษณะประเสรฐิอันควรเคารพ
ยกยอง ทานปนหลัก เปนประธาน ไมกมหัวแกเหลาอธรรม และมี
ความสามารถในการปกครองท้ังสงฆและฆราวาส ทานจงึเปนท่ี
เคารพยกยองของคนท่ัวไป และเปนผูท่ีทางการ (พมา) ในขณะนัน้
หมายหัว

ปรากฏความเช่ือดังเอกสารท่ีเรียบเรียงในสมัยหลังๆ
กลาววา พระอะเฟาะเคยถูกจบัไปกกัขงัในคกุ ดวยเกดิความโกรธ
ท่ีทานไมยอมทําตามคาํส่ังท่ีทางการส่ังใหแปลหนงัสือตางๆ ออก
มาเปนภาษาพมา ซ่ึงเม่ือทานไมเช่ือ ยงัคงแตงเรือ่งราวตางๆ ออก
มาเปนภาษามอญ ทานจงึถูกจบัตัดนิว้ เพ่ือจะไดไมสามารถจาร

หนงัสือไดอีกตอไป กรณกีารตดันิว้นี ้มีผูกลาวแผกกนัอยูบางใน
เอกสาร กลาวคอื บางกลาววา ทางการพมาไมไดเปนผูใหตดันิว้
ของทาน แตพระอะเฟาะไดตดันิว้ของตนเอง เพ่ือหลีกเล่ียงคําส่ัง
ของทางการท่ีส่ังใหแปลหนงัสือ ซ่ึงเม่ือทานเปนบุคคลทุพลภาพ
แลวกไ็มจําเปนตองเขาไปแปลหนงัสือใหแกทางการพมาอีกตอ
ไป อยางไรกต็ามยงัไมพบหลักฐานชัดเจนวา เรือ่งดงักลาวขางตน
นีเ้ปนความจรงิท้ังหมดหรอืไม

ผูนาํทางปญญา
พระอะเฟาะเปนผูนําทางปญญา ความรูและความคดิ ซ่ึง

เม่ือเกดิวกิฤตการณ เกดิความวุนวายขึน้ในบานเมือง ตรงกบัชวง
ปลายสมัยท่ีพมาปกครองและกอนท่ีสมิงทอพุทธเกษจะยึด
อํานาจได ขณะนัน้กรงุหงสาวดไีรซ่ึงความปลอดภยั มีกบฏเกดิขึน้
หลายครัง้ และไมมีผูใดอยูในอํานาจไดนาน พระอะเฟาะ ในฐานะ
เปนผูท่ีทุกฝายยอมรบั จงึมีบทบาทเปนศูนยรวมความคดิและผูนํา
ทางปญญา ปลุกปลอบจติใจชาวบานไมใหตระหนกจนเกนิเหตุ
ทานพรอมดวยลูกศิษยไดนาํพาชาวบานอพยพออกจากกรงุหงสาวดี
ไปทางทิศตะวันออก สูสถานท่ีแหงใหม ช่ือวา หมูบานพาเประ
(ปจจบัุนเปนหมูบานอยูในเขตปกครองของกะเหรีย่ง มีไรนาและ
บานเรอืนของคนมอญอยูปะปนกบัคนกะเหรีย่ง) ทานพํานกัอยูใน
สถานท่ีแหงนี้ระยะเวลาหนึ่ง รอจนเหตุการณในกรุงหงสาวดี
สงบเงียบลง ทานจึงนําพาพระสงฆและชาวบานกลับคืนสูบาน
เมืองเดมิท่ีในชนบทกรงุหงสาวด ีหลังจากนัน้ทานก็ไดเริ่มแตง
หนังสือเรือ่งโลกสิทธิ ขึ้นเม่ือจุลศักราช ๑๑๒๘ (ตรงกบั พ.ศ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทดลองจาร
ใบลานภาษามอญ ในงานไทยรามัญเทิดพระเกียรติพระม่ิงมณจีักรีวงศ
ณ หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกร ีพ.ศ. ๒๕๔๗

แ



๒๒๘๓)  เพ่ือทดแทนอักขระพยญัชนะและเอกสารท่ีสูญเสียหาย
ไปขณะเกดิเหตวุุนวายขึน้ในเมือง

ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวา ระหวางพํานักอยูในหมู
บานพาเประนั้น พระอะเฟาะไดแตงวรรณกรรมเรื่องใดไวบาง
แตก็อาจเปนไดวาระหวางอยูท่ีหมูบานนัน้ ทานก็นาจะไดเรยีบ
เรยีงเรือ่งตางๆไวบางแลว หากแตยงัไมพบหลักฐานวรรณกรรม
เรือ่งใดอยางชัดเจน มีกเ็พียงคําบอกท่ีเลาตอๆ กนัมาวา ขณะอยูท่ี
หมูบานในปานัน้ พระอะเฟาะและศิษยผูใกลชิดไดใชน้าํมันยาง
มาผสมทําเปนไต และอาศัยแสงจากไตใหความสวางจารหนงัสือ
ไดจํานวนหนึง่ ซ่ึงเม่ือประมาณ ๒๐ ปมานี ้ยงัมีชาวบานคนหนึง่
ซ่ึงเดนิทางเขาออกชายแดนไทย-พมา เลาวา เขาเคยเขาไปในถํ้า
แหงหนึง่ในปา และไดพบเอกสารใบลานจํานวนหนึง่เกบ็อยูใน
ถํ้านัน้

เราอาจพอเขาใจความคิดของพระอะเฟาะไดจากการ
ศึกษาวรรณกรรมท่ีทานแตงไว พระอะเฟาะใหคณุคาหรอืความ
สําคญัท่ีจติใจและปญญาความคดิของแตละคน ซ่ึงแสดงออกมา
ทางวาจาและการประพฤตปิฏิบัต ิมากกวาคณุคาทางทรพัยสินเงิน
ทองหรอือํานาจ คณุสมบัตคินดนีัน้ตองมีท้ังจรยิธรรมและปญญา
ความคดิ ทานเนนการแกปญหาโดยใชปญญา และการรูจกัยบัยัง้
ช่ังใจ ไมใหกเิลสมีอํานาจเหนอืตน ทานกลาวไวในเรือ่ง ราชวงศ
สังเขป เม่ือ จ.ศ. ๑๑๒๘ (ตรงกบั พ.ศ. ๒๓๐๙) สรปุไดวา  ไมมีผูใด
จะอยูเหนอืความตาย ชนทุกช้ัน แมทาวพระยามหากษตัรยิ จอม
ทัพ หรอืผูมีทรพัยสมบัตมิหาศาล มีขาทาสบรวิารมากมาย กไ็ม
อาจจะเอาชนะหรอืรอดพนจากความตายไปได วญิูชนผูมีปญญา
ชายและหญงิ ผูตระหนกัในความจรงินี ้จงึไมควรรรีอท่ีจะปลูก
ความรกัความเมตตาใหเกดิขึน้ในใจของแตละคน มนษุยควรจะ
เปนผูควบคุมตนเองและยกระดับจิตใจของตนใหถูกตองดีงาม
ละกเิลสตณัหาและความโลภ ไมกดขีแ่ยงชิงทรพัยสินของผูทุกข
ยาก ไมวาเปนของชนชาตหิรอืภาษาใด ฉิน่ กะเหรีย่ง หรอื ละวา
ถามนุษยทุกคนสามารถปลูกความรักใหมีในใจของตนไดแลว
มนุษยก็จะพบแตความสุขปลอดภัยท้ังในโลกนี้และโลกหนา
(พระอะเฟาะ. ราชวงศสังเขป: 1999. 28)

พระอะเฟาะสอนอะไร
เราอาจสรปุสาระในวรรณกรรมคาํสอนของพระอะเฟาะ

ออกไดสามกลุม ไดแกหลักธรรมวัตร คือหลักคําสอนสําหรับ
สมณเพศ ท่ีมุงแสวงหาความหลุดพน หลักราชวัตร คือหลัก
คําสอนสําหรับกษัตริยหรือขุนนาง ซ่ึงเปนชนช้ันท่ีทําหนาท่ี
ปกครอง และหลักโลกวตัร ซ่ึงเปนหลักคาํสอนสําหรบัสามัญชน
ท่ียังตองตอสูกับการกินการอยูและการมีชีวิตอยูในโลก วรรณ

กรรมในชวงตนๆ คอืกอน พ.ศ. ๒๒๘๓ ซ่ึงทานยงัจําพรรษาอยู
ท่ีวดัในหมูบานเดมิชานกรงุหงสาวดนีัน้ สวนใหญเปนเรือ่งท่ีนํา
หลักธรรมวตัรจากคัมภีรพระไตรปฎกมาเรียบเรยีงสําหรับพระ
สงฆไดใชศึกษาเรยีนรู สวนวรรณกรรมท่ีแตงเม่ือ พ.ศ.  ๒๒๘๓
เปนตนมา มีหลักคาํสอนท้ังสามแบบปะปนอยูในเรือ่ง มากบาง
นอยบาง โดยมีเนื้อหามุงเนนการมีชีวิตอยูในสังคม เปนสาระ
สําคญัของเรือ่ง และมีสาระท่ีเนนความหลุดพนเปนสวนทายอยูถัด
จากเนือ้หาท่ีมุงเนนการมีชีวติอยูในสังคม เราคาดการไดวาพระ
อะเฟาะไดเริม่แตงเรือ่งราวตางๆ มากมายสําหรบัสามัญชนภาย
หลังจากทานและชาวบานไดตัง้หมูบานขึน้ใหมในปา ทานนาํหลัก
ธรรมคําสอนจากคัมภีรพระไตรปฎกมาแตงใหชาวบานไดฟง
ไดอาน และจดจาํอยางงายๆ คําสอนของทานแตละเรือ่งมีตวัอยาง
ประกอบ ท้ังจากชาดกและเรือ่งจรงิท่ีเกดิในสมัยนัน้ ทานมุงหมาย
ใหชาวบานไดคิดโดยอาศัยสาระของเรื่องมาเปนตัวอยางหรือ
แนวทางดาํเนนิชีวิต เพ่ือจะไดเปนคนดี มีปญญาความรู และมี
ความสุข ทามกลางสถานการณบานเมืองท่ีไมแนนอนนัน้ นอก
จากหลักธรรมทางพุทธศาสนาทานยังไดนําสาระความรูจาก
คมัภรีโบราณนอกพระไตรปฎก  เชนคมัภรีโหราศาสตรและตาํรา
ความรูตางๆ มาเรียบเรียงเปนคํากลอนสําหรับใหชาวบานทอง
หรอืจดจํา ไวเปนแนวทางปฏิบัติตอไป วรรณกรรมแนวนีไ้ดแก
เรือ่ง โลกสิทธิ ซ่ึงคนมอญท่ัวไปยงัคงใชเปนคมัภีรคูบานเรอืน
ของตนมากระท่ังปจจบัุน

เราอาจศึกษาแนวทางการแตงวรรณกรรมคาํสอนของพระ
อะเฟาะไดจากเรื่องตางๆ ท่ีมีอยูมากมาย สําหรับวรรณกรรม
ประเภทนี้ พระอะเฟาะจะมีแนวการแตงคลายคลึงกนั คอื หลัง
จากไหวครเูสรจ็แลว ทานกจ็ะบอกจดุประสงคของการแตงเรือ่ง
วาแตงเพ่ืออะไร และแตงใหใคร หลังจากนัน้จงึเขาสูเนือ้หาท่ีเปน
จุดมุงหมายของเรือ่ง คอืปลูกฝงใหเปนคนด ี มีปญญา มีความรู
มีความคดิ มีความยบัยัง้ช่ังใจ รูการควรไมควร พระอะเฟาะไมแบง
แยกวาจะสอนเฉพาะคนมอญหงสาวดเีทานัน้ ทานมีจติใจเมตตา
แกทุกคน ไมแบงแยกวาตองเปนคนเช้ือชาตนิัน้ภาษานี ้ขอเพียง
นบัถือและปฏิบัตติามพระรตันตรยักเ็ปนคนดไีดท้ังส้ิน กลวธีิการ
เลากค็ลายกบัผูใหญส่ังสอนอบรมลูกหลาน นกึอะไรไดกเ็ลาไป
บางครัง้พูดไปครัง้หนึง่แลว กย็อนนาํกลับมาพูดใหม ตวัอยางท่ียก
มาเลา บางครัง้กมี็รายละเอียดหรอืเหตกุารณ บางครัง้กเ็พียงแตเอย
อางช่ือแลวเลยไปพูดประเดน็อ่ืนๆ ตอไป ซ่ึงตวัอยางท่ีกลาวขึน้มา
นีก้มั็กเปนท่ีรูจกัคุนเคยกนัดอียูแลว



ตํานานสงกรานต

นเมืองไทยเม่ือถึงเทศกาลสงกรานต กจ็ะเห็นวาตาม
ถ่ินท่ีมีชาวรามัญอยูกันหนาแนน ไดจดังานสงกรานตอยางใหญ
โต มีขบวนแหปลาไปปลอย มีการเลนสะบา เปนระยะท่ีสนุก
สนานท่ีสุด  พูดกนัตามความจรงิแลว  ชาวรามัญนัน้เม่ือถึงหนาทํา
บุญ เขากท้ิ็งงานการอยางอ่ืนหมดหันมาทําบุญกนัอยางจรงิจงัและ
สนกุสนานกนัเตม็ท่ีเปนเวลาหลายวนั และโดยเหตท่ีุพวกรามัญ
ทําบุญกนัเปนการใหญโตนีเ่อง  คนไทยเราจงึเรยีกวา มอญคลัง่ ท้ัง
นีมิ้ไดหมายความวามอญเปนบา แตหมายเพียงวาเปนระยะท่ีมอญ
คล่ังในเรือ่งบุญเรือ่งกศุล เปนการคล่ังในเรือ่งด ีชาวรามัญจะเริม่
คล่ังบุญตั้งแตวันออกพรรษาเปนตนมา และในระยะสงกรานต
พวกมอญกจ็ะเริม่คล่ังบุญกนัอีก

ดงัไดกลาวมาแลวในตอนตนวา ชาวรามัญเขาทําบุญกนั
แตละครัง้เปนการเอิกเกรกิใหญโต ในวนัสงกรานตกเ็ชนเดยีวกนั
เขาทําบุญและสนุกสนานกนัมาก อะไรๆ ก็ดเูปนพิธีรตีรองไป
หมด เริม่แตการหุงขาวไปทําบุญทีเดยีว ตามประเพณรีามัญนัน้เขา
แบงการทําบุญเปน ๓ วนัเหมือนอยางไทย แตในวนัตนชาวรามัญ
เขาเรยีกวาทําบุญ “เปงซังกราน” คําวา เปง แปลวา ขาว คําวา
ซังกราน กค็อืสงกรานตเรานีเ่อง รวมความวา ขาวสงกรานต คาํวา
ขาวสงกรานตนีเ้ปนคาํท่ีใชเรยีกขาวแช ท่ีจะนําไปทําบุญท่ีวดั

ขาวสงกรานต หรอื เปงซังกราน ไมเหมือนกบัขาวแชท่ี
คนทําขายตามตลาดอยางท่ีเราเคยรบัประทานกนั นีพู่ดเฉพาะขอ
แตกตางในเรือ่งพิธีรตีอง ขาวแชท่ีทําขายไมตองมีพิธีรตีองอะไร
มาก  หุงขาวตามธรรมดานีเ่อง แตขาวแชท่ีทําสําหรบัถวายพระใน
วนัสงกรานตนัน้มีพิธีมาก เทาท่ีสอบถามจากผูเฒาผูแก และผูท่ี
เคยทําเปงซังกรานกลาววาขาวท่ีทําเปงซังกรานหรือขาวแชนี้
จะตองถึงพรอมดวยลักษณะเจด็  คอืขาวท่ีจะใชหุงทําขาวแชจะ
ตองใชขาวเปลือก ๗ กาํ ซอมถึง ๗ ครัง้  เม่ือจะหุงกจ็ะตองซาวน้าํท่ี
สะอาดหมดจด ใหครบ ๗ ครัง้ดวย และเวลาหุงถาจะใหบรสุิทธ์ิ
ถูกตองตามตาํรากนัจรงิ ๆ  แลว กต็องหุงกนักลางแจงไมใชหุงกนั
ในครวั  ไดยนิมาวาในสมัยโบราณนัน้ถึงกบัปกราชวตัฉิตัรธงกนั
ทีเดียว เพราะเขาถือกันวาขาวนี้เปนสิริมงคล ตองทํากันอยาง
ประณตีท่ีสุด

ทําไมจงึถือวาขาวแชเปนขาวสิรมีงคล  เรือ่งนีเ้ปนเรือ่ง
นาคิด แตมีเรื่องเกี่ยวของกันกับประวัติมหาสงกรานตของ
รามัญดวย ฉะนัน้จงึขอเลาถึงนทิานมหาสงกรานตรวมไปดวยเพ่ือ

เศรษฐีหุงขาวบูชารุกขเทวดา อธษิฐานขอบุตร
(ขอขอบคุณบริษัทสยามแกลเลอรี ่จํากดั และ สํานกัพิมพผานฟาพาณิชยเอื้อเฟอภาพประกอบ)

ใ



ใหเรือ่งในตอนนีล้ะเอียดสมบูรณ คอืในพระบาลีฝายรามัญกลาว
วา เม่ือตนภทัรกปัป มีเศรษฐีคนหนึง่ไมมีบุตร ซ่ึงตรงกนัขามกบั
นกัเลงสุราขางบานท่ีมีบุตรผิวงามดงัทองถึงสองคน วันหนึง่นกั
เลงสุราไดเขาไปในบานเศรษฐี กลาวคําหยาบชาตางๆ เศรษฐีจงึ
ถามวาเหตุใดทานจงึกลาวถอยคําหยาบชาดหูม่ินเรา ในเม่ือเรามี
ทรพัยเปนอันมากเชนนี ้นกัเลงสุรากต็อบวา เรือ่งทรพัยสมบัตมิาก
นัน้เราไมเถียง ทานมีมากกจ็รงิแตจะมีประโยชนอะไรเลาในเม่ือ
ไมมีบุตร เม่ือทานตายไปแลวทรัพยสมบัติก็สูญ ไมมีใครดูแล
รกัษา สูเราไมได เรามีบุตรชายถึง ๒ คน  ผิวพรรณกง็ามดจุทอง
ถึงเราจะจนกย็งันบัวาประเสรฐิกวาทาน เศรษฐีไดฟงดงันัน้กน็กึ

ละอายใจ คดิวาจะตองมีบุตรลางอายใหจงได จงึทําพิธีบวงสรวง
พระจนัทร  พระอาทิตย   ตัง้จติอธิษฐานขอบุตรอยูถึง ๓ ป แตไรผล

เศรษฐีมิไดละความเพียร เม่ื อเห็นวาพระจันทร
พระอาทิตย   ไมสามารถอํานวยสุขใหแกตนได ก็คดิหาทางออก
ตอไปอีก วันหนึ่งในฤดรูอนเปนวนันกัขัตฤกษปใหม คือ พระ
อาทิตยยายราศีมีนเขามาสูราศีเมษ ซ่ึงโลกสมมุตกินัวา เปนวนัมหา
สงกรานต ชนท้ังหลายพากนัสนกุสนานท่ัวแดนชมพูทวปี เศรษฐี
จึงพาบริวารไปยังตนไทรริมน้ําอันเปนท่ีอยูของนกท้ังหลาย
เศรษฐีจงึใหเอาขาวสารลางน้าํ ๗ ครัง้ แลวหุงขึน้บูชารกุขเทวาท่ี
ตนไทรนั้นพรอมดวยอาหารตางๆ และประโคมดนตรี ตั้งจิต
อธิษฐานขอบุตรแกพระไทรๆ มีความเมตตา จงึเหาะไปเฝาพระ
อินทรทูลขอบุตรใหแกเศรษฐี พระอินทรจงึใหธรรมบาลเทวบุตร
ลงมาปฏิสนธิในครรภภรรยาเศรษฐี และเม่ือคลอดแลวไดช่ือวา
ธรรมบาลกมุาร

ทานเศรษฐีนั้นเม่ือไดบุตรสมใจก็มีความยินดีมาก ได
ปลูกปราสาท ๗ ช้ันใหลูกชายอยูท่ีใกลๆ  กบัตนไทรนัน้เอง เม่ือ
ธรรมบาลอยูใกลชิดกับนกมาตั้งแตนอยเชนนั้นก็เลยรูภาษานก
แลวเริม่เรยีนไตรเพท (ลัทธิไสยศาสตรดัง้เดมิของพราหมณ) จน
จบเม่ืออายไุดเพียง ๗ ขวบเทานัน้เอง มีความรูความสามารถจนถึง
เปนอาจารยบอกมงคลฤกษยามแกชนท้ังหลายในชมพูทวปีได

ในครัง้นัน้ชนท้ังหลายเคารพนบัถือทาวมหาพรหมและ
กบิลพรหม ซ่ึงเปนผูแสดงมงคลแกมนุษยกอนแลว เม่ือกบิล
พรหมทราบวาธรรมบาลมีปญญาไดเปนอาจารยบอกมงคลแก
มนษุย กใ็ครจะทดลองจงึลงมาถามปญหาแกธรรมบาล  ๓  ขอ
โดยมีขอตกลงกนัวา ถาธรรมบาลแกได กบิลพรหมจะตดัศีรษะ
ตนเองเปนเครื่องบูชา ถาธรรมบาลแกไมไดกบิลพรหมก็จะตัด
ศีรษะธรรมบาลเสีย  ธรรมบาลขอผลัดคดิ  ๗ วัน ใหกบิลพรหม
กลับไปยงัพรหมโลกกอน ธรรมบาลนัง่คดินอนคดิอยู ๖ วนัแลว
ยงัคดิไมออก นกึวาคราวนีค้งตายแนแตจะรอใหกบิลพรหมมาตดั
หัวเห็นจะไมงาม จาํจะหนไีปซอนกายใหพนตาจะดกีวา คดิแลวจงึ
หลบหนลีงจากปราสาท ไปนอนอยูใตตนตาลคู ซ่ึงมีนกอินทรี
สองผัวเมียทํารังอยูบนตนตาลนั้น ขณะท่ีธรรมบาลนอนเอามือ
กายหนาผากคิดอะไรตออะไรอยูนั้นเอง ก็ไดยินนางนกอินทรี
เมียถามนกอินทรผัีววา พรุงนีจ้ะไปหาอาหารท่ีไหน นกอินทรผัีว

ทาวกบิลพรหมถามปญหาธรรมบาลกมุาร

นกอินทรีผัวเมียเจรจากันเรื่องปญหาของทาวกบิลพรหม

ทาวกบิลพรหมเรยีกธดิาท้ัง ๗ เขามาสั่งความ



ตอบวา อยาวติกไปเลย พรุงนีก้จ็ะครบ ๗ วนั ท่ีทาวกบิลพรหม
ถามปญหาธรรมบาลแลว ธรรมบาลแกปญหาไมไดก็จะตองถูก
ตัดศรีษะ เราก็จะไดกินเนื้อมนษุย นางนกก็ถามสืบไปวา เธอรู
ปญหานัน้หรอืไม นกอินทรผัีวกต็อบวารูซี แลวกข็ยายปญหาและ
วธีิ แกใหฟงโดยตลอด  ธรรมบาลไดฟงกจ็ดจําไวดวยความยนิดี

ครัง้ถึงวนัคํารบ ๗ กบิลพรหมก็มาฟงแกปญหาตาม
นัด ธรรมบาลก็แกปญหาตามท่ีไดฟงมาจากนกอินทรีใหฟง
กบิลพรหมกย็อมรบัวาถูกตองและไดตรสัเรยีกธิดาท้ัง ๗ อันเปน
บรจิารกิาของพระอินทร คอื นางทุงษ, นางรากษส, นางโคราค,
นางกรณิ,ี นางมณฑา, นางกมิิทา และ นางมโหทร ซ่ึงนางท้ัง ๗
นางนีไ้ดรบัการสมมุตวิาเปนองคมหาสงกรานต เม่ือธิดาท้ัง ๗ มา
พรอมหนากนัแลว กบิลพรหมกบ็อกวา ศีรษะของพอท่ีจะตดับูชา
ธรรมบาลนีถ้าจะตัง้วางไวบนพ้ืนแผนดนิกจ็ะเปนไฟไหมไปท่ัว
โลก ถาจะท้ิงขึ้นไปบนอากาศฝนก็จะแลง ถาจะท้ิงลงในมหา
สมุทรน้าํกจ็ะแหง ดวยเหตนุีเ้จาท้ัง ๗ จงเอาพานมารบัศีรษะของ
พอไวเถิด นางทุงษซ่ึงเปนธิดาคนโตกเ็อาพานเขาไปรบัศีรษะบิดา
ไว แลวแหประทักษนิเวียนรอบเขาพระสุเมรุ ดังท่ีเห็นภาพตาม
ปฏิทินแบบเกานัน้

ตามท่ีเลามาขางตนนัน้เปนนทิานมหาสงกรานตของ มอญ
ท่ีตองเลายืดยาวก็เพราะเรื่องขาวแชของชาวรามัญเกี่ยวของ
กบัตํานานนี ้ซ่ึงผูอานกค็งจะมองเห็นเคาแลววา การท่ีทานเศรษฐี
หุงขาวบูชาพระไทรนัน้แหละ เปนตนเรือ่งของขาวแชท่ีชาวรามัญ
ถือเปนแบบอยางทํากนัอยูในเวลานี ้จรงิอยูการท่ีชาวรามัญในสมัย
นีไ้มไดหวงัท่ีจะขอลูกแกเทวดา แตทุกคนกห็วงัผลบุญไปตางๆ
นานา ตามจติปรารถนาการทําขาวแชถวายพระจงึเปนเรือ่งทําบุญ
อยางหนึง่เทานัน้ แตถือเปนของวเิศษกวาอาหารอยางอ่ืน  เปนขาว
สิรมิงคลเปนของถวายเทวดาดวย  คอืนอกจากจะเอาไปถวายพระ

แลว เขายงัตองตัง้ศาลเพียงตาท่ีบาน เอาขาวแชตัง้ขึน้บนศาล เปน
การสังเวยเทวดา เหมือนอยางเศรษฐีหุงขาวบูชารกุขเทวดา ดงัได
เลามาแลวขางตนนัน้ อีกดวยท้ังสามวนั และถือเปนธรรมเนยีมท่ี
จะตองนําขาวแชไปใหผูเฒาผูแกท่ีเคารพนับถือ เปนการนําสิริ
มงคลไปใหดวยในตวั

ประเพณหุีงขาวสงกรานตของชาวรามัญทางปากลัดหรอื
พระประแดงคอนขางจะมีพิธีรตีองตามแบบโบราณมากกวาท่ีอ่ืน
คอืกอนวนัสงกรานตเขาจะเตรยีมปลูกศาลเพียงตา ซ่ึงเรยีกกนัวา
“ฮ็อย-ซัง-กราน” หรือบานสงกรานต ถาบานใดปลูกบานสง
กรานต กแ็สดงวาจะทําพิธีหุงขาวสงกรานต ดงัไดเลามาแลวขาง
ตน ตามปกตเิขาจะเชิญพวกสาว ๆ ในหมูบานหรอืกวานมาชวย
กนัหุงหาอาหารและหลังจากท่ีเจาของบานนําอาหารไปวางบวง
สรวงบนบานสงกรานตแลวบรรดาสาว ๆ เหลานี้ก็จะนําขาว
สงกรานตไปถวายพระท่ีวดั โดยจดัไปวนัละคู ถือขนัขาวคนหนึง่
ถือถาดกบัขาวคนหนึง่

เพ่ือนชาวรามัญท่ีปทุมธาน ี เลาวาการนําขาวสงกรานต
ไปถวายพระตองจดัขบวนแหอยางใหญโต ขาวแชนั้นบรรจใุน
หมอดนิใหม สวนมากใชหญงิสาวนําไป ซ่ึงทําใหนาด ูขึน้อีกมาก
แตธรรมเนยีมรามัญนัน้เขาถือ ไมยอมใหสตรเีขาไปปะปนยุมยาม
ในวดั ยิง่ในโบสถดวยแลวพวกสตรเีขาไปไมไดเลยทีเดยีว ฉะนัน้
เม่ือขบวนแหขาวแชไปถึงหนาวดัจงึตองมีพวกผูชายหรอืลูกศิษย
วดัรบัขาวแชไปถวายพระอีกทอดหนึง่ ประเพณทีางปากลัดจะหุง
ขาวสงกรานต ๓ วนั คอืวนัท่ี ๑๓, ๑๔ และ 15 เมษายน

ท่ีกลาวมาแลวนัน้  เปนเรือ่งของสงกรานตวนัตน สําหรบั
วันกลาง ท่ีเราเรียกกันวา วันเนา นั้นทางรามัญเรียกกันวา วัน
กระหนาบ คอืจะเปนปเกากไ็มใช จะเปนปใหมกไ็มเชิง เปนวนัเนา
วนักระหนาบคืออยูระหวางกลาง เปนเขตกลางท่ีปใหมกบัปเกา
จะพบกนั ในวนัเนานีช้าวรามัญเขามีพิธีท่ีจะทําหลายอยาง เชน
วันเนาตรงกบัวนัอาทิตย คนท่ีเกดิวันอาทิตยจะตองถมถนนทํา
ทาง มีการแหดินไปถมถนนในวนันัน้ดวย คอืหมายความวาใคร
เกดิตรงกับวนัเนาของปใดก็ตองถมถนนในปนัน้นอกจากนีก้็มี
การแหไมไปค้าํโพธ์ิหรอืกิง่โพธ์ิ

การท่ีชาวรามัญมีการถมถนนนั้น คิดๆ ดกู็เปนการทํา
เพ่ือประโยชนสวนรวม เรียกตามภาษาสมัยใหมนีก้็วา เปนการ
พัฒนาการทองถ่ินนัน่เอง ซ่ึงของไทยเรากมี็การขนทรายเขาวดักอ
พระเจดียทราย การกอพระเจดียทรายนั้นก็เทากับชวยกันทํา
ใหวดัสะอาดนัน่เอง เพราะเวลากอพระทรายจะตองชวยกนัถอน
หญาเสียกอน และทรายท่ีขนมากอ็าจจะเปนประโยชนในการกอ
สรางหรอืถมท่ีได  แตคนโบราณใจสูงกวานี ้ คอืคดิไปอีกแงหนึง่
วา เราเดนิเขาวดั ดนิในวดักต็ดิเทาเราออกมา เทากบัวาขนดนิออก

ขบวนแหศีรษะทาวกบิลพรหมรอบเขาพระสเุมรุ



จากวัดโดยไมรูตัว ฉะนั้นเม่ือถึงปใหมก็ควรจะชวยกันขน
ทรายเขาไปถมวดักนัเสียคราวหนึง่ เรือ่งนีช้าวรามัญเขากถื็อเชน
เดยีวกนักบัคนไทย คนเกา ๆ  ท่ีเครงหนอย เวลาจะเขาวดัเขาจะตอง
หยบิดนินอกวดัเขาไปท้ิงในวดักอนหนึง่หรอืหยบิมือหนึง่เสมอไป
ทุกครั้ง และเวลาออกนอกวัดเขาก็จะถอนหญาในวัดติดมือมา
ท้ิงขางนอกวดั อยางนอยกต็นหนึง่เสมอไปทุกครัง้ เทากบัวาเปน
การชวยทําความสะอาดวดัไปดวยในตวั

นอกจากการถมถนนค้าํโพธ์ิแลว กมี็การปลอยนกปลอย
ปลาอีก ประเพณนีีไ้ดปฏิบัตกินัมาแตโบราณหลายชาตหิลายภาษา
และมีความเช่ือตาง ๆ  กนัไป อานสิงสของการปลอยปลาเทาท่ีรูกนั
แพรหลาย มีอยูเรือ่งหนึง่คอืเรือ่งของสามเณรซ่ึงเปนศิษยของพระ
สารีบุตร ตามเรือ่งวาชาตาสามเณรขาดจะตองมรณภาพภายใน
เจ็ดวัน พระสารีบุตรจึงใหสามเณรไปร่ําลาญาติโยมเสียใหท่ัว
กอนตาย สามเณรกอ็อกเดนิทางไป ในระหวางทางนัน้สามเณรไป
พบปลาตกคลักอยูในบอน้ําแหงเขาแหงหนึ่ง สามเณรมีความ
สงสาร จงึจบัปลาเหลานัน้ไปปลอยในแมน้าํ แลวกเ็ดนิทางตอไป
เม่ือร่าํลาญาตโิยมหมดแลวกก็ลับไปหาพระสารบุีตร

ครัน้ครบกาํหนดเจด็วนัแลว  สามเณรกย็งัเปนปกตเิฉยอยู
พระสารบุีตรสงสัยจงึถามวา ระหวางเจด็วนันัน้ไปทําอะไรมาบาง
สามเณรกเ็ลาเรือ่งชวยชีวติปลาในบอน้าํแหงใหฟง พระสารบุีตร
จงึช้ีแจงใหสามเณรฟงวา ท่ีรอดพนความตายมาไดนัน้ไมใชอ่ืน
ไกล เปนเพราะผลบุญท่ีปลอยปลาใหพนจากความตายนั่นเอง
และจากเรือ่งนีเ้องท่ีวา เปนตนตํานานท่ีเกดิมีประเพณปีลอยปลา
ขึน้ ทางประเพณรีามัญกด็วูาจะอางเรือ่งนีอ้ยูเหมือนกนัซ่ึงผิดกบั
คําอธิบายของพมา ซ่ึงไดเลามาแลวขางตน การปลอยนกปลอย
ปลาท่ีทํากนัเปนประเพณมีีขบวนแหใหญโต กค็อืการแหปลาของ
รามัญพระประแดง ซ่ึงตองใชหญิงสาวเปนจํานวนมาก ฉะนั้น
กอนวนังานเขาจงึตองใหผูหญงิคนใดคนหนึง่ไปเปนคนเชิญสาว

ซ่ึงเรยีกกนัวา “เพิจกวุด” ผูไปเชิญจะตองจดัหมากและพลูจบีไป
ใหพอกบัจาํนวนหญิงสาวท่ีตองการ และนําไปใหสาวท่ีเปนหัว
หนาอยูในกวานหรอืหมูบานนัน้ หัวหนาสาวกจ็ะเอาไปใหสาว ๆ
ในกวานของตนอีกตอหนึ่ง สาวคนใดยอมรับหมากพลูจีบไวก็
แสดงวาตกลง แตแรกเริม่เดมิทีนัน้ พวกชาวบานหรอืกวานตางก็
จัดงานกันเอง และจะแหปลาปลอยนกกันกี่ครั้งกี่หนก็ไดใน
ระหวางสงกรานตนัน้  ชาวพระประแดงเพ่ิงจะมารวมกนัทําเปน
งานเดยีวเม่ือภายหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสองนีเ่อง

การปลอยนกปลอยปลากค็อืวธีิการสะเดาะเคราะหอยาง
หนึ่งนั่นเอง และในระหวางสงกรานตดูจะนิยมทําพิธีสะเดาะ
เคราะหกนัมาก เชน ท่ีพระประแดงมีประเพณ ีแห “นู” ซ่ึงแปลวา
ธง ลักษณะกค็ลายธงตะขาบ มีขนาดกวางตัง้ แต ๑-๒ เมตร และ
ยาวตัง้แต ๑๐-๑๕ เมตร ทําดวยผาแดง นีเ่ปน ธงขนาดใหญถาเปน
ขนาดเล็กกทํ็าเปนรปูชายธงอยางท่ีใชปกพระทราย ธงชนดินีมั้ก
จะนําไปปกบูชาพระพุทธรูปตามวัดบาง ไปปกไวท่ีบรรจุอัฐิ
บรรพบุรษุเปนการสักการบูชาบาง

การแหธงนี้เพ่ือเปนการสะเดาะเคราะห ทําใหเกิดสิริ
มงคลเปนการบูชาพระรัตนตรยั ท่ีวาเปนการสะเดาะเคราะห ก็
เพราะเช่ือกนัวาคนท่ีเกดิตรงกบัวนัเนา ซ่ึงเปนวนัวางระหวางปเกา
กนัปใหม อาจจะประสบเคราะหกรรมไดโดยไมคาดฝน เพราะอยู
ในระหวางหรอืท่ีภาษารามัญเรยีกวา “กราบนาม”  ดวยเหตนุีค้น
ท่ีมีวนัเกดิตรงกบัวนัเนากต็องนําธงสะเดาะเคราะหไปแขวนเสา
หงสละแวกบานตน การแหธงนีมั้กแหภายหลังวนัสงกรานต

บรรณานุกรม: ส. พลายนอย. (๒๕๔๔). เลาเรื่องพมารามัญ.
กรงุเทพฯ: พิมพคํา.
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mCÕErao¼¼¼¼¼¼keÈ.w·q ek.ed·t·
suipjkLÕcjmWYw>pLnjr puOt·g·>kW.jkLÕcjdM·cj mWYlg·>tuYmWYlg·>pLnj
lMÕhjsuipjkLÕcj mr×ukjkuEdË·>alnj dË·>lg·>r´ v·cjro lg·>liKjpuO
|p·cjlH.Ya. mWYtuYmWYkuJgHj ak.Yar.wcj;Õcjmnj quwÀBumjelwj
|p ·c jlH. Ya. mW YeKtjtuYmW YeKtj mW Yb u Jtu Ym W Ybu J pLnjku Jr
qMicjpuicj;Õcjt·elwjmWYtuYmWYSkjkLÕcjdM·cj suipjkLÕcj mr×ukjkuE
piesH.jTpHjr´

alnjtuYkLÕcjet· qMicjzmÔÕxtÐrr.z. kli
el.njsoa. p:Y AD 549 tuYgHj mWYd|mipjDwj qMicjedwr.z.
eku.·gNk[.jwimledwI Skjtuinjnnjp:YqN.·gHjpLnjr´ qMicjwW·
qinggá>elwj gW·yMÕ´qMicjeku.·gNk[.jkligW·lwjek.nj}tÕ·/>
mNÕ·yMÕ qmlkum?. eku.·wimlkum?.´ ek.njqMicjwW· /uinjdHjek.nj
qMicjkuJelwj hW·gW·m·cjp:YÇÕcjnnjtuY d,m·cjdM·cjp:Y|gÕipjezN.j zercj
lzurqi mNÕ·yMÕ rqiel.mr´ huitjpRUpr.t·gHj gNk[.j
wimledwIwW· ywjaKuikjak.Yr·cjektjp:Ywcjmà, dHjv,mkLÕcj
×U|gipjezN.j hW·kLÕihjKLcjpercjp:Y;’cjekW·ekW·kuJ quJkuEpercj
gsuitjgyuicj v,t.l[ÕicjkemL.njqMicjt·×·WkuJtuY v,gmLÕicj
es.Yduhjn.n.q.j qMicjelwjhW·d,gNpjsuitj kuEgNk[.jekW·ek·Wr´
huitj×UqMicjhW·qPk.kuEgNk[.j hW·qPk.kuEek.njqMicj />gHjtuY
gNk[.jkÐÕEdHjyYsitÐz d,sutia.gHjgW·tJektjm.njr´ atuicj
wcjÇÕcjquwÀBumj Tm·kjT½,lwjmà, gNk[.jwimledwIwW· huitj
kLÕcj×UkuEBwn.j suitjD.tj}k·mCÕihjtuY qMicjhW·d,gNpjsuitjr´
ek.njqMicj/>gHjelwj huitjSkjkLÕcj×Umzn.j×UmizkutuY
dHjhuitjqMicjhW·kuEm·cjp:YÇÕcj d,m·cjp:Y|giÕpj lzurqiet·r;.·;.·et·gHj
qMicjmikjgW·suEdN.percjpiucj;Õcjnnjan.gtjet·r´ek.njqMicj/>wW·
huitj×UaeK>cjm·cjp:YÇÕcjhW·mWYtuY ezN.jtuinjdHjawYbL.YgHj lzu
rqiel.m pÎÕcjT½,kuEgL·cjtro kuEa.dkjptnjÇÕcjtMi
mNÕ·yMÕÇÕcjh·q.wtI |mhjtmÎwjdM·cjp:Ywcjmnjt·gHjr´ qN.·dkjptnjgHj
q.qn. 1116(AD 573) gitum.jmWYesWkj tCYsnjmdHjr´
p:YaKicjgHj ÇÕcjmnje}t·bM·kjduEhIn ×·WdM·cjqMwjtY fUn.nj t·gHj
dHjp!ipkÉ dHjpN.njkuE eK[cjl. t·tuY fUn.njk[a. eK[cjl.
bkjgHj mnjt·gW·aeK>cjKuihjtuinj ;Õcjmnje}t·e}t·gmLÕicjelwj

TpjguElhuEtiunj p·cjek.·vIq.v,qÒ·tuY KutjlwjyMÕ dW>rwtIr
×UkuEGy·kjB.q.hi×¡ê  DluJf:Õikjlwjt·gHj bud¯B.q.
kelcjm·kjguE\mhjtuinjmWYw>pLnjr´ lkjTkjwW·dHjlkjTkj
etMcjtMhj mnjt·pÐnj;’cjh·q.wtItMielwjm.nj kelcj
ektj;’cjzkue}t·elwjm.njp: YeKtjwW · mnjpuOt·totkj
ekW·ekW·r´ qMicjwW·elwjdHjdk.q·g>ynkuJr´ ×UkuEq·g>ynqMtj
dsitjw>tuYgHj epcjkLÕcjkLmjqN.·pLnjtuY qMicjqPqÒÕipjqÒkuEmH.eTrj
\p.$dQI tuY p:Yq.qn. 1136 qN.·gHj gW·ptnj$.
dQmq·g>yn qMtjmr×ukjkuEsHjw>mdHjkuJr´ qMicjwW· p:Yq.qn.
1093 A D 549 gW·a.yukj 32 dHjqMicj puicjÇÕcjpWiÕcj 57 qN.·
tuY p:Yq.qn. 1150 AD 606 suipja.yukj 89 gHjsoa.
qWwjr´´

×UgHjmWYaSkjDwj qMicjekqrr.z.eku.·gNk[.j
Dm?p>ledwITpjpuicj|pIa.pLnjr´ lkjTkjqMicjwW· \dhtjpN.njmnj
Ku ic jkLÕikjtuY ÇÕcjmnjgmLÕicjvIq.tuinj v,qÒajauitjr´
qMicjwW·kÈigW·lwj qr.YpN.njsies.nj/>tL zywkÒmWY zyedwmWY
quJkuEkligW·lwjtLpv.sies.njbWYmgLÕicj mpÐ·kuElMapuÀk
lMar.zunjtY/unjt·kuJr´ qMicjwW·kÈigW·lwjkep>tjetMcjtMhj
f·cCoT/uipjmWYr´ f·wW· ekL.njlwjkuESuKe;.cjkNi e\g.pjlwjkuE
sN.·cCoT/uipj |gYt·cjlwjkuEsN.·z.diquicj ekL.njlwjel·tkj
kuEzutjz.diqiucj f·wW· atuicjwcjhuJlwjmà, ×·WkuE»Dib.lbWYm
el.nj tkjf·mà, qNd,k[er.cjgHj qMicjpetHjektjlwjr´
qMicjwW· Suikjbdkjp:Yar.lWIlWtjqÒ·pw> tJpercjpN.njtuY
mcjmWYÇÕcj KuicjkLÕikj ÇÕcjmnjgmLÕicj\dhtjezN.j vIq.qMhjqMnjto
auitjr´ wcjf·qMicjwW· gkUkercjgmLÕicj t·cjDzkjncjtuY
qucjes.YdM·cjduElMÕhjr´lMÕhjelwj Rupjf· RupjcC oT/uipjt·
gW·SuEv.tjektj p:YtSipjgkUkercjt·kuJr´ p:YlkjTkj
qMicjwW· v·cjropMtjtUguElupjp:Ygitu quJkuEak.Yar. buJykj
kÐÕEdHjkuJr´ p:YlkjTkjwW· KmI]kÕkjmN·ÕyMÕ hUeacjq.nj K[ê
ptuinjsMtjqmÐJ wcjÇÕcjmnjdW>rwtIkuJr´ p:YlkjTkj$·pLnj ×UkuE
ttiypries¦d 960 qN.·gHj lk[.jbM.v·cjaU kutjeT.·tuY
bm.t· qucjes.YdM·cjnddHjqkÒr.zjÇÕcjlMÕhjr´ mnjpuOt·gHj
qucjes.Ya.qkÒr.zjq.qn.er.cjâ qMicjwW·gW·a.yukj 25
dHjqMicj pkcjrcj;’cj 35 qN.·tuY p:Yq.qN. 1189 AD 641
K>mgW·a.yukj 60 qN.·gHjsutisoqWwjr´

p:YqN.·gHjpLnj qMicjmunir.z.eku.·gNk[.jedwDIt.edwI
Tpjpuicj|pIa.pLnjr´ lkjTkjqMicjwW· percjetMcjtMhj
Tm·kjT½,lwjp:YwcjquwÀBumjhW·mWYekW·ekW·r´ qMicjwW·gW·a.yukj
29 qN.·dHjqMicj piucj;’cj 16 qN.·p:Yq.qN. 1201 AD 657
suipja.yukj 45 gHjsutisoa.pLnjr´´



 mWYd|mipjDwjqMicjqkÒr.z.eku.·gNk[.jpB.wtI edwI
Skjpkcjrcja.pLnjr qMicjwW·elwjetMcjtMhjhW·mWYtuY K>mgW·
a.yukj 61 dHjqMicj puicj;’cj 29qN.· p:Yq.qN. 1230 AD
686 suipja.yukj 90qN.·gHj sutia.r´´

×UgHjqMicjkuqrr.z.eku.·gNk[.jg×̄edwI Skjtuinjnnj
p:YqN.·gHjpLnjr´ lkjTkjqMicjwW· qWkjgW·pÐÕinj q·g>ynqMtj
qN.·epcjkL’cjtuY qMicjqPqÒÕipjqÒkuE qIlbud¯imh.eTrj
quJkuEgmIqcjmnjalu·a.$.skj quwÀBumjtuY pÐ’inj$.
q·g>ynqMtj mr×ukjkuE sHjmWYw>r´ qMicjwW·gW·a.yukj 21
qN.·dHjqMicj piucjnnj 37 qN.·tuY p:Yq.qN. 1267 AD 723
suipja.yukj 58 gHjsoa.qWwjr´´

×UgHjqMicjnr.Ditr.z.eku.·gNk[.jekq.nIedwI
Tpjpkcjrcja.;ÕcjtuY a.yukj 51 dHjqMicj puicj;’cj 21
qN.·tuY p:Yq.qN. 1288 AD 744 gHjpApjnnjkuek.njezN.j
xpr.z.tuY titjqPKmI siupja.yukj 92 gHjsoa.qWwjr´

ek.njqMicjewÈÕr.z.gHjsuipja.yukj 51 tuinjnnj
eku.·gNk[.jqIhedwIpWÕicjmWYqN.·tuY p:Yq.qN. 1289 AD 745
suipja.yukj 52 gHjsoa.qWwjr´

qMicjsitÐr.z.eku.·gNk[.jxmd¡y×ÐIedwI Skjducja.
a.YkM.YnnjTwjpLnjr p:YlkjTkjwW· p:Y;Õcj]kÕkj tWÕEr, yUn.nj
gkUeq·T.Yt· twjesNhjkuEetN.wj ¿kr.zj]kÕkjTcjtuY
qPbhuEkuE;’cjt.lI pÐnj;’cj$cjso p:Y AD751 gHjkuJr´ lkj
TkjwW·pLnj p:Y;’cjqIriwizy (eanjed>nIRH. (tkaj qum]t.)
et· pÐnjk[.jwer.bued̄.kuJâ qMicjwW·a.yukj 34 dHjqMicjpuicj;’cj
35 qN.· q.qN. 1324 AD 780 gW·a. yukj 69 gHjso
a.qWwjr´´

×UgHjqMicjb×r̄.z.eku.·gNk[.jb×ȬwtIedwI SkjmcjmWY
a.;ÕcjnnjpLnj p:YlkjTkjqMicjwW· suipjkL’cjaKicjpÐÕinj q·g>
ynpLnjtuY qMIcjqPqÒÕipjqÒkuE mh.k.leTrj pÐÕinj$.
dW>dqq·g>ynqMtj mr×ukjkuE 12 w>mdHjkuJr´ ;’cjquwÀBumjwW·
gW·pÐnjq·g>ynqMtj alnjlkÒroauitjr´ qMicjwW·gW·a.yukj
59 dHjqMicjpuicjnnj21 qN.· q.qN. 1345 AD 801 gHjqPekL·
KmItuY K>mgW·a.yukj 80 gHjsoa.qWwjr´´

×UgHjqMicjdIGr.z.eku.·gNk[.jquwÀedwI Skjpiucj|pI
a.pLnjr´lkjTkjqMicjwW· p:Y;’cjp[êqIrieKtj]t.et· qMicjp[ê
yucjK[ia.nj tuinjnnjp:Y (AD 801-802)gHj bl,$.klutjmWYk:’ipj
quJkuEgek.· gItsuipja.;’cj]kÕkj $cjsoet· p:Ygek.·gItgHj
gkUmnjelwjp> kWicjkWÕikjmnjelwjp>lupjkuJgHj wcjquwÀBumj
qà,lwjr´ p:Y AD 830 -832 gHjp[êkuE $cjso kÐÕEdHjpN.nj $cjso
qJektj;Õcjp[ê ×UgHj$cjsot· TpjbÐÕikj;ÕcjmnjpLnjr qMicjmnj

dIGr.z.wW· huitj×U;’ikjepcjkuE k.yb.l v.$b.l
kWtjzuicjkWtjtYtuY /uinjr;ÕcjqDuJ luJl.ja.vivkuJelwj
bWYelMcjcj ;’cjmnjp·cjek.·kLÕcj v,qÒ·tuY twjesNhjpÐÕikjqRuihj
eT.·pN.nj$cjsot·m.njr´

aKicj$cjsokLÕcjbÐÕikjgHje;·rpjncjbM.t· kuEqPek.njkcj
kuEqPdpja.gtkuJr aK>$cjsot·ekLcjsogHj  quJkuE$cjsot·
rpj$.gkUmnjpilCJgkUp[ê pilCJkuJr´ bM.qPek.njkcj$cjsot·gHj
ef[·a.dN.YwÌp:Yti;.jmnjelwj×W·kuJr´ epÌbÐÕikj$cjsotuYa.bkjgHj
gkUp[êt· tuinja. ekN.tj/I¿r.wtItuYpÐnj;Õcj h.njelnj
r´ aKicjmnj quwÀBumjt·dHjdM·cjpN.njkuE$cjsot·gHj mnjbM·kjduEhIn
;ÕcjdW>rwtIt·elwjd,ewcjdM·cjpN.njkuEe}k.· Kemnjt·kuJr´
qMicjdIGr.z.wW·;’ikjepcjkuElv.tjv.$jpv.tuY qWkj
;’cjgW·Kuicjbuinja.;.jzmLicjm.njvig,tuY |p·cjSuYdN.Y;’cj TpjbdHj;Õcj
dN.YquwÀBumje}t· TpjbdHjr.z.#.nItMi mWYw>pLnjr´ qPpÐ·×U
aKicjgHjtuY ;ÕcjmnjdutiyquwÀBumj qCitj|za.r´ p:Ywcj;Õcj
quwÀBumj Tm·kjT½,lwjmà, qPpÐ·×UaKicjgHjtuY aË.wcjgmLÕicj
ek.jg,ttiyquwÀBumjr´´

sMIbHja.wcjttiyquwÀBumj p:YkNpjgtet·siuaj
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wipkjgkUmnj

wipkjmnjpLnj hJupÐnjhW·aiutj
/iutjgW·ekNhj K[êekjH/iutjtJ
m·cjp:Y;Õcjmnj djHddiukjgLiÕcjel.nj
bM.e;·p[Yp[.· pr.njqJu/ukjtkj
e;·bkj]qnjpLnj mWYadiutjmqunjtCY
kEue;·hW·m.nj |p·cjkW.nj|gipjdo
djH±t·e;·p[Y djH|bod,t·cj|gY
mimv.tjek.nj ekM.njrJuhW·m.nj
e;·qJkL·qWwj pÐnjk:iÕpjplJumnj
wutjmnj|boe;· e;·pelajqJugkU

aSkjek.nj aSkjso
djHgkUbM.aiutj lECÕducjhW·m.nj
gW>njdEulupj¾gipj mNihjb[ÕmcjkW.nj
wutjbL.Y]kcjeq· eq·rpjgW·pLnj
¿knjddiukj djH|boe;·plJu
djH±t·e;·/ucj eacjpucjeacj;.j
S.jbdkj ¾gipjgNicj
a.bM·kjd,z. kelcjpliutjkLEÕkitj
ddiukjgkUmnj v,gjHkLÕcjr·cjer.
eq·rpjgW·mnj e;·hJurpjbM.

v,gjHer.qMicjmnj hW·gisiutjh.
rpjmnjv·cjs.cj /ucjtkjv·cjkLEÕ
gW·pucjmWYbucj e;·sk.fY
cCÕhjea.nje;·kEu kLEÕe;·d,lWI
m·cjf[wjmukjmtj a.kLÕcjd,efkj
alu·gkUmnj khYbJu$·rh.
mnje}t·K[iÕtj mnjtMiaiutj
e;·cCitje;·plkj e;·kEukLkjqJugkU
tcjgunjÆYwutj qukð. e/.×iutj
e;·rpjm·cjmnj hJuekM.njrpjbM.

v,mnj;Õcjeq· ea.njsiutjducjhW·m.nj
aKicjeq·djHddiukj mnjrJuh·cj\p.j
siupjaKicjtCY$· DriuhjeT.·gunjmnj
fY>×UhMY;Õcj gkUpLnjeqjHea.nj
bM.ekM.njfaiutj eq·ekM.njfliutj
gkUmnjgW·aiutj p:YltUgL,ti
alu·mnjgkUpOu hOud,ek.·r
pOud,dkjr bdiupjgkUmnj
khYm·cjbJu$· tM·tCYmnjaiutj
;Õcjpliutj;ÕcjpOu pOud,pÐnjr â



วัสดีครับทานผูอานทุกทาน ฉบับนี้ยางเขาเทศกาล
สงกรานตพอด ีผมจงึขอนาํเสนอเรือ่งราวประเพณสีงกรานต ท่ีมี
ตํานานเลาขานกนัมา เปนตนวา ตํานานทาวมหาสงกรานต เสา
หงส ธงตะขาบ และหลายเรือ่งท่ีนาสนใจ  ขอเริม่เรือ่งกนัเลยครบั

ตาํนานสงกรานต
ทาวมหาสงกรานต เปนเทวดาท่ีมีจติใจสูง และมีความ

เมตตากรณุาตอมนษุย  เทวดาตนนีมี้ธิดา  ๗  นาง  คอื
๑.ทุงษ เปนเทพีประจาํวนัอาทิตย ชอบกนิผลมะเดือ่ ขี่

ครฑุ มือขวาถือจักร มือซายถือสังข ทัดดอกทับทิม ชอบพลอย
หรอืทับทิมสีแดง (ปทมราค)

๒. โคราค เปนเทพีประจําวนัจนัทร ชอบกนิของมัน ขี่
เสือลายพาดกลอน มือขวาถือพระขรรค  มือซายถือไมเทา (ตะพด)
ทัดดอกปบ ประดบักายดวยไขมุกหรอืแกวสีหมอก

๓. รากษส เปนเทพีประจาํวนัอังคาร ชอบดืม่เลือด  ขีห่มู
มือขวาถือตร ีมือซายถือธน ูทัดดอกบัวหลวง แตงกายประดบัดวย
หินลายสีสวย (โมรา)

๔. มณฑา เปนเทพีประจาํวนัพุธ ชอบกนิขนมนมเนย ขี่
ลา มือขวาถือของแหลม มือซายถือไมเทา (ตะพด) ทัดดอกจําปา
ชอบเครือ่งแกวท่ีมีสีเขยีวเหมือนสีไมไผ (ไพฑูรย)

๕. กรณิ ีเปนเทพีประจําวนัพฤหัสบด ีชอบกนิถ่ัวงา มือ
ขวาถือตะขอสับ มือซายถือปน ทัดดอกมณฑา ชอบเครือ่งประดบั
สีเขยีวใบไม (มรกต)

๖. กมิิทา เปนเทพีประจาํวนัศุกร ชอบกลวยน้าํวา ขีค่วาย
มือขวาถือพระขรรค  มือซายถือพิณดดี  ชอบเครือ่งแกวสีเหลือง
(บุษราคมั)

๗. มโหทร เปนเทพีประจาํวนัเสาร ชอบกนิเนือ้ ขีน่กยงู
มือขวาถือจกัร มือซายถือตร ีทัดดอกสามหาว  ชอบเครือ่งนลิสีดํา

สําหรบัป ๒๕๕๐ นี ้นางสงกรานตคอื นางกมิิทา

ในแตละปธิดาของทาวมหาสงกรานตท้ัง ๗ จะผลัด
เปล่ียนอัญเชิญเศียรทาวมหาสงกรานตแหรอบเขาพระสุเมรท่ีุประ
ทับพระอิศวร ในวนัท่ี  ๑๓  เมษายนของทุกปซ่ึงชาวบานเรยีก “วนั
สงกรานตลง” โดยดวูาวนัท่ี  ๑๓ เมษายน ตรงกบัวนัอะไร ธิดา
ประจําวันนั้ นจะนําเศี ยรของบิดาเวี ยนรอบเขาพระสุเมรุ
หมุนเวยีนกนัไปดงันีช่ั้วกปัช่ัวกลัป

มูลเหตท่ีุทาวมหาสงกรานตตองตดัถูกตดัเศียรนัน้สืบเนือ่ง
มาจาก “ตาํนานสงกรานต” (รายละเอียดตาํนานสงกรานต รวมท้ัง
“ขาวสงกรานต” ไดกลาวแลวในคอลัมน “นทิานมอญ”)

ประวตัเิสาหงส
ตาํนานมอญโบราณกลาววา หลังจากท่ีพระพุทธเจาได

ตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลวได ๘ พรรษา พระองคได
เสดจ็ขึน้ไปโปรดพระพุทธมารดาในสวรรคช้ันดาวดงึส  และได
เสดจ็ไปโปรดเวไนยสัตวในแควนตาง ๆ  กระท่ังวนัหนึง่เสดจ็มา
ถึงภูเขาสุทัศนรังสิต อยูทางทิศเหนือของเมืองสะเทิม ทรงผิน
พระพักตรทอดพระเนตรไปท่ีโขดหินแกงนอยกลางทะเลขณะท่ี
น้ําลดลงประมาณ ๒๓ วา เห็นหงสทองสองตัวเลนน้ําอยู ยาม
เหนือ่ยหงสตัวเมียไดอาศัยเกาะหลังหงสตวัผูเหตุเพราะโขดหิน
กวางเพียงพอสําหรบัหงสตวัเดยีวยนือยูไดเทานัน้ สมเดจ็พระสัม
มาสัมพุทธเจา ไดทรงมีพุทธทํานายวา สืบตอไปภายภาคหนา ณ
บริเวณท่ีหงสทองสองตัวเลนน้ําและยืนอยูนั้นจะกลายเปน
แผนดนิ คอืมหานครอันมีช่ือวา “หงสาวด”ี เปนท่ีตัง้พระสถูปเจดยี
มหาวิหารท่ีรุงเรืองดวยอารยะธรรม พระพุทธศาสนาของพระ
องคจะสถิตยสถาพรม่ังคงอยูสืบไปช่ัวกปัช่ัวกลัป

ครัน้สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิาน
ลวงแลว ๑,๐๐๐ ป ณ บรเิวณท่ีหงสทองสองตวัลงเลนน้าํนัน้กต็ืน้
เขนิกลายเปนแผนดนิกวางใหญ เรยีกวา  “เมืองหงสาวด”ี  เปนไป
ตามพุทธทํานายทุกประการ “หงส”  จงึกลายเปนสัตวสัญลักษณ
ศักดิสิ์ทธ์ิของชาวมอญ หรอื รามัญประเทศ  นบัแตอดตีกาล

นอกจากคนมอญมีความศรทัธาตอพระพุทธศาสนาเปน
อยางมากแลว ยงัไดผนวกเอาตาํนานเมืองหงสาวดเีขาไวดวยกนั
ไดสรางเสาหงสขึน้ตามวดัมอญท่ัวไป โดยจะสังเกตไดวาวดัมอญ
ในพระประแดงและวดัมอญในจงัหวดัตาง ๆ  ไดแก ราชบุร ีสมุทร
สาคร สมุทรสงคราม นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนคร

ส



ศรอียธุยา กรงุเทพฯ ลพบุร ีเปนตน ลวนมีเสาหงสตัง้เดนเปนสงา
อยูหนาวดั สันนษิฐานไดระดบัหนึง่วาวดัท่ีมีเสาหงสและมีโหน
(ธงตะขาบ) แขวนอยูนั้นเปน “วัดมอญ” เหตุท่ีไมสามารถ
ระบุวาวดัท่ีมีเสาหงสเปนวดัมอญทุกวดัเนือ่งจาก “หงส” นัน้เปน
พาหนะของพระอินทร และตอมาไดกลายเปนสัตวในพุทธศาสนา
ประกอบกบัมีวดัหลายแหงท่ีอยูใกลเคยีง และพบเห็นเสาหงสใน
วดัมอญ เกดิความประทับใจและนําแบบอยางไปสรางในวดัของ
ตนบาง แมจะเปนวดัไทยกต็าม เชน วัดไทยแถบอําเภออัมพวา
จงัหวดัสมุทรสงคราม

ประวตัโิหน (ธงตะขาบ)
เม่ือพระพุทธเจาตรสัรูอนตุตระสัมมาสัมโพธิญาณแลว ก็

ทรงรําลึกถึงพุทธมารดาผูมีอุปการคณุเปนท่ีสุด และในขณะนัน้
พระมารดาไดเสดจ็เสวยสวรรคช้ันดาวดงึสในเทวโลก  พระพุทธ
องคปรารถนาท่ีจะโปรดพุทธมารดาดวยพระอภธิรรม  ๗ คมัภรี
ซ่ึงเปนธรรมช้ันสูง จงึไดเสดจ็ขึน้ไปจําพรรษาอยูบนช้ันดาวดงึส
และแสดงธรรมดงักลาวจนพุทธมารดาสําเร็จไดพระโสดาปตติ
ผล เม่ือการแสดงพระธรรมเทศนาครบถวนเปนเวลาท้ังส้ิน ๓
เดอืน ทวยเทพท้ังหลายท่ีไดมีโอกาสไดฟงธรรมในครัง้นัน้กพ็า
กนับรรลุโสดาปตตผิลกนัท้ังหมดท้ังส้ิน

เม่ือถวนไตรมาส ๓ เดอืนพระพุทธเจากเ็สดจ็กลับมายงั
มนษุยโลกเม่ือวันแรม ๑ ค่ํา แรม ๑๑ กอนพุทธศักราช ๗๓ ป ใน
ครัง้นั้นไดมีเทพ พระอินทร พระพรหมไดเนรมิตใหบันไดเงิน
บันไดทอง บันไดแกว รองรบัพระพุทธเจา บางกเ็ชิญเครือ่งสูง อัน
ประกอบไปดวย ฉตัร ธง เครือ่งดนตรปีระโคม สวนมวลมนษุยท่ี
เล่ือมใสในพระองคตางพากนัยนิดปีรดีา นาํภตัตาหารไปใสบาตร
แตเนือ่งดวยจาํนวนคนท่ีไปใสบาตรนัน้มีมาก จงึทําเปนขาวตมผัด
หอเล็ก ๆ  แลวโยนใสบาตร กาลตอมาจงึเกดิเปนประเพณใีสบาตร
ดวยขาวตมลูกโยนตัง้แตครัง้กระนัน้มา

ในครัง้นัน้ไดมีผูคนพลเมืองหลายชาตติางภาษานาํธงมา
ประดับประดา โบกสะบัด เฉลิมฉลองการเสด็จกลับจากสรวง
สวรรคของพระพุทธองค โดยชาวมอญกไ็ดนาํธงมาตอนรบัพระ
พุทธเจาเชนกนั ธงท่ีชาวมอญทํามานัน้เรยีกวา “โหน” (ธงตะขาบ)
เนื่องจากชาวมอญเปนคนท่ีชางสังเกตุวาตะขาบเปนสัตวท่ีมี

สันชาตญิาณของการรกัลูกและพวกพอง รวมท้ังมีพิษในตวั พรอม
ท่ีจะปองกนัตวัจากศัตรท่ีูมารกุรานไดทุกเม่ือ

โหน (ธงตะขาบ) สามารถอธิบายเปน ๒ นยัยะ คอื
๑. ทางโลก ตะขาบลําตัวยาว เทามาก มีเขี้ยวเล็บพิษ

ตอสูศัตรท่ีูรกุราน แมจะมีขนาดใหญกวาตน สามารถรกัษาตวัเอง
ได เปรยีบดงัคนมอญท่ีมิเคยหวาดหวัน่ตอขาศึกศัตร ูตะขาบมีลูก
เปนจํานวนมากครั้งละ ๓๐–๔๐ ตัว  แมตะขาบจะคอยดูแล
ปกปองลูกของตนมิใหไดรบัอันตราย โดยแมตะขาบจะโอบลอม
ลูกของตนไว จงึเปรยีบเสมือนคนมอญท่ีรกัพวกพอง ไม รงัแกใคร
แตพรอมท่ีจะสูเม่ือมีภยัมาแผวพาน

เสาหงส และ โหน (ธงตะขาบ) เมืองพระประแดง



๒. ทางธรรม ทุกสวนของตะขาบสามารถตคีวามหมาย
เปนปรศินาธรรมไดท้ังส้ิน ลําตวัหัวถึงหางมี ๒๒ ปลอง ขาท้ังสอง
มี ๒๐ คู รวมสองขาง ๔๐ ขา มีหนวด ๒ เสน มีหาง ๒ หาง มีเขีย้ว
๒ เขีย้ว มีตา ๒ ขาง กลาวโดยละเอียดไดดงันี้

- หนวด ๒ เสน ไดแก ธรรมท่ีมีอุปการะมาก ๒ อยาง
สต ิคอื ความระลึกได สัมปชัญญะ คอื ความรูตวั

- หาง ๒ แฉก ไดแก ขันติ คือ ความอดทน อดกล้ัน
โสรจัจะ คอื ความเสง่ียมเจยีมตวั

- เขีย้ว ๒ เขีย้ว ไดแก หิร ิคอื ความระอาย โอตตปัปะ คอื
ความเกรงกลัวตอบาป

- ตา ๒ ขาง บุคคลท่ีหาไดยาก ๒ ประเภท บุพการี
บุคคลผูอุปการะมากอน กตญัูกตเวที ตอผูผูมีพระคณุ

- ลําตวัมี ๒๒ ปลอง ไดแก สตปิฏฐาน ๔ สัมมัปธาน ๔
อินทรยี ๕ อิทธบาท ๔ พละ ๕

- ขาเปนคู ๆ  รวม ๔๐ ขา ไดแก กุศลกรรมบท ๑๐
นาถกรณธรรม ๑๐ บุญกรยิาวตัถุ ๑๐ อนสุต ิ๑๐

คาํกลาวบชูาธงตะขาบ
ตัง้นะโม ๓ จบแลววา คาํบชูาพระพุทธเจาดวยธง ตะขาบ
อิมัง สะตะ ปะทิธะชัง อุสสาหะ กตญัุตายะ กสุะละ

สัทธะ สามัคคมีะ นะโส อัมเหหิ กะตายะ อิมายะ ปะทีปะ ชาละ
ปุบผะ ธูปะสะตะ ปะทีธะชายะ ปะเชมะ เจวะ อัมหากงั ปะระมะ
สัตถุโน สัมมาสัมพุทธัส เสวะ เทวานงั ธัมมานงั สังฆานญัจะ อัม
หากงั สะระเนทิ อะภปูิชะยามิ จะ ชินะสี สัมมาสัมพุทธะ ปูชายะ
อิสัสสะมิง อาวาเส หังสะถัมภงั อุสสาปตายะ ตัสสานภุาเวนะ
ทานะสีละ รกัขะภาวะนา ทิปุญญะผะลัง อิมัสสะมิง โอภาเสกะตงั
สัพพะทุกขงั สัพพะโสกงั สัพพะโรคงั สัพพะภะยงั สัพพะอีตงิ
วธูิปายะ สังวตัตะต ุ เตสัพพะ ภะยา อัมหากัง คาเมหิ วิวชัชันตุ
เอเตนะ สัจจะวชัเชนะ สุขญัเจวะ โสตถี จะนจิจะกาลัง ภะวนัตโุน
ยาวะ นพิพานาธิคะ มายะ อะนาคะเต กาเล

คาํแปล
ปวงขาพเจาขอสักการะบูชา ดวยแสงประทีป ดอกไม ธูป

เทียน และธงตะขาบนีท่ี้ขาพเจาท้ังหลายไดรวมใจ เปนกศุลศรทัธา
สามัคคจีดัทําธงตะขาบผืนนีข้ึน้ดวยความอุสาหะกตญัูนอมนํา
มาบูชาแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ผูเปนบรมครูของ

พวกเราท้ังหลาย และเทพดาท้ังหลาย พระธรรมเจา พระสังฆเจา
วาเปนท่ีพ่ึงของพวกขาพเจา ขออํานาจบารมีแหงธงตะขาบท่ีพวก
ขาพเจาไดนาํขึ้นสูเสาหงส ท่ีเปนหลักชัยอยูในอาวาสนี้ ขอบุญ
กุศลท่ีพวกขาพเจาไดกระทําแลวในโอกาสนี้ดวยการใหทาน
รกัษา ศีล เจรญิภาวนา พรอมดวยการบูชาธงตะขาบนี ้จงเปนตบะ
พลวปจจยัใหพวกขาพเจามีความสุขกาย ใจ  กําจดัสารพัดสัพพะ
ทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห เสนียด
จญัไร สัพพะภยันาๆ ใหหมดไปจากหมูบานของขาพเจาทุกครวั
เรือน ขอความสุข สวัสดี มีชัย ชนะหมูมารท้ังหลาย จงเกดิแก
ขาพเจาตราบเทานพิพาน ในอนาคตเทอญ…

คาํขอขมาพระพทุธ พระธรรม  พระสงฆ
วันทามิ ภนัเต อาราเม พัทธเสมายัง โพธิรุกขงั เจตยิัง

สัพพะ เมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ พุทธังขะมามิ ธัมมัง
ขะมามิ  สังฆังขะมามิ…

เสร็จแลวชักธงตะขาบขึ้นสูยอดเสา พระสงฆสวดชัย
มงคลคาถา แตรวง กลองยาว บรรเลงเพลงมหาฤกษมหาชัย  ปลอย
นกปลอยปลาไปพรอมกนัไดเลย สุขสวสัดกีจ็ะบังเกดิแดผูท่ีมีจติ
เปนกศุลทุกทาน

สงกรานตปนี ้ชุมชนมอญพระประแดง บานของผูเขยีน
ยงัคงสืบสานวฒันธรรมท่ีดงีาม รอคอยผูมาเยอืนทุกทาน รวมกนั
สืบสานประเพณดีวยรอยยิม้ และจติใจแบบชาวรามัญ

เรียนรับใชทานผูอานมาพอสมควรแลว เกร็ดประเพณี
สงกรานตยงัมีอีกหลายเรือ่งท่ียังไมไดนาํเสนอ หวงัวาในโอกาส
ตอไปคงไดรบัใชทานผูอานกนัอีกแนนอนครบั  สวสัด…ี

บรรณานกุรม
วัดพญาปราบปจจามิตร. (๒๕๔๙). หนังสือที่ระลึกงานประ

เพณแีหหงส-ธงตะขาบ \pew$Ikwã/iupjezN.j lelmjggI อําเภอพระ
ประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ. กรงุเทพฯ: อมรินทร.

พระมหาบุญยอด  ธิตจิตฺโต. (๒๕๓๖). งานฉลองอุโบสถวัด
กลางสวน B.mnjdwjkLaj  ๖ มิถุนายน  ๒๕๓๖: ประเพณมีอญ แหหงส-
ธงตะขาบ ชาวปากลัด. กรุงเทพฯ: การพมิพพระนคร.



ติคําสอนเปนคําส่ังสอนท่ีผูเฒาผูแกในแตละทองถ่ิน
ไดยึ ดถือเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจําวัน
และสอนลูกสอนหลานใหดํารงตนในทางท่ีถูกตองตามจารีต
ประเพณีของบรรพชน คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดท่ีเปน
ประโยชน สะทอนใหเห็นถึงคต ิความเช่ือ ระบบความคิด และ
วิถีชีวติของกลุมชน ประยุกตใชไดกับทุกยุคทุกสมัย

cCoelcjgunjrm[.cj qmLIÕelcjgunjp>c j
(แหฺง-าหฺลอวญกุนหฺรอมซางญ ซอมลาวมหฺลอวญกุนปางญ)

คําศัพท    cCo (แหฺง-า) - กบ
elcj  (หฺลอวญ) - วิบัติ หายนะ
gunj (กุน) -เพราะ, เหต,ุ คุณ
rm[.cj (หฺรอมซางญ) - เสียง
qmLJ ี (ซอมลาวม) - คนพาล
p>cj (ปางญ) - ปาก

ความหมาย   กบหายนะเพราะเสียง คนพาลหายนะเพราะปาก
สํานวนนีเ้กดิจากการเปรยีบคนท่ีพูดจาพลอย ๆ  จนการ

พูดนั้นนําไปสูภัยอันตรายหรือใหไดรับ ความเดือดรอนตามมา
โดยการเปรียบเทียบกับกบ ซ่ึงถาอยู เงียบ ๆ ไมสงเสียงรอง
ออกมา อันตรายหรือภัยก็จะไมเกิดแกตัว คลายสํานวนไทยวา
“ปลาหมอ ตายเพราะปาก”

sv·cjkLikj tikjv·cjkLEÕ
(เจี้ยะหฺญองเกลิฺกจ เตกิจหฺญองกลอว)

คําศัพท    s (เจี้ยะ) - กิน
v·cj (หฺญอง) -เหมือน,อยาง
kLikj (เกฺลิกจ) -สุกร, หมู
tikj (เติกจ) - นอน
kL’E (กฺลอว) - สุนัข,หมา

ความหมาย   กินเหมือนหมู นอนเหมือนหมา
หมูเปนสัตวท่ีกินมูมมาม เลอะเทอะ ไมเรียบรอย สวน

หมาก็เปนสัตวท่ีนอนไดตามท่ีตาง ๆ ไมเลือกวาจะสะอาดหรือ
ไมก็ตาม ความตามสํานวนนี้ก็เปนการเปรียบเทียบอากัปกริยา
ของคนท่ีไมมีระเบียบ ไมเรียบรอย คลายสํานวนไทยวา “กิน
เหมือนหมู อยูเหมือนหมา”

siutj×W·el.Y siutjhW·mWYw>tj
(จอวดหฺนุมหล่ัว จอวดเฮอะมัวหฺวาด)

คาํศพัท siutj (จอวด) - ใจ
×W· (หฺนุม) - มี
el.Y (หล่ัว) -งาย
hW··mWY (เฮอะมัว) - ไมมี
w>tj (หฺวาด) - ยาก

ความหมาย   ใจมีงาย ใจไมมียาก
การกระทําใดก็ตามถาเรามีใจ พอใจหรือ เต็มใจทํา ก็

สามารถทําใหส่ิงนั้น ๆ  สําเร็จลุลวงไดโดยงาย แตถาการกระทํา
ใดท่ีตองฝนใจทํา หรือถูกบังคับใหทํา เราก็จะทําแบบเสียไมได
หรือสักแตวา ทํา การกระทํานั้นยากท่ีจะสําเร็จลงได คลาย
สํานวนไทยวา “ไมมีแกใจ”

sMklEulicj ¾picjkEuqMicjgitu

ค



 (จะมะกะเลอเลิงญ ปฺราวงกอวซะเมิงญกิเต็า)

คาํศพัท sM (จะมะ) - แมลง
klEulicj (กะเลอเลิงญ) - ห่ิงหอย
¾picj (ปฺราวง) -แขงขัน, ประชัน
kEu (กอว) - กับ
qMicjgitu (ซะเมิงญกิเต็า) - พระจันทร

ความหมาย   แมลงห่ิงหอย ประชันแขงกับพระจันทร
ห่ิงหอยเปนแมลงปกแข็งขนาดเล็ก สามารถทําแสงให

เกิดเปนแสงกระพริบเห็นได ชัดเจนในเวลากลางคืน แสง
กระพรบิของห่ิงหอยไมสามารถเทียบ กับแสงของพระจนัทรใน
เวลาค่ําคืนได สํานวนนี้ หมายความวา ผูนอยหรือผูมีฐานะต่ํา
กวา ไปคัดคานหรือตอสูผูมีกําลังหรืออํานาจเหนือกวายอมไม
สําเร็จ  มีแตจะเปนอันตรายไปเปลา

S.njlPkEudjHduhj k:ÕhjlPkEudjHqN
(ชานแหฺล็ะปะกอวเตาะฮตฮุ ดุฮแหฺล็ะปะกอวเตาะฮซะนะ)

คําศัพท     S.nj (ชาน) - รัก
lP (แหฺล็ะปะ) - อยา
kEu (กอว) -ให
djH (เตาะฮ) - เปน, เกิด
duhj (ตุฮ) - โทษ
k:Õhj (ดุฮ) - โกรธ, เกลียด
qN (ซะนะ) - ศัตร,ู อาฆาต

ความหมาย   รักอยาใหเกิดโทษ โกรธอยาใหเปนศัตรู
ความรักเปนส่ิงท่ีสวยงาม เปนท่ีตองการของทุกผูคน

เปนเหมือนน้ําหลอเล้ียงหัวใจใหชุมช่ืน มีแตความหวังดีซ่ึงกัน
และกัน  สวนความโกรธเปนส่ิงท่ีไมพึงประสงค ทําใหใจหมน
หมอง มีแตความเกียดแคน ชิงชัง ประสงครายตอกัน สํานวนนี้
เกิดจากอารมณและความรูสึก เปนการปรามหรือเตือนสติใหรู
จักความพอด ีรูจักยับยั้งช่ังใจ ท้ังในส่ิงท่ีพึงประสงคและไมพึง
ประสงควารักไดแตอยาหลง โกรธไดแตอยาอาฆาต

z.tiqiucj/> Dm?t.m·cjmWYgiuhjhW·mWY
(แจ-าติซาวงบา ถอมแหฺม็ะตาหฺมองหฺม่ัวเกอะฮ เฮอะมัว)

คําศัพท     z.tiqiucj (แจ-าติซาวง) - ราชสีห
/> (บา) - สอง
Dm?t. (ถอมแหฺม็ะตา) -ธรรมดา,สภาพ
m·cj (หฺมอง) - อยู, อาศัย
mWY (หฺม่ัว) - หนึ่ง, เดียว,
giuhj (เกอะฮ) - ถํ้า,คูหา
hW·mWY (เฮอะมัว) - ไมมี

ความหมาย   ราชสีหสองตัว อยูถํ้าเดียวกันไมได
ราชสีหเปนสัตวเจาปา เปนสัตวท่ีทรงอํานาจ เปนท่ีเกรง

กลัวของบรรดาสัตวท้ังหลาย เปนใหญแตเพียงผูเดียว สํานวน
นี้ เปนการเปรียบเทียบคนท่ีมีอํานาจหรืออิทธิพลกับราชสีห
หมายความวา คนสองคนท่ีมีอํานาจหรืออิทธิพลยิ่งใหญเทากัน
อยูรวมกันไมได เพราะตางคนตางก็จะเปนใหญ ไมมีใครยอม
ออนขอหรอืผอนปรอนใหกนัและกนั คลายสํานวนไทยวา “เสือ
สองตัวอยูถํ้าเดียวกันไมได” หรือ “จระเขสองตัวอยูถํ้าเดียวกัน
ไมได”



เจาของวฒันธรรมตองเปนผูกําหนด:
บ ท ส น ท น า ข อ ง พิ ศ า ล บ  ญุ ผู ก

นท่ีผมเดนิทางไปพบอาพิศาลท่ีเกาะเกรด็นัน้เปนวนัหยดุ
ทาเรอืวดัสนามเหนอืฝงปากเกรด็จงึเตม็ไปดวยผูคน ท้ังไทยและ
ตางชาตท่ีิมารอเรอืเพ่ือขาม “ไปเท่ียว” เกาะเกรด็ ตวัผมเองไมได
มาแถวนีร้วมสิบปจงึรูสึกแปลกตาแปลกใจกบัส่ิงท่ีเห็นเปนอยาง
มาก แปลกตาตั้งแตเห็นสะพานพระรามส่ีท่ีทอดขามแมน้ําเจา
พระยาจากหาแยกปากเกรด็ไปอีกฟากหนึง่ และเม่ือนัง่เรอืขามไป
ถึงเกาะ ผมกแ็ปลกตากบัเรอืสําหรบัพานกัทองเท่ียวชมรอบเกาะ
พรอมกับการแวะบานขนมไทย บนเกาะก็เต็มไปดวยนักทอง
เท่ียวท่ีเดนิกนัขวกัไขวอยูในซอกซอยทางเดนิเล็กๆ ในชุมชน...
ท้ังปากเกรด็และเกาะเกรด็ดจูะเปล่ียนแปลงไปมากทีเดยีว

หากเราเช่ือวาส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมมี
ความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับ
เกาะเกร็ดก็คงจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคน
มอญบนเกาะดวยเชนกนั ดวยเหตุนีเ้ราจงึไปพบอาพิศาลเพ่ือพูด
คุยถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ก็เพราะวาอาพิศาลคือ
บุคคลท่ีเกีย่วของและมองเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้บนเกาะ
มาโดยตลอด

อาพิศาล บุญผกู เปนคนเกาะเกร็ด เกดิเม่ือป ๒๔๘๕
เตบิโตทีน่ัน่จนกระทัง่ไปเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพฯ ตอดวย
ปริญญาตรีทีค่ณะนติศิาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร จากนัน้
จึงเขารับราชการทีศ่าลฎกีา อาพิศาลเลาวาถึงแมวาจะทํางานท่ีศาล
แตกไ็มอยากเห็นคนตองขึ้นศาลเพราะความขดัแยงระหวางกัน
ดวยเหตนุี ้อาพิศาลจงึยายไปทํางานท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธกส.) ในตางจงัหวดั เพราะเช่ือวาการทํางาน
นีจ้ะสัมพันธกบัผูคน และจะสามารถมีสวนชวยปองกนัความขดั
แยงท่ีจะเกดิกบัผูคนไดบาง และจากการทํางานในชนบทนีเ้อง ทํา
ใหอาพิศาลไดรบัทุนไปเรยีนปรญิญาโททางดานการพัฒนาชนบท
ท่ีประเทศฟลิปปนส

จดุเริม่ตนท่ีอาพิศาลไดเขามามีสวนเกีย่วของกบัความเปล่ียน
แปลงบนเกาะเกร็ด และความเปล่ียนแปลงในเรื่องมอญเกิดขึ้น
เม่ืออาพิศาลยายกลับมาอยูบานหลังจากใชชีวติการทํางานกบัคน
ในชนบทหลายสิบป ในป ๒๕๒๕ อาพิศาลไดเริ่มรื้อฟนงาน
เครือ่งปนดนิเผามอญโบราณ ซ่ึงเปนองคความรูท่ีอยูคูมอญเกาะ
เกรด็มาชานาน โดยไดชักชวนชางรุนเกาๆ มาทํา รวมท้ังรวบรวม
เครือ่งปนดนิเผามอญรุนเกามาจดัแสดง และเผยแพรความรูเรือ่งนี้
ออกไปจนเกดิ “พิพิธภณัฑเคร่ืองปนดนิเผามอญโบราณ” ขึ้น
อาพิศาลเลาวาการรือ้ฟนส่ิงนีข้ึน้มากเ็พ่ือท่ีจะใหคนมอญภมิูใจใน
ความเปนมอญ และสํานกึรูในความเปนมอญของตน แตความ
ภมิูใจและสํานกึเปนเรื่องนามธรรมและความรูสึก ดงันัน้เครือ่ง
ปนดนิเผาซ่ึงเปนรปูธรรมหนึง่ของความเปนมอญท่ีจบัตองไดจงึ
ถูกเลือกมาทําหนาท่ีสรางสํานกึและความภมิูใจนัน้

แตในท่ีสุดเครือ่งปนดนิเผามอญโบราณไดทําหนาท่ีกวาง
ไกลออกไปกวาท่ีคาดหวงั ท้ังนีก้เ็พราะวาความงามของเครือ่งปน
ดินเผาเหลานี้ไดไปสะดุดตาคนภายนอกเม่ือตอนท่ีอาพิศาลนํา
เครือ่งปนดนิเผาไปจดัแสดงในงานฉลอง ๕๐ ป ของการกอตัง้
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรในป ๒๕๒๗ และตัง้แตป ๒๕๒๘ เปน
ตนมา เครื่องปนดินเผามอญโบราณก็ไดกลายเปนตัวแทนของ
“ศนูยวัฒนธรรมจังหวัดนนทบรีุ” ไปออกแสดงในงานของการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย จากจดุนีเ้องท่ีทําใหส่ือมวลชนจํานวน
มากใหความสนใจ รายการสารคดีโทรทัศนทางดานศิลปวัฒนนักทองเท่ียวแออัดบนทาเรือข้ึนฝงเกาะเกร็ด

วั



ธรรม อาทิ กระจกหกดาน, ชีพจรลงเทา, หนึง่ในรอย ฯลฯ เขามา
ถายทําและออกอากาศ สงผลใหเครือ่งปนดนิเผามอญโบราณและ
เกาะเกรด็ “ดงั” และเปนท่ีรูจกัอยางกวางขวาง อาพิศาลและเครือ่ง
ปนดินเผามอญโบราณจึงไดรับเชิญใหไปจัดแสดงในงานปสง
เสรมิวฒันธรรมท่ีสถาบัน Smithsonian ประเทศสหรฐัอเมรกิา ใน
ป ๒๕๓๑

อาพิศาลเลาตอวาในระหวางป ๒๕๓๑-๒๕๔๐ นั้น
เกาะเกรด็ “บมู” มาก แตความบูมและความดงันีเ้องท่ีไดนาํมาซ่ึง
ส่ิงท่ีไมคาดหวงั นัน่กค็อื มีหนวยงานราชการจากภายนอกตองการ
เขามาสรางและรบัผลประโยชนจากความดงันีด้วยการทําใหเกาะ
เกรด็เปนแหลงทองเท่ียว โดยมี “ความเปนมอญ” เปนจดุขาย การ
เขามา ของหนวยงานภายนอกเชนนีส้งผลกระทบตอท้ังเกาะเกรด็
และตวัอาพิศาลเอง นัน่ก็คอือาพิศาลถูกมองวาดงึหนวยราชการ
ภายนอกมาเพราะวาตองการขายเครือ่งปนดนิเผาของตวัเอง ซ่ึงจดุ
นีอ้าพิศาลกไ็ดสะทอนใหเห็นถึงบทเรยีนท่ีเกดิขึน้ บทเรยีนหรอื
ส่ิงท่ีอาพิศาลเรียกวา “ความผิดพลาด” ท่ีวานั้นก็คือท่ีผานมา
อาพิศาลทํางานคนเดยีว ไมไดดงึคนอ่ืนๆ บนเกาะเกรด็มารวมทํา
งานในลักษณะคณะกรรมการ แตท้ังนีส้วนหนึง่เปนเพราะในชวง
แรกท่ีอาพิศาลเริม่ฟนฟูงานเครือ่งปนดนิเผา คนอ่ืนๆ กไ็มเห็นดวย
อยางไรกด็ ีการทํางานในลักษณะคณะกรรมการจะมีความชอบ
ธรรมมากกวาในฐานะท่ีเปนตวัแทนของคนเกาะเกร็ด เม่ือไมมี
คณะกรรมการ มีเพียงอาพิศาลคนเดยีว อํานาจในการตานทาน
แรงกดดนัจากภายนอกจงึไมมี ส่ิงกอสรางเพ่ือการทองเท่ียว อาทิ
ศาลาทาน้ํากถู็กสรางขึน้จากความคดิของคนภายนอก โดยไมมี
สวนรวมของคนบนเกาะ ส่ิงกอสรางเหลานี้จงึดแูปลกแยกแตก
ตาง ไมเขากบับรบิทของเกาะ และบรบิทของมอญ นกัทองเท่ียว
ท่ีเขามากเ็ขามาเพราะแรงประชาสัมพันธ ไมไดเขามาเพ่ือทําความ
เขาใจบรบิททางวฒันธรรมของผูคนบนเกาะแตอยางใด ทุกวนันี้
เราจงึเห็นเพียงนกัทองเท่ียวท่ีมาเดนิเท่ียวและซ้ือขาวของ ส่ิงท่ีคน
บนเกาะทําไดจึงเปนเพียงการขายของใหนกัทองเท่ียว ไมไดทํา

หนาท่ีในฐานะ “เจาของวัฒนธรรม” ท่ีสามารถสรางการเรยีนรู
ใหกบัคนภายนอก ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดในกรณีนีก้็คือประเพณี
สงกรานตมอญท่ีจดัโดยหนวยงานจากภายนอกโดยท่ีคนภายนอก
เหลานี้ไมไดมีความเขาใจในความคิดเบ้ืองหลังของวัฒนธรรม
ประเพณ ีคนมอญบนเกาะจงึเปนไดเพียง “ผูชม” วฒันธรรมท่ีถูก
บอกวาเปนของมอญ โดยท่ีเจาของวฒันธรรมเองไมไดมีสวนรวม
แมแตนอย

ดังนี้เอง ความพยายามของอาพิศาลที่จะสรางความ
ภมิูใจและสํานกึในความเปนมอญใหกบัผูคนบนเกาะจึงยงัดจูะไม
เปนจริงนกั ทัง้นีอ้าพิศาลเหน็วาสาเหตทุีท่าํใหเปนเชนนีม้าจากการ
แทรกแซงจากภายนอก ทัง้องคกรภาครัฐและกระแสสังคมทีมุ่ง
ประโยชนทางเศรษฐกจิผานการสงเสริมการทองเทีย่วรวมไปถงึ
คนใน ซ่ึงหมายถงึคนมอญบนเกาะกย็งัไมรูจักตวัเอง อยางไรกด็ี
อาพิศาลกย็งัคงมีความหวังในการสรางการเรียนรูและการทาํงานกบั
เยาวชนมอญรุนใหมทีเ่ร่ิมเขามามีบทบาทในกจิกรรมของชมุชน
ในวันขางหนา เยาวชนเหลานี้จะสามารถสรางพ้ืนที่ทางสังคม
ของตน รวมทั้งสรางการมีสวนรวมของคนบนเกาะในรูปของ
“คณะกรรมการอนรัุกษวัฒนธรรมมอญ” เพ่ือทีจ่ะประกาศความ
เปนเจาของชมุชนและวัฒนธรรมมอญขึน้มาอกีคร้ัง

พิศาล บุญผูก

พิพธิภณัฑเครือ่งปนดินเผามอญโบราณกวานอามาน เกาะเกร็ด



วัดบางกระด่ี

ม่ือหลายปกอนไดไปเท่ียวบานบางกระดี่เปนครั้งแรก
ไดเห็นสภาพบานเรอืน บรรยากาศ และความเปนอยูของคนคุน
เคย  และเครือญาติท่ีหางไกลกันมานาน บอกตามตรงแทบไม
เช่ือสายตาวา “บานบางกระดี่” จะอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
เพราะเม่ือพูดถึงกรุงเทพฯ กต็องนกึถึงภาพชีวิตท่ีวุนวาย จราจร
ตดิขดั หายใจตดิขดัแสบจมูก ทองถนนท่ีมีแตฝุนควนั แตท่ีบาน
บางกระดีก่ลับตรงกนัขาม และหางไกลจากความเปนกรงุเทพฯ
ท่ีเรารูจัก บานเรือนแบบเกา สะอาดเรียบรอย การสัญจรไปมา
บางสวนยังใชเรือพายกันเปนปกติ ตัดจาก ตัดหวาย เย็บจาก
สานเส่ือ ภาพไปมาหาสูแบงปนขาวแดงแกงถวยยังมีใหเห็น

บานบางกระดีเ่ปนชุมชนชาวมอญในกรงุเทพฯเพียงไม
กีแ่หง ท่ียงัคงความเปนชุมชนมอญใหเห็นอยางเดนชัด โดยมีวดั
บางกระดี่เปนศูนยกลางของชุมชน ท้ังเปนท่ีทําบุญสุนทาน ให
บุตรหลานไดบวชเรียน รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังเปนท่ี

พ่ึงทางใจยามชาวบานทุกขรอนไรหนทาง วัดบางกระดี่เกิดขึ้น
พรอมกับการตั้งชุมชนบางกระดี่ จากการศึกษาหลักฐานตาง ๆ
พบวาชาวมอญบานบางกระดีก่ลุมใหญโยกยายมาจากสมุทรสาคร
ซ่ึงเปนเขตติดตอกัน โดยมีคลองสนามชัยเช่ือมตอกับแมน้ํา
ทาจนี ในจังหวัดสมุทรสาคร โยงใยชาวบานจากชุมชนมอญท้ัง
สองแหงเขาดวยกนั ปจจบัุนยงัพบวาชุมชนมอญสอง แหงนีย้งัมี
สายใยความเปนเครือญาติใกลชิดหลายตระกูล สํานวนภาษามี
ความใกลเคียงกัน วัฒนธรรมการใช  “หญาดฮะเริ่มโตะ” (ผา
สไบมอญ) แบบเดียวกัน และการนับถือผีสายเดียวกัน หลาย
ครอบครวัในอดตีกอนจดัพิธีแตงงาน บวชนาค หรอืแยกผี (รําผี)
จะตองกลับไปยัง “ศาลปู” เพ่ืออัญเชิญและบอกกลาวตนผียัง
ยานบานเกาะ จงัหวดัสมุทรสาคร

ชาวมอญบางกระดี่ไดโยกยายมาจากทางสมุทรสาคร
หลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๓
ลงมา โดยดูไดจากรูปแบบศิลปะภายในวัด (พิศาล บุญผูก.
(๒๕๓๗). คนมอญบางกระดี่มาจากไหน. ใน สงกรานตรามัญ
บางกระด ี่)  ตั้งชุมชนท่ีบานบางกระดี่ปจจุบัน เนื่องจากความ
ตองการพ้ืนท่ีทํากนิมากขึน้ ดวยท่ีตัง้ชุมชนแหงนีเ้ปนปาชายเลน
ดินและน้ําอุดมสมบูรณ เหมาะแกการตั้งบานเรือนและสัญจร
ไปมา

วัดบางกระดี่ ตั้งอยูริมคลองสนามชัย ปลายถนนบาง
กระดี่ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สังกัด
คณะสงฆมหานิกาย มีเนื้อท่ี ๒๒ ไร ๓ งาน ๔๐.๙ ตารางวา

อาณาเขตดานทิศเหนือติดตอกับคลองสนามชัย ทิศใต
ติดตอกับปาชายเลน ทิศตะวันออกติดตอกบัหมูบานประชาชน

ดานหนาวัดบางกระด่ี ริมคลองสนามชัย

เ



อาคารเสนาสนะสงฆ ประกอบดวย อุโบสถหลังเกา
เปนสถาปตยกรรมแบบพระราชนยิมในสมัยรชักาลท่ี ๓ (ขณะนี้
ทางวัดและชาวบานไดรวมกันบริจาคสราง อุโบสถหลังใหม
ใกลแลวเสร็จ รวมท้ังยังมีพิพิธภัณฑทองถ่ิน ซ่ึงดําเนินการกอ
สรางและกําลังดําเนินการในสวนการจัดแสดงโดยสํานักงาน
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ) กุฏิสงฆเปนอาคารไมทรงไทยท้ัง
หมด หอสวดมนต ๒ ช้ัน ยกพ้ืนสูง หอฉัน ศาลาการเปรียญ ๒
ช้ัน ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยรัตน
โกสิทรตอนตน เนื้อทองเหลือง หนาตักกวาง ๔๖ นิ้ว พระพุทธ
รูปยืนเปนไมแกะสลัก เจดียดานหนาอุโบสถศิลปะแบบมอญ
หอระฆังศิลปะสมัยเกา และมีเสาหงษซ่ึงเปน สัญลักษณแสดงวา
เปนวัดของชาวมอญ

วดับางกระดี ่สรางขึน้เม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๐ ไดรบั
พระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๕ ตามประวัติท่ีเลา
สืบกนัมากลาววา เดมินัน้เจาอาวาสรปูแรกคอื "พระอาจารย เฒา"
ทานเคยเปนทาสในเรือนของเจานายสมัยเกาผูหนึ่ง เม่ือมีอายุ
มากแลวจึงไดขออนุญาตเจานายออกบวช เจานายไดอนุญาต
ใหบวช พรอมยกท่ีดนิใหสรางวดัอีกดวย

ดานการศึกษา ทางวัดไดสนับสนุนใหพระภิกษุและ
สามเณร ศึกษาพระปริยัติธรรมจากสํานักเรียนอ่ืนไดตาม
อัธยาศัย นอกจากนีไ้ดมอบท่ีดนิจ ํานวน ๓ ไร ๑ งาน ๕๕ ตาราง
วา ใหแกทางราชการสรางโรงเรยีนวัดบางกระดี่

เจาอาวาสตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีท้ังหมด ๙ รูป
ดงันีค้ือ

รูปท่ี ๑ พระอาจารยเฒา
รูปท่ี ๒ พระมหาสุข
รูปท่ี ๓ พระอาจารยตะ
รูปท่ี ๔ พระอาจารยสับปะรด
รูปท่ี ๕ พระอาจารยดอกไม
รูปท่ี ๖ พระอาจารยสิน
รูปท่ี ๗ พระครูอนุกุลสิกขการ
รูปท่ี ๘ พระอธิการจิตร ภัททจาโร
รูปท่ี ๙ พระอาจารยสมบัติ (เจาอาวาสรูปปจจุบัน ภาย

หลังจากพระอธิการจิตร ภัททจาโร ไดมรณภาพลง และทําการ
ฌาปนกิจไปตั้งแตปลายป ๒๕๔๙)

ชุมชนมอญบานบางกระดี่ ยังมีพิพิธภัณฑชุมชน ซ่ึง
ดําเนนิการโดยชาวบาน ไมไดเกดิจากหนวยงานราชการแตอยาง
ใด ไดแก “ศูนยศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี”่ พิพิธภณัฑพ้ืน
บานท่ีรวบรวมเอาขาวของเกาแกมาจัดแสดงไว ท้ังท่ีเปนศิลปะ

มอญ ขาวของเครือ่งใชในวถีิชีวิตชาวมอญบางกระดี ่และชุมชน
มอญใกลเคียง เปนตนวา ตูกับขาว เตาไฟ ถวยชาม คัมภีรอักษร
มอญ เครื่องประดับโบราณ  พระพุทธรูป เครื่องดนตร ีนอกจาก
นั้นในพิพิธภัณฑยังจัดเปนมุมตางๆ จําลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ของชาวมอญตั้งแตเกดิจนตายเอาไวใหชมดวย

“พิพิธภัณฑภาพมอญบานชวา” บานท่ีรวบรวมภาพ
เกาและภาพใหมท่ีเปนวิถีชีวิตชาวมอญบางกระดี่ และหลาก
หลายถ่ิน เชน ภาพโกนจุก ภาพการบวช การแตงงาน เทศกาล
สงกรานต ทําบุญกลางบาน การแขงเรือ และการรําผี

นอกจากนี้ภายในบานบางกระดี่ ยังมี “หงสฟารามัญ”
ทะแยมอญวงดงัท่ีสมบูรณท่ีสุดในเมืองไทย และยงัรบังานแสดง
อยูจนทุกวันนี ้“บานทํานา” จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใชในการ
ทํานา อันเปนอาชีพหลักของชาวบางกระดีส่มัยกอน “บานฉตัร-
ธง” ท่ีมีการสาธิตการทําธงกระดาษ ภาษามอญเรียกวา "โหน"
นอกจากนั้นแลวก็ยังมีบานรักษภาษามอญ บานแส บานขนม
หวาน และพิพิธภณัฑท่ีนาสนใจอีกหลายแหงท่ีกําลังดําเนนิการ
อยู คาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณในเทศกาลสงกรานตนี้

บานบางกระดีอ่ยูไมไกลจากตวัเมืองนกั สามารถขบัรถ
ยนตสวนตัว หรือโดยสารรถเมล ซ่ึงมีหลายสายดวยกัน ไดแก
สาย ๖๘, ๗๖, ๑๐๕, ๑๔๐, ๑๔๑ และ ๑๔๒ ลงท่ีปากซอยบาง
กระดี่ใกลถนนวงแหวนรอบนอก ตอรถสองแถวเล็กอีก ๕ บาท
นักทองเท่ียวท่ีสนใจสามารถเดินทางไปเท่ียวชมได ท่ีสําคัญ
เทศกาลสงกรานตปนี ้บานบางกระดี่ไดจัดประเพณีสงกรานต
อยางเอิกเกรกิท่ัวท้ังหมูบาน มีวฒันธรรมประเพณท่ีีนาสนใจ หา
ชมไดยาก ชาวบานบางกระดีทุ่กครวัเรอืนยนิดตีอนรบัดวยน้ําใส
ใจจริงแบบลูกรามัญขนานแท

“...มิบจอดเต่ิงตะเลิง เปมโมนแกว็ะฮๆ ระอาว...”

เจดียมอญ และอุโบสถหลังเกา



โ  ร  ง  ท  า  น  :
วฒันธรรมการชวยงานศพพระมอญ

างเขาหนาแลง เปนชวงพักฤดกูาลทํานา ฝนฟาขาดเม็ด
ชาวบานมีเวลาจัดงานมหรสพ งานประจําป เปนท่ีครึกครื้น
ท่ัวทุกหัวระแหง ชาวมอญก็อาศัยชวงวางหนาทํานาทําสวน ได
เงินทองจากการขายขาวและผักผลไมมาจัดงานบวช งานแตง
งานศพ โดยเฉพาะงานศพพระผูใหญของวดัประจาํหมูบาน ท่ีมัก
เก็บเอาไวข ามป  พอถึงชวงหนาแลงก็ ชักศพลงสู เมรุลอย
ปราสาท ท่ีจัดเตรียมตกแตงประดับประดาอยางวิจิตรพิษดาร
ตามคติของชาวมอญ

งานศพพระมอญเปนงานบุญใหญโตทํากนัอยางเอิกเกรกิ
มหรสพสมโภชน โขน ละคร มอญรํา ปพาทย หนังใหญ ลิเก
ลูกหนู เฉลิมฉลองกันหลายวันหลายคืน

ตนปมานี้วดัมอญหลายแหงไดจัดงานเผาศพพระมอญ
เชน วดัมวง วดัไผลอม และวดัปาไผ ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ
ไดรวมออกโรงทานท่ีวัดมวง (B. Åkkj) อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุร ีและวัดปาไผ (B.dunj) อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ซ่ึงเปนชุมชนมอญท่ียังคงรักษาภาษาและวัฒนธรรม
มอญเอาไวไดอยางด ีในงานศพพระตามคติของมอญถือวาพระ
กลับสวรรค (soqWwj) มิใชเรื่องโศกเศรา ชาวบานจึงไปรวม งาน
ดวยความยินดี สวมโสรงผานุงผาสไบสีสันสดใส มิไดเศรา
สรอยหมนหมอง

งานศพพระมอญนัน้ผูคนคบัคัง่  เพียงได ยนิวามีงานศพ
พระมอญท่ีใดก็เดินทางไปรวมงานโดยมิตองใหบอก งานท่ีวัด
มวงและวัดปาไผ จึงมีชาวมอญจากทุกสารทิศเดินทางมารวม
งานและออกโรงทาน ไดแก ลพบุร ีบางกระดี่ คลองสิบส่ี ลาด
กระบัง สมุทรสาคร ปทุมธาน ีนนทบุร ีนครปฐม และ อยุธยา

อาหารในโรงทานลวนบรรจงปรุงกันมาสุดฝ มือ
สะอาด อรอย  แถมกวกัมือเรยีกใหเขาไปกนิอยางเตม็ใจ การออก
โรงทานนี้แบงเบาภาระเจาภาพไดมาก เปนการเอาแรงกัน หาก
คราวหนาบานไหนมีงานกเ็ทกนัไปอยางไมเห็นแกเหนด็เหนือ่ย
วัฒนธรรมการออกโรงทานงานศพพระมอญจึงเปนท้ังสีสัน
และการแสดงออกถึงน้ําใจท่ีงดงามวัดมวง

วัดปาไผ

ย 


