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 มอืงหริภุญชยั  แวนแควนหนึง่ในทางภาคเหนอื มเีมอืง
หริภุญชยั ซึง่ไดกอกําเนดิข้ึนในชวงพทุธศตวรรษที ่๑๓ เร่ืองราว
ของเมอืงหริภุญชยันัน้ปรากฏอยูในตาํนานหลายฉบบัมทีัง้ภาษาไทย
และภาษาบาลี เชน ตาํนานพระธาตหุริภุญชยั ตาํนานจามเทวีวงศ
(พงศาวดารเมอืงหริภุญชยั)  ชนิกาลมาลีปกรณ (ชนิกาลมาลิน)ี
และตํานานมลูศาสนาวาพวก “เมงคบตุร” หรือ “มลัิกขุ” เปนชน
กลุมแรกทีอ่าศยัอยูในบริเวณทีร่าบลุมน้าํปง-แมน้าํกวง เปนชนพืน้
เมอืงเดมิ1 หรือพวกทีเ่กดิจากรอยเทาสัตว ตํานานมลูศาสนาได
กลาววา “ชนเหลานี้เปนมฤคชาติ อันธพาล ถึงอาจาระอคติ
จณัฑาล หยาบคายดือ้กระดาง มกัประพฤตติามชาตขิองตน มอียู
บางพวกเปนมนษุยมลัีกษณะเปนมนษุยปา ยอมไมรูวาส่ิงนี้ดี
ส่ิงนีช้ัว่” ความทีช่นกลุมนีย้งัไมพฒันาไปสูความเปนอารยชน นี ่เอง
คือมูลเหตุแหงการลมจมของเมือง “มิคสังครนคร” หรือมีชื่อ
อีกอยางวา “สมนัตรประเทศ” (ทัง้สองชือ่นีล้วนบงชีว้าเปนเมอืง
ทีม่คีวามเกีย่วของกบัเนือ้สัตว) ผลักดนัให “ฤๅษวีาสุเทพ” และ
“สุกทันตฤาษี”2 ซึ่งนาจะเปนชาวตางถิ่นแลวอพยพเขามาเปน
ผูนําคนพื้นเมืองในดินแดนนี้ไดทําการสรางเมืองหริภุญชัยข้ึน
เปนเมอืงรูปหอยสังข จากนัน้ไดไปอัญเชญิพระนางจามเทวีราช
ธดิาจากกรุงละโว ผูมอีารยธรรมสูงกวามาเปนกษตัริยปกครอง เมือ่
พ.ศ. ๑๒๐๔

ตํานานเหลานีไ้มไดกลาวเกนิจริง เมือ่มกีารขุดคนทาง
โบราณคด ีณ บานวังไฮ ตาํบลเวียงยอง อําเภอเมอืง จงัหวัดลําพนู
พบวา กอนที่จะมีการอพยพเอาชนชาวมอญมาจากกรุงละโว
พรอมกบัขบวนเสดจ็ของพระนางจามเทวีมาตัง้รกรากเปนชมุชน
เมอืงหริภุญชยันัน้ ณ ทีแ่หงนีเ้คยมชีาวพืน้เมอืงอาศยัอยูกอนแลว
กลุมคนในดนิแดนภาคเหนอืยงัคงดาํรงชพีแบบชนเผาตามโครง
สรางสังคมแบบดัง้เดมิ มปีระเพณคีวามเชือ่ทีย่งัคงยึดมั่นตาม
บรรพบรุุษ และยงัคงใชวัสดดุัง้เดมิทีม่กีรรมวิธกีารผลิตแบบงาย ๆ
ประเภทหนิ เหล็ก สําริด เปนกลุมคนทีย่งัไมรูจกัการใชตวัอักษร
จงึจดัอยูในสมยักอนประวัตศิาสตร อายปุระมาณ ๒๕๐๐ ป มา
แลว3

เมอืงละโวในชวงกลางพทุธศตวรรษที ่๑๒-๑๖ เปนเมอืง
หนึง่ในวัฒนธรรมมอญทวารวดทีางภาคกลาง ทีน่บัถอืพระพทุธ
ศาสนาลัทธเิถรวาทและมคีวามรุงเรืองทางศาสนาและศลิปวัฒน
ธรรมมาก เมือ่พระนางจามเทวีถกูเชญิมาครองหริภุญชยันัน้ ได
นาํเอาผูมคีวามรูแขนงตาง ๆ  ๑๕ กลุม กลุมละ ๕๐๐ คนข้ึนมาดวย
ไดแกพระมหาเถรผูรอบรูพระไตรปฎก ชีปะขาวที่ตั้งอยูในศีล
บณัฑติ ชางสลัก ชางแกวแหวน พอเล้ียง แมเล้ียง หมอโหรา หมอ
ยา ชางเงนิ ชางทอง ชางเหล็ก ชางเขียน ชางทัว่ไป หวัหนางาน
รวมทัง้ส้ิน ๗,๕๐๐ คน มาจากเมอืงละโว

“พระพทุธ พระธรรม กบัพระสงฆ ผูทรงพระไตรปฎก
๕๐๐ รูป พราหมณาจารยโหราราชบณัฑติแพทยและชางตาง ๆ
อยางละ ๕๐๐ เศรษฐีคหบดกี ็๕๐๐ เพือ่ใหสําเร็จประโยชนใน
กจิการพระนครทัง้มวล “4

ดงันัน้ศลิปวัฒนธรรมและเทคนคิวิทยาการของชาวละโว
ไดถกูผอนถายมาสูเมอืงหริภุญชยั สวนความสัมพนัธของทัง้สอง
เมอืงเปนไปทัง้ในลักษณะทีแ่นนแฟนใกลชดิเปนเครือญาต ิแต
บางคร้ังบางเวลากท็าํสงครามรบพุงกนัไมไดสุขสงบราบร่ืน  จะมี

เ



¡ ็แตความสมัพนัธท่ีสนิทแนบแนนระหวางเมอืงหริภุญชยักบั
“เมืองหงสาวดี ” และ “เมื องสะเทิม” ของมอญ
เน่ืองจากผูคนชาว เมอืงท้ังสองตางมเีผาพงศวงศวานเดยีวกนั

ดงัเหตกุารณในชวงราวพทุธศตวรรษที ่๑๖ คร้ังแผนดนิ
พระยากมลราชครองเมอืงหริภุญชยั ในคร้ังนัน้เมอืงหริภุญชยัเกดิ
อหวิาตกโรคระบาดเปนเวลายาวนานรวม ๖ ป พงศาวดารพืน้เมอืง
หลายฉบบักลาวตรงกนัวาชาวเมอืงหริภุญชยัตางหนไีปอาศยัอยู
ยงั เมอืงสะเทมิ และ เมอืงหงสาวดี

“...ชาวพระนครหริภุญชยักบัชาวพระนครหงสาวดี
กเ็กดิพศิวาสคุนเคยรักใครกนัเปนอันมาก ถึงภาษาของคนท้ัง
สองพวกน้ีกพ็ดูเปนภาษาเดยีวกนั คําใดคําหน่ึงซ่ึงจะแตกกนั
บางน้ันกไ็มม.ี..”5

ชาวเมอืงหริภุญชยันัน้ไดรับการตอนรับเปนอยางดจีากชาว
เมอืงหงสาวดแีละสะเทมิ ซึง่หลังจากเหตกุารณคร้ังนัน้ ชาวเมอืง
หริภุญชยักไ็ดอพยพกลับ จงึไดมคีวามผูกพนักนัฉันทญาต ิและที่
สําคญั เมอืงสะเทมิและเมอืงหงสาวดใีนสมยันัน้เปนเมอืงทาชาย
ทะเลทีสํ่าคญัของหริภุญชยั ซึง่ใชเปนเสนทางการคา

อาจกลาวไดวาหลังจากทีช่าวเมอืงหริภุญชยัอพยพกลับ
เปนสมยัเมอืงหริภุญชยัเจริญรุงเรืองทีสุ่ดทัง้ทางดานศลิปะวิทยา
การ สถาปตยกรรม และดานอักษรศาสตรทีย่งัคงหลงเหลือรอง
รอยในปจจบุนัอยูเปนจาํนวนมากรวมทัง้ศลิาจารึกจาํนวน ๗ หลัก
ทีพ่บในจงัหวัดลําพนู ซึง่จารึกดวยอักษรมอญเปนภาษามอญ และ
อักษรมอญภาษาบาลีซึง่มอีายอุยูในราวพทุธศตวรรษที ่๑๗-๑๙
และโดยเฉพาะจารึกจาํนวน ๒ หลักจากบรรดาจารึกทีพ่บดงักลาว
ระบศุกัราช พ.ศ. ๑๗๕๖ และ ๑๗๖๒ ซึง่ตรงกบัรัชกาลของพญา
สววาธสิิทธ ิแหงเมอืงหริภุญชยัและมตีวัอักษรทีใ่ชจารึกคลายคลึง
กบัอักษรมอญทีเ่มอืงพกุามในรัชสมยัของพระเจาจนัสิตถา (Kyan
zittha พ.ศ. ๑๖๒๗-๑๖๕๕)6 จากนั้นพระยามงัรายแหงเมอืง
เชยีงรายไดผนวกรวมเมอืงหริภุญชยัเปนสวนหนึง่ของอาณาจกัร
ลานนาในป พ.ศ. ๑๘๒๔ สถาปนาเมอืงเชยีงใหมเปนศนูยกลาง
อาณาจกัรลานนา เมอืงหริภุญชยัจงึถกูลดบทบาทลงเปนเมอืงหนา
ดาน แตยงัคงเปนศนูยกลางของพระศาสนาและศลิปวิทยาการ7

ตอมา

เวยีง-วดัเกาะกลาง กบั ชมุชนมอญหนองดู-บอคาว
ในกาลกอนเวียง-วัดเกาะกลางเปนสถานที่สําคัญของ

เมอืงหริภุญชยั จนกระทัง่กลายเปนวัดรางตัง้อยูกลางทุงนา จน
กระทัง่เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๑๗ “พระมหาสงวนปญญา” จากวัดเจดยี

หลวง จงัหวัดเชยีงใหม “พระมหาดวงจนัทร  เขียวพนัธ” วัดพระ
ศรีมหาธาต ุบางเขน กรุงเทพฯ ไดรวมกบั “พระอุดม บญุชวย” วัด
หนองดู รวมกนัพฒันาปฏิสังขรณข้ึนเปนสถานทีบ่าํเพญ็ธรรม ในป
พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมการศาสนาไดประกาศใหเปนวัดที่มีพระ
สงฆจําพรรษา

ปจจบุนัวัดเกาะกลางอยูในเขตบานบอคาว หมู ๘ ตาํบล
บานเรือน อําเภอปาซาง จงัหวัดลําพนู  และตัง้อยูในพืน้ทีต่ดิตอกบั
เขตบานหนองดู ซึง่เปนชมุชนชาวมอญในปจจบุนั เกีย่วกบัวัด
เกาะกลางนัน้ มเีร่ืองเลาในเชงิมขุปาฐะสืบตอกนัมาวา เปนวัดที่
สรางโดย “เศรษฐอิีนตา” ชาวมอญผูเปนบดิาของพระนางจามเทวี
ปฐมกษัตรีแหงเมืองหริภุญชัย8 และชาวบานยังเชื่อวาถัดจาก
บริเวณวัดเกาะกลางนีน้าจะเปนสถานทีเ่กดิ หรือเวียงวังของพระ
นางอีกดวย นอกจากนัน้หมูบานแถบนีย้งัมตีํานานเร่ือง “เนนิแม
มาย” ซึง่เปนเนนิโบราณสถานแหงหนึง่ใกลวัดเกาะกลาง  ตาํนาน
เร่ืองนีม้หีลากหลายสํานวน เชน

- สํานวนที ่๑  ระบถุงึชาวบานจบัปลาไหลเผือกไดแลว
แบงกนักนิทัง้หมูบาน แตมหีญงิมายคนหนึง่ไมไดรับการแบงสวน
เนือ้ปลาไหลดวย จากนัน้ทกุคนทีไ่ดกนิแกงปลาไหลเผือกกไ็ดลม
ตายลง เหลือเพยีงแมมายคนเดยีวเทานัน้ ผนวกกบัตาํแหนงทีแ่ม
มายอาศยัอยูมสีภาพเปนเนนิ จงึไดมกีารขนานนามวา เนนิแมมาย

- สํานวนที ่๒  คลายคลึงกบัสํานวนที ่๑  แตตางกนัที่
เมือ่หญิงมายไมไดกนิเนือ้ปลาไหลเผือก จงึโกรธแคน สาปแชง
ใหทกุคนมอัีนเปนไป และแลวแผนดนิกย็บุตวัลง ชาวบานทกุคน
เสียชวิีต เวนเหลือแตบริเวณทีแ่มมายยนือยูเทานัน้ ซึง่มสีภาพกลาย
เปนเนนิ เนนิดงักลาวจงึไดเรียกกนัตอมาวาเนนิแมมาย

- สํานวนที ่๓  มเีนือ้ความแตกตางจากสํานวนที ่๑ และ
๒  โดยเลาตอกนัมาวา ส่ิงของตาง ๆ  ในบริเวณวัดเกาะกลาง เชน
หนิ ดนิ หรือของเกาแกโบราณ หากมใีครมาขุดมาลักเอาเปนเจา
ของ กจ็ะมอัีนเปนไป ดูอยางคนบานนีม้แีตแมมายทัง้นัน้ เพราะ

กลุมโบราณสถานเนินแมมาย



สามเีขาไปลักของจากวัดมากเ็ลยตายกนัหมด ทิง้ไวแตภรรยาและ
ลูกอยูทีบ่าน

บานบอคาวแตเดมิชือ่วาบานไร หรือวา “กวานกู” (ใน
ภาษามอญ กวาน แปลวา บาน กู แปลวา ไร ซึง่ชาวมอญยงัคงเรียก
ขานกนัในภาษามอญวา กวานกู  มาจนทกุวันนี)้ ตอมาเปล่ียนเปน
บานบอคาว เพราะมเีร่ืองเลาวา มบีอน้าํแหงหนึง่ทีส่งกล่ินเหมน็
คาว และไมสามารถนาํมาใชในการบริโภคได   ปจจบุนับานบอ
คาวกําลังจะเปล่ียนชือ่เปน “บานเวียงเกาะกลาง”  ตามชื่อ
ของกลุม โบราณสถานขนาดใหญทีไ่ดรับการขุดแตงอยูในปจจบุนั

เดมิบานบอคาวข้ึนอยูกบัการปกครองของบานหนองดู
แตตอมาไดแยกมาตัง้หมูบานใหม ข้ึนกบัตาํบลบานเรือน เนือ่ง
จากปญหาเร่ืองการขยายระบบสาธารณูปโภคของทางการ
ประชากรสวนใหญของบานบอคาว เปนชนเชือ้ชาติมอญ เชน
เดยีวกบักลุมคนบานหนองดู  และบานหนองครอบ บานตนโชค
ในเขตอําเภอสันปาตอง จงัหวัดเชยีงใหม

บานบอคาวเปนชมุชนมอญ ทีป่จจบุนัผูเฒา ผูแก และคน
วัยกลางคนยงัคงพดูกนัดวยภาษามอญ สวนคนหนุมสาว และเดก็
ๆ ไมคอยพดูภาษามอญกนัแลว หรือหากมกีเ็หลือนอยเตม็ท ี พอ
แม ผูเฒาผูแกหลายคนกพ็ยายามทีจ่ะพดูหรือสอนภาษามอญให
กบัเดก็ ๆ  แตกย็งัไมเหน็ผลนกั เพราะเวลาไปโรงเรียน เพือ่น ๆ
หรือครู กใ็ชภาษาคาํเมอืงโดยสวนใหญ  อีกทัง้ชมุชนมอญในแถบ
นีก้ม็เีพยีงบานบอคาวและบานหนองดู ซึง่มชีมุชนโดยรอบ ๆ  เปน
ชมุชนคนยองและคนเมอืง9

กลุมโบราณสถานวดัเกาะกลาง10

กลุมโบราณสถานครอบคลุมพืน้ทีป่ระมาณ ๒ ตาราง
กโิลเมตร  จากตําแหนงทีต่ัง้ของโบราณสถาน สามารถจาํแนก
โบราณสถานวัดเกาะกลางนีอ้อกเปน ๔ กลุมยอยดวยกนัคอื กลุม
โบราณสถานดานทศิตะวันตก  ดานทศิเหนอื  ทศิตะวันออกของ
วัด และกลุมโบราณสถานซึง่ตัง้อยูในเขตแนวกาํแพงวัดเกาะกลาง
ในปจจบุนัซึง่ประกอบดวยเจดยีประธานทรงปราสาท เจดยีทรง
ปราสาทดานตะวันออกของเจดยีประธาน  อุโบสถ   ซุมประตโูขง
และบอน้าํ ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมศลิปากรไดทาํการอนรัุกษปนู ปน
และขุดแตงบูรณะเจดียประธานวัดเกาะกลางเปนคร้ังแรก ตอ
มาใน พ.ศ. ๒๕๔๘  กรมศลิปากรโดยสํานกังานศลิปากรที ่๘
จังหวัดเชียงใหม ไดรวมกบัรวมกบัองคการบริหารสวนจงัหวัด
ลําพนู ไดทาํการขุดแตงโบราณสถานสวนทีเ่หลือเกอืบทัง้หมด ยก
เวนวิหารและกําแพงแกว เนือ่งจากมส่ิีงกอสรางปดทบัพืน้ทีอ่ยู
การดาํเนนิงานในคร้ังนัน้ไดพบหลักฐานอาคารสถาปตยกรรมจาํนวน
มาก โดยโบราณสถานทีพ่บในแตละกลุมตางมขีอบเขตแยกออก

จากกนัอยางชดัเจนจงึสามารถจําแนกโบราณสถานออกเปน ๔
กลุม ไดดงันี้

กลุมท่ี ๑  เจดยีหมายทา  เดมินัน้ปรากฏหลักฐานเพยีง
เจดยีทรงกระบอกกลม หลังจากการขุดแตง พบวามอีงคประกอบ
ตามแบบแผนของวัดอยางชดัเจน ประกอบดวยองคเจดยีประธาน
แทนบชูา วิหาร กําแพงแกว และซุมประตโูขง

กลุมท่ี ๒  กลุมโบราณสถานในวดัเกาะกลาง ประกอบ
ดวย เจดยีประธานทรงปราสาท  วิหาร อุโบสถ  บอน้าํ  แนวกาํแพง
ซุมประตโูขง เจดียทรงปราสาทดานทศิตะวันออกและทศิเหนอื
ของเจดยีประธาน ซึง่มรูีปแบบสถาปตยกรรมอยูในยคุตน ๆ  ของ
อาณาจกัรลานนา

๑. เจดยีประธาน เปนเจดยีทรงปราสาทยอดระฆงั มรูีป
แบบสถาปตยกรรม ทีก่าํหนดอายไุดในชวงตน ๆ  ของลานนา รูป
แบบสถาปตยกรรมสวนฐานมแีผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส มกีาร
ยกเก็จออกทั้ง ๔ ดานเพื่อใชเปนฐานจัตุรมุขและมีเรือนธาตุ
ประดบัดวยเสาอิงทีม่มุทัง้ ๔ ตรงกลางของเรือนธาตแุตละดาน มี
ชัน้ลดของเรือนธาตแุละทีม่ขุทัง้ ๔ ของชัน้ลดม ี“สถปูกะ” ประดบั
ประจาํมมุแตละองค สวนบนมแีทนเตีย้ ๆ  รองรับองคระฆงัขนาด
ใหญทีส่วนบนชํารุดพงัทลายลง

จากลักษณะของโครงสรางที่มีการกออิฐเปนรูปกลวง
เพือ่สอดไมหรือวัสดอ่ืุนเพือ่รับน้าํหนกัสวนยอดของเจดยีคลายกบั
แนวคดิการใชเสาขนาดใหญกอรับน้าํหนกัสวนยอดในสถาปตย
กรรมแบบพุกาม จากการกําหนดอายุจัดอยูในชวงตนพุทธ
ศตวรรษ ที ่๑๘ กอนทีพ่ระยามงัรายจะผนวกรวมเมอืงหริภุญชยั

บริเวณซุมจระนาํ ๔ ดาน ประดบัตกแตงดวยลวดลายปนู
ปน เปนรูปสัตวปาหมิพานต เชน มงักร กเิลน และนาค ผสมผสาน
กบัลายบวัเชงิ ลายบวัคอเส้ือ และลายพรรณพฤกษา ประเภทลาย
เครือเถา ทีเ่รียกกนัวา ลายเครือลานนา สําหรับลายปนูปนเหลา
นีน้าจะเปนงานซอมทีท่าํข้ึนในยคุหลัง หรือราวพทุธศตวรรษที ่๒๐-
๒๑

สวนพื้นที่รอบฐานเจดีย พบวามีรองรอยของการปรับ
หนาทีก่ารใชงานของทางเดนิ แทนบชูา และมกีารบรูณปฏิสังขรณ
วิหาร ซึง่ตัง้อยูดานทศิตะวันออกประมาณ ๔ คร้ัง ในการซอมแซม
คร้ังที ่๓ คาดวานาจะเกดิจากพืน้ทีน่ัน้ถกูน้าํทวม สวนการซอม
คร้ังที ่๔ นัน้ นาจะเกดิข้ึนในชวงเวลาไมนานมานี ้และอาจเปนชวง
เวลาทีใ่กลเคยีงกบัการกอสรางอุโบสถ

๒. เจดยีทรงปราสาทยอมมุไม ๒๔   ตัง้อยูดานทศิ
ตะวัน ออกของเจดียประธาน ลักษณะเปนเจดียทรงปราสาท
ในผังส่ี เหล่ียมยอมมุไม ๒๔ ระเบยีบการกอสรางประกอบดวย
ฐานเขียงส่ีเหล่ียมซอนเหล่ือมกนั ๒ ชัน้ รองรับชดุฐานปทมในผัง



ส่ีเหล่ียม ยอมมุไม ๒๔ ซอนเหล่ือมกนั ๒ ชัน้ รองรับฐานบวัลูก
แกวอกไกถดัข้ึนไปเปนชุดเรือนธาตใุนผังส่ีเหล่ียมยอมมุไม ๒๔
กลาง เรือนธาตแุตละดานมซีุมจระนาํมองทะลุถงึกนัทัง้ ๔ ดาน
กรอบ ซุมจระนาํใชอิฐหนาวัวกอเปนกรอบวงโคงซึง่เปนลักษณะ
เดน ของศลิปะแบบพกุาม เจดยีองคนีม้รีะเบยีบสถาปตยกรรม
คลายคลึงอยางยิง่กบัมณฑป ประดษิฐานพระแกนจนัทรแดงทีวั่ด
เจด็ยอด หรือมหาโพธาราม จงัหวัดเชยีงใหม ซึง่สรางข้ึนในราว
พ.ศ. ๒๐๖๒

กลุมท่ี ๓ เจดียกลางนํ้า เปนเจดียทรงปราสาท
อยูดานทิศ เหนือของเจดียประธานนอกกําแพงวัดเกาะกลาง
จากการขุดแตง ศกึษาพบวาลักษณะของเจดยีทีต่ัง้อยูกลางน้ํา
และมีฐานลาน ประทักษิณกลม
จั ด เ ป น รู ป แบ บพิ เ ศ ษ ซึ่ ง พ บ เ ป น ค ร้ั ง แ ร ก ข อ ง
ศลิปะสถาปตยกรรมในอาณาจกัรลานนา สําหรับลักษณะทาง
สถาปตยกรรม เปนเจดยีทรงปราสาท มบีนัไดทางข้ึน อยูดานทศิ
ตะวันตกสวนลานประทักษิณชั้นบนนั้นตั้งอยูบนฐานปทมส่ี
เหล่ียมยอมมุชัน้ที ่๒ สวนกลางของเรือนธาตเุปนซุมจระนาํแบบ
เปดโลงทะลุถงึกนัทัง้ส่ีดาน กลางเรือนธาตมุเีสาส่ีเหล่ียมกออิฐ
ฉาบปนูตัง้อยู

การขุดแตงโบราณสถานแหงนี้พบชิ้นสวนปูนปนจํา
นวนมาก จากหลักฐานทีพ่บในการขุดแตงพบวามกีารปฏิสังขรณ
ในสวนของโครงสรางและรูปแบบสถาปตยกรรมไมต่าํกวา ๒ คร้ัง
สวนหลักฐานจากชิ้ นสวนประติมากรรมพบวามีการซอม
แซมไมต่าํกวา ๓ คร้ัง

สถาปตยกรรมของเจดยีทรงปราสาทองคนี ้จดัวาเปนรูป
แบบสถาปตยกรรมที่แสดงความโดดเดนเปนอยางมาก คือ
ลักษณะของเรือนธาตแุบบมเีสากลางรองรับโครงสรางสวนบนนี้
เปนรูปแบบทีไ่มพบในแหลงโบราณสถานใด ๆ   ของประเทศไทย
และลวดลายปนูปนทีป่ระดบัประดามคีวามงดงาม จดัเปนกลุม
ฝมอืชางหลวง ในยุคทองของอาณาจกัรลานนา ซึง่รูปแบบศลิป
กรรมที่ปรากฏ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับศิลปะพุกาม
ศลิปะสุโขทยัและศลิปะลานนาอยางชดัเจน

กลุมท่ี ๔ กลุมโบราณสถานบริเวณเนินแมมาย หรือ
เนิน เศรษฐอิีนตา หลังการขุดแตง พบกลุมโบราณสถานจาํนวน
๒ กลุม คอื กลุมโบราณสถานดานทศิตะวันตก และกลุมโบราณ
สถานดานทิศตะวันออก โดยกลุมโบราณสถานสถานดานทิศ
ตะวันตกนัน้ ประกอบดวยอาคารในผังส่ีเหล่ียมผืนผาจํานวน  ๗
หลัง และบอน้ําจํานวน ๒ บอ โบราณสถานกลุมนีม้แีนวกําแพง
ลอมรอบและมปีระตทูางเขาอยูทางทศิตะวันตก สวนกลุมโบราณ
สถานดานทิศตะวันออก ประกอบดวยแทนกออิฐในผังแปด
เหล่ียมขนาดใหญ ๑ หลัง และแทนบูชา อาคารกลุมนี้มีแนว
กําแพง ลอมรอบ โดยมีทางเดินขนาดเล็กเชื่อมตอมาจาก
กลุมโบราณ สถานดานทิศตะวันออกและประตูทางเขาอยูดาน
ทศิตะวันตก

หลักฐานทัง้หมดทีพ่บอาจสรุปไดวาบริเวณวัดเกาะกลาง
นีเ้คยเปนทีต่ัง้ของชมุชนขนาดใหญของเมอืงหริภุญชยั เปนศนูย
กลางทางศาสนาทีสํ่าคญัและนาจะไดรับการอุปถมัภจากกษตัริยผู
ครองเมอืงเชยีงใหมในสมยัตอมา

จากความเปนมอญ สงผานพกุาม และ ถายทอดสู
หริภุญชยั

เจดียกลางน้ํา เจดียประธาน เจดียยอมุมไมย่ีสิบส่ี

รูปสันนิษฐานเจดียกลางน้ํา



ในการศกึษาวิชาการประวัตศิาสตรศลิปะนัน้ มใิครจะมี
นกัวิชาการกลาวถงึหรือใหความสําคญักบัศลิปะมอญเทาทีค่วร  ผู
เขียนตัง้ขอสังเกตวาแนวคดิแบบรัฐชาตมิอิีทธพิลตอการกําหนด
แบบอยางของศลิปกรรม เชน ศลิปะพมา ศลิปะชวา (อินโดนเีซยี)
ศลิปะขอม (กมัพชูา) รวมทัง้ศลิปะจนีและอินเดยีดวย ราวกบัวา
ศลิปะใด ๆ  กต็ามตองอิงกบัความเปนรัฐชาตใินปจจบุนั ซึง่เปน
ธรรมดาอยูเองทีม่อญไมมปีระเทศหรือไมมคีวามเปนรัฐชาตคิาํวา
“ศลิปะมอญ” จงึไมถกูกลาวอางถงึอยางตรงไปตรงมา มกัจะถกู
นาํไปผนวกรวมกบัศลิปะพมาเสมอ ดงันัน้ ศลิปะมอญ กบั ศลิปะ
พมา คอื แบบอยางเดยีวกนัตามการรับรูของคนทัว่ไป แตทวาหาก
เรามองผานสายตาคนมอญและเตมิความรูสึกแบบชาตนิยิมลงไป
เรากจ็ะมองทกุส่ิงอยางทีพ่มาเปนนัน้คอืมอญ ในประเดน็นี ้สําคญั
อยูทีว่าจะเลือกมองจากมมุไหน

จากการวิเคราะหรูปแบบทางสถาปตยกรรมของโบราณ
สถานวัดเกาะกลาง เปนทีเ่หน็พองวานาจะไดรับอิทธพิลมาจาก
ศลิปะพกุาม ยกเวนปนูปนลายเครือศลิปะลานนาทีซ่อมแซมข้ึน
ในชวงหลัง ถาหากจะมองวา รูปแบบของสถาปตยกรรมของ
กลุม โบราณสถานวดัเกาะกลางน้ัน ไดรับอิทธพิลศลิปะมอญ
กค็งจะไมผิดนัก เมือ่ทบทวนเร่ืองราวในประวัตศิาสตรทางฝาย
บานเมืองที่อยูทางตะวันตกของเมืองหริภุญชัยในยุคสมัยนั้น
ซึ่ งไดปรากฏสองอาณาจักรสําคัญ คือ อาณาจักรมอญ
มเีมอืงสะเทมิเปนศนูยกลางทางตอนใต และอาณาจกัรพกุามทาง
ตอนเหนอืของประเทศพมาในปจจบุนั

เมอืงสะเทมิมคีวามเจริญรุงเรืองอยูในชวงพทุธศตวรรษ ที่
๗-๑๖ หรือกอนหนานัน้มฐีานะเปนเมอืงทาชายทะเล เปนศนูย
กลางอารยธรรมโบราณแหงหนึง่ของโลกยคุโบราณ ทําใหอาณา
จกัรมอญรับอารยธรรมอินเดยีโดยตรง เชน อักษรศาสตร ศลิปกรรม
และศาสนา อาณาจักรสะเทิมมีความเจริญรุ งเรืองมา
หลายพันปจนกระทั่งปรากฏชนชาตินักรบชาวพมาไดกอตั้ง
อาณาจกัรพกุามข้ึนทางเหนอืของประเทศพมาในปจจบุนั ไดยก
ทพัเขารุกรานอาณาจกัรสะเทมิของมอญหลายคร้ังหลายหน

จนกระทัง่ในป พ.ศ. ๑๑๗๖ มอญจงึสูญเสียอาณาจกัร
ให กบัพระเจาอนรุิธ พระองคไดกวาดตอนชาวมอญทัง้ขาราชการ
สมณชพีราหมณ คหบด ีและชางชาํนาญศลิปตาง ๆ  พาไปไวใน
เมอืงพกุามประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน รวมทัง้ไดขนพระไตรปฎกและ
เจดยีวัตถกุบัทรัพยสินมคีาตาง ๆ ไปไวทีเ่มอืงพกุาม อีกทัง้ไดร้ือ
ทาํลายร้ัววังและปอมปราการเมอืงสะเทมิเสียหมด แลวแบงอาณา
เขตมอญออกเปนหลายหวัเมอืง11

การเขายึดครองอาณาจักรมอญในคร้ังนี้ ถึงแมวา
มอญจะ พายแพในการศกึแตกม็ชียัเหนือพมาเชงิวฒันธรรม

ลายปูนปนซุมจระนําเจดียประธาน

เส้ือยืดลวดลายอกัษรมอญ และ รูปพระนางจามเทวีของแรงงานชาว
มอญ (ประเทศพมา) ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีขอความวา “กลุมทํางาน
วันชาติมอญ คร้ังที่ ๕๙ และ วีรกษตัรีมอญ จามเทวี”

ลายปูนปนนูนสูงซ่ึงขุดคนพบบริเวณโบราณสถาน



พมาได หลอมรวมวฒันธรรมมอญใหกลายเปนวฒันธรรม
ประจาํชนชาตพิมา ดงัจะเห็นไดจากการสรางและตกแตง
เจดยีตาง ๆ  ในสมยัราชวงศพกุาม การดดัแปลงตวัหนังสอื
มอญไปใช เปนตัวเขียน ของพมาตลอดจนรับคําใน
ภาษามอญไปใชในภาษาพมา12 สวน พุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมอ่ืน ๆ ของมอญ อิทธิพลของมอญตอ พมาเห็นได
ชัดมากในสมัยพระเจาจันสิตถา (Kyanzittha พ.ศ. ๑๖๒๗-
๑๖๕๕) ซึ่ งเปนยุคแหงการสรางวัดและเจดีย โดยใชสถา
ปตยกรรมแบบมอญ และจารึกสวนใหญกใ็ชภาษามอญ13

ดงันัน้ในชวงราวพทุธศตวรรษที ่๑๖-๑๗ ทัง้อาณาจกัร
พกุาม และเมอืงหริภุญชยัลวนตางกไ็ดรับอิทธพิลวัฒนธรรมมอญ
ดวยกนัทั้งนั้น โดยเฉพาะหริภุญชัยในระยะเวลานี้ที่ความเปน
มอญมคีวามเดนชดั เชน สถาปตยกรรม ภาษามอญ อักษรมอญ
และประชาชาวเมอืงทีเ่ปนคนมอญ แตเหนอืส่ิงอ่ืนใดกลุมโบราณ
สถานวัดเกาะกลางแหงเมืองหริภุญชัย และชุมชนมอญบาน
หนองดู-บอคาว ทีอ่ยูโดยรอบไดบอกเลาเร่ืองราวความเปนมอญ
จากอดตีสูปจจบุนั ถงึแมวาจะไมสามารถกลาวไดอยางชดัเจนวา
คนมอญบานหนองดู-บอคาว เปนผูคนที่สืบตอมาตั้งแตสมัย
หริภุญชยัหรือไม แตเรายงัคงมองเหน็สายใยทีย่ดึโยงความเปน
มอญ ในมติปิระวัตศิาสตรกบัปจจบุนัสมยัไดอยางตอเนือ่งและ
ยาวนาน

เชิงอรรถ
1 ชาวพ้ืนเมืองเดิมในดินแดนน้ีคือพวก ลัวะ และ เม็ง ซ่ึงคําวา “เม็ง” เปน
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ลัวะพ้ืนเมือง เห็นไดจากรากฐานทางอารยธรรมหลายอยางท่ีฤๅษีไดสถาปนาไว นับ
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5 ตํานานมลูศาสนา, พิมพเน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ หมอมหลวง
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6จําปา เยือ้งเจรญิและคณะ, วิเคราะหจากรกึในพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ
หรภิญุชัย, (กรุงเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ (๑๙๙๗) จํากดั, ม.ป.ป.) หนา ๘-๒๔. อางถึง
ใน รายงานการขดุแตงบูรณะและปรบัปรงุภมูิทัศนโบราณสถานวัดเกาะกลาง ตําบล
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มอญลําพูน:
ภมูปิญญาพืน้บานและการเปลีย่นแปลง

ภาสกร อินทมุาร

 ทความนี้เปนการสรุปความจากงานวิจัยเร่ือง “การ
ศกึษาภูมปิญญาพืน้บานของชมุชนชาวมอญ: กรณศีกึษาบาน
หนองดูและบานบอคาวตาํบลบานเรือนอําเภอปาซาง จงัหวดั
ลาํพนู” ซ่ึงเปนวทิยานิพนธศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
วจิยัและพฒันาทองถ่ิน สถาบนัราชภัฏเชยีงใหม ของ สริภพ จุยรอด

งานวิจยันีม้วัีตถปุระสงคในการศกึษาประวัตคิวามเปนมา
ของชมุชนมอญบานหนองดูและบานบอคาว, ศกึษาภูมปิญญา
ของชมุชนดงักลาวตามแนวปจจยั ๔ และศกึษาการปรับตวัของ
ชมุชน ทามกลางความเปล่ียนแปลงทางสังคมทีเ่กดิข้ึน

ผลการวิจยัพบวาบานหนองดูและบานบอคาวเคยเปน
หมูบานเดยีวกนัมากอน แตมาแยกออกเปน ๒ หมูบานในป ๒๕๓๒
เมื่อพิจารณาประวัติศาสตรชุมชนของทั้ง ๒ หมูบาน พบ
วามอีายปุระมาณ ๒๐๐ ป โดยในคร้ังแรกเร่ิมนัน้เปนการอพยพ
ของครอบครัวมอญประมาณ ๕-๖ ครอบครัวมาจากเมอืงเมาะ
ตะมะ และ เมอืงหงสาวด ีโดยอพยพเขามาทางเมอืงเมยีววด ีขาม

แผนที่ภาพถายทางอากาศแสดงภาพชุมชนมอญสองริมฝงน้ําแมปง
(ที่มาจาก http://www.pointasia.com)

บ



เคร่ืองเซนในโรงฟอนผีเม็ง (เชนเดียวกับการรำผีมอญ ภาคกลาง ของไทย)

วงปพาทย (เตง-ถึง)ประกอบการฟอนผีเม็ง [เตง-ถึง คลายคํา เทงทงึ
ในภาษาไทย อันมีที่มาจากเสียง ตะโพนมอญ ในวงปพาทยมอญ
ซ่ึงมัก แสดงในงานศพ และถูกใชในความหมายของคําวา ตาย
ในที่สุด]

การฟอนผีเม็ง

สาธิตการฟอนผีเม็ง ในงานเทศกาลสงกรานต

พิธีบวงสรวงพระแมเจาจามเทวีประจําป



แมน้าํเมยเขามาทางเมอืงระแหง (เมอืงตาก) แลวจงึเดนิทางข้ึนมา
ตามแมน้าํปงจนมาตัง้บานเรือนทีบ่านหนองดู (รวมถงึบานบอ คาว)
และตัง้รกรากอยูจนถงึปจจบุนั

ในแงการทํามาหากนินัน้ ในยคุเร่ิมแรกชาวมอญบาน
หนองดูมอีาชพีทําไร ทํานา และ หาปลาตามแมน้าํปง ตอมาเมือ่
ชมุชนขยายใหญข้ึน อาชพีของชมุชนกห็ลากหลายข้ึน ตาม ดงัเชน
การรับจางถอแพสินคา และอาชพีการทาํขนมจนี ซึง่อาชพีการทํา
ขนมจนีนี้เองที่เปนอาชีพทีส่รางชือ่เสียงใหกบัชมุชนมอญบาน
หนองดูเปนอันมาก

การเปล่ียนแปลงคร้ังสําคญัคร้ังแรกเกดิข้ึนเมือ่มเีสนทาง
การสัญจรทางบก ทําใหการขนสงสินคาจากทีต่าง ๆ เขามายงั
ชมุชนสะดวกข้ึน บทบาทของเสนทางสัญจรทางน้าํลดลง พรอม
กบัการหายไปของอาชพีทีเ่กีย่วโยงกบัแมน้าํ และเกดิอาชพีใหม ข้ึน
คอื อาชพีรับจางขนสงทางบก การคาขายพชืไร เปนตน และ ณ
ปจจุบัน อาชีพหลักของชาวมอญหนองดูและบอคาวก็คือการ
ทาํสวน ทาํนา และ รับจาง เหลือ เพยีงไมกีค่รอบครัวเทานัน้ทีย่งัคง
เล้ียงชพีดวยการทาํขนมจนี

ในสวนของภูมปิญญาอันเกีย่วเนือ่งกบัปจจยั ๔ ซึง่กค็อื
อาหาร เคร่ืองนุงหม ทีอ่ยูอาศยั และ ยารักษาโรค ในทามกลางการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมนัน้ ผูวิจยัพบวา ชาวบานรับเอาอาหารทีม่า
จากภายนอกชมุชนเขามาบริโภครวมกบัอาหารในชวิีตประจาํวัน
ตามแบบมอญ ยงัคงมกีารบริโภคพชืผักตามแบบมอญบางชนดิที่
รวมทัง้ใน การปรุงอาหารนัน้ ชาวบานมวิีธกีารทําและผสมเคร่ือง
ปรุงทีแ่ตกตางจากหมูบานอ่ืน ๆ

ในแงการแตงกาย ชาวบานมกีารแตงกายเหมอืนกบัชาว
บานในชุมชนภาคเหนอืทัว่ไป ยกเวนในพธิกีรรมตาง ๆ ทีเ่ปน
ของมอญ ชาวบานกจ็ะแตงมอญ สําหรับการปลูกบานเรือนนัน้
ชาวหนองดูและบอคาวยงัคงรักษาคตกิารปลูกบานแบบมอญอยู
อาท ิการเลือกบริเวณทีจ่ะปลูกบานโดยการดมกล่ินของเนือ้ดนิ
ถาดนิมกีล่ินเหมน็แสดงวาบริเวณนัน้เปนทีอ่ยูอาศยัของแมลง มด
ปลวก ซึง่ไมเหมาะกบัการปลูกบาน หรือการโปรยขาวเปลือกทิง้ ไว
เพือ่ดูจํานวนขาวเปลือกทีเ่หลือ ซึ่งจะสามารถแสดงถงึจํานวน
สัตวทีจ่ะมาลอบกนิขาวเปลือกในทองไรทองนาในภายหลัง และ
ปจจบุนัชาวบานตางมคีวามสะดวกสบายในชวิีตจากระบบสาธารณปู
โภคตาง ๆ เปนตน สวนผลเสียที่ เกิดข้ึนก็คือ ความรู และ
ภูมิปญญาดั้ งเดิมของมอญคอย ๆ หายไปเมื่อคนรุนใหม
ตองสัมพันธกับความเปนไปของสังคมภายนอกมากข้ึ น
ทาํใหไมเกดิการสืบทอดภูมปิญญาของชมุชน

สาธิตการฟอนผีเม็ง ในงานเทศกาลสงกรานต

การไหวผีเม็งประจําครัวเรือน

ประเพณี  “ลอยอะมด” (อะมด ในภาษามอญหมายถึง ไฟ)
ประเพณีนี้ มีที่มาจากชาวมอญลําพูนตองการระลึกถึงชาวมอญ
เมืองเมาะตะมะ ที ่จากมา หลังเคยอพยพไปอาศัยอยูดวยกันเม่ือคร้ัง
เกิดอหิวาตกโรค ระบาด เม่ือหลายรอยปกอน



ผมหยิกหนากลอ

 านมาแลว  มตีายายสองผัวเมยีอยูในหมูบานแหงหนึง่
ซึ่งอยูนอกเมือง ทั้งสองคนไมมีลูก แกจึงตองทําไรเล้ียงตัวเอง
เร่ือยมา อยูมาคราวหนึง่บานเมอืงเกิดอุทกภัยน้ําทวมไรนาเสีย
หาย ผูคนไดรับความเดอืดรอนไมมทีีอ่าศยั เพราะบานถกูน้าํพดั
พงัไปเกือบหมดส้ิน สองตายายนับวาโชคดทีี่มไีมไผพอทีจ่ะตอ
เปนแพอาศยัอยูได

อยูมาวันหนึ่ง  มีแมววายน้ํามาที่แพของสองตายาย
แลวพดูวา

“ตาจา  ยายจา  ขอใหฉันอยูบนแพนีด้วยเถดิ”

“จะเปนไรไปละ มาข้ึนมา” สองตายายรองบอกพลาง
ชวยฉุดแมวข้ึนมาบนแพ ตอจากนัน้ไมนานนกั ลิงทีอ่าศยัอยูบน
ตนไมซึ่งสูงไมพนน้ํา ก็กระโดดเกาะขอนไมลอยมาที่แพของ
สองตายายแลวพดูวา

“ตาเอย  ยายเอย  ขอใหฉันอาศยัอยูบนแพดวยเถดิ” สอง
ตายายมใีจกรุณากอ็นญุาตใหข้ึนมาอยูบนแพดวย หลังจากทีลิ่ง
ข้ึนมาอยูบนแพไดไมนาน  ก็มีชายคนหนึ่งเปนคนผมหยิกหนา
กลอ วายน้ําเขามาที่แพ แลวพดูดวยเสียงออย ๆ  วา

 “นี่ตากะยาย  ฉันเหนื่อยจะหมดแรงอยูแลว ใหฉันข้ึน
ไปอยูบนแพดวยคนเถอะ”

ทานยายเมือ่มองดชูายคนนัน้  เหน็ลักษณะเปนคนทีไ่ม
นาไวใจ จงึกระซบิบอกกบัทานตาวา

“นีต่า  คนนีไ้มนาไวใจเลย  ผมหยกิหนากลออยางนี ้ คน
โบราณหามคบ ขืนเล้ียงไวจะใหโทษแกเราภายหลัง”

“อยาไปถอือะไรเลยยาย”  ทานตาปลอบใจ
“ถาเราไมใหมนัข้ึนมา เขากค็งจมน้ําตาย นึกเวทนาแก

คนไดรับทุกขเถิด  ยงัไง ๆ  กเ็ปนคนเหมอืนกนั”
“วาไงละ  ฉันหนาวเต็มทีแลว จะไมยอมใหฉันข้ึนหรือ

ยงัไง” ชายคนนัน้ตอวา
“ข้ึนมาเถิดพอคณุ  เอายืน่มอืมาจะชวยฉุด” ทานตากลีุ

กจุอชวยดงึมอืชายคนนัน้ข้ึนมาบนแพ
ตายาย  แมว  ลิง  และชายผมหยกิหนากลอ  นัง่จบัเจาอยู

บนแพเปนเวลาหลายวัน และในทีสุ่ดน้ํากล็ดนอยลง ทัง้หาชีวิต
จงึลงจากแพแมวไดพดูกบัตายายวา “ตาจา ยายจา ฉันไมรูวาจะ
ไปไหน บานเกาทีเ่คยอยูก ็กลับไมถกู ตายายมบีญุคณุแกฉันมาก
ฉันจะอยูเพือ่ทดแทนบญุคุณ ใหฉันอยูดวยเถอะนะ”

“เฮย  น้าํหนาอยางเจาแมวนะรึจะทดแทนบญุคณุ”  ชาย
ผมหยกิหนากลอพดูแซงข้ึน

“พูดคุยโมมากไปละ น้ําหนาอยางแกจะทําอะไรได
นอกจากขโมยปลากนิเทานัน้”

“เอาเถอะ  ฉันจะทดแทนบญุคณุไดอยางไร กข็อใหคอย
ดเูอาเองก็แลวกัน”  แมวพดูอยางเครงขรึม

“กพ็ดูตามประสาแมวไปอยางนัน้เอง อยางขานีซ่ถิงึจะ
เชื่อได ขาเปนคนทําอะไรไดหลายอยาง ขานี่แหละสามารถทํา
งานไดทกุอยาง ชวยตายายทาํไรไถนากไ็ด ตดัฟน ตกัน้าํกไ็ด เปน
แมวอยางเอ็งนีข่ายงัมองไมเห็นทางเลย” ชายผมหยกิหนากลอ
ยงัคงพดูสบประมาทแมวตอไป แตแมวไมโตตอบแตอยางไร

สวนลิงเมือ่เหน็แมวขออยูกบัตายาย  กพ็ดูข้ึนวา “ตาเอย
ยายเอย เมื่อแมวเขาขออยูทดแทนบุญคุณ ฉันก็จะขออยูบาง
เพราะตากบัยายกม็บีญุคณุแกฉันเหมอืนกนั”

น



“โธเอย  เจาลิง  แกจะทาํอยางไร  นอกจากปนตนไมเลน
ซนทั้งวัน บางทีกท็ําหนาทีห่ลอกชาวบานเขาเลน” ชายผูนัน้พดู
คดัคานข้ึนอีก

“เอาเถอะ ๆ   เมือ่เจาอยากจะอยูกอ็ยูไปเถอะ  เรารอดตาย
ดวยกันมา จะอยูดวยกนักไ็ด”  ทานตาพดูตดับท

“เมื่อแมวกับลิงอยูได  ฉันก็จะอยูกับตายายอีกคน”
ชายผูข้ึน “ฉันจะชวยตายายทํางาน”

ตกลงแมว ลิงและชายผมหยกิหนากลอกอ็ยูกบัตายาย
ตอมา ตามปกตนิัน้ลิงจะเขาไปหาผลไมในปาทกุวัน เมือ่ไดกน็ํา
มาใหตายายกนิ ซึง่ตรงกนัขามกบัชายผมหยกิหนากลอ ไมเคย
คดิชวยทาํงานอะไรเลย ไมเคยออกไปชวยตายายทําไรไถนา ตืน่
เชาข้ึนมากนิแลวกอ็อกเทีย่วเตร คบเพือ่นกนิเหลาเมายาไมเวน
แตละวัน ทําใหตายายเดอืดรอนใจอยูเสมอ

สวนแมวนัน้ถงึจะชวยทาํอะไรไมได  กอ็ยูเฝาบานไมได
รบกวนอะไร อยูมาวันหนึง่ แมวไดเล็ดลอดเขาไปในพระราชวัง
ของพระเจาแผนดินในเมืองนั้น  แมวไดไปพบเคร่ืองแกวแหวน
เงนิทองเขา จงึคาบเอามาใหตายาย ขางตายายกไ็มได ซกัถามแมว
วาเอามาจากไหน นาํเอาไปขายไดเงนิมากซ็ือ้อาหารมาแบงกนั กนิ
ทําใหมีความสุขข้ึนบาง แมวไดเอาเคร่ืองเงินทองมาใหตา
ยายหลายคร้ัง จนตายายนกึสงสัยถามแมววา

“นีเ่จาไปเอาเงนิทองมคีาเหลานีม้าจากไหน”
“ฉันไปคาบเอามาจากในพระราชวังของพระเจาแผนดนิ”

แมวตอบตามตรง ในขณะทีส่องตายายถามแมวอยูนัน่เอง  ชาย
ผมหยกิหนากลออยูในทีน่ัน้ดวย จงึไดยนิเร่ืองราวโดยตลอด  แต
เขาไมไดแสดงกิริยาไมชอบอยางไร ทั้งนี้กเ็พราะเขาไดเงินทอง
ไปใชจายดวยเหมือนกัน แมวยังคงเขาไปขโมยของในพระราช
วังอยูเชนเดิม  และฐานะความเปนอยูของตายายก็ดข้ึีน มบีาน
ชองใหญโต จนไดชื่อวาเปนบานเศรษฐ ีและในทางตรงกันขาม
ขาวของเงินทองในพระราชวังก็ลดนอยลงจนเปนที่ผิดสังเกต
พระเจาแผนดนิเขาพระทยัวาจะตองมคีนทจุริตยกัยอกพระราช
ทรัพยไป  จงึประกาศวา  ถาใครจับตัวคนรายที่เขาไปขโมยพระ
ราชทรัพยได  จะมรีางวัลใหอยางงดงาม

ชายผมหยกิหนากลอเมือ่ไดทราบประกาศเชนนัน้  กน็กึ
ดีใจคิดวาไดเงินทองมากมายไมตองขอตายายใชตอไป เพราะ
เวลาขอคราวใดตายายก็ดุวาคราวนั้น ทําใหชายหนุมไมพอใจ
เมื่อไดโอกาสที่จะไดเงินใชงาย ๆ  เชนนั้น  จึงเขาไปเฝาพระเจา
แผนดิน แลวกราบทลูวา

“ขาพระพุทธเจาพบผูที่มาขโมยพระราชทรัพยพระ
พทุธเจาขา”

“มนัอยูทีไ่หน” พระเจาแผนดนิตรัสถาม อยางดพีระทยั

“อยูนอกเมอืงนีเ่องพระเจาขา ขาพระพทุธเจาขออาสา
พาไปดวยตนเอง”

“ดแีลว เฮยตาํรวจหลวง ตามชายคนนีไ้ปจบัเอาขโมยมา
ใหขา” พระเจาแผนดนิตรัสส่ังไหตํารวจไปจบัขโมย

ชายผมหยกิหนากลอไดพาตํารวจไปทีบ่านของสองตา
ยาย แลวบอกตํารวจวาสองตายาย นีแ่หละเปนขโมย ขอใหคน
ดูของกลางทีม่อียูในบานเปนหลักฐาน เมื่อตํารวจคนในบานก็
พบเงินทองของหลวงจริง ๆ  จึงจับตายายไปขังคุก สวนชายผม
หยิกหนากลอนั้นไดรับรางวัลและไดรับการแตงตั้ งใหเปน
ขุนนางมคีวามสุข

จะกลาวถงึแมวกบัลิง  เมือ่รูวาสองตายายถกูจบัไปเชน
นัน้แลวกพ็ากนัเปนทกุข  มคีวามกตญัรููคณุสองตายาย และที่
ตายายตองถกูจับก็เพราะเร่ืองที่แมวเขาไปขโมยเงนิทองมาให
แมวจงึปรึกษากบัลิงวา จะเขาไปสารภาพผิดตอพระเจาแผนดนิ
วา ทีข่โมยทองมานัน้เพือ่เอามาสนอง คณุตายายทีไ่ดชวยตนไว
ลิงเหน็ชอบดวยและรับวาจะเปนพยานให

เมือ่ตกลงกนัเชนนั้นแลว  แมวกบัลิงกพ็ากนัเขาไปเฝา
พระเจาแผนดิน แมวไดสารภาพความผิดที่ขโมยเงินทองไปให
ตายาย และไดเลาเร่ืองตัง้แตตนใหพระเจาแผนดนิฟงโดยตลอด
พระเจาแผนดนิเมือ่ไดทรงทราบเชนนัน้จงึมพีระราชดาํริวา

“แมแตสัตว  ยงัมใีจรูจกัระลึกถงึบญุคณุของผูทีเ่คยชวย
เหลือชวิีตคนไว นบัวาเปนส่ิงทีค่วรสรรเสริญยกยอง สองตายาย
นั่นไมไดเจตนาจะขโมยของเรา แตแมวขโมยเอาไปใหเอง ควร
จะปลอยไป แตชายผมหยิกหนากลอที่พาไปจับนั้น นับวาเปน
ผูเนรคณุไมนาจะชบุเล้ียงไว” เมือ่ทรงมพีระราชดําริเชนนีแ้ลว  ก็
โปรดพระราชทานอภัยโทษแกสองตายาย แมว และลิง สวนชาย
ที่นําไปจับสองตายายผูมีพระคุณนั้น มีรับส่ังใหขับไลเนรเทศ
ออกไปนอกพระราชอาณาเขต

นทิานทํานองนีม้เีร่ืองเลากนัแพรหลายมากอีกเร่ือง หนึง่
แตมักจะเปล่ียนแปลงขอปลีกยอยตาง ๆ กันไป ทานที่สน
ใจจะเปรียบเทียบขอใหดูเร่ือง “ใบไมสีเขียว” ในหนังสือนิทาน
เกาหลีของ ส. พลายนอย และเร่ือง “ชวยสัตวไดบุญทําคุณคน
ไดบาป” ในหนังสือนิทานลาว ของ ส. พลายนอย  แตในนิทาน
มอญเร่ืองนี ้ดจูะเจาะจงใหแลเหน็ ความเลวรายของคนผมหยกิ
หนากลอมากกวาอยางอ่ืน
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quwÀBumjqMicjmr×ukjkuE 56 tuYp:YkNpj$·mà, SkjK[êpÐÕinj
T½,$.kuEpRUqMicjmr×ukjkuE 57 mNÕ·yMÕm×uhrj mekcjdyHj
tHj\p.ktjkLÕcjlwjp:YwcjquwÀBumjmdHjkuJr´

×UkuEqMicjxdi×ìr.z. kÈiel.njsoa.tuY p:Y AD 1031
g H j qM ic jmen.hrIr.z.eku. ·g Nk[. j ng ál.edw I
TpjpÒcjrcjpuic j|pIa.;Õcjatuicja.YkM.YetN.wjdet.wj
ma·kjzkupLnjr´ qMicjwW·m×uhrjelwjgW·yMÕqMicjmku! elwjgW·yMÕ
lkjTkjqMicjwW· huitj×UkuEpercjn.n.q.j ×UkuElkjTkj
ap>a·kjzkuezN.jem.wjtotkjkLÕcjdM·cjtuY qMicjhW·qPk.kuE
percjguJkLÕJ;ÕcjekW·ekW·r qMicjm×uhwjwW· petHjektjgl.nj
aË.rqi t×Ðr m×ÐrtuY qMicjsuitjlupjskuE percjmnjynjg>T.
xÕ·qW, gzmj key[.wj ekW·ekW·r´ qMicjpetHjektjlwj
gl.njrqi ywjgW·sf[Õnjey.gImà,a.yukjgLicj K[ÕitjhW·elpj

m·cja.yukjgLicj gW·m·cjduEkwjtUkwjtnj TkjyukjawY
tjek[wjdM·cjlMiÕnj bLÕipjtikÈ.cja.k,gW· qMicjsuitj elM.wjkuE
percjbuJ$·gLÕicjtuY hW·qPgRukuEpercjguJkLÕJ;Õcj hW·qPgRukuE
qà·cjqr.YpN.njgmLÕicjtuY \dhtj;Õcj yutjedkjesHj a.kuJr´

p : Yq.qN. 1585 AD 1044 ;Õc jbk.·et·
qMicjezN.jkÈiel.njsoa.tuY ek.njqMicjbM.mNÕ·yMÕskÒet
tiunjnnj qMicjskÒet petHjektjlwjekWtjtI ay[Ik[I
hW·tJmim kelcjektjmizkuqPgNk[.jezN.j qMicja×uRud¯
(w>)anwjrT. suitjgikuEqMicjskÒet elH.wjgsuitjeT.·
nkuEbNÕhjtYu qNicjm×uhrjtuinjqPqMicj tuinjnnjr anwjrT.wW·
dHjmN ihj}k·cjmCÕ ihj suitjlupjskuEpN.njmWYtYu lkjTkjqMicj
percjpN.nj}k·cjmCÕihjtor´ quJkuEmNÕ·toqr.YpN.njsies.nj mpÐ·
tl.njekq. cTuOy[ê clucjlkjfÌ v·cjxêfI t·kuJr´

p:YaKicjgHj gkUe}k.· Kemnjt·btiukj;Õcjmnj h.riBuxZ
hW·zN,tuY pÐpjkLÕcjpN.njlP.j;Õcjbeg> lupjtwjesNhj buicjlwj
;Õcjbeg>r´ aKicjgHjqMicjtiQ a.tjaRuJbcjlÐêqMicjbM.
anwjrT. qMicjbM.bl,ncjqr.YpN.nj dyHjtHjmpÐ·kuE
tl.njekq.t·tuY bM.t·BuicjbÐÕikjkuEmnjgW·a. epY>a·cjzN,
pN.nje}k.·t· d,k[a. dHja.;ikjmnjt· auitjr qMicjmnjtiQ
ef[·kuEdN.Y;ikje}k.·t· p:Y;Õcjdl b¡Ìlgucjet·r´ qMicjmnjbeg>
mipjsuitjkuE percjaRuJbcjbM.t·tuYkuE$.prcjtY ek.njwutjzku
mek[.wjeg>wj mNÕ·yMÕ m$is×¡.r´ ×UgHjtuYmnj;Õcjbeg>kuEbM.;ÕcjbÒ.·
dHjmiQh.Yv,qÒ· mnj;Õcjbeg>kuEmnj;ÕcjqDuJgHj hW·d,v,qÒ·
ekW·ekW·r aKicjgHj qMicjmnjbeg> tiQesHjsuitj kuE ekWtj
w>dtI×UbM.t·tuY kLhjfIeT.·Rupjk[.jhW·eRHjeqHj bud̄B.q.r
×UgHjqMtjwutjmnj mitLTwjducjqL,lm[ÕJ lÐêq.qN.tuYbuJRupjti;Õcjmnj p:Y AD 812 atiucj web site history of south east asia

buJRupjti;Õcjmnj p:Y AD 910  atiucj web site history of south eastasia



kelcjtW· qL.YgW·lv.tjqMicjtiQ pLnjr´mitLTwjgHjelwj
qMicjsW·pÐÕinjkuE mitLTwj ddHjgNk[.jezN.jagàmehqIkuJr´

p:YaKicjgHj ;ÕcjbÒ.·et·percjtI ay[Ik[It· aeG.
\mhjdM·cj$Jr giu$jtIay[Ig[IwW· tmjw>diet· m·kjtitjkLÕcj
×U;Õcjai×¡iy nkuEyMÕ q.mtiy dHjgui$jesHjs,kuEbud¯q.qN.
×Uai×¡iygHjsuipja. tIebkj ]kÕkjt·kL.tuY lkjro$·
suipjkLÕcj;ÕcjbM.bÒ.·t·r gui$jwW·petHjektjlwj edàtjper·per·
n.n.q.j quJkuEmNÕ·DrjpetHjBwa]k.×W·dM·cjer.cj a]k.
Bw$· kuEBw aprluikj ×W·mWYBwpLnj dHjaRHnjtuY kelcjdHj
puTuznjm.nj Rupjehcj dHjkmjkuquEakuquE RupjkÐÕEdHjhuitj×UkmjgHj
dHjwipkj rtjpi\pk.gHjø|bosr.Y;Õcj arkjqur. edwtok.mt·
mdHjr´ gui$jwW·×UyMÕ qmtiygHj|p·cja. qmtiø qmiTIø
qmTI mdHjr´ KmIqmTIgHj ay[Ik[I ek.jg,KmIarIr´

Km Iay[ Ik[ Iw W · ek.njw utjv,tNhjqPm C Õ Em à ,
kuipjkL.×UhW·gW·qPmCÕE$JgHj d,qPpUzoK×¯kuEKmIay[Ik[IkL.tuYmH
qPainjT·cjgW·er.cj́ ;ÕcjbÒ.·wW·eRHjeqHjkLÕcjw>d$· gLÕicjkuEqN.·kuJr´
p:YlkjTkjwW· mH.eTrjarh·×U;Õcj quwÀBumja.pÐnjq.qN.
p:Y;Õcjbk.·et·tuY qMicjanwjrT. esHjsuitjkuE bud¯B.q.
pluJpl.jeT.·tIay[Ik[It·auitjr aKicjgHj gkUbM.×UkuE
;Õcj]kÕkjet·kuihjesHjkLÕcjp:YtWÕEr,bM.t·tuY qMicjanwjrT.
dHjdM·cjDwicjkuEpercj m·cjs·cjqWkjek.njgkUbM.v,t·kuJr
p:Y;ÕcjqDuJ$·qMicjm×uhwjhW·esHjsuitjlÐêKmIqcjmnj sHj/>zkuqMicj
eT:cjpÐitj×U;Õcj KmIt·gHj|gipjsuipja.;ÕcjbÒ.·et·auitjr KmIt·gHj
qMicjanwjrT. nimnjeRHjeqHjrogolwjtuY qM.njqMÕkjgLÕikjgL.Ylwj
pRUpr.\dhtj;ÕcjqDuJ buJgW·KuicjkLÕikjdM·cjkuJr tuYpLnjaKicjgHj mnjt·
;ÕcjqDuJkuE h·q.wtI hW·d,v,qÒ·kuJ mnj;ÕcjbM·kjelwj

d,dM·cjBYpN.njkuJtuY \dhtjmnjt·gH j dH jaKicj;Õinjl[dM ·cjgHj
qMicjanwjrT. bM.t·v.tjlwjkL,kL,r ×UgH jqMicjbM.
anwjrT. ef[·bu JnY gW ·ewcjpN.njkuEmnj qWkjeqà.·dH j
mh.a.$.skjmWYr ;Õcjmnjbeg>gHj huitj×Um$is×¡. dHjdM·cjgNk[.j
¿kr.zjkuJ \dhtjelwje;.tjdM·cjtuY anwjrT.sW·lwj buJmitj
qh.YmWYK[ÕinjK$ kLtjef[·;ÕcjmnjqDuJquwÀBumjkL.r´
qWkjeqà. ·ef[ ·qD u Jm.njg H jqM ic janw jrT.pÐitj\py[.Y
pl·cj$.ek.njwutjzkumNÕ·yMÕngál. kuElupjpÈÕJpÈ.kj
p:YwcjnnjqDuJ v·cjqMicjm×uhwjedàtjeqà.·luJ v·cjqr.YpN.nj
sies.njmpÐ·kuE |p.pje;.tj \p.pjezN.j gW·K[Õitj bl,$.kuE
fnjfkjr´

k.lgHj am.tjmnj tLpv.gmLÕicj kuEqtikuE
qMicjm×uhwjhW·kuEducjektj »ngál.r qMicjm×uhrjelwj
huitj×Uducjlwjk·p>cj el.njlwj×W·kuJtuY ducjguicjektj»ngál.
kuEdHjgNk[.jezN.jr ×UkuE»ngál.dHjgNk[.jtuY bkjgHj kisËp:Ywcjnnj
sTuYT·cjkLÕcjr qMicjelwjaqicjeTNmjsuipjS.njgNk[.jtuY
petHjgl.njgNk[.j gsuitjekL·qr.YpN.njKuihj \p.pjezN.jtuY
\p.pje;.tjgH j|gipjbL,dosuipja.zercj qMicjbM.anwjrT.
qMicjbM.lWIlwjr hiutj$·gHjdHjhuitjqMicjbM. gW·kLÕcjtcjncj
p : Y;Õc jqDu Jm W Yq.jku Jr ×Uku Eqr.Ys ies.nj/>ekL ·a.tY u
\dhtj;ÕcjqDuJgHj tupjkuEyajesHja.kwkjkuJr

pRUddHj\dhtj;ÕcjqDuJyaja.gHj gNk[.jezN.jqMicjm×uhrj
kuEpRuicjkuEap>e;· anwjrT.tuY kuEe\pcj ercjpN.nj
kLÕcjbÐÕikj;ÕcjmnjquwÀBumjr qMicjanwjrT. T½,huitj
a.tjpi!ktjpi zercjqMicjm×uhwj qPhuitjkuE qMicjm×uhwj
hW·kuEpi!ktjpituY zkjkLÕcjpN.njbWYmezN.jkuE\dhtj kLÕcjbtuikj
;ÕcjmnjqDuJr ;.·;.·et·gHjr·cjkuEtLÕcjla.wcjmà, hW·a.tj
pi!ktjelwjkLÕcjpÐÕikjgHjr´

(d N. YkLÕc jbÐÕ ikjp N.n jw W · p : YliK jwcj lCÕ EK[êlwj
btiukj;Õcjbeg>kL. Sg,aË.t·ducjguicj ektjlwj bÐÕikj;ÕcjqDuJ
kL.tuYbÐÕikjbeg>r´ p:YdN.YgkUe}k.·t· kLÕcjbÐÕikjgHjelwj
p:YliKjwcjmnje}t· xp×ìquDm?wtIr.z.w·qg>T. K[êlwj
lkjTkj qMicjxdi×ìr.z.mdHj ap>a·kjqMicjm×uhrjgHj e}k.·t·
kLÕcjpÐÕikjqDuJ bM.bÒ.·RuJ qMicjkuE$.ek.njwutj wcjgmLÕicjwW·
tNhj\K.dM·cjv,qÒ·r v,lCtjwcjt·gpjeg>wj bs.r$.er.cj)

sMIbhja.kNpjgtet·

bu JR up jK[êe}t·]thj pRUp : Y AD1604 ¿kr.zjmnjbeg>
qàÕtjqW.tj kuEdM·cjd$jkuek.njduhj



kelcj

kÐEÕdjHmNihjtYu kelcjer.jgunjy.Y
ptYek.nj|pYKiuhj aiuhjtMiÕhjv,hJu
a.kLÕcjmukjmtj r.cjtov·cjpko
top:Yel.k tM,v·cjqMicjtCY
percjper.pLnj em.wjv·cj]kkjsLnj
ek.njKiuhjek.nj|pY wIwtjdtYy.Y
kliel.njK[iÕtja. ap>YpnjhW·d,
g,hJuek.njqWwj ptwjk:iÕpjgW·a.

kÐEÕdjHgkUmnj ea.njsiutjlPhJu
/iunjhMY;Õcj pucj×W·gW·zC.Y
SJplkjgjH ywjdjHqWkjgkU
}kos,kelcjr·cj ;Õcjmnjekcj×W·
psËÕpPnjlMÕhj mUhiutj;ÕcjekL·
gLiÕkjgL>YhiutjfEu kÐEÕekL.njqWkj;Õcj
pOumcjducjtlucj zM.pjmnjv,hJu

mnjsiupj;ÕcjmC, g,rm·cjmipj
hW·d,bM.p[Y sfYtikjmipj
p>Y×U;ÕcjekL· mnjelwjkel·;Õcj
;ÕcjmnjbM.m·cj n.YkelcjK[pjr·cj
gkUmnjeqMhj eqjHm·cjp:YkW.nj
tYu]k.njsiutjD.tj m·cjw>tjshW·fY
bM.e;·p[Ym·cj n.Yr·cjmipjh.

\zhtjn.Yt·r gt,kEubM.m.nj
lv.tjn.Yt·qLÕcj kLÕcjrJupOuvi

aYmNihjK[êS.Y a.YkM.Yv.$jea.nj
ekM.njm·cjqWkjmnj /iutj\zhtj×W·
micjpLnjv,hJu mnjekcjapjlWhj
p:YkEukW.njpC gtrucjkWIpMtj

hW·d,pnjepHj. lMÕhjrgW·;Õcj
hJusucjbM.fnj bànjeT.·mnjaiutj

lMÕhjpLnje;·hJu ed>·eT.·pnjepHj.
tWEÕr,;Õcjmnj mnjrpiucj|pI
likjmnjmnjktj /iutj\zhtj×W·
\zpjqÚcjDwj ptnjtoqiucjKN·
rpjtYbM.tYu bJuhJuhW·djH
v,gjHpN.njmnj kemL.njKiuhje;·kEu
m·cjgW·mWYa·cj e;·pL·cjektjpLnj
lWhjmnj/iunj×W· e;·a.tjmikjkLÕcj
qM.njr·cjbM.smj   /unj\mp:YqCi d,kEue;·kJuh.

aYmNihjK[êpLnj tnjpv.ea.nj
d,alJmWYpC·kj mnjaiutja.kWkj
ywjd,mqunjpC·kj eqjHm·cj$Jh.
K[pjtYuK[pjpLnj tikjer.hW·qLicj
mnjl·kja/.;Õcj d,ducjbM.lJ
/unj\mp:YqCi v·cjgW·djHlWhj

kelcjpLnjgt,e$.cj â



พธิสีวดพระปรติรามญัในวงัหลวง

 วัสดีครับทานผูอาน คร้ังนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับคณะ
สงฆอีกเชนเคยครับ ซึง่มคีวามหมายและมคีวามสําคญัมาก ใน
ความภาคภูมิใจของคณะสงฆรามัญที่พระเจาแผนดินสยาม
ประเทศไดใหความนบัถอืในวัตรปฏิบตัขิองพระสงฆรามญั โดย
ใหพระสงฆรามญัสวดพระปริต ทําน้ําพระพทุธมนตในหอศาส
ตราคม พระบรมมหาราชวัง เพือ่พระมหากษตัริยสรงพระพกัตร
และประพรมเปนศริิมงคลแกบานเมอืง ความสําคญัของพธิสีวด
พระปริตรามัญเพื่อทําน้ําพระพุทธมนตในพระบรมมหาราชวัง
นัน้ปรากฏตามพระบรมราชาธบิาย ในพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที ่๔) วา

“...ในพระราชนิเวศนเวยีงวงัของพระเจาแผนดนิสยาม
ตามแบบแผนบรุพประเพณสีบืมา พระสงฆรามญัไดสวดพระ
ปริตตามแบบอยางขางรามญั ถวายนํ้าพระพทุธมนตเปนนํ้า
สาํหรับสรงพระพกัตรและนํ้าสรงพระองค  ในพระบาทสมเดจ็
พระเจาแผนดนิและประพรมเปนทักษิณาวฏัรอบขอบพระราช
มหามณเฑียรทุกวนัน้ี  เปนการพระราชพธิมีสีาํหรับบรมราช
ตระกลูสบืมาแตโบราณ พระสงฆแมมฐีานันดรยศปรากฏดวย
เกยีรตคุิณคือเรียนรูพระ คัมภีรท่ีเปนพระราชาคณะเปรียญหรือท่ี

เปนอาจารยบอกภาวนาวธิ ีหรือพระสงฆท่ีรูประกอบวทิยาคม
มนตดลเปนท่ีนับถือของคนเปนอันมากกด็กีไ็มมรีาชบญัญตัท่ีิได
รับวาระผลดัเปลีย่นมาสวดพระปริตรถวายนํ้าพระพทุธมนตเลย

เหตอัุนน้ีไดทรงพระราชดาํริวา ชรอยจะมเีหตวุเิศษอยาง
ใดอยางหน่ึงแตโบราณกาลเปนมหัศจรรยสาํคัญอยูอยางไรเปนแน
แท เพราะวาปกตธิรรมดาชนชาตภิาษาใดประเทศใดกย็อมนับถือ
พระสงฆแลแพทยหมอตามประเทศตามภาษาของตวัในการสวด
แลการบญุตาง ๆ  แลการปริต รักษาคน รักษาไข แตการซ่ึงมนิียม
เฉพาะให พระสงฆรามญัพวกเดยีวประจาํสวดพระปริตอยาง
รามญัในพระราชวงัน้ีจะมคีวามยนืยนัมาในพระราชพงศาวดาร
หรือจดหมายเหตกุารตอมาเปนแนนอนกไ็มม.ี..”

มแีตคาํกลาวเลาตอกนัมาวา บางพวกคร้ันแผนดนิสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราชเจานัน้ทรงนบัถอื พระมหาเถรคนัฉองวาเปน
ครูอาจารยมาแตเมอืงหงสาวดแีละไดมคีวามชอบมากแตนัน้มาจงึ
ไดเฉพาะใหอาราธนาแตพระสงฆรามญัสวดปริตในพระราชวัง
ดงันี้

บางพวกกลาววาพระสงฆรามญัรูปหนึง่กบันองสาวมาดวย
กนัในปา คร้ันถงึเมอืงสยามแลว พระสงฆทัง้ปวงรังเกยีจไมรวม
สังฆกรรมดวย พระสงฆรามญัรูปนัน้จงึบอกวาตวับริสุทธิอ์ยู เมือ่พิธีสวดพระปริตมอญในหอศาสตราคม

พระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

ส



เวลานอนในปาไดวางพรา (พรานัน้ในภาษามอญเรียกวา  ปะแระ
ตะราย)เลมหนึง่ไวระหวางกลาง จงึมแีตพราเปนพยาน  และไดทํา
สัตยาธฐิาน เฉพาะตอความบริสุทธิแ์ลไมบริสุทธิ ์ แลวขวางพรา
ลงไปในน้าํ พรานัน้ลอยไดเหน็เปนประจกัษ พระเจาแผนดนิ ทรง
ทราบความเร่ืองนี ้จงึทรงพระราชศรัทธาเล่ือมใส ตัง้พระภิกษรูุป
นัน้เปนที ่พระไตรสรณธชั แลวทรงนบัถอืพระสงฆรามญัรูปนัน้
และขอเปนศษิยพระไตรสรณธชันัน้สืบมา จงึใหอาราธนาแตพระ
สงฆรามญัมาสวดพระปริตในพระราชวังเปนนติย เปนธรรมเนยีม
มาดงันี้

มบีางพวกกลาววา เมือ่คร้ังพระเจาแผนดนิพระองคหนึง่
ในกรุงเทพทวาราวดศีรีอยธุยา เกดิมปีศาจคนองหลอกหลอนยิง่
นกัในพระราชวัง คนบางพวกกลาววาสายรุงตกลงในพระราชวัง
ทกุวันไมหายไป คร้ันนัน้พระเจาแผนดนิมพีระ ราชโองการ ดาํรัส
ใหนมินตพระสงฆไทยทีม่ชีือ่เสียงเลาลือวาดีมอีานภุาพมาสวด
พระปริตและใหแพทยหมอผูรูวิทยาคมมาประกอบวิทยาการแก
ไขเพือ่บําบดัอุปทวโทษคอืปศาจทีค่นองหรือสายรุงลงนัน้ การก็
หาสงบอันตรธานหายไปไม

ภายหลังจงึใหนมินตพระสงฆรามญัวัดตองป ุ (วัดชนะ
สงคราม) มาสวดพระปริตและเมือ่เสร็จพธิ ีพระเจาอยูหวัจะถวาย
เคร่ืองไทยธรรมพระสงฆรามญักไ็มรับ แสดงลัทธวิาควรจะรับได
แตอาหารบณิฑบาตรในเวลาภิกขาจารอยางเดยีว  ถารับเคร่ืองไทย
ธรรมอ่ืน เปนลาภเพราะปริตนัน้แลว กเ็ปนอันเหน็แกอามสิไป แลว
จะสวดพระปริตก็ไมมีอํานาจ ไมอาจบําบัดอุปทวอันตรายได
พระเจาแผนดิน จึงไดพระราชทานแตอาหารบณิฑบาตรอยาง
เดยีวเทานัน้ตามคาํพระสงฆรามญั และพระสงฆรามญัจงึเจริญ
พระปริต ปศาจที่คนองหรือสายรุงที่ลงนั้นก็อันตรธานหายไป
และตัง้แตนัน้มาพระสงฆรามญัจงึไดสวดพระปริตในพระราชวังชัน้ใน
พระเจาอยูหวัไดพัระราชทานแตอาหารบณิฑบาตร เรียกวาทรง
บาตรพระปริตพระราชทานกอนเปนปฐมในเวลาเชาทกุวันมไิดขาด
และมิไดใหมีเคร่ืองไทยธรรมส่ิงอ่ืนถวายพวกพระสงฆรามัญ
สวดพระปริตเหมอืนพวกพระสงฆสวดจตเุวทนั้นเลยเปนธรรม
เนยีมสืบมาจนทกุวันนี ้ธรรมเนยีมใชวาพระเจาแผนดนิจะไมพระ
ราชทานดวยมจัฉริยเจตนาในพระสงฆรามญัทีม่อุีปการะนัน้

อนึง่  เมือ่มกีารเสดจ็พระราชดาํเนนิประทบัแรมราตรี  ณ
ตําบลใดเปนทางไกล คอืเสดจ็ไปการสงครามหรือแทรกโพนชาง

พระสงฆรามญัสวดพระปริตนีก้ต็องตามเสดจ็พระราชดาํเนนิดวยทกุ
คร้ัง เมือ่คร้ังแผนดนิพระบาทสมเดจ็พระนารายณมหาราชเสดจ็
ไปประทบัอยูกรุงลพบรีุ ๘ เดอืน ในหนาแลงทกุปกใ็หอาราธนา
พระสงฆรามญัวัดตองป ุใหตามเสดจ็ข้ึนไปตัง้อารามชือ่วัดตองปุ
อยูสวดพระปริตถวายน้ําพระพุทธมนต ทุกวันนี้อารามนี้ยัง
ปรากฏอยู

น้าํพระพทุธมนตยอมเปนทีเ่หน็วามอํีานาจปองกนัอุปท
วันตรายไดจริง ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ซึง่ไดดํารงสิริ
รัตนราไชศวริยาธปิตเิถลิงถวัลยราช ณ กรุงเทพมหานครกไ็ดทรง
นบัถอืพระพทุธมนตพระปริตทีพ่ระสงฆรามญัสวดถวายนัน้ เปน
น้าํสรงพระพกัตรและน้าํโสรจสรงมาทกุพระองค

หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง

หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง (ดานขาง)



ประเพณพีระสงฆรามญัสวดพระปริตมอญในพระบรม
มหาราชวังนี ้ ยงัถอืปฏิบตัติลอดจนถงึปจจบุนั

พระสงฆมอญวัดชนะสงคราม ตองไปสวดพระปริต
มอญทีห่อศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง พระสงฆทีไ่ปทาํ
หนาที่สวดพระปริตมอญเปนพระสงฆมอญที่มีสมณะศักดิ์ชั้น
พระครูพระปริต  ม ี ๔  รูป  ดงันีค้อื

๑. พระครูราชสังวร
๒. พระครูสุนทรวิลาศ
๓. พระครูราชปริต
๔. พระครูสิทธเิตชะ
น้าํพระพทุธมนตทีผ่านการสวดพระปริตมาแลวนัน้ เจา

พนกังานจะอัญเชญิสําหรับทรงสรงพระพกัตรและสรงพระองค
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัสวนหนึง่  และใหสังฆการีถอืตาม
พระครูพระปริตนําไปประพรมในเขตพระราชฐานในพระบรม
มหาราชวังสวนหนึง่

วัดชนะสงครามจงึยงัคงมพีระสงฆมอญในคณะพระครู
พระปริต  เพือ่ปฏิบตัหินาทีส่วดพระปริตมอญ ในบรมมหาราชวัง
ทกุวันในเวลา ๑๔.00 น. และเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ปรากฏวามพีระ
สงฆทีส่ามารถสวดพระปริตมอญนอยลง ไมพอผลัดเปล่ียนกนั
พระครูราชสังวร “พศิ อายวัุฒทโก” รักษาการเจาอาวาสวัดชนะ
สงครามในคร้ังนัน้ ไดมหีนงัสือถงึกรมการศาสนาขอลดวันสวด ลง
กระทรวงศึกษาธิการไดนําความกราบบังคมทูล ก็ไดรับพระ
บรมราชานุญาตใหลดวันสวดพระปริตลงมา คงสวดพระปริต
เฉพาะวันธรรมสวนะ หรือ วันพระ เทานัน้ และยังคงมพีธิสีวด
พระปริตรามญัในพระบรมมหาราชวัง จวบจนถงึปจจบุนัี้

บรรณานุกรม
จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๔๗๓).  ชุมนุม

พระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.
ภาคที่ ๒ หมวดราชประเพณีโบราณ.  หนา ๓๒-๓๕.

พระบรมรูปกรมพระราชวังบวร หนาพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

หนาบรรณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม ศิลปะแบบวังหนา

ภายในพระอุโบสถวัดชนะสงคราม ศิลปะแบบวังหนา



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

tikjHef[·TY |bYaiutjzikjbC
(ต็อวยเกาะฮเพฺยะทวั ปฺร่ัวออวดเจิกจแปะแหงฺ็ะ)

คําศัพท    ti (ต็อวย) - ดิน
kjH (เกาะฮ) -แหง
ef[· (เพฺยะ) - ลง, เอาลง
TY (ทัว) -คันไถ
|bY (ปฺร่ัว) - ฝน
aiutj (ออวด) - หมด
zikj (เจิกจ) - ไถ
bC (แปะแหฺง็ะ) - นา

ความหมาย   ดินแหงลงไถ ฝนหมดไถนา
การไถนาในขณะที่ดินแหงแตกระแหง หรือส้ินฤดูฝน

ไปแลว เปนการยากลําบาก ตองเหน็ดเหนื่อยมากกวาปกติ
หลายเทาตัวนักจึงจะสําเร็จได หรืออาจจะไมสําเร็จเลยก็ได
สํานวนนี้เปรียบกบัการที่พอแมหากไดใหการอบรมวากลาวส่ัง
สอนใหการศึกษาแกลูก ๆ  ตัง้แตลูกยังเยาววัย ลูก ๆ  กจ็ะซมึซับ
รับเอาส่ิงเหลานัน้ไดโดยงาย บางส่ิงบางอยางกรั็บเอาอยางไมรู
ตัว และในการศึกษาก็เชนกนั เด็กเรียนรูไดงายและไวกวา อาจ
จะเปนเพราะสมองยงัปลอดโปรง ความจาํยงัด ีชวิีตยงัไมตองรับ
ผิดชอบอะไรมากนกั เมือ่พนวัยทีเ่ปนเดก็แลว มภีาระหนาทีต่อง
รับผิดชอบแลว การศกึษาเปนเร่ืองยากทีจ่ะสําเร็จไดโดยงาย

tikjkEuea.nj ekL.njkEugLiÕc j
(เติกจกอวโอน  โกฺลนกอวกฺลาวง)

คําศัพท      tikj (เติกจ) - นอน
kEu (กอว) - ให
ea.nj       (โอน) - นอย
ekL.nj       (โกฺลน) - ทํา
gLiÕcj             (กฺลาวง) - มาก

คําหมาย  นอนใหนอย ทําใหมาก
สํานวนนี้ เปนการสอน ใหขยันหมั่นเพียรในการทํา

ภารกิจหนาทีทุ่กอยาง

t·cjdunjgL·cjekN.tj
(ตองตุนกฺลองกะโนด)

คําศัพท     t·cj (ตอง) - ดึง
dunj (ตุน) - ไมไผ
gL·cj (กฺลอง) - ทาง,ดาน
ekN.tj (กะโนด) - ปลาย,ยอด

ความหมาย ดงึไผดานปลาย ไผเปนไมจําพวกหญา ลําตนใหญ
เปนลํา ข้ึนเปนกอ เนือ้ไมนํามาทาํวัสดกุอสรางหรือจกัสานเปน
ภาชนะไดดี

สํานวนนี้เปนการเปรียบเทียบกับ การทําอะไรก็ตาม
หากทําตามแบบอยางที่คนหมูมาก ยึดถือปฏิบัติกันมา หรือ
ตามข้ันตอนทีเ่ขากําหนดไว กจ็ะสําเร็จได  แตถาไมยดึถอืปฏิบตัิ
ตามแบบอยางทีค่นหมูมากยอมรับกัน มคีวามคิดผิดแผกแตก
ตางจากผูอ่ืน ไมยอมรับมตขิองคนสวนมาก จะทําอะไรกสํ็าเร็จ
ยาก เพราะจะไมไดการรวมมอืจากผูอ่ืน ซ้าํรายจะกลายเปนคน
โดดเดียว ไมมีผูใดจะคบคาสมาคมดวย ในที่สุดจะกลาย เปน
คนที่สังคมรอบขางไมยอมรับ ทําอะไรกย็ากไปหมด เปรียบกบั
ลําไผ ถาตดัแลวดึงดานโคนตนกด็ึงลูออกมา ไดโดยงาย แตถา
ดึงสวนปลายหรือยอดลงมาก็จะมีกิ่ง ของมันคอยปะทะกับลํา
อ่ืนไว ยากที่จะดึงออกมาได

et.mjgLiÕcjTepkj TkEugLiÕcjelHkj
(โตมกลฺาวงทะปอวจ ทะกอวกฺลาวงลอวจ)

คําศัพท      et.mj (โตม) - ตม

ค



gLiÕcj (กฺลาวง) - มาก
Tepkj (ทะปอวจ) - แฉะ
TkEu (ทะกอว) -กวน, คน
elHkj (ลอวจ) - แหลก

ความหมาย   ตมมากไปแฉะ คนมากไปแหลก
การหงุขาว ที่จะใหขาวสุกออกมาสวยและดนีั้น คนหุง

ตมจะตองรูวิธีที่เหมาะสมกับขาวสารชนิดนั้น ๆ วาจะตองใช
เวลาในการหงุ และปริมาณในการคนมากนอยเพยีงใด สํานวน
นี้เปนการสอนเปรียบเทียบในเร่ืองเกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตร
หลานวา การเล้ียงดบูตุรหลานดวยวิธทีีเ่อาใจและตามใจจนเกนิ
ไปนัน้ ไมไดเกดิผลดแีกเดก็อยางไรเลย กลับจะสงผลเสียแกเดก็
ซ้ํารายเปนการทําลายเดก็โดยไมรูตัวอีกดวย

Toa. sk.ekL.nj
(ทาวอา เจีย้กาโกลฺน)

คําศพัท To (ทาว) - ยุ
a. (อา) - ไป
sk. (เจี้ยกา) - ใช
ekL.nj (โกฺลน) -ทํา

ความหมาย   ยุไป ใชทํา
สํานวนนี้เปนการสอนใหรูจัก ในการวางตัว ใหวางตัว

เปนกลาง ๆ  ไมใหเอนเอียงหรือ เขากบัฝายใดฝายหนึง่จนชดัเจน
ไมใหประจบสอพลอ ซึง่มผีลอาจทาํใหถกูรังเกยีจเดยีรฉันท หรือ
ถูกโพทนาในทางที่ไมดจีากคนรอบขางข้ึนได ใหทําเฉพาะที่ได
รับส่ังหรือมหีนาทีเ่ทานัน้ คลายสํานวนไทย “เรียกขาน วานทํา”

eT.·hW·djH pljHhW·titj
(โทะเหอะเตาะฮ ปะเลาะฮเหอะตอวจ)

คําศัพท        eT.· (โทะ) - ทิ้ง
hW· (เหอะ) - ไม
djH (เตาะฮ) - เปน
pljH (ปะเลาะฮ) - แก, แกะ
titj (ตอวจ) - ออก

ความหมาย   ทิ้งไมเปน แกะไมออก
สํานวนนีเ้ปนการวา เปรียบเปรยคนทีไ่มสามารถปลอย

วางส่ิงที่เกิดข้ึนกับตนได ยึดติดยึดมั่นกับส่ิงนั้น ๆ เสียดายไม
อยากจะทิ้ง หรือบางคร้ัง  เกดิมปีญหาข้ึนกบัตนแตไมสามารถ
จะแกไข สํานวนนี้โดยปริยายหมายถึง วาเปรียบเปรยบุคคลที่
ตระหนีถ่ีเ่หนยีว

d>njlPkEu}kI qIlPkEuqicj
(ตานแหฺล็ะปะกอวกฺรอวย ซอวยแหฺล็ะปะกอวเซงิญ)

คําศัพท      d>nj (ตาน) - ทาน, การให
lP (แหฺล็ะปะ) - อยา, อยาทํา
kEu (กอว) -  ให
}kI (กฺรอวย) - บาง
qI (ซ็อวย) - ศีล
qicj (เซิงญ) - หาง

ความหมาย   ทานอยาใหบาง ศีลอยาใหหาง
คนมอญเปนผูที่ศรัทธาเล่ือมใสในพระรัตนตรัยและ

เครงครัดตอคําสอนของพระพทุธเจา ดําเนนิชวิีตตามหลักธรรม
คําสอนอยางแนวแน ไดปลูกฝงอนุชน บุตร-ธดิา ใหยดึมัน่หลัก
คําสอนสืบตอกนัมา สํานวนนีเ้ปนการใหสอนใหหมัน่ทําบญุ ทํา
ทาน รักษาศลี เพือ่ความสุขในชาตนิี ้และเปน อุปนสัิยปจจยัแหง
ชาตติอไป สอนใหรูจกับาป บญุ คณุ โทษตามหลักของพระพทุธ
ศาสนา



ลุงหนานบญุม ี
ผูพลกิฟนภาษามอญทามกลางซากอิฐปนูทราย

 รา-คือเพื่อนผมซึ่งเปนคนมอญ และผมซึ่งไมใช-ตัด
สินใจเดนิทางไปวัดเกาะกลาง โดยรูในเบือ้งตนเพยีงวาวัดนีอ้ยูที่
บานหนองดูซึง่เปนชมุชนคนมอญทีต่ัง้อยูทามกลางสังคมลานนา
แหงอําเภอปาซาง จงัหวัดลําพนู ระหวางทางเรากต็องแวะถามผู
คนเปนระยะ ๆ  วาบานหนองดูและวัดเกาะกลางนัน้ไปทางใด...

แลวเรากม็าถงึวัดหนองดู และมัน่ใจวาทีน่ีค่อืชมุชนมอญ
แน ๆ  เพราะทีซุ่มประตวัูดมภีาษามอญเขียนกาํกบัอยู ภายในวัดก็
มเีสาหงสยนืตระหงาน... แตเปาหมายจริงๆของเราคือวัดเกาะ
กลาง ซึง่อยูเลยจากวัดหนองดูไปไมไกลนกั และเรากต็องทาํความ
เขาใจใหมวาวัดเกาะกลางนัน้ ณ บดันีไ้มไดอยูทีบ่านหนองดูแลว
แตอยูทีบ่านบอคาว ซึง่ในอดตีกค็อืสวนหนึง่ของบานหนองดู แต
ไดแยกออกมาเปนบานบอคาวในป ๒๕๓๒

ที่วัดเกาะกลางเราพบพระคุณเจา ๓-๔ รูป กําลังนั่ง
สนทนากนัอยู เราเขาไปกราบ และเพือ่นผมกแ็นะนาํตวั จากนัน้
บทสนทนาของพระคุณเจาและเพื่อนผมกเ็ปนภาษามอญทีผ่ม
ไมเขาใจ แตแลวเพือ่นผมกต็องขออนญุาตพระคณุเจาสนทนาเปน
ภาษาไทยเพราะผมจะไดเขาใจดวย บทสนทนาในตอนตนกค็อื
การเลาใหทานฟงวา เรามาทีวั่ดเกาะกลางเพือ่อะไร

เราสนทนาไปไดไมนานนกั พระคณุเจากโ็ทรศพัทตาม
“ลงุหนานบญุม”ี ใหมารวมพดูคยุดวย เพราะลุงหนานบญุม ีหรือ
ลุงบญุม ีศรีสถติยธรรม เปนคนเกาคนแกของชมุชนทีม่ขีอมลูทาง
ประวัตศิาสตร และเหน็ถึงความเปล่ียนแปลงของชมุชนมาโดย
ตลอด และเมือ่เราไดคยุกบัลุงหนาน เรากพ็บวานอกจากลุงหนาน
จะเปนผูทีรู่เร่ืองราวของชมุชนเปนอยางดแีลว ลุงหนานยงัเปนผูที่
ริเร่ิมสอนภาษามอญใหกบัลูกหลานมอญของบานหนองดู-บอ
คาวมาตัง้แตป ๒๕๒๐ โดยใชวัดเกาะกลางเปนโรงเรียน

ลุงหนานเปนอดตีขาราชการกรมทางหลวง เรียนภาษา
มอญกบัคนรุนกอนจนอานเขียนไดเปนอยางด ีและดวยการเหน็
ถงึความสําคญัของภาษาในฐานะทีเ่ปนเคร่ืองยนืยนัการดาํรงอยู
ของความเปนมอญ ลุงหนานจงึพยายามถายทอดภาษามอญให
แกคนรุนใหม โดยอาศยัชวงเวลาปดเทอมทีลู่กหลานไมตองไป
โรงเรียน มาเปดการเรียนการสอนภาษามอญข้ึน แตดวยความเปน
ชมุชนมอญเล็ก ๆ  ทีแ่วดลอมไปดวยวัฒนธรรมทีแ่ตกตางออกไป
ผนวกกบัความคดิของคนรุนใหมทีไ่มเขาใจวาจะตองเรียนภาษา
มอญไปเพือ่อะไร กท็ําใหนกัเรียนของลุงหนานบญุมคีอย ๆ  หาย
ไปทลีะนอย ดงันัน้ เมือ่ถงึชวงสุดทายของการสอน จงึมนีกัเรียน
เหลืออยูเพยีงไมกีค่น

ปจจยัหนึง่ทีท่าํใหลูกหลานมอญไมเรียนภาษามอญนัน้
ลุงหนานเหน็วาสวนหนึง่กเ็ปนเพราะคานยิมทีผ่านมาทางระบบ
การศกึษากระแสหลัก ทีท่กุคนจะตองแขงขันกันเรียนใหดีทีสุ่ด
เพือ่ทีจ่ะมโีอกาสทางสังคมมากกวาคนอ่ืน ๆ กไ็ดทําใหเมือ่ใดก็
ตามที่ลูกหลานการเรียนตกลง พอแมของลูกหลานเหลานีซ้ึง่ก็

ลุงหนานบุญมีกับภารกิจการพลิกฟนภาษามอญ

ลุงหนานบุญมี  ศรีสถิตยธรรม

เ



เปนคนมอญเหมอืนกนั กลับโทษวาเปนเพราะลูกหลานเอาเวลา
มาเสียไปกบัการเรียนภาษามอญ ซึง่ตรงนีเ้องทีลุ่งหนานยงัพดูตดิ
ตลกวาเหมอืนกบัโฆษณาแกสโซฮอลในปจจบุนันี ้ ทีไ่มวาจะเกดิ
ปญหาอะไรข้ึนกบัรถ คนกโ็ทษวาเปนเพราะแกส็โซฮอล ทัง้ ๆ ที่
ไมเกีย่วกนัแมแตนอย และตอนนีค้นทีน่ัน่หลาย ๆ  คนกโ็ทษภาษา
มอญ วาเปนเหตทุีท่าํใหการเรียนในระบบของลูกหลานแยลง จงึ
ไมสนบัสนนุใหลูกหลานมาเรียนกบัลุงหนาน และความจริงใน
เร่ืองนีก้เ็ปนความจริงทีไ่มสวยงามนกั เพราะมนัสะทอนใหเหน็วา
คนมอญเหลานีใ้หคณุคากบัส่ิงทีม่าจากภายนอกมากกวาส่ิงทีเ่ปน
รากเหงาของตน

กระนัน้กด็ ีลุงหนานบญุมกีย็งัไมละความพยายาม เพราะ
ในชวงเวลาปดเทอมทีจ่ะมาถงึ ลุงหนานกจ็ะเปดสอนอีก และจะ
ทาํเชนนีเ้ร่ือยไป เพราะในทามกลางความเปล่ียนแปลงของชมุชน
มอญที่ตองสัมพนัธและรับเอาวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เขามาอยูในวิถี
ชวิีตนัน้ มเีพยีงภาษาเทานัน้ทีจ่ะยนืยนัถงึการมตีวัตนของคนและ
วัฒนธรรมมอญ และความพยายามนีก้ย็งัรวมถงึการทีลุ่งหนาน
บญุมยีนืยนัทีจ่ะกลาวคาํบวงสรวงเปนภาษามอญในพธิบีวงสรวง
พระนางจามเทวีทีจ่ดัข้ึนทกุปในตวัเมอืงลําพนู

ระหวางทางกลับเราแวะไปทีวั่ดหนองดูอีกคร้ัง เพราะ
ตอนทีเ่ดนิทางมาเรายงัไมไดแวะเขาไปในวัด และทีน่ัน่เรากพ็บ
“พทุธเจดยีศรีลานนารามญั” ทีม่ลุีงหนานบญุมเีปนผูควบคมุการ
กอสราง เจดยีนีท้ําใหผมมองเหน็ถงึการดํารงอยูรวมกนัของสอง
วัฒนธรรม คอืวัฒนธรรมลานนาและวัฒนธรรมมอญ และแมแต
คาํเรียก “ลงุหนาน” ทีใ่ชเรียกลุงบญุมซีึง่เปนคนมอญ กแ็สดงถงึ
การอยูรวมกนัของทัง้สองวัฒนธรรมนี ้เพราะคําวา หนาน คอืคํา
ในภาษาเหนอืทีห่มายถงึ ผูทีบ่วชเรียนเปนพระมาแลว ซึง่มนียัวา
คนผูนัน้คอืผูทีม่คีวามรูและคณุธรรม แตการดํารงอยูรวมกนัของ
วัฒนธรรมตาง ๆ  ในทามกลาง กระแสสังคมในปจจบุนั โดยทีไ่มมี
วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึง่ ตองสูญเสียตวัตนไปนัน้จะเปนจริง
ไดมากนอยเพยีงใด ยงัคงเปนคาํถามทีร่อคอยคาํตอบ

คําถามถึงการดาํรงอยูของวฒันธรรมมอญกเ็ฉกเชน
เดยีวกนัท่ียงัคงตองการคําตอบจากคนมอญ และคําตอบของ
คําถามน้ี กค็งเปนคาํตอบท่ีลุงหนานบญุมีอยากจะไดยิน...

พุทธเจดียศรีลานนารามัญ

จารึกการกอสรางพทุธเจดียศรีลานนารามัญ

ลุงหนานบญุมี กําลังอธบิายความเปนมาของชุมชนมอญวัดเกาะกลาง



วัดหนองดู

ดหนองดู เปนวัดมอญ ตัง้อยูในชมุชนมอญบานหนองดู-
บอคาว ในพื้นที่ตําบลบานเรือน อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
และอยูใกลริมแมน้าํปง หนึง่ในตนสายน้าํทัง้ ๔ (ปง วัง ยม นาน)
กอนจะไหลรวมเปนแมน้ําเจาพระยาหลอเล้ียงคนในที่ราบลุม
ภาคกลาง

ชมุชนมอญบานหนองดู-บอคาว แตเดมิรวมกนัอยูดวย
ชื่อชุมชนบานหนองดู  ตอมาหนวยงานราชการไดแบงการ
ปกครองออกมาเปน ๒ หมูบาน เพือ่ความคลองตวัตามหลักปก
ครอง ทําใหหมูบานถกูแยกออกจากกนั ลุงหนานบญุม ีศรีสถติย
ธรรม เลาวามอียูดวยกนั ๔ หมูบาน อยูทางฝงอําเภอปาซาง จงัหวัด
ลําพนู ๒ หมูบานคอื บานหนองดู บานบอคาว และอีก ๒ หมูบาน
ทางฝงอําเภอสันปาตอง จงัหวัดเชยีงใหม คอื บานตนตา (ตาล)
หรือ บานกอโชค บานหนองครอบ ทีลุ่งหนานบญุมทีองใหฟงวา

“...mWYkW.njt. />kW.njgU pinทcj;  pnjkทbinj อานวา
มัว่กวานตา บากวานกู ปอยนองดู โปนเกาะปน แปลวา หนึง่บาน
ตนตาล (บานกอโชค) สองบานบอคาว สามบานหนองดู ส่ีบาน
หนองครอบ...”

ชมุชนมอญบานหนองดู-บอคาว เปนชมุชนมอญอีกแหง
หนึง่ทีสํ่าเนยีงมอญยงัอยูคูหมูบาน แมในคาํสนทนาเหลานัน้จะมี
“เจา” หรือคําวา (ลุง) หนาน (บญุม)ี ปะปนอยูดวย กเ็ปนไปตาม
สภาวะที่ชาวมอญในเมืองไทยทั้งหลายประสบกันโดยทั่วไป
เพราะรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเขาไปผสมผสานในวิถชีวิีต
ชมุชนมอญบานหนองดู-บอคาวเปนชมุชนมอญขนาดเล็ก ทวายงั
คงกล่ินอายและความพยายามในการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี
และภาษามอญเอาไวอยางเตม็กาํลัง ชมุชนบานหนองดู-บอคาว
มวัีดมอญในชมุชนทัง้ส้ิน ๒ วัด คอื วัดหนองดู และ วัดเกาะกลาง

ชุมชนมอญบานหนองดู ไมมีหลักฐานทางประวัติ
ศาสตรและการจดบนัทกึความเปนมาของชมุชนเอาไวอยางชดั
เจน มเีพยีงเร่ืองเลามขุปาฐะ และรูปแบบวิถชีวิีตวัฒนธรรมมอญ
ทีม่คีวามใกลชดิกบัวัฒนธรรมลานนา แสดงใหเหน็วาชาวมอญ
ทีน่ีม่ปีระวัตคิวามเปนมาแตกตางจากชาวมอญในภาคกลางและ
ภาคอ่ืน ๆ  ของไทย รวมทัง้หลักฐาน ทางประวัตศิาสตรในอดตีที่
ผูคนในเมอืงหริภุญชยัอพยพไปยงัเมอืงเมาะตะมะ และหงสาวดี
เมื่อเกิดการระบาดของอหิวาตกโรค หลังจากโรครายสงบจึง
อพยพกลับมา มีการไปมาหาสูกันระหวางชาวมอญในเมือง
เมาะตะมะ เมืองหงสาวดี กับชุมชนมอญบานหนองดู-บอคาว
ไดแก พระปกครองวัดรูปแรกของวัดหนองดูและพระลูกวัดที่
มาจากเมอืงเมาะตะมะและเมอืงหงสาวดี รวมทั้งสายสัมพนัธ
อยางใกลชดิกับหลวงพออุตตมะ แมแตกระทั่งเชาวันทีผู่เขียน
เดนิทางไปถงึวัดเกาะกลาง ซึง่เชาวันนัน้ไดมพีระสงฆมอญจาก
เมอืงมอญเดนิทางมาเยีย่มเยยีนวัดเกาะกลางจาํนวนถงึ ๑๐ รูป

หลักฐานดังกลาวขางตน ประกอบกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมมอญทีต่กทอดมากระทัง่ปจจบุนั ชาวมอญบานหนอง

ซุมประตูทางเขา ปายหนาวัด และเสาหงสวัดหนองดู

จารึกภาษามอญฐานเสาหงสวัดหนองดู  ความวา “ศักราช
๒๕๑๙ วัดหนองดูไดขึน้รูปหงสทอง ขึ้น ขึน้ ๑๕ คํ่า วันอาทติย

วั



ดู-บอคาว เชือ่วาชาวมอญในชมุชนนี ้สวนหนึง่อพยพมาจากเมอืง
เมาะตะมะ และเมอืงหงสาวด ีอีกสวนหนึง่สืบเชือ้สายมาจากชาว
มอญในสมยัหริภุญไชย พรอมกบัการเขามาของพระนางจามเทวี
ตามตาํนานโยนก

จากการขุดคนของกรมศิลปากร พบวาบริเวณวัดเกาะ
กลางในปจจบุนั เคยเปนทีต่ัง้ของโบราณสถานทีส่ามารถเทยีบ
เคยีงไดกบัเวียงหรือวังเจานายในอดตีราว ๑,๓๐๐ ปกอน แต ไดลม
สลายลง ถกูทิง้รางนานนบัพนัป ชาวบานในยคุแรกทีเ่ขามาพบ
กอนจะมกีารบรูณะวัดข้ึนใหม กลาวกนัวาพืน้ทีน่ีเ้ปนเขตหวงหาม
คนเฒาคนแกตางส่ังหามไมใหเขามาเทีย่วเลน เนือ่งจากเปนสถาน
ทีศ่กัดิสิ์ทธิ ์มเีจาทีด่แูลรักษาอยู  หนองน้าํกวางใหญตนไมปกคลุม
ในน้ํามีแตปลิง ไมมีใครเขามาใชประโยชนทั้งการใชน้ําดื่มกิน
หรือแมแตการหาปลา คงอยูอาศยัทาํมาหากนิกนัเฉพาะในพืน้ที่
ทางฟากวัดหนองดูในปจจบุนั จนกระทัง่มชีาวบานและพระสงฆ
กลุมหนึง่ไดรวมกนับรูณะปฏิสังขรณวัดเกาะกลางข้ึนอีกคร้ังในป
พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนการสรางวัดใหมบนซากโบราณสถานเกา

วัดหนองดูไมมีประวัติการกอสรางที่แนชัด สอบถาม
ชาวบานไดความวากอสรางมาแลวหลายชัว่อายคุน เร่ิมตนจาก
ชาวมอญ ๕-๖ ครอบครัว ทีอ่พยพมาจากเมอืงเมาะตะมะ และเมอืง
หงสาวด ีเมือ่ราวสองรอยปเศษทีผ่านมา ตอมาไดมกีารสรางวัดข้ึน
ภายในชมุชนราวป พ.ศ. ๒๓๒๑  (สอดคลองกบัระยะเวลาการ
อพยพใหญของชาวมอญกลุมพระยาเจงเมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๗ สมยั
พระเจาตากสินมหาราช) พระสงฆรูปแรกทีป่กครองวัดกเ็ปนพระ
สงฆทีม่าจากเมอืงมอญ ชือ่วา พระร่ัว สวนเจาอาวาสปกครองวัด
อยางเปนทางการรูปแรกชือ่วา พระครูบาญาณกติต ิ(ก)ิ ไดรับการ
แตงตัง้เปนเจาอาวาสเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๑ วัดหนองดูไดรับพระราช
ทานวิสุงคามสีมาเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๗ และมกีารเปล่ียนจากวัดมอญ
นกิายเถรวาท เปนวัดมอญธรรมยตุใินป พ.ศ. ๒๔๘๑

วัดหนองดู เปนวัดมอญที ่ยงัคงอนรัุกษความเปนมอญไว
ไดคอนขางด ี เราสามารถมองเหน็เอกลักษณของวัดมอญไดแต
ไกล ตัง้แตซุมประตทูางเขาทีม่จีารึกอักษรมอญ เสาหงสสูงเดน
จารึกปทีส่รางไวตรงโคนเสาเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๙ บงบอกทีม่าของ
ความเปน “หงสาวด”ี และเจดยีทีส่รางดวยศลิปะแบบมอญผสม
ผสานศลิปะลานนา

วัฒนธรรมประเพณขีองชาวมอญบานหนองดูทีเ่ดนชดัได
แก การรําผีเมง็ (มอญ) การบวงสรวงบชูาพระนางจามเทวี ประ
เพณลีอยอะมด (ลอยกระทง) หรือแมแตนามสกลุของชาวบาน
หลายตระกลูทีย่งัแฝงความหมาย ถงึความเปนคนเชือ้สายหงสาวดี
เชน ทรงหงสา จดัหงสา และ แสงหงสา

อาหารการกนิ การหงุขาวตมแกงทีย่งัเปนพชืผักทีม่ตีดิ
กนครัวของชาวมอญทัว่ไป เชน แกงมะตาด แกงมะซาน แกง
กระเจีย๊บ ปลาปน (กะเกล) น้าํปลามอญ (อะวอดอะจอม)

นอกจากการใชภาษามอญของชาวบาน ทีย่งัมใีหไดยนิ
ในหมูคนเฒาคนแกและวัยกลางคน ทีสํ่าคญักค็อื พระสงฆ ทีเ่ปน
ศนูยรวมและมอิีทธพิลดานจติใจตอชาวบาน ยังปฏิบตัตินเปน
แบบอยาง ยงัคงสวดมนตดวยสําเนยีงมอญ เมือ่ใดทีวั่ดยงัคงทํา
หนาทีเ่ปนศนูยรวมจติใจและจติวิญญาณมอญของชมุชนเอาไวได
เมือ่นัน้ สําเนยีงมอญที ่“วัด” และ “บาน” หนองดู กย็งัสามารถ
ตอลมหายใจจติวิญญาณมอญไปไดอีกยาวไกล

บรรณานุกรม
กรมศิลปากร.  (๒๕๑๐).  จามเทวี วงศ

พิมพแจกในงานฉลองอายุครบ ๖ รอบ ของนาง กิมฮอ นิมมานเหมินทร
วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๑๐. กรุงเทพฯ: มิตรนารา.

กรมศิลปากร.  (๒๔๖๗). พงศาวดารมอญพมา. ใน ประชุมพงศาวดาร
ภาคท่ี ๑ เลม ๒.  พระนคร: คุรุสภา.

พระยาประชากิจกรจักร, (แชม บุญนาค). (๒๕๑๖). พงศาวดารโยนก.
กรุงเทพ: คลังวิทยา.

มนตรี มีแกวนอย. (๒๕๓๕). อนุสรณ การสรางพิพิธภัณฑของ
พระแมเจาจามเทว ีการสรางพระคงใหญท่ีสุดในโลก. เชียงใหม: เชียงใหม สหวนกจิ.

สัมภาษณ
บุญม ีศรสีถติยธรรม เปนผูใหสัมภาษณ, นายองค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ

ท่ีวัดเกาะกลาง ต.บานเรือน อ.ปาซาง จ.ลําพูน เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐.
พระราชพิศาลมุนี เปนผูใหสัมภาษณ, นายองค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ

ท่ีวัดเกาะกลาง ต.บานเรือน อ.ปาซาง จ.ลําพูน เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐.
พระอวยชัย สิทธิชโยเปนผูใหสัมภาษณ, นายองค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ

ท่ีวัดเกาะกลาง ต.บานเรือน อ.ปาซาง จ.ลําพูน เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐.

»ระเพณีคํ้าโพธิ์ ที่พบเห็นไดในวัดมอญภาคกลางทั่วไป
และพระพุทธรูปหยกขาวศิลปะมอญโคนตนโพธิ์ วัดหนองดู



คุณคาอาหารมอญ
(ตอนท่ี  ๑)

 จจบุนัโรคทีท่าํใหมนษุยเสียชวิีตเปนอันดบัแรกแซงเปน
อันดบั ๑ สลับกนัไปมาระหวางโรคมะเร็งกับโรคหวัใจ คือ โรค
หลอดเลือดแดงทีห่วัใจตบีตนั โรคดงักลาวเปนไดในทกุอวัยวะ เชน
หวัใจ สมอง แขน และขา ถาเปนทีห่วัใจ จะเจบ็หวัใจมาก ถา
เปนมากอาจหวัใจวายและเสียชวิีต ถาเปนทีส่มอง หลอดเลือด
สมองตบีตนัหรือแตกเล็กนอย จะเกดิอาการวิงเวียน หนามดื ชา
แขนขาออนแรง เพลีย เปนอัมพฤกษ หรือ อัมพาต ถาเปนมาก
จะเปนอันตรายถงึชวิีต

ปจจยัเสริมทีท่ําใหเกดิโรคเหลานีม้าจากพฤตกิรรมการ
ดําเนนิชวิีตของมนษุยทีไ่มรูจกัดแูลตวัเอง เชน สูบบหุร่ี ไมออก

กาํลังกาย ทีสํ่าคญัคอืไมรูจกัคณุคาของอาหารทีรั่บประทาน ชอบ
รับประทานอาหารทีส่ะดวก อรอย สวยงาม ไมชอบรับประทานผัก
และผลไม  ของอรอย  สวยงาม เชน ขาวขัดขาว น้าํตาลทรายขาว กะทิ
ของทอด ของเคม็ ของมนั ของหวาน ของใสสี ส่ิงเหลานีล้วนให
โทษตอรางกายรวมทัง้ เนือ้วัว หม ูเปด ไก ถารับประทานมาก ทํา
ใหเกดิโรคไขมนัในเลือดสูง โรคอวน โรคความดนัโลหติสูง โรค ไต
โรคหลอดเลือดแดงทีส่มองหวัใจ และอวัยวะอ่ืนตบีตนัหรือ แตกได

ผูเขียนสังเกตวาบรรพบรุุษ และเพือ่นบานของผูเขียนที่
อําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบรีุ ซึง่เปนคนไทยเชือ้สายมอญ มกัไม
ใครมโีรคภัยไขเจบ็เบยีดเบยีน อายยุนืยาว เนือ่งจากพฤตกิรรมการ
ดาํเนนิชวิีตหรือวิถชีวิีตของเขามกัพึง่พาผลิตผลและกระบวนการ
ทางธรรมชาต ิเชน น้ํา สายลม แสงแดด พชื ผัก ผลไม สมนุไพร
การออกกาํลังกายดวยการทาํงาน พกัอาศยัอยูในครอบครัวใหญ
ลูกหลานเตม็บาน ตางดแูลซึง่กนัและกนั มเีทศกาลทีส่นกุสนาน
ราเริงสดใสไมหงอยเหงา (มอญไมเคยหงอย) โดยเฉพาะอาหาร
คนไทยเชือ้สายมอญมกัรับประทานอาหารทีไ่ดจากธรรมชาต ิมี
ความสดใหม เชน ปลา กุง หอย ในแมน้ําลําคลอง ผักสดหลาก
หลายขางร้ัว และทีป่ลูกเองตามชายฝงน้ํา หลีกเล่ียงหรือรับประแกงสมกระเจ๊ียบ

แกงสมกระเจ๊ียบใสกะทิ

กระเจ๊ียบผัดแหงใสกุง ตํารับคนมอญเมืองมอญ ประเทศพมา

ป



ทานนาน ๆ  คร้ังสําหรับอาหารทีม่ไีขมนั เชน กะท ิเนือ้วัว หม ูเปด
หรือไก ไมรับประทานอาหารซึง่ใชสารฟอกขาว เชน น้าํตาลทราย
ขาว ดวยการทาํขนมดวยน้าํตาลปบ

แตเดมิผูคนไมนยิมเตมิน้าํตาลในอาหารคาว ยกเวนน้ํา
พริกแดง (น้ําพริกตาแดง) น้ําพริกทีรั่บประทานกบัขนมจนี น้ํา
ปลายาํ หรือน้าํปลาทรงเคร่ือง และน้าํปลาหวาน น้าํตาลทีเ่ตมิเปน
น้าํตาลปบทัง้ส้ิน อาหารของคนไทยเชือ้สายมอญยานราชบรีุ ทกุ
มือ้ตองมนี้ําพริกรับประทานกบัผักสด หรือตม นยิมรับประทาน
แกงสม  แกงเลียง นานคร้ังจงึจะรับประทานอาหารทีใ่สกะท ิเชน
แกงเผ็ด และแกงคัว่

อาหารของคนไทยเชือ้สายมอญมคีณุคาทางอาหารสูงมาก
พอจะยกเปนตวัอยาง เชน

แกงสม (ฟะ-ฮะ-จะฮ)
 แกงสมของคนไทยเชือ้สายมอญคลายแกงสมของไทย

คือใชเคร่ืองแกง และผักปลาเหมอืนกนัแตตางกนัทีแ่กงสมของคน
มอญนยิมใสกระชายดวย คนไทยเชื้อสายมอญมกันิยมผักทีม่ี
เมอืกล่ืน เชน ใบกระเจีย๊บแดง ผักปลัง มะตาด ลูกส้ัน ดอกงิว้  และ
กระเจีย๊บเขียว  (กระเจีย๊บมอญ)  หากเปนแกงสมปลาสด ใสปลามากจงึ
ตองใชเคร่ืองแกงเพิม่มากข้ึนเพือ่ดบักล่ินคาวปลา เพิม่กระชาย ใส
ตะไคร หัน่ผิวมะกรูดใสนดิหนอย ใสขาวสารแชน้าํ ซึง่เรียกวาขาว
เบอื เพือ่ใหน้าํแกงขนข้ึน ถาแกงใสปลายางแทนปลาสด ไมใสผิว
มะกรูด แกงสมของคนไทยเชือ้สายมอญ มรีสเปร้ียวนาํ นอกจาก
ผักทีม่เีมอืกล่ืนทานแลวคลองคอ คนไทยเชือ้สายมอญยงันยิมผัก
อ่ืน ๆ  อีก  และยงันาํผักหลายชนดิมาแกงรวมกนัเรียกวา แกงสมผัก
รวม ผักทีใ่ชแกงสมเชนมะเขือจาน บวบ ยอดและดอกฟกทอง
ขาวโพด (ไมใชขาวโพดฝกออน) ถัว่ฝกยาว พทุรา (พทุราปาหรือ
พทุราไทย) เผือก ผักบุง ถัว่แปบ  ดอกแคแล หยวกกลวย ดอกหอม
ใบมะขามออน  แตงโมออน ฟก แฟง มะละกอดบิ  ฯลฯ

เคร่ืองแกงสม เคร่ืองปรุงรส และเนือ้สัตวของชมุชนุไทย
เชือ้สายมอญแตละถิน่ แตละบานจะแตกตางกนัออกไป ในทีน่ีจ้ะ
กลาวถึงเฉพาะแกงสมของคนไทยเชื้อสายมอญยานโพธาราม
จงัหวัดราชบรีุ

เคร่ืองแกงสม
เคร่ืองแกงสม ประกอบดวย พริกแหง ๕-๖ เมด็ ฉีกแช

น้าํอุน กระชาย ๕ ราก ตะไครเล็กนอย (ถามากจะทาํใหมรีสปรา)
ผิวมะกรูดเล็ก นอย ขาวเบอื ๑ ชอนชา หอมแดง ๕ หวั กะป  ๑/๒
ชอนโตะ เกลือเล็กนอย

ตนกระเจ๊ียบออน อายุประมาณ ๑ สัปดาห เพาะพนัธุดวยเมล็ดแก

ตนกระเจ๊ียบเต็มวัย ก่ิงที่เหลือหลังเด็ดใบออนไปแกงแลวสามารถนาํ
มาปกชํา ออกรากเปนตนใหมขยายพันธุไดตอไป

ตนกระเจ๊ียบแก ออกดอกสีเหลืองออน และกลายเปนผลสีแดง มีรส
เปร้ียว สามารถนาํไปแกงไดเชนเดียวกับใบกระเจ๊ียบ หรือนาํผลมา
ตากแหง ชงเปนเคร่ืองด่ืม รสชาติดี มีประโยชนตอรางกาย



วิธโีขลกเคร่ืองแกง  โขลกตะไคร  ผิวมะกรูด  บบีน้าํออก
จากพริกใหสะเดด็น้าํ (ไมใชเมล็ด) โขลกพรอมกนักบัเกลือ (เกลือ
นอกจากชวยปรุงรสแลว ยังชวยใหเคร่ืองแกงแหลกไว) เมื่อ
แหลกใสขาวเบือ  หอมแดง  กระชาย  ละเอียดแลวใสกะปโขลก

เคร่ืองปรุง ปลาสด ปลายาง  ผักชนดิตาง ๆ  (แลวแตชอบ)
มะขามเปยก  มะขามสด หากแกงสมผักทีม่รีสเปร้ียว เชน กระเจีย๊บ
ใบมะขามออน กไ็มตองใชมะขามเปยก

ตวัอยางแกงสมชนดิตาง ๆ ของชาวไทยเชือ้สายมอญ
ไดแก แกงสมดอกแค แกงสมกระเจีย๊บ แกงสมกระเจีย๊บมอญ
(กระเจีย๊บเขียว) แกงมะตาด แกงลูกส้ัน

แกงสมกระเจีย๊บ  (ฟะ-ฮะ-เจบ)
เคร่ืองปรุง ไดแก
๑. กระเจีย๊บ (ป-ลอ, บอ-กะ-ตาด) ๓๐ ฝก
๒. ใบกระเจีย๊บแดง (ฮะ-เจบ) ๒-๓ ยอด
๓. ปลาชอน (กะ-อะ-โนน) ๑ ตวั ประมาณ  ๑/๒ กโิลกรัม
๔. น้าํพริกแกงสม (อะ-ราจ-ฮะ-จะฮ) ๓ ชอนโตะ
๕. น้าํมะขามเปยก (ดาจก-มงั-โกลน) ๑/๒ ถวยตวง
๖. น้าํปลา (ดาจก-กะ) ๑/๒ ถวยตวง
๗. น้าํตาลปบ (กอ) ๑ ชอนชา
เคร่ืองปรุงรส เชน น้าํมะขามเปยก น้าํปลา น้าํตาล ใสมาก

นอยตามตองการ บางบานไมใสน้าํตาลเลยกม็ ีถาไมมใีบกระเจีย๊บ
อาจใสใบมะขามออน (อะ-นะฮ-มงั-โกลน) แทน หรือถาไมมทีัง้
ใบกระเจีย๊บและใบมะขามออนจะใสแตน้าํมะขามเปยกกไ็ด

ข้ันตอนการปรุง
๑. ลางกระเจีย๊บมอญและใบกระเจีย๊บแดงใหสะอาด

วาง บนตะแกรง หรือกระชอนใหสะเดด็น้ํา
๒. ขอดเกล็ดปลา ผาทองเอาเคร่ืองในออก

อยาใหดปีลาแตก ลางปลาใหสะอาด เคลาเกลือใหทัว่ ลางอีกคร้ังหนึง่
หัน่ตามขวาง เปนชิน้ ๆ

๓. ตมน้ําจนเดือดพลาน ใสปลาสวนหัว และทอง
พอปลา สุก ตกัปลาใสภาชนะพกัไวใหเยน็

๔. แกะเนือ้ปลาชอนสวนทอง โขลกรวมกบัน้าํพริกแกง
๕. ละลายเคร่ืองแกง ในขอ ๔ กบัน้าํทีต่มปลา ใสหมอตัง้

ไฟจนเดอืด
๖. ใสน้าํมะขามเปยก น้าํปลา น้าํตาล ชมิรสตามชอบ
๗. ระหวางตั้งน้ําแกงหั่นกระเจี๊ยบเปนแวนเฉียง ๆ

พอน้าํเดอืดจดั (เดอืดพลาน) ใสหวัปลา และปลาสดทีเ่หลือ เมือ่สุก

ใสกระเจีย๊บ (ไมตองคน) ใสใบกระเจีย๊บแดง พอสุกยกลง (ไมตอง
เคีย่ว หากใบกระเจีย๊บยิง่เละยิง่ออกรสเปร้ียวมาก)

คณุคาของสมนุไพรในเคร่ืองแกงสม จะกลาวถงึในเร่ือง
อาหาร ทีเ่รียกวา น้าํปลายํา หรือน้าํปลาทรงเคร่ือง (อะ-วอจ-อะ-
จอม) เพราะสมนุไพรในเคร่ืองแกงสมมปีริมาณเล็กนอย ยกเวน
กะปไมมใีนน้ําปลายํา กะป มไีอโอดนีปองกนัโรคคอพอก ทําให
สมองของเดก็เจริญ ไมโงและสมองทบึ กะปมวิีตามนิบ ี๑๒ ชวย
สรางเมด็เลือดแดง ชวยการทํางานของระบบประสาท และยงัมี
แคลเซยีมมากอีกดวย

ผักทีค่นไทยเชือ้สายมอญนาํมาแกงสมทีผู่เขียนตองการ
กลาวถงึทีสุ่ดคอื กระเจีย๊บ (กระเจีย๊บเขียว หรือกระเจีย๊บมอญ) มี
คณุคาทางอาหารมาก คนไทยเชือ้สายมอญนยิมรับประทาน และ
มกัแกงรวมกนัไปกบักระเจีย๊บแดง ทาํให คนไทยเชือ้สายอ่ืนเรียก
กระเจีย๊บเขียววา กระเจีย๊บมอญ หรือมะเขือมอญ ทัง้ทีเ่ปนพชืตาง
สายพนัธกนัอยางมาก ฝร่ังเรียกวา Okra (โอ-เครอะ)  บางชาตเิรียก
Lady’s fingers หรือ ดรรชนนีาง เพราะ คลายนิว้ชีม้นษุย คนไทย
เชือ้สายมอญบางถิน่เรียก บอ-กะ-ตาด คนไทยเชือ้สายมอญอยาง
ผูเขียนเรียก ป-ลอ (ออกเสียงระหวาง สระไอกบัสระอิ / เชนเดยีว
กบัคนมอญในประเทศพมาบางหมูบาน เชน บานเกาะซัว่ บาน
เกาะซาก) คนญีปุ่นชอบรับประทานสด และยางจิม้ซอส  และเรียก
กระเจีย๊บวา (โอ-ค-ุระ)

คุณคาทางอาหาร
กระเจีย๊บ มสีารชวยขับพยาธติวัจีด๊ นอกจากนัน้ยงัมี
แคลเซยีม  แคลเซยีมทําใหกระดูก และฟนแข็งแรง ถา

ขาดแคลเซียมจะทําใหเปนตะคริวงาย กระดูกพรุน กระดูกผุ
กระดกูหกังาย ขาโกง หลังงอ และตวัเตีย้ลง

โปรตนี กระเจีย๊บมโีปรตนี ชวยเสริมสรางสวนทีสึ่กหรอ
ของรางกายชวยใหรางกายเจริญเตบิโต

มไีฟเบอรหรือเสนใยสูง ไขมนัและคารโบไฮเดรทต่ํา ทํา
ใหอ่ิมทอง ไมอวน เปนยาระบาย ชวยไมใหทองผูก ปองกนัการ
เกดิสารกอมะเร็ง หรือการดดูซมึสารกอมะเร็ง จงึเปนการปองกนั
มะเร็งลําไสใหญ ไมเปนริดสีดวงทวาร ไมเปนมะเร็งทวารหนกั

มฟีอสฟอรัส  ชวยในการสรางกระดกู และฟนรวมกบั
แคลเซยีม ชวยในการหล่ังน้ํานมใหเปนปกติ ชวยสรางเนือ้เยือ่
กลามเนือ้ชวยเผาผลาญกรดอะมโิน และการสรางโปรตนี

วิตามนิบ ี๑  ชวยยอยคารโบไฮเดรท ชวยเสริมความแข็ง
แกรงของจติใจ ทาํใหระบบประสาท  กลามเนือ้  และหวัใจ ทาํงาน
อยางมปีระสิทธภิาพ และปองกนัโรคเหนบ็ชา



วิตามนิบ ี๒  ทําใหผิวพรรณด ีเล็บ และผมแข็งแรง ชวย
สมานแผลในปาก และริมฝปาก ทัง้วิตามนิบ ี๑ และวิตามนิบ ี๒
ชวยยอยสลายคารโบไฮเดรทและน้าํตาลใหเปนพลังงาน

เพคตินและกัม  เพคตินเปนคารโบไฮเดรทเชิงซอน
ชนิดหนึ่ง มีมากในเปลือกผลไม เชน แอปเปล พืชตระกูลสม
มะนาว แครอท กมั คอืวุน หรือ ยาง หรือเมอืกล่ืน ซึง่มคีารโบ
ไฮเดรทเชิงซอนและมีวิตามินบีชนิดหนึ่ ง มีมากในยางไม
สาหรายทะเล ธญัพชื ทัง้เพคตนิ และกมั เปนใยอาหารทีล่ะลายน้าํ
เมอืกล่ืนในกระเจีย๊บและผิวของกระเจีย๊บมทีัง้เพคตนิและกมั จงึ
ชวยลดการดดูซมึสารบางอยางทีไ่ดจากการยอยอาหารเชนน้าํตาล
และคอเลสเตอรอล ชวยละลายเลือดไมใหขน เลือดขนทําใหเกดิ
ล่ิมเลือดไปอุดตนัในหลอดเลือด ทาํใหเลือดไปเล้ียงอวัยวะตาง ๆ
ไมไดหลอดเลือดจงึตบีตนัหรือแตก บางคนตองตดันิว้ ตดัขา บาง
คนเปนอัมพาต เปนโรคหวัใจ  หวัใจวาย เสียชวิีตได เมอืกล่ืนของ
กระเจีย๊บชวยเคลือบกระเพาะ บรรเทาอาการปวดทองในคนที่
เปนโรคกระเพาะ และลําไสอักเสบ ชวยใหอุจจาระคลอง แตกลับ
ปองกนัโรคทองรวงได

มวิีตามนิซ ี วิตามนิซมีสีารตานอนมุลูอิสระ ชวยปองกนั
มะเร็ง ชวยปองกนัหลอดเลือดแข็งตวั เสริมภูมติานทานโรคหวัด
ภูมแิพ ชวยสมานแผล ชวยตานทานความเครียด ชวยปองกนัเลือด
ออกตามไรฟน และปองกันการอักเสบ ปองกันการออนเพลีย
ควบคมุการนอนหลับ อาการซมึเศรา และอาการเจบ็ปวด

ไนอาซนี  ชวยปฏิกริิยาเอนไซมในรางกาย และกระบวน
การสังเคราะหกรดไขมนั

เบตาแคโรทนี  กระเจีย๊บมเีบตาแคโรทนี คอื สารตาน
อนมุลู อิสระยบัยัง้และปองกนัมะเร็งในอวัยวะตาง ๆ  โดยเฉพาะ

มะเร็งระบบทางเดนิหายใจ และระบบทางเดนิอาหาร เชน มะเร็ง
ชองปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตบั ชวย
ลดความเส่ียงของมะเร็งปอด และมะเร็งในอวัยวะอ่ืน เชน ผิวหนงั
กระเพาะปสสาวะ ฯลฯ เบตาแคโรทนีเสริมภูมติานทานโรค ชวย
บาํรุงสายตา

โฟเลท หรือกรดโฟลิค  กระเจีย๊บมโีฟเลท หรือกรด โฟลิค
เหมือนผักสด และถั่วชนิดตาง ๆ ชวยสรางเม็ดเลือดแดง
บํารุงพฒันาการของสมอง และไขสันหลังของทารก กรดโฟลิค
วิตามนิบ ี๖ และวิตามนิบ ี๑๒ จาํเปนสําหรับหญงิวัยทอง (วัยหมด
ประจาํเดอืน) เพือ่ปองกนัโรคหวัใจ และโรคกระดกูพรุนรวมกบั
แคลเซยีม ถาขาดวิตามนิบ ี๑๒ และกรดโฟลิค จะทาํใหปวดเมือ่ย
งาย

กระเจีย๊บมอญ (กระเจีย๊บเขียว)  มคีณุคามากมาย เราคน
ไทย เชือ้สายมอญไดทาํตวัเองใหมคีณุคา เปนประโยชนตอตนเอง
ตอครอบครัว ตอคนรอบขาง ตอสังคม และประเทศชาตหิรือไม
อยางไร แตทีสํ่าคญั คอื กระเจีย๊บมอญ มคีณุคาในตวัเองมากมาย
แลวเราจะไมสรางตนเองใหมคีณุคาเชยีวหรือ

ในตอนตอไป เราจะมาคยุกนัตอเร่ืองคณุคาอาหารมอญ
ทีม่อียูในพชืผักชนดิตาง ๆ  ทีค่นไทยเชือ้สายมอญชอบรับ ประทาน
เราลองมาดกูนัวาพชืผักกนครัวมอญ อยางใบกระเจีย๊บ มะตาด
ลูกส้ัน  ผักหลังครัวที่แตกอนไมมีราคาคางวด ผักธรรมดา ๆ
ทีค่นมอญเรากนิกนัจนอยูในสายเลือดนัน้ เราเคยสงสัยกนับาง
ไหมวา ทําไมปูยาตายายเราจึงไมอวน สุขภาพแข็งแรง จิตใจ
แจมใส และอายยุนื ลองมาเรียนรูคนควาหาคณุคาทางอาหารทีอ่ยู
ในอาหารมอญไปพรอม ๆ  กบัผูเขียน ฉบบัหนาอยาพลาดนะคะ

ตนกระเจ๊ี ยบมอญ (กระเจ๊ี ยบเขี ยว หรือ มะเขื อมอญ หรือ



ฟะกราว qW}koo
(แกงบอน)

  หรับฉบบันีแ้นะนาํเมนชูสุูขภาพ  ราคาประหยดั ไดแก
แกงบอน คนมอญเรียกวา ฟะกราว ตาํรับพืน้บานมอญ

บอน เปนพชืชนดิหนึง่อยูในวงศ Araceae ชอบข้ึนอยูริม
น้ํารวมกันเปนกอ มีสรรพคุณทางยาและคุณคาทางอาหารสูง
สามารถชวยปองกนัทองอืด กดัเมอืกมนัในลําไส ชวยระบายทอง
เปนอาหารบาํรุงธาตดุนิและธาตนุ้าํ

บอนในประเทศไทย ม ี๒ ชนดิ คอื บอนคนั และ บอน
หวาน แมทัง้สองชนดิจะมคีวามคนัเหมอืนกนั แตบอนหวานจะมี
ความคนันอยกวา สังเกตไดจากใบและยาง ดงันีค้อื บอนหวานใบ
สีเขียวสด ไมมนีวลเคลือบทีก่านใบ ยางไมมสีี สวนบอนคนัใบสี
เขียวนวล มนีวลเคลือบทีก่านใบ ยางมสีีเขียวน้าํเงนิ บอนทัง้สอง
ชนดิสามารถนาํมาแกงไดเชนเดยีวกนั แตชาวบานจะไมเรียกบอน
ทีค่นัวาบอนคนั จะเรียกวา บอนหวานหรือนางหวาน อีกประการ
หนึง่คอืขณะทีจ่ับตองบอน จะตองไมพดูเร่ือง “คนั” ทกุประการ
ซึง่เปนความเชือ่กนัวาจะทาํใหบอนไมคนัในขณะปอกเปลือก

แกงบอน (ฟะกราว) มหีลายสูตร บางถิน่ใสกะท ิบาง
ถิน่ไมใสกะท ิบางถิน่ใสหมยูาง บางถิน่ใสปลา  หลากหลายสูตร
ชมุชนมอญมกีารแกงบอนรับประทาน ทัง้ภายในครัวเรือน และ
รับรองแขกเหร่ือในงานเทศกาลสําคญั สรางชือ่ลือเล่ืองอยางมาก
มายมาแลว เชน ชาวมอญบานโปง จงัหวัดราชบรีุ เคยปรุงถวาย
สมเดจ็พระเทพมาแลว สําหรับวันนีไ้ดสูตรมาจากทางสามโคก
จงัหวัดปทมุธานมีาใหลองทาํรับประทานกนัครับ

แกงบอน (ฟะกราว)

เคร่ืองปรุง : พริกแหง ๘-๑๐ เมด็ ขา ๔-๕ ชิน้บาง ๆ  ผิว
มะกรูดคร่ึงชอนโตะ ตะไคร ๑-๒ ตน หอมแดง ๔-๕ หวั กระเทยีม
๒ หวั พริกไทย ๑๕-๒๐ เมด็ หวักระชาย ๑ หวั รากกระชาย ๕-๗
ราก ใบมะกรูด น้าํตาล น้าํปลา น้าํมะขามเปยก

ขัน้ตอนการปรุง

๑. ตําพริกแหงทีฉี่กแชน้าํพรอมกบัขา ผิวมะกรูด ตะไคร
และพริกไทยใหละเอียด

๒. โขลกหัวกระชาย รากกระชาย หอมแดงและ
กระเทยีมเขากบัเคร่ืองปรุงขอที ่๑

๓. ละลายเคร่ืองแกง ตัง้ไฟเดอืด ใสบอนทีล่อกเปลือก
ออกหัน่เปนทอน ๆ  ตมใหเดอืด บอนจะยบุลงมาก

๔. ตมใหแกงเดอืดพลาน ใสปลา ปลอยใหเดอืด
๕. ปรุงรสดวยน้าํมะขามเปยก น้าํปลา น้าํตาล ตามชอบ
๖. โรยใบมะกรูดฉีกเปนชิน้ ๆ  คนใหเขากนัแลวยกลง

ลองปรุ งลองชิมกั นดู ครับ หากไม  “ปากบอน”
จนเกิดอาการคัน ขณะปอกเปลือก “บอน” หรือไมปลิ้นปลอนเปน
“น้ํากลิ้งบนใบบอน” เสีย อยาง คงไดกิน “แกงบอน” อรอยลิ้น
ชูสขุภาพ สบายกระเปาสตางค เยน็กาย เยน็ใจเปนแน 

สํา


