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           อญเปนชนชาตเิกาแกทีสุ่ดชนชาตหินึง่ในภูมภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต เปนชาตทิีส่ั่งสมอารยธรรมดานศาสนา และ
วัฒนธรรมชัน้สูงเปนมรดกตกทอดมายงัภูมภิาคแหงนี้

ทกุวันนีช้นชาตมิอญไมมปีระเทศปกครองตนเอง เนือ่ง
จากในอดตีบานเมอืงตกอยูในภาวะสงคราม โดยเฉพาะจากการ
รุกรานของพมา เมือ่บานเมอืงถกูทาํลายชาวมอญจงึตองอพยพ
เขามาพึง่พระบรมโพธสิมภารในเมอืงไทย

เทาทีม่กีารจดบนัทกึการอพยพของชาวมอญ มทีัง้ส้ิน ๙
คร้ัง ชาวไทยไมไดมองวาชาวมอญเปนชาวตางชาต ิดงัมพีระราช
กาํหนดสมยัสมเดจ็พระเจาเอกทศั เมือ่ พ.ศ. ๒๓๐๖ ทีใ่หถอืวาชาว
มอญเปนพลเมอืงทีม่สิีทธเิทาเทยีมคนไทย ชาวมอญจงึถกูหลอ
หลอมรวมกนัเปนหนึง่เดยีวบนแผนดนิไทย เชน กรณเีจาแมวัด
ดสิุต (หมอมเจาหญงิอําไพ) ราชธดิาของสมเดจ็พระเอกาทศรถ ซึง่
สมรสกับขุนนางผูสืบตระกูลมาจากนายทหารมอญที่ติดตาม
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเขามา บตุรของเจาแมวัดดสิุตคอืเจา
พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) พระปฐมบรมราชชนกในจกัรีวงศ

ชาวมอญอพยพเขามาคร้ังแรกตัง้แตราว พ.ศ. ๒๐๘๒
ส มั ย อ ยุ ธ ย า
และคร้ัง สุดทายเมือ่
พ.ศ. ๒๓๖๗
ใ น รั ช ส มั ย
พระบาทสมเดจ็พระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่  ๓ ขณะ
นั้นพมาไดตกเปน
ของอั งกฤษแล ว
พระยาเจงเกรงวา
ญาติพี่นองของตน
ที่ หลงเหลืออยู ใน
เมืองมอญจะเดือด
รอน จงึขอพระบรม
ราชานญุาตไปรับมา
ถิน่ทีอ่ยูสําคญัของ ชาวมอญอยูใน ภาคกลาง ไดแก นครสวรรค
อุทยั ธาน ีลพบรีุ สระ บรีุ ปราจนีบรีุ พระนคร ศรีอยธุยา นครปฐม

ราชบรีุ กาญจนบุรี สุพรรณบรีุ อางทอง นครนายก ปทมุธานี
นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพฯ
ฉะเชงิเทรา เพชรบรีุ ประจวบครีีขันธ ทางภาคเหนอื ไดแก เชยีงใหม
ตาก ลําพนู ลําปาง กาํแพงเพชร สุโขทยั พษิณโุลก ทางภาคอีสาน
ไดแก นครราชสีมา ชยัภูม ิมบีางเล็กนอย ทีอ่พยพลงใต ไดแก ชมุพร
สุราษฎรธานี

ในการอพยพของมอญอยางนอย ๒ คร้ัง ที่พระมหา
กษัตริยโปรดเกลาฯพระราชทานที่ทํากินใหแกชาวมอญที่
“ปากเกร็ด” คร้ังแรก พ.ศ. ๒๓๑๖ สมยัธนบรีุ มเีจาพระยามหา
โยธา (เจง) เปนหวัหนา ดงัในพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา
ความวา

“ฝายพวกรามญัทีห่นพีมามานัน้ พระยาเจง ตละเส้ียง
ตละเกล็บ กบัพระยากลางเมอืง ซึง่หนเีขามาคร้ังกรุงเกา พมาตกีรุง
ไดนาํตวักลับไป และสมงิรามญั นายไพรทัง้ปวงพาครัวเขามาทกุ
ดานทกุทาง ใหขาหลวงไปรับมาถงึพระนครพรอมกนั แลวทรง
พระกรุณาใหตัง้บานเรือนอยูแขวงเมอืงนนทบาง เมอืงสามโคก
บาง แตฉกรรจจดัไดสามพนั โปรดใหหลวงบาํเรอศกัดิค์ร้ังกรุงเกา
เปนเชือ้รามญัใหเปนพระยารามญัวงศ เรียกวา จกัรีมอญ ควบคมุ
กองมอญใหมทัง้ส้ิน และโปรดเกลาฯ พระราชทานตราภูมคิุมหาม
สรรพากรขนอนตลาดทัง้ปวง ใหคาขายทาํมาหากนิเปนสุข”

คร้ังที ่๒ พ.ศ. ๒๓๕๘ รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธ
เลิศหลานภาลัย รัชกาลที ่ ๒ พมาบงัคบัใชแรงงานมอญอยางหนกั
ชาวมอญไดรับความเดอืดรอนจงึ กอกบฏข้ึนและอพยพเขาไทย

“พวกมอญ
ที่เมืองเมาะตะมะ
ถูกพมากดข่ีหนัก
เขา จงึพรอมใจกนั
จบัเจาเมอืงกรมการ
พมาฆาเสีย แลวพา
กนัอพยพครอบครัว
เขามาในพระราช
อาณาจักร เขามา
ทางเมืองตากบาง
ทางเมืองอุทัยธานี
บาง แตโดยมากมา
ทางดานพระเจดีย
๓ องค เขาแขวง

เมอืงกาญจนบรีุ เมือ่ไดทรงทราบขาววาครัวมอญอพยพเขามา
จึงโปรดใหกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เสด็จข้ึนไปคอย

ม

พระเจดียมุตาว (เจดียเอียง) ริมน้ําเจาพระยา เกาะเกร็ด



รับครัวมอญอยูทีเ่มอืงนนทบรีุ จดัจากและไมปลูกสรางบานเรือน
และเสบียงอาหารของพระราชทานข้ึนไปพรอมเสร็จ ทางเมอืง
กาญจนบรีุโปรดใหสมเดจ็พระเจาลูกยาเธอ เจาฟามงกฎุฯ คมุไพร
พลสําหรับปองกนัครัวมอญ และเสบยีงอาหารของพระราชทาน
ออกไปรับครัวมอญทางหนึง่”

ชาวมอญทีอ่พยพมาทัง้ ๒ คร้ังนีเ้องทีสื่บเชือ้สายมาเปน
“ชาวไทยเชื้ อสายมอญปากเกร็ด” ในปจจุบัน
ซึ่ งการอพยพเขามา ของเจาพระยามหาโยธา (เจ ง)
ในขณะนั้ นไทยเพิ่ งฟ นตัวจาก สงครามคราวเสียกรุง
พลเมืองไทยมีนอย รัฐตองการแรงงานทํา
การเกษตรและปองกนัประเทศ ชาวมอญจงึกลายเปนกาํลังสําคญั
ของกรุงธนบรีุ พระเจาตากสินมหาราชจงึโปรดฯใหพญาเจงยก
ไพรพลไปตัง้บานเรือนทีป่ากเกร็ด คอยสกดัทพัพมาทีอ่าจยกเขา
ทางดานทศิเหนอื รวมทัง้ดแูลดานขนอนทีแ่ขวงเมอืงนนท

“ปากเกร็ด” ปจจบุนัเปนอําเภอหนึง่ของจงัหวัดนนทบรีุ
เมือ่ป พ.ศ. ๒๔๒๗ มฐีานะเปนแขวงตลาดขวัญ ไดรับการจดัตัง้
ข้ึนเปนอําเภอในปเดยีวกนั นายอําเภอทานแรกเปนมอญชือ่ พระ
รามญันนทเขตตคด ี(เนยีม นนทนาคร) ซึง่ทกุอําเภอของจงัหวัด
นนทบรีุมชีาวมอญอาศยัอยูประปราย เฉพาะอําเภอปากเกร็ดเปน
ชมุชนมอญทีเ่กาแกและหนาแนน แทบจะเตม็พืน้ทีท่กุตาํบล

ความเกาแกของชาวมอญปากเกร็ดมมีาชานาน แมแตชือ่
ตาํบลบางตะไนย กม็าจากภาษามอญวา คะนาย KN.Y ทีแ่ปลวา
ตน ขอย และ “มอญปากเกร็ด” ยงัมปีรากฏอยูในวรรณกรรมไทย
หลาย แหง เชน นริาศเจาฟา และ นริาศภูเขาทอง ของสุนทรภู

“...ถงึปากเกร็ดเตร็ดเตรมาเรรอน
เทีย่วสัญจรตามระลอกเหมอืนจอกแหน
มาถงึเตร็ดเขตมอญสลอนแล
ลูกออนแออุมจงูพะรุงพะรัง...”

“...ถงึเกร็ดยานบานมอญแตกอนเกา
ผูหญงิเกลามวยงามตามภาษา
เดีย๋วนีม้อญถอนไรจกุเหมอืนตุกตา
ทัง้ผัดหนาจบัเขมาเหมอืนชาวไทย...”

มอญเปนชนชาตทิีม่ปีระวัตศิาสตรมายาวนาน มภีาษา
และวัฒนธรรมเปนของตนเอง ทั้งเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา
อยาง เครงครัด แมไดอพยพเขามาอยูบนแผนดนิไทยหลายรอยป
แลวก็ยังคงสืบสานวัฒนธรรมมอญที่มีความโดดเดนอยางตอ

เนือ่ง ปจจบุนัชาวไทยเชือ้สายมอญปากเกร็ดยงัคงรักษาขนบธรรม
เนยีมประเพณมีอญเอาไวไดเหนยีวแนน มเีอกลักษณเฉพาะตวั
เชน เคร่ืองปนดนิเผา อาหาร นาฏศลิป และดนตรี ประเพณมีอญ
บางสวนกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของไทยอยางแยกไมออก เชน
ประเพณสีงกรานต ตกับาตรดอกไม ลางเทาพระ เปนตน

เคร่ืองปนดินเผา
อาชพีของชาวมอญปากเกร็ดทีข้ึ่นชือ่อยางหนึง่คอืการ

ทาํเคร่ืองปนดนิเผา เปนทีรู่จกัทัว่ไป และรูปแบบหมอน้าํลายวิจติร
ของชาวมอญ ยงัไดปรากฏบนตราประจาํจงัหวัดนนทบรีุอีกดวย

ชาวมอญปากเกร็ดที่ทําอาชพีเคร่ืองปนดินเผานัน้เปน
ชาวมอญทีอ่พยพมาจาก “บานอามาน” kW.njlm.nj เมอืงมะละ
แหมง “อามาน” แปลวา ชางปน ชาวมอญปากเกร็ดยงัคงยดึถอื
อาชพีเดมิของบรรพชนจากเมอืงมอญ ดนิปากเกร็ดคณุภาพด ีฝมอื
ชางประณตี สีสรรสวยงาม เปนทีต่องการของลูกคา เคร่ืองปนดนิ
เผามดีวยกนั ๒ ประเภทใหญ ๆ  คอื

๑. เคร่ืองปนที่เปนเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน รูปแบบ
เรียบงาย เชน  โอง อาง กระถาง ครก

๒. เคร่ืองปนประเภทสวยงาม เรียกวา หมอน้าํลายวิจติร
โดยปกตชิางมกัปนข้ึนในวาระพเิศษ เพือ่กํานลัแดบคุคลสําคญั
และถวายวัด เปนการฝากฝมอืของชางปน

ปจจบุนัสภาพสังคมเปล่ียนไป เคร่ืองปนประเภทเคร่ือง
ใชในชวิีตประจําวันลดความนิยมลง ขณะที่เคร่ืองปนประเภท
สวยงามไดพัฒนาข้ึนเปนสินคาที่ระลึก ประยุกตรูปแบบและ
ประโยชนใชสอยรวมสมยั  รองรับตลาดนกัทองเทีย่ว

ในอดตีเคร่ืองปนดนิเผานัน้นบัวาเปนปจจยัหลักของทกุ
ครัวเรือน แหลงผลิตสําคญัในแถบภาคกลางคือปากเกร็ด และ
สามโคก อาชีพดังกลาวไดกอใหเกดิอาชพีพอคาโองและเคร่ือง
ปนดนิเผาทางเรือตามมา และยงัสัมพนัธกบัอาชพีเยบ็จากมงุหลัง
คา และอาชพีตดัฟนสําหรับเผาเคร่ืองปน ซึง่ฟนทีด่นีัน้ตองเปน
ฟนไมแสม ไมโกงกาง มมีากแถบเมอืงชายทะเล สมทุรสงคราม
สมทุรสาคร

เมือ่ชาวมอญปากเกร็ดเดนิทางไปขายเคร่ืองปนยานชมุชน
มอญชายทะเล ขากลับกรั็บซือ้จากมงุหลังคาและฟนกลับไปดวย
บางคร้ังพอคาจากและฟนกเ็ปนฝายนาํสินคาไปขายยงัปากเกร็ด
สามโคกเสียเอง จะเหน็ไดวาชมุชนมอญบริเวณลุมน้าํเจาพระยา
ทาจนี มกีารตดิตอถงึกนัเสมอ ทัง้การคาและงานบญุ บอยคร้ังมี
การแตงงานระหวางชมุชน แมแตการตัง้ชมุชนใหม เชน ชมุชน
มอญบานเขาทอง อําเภอพยหุครีี จงัหวัดนครสวรรค เกดิข้ึนจาก
ชาวมอญปากเกร็ด ทีเ่ดนิทางไปขายเคร่ืองปน เมือ่สินคาหมดก็



จอดเรือเลือกทาํเลถางปาเพาะปลูก ขากลับกบ็รรทกุพชืผลลงเรือ
กลับปากเกร็ด แตภายหลังสภาพการคมนาคมเปล่ียนไป จงึลง
หลักแหลงถาวร ซึ่งชุมชนมอญบานเขาทองยังคงสืบทอดงาน
เคร่ืองปนดนิเผามาจนทกุวันนี้

ปพาทยมอญและมอญรํา
ปพาทยมอญ และ มอญรํา  เปนนาฏศลิป
ชัน้สูงและเกาแกของมอญ ปจจบุนัหาชม
ไดยาก แตไมใชทีเ่กาะเกร็ด เพราะ
ทีน่ีย่งัม ีใหชมเสมอ ซึง่มกัแสดง
ในงานสําคญั ๆ  เชน ตอนรับ
แขกบาน
แขกเมอืง รํา
หนาศพ คน
มอญเรียกวา  ep>YTbiunj
(ปวฮะเปน) ปว แปลวา มหรสพ
ฮะเปน แปลวา ตะโพน ซึง่หมาย
ถงึ การรําทีอ่าศยัตะโพนเปน
หลัก นกัดนตรีและผูรําจะตอง
รูใจกนั โดยผูรําจะทิง้มอืให
ลงกบัจงัหวะของตะโพน ชาว
มอญปากเกร็ด มชีือ่เสียงเร่ือง
ปพาทยและมอญรําอยางมาก
มกัมกีารบรรเลงปพาทยและ
การแสดงมอญรําควบคูกนัไป
ทกุคร้ัง ในงานราชพธิสํีาคญัของ
ไทยนบัแตอดตีมามกัจดัใหมกีาร

แสดงมอญรําดวยทกุคร้ัง เพราะถอืเปนการแสดงชัน้สูง ดงัจารึก
ที่ วัดปรมัยยิกาวาส กลาวถึงมหรสพในงานฉลองของกรุง
รัตนโกสินทร โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯใหจารึกไว ดงันี้

“...มหรสพ ครบเคร่ืองฟอน ประจาํงาน
โขนหุน ละครขาน พาทยฆอง
มอญรํา ระบาํการ จาํอวด เอิกเอย
ครึกคร้ืน กกึปกอง จวบส้ินการฉลอง...”

สตรีมอญในอดตีมกัมวิีชามอญรําตดิตวั เพราะนอกจาก
การเปนแมบานแมเรือนแลว การรํามอญยงัเปนส่ิงทีแ่สดงออกถงึ
ความเปนกลุสตรีอยางหนึง่ การรายรําประณตีออนชอย ทําให
มอญรําเปยมเสนห  ในทกุวันนีค้รูมอญรําปากเกร็ดยงัคงถายทอด
วิชามอญรําแกลูกหลานอยางตอเนือ่ง เปนเร่ืองทีน่ายนิดวีาศาสตร
แขนงนีข้องมอญจะไมสูญหาย

ประเพณีการจุดลูกหน ู
ลูกหนูเปนดอกไมเพลิงมอญโบราณ เรียกวา btkNi

“ฮะตะนอย” แปลวา “หางหน”ู เพราะคนมอญเนนชนวนทีใ่ชจดุ
ไฟ และการทีก่ระบอกเพลิงทีถ่กูจุดนัน้ว่ิงเขาหาปราสาทตัง้ศพ
อยางรวดเร็ว สงเสียงหวีดรองแหลมเล็กคลายกับหนใูนทองนา
ชาวมอญจงึเรียกการจดุกระบอกเพลิงดงักลาววาการจดุหางหนู
ตาง จากมมุมองของคนไทยทีเ่นนกระบอกบรรจดุนิเพลิงมากกวา
จงึเรียกวา “ลูกหน”ู

น้ําด่ืม ที่ขายพรอมกระถางดินเผา เอกลักษณของเกาะเกร็ด โคมไฟ ผลิตจากดินเผา



ชาวมอญใช “ฮะตะนอย” เผาศพพระ เพราะถอืเปนเพศ
สมณะ เมือ่พระมรณภาพลงมอญเรียกวา “จาวฟอ” ซึง่แปลวา
“กลับสวรรค” มไิดใชคําวา “ตาย” มกีารจดังานศพอยางใหญโต
และไมจดุไฟเผาศพพระดวยมอืโดยตรง แตใชลูกหนแูทน ซึง่สืบ
เนื่องมาจากพุทธประวัต ิตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ ไม
สามารถจดุไฟใหตดิได เปนเพราะเหลาเทวดาตองการใหรอพระ
มหากสัสปไดถวายบงัคมพระบรมศพเสียกอน คร้ันเมือ่พระมหา
กัสสปเดินทางมาถึงและถวายบังคมพระบรมศพแลว จึงเกิด
ปาฏิหารย เพลิงโชตชิวงโหมไหมพระสรีระจนหมดส้ิน ชาวมอญ
ไดนําเอาพทุธประวัตดิงักลาวมายดึถอืปฏิบตั ิคอืจะไมจดุไฟเผา
ศพพระดวยมอื

ในการเผาศพพระดงักลาวมานัน้ มกัมชีาวบานจากหลาก
หลายถิน่สงสายลูกหนมูารวมเผาศพเพราะตองการรวมบญุ เกดิ
การแกงแยงกนัวุนวาย รวมทัง้ลูกหนนูัน้มคีวามแรงมาก บางคร้ัง
ทําใหโลงศพตกลงมาแตก เปนทีส่ลดหดหูแกผูพบเหน็ ปจจบุนั
จงึเลิกการเผาศพพระดวยลูกหน ูตอไฟเผาศพดวยมอืโดยตรง แต
การจุดลูกหนูก็ยังคงอยู เปนการจุดแขงขันชิงรางวัลเพือ่ความ
สนกุสนานและรักษาประเพณี

หลังพระสงฆมรณภาพ ทาํพธิสีวดและเกบ็ไวระยะ หนึง่
คณะสงฆและชาวบานจะประชุมเตรียมงาน สถานที่ ออกเร่ีย
ไรโรงทาน จดัเตรียมมหรสพ ทีสํ่าคญัคอืชางฝมอืทกุคนจะตอง
มาชวยกนัสรางโลง และปราสาทเผาศพ ส่ิงสําคญัอีกสวนหนึง่คอื
ลูกหน ู เปนการเตรียมดนิเพลิงใสกระบอกไมพรอมสายชนวน

กระบอกเพลิง e;cjkNi (ดอนยนอ็ย) ในอดตีใชไมจากตน
อะธติาน คนไทยเรียกตนซกึ ภายในบรรจดุนิเพลิง มนี้าํประสาน
หรือ น้ําเสียง ;.jq (ดาจกซะ) สําหรับคอยพรมตอนผสมดนิปน
ใหมคีวามชืน้ ไมใหเกดิระเบิดข้ึนขณะคลุกเคลาสวนผสม และ
บรรจุลงกระบอก องคประกอบหนึ่งในการทําดินเพลิงคือถาน
ซึง่ถานทีด่คีวรเผาจากไมสะแก ไมโกงกาง ไมแสม และไมคอ จะ
ไดถานทีม่คีณุภาพด ีไฟแรง สวนดนิปนทีเ่ปนเชือ้ปะทอุยางดตีอง
เผาจากตนพริกแกจดั การบรรจดุนิเพลิงลงกระบอก ตองบรรจงที
ละนอย ใชฆอนไมเคาะอัดใหแนน ปริมาณและกลเมด็ตาง ๆ  เปน
สูตรเฉพาะของแตละหมูบานทีจ่ะไมเปดเผยแกกนั

การจุดลูกหนู ตองอาศัยลานโลงหางไกลผูคน สราง
ปราสาทจําลอง มีเข่ือนขึงเสนลวดสูงจากพื้นระดับเดียวกับ
ปราสาท เปนแนวยาวมาถงึบริเวณทีใ่ชจดุซึง่ไกลประมาณ ๑๐๐
เมตร มขีาหยัง่สูงกวาจากระดบัเสาดานหนาปราสาท จาํนวนสาย
ของเสนลวดทีพุ่งไปสูปราสาทนัน้ข้ึนอยูกบัจาํนวนสายผูเขา แขงขัน
หลังจุดชนวนดนิเพลิงจะขับดันใหกระบอกเพลิงว่ิงไป ขางหนา
เมื่ อสุดปลายเข่ื อนกระบอกเพลิงทะยานกระเด็นเข าหา
เปาหมายคอืยอดปราสาท ลําดบัการจดุจะเรียงกนัไปจนครบทกุ
สาย แลวจงึเร่ิมทีส่ายแรกใหม จนกวาลูกหนขูองสายใดจะพุงเขา
ชนยอดปราสาทโคนลงแตะพืน้ จะเปนผูพชิติรางวัลใหญ รวมทัง้
ปายเล็กปายนอยระบเุงนิหรือรางวัลทีป่กเอาไวเปนแถวแนวเดยีว
กบัปราสาท เจาของลูกหนูสายทีว่ิ่งชนปายกจ็ะไดรางวัลนัน้ไป
การแขงขันจะส้ินสุดลงเมือ่มกีารพชิติเปารางวัลจนหมด

การแขงขันการจดุลุกหนเูปนความสนกุสนานอยางหนึง่
ขณะทีลู่กหนทูีว่ิ่งเขาหาปราสาทสรางความตืน่เตนเราใจใหกบัผูชม
อยางมาก ขณะเดยีวกนักม็อัีนตรายหากเกดิการระเบดิข้ึน ทาํใหผู
จดุและผูชมถงึแกชวิีตได สายใดทีว่ิ่งด ีว่ิงตรงเฉียดฉิว หรือตรงเปา
หมาย แมยอดปราสาทไมถึงกับหกัโคน มกัไดรับเสียงปรบมอื
เกรียวกราวจากผูชม ตรงกนัขามกบัลูกหนสูายทีไ่มคอยทํางาน
ตองจดุซ้าํแลวซ้าํอีกหรือตองใชไมเข่ียใหลูกหนอูอกว่ิง รวมทัง้ที่
ระเบดิกลางทาง และเหนิข้ึนฟา จะเปนทีต่ลกขบขัน หยอกลอกนั
คร้ืนเครง แตทีสุ่ดแลวมกัไดรับความเอ็นดจูากผูชม โดยมากสาย
เหลานัน้มกัเปนมอืสมคัรเลน ถอืเปนไมประดบัของงาน สําหรับ
ในยานปากเกร็ดแลว วัดทีม่ฝีมอืเร่ืองการทําลูกหน ูไดแก วัดเตย
วัดกู และวัดสนามเหนอื เรียกไดวาเหน็ชือ่คูแขงกถ็อดใจทเีดยีว

*** คัดย อจาก: องค  บรรจุน.  (เมษายน,  2549).
มอญปากเกร็ด.  ศิลปวัฒนธรรม.  27(6): 158-170.

ประเพณีตักบาตรดอกไม



บ

นิเวศวทิยาวฒันธรรมการต้ังถิน่ฐาน
ของชุมชนมอญเกาะเกร็ด

ภาสกร อินทมุาร

   ทความนีเ้ปนขอสรุปจากการศกึษาเร่ือง “การวเิคราะห
เชงินิเวศวทิยาวฒันธรรมเกีย่วกบัการตัง้ ถ่ินฐานของมนุษย:
กรณี  ศึกษาชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี”
ซ่ึงเปนวทิยานิพนธ สาขาสิง่แวดลอม คณะสงัคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหา วทิยาลยัมหิดล ท่ีศกึษาไวตัง้แตป ๒๕๔๑
โดย สมศรี ศริิขวญัชยั ทีม่วัีตถปุระสงคในการทาํความเขาใจ
ความสัมพนัธขององค ประกอบในการตัง้ถิน่ฐานของชนชาตมิอญ
และการเปล่ียนแปลง ทีเ่กดิข้ึน

ผูศกึษาพบวา การตัง้ถิน่ฐานของชาวมอญ มกัจะอยูไม
ไกลจากน้าํ การตัง้ถิน่ฐานดงักลาวนาจะมคีวามสัมพนัธกบัการ
ประกอบอาชพีทีผู่กพนัอยูกบัน้ํา เชน การคาขาย ดงันัน้การตัง้
บานเรือนอยูใกลน้าํจะทาํใหสะดวกตอการเดนิทาง การคมนาคม
นอกจากนีย้งัมเีร่ืองการประกอบอาชพีเคร่ืองปนดนิเผาทีต่องใช
ดนิเหนยีวเปนวัตถดุบิในการผลิตทีสํ่าคญั  ซึง่บริเวณทีต่ัง้ถิน่ฐาน
ของชาวมอญในประเทศไทยสวนใหญพบตามลุมแมน้ําภาค
กลาง ซึง่ลักษณะดนิบริเวณนีจ้ะเปนดนิเหนยีวหรือดนิเหนยีวปน
ทราย

ลักษณะการตัง้
ถิ่นฐานของประชากร
ในเกาะเกร็ดแบงไดเปน
๒ ลักษณะใหญ ๆ คอื
๑) การตั้ งบานเรือน
แบบเกาะกลุมกนัตาม
ริมน้ํา โดยมีการรวม
กลุมกนัอยูใกลสถานที่
สําคญั เชน วัด และโรง
ปน การตั้งบานเรือน
แบบนีพ้บในบริเวณ หมู
๑, ๖ และ ๗ ซึ่งเปน
ชมุชนทีค่นมอญอาศยั
อยู ๒) การตัง้บานเรือนแบบกระจายตามพืน้ทีท่ํากนิ ซึง่กค็อืพืน้
ทีท่ีเ่ปนสวน พบในหมู ๒ และ ๕ ซึง่เปนชมุชนคนไทย

ลักษณะการตัง้ถิน่ฐานดงักลาว ทําใหเกดิสภาพสังคม
แบบชวยเหลือเกือ้กลูกนั และรูจกักนัภายในกลุมละแวกบานของ
ตนเอง สําหรับสภาพบานเรือนทีป่ลูกอยูตดิกนันัน้ สวนใหญ เปน
ญาติพี่นองหรือลูกหลานที่แตงงานแลวแยกครอบครัวไปปลูก
เรือนอยูใกล ๆ  กบับานพอแม บานเรือนทีต่ัง้ข้ึนใหมในเกาะเกร็ด
จงึมลัีกษณะไมเปนระเบยีบ ชายคาบานแตละหลังเกอืบจะตดิกนั
ความแออัดของบานเรือนสวนใหญเกิดจากการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรทีท่ําใหตองขยายครอบครัว และความตองการใชพืน้ที่
อาศยัมากข้ึนตามจาํนวนประชากรทีเ่พิม่ข้ึน ชาวมอญจะปลูกบาน
ใหลูกหลานทีข่ยายครอบครัวในพืน้ทีท่ีเ่คยเปนโรงงานทาํเคร่ือง
ปนดนิเผาทีเ่ลิกกจิการไป ซึง่อยูในพืน้ทีเ่ดยีวกบัทีอ่าศยั

ดวยเหตทุีเ่กาะเกร็ดมสีภาพเปนเกาะมนี้าํลอมรอบ จงึเปน
ทาํเลทีเ่หมาะแกการตัง้ถิน่ฐานของชาวมอญซึง่มวิีถชีวิีตทีผู่กพนักบั
น้ําดังกลาวแลว  หากพิจารณาจากลักษณะและพัฒนาการ
ของการตั้งถิ่นฐานของชมุชนมอญเกาะเกร็ด จะพบวารูปแบบ
การตั้งถิ่นฐานนั้น นอกจากจะมองในดานการเรียงตัวและ
ความหนาแนนของตัวอาคารแลว ยังมีความสัมพันธโดยตรง
กับลักษณะทางเศรษฐกิจดวย สัณฐานในการตั้งถิ่นฐานมิได
มีความหมายในตัวเอง  หากแตเกี่ยวของกับวิถีชีวิตเปนหลัก
การตั้งถิ่นฐานจึงเปนการแสดงออกถึงความสัมพันธ ระหวาง
องคประกอบตาง ๆ  ซึง่ไดแก ปจจยัทางกายภาพ ชวีภาพ ประชากร
และวัฒนธรรม โดยมีสสาร และพลังงานเปนส่ิงขับเคล่ือน
โดยในทีน่ี ้ประชากรหมายถงึโครงสรางประชากรในชมุชนและ
การนับถือศาสนา ปจจัยทางกายภาพ หมายถึงลักษณะภูมิ

ประเทศ ปจจยัทางชวีภาพ หมายถงึพฤตกิรรม ของบคุคลในการ
ประกอบอาชพี วัฒนธรรมหมายถงึเทคโนโลย ีระบบความเชือ่

แผนทีเ่กาะเกรด็



ประเพณี  สสารและพลังงาน  หมายถึง ทรัพยากร
ภายในและภายนอกชมุชนซึง่เปนแหลงทีม่าของรายไดทีใ่ชใน การ
ดาํรงชพี

ผลการศกึษาพบวา ปจจยัตางๆทีเ่ปนองคประกอบของ
ระบบ การตัง้ถิน่ฐานมคีวามสัมพนัธกันอยางแนบแนนใกลชิด
ดวยสภาพทางภูมศิาสตรของเกาะเกร็ดทีล่อมรอบไปดวยน้าํ เปน
พืน้ทีท่ีเ่หมาะแกการตัง้ถิน่ฐานและทาํมาหากนิ ตลอดจนสามารถ
เดนิทางเดนิทางตดิตอคาขายแลกเปล่ียนสินคาโดยสะดวก  จงึทํา
ใหพบวา มกีารตัง้ชมุชนระดบัหมูบานเกาะกลุมไปตามริมน้าํและ
กระจายตามพืน้ทีท่าํกนิ โดยการตัง้ถิน่ฐานแบบเกาะกลุมริมน้าํจะ

พบไดในหมูของชมุชนชาวมอญ ขณะเดยีวกนัการตัง้ถิน่ฐานแบบ
กระจายตามพืน้ทีท่ํากนิ จะพบไดในหมูชมุชนชาวไทย การตัง้ถิน่
ฐานดงักลาว มคีวามสัมพนัธกับพฤตกิรรมการประกอบอาชพี
ของบุคคลในชุมชน เพราะชุมชนมอญในเกาะเกร็ดประกอบ
อาชพีในการทาํเคร่ืองปนดนิเผาเปนสวนใหญ ซึง่จะตองอาศยัเสน
ทางคมนาคมทางน้าํในการนาํผลผลิตทีไ่ดออกไปแลกเปล่ียนหรือ
คาขายกบัชมุชนอ่ืน จงึเลือกทาํเลการตัง้ถิน่ฐานแบบเกาะกลุมตาม
ริมน้ํา สวนชมุชนไทยทําการเกษตรเปนอาชพีหลัก ซึง่ตองใชพืน้
ทีม่าก การตัง้ถิน่ฐานจงึกระจายไปตามพืน้ทีท่าํกนิ การเกาะกลุม
ไมหนาแนนเทาชมุชนมอญ ลักษณะการตัง้ถิน่ฐานดงักลาว ทาํให
ความสัมพนัธของประชากรในตาํบลเกาะเกร็ดซึง่ประกอบไป ดวย
๒ ชุมชนใหญ คือ ไทยและมอญ มีความสัมพันธในเชิงเกื้อ
กูลซึง่กันและกัน เนือ่งจากวัตถุประสงคในการใชทรัพยากรใน
การดํารงชพีแตกตางกนั ทําใหไมเกดิความขัดแยงในการแยงใช
ทรัพยากร

การเกาะกลุมอยางหนาแนนของชุมชนชาวมอญ เอ้ือ
ประโยชนในการประกอบกิจกรรมรวมกัน ทําใหมีโอกาสรวม
กลุมพบปะสังสรรคกนัอยางใกลชดิ ซึง่ยงัผลใหเกดิความโดดเดน
ในเอกลักษณทางวัฒนธรรมของกลุมชาตพินัธุ ชาวมอญในเกาะ
เกร็ดมคีวามภาคภูมใิจในความเปนชาตพินัธุและภาคภูมใิจใน
เอกลักษณทางวัฒนธรรมโดยไมอายทีจ่ะแสดงออก และยอมรับ
ถงึความเปนคนเชือ้สายมอญ ส่ิงนีท้าํใหเอกลักษณวัฒนธรรมของ
คนมอญไมถกูกลืนไปกบักระแสของการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และการผสมผสานทางชนชาติ

ในเร่ืองการดํารงชีพ หรือพฤติกรรมในการประกอบ
อาชพีของบคุคลในชมุชน โดยเฉพาะในสวนของชมุชนมอญนัน้
การทาํเคร่ืองปนดนิเผาถอืเปนอาชพีเกาแกทีเ่ปนเอกลักษณของชาว
มอญ  เคร่ืองปนดนิเผามอญทรงคณุคาดวยลักษณะเฉพาะ คอื
ลวดลายที่วิจิตร กรรมวิธีในการผลิตที่ละเอียดออนดวยการ
แกะสลักลายในแตละชิ้นงาน ทําใหมีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่ว
แตเปนที่นา เสียดายวาคุณคาในศิลปะดังกลาว ปจจุบัน
เปล่ียนแปลงไปดวย เทคโนโลยกีารผลิตใหม ๆ และเพือ่สนอง
ความตองการของตลาด ความงามวิจิตรของเคร่ืองปนดินเผา
จงึลดลง ประกอบกบัการสืบ ทอดทางภูมปิญญางานฝมอืดานนี้
ลดลงเหลือเฉพาะในหมูผูมใีจรักอยางแทจริงเทานัน้

ปจจัยที่สงผลตอองคประกอบในระบบการตั้งถิ่นฐาน
ทีสํ่าคญัคอื การตดิตอส่ือสารกบัภายนอกชมุชน รวมถงึระบบการ
ศกึษา ตลอดจนการหมดไปของทรัพยากรในชมุชน ทําใหบคุคล
ตองแสวงหาทางเลือกในการประกอบอาชพีใหม ส่ิงเหลานีท้ําให
พฤตกิรรมในการประกอบอาชพีเปล่ียนแปลงไป จากการผลิต โดย

พระมหารามัญเจดีย วัดปรมัยยิกาวาส

บานเรือนประชาชน รอบเกาะเกร็ด

เรือพาเที่ยวรอบเกาะเกร็ด



ใชทรัพยากรภายในชมุชนเปนแหลงทีม่าของรายไดในการ ดาํรงชพี
ต องดิ้ นรนแสวงหาทรัพยากรจากภายนอกชุ มชนมาใช
ในการดาํรงชพีแทน ไมวาจะเปนการแสวงหาวัตถดุบิในการผลิต
จากแหลงอ่ืนมาใชในการผลิตเคร่ืองปนดนิเผา หรือการออกไป
หางานทาํนอกชมุชน

เมือ่พฤตกิรรมการประกอบอาชพี ซึง่เปนปจจยัในระบบ
ความสัมพนัธของการตัง้ถิ่นฐานมกีารเปล่ียนแปลง ยอมสงผล
กระทบตอปจจยัอ่ืน ๆ  ในระบบความสัมพนัธเดยีวกนั ดงันัน้ปจจยั
ตาง ๆ ทีเ่ปนองคประกอบในระบบการตัง้ถิน่ฐาน จงึตองมกีาร
ปรับตวั เพือ่รักษาสมดลุในระบบใหระบบความสัมพนัธดาํรง อยูได
แตไมวาจะมีการเปล่ียนแปลงอยางไร ในที่สุดแลวสังคมจะ
รักษาสมดลุในตวัเองเพือ่การดาํรงอยูของสังคมนัน้

ผลจากการศึกษาคร้ังนี ้ยนืยนัใหเหน็ถงึความสัมพนัธ
ระหวางมนษุยและ ส่ิงแวดลอมวามคีวามสัมพนัธกนัอยางใกลชดิ
แนบแนนและมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน การแสดงออกถึงความ
สัมพนัธดงักลาว คอืความสัมพนัธระหวางองคประกอบตาง ๆ  ใน
ระบบการตัง้ถิน่ฐานนัน่เอง

ในสวนของการปรับตวัทางวัฒนธรรม ประเพณ ี เทคโน
โลย ีและความเชือ่ พบวา การปรับตวัทางวัฒนธรรมของชมุชน
มอญเกาะเกร็ดนัน้ ในเร่ืองประเพณ ีในอดตีชาวมอญจะมคีวาม
เครงครัดในประเพณขีองตน ซึง่มรีายละเอียดและข้ันตอนตลอด
จนกจิกรรมมากมาย ดวยเชือ่วาหากปฏิบตัติามอยางเครงครัดแลว
จะทําใหชีวิตและครอบครัวอยูเย็นเปนสุข แตดวยอิทธิพลของ
สภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป จากสาเหตุการหมดไปของ
ทรัพยากร ที่เปนแหลงที่มาของรายไดที่ สําคัญ อิทธิพลจาก
อารยธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมไทย ทําใหวัฒนธรรมดาน
ประเพณลีดความเขมขนลง ถงึแมจะยงัมกีารถายทอดประเพณทีี่
สําคญัมาจนถงึปจจบุนั แตการสืบทอดนัน้คงเครงครัดในหมูผูสูง
อายแุละในกลุมผูมใีจรักเทานัน้  ลักษณะดงักลาวเปนการปรับตวั
ของวัฒนธรรมเพือ่สนองตอบตอความจาํเปนทีเ่กดิตามมาภายใต
เงือ่นไขของการมชีวิีตอยูรวมกนัในสังคมโดยระบบการถายทอด
ทางวัฒนธรรม อาศัยเคร่ืองมอื คอื การเรียนรูและการไหลเวียน
ของขาวสารเปนส่ือนํา

ในสวนของเทคโนโลยทีีสํ่าคญัคอืเทคโนโลยใีนระบบการ
ผลิตนัน้ ในอดตีระบบการผลิตของชาวมอญในระยะแรกจะเปน
ลักษณะเพื่อการยังชีพ ใชแรงงานคนและสัตว และยังพึ่งพิง
ทรัพยากรจากธรรมชาต ิรายไดทีเ่กดิข้ึนอยูในรูปผลผลิตทีน่ําไป
แลกเปล่ียนสินคาแทนเงนิตรา  ตอมาไดพฒันาระบบการผลิตเปน
การผลิตกึง่ยงัชพี เพราะชือ่เสียงผลิตภัณฑเคร่ืองปนดนิเผา เปนที่
รูจกัไปทัว่ ทาํใหพอคาคนกลางมารับซือ้ถงึทีโ่ดยไมตองนาํออกเร

การปนเคร่ืองปนดินเผา

àคร่ืองปนดินเผาที่ประยุกตรูปแบบใชสอยใหม

เคร่ืองปนดินเผาแบบแฟนซี



ขาย ผลผลิตทีไ่ดนอกจากจะขายในระบบการคาแลว ยงัผลิตเพือ่
ใชสอยในครัวเรือนดวย  จนกระทัง่ถงึปจจบุนั มกีารนาํเทคโนโลยี
การผลิตเขาชวยเพิม่ประสิทธภิาพ มกีารดดัแปลงกรรมวิธแีละ
ลวดลาย ใหเปนไปตามความตองการของตลาด แมวัตถดุบิในการ
ผลิตทีห่าไดภายในพืน้ทีจ่ะหมดไป  กย็งัมผูีลงทนุซือ้วัตถดุบิจาก
ตางถิน่มาใชในการผลิต ระบบการผลิตจงึเปนลักษณะผลิตเพือ่
การคา โดยมพีอคาคนกลางมารับซือ้ถงึที ่และมกีารนาํออกขายทัง้
ในและนอกชมุชน แตถงึแมโดยภาพรวมจะเปนการผลิตเพือ่การ
คากต็าม แตกย็งัมผูีผลิตบางรายทีผ่ลิตงานดานนีเ้พือ่ตองการสืบ
สานภูมปิญญาสูลูกหลานดวยความภาคภูมใิจในเอกลักษณที่
บรรพบรุุษสรางสมสืบตอกนัมา การปรับเปล่ียนระบบการผลิต

เพือ่ยงัชพีมาเปนการผลิตเพือ่การคา เปนการเปล่ียนทรรศนะใน
การดาํรงชพีจากการทาํมาหากนิเพือ่เล้ียงปากเล้ียงทอง มาเปนการ
ทํามาหากนิเพือ่ความรํ่ารวย เปนกลไกการปรับตวัทีน่อกจากจะ
สนองตอบตอความจาํเปนเบือ้งตนในการดาํรงชพีแลว ยงัมคีวาม

ตองการจาํเปนรวมทีต่องการมชีวิีตอยูรอดอยางมคีวามสมบรูณพนู
สุขดวย

ในเร่ืองของระบบความเชือ่นัน้ ลักษณะความเชื่อของ
ชาวมอญมลัีกษณะเดนของความเชือ่แบบดัง้เดมิทีใ่หความเคารพ
แกบรรพบรุุษและส่ิงที่บรรพบรุุษไดส่ังสมถายทอดกันมา ดวย
ระบบความเชือ่นีท้าํใหเกดิสัมพนัธภาพทีด่ใีนครอบครัว แสดงให
เหน็ถงึโครงสรางครอบครัวและการจดัระเบยีบทางสังคมของชาว
มอญสัมพนัธภาพในครอบครัวเปนสะพานในการถายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมจากบรรพบรุุษสูลูกหลาน ถงึแมในปจจบุนัชาวมอญ
จะไดรับคานิยมใหมจากการออกไปใชชีวิตในสังคมเมืองและ
จากระบบการศกึษา แตกไ็มทําใหระบบความเชือ่ทีไ่ดรับการสืบ
ทอดตอกนัมาเส่ือมคลายลง  ส่ิงเหลานีแ้สดงใหเหน็ถงึการปรับตวั
ของระบบความเชือ่ในลักษณะทีส่นองตอบตอความตองการจาํเปน
ทีเ่กดิตามมา และสนองตอบตอความตองการจาํเปนรวม

กลาวโดยสรุป ผลจากการศกึษาแสดงใหเหน็ถงึการปรับ
ตวัทางวัฒนธรรมในเร่ืองประเพณ ีเทคโนโลย ีและระบบความ เชือ่
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเปนการรักษาสมดุลใน
ระบบการตัง้ถิน่ฐาน เมือ่เทคโนโลยกีาวหนาข้ึน อิทธพิลของส่ิง
แวดลอมกล็ดนอยลง แตลักษณะทางวัฒนธรรม ประสบการณ
และขนบธรรมเนยีมประเพณบีางอยางจะคงอยูและสืบทอดจาก
คนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง ในกรณีชุมชนมอญเกาะเกร็ด
วัฒนธรรมที่ยังคงรักษาไวและเปล่ียนแปลงไปนอยที่สุด คือ
ระบบความเชือ่ ซึง่ทําใหการสืบทอดทางวัฒนธรรมยงัคงอยูได
โดยไมถกูกลืนกลายดวยกระแสการเปล่ียนแปลง

เจดียสามองคในเรือสําเภา วัดฉิมพลี
สัญลักษณการเผยแผศาสนาจากลังกาสูรามัญเทศะ

เตาเผาโบราณ

เคร่ืองปนดินเผาในแบบประยุกต และอาหารมอญ



เมื่อลูกหลานแรงงานมอญ
ตองเรียนภาษาพมาในเมอืงไทย

สุกญัญา เบาเนดิ

   ามความเขาใจและการรับรูคนไทยนัน้มกัจะเขาใจวาแรง
งานขามชาติจากประเทศพมา คือ คนพมา พูดภาษาพมา
และไมว า จะเปนกลุ มชาติพันธุ ใดที่ อยู ในประเทศพมา
กส็ามารถพดูภาษา พมาไดทัง้หมด เฉกเชนเดยีวกบัในประเทศไทย
ไมวาจะเปน จีน มอญ เขมร ลาว แขก นอกจากจะมีภาษา
ของตนแลว ภาษาไทยก็เปนภาษากลางในการติดตอส่ือสาร
ระหวางกัน นี่คือความเขาใจ และการรับรูบนพื้นฐานของ
ประสบการณความรู ความเข าใจที่ ตั วเองมี ของคนไทย
คาํถามทีต่ามมาคอื แลวในประเทศเพือ่นบาน ของเราจะเปน
เหมอืนเราจริงหรือ !!!

ในประเทศพมามปีระชากรราว ๔๗ ลานคน และมกีลุม
ชนทีแ่ตกตางกนัถงึ ๖๗ กลุม และจากการสํารวจของอังกฤษใน
ยคุอาณานคิมพบวามกีารใชภาษาทีแ่ตกตางกนัถงึ ๒๔๒ ภาษา
ประชากรมากกวา ๑ ใน ๓ เปนชนกลุมนอยทีร่วมตวักนัอยูอยาง
หนาแนนรอบ ๆ  ขอบของประเทศ1 ชนกลุมนอยแตละกลุมตางก็
ใชภาษาถิน่ทัง้ภาษาพดูและภาษาเขียนเปนของตวัเอง คนมอญที่
รวมตัวกันหนาแนนในเขตรัฐมอญและในพื้นที่อ่ืน ๆ ก็จะใช
ภาษามอญกนัเปนหลัก เชนเดยีวกบัคนกะเหร่ียงในรัฐกะเหร่ียง

และชาวไทยใหญในรัฐฉาน ถงึแมวาภาษาพมาจะเปนภาษาทาง
การ แตกไ็มใชภาษากลางในการตดิตอสือ่สารระหวางกนั
เพราะม ีผูคนเปนจาํนวนมากทีไ่มรูภาษาพมา โดยเฉพาะในเขตรัฐ
ของชนกลุ มนอย ที่ มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย
แลวผูคนเหลานีไ้ม ใชหรือ!!! ทีอ่พยพเขามาทาํงานในประเทศไทย

สําหรับคนมอญทีรู่ภาษาพมานัน้จะเปนผูทีม่โีอกาสได

เขาโรงเรียนของรัฐบาลพมา แตกไ็มทกุคนทีม่โีอกาสไดเรียนหนงั
สือ เนือ่งจากการไมเหน็ประโยชนของการศกึษา เพราะถงึแมจะ
มคีวามรูสูงก็มกัจะตกงานไมมตีําแหนงงานรองรับ ประกอบกบั
รัฐบาลพมายงัเลือกปฏิบตัติอผูคนเชือ้ชาตอ่ืิน ๆ  อยางไมเทาเทยีม
ตลอดจนสภาพชวิีตทีค่อนขางยากจนขนแคนปากกดัตนีถบีเนือ่งจาก
แรงบบีคัน้จากปญหาทางการเมอืงและสภาพเศรษฐกจิทีต่กต่ํา
คนมอญบางคนกลาววา

“...ผมไดยินคนที่โนนเขาพูดกันวา..
ไมรูจะเรียนสูงไปทาํไมกนั...จบมากไ็มมงีานใหทาํ
จบปริญญาตรีกต็องมาทาํไรทาํนาไมตางจาก
วัวควาย...”2

คนมอญมกันยิมเรียนภาษามอญและตามหมูบานทกุแหง
จะมโีรงเรียนมอญตัง้อยู แตรัฐบาลพมามกัจะส่ังปดโรงเรียนเหลา
นัน้ เพราะตองการใหคนมอญเรียนในโรงเรียนพมา และเลิกใช
ภาษาของตนตามนโยบายการผสมกลมกลืนชนกลุมนอย คน
มอญจงึตองแอบเรียนตามวัดซึง่ผูชายทีไ่ดบวชเรียนกจ็ะมโีอกาส
มากกวาผูหญงิซึง่ตกอยูในสภาพไมรูหนงัสือเปนสวนใหญ

“...ถาพดูถงึทีโ่นนเราเรียนภาษามอญกนั
มากทีวั่ด เพราะเรามอํีานาจศาสนาคุมครองอยู
เราถงึมโีอกาสเรียน เจาอาวาสทานปกปองได
และพระทานจะสอนให ทําให ผูหญิงขาด
โอกาสทางการเรียนภาษามอญ ผูชายจะมี
โอกาสเรียนรูมากกวาเพราะสวนหนึง่บวชเปน
พระและไดเรียนชัน้สูง...”3

เมือ่คนมอญจากเมอืงมอญ (ประเทศพมา) อพยพเขามา
ทํางานและรวมตัวกันมากที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร ภาษาที่
ใชกนัในกลุมกค็อืภาษามอญ  แตทีผ่านมาแรงงานมอญยงัถกูมอง
วาเปนคนพมาพดูภาษาพมา เมือ่ฐานคิดเปนเชนนี้ทําใหมผีล
กระทบในดานตาง ๆ  ตามมา โดยเฉพาะอยางยิง่ในเร่ืองการจดัการ
ศกึษาใหลูกหลานแรงงานมอญในลักษณะสอนควบสองภาษา

ต



ดงัเชนในป พ.ศ. ๒๕๔๙ มลูนธิรัิกษไทยไดดําเนนิการ
จดัตัง้ศนูยการเรียนรูทัง้หมด ๖ แหง ไดแกพืน้ทีโ่กรกกราก พงษ
ทพิย สะพานปลา ทาฉลอม ทาทราย และ ตลาดกุง โดยมวัีตถุ
ประสงค

(๑) เพือ่พฒันารูปแบบการศกึษาควบสองภาษาสําหรับ
เดก็ขามชาติ

(๒) เพือ่เพิม่จํานวนเดก็ขามชาตอิายุระหวาง ๓-๑๒ ป
ใหไดรับการศกึษากอนวัยเรียนผานศนูยการเรียนรูตามอัธยาศยั
และผานกจิกรรมในชมุชน

เดก็ลูกแรงงานขามชาตทิีเ่ขามาเรียนกบัศนูยการเรียนรูจะ
ไดรับการเรียนการสอนโดยเนนการฟง พดู อาน เขียน ภาษาไทย
และพมา รวมถงึการเรียนรูดวยตนเองและการทาํกจิกรรม เชนการ
ดแูลสุขภาพและความปลอดภัย วัฒนธรรมประเพณแีละการออม
ทรัพย  และอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสมของวัยและบริบทของสังคม
เดก็จะไดรับการเรียนการสอนลักษณะควบสองภาษาคอืภาษา
ไทย และภาษาพมา  4

ในขณะทีโ่รงเรียนวัดศริิมงคล ตําบลบานเกาะ กรั็บลูก
หลานแรงงานขามชาติเขาเรียนจํานวนมากทีสุ่ดในพืน้ทีน่ี ้ซึง่มี
จํานวน ๒๕๐ คน กวารอยละ ๗๐ เปนชาวมอญ สวนทีเ่หลือเปน
ชาวทวาย ชาวพมาแท และ ชาวกะเหร่ียง เพือ่เปนการเตรียมความ
พรอมดานภาษาไทย กอนทีเ่ด็กจะไดเรียนรวมกบัเดก็นักเรียน
ไทยในชั้นเรียนปกต ิทางโรงเรียนไดรับการชวยเหลือจากเครือ
ขายสงเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน (LPN - Labour Rights  Pro-
motion Network) สนับสนุนครูที่มีความรูดานภาษาพมา
และภาษา ไทยมาชวยสอนในชัน้เรียน5

หากพจิารณาตามหลักการเรียนการสอนแบบ (bilingual)
ทีใ่ชกนัอยูทกุวันนีจ้ะเกดิประโยชนสูงสุดตอเดก็ขามชาต ิเหลานี้
กต็อเมือ่ไดมกีารพฒันาทกัษะบนพืน้ฐานความเชีย่วชาญในภาษา
เดมิของตน เพราะจะทาํใหเดก็เขาใจภาษาไทยไดรวดเร็วข้ึน ที่
สําคญัเปนการเตรียมความพรอมใหเดก็ไดเขาเรียนในระบบการ
ศกึษาของไทย6  จะเหน็วาทัง้ ๆ  ทีเ่ดก็ขามชาตทิีอ่ยูในโรงเรียน วัด
ศิริมงคล และศูนยการเรียนรูฯของมูลนิธิรักษไทยนั้นเปนลูก
หลานมอญมากถงึรอยละ ๗๐ จงึเกดิคาํถามวา ทําไมเดก็มอญจงึ
ตองเรียนภาษาพมา แทนท่ีจะเปนภาษามอญ รวมทัง้เดก็
กลุ มชาติพันธุ อ่ื น ๆ เชน กระเหร่ี ยง ไทยใหญ  ทวาย
ทีไ่มไดเรียนรูในภาษา เดมิของตน

ในทางกลับกนัในประเทศไทยไดเกดิกระแสการอนรัุกษ
สงเสริมและฟนฟภูาษาของกลุมชาตพินัธุ ในสวนของมอญนัน้
ไดมีการดําเนินการจัดทําโครงการอนุรักษและฟนฟูภาษาดวย
วรรณกรรมสําหรับเยาวชนมอญ อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบรีุ
ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหดิล ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั (สกว.) และโครงการพฒันาการสอนภาษาไทย
“แนวทวิภาษา” ณ ชมุชนมอญ อําเภอสังขละบรีุ จงัหวัดกาญจนบรีุ
ของกระทรวงศกึษาธกิาร

ดงันัน้จะเหน็วาแนวทางในการปฏิบตัติอกลุมชาตพินัธุ
มอญนั้นแตกตางกัน มอญในเมืองไทยไดรับการสงเสริม
ใหรูภาษา มอญ แตมอญท่ีมาจากเมอืงมอญ (ประเทศพมา)
กลบัสงเสริมให เรียนรูภาษาพมา

ลูกหลานแรงงานมอญ จากเมืองมอญ (ประเทศพมา)
ที่เกิดในเมืองไทย ในระบบการศึกษาไทย



นีค่อืความพลึิกพล่ัินทีส่ะทอนการทํางานแบบ double
standard และเปนบทสรุปของการมวิีธคีิดในกรอบของรัฐชาติ
มากกวาการคาํนงึถงึความเปนชาตพินัธุ ทาํใหเกดิการเหมารวมวา
แรงงานขามชาตจิากประเทศพมาคอืคนพมา สงผลตอนโยบาย
การจดัการตอผูคนทีม่ใิชคนไทยเกดิความเหล่ือมลํ้าไมเทาเทยีม
ส่ิงหนึง่ทีผู่เกีย่วของตองตระหนกัคอื “มนษุยทกุคนมศีกัดิศ์รีความ
เปนมนษุยเทาเทยีมกนั” ดงันัน้จงึควรไดรับการปฏิบตัอิยางเทา
เทยีม เปนธรรม และเหมาะสม ตลอดจนตองเคารพความเปน
ตวัตนของผูคนทัง้หลายทีไ่มไดเฉพาะเจาะจงวาตองคนไทยเทา
นัน้ แตยงัตองใหความสําคญัตอความเปนชาตพินัธุหรือตวัตนของ
คน ทีไ่มใชคนไทยดวย  อยาใหความรูสึกทีม่ตีอผูคนเหลานีถ้กูปด
กัน้ดวยสัญชาตแิละพรมแดน จนบางคร้ังเราเองกด็ดูายและเมนิ
เฉยจนเกนิไป และคดิวาแรงงานขามชาตนิัน้ไดรับความชวยเหลือ
อยางทีเ่ปนอยูนีก้ด็ถีมไปแลว!!!

ถงึแมวาสถานการณทางการศกึษาของเดก็ลูกแรงงานขาม
ชาติขององคกรพฒันาเอกชนและโรงเรียนของรัฐยงัคงเนนการ
เรียนการสอนภาษาพมาและภาษาไทย  แตในกลุมแรงงานมอญ
ไดมกีารจดัตัง้ศนูยการเรียนรูของมอญ ๒ แหง คอื ศนูยการเรียนรู
พัฒนาภูมิปญญามอญ วัดบางหญาแพรก ตั้ งอยู ภายใน
วัดบางหญาแพรก ตําบลบางหญาแพรก และศูนยการเรียนรู

ชุมชนไทยมอญพัฒนา ตั้งอยูภายในหมูบานเบญจทรัพย
ถนนเอกชยั ซึง่ทัง้สอง แหง มวัีตถปุระสงคเพือ่สอนภาษาไทยและ
ภาษามอญแกแรงงาน และลูกหลานแรงงานมอญ เพือ่เปนการ
เตรียมความพรอมใหกบั ผูเรียน เสริมทกัษะการฟง พดู อาน เขียน
ภาษาไทย รวมทัง้อนุรักษ ภาษาของกลุมชาตพินัธุ เมือ่ผูเรียน
มีทักษะแลวก็จะสามารถเขาสู  ระบบการศึกษาของไทยได
ไมวาจะเปนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน หรือ การศกึษานอกโรงเรียน
(กศน.)

ศูนยการเรียนรูของมอญนั้นเปนเพียงกลุมเล็ก ๆ ที่
สะทอนถึงการดิ้นรนของคนมอญในการรักษาภาษาและวัฒน
ธรรมของตวัเอง  การเกดิข้ึนของศนูยการเรียนรูของมอญทัง้สอง
แหง กอตวัข้ึนจากความสัมพนัธระหวางกลุมคนไทยเชือ้สายมอญ
และ คนมอญจากเมอืงมอญเปนความรวมไมรวมมอืบนรากฐาน
สํานึกทางชาตพินัธุเดยีวกนั เพราะไมวาจะมอญในไทยหรือใน
พมา ความเปนมอญยอมมเีพยีงหน่ึงเดยีวเทาน้ัน

คนมอญนั้นเชื่อวา “หากภาษาสูญสิ้น เทากับวา
ชาตมิอญ สญูสิน้ไปดวย” ตลอดจน “การรักษาภาษา คือ
การรักษาชาต”ิ คน มอญในประเทศพมาจงึพยายามรักษาภาษา
และสืบทอด เมื่ออพยพเขามาอยู ในประเทศไทย คนมอญเด็ก ๆ ในชุดประจําชาติมอญ



เมืองมอญนอกจากตอง การเรียนรูภาษาไทยเพื่อประโยชน
ตอการทํางานและใชชวิีต การเรียนภาษามอญกเ็ปนส่ิงจําเปน
เพราะเปนรักษาภาษาและวัฒนธรรมของตน

พอแมของเดก็มอญสวนมากมกัจะใหลูกเรียนภาษาไทย
เพราะมคีวามจาํเปนสําหรับการดาํรงชวิีตในประเทศไทย ในขณะ
เดยีวกนักต็องการใหลูกไดเรียนรูหนงัสือและภาษามอญ เพราะถา
หากจะตองกลับไปถิ่นเดิมของตนจะไดนํากลับไปใช และอีก
ประการหนึง่การรูภาษาและหนงัสือมอญเปนการเรียนรูรากเหงา
ของตวัเอง  และคนมอญคดิอยูตลอดวารัฐบาลพมานัน้ปดกัน้เร่ือง
การศกึษาของมอญ เชน การปดโรงเรียนมอญทีพ่มา เมือ่เขามาอยู
ในประเทศไทยพวกเขาจงึไดรับโอกาสและไมถกูปดกัน้เร่ืองนี้

เดก็ชายซาจซอนอาย ุ๑๐ ป เกดิทีเ่มอืงไทย สวนพอแม
เปนคนมอญบานเมาะเนยีง เมอืงมอญประเทศพมา ปจจบุนัอาศยั
อยูยานชมุชนบางหญาแพรกเลาวา

“...แมบอกผมวาใหเรียนหนงัสือมอญ
ตอนกลับไปที่โนนก็ตองพูดมอญ และไดใช
ภาษามอญ...แตถาเราไมเรียนมอญเลยเราก็
กลายเ ปนคนไทย หรือเปนมอญไทยไปเลย...”7

       ดงันัน้หนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการศกึษาไมวาจะเปนหนวย
งานของรัฐหรือองคกรพฒันาเอกชน ควรจะพฒันาหลักสูตรการ
เรียนการสอนของเดก็ขามชาตใิหตรงตามกลุมชาตพินัธุนาจะเปน
ประโยชนตอการพฒันาทกัษะของเดก็ในการเรียนรูภาษาไทย
และสอดคลองกบัวิถชีวิีตวัฒนธรรมของเดก็ เดก็มอญกค็วรเรียน
รูภาษาและหนงัสือมอญควบคูกบัไปการเรียนภาษาไทย การสอน
ภาษาพมาใหเดก็มอญนอกจากจะไมสอดคลองกบัภาษาทีเ่ดก็ใช
พดูคยุกบัพอแมในชวิีตประจาํวันแลว การสอนภาษาพมายงัเปน
การตอกย้าํวาลูกหลานแรงงานมอญเหลานัน้คอืคนพมา อคตทิาง
ชาตพินัธุตอคาํวา “พมา” กจ็ะยงัคงดาํรงอยูตอไป และเปนสาเหตุ
สําคญัตอการละเมดิสิทธใินดานอ่ืน ๆ  ตามมา
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พระอะเฟาะ: เทพกวีของชาวมอญ
(ตอนที ่๘)

ตอน ผูสืบทอด

  รรณกรรมมอญไมเคยสูญส้ินไปจากโลก ตราบเทาทีค่น
มอญยงัใสใจเรียนรูและใชภาษามอญ แมวา พระอะเฟาะ เทพกวี
ของชาวมอญไดจากไปแลวกวาสองรอยป  แตชือ่เสียงและผลงาน
ของทานก็ยังเปนที่ประจักษ ยังอยูในใจของลูกหลานมอญ
และผูทีส่นใจศกึษาเร่ืองมอญ-พมา วรรณกรรมของทานยงัคงมี
อิทธพิลตอความคดิและ การสรางสรรควรรณกรรมของคนรุนตอ
ๆ มา   เรายงัสามารถหาอานและศกึษาวรรณกรรมของทานไดแม
วามอญจะไมมปีระเทศ หอสมดุแหงชาตขิองไทยและในประเทศ
เมยีนมาร (Myanmar) รวมทัง้ในวัดและชมุชนมอญหลาย ๆ  แหง
ยงัคงอนรัุกษวรรณกรรมของทานไวในใบลาน สมดุขอย และอีก
จาํนวนมากจดัพมิพไวเปนหนงัสือ

เราไมอาจลืมชือ่ พระอะเฟาะ  เชนเดยีวกบัเราไมอาจลืม
ชือ่ พระจนฺทกนฺตะนามภิกข ุ  ซึ่งเปนพระมอญอีกรูปหนึ่งที่
อนรัุกษวรรณกรรมของพระอะเฟาะไวในรูปของการจดัพมิพ

ศาสตราจารย ดร. สุเอ็ด คชเสน ีอดตีนายกสมาคมไทย
รามญั ไดเคยรวบรวมรายชือ่หนงัสือซึง่บางเลมแตงโดยพระอะ
เฟาะ ทัง้ภาษามอญและบาลี รวมทัง้หนงัสือเร่ืองอ่ืน ๆ  แตงโดยกวี
นรินาม และ พระจนทฺกนตฺะนามภิกขุ เปนผูจดัพมิพในโรงพมิพ
ภาษามอญวัดแค และโรงพมิพวัดโมกข เมอืงนครเข่ือนขันธ (พระ
ประแดง) เมือ่ประมาณรอยปกอนไวได ๒๒ เร่ือง และไมนานมา
นีก้ย็งัมผูีสํารวจพบวรรณกรรมภาษามอญและบาลี ซึง่เปนผลงาน
ของพระอะเฟาะและกวีทานอ่ืน ๆ อีกหลายรอยรายการ ทัง้เปน
เร่ืองทีแ่ตงในอาณาจกัรแตกอน และเร่ืองทีแ่ตงในเมอืงไทย

ในบรรดาผูรังสรรควรรณกรรมมอญในเมอืงไทยนั้นคง
ไมมใีครทีไ่มรูจกั หมอคลาย แหงตาํบลเกาะเกร็ด  จงัหวัดนนทบรีุ

ศาสตราจารย ดร. สุเอ็ด คชเสน ียงัไดรวบรวมรายชือ่วรรณกรรม
ทีแ่ตงโดยหมอคลายแหงบานเกาะเกร็ดไดอีก ๑๓ เร่ือง บางเร่ือง
พบตนฉบับแลว หมอคลายคงไดอิทธิพลจากวรรณกรรมของ
พระอะเฟาะดวยนอกเหนอืจากวรรณกรรมไทย  เพราะทานเปน
คนมอญในเมอืงไทย รายชื่อเร่ืองทีห่มอคลายแตงไว เชน นาง
แกนจนัทน, ลูกปลาสลิด, ลูกปลาหมอ, ลูกสาวพญานาค, นาง
มะมวงทอง, ขุนแผนราชา, พญาชางฉัททนัต, ชาละวัน, พรหมทตั,
เมฆะลูกกวาง, พญานกกระทงุ, สุวรรณหงส และ สะวินชยัยะ

การเรียนรูภาษาและวรรณกรรมมอญทัง้โดยมขุปาฐะ
และโดยการอานการเขียน เปนอีกวิธหีนึง่ทีท่กุคนสามารถมสีวน
รวม และยงัแสดงถงึความจริงใจโดยการลงมอืปฏิบตัจิริงของคน
เชือ้สายมอญในเมอืงไทย ทีม่ตีอการอนรัุกษภูมปิญญาของชาติ
และการสืบทอดภาษาของบรรพชนไมใหสูญหายไปจากโลก การ
สืบทอดงานวรรณกรรมของพระอะเฟาะ จงึสามารถทาํได ดวย  ใจ
ขอเพยีง มใีจ มตีาสอง มสีองมอื กส็ามารถทํางานใหญได ที่
เรียกวาเปนงานใหญ กเ็พราะวรรณกรรมของพระอะเฟาะนัน้มี
จาํนวนมากและเปนภาษามอญโบราณ ผูทีไ่มใชเอตะทคัคะทาง
ภาษามอญ จําตองอาศัยคณะบุคคลที่ มี ใจมารวมกัน
ทํางานเปนทีม จึงพอจะดูแลและอนุ รักษงานของทาน
ไวแกคนรุนตอ ๆ  ไปได

เราไมอาจลืมชือ่ หลวงปูอุตตมะ แหงวัดวังกวิเวการาม
จงัหวัดกาญจนบรีุ ทานเปนพระมอญทีม่บีทบาทสําคญัในการสืบ
ทอดภาษาและวรรณกรรมของพระอะเฟาะ ในชวงทีท่านมชีวิีตอยู
ทานไดสนบัสนนุใหจดัการเรียนการสอนภาษามอญ แกลูกหลาน
มอญทีเ่กดิและเติบโตในเมอืงไทย  ทานยงัสนบัสนนุใหจดัพมิพ
วรรณกรรมของพระอะเฟาะไวอีกหลาย ๆ  เร่ือง  ผลพวงจากความ
ตัง้ใจของทาน ทาํใหคนเชือ้สาย มอญในหมูบานวังกะ กาญจนบรีุ
ยงัคงใชภาษามอญ และยงัส่ัง สอนลูกหลานมอญใหรักภาคภูมใิจ
ในวัฒนธรรมของทองถิน่  พรอมกบัรักและภูมใิจในแผนดนิไทย
ที่ตนอาศัย ปจจุบันเด็ก ๆ ในโรงเรียนวัดวังกวิเวการาม ซึ่งมี
นกัเรียนกวาหนึง่พนัคนยงัคงส่ือสารกันดวยภาษามอญ เด็ก ๆ
เหลานีเ้รียนรูหลายภาษา  คอืรูทัง้ภาษามอญซึง่เปนภาษาของพอ

ว



แม รูภาษาไทยซึง่เปนภาษาของประเทศชาต ิและยงัรูภาษาตาง
ประเทศอ่ืน ๆ  เชน ภาษาอังกฤษ และภาษาพมา เปนตน

ตอไปนี ้คอืตวัอยางวรรณกรรมหรือนทิานภาพ ซึง่ นกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม ไดเรียน
รูและรวมกันสืบทอดโดยสรางสรรคไวในรูปของการเขียนและ
การวาด มทีัง้ภาษามอญและภาษาไทยในเลมเดยีวกนั นกัเรียน
กลุม มทีัง้นกัเรียนชายและนกัเรียนหญงิ ไดแก เดก็ชายสดใส, ตนั
ย,ุ สุเทพ, ซนัปอน, สะโดด, วินยั, ชาย, สมชาย ๑, สมชาย ๒,
สมชาย ๓,  ตองรุด, ตาทู, รวมเดก็ชายอีก ๑๒ คน และเดก็หญงิอีก
๑๙ คน ไดแก เดก็หญิงฉวีวรรณ, อรรณา, สุธาทติย, เจนจริา,
กนุตน,ู กาญจนา, ขวัณชนก, สุรดา, นนีมิล, เรณู, ซานตา, สุนจิ,
สุวรรณ,ี เอ, เล็ก, โชวิน, ขวัญใจ, มล และ เนตรนภา เดก็ ๆ กลุม
นีแ้ตงเร่ืองโดยฟงมาจากครูสาวร เสียงทองคาํ ครูมอญคนหนึง่ของ
โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม ซึง่ครูสาวรกฟ็งมาจากพอแม และพอ
แมกฟ็งตอจากคนรุนกอน ๆ  ตอ ๆ  กนัมา  ลองมาอานดผูลงานของ
เดก็ ๆ  กลุมนี ้นทิานเร่ืองนี ้ชือ่ arJubcj|pipje;.tj กระรอกนอยผู
ใจงาม มเีนือ้เร่ืองเปนภาษาไทยและภาษามอญ ดงันี้

arJubcj|pipje;.tj

mWYaKicjet· p:Y¾gipjmWY |pipje;.tjmWY mcjrJubcjm·cjv,tNhj
×W·tor

k.lmWYtCY aeG.|pipje;.tjgL.YssNgHj gW·micjrm[.cjges·mWY
lruihjdM·cjr aK>gHj|pipje;.tjqM.njtuinjr “mudHjlriuhjm·cjer.
muaYd,kuErJubcjkJuer.” ges·gHj “ehaj ehaj ehaj k[.
lpuikjTtjtuY Kep>YaYlJua.auitjr dN.Ym·cjaYelwjhW·mWYr hI
hI” q.jwW·ges·gHjlruiajy.·huJtor

|pipje;.tjgHj q.jwW·hJutuinjr “Kep>YebHjgHj aYBuicjqiucjkuE
kuJer.cj” huJg,tuYBuicjqiucjKep>YkuEges··gHjr

ges··gHj “tcjgu$jbWYmel.njr |pipje;.tjd,ektjarJubcj
×W·mà,lopUsvi aYgW·kelcjrJubcjebHjkuJ” huJgl.njtcjgu$jr

tCYv,pLnj aeG.|pipje;.tjkW.ja.trogHj gW·SuEv.tj
ektjkN’YeÆ.·mWYgz·cC’cjdM·cjr “awjíy.Y mudHjgW·gz·cC’cjdM·cjer.kN’Y
eÆ.· muaYd,kuErJubcjkJuer.” |pipje;.tjgHjqM.njtuinjr kN’YeÆ.·gHj
pLnjelwj “ek.njcC.j±t·aYm·cjshW·mipjr|pipje;.tj” q.jwW·kelcj
lopUsr

p:YaK>wW·ehcj |pipje;.tjgHj “aeG.aYkW.jkL’cjtro$·
aY/HjncjlwjtN,gx’Y×·WdM·cjr ektj$.tN,gx’Y$·viao” hJug,tuY



kuE$.r kN’YeÆ.·elwj “mipjsuitjbWYmel.njrÆ.Y d,ektjrJubcj×W··mà,
hJuvi$,|pipje;.tj aYrJubcjkuEer.cj” q.jwW·kN’YeÆ.·gHjhJutor

×W·k.lmWYtCY |pipje;.tjaeG.gL.YssNgHj kLmWYrpjgW·|pipj
e;.tjgHjr

kLgHjrpj$.|pipje;.tj dkjlwjp:YqMwjtN·SumdHjdN.YdM·cjzku
gHjr “aeG.aYb[ E’dM·cjd,hsuipjr aYgW·sÆr h, h, h,”
q.jwW·kLhJutuinj |pipje;.tjelwjefkjbWYmel.njtuY “hI hI
lPsaYvi aYefkjdM·cjr rJubcjaYvi ehaj ehaj ehaj”
|pipje;.tj  lruiajy.·kerwjker.tjtiunj aiutjdM·cjrJubcjv,
tNhjr

rm[.cj|pipje;.tjlriuajhuJy.·ketwjkerwjker.tj
auitjm·cjrJubcjgHj ges·kuEkN’YeÆ.·t·gW·micja.aiutjr huitjq.jgHjtuY
qWkjgW·rJubcj|pipje;.tjgHj ges·kuEkN’YeÆ.·gHj Kerkja.rJubcj|pipj
e;.tjgHjr

ges·ekcjgW·lwjarJubcj×U|pipje;.tjgHj suipjkL’cjbkj nkuEKMo
zku/·kjsutjmtjkL/>mgHjr

kLezN.jgHjgiel.njtuY “]qy.Ymi giekW·r giekW·r”
lruiajkerY|gipjdoa.mWYael.njDwjr

p:YaKicjgHj kN’YeÆ.·elwjsuipjkL’cjtuY qHjzukjmdkjlwj
|pipje;.tj ×Ut·SugHjr

|pipje;.tjelwjmipjsuitjbWYmel.njtuY “tcjgu$jges·
eku.·kN’YeÆ.·t·bWYmel.njrao” ptW’E×êtCYgHjtuY|pipje;.tjmWY
m·cja.mWYsW·  ker.·ges·eku.·kN’YeÆ.·gHjmipjpj|zipjpjqJufauitjr



กระรอกนอยผู  ใจงาม

นานมาแลว ณ ปาแหงหนึง่ มกีระรอกนอยตวัหนึง่ มนีสัิย
ชอบชวยเหลือผูอ่ืนอยูเปนประจาํ

วันหนึ่งขณะทีก่ระรอกนอยกําลังหาอาหารกินอยูนัน้ก็
ไดยนิเสียงนกตวัหนึง่รองไหอยู กระรอกนอยจงึถามข้ึนวา “เธอ
เปนอะไร จงึรองไห  ฉันจะชวยเธอไดอยางไรบาง” นกนัน้ตอบวา
“ลมพดัแรงเกินไป ทําใหรังของฉันพงัไปหมดแลว ทีอ่ยูของฉัน
ไมมอีีกแลว ฮอื ฮอื ฮอื” นกรองครํ่าครวญ

กระรอกนอยกลาววา “เปนเชนนี้ดอกหรือ ฉันจะชวย
สรางรังใหมใหเธอเองนะ” เมื่อพูดจบแลวก็ชวยกันสรางรังจน
เสร็จเรียบรอย

“ขอบคณุมากนะจะกระรอกนอย ถาเธอตองการความ
ชวยเหลือขอใหบอก ฉันจะไดชวยเธอบาง” นกกลาวขอบคณุอีก
คร้ัง

รุงข้ึนของอีกวัน  ขณะกระรอกนอยเดนิทางอยูนัน้  ไดพบ
แมลิงตวัหนึง่นัง่เศราอยู จงึถามข้ึนวา “โอ...ทาน ทาํไมจงึนัง่เศรา
อยู ทานเปนอะไรหรือ แลวฉันจะชวยอะไรไดบาง?”  แมลิงไดยนิ
กระรอกนอยถามจึงพูดข้ึนวา “ลูกชายฉันไมสบายมากจะ
กระรอกนอย”

ในยามนัน้ กระรอกนอยพดูข้ึนวา “ระหวางเดนิทางมา
ฉันได เกบ็สมนุไพรมาดวย ทานรับสมนุไพรนีไ้ปซ”ิ  พดูจบกย็ืน่
สมนุไพรใหแมลิง แมลิงพดูข้ึนวา “ฉันดใีจยิง่นกั หากเธอตองการ
ความชวยเหลือขอใหบอกมา แลวฉันจะชวยเหลือเตม็ที”่

อยูมาวันหนึง่ ขณะกระรอกนอยกาํลังหาอาหารกนิอยูนัน้
เสือตวัหนึง่จบักระรอกนอยนัน้ได

เสือนัน้จบักระรอกนอยไปผูกไวทีใ่ตตนไม ซึง่เปนทีอ่ยู
อาศยัของตน “ขากาํลังหวิอยูพอด ีขาตอง กนิเจาแน ๆ  ฮา ฮา ฮา”
เสือพดูดงันัน้ กระรอกกลัวยิง่นกั “ ฮอื ฮอื ฮอื อยากนิฉันเลย ฉัน
กลัวมาก ชวยฉันดวย ฮอื ฮอื ฮอื” กระรอกนอยรองครวญคราง
ขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน

เสียงกระรอกนอยรองครํ่าครวญขอความชวยเหลือนัน้
นกกบัแมลิงไดยนิเขา เพือ่จะชวยเหลือกระรอกนอย ทัง้นกและลิง
จงึรีบไปชวยเหลือทนัที

นกทีก่ระรอกนอยไดชวยสรางรังไว พอมาถงึกใ็ชจะงอย
ปากอันแหลมคมจกิลูกตาของเสือทัง้สองขาง

เสือใหญนัน้เจบ็ปวดมาก “โอ... แมจา เจบ็ปวดจริง ๆ”
มนัรองครํ่าครวญ ว่ิงหนไีปสุดชวิีต และไมยอนกลับมาอีกเลย

ในเวลาเดยีวกนันัน้ แมลิงกม็าถงึ  และรีบไปแกเชอืกทีผู่ก
กระรอกนอยไว ออกจากโคนตนไมทนัที

กระรอกนอยดใีจยิง่นกั  “ขอบคณุนกและแมลิงมากนะ
ครับ” ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา กระรอกนอย นก และ แมลิง
กอ็ยูอาศยัรวมกนัอยางมคีวามสุขตลอดมา

“สุเอ็ด คชเสนี”

สเุอ็ด       นาํเหลาหนา รามญั  มุงไป
คช ไลโถมโรมรนั กูรอง
เส โลกตางลมืวนั มอญเกา  ลอืเลือ่ง
นี ลยุคไปอาจปอง ซองกัลป  แมวาย

                                                        “เสียงรามญั”



เด็กกลายเปนงู

    าลคร้ังหนึง่ มเีดก็สองคนอยูกบัพอและแมเล้ียง เมือ่พอ
เขาปาแมเล้ียงกไ็มเอาใจใสเล้ียงดแูตอยางใด  เพยีงแตเอาขาวผสม
น้าํมาแตะ ๆ  ทีริ่มฝปากใหเทานัน้ พอพอกลับมาเดก็ทัง้สองกบ็อก
กบัพอวา

“พอ แมไมเอาอะไรใหเรากนิเลย เอาแตขาวผสมน้าํแตะ
ๆทีป่ากของเราเทานัน้แหละ”

“พีจ่ะรักลูกหรือวาจะรักฉัน”  แมเล้ียงถามพอของเดก็
“ฉันไมรักเขาหรอก และคดิจะเอาไปปลอยไวในปา”
ผูเปนพอพดู ผูเปนพอทาํตามทีเ่ขาพดูจริง ๆ  เขาพาลูกทัง้

สองเขาไปในปา “อยูทีน่ีแ่หละ และเมือ่ปนูขาวมสีีดาํเมือ่ไรพอจะ
กลับมา”

เขาบอกกบัลูกทัง้สอง เดก็ทัง้สองพยายามหาทางกลับ
บานจนได เมือ่ทัง้สองมาถงึบานนัน้เปนเวลาทีพ่อของเขากําลัง
กนิขาวอยูพอด ีทัง้สองจงึเขาไปใตถนุบาน  “ขาวไมสุก” ผูเปนพอ
พดูแลวกโ็ยนขาวลงไปใตถนุ เดก็ทัง้สองกาํลังหวิจงึเกบ็ขาวกนิ  ผู
เปนพอแลเหน็จงึเรียกข้ึนไปบนบาน แลวเอาขาวใหกนิ พออ่ิมแลว
กใ็ชทัง้สองไปตกัน้าํและผลักทัง้สองลงไปในบอ แตเดก็ทัง้สองก็
พยายามทาํกระไดปนข้ึนมาจนได เด็กทั้งสองจงึปรึกษากนัวา
“พอทิง้เราแลว เราไมรูจะไปทางไหน”

ทัง้สองเดนิเร่ือยเปอยไป จนในทีสุ่ดมาถึงบานของบลูิ
จงึพากนัเขาไป แลวเอาน้ํามนัมาทากระไดไว เมือ่บลูิกกลับมา
หลอนไดพดูวา “ฉันไดกล่ินมนษุย” หลอนไดมองดใูตถนุ หาตาม
บริเวณใกลเคียงเมื่อไมเห็นก็ข้ึนกระไดบาน แตขณะที่กาวข้ึน
ไปนัน้เองหลอนก็ล่ืนลมลงแขนหกั หลอนไดไปหาชางเหล็ก ให
ชางเหล็กเอาฆอนต ีเพือ่จะใหแขนดดีงัเดมิ แตเมือ่ชางเหล็กเอา
ฆอนตี หลอนทนไมไหวขาดใจตาย สองพี่นองไดทําขนมขาย
เมือ่นองสาวเอาขนมไปขาย พีช่ายกอ็ยูคนเดยีว  นางนาคาไดมาหา

และขอน้าํสม เขากบ็อกวานองสาวกําลังไปเอามา เมือ่นางนาคา
กลับไปแลว เขาจงึไปดใูนไหน้าํสมกพ็บไขของนางนาคาสาม ฟอง
เขาจัดแจงตมไข เมื่อสุกแลวก็พูดวา “ลูกคร่ึงสําหรับนอง อีก
ลูกคร่ึงของฉันกนิเอง”  แตนกึไปอีกทจีงึพดูวา

“ใหนองลูกหนึง่ อีกสองลูกคร่ึงของฉันกนิ” แตแลวใน
ทีสุ่ดเขากเ็ปล่ียนใจ

“ฉันจะไมเก็บไวใหนองละ กินทั้งหมดเลยดีกวา” พูด
แลวเขากก็นิไขหมดทัง้สามฟอง พอกนิหมดแลวเขากก็ลายเปนงู
เมือ่นองสาวกลับมากร็องเรียก

“พีจ่า ชวยรับกระจาดทเีถอะ”
“วางไวนัน่แหละ” พีช่ายกลายเปนงรูองบอก
นองสาวเดนิเขามาในครัว เมื่อมองเหน็พี่ชายก็รองไห

หลังจากนัน้อีกสองสามวันพี่ชายก็พดูข้ึนวา “นองทิ้งพี่ไปเถอะ
ถานองไมไปพษิของพีอ่าจจะทาํใหนองตายได”

นองสาวจงึเอาถวยเงนิวางบนหวังพูีช่าย แลวกป็ลอยให
เล้ือยไป เมือ่งเูล้ือยไปแลวหลอนกร็องไห

ขณะนัน้มชีายรางใหญ คนหนึง่ข่ีชางผานมาทางนัน้ และ
รองตะโกนวา “หนหูลีกไป  ชางจะเหยยีบเอา” แตเมือ่ชายผูนัน้แล
เหน็หลอนรองไห เขาจงึลงจากชาง แลวถามวา

“เกดิอะไรข้ึนรึถงึไดรองไห”
“พีช่ายของหนกูลายเปนงจูะ”   หลอนตอบ
“ ถาแมหนตูองการพีช่าย ฉันจะเคาะไมวิเศษนีเ้รียกมา

ให” พดูแลวเขากเ็อาไมวิเศษเคาะกบัพืน้ดนิ งกูเ็ล้ือยมา
“นีใ่ชไหมละ” เขาถาม
“ไมใชหรอก” หลอนตอบ
ชายผูนั้นจึงเคาะไมอีกคร้ังหนึ่ง งูก็เล้ือยออกมาอีก

หลายตวั
“นีใ่ชไหมละ” เขาถามพลางชีไ้ปทีห่วังเูหลานัน้
“นัน่แหละตวัทีม่ถีวยเงนินัน่แหละ พีช่ายของฉัน” หลอน

ตอบ ชายผู นั้ นจึ งเอาไม วิ เศษเคาะที่ งู
งตูวันัน้กก็ลายเปนคนตามเดมิ

  ตอมาจากนั้นพีช่ายและนองสาวก็ข้ึนชางไปดวยกัน
ตอมาไดแยกยายกนัไปอยูคนละเมอืง และเมือ่นองสาวไดทราบ
ขาววาพีช่ายของหลอนตาย หลอนกม็าเผาศพและกระโดดเขากอง
ไฟตายไปดวย
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mCÕEra oíííííí
keÈ.ek.ed· ek.njgek.·rm[.cjmnjt· suipjkLÕcj

aKicjgW·pãpÌgLiÕkjgL.Y per.wcjmnjÇÕcjqDuJquwÀBumjmWYw> pLnjr´
p:YkNpjdË>·et· K[êptuinjT½,lwjkuE pRUwcjÇÕcjquwÀBumj eKtj
dutiytuY kNpj$·mà, SkjK[ê$.kuEpRUwcjÇÕcjqDuJeKtj
ttiypLnjr´

×UkuEÇÕcjqDuJeKtjdutiyet· qMicjdIGr.z. huitj×U
×·WkuEpercjSuEgbepÌbÐÕikjpN.njn.n.tuY rnjtM·kuEek.njgkU ÇÕcj
gW·bL,BY gL.YdN.YpÐnjÇÕcjtMigHj gW·SuEektjdN.YÇÕcjquwÀBumj e}t·
pTmkuipjkL.et·tuY ef[·qÒÕtjqW.tjTpjpÐnjÇÕcjtMi bWYmKuicj
kLÕikj p:Y/uitj AD 830 gHjr´ ÇÕcjwW· ×·WkuEbNtjb½tj esHjkuEkWpj
buJ\pcjÇÕcjnnjekW·ekW·r´ ÇÕcjwW· mNÕ·zmLicj bM·kjkuEpluitj 2150
htj qLÕcjk[.kuEqMwjk[. mNÕ·zmLicj 3500 htj suEdN.lwj
kM.cjlpãqMwjk[.pnjTpj lpãqLÕcjk[./>Tpj quJkuEdpjducj
pN.nj mcjlwjzM.pjduihj zM.pjp>cj]tcjr´ lpãbM·kjgHj dN.lwjduE
qLÕcj 350 htj lpãpluitjgHj /IlWIlwjquJk[.· quJkuE

lebcjzln.n.r´ nnjqMicjdIGr.z.wW·mNÕ·qLY/uitj mqunjkLmj
}toesH.j 560 htjdHjer.cj´

r·cjektjkuEak.Yar.buJtim·cjlMÕhjkuJ r·cjkuEbuJ\pcj
pÐnjlwj;ÕcjkuJ qMicjwW· ;Õihjekkjp:Yar.mcjmWYesdN.;ÕcjekW·
ekW·r´ lP.jbM·kjdHjduE lP.jpLÕitjdHj/I qLÕcjk[.kuEqMwjk[. pKuicj
lwjkM.cj ÇÕcjmnjbdÌbdÌt·gHjelwj dHjÇÕcjdpjkcjauitjr´ qMicjwW·p:Y
AD 853 gHjsutisoa.qWwjtuY ek.njqMicjmNÕ·qiwir.z. eku.·
gNk[.jqud¯edwI Skjpuicja.nnjpLnjr´ lkjTkjwW· bM.t·
sqJektjÇÕcjmnjlPãlÐêet· mNÕ·yMÕ k[·kjeqwj qcjmnj
(rmnjqcj) tuY lWIdM·cj\dhtjr´ ×UgHj bM.t· qJektjbk.·
×UtYp[êt·tuY puicj|pIlwjr´ aKicjgHjbM.t· eRHjeqHjdM·cjKMIayIk[I
t·r´ KMIayIk[It·gHj dHjdM·cjk:ÕipjqÒÕipjezN.jbM.p:YÇÕcjbk.·gHjr´ aKicjgHj
mnjt·elwj d,pKu icjdM ·c jpercjp N.njzkulPãqMwjwj$·tuY
hW·gW·sW·a.RuJqPgRulPãÇÕcjlÐêlÐêet·r qMicjwW· p:Yq.qn. 1402
(AD 858) gW·a.yukj 40 dHjqMicjtuYp:Y (AD 870) a.yukj
52 gHj soa.qWwjpLnjr´

×UgHjxdkr.z. gW·a.yukj 39 qN.· Skjpuicjnnj
kugNk[.jk.emz.p:.edwItuY quJhW·etMcjtMhjp:YwcjmWYq.j
p:Yq.qn. 1429 (AD 885) suipja.yukj 54 gHj Tpjsoa.
qWwjpLnj́

×UgHjtuY qMicjv.tkr.z. eku.·gNk[.jv.tik.
edwI TpjmcjmYWa.ti;.jpLnjr´ lkjTkjqMicjwW· /uinjrsuipjaKicj
ptuinjq·g>yn.mr×ukjkuEsHjpiw>kuJelwj huitj×Ur, a.$.skj
quwÀBumj percjÇÕcjkW.njhW·/uihj}qiÕhjtuY qMicjkuJquJkuE
ek.njv,ÇÕcjkW.njqDuJgmLÕicj d,pek.·ezW.·m d,peÈwjpeÈtj

dM·cj\dhtjpN.njr´ qMicjwW·p:Y
q.qn. 1429 qN.· gW·
a.yukj 63 qN.· kÐÕEdHj
qMicjpkcjrcjÇÕcjsHjTpHjqN.·
tuY p:Yq.qn. 1446 AD
902 gW·a.yukj 80 gHjsoa.
qWwjr´

p:YqN.·gHjpLnj qMicjqiri
m.eq.kr.z. (t)
eku.·gNk[.jrm?.q.redwI
Tpjpuicjnnjp:Ya.yukj 47
qN.·gHjtuY suipja.yukj 71
qN.·gHjTpjsoa.qWwjpLnjr´

mWYaSkjDwj qMicj
mh.sitÐr.z. eku.·



gNk[.j qusitÐedwI pkcjrcj
ÇÕcj 33 qN.·tuY aK>mgW·
a.yukj 69 qN.· gHjsoa.
qWwjpLnjtuY p:YqN.·gHjpLnj qMicj
b×Ȭrr.z. eku.·gNk[.jb×Ȭ
wtIedwI TpjpÒcjrcjnnjpWÕicj
mWYqN.·tuY p:Yq.qN. 1504
gW·a.yukj 51 gHjsutia.
pLnjr´

×UgH jqMicjzyqumn
r.z. eku.·gNk[.jqumn
edwI Tpjtuinjnnj p:Y AD 960
gHjmWYw>pLnjr´ lkjTkjqMicjwW·
g·cjqÒ.el.nj]qnj percj
;ÕcjkW.njelwj/uihj}qÕihjtuinj
× Uku ip jkL.et· ektj
aSkj kuEmnj;ÕcjbM·kj;ÕcjdW>rwtI ekL.·s:a.kLÕcjv,qÒ·percj
q.qN.elwjtotkjr.YS.Ytuinjr´ qMicjwW·q.qN. 1523
gW·a.yukj 34 dHjqMicj puicj;Õcj 19 qN.· gW·a.yukj 53 p:Y
q.qN. 1523 gHjsoa.qWwjpLnjr´

p:YqN.·gHjpLnj qMicjyub×̄r.z.gW·a.yukj 54qN.·gHjtuinj
nnjeku.·gNk[.jDnedwItuY pÒcjrcj;Õcj 16 qN.·p:Yq.qN. 1539
suipja.yukj 70 gHjTpjsoa.qWwjpLnjr´

×UgHjpLnjqMicja.siÀkr.z.eku.·gNk[.jqumnedwI
tuinjnnjp:YqN.·gHjpLnjr qMicjwW·suipjawYb[ÕmHgW·dHjqMicjtuY percj bhuqut
puicj;Õcj;ÕikjepcjtokuJr qMicjwW·elwjpiucjgW·nnjpWÕicj 17 qN.· p:Y
q.qN. 1556 siupja.yukj 80 gHj TpjtuYsoa. qWwjpLnjr´

×UgHj qMicjxdi×ìr.z. eku.·gNk[.jrtnml.edwI
SkjpkcjrcjÇÕcjpLnjr´  p:YÇÕcjbM·kjdW>rwtIet· kÐÕEdHjpN.njezN.j
eku.·e]k.·t·r´ qMicjKemnj ¤¤e]k.·õõ mNÕ·yMÕ pTmqUriyw>rj
m.nj rpjlwjw>dhi×¡ê lupjbÐÕikjÇÕcjlwpUrI mdHjr.z#.nIÇÕcj
dW>rwtIrâ p:Yq.qN. (1576) qN.· (AD 1022) gHj qMicjqUri
yw>rjm.nj qJektjÇÕcjlwpUrItuY pluJpl.jekL·ButjB.
estIhW·ea.njr´ k[.jwrpTmmnjt· ptnjlwjgHjelwj e;·|p·cj
lH.YeT.·eynjqN.cjKemnj dHja.buJ\pcjhi×¡êv·cjv·cj$Jr´
p:Yk.lÇÕcjlwpUrIluJtuY ek.njqMicj|bon.Yv,dW>rwtI |p·cjtuinj
a.bdÌzcjm.Y (emHcjzr,) tuY ptnjÇÕcjtMih.riBuXZypLnj´
dpjpN.nj Kemnjt· kLÕcjbtuikjkuJelwjzM.pjbtuikjehcjd,
kelcjsoa.r´ qMicj¿kr.zj|bomnj ¤¤sm?edwIõõ qPtuicjKItuY
suEdN.ÇÕcjkW.njzku´ gkUzku´ B.q.zku´ q.qn.zku

nkuEqtÐib[tÐimezN.jrâ
p:Yk.lÇÕcjdW>rwtIRuq·cjm·cjgHj mH.eTrj arh·

(Dm?dQIøelwjg,) kelcjsokLÕcjÇÕcjqDuJtuY pdtor´ aKicjgHj
p:YÇÕcjbk.·et· bM.t·lWI/·cj\dhtjpWiÕcj (200) qN.·gHj }k·cj
mCÕihjtiunj /uitjeTkj}kÕikjr´ mH.eTrjarh·suitjlupjskuE
ÇÕcjbk.·r´ Sg,gHj percjap:Ynnjbk.·elwj hW·vicj wtjkuJ́
huitjgHjr mH.eTrjarh· mcjdM·cjaKicjbtnjq.qn.r´ mWYq.j
pLnj huitj×UÇÕcjdW>rwtIesHja.qMwjtYe]k.·t·tuY aKicjhW·RuY
e]k.·t·kLÕcjK:iÕkjgRuikjr,k,qDuJm.njrâ qMicjxdi×ìr.z.kuJ́
qMicjtiQ (beg>) kuJ sW·qtikuEpN.nje]k.·bWYmezN.jkuE\zhtj
râ dM.nêa.RuJezN.jm·cjlP.je]k.·tuY lP.jbM. t·gHj wuitjsm·cjr´
duEkuEtCY$·mnjt· q·qyhW·mWYlÐêbk.· ekW·ekW·$J´ bM.t·
g Z·ektjdN.Yp[êt·vIq.kLÕcj mnjkuEbM.elwj \pqN.hW·mWYv,
RuJbcjaY aYRuJbcjv, DrjqgáhhW·puitjqkutjehcjmnjt·eTcjâ

qMicjwW· p:Yq.qn. (1556) qN.· (AD 1012) K>mgW·
a.yukj 35 qN.·gHj kÐÕEdHjqMicj́  pkcjrcjÇÕcj 21 qN.·tuY p:Y
q.qn. (1575) qN.· (AD 1031) K>mgW·a.yukj 60
qN.·gHj soa.qWwjrâ

sMIbhja.kNpjgtet·

ประเพณีปลอยปลาในเทศกาลสงกรานตของชาวมอญ วัดโปรดเกษเชษฐาราม พระประแดง



qWpjlP·

 BwmNihjdjH;.· TYu]k.njkemL.nj
 tCYet·tM,tiunj pÐ·×Ugy,\phj
 kLhjdN.Ytikj TNikjdN.Ys
 ekL.njkemL.njpLnj tnjsiupjqwjtCY
 e;.cj/iutjk.y pL,ziucjpL,tY
 tikjqWkjzUdJu a.rJu\p,z,
 qLicjtYutikjlP· tM·mnja.kLÕcj
 SEuv.tjaJ¾gicj priucjKiuhjgW·micj
 lhicjp:Ymnj ev.njkLÕcjvIq.
 hiutjDwjq.mgàI hW·qCIr·cjv·cjqN
 mnjmnjtJkL, pL,tYt·cj|gY
 rJubcjv,qÒ· tM·mnjdjHkLÕcj
 hW·qrucjddiukj h·cj\p.jrJubcj â

 mnjkEumnjpLnj tnjkLÕcjdjHmWY
 mnjsjHlCJkiutj siutjdjHmnjmWY
 ev.njkLÕcjgW·;Õcj hJukLÕcjqJuaerwj
 likjptj×W·gjH K[êbjHd,kLÕcj
 qJuaKiukjkN. T½,kL.hW·gW
 gkUtNhjtJ¾zihj giuhjmnjefkjaiutj
 siutjD>tjS.njgkU gLiÕcjtop:Ymnj
 ywjdjHqWkjgkU K[iÕtjtohW·gWicj
 gkUtNhjkLÕcjp:EÕ b[EÕtoSJv,
 SEumnjefkjgM·kj g·kjto¾gihjhMY
 mnjS.njgkU hW·×HoSJv,
 mnjkEumnjkL. vIq.djHmWY

 ek.ed·hJu¾gicj gWicjgLiÕcjv,qÒ·
 tM·v,aYmnj ekL.nja.lPed·>
 mnjpOu/>;Õcj kLÕcjSEuv,qÒ·
 m.jmWYesWkjh. tCY|pYmnjhJu
 ekL.njtiunjqÚcj bnjk·t·cjtY
 erjHeqjHzuz b.lp Oumnj
 mipjsiutjgLiÕcjel.nj mnjpOuek.·kel.·
 hiutj\p,kLÕcjl· tM·mnjtJm·cj
 />kL·qN.·\pcj ]kcja.]kcjkLÕcj
 ducjtlucjgkUmnj p:Yti;.jeq· â

 cCÕhjktEu efkjgM·kj
 djH;.·vih. mnj/>djHmWY
 eqC.YkEugL·cjtro djHa.m.njh.
 tCY$·SEur mnjqJu;Õcj/>
 kL.gjHgW·SEu p:Ym.jmWYesWkj
 ev.nj]kpjtiunjr tiucjpÒornjtM·
 mWYtCYsiupjehcj bWYetMcj;Õcj/iupj
 ]kpjtiunja.riuhjtCY hW·eqC.Yrmnj
 swjvIq.ehcj bWYetMcjd,×W·
 v,tNhjhJuplJu vimnjlPklcj
 pcjptiunjqMicj p:YqNicjr.mð. â



   ตคิําสอนเปนคําส่ังสอนที่ผูเฒาผูแกในแตละทองถิ่น
ไดยึ ดถือเปนแนวทางประพฤติปฏิบั ติ ในชี วิตประจําวัน
และสอนลูกสอนหลานใหดํารงตนในทางที่ถูกตองตามจารีต
ประเพณีของบรรพชน คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดที่เปน
ประโยชน สะทอนใหเหน็ถงึคตคิวามเชือ่ ระบบความคดิ และวิถี
ชีวิตของกลุมชน ประยกุตใชไดกับทกุยุคทุกสมยั

zutjqkY hW·|pY×UzutjezN.j
(จดุซะกัว เฮอะปรัฺวหนฺูจุดแจ็ะโหนฺก)

คําศพัท zutjqkY (จุดซะกัว) - กระดูกสีขาง
hW· (เฮอะ) - ไม
|pY (ปฺรัว) -ดี, ประเสริฐ
×U (หฺนู) - กวา,จาก
zutjezN.j (จุดแจ็ะโหนฺก) -กระดูกสันหลัง

ความหมาย   กระดูกสีขางไมดีไปกวากระดูกสันหลัง
กระดกูสีขางจะอยูบริเวณขางทัง้สองของรางกายถดัรักแร

ลงมาถึงสะเอว กระดูกสันหลังเปนกระดูกที่อยูในแนวกึ่งกลาง
ทางดานหลังของลําตัว เปนแกนของรางกาย มลัีกษณะเปนขอ
ๆ ตอกนัเปนแนวตัง้แตบริเวณคอตอจนถงึ บริเวณดานหลังของ
ทวารหนกั ทําหนาทีป่องกนัอันตรายใหแกไขสันหลัง สํานวนนีใ้ช
ในเชงิเปรียบเทยีบวา คนอ่ืนทีใ่หการอุปถมัภค้าํช ู มอบหมายให
ทําหนาที่การงาน หรือใหอะไรแกเราก็ดวยหวังส่ิงตอบแทน แต
การชวยเหลือและเอ้ืออาทรของญาตพิีน่อง  เกดิจากสายใยแหง
ความสัมพนัธทีเ่นือ่งมาแตสายโลหติใหดวยความบริสุทธิใ์จ ไม
หวังส่ิงตอบแทน ไรส่ิงแอบแฝง คลายสํานวนที่วา “ข้ีดีกวาไส”

zN,kL.kto zN,tro/iuhj
(แจะ็แหนฺ็ะฮกฺลากะตาว แจะ็แหนะ็ตะราวเบาะฮ)

คําศพัท zN, (แจ็ะแหฺน็ะฮ) - ชนะ
kL. (กฺลา) - กอน

kto (กะตาว) -รอน
tro (ตะราว) - หลัง, ทีหลัง
/iuhj (เบาะฮ) - เย็น, สบาย

ความหมาย   ชนะกอนรอนใจ ชนะทีหลังสบายใจ
การชนะคือการทําใหอีกฝายพายแพ  ฝายที่แพก็ยอม

จะหากลวิธีหรือวิธีการที่จะเอาชนะคืน เปนสํานวนคําสอนวา
การเอาชนะกัน เปนการสรางความเดือดรอนใหแกตนในภาย
หลัง เพราะตองคอยระวังเดือดรอนใจหวาดระแวงกลัวผูแพจะ
ทําคนือยูตลอดเวลา สวนผูทีเ่อาชนะไดภายหลัง  กจ็ะมวิีธกีารที่
จะเอาชนะคนืและวิธกีารที่จะปองกันตนเองจากความพายแพ
อีก เพราะไดประสบการณและเรียนรูวิธีการเอาชนะมาแลว
คลายสํานวนวา “หัวเราะทหีลังดังกวา”

ezN.jgunjpucj qLÕcjgunj;.j
(แจะ็โหนฺกกุนเปญง ซะเลิญงกุนดากจ)

คําศัพท   ezN.j (แจ็ะโหฺนก) - โต, ใหญ
gunj (กุน) - เพราะ, คุณ
pucj (เปญง) -ขาว
qLÕcj (ซะเลิญง) - สูง
;.j (ดากจ) - น้ํา

ความหมาย เติบโตเพราะขาว สูงเพราะน้ํา
การที่มนุษย เจริญเติบโตข้ึนมาไดก็เพราะมีอาหารไป

บํารุงเล้ียงสวนของอวัยวะตาง ๆ เปนสํานวนใชในเชิงเปรียบ
เทยีบวา   คนทีร่างกายเติบใหญหรือเปนผูใหญข้ึนมาไดกสั็กแต
วามอีาหารและน้ําไปบํารุงเล้ียงสวนตาง ๆ  ของรางกาย แตไมมี
ความรูสึกนกึคดิชัว่ด ี แยกแยะความผิดถกูไมออก ขาดความรับ
ผิดชอบ ทั้งแกตนเองและคนรอบขาง ตลอดจนตอสังคม เจริญ
เตบิโตเพยีงรางกาย แตไรสมอง และคณุธรรม คลายสํานวนไทย
วา “แกเพราะกินขาว เฒาเพราะอยูนาน”

¾zicjelwjd,a. q.elwjhW·g·cjhJu
(สาวงเลแต็ะฮอา ซาเลเฮอะกองฮาวม)

คําศัพท   ¾zicj (สาวง) -หนัก
elwj (เล) - ก็

ค



d, (แต็ะฮ) -ตอง
a. (อา) - ไป
q. (ซา) - เบา
hW· (เฮอะ) - ไม
g·cj (กอง) - กลา
hJu (ฮาวม) - พูด (ปริปาก)

ความหมาย   หนักก็ตองไป เบาก็ไมกลาพูด
สํานวนนี้ เปนการสะทอนความรู สึกของคนที่อยู ใน

สถานภาพดอยกวา หรืออยูใตบงัคับบญัชา อยูในสภาพจาํยอม
และตองอดทน ไมสามารถที่จะตอรองหรือปริปากขออะไรได
ตองกมหนารับชะตากรรมสถานเดียว ภาระหนาที่จะหนกัหนา
สาหัสเพียงใดก็ไมสิทธิที่จะปฏิเสธและหลีกเล่ียงไดเลย เขา
ตําราที่วา “หนักก็ตองเอา เบาก็ตองสู”

v,g,v,Kiuhj aYg,aYKiuhj
(แหญฺ็ะฮแกะ็ฮแหฺญะ็เคาะฮ อัวแกะ็อัวเคาะฮ)

คําศัพท   v, (แหฺญ็ะฮ) - เขา, คนอ่ืน
g, (แก็ะฮ) - พูด, วา
Kiuhj (เคาะฮ) -ดี
aY (อัว) - เรา

ความหมาย   เขาวาเขาด ีเราวาเราด ี
เปนคติคําสอนวา คนเรามักยึดเอาตนเองเปนศูนย

กลางแหงความถกูตอง คดิเขาขางตนเองเสมอวา ส่ิงทีต่นคดิ ส่ิง
ทีต่นทํา และ วิธกีารของตนเทานัน้ทีถ่กูตอง  ไมเหน็ดวยกับการ
คิด การทํา และวิธีการของคนอ่ืน แมจะเปนส่ิงที่ถูกตองก็ตาม
ไมยอมรับความคดิเหน็ของผูอ่ืน ประเภทตางคนตางถอืดกีนั ไม
ยอมรับกัน จัดจานพอ ๆ กัน

v,sicjsicjkJu sicjv·cjkMIqCi
(แหญฺ็ะฮเจิงญเจงิญกาวม เจงิญหญฺองกะมอวยฮ็อวย)

คําศัพท   v, (แหฺญ็ะฮ) - เขา, คนอ่ืน
sicj (เจิงญ) - ชาง, หลังคา
kJu (กาวม) -บาง
v·cj (หฺญอง) - เหมือน, อยาง

kMIqCi (กะมอวยฮ็อวย) - หลังคาบาน

ความหมาย   เขาวาชางชางบาง ชางอยางหลังคาบาน
คาํวา เจงิญ ในภาษามอญม ี๒ ความหมาย คอื ทีห่มาย

ถงึ ชาง อยางหนึง่ กบัทีห่มายถงึหลังคาอยางหนึง่ สํานวนนีใ้ชใน
เชงิเปรียบเทยีบคนทีไ่มเปนตวัของตวัเอง ไมมคีวามคดิเปนของ
ตัวเอง เขาวาอยางไร คิดอยางไร ก็วาตามเขา คิดตามเขาไป
ขาดความเชือ่มั่นในตนเอง

;ÕnjdjHpucj ¾zcjdjHpelcj
(ดนุเตาะฮเปญง เสิญงเตาะฮปะลอวญ)

คําศัพท   ;Õnj (ดุน) - หุง
djH (เตาะฮ) - เปน
pucj (เปญง) -ขาวสุก
¾zcj (เสิญง) - นึ่ง
pelcj (ปะลอวญ) - ขาวเหนียว

ความหมาย   หุงเปนขาวสุก นึ่งเปนขาวเหนี่ยว
เปนสํานวนวา การกระทาํแตละอยางแมจะใชวัสดใุกล

เคยีงกนั แตกจ็ะมวิีธกีารทําแตกตางกนั ใชเปรียบเทยีบวา การที่
จะลงมือทําอะไรสักอยาง จะตองทําความเขาใจกับส่ิงนั้นเสีย
กอน มฉิะนั้นจะเกดิความผิดพลาดข้ึนได



“หมอสุเอ็ด”
  หรับคนมอญในเมอืงไทย คงจะมีเพียงไมกีค่น

เทาน้ัน ท่ีไมรูจกั “หมอสเุอ็ด” แมแตมอญเมอืงมอญ เมือ่ได
พบหมอสุเอ็ด ตางก็ใหความเคารพนบไหวในฐานะวงศ
สีนํ้าเงินของรามัญ “หมอสุเอ็ด” หรือ ศาสตราจารย
เกยีรตคุิณ นายแพทย สเุอ็ด คชเสนี อดตีอาจารยแพทยแหง
คณะแพทยศาสตร ศริิราช พยาบาล ผูซ่ึง ณ วนัน้ี ไดจากไป
อยางตลอดกาล    หมอสุเอ็ดสืบเชือ้สายโดยตรงมา จากเจาพระ

ยามหาโยธา
หรือ “พระ
ยาเจง” เจา
เมอืงเตริน ผู
ซึ่งเปนกบฏ
ตอพมา ทีใ่น
คร้ังนั้นหาก
ลมลางพมา
ได สํ า เ ร็ จ
พระยาเจงก็
จะได เป น
กษัตริยแหง
กรุงหงสาวดี
แตเมื่ อการ

กบฏไมสําเร็จ พระยาเจงจงึพาไพรพลมอญมาพึง่พระเจากรุงธนบรีุ
โดยตั้งบาน เรือนอยูที่ปากเกร็ด และเปนผูสรางวัดเชิงทา

ที่ตําบลบางตลาด รวมทั้ งเจาพระยามหาโยธา (ทอเรียะ)
บุตรชายของพระยาเจ งก็ ได  สรางวัดเกาะพญาเจ ง
(วัดเกาะบางพูด) อุทิศใหบิดาไวที่ ตําบลบาง พูดอีกดวย
ดังนั้นยานปากเกร็ดจึงเปนยานตนกําเนิดของสกุล คชเสนี
สกลุของหมอสุเอ็ด

เปนที่รับรูกันทัว่ไปวา หมอสุเอ็ดเปนผูที่อุทิศตนใหกบั
การรักษาและสืบทอดความเปนมอญอยางเขมแข็ง ดงัทีม่ผูีกลาว
ไวในหนงัสือทีร่ะลึกอายคุรบ ๘๐ ป ของหมอสุเอ็ดวา “คณุหมอมี
ความสามารถพิเศษทางดนตรีและนาฏศิลปในแบบฉบับของ
มอญ อันเปนเชือ้สายเดมิของทาน นอกจากนีท้านยงัพดู อาน เขียน
ภาษามอญไดอีกดวย ทานชอบทีจ่ะคนควาเกีย่วกบัประวัตศิาสตร
มอญ ทัง้ในประเทศไทย และในดนิแดนทีเ่คยเปนประเทศมอญมา
กอน...” (น.๑๓๔) นอกจากนี ้“ไมวาชมุชนมอญใดบานมอญที ่ไหน
วัดมอญที่มีงานบุญงานกุศล คุณหมอไดไปรวมแสดงมุทิตา
จติมไิดขาด ยกตวัอยางเชนงานศพพระครูวิสุทธบิด ีเจาอาวาสวัด
คงคาราม อําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบรีุ คณุหมอสุเอ็ดแสดงการ
รายรําศิลปะของมอญดวยตัวเอง หรือที่ วัดปรมัยยิกาวาส
เกาะเกร็ด นนทบรีุ คณุหมอสุเอ็ดกไ็ปรําสามหาบถวาย...” (น. ๘๕)

นั่นคือ
บทบาทของ
หมอสุ เ อ็ ด
ในฐานะบคุคล
แตส่ิงที่ดูจะ
สําคญัยิง่กวา
การมบีทบาท
ดงักลาวกค็อื
บทบาทการ
ขั บเค ล่ื อน
และธํารงรัก
ษาความเปน
มอญผานสมา
คมไทยรามญั
ทีห่มอสุเอ็ด ดาํรงตาํแหนง นายกสมาคม ยาวนานกวา ๓๐ ป โดยที่
“ตลอดเวลาที ่เปนนายกสมาคมฯ ทานไดทําคณุประโยชนใหแก

สํา

ภาพวาดเจาพระยามหาโยธา (เจง ภาพถายศาสตราจารยนายแพทยสุเอ็ด คชเสนี



ชาวไทยเชือ้สายมอญนานบัประการ โดยเฉพาะอยางยิง่ในเร่ือง
วัฒนธรรมประเพณี ชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอยูทั่วไปของ
ประเทศไทยราว ๓๔ จังหวัด ไดมโีอกาสมาพบปะสังสรรค และ
ทาํกจิกรรมรวมกนัอยูเสมอ...” (น. ๑๓๔) และการทีค่นมอญไดมี
กจิกรรมรวมกนัอยูเสมอนีเ่อง ทีท่ําใหความเปนมอญยงัไมเลือน
หายไป

ความทีห่มอสุเอ็ดสืบเชือ้สายมาจากพระยาเจง ผูซึง่นาจะ
ไดเปนเจาเมอืงมอญหากลมพมาลงได จงึมคีนมอญจาํนวนไมนอย
ทีเ่หน็วาหมอสุเอ็ดคอืเจาเมอืงมอญคนสุดทายทีย่งัเหลืออยู การ
จากไปของหมอสุเอ็ดจึงเสมือนดั่งการสูญส้ินวงศมอญอยาง
สมบรูณ ดวยเหตทุีห่มอสุเอ็ดทานครองตนเปนโสดมาโดยตลอด
รวมทัง้พีน่องสายตรงฝายชายของหมอสุเอ็ดกไ็มมทีายาทฝายชาย
สืบสกลุ (และทํานุบํารุงความเปนมอญ) อยางไรกด็ ีการส้ินวงศ
มอญในคร้ังนีก้ค็งเปนเพยีงการส้ินในเชงิสัญลักษณ ส่ิงทีสํ่าคญั
กวานัน้กค็อื การจากไปของหมอสุเอ็ด คือการจากไปของกําลัง
สําคัญที่ทําหนาที่ธํารงรักษาความเปนมอญอยางเขมแข็งมา
โดยตลอด

ในวันนี ้วัดเชงิทา และวัดเกาะพญาเจง ทีบ่รรพบรุุษมอญ
ของหมอสุเอ็ดไดสรางไวตัง้แตคร้ังกอนยงัคงอยู แตการคงอยูของ
วัดไมไดเปนเคร่ืองยนืยนัวาความเปนมอญจะคงอยูคูกนัตอไปได
ส่ิงหนึง่ทีห่มอสุเอ็ดกงัวลและไดเขียนไวในบทความเร่ือง “วัฒน
ธรรมและประเพณมีอญ” กค็อืเร่ืองทีว่า

“ความนยิมในการปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนยีมประเพณี
ตาง ๆ  ของมอญมนีอยลงเปนลําดบั ซึง่คงจะตองโทษวาเปนเพราะ
สังคมเศรษฐกจิทีเ่ปล่ียนแปลงไป รวมทัง้ปญหาการศกึษาของชน
สมัยใหมที่เห็นวาส่ิงเหลานี้เปนของลาสมัยและปราศจากคุณ
ประโยชน...” และความกงัวลดงักลาวกก็ําลังเกดิข้ึนอยูรอบ ๆ  วัด
เชงิทา และ วัดเกาะพญาเจงแหงปากเกร็ด สถานทีซ่ึง่เปนตน
กําเนดิของหมอสุเอ็ดและสกลุคชเสนี

ดังน้ีแลว การจากไปของหมอสุเอ็ดจึงทําใหเกิด
คําถาม ขึน้วา คนมอญในเมอืงไทยจะแสวงหากาํลงัสําคัญ
เพือ่ท่ีจะคลี ่คลายความกงัวลน้ีจากท่ีใดไดบาง...

เอกสารอ างอิ ง
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ.

(๒๕๐๙). ลําดบัสกลุคชเสน ีกับ โบราณคดมีอญ. หนังสือทีร่ะลึกงาน
ฌาปนกิจศพ คุณหญิงจําเริญพิพธิมนตรี, ๙ มีนาคม ๒๕๐๘.

โสภณ นิ ไชยโยค,  บรรณาธิ การ.  (๒๕๔๗). ๘๐
ปศาสตราจารย  เกียรติ คุณ นายแพทยสุ เอ็ด  คชเสนี :  ๔๘
ปสมาคมไทยรามัญ. กรุงเทพ: สมาคมไทยรามัญ.

ภาพวาดเจาพระยามหาโยธา (เจง)  [ตนฉบบั: เมืองโบราณ]

“พล”ู ดาบประจําตระกูล คชเสนี

Èาสตราจารยนายแพทยสุเอ็ด คชเสนี ในชุดพระยามอญ
ในการรําสามถาด วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด



   องขอกลาวคาํวาสวัสด ี และฝากเนือ้ฝากตวักบัสมาชกิ
“เสียงรามัญ” ทุกทานดวยนะครับ สําหรับคอลัมนนองใหม
“มอญนิวสอัพเดท” ไดถอืกาํเนดิเกดิข้ึน เพือ่ตดิตาม ตรวจสอบ
ขอมลูขาวสาร รับรูสถานะการตาง ๆ  ของพีน่องมอญ ทัง้มอญใน
เมอืงมอญ และมอญในเมอืงไทย ใหสมาชกิไดรับรูรวมกนั  และ
เพือ่ไมใหเปนการเปลืองเนือ้ทีห่นากระดาษทีม่อียางจาํกดั เรามา
เร่ิมขาวแรกกนัเลยดกีวา...

แรมโบภาค ๔ ท่ีพมา
ขาวแรกกต็องยกใหกบัเขาละพระเอกตลอดกาลแรมโบ

“ซลิเวสเตอร  สตอลโลน” ซึง่เจาตวัไดออกมาแถลงขาววากําลัง
จะสรางหนงัแรมโบภาค ๔ ซึง่ไดทิง้ชวงจากภาค ๓ มารวม ๒๐ ป
สตอลโลนไดกลาววา โดยเนื้อหาของเร่ืองแรมโบภาค ๔ จะ
เกีย่วกบัการจบัอาวุธตอสู เรียกรองดนิแดนกลับคนืมาจากพมา
ของกลุมชาตพินัธุตาง ๆ  ในพมา เชน กะเหร่ียง ไทยใหญ เปนตน
โดยจะมาปกหลักถายทาํกนัทีเ่มอืงไทย โดยมดีาราไทย ตอก ศภุกร
รวมแสดงดวย ทัง้นีร้ายงานขาวไมไดแจงมาดวยวา  ตกลงแรมโบ
ภาค ๔  เขาจะเปนตวัแทนของชนชาตไิหนกนัแน แหลงขาวไมได
ระบเุอาไว แตทีแ่น ๆ  เขาไมไดเอยถงึชนชาตมิอญเลย แมแตนอย
กถ็อืวาเปนความสําเร็จของพมา ทีพ่ยายามจะกลืนชนชาตมิอญ
และศลิปวัฒนธรรมใหเปนพมา และเทีย่วบอกนานาประเทศทัว่

โลกวามอญกบัพมาเปนชนชาตเิดยีวกนัอยางหนาไมอาย  จนทํา
ใหชนชาตมิอญหายไปจากความทรงจาํของนานาชาต ิ จากนีไ้ปก็
ข้ึนอยูกบัพวกเราลูกหลานมอญวาจะทาํอยางไรใหทัว่โลกไดรูจกั
ชนชาตมิอญมากกวานี ้...

จีนโหมหนักชิงดําแชมปเขื่อนไฟฟาในพมา
....บริษทักอสรางจากจนีไดตกลงจะชวยรัฐบาลทหารพมา

กอสรางเข่ือนไฟฟาพลังน้าํ จาํนวน  ๗ แหง ทางตอนเหนอืสุดของ
ประเทศ ซึ่งเมื่อกอสรางแลวเสร็จจะมกีําลังการผลิตรวมกนัถึง
๑๓,๓๖๐ เมกะวัตต มากกวาเข่ือนทาสาง กบั เข่ือนสาละวิน ทีล่ง
ทนุโดยนกัลงทนุจากประเทศไทยรวมกนั การกอสรางเข่ือนใหญ ทัง้
๗ แหง เปนความรวมมอืระหวางกรมกอสรางโครงการผลิต ไฟฟา
กระทรวงพลังงานไฟฟา ๑ ของพมา กับบริษัทจีนดังกลาว
หนงัสือพมิพนวิไลตออฟเมยีนมารของรัฐบาล รายงานเร่ืองนีโ้ดย
ไมไดใหรายละเอียด เกีย่วกบัเงนิลงทนุสําหรับการกอสราง รวม
ทัง้ระยะเวลาในการดาํเนนิการ รัฐบาลทหารพมายงัคยุอีกดวยวา
ถาโครงการนีส้รางเสร็จประชาชนจะมไีฟฟาใชอยางเพยีงพอ และ
ยงัมเีหลือเพือ่ขายใหกบัประเทศเพื่อนบานไดอีกดวย กต็องขอ
แสดงความยินดีกับพี่นองมอญที่อยูตามเมอืงตาง ๆ ทีจ่ะไดมี

ต



โอกาสใชไฟฟามากกวา ๔-๗ ชัว่โมงตอวัน หรือตดิวันดบัสองวัน
เหมอืนเชนทกุวันนี.้..

พมาลุยกะเหร่ี ยง
๙ โมงเชาวันที ่๙ เมษายน ทหารพมากองพนัเคล่ือนทีเ่ร็ว

๓๕๕ และ ๓๕๖ ผสมกบักองกาํลังกะเหร่ียงพทุธ ดเีคบเีอ บกุเขา
โจมตฐีานทีม่ัน่กองพนั ๑๐๑ กองกาํลังกะเหร่ียงเคเอ็นย ูซึง่ม ีพ.ท.
พาโด เปนหวัหนา บริเวณตรงขามสบหวย แมจะเรา บานหวยบง
ต.แมจะเรา อ.แมระมาด จ.ตาก ทัง้ ๒ ฝายยงิปะทะกนัดวยอาวุธ
หนักและเบาอยางดุ เดือด และมีกระสุนปน ค ๖๐
ขามมาตกฝ งไทย ถึง ๗ นัด ตชด.๓๔๕ ที่ ตรึงกําลังอยู
จึงใชกระสุนควันยิงเตือน กลับไป ขณะเดียวกันมีผูอพยพ
ชาวกะเหร่ียงหนีตายขามเขามายังฝ งไทยกวา ๑๐๐ คน
เจ าหน าที่ ได ให ความช วยเหลื อตามหลั กมนุ ษยธรรม
ลาสุดมีรายงานวา ทหารพมาเตรียมบุกโจมตีที่มั่น กะเหร่ียง
เคเอ็นยู ตรงขามบานแมกลองคี อ.อุมฝาง จ.ตาก นาย ชมุพร
พลรักษ ผวจ.ตาก ส่ังการให นอภ.พบพระ และนอภ.อุมฝาง
แจงเตือนราษฎรตามแนวชายแดน ใหอพยพไปอยู ในพื้นที่
ปลอดภัยแลว ...

ฉบบัน้ีกข็อจบ “มอญนิวสอัพเดท” แตเพยีงเทาน้ี
กอน  ฉบบัหนาเราจะมารวมอัพเดทกนัใหม แลวพบกนัครับ

...เมยีะเงอระอาว...

วัดมอญในยานปากเกร็ด

   ุ มชนมอญทกุแหง มกัมวัีดปนศูนยกลางอยูในชมุชน
ของตน เปนความเล่ือมใสและเครงครัดในพุทธศาสนา วัตถุ
ประสงคหลักเพื่อใหพระสงฆอยูจําพรรษา เปนศูนยรวมจิตใจ
ของชาวบาน ปฏิบตัศิาสนกจิ และเปนแหลงเรียนรูศลิปวิทยาการ
ตาง ๆ  ของชาวบานโดยเฉพาะเยาวชน

วัดมอญในยานปากเกร็ดเทาทีม่กีารสํารวจไวโดย มานพ
แกวหยก (๒๕๒๖) และจากการสัมภาษณ พิศาล บุญผูก
(๒๕๔๙) ชาวมอญเกาะเกร็ด ระบวุามทีัง้ส้ิน ๔๖ วัด เชน วดัตาล
วดัเตย วดั ตําหนักเหนือ วดัปากคลองพระอุดม วดัฉิมพลี
วดัไผลอม วดัเสา ธงทอง วดัปรมยัยกิาวาส วดัสนามเหนือ
วดับอ วดัเกาะพญาเจง วดัเชงิทา (วดัชลประทานรังสฤษดิ)์
วัดสิ งห ทอง วัดบางจาก วั ดโปรดเกษ วัดท องคุ ง
วดัสะพานสงู และวดักู

ในบรรดาวัดมอญเหลานัน้ ปจจบุนัไดกลายเปนวัดไทย
ไปแลวกวา ๑๐ วัด ทัง้นีวั้ดมอญโดยทัว่ไปมกัมชีือ่เดมิเปนภาษา
มอญ เชน วัดปรมยัยกิาวาส มชีือ่ภาษามอญวา เพีย่มฮุฮะเติง่
(แปลวาวัดปากอาว) วัดตาล มชีือ่ภาษามอญวา เพีย่ตา วัดบอ มชีือ่
ภาษามอญวา เพีย่บอ (แปลวาวัดหวาย)

หลายวัดรางไป เชน วดัจนัทร วดัชมพรูาย วดัปรก วดั
โบสถรอ วดัเชงิเลน วดัหนาโบสถ  ซึง่วัดมอญ ๔ วัดทายสุด
ดงักลาวนัน้ไดถกูกรมชลประทานเวนคนืไป ตัง้แต พ.ศ. ๒๔๙๖ แม
กรมชลประทานจะไดมีการสรางวัดข้ึนมาทดแทนยังสถานที่
แหงใหม คอื วัดชลประทานรังสฤษดิ ์ ทวาชมุชนมอญรอบวัดได
แตกกระสานซานเซน็กนัไป พระมอญในวัดเดมิกม็อิาจยายไปจาํ
พรรษายงัวัดใหมได เพราะหลักปฏิบตัติางกนั รวมทัง้ชมุชนรอบ
วัดแหงใหมมแีตชาวไทยซึง่ไมคุนชนิ

คนเฒาคนแกหลายสิบรายเศราโศกเสียใจรองไหครํ่า
ครวญ  มใิชเพยีงเพราะไดรับคาเวนคนืเพยีงตารางวาละ ๔ บาท
ซึง่กไ็มพอทีจ่ะหาซือ้ทีด่นิผืนใหมไดอยูแลว (ขณะนัน้ พ.ศ. ๒๕๐๐

ช



กวยเตี๋ยวราคาชามละ ๑ บาท) ทวาอาลัยในญาติมิตรและ
ถิน่ฐานเดมิทีต่องพลัดพรากจากกนัไป พศิาล บญุผูก เลาใหฟงวา
ขณะนัน้ตนยงัเรียนอยูทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ขณะนีอ้าย ุ๖๕
ป) ตอนเยน็เลิกเรียนตนเองกต็องแวะไปเยีย่มคนเฒาคนแก อยาง
นายฮวด นายเหล่ียม แกวปล่ัง นายสุน แกวปล่ัง ทีห่วงแหนถิน่
ฐานบานเกดิของตนในหองขังสถานตีํารวจปากเกร็ด พบคณุลุง
คณุตา ตางกร็องไหเสียใจน้ําหนู้าํตาไหล นอกจากแคนเคอืงเจา
หนาทีบ่านเมอืงแลวยงัหาวหมาก (อาการลงแดงเพราะอดหมาก
เปนเวลานาน) ขอหมากขอพลูกนิ ตาํรวจอยางผูกองวินยั (ยศใน
ขณะนัน้) กไ็มทราบจะทาํอยางไร เพราะทาํไปตามหนาที ่และ
นโยบาย “เชือ่ผูนาํชาตพินภัย” ของจอมพล ป. และจอมพลสฤษดิ์
ในขณะนัน้ การจะไล ร้ือ ยบุ ฝง กลบ อยางไรกท็ําได บานเมอืง
ในขณะนัน้จึงมแีตความเปนไทย คนทีใ่ชแซกต็องเปล่ียนมาใช
นามสกลุ ชือ่หมูบาน ชือ่วัด ทีม่คีวามเปนชนชาตอ่ืิน ๆ  เชน มอญ
ญวน ลาว จนี กต็องถกูเปล่ียนชือ่ เพือ่ความศวิิไลซ

วัดและชมุชนมอญปากเกร็ดหลายแหงจงึสูญส้ินไปเพือ่
ความเจริญของบานเมอืง ทามกลางความนอยเนือ้ต่าํใจของชาว
บาน พรอมกนันีต้ลาดน้าํบานบางตลาด ทีใ่หญทีสุ่ดในยานปาก
เกร็ด หนาวัดทีถ่กูเวนคนืจงึหายไปดวย พรอมกบัการหายไปของ
ชุมชนมอญบางตะนาวศรี กลายมาเปนชุมชนสวนใหญ ตาม
นโยบาย “ชาตนิยิม” ของจอมพล ป. ทีไ่มตองการใหประเทศไทย
หลงเหลือความเปนชาติพนัธุอ่ืนที่ไมใชไทย คราวเดยีวกบัการ
เปล่ียนชือ่ประเทศจาก “ประเทศสยาม”  เปน “ประเทศไทย”

วัดกู   เปนวัดมอญอีกแหงทีถ่กูแปลงประวัตศิาสตร เพือ่
ตอบรับกระแสประวัตศิาสตรการทองเทีย่ว กลาวคอื วัดมอญแต
เดมิจะมชีือ่เรียกเปนภาษามอญแทบทกุวัด ตามความถนดัปาก
ของคนมอญ รวมทัง้ B.gU “วัดกู”  ซึง่เปนชือ่วัดมอญมาแตเดมิ
กู แปลวา ไร วัดกูแปลวาวัดบานไร (เหมอืนกบัวัดบานไรเจริญผล
วัดมอญทีจ่งัหวัดสมทุรสาคร และมชีือ่ภาษามอญวา กู เชนเดยีว
กนั) แตทวาไดถกูแปลความหมายใหพองกบัเ หตกุารเรือพระทีน่ัง่
ของสมเดจ็พระนางเจาสุนนัทากมุารีรัตน ประสบอุบตัเิหตลุมลง
และส้ินพระชนมกลางแมน้าํเจาพระยาแถวบริเวณบางพดู หนาวัด
เกาะบางพูด (วัดเกาะพญาเจง) กระทั่ งไดสมญานามวา
สมเดจ็พระ นางเรือลม มาจนกระทัง่ปจจบุนั

ความเปนจริงเรือของสมเดจ็พระนางเรือลม ลมลงใกล
กบัวัดเกาะพญาเจง จงึมกีารนาํพระบรมศพและกูซากเรือข้ึนใน
บริเวณวัดเกาะพญาเจง ซึ่งวัดดังกลาวก็อยูติดชายฝงเปนการ
สะดวกดอียูแลว ไมตองไปกูเรือกนัทีวั่ดกู (มอญ) ซึง่อยูลึกเขาไป
ในตล่ิง แตกลับสรางศาลเพยีงตาและพระบรมรูปของสมเดจ็พระ

นางเรือลมข้ึนตรงทีม่ไิดมกีารกูซากเรือ และนําพระบรมศพข้ึนที่
“วัดกู” (มอญ) แตอยางใด

วัดมอญปากเกร็ดในอดีตทกุวัดจะสวดมนตบาลีมอญ
จารึกบทสวดดวยอักษรมอญลงใบลาน ทุกวันนี้พระสงฆใน
หลายวัดสวดมนตมอญไมไดแลว แตแทบทกุวัดยงัคงเกบ็รักษา
ใบลานภาษามอญไวอยางด ีมบีางวัดเทานัน้ทีน่าํใบลานเหลานัน้
มาบดเปนผงหลอวัตถมุงคล นอกจากนัน้วัดมอญยงัมส่ิีงกอสราง
ทีเ่ปนสถาปตยกรรมแบบมอญ ไดแก เจดยีมอญ ศาลาทรงมณฑป
เสาหงส หากใครไดมโีอกาสลองเรือในแมน้าํเจาพระยา และผาน
ไปทางปากเกร็ด กค็งจะสังเกตเหน็ไดวาริมสองฝงน้าํเจาพระยา มี
คนมอญ และ วัดมอญ อยูกนัอยางหนาแนนสักเพยีงใด

วัดเกาะพระยาเจง (วัดเกาะบางพูด) เจาพระยามหาโยธา
(ทอเรียะ) สรางอทุศิใหบิดา เจาพระยามหาโยธา (เจง)

ศาลพระนางเรือลม หนาวัดกู



ฟะเปงตาว qWpucjto
(แกงขาวตัง)

  าเทีย่วปทมุธานแีลวไมไดชิมกวยเตีย๋วเรือรังสิต กเ็ทา
กบัมาไมถงึเมอืงปทมุ  มาเทีย่วสามโคกแลวไมไดล้ิมลองกวยเตีย๋ว
มอญ (ฟะเปงตาว) กถ็อืวามาไมถงึสามโคกเชนกนั

วันนี้ “เรือนครัว” มีรายการอาหารมอญมานําเสนอ
ฟะเปงตาว หรือ แกงขาวตงั เปน อาหารมอญเฉพาะถิน่มอญเมอืง
สามโคกโดยเฉพาะ รสชาตคิลายกวยเตีย๋วบวกขาวตมทรงเคร่ือง
แตมรีสชาติเฉพาะ ซึ่งสามารถทํากินเองทีบ่านไดไมยาก แถม
เคร่ืองปรุงหางาย คณุคาทางอาหารสูง ไมหนกัจนเกนิไป ทาํกนิได
ทุกมื้อ เปนรายการอาหารที่เหมาะสําหรับครอบครัว ลองทําดู
นะครับ

เคร่ื องปรุง

๑. ขาวตงัทอด  1 กโิลกรัม
๒. ไก (ไกบาน) ตมสุก ฉีก/หัน่ชิน้ฝอย 1/2 กโิลกรัม
๓. ปลาหมกึแหงลวกสุก  200 กรัม
๔. กุงแหง    200 กรัม
๕. ไขเจยีวหัน่ฝอย  1 ถวยแกง
๖. หมสัูบลวกสุก 200 กรัม
๗. ตบัหมลูวกสุก 200        กรัม
๘. เตาหูเหลืองหัน่บางทอดพอเหลือง 2            แผน
๙. ตัง้ฉาย 100 กรัม
๑๐. ผักช ี       100        กรัม
๑๑. กระเทยีมเจยีว      100        กรัม
๑๒. เคร่ืองปรุง - น้าํปลา น้าํตาล พริกไทย
๑๓. กระดกูหมหูรือกระดกูไกสําหรับตมน้าํซปุ

วิ ธีทํา
ตัง้น้ําใหเดอืด ใสกระดกูไก หรือ กระดกูหม ูเคีย่วทาํน้ํา

ซปุ เหยาะพริกไทยปนพอประมาณ (ดบัคาว) ตมน้ําซปุจนไดที่
ออกหวานน้าํตมกระดกู จดัเตรียมเคร่ืองปรุงขางตนใหครบ เวลา
กนิ นาํเคร่ืองปรุงขางตนใสถวย  แลวตกัน้าํซปุราดลงไป เสร็จแลว
วางขาวตงัทอดดานบนสุด ไมใหแชน้ําซปุ เพราะจะทาํใหคลาย
ความกรอบ และกนิรอน ๆ  จะคลองคอยิง่ข้ึน

หมายเหต ุหากจะเรียก ฟะเปงตาว วา กวยเตีย๋วมอญ
กค็ง ไมผิด เพราะใชขาวตงัทอดแทนเสนกวยเตีย๋ว เปนการถนอม
อาหารอยางหนึง่ ในอดตีเปนการแปรรูปขาวสุกเหลือกนิกนหมอ
กนกะทะ โดยเอามาแชน้ํา ตากเปนแพ รวมเกบ็ไวใชไดทั้งทํา
อาหารคาวและอาหารหวาน  เปนการดาํรงชวิีตอยางพอเพยีง เปน
รายการอาหารเฉพาะถิน่ของมอญสามโคก สอบถามคนเฒาคน
แก และ  ผูใหญพวง บานทายเกาะ บอกเลาวา ฟะเปงตาว สูตรนี้
ไดมโีอกาสปรุงถวายรัชกาลที ่๗ นบัเปนความ ภาคภูมใิจในวงศ
ตระกลู และชาวมอญสามโคกเปนอยางยิง่  ทานใดอานแลวจะ
ลองทํากินเอง หรือหาโอกาสมาล้ิมรสกวยเตี๋ยวมอญสามโคก
กเ็ชญินะครับ

ม


