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  งใจไวนานแลววาจะไปเยอืนถิน่สุพรรณเมอืงเกาแกเพือ่
หาความรูใสตวั เมอืงทีผู่คนยอมรับกนัดวีาถนนหนทางกวางขวาง
ใหญโต เพราะมผูีหลักผูใหญของเมอืงเอาใจใสดแูล สุพรรณบรีุ
อยูหางเมอืงหลวงแคระยะรถยนตว่ิงชัว่โมงเศษ แตแปลกตรงที่
เมื่อบอกกับเพื่อนฝูงวาจะไปเสาะหาเร่ืองมอญเมืองสุพรรณ
ทุกคนตางทําหนาประหลาดใจ “...มีดวยหรือคนมอญท่ี
สพุรรณ...อยูแถวไหน...”

ผูเขียนเคยไดยนิครูบาอาจารยเลาใหฟงวาทีเ่มอืงสุพรรณ
นัน้เมือ่กอนนีม้คีนมอญอยูมากมาย แตทกุวันนีไ้มมใีครรูวายงัมี
คนมอญอยูหรือไมอยางไร ผูเขียนจงึไดแตคนควาตาํราเกา ๆ  เพือ่
หวังจะไดเคาลางนําทางบาง วันหนึง่ไปคนเจอ พงศาวดารเหนอื
มเีนือ้ความกลาวถงึมอญทีเ่มอืงสุพรรณไวนาสนใจ

“...ขณะนัน้พระเจากาแต เปนเชือ้มาแตนเรศรหงษาวดี
ไดมาเสวยราชสมบัต ิแลวมาบรูณวัดโปรดสัตววัดหนึง่ วัดภูเขา
ทองวัดหนึง่ วัดใหญวัดหนึง่ สามวัดนีแ้ลว จึงใหมอญนอยเปน
เชือ้มาแตพระองคออกไปสรางวัดสนามไชย แลวมาบรูณวัดพระ
ปาเลไลยในวัดลานมะขวิด แขวงเมอืงพนัธมุบรีุนัน้ ขาราชการ
บรูณะวัดแลว กช็วนกนับวชเสียส้ินสองพนัคน จงึขนามนามเมอืง
ใหมชือ่วาเมอืงสองพนับรีุ...”๑

วัดปาเลไลยกมอีายอุยูในราวพนัปเศษ๒ ภายในวัดแหง
นีม้ส่ิีงกอสรางทีสํ่าคญัคอื “โบสถมอญ” ทีเ่ปนเอกลักษณสถา
ปตยกรรมทางศาสนาแบบมอญ มีพระประธานในโบสถมอญ
(วิหาร) ศลิปะคลายขนมตม คนเกาเลาวา มอญเปนผูสรางจงึหนั
พระพกัตรไปทางเมอืงมอญ๓ รวมทัง้หลวงพอวัดปาเลไลยก เปน
พระกออิฐถอืปนูขนาดใหญ ความสูง ๒๓.๔๗ เมตร เปนพระพทุธ
รูปสมยัทวารวดตีอนปลาย อายปุระมาณพนักวาปเชนกนั

เมื่อไดเคาลางมอญเมอืงสุพรรณพอเปนจดุเร่ิมตนคน
หาไดแลว พาใหนกึยอนไปถงึหลายปกอนทีม่โีอกาสไดพดูคยุกบั

อาจารยสุจติต วงษเทศ ทานวา จริงอยางทีค่นโบราณวา คนทีม่า
จากตระกลูมอญนัน้ มกัมคีวามสามารถทางดนตรีตดิตวัมาดวย๔

ครูแจง คลายสีทอง ทานกม็ฝีมอืแพรวพราว เนือ่งมาจากครูแจง
ทานกเ็ปนมอญดวยสวนหนึง่๕ เมือ่ตดัสินใจขออนญุาตนดัหมาย
กบัครูแจงเสร็จสรรพ บายวันอาทติยที ่๙ กนัยายน ๒๕๕๐ ผูเขียน
และเพือ่นรวมทางเลือดสุพรรณเตม็ตวักเ็ดนิทางถงึบานครูแจงริม
แมน้าํทาจนี (แมน้าํสุพรรณบรีุ) ขณะทีผู่เขียนยงักระมดิกระเมีย้น
ทีจ่ะถามครูตรง ๆ วา “...คนเคาวาครูมเีชือ้มอญ จริงหรือเปลา
ครับ...” ไดแตเพยีงคิดในใจ ดีที่วาเพื่อนผมนั้นเคยคลุกคลีกับ
ดนตรีไทย มเีสนทางดนตรีและสํานกัเรียนพาดทบักนัไปมากบัลูก
ศษิยครูแจงพอด ีบทสนทนาวันนัน้จงึไมแหงแลงอยางทีค่ดิ หลัง
จากเปดฉากพดูคยุไปไดพกัใหญ เมือ่สบโอกาสผูเขียนจงึถามวา
“...ครูครับ แถวนีม้คีนมอญอยูกนับางไหมครับ...”

“...โอย มอญทัง้นัน้แหละ ทัง้ฝงนี ้(ตําบลบางตาเถร) ฝง
โนน (ตําบลบานกุม) ฉันกม็อญ ตาฉันกม็อญ เนีย่บวชอยูวัดเนีย้
(วัดโบสถดอนลําแพน) เทศนเกงมาก ฉันกไ็ดวิชามาจากแกเยอะ
...เมือ่กอนตอนฉันเล็ก ๆ  วัดโบสถนีย้งัมเีสาหงสอยูตัง้ ๒ ตน ตอน
นีไ้มมแีลว เสาหงสนีข่องมอญเคานะ ถามเีสาหงสกเ็ปนวัดมอญ
แถวนีก้ม็อญทัง้นัน้แหละ...”๖

เรามาถงึบานมอญอีกแหงแลว ถงึแมทกุวันนีจ้ะไมเหลือ
เคาลางใหเห็นมากมายนกักต็าม เนือ่งจากชมุชนบริเวณนีเ้ปน
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ชมุชนผสมผสาน ทีม่ทีัง้คนไทย จนี ลาว และมอญ จงึเปนธรรมดา
ทีเ่อกลักษณทางชาตพินัธุของแตละชนชาตจิําตองแบงปนกนั ไม
สามารถดาํรงอยูอยางโดดเดนเดยีวดายได ครูแจงเองกม็เีชือ้สาย
จนีผสมอยูดวย เชนเดยีวกบั นางบญุณะ คลายสีทอง ภรรยาของ
ครูทีม่านัง่คยุกบัเราดวยความเปนกนัเอง และบอกวาทานกม็เีชือ้
สายมอญทางปู มเีชือ้สายจนีทางยา รวมทัง้ยงัเปนทายาทศลิปน
เสียดวย เนื่องจากแมของทานก็เปนนักรองเสียงดีประจําวง
ปพาทยเชนกนั

ทุกวันนี้หากพูดถึงการขับเสภาหลายคนคงตองนึกถึง
ครูแจง  คลายสีทอง เปนคนแรก ๆ  ดวยความสามารถของครูแจง
คลายสีทอง ปจจบุนัจงึเปนทีรู่จกัและเปนทีย่อมรับของชาวไทย
และชาวสุพรรณทัว่ไป โดยเฉพาะชาวอําเภอสองพีน่อง บานเกดิ
ของครูแจง ทีต่างภาคภูมใิจและยกยองครูแจงถงึกบับรรจเุอาไว
ในคําขวัญประจาํอําเภอสองพีน่อง “...ชือ่มคีนนอย อรอยปลา
หมาํ เลศิล้าํพระสงฆ หลวงพอโหนงพระเคร่ือง รุงเรืองนาไร
พระใหญโลกรู เสภาชัน้ครู อูนํ้าอูปลา ราชนีินักรอง สองพี่
นองบานเรา...”

 “เสภาชัน้ครู” นัน้จะเปนใครไปเสียมไิดนอกจาก “ครู
แจง คลายสีทอง” นักขยับกรับขับเสภาชั้นบรมครู ขนาดสภา
วัฒนธรรมแหงชาต ิประกาศยกยองเปนศิลปนแหงชาติ สาขา
ศลิปะแสดง (คตีศลิป) เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๓๘

ครูแจง คลายสีทอง เกดิและโตทีต่าํบลบางตาเถร อําเภอ
สองพีน่อง จงัหวัดสุพรรณบรีุ เมือ่วันที ่๑๐ มนีาคม ๒๔๗๘  พอชือ่
นายหว่ัน แมชือ่นางเพีย้น คลายสีทอง มพีีน่องรวมบดิามารดา ๔
คน ครูแจงเปนบตุรคนที ่๓ และเปนลูกชายคนเดยีวของครอบครัว
ตระกลูของครูแจงมอีาชพีทาํนาทําไร และยังเปนตระกลูศลิปน
พื้นบานตั้งแตรุนตา ตาของครูแจงบวชเปนพระหลวงตาที่วัด
โบสถดอนลําแพน ซึง่ข้ึนชือ่เร่ืองลีลาและสําเนียงการสวดในยคุ
นัน้ พอเปนนกัแสดง นกัพากษ และเปนตวัตลกโขน อยูกบัคณะ
โขนวัดดอนกลาง สวนแมเปนนกัรองเสียงดปีระจาํวงปพาทย และ
เปนทีเ่ล่ืองลือไปหลายคุงน้าํ ครูแจงจงึมสีายเลือดศลิปนอยูในตวั
ประกอบกับความสนใจใฝรูทําใหไดวิชาขับรองและขับเสภา
โบราณจากครูดหีลายทานกอนทีจ่ะสูญหายไป

เมือ่ถงึวัยเลาเรียน พอไดสงครูแจงไปเปนลูกศษิยพระที่
วัดโบสถดอนลําแพน วัดขางบาน อยูกบัตาแท ๆ  ของตน หลังครู
แจงเรียนจบชัน้ประถมศกึษาปที ่๔ ซึง่เปนชัน้สูงสุดของโรงเรียน

ครูแจง คลายสีทอง และภรรยา ในอิริยาบทสบาย ๆ ตรงศาลาทานํ้าริมแมนํ้า
ทาจีน (แมนํ้าสุพรรณบุร)ี

ว ัดโบสถดอนลําแพน วัดท่ีครูแจงเคยอยูกับหลวงตาในสมัยเด็ก
วัดไชยนาราษฎร วัดน้ีอยูไมหางบานครูแจงนัก และยังมีเสาหงสท่ีหลายทานเช่ือ
วาเคยเปนวัดมอญมากอน



ในขณะนัน้  ประจวบเหมาะกบัพอของครูแจงเสียชวิีตแลวไมนาน
ครูแคลว คลายจินดา ครูปพาทยไดมาขอครูแจงจากแมไป
อุปการะ และสอนใหเรียนดนตรีปพาทย โดยเร่ิมฝกฆองวง ตอ
เพลงตาง ๆ  จนออกงานได จากนัน้จงึไดหดัรองเพลงกบัครูเฉลิม
คลายจนิดา ซึง่เปนบตุรของครูแคลว ครูเฉลิมฝกฝนอยางหนกัจน
ครูแจงสามารถรองเพลงไดอยางด ีแตเนือ่งจากในสมยัเดก็ ครูแจง
เปนคนข้ีอายจงึไมยอมรองเพลง จะรองเมือ่ถกูบงัคบัหรือถกูตเีสีย
กอน บอยคร้ังจึงตองรองไหและรองเพลงไปพรอมกนั และเวลา
รองเพลงก็มกัจะไปแอบรองอยูหลังกลองทัดทีม่ขีนาดใหญเพือ่
เปนเคร่ืองกาํบงักาย ทําใหคนฟงตองมองชะเงอหาทีม่าของเสียง
คร้ันรองจบกม็กัไดรับรางวัลจากคนฟง ๒-๓ บาททกุคร้ังไป

ครูแจงเขากรุงเทพฯตัง้แตอายไุด ๑๖ ป โดยไดรับการชกั
ชวนจากนายสนทิ โพธิห์รัิญ ตอมามโีอกาสไดรูจกัครูสืบสุด ดริุย
ประณตี (พีช่ายอาจารยสุดจติต ดริุยประณตี) ไปเลนดนตรีกบัวง
บานบางลําพ ูหรือ วงดริุยประณตี ขณะเดยีวกนักเ็รียนรูทางดนตรี
เพิม่เตมิไปดวยในตวั ซึง่บานดริุยประณตีนีเ้ปนตระกลูมอญซึง่รูวา
ครูแจงเองกม็เีชือ้สายมอญเชนกนั จงึมคีวามเมตตาใกลชดิสนทิ
สนมเปนพเิศษ ถายทอดทางดนตรีและใหโอกาสไดแสดงฝมอื
เสมอ ๆ  เมือ่ผูบรรเลงเคร่ืองดนตรีบางชิน้วางลงหรือไมมา ครูแจง
จะบรรเลงแทน และสามารถบรรเลงไดดทีกุหนาที ่ทัง้เคร่ืองดนตรี
ประกอบจงัหวะจนถงึระนาดเอก และระนาดทุม ในการบรรเลง
แตละคร้ังไดรับเงนิคาจางประมาณ ๔๐-๕๐ บาท ตอมาไดรับการ
ชกัชวนจากครูสืบสุด ดริุยประณตี ใหเขาเปนนกัดนตรีประจาํวง
ดริุยประณตี ตอมาครูสืบสุด ดริุยประณตี เสียชวิีตลง ครูแจงได
เปนหวัหนาวงแทน

นอกจากความสามารถทางดานดนตรีแลว ครูแจงยงัมี
ความสามารถในการแสดงลิเกดวย สามารถแสดงไดทกุบทบาท
ไดแก พระเอก พระรอง เสนาอํามาตย รวมทัง้ตวัโกง และมฉีายา

ในการแสดงลิเกวา “อรุณ คลายสีทอง” คร้ังหนึง่ครูแจงไดแสดง
ดนตรีออกอากาศทางสถานโีทรทศันไทยทวีีชอง ๔ บางขุนพรหม
มนีายสุพจน โตสงาเปนผูบรรเลงระนาดเอก ครูแจงไดมโีอกาส
รองสงแทนนกัรองประจาํทีล่าหยดุไปกระทนัหนั ผูใหญทานหนึง่

ที่ไดฟงในวันนั้นพอใจมาก และแนะนําใหเรียน
การขับรองเพิม่เตมิ กบัครูสุดา เขียววิจติร ดวยพร
สวรรคและการฝกหดัอยางถกูวิธจีากครูด ีครูแจงจงึ
เปนที่ยอมรับในวงการในชั่วระยะเวลาไมนานนัก
และตอมาไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดขับ
รองเพลงไทยจากสถานวิีทย ุว.ป.ถ.

ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๐๘ ครูแจงเขารับราช
การในตําแหนงคตีศลิปนจตัวาหรือตําแหนงขับรอง
เพลงไทย แผนกดริุยางคไทย กองการสังคตี กรมศลิ
ปากร ระหวางนีย้งัพยายามฝกฝนหาความรูเพิม่เตมิ
อยูเสมอ ศกึษาการขับรองของครูดนตรีรุนเกาทีม่ชีือ่

ภาพปกแผนเสียง CTR-๒๕๐ "กฤษดาภินิหาร-ฝรั่ง
รําเทา" จากหนาปกแผนที ่๑ คือรหัส Hifi CTR-๒๕๐ เปนภาพ
ถายจากรายการ "คันธรรพศาลา" ทางสถานีโทรทัศนชอง ๔
บางขุนพรหม ออกอากาศเม่ือป ๒๕๐๘ รายนามนักดนตรี จาก
ซายไปขวา ดังนี้

แถวหนา: นพ.สุพจน อางแกว - สุรางค ดุริยพันธ

แถวกลาง: ครูแจง คลายสีทอง (ระนาดเหล็ก) สุพจน โตสงา
(ระนาดเอก ฉายา "ระนาดน้ํ าค าง"  บิดาของ "ขุ นอิน"
จากโหมโรง) แชน กองโชค (ระนาดทุม)

แถวหลัง: อนันต ดุริยพันธ (กลองแขก) สุดใจ สดศรี (ฉ่ิง) สมชาย
ดุริยประณีต (ฆองใหญ) ชลอ ศิลปะ (ฆองเล็ก) พจนา ดุริยพันธ
(ฉาบเล็ก) ชนะ ดุริยพันธ (กลองแขก)

แผนที่อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบรีุ
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เสียง เพือ่เปนแนวทางการขับรองใหดยีิง่ข้ึน รวมทัง้ไดรับการถาย
ทอดการขับและขยบักรับเสภาจากครูโชต ิดริุยะประณตี แตยงัไม
ทนัทีค่รูโชตจิะส่ังสอนจนหมดไสหมดพงุ ครูกม็าเสียชวิีตไปกอน
ตอมาครูแจงไดเรียนขยับกรับเสภากับอาจารยมนตรี ตราโมท
เพิม่เตมิจนส้ินกระบวนทาแบบโบราณ ภายหลังยงัไดครูเสรี หวัง
ในธรรม ผูใหการสนบัสนนุสงเสริมแนะนาํกลเมด็การแสดงตาง ๆ
ไดครูเจอื ขันธมาลา ชวยแนะนาํการขับเสภาชัน้สูง จงึนบัไดวาครู
แจงเปนศษิยมากครูทีเ่ชือ่ฟงและเรียนรูอยูเสมอ จงึเก็บความรู
ทางดนตรี การขับรอง การขยบักรับ ขับสภาแบบโบราณไวไดมาก
กวาผูใด ครูแจง คลายสีทอง ไดรับสมญาวา “ชางขับคําหอม”๗
รวมทั้งมโีอกาสไดแสดงหนาพระทีน่ั่งหลายคร้ัง ไดรับพระมหา
กรุณาธคิณุโปรดเกลาฯพระราชทานเหรียญราชรุจจิากพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั เมือ่คราวขับไมประกอบซอสามสายในพระ
ราชพธิข้ึีนระวางสมโภชพระศรีนรา รัฐราชกริิณทีีจ่งัหวัดนราธวิาส
พ.ศ. ๒๕๒๐ และไดรับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณในงาน
พระราชพธิข้ึีนระวางและสมโภชนชางสําคญั ๓ เชือก ทีจ่งัหวัด
เพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๒๑ นับวาครูแจงเปนผูขับรองเพลงไทยคน
สําคญัคนหนึง่ของไทย

จากบทบาทของผูเรียนรูตัง้แตเยาววัย ทกุวันนีค้รูแจงรับ
บทบาทครูผูสอน ครูแจงไมเคยเบือ่การสอนและการถายทอดวิชา
เลยสักคร้ังเดยีว ขอเพยีงแตใหลูกศษิยเขามาหา อดทนและตัง้ใจ
รับเอาวิชาไป บางคร้ังครูไดรับเชญิไปตดัสินการเลนดนตรีขับรอง

ตามงานตาง ๆ  มลูีกศษิยเขาประกวดดวย แตครูกไ็มเคยเขาขาง
ลูกศษิยแมแตนอย เพราะครูถอืวาหากรักศษิยจริง ๆ  แลว กไ็มควร
ทําลายกนัดวยวิธผิีด ๆ “...ตดัสินรางวัลกต็องเปนธรรม หากลูก
ศษิยเราเลนไมด ี ใหทีห่นึง่ไป คนดาเราตาย ศิษยเรากเ็สียคน
เพราะศษิยทีค่รูรัก คนอ่ืนมกัเกลียด...”๘

ครูแจงเคยคลุกคลีกบัคนมอญมากห็ลายแหง ทัง้มอญ
เมอืงปทมุ คนมอญสังขละบรีุ โดยเฉพาะคนมอญพระประแดง
อยาง อาจารยฉวีวรรณ ควรแสวง ซึง่ตางชวยเหลือเกือ้กลู สนทิ
สนมกนัถงึชัน้ลูกชัน้หลาน รวมงานดนตรีและการละครมอญและ
ไทย แมครูแจงจะไมใชคนมอญอยางใครหลายคน ทีย่งัพดูฟงอาน
เขียนภาษามอญไดอยู เนือ่งจากบานบางตาเถรของครูแจงเปน
ชุมชนที่เปนแหลงรวมของคนหลายกลุม อยูและใชวัฒนธรรม
รวมกันจนผสมผสานเปนหนึ่งเดียวที่ไมสามารถแบงแยกออก
จากกันได แตสํานึกของครูแจงยังมมีมุมองความงามในความ
เปนมอญ เหน็คณุคาและเขาถงึศลิปะมอญ ครูแจงรักคนมอญ
ทกุคน เหมอืนกบัทีรั่กคนทกุคนและทกุเชือ้สายในแผนดนิสยาม
เพราะครูแจงเตบิโตมากบัสภาพแวดลอมในแบบทีอ่ยูรวมกนัของ
คนทกุเชือ้สายโดยไมแบงแยก อยางทีค่รูแจงสรุปใน ตอนทายวา
“...เมืองไทยน้ีดี คนอยูรวมกันไดหมด ไทยเราก็รับเอา
ศลิปะของทุกชาตมิาไวหมด ประเทศไทยจงึมคีวามหลาก
หลาย ถึงไดสนุก...”

เชิงอรรถ

๑ กรมศิลปากร. (๒๕๓๙). เรื่องพระเจาอูทอง. ใน พระราชพงศาวดาร
เหนือ. ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม ๑. หนา ๑๑๙.

๒ องคการบรหิารสวนจังหวัดสุพรรณบุร.ี (๒๕๕๐). วัดปาเลไลยกวรวิหาร.
ใน สถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรี. (ออนไลน). แหลงท่ีมา: http://www.
suphan.org/suphan/travel2.php. วันท่ีสืบคน ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐.

๓ วัดปาเลไลยกวรวิหาร. (๒๕๕๐). ประวตัวิดัปาเลไลยกวรวหิาร. (ออน
ไลน). แหลงท่ีมา: http://www.watpasuphan.org/html/body_9_wat.html. วันท่ี
สืบคน ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐.

๔ พูนพิศ อมาตยกุล. (๒๕๒๙). นักรองสตรไีทยในอดีต. ใน อนุสรณงาน
ฌาปนกิจศพ คุณแมทัพ ครูอุษา (ทัพ) สุคันธมาลัย ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยา
ราม วันจันทรท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙. หนา ๑๑.

๕ สุจิตต วงษเทศ เปนผูใหสัมภาษณ, องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ, ท่ีเรอืน
อนิทรคอรท แขวงอรณุอมรนิทร เขตบางกอกนอย กรงุเทพฯ เมือ่ ๘ มถิุนายน  ๒๕๔๗.

๖ แจง คลายสีทอง  เปนผูใหสัมภาษณ, องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ, ท่ี
บานบางตาเถร ตําบลบางตาเถร อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุร ี เมื่อ ๙ กันยา
ยน ๒๕๕๐.

๗ ศิลปนแหงชาต.ิ (๒๕๕๐). คําประกาศเกียรติคุณ ศิลปนแหงชาติ
ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย). (ออนไลน) . แหลงท่ีมา:  http://art.culture.go.th/
index.php?case=artistDetail&art_id=109&pic_id=&side= musicth. วันท่ีสืบคน
๑๑ กันยายน ๒๕๕๐.

๘ แจง คลายสีทอง  อางแลว.

ปายหนาบานครูแจง ดานลางระบุผูสนับสนุน ผูท่ีครูแจงบอกวาสนับสนุนแมกระท่ัง
ชวยออกเงินซื้อท่ีดนิปลูกบานใหกึ่งหน่ึง

ศาลาทานํ้า ริมนํ้าทาจีน

http://www.watpasuphan.org/html/body_9_wat.html
http://art.culture.go.th/


ทวารวดีม ี(คน) มอญ
สุกญัญา เบาเนดิ

 วยวารสารเสียงรามัญฉบับที่แลวเปนเร่ือง “มอญ
ลําพนู” ผูเขียนไดหยบิยกเร่ืองราวเกีย่วกบัประวัตศิาสตรโบราณ
คดขีองมอญในสมยัหริภุญชยัไปแลว เพือ่ไมใหเปนการขาดตอน
ในฉบบันีจ้งึขอพาทานผูอานผละจากดนิแดนลานนาลองลงสูลุม
แมน้าํเจาพระยา ภาคกลางของประเทศ เพือ่ตดิตามรองรอยของ
มอญกนัตอ เปนการสอดรับกบัวารสารเสียงรามญัฉบบันี ้ทีจ่ะนํา
เสนอเร่ือง “มอญสพุรรณบรุ”ี ซึง่เปนพืน้ทีห่นึง่ซึง่มคีวามเกีย่ว
โยงกบัทวารวดอียางชดัเจน

การฉายภาพมอญในอดตีกจ็ะทาํใหทานทัง้หลายไดเขา
ใจอยางกระจางแจงวามอญนัน้มไิดเปนผูพลัดถิน่ และยายถิน่เขา
มาอาศยัอยูในดนิแดนประเทศไทย แตวัฒนธรรมของมอญนัน้ได
หยัง่รากและเจริญงอกงามในผืนแผนดนินีม้าอยางชานาน ถงึแม
ทกุวันนีส้ถานภาพของมอญคอืกลุมชาตพินัธุในประเทศไทย หรือ
เปนเพยีงชนกลุมนอยในประเทศพมากต็าม

ทวารวดีช่ือน้ีมีท่ีมา
ชื่ อทวารวดีไดรับการกลาวถึงเปนคร้ังแรกในพ.ศ.

๒๔๒๗ เมือ่นายแซมมวล บลี สันนษิฐานวา “โถโลโปต”ี  ซึง่เปนชือ่
ของอาณาจักรหนึ่งตั้ งอยู ระหวางประเทศพมากับประเทศ
กมัพชูา ในพทุธศตวรรษที ่๑๒ ตามบนัทกึการเดนิทางของภิกษุ
เหีย้นจงั “ทวารวด”ี เปนคําทีม่าจากภาษาสันสกฤต๑ จนกระทัง่
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๗ ศาสตราจารยยอรช เซเดส  ไดมโีอกาสอานจารึก
บนเหรียญเงนิทีม่ผูีพบในโถบริเวณซากเจดยีใกลวัดพระประโทน
จงัหวัดนครปฐม เหรียญทีก่ลาวนีม้อียู ๒ เหรียญ เหรียญหนึง่เปน
รูปแมวัวกบัลูกวัว อีกเหรียญหนึง่เปนรูปพนัธุพฤกษาดานหลังของ
เหรียญทัง้สองมจีารึกแบบเดยีวกัน ใชตวัปลลวะอายปุระมาณ
พทุธศตวรรษที ่๑๒ มขีอความวา “ศรีฺทวฺารวดศีวฺรปณุยฺะ” แปลวา
“บญุกศุลของพระราชาแหงศรีทวารวด”ี๒ ตอจากนัน้ไดพบเหรียญ
เงนิแบบเดยีวกนันีท้ีเ่มอืงอูทอง จงัหวัดสุพรรณบรีุและทีเ่มอืงคู
เมอืง จงัหวัดสิงหบรีุ และเมอืงดงคอน จงัหวัดชยันาท๓ และเมือ่
พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดพบศลิาจารึก ๒ ชิน้ ทีวั่ดจนัทกึ อําเภอปากชอง
จงัหวัดนครราชสีมา เปนฐานบวัรองรับพระพทุธรูปแบบทวารวดี
หนิทรายแดง จารึกดวยอักษรปลลวะ อายพุทุธศตวรรษที ่๑๒

เปนภาษาสันสฤตวา “.....สฺตําทาวรวตีปเตะมูรฺตฺติมสถาปยทฺ
เทวี...นตฺาถาคตมีมิาม.ฺ...” แปลวา “พระเทวีของเจาแหงทวารวดี
ทรงบญัชาใหธดิา...สรางรูปของพระตถาคต...นีไ้ว”๔ ชือ่ทวารวดี
นีม้ขีอถกเถยีงกนัตอมาวาเปนชือ่สถานที ่(รัฐ) หรือบคุคล (กษตัริย
รูปเคารพ) จากการวิเคราะหในชัน้หลังทาํใหทราบวาชือ่ทวารวดี
นัน้นาจะเปนชือ่บคุคลมากกวาชือ่ของสถานที๕่

เทาทีผ่านมาความรับรูของคนทัว่ไปตอคาํวา “ทวารวด”ี
คอืชือ่ของบานเมอืง ชือ่ของรูปแบบทางศลิปะ และเปนชือ่ยคุสมยั
ทางประวัตศิาสตร กลาวคอืใชเรียกบานเมอืงในบริเวณภาคกลาง
ของประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่  ๑๑-๑๕ วาแควน
ทวารวด ี เรียกศลิปกรรมทีใ่มใชแบบขอมวาศลิปะแบบทวารวดี
และเรียกประวัติศาสตรยุคตนในประเทศไทยวาสมยัทวารวดี๖
โดยสรุปแลวทวารวดกีค็อืรูปแบบวัฒนธรรมซึง่เกดิจากการผสม
ผสานวัฒนธรรมอินเดยีกบัทองถิน่ซึง่มพีฒันาการมาตัง้แตชมุชน
ในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย รองรอยหลักฐานของ
วัฒนธรรมทวารวด ีไดแกโบราณวัตถสุถานตาง ๆ  ในบริเวณภาค
กลางในระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๕ ไดแกจังหวัด
สุพรรณบรีุ นครปฐม ราชบรีุ เพชรบรีุ กาญจนบรีุ อุทยัธาน ีชยันาท
สิงหบรีุ อางทอง ลพบรีุ สระบรีุ นครสวรรค เพชรบรูณ ปราจนีบรีุ
นครนายก และชลบุรี สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดพบ
หลักฐานวัฒนธรรมทวารวดีระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕
กระจายอยูในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ
ขอนแกน มหาสารคาม อุดรธาน ีสกลนคร นครพนม อุบลราชธานี
บรีุรัมย สวนภาคเหนอืคอืบริเวณจงัหวัดลําพนู และเชยีงใหมใน
ราวพทุธศตวรรษที๑่๕-๑๗๗   วัฒนธรรมทวารวดนีัน้ประกอบไป
ดวย รองรอยของชมุชนหรือเมอืงโบราณในแถบพืน้ทีภ่าคกลางที่
สําคัญ ๆ ไดแกเมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองนครปฐม
โบราณ จงัหวัดนครปฐม   เมอืงคบูวั จงัหวัดราชบรีุ และเมอืงละโว
จงัหวัดลพบรีุ  ตลอดจนโบราณวัตถสุถานตาง ๆ เชนสถปูเจดยี
พระพทุธรูป เหรียญตรา  เคร่ืองปนดนิเผา และจารึก

มอญในทวารวดี
ในชวงสมยัทวารวดรีะยะเวลาตัง้แตพทุธศตวรรษที ่๑๒-

๑๗ หรือประมาณ ๙๐๐-๑,๔๐๐ ปมาแลว ไดคนพบศลิาจารึก
ทัง้หมด ๙๘ หลัก จารึกสวนมากเปนภาษามอญ จาํนวน ๔๓ หลัก
รองลงมาเปนภาษาบาลี ๒๘ หลัก และสันสกฤตจาํนวน ๒๗ หลัก
สําหรับเนือ้หาในคาํจารึกนัน้ภาษาบาลีจารึกคาถาในพทุธศาสนาเทานัน้
เชน คาถาเยธมมฺา และ คาถาพทุธอุทาน เปนตน สวนภาษามอญ
โบราณและภาษาสันสกฤตใชประกาศกิจกรรมการทําบุญ แต

ด



8
ตางกนัตรงทีภ่าษาสันสกฤตมกัเปนประกาศของกษตัริยและชน
ชัน้สูง แตภาษามอญโบราณใชกบัชนชัน้สูงจนถงึคนสามญั๘

ดงัทีก่ลาวมารองรอยหลักฐานของมอญในวัฒนธรรมทวารวดี
ทีช่ดัเจนกค็อืการปรากฏภาษามอญเปนจาํนวนมาก ซึง่ปรากฎ
ศลิาจารึกรูปอักษรปลลวะเปนคร้ังแรกในบริเวณภาคกลางและ
ภาคใตของประเทศไทยทีจ่งัหวัดนครปฐม ราชบรีุ ลพบรีุ สระบรีุ
นครสวรรค อุทัยธาน ีและนครศรีธรรมราช รูปอักษรปลลวะเปน
รูปอักษรของประเทศอินเดยี สมยัราชวงศปลลวะไดแพรหลายไป
ทัว่ตลอดภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดแก ไทย พมา อินโด
นเีซยี มาเลเซยี บรูไน และลาว โดยเฉพาะประเทศไทยไดปรากฏ
คร้ังแรกในราวพทุธศตวรรษที ่๑๒ เปนรูปอักษรทีเ่ขามาพรอมกบั
การเผยแพรศาสนาจากประเทศอินเดียทั้งศาสนาพุทธและ
พราหมณ๙

จารึกภาษามอญทีเ่กาทีสุ่ดในวัฒนธรรมทวารวด ีในราว
พทุธศตวรรษที ่๑๒ คอืจารึกวัดโพธิร์าง จงัหวัดนครปฐม จารึก
ฐานพระพุทธรูปยืนวัดขอย จังหวัดลพบุรี จารึกวัดมหาธาตุ
จงัหวัดนครศรีธรรมราช จารึกถ้ํานารายณ จงัหวัดสระบรีุ จารึก
เมอืงบงึคอกชาง จงัหวัดอุทยัธาน ีและในราวพทุธศตวรรษที ่ ๑๔-
๑๕ พบจารึกรูปอักษรปลลวะกลายภาษามอญโบราณ ไดแก
จารึกเสาแปดเหล่ียม จังหวัดลพบุรี จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา
จังหวัดขอนแกน จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน จังหวัด
มหาสารคาม จารึกหลังพระพิมพดินเผาเมืองฟาแดดสูงยาง
จังหวัดกาฬสินธุ และสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล จังหวัดนคร
สวรรค จะเหน็วาทีก่ลาวขางตนไดพบทัง้ในภาคกลาง ภาคใต
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึง่จารึกไวดวย
เร่ืองในพระพทุธศาสนาทัง้ส้ิน และยงัมกีารนยิมสรางปชูนยีสถาน
และปชูนยีวัตถ ุมพีระอาราม พระพทุธรูป เจดยี โบสถ วิหาร และ
เสาหงส เปนตน  ในเร่ืองเสาหงสนีไ้ดปรากฏในจารึกวัดโพธิร์าง
จงัหวัดนครปฐม ซึง่จารึกไววา

“บริเวณอารามทีม่เีนื้อทีด่ิน จํานวน ๑๗๐ มีแนวตน
มะพราวเปนเคร่ืองหมายเขตของอาราม พรอมดวยเสาหงส ๑ ตน
ภาชนะอาบเงนิ พระพทุธรูป และวิหาร ไดเกดิข้ึนจากการกระทํา
ของโตงทัง้สอง”๑๐

เสาหงสจงึเปนเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณของวัดมอญ
ในพทุธศาสนา และคตกิารสรางเสาหงสกย็งัคงอยูสืบตอมาตราบ
จนทกุวันนี ้ นอกจากนีแ้ลวขอความในจารึกยงัสะทอนใหเหน็ถงึ
การผสมผสานทางคติความเชื่ออยางใหมที่แพรเขามานั่น คือ
พุทธศาสนา และความเชื่อดั้งเดิมของผูคนในทองถิ่นนี้นั่นคือ

ความเชือ่เร่ืองผี  ในจารึกวัดโพธิร์างไดกลาวถงึ “โตง” (ed>cj) คอื
บคุคลมหีนาทีเ่ปน ผูนําประกอบพธิกีรรม หรือ เจาพธิ ี นอกจาก
นี้กลุมคนที่ใชภาษามอญนั้นมีการรวมกลุมกันเปนสังคมที่มี
ระดับความซับซอนทางสังคมตั้งแตระดับหมูบานหรือเมือง มี
ระบบการปกครอง เชนจารึกวัดมหาธาตุเมอืงนครศรีธรรมราช
และจารึกถ้าํนารายณ จงัหวัดสระบรีุทีม่ขีอความวา

“รูปจาํลอง พอมายาแหงหวัเมอืงชัน้นอกผูงามสวางดจุ
ถานไฟทีก่าํลังลุกโชน” (จารึกวัดมหาธาต ุเมอืงนครศรีธรรมราช)

“กนุทรีชนผูตัง้อาณาจักรอนุราธปรุะ ไดมอบใหพอลุง
สินายระเปนตวัแทนพรอมกบัชาวเมอืง (อนรุาธปรุะ) รวมกนัจดั
พธิขัีบรองฟอนรํา (เพือ่เปนการเฉลิมฉลองปชูนยีวัตถ)ุ ทีป่ระดษิ
ฐานไวแลวในทีน่ี”้ (จารึกถ้าํนารายณ)

ขอความภาษามอญในจารึกบางหลักในสะทอนจารีต
ประเพณขีองพทุธศาสนกิชนในยคุนัน้ นอกจากมกีารสรางถาวร
วัตถไุวกบัพระอารามแลว (จารึกวัดโพธิร์าง) ยงันยิมถวายเคร่ือง
เหรียญท่ีมีช่ือทวารวด ีพบท่ีวัดพระประโทน เมืองโบราณนครปฐม

จารึกวัดโพธิ์ราง พบท่ีวัดโพธิ์ราง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม



ไทยทาน ปฏิบัติตอพระสงฆและทํานุบํารุงพระศาสนาดวย
ประการ ตาง ๆ  มกีารอุทศิผลบญุทีไ่ดกระทาํแลวใหกบับคุคลอ่ืน
ดังเชนจารึกหลังพระพิมพดินเผาเมืองฟาแดดสงยาง จังหวัด
กาฬสินธุ พทุธศตวรรษที ่๑๔ มเีนือ้ความวา

“พระพทุธรูป (พมิพดนิเผา) นี ้ (ไดสรางข้ึนเพือ่) ทาน
ปณญะอุปชฌายาจารยผูมคีณุ (อัน ) เล่ืองลือไกล”

สวนจารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน จังหวัดมหา
สารคาม พทุธศตวรรษที ่๑๔ มคีําวา “กมรเตง” ซึง่เปนคําภาษา
เขมร ใชประกอบพระนามของกษตัริย เจาเมอืง หรือเชือ้พระวงศ
มใีจความวา

“บญุอันนีใ้นพระ กอมระตาญง (กมรเตง) พรอมดวย
พระสหายผูเปนสามญัชนไดรวมกนัสรางไว”

การพบจารึกภาษามอญทีม่ภีาษาเขมร เปนการแสดงให
เหน็ถงึการปฏิสัมพนัธของกลุมคนทีใ่ชภาษามอญ และเขมร ซึง่
อยูในพืน้ทีใ่กลเคยีงกนักย็อมใหอิทธพิลซึง่กนัและกนั

ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ไดพบกลุมจารึกรูปอักษร
ภาษามอญโบราณจาํนวน ๗ หลัก ของเมอืงหริภุญชยั ในจงัหวัด
ลําพนู ไดกลาวถงึกษตัริยผูปกครองแวนแควนอยางอิสระ มพีระ
นามตามจารึกวา พระเจาสววาธสิิทธ ิกลาววาพระองคและพระ
ประยูรวงศทรงเล่ือมใสในพระบวรพุทธศาสนา และไดทําบุญ
กศุลเปนอันมาก เชน สรางพระเจดยี พระพทุธรูป พระวิหาร และ
พระอุโบสถเปนตน นอกจากนัน้พระองคยังทรงผนวชเปนพระ
ภิกษใุนพระพทุธศาสนาอีกดวย ความในจารึกนีแ้สดงใหเหน็ขัตยิ
ราชประเพณีการทรงผนวชของกษัตริยในคติพุทธศาสนาฝาย
เถรวาท เชนเดยีวกบัพระเจาอโศกมหาราชแหงประเทศอินเดยี๑๑

การคนพบจารึกภาษามอญในวัฒนธรรมทวารวดนีบัวามี
ความสําคญัอยางยิง่ เปนสะทอนถงึความเปนทองถิน่ซึง่เกดิจาก
การผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดียที่เขามาพรอมกับการเผย
แพรศาสนาและการคา ผูเผยแพรนั้นนาจะไดเรียนรูภาษาของ
กลุมชนทองถิน่ดวย การคนพบจารึกรูปอักษรปลลวะบนัทกึเร่ือง
ราวตาง ๆ  ไวดวยภาษามอญโบราณหรือภาษาเขมรโบราณนาจะ
เปนเคร่ืองรับรองไดวากลุมคนเหลานัน้มทีัง้กลุมทีพ่ดูภาษามอญ
โบราณและภาษาเขมรโบราณ

ภาษามอญในทวารวดี
สะทอน เชือ้ชาติ ชนชาติ หรือ ชาติพนัธุ
จากการคนพบจารึกภาษามอญเปนจาํนวนมากจงึนาํมาสู

แนวคดิทีว่าชนชาตมิอญน  ัน้เปนพลเมอืงของอาณาจกัรทวารวดี
แตกม็ฝีายทีไ่มเหน็ดวยกบัความคดิดงักลาว และไมเชือ่วากลุม
คนท่ีใชภาษามอญจะเปนคนท่ีมเีชือ้ชาตหิรือชนชาตมิอญ
โดยมคีําอธบิายวาจารึกภาษามอญโบราณทัง้หลายนัน้ไดถกูนํา
เขามาพรอมกบัจารึกภาษาบาลีและสันสกฤตซึง่บนัทกึเร่ืองราว
ทางศาสนาผานเขามายังอาณาจักรมอญในประเทศพมากอน
แลวจงึเขามายงัทวารวด ีกลุมชนทีอ่ยูในอาณาจกัรทวารวดไีมวา
จะเปนชนชาติใดก็แลวแตยอมจะยอมรับเอาศาสนาและวัฒน
ธรรมแบบมอญ” ไวดวย๑๒ นัน่หมายความวาผูคนในวัฒนธรรม
ทวารวดยีงัลาหลังไมสามารถคดิคนตวัเขียนแทนเสียงของตนได
จงึตองรับภาษามอญ ภาษาบาลี และสันสกฤต จากภายนอกทัง้
หมด ตลอดจนมกีารวิเคราะหตอมาวา ภาษามอญโบราณนัน้ จดั
อยูกลุมภาษามอญ-เขมร (Mon–Khmer) ซึง่เปนกลุมเดยีวกับ
ตระกลูภาษามณุฑะ (Munda) ของเผามองโกลอยดสาขาหนึง่ที่
อพยพมาจากแถบเทอืกเขาหมิาลัยและอพยพเขาไปในอินเดีย
บริเวณแควนพหิารและแควนอัสสัม และชนเผานีเ้ปนบรรพบรุุษ
ของชนชาติที่พดูภาษามณุฑะ ซึ่งเปนกลุมเดยีวกับกลุมภาษา

โตง (เจาพิธรํีาผีมอญ) บานบางกระด่ี กรุงเทพฯ
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มอญ-เขมร คอื ชาวพหิาร ชาวยะไข ชาวอัสสัม และชนชาตใิน
อิระวดจีนถงึแหลมทอง๑๓ เมือ่กลาวดงันี ้ภาษามอญโบราณใน
จารึกจงึเปนภาษาของผูคนในอินเดยีตลอดจนผูคนในแถบเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตทัง้หมด ซึง่ไมใชของมอญอยางเดยีว เทากบั
เปนการเล่ียงทีจ่ะบอกอยางตรงไปตรงมาวามกีลุมคนทีใ่ชภาษา
มอญในทวารวดนีัน้เปนคนมอญ

คาํวา “ทวารวด”ี ถกูใชในหลายบริบทแตสวนใหญมกัจะ
เนนความหมายไปทีค่วามเปน “อาณาจกัร” “แควน” หรือ “รัฐ”
ซึง่จะตองตดิตามมาดวย ความมเีขตแดน พลเมอืง ชนชัน้ และ
อํานาจทางการเมอืงเหนอืดินแดน ซึง่เปนกรอบคดิรัฐชาตสิมยั
ใหมทีค่รอบงาํวิธคีดิทีไ่มอาจหลุดพนความรูสึก “ชาตนิยิม”  “เผา
พนัธุนิยม” ทีม่ใีนมนุษยทกุชาติทกุภาษารวมทัง้นกัวิชาการทัง้
หลายไดและสงผลใหเกดิการวิเคราะห แปลความหมาย และ
สรางภาพ ทวารวดใีนอดตีทีพ่ยายามจะปฏิเสธและสรางความ

เปนอ่ืนใหกบัส่ิงทีไ่มใชองคประกอบของรัฐชาตปิจจบุนัทีท่บัซอน
อยูเหนอืดนิแดนทวารวดใีนอดตี

รัฐชาตนิัน้เปนกลไกสําคญัทีส่งเสริมความรูสึกวาคนใน
ชาติเดียวกันเปนคนเชือ้สายเดยีวกันเพือ่ใหเกิดความเปนหนึ่ง
เดยีว และพยายามขจดั กดีกนั กดทบัสํานกึทางชาตพินัธุอ่ืน ๆ
เพื่อสรางสํานึกระดับชาติข้ึน เชน “ประเทศไทยรวมเลือด
เน้ือชาตเิชือ้ไทย...” ทัง้ ๆ  ทีป่ระเทศไทยกอปรข้ึนดวยหลายกลุม
ชาตพินัธุทั้งมอญ เขมร จนี ลาว แขก ฯลฯ เมือ่อยูในดินแดน
ประเทศไทยจงึตองมคีวามเปนหนึง่เดยีวกนัคอื ทกุเผาพนัธุตอง
มชีาตเิชือ้เดยีวกนั จากการทีป่ระวัตศิาสตรของทวารวดมีคีวาม
สําคญัอยางยิง่ตอจดุเร่ิมตนประวัตศิาสตรไทยดวยแลวพลเมอืง
รัฐทวารวดจีะเปนเชือ้ชาตหิรือชนชาตอ่ืินไปไมได คําวาเชือ้ชาติ
หรือชนชาตจิงึเปรียบเสมอืนกบัดกัทางความคดิกอใหเกดิความ
รูสึกชาตินยิมจนกดีกันชนชาติอ่ืนใหออกไปจากประวัติศาสตร
ของคนไทย

หากวิเคราะหใหด ีภาษานัน้เปนเร่ืองของวัฒนธรรม และ
ไมเกี่ยวกับเร่ืองเชือ้ชาตหิรือชนชาตแิตอยางใด เพราะเชื้อชาติ
หรือ ชนชาต ิ(race) นัน้มคีวามหมายเปนหนวยทางพนัธกุรรมชวี
ภาพ และกายภาพ ดงันัน้ความแตกตางทางวัฒนธรรมจงึไมเกีย่ว
กบัความแตกตางทางชนชาต๑ิ๔  ในประเดน็เร่ืองของภาษามอญ
โบราณทีพ่บในทวารวดีจงึทําเกดิความเขาใจผิดวากลุมคนทีใ่ช
ภาษามอญนัน้เปนชนชาตมิอญโดยสายเลือดซึง่กอใหเกดิความ
สับสนและนาํไปสูอคตทิางชาตพินัธุ  ดงันัน้เมือ่ภาษามไิดกาํหนด
เชือ้ชาตหิรือชนชาตแิลวภาษาบงบอกถงึอะไร

กลาวคอื ภาษาเปนหนวยทางวัฒนธรรมอยางหนึง่ใน
บรรดาองคประกอบอ่ืน ๆ  ทีก่าํหนดหรือจาํแนกกลุมคน ทีเ่รียกวา
“กลุมชาตพินัธุ” นอกจากภาษา และลักษณะทางวัฒนธรรมอ่ืน
ๆ แลวยงัมจีติสํานกึวาเขาคอืใคร สํานกึรวมทางประวัตศิาสตร
และความทรงจําของการมบีรรพบรุุษรวมกนั๑๕ ในอดตีเราคงจํา
แนกอยางยากลําบากและไมมทีางลวงรูเลยวาผูคนในทวารวดมีี
จิตสํานกึและเรียกตวัของวาอยางไร เปนพวกเดียวกันหรือตาง
พวกกับใคร แตถึงกระนั้นจารึกภาษามอญโบราณที่พบคือ
วัฒนธรรมทีถ่กูยอมรับอยางกวางขวาง และแพรหลายโดยถูก
กาํหนดใหเปนส่ือกลางในการทําความเขาใจกนัระหวางกลุมคน
หลากหลายเผาพนัธุภายใต “วัฒนธรรมแบบทวารวดี” และ
หนึง่ในกลุมชาตพินัธุทีห่ลากหลายนัน้จะตองมกีลุมคนมอญ หรือ
กลุมชาตพินัธุมอญรวมอยูดวย

จึงเกิดคําถามวากลุมคนที่ใชภาษามอญโบราณนั้นมี
สํานกึอยางเดียวกบักลุมชาติพนัธุทีใ่ชภาษามอญในปจจุบนัที่
เรียกตวัเองวามอญหรือไม ในเร่ืองนีก้ไ็ดรับอธบิายจากนกัวิชา

คนทวารวดีจากตุกตาดินเผา พบท่ีเมืองโบราณนครปฐม

จารึกภาษามอญหลังพระพิมพดินเผานาดูน



การวามกีลุมคนทีใ่ชภาษามอญ-เขมรโบราณในดนิแดนประเทศ
ไทยเปนกลุมคนพืน้ถิน่แตแรกเร่ิม แตเปนคนละพวกกบัคนทีใ่ช
ภาษามอญในปจจุบัน เพราะเชื่อวาการสรางสํานึกของความ
เปนชาตพินัธุมอญ (ethnicity) นัน้เพิง่เกดิในสมยัหลัง ในชวงการ
เจริญข้ึนบานเมืองของชาวมอญไดแก เมืองสะเทิมและเมือง
หงสาวดทีางตอนใตของในประเทศพมา๑๖ ซึง่กห็มายความวาคน
ทีใ่ชภาษามอญในทวารวดไีมใชคนมอญนัน่เอง

ในเร่ืองนี้ ผู เขียนมีความคิดเห็นที่ตางออกไป หาก
พจิารณาขอความในจารึกวัดโพธิร์างระบถุงึ “โตง” เปนคําภาษา
มอญซึง่หมายถงึ เจาพธิ ีหรือ ผูอํานวยพธิ ี ซึง่นกัแปลและอาน
จารึกมกัจะใชคาํวาคนทรงเจา หรือ คนเขาผี๑๗ (โตงทาํหนาทีเ่พยีง
“ผูจดัการ” เทานัน้ มไิดใหผีเขาราง) ส่ิงทีส่ะทอนผาน คําวา “โตง”
ก็คือระบบความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผี ซึ่งหมายถึงผีบรรพบุรุษ
โคตรตระกลู ผีบานผีเรือน พธิกีรรมทีม่โีตงเขามาเกีย่วของคอื พธิี
รําผีมอญ เปนสัญลักษณในการดํารงความเปนกลุมชาติพันธุ
มอญทีเ่กาแก เปนการใหความสําคญักบัอดตีและประวัตศิาสตร
ความเปนมาของชมุชนทีแ่ฝงอยูในความเชือ่ตออํานาจศกัดิสิ์ทธิ์
ของบรรพบรุุษทีค่อยปกปกรักษาชมุชน๑๘ และครอบครัว “โตง”
จงึเปนความทรงจาํทีค่นมอญมรีวมกนั การปรากฏคําวา “โตง”
ในจารึกภาษามอญโบราณอายพุทุธศตวรรษที ่๑๒ ทําใหเชือ่ได
วากลุมคนทีใ่ชภาษามอญโบราณในสมยัทวารวดไีดมกีารสราง
สํานกึทางชาตพินัธุเกดิข้ึนแลว และไดสงผานความทรงจาํรวมกนั
นีจ้ากรุนสูรุน จากกลุมชาตพินัธุมอญในอดตีถงึกลุมชาตพินัธุคน

มอญในปจจบุนั
ความเชือ่เร่ืองผี
บรรพบรุุษจงึยงั
คงดาํรงอยูอยาง
เขมแข็งควบคู
กบัการนบัถอืพทุธ
ศาสนาอย าง
เครงครัดของชาว
มอญ “โตง” ยงั
คงเปนบุคคล
สําคัญที่ มีบท
บาทหนาที่ ใน
พิ ธี รําผี มอญ
ของคนมอญใน
ประเทศไทยและ
ประเทศพม า
ตราบเทาทกุวันนี้

จากทีก่ลาวมาทัง้หมดจงึไดขอสรุปวา “ทวารวด”ี ในชวง
ระยะเวลาพทุธศตวรรษที ่๑๒-๑๗ นัน้ไมอาจปฏิเสธการมอียูของ
มอญได ดวยวัฒนธรรมทางภาษาที่แสดงความเปนกลุมชาติ
พันธุมอญอยางเดนชัด รวมทั้งระบบความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับ
บรรพบุรุษและความเปนพุทธศาสนิกชนที่เครงครัดดวยลวน
ปรากฏเปนขอความในจารึกทัง้ส้ิน เหลานีค้อือัตลักษณของกลุม
ชาติพันธุมอญ ที่ดํารงอยูทามกลางกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ ใน
ลักษณะพหสัุงคม และเราไมอาจปฏิเสธไดวาประวัตศิาสตรของ
รัฐชาตไิทยไดกอตวัข้ึนทามกลางความหลากหลายทางชาตพินัธุ
เพราะกวาจะมาเปนคนไทยนัน้จะตองผานกระบวนการคดัสรรผสม
ผสานและหลอมรวมทางวัฒนธรรมมาอยางยาวนาน
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จากวดัปาเลไลยก
ถงึวดัสนามไชย
“มอญนอย” ไดซอมสราง

วสันต เทพสุริยานนท
นักโบราณคด ีสํานักศิลปากรท่ี ๒ สุพรรณบุรีกรมศิลปากร กระทรวง วัฒนธรรม

 อญในประวัตศิาสตรของจงัหวัดสุพรรณบรีุนัน้แมจะไม
ไดรับการกลาวถงึมากนกั เพราะทีผ่านมาการเขียนประวัตศิาสตร
ของจงัหวัดยงัยดึโยงอยูกบัประวัตศิาสตรชาตแิละราชวงศ อยาง
ไรกต็ามยงัคงมเีร่ืองราวทีเ่กีย่วของกบั “มอญ” ปรากฏอยูในเอก
สารทางประวัติศาสตรเพื่ออธบิายเหตแุหงการเกิดข้ึนของเมอืง
และส่ิงกอสรางสําคญัของจงัหวัดสุพรรณบรีุ ทีม่กัใชกลาวอางกนั
อยูเสมอ ดงัขอความใน พงศาวดารเหนอื ตอนหนึง่วา

“...ขณะนัน้พระเจากาแตเปนเชือ้มาแตนเรศรหงษาวดี
ไดมาเสวยราชสมบตัแิลวมาบรูณะวัดโปรดสัตววัดหนึง่ วัดภูเขา
ทองวัดหนึง่ วัดใหญวัดหนึง่ สามวัดนีแ้ลว จงึใหมอญนอยเปน
เชือ้มาแตพระองคออกไปสรางวดัสนามไชย แลวมาบรูณะวดั
พระปาเลไลยในวัดลานมะขวิด แขวงเมอืงพนัธมุบรีุนัน้ ขาราช
การบรูณะวัดแลว กช็วนกนับวชเสียสองพนัคน จงึขนานนามเมอืง
ใหมวา เมอืงสองพนับรีุ แลวพระองคจงึยกนาเปนสวนสัดวัดไว
พระองคอยูสิริราชสมบตั ิ๔๐ ป จงึสวรรคต จลุศกัราช ๕๖๕ ป
ขาลเบญจศก...”

จากขอความตอนดังกลาวไดระบชุือ่บุคคลไว ๒ ชื่อที่
สําคญั คอื “พระเจากาแต” และ “มอญนอย” ซึง่จากเนือ้ความคง
สันนษิฐานไดวาทัง้สองทานเปนมอญมาจากเมอืงหงสาวดทีีม่จีติกศุล
ในพระศาสนา ดวยการบรูณะวัดและสรางวัดอันเปนกศุลจติทีสื่บ
ทอดสูลูกหลานมอญมาตราบปจจบุนั

แมวัดสําคญั ๓ วัดแรก คอื วัดโปรดสัตว วัดภูเขาทอง
และวัดใหญ ทีพ่ระเจากาแตโปรดฯใหบรูณะนัน้ มอิาจสันนษิฐาน
ไดวาอยูแหงหนตําบลใดกันแน แตวัดที่มอญนอยซึ่งเปนเชื้อ
พระวงศของพระองคทีม่าสรางและบรูณะนัน้ นกัวิชาการทองถิน่
สวนใหญเชือ่วา คอื วดัสนามไชย และวดัปาเลไลยก ทีเ่ปนวัด
สําคญัของจงัหวัดสุพรรณบรีุในปจจบุนั

วัดสนามไชยปจจุบันเปนวัดราง อยูที่ตําบลสนามชัย
อําเภอเมอืง มส่ิีงกอสรางทีสํ่าคญัไดแก เจดยีประธานขนาดใหญ
ซึ่งยังคงปรากฏลวดลาย ปูนปนที่เชื่อวาเปนศิลปกรรมในชวง
อยธุยาตอนตน สวนฐานเจดยีมหีลายเหล่ียม แตทีสํ่าคญัคอืยงั
สืบทอดอิทธิพลสถาปตยกรรมแบบทวารวดี คือ การสรางเสา
ประดบัสลับหองส่ีเหล่ียม ซึง่หากเปนเจดยีสมยัทวารวดจีะนยิม
ประดบัดวยลวดลายปนูปนและพระพทุธรูปในทาประทบันัง่หรือ

โบราณสถานในวัดสนามไชย

โบราณสถานในวัดสนามไชยลวดลายปูนปนบนโบราณสถานวัดสนามไชย

ม



ยนืปางแสดงธรรม มรีองรอยวานาจะมรีะเบยีงคตโดยรอบ ประ
กอบดวยซุมพระประจาํดาน สวนพืน้ลานประทกัษณิปดูวยอิฐ

ดานหนาเจดยีประธานทางทศิตะวันออกเปนวิหารขนาด
ใหญและมอุีโบสถดานหลังทางทศิตะวันตก ซึง่เปนการจดัแผน
ผังศาสนสถานทีน่ยิมในชวงอยธุยาตอนตน โดยรอบยงัรายลอม
ไปดวยเจดยีรายทีม่รูีปทรงและขนาดตาง ๆ  กนัหลายสิบองค ซึง่
นาจะสรางข้ึนมาในระยะหลัง

จากการขุดศกึษาทางโบราณคดขีองสํานกัศลิปากรที ่๒
สุพรรณบรีุ เมือ่ป ๒๕๔๗ ไดกําหนดอายเุปรียบเทยีบจากชิน้สวน
ภาชนะดนิเผาของแหลงเตาบานบางปนูทีพ่บในชัน้ดนิลางสุด ซึง่
เปนแหลงเตาเผาโบราณในจงัหวัดสุพรรณบรีุ และมกีารกาํหนด
อายทุางวิทยาศาสตรแลววา วัดสนามไชยนาจะมกีารสรางมา
แลว ตัง้แตชวงพทุธศตวรรษที ่๑๘-๑๙ นกัประวัตศิาสตรโบราณ
คด ีเชือ่วาวัดสนามไชยคงจะเปนวัดสําคญัของแควนสุพรรณภูมิ
ในอดตีที่มกีารใชงานมาอยางตอเนือ่งตลอดสมยัสุพรรณภูมทิี่
รวมเขาเปนสวนหนึง่ของราชอาณาจกัรอยธุยาแลว

กรมศลิปากรไดข้ึนทะเบยีนเปนโบราณสถานของชาตใิน
ราชกจิจานเุบกษาเลม ๕๒ ตอนที ่๗๕ วันที ่๘ มนีาคม ๒๔๗๘
และประกาศระวางแนวเขตในราชกจิจานเุบกษา เลม ๙๘ ตอนที่
๑๗๗ วันที ่๒๗ ตลุาคม ๒๕๒๔ เนือ้ที ่๖ ไร ๕๐.๒๕ ตารางวา
และในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๔๐ วันที่ ๒๙
สิงหาคม ๒๕๓๒ เนือ้ที ่๕๑ ไร ๖๕ ตารางวา

วัดสําคัญแหงตอมาทีม่อญนอยมาบรูณะ คอื วัดลาน
มะขวิด ทีม่พีระปาเลไลยกประดษิฐานอยู ซึง่สันนษิฐานไดวานา
จะเปนวัดปาเลไลยกวรวิหารในปจจบุนั ซึง่เปนวัดทีสํ่าคญั ใครมา
เยอืนสุพรรณบรีุกม็กัจะแวะเวียนมานมสัการองคหลวงพอโตเสมอ

หลวงพอโตพระปาเลไลยกที่มอญนอยมาบูรณะนั้น
กรมพระยาดาํรงราชานภุาพ ทรงวินจิฉัยไวในหนงัสือ ตาํนานพระ
พทุธเจดยี  วา

“...พระพุทธรูปปาเลไลยกองคใหญที่เมืองสุพรรณบุรี
เดมิกส็รางตามแบบทวารวด ีเปนปางประทานปฐมเทศนา คร้ัน
นานมาหกัพงั มาปฏิสังขรณในสมยัลังกาวงศจงึแปลงเปนพระ
ปาเลไลยก...”

จากขอวินิจฉัยดงักลาวจะเหน็ไดวาอิทธพิลศลิปะแบบ
ทวารวดีจะยังมีสืบทอดตอมาในระยะหลังแมจะเปนแควน
สุพรรณภูมแิลวกต็าม ซึง่สะทอนใหเหน็ภูมปิญญาความรูในเชงิ
ชางที่สืบทอดตอกันมากอนที่จะแปรเปล่ียนไปอยางส้ินเชิงใน
ระยะตอมา

วัดปาเลไลยกมกีารบรูณะคร้ังใหญในสมยัรัชกาลที ่๔
แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยเฉพาะตวัพระวิหารทีส่รางครอบหลวง

พอโตหรือพระปาเลไลยกไว ดงัปรากฏตรามหามงกฎุทีห่นาบนัใน
ปจจบุนั และกรมศลิปากรประกาศข้ึนทะเบยีนเปนโบราณสถาน
ในราชกจิจานเุบกษาเลม ๕๒ หนา ๓๗๑๐ ลงวันที ่๘ มนีาคม
๒๔๗๘ และราชกจิจานเุบกษาเลม ๑๐๑ หนา ๕๕ ลงวันที ่๒๗
เมษายน ๒๕๒๗

แมเวลาจะผานมาอยางยาวนานมอญนอยและหลวงพอโต
พระปาเลไลยกกจ็ะยงัคงสัมพนัธกันอยูตอไปทัง้ในเร่ืองเลาทาง
ประวัตศิาสตรและศาสนสถานทีย่งัคงปรากฏวิหารมอญนอยตัง้
อยูทางดาน ทิศตะวันตกเฉียงใตของวิหารหลวงพอโตพระปาเล
ไลยกปจจบุนั

จากทีก่ลาวมาหากเชือ่วา “มอญนอย” ทีป่รากฏชือ่ใน
พงศาวดารเหนือเปนชาวมอญที่สืบเชื้อสายมาจากมอญกรุง
หงสาวดีจริงแลว ก็คงเชื่อไดวาวัดสนามไชยและวัดพระปาเล
ไลยกเปนวัดทีม่อญนอยสรางและบรูณะ ซึง่เปนกจิกรรมทีช่าว
มอญทีเ่ปนพทุธศาสนิกชนผูเครงครัดไดยึดถอืปฏิบตัิสืบมาจน
ปจจบุนั

เอกสารอางอิง
คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการ

อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. วัฒนธรรม
พัฒนา การทางประวตัิศาสตร เอกลักษณและภูมปิญญา จังหวดัสุพรรณบุรี.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔. หนา ๑๗๓.

ศิลปากร, กรม. ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรท่ี ๒.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสมาพันธ จํากัด, ๒๕๒๘. หนา

ศิลปากร, กรม. พงศาวดารเหนือ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพพระพิฆเณศ,
๒๕๑๖, หนา ๔๑.

โบสถมอญ วัดปาเลไลยก กอนการบูรณะ

โบสถมอญ วัดปาเลไลยก หลังการบูรณะ
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วัดทุงเข็น

   นนสายหลักกรุงเทพฯ-สุพรรณ พาเรามุงไปสูอําเภอ
สองพีน่อง จงัหวัดสุพรรณบรีุ เมือ่เขาใกล มองเหน็พระอุโบสถ
ของวัดทุงเข็นเดนชดัแตไกล รายรอบวัดแวดลอมดวยทุงนาสลับ
ไมผลยนืตนเขียวไสว พืน้ทีต่ัง้อยูในหมูที ่๑๒ บานทุงเข็น ตําบล
ทุงคอก อําเภอสองพีน่อง จงัหวัดสุพรรณบรีุ สังกดัคณะสงฆมหา
นกิาย มเีนือ้ทีท่ัง้หมด ๑๘ ไร ๒ งาน วัดทุงเข็นเปนศนูยกลางของ
ผูคนบานใกลเรือนเคยีง เชน บานโพรงมะเดือ่ บานหนองโพธิ ์บาน
หวัสะแก บานข่ือชนก บานปากคอก บานบวัขาว บานหนองวัลย
เปรียง บานหนองชนั บานสะพงัเขิน และบานรางเทยีน๑ ตางใช
ศาสนสถานแหงนี้เปนสถานทีส่รางบุญสรางกศุลและประกอบ
พธิกีรรมทางศาสนา

“เขน็” ในทีน่ีม้เีสียงพองกบั “เข็ญ” ทีแ่ปลวา จน แรนแคน
แตเข็นทีเ่ปนชือ่ของวัดและเปนชือ่เดยีวกนักบัชือ่หมูบานแปลวา
“ดันสิ่งท่ีติดใหเคลื่อนไป” อันมีตนตอสืบเนื่องมาตั้งแตการ
กาํเนดิเกดิข้ึนของหมูบานเมือ่รวมรอยปทีผ่านมา ขณะนีช้าวบาน
และคณะสงฆวัดทุงเข็นไดรวมใจกนัเตรียมการจดังานฉลองวัด
ครบรอบรอยปทีก่ําลังจะมาถงึ

ถ เมือ่ราวป พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๔๕๑ ชาวมอญจากบานดอน
กระเบือ้ง อําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบรีุ จาํนวน ๔-๕ ครอบครัว
ไดอพยพครัวเรือนเพือ่หาแหลงทีด่นิทาํกนิแหงใหม เดนิทางกนัมา
ดวยวัวเทียมเกวียน มุงหนาไปทางทศิเหนือ ตัง้ใจจะไปลงหลัก
แหลงยังบานดอนสําโรง๒ ขบวนเดินทางผานเสนทางอําเภอ
กําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม ผานบานทะเลบก และ บานหนอง
พกุนก จนลวงเขามาในเขตพืน้ทีอํ่าเภอสองพีน่อง จงัหวัดสุพรรณ
บรีุ เกวียนเลมนําขบวนเกดิตดิหลมโคลน จุหมิน่ (lzuminj) จุ
เหมิง่ (lzumucj) จุซ่ัว (lzuj|zY) หวัหนาขบวนอพยพและผูทีร่วม
ขบวนมาตางชวยกนั ทัง้ลากทัง้เข็นจนออนแรง แมจะไดขอแรง
ชาวบาน จํานวนมากมาชวยกันเข็นแลวแตก็ไมสามารถนํา
เกวียนข้ึนจากหลมโคลนและเดนิทางตอไปได เมือ่มดืค่าํลง ขบวน
ผูอพยพทัง้หมดจงึตองลอมเกวียนพกัแรมตรงทีต่ดิหลมนัน้ ตก
กลางคืนมเีจาทีเ่จาทางมาเขาฝนจุหมิน่วาใหอยูเสียทีน่ั่น ดวย
หนทางขางหนาเปนทีลุ่มและมกัถกูน้าํปาทวมเสมอ รุงเชาจุหมิน่
จงึหารือกบัชาวบานทีร่วมขบวนมาดวย ทีสุ่ดจงึตดัสินใจลงหลัก
ปกฐานจบัจองทีท่าํกนิยงับริเวณนัน้ ชวยกนัหกัรางถางพง บกุเบกิ

ภาพวัดทุงเข็นเมื่อราวป ๒๕๐๐ โบสถหลังเกาท่ีเห็นในภาพ ปจจุบันรื้อท้ิงแลว
เน่ืองจากโครงสรางชํารุด  และไดสรางหลังใหมขึ้นยังท่ีเดิม

ชาวบานและพระสงฆชวยกันกอสรางโบสถ (หลังเกา)



ทีด่นิทาํนาทาํไร เนือ่งจากพืน้ทีต่ัง้หมูบานเปนเนนิ มทีุงนาลอม รอบ
ชาวบานโดยทัว่ไปจงึพากนัเรียกหมูบานมอญแหงนีว้า บาน ทุงเข็น
และภายหลังเมื่อสรางวัดข้ึนแลวจึงไดชื่อวา วัดทุงเข็น ตาม
ชือ่หมูบาน๓

ตอมาจุหมิน่ จุเหมิง่ และ จุซัว่ ไดรวมกนัสรางวัดข้ึน โดยมี
นายพดุ สําเนยีงแจม เปนผูบริจาคทีด่นิ๔ ชาวบานไดขนวัสดกุาร
กอสรางมาจากวัดรางไฟไหม ซึง่เปนวัดราง สภาพวัดในระยะแรก
เปนวัดขนาดเล็กหลังคากุฏิสงฆและศาลาการเปรียญลวนมุง
ดวยแฝก ในปจจุบันหมูกุฏิเสนาสนะสงฆภายในวัดปลูกสราง
ดวยไมและคอนกรีตเปนอาคารถาวร มีความสวยงามตามรูป
แบบสถาปตยกรรมไทยและมกีล่ินอายของศลิปะมอญอยูหลาย
แหง ไดแก หลังคาหอระฆังทรงมณฑปที่ใหสีสันแบบมอญ
กาํแพงแกวรอบพระอุโบสถเปนรูปหงสปนูปนลอยตวัยนืเรียงแนว
เฉียงซอนกันตลอดแนวกําแพงนับรอยตัว รวมทั้งวิหารที่กําลัง
กอสราง ลักษณะหลังคาวิหารออกแบบใหมสัีดสวนและรูปทรง
แบบเจดียมอญ ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบมอญ ทานเจา
อาวาสยงัเลาใหฟงวา ทานเปนคนบอกใหชางเขียนแบบใหได
แบบมอญ คร้ังแรก ๆ  รูปทรงสัดสวนไมถกูตอง ตองแกไขอยูหลาย
คร้ัง ทีต่องพถิพีถินัอยางนีก้เ็พือ่เตรียมฉลองวัดในวาระทีวั่ดทุงเข็น
แหงนีม้อีายคุรบ ๑๐๐ ป ในป ๒๕๕๑๕

ลําดบัเจาอาวาสปกครองวัด ตัง้แตเร่ิมสรางวัด-ปจจบุนั
มทีัง้ส้ิน ๑๐ รูป ดงันี้

๑. พระอาจารยฉุย
๒. หลวงปูออก
๓. หลวงปูบะ
๔. พระอาจารยคลาด
๕. พระอธกิารกรีด
๖. พระอธกิารพพิฒัน (แลบ)
๗. พระอธกิารปรีชา (เร) อินทาโภ
๘. พระปลัดประสิทธิ ์ภททฺโก
๙. พระมหาประทปี นาควโร
๑๐. พระสมหุบญุม ีธมมฺสาโร (บญุม ีเสียงโสม)

ผูเขียนรูสึกสะทอนลึก ๆ ทีไ่ดรับรูวาคณะสงฆและชาว
บานบานทุงเข็นกาํลังเตรียมการจดังานฉลองวัดครบหนึง่รอยป
ในระยะเวลาอันใกลนี ้ซึง่ตวัเลข “๑๐๐” กําลังเปนทีน่ยิมกนัมาก
เพื่อยืนยันความเกาแกและมีเร่ืองราวความเปนมาของอาคาร
สถานทีใ่นเมอืงสุพรรณ ไดแก สามชุ กตลาดร อยป และ
ตลาด  ร อยป ศ รี ประจั นต เปนตน

ใจหนึง่ปลาบปล้ืมทีพ่บวาวัดในชมุชนมอญเล็ก ๆ  แหงนี้
ยังมตีัวตนและหางเสียงแบบมอญอยูทามกลางชมุชนชาวไทย

ปายช่ือวัดทุงเข็น ดานหนาทางเขาวัด

วิหารประดิษฐานพระพุทธรูป หลังคาทรงเจดียมอญ (กําลังกอสราง)

หอระฆัง เรือนยอดกุฎาคารท่ีมีสีสัน
ตามลักษณะศิลปะมอญ
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การตกแตงศาลาดวยตนไม ผลไม และธงทิว ๑,๐๐๐ ผืน และ ธรรมาสน
ตามแบบการเทศนมหาชาติอยางมอญ

สําเนยีงสุพรรณ ลุงธนพร (ตี)๋ เลาวาสมยัทีลุ่งเปนเด็กหากพดู
ภาษาไทยในบานจะถกูผูใหญตบปากทนัท ีคนรุนลุงจงึยงัพดูฟง
อานเขียนภาษามอญกนัไดอยู

อีกใจหนึง่กลับรูสึกหอเหีย่วแหงแลง เมือ่กลับมาทบทวน
ดวูา เพยีงแคระยะเวลาหนึง่รอยปทีผ่านไป มาจนถงึวันนี ้วันทีวั่ด
และชมุชนกาํลังจะจดังานฉลองวัดครบหนึง่รอยป วัดและชมุชน
ตองสรางหงสและเจดยีมอญข้ึนมา เปนส่ือสัญลักษณความเปน
มอญข้ึนประกาศความเปนมอญ แทนขนบธรรมเนียมและ
สําเนยีงมอญทีเ่คยกูรองกองทัว่ทัง้บานเรือนและชมุชนในอดตี ซึง่
นบัวานาเสียดายเพราะหากจดุเร่ิมตนของบรรพชนมอญเมือ่รอย
ปทีแ่ลวทําทาวาจะส้ินสุดแคเพยีงคนรุน ลุงธนพร เทานัน้

ประเพณีการบวชนาคของชาวมอญบานทุงเข็น ในอดีต
จะแตงกายกอนวันบวชดวยการหมสไบ นุงผามวง ทัดดอกไม แตง
หนาทาปาก การปลงผมนาคจะทําในรุงเชาวันบวช เชนเดียวกับ
ชาวมอญทั่วไป (ปจจุบันที่บานทุงเข็นหาดูยากแลว) ที่แปลกกวา
ชาวมอญบานอื่นคือ แมในวันบวชยังคงหมสไบไวดานในเส้ือนาค
(แบบไทย) สวนผาผืนเล็ก (ภาพบน) ที่สาว ๆ หรือญาติสนิทปก
ใหนัน้ คนมอญบานอื่นใช ๒ ผืนผูกติดกัน พาดบนไหลขวา แตชาว
มอญบานทุงเข็นใชคลุมศีรษะขณะเดินแห (ภาพลาง)

วันนี้ผูเขียนยังพดูคยุกบัคณุลุงคุณปาดวยภาษามอญ
แบบกระทอนกระแทน เพราะคณุลุงคณุปาเหลานีไ้มมใีครใหพดู
คยุภาษามอญดวยมานานนกัหนาแลว ถามไถดจูึงรูวายงัมคีน
เฒาคนแกอานเขียนภาษามอญไดอยูอีก ๓-๔ คน แตละคนลวน
ออนแรงโรยรา ไมเหน็แวววาใครจะสานตอ ผูเขียนจงึไดแตหวังลึก
ๆ อยูเงยีบ ๆ  เพยีงลําพงัวา ในวันทีวั่ดทุงเข็นแหงนีม้อีายมุากกวา
หนึง่รอยป วันนัน้จะยงัมคีนมอญและสําเนยีงมอญกูรองกองทัว่
ทัง้บานเรือนเหมอืนวันวาร

เชิงอรรถ
๑ วัดทุงเข็น. (๒๕๕๐). วัดทุงเข็น. (ออนไลน). แหลงท่ีมา: http://www.

watthungkhen.org/index.html. วันท่ีสืบคน ๗ กันยายน  ๒๕๕๐.
๒ ธนพร สุภัททธรรม เปนผูใหสัมภาษณ, องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ,
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“เ

 “หงส ท่ี ตามหา”
ของพระสมหุบญุม ีธมมฺสาโร

ñ
  ออ! อยางนีสิ้หงสมอญ หาแบบอยูตัง้นาน...”
นัน่คอืคําพดูของ “พระสมหุบญุม ีธมมฺสาโร” เจาอาวาส

วัดทุงเข็น ตาํบลทุงคอก อําเภอสองพีน่อง จงัหวัดสุพรรณบรีุ ทีเ่อย
ข้ึนเมือ่เพือ่นผมถวายหนงัสือเลมสีแดงทีม่หีนาปกเปนรูปหงสแก
ทาน

๒
ไมตางกนันกักบัการไปลําพนูเมือ่คร้ังกอน ทีเ่รามขีอมลู

เพยีงแควาจังหวัดนีม้ชีมุชนมอญเล็ก ๆ แอบซอนอยูทามกลาง
ชมุชนของคนทองถิน่ เรายงัคงตองถามทางไป “วัดทุงเข็น” เชน
เดยีวกบัการถามทางไปวัดเกาะกลางทีลํ่าพนู และกเ็ชนเดยีวกนั
ทีเ่มือ่เราไปถงึทีน่ัน่ เรากพ็บวาทัง้วัดเกาะกลางแหงลําพนู และวัด
ทุงเข็นแหงสุพรรณ ยงัคงมเีร่ืองราวของคนมอญอยูไมนอยเลย

เจาอาวาสคอืเปาหมายแรกของเรา การเดนิสํารวจวัดจงึ
เปนส่ิงแรกทีท่าํเมือ่ไปถงึ แตกอนทีจ่ะพบเจาอาวาส เราพบวาบน
ศาลามคีณุยาย ๓ คนนัง่คยุกนัอยู เราจงึเดนิเขาไปแนะนําตวัวา
เรามาทีน่ีด่วยเหตใุด และส่ิงทีท่าํใหเราชืน้ใจวาทีน่ีย่งัคงมเีร่ืองราว
ของคนมอญอยูกค็อืการทีค่ณุยาย ๒ ใน ๓ คน ยงัคงพดูภาษา
มอญ สวนอีกคนพูดไมไดเพราะเปนคนไทย แตก็รูภาษามอญ
หลายคํา ฟงออกแตพดูไมไดเทานัน้ รวมทัง้รูเร่ืองราวทีเ่กีย่วกบั
วัฒนธรรมมอญมากมาย เพราะคณุยายทานนี้แตงงานกับคน

มอญ การพบคณุยายทัง้สามจงึทาํใหเราแนใจวาทีน่ีย่งัคงมคีวาม
เปนมอญหลงเหลืออยู เราถามถงึเจาอาวาสวาทานเปนคนมอญ
ดวยหรือไม คณุยายบอกวาไมแนใจ...

๓
กอนจะพบเจาอาวาสอีกเชนกนั ทีเ่ราเหน็วากาํแพงโบสถ

ของวัดทุงเข็นเปนกาํแพง ที่สรางข้ึนจากประตมิากรรมรูปหงส
เรียงรายอยูโดยรอบ สองขางของประตโูบสถกม็หีงสยนืตระหงาน
ตราสัญลักษณของวัดกเ็ปนรูปหงส แตหงสทัง้หลายนีก้ลับมรูีป

พระสมุหบุญมี ธมฺมสาโร  เจาอาวาสวัดทุงเข็น

ปายช่ือวัดทุงเข็น ดานหนาวัด
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ลักษณทีแ่ตกตางไปจากหงสบน ปกหนงัสือเลมแดงทีเ่พือ่นผม
ถอืมา...

ในที่สุดเราก็พบพระอาจารยบุญมี เจาอาวาสของวัด
รวมทั้งพบวาทานมีเชื้อสายมอญเพราะแมของทานเปนคนใน
ตระกลู “ใจซือ่” ซึง่เปนตระกลูมอญเกาแกของทีน่ัน่ ถงึแมวาพระ
อาจารยจะพดูมอญไมได แตทานกไ็ดพยายามทาํส่ิงตาง ๆ  มาก
มายเพื่อยืนยันความเปนมอญของคนทุงเข็น ไมวาจะเปนการ
พยายามคนควาและรวบรวมขอมลูเกีย่วกบัประวัติศาสตรและ
ภาษามอญ ความตัง้ใจในการฟนฟภูาษามอญ และหวังจะใหมี
การสอนภาษามอญเกดิข้ึน การเทศนคาถาพนัในงานออกพรรษา
กพ็ยายามรักษาลักษณะมอญเอาไว ดวยการตกแตงศาลาเปน
ปาหิมพานตจําลอง มีคณะอุบาสกอุบาสิกาสวดรับเทศนดวย
ภาษามอญ แมปจจบุันญาติโยมจะอานและพดูภาษามอญได
นอย ลงมากแลว แตกย็งัมคีวามพยายามจดภาษามอญไวดวย
ตวัอักษรไทย และนดัหมายซอมสวดกนัเสมอเพือ่ใหไดสําเนยีง
มอญ วิหารประดษิฐานพระพทุธรูปเรือนยอดเจดยีทีก่ําลังสรางก็
มรูีปทรงอยางเจดยีมอญทีช่ดัเจน และทีเ่หน็เปนรูปธรรมมากทีสุ่ด
กค็อื การรักษา “หงส” ไวทัง้ที ่กาํแพงโบสถ และในตราสัญลักษณ
ของวัด รวมทัง้ของทีร่ะลึกของวัดเมือ่คราวจดังานปดทองฝงลูก
นมิติ เมือ่ป ๒๕๓๘ ทีผ่านมา ซึง่ทานมอบแกเรากเ็ปนรูปหงสเชน
เดยีวกนั

๔
หงสของวัดทุงเข็นมรูีปลักษณตางจากหงสแบบมอญ คํา

พดูของทานอาจารยบญุมทีีว่า “...เออ! อยางน้ีสหิงสมอญ หา
แบบอยูตัง้นาน...” ไดสะทอนใหเหน็วา “แบบ” ของความเปน
มอญทีทุ่งเข็นไดแปรเปล่ียนไปจากแบบดัง้เดิมของเมือ่รอยปที่
แลว ซึง่เปนชวงเวลาทีค่นมอญไดเคล่ือนยายจากดอนกระเบือ้ง
ราชบรีุ มายงัทีน่ี ่แบบหงสและแบบมอญของวันนีจ้งึไมเหมอืน
เดมิ ซึง่นัน่กค็งเปนเพราะทุงเข็นเปนชมุชนมอญทีต่องดํารงอยู
ทามกลางคนทองถิน่สุพรรณ ทําใหคนมอญตองเรียนรูและปรับ
ตัวเพื่อทีจ่ะอยูกบัคนสุพรรณใหไดอยางราบร่ืน ลักษณะความ
เปนมอญจงึอาจเปล่ียนรูปไปบางดงัเชนแบบของหงสทีเ่ปล่ียนไป

ถงึแมแบบของหงสของทีน่ีจ่ะเปล่ียนไป แตอยางไรกย็งั
คงเปนหงส เชนเดยีวกบัการทีพ่ระอาจารยบญุมพีดูมอญไมได
รวมทัง้ไมมตีนแบบหงสมอญมาใชในการออกแบบหงสของวัด
แตพระอาจารยกพ็ยายามตามหาหงสตนแบบ และตามหาความ
เปนมอญใหกลับคนืมายงัทุงเข็น…

๕
เรากลับไปทีวั่ดทุงเข็นอีกคร้ังหลังจากทีเ่ราแนใจแลววา

เราจะทาํ “เสียงรามญั” ฉบบั “มอญสุพรรณบรีุ” การกลับไปคร้ังนี้
พระอาจารยบญุมเีลาใหฟงวา หนังสือเลมแดงหนาปกรูปหงส
ซึง่เปน เร่ืองราว ของคนมอญเมอืงไทยทีก่ลับไปตามหารากเหงา
ของตนทีม่ะละแหมง เมอืงมอญ (ประเทศพมา) ทีเ่พือ่นผมถวาย
ใหทานเมือ่คราวกอนนัน้มคีนขอยมืไปอาน จนบดันีย้งัไมกลับมา
ถึงมือพระอาจารยเลย คราวนี้เราก็เลยถวายเสียงรามัญฉบับ
กอน ๆ  ใหทาน ซึง่ทานกบ็อกวาจะเอาไปไวใน “หองสมดุเคล่ือนที”่
ทีท่านกาํลังจะสรางข้ึน

เร่ืองของหองสมดุเคล่ือนทีท่ําใหนกึถงึเร่ืองหงสอีกคร้ัง
หงสของวัดทุงเข็นคือหงสที่เคล่ือนที่มาจากตนกําเนิดเดิม รูป
ลักษณของหงสจงึเปล่ียนไป แตการเคล่ือนทีข่องหงสในคร้ังกอน
คงจะแตกตางไปจากการเคล่ือนทีข่องหองสมดุ เพราะในวนัท่ี
หองสมดุของพระอาจารยบญุมไีดเร่ิมเคลือ่น เร่ืองราวของ
ความเปนมอญก็คงจะไดเคลื่อนไปในทุกหนทุกแหงของ
ทุงเขน็ และเมือ่ถึงวนัน้ัน หงสแหงวดัทุงเขน็กค็งจะกลบัมามี
รูปลกัษณดังเชน “ หงส ท่ี ต าม หา ” ของพระอาจารย
บญุมใีนท่ีสดุ...

ของท่ีระลึกรูปหงส เปนของแจกในงานปดทองฝงลูกนิมิต



mCÕEra oíííííí

mWYaSkjtuYmWYaSkj ]kkjwcjmnjg·>kLÕcjm·cjgHj tCY$·suipj
kLÕcj mWYw>pLnjr´ ×UkuEkNpjtuYkLÕcjet· puOt·gW·lCtjbHjkLÕcjlwjpRU
lkjTkjqMicjm×uhwj buJ\pcjqMicjbM.bk.·anwjrT.t· ef[·gWnj
fnjfkjpL·cj/,ektj;ÕcjmnjqDuJtuY kNpj$·mà, puOt·SkjlCtj
pãpÌa. nkuEtcjncjpnjq.j 1¼buJ\pcjbM.t·l,fnjznj zkjesHj
kLÕcjpN.njkuE;ÕcjqDuJ 2¼;ÕcjluJtuYmumnjpuOd,elcj mubM.ektjlwj
\dpjmnj  3¼mUhuitj;ÕcjqDuJgW·luJ 4¼BwqMicjm×uhwjp:Y;Õcjbk.·
aupj$·mà, lÐêtcjncjgmLÕicjt· puOSkjlCtjpãpÌ a.m.njer.cjâ

 ;ÕcjqDuJwW·atuicjwcjmnjK[êlwjmà, bM.bk.·t·kLÕcjbÐÕikj
dM ·c jmr×ukjkuEp iw>tu Yr´ Sg,huitj× Uqr.YpN.njmnjdyHj
\p.pjezN.jkuE\p.pje;.tjsuEdN.lwjtuY bM.t·bÐÕikjmnjhW·qRuihjr´
huitj×UbM.t·qucjes.Yb[êh.hW·elpjlÐêmnjelwjhuJsm.njkuJr
/uinjgHjkuJelwjmnjpuOt·wuitjdM·cjqtimWYq.jgHj qB.wpN.nj k[kLÕcj
mWY/>w>tuYmà, e;·d,|p·cjqL.YkLÕcjb[êh.m.nje$>wjgHj mnjK[icjSpj
lÐêbM.t· hW·d,kuJr´

p:YaKicjgHj ;ÕcjqDuJelwj\dhtjpN.nj}k·cjmCÕ ihjdM·cj
bWYmbbWYeTkj}kÕikjkuJ buJ\pcjdM·cjBumjti;.jelwjKuihjbWYmel.nj
lP.jlkÒrogHj duEdN.lwj gtmukjgHj/IdN.lwj bbuEgHjdkjlwjkM.cj
pnjTp´j lP.jsuitjD>tjv,;ÕcjkW.njt·elwj Drjqd¯>lÐêqMicj
tLti ×W·dM·cjepcjepcjtuY  eTcjg,bM.t·lupjhW·m.nj;.·Ç.·râ

bW Y}ko$·bM.t·sk.nYb[êh.sMs]kÕtj bl,$.
ek.njwutj Óngál. kuEkm.YpTuYa]k.wcjnnjqDuJjtuY v·cjro
sMs]kÕtj|gÕihjkuJ qDuJyutjhutjluJl.jesHja.auitjr´ qMicjbM.
anwjrT. tJbkjgHj p:Yq.qN. 1601 AD 1057 gituezHj
11 m·kj tCYsnjgHj e\pcjercjpÐÕinjpN.njbWYmezN.jkuE\dhtj mpÐ·kuE
pN.njgLÕcj pN.njtuikj pN.njsicjeK[·gLÕicjkuEÈkjkuiåj zkjesHja.
kuE;ÕcjqDuJ ttjTpãa.;Õcjmnjbeg> h·q.wtIr´ atuicj
wcjmnjhuJlwjmà, k:ÕipjpN.njbM. suipjkLÕcjqDuJ ;ÕtjpN.nj titjkLÕcj
×Ubk.· hW·auitj$Jâ

huitj×UqMicjm×uhwjgsuitjlwj qr.YpN.nj\p.pjezN.j tuY
qr.YpN.njdyHj\p.pje;.tjkuJ ÆYb.Y\p.pje;.tj mdHjqmÚ.\p.pj
ezN.j mia.YsnjkuJ ek.mia.Ysnj mdHjqr.Y dyHjmNÕ·yMÕn.YlbunjkuJ
|gipjsuipja.p:Y;Õcjbk.·et·gHjelwj p>kLÕcjp:YdpjpN.njbM.t·fAÕitjr´
mNihj/>pitL$·qM,gHj tupjkuE dpjpN.njbM./>pidpjdHjer.cj́ mNihjt·$·gHj
huitj×UekcjdHjkLÕcj lwjk:ÕipjqÒÕipjp:YmnjtuY tcjncjdN.Y;Õinjl[mnjt·
tJlwj quJfAÕitjr´ ekcjpuicj|pIlwjkW,p:YpN.njmnjbWYmgLÕicjtuY qPkuE
ek.njkW,mNÕ·p:Ymnjt· suitjD>tjesHja.m.njkuJrâ

/uinjrbM.t·\dhtjezN.j zkjkLÕcjpN.njbWYmgLÕicjgLcj kuJelwj
lupj;ÕcjqDuJhW·m.njtuY q¡,buicjlwj;ÕcjqDuJbWYml·l kuJr´ qr.Y
pN.njmnj\p.pjezN.j aeG.d,d$jk.gsuitj et·gHj huitj×Uv,
S.njkMinj;Õcj gWicjkuE;ÕcjkW.njzkusuipjBYtY qNkuJ tJddHj\py.Y
bM.t·ewcjlwjtuY /uinjrd,r.zd$j kuJelwj zWzkugHjkuEa.tuipj
sW·lwjbbuEkM.cjlP.jduihj¿q.nj tuY kuEdHjdM·cjkeÈ.jKr.YmcjdM·cj
kM.cj;Õcj suEdN.lwjqN hW·kuE bM.t·lupjr´ lkÒroauitjgHj
qr.YpN.njmnjp>lupjlP.jbM.t·gHj kuEgL·kjpÐitjeT.·zWgHjtuY bM.t·
lupjqDuJgW·a.râ

;ÕcjluJtuYmumnjd,elcj
epN.wjkuEmnjpuOd,elcjk[;ÕcjgmLÕicjt·gHj alnj$· elcj

bWYmezN.jkuE\dhtj elcja.dN.YkisËezN.jezN.j d,ducjgi Dez.tj
suipjaSkjsoaSkjeskjduElMÕhjr´ mUhuitjer.huJgHj ;ÕcjqDuJ
wW·dHj;Õcjmnje}t·]thjgLÕicjkuElCJqN.·tuY mpÐ·kuE eynjqN.cjaKuikj
kN.kuJ kep>tjpuinj\dpjn.n.kuJ quJkuE kWtjar.auiQuJ
;ÕikjepcjtobWYmel.njr k[pN.njalnj $·gHj 1¼\dhtjmNihj
2¼\dhtjpuinj\dpj 3¼\dhtjpv. RuihjkNkjezN.j piq.j$·
d,epÒ.·epÒwjlwjgLÕicjkuElJCqN.·t·gHj qÒÕtjyutj;Õinjl[esHja.
bWYmezN.jkuE\dhtjr´ \dpjmnj;.·;.· eztjtjt·gHjelwj dHja.\dpj
bM.t·duElMÕhjv,gmLÕicj pãpÌdM·cj hW·kL,f:,auitj$Jrâ

d,ducjelcj\dhtjmNihjmà,gHj \dhtjqr.YpN>nj ek.nj
pN.njmNÕ·kuEkWtjsies.njgmLÕicj KmIqcjmnjpÒcjrcjlwj piåktj

buJRupjk[.jnib.njqtikjqMicjm×uhwjp:Y;Õcjbk.·×U/uitj
a]k. AD 1057-1082 et·



20
pilupjlMihjkuElCJzku aË.tLpv.mNÕ·kuEkWtjsi es.njgmLÕicj
gek.·p:YwcjnnjmpÐ·kuEkel.cjem.cjm t·auiQuJ d,ducjelcj
a.auitjrâ

d,ducjelcja.p:Ypercjpuinj\dpjmà,gHj mpÐ·kep>tj Twj
]qnjmNikjbuitjbLY kep>tjpN.njmpÐ·kuElWhjlkjnkj bL·kjtC
mpÐ·kuEsicjeK[·gLÕcjk½cj mpÐ·kuEkep>tjkWtjtY putjgLtj eq.nj
lwjn.n.q.jt· bM.RupjqJektj$.auitja,r´ epN.wjkuE
d,elcjgmLÕicjt·gHj d,elcja.p:YeynjqN.cj eku.·kWtjamt
quKumt·gHj giDez.tjduEkwjtUkwjtnj elwje\phW·m.njr´
huitjgHjr p:Yamtpv.gmLÕicj mikjgW·K[ê T½,$.kuE bWYmeq.Ye|bY.
vivkuJr´ atuicjliKjaË.wcjmnj p>litmh.eTrjK[êlwjmà,
kep>tjkWicjkWÕikjmnjgmLÕicjt·gHj atuicjqMwj$·lCtjbHjektj
m.njrø

gek.·b.tjgmLÕicj
b.tjkÈ.ß b.tjkuicjß (\gcjgitu) b.tjekYß b.tj

qL.j µatuicjliKjqMicjaq, eznj 61¨ gHjmà, b.tjkÈ.ß
b.tjkuicjß b.tjk[.·ß b.tjqL.jß b.tjekYß b.tjkerYß
b.tjsN.·

gek.·fmjmnjgmLÕicjø
    fmjsicjß fmjhwjß fmjTwjß fmjalu·buEß fmjqicjGuEß
fmjdu]tBiß fmjekLpjß fmjekLwjß fmjp$·cjß fmjmnjduicjâ
µliKjlCÕEt·gHj K[êlwj fmjmnj 20 gkÜ  fmjkn.Yß fmj;ikjk[.jß
fmjalu·buiwjß fmjdu]tBiß fmjfn·cjß fmjmnjduicjß fmjmukjmWYß
fmjtNkjß fmje]kpjß fmjekLwjß fmjztuicjß fmjtmH.Yß fmjTwjß
fm jbtu ic j ß fm jr.z.peqkjß fm jr.z.BieqKß
fmjr.z.b[êh.ß fmjr.z.eqngáß fmjqicjGuEß fmjhwj (fmj
sinj) mà,er.cjâ

kWtjtYmnjgmLÕicj
kWtjw¶kIbIqkwjß kWtjqM.DzY µeScjsuipjkuE

TpkjSu kuikjSu eqYSü  kWtjpvjputjgLtjß kWtjbutj
f:Õitjß kWtjswjeq.njß kWtjdkjquicjß kWtj/njTMêß kWtj
kWwjt.njgmLÕicjâ

gkUpvjgmLÕicj (pvjmà,gHjøpv.)
pvjeq.njß pvjdkjß pvjTwjß pvjkrnjß pvj

putjß pvjDm.tjß pvjtM·ß pvjep>tjß pvjKIß pvjqYß
pvjmutjß pvjeKnjß pvjepnjgmLÕicjâ

pv.zipjgLipjgmLÕicj
pv.elHjß pv.deyHjß pv.K[êliKjß pv.\gnjgxÕYß

pv. ebedcHjß µbitjpiebedcjpnj̈ ß pv.gzmjkey[.wjef[.wj
acjß pv.k[Õicjk[wj qPpÐ·×Uk[Õicjk[wjp:YwcjnnjgmLÕicjâ

edwtobIqNêß edwtobIn.Yß \pemqWwjß \pem}qIgmLÕicj
piåktjpi
qutjßaBiDrjßwinY dHjtmj bM.bk.·t·RupjqJ$.\dpjmnj

p:Y;ÕcjqDuJauitja,r´ qJektj$.qM,hW·k eqHjeqMhj dM·cj
vivgHjelwj s·cjepLcjeT.· kuEelcja.auitjr´ ek.njv,;Õcj
kWnjmnjhMYduhjt·elwj gsuitjeT.·bWYmgLÕicjgLcj ek.nj|bomnj
gmLÕicjelwj pluJpl.j$.bWYmRunjmuEqAÕEqA.tj epcj;ÕcjepcjkW.nj́
SJezW.wjdHj]kÕcj zW\p,epcj;Õcjr´ bM.bk.·t·f:ÕEp:ÕikjfYtuY qMicjm×u
hwjkuJ quJkuEv,ezN.j p:Ywcjnnj gmLÕicj bM.t·t·cj|gYDzkj$.buJ
kLikjbuJkLÕE rpjf[o$.;Õcjbk.· et·auitjjrâ

qPpÐ·×UgHjtuY aKuikjkN.eynjqN.cjmnj kWtjzuicj kWtj
tYmnj quJpiåktjpi bM.t·qJguicjektjtuY duElMÕhj e;·t·
}kÕJ}kÕEz.dM·cj \dpje;·t·fAÕitjr´ mnjpuOt·gHj huitj×UhW·mWY kuE;ÕcjtuY
\dpjzkugHj dHja.\dpjv,tNhjauitjr´ epN.wjkuEd,gi gmLÕicjt·gHj
gialnj$·lukjzuJd,ek.nj}qÕihjgkUmnjt· ;.·;.·r´ lMÕhjgHj
ÓluEdHj\dpjmnj ÓluEdHj\dpjbM.gHj pãpÌw>tj tuinjr´ ky[Õicjky[wj
mnjfAÕitjt·gHjelwj e;·t·gs.nj kuEeqHjdM·cj gLikj;.YkuEpÈÕiajbu
eKtjtMi$·qM,r h.hW·tJgHj kuEgW·qtiauitjvi keÈ.mnjt·â

atuicjliKjwcjmnj p:Ywcj;ÕcjmnjquwÀBumj pÐitjlwjmà,
bM.t·pluJpl.j;ÕcjmnjqDuJtuY qr.YpN.njbM.mNÕ·yMÕ lkjew>
yqUr mcjmWYpuicj|pIlwj;ÕcjqDuJtuY aK>k.l kelcjsogHj
TpjqJektj;Õcjmnj beg>h·q.wtIpLnj quJkuEkpHjqJektj
\dpjmnjmWYw>pLnjrâ

mUhuitj;ÕcjmnjqDuJgW·luJl.j
;ÕcjqDuJwW·\dhtjelwjezN.j tLpv.elwjgLÕicj mUhuitjgW·

k[bM.bk.·er. ywjpuObàpjr·cjhuitjfuEmà,ø
1¼puOeqà.·v.tjektjkL,kL,mWYm.njgHj mnj/>;Õcj beg>

kuEqDuJ hW·vIq.v,qÒ·́ ;Õcjmnj/>;ÕcjwW·dM.×U]kpjev.nj v,qÒ·
el.n j́ qB.wqtjpuTuznj ×W·awuE quJv,/>lP.jmà, percj

buJRupjbebcjtM·qMicjm×uhwjputjlwj×UtM·keÈ.·ezN.j
qPpÐ·×U AD 1057-1082 et· (sutjgW·qCÕ 17 ntuicj)



eTNmjsuipj percjpL·cjpy[ÕEti;.jkÐÕEdHjm.njr´ huitj×Upe$tj
mWYmWYkÐÕEdHjtuY v,mWYkuEmWYhW·RuJbcjv,qÒ· hW·ef[·mukjmtj v,qÒ·
aK>d,ef[·mukjmtjkuEv,tNhjef[·m.nj d,ef[· mukjmtjkuEmNihj
zkuef[·hW·m.nj Drjm.nt.dN.lwjâ

2¼qMicj;Õcjbeg>huitj×Uaqicjek.njwutjzku×W·dM·cjp:Y
anwjrT.tuY percjSkjeS.·ekL.·s:dM·cjkuEanwjrT. eTcj
g,anwjrT.hW·qPqNkuEzkuâ

3¼qMicjm×uhwjelwj ;Õinjl[p:Y\py.YbM.â
4¼mNihjzkukisËezN.j k¦·cjqr.YpN.nj gsuitjd,quJhMYkuE

huitjfuEK[ÕitjpLÕitjâ
5¼mNihjzkugHj dHja.mNihjqNâ
6¼B.tjb¡olwjKmIqcj 12 kutuYqd¯>v,;ÕcjkW.nj

elwj yajesHja.â
7¼tcjncjpercjpNÕkjDlukjp:Yzku bM.t·tJd,â
8¼;Õinjl[a.p:Ypercjsnjdkj percjlWIlWtjqÒ·pW.â
9¼aKicj ;ÕcjkW.njzkuhW·vicjwtj ducjlwjtYqNkuEqP

lwjgNk[.jezN.jâ
10¼huitj×U;Õcjbeg>dN.dM·cjtuY ]ktjducjpN.njzemC.Yw>tjâ

r·cjkuEhuitjlÐê$· 10 tcjtuY ;ÕcjqDuJq¡,k[ bM.ehcj
ak.Yar.buJ$· aKicjluEelwjzN,bM.hW·m.njr´ qDuJywjqÒÕipj
pN.njhW·TÒ,\p,mà, bM.bk.·t·|zÕicjeqà.·ef[·qDuJm.nj́ ywjvIq.
kuEbeg>pLnjmà, mnjt·RupjqJeT.·quJbk.· el.Yel.Y m.njm·cj
er.cj p:YeKtj$·mnj\dhtj}k·cjmCÕihjdM·cjekW·ekW·$J mnjqDuJ
k[pN.njalnj$·k[pN.nj\py.YelwjhuJsm.njrâ

BwqMicjm×uhwjp:Y;Õcjbk.·
qMicjm×uhwjwW· bM.t·rpj$.suipjbk.·et·tuY huitj

×Ud,m·cj e]kpj\gtjkuJ huitj×Uxtur.qIhW·vIqMhjkuJ percj
Ttjyukj percjsuitjD.tjtLv,;Õinjl[a.bWYmel.njr´´
muelwjqWkjeqà.·qPpD.njhW·mWY muelwjK[Idr.cjhW·gW·tuY d,qP
dl.Yb¡ÌkuEk[.jr´ kep>tjpuinj\dpjmpÐ·kuElk·kjsinj mtjmNikj
cCÕhjm,ezN.jezN.jt·gHj qW·eT.·tuYdkjpÐnjk[.j quicjButjB.
estIr´  p:YqkÒr.zj;Õcj 429 qN.· gituK:YqI 2 m·kj tCY
|bobtigHjqMicjeku.·mnj suipj;Õcjbk.·gmLÕicj pÐnjlwjk[.jestI
ezN.jmWYzku rnjtM·kuEDrjeb.DipkÉy 37 tuY dkjpÐnjlwj
ber.tjk[.j 37 tNÕcj́ dkjpÐnjlwjk[.jpåim.Rupjk[.jTW.YezN.j
3 zk´u k[.jnibÔ.njqtikj 1 zkú tNhjnmikjgW· kuEek.nj
bWY}kosobWYgt eqà.·tJv.tj ddHjBw;ikjbuJe]kpj\gkjtuY dkj
pÐnjlwjk[.j bWYme]kpj\gkjgHj gW·SuEektjduElMÕhjr´´

×UgHjqMicjm×uhwjgW·putjgLtjlwjnkuEtYbebcjtM·mWYm mNÕ·bWÕikj
2 htjkuE 11 eÆ.·tÝ  qLÕcj 2 htjkuE 11 eÆ.·tY ywj
sutjqCÕmà, sutjgW· 17 n´ bebcjwW·ekL.njputjlwj kuEtM·ezN.jmWYm
eTkjkuEq¡,amjqwjekW·ekW·r´ qMicjm×uhwjwW· atuicjliKj
aË.wcjmnjp>litK[êlwjmà, gW·pÐnjlwjk[.jp:Y;Õcjbk.· bWYmgLÕicj
egLcjer.c j́ liKjtM·pRUqMicjm×uhwjelwj×W·dM·cjmWYgetHj ddHjrqMicjr.
dN.mikjlwj qPk[.jgHjelwjgW·SuEektjrâ

tCY$·puOgkUmnjgmLÕicj r·cjkuEqkjqIq.DkwcjqDuJ
ttiy$·tuY kuEgW·qtikuEgW·×W·kuEDrjvIq.auitjvi v,mWYkuEmWY
RuJbcjT½lB.jv,qÒ· lPDRuihjv,qÒ· ebLtjmà,r·cjhuitj r·cjfuEtuY
kuEDrjqL,aeK>cjlÐêv,qÒ·auitjvi´ DrjqL,aeK>cjhMYmà,
DrjvIq.elwj|zÕicjeqà.·dHjtom.njr´ p:YaKicjzkukuEzku

hW·vIq.t·gHj dHjaKicjaeK>cjKuihjauitjqWkjqN
q]tÕt· gW·lupjkLÕcjer.cjâ mnjpuOewcjkLÕcjepÌbtuikjkuEbM.t·
gLÕicjkuEalnjduEeKtjlMÕhj k[kLÕcjdM·cjbM.t·gHj p:YaKicj zkukuE
zkuhW·vIq.v,qÒ·lMÕinjk.lr´

tCY$·puOt· tJddH jtcjeS.tjey.cjetN.wjwcj
aSkjkuEaSkjtuY eTkjkuEd,gL.YtcjncjkisËezN.j
dN.Y;Õinjl[dM·cjp:YmnjpuOt·r´ mnjpuOt·gHjhuitj×Upercj qL,aeK>cj
lÐêv,qÒ·ea.njtuY DrjvIq.elwj ×W·ea.njkuJr´ Ó$·gHj
puOt·eTkjkuEd,ducjwnjddHj;.·mWYq.jkuJr´ DrjvIq. ;.·eztjgHj
Say.·m.tjhuJg,ektj huJtW·ektjqM, hW·eqcj́ mbIzDrj
vIq.;.·eztjgHj ;tjpã titjkLÕcj×UkuE percjmcjmWYsuitjD.tj
v,qÒ· qL,aeK>cj lÐêv,qÒ· RuJbcjv,qÒ·nnYhW·mcjkuEv,RuJzku
kL. hW·huJDRuihj v,qÒ· ehcjr´ ywjhW·mcjmWYbuJq.j$·mà,
DrjvIq. aKicjluEelwj kÐÕEdHjhW·m.nj́ qWkjmnjgHj DrjvIq.×W·
tuYmà, ar.kisË auiQuJa·cjzN,m.njfAÕitjrâ ;ÕcjmnjqDuJwW·dM.×Umnj
kuEmnj hW·vIq. bM.RupjqJ$.er.cjgHjguicjsW·lwj p:Yek.njtM·gkU
puOt·auitjvijâ

qMicjm×uhwjwW· p:YqkÒr.zjq.qN. 1575 AD
1031 K>mgW·a.yukj 19 kÐÕEdHjqMicj pÒcjrcj;ÕcjpWÕicj 26
qN.·tuY bM.t·rpj$. m·cjp:Y;Õcjbk.·pWÕicj 25 qN.· suipja.yukj
70 gHjsutisoa.qWwjrâ qPpÐ·×UqMicjm×uhwj det.wjqMicjmr
×ukjkuE 57 gHjtuY det.wjetN.wjqMicjmnj ;ÕcjqDuJeKtjttiy
dHjdtnjmUlquwÀBumj aSkjpuitja.râ
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คติคําสอนเปนคําส่ังสอนที่ผูเฒาผูแกในแตละทองถิ่น
ไดยึดถือเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และ
สอนลูกสอนหลานใหดํารงตนในทางที่ ถูกตองตามจารีต
ประเพณีของบรรพชน คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดที่เปน
ประโยชน สะทอนใหเหน็ถงึคตคิวามเชือ่ ระบบความคดิ และวิถี
ชีวิตของกลุมชน ประยกุตใชไดกับทกุยุคทุกสมยั

dkjdjH qjHl. Y
(แตกเตาะฮ เซาะฮหฺลาย)

คําศพัท  dkj (แตก) - ผูก
djH (เตาะฮ) - เปน, ได
qjH (เซาะฮ) - แก, เฉลย
l.Y (หฺลาย) - คลาย

ความหมาย   ผูกเปน แกได
เปนสํานวนที่ กลาวยกยองบุคคลที่ สามารถแกไข

ปญหาทีต่นสรางข้ึนใหลุลวงตามทีป่ระสงคดวยตนเองได มแีนว
ทางในการดําเนินชีวิตอยางมีระบบแบบแผน รูอะไรคือปญหา
และมวิีธกีารทีจ่ะจดัการกบัปญหา นัน้ ๆ  ได คอืรูจกัเรียนผูกและ
เรียนแก

 djHkLEÕsaikj djHkLikjtukjqrJu
(เตาะฮกลฺอวเจีย้ะเอิกจ เตาะฮเกฺลิกจเติก๊ซะราวม)

คําศัพท     djH (เตาะฮ) - เปน
kLEÕ (กฺลอว) - สุนัข, หมา
s (เจี้ยะ) - กิน
aikj (เอิกจ) -อุจจาระ, ข้ี
kLikj (เกฺลิกจ) - สุกร, หมู
tukj (เติจก) - ดุน, ตัก
qrJu (ซะราวม) - ตม, โคลน

ความหมาย   เปนหมากินข้ี เปนหมูดุนตม
เปนสํานวน หมายถึงคนชั้นต่ําคือคนที่มีสันดานเลว

ทราม มกัจะประพฤตตินทีแ่สดงใหเหน็วาเปนเชนนัน้ ๆ  แมจะถกู
อบรมส่ังสอนขัดเกลา เพื่อใหดี ข้ึนเพียงใดก็ตาม เขาก็ไม
สามารถทีจ่ะพฒันาตนใหดข้ึีนได เปรียบเหมอืนสุนขัอดทีจ่ะกนิ
ข้ีไมได และเหมือนหมูอดที่จะดุนโคลนตมไมได

duhjmWYlupj;Õnj gunjlCJlJua.
(ตุฮหมฺั่วหฺลุบดนุ กุนแหฺล็ะหงฺิ่มเหล่ิฺมอา)

คําศัพท     duhj (ตุฮ) - โทษ, ความผิด
mWY (หฺมั่ว) - หนึ่ง
lupj (หฺลุบ) - เขา
;Õnj (ดุน) - จับ, เกาะ
gunj (กุน) - คุณ, ความดี
lCJ (แหฺล็ะหฺงิ่ม) - จํานวนพัน
lJu (เหฺล่ิม) - เสีย, เสียหาย
a. (อา) - ไป

ความหมาย   ความผิดอยางเดยีวเขามา ความดเีปนพนัเสียไป
เปนสํานวนหมายความวา คนที่อยูรวมกันหรือเปน

พวกเดียวกัน เมื่อมีผูใดผูหนึ่งในกลุมทําไมดีหรือทําความเสีย
หายเกิดข้ึน กพ็ลอยทําใหคนในกลุมที่เหลือทัง้หมดเสียหายไป
ดวย

Dm?t.rYu v.tjaYumukjeg>wj
(ถอมแหฺมะ็ตาหฺรุย หญฺาดอุยเหฺมจิกโกว)

คําศัพท    Dm ?t.         (ถอมแหฺม็ะตา) - ธรรมชาต,ิ สภาพ
rYu (หฺร่ัว) - แมลงวัน
v.tj (หฺญาด) - เห็น, พบ
auY (อุย) - ของเนา, ของเหม็น
mukj (เหฺมิจก) - หนา
eg>wj (โก) - สดใส, ราเริง

ความหมาย   ธรรมชาติของแมลงวัน เห็นของเหมน็หนาสดใส
เปนสํานวนหมายถึงคนที่มีความประพฤติไมดีที่มัก



ประพฤตตินไปในทางเสียหายเลวทราม เมือ่ไดพบเหน็คบคากบั
คนที่มคีวามประพฤตอิยางเดยีวกับตน จะเกิดความดใีจแสดง
ความยนิดีออกมาอยางเหน็ไดชัด

plJupqYgjHaikjqNicj plJuqMicjgjHl.Bj
(ปะลาวมปะซวัเกาะฮเอิกจซะเนงิญ

ปะลาวมซะเมงิญเกาะฮหฺลาบ)

คําศัพท     plJu (ปะลาวม) - ทําลาย, ทําใหเสียหาย
pqY (ปะซัว) - เหล็ก
gjH (เกาะฮ) - นั้น
aikjqNicj (เอิกจซะเนิงญ) - ข้ีสนิม
qMicj (ซะเมิงญ) - ผูมีอํานาจ, ผูเปนใหญ
l.Bj   (หฺลาบ) - ลาภ, อามิส

ความหมาย สนิมทําลายเหล็ก อามิสทําลายผูมีอํานาจ
 เปนสํานวนหมายถงึคนที่มอํีานาจมตีําแหนงหนาทีท่ี่

สามารถใหคุณใหโทษกับผูใตบังคับบัญชาและคนรอบขางได
ยอมจะมคีนเขามาหาและนาํอามสิส่ิงของมากาํนลัใหเพือ่หวัง
แลกเปล่ียนส่ิงที่ตนตองการ หากผูมีอํานาจรับของกํานัลของ
บุคคลเหลานั้นก็ตองตอบแทน ดวยส่ิงที่เขาเหลานั้นคาดหวัง
ตองการ เปนสาเหตทุําใหเกดิอคตกิารเลือกปฏิบตั ิซึง่จะทําลาย
ความเปนผูนําหรือความเปนผูบังคับบัญชาของบุคคลนั้นไป
เชนเดยีวกันสนิมที่เกาะกนิเหล็กทําใหเหล็กเสียสภาพไป

pY>dmLgbmt.
(ปายตอมแหล็ฺะแกะ็แปะแหมฺะ็ตา)

คําศัพท      pY> (ปาย) - หลีก, เลียง
dmL (ตอมแหฺล็ะ) - พวกปลน
gb (แก็ะแปะ) - พบ, เห็น
mt. (แหฺม็ะตา) - พวกจี้

ความหมาย   หลีกพวกปลน เจอพวกจี้
เปนสํานวนหมายถึง หนีภัยอันตราย ความยุงยาก

ความเดือดรอนอยางหนึ่ ง แลวกลับไปกับพบภัยอันตราย
ความยุงยาก ความเดือดรอนซึ่ง เลวรายพอ ๆ  กันกับคร้ังแรก

epÐhjrupjkM.Y epÐhja.Yw>tj
(ปะเตะฮหฺรุบกะมาย ปะเตะฮอายหวฺาด)

คําศัพท       pethj (ปะเตะฮ) - เชื่อ
rupj (หฺรุบ) - รูปราง, รางกาย
kM.Y (กะมาย) - หมาย
a.Y (อาย) - มรดก
w>tj (หฺวาด) - ยากจน, ยากแคน

ความหมาย   เชื่อเรือนกายเปนหมาย เชื่อมรดกยากไร
เปนสุภาษติสอนใหขยนัหมัน่เพยีรสรางสมคณุงามความดี

และความมั่นคงในการดํารงชีวิตใหแกตน อยาคาดหวังหรือรอ
คอยทรัพยสมบัติมรดกที่จะไดรับ เพราะมรดกอาจจะตกไม
เหลือถึงตนกไ็ด เชนเดยีวกบัการทีท่นงรูปกายตนเองวาสวยสด
งดงาม มองไมเห็นใครที่จะเหมาะสมคูควรกับตน คนเชนนี้มี
โอกาสที่จะเปนหมายไรคูครอง เพราะความสวยของเรือนกาย
ยอมจะคลายและเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลา

p>cjgjHS.njmnj kemL.njgjHS.njzku
(ปางญเกาะฮชานหฺมอน กอมโหลนเกาะฮชานแจ็ะเกา็)

คําศัพท      p>cj (ปางญ) - ปาก, ปราศัย
gjH (เกาะฮ) - นั้น
S.nj (ชาน) - รัก
mnj (หฺมอน) - มอญ
kemL.nj (กอมโลน) - การงาน, พฤติกรรม
zku (แจ็ะเก็า) - ตัวเอง

ความหมาย   ปากบอกรักมอญ แตพฤติกรรมนั้นรักตัวเอง
เปนสํานวนหมายถงึคนทีอ่าศยัเหตกุารณหรือสถานการณ

อยางใดอยางหนึ่งแสวงผลประโยชนจากสวนรวมเพื่อตนเอง
โดยประกาศหรือเสแสรงแกลงวาทําเพื่อสวนรวม
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นางกินนร

 านแสนนานมาแลว มีหญิงยากจนอนาถาคนหนึ่ง
อาศยัอยูในเมอืงอาละวิ นางมชีวิีตอยูไดดวยการขอทานจากชาว
บาน  ทีพ่กัอาศยันอนอยูตามโคนตนไม ตอมานางเกดิตัง้ครรภข้ึน
(ในเร่ืองไมไดกลาววานางมสีาม ีเหน็จะเกดิตัง้ครรภข้ึนเอง) เมือ่
ครบกําหนดจะคลอดนางกน็ึกสงสัยวา บุตรในทองของนางจะ
เปนหญงิหรือชาย นางจงึไปหาปโุรหติของพระเจาอาละวิ ขอให
ชวยทํานายให  เมือ่นางไปถงึบานของปโุรหติแลว นางจงึยกมอื
ไหวปโุรหติแลวถามวา

“ขาแตอาจารยเจาขา บุตรในครรภของอิฉันจะเปน
ชายหรือหญงิขอไดโปรดอนเุคราะหแจงใหทราบดวยเถดิ”

ปโุรหติพจิารณาดลัูกษณะของนางอยูครูหนึง่ แลวจงึ
พดูข้ึนวา “นีแ่นะนาง  บตุรของนางเปนชาย และนบัแตนีไ้ปสิบ
เจด็ป บตุรของนางจะไดเปนพระเจาแผนดนิ”

“เปนไปไดถึงเพียงนี้เทียวหรือ ทานอาจารยลูกของ
อิฉันจะไดเปนพระเจาแผนดนิ ในเมือ่แมยากจนเชนนี”้ หญงิยาก
จนพดูดวยเสียงส่ันเครืออยางไมเชือ่วาจะเปนไปได

“คอยดตูอไปกแ็ลวกนั เขาจะไดเปนพระเจาแผนดนิ
ของประเทศหนึง่ซึง่อยูริมน้ํา” ปโุรหติยนียนัอยางมัน่ใจ

เมื่อนางไดรับคํายืนยันเชนนั้นแลวก็รูสึกดีใจมาก
กราบลาปโุรหติ กลับมาเมื่อครบกําหนดแลว นางก็คลอดบุตร
ออกมาเปนชายสมจริงตามทีป่โุรหติทํานายไว นางจงึตัง้ชือ่บตุร
ของนางวากัปปาละ นางไดพยายามเล้ียงดูมาตามประสายาก
จนกปั ปาละอายไุด ๑๗ กปัปาละจงึพดูกบันางวา

“แม  ผมกโ็ตเปนหนุมแลว อยากจะขอลาแมทองเทีย่ว
เส่ียงโชคไป เผ่ือจะพบเนือ้คูกบัเขาบาง”

“อะไรกนั  เจาคดิจะมเีมยีแลวหรือ ยากจนอยางเราจะ
ไปหาผูหญงิด ีๆ  ทีไ่หนได อยาไปเลยอยูกบัแมเถดิ” ผูเปนแมหาม

ไว กปัปาละกไ็มยอมฟงเสียงมารดา พยายามออนวอน ตาง ๆ  นา
นาจนในทีสุ่ดเมือ่ไมไดรับอนญุาตกพ็ดูอยางเสียใจวา

 “เมือ่แมไมยอมใหไป กจ็ะไมขอมชีวิีตอยูตอไปอีกแลว
จะขอลาแมกล้ันใจตายเสียดกีวา”

ผูเปนแมไดฟงเชนนัน้กต็กใจ เกรงวาลูกจะกล้ันใจตาย
จริง ๆ  เมือ่ขัดไมไดกต็องยอมอนญุาตใหไป กปัปาละกราบลาแม
แลว กอ็อกเดนิทางทองเทีย่วไป จนในทีสุ่ดไปถงึถ้าํแหงหนึง่ กพ็บ
พญานาคซึง่แปลงกายเปนชายหนุม กปัปาละจงึถามวา

 “ทานมาทาํอะไรอยูทีน่ี ่ หรือวาบานทานอยูแถวนี”้
 “เราไมไดอยูทีน่ีห่รอก เรามาทีน่ีก่เ็พือ่แสวงบญุ” หนุม

นาคตอบ
“ทานจะแสวงบญุอยางไร  โปรดเลาใหฉันฟงดวยเถดิ”

กปัปาละซกัอยางสงสัย
“เรามาถอืศลีอยูบริเวณนี”้ หนุมนาคตอบ
“ดลีะ  ฉันจะขอศีลอยูกบัทานดวย หวังวาทานคงจะ

ไมรังเกยีจ และทานกบัฉันกค็วรจะสาบานเปนเพือ่นกนัเสีย ทาน
จะเหน็เปนประการใด”

นาคมานพไดฟงเชนนัน้กเ็หน็ชอบดวย ตกลงสาบาน
เปนเพือ่นกนั เมือ่จาํศลีอยูดวยกนัเจด็วันแลว นาคมานพจงึพดูกบั
กปัปาละวา

น



“นีแ่นะสหาย  เราจะบอกความจริงใหทานทราบไว คอื
เราไมใชมนุษยธรรมดาอยางทาน เราเปนพญานาคอยูใตพภิพ
บดันีค้รบเจด็วันแลว เราจาํเปนตองลาทานกลับไปเมอืงพญานาค
แตกอนทีเ่ราจะจากไป จะขอมอบบวงนาคพรอมดวยมนตไวให
กบัทาน เมือ่ทานมทีกุขรอนประการใด กข็อใหนกึถงึเราเถดิ”

นาคมานพพดูแลวกส็งบวงนาคและสอนมนตให เมือ่
กลาวคาํอําลาตอกนัแลว ทัง้สองกแ็ยกทางกนั  นาคมานพกแ็ปลง
กายกลับเปนพญานาคแทรกแผนดนิลงไปยงัเมอืงนาคใตบาดาล
สวนกปัปาละกเ็ดนิทางตอไปยงัหมิพานต

ทีห่มิพานตนัน้มสีระใหญโตอยูสระหนึง่ ตามปกตจิะมี
นางกนินรเจด็นางลงมาเลนน้าํในสระนัน้ วันทีก่ปัปาละมาถงึเปน
เวลาทีน่างกนินรทัง้เจด็ลงมาเลนน้าํพอด ี เมือ่นางกนินรแลเหน็
กปัปาละจงึถามวา

“นายพรานปา  ทานมาแตไหนจงึบกุรุกมาถงึทีน่ี”่
ขาพเจาเปนผูรักษาสระนีม้าเปนเวลานานแลว นางไม

รู หรอกหรือ” กปัปาละตอบ
“ทานวาเปนผูรักษาสระนีม้าชานาน  พวกเราสงสัยนกั

ทําไมพวกเราจงึไมเคยเหน็ทานเลยละ”
“กข็าพเจาไมปรากฏตวัใหเหน็ นางจะเหน็ไดอยางไร

ละ”
“ทีท่านวาทานเปนผูรักษาสระนี ้ทานจะตอบปญหา

ของเราไดไหมละ ถาทานตอบได เราจงึจะเชือ่วาทานเปนผูรักษา
สระนีจ้ริง ถาทานตอบไมไดกแ็สดงวาทานโกหก”

“นางจะถามปญหาอะไรจงถามมาเถดิ” กปัปาละพดู
อยางเชือ่ตวัเอง

“เราจะถามปญหาเพยีงขอเดยีวเทานัน้คอืวา ในโลกนี้
มอีะไรทีเ่รียกวาสิริทัง้สาม จงอธบิายใหเราฟงเถดิ”

กปัปาละนิง่นกึอยูครูหนึง่ จงึตอบวา
“สิริทัง้สามคอื เวลาเชาคนทัง้หลายลางหนาบวนปาก

หวีผมทาแปง นีน่บัเปนสิริอันหนึง่ เมือ่ตอนเทีย่งวันเวลาทีอ่ากาศ
รอนอบอาว คนทัง้หลายจงึพากนัเอาน้ําอบของหอมประพรมที่
บริเวณอก นีเ่ปนสิริประการทีส่อง คร้ันตกค่าํกอนเขานอน คนทัง้
หลายกจ็ะลางเทาใหสะอาดหมดจดเสียกอนจงึจะเขานอน กน็บั
เปนสิริประการทีส่าม ปญหาของนางเปนเชนนีถ้กูหรือไม”

“ถูกแลว” นางกินนรยอมรับ “เราเชื่อวาทานเปนผู
รักษาสระนีจ้ริง แตขออยาไดทํารายเราเลย”

“เราจะจับพวกนางทั้งหมดไป” กัปปาละพูดพลาง
หยบิบวงนาคออกมา นางกนินรทัง้เจด็แลเหน็บวงนาคกม็คีวาม
หวาดกลัวพากนัหนหีลบเขาไปอยูในตอไมแหงหนึง่ กปัปาละเหน็

เชนนนัจงึเอาบวงคลองตอไม แลวนาํตอไมเขาไปยงัเมอืงทีต่นเคย
อาศยัอยู

เมื่อเขาไปในเมืองแลว กัปปาละก็ไปหามารดาเลา
เร่ืองใหฟงโดยตลอด แลวนําตอไมนั้นไปถวายพระเจาแผนดิน
โดยกราบทลูวา “ขอเดชะ พระราชอาญาไมพนเกลา ขาพระพทุธ
เจาขอถวายนางกนินรทัง้เจด็ตอพระองค”

“ขาขอบใจทีเ่จามแีกใจพามาให แตนางกนินรทีเ่จาพดู
นะอยูทีไ่หนละ” พระเจาแผนดนิตรัสถาม

“อยูในตอไมนีพ้ระพทุธเจาขา” กปัปาละกราบทลู
พระเจาแผนดนิทอดพระเนตรดตูอไมกไ็มมนีางกนินร

กท็รงพโิรธหาวากปัปาละทลูหลอกลวง จงึตรัสอยางไมพอพระทยั
วา “ขาไมตองการนางกนินรของเจาแลว จงเอาตอไมของเจากลับ
คนืไปเถดิ”

“ขอเดชะ พระราชอาญาไมพนเกลา ทีฝ่าพระบาทตรัส
นัน้เปนความจริงหรือพระพทุธเจาขา”

“ขาเปนกษตัริยพดูอะไรออกไปแลวคนืคําไดหรือ”
กปัปาละไดฟงดงันัน้ จงึเรียกนางกนินรทัง้เจด็ออกมา

จากตอไม นางกนินรมคีวามเกรงกลัวกอ็อกมาตามส่ัง เมือ่พระ
เจาแผนดิน ไดทอดพระเนตรแลเหน็นางกินนรมีรูปโฉมงดงาม
เชนนัน้กม็คีวามเศราโศกเสียพระทยัเปนอันมาก จนถงึกบัพระทยั
วาย  สวรรคตไปในเวลาไมชานกั

เมือ่พระเจาแผนดนิสวรรคตแลว ประชาราษฎรเหน็วา
กปัปาละมบีญุญาธกิาร มขีองวิเศษจบันางกนินรได จงึพากนัไป
อัญเชญิกปัปาละใหเปนพระเจาแผนดนิสืบตอมา กปัปาละกแ็ตง
ตัง้นางกนินรทัง้เจด็เปนพระมเหสีและเจาจอมตามความเหมาะ
สมและรับมารดาเขามาอยูในวัง สวนปโุรหติทีท่าํนายวาจะไดเปน
พระเจาแผนดนินัน้กท็รงแตงตัง้ใหเปนปโุรหติาจารยของพระองค
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 วัสดคีรับ พบกนัอีกแลวนะครับ ฉบบันีม้ขีาวสารทีน่า
สนใจมากมายที่เราจะมารวมกันอัพเดท กอนอ่ืนตองขอแสดง
ความยินดีกับ นายกสมาคมไทยรามัญคนใหม พ.ต.ท.
สน่ันศลิป แกวจรัส ทีเ่พิง่ไดรับเลือกตัง้เมือ่ ๒๔ มถินุายน ทีผ่าน
มา โดยมผูีลงสมคัรอีกทานหนึง่คอื คณุมณ ีวุฒิสุวรรณ  โดยทาน
พ.ต.ท.สนัน่ศลิป แกวจรัส  มผูีใหความไววางใจดวยคะแนน ๔๒
ตอ ๓๑ คะแนน ตองขอแสดงความยนิดกีบันายกสมาคมคนใหม
อีกคร้ังครับ และหวังวาคงจะทุมเทกาํลังกายกําลังใจเต็มศกัย
ภาพความสามารถ ทาํคณุประโยชนใหกบัพีน่องชาวมอญอยาง
จริงจงัและจริงใจเหมอืนดัง่ทีใ่หคํามัน่สัญญาเอาไวเมือ่ตอนทีห่า
เสียงนะครับ.....

พมานัดเจรจาไทใหญหมายสังหาร

ในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ผานมาทามกลาง
ความรอนแรงของอุณหภูมิการเมืองในประเทศไทย ในพื้นที่
ตะเข็บชายแดนไทย-พมา กไ็ดมกีารเคล่ือนไหวอยางคกึคกั ใน
กลุมคนกูชาตไิทใหญดวยเชนกนั ในขณะทีท่างไทใหญไดดาํเนนิ
การเคล่ือนไหวเพือ่สรางความเปนเอกภาพในรัฐฉาน โดยมเีปา
หมายทีจ่ะสรางอํานาจในการเจรจากบัรัฐบาลทหารพมาและคาด
หวังถงึสถานการณการเมอืงโลกทีจ่ะทาํใหเกดิการเปล่ียนแปลง
ในพมา แตความจริงทีเ่พิง่ปรากฏ ชดั ๆ  สด ๆ  ใน ไมกีวั่นทีผ่านมา
กค็อื ไมวาโลกจะเคล่ือนไปขางหนาอยางไร รัฐบาลทหารพมายงั
ฉอฉล ไมจริงใจ และละเมดิสิทธมินษุยชนกบักลุมชาตพินัธุตาง
ๆ อยางไมเคยเปล่ียนแปลง สืบเนื่องมาจากทางกองทัพพมา
(SPDC) นดัพบปะเจรจากบัฝายกองกําลังกูชาตไิทใหญ (SSA/
RCSS) ในเร่ืองขอตกลงเร่ืองการหยุดยิงและความสงบที่ทาง
ทหารพมาเสนอจะเจรจากบัไทใหญ แตทัง้หมดกลับลมเหลวไม
เปนทา ทัง้ทีไ่ทใหญไปรอตามนดัอยูขามวันขามคนืเนือ่งจากทาง
พมาไมมาตามนดัหมายและไดยายทีน่ดัหมายขามชายแดนเขา
ไปยงัจงัหวัดทาข้ีเหล็กของพมา โดยไมไดตกลงกนัมากอน ดงันัน้

เร่ืองทีจ่ะเจรจากนัเพือ่ความสงบจงึตองลมเหลวไปในทีสุ่ด ทาง
รัฐบาลทหารพมาใหเหตุผลวา ทางรัฐบาลทหารพมาไมพอใจ
พ.อ.เจายอดศกึ ผูนาํไทใหญ  ทีไ่ดแจงเร่ืองการนดัเจรจารวมกนัใน
คร้ังนีใ้หกบัทางหนงัสือพมิพ NATION และสํานกัขาวตาง ๆ  จาก
ตางประเทศ ทางดาน พ.อ.เจายอดศกึ ประธานสภาเพือ่การกอบ
กูรัฐฉาน (RCSS) ใหสัมภาษณสดจากดอยไตแลงเพือ่ชีแ้จงโต
กลับรัฐบาลพมา ถึงการทีต่นแจงใหสํานักขาวตาง ๆ จากตาง
ประเทศมาทาํขาวในการเจรจากนัในคร้ังนี้ ตนเหน็วาเปนเร่ือง
ธรรมดาทีก่ารเจราในคร้ังนีส้มควรใหประชาคมโลกไดรับรู การที่
รัฐบาลทหารพมาไมตองการใหประชาคมโลกรับรู แตตัง้ใจเชญิ
เราไปเจรจาอยางเงยีบ ๆ  นัน่กห็มายความวา พมามแีผนทาํราย
เราหรือจะเอาเราไปฆาอยางแนนอน พ.อ.เจายอดศกึ ไดกลาวทิง้
ทายไววา ในเมือ่พมาเขาไมทําใหไทใหญ ไวใจ......อยางนีก้ต็อง
รบกนัตอไป

นับวาเปนความโชคดทีี่ไทใหญมผูีนําที่ฉลาดและรูทัน
พมา เพราะวาสัญชาตพิมาไวใจไมไดและไมเคยมคีวามจริงใจให
กบักลุมชาตพินัธุตาง ๆ   ตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั เพือ่ใหทกุทาน
ไดเขาใจนิสัยถาวรของพมามากข้ึน ผมขออนุญาตเลาเร่ืองใน
อดตีทีพ่มาทาํใหมอญตองเสียเมอืงจนถงึทกุวันนี ้ใหทานไดระลึก
นกึถงึอีกคร้ัง  ยอนกลับไปเมือ่ พ.ศ. ๒๓๐๐ กษตัริยของมอญที่
ครองเมืองหงสาวดีองคสุดทายคือพระยาทะละ พระองคเปน
กษตัริยทีเ่ขมแข็ง ปกครองบานเมอืงดวยทศพธิราชธรรม ทําให
พมาคร่ันคราม ไมกลารบกับเมืองหงสาวดี ฝายพระเจาอลอง
พญา เมอืงอังวะของพมา จงึวางกศุโลบายโดยจะยกพระราชธดิา
ใหแกพระยาทะละ เมือ่พระยาทะละเสดจ็ออกไปเจรจาดวย พระ
เจาอลองพญาจงึใหทหารจบัพระยาทะละควบคมุตวัไว มอญจงึ
เสียเมอืงตัง้แตนัน้มา หลังจากผานเหตกุารณนัน้มาได ๒๐๐ กวา
ป มอญกห็ลงกลอุบายพมาอีกคร้ัง โดยรัฐบาลทหารพมาไดเจรจา
หยดุยงิกบัพรรคมอญใหมเมือ่ป ๒๕๒๘ และรัฐบาลทหารพมาได

ส



ออกคําส่ังใหพรรคมอญใหมตองมอบอาวุธใหทหารพมา หลัง
จากนัน้มากองทพัมอญจงึกลายเปนเสือกระดาษ นัง่มองพีน่อง
มอญถกูกระทาํย่าํย ีไมมบีทบาทในการปกปองชาวมอญตาดาํ ๆ
ที่ไรทางสูอีกตอไป ทหารพมาไดใจแสดงพฤติกรรมปาเถื่อน
กระทําย่ําย ีปลน ฆา ขมขืน ยดึทรัพยสินทีท่าํกนิของพีน่องมอญ
ชนดิไมตองเกรงกลัววา จะมกีองทพัมอญมาคอยปกปองคุมภัย
อยางเขมแข็งเหมอืนแตกอน ขอใหบทเรียนคร้ังน้ีเปนคร้ังสดุ
ทายท่ีมอญตองยอมจาํนน (เสยีรู) ใหพมานะครับ.....

พมายดืเวลากักบริเวณอองซานตอไป

กาํลังจะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกคร้ังสําหรับระยะเวลาการ
กกับริเวณ ออง ซาน ซูจ ีเจาของโนเบล สาขาสันตภิาพและผูนํา
ฝายคานเรียกรองประชาธิปไตยชาวพมา คร้ังนี้นางซูจีไดถูก
ฮนุตาของพมาควบคมุตวัอยางตอเนือ่งมาตัง้แตป ๒๕๔๖ (ซึง่ใน
รอบ ๑๗ ป เธอโดนกกับริเวณรวมแลวถงึ ๑๑ ป ) และระยะเวลา
กกับริเวณหนนีห้มดอายลุงในเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๐ ทีผ่าน มา
(และคาดวาฮุนตานาจะตีตั๋วตอเวลาขังเธอคอนขางแน) พมา
เปนหนึง่ในประเทศทีถ่กูประชาคมโลกโดดเดีย่วทีสุ่ดในโลก โดย
อยูภายใตการปกครองของคณะทหารมาตั้งแตป ๒๕๐๕ เกิด
อาการไมลงรอยกบัยเูอ็นมานานหลายป โดยถกูกลาวหาวามกีาร
ทรมาน บงัคบัใชแรงงาน ปลน ฆา ขมขืน รวมทัง้ส่ังการใหกองทพั
โจมตกีองกาํลังกลุมชาตพินัธุตาง ๆ  ประธานาธบิด ีจอรจดบัเบลิยู
บูช จึงขยายเวลาควํ่าบาตทางเศรษฐกิจและการเมืองตอพมา
ออกไปอีก “มอญนิวสอัพเดท” มคีวามคดิเหน็วาเปนเร่ืองเพอฝน
ทีจ่ะมปีระชาธปิไตยในพมาอยางแทจริง เพราะประชาธปิไตยใน
พมานั้นลอยอยูบนอากาศ ประชาชนไมสามารถจบัตองสัมผัส
ได....................

ฉบบันี ้“มอญนิวสอัพเดท” ขอลาทกุทานไปกอน แลว
พบกนัใหมฉบบัหนา ขอใหพีน่องมอญ “รูรักสามคัค”ี นะครับ

** ทุกเปาหมายอยูไมไกล ถาบวกกบัใจท่ีไมยอมแพ **

คุณคาอาหารมอญ
(ตอนท่ี  ๒)

  ราวทีแ่ลววากนัไปดวยเร่ืองของกระเจีย๊บ คราวนีเ้รา
ลองมาดคูณุคาอ่ืน ๆ  อีกมากมายทีม่อียูในพชืผักผลไม ทีค่นมอญ
คุนเคยและรับประทานกนัอยูเสมอ

ใบกระเจีย๊บแดง มเีบตาแคโรทนี และวิตามนิซสูีง เบตา
แคโรทนี สามารถเปล่ียนเปนวิตามนิเอ บํารุงสายตา มสีารตาน
อนมุลูอิสระ ปองกนัการเกดิมะเร็ง มวิีตามนิซสูีง ชวยใหเหงอืก
สวย แข็งแรง ปองกนัหวัด สมานแผล ฯลฯ และคณุคาอ่ืน ๆ ดงั
ไดกลาวแลวในเร่ืองกระเจีย๊บเขียว (กระเจีย๊บมอญ)

น้าํมะขามเปยก  (ดาจก-มงั-โกลน) บางคนเรียกน้าํสม
มะขามมวิีตามนิซ ีและแคลเซยีมสูง

ยอดมะขามออน  (อะ-นะฮ-มงั-โกลน) มเีบตาแคโรทนีนอย
กวาใบกระเจีย๊บแดงแตมวิีตะมนิซสูีงกวา

ปลาชอน  (กะ-อะ-โนน)  ปลาเปนอาหารทีม่ไีขมนัต่าํสุด
ไขมันที่มีเปนไขมันชนิดด ีถาไมตองการเปนโรคอวน ไขมันใน
เลือดสูง อํามพฤกษ อัมพาต โรคหวัใจ เสนโลหติในสมองแตก
หรือหวัใจวาย ฯลฯ ควรรับประทานปลา เตาหู หรือถัว่เมล็ดแหง

ค

ชาวมอญบานโปงออกรานจําหนายอาหารมอญ โรงละครแหงชาต ิ
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ตาง ๆ  แทนเนือ้วัว เนือ้หม ูเนือ้เปด และไก (ยกเวนสวนอก) โปรตนี
จากปลาเปนโปรตนีสมบรูณชวยใหแข็งแรง กระปร้ีกระเปรา ราง
กายพรอมจะเจริญเตบิโตและซอมแซมสวนทีสึ่กหรอ เนือ้ปลามี
วิตามนิบ ี๑๒ จําเปนตอการสรางเมด็เลือด ชวยการทํางานของ
ระบบประสาท ความทรงจาํ และสมาธ ิ ชวยปองกนัอาการเลือด
จาง สงเสริมระบบประสาท

นอกจากกระเจีย๊บเขียว และใบกระเจีย๊บแดง คนมอญ
ยงันําดอกกระเจีย๊บแดงไปตากแหงชงเปนน้าํดืม่ ดอกกระเจีย๊บ
อุดมดวยแคลเซยีม บาํรุงกระดกูและฟน น้าํกระเจีย๊บชวยทาํลาย
แบคทเีรียทีท่าํใหทองเสียได ชวยขับเสมหะ ลดอาการอักเสบหลัง
ผาตัด รักษาอาการขัดเบา บางคนนํากระเจีย๊บแหงหรือสดตม
รวมกบัพทุราแหง (พทุราจนี พทุราปา หรือพทุราไทย)  นํามาดืม่
ซึ่งเชื่อวาชวยลางไขมนัในผนังหลอดเลือด ทําใหการไหลเวียน
ของเลือดดข้ึีน หลอดเลือดแข็งแรง ไมเปราะหรือแตกงาย

ผักอ่ืนทีใ่ชนํามาแกงสมทีม่เีมอืกล่ืนเชน มะตาด ลูกส้ัน
ดอกงิว้ ดอกแค พทุรา ลวนมเีพคตนิและกมั ผักทีใ่ชในแกงสม เชน

ฟก และหยวกกลวย มสีรรพคณุในการชาํระลางไต ถอน
พษิและระบายน้าํออกจากรางกาย

ถัว่ฝกยาว มใียอาหารหรือเสนใยชวยใหถายอุจจาระ คลอง
ไมเป ็นริดสีดวงทวาร ชวยไมใหอวน ปองกันมะเร็งลําไส ใหญ
เสนใยและสารสีเขียวในถัว่ฝกยาวชวยลดคอเลสตอรอลใน เลือด
ไมเปนโรคหลอดเลือดแข็งทั้งที่สมอง หัวใจ และ อวัยวะอ่ืน
ถัว่ฝกยาวมวิีตามนิซชีวยใหรางกายดดูซมึธาตเุหล็กไดด ีทําให
เลือดและผิวพรรณด ีไมออนเพลีย เดก็ ๆ  รับประทาน อาหารทีม่ี
ธาตเุหล็กจะทําใหมสีตปิญญาด ีสรางภูมคิุมกนั ทําใหนอนหลับ
ลดอาการซมึเศรา และอาการเจบ็ปวด ชวยใหแผลหายเร็ว ถัว่ฝก
ยาวมโีปรตนี ชวยใหรางกายเจริญเตบิโตและซอมแซมสวนทีสึ่ก
หรอของรางกาย ถัว่ฝกยาวยงัมสีารอาหารทีม่คีณุคาอีกมาก เชน
แคลเซยีม ฟอสฟอรัส  เบตาแคโรทนี โฟเลท หรือ กรดโฟลิค ฯลฯ

เยาวชนไทยเชือ้สายมอญทีอ่ยากหุนสวย ผิวพรรณสด
ใส หนาสดชืน่ ไมโง ขอใหรับประทานถัว่ชนดิมฝีก เชน ถัว่ฝกยาว
ถัว่ดํา ถัว่แดง ถัว่เขียว ผักทีม่ใีบเขียวสดใส และอาหารทีม่ธีาตุ
เหล็ก แตอยารับประทานถัว่คร้ังละมาก ๆ  จะทาํใหผายลมและมี
กล่ินเหมน็

ฟกทอง ปองกนัมะเร็ง เบาหวาน ความดนัโลหติสูง บาํรุง
ไตและตบั ลดระดบัคอเลสเตอรอลในเลือด สารสีเขียวในใบและ

ผักพื้นบานมอญมะตาด มะส้ัน มะเด่ือ

แกงใบมะรุมออนกับถั่วเขียวแกงมะตาด



ยอดฟกทอง กบัสารสีเหลืองในผลฟกทอง มปีริมาณมาก ปองกนั
มะเร็งหลายชนดิ และความเส่ือมของอวัยวะตาง ๆ

ผักบุง มวิีตามนิเอสูงมาก บํารุงสายตา ทําใหสายตาดี
ตาสวย ไมแหง ผูใหญจึงมักบอกใหเด็กที่อยากมีตาหวานให
รับประทานผักบุง (แตตองระวังไขพยาธทิีม่ากบัยอดผักบุง ถารับ
ประทานผักบุงสดตองลางทาํความสะอาดกอนทกุคร้ัง) ซึง่ผักบุง
กเ็ชนเดยีวกบัผักสดและถัว่ชนดิตาง ๆ  ทีช่วยปองกนัมะเร็ง บาํรุง
เลือด กระดูก และฟน นอกจากนั้นยังบรรเทาโรครอนใน ลด
น้ําตาลในกระแสโลหติ นอนไมหลับ ปวดศรีษะ เครียด

ดอกงิว้ มเีพคตนิและกมั ชวยบาํรุง กระดูกและฟนให
แข็งแรง เนือ่งจากมแีคลเซยีม และฟอสฟอรัสสูง ซึง่มคีวามสําคญั
ตอการสรางเนือ้เยือ่กลามเนือ้ ชวยใหการหล่ังน้าํนมเปนปกติ

ผักปลัง เดมิคนมอญนยิมรับประทานผักปลังสีมวง (ผัก
ปลังแดง) ตอมาเร่ิมรับประทานผักปลังเขียว (ผักปลังจนี) นอก
จากผักปลังจะมเีมอืกล่ืนทีม่ปีระโยชน รับประทานคลองคอ ถาย
อุจจาระสะดวก เพราะเปนยาระบายออน ๆ  แลว ผักปลังทัง้สอง
ชนิดลวนมวิีตามนิและเกลือแรสูงมาก สถาบนัวิจัยโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหดิลวิจยัพบวาผักปลัง ๑ ขีด ใหเบตาแคโรทนีเกนิ
คร่ึงหนึง่ทีร่างกายผูใหญตองการใน ๑ วัน สอดคลองกบัผลการ
วิจยัของ Guide to common vegetable บนเครือขายขอมลูโลก
ทีร่ะบวุา คณุคาทางโภชนาการของใบและยอดออนผักปลังสีมวง
ใหวิตะมนิและแรธาตสูุงมาก

ทานใดที่ตองการเสริมภูมิตานทานโรค ไมเปนมะเร็ง
สาย ตาด ีฯลฯ หนัมารับประทานผักปลังอยางบรรพชน เพราะผัก
ปลังมฟีอสฟอรัสชวยกระดกูและฟนแข็งแรง และมแีรธาตตุาง ๆ
สูงมากอีกดวย

ดงัไดกลาวมาแลววาผักทีน่าํมาแกงสมของชาวมอญ มกั
มีเมือกล่ืน ซึ่งเปนประโยชนตอรางกาย รับประทานคลองคอ
เหมอืนการรับประทานซปุของชาวยุโรป คณุคาของผักที่นํามา
แกงหรือรับประทานกบัน้าํพริก ยงัมอีีกมากมาย เชน

๑. ผักชวยใหไมอวน ถายคลอง ทองไมผูก ไมเปนริดสี
ดวงทวาร เนือ่งจากผักมเีสนใยสูง ชวยทาํความสะอาดลําไส ทํา
ใหระบบขับถายปกติ

๒. ระดบัน้าํตาลในเลือดต่าํลง จากการดดูซมึน้าํตาลใน
เลือดชาลง ทาํใหโรคเบาหวานทเุลา ใชยาในการรักษานอยลง

๓. ชวยลดความดนัโลหติในผูปวยโรคความดนัโลหติ สูง
ทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว แตตองรับประทานผักผลไมควบคู
กบัการลดไขมนัอ่ิมตวั และคอเลสเตอรอลตวัราย (LDL) ควบคมุ
ปริมาณอาหารและเกลือ อาหารเค็ม อาหารหมักดอง อาหาร
กระปอง และตองออกกําลังกายพอเหมาะแกวัยและไมเครียด

๔. ชวยลดระดบัไขมนัในเลือด ทัง้คอเลสเตอรอลตวัราย
และไตรกรีเซอไรด ชวยลดโรค หลอดเลือดหวัใจ (โรคหวัใจ) และ
โรคหลอดเลือดสมอง

๕. มธีาตเุหล็กทีพ่รอมแกการดูดซมึ ซึง่จะไปสรางเมด็
เลือดแดง จงึไมตองเกรงวาจะเปนโรคโลหิตจาง (ยกเวนมพียาธิ
ในรางกาย) ธาตเุหล็กทําใหมผิีวพรรณสดใส ไมออนเพลีย เหล็ก
จะพาของเสียคือคารบอนไดออกไซดออกทางลมหายใจ ชวยให
เซลลทาํงานปกต ิโดยเฉพาะการทาํงานของสมอง หวัใจ และตบั

ฉบบันีก้ค็งตองลากนัไปแตเพยีงเทานีก้อน ยงัมเีร่ืองราว
ของพชืผักในสํารับอาหารมอญอีกมาก รวมทั้งความรูคูโภชนา
การ “คุณคาอาหารมอญ” อีกหลากหลายประการทีจ่ะไดนํามา
ฝากกนัอีกในคราวหนา สวัสดคีะ
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ฟะฮะเจบ qWogespj
(แกงกระเจี๊ยบ)

  หรับฉบบันีเ้ปนแกงสมครับ ผมไปทานมาหลายชมุชน
มอญ บางชมุชนใกลทะเลกใ็สปลาท ูหรือหอยแมลงภู บางชมุชน
ใกลแมน้าํกใ็สกุงหรือปลาน้าํจดื เอาเปนวาใสอะไรกไ็ดแตตองใส
กระเจีย๊บใบ (กระเจีย๊บแดง) และฝกกระเจีย๊บ (กระเจีย๊บมอญ)
เปนวาใชได แกงกระเจีย๊บมคีณุคาทางโภชนาการสูงมาก มาลอง
ทําความรูจกักบักระเจีย๊บกนัสักหนอยนะครับ

กระเจืย๊บเขยีว (กระเจีย๊บมอญ)
กระเจี๊ ยบเขียว  มีชื่ อวิทยาศาสตรวา Hibiscus

sabdariffa L. ชือ่วงศคอื  Malvaceae สวนชือ่สามญั Jamaica
Sorrel, Red Sorrel, Roselle, Rozelle มชีือ่พืน้เมอืงเรียกตางกนั
หลายชือ่ เชน กระเจีย๊บมอญ มะเขือทราย มะเขือพมา ภาษา
อังกฤษเรียก Okra หรือ “ดรรชนนีาง (Lady’s Fingers)”

คุณคาทางอาหาร

กระเจีย๊บอุดมดวยวิตามนิ C และ A กรดซติริก เกลือแร
แคลเซยีม ฟอสฟอรัส และธาตเุหล็ก เปนยาขับปสสาวะ เปนยา
ระบายออน ๆ ลดความดนัโลหติสูง ดบักระหาย ลดอุณหภูมใิน
รางกาย แกไอ ขับเสมหะ ขณะทีบ่างคนมองขามผักชนดินีเ้พราะ
รังเกียจเมือกเหนียวของมัน แตที่จริงแลวเจาเมือกเหนียวนี้มี
ประโยชนมาก ชวยเคลือบกระเพาะ แกลําไสอักเสบไดเปนอยางดี

กระเจีย๊บแดง

กระเจี๊ ยบแดง มีชื่ อวิทยาศาสตรว า Hibiscus
sabdariffa L. ชือ่วงศ  MALVACEAE สวนชือ่สามญัคอื Roselle;
Jamaica sorrel

คุณคาทางอาหารและสรรพคุณทางยา

ชวยขับปสสาวะ รักษาและปองกันนิ่ว โรคทางเดิน
ปสสาวะอักเสบ ปองกันและรักษาโรคนิ่วได ชวยยอยอาหาร
ประเภทไขมนั โดยเฉพาะในคนทีน่้าํดไีมปกต ิเนือ่งจากมฤีทธิช์วย
ขับน้าํด ีเปนยาระบายออน ๆ  รักษาและปองกนัโรคเลือดออกตาม
ไรฟน เนือ่งจากมวิีตามนิซสูีง ตานเชือ้ราเนือ่งจากสามารถยบัยัง้
การเจริญเตบิโตและการสรางสารแอลฟาทอกซนิจากเชือ้รา มี
ฤทธิ์ทําใหการขับกรดยูริกลดลง ลดความดันโลหิตไดเล็กนอย
เนือ่งจากสามารถ ลดการบบีตวัของกลามเนือ้เรียบได

เหน็ไหมครับวากระเจีย๊บเหมาะเปนเมนชูสุูขภาพจริง ๆ
ถาอยางนัน้แลว เรามาเขาครัวแกงกระเจีย๊บทานกนัเลยครับ

วธิแีกงสมกระเจีย๊บ

เคร่ืองปรุง ไดแก ใบกระเจีย๊บแดง ฝกกระเจีย๊บเขียว
(กระเจีย๊บมอญ) กุงสด ปลาชอนยาง (หรือชนดิอ่ืน ๆ  ตามชอบ)
น้ําพริกแกงสม และเคร่ืองปรุงรส ไดแก น้ําปลา เกลือแกง

วธิทํีา
- ลางกระเจีย๊บใบ เดด็เอาเฉพาะใบ และกระเจีย๊บฝกให

สะอาด หัน่กระเจีย๊บเขียวออกเปนแวนเฉียง
- ลางกุงสด ลอกเปลือกออก ใสภาชนะเตรียมไว
- ขอดเกล็ดปลา ผาทองตดัเอาดอีอก เคลาเกลือใหทัว่

เพือ่ดบักล่ินคาว ลางใหสะอาด ตมในหมอน้าํเดอืดไฟแรงใหสุก
แกะเอาแตเนือ้ ใสภาชนะพกัไว

- นาํเนือ้ปลาชอนทีเ่ตรียมไว มาโขลกกบัน้าํพริกแกงสม
- ละลายเคร่ืองแกงกับน้ําพอสมควร ใสหมอตัง้ไฟจน

เดอืดพลาน
- เตมิเกลือ น้ําปลา ชมิรสตามตองการ นํากุง กระเจีย๊บ

เขียวใสลงหมอ ตัง้ตอจนเดอืด เสร็จแลวนาํกระเจีย๊บใบใส พอสุก
ยกลงไมตองเคีย่วนาน เพราะจะทาํใหแกงมรีสเปร้ียวจดั

หมายเหต ุ กระเจีย๊บมทีัง้ใบและฝก จะแกงรวมกนัหรือ
แกงเฉพาะใบกไ็ด กุงปลากใ็สไดทกุชนดิตามแตจะหาได หรือแค
เพยีงนําปลายางโขลกไปกบัน้ําพริกแกงกอ็รอยอยูแลว สําหรับ
กะทถิาชอบจะใสดวยกไ็ด แตบางชมุชนไมนยิมใสกะท ิและถา
ตองการรสชาตเิผ็ดเพือ่ชรูส จะหัน่พริกสดออนลงไปดวยกไ็ด

สํา


