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สมุทรสาครมอญสองเมือง

องค บรรจนุ

 อญเปนชนชาตเิกาแกนบัพนัป มถีิน่ฐานเดมิอยูบริเวณ
พมาตอนลาง เปนเจาของอารยธรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีอักษรศาสตร สถาปตยกรรม กฎหมาย นาฏศลิป และ
ดนตรี เปนมรดกตกทอดมายงัภูมภิาคเอเชยีอาคเนย

ปจจบุนัชนชาตมิอญไมมปีระเทศปกครองตนเอง เนือ่ง
จากการยดึครองของศตัรูสําคญัอยาง “พมา” ชาวมอญถกูสังหาร
อยางทารุณ ถกูเกณฑแรงงานเพือ่ทาํการเกษตร การกอสราง และ
เกณฑเขากองทพั สงครามระหวางมอญและพมาคร้ังสุดทาย เมือ่
พ.ศ. ๒๓๐๐ ซึง่มอญเปนฝายพายแพและสูญส้ินเอกราช ชาว
มอญสวนหนึง่ไดอพยพเขามายงัดนิแดนสยาม

ชาวมอญกลายเปนกําลังสําคัญของสยาม ดานการ
เกษตร และปองกนัประเทศ ชาวมอญมสิีทธเิทาเทยีมกบัชาวไทย
ทกุประการ สามารถรับราชการ ประกอบอาชพี ตลอดจนแตงงาน

กบัชาวไทย ดงักรณเีจาแมวัดดสิุต หรือหมอมเจาหญงิอําไพ ราช
ธดิาของสมเดจ็พระเอกาทศรถ (พระนมของสมเดจ็พระนารายณ
มหาราช) สมรสกับขุนนางเชื้อสายมอญที่ติดตามสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชเขามายงักรุงศรีอยธุยา บตุรของเจาแมวัดดสิุตคอื
เจาพระยาโกษาธบิดี (ปาน) พระปฐมบรมราชชนกของราชวงศ
จกัรี๑ ชาวมอญและชาวไทยจงึมคีวามใกลชดิกนั ทัง้ดานเชือ้ชาติ
และวัฒนธรรม

ชาวมอญไดอพยพเขามายังสยามตั้งแตสมัยอยุธยา
ธนบรีุ และรัตนโกสินทร รวมทัง้ส้ิน ๙ คร้ัง๒ สวนใหญตัง้บานเรือน
อยูตามทีร่าบลุมริมน้ําภาคกลาง บางสวนตัง้ภูมลํิาเนาอยูแถบ
ภาคเหนอื ซึง่เปนเขตตดิตอกบัชายแดนไทยและมอญ ตอมาเมือ่
ที่ทํากินคับแคบ ชาวมอญจํานวนหนึ่งไดอพยพเพื่อหาแหลง
ทํากนิใหมๆ  ทางภาคอีสานและภาคใต๓

ศูนยกลางของชุมชนมอญในจังหวัดสมุทรสาคร ที่
สามารถพิสูจนไดดวยความเกาแกของสถาปตยกรรม และ
วัฒนธรรมมอญทีม่เีอกลักษณเฉพาะตวั๔ เมือ่เทยีบเคยีงสายใย
กบัถิน่ฐานบานเรือนในเมอืงมะละแหมง เมอืงมอญในอดตี มวิีถี
ชวิีตใกลเคยีงกนั ส่ิงทีแ่ตกตางจากมอญแหงอ่ืนในสยามกค็อื การ
อพยพเขามาตั้งถิน่ฐานในจังหวัดสมทุรสาครนั้น มทีั้งชุมชนที่

ม

โบสถและเจดีย ศิลปะสมัยอยุธยา วัดเกาะ สมุทรสาคร โกศบรรจุอฐิั ศิลปะมอญ วัดบางปลา สมุทรสาคร
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ปรากฏหลักฐานทางประวัตศิาสตร และอีกสวนหนึง่ไมมกีารจด
บนัทกึเปนลายลักษณอักษร ไดแกชมุชนมอญเร่ิมแรกของสมทุร
สาคร ยานตําบลบานเกาะและตาํบลทาทรายในปจจบุนั

ในความรับรูของคนทัว่ไปทราบวามมีอญอยูทีพ่ระประ
แดง สามโคก และปากเกร็ด เนือ่งจากมบีนัทกึในพงศาวดารวา
อพยพเขามาโดยมใีบบอกลวงหนา พระเจาแผนดนิโปรดฯใหจดั
กองทพัออกไปรับ และจดัสถานทีใ่หอยูอยางเปนทางการ แตชาว
มอญในจงัหวัดสมทุรสาครทีเ่ปนกลุมเร่ิมแรกนัน้ คาดวาอพยพ
เขามาคร้ังละเล็กละนอย แลวคอยๆ รวมตวักนัภายหลัง หรือเขา
มาอยางไมเปนทางการ สัณนษิฐานวา การเขามาของชาวมอญ
ในชมุชนเร่ิมแรกของจงัหวัดสมทุรสาคร นาจะใกลเคยีงกบัการ
อพยพคร้ังใหญของมอญในสมยัรัชกาลที ่๒ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๘ แต
ในการอพยพคร้ังนัน้ พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลานภาลัย
โปรดฯใหไปตัง้บานเรือนอยูทีส่ามโคก ปากเกร็ด และพระประแดง
แตอาจเปนไปไดวาในการอพยพคร้ังใหญ มีผูอพยพเขามา
จํานวนราว ๔๐,๐๐๐ คนเศษ อพยพกันเขามาหลายเสนทาง
เพราะถกูพมากดดนัอยางหนกั ฉะนัน้ในการอพยพทีเ่รงรีบ และ
ไมคุยเคยกบัเสนทาง จงึอาจมกีารตกหลน พลัดหลงกนั เมือ่เดนิ
ทางมาถงึสมทุรสาคร จงึปกหลักอยูรอญาตทิีจ่ะตามมาและดทูี
ทาทางการสยามวาจะมนีโยบายลงมาอยางไร

หลักฐานการเขามาของชาวมอญในจงัหวัดสมทุรสาครตาม
บันทึกทางประวัติศาสต เกิดข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่๓ โดยโปรดฯใหสรางปอมและขุด
คลองสุนัขหอน และโปรดฯใหยกครัวมอญในเจาพระยามหา
โยธา (ทอเรียะ) ไปทํามาหากินที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อ พ.ศ.
๒๓๗๑๕ เปนกลุมชาวมอญทีม่าสรางและอยูดแูลปอม อีกพวก
หนึง่ไปขุดคลองสุนขัหอน หลังจากขุดลอกคลองเสร็จแลว ไมได
โยกยายออกไป ยงัคงทํามาหากนิทีริ่มคลองสุนขัหอน๖ คอื เขต
ตําบลมหาชัย ตําบลทาจีน ตําบลบางกระเจา ตําบลบานบอ
ตําบลบางโทรัด และตาํบลกาหลง

สวนชาวมอญในตําบลบานเกาะและตําบลทาทราย
เปนชุมชนมอญคนละกลุมกับชาวมอญดังกลาวขางตน หรือ
สามารถกลาวไดวาเปนชมุชนมอญทีไ่มมกีารบนัทกึหลักฐานการตัง้
ชุมชนอยางในกรณีของชาวมอญที่เขามาในสมัยรัชกาลที่ ๓
อยางไรกต็าม ผูสูงอายใุนสองตาํบลดงักลาว ยนืยนัตรงกนัวา ไม
มใีครมญีาตพิีน่องอยูทีส่ามโคก ปากเกร็ด และพระประแดง โดย
เชื่อวาชาวมอญในสองตําบลนั้น อพยพมาจากบานกะมาวัก
เมอืงมะละแหมง เมอืงมอญโดยตรง หลักฐานสําคญัคอื มกีารไป
มาหาสู ติดตอสัมพนัธ และมกีารแลกเปล่ียนทางดานศาสนา๗

ศลิปวัฒนธรรม ระหวางชาวมอญ ในสองตําบลแรกเร่ิมกบัหมู
บานกะมาวัก เมอืงมะละแหมงเปนระยะเสมอมา๘

หมูบานกะมาวัก เปนชมุชนขนาดใหญ เปนแหลงผลิต
ตํารา เปนสํานกัเรียนทีม่ชีือ่เสียง เปนทีย่อมรับมาตัง้แตอดตีจวบ
จนปจจบุนั ชาวบานมอีาชพีทํานาทําไร ชอบอยูอยางสันโดษ แต
ใน ขณะเดยีวกนักเ็ปนชมุชนทีม่นีกัปราชญและผูรูสืบทอดกนัมา
ทกุยคุทกุสมยั และพบวามคีวามคลายคลึงกบัชาวมอญทีต่ําบล
บานเกาะและตําบลทาทราย จังหวัดสมุทรสาคร๙ ส่ิงหนึ่งที่
สามารถ ยนืยนัสายใยของชาวมอญทัง้สองแหงนีไ้ดดอียางหนึง่
คอืการนบัถอืผี เนือ่งจากชนชาติตางๆ ลวนนับถอืผีกอนทีจ่ะมี
ศาสนาเกดิข้ึน ซึง่การนบัถอืผีของทกุชนชาต ิยงัคงสืบทอดมาจน
ปจจบุนั แมแตชาวมอญซึง่นบัถอืพทุธศาสนาอยางเครงครัด ทวา
ยังไดมกีารผสมผสานความเชือ่ในการนบัถอืผีเขาไวกบัการนบั
ถอืศาสนาอยางกลมกลืน  ทีสํ่าคญักค็อืผีทีช่าวมอญนบัถอืกค็อื
ผีปูยาตายาย หรือผีบรรพชนของตน และข้ึนชือ่วาผีแลว ยอมเปน
ทีย่าํเกรง และไมกลาปฏิบตัผิิดจารีตประเพณ ีสามารถกลาวไดวา
ครรลองในการนบัถอืผีนัน้ เทยีบไดกบักฎหมายในสังคมปจจบุนั
เปนธรรมเนยีมปฏิบตัใินการควบคมุสังคมใหสามารถอยูรวมกนัได
อยางปกตสุิข ในยคุทีสั่งคมยงัไมมกีารใชกฎหมาย และส่ิงเหลา
นีส้งผลใหคนในสังคมมส่ิีงยดึโยงใหอยูรวมกนัอยางมวัีฒนธรรม
และประเพณีที่ดี เปนแบบแผน ขอดีของการนับถือผีก็คือ
วัฒนธรรมประเพณมีอญหลายประการยงัคงเหลือตกทอดมาถงึ
ทกุวันนี ้เพราะผีชวยรักษา

ชาวมอญบานเกาะซาก เมืองมะละแหมง ประเทศพมา
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การนบัถอืผีทีส่ามารถยดึโยงระบบเครือญาต ิและหลง
เหลือหลักฐานสะทอนวิถชีวิีตของชาวมอญบานกะมาวัก เมอืง
มะละแหมง กบัชาวมอญทีต่ําบลบานเกาะและตําบลทาทราย
จงัหวัดสมทุรสาครไดอยางชดัเจนกค็อื การสืบทอดการนบัถอืผี
ภายในตระกลู โดยทัว่ไปคนมอญสืบทอดหนาทีก่ารนบัถอืผีผาน
ลูกชายคนหวัโตของครอบครัว ซึง่ในเมอืงมอญ (ประเทศพมา) มี
เพยีงหมูบานเดียวเทานัน้ ทีสื่บทอดการนบัถือผีผานลูกชายคน
เล็กของครอบครัวคอื หมูบานกะมาวัก เมอืงมะละแหมง และใน
เมอืงไทย กม็ชีาวมอญเพยีงกลุมเดยีวเทานัน้ทีสื่บทอดผีผานลูก
ชายคนเล็ก คอื ชาวมอญยานบานเกาะ บานทาทราย และชาว
มอญทีโ่ยกยายไปจาก ๒ หมูบานนีเ้ทานัน้ ไมพบในชมุชนมอญ
อ่ืนใดในเมอืงไทย

สรุปไดวาชมุชนมอญเร่ิมแรกทีส่มทุรสาคร คอืทีต่ําบล
บานเกาะและตาํบลทาทราย มไิดอพยพมาจากสามโคก ปาก
เกร็ด และพระประแดง แตมาจากหมูบานกะมาวัก เมอืงมะละ
แหมง คาดวาอพยพเขามากอน พ.ศ. ๒๓๖๒ ตรงกบัรัชสมยัพระ
บาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ ดูไดจาก
หลักฐานการสรางวัด ซึง่ชาวมอญมกัสรางวัดข้ึนภายในชุมชน
ของตน พรอมกบัการสรางบานเรือน เพือ่ใหพระสงฆทีร่วมอพยพ
มาดวยอยูจาํพรรษา เปนทีป่ระกอบพธิทีางศาสนา แหลงเลาเรียน
ของลูกหลาน และเปนศนูยรวมจติใจของชาวบาน สถาปตยกรรม
เหลานัน้ สะทอนถงึความเกาแกของชมุชน รวมทัง้การเกดิวัฒน
ธรรมมอญเฉพาะถิน่ กอนทีจ่ะนาํตดิตวัไปยงัชมุชนมอญแหงอ่ืน

เมือ่อพยพไปในชัน้หลัง เชน บางบวัทอง ไทรนอย บางเลน หนอง
จอก มนีบรีุ ลาดกระบงั และ บางกระดี๑่๐

เหตผุลดงักลาวขางตน จงึเหน็ไดชดัวา ชมุชนมอญใน
จังหวัดสมุทรสาคร มีเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา และภาษา เปนส่ิงแสดงความเชื่อมโยงกับ
ชุมชนมอญหมูบานกะมาวัก เมืองมะละแหมง เมืองมอญ
(ประเทศพมา) นบัแตอดตีจวบจนปจจบุนั และโดยเฉพาะอยาง
ยิง่ สถานการณในปจจบุนั เมือ่ม ี“แรงงานตางดาวชาวพมา” ซึง่
แทจริงแลว ในจาํนวนแรงงานตางดาวเหลานัน้มากกวา ๗๐ เปอร
เซน็ตเปนคนมอญ๑๑ ทีย่งัมสีายสัมพนัธเดยีวกนั ชาวมอญทัง้สอง
เมอืง ซึง่ตางมบีรรพชนกลุมเดยีวกนั มปีระวัตศิาสตรรวมกนั มี
วัฒนธรรม และภาษาทีใ่ชในการส่ือสารเปนอันหนึง่อันเดยีวกนั
เมือ่มอญทัง้สองเมอืงไดพบกนั แมจะมคีวามแตกตางกนั เนือ่ง
จากระยะทาง และระยะเวลาทีจ่ากกนัมากวาสองรอยป

อยางไร กต็าม สิง่ตางๆ ดงักลาวท้ังหมดท้ังมวลน้ัน
ไมอาจกดีกนัใหมอญสองเมอืงมขีอแตกตาง หรือแบงเขา
แบงเราแตอยางใด ตางอยูรวมในชมุชนเดยีวกนั เขาวดัทํา
บญุรวมกนั พดูคุย ชวยเหลือ ปลอบประโลม และแบงปน
กนั ตามอัตภาพท่ีโอกาสจะอํานวย ปรากฏ การณท่ีเกดิขึน้
ในปจจบุนัท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร มอญสองเมอืงจงึอยูรวม
กนั เพราะตางมสีายใยเชือ่มโยงถึงกนัดวยสายสมัพนัธท่ีมี
มาแตอดตี ไมเคยเสือ่มคลาย
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ชาวมอญเมืองไทย และชาวมอญเมืองมอญ (ประเทศพมา) เขาแถว
ตอนรับ นายอานนัท ปนยาระชุน ในงาน ส้ินแผนดินไมส้ินชาติมอญ
ณ โรงละครแหงชาติ กรุงเทพมหานคร (๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘)
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วัน (ชน) ชาติมอญ
ไรรัฐแตไมไรราก
สิ้ นแผนดินแต ไม สิ้ นชาติ

สุกญัญา เบาเนดิ

นชวงเดอืนกมุภาพนัธของทกุปวันสําคญัวันหนึง่ของคน
มอญ ไมวาจะอยูไหนทัง้ในประเทศไทย พมา และตางประเทศ ก็
จะรวมตวัรวมใจในการจดังานสําคญันี ้นัน่กค็อื  “วนัชาตมิอญ”
และในป พ.ศ. ๒๕๕๑นี ้ วันชาติมอญก็จะเวียนมาบรรจบครบ
รอบเปนคร้ังที ่๖๑ ถงึแมวาวันชาตมิอญถอืกําเนดิเกดิข้ึนในกลุม
คนมอญเมอืงมอญ (ประเทศพมา) กต็าม จะดวยเปาหมายทาง
การเมอืงหรืออุดมการณชาตนิยิมมอญ มนักไ็มสําคญัเทากบัวา
“วนัชาตมิอญ” ไดสะทอนความรูสึกและสํานกึถงึรากเหงาและ
จดุกําเนดิ  ซึง่กไ็มตางจากผูคนเชือ้ชาตอ่ืิน ภาษาอ่ืน ทีพ่งึจะพดู
ถงึทีไ่ปทีม่าของตนเอง  ยิง่ไปกวานัน้ “วนัชาตมิอญ” ยงัเปนกลไก
สําคญัทีส่งผานสํานกึ ทางชาตพินัธุใหผูคนกลุมอ่ืนไดรับรูถงึการ
มอียูของคนมอญ ถงึแมจะ “ไรรัฐแตไมไรราก” แมจะ “สิน้แผน
ดนิแตไมสิน้ชาต ิ!!!

คว าม เป นม า
งานวันชาตมิอญเร่ิมจดัข้ึนนบัตัง้แตป พ.ศ. ๒๔๙๑ เปน

ตนมา หลังจากทีเ่มอืงพมาไดรับเอกราชอังกฤษ และจากการที่
รัฐบาลพมาไมไดปฏิบัติตามขอตกลงปางโหลง ทําใหชนกลุม
นอยตางๆ พยายามแยกตวัออกมาเปนอิสระและจบัอาวุธข้ึนตอ
ตานกบัพมา   ชนกลุมนอยหลายกลุมกม็วัีนสําคญันี ้เพือ่แสดง
ออกถงึความเปนชนชาตแิละอิสระในการปกครองตนเอง

วันชาตมิอญถกูกําหนดใหตรงกบัวันแรม ๑ ค่าํ เดอืน ๓
(หลังวันมาฆะบชูา ๑ วัน) เนือ่งจากมคีวามสําคญั เปนวันแรก
สรางเมอืงหงสาวดขีองมอญ เมือ่ พ.ศ.๑๑๑๖ โดย กษตัริยสองพี่
นอง คอื พระเจาสมละ และ วิมละ นานมาแลวกอนทีย่งัไมมวัีน
ชาตมิอญ ในชวงนีจ้ะมวัีนสําคญัทางศาสนาคอืวันมาฆะบชูา ข้ึน
๑๕ ค่าํ เดอืน ๓ เมือ่ทําบญุตกับาตรแลวในวันรุงข้ึนคอื วันแรม
๑ ค่ํา เดอืน ๓ ชาวมอญกจ็ะมกีารทําบญุบรรพบรุุษทีล่วงลับอยู
แลวโดยจะนําขาวปลาอาหารไปที่สุสาน ซึ่งชาวมอญอยูเมือง
มอญจะยดึถอืปฏิบตัเชนนีจ้นกระทัง่มากาํหนดใหม ีงานวนัชาติ
ความหมายของงานก็ยังเหลือเคาเดิมคือ การระลึกถึง

บรรพบุรุษมอญผูลวงลับ ระลึกถึงบุญคุณของพระเจา
สมละ และ วมิละ ท่ีสรางเมอืงหงสาวด ีระลกึถึงอดตีกษัตริย
และทหารผูซ่ึงเสยีสละเลอืดเน้ือใหกบัชนชาตมิอญ

คนมอญนัน้เรียกงานวันชาตวิา “ตะงวัแกะกาวโมน” (tCY
gkUmnj) แปลตรงๆ วา วันชนชาติมอญ หรือเรียกวา “มาจก
มัว่จะเว่ียก” (m.jmWYesWkj) แปลวา แรม ๑ ค่าํ เดอืน ๓ วันชาตมิอญ
คร้ังแรกนั้นจดัข้ึนที่เมอืงเกาะฮะมาง (ซองซอน) จังหวัดมะละ
แหมง เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๑ และจดัตอเนื่องมาทุกป เมื่อถึงวัน
สําคญันีค้นมอญในทกุพืน้ทีจ่ะพรอมใจกนัจดังาน ใหญบางเล็ก
บางข้ึนอยูกบัสถานที ่ ถาจดัในเขตรัฐมอญเชนจงัหวัดมะละแหมง
จงัหวัดสะเทมิ หรือพืน้ทีค่วบคมุของพรรคมอญใหม เชนชายแดน
ไทย-พมา ณ บานเจดียสามองคก็จะจัดใหญไดและสามารถ

ใ

ชุดประจําชาติมอญ

คนไทยเช้ือสายมอญ รวมงานวันรําลึกบรรพชนมอญ วัดศิริมงคล
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แสดงออกดานสัญลักษณ คาํพดู หรือแสดงเกีย่วกบัเร่ืองการเมอืง
ไดอยางเตม็ที ่โดยมอีงคประกอบดงันี ้ ๑) การจดัร้ิวขบวนแหของ
ประชาชน ๒) การรองเพลงชาติมอญ ๓) การเชญิธงชาตมิอญ
ข้ึนสูยอดเสา ๓) การกลาวสดดุบีรรพบรุุษมอญ ๔) การสวนสนาม
ของกองทหาร ๕) การกลาวปราศรัยของพระและผูนาํ ๖) การอาน
แถลงการณ ๗) การละเลน ศลิปการแสดง เพือ่การเฉลิมฉลอง

แตการจดังานวันชาตนิอกเขตรัฐมอญ เชน พะโค ทวาย
ตะนาวศรี มณัฑะเลย และเมอืงยางกุงทางการพมากจ็ะคมุเขม
ไมสามารถทํากิจกรรมในวันชาติอยางครบถวนได เชน ไม
สามารถนําเหลาทหารมาสวนสนาม และ หามการแสดง
สัญลักษณบางอยาง เชน รูปธงชาตมิอญทีม่รูีปหงสกําลังบนินัน้
กจ็ะถกูทางการพมาจบัทนัท๑ี จงึเนนการแสดงออกทางดานการ
ทําบญุตกับาตรและอุทศิสวนกศุลใหผูทีล่วงลับ สําหรับหมูบาน
เล็กๆ ทีไ่มมกีารจดังานเมือ่ถงึวันนีใ้นแตละบานกจ็ะมกีารทําพธิี
บชูา “เสาผี” ซ่ึงเปนตวัแทนของบรรพบรุุษ ในเมอืงยางกุงซึง่
เปนเมอืงหลวงของพมากม็กีารจดังานวันชาตมิอญโดยกลุมนกั
ศึกษามอญ เพราะเมืองยางกุงมีคนมอญอาศัยอยูเปนจํานวน
มาก เหตทุีเ่มอืงยางกุงสามารถจดังานวันชาตมิอญไดนัน้เพราะ
เปนการลดความกดดนั ทางการพมาจงึอนญุาตใหทาํไดแตกต็อง
คมุเขม

“..อยางทีย่างกุงบางปถาจดังานพมากก็อกวน รูวามอญ
มากนัเยอะกพ็ยายามจะกล่ันแกลง บางปคนมอญเตรียมไวพรอม
แลว เตรียมไวอยางใหญก็หามจัด ก็กอใหเกิดความเสียหาย
เพราะเสียคาใชจายอะไรไปเรียบรอยแลว...”๒

  ในประเทศไทยมกีารจดังานวันชาตคิร้ังแรกเมือ่ประมาณ
ป พ.ศ.  ๒๕๒๕ โดยกลุมคนไทยเชือ้สายมอญทีร่วมตวักนัในนาม
ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ๓ ทีเ่คยเดนิทางไปรวมงานวันชาติ

มอญทีบ่านเจดยีสามองค ชายแดนไทย-พมา วันชาตมิอญคร้ัง
แรกจัดในกรุงเทพมหานคร ใชโรงแรมเปนสถานที่ จัดงาน
ลักษณะของงานเปนการเล้ียงพบปะสังสรรค และพูดคุยแลก
เปล่ียนเกี่ยวกับเร่ืองมอญ และตอมาเปล่ียนมามีการจัดนอก
สถานที ่ซึง่สวนใหญเปนวัด เร่ิมแรกทีวั่ดชนะสงคราม บางลําพู
ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ แตยงัไมมกีารใชชือ่ “งานวันชาตมิอญ” เปนการ
ทาํบญุบาํเพญ็กศุลใหบรรพชนมอญ และมแีสดงศลิปวัฒนธรรม
มอญ จากนัน้กม็กีารจดัตอมาทกุปวัดมอญในกรุงเทพฯและตาง
จงัหวัด๔

“....คร้ังแรกนัน้จดัทีโ่รงแรมอินทราประตนู้าํ และกจ็ดัตอ
กนัมาทกุป ยายไปจดัโรงแรมเวียงใต โรงแรมรัตนโกสินทรบาง
ตอนแรกๆ กอ็ยูตามโรงแรม กอนทีจ่ะยายไปตางจงัหวัด บางปไป
จดัทีบ่านโปง ราชบรีุ จดัเปนงานวัฒนธรรมไปดวย...ในงานทีจ่ดั
กจ็ะเชญิคนไทยเชือ้สายมอญออกมาพดู เทีย่งกก็นิขาว แลวกม็ี
มอญรํามาขัดตาทบั และตอนบายกพ็ดูกนัอีก สวนใหญจะเลา
เร่ืองประวัตศิาสตร...”๕

หลังจากเหตกุารณปราบปรามนกัศกึษาทีเ่ดนิขบวนเรียก
รองประชาธปิไตยในประเทศพมา วันที ่๘ สิงหาคม ๒๕๓๑ หรือ
เหตกุารณ ๘๘๘๘ ทําใหกลุมนกัศึกษาตองล้ีภัยทางการเมอืง
ออกจากพมาเปนจํานวนมาก ในจํานวนนีม้กีลุมนกัศกึษามอญ
อพยพเขามาและพาํนกัอยูในประเทศไทยในฐานะผูล้ีภัยทางการ
เมอืง ไดรวมกนักอตัง้กลุมนกัศกึษามอญโพนทะเล (Overseas
Mon National Student Organization) ไดริเร่ิมจดังานวันชาติ
มอญในมหาวิทยาลัยรามคาํแหงในป พ.ศ. ๒๕๓๖ และไดนํารูป
แบบการจดังานวันชาตมิอญแบบมอญเมอืงมอญ (ประเทศพมา)
ทีเ่นนเร่ืองอุดมการณชาตนิยิม จากนัน้ไดขยายออกไปจดัตามวัด
เชน วัดเจดยีหอย จงัหวัดปทมุธาน ีและวัดบางหญาแพรก จงัหวัด

วันรําลึกบรรพชนมอญ คร้ังที ่๖๐ วัดศิริมงคลวันรําลึกบรรพชนมอญ คร้ังที ่๖๐ วัดศิริมงคล
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สมทุรสาคร ซึ่งชวงเวลานีส้อดคลองกับการเขามาของแรงงาน
มอญยายถิน่ในจงัหวัดสมทุรสาคร

ในชวงแรกๆ นัน้งานวันชาตมิอญทีจ่ดัข้ึนในประเทศไทย
จะแยกกนัจดัระหวางกลุมนกัศกึษามอญโพนทะเลและกลุมคน
ไทยเชือ้สายมอญซึง่จดัในนามชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ ซึง่
รูปแบบการจัดงานมีความแตกตางกันคือกลุมนักศึกษามอญ
โพนทะเลจะเนนเร่ืองอุดมการณชาตินิยม และชมรมเยาวชน
มอญกรุงเทพฯเนนการทําบุญอุทศิสวนกุศลใหบรรพบุรุษ การ
แสดงศลิปวัฒนธรรม  ตอมาในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๔ ชมรมเยาวชน
มอญกรุงเทพฯไดดงึกลุมแกนนาํนกัศกึษามอญเขารวมกจิกรรม
ในงานวันชาติ และมีการปรับรูปแบบของงานใหเปนทั้งอุดม
การณชาตนิยิมมอญและวัฒนธรรมเขาดวยกนั

“...ทาํงานรวมกนัทัง้สองเมอืง เขากเ็ร่ิมเขาใจมากข้ึน เขา
กเ็ร่ิมเหน็แบบอยางพยายามปรับ ซึง่ของมอญเมอืงไทยอาจจะดู
จดืสําหรับเขา เพือ่ใหมรีสชาตข้ึิน เชนมกีารอานแถลงการณเพิม่
สีสัน กลาวเปนภาษามอญมากข้ึน การแสดงดนตรี การรํา ก็
พยายามดงึทางเมอืงโนน อยางนอยกอ็ยางละคร่ึงๆ เพราะดแูลว
จะเปนการรวมกนัระหวางมอญสองเมอืง..”๖

ตอมาชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯไดรวมกับชุมชน
มอญตางๆ ทัว่ประเทศจดังานวันชาตมิอญโดยหมนุเวียนกนัไป
ในแตละป เชน วันรําลึกชนชาติมอญคร้ังที ่๕๖ พ.ศ. ๒๕๔๖ วัด
สามคัคยิาราม จงัหวัดปทมุธาน ีวันรําลึกชนชาตมิอญคร้ังที ่๕๗
พ.ศ. ๒๕๔๗ วัดทองบอ จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา วันรําลึกชน
ชาตมิอญคร้ังที ่๕๘ พ.ศ. ๒๕๔๘ วัดราษฎรศรัทธาธรรม จงัหวัด
สมทุรสงคราม วันรําลึกชนชาตมิอญ คร้ังที ่๕๙ พ.ศ. ๒๕๔๙ วัด
บงึลาดสวาย จงัหวัดนครปฐม วันรําลึกชนชาตมิอญคร้ังที ่๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดอัมพวัน จงัหวัดลพบรีุ และในป พ.ศ. ๒๕๕๑
น้ีจะมกีารจดังานวนัรําลกึชนชาตมิอญคร้ังท่ี ๖๑ ณ วดับาน
ไรเจริญผล ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง จังหวัด
สมทุรสาคร

สําหรับในตางประเทศที่มีนักศึกษามอญโพนทะเลไป
อาศยัอยู มกีารรวมตวัจดังานวันชาตมิอญ เชน อังกฤษ แคนาดา
ออสเตรเลีย มาเลเซยี นอรเว ศรีลังกา เปนตน

วันรําลึกบรรพบุ รุษมอญท่ีสมุทรสาคร
เมื่อประมาณ ๑๐ กวาปที่ผานมานับตั้งแตมีแรงงาน

มอญยายถิน่เขามาทาํงานในจงัหวัดสมทุรสาครเปนจํานวนมาก
จงึมกีารรวมตวัการจดังานวันชาตข้ึิน อาจกลาวไดวางานวันชาติ

มอญ ที่สมุทรสาครนี้มีคนมอญเขามารวมงานมากที่ สุดใน
ประเทศไทย  ในกรณขีองการจดังานวันชาตขิองคนมอญซึง่อยูใน
ฐานะชนกลุมนอยของประเทศพมา คําวา “งานวันชาต”ิ อาจจะ
ฟงดแูข็งและส่ือไปในทางการเมอืงจนทําใหเกดิความวิตกวาจะ
เปนการกระทบกระเทอืนความสัมพนัธระหวางประเทศ แตดวย
แรงงานเหลานัน้เปนกลุมชาตพินัธุมอญ พดูภาษามอญ และมี
วัฒนธรรมประเพณมีอญ จงึไดรับความชวยเหลือจากกลุมคน
ไทยเชือ้สายมอญในเมอืงไทยใหมกีารจดังานวันชาตข้ึิน ปรากฏ
การณทีเ่กดิข้ึนเปนการสะทอนสํานกึทางชาตพินัธุระหวางคนมอญ
ยายถิ่นและคนไทยเชื้อสายมอญตอการมีบรรพบุรุษรวมกัน
ดงันัน้งานวันชาตมิอญในสมทุรสาครจงึมชีือ่งานวา “วนัรําลกึ
บรรพบรุุษมอญ” ซึง่จดัข้ึนเปนประจาํทกุป ณ วัดศริิมงคล ตาํบล
บานเกาะ และวัดบางหญาแพรก ตําบลบางหญาแพรก อําเภอ
เมอืง จงัหวัดสมทุรสาคร

ภายใตบริบทของสังคมไทย การจดังานวันชาตขิองแรง
งานมอญยายถิ่นมีการลดทอนสัญลักษณของอุดมการณชาติ
นยิมและการเมอืง เชน การปรับชือ่งานจากวนัชาตมิอญ เปน
วันรําลึกบรรพบุรุษมอญ ไมมีการสวนสนามของทหาร
มอญ ไมมกีารเชญิธงชาตมิอญ แตส่ิงทีย่งัคงอยูคอื การแสดง
ออกซึง่วัฒนธรรมประเพณมีอญ เชน การแสดงนาฏศลิป การ
แสดงดนตรีสากล  การแขงขันกฬีา ตะกรอ ฟตุบอล มกีารออก
รานจําหนายสินคา เชน เส้ือยดืสกรีนลายสัญลักษณของงานวัน
ชาต ิชดุประจาํชาต ิสรอยไขมกุ เข็มกลัดรูปหงส สายรัดขอมอื
หนงัสือและส่ิงพมิพภาษามอญ ซดีเีพลงคาราโอเกะศลิปนเพลง
มอญ เปนตน

ส่ิงทีพ่บเหน็ไดในงานวันชาตมิอญเสมอคอืแรงงานมอญ
ยายถิ่นที่มารวมงานจะพรอมใจกันแตงชุดประจําชาติ เปน
สัญลักษณทีถ่กูสรางข้ึนเพือ่ทาํใหมคีวามแตกตางจากพมา ซึง่ใน
ปจจบุนัมผูีคนจาํนวนไมนอยทีเ่ขาใจวา มอญกบัพมาเปนชนชาติ
เดียวกัน เพราะเร่ืองราวในประวัติศาสตรที่ชนชาติพมาไดทํา
สงครามและมชียัเหนือชนชาตมิอญกไ็ดรับเอาอารยธรรมมอญ
ในทกุดาน ไมวาจะเปนภาษา วัฒนธรรม ประเพณ ีมาหลอมรวม
กลายเปนวัฒนธรรมพมามาจวบจนปจจบุนั ประกอบกบัพมาก็
ดําเนนินโยบายกลืนชาตมิอญมาโดยตลอด พยายามแสดงออก
วาพมากับมอญเปนชนชาติเดียวกัน จนมอญแทบจะไมเหลือ
ความเปนเอกลักษณของตนอีกตอไป โดยเฉพาะการแตงกาย
ศลิปะการแสดง พมากบัมอญนัน้คลายคลึงกนัมาก ยากทีค่นทัว่
ไปจะแยกแยะได ดวยเหตนุีจ้งึทําใหคนมอญไดตระหนกัวา หาก
เปนเชนนีต้อไปเอกลักษณของมอญกค็งจะสูญส้ินจากการรับรู
ของคนทัว่ไป
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ดังนั้นในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๓ คนมอญจึงคิดคน “ชุด
ประจําชาต”ิ โดยชมรมนสิิตนกัศกึษามอญในมหาวิทยาลัยยาง
กุง นาํโดยนายอองมาน๗ นกัศกึษาแพทยขณะนัน้ ไดรวมกบัเพือ่น
นกัศกึษาจํานวนหนึง่ คนหาเอกลักษณของเคร่ืองแตงกายมอญ
ข้ึนมาใหม ในการนีต้วัแทนนกัศกึษาไดกระจายกนัลงพืน้ทีสํ่ารวจ
ลวดลายผามอญพืน้บาน สวนใหญเปนลายทีเ่ลิกทอกนัไปแลว
บาง ไมคอยไดรับความนยิมบาง รวมทัง้ผาในหบีหอผาผี ซึง่สืบ
ทอดกันมาแตคร้ังบรรพชนไมเปล่ียนแปลง เมื่อไดขอมูลและ
ตัวอยางผามอญโบราณมาแลว กลุมนักศึกษาไดประมวลเอา
ลายและสีทีใ่ชกนัมากทีสุ่ด นาํมาปรับปรุงเพิม่เตมิอีกเล็กนอย ให
เปนชดุมอญทีม่เีอกลักษณเฉพาะตวั๘  คอื ผูชายตองใส “โสรง
แดง” เปนโสรงพืน้แดงลายตารางคลายคนันา มแีถบขาวคาดที่
กลางผืน เดมิแถบสีเกดิจากการนาํผาสองชิน้เยบ็ริมตอกนั เนือ่ง
จาก “กี”่ ทอผาของมอญจะมขีนาดเล็กทําใหไดผาทอมลัีกษณะ
เปนผาหนาแคบ แตในปจจบุนัถงึแมวาจะมกีารทอดวยเคร่ืองจกัร
ใหไดขนาดความกวางของผืนผาโสรงกต็ามแตกย็งัคงแถบสีขาว
ไวเหมอืนเดมิ ซึง่กลายเปนสัญลักษณ ทาํใหโสรงมอญแตกตาง
จากโสรงของพมา สวนเส้ือมลัีกษณะเปนสีขาวพืน้ หรืออาจจะมี
ลายตารางสีแดงบนพืน้ขาวคอกลมแขนยาวผาหนาผูกเชอืก

สําหรับผูหญงิตองนุง “ผาถงุแดง” ลายดอกบนพืน้แดง
มเีชงิ สวนผาถงุนัน้จะมลัีกษณะการตดัเยบ็แบบพเิศษ ตางกบัผา

ถุงของคนไทย คือจะมีการเย็บตีเกร็ดหลังคลายกับตีเกร็ด
กระโปรงหรือผาถุงสําเร็จ และใชแถบผาฝายสีดํามคีวามกวาง
ประมาณ ๓ นิว้ เยบ็ตอทีข่อบเอวผาถงุ เพราะเมือ่เวลาสวมใส ผา
ถงุจะเขารูปสะโพกพอด ีสวนเส้ือมลัีกษณะเปนเส้ือสีขาว หรือสี
ชมพอูอนแขนยาว คอกลมผาหนาผูกเชอืก ชายเส้ือคอนขางยาว
ปดสะโพกเพือ่ใหแตกตางจากเส้ือผูหญงิพมา ทีม่ลัีกษณะชาย
เส้ือส้ันแบบเอวลอย (เปนลักษณะเส้ือหญงิมอญแตโบราณ)

นอกจากนี้ยังม ี “เส้ือลายมอญ” มีขอความเขียนดวย
ภาษามอญ และลวดลายเปนเร่ืองราวเกีย่วตาํนาน ประวัตศิาสตร
และสัญลักษณรูปหงส เส้ือลักษณะนีใ้ชสัญลักษณประจาํกลุม
และเส้ือวันชาต ิ ชดุประจําชาติยงัสามารถใชในโอกาสอ่ืนๆ อีก
เชน เทศกาลงานบญุ วันสําคญัทางศาสนา งานแตงงาน สวมใส
ไปทํางานและอยูในทีพ่กั นายอองซอนโมน อาย ุ๒๕ ป คนมอญ
จากหมูบานกวักเต เมอืงมเุดงิ จงัหวัดมะละแหมง เชาหองอยู
แถบมหาชัยนิเวศน และเขามาเปนแรงงานในสมุทรสาคร
ประมาณ ๙ ปกลาวถงึชดุประจําชาตมิอญและเส้ือลายมอญให
ฟงวา

“....เรารูจกัมาตัง้แตเดก็ๆ แลว เขากท็ํากนัอยู เรากรั็บรู
โสรงแดง เส้ือขาว ชุดประจาํชาตเิรากรู็...ความหมายโสรงคอื สี
แดงหมายถงึสีเลือด แสดงวารักชาต ิสวนสีขาวหมายถงึศาสนา
และจติใจทีใ่สสะอาด สวนทีพ่มาไมมเีส้ือทีส่กรีนลายหรอก เปน
เส้ือขาวเฉยๆ ตราแบบนีไ้มมหีรอก ทาํไมไดหรอก เขาไมใหทาํ เขา
ไมใหโอกาส ประเทศไทยนัน้ทําได...”๙

คนมอญเชือ่วาการแตงกายดวยชดุประจาํชาตมิอญนัน้
เปนการแสดงถงึความรักชาต ิและแยกตวัออกจากความเปนพมา
มอูิ อายุ ๒๕ ป คนมอญหมูบานฮะปลาง จังหวัดมะละแหมง
ประเทศพมา ทํางานทีส่มทุรสาครประมาณ ๑๒ ป กลาววา

“....ถามอญแตงชุดมอญแสดงวารักชาต ิถาไมแตงชดุ
แบบนีเ้ขากด็ไูมออก อันไหนมอญอันไหนพมา....”๑๐

นอกจากชุดประจําชาติแลว ยั งสามารถพบเห็น
สัญลักษณอ่ืนในงานวันชาตอีิกดวยเชน หงส จะปรากฏอยูตาม
เส้ือยดื เข็มกลัด ภาพโปสเตอรตดิตามหองเชา ตราสัญลักษณ
ของกลุมทาํบญุทาํทาน กลุมหมูบาน ตราชมรมฯ และสมาคมของ
คนมอญทัง้ในเมอืงไทยและเมอืงมอญ (ประเทศพมา) ศนูยการ
เรียนรูมอญ หนังสือและส่ิงพิมพตางๆ ของคนมอญ และการ
แสดงนาฏศลิป (ระบําหงสทอง)

วันรําลึกบรรพชนมอญ คร้ังที ่๖๐ วัดศิริมงคล



เสียงรามัญ                            ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑๒ พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๐

ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ gek.·qMtjwutjbL.Ymnj;’cj/cjk·kj

10

สวนธงชาตมิอญ มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะ
การเคารพธงในงานวนัชาต ิ แตดวยขอจาํกดัของการอยูใน
สงัคมไทย การนําธงชาตมิาแสดงในท่ีสาธารณะ อาจจะขดั
ตอความรูสกึของคนไทย ดงัน้ันธงชาตมิอญจงึไปปรากฏ
อยูตามเอกสาร สิง่พมิพ เสือ้ยดื หรือตดิไวภายในหองพกั
และไมเคยนํามาแสดงในท่ีสาธารณะเลย

บรรยากาศของงานวันชาตมิอญเปนทีค่รึกคร้ืนและสนกุ
สนานอยางมาก เปนชวงเวลาและโอกาสทีแ่รงงานมอญจะไดพบ
ปะสังสรรคกนั เชน พบปะคนในหมูบาน รูจกัเพือ่นใหม  ผูทีม่ารวม
งานสวนหนึง่จะมกีารรวมตวักนัเปนกลุมมลัีกษณะเปน “กลุมทํา
บญุทาํทาน” เปนการรวมกลุมของคนหนุมสาวเพือ่ทํากจิกรรม
ตาง  ๆในงานบญุประเพณ ีการรวมกลุมลักษณะนีเ้ปนธรรมเนยีม
ปฏิบตัทิําอยูแลวในสังคมมอญทีป่ระเทศพมา ความสําคญัของ
งานวันชาตมิอญ มคีวามสําคญัตอคนมอญในประเทศพมาเปน
อยางมาก รวมทัง้แรงงานมอญในประเทศไทยกม็คีวามสําคญัไม
ยิง่หยอนไปกวากนั การมารวมงานวันชาตขิองคนมอญ เปนการ
แสดงออกถงึการรักชาต ิซึง่ความรักชาตใินทีน่ี ้ไมไดหมายถงึการ
จบัอาวุธข้ึนตอสู ถงึแมวาอุดมการณรักชาตขิองคนมอญรุนใหม
จะถูกผลิตข้ึนจากอิทธิพลปญหาทางการเมืองระหวางรัฐบาล

พมาและชนกลุมนอยเมือ่หกสิบปกอนซึง่เร่ิมตนดวยการจบัอาวุธ
ข้ึนตอสูเพือ่กูชาตมิอญ จนกระทัง่มกีารเจรจาหยดุยงิกบัรัฐบาล
พมา การเรียกรองสิทธิใ์นการปกครองตนเองของมอญกย็งัคงอยู
เร่ือยมา คนมอญในประเทศพมาทกุคนถกูปลูกฝงเร่ืองการรักชาติ
และในปจจบุนัอุดมการณรักชาตไิดถูกอธบิายใหมวาการรัก
ชาต ิคือการรักษาไวซ่ึงภาษาและวฒันธรรมมอญ หากสิง่
เหลาน้ียงัคงอยูชาตกิจ็ะคงอยูดวย งานวนัชาตจิงึเปนโอกาส
ท่ีคนมอญท้ังหลาย ไดแสดงออกถึงการรักชาต ิรําลกึถึงผูท่ี
เสียสละทํางานเกี่ยวกับชนชาติ ผานการแสดงออกซ่ึง
วฒันธรรมประเพณแีละศลิปการแสดง

แตในทุกวันนี้การจัดงานวันชาติมอญ หรือวันรําลึก
บรรพบุรุษมอญในจังหวัดสมุทรสาคร กลับถูกบิดเบือนความ
หมายไปในเชิงลบ วาเปนการรวมตัวกันเพื่อระดมทุนตอตาน
รัฐบาลพมา ซึง่จะเปนการกระทบกระเทอืนความสัมพนัธระหวาง
ประเทศ วาตอไปพมากบัไทยจะโกรธกนัเพราะไทยใหแรงงาน
มอญจดังานวันชาตมิอญในเมอืงไทย หรือการนําไปผูกโยงกบั
เหตุการณความไมสงบในพมาที่ผานมา เชนการเดินขบวน
ประทวงรัฐบาลพมาของเหลาพระสงฆและประชาชน  ซึง่ทัง้หมด
นี ้มาจากความคดิจาก “คนนอก” ซึง่เปนการเขาใจผิดมาตลอด

เส้ือยืดลวดลายรูปหงสมอญและขอความภาษามอญ เส้ือยืดรูปพระเจาราชาธิราช และขอความ กลุมสามัคคีหงสา
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ในขณะที ่“คนใน” ซึง่หมายถงึคนไทยเชือ้สายมอญกลับไมไดรูสึก
อะไร ทัง้วัดและชมุชนมอญกย็นิดีใหมกีารจัดงานวันชาติมอญ
หรือ วันรําลึกบรรพบรุุษมอญ เพราะทราบดีวาวันชาตมิอญนัน้
คอืวันทีค่นมอญทัง้หลายรําลึกถงึรากเหงา บรรพบรุุษ วัฒนธรรม
ประเพณขีองตนเองทัง้ส้ิน และตระหนกัดวีา เจตนารมณของ
งานวนัชาตมิอญน้ันกเ็พยีงตองการใหคนมอญไมลมืตวั ไม
ลมืความเปนมอญ ซึง่ไมไดรวมตวัเพือ่ตอตานพมาอยางทีเ่ขา
ใจ

คนไทยเชือ้สายมอญเอง ก็มสิีทธทิีจ่ะแสดงวัฒนธรรม
ประเพณขีองชาตพินัธุ ดงัทีรั่ฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกลาวไวในหมวด ๓  สิทธแิละเสรีภาพของชนชาว
ไทย สวนที ่๑๒ สิทธชิมุชน  มาตราที ่๖๖ “บคุคลซึง่รวมตวักนัเปน
ชมุชนทองถิน่ หรือชมุชนทองถิน่ดัง้เดมิ ยอมมสิีทธอินรัุกษหรือ
ฟนฟปูระเพณ ีภูมปิญญาทองถิน่ ศลิปวัฒนธรรมอันดขีองทองถิน่
และของชาต ิและมสีวนรวมในการจดัการ การบํารุงรักษา และ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชวีภาพอยางสมดลุและยัง่ยนื” จงึไมแปลก
อะไรวา งานวันชาติมอญ หรือ วันรําลึกบรรพบรุุษมอญ จะเปน
จุดเชื่อมโยงระหวางแรงงานมอญจากประเทศพมากับคนไทย

เชื้อสายมอญใหรําลึกถึงความเปนมอญที่มีรวมกัน...แมวาจะ
ตางสัญชาตแิตชาตพินัธุนัน้ไมแตกตาง...

เชิงอรรถ

๑ พิสัณห ปลัดสิงห,  มอญ ชนชาติไรแผนดิน, (กรุงเทพฯ: พิมพท่ีจตุจักร
การพิมพ, ๒๕๒๕), หนา  ๘๔.

๒ สัมภาษณ นายสุนทร ศรีปานเงิน, รองประธานชมรมเยาวชนมอญ
กรุงเทพและประธานพรรคสันนิบาตชนชาติมอญ ( Mon Unity League : MUL ),
๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.

๓ ชมรมเยาวชนมอญกรงุเทพ (Mon Youth Communty : MYC) กอตัง้โดย
คนไทยเช้ือสายมอญในประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๙ ปจจุบันตั้งอยู
๗๗/๒ ถนนจักรพงษ บางลําพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีจิตสํานึกวาชน
ชาติมอญอาจจะตองสูญเผาพันธุไปจากโลกน้ี ท้ังภาษา หนังสือ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ท่ีถือเปนมรดกทางวัฒนธรรม ดังน้ันบุคคลเช้ือสายมอญควรจะตองรักษา
และสืบทอดตอไป

๔ สัมภาษณ นายพิศาล บุญผูก, คนไทยเช้ือสายมอญเกาะเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อดีตประธานชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพคนท่ี ๗ (พ.ศ.
๒๕๓๗-๒๕๔๑),  ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐.

๕ สัมภาษณ นายพิสัณห ปลัดสิงห, คนไทยเช้ือสายมอญ อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุร,ี ๑๕ มกราคม ๒๕๔๙.

๖ สัมภาษณ นายองค บรรจุน, คนไทยเช้ือสายมอญจังหวัดสมุทรสาคร
และประธานชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ, ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.

๗ สัมภาษณ นายสุนทร ศรีปานเงิน, รองประธานชมรมเยาวชนมอญ
กรุงเทพ และประธานพรรคสันนิบาติชนชาติมอญ ( Mon Unity League : MUL ),
๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

๘ องค บรรจุน, ตนทางจากมะละแหมง, (กรงุเทพมหานคร: อัมรนิทรพริ้น
ติ้งกรุป, ๒๕๔๙), หนา ๒๒๕.

๙ สัมภาษณ นายอองซอนโมน, คนมอญจากเมืองมอญ ประเทศพมา,
๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙.

๑๐ สัมภาษณ มอิู, คนมอญจากหมูบานฮะปลาง จังหวัดมะละแหมง เมอืง
มอญ ประเทศพมา, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

เส้ือยืดลายมอญรูปกษัตริยมอญ (พระเจามะนูฮอ)



เสียงรามัญ                            ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑๒ พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๐
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วัดบางหญาแพรก
Í§¤ì ºÃÃ̈Ø¹

 ายในเนือ้ทีก่วา ๔๐ ไร ของวัดบางหญาแพรก ทีอ่ยูตรง
ปลายแมน้ําทาจีนปากอาวไทย มีชื่อเปนภาษามอญวา “เพี่ย
ปาญบ”ี (B.p>cj/I) แปลวาวัดปากอาว และเปนวัดมอญทีส่ราง
โดยชาวไทยเชือ้สายมอญ ซึง่เปนชมุชนมอญเกาแก ตัง้อยูหมูที่
๕ ตําบลบางหญาแพรก อําเภอเมอืง จงัหวัดสมทุรสาคร เมือ่แรก
กอสรางวัดไมมกีารจดบนัทกึประวัตไิว จงึไมปรากฏหลักฐานวา
สรางข้ึนในปใด รวมทั้งไมทราบวาไดรับพระราชทานวิสุงคาม
สีมาตัง้แตเมือ่ใด

ดงัทีก่ลาวแลววาวัดบางหญาแพรกนี ้ไมมหีลักฐานระบุ
เกีย่วกบัระยะเวลาในการสรางวัด มเีพยีงเร่ืองเลาของผูเฒาผูแก
ภายในชมุชน และอดตีเจาอาวาสเลากนัสืบมาวา สรางข้ึนเมือ่
ประมาณตนสมยักรุงรัตนโกสินทร อายปุระมาณ ๑๗๗ ป เนือ่ง
จากเปนวัดของชาวมอญดัง้เดมิ จงึมรูีปหงสเปนสัญลักษณภาย
ในบริเวณวัด รวมทัง้มรูีปแบบสถาปตยกรรมทัง้เกาแกดัง้เดมิและ
สถาปตยกรรมทีส่รางข้ึนใหมในศลิปะแบบมอญจาํนวนมาก เชน
กฏิุสงฆ เจดยี เมรุ และศาลาเกบ็ศพ โดยรอบบริเวณวัดเปนหมู
บานของชาวมอญ เจาอาวาสวัดสวนมากจงึเปนชาวมอญ รวมทัง้
พระครูอุทยัธรรมสาคร (พระอาจารยมาลัย) เจาอาวาสรูปปจจบุนั
ดวย ซึง่ทานมพีืน้เพเปนชาวมอญบานบางกระดี ่เขตบางขุนเทยีน
กรุงเทพมหานคร ลําดบัเจาอาวาสปกครองวัดตามลําดบั มดีงันี้

รูปที ่๑ พระอาจารยเฒา
รูปที ่๒ พระอาจารยแยะ
รูปที ่๓ พระอุปชฌายลาย
รูปที ่๔ พระอธกิารสาคร
รูปที ่๕ พระครูสาครอรรถโกวิท (จํานงค ปณุณริโก ป.ธ.

๓)
รูปที ่๖ พระครูอุทยัธรรมสาคร (พระอาจารยมาลัย) เจา

คณะตําบลทาฉลอม

กลาวกนัวาแตเดมิวัดบางหญาแพรกนี ้เปนแหลงเทศนา
สอนญาตโิยมทีเ่ปนทีเ่ล่ือมใสศรัทธา และเปนทีจ่ารึกพระอภิธรรม
เจด็คมัภีรดวยอักขระมอญลงบนใบลาน ทกุวันข้ึน ๑๕ ค่ํา จะมี
เจาอาวาสวัดมอญในเขตจงัหวัดสมทุรสาครมาประชมุพรอมกนั
เพือ่ชําระตรวจทานหนงัสือเกาใหถกูตอง และจารึกลงบนใบลาน
เปนประจาํทกุป เพิง่จะงดเวนไปเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๐

วัดบางหญาแพรกมเีจาอาวาสปกครองสืบตอกนัมาหลาย
รูป โดยเฉพาะพระอุปชฌายลาย ซึ่งเปนเจาอาวาสรูปที ่๒ มี
สาธชุนนบัถอืศรัทธาเปนอยางมาก จงึสามารถสรางวัดไดรุงเรือง
มัน่คง แตสวนมากการกอสรางในระยะเวลานัน้ ไมมกีารออกแบบ
วางผังที่ดนีกั เนือ่งจากเนือ้ทีวั่ดยงัมนีอย รวมทัง้ส่ิงกอสรางใน

ภ

โบสถไมสักเกา อายุราว ๑๗๗ ป วัดบางหญาแพรก

เมรุศิลปะแบบมอญประยุกต วัดบางหญาแพรก
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ระยะเวลานัน้ลวนกอสรางดวยไม จงึผุพงัลงตามกาลเวลา ถงึแม
วาเจาอาวาสรูปหลังๆ จะพยายามซอมแซมตอเติมแลวก็ตาม
กระทั่งเมื่อพระครูอุทัยธรรมสาคร (พระอาจารยมาลัย) รับ
ตําแหนงเจาอาวาส ซึง่เปนเจาอาวาสรูปปจจบุนั ไดมกีารพฒันา
โดยการวางผังวัดใหมทัง้หมด ยายกฏิุใหมใหเปนระเบยีบ รวมทัง้
ยายทําเลทีต่ัง้วัดออกใหไกลจากริมปากแมน้ําทาจนี เพือ่หนภัีย
ธรรมชาต ิจากการกดัเซาะของน้าํริมตล่ิง บริเวณดานหนาวัดใน
ปจจุบนัจึงมบีริเวณกวางขวาง เปนการปรับภูมทิัศนใหตวัวัดมี
ความสงางาม ปลูกตนไมใหความรมร่ืนทัว่บริเวณวัดดงัทีเ่ปนอยู
ในปจจบุนั ทัง้นีส่ิ้งกอสรางในยคุปจจบุนัสวนใหญปลูกสรางดวย
คอนกรีตเสริมเหล็กและกออิฐถือปูน เพื่อความคงทนถาวร
ประกอบกบัไมในยคุปจจบุนันัน้หายากและมรีาคาแพง

อาณาเขตของวัดบางหญาแพรกดานทศิเหนอื ทศิใต ทศิ
ตะวันตก ติดตอกับที่ดินของประชาชน สวนทิศตะวันออกติด
แมน้าํทาจนี มลีานคอนกรีตเสริมเหล็กเปนเขตหนาวัด ทางวัดได
มกีารสรางถนน เพือ่ไดใชในการคมนาคมไวโดยรอบ

พระอาจารยมาลัย ไดจดัสรรเนือ้ทีวั่ดกวา ๔๐ ไร มอบให
ทางราชการหลายแปลง ไดแก โรงเรียนวัดบางหญาแพรก
(ปจจบุนัขยายถงึชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓) สถานอีนามยัตาํบลบาง
หญาแพรก มอบเนื้อทีริ่มแมน้ําบางสวนใหแกทางราชการเพื่อ
สรางเปนทาเทยีบเรือประมง พรอมกนันีย้งัมอบทีด่นิสําหรับสราง
ศาลเจาแมปากคลอง (เจาแมอาเนีย้) ตามศรัทธาของประชาชน
ในชมุชนซึง่ลวนมอีาชพีดานการประมง นบัวาพระอาจารยมาลัย
เปนผูทีม่วิีสัยทศันกวางไกล มองเหน็ประโยชนทีจ่ะเกดิแกชมุชน
บางหญาแพรกอยางแทจริง ส่ิงทีท่านมอบใหจงึเปนสาธารณะ
ประโยชนของประชาชนทกุระดบัชัน้ตลอดมา

ส่ิงหนึง่ทีพ่ระอาจารยมาลัยนกึถงึ และสํานึกอยูตลอด
เวลา นัน่คอื เชือ้สายมอญทีม่อียูในตวัของทาน ทานรักความเปน
มอญ ทานรักคนมอญ โดยไมแบงแยกวาเปนคนมอญเมอืงไหน
สัญชาตไิทยหรือสัญชาตพิมา เพราะทานถอืเปนคนมอญเฉกเชน
เดยีวกนั สืบเชือ้สายเดยีวกนั นบัถอืศาสนาพทุธ และพดูภาษา
เดยีวกนั ในขณะทีใ่ครหลายคนรังเกยีจ “แรงงานตางดาวชาว
พมา” หรือแมแตจะรูวาในบรรดาเขาเหลานัน้สวนใหญเปนคน
มอญ แตมาจากประเทศพมา กย็งัไมรูสึกสงสารและเหน็ใจ ไมมี
คําถามดวยซ้าํไปวา “ทําไม” เพราะเหตใุดเขาจงึตองจากบานทิง้
เมอืงมา เพยีงเพือ่...ใหคนในบานเมอืงอ่ืนโขกสับ หวัเราะขบขันใน
รูปพรรณทีด่ไูรการศกึษา สถานะต่าํชัน้ สําเนยีงภาษาแปรงห ูการ
กนิอยูที ่“ไมเหมอืนเรา” เทานัน้เองหรือ....?

พระอาจารยมาลัยเปดรับคนมอญ ทั้งมอญเมืองไทย
และคนมอญทีม่าจากเมอืงมอญ (ประเทศพมา) ทัง้ใหงานทํา ให

ทีพ่กัพงิ เปดศนูยการเรียนรูใหแกลูกหลานแรงงานมอญ เพือ่เดก็ๆ
จะไดไมโง เดก็ๆ จะไดรูภาษาไทย รูภาษาอังกฤษ และรูภาษา
มอญ นาฏศลิปมอญ เพือ่จะไดไมลืมรากเหงาของตวั ยามหนา
เทศกาล พระอาจารยมาลัยยงัไดสนบัสนนุใหมกีารจดังานตาม
ประเพณขีองคนมอญ เพือ่เปดโอกาสใหคนมอญเหลานัน้ไดพบ
ปะสังสรรค ทําบญุสุนทาน ผอนคลายจากการทํางานหนกั และ
คลายความคดิถงึมาตภูุม ิส่ิงทีพ่ระอาจารยมาลัยปฏิบตัเิหลานีดู้
เหมอืนจะสวนทางกับมมุมองของหนวยงานราชการ ที่มองคน
เหลานีเ้ปนแคเพยีง “แรงงานเถือ่น” ไมควรจะไดรับส่ิงทีด่ีๆ  ในชวิีต
แมเพยีงแคชัว่ขณะยามกต็าม บอยคร้ังทีเ่จาหนาทีจ่บัตามองและ
สอบถามอยาง “เอาจริงเอาจงั” กบัพระอาจารยมาลัย

คําถามที่ผูเขียนกลาถาม ดวยเพราะรูจักทานมานาน
แลว นัน่คอื “...อาจารยไมกลัวหรือครับ...” ผูเขียนไดรับคําตอบ
นีว้า

“...เขากม็อญ เรากม็อญ เปนคนเหมอืนเรา เราอยู
กบัวดั มท่ีีอยู มงีานใหทํา มอีาหารเหลอืกนบาตร เขาหนี
รอนมาพึง่เยน็ ใครๆ กรั็งแก ใครๆ กรั็งเกยีจ ถาเราไมชวย
แลวใครจะชวย...”

คนมอญเมืองมอญ (ประเทศพมา) นิยมนําบุตรหลานเกิดใหมมาให
พระอาจารยมาลัย ต้ังช่ือ รับขวัญ และรักษาโรคดวยสมุนไพร
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ด วยสายใยของชาติ พั นธุ
แ ล ะ ค ว า ม เ ป น ม นุ ษ ย

 หตกุารณทีห่นงัสือพมิพฉบบัหนึง่ลงบทความเกีย่วกบั
แรงงานตางชาตทิีม่หาชยั โดยเฉพาะอยางยิง่ แรงงานทีม่าจาก
ประเทศพมา วาแรงงานเหลานีจ้ะเขามายดึครองพืน้ที ่รวมทัง้คํา
ส่ังของผูวาราชการจงัหวัดสมทุรสาคร ทีห่ามมใิหแรงงานเหลานี้
จดักจิกรรมทางวัฒนธรรม เพราะเกรงวาจะเปนภัยตอความมัน่
คงของชาติ

ส่ิงทีส่ื่อมวลชนและเจาหนาทีรั่บ ผูซึง่อางวา “รักชาต”ิ แต
เปนการรักชาตแิบบ “มองไมเห็นความเปนมนุษย” และไดสง
ผลสะเทือนอยางกวางขวางตอความรูสึกนึกคิดของคน โดย
เฉพาะอยางยิง่ ตอคนไทยเชือ้สายมอญในมหาชยั ทีม่คีวามเกีย่ว
โยงสัมพนัธกบัแรงงานมอญยายถิน่ทีม่าจากพมา

ความเกีย่วโยงสัมพนัธระหวางคนไทยเชือ้สายมอญใน
มหาชยั กบัคนมอญยายถิน่ทีม่าจากประเทศพมาไดเกดิข้ึนมา
เนิน่นาน ดงัคําพดูของ “พระครูปลัดโนรา อภิวโร” เจาอาวาสวัด

ศริิมงคล แหงตาํบลบานเกาะ อําเภอเมอืง จงัหวัดสมทุรสาคร ผูซึง่
เปนคนไทยเชือ้สายมอญในพืน้ที ่ทีว่า

“...วัดศิริมงคลนั้นหางไกลจากตลาด หางไกลจากโรง
งานไมเทาไหรนกั คนมอญกม็าหลบล้ี กม็าหลบกอนทีจ่ะเขาโรง
งาน หลบอยูทีวั่ดนี ้ประกอบกบัหลวงพอเกาทานเมตตาตอคน
มอญ เพราะทานรูเร่ืองคนมอญดี เพราะวาหลวงพอกเ็ปนคน
มอญ แตเปนคนมอญไทยรามญั ทีนีพ้อคนมอญพมาเขามาอยู
แลว หลวงพอกใ็หความอุปการะ หงุขาวใหกนิบาง พาไปหลบ
ตํารวจบาง สมยักอนทางดานหนาวัดทีต่ดิกบัแมน้ําทาจนี สวน
ทางดานหลังเปนสวนพทุรา หลวงพอกใ็หคนขับรถไปหลบ... เขา
ไมลืมบญุคณุทีไ่ดกนิขาว ไดทีอ่ยูอาศยั เขากเ็ลยมาตอๆ กนัเร่ือย
หมูทางบานเขากรู็กนัแลวบอกตอๆ กนัไป แลวกอี็กอยางหนึง่ทีน่ี่
กม็พีระมอญพมาดวย...” *

ทกุวันนี ้พระครูปลัดโนราและวัดศริิมงคล กย็งัมคีวาม
สัมพนัธอยางแนบแนนกบัคนมอญยายถิน่ ดงัเชนการทีค่นมอญ
ยายถิน่จะเขามาทาํบญุทีวั่ดทกุวันพระและวันสําคญัทางศาสนา
และการทีม่พีระมอญจากเมอืงมอญจาํพรรษาอยูนัน้ กไ็ดทําให
คนมอญยายถิ่นไดเขามาขอความชวยเหลือในเร่ืองตางๆ อาทิ
การรักษาโรคตามแบบโบราณ การสะเดาะเคราะห ฯลฯ นอก
จากนี ้ดวยความชวยเหลือของพระครูปลัดโนรา วัดศริิมงคล จงึ
ถกูใชเปนสถานทีท่ีค่นมอญยายถิน่จดังาน “วันชาตมิอญ” หรือ
“วันรําลึกบรรพบรุุษมอญ” มาตัง้แตป ๒๕๔๘ โดยทีง่านดงักลาว
ก็คือพื้นที่ของการธํารงความเปนชาติพนัธุมอญ ผานการสดุดี
วีรชนมอญและการแสดงทางวัฒนธรรม

นอกจากพระครูปลัดโนราแลวนัน้ ยงัม ี“หลวงพอมาลัย”
เจาอาวาส “วัดบางหญาแพรก” ตําบลบางหญาแพรก อําเภอ
เมอืง จงัหวัดสมทุรสาคร อีกทานหนึง่ ทีช่วยเกือ้หนนุใหคนมอญ
ยายถิน่ไดธาํรงความเปนชาตพินัธุของตน หลวงพอมาลัยเปนคน
ไทยเชือ้สายมอญบานบางกระดี ่เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพฯ ทาน

เ

พระครูปลัดโนรา อภิวโร เจาอาวสาวัดศิริมงคล

วัดศิรมิงคล (สังเกตดุานลางซายของภาพ พบชาวมอญในชดุประจาํ
ชาต ิเขาออกวดัอยูตลอดเวลา                เนือ่งจากวัดเปนสถานที่
เดยีว ทีพ่วกเขามกัใชเปนที ่                    ผอนคลายจากงานหนัก
ทําบญุ ตรวจดดูวงชะตา                         รกัษาโรคดวยสมนุไพร
จากพระภิกษมุอญ
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ไดรับนมินตใหมาเปนเจาอาวาสวัดบางหญาแพรกเมือ่หลายสิบ
ปกอน ดงันัน้ ทานจึงเปนอีกผูหนึง่ทีเ่ขาใจความเปนไปของคน
มอญยายถิ่นทีม่หาชยั บทบาทสําคญัของทานที่มตีอคนมอญ
ยายถิ่นก็คือ การอนุญาตใหใชสถานที่วัดเปนที่ตั้งของ “ศูนย
พฒันาภูมปิญญามอญ” โดยทีแ่นวคิดของการจัดตั้งศนูยดัง
กลาวกค็อื

“...เพือ่รักษาวัฒนธรรมดัง้เดมิและรักษาภาษามอญให
มอียู และเพือ่ใหชาวมอญไมหมดไปในโลกนี ้เมือ่เราเกดิมาเปน
คนมอญ เรากอ็ยากใหเดก็มอญไดภูมใิจในความเปนชนชาตขิอง
เขา เพราะวาคนเราเกดิเปนมอญนีม้นักม็คีวามนอยใจ ในเมือ่เขา

ไมมกีารศกึษา เขากจ็ะไมรูประวัตศิาสตรของมอญ ไมรูวาเผาพนัธุ
เปนอยางไร เขาจะนอยใจ... คนไทยทําไมถงึไมหมดไปกเ็พราะ
ภาษาไทย ภาษานั้นสําคัญมาก... จะรักษาประเทศใหอยูได
ภาษาและวัฒนธรรมตองคงอยู...” **

นอกจากจะสอนภาษา ประวัตศิาสตร และวัฒนธรรม
มอญแลว ศนูยพฒันาภูมปิญญามอญ ยงัสอนภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ และคณติศาสตร เพือ่ใหลูกหลานมอญสามารถดาํรงชวิีต
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอีกดวย และดวยบทบาทของหลวงพอ
มาลัยในการเปนผูอุปถมัภ ศนูยพฒันาภูมปิญญามอญ เชนนีเ้อง
ทีท่าํใหคนมอญยายถิน่มคีวามเคารพศรัทธาตอทาน ดงัจะเหน็ได
จากการทีใ่นหองเชาของคนมอญยายถิน่จํานวนมาก มรูีปภาพ
ของทานอยูบนหิง้บูชารวมกบัภาพของสถานที่และบุคคลที่คน
มอญเคารพ ดงัเชน ภาพพระธาตตุางๆ ภาพพระพทุธรูปทีสํ่าคญั
ภาพกษตัริยมอญในอดตี ภาพพระยาเจง รวมทัง้พระบรมฉายา
ลักษณของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุ
วงศ เปนตน

หากมองจากสายตาคนนอกโดยเฉพาะอยางยิง่จากสาย
ตาของรัฐไทย บทบาทของ หลวงพอมาลัย และ พระครูปลัดโนรา
ทีม่ตีอคนมอญยายถิน่ กอ็าจทําใหเกดิคําถามทีว่า เพราะเหตใุด
พระทั้งสองรูปจึงใหความชวยเหลือและดูแลคนที่ลักลอบเขา
เมอืงอยางผิดกฎหมาย แตหากมองดวยสายตาของมนษุยดวย
กนักจ็ะพบวา แรงงานมอญทีเ่ขามานัน้ ลวนถกูผลักจากชมุชนดัง้
เดมิของตนดวยความเดอืดรอนทัง้ในทางเศรษฐกจิและการเมอืง
การใหความชวยเหลือดแูลผูทีเ่ดอืดรอนเชนนี ้กค็อืหนาทีห่นึง่ที่
มนษุยพงึมตีอกนัมใิชหรือ  และเมือ่มองดวยสายตาของความ
เปนชาตพินัธุ ส่ิงที ่พระครูปลัดโนรา และ หลวงพอมาลัย กระทาํ
ตอคนมอญยายถิน่นัน้ ลวนเกดิข้ึนจากสายใยของความเปนชาติ
พนัธุ “มอญ” ทีย่ดึโยงกนัอยู ซึง่สายใยของชาตพินัธุและความ
เปนมนษุยนัน้ ลวนอยูเหนอืเสนแดนทีถ่กูขีดข้ึนโดยรัฐ

เชิงอรรถ

* สัมภาษณ พระครูปลัดโนรา อภิวโร เจาอาวาสวัดศิริมงคล ตําบลบานเกาะ
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, อางใน สุกัญญา เบาเนิด. การสรางอัตลักษณของคน
มอญยายถ่ิน: กรณศีกึษาแรงงานขามชาตใินจังหวัดสมทุรสาคร. วทิยานิพนธมานษุย
วิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.

** สมัภาษณ นายจอมอญ ครูประจาํศูนยพัฒนาภูมิปญญามอญ วัดบางหญา
แพรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, อางใน สุกัญญา เบาเนิด. การสรางอัตลักษณ
ของคนมอญยายถ่ิน: กรณศีึกษาแรงงานขามชาตใินจังหวัดสมุทรสาคร. วทิยานิพนธ
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.

ลูกหลานแรงงานมอญ ในศูนยพฒันาภมิูปญญามอญ
วัดบางหญาแพรก

คนมอญเมืองมอญ (ประเทศพมา) นิยมนําบุตรหลานเกิดใหมมาให
พระอาจารยมาลัย ต้ังช่ือ รับขวัญ และรักษาโรคดวยสมุนไพร
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ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
เทศนคาถาพนัวนัออกพรรษา
วัดทุงเข็น สุพรรณบ ุรี
¡องบรรณาธกิาร

 ากการที่ “เสียงรามัญ” ไดไปเยี่ยมเยือนวัดทุงเข็น
ตาํบลทุงคอก อําเภอสองพีน่อง จงัหวัดสุพรรณบรีุ เพือ่เกบ็ขอมลู
ในการจดัทาํเสียงรามญัฉบบั “สุพรรณบรีุมมีอญ” เมือ่หลายเดอืน
กอน กไ็ดทาํใหเราทราบวา วัดทุงเข็นมกีารเทศนคาถาพนัในชวง
เทศกาลออกพรรษาของทกุป และในการเทศนนัน้ กจ็ะมกีารตก
แตงบริเวณวัด ศาลา และธรรมาสน ดวยตนไม ผลไมและธงทวิ
ตามแบบมอญ รวมทัง้ถงึแมคนทีน่ีจ่ะพดูมอญกนัไมไดแลว นอก
จากคนรุนเกาๆ และการเทศนกเ็ทศนเปนภาษาไทย แตทีน่ีก่ย็งัมี
การสวดรับเทศนดวยการสวด “เอวอง...” ถงึแมจะเปนการเขียน
บทสวดรับเทศนสําเนยีงมอญดวยตวัอักษรไทยกต็าม อยางไรก็
ดส่ิีงตางๆเหลานัน้ เปนเคร่ืองบงชีว้า วัดทุงเข็นแหงนี ้ยงัมคีวาม
เปนมอญซอนอยู เราจึงไดเสนอพระอาจารยบุญม ี (พระสมุห
บญุม ีธมมฺสาโร) เจาอาวาสวัดทุงเข็น วาปนีน้าจะมกีารเทศน
มอญสักหนึ่งกณัฑ เพื่อเปนการชวยร้ือฟนความเปนมอญของ
บานทุงเข็นใหกลับมากน็าจะเปนการด ีซึง่พระอาจารยบญุมกี็
เหน็ดวย

ทานทีไ่ดอานเสียงรามญัฉบบั “สุพรรณบรีุมมีอญ” กค็ง
จะทราบแลววา บรรพบรุุษของคนมอญบานทุงเข็นนัน้อพยพมา
จากบานดอนกระเบือ้ง อําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบรีุ เราจงึคดิ
วา หากสามารถนมินตเจาอาวาสวัดดอนกระเบือ้งใหมาเทศน
รวมทัง้ชกัชวนพีน่องชาวดอนกระเบือ้ง ใหมารวมงานทีวั่ดทุงเข็น
กน็าจะดไีมนอย ทัง้นีก้เ็พือ่ทีว่าคนมอญจากทัง้สองแหงซึง่มรีก
รากเดยีวกนัจะไดเชือ่มสัมพนัธกนัอีกคร้ัง แตกเ็ปนทีน่าเสียดาย
ทีพ่ีน่องบานดอนกระเบือ้งไมสามารถมาได เพราะวันทีส่ะดวก
สําหรับวัดทุงเข็นในการจดัเทศนมหาชาตคิอืวันที ่๒๗ ตลุาคม ซึง่
เปนวันทีวั่ดดอนกระเบือ้งกม็งีานเชนกนั

ถึงแมเจาอาวาสวัดดอนกระเบื้องจะไมสามารถมาได
ทัง้ๆ ทีท่านเองกม็คีวามตืน่เตนและสนใจอยูไมนอย แตเรากไ็ดรับ
โอกาสอันดจีาก “พระปลัดอุน สิริภทโฺท” เจาอาวาสวัดมวง ตาํบล
บานมวง อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบรีุ ทีรั่บนมินตมาเทศนใน
กณัฑวนประเวศ รวมทัง้พีน่องจากบานโปง-โพธาราม-ราชบรีุ นํา
โดย อาจารยอําไพ มฆัมาน และ อาจารยโสภณ นไิชยโยค อีก
ประมาณ ๕๐ คน ยนิดทีีจ่ะมารวมงานทีวั่ดทุงเข็น

การจดัเทศนภาษามอญและการมาเยอืนของพีน่องมอญ
จากราชบรีุในคร้ังนี ้มไิดจบลงเพยีงแคเทศนจบเทานัน้ เหตกุารณ
นีไ้ดทําใหความรูสึกถงึความเปนมอญ ของพีน่องชาวทุงเข็นได
ฟนคนืกลับมาอีกคร้ัง ดงัเชนการไดฟงเทศนเปนภาษามอญ ได
ทําใหคุณยายสําเนยีง ซึง่เปนคนรุนเกาของบานทุงเข็นทีย่งัพดู
ภาษามอญอยู พดูออกมาดวยความสุขใจวา “เทศนเพราะเหลือ
เกนิ” รวมทัง้พีน่องมอญของทัง้สองแหงทีห่ลายคนไมเคยพบกนั
มากอน บางคนเพยีงแตเคยไดยนิเร่ืองเลาจากพอแมปูยาตายาย
เทานัน้ วาตนมเีครือญาตอิยูทีร่าชบรีุ เหตกุารณในวันนัน้ไดสราง
สายสัมพนัธของความเปนมอญข้ึนระหวางกนั พระอาจารยบญุมี
ทีต่ัง้ใจจะใหมกีารสอนภาษามอญข้ึนทีทุ่งเข็น กม็โีอกาสไดพบกบั
อาจารยอําไพ มฆัมาน อดตีประธานชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ
ผูซึ่งเปนนักวิจัย ที่กําลังพัฒนาหลักสูตรภาษามอญรวมกับ
สถาบนัวิจยัภาษาและวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหดิล เพือ่นํา
เขาสูระบบโรงเรียน  และจะไดมกีารประสานงานเกือ้หนนุกนั เพือ่
ใหมหีลักสูตรภาษามอญทีทุ่งเข็นในวันขางหนา

กอนจะลาจากกนั พระอาจารยบญุมกีไ็ดแจกของทีร่ะลึก
รูปหงส ทีวั่ดทุงเข็นสรางข้ึนใหแกพีน่องจากราชบรีุทกุๆ คน และ
หงสจากวัดทุงเข็น สุพรรณบรีุ ทีใ่นวันนีไ้ดมโีอกาสบนิกลับไปยงั
ราชบรีุ กจ็ะเปนดัง่สัญลักษณของสายสัมพนัธของคนมอญจาก
ทัง้สองแหงทีไ่ดเร่ิมกอรางข้ึนแลว...

จ

บรรยากาศการเทศนมหาชาติ วัดทุงเข็น
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โลงมอญ (อะลาบ็อก)
 วัสดคีรับทานผูอานทกุทาน ฉบบันีข้อนําเสนอเร่ืองศลิป

พืน้บานในการทาํโลงมอญ (อะลาบอก) ของชมุชนมอญพระประ
แดง จงัหวัดสมทุรปราการ

ความเปนมา ชาวมอญเปนชนชาตหินึง่ทีม่คีวามเจริญ
รุงเรืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีวัฒนธรรมที่เปน
อัตลักษณของตนเอง และยงัเผยแพรวัฒนธรรมของตนไปสูชน
ชาติทีอ่ยูใกลเคยีง ประเพณทีีเ่ปนอัตลักษณของชาวมอญมรูีป
แบบเฉพาะตน ซึง่ลวนมรีากฐานมาจากความเชือ่เร่ืองผีและพทุธ
ศาสนา

ประเพณหีนึง่ทีสํ่าคญัสําหรับวิถชีวิีตชาวมอญคอื ประ
เพณกีารทาํศพ  ซึง่แสดงอัตลักษณของชนชาตมิอญไดอยางเดน
ชดัคอื โลงมอญ (อะลาบอก) คอืโลงศพทีใ่ชในการบรรจศุพของ
ชาวมอญ ประดิษฐข้ึนดวยภูมิปญญาและแสดงออกถึงศิลป
วัฒนธรรมทีป่ระณตีงดงาม

ประวตัคิวามเปนมาของโลงมอญ เร่ืองราวของโลง
มอญนัน้ ไดอิงมาจากเร่ืองราวทางพทุธศาสนาในตอนทีพ่ระเจา
มลัละกษตัริย ไดสรางโลงเพือ่ใชถวายพระเพลิงองคพระสัมมา
สัมพทุธเจา กบัยงัมทีีม่าจากการพระราชทานเพลิงศพพทุธบดิา
ขององคพระสัมมาสัมพทุธเจา โดยยงัปรากฏอยูใน ภาพวาดพทุธ
ประวัตทิีวั่งสวนผักกาดตอนถวายพระเพลิงพระเพลิงพระพทุธเจา
อีกดวย

ชนิดของโลงมอญ ลักษณะของโลงมอญโดยทั่วไป
แลว สามารถแบงออกได ๒ ชนิด คอืโลงมอญน้ําจดื และโลง
มอญน้ําเค็ม ซึ่งเรียกตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของชุมชน
มอญในพืน้ทีน่ัน้ๆ แตถาเรียกกันตามสกลุชาง กเ็รียกกนัวา โลง
สกลุชางปากลดั และโลงสกลุชางสมทุรสาคร ลักษณะโดย
ทัว่ไปของโลงมอญ จะมคีวามคลายคลึงกนั อาจมคีวามตางกนั
บางกอ็ยูทีล่ายตกแตงโลงมอญ

โลงมอญสกลุชางปากลดั (พระประแดง) ลักษณะของ
ฝาโลงและตัวโลงมคีวามพอด ีสามารถประกบกนัไดอยางสนทิ
ลักษณะของลวดลายทีต่ดิตวัโลงและฝาโลงไมมากนกั โดยทัว่ไป

แลว ลายของโลงมีประมาณ ๒๐–๓๐ ลาย การทํายอดจะมี
เอกลักษณ เปนรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน ทีต่ัวโลงยงัเจาะชอง
หนาตางและประดบัลวดลายทีเ่รียกโดยทัว่ไปวา ลายขุนแผนเปด
มาน และที่ฐานของโลงจะรองรับดวยตัวพญานาค ทําจากไม
แกะสลักหรือวาดเปนรูปพญานาค

โลงมอญสกุลชางสมุทรสาคร มคีวามแตกตางจาก
โลงมอญสกลุชางปากลัด ทีฝ่าโลงมอญทาํเปน ๒ ชัน้ ทาํลวดลาย
ประดับรอบฝาโลง ลวดลายตกแตงจะมีมากกวาและละเอียด
มาก ลายทีใ่ชในการตดิโลงมปีระมาณ  ๒๐–๕๐ ลายดวยกนั สวน
ยอดนัน้ทาํเปนรูปหกเหล่ียม ทีต่วัโลงมอญไมนยิมเจาะชองหนา
ตาง แตถาทาํการเจาะหนาตาง จะทาํเปนซุมที ่มคีวามคลายคลึง
กบัซุมประตโูบสถ

ขัน้ตอนการทําโลงมอญ การทําโลงมอญนัน้สามารถ
แบงการศกึษาในทีน่ีอ้อกเปน ๔  เร่ืองคอื วัสดอุุปกรณทีใ่ชในการ
ทําโลง การทําและการตกแตงตัวโลง การทําและการตกแตง
ฝาโลง และ การทําตวัยอดครู

๑. วสัดอุุปกรณท่ีใชในการทําโลงมอญ มหีลายชนดิ
ซึง่มลัีกษณะในการใชงาน ดงันี ้คอนหงอน คอนไม กรรไกร เล่ือย
ลันดา มดี (มขีนาดตางๆ ไดแก มดีสําหรับปอกไมระกํา มดีในการ
ตกแตงลาย ซึง่มคีวามคมเปนพเิศษ มดีสําหรับงานทัว่ไป) ดนิสอ
ไมบรรทดั กบไสไม (กบไสไมทีใ่ชในการทําโลงมอญแบงออกเปน
๒ ประเภทคอื กบผิว และ กบบวั ใชไสไมใหเกิดความออนชอย

ส

ปราสาทต้ังศพพระครูปริยัติสุนทร (เขียว) วัดพญาปราบปจจามิตร
พระประแดง พ.ศ. ๒๕๑๗
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สวยงามเปนลักษณะของบวั) ไมบรรทดัแบบ ใชตเีสนแบบใหออก
มามลัีกษณะโคงในดานขางของโลง เคร่ืองมอืตอกลาย ใชตอก
ลายกระดาษ (เคร่ืองมือในการตอกลายมีทั้งเคร่ืองมือตอก
ลายทะลุและไมทะลุ) เคร่ืองมอืในการดนุลาย ใชในการดนุลาย
ใหมคีวามนนูข้ึนเพือ่ความสวยงาม กาว ตะป ู เทป กาว ไมอัด
ขนาด ๐.๕ ซม. ไมระแนง ไมหนา ๔ ไมระกาํ ไมไผ ไมสัก กระดาษ
ลัง สีทาบาน ลวด กระดาษสี กระดาษหนงัสือพมิพ

๒. การทําตวัโลงมอญ กรรมวิธใีนการทาํและประกอบ
โลง แบงไดเปนการประกอบและการตกแตง ซึง่มข้ัีนตอน ดงันี้

-  ตวัโลง ทาํดวยการตเีสนแบงสวนไมอัดจาํนวน ๓ แผน
ออกเปนตวัโลงดานหนาและตวัโลงดานขาง สวนทีน่ํามาใชเปน
ตวัโลงดานหนามกัจะมขีนาดดงันี ้ฐานขนาด ๑๘๕ ซม. สวนปาก
โลง ๒๐๐ ซม. และสูง ๑๑๐ ซม. ตวัโลงดานขางมกัจะมขีนาด
ดงันี ้ ฐาน ๓๐ ซม. ปากโลง ๕๕  ซม. ความสูง  ๑๑๐  ซม.

-  ตดัแบบตวัโลง ดานหนา-หลัง และดานขางทัง้สองขาง
ตามแบบทีไ่ดกาํหนด

-  ฐานยดึตวัโลงดานใน ใชไมระแนงขนาด ๑๗๕ ซม.
จํานวน ๔ แผน และขนาด ๒๘ ซม. จํานวน ๙ แผน

-  บวัโลง กําหนดขนาดไมหนาส่ี ยาว ๒๐๕ ซม. จํานวน
๒ แผน และขนาดกวาง ๖๕ ซม. จํานวน ๒ แผน ใชกบไสไมหนา
ทําบวั ตดัตามขนาดทีก่าํหนด

-  ลูกตัง้  ใชไมสัก ตดัยาว ๗ ซม. จํานวน ๒๘ ทอน
-  การประกอบโลง  ทําตามข้ันตอนดงันี้
๑) นําลูกตัง้ตอกตดิกบัไมอัดฝาดานขางตวัโลง ขางละ

๒ แถวๆ ละ ๗ ลูก และประกอบไมฝาดานหนา-หลัง เปนตวัโลง
๒) ฐานยดึโครงโลง นําไมระแนงขนาด ๑๗๕ ซม. ตอก

ทีต่วัโลงดานหนา-หลัง โดยวางไมระแนงใหหางจากฐานโลง ๕
ซม. ยดึโครงโลง นําไมระแนงขนาด ๒๘ ซม. จํานวน ๔ ทอน วาง
ระหวางไมฐานยดึโครงโลง ใหมรีะยะหางชวงละ ๒๕ ซม. และ
ตอกยดึกบัโครงโลง

๓) ฐานรองรับตะแกรงรองศพ นําไมระแนงขนาด ๑๗๕
ซม. ตอกทีต่วัโลงดานหนา-หลัง โดยหางจากฐานยดึโครงโลง ๑๕
ซม. โดยประมาณ นําไมระแนงขนาด ๒๘ ซม. จํานวน ๕ ทอน
โดยกาํหนดใหไมระแนงอันที ่๑ และอันที ่๕ หางจากดานขางโลง
๒๐ ซม. สวนอันที ่๒, ๓ และ ๔ มชีวงหางระหวางกนัชวงละ ๔๐
ซม. และตอกยดึกบัโครงโลง

๔)  ประกอบบวัโลง นําไมบวัตดัมมุ ๔๕ องศา ทีม่มุของ
ไมบวัทัง้ ๔ ทอน ทาํการตอกยดึกบัโครงโลงสวนปากโลง เร่ิมจาก
ดานหนา-หลังกอน

๕) ทาสีภายในตวัโลง โดยทาทบั ๒ คร้ัง

๓. การตกแตงตวัโลงมอญ ข้ันตอนในการตกแตงโลง
ใหสวยงาม ทําตามข้ันตอน ดงันี้

-  รางเสนเพือ่วางลายประกอบ ทีส่วนตางๆ ของโลง เชน
ประกอบดวย วางลายบวัหงายคัน่ดวยคิว้ ลายเมด็ขนนุ คัน่ดวย
คิว้ วางลายลูกขนาบนอก คัน่ดวยคิว้ วางลายพืน้ คัน่ดวยคิว้ ฯลฯ
ซึง่ข้ึนอยูกบัสกลุชางและการออกแบบของชางแตละคน ดงัราย
ละเอียดตอไปนี้

-  ตอกลายบนกระดาษอังกฤษ
-  สอดสีกระดาษ การสอดสีกระดาษใหนําแบบลายทา

กาวทีด่านหลัง แปะลงบนกระดาษทีม่คีูสีรับกนั เพือ่ความสวย
งามตามทีช่างไดกําหนดไว

-  การตดิเมด็ เพือ่การตกแตงลายใหเกดิความสวยงาม
คอืการตดิกระดาษสีใหตดักบักระดาษลาย โดยการนาํกระดาษสี
มาเยบ็เปนปก ใชตุดตูเจาะรู จะไดกระดาษกลมๆ นําลายทีต่อง
การติดเมด็ทากาวในสวนที่ตองการ และตดิเมด็ทบัไป สําหรับ
ลายตกแตงโลง ลายสวนใหญของสกลุชางพระประแดงมหีลาย
ลาย ประกอบดวย ลายบวัหงาย ลายเมด็ขนนุ (ลายเข็มขัด) ลาย
ขอบโลง (ลูกขนาบนอก) ลายหนากระดาน ลายขอบหนาตาง
หรือลายลูกขนาบในลายคิว้ ลายยอดซุม ลายมาน ลายฐานซุม
ลายกงจกัรใหญ ลายกงจกัรเล็ก ลายประดบัจัว่ ลายกระจงั ลาย
ชายหลังคา ลายประดบัฝาโลง ลายฉัตร

โลงมอญ วัดแค พระประแดง
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-  ติดลายตกแตงบนตัวโลง ลายที่นํามาติดในตัวโลง
ประกอบดวย

๑) ตดิลายเมด็ขนนุหรือลายเข็มขัด ทีต่าํแหนงต่าํกวาบวั
โลง ๑ ซม. ตดิลายรอบทัง้ ๔ ดาน

๒)  ตดิลายขอบโลงหรือลูกขนาบนอก ต่ํากวาลายเมด็
ขนนุลงมา ๑ ซม.

๓) ติดกระดาษสีเพื่อทําเปนสีพื้น ใหหางจากลายลูก
ขนาบนอก ๑ ซม. การเลือกสีทีจ่ะใช ดจูากเพศผูตาย ไดแก ผูชาย
จะใชสีเขม เชน ดํา น้ําเงนิ เขียวแก เพือ่ใหดนูาเกรงขาม สวน
ผูหญงิจะใชสีออน เชน ขาว บานเยน็ เหลือง เพือ่ใหดอูอนหวาน

๔) ตดิลายกงจกัร ลงบนมมุของพืน้โลงในทกุๆ ดาน และ
ทกุๆ มมุ รวมทัง้ส้ิน ๑๖ มมุ แบงเปนดานบน-ลาง และดานหนา-
หลัง

๕) ตดิลายขอบหนาตางนอกดานหนา-หลัง หางจากคิว้
๑ ซม. ดานหนา-หลังของโลง เวนชองสําหรับทาํหนาตาง ดานละ
๓ บานและดานขางอีกดานละ ๑ บาน

๖) ตดิลายบวัทีบ่วัโลงโดยรอบ
๗) ตดิลายขอบหนาตางใน หางจากขอบหนาตางนอก

๑ ซม. ทกุบาน
๘) เจาะชองหนาตางดวยเล่ือย รวมทัง้หมด ๘ ชอง ดาน

หนา ๖ ชอง เปนรูปส่ีเหล่ียมพืน้ผามขีนาดกวาง ๗-๗.๕ นิว้ ยาว

๑๔ นิว้ ดานขางเจาะเปนรูปสามเหล่ียมหนาจัว่ควํ่าฐานกวาง ๓
นิว้ ยาว ๑๐ นิว้

๙) ทาํคิว้คัน่ระหวางลายทัง้หมด ตดักระดาษสีทีสี่ตดักนั
ขนาด ๐.๕ ซม. ทากาว แปะลงบนโฟม แหงแลวนาํไปตดิคั่น
ระหวางลาย

๑๐) การทําดอกดุนเปนการตกแตงใหเกิดความสวย
งาม และตําแหนงในการตดิดอกดนุมดีงันี้

-  ตดิลายดอกดนุลงบนลายขอบหนาตางนอกและลาย
ขอบหนาตางใน มข้ัีนตอนดงันี ้ ใชไมระกาํขนาดกวาง ๐.๕ ซม.
ยาว ๑ ซม. ทากาวทัง้ ๒ ดาน ดานหนึง่ตดิกบักึง่กลางของลาย
ขอบหนาตางนอก และในอีกดานหนึง่ทากาว ตดิแวว ๘ เหล่ียม

-  ตดิดอกดนุลงบนสีพืน้ มข้ัีนตอนดงันี ้นําลายดอกดนุ
ทากาวและตดิลงบนสีพืน้ นาํไมระกาํขนาดยาว ๑ ซม. กวาง ๐.๕
ซม. ทากาวทัง้ ๒ ดาน โดยดานหนึง่ตดิกบัลายดอกดนุ และอีก
ดานหนึง่ตดิลายดอกดนุซึง่มขีนาดเล็กกวาดอกดนุทีต่ดิบนสีพืน้
นําไมระกาํขนาด ยาว ๑ ซม. ทากาวทัง้ ๒ ดาน นําไปตดิทีล่าย
ดอกดนุ อีกดานหนึง่ตดิแวว ๘ เหล่ียม

- ดอกดนุทีต่ดิกบัลายกงจกัร นําไมระกาํขนาดยาว ๑
ซม. กวาง ๑.๕ ซม. ทากาว ตดิทีล่ายกงจกัร และอีกดานหนึง่ตดิ
ลายดอกดนุ ดอกกลม และนาํไมระกําขนาดยาว ๑ ซม. กวาง ๑
ซม. ทากาวทัง้ ๒ ดานอีกดานหนึง่มาทากาวที ่๒ ดาน อีกดานหนึง่
ตดิลายดอกดนุ ชัน้ที ่๒ นําไมระกาํขนาด ๐.๕  ซม. ทากาวทัง้ ๒
ดาน อีกดานหนึง่ตดิทีด่อกดนุชัน้ที ่๒ อีกชัน้หนึง่ตดิลายดอกไม

-  ติดแวว การติดแววเพือ่ความสวยงาม โดยจะติดที่
บริเวณดอกดนุ

-  แตงมมุโลงทัง้ ๔ ดาน ดวยตดิไมตะบองทีม่มุโลงทัง้ส่ี
ดาน เพือ่ความเรียบรอยสวยงาม

การทําไมตะบองมข้ัีนตอนดงันี้
๑) นําไมระกํามาเหลาใหกลมและมขีนาด ๑ ซม.
๒) พนัดวยกระดาษสีทีท่ากาวไวดานหนึง่แลว
๓)  นําไปตดิกบัมมุของโลงมอญทัง้ ๔ มมุ
๔)  ใชตะปเูข็มตอกยดึ
เรียนรับใชทานผูอานมาพอสมควรของหนากระดาษ  ซึง่

เร่ืองการทําโลงมอญนีย้งัไมจบในฉบบันี ้แลวคอยมาตดิตามกนั
ตอในฉบบัหนากแ็ลวกนันะครับ สวัสด…ี
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ปู ทอง
 าลคร้ังหนึง่ มสีามภีรรยาคูหนึง่มลูีกสาวชือ่อิน ุ วันหนึง่

สองผัวเมยีไดไปหาปลา และเมือ่สามไีดปลาแตละคร้ัง ภรรยาก็
จะพดูวา

“ใหอินตุวัหนึง่ ใหอินตุวัหนึง่”
หลอนพดูอยางนีท้กุคร้ัง จนในที่สุดสามเีกดิโมโห เอา

ดามสวิงตภีรรยาจนถงึแกความตาย ภรรยาจงึกลายเปนปูทอง
อยูในแมน้าํนัน้

ตอมาชายผูสามแีละลูกสาวของเขากไ็ดไปทาํไรเปนอาชพี
วันหนึง่อินไุดเอาฟกทองในไรไปขายทีบ่านของแมอิเนา แมของ
อิเนากซ็ือ้ฟกทองไว และเอาขาวเปลือกเปนคาฟกทอง แตแทนที่
นางจะเอาขาวเปลือกใสลงในกระจาดเพยีงอยางเดยีว นางกลับ
เอากอนหนิใสลงไปดวย แลวเอาขาวเปลือกกองไวขางบน เมือ่อินุ
จะยกกระจาดข้ึนทนูบนศรีษะจงึยกไมข้ึนเพราะหนกักอนหนิ แม
ของอิเนากไ็มยอมชวย และบอกใหอินรุองเรียกพอของหลอนมา
อินกุร็องเรียกพอ เมือ่พอของอินมุาถงึ แมของอิเนากจ็ดัแจงหา
อาหาร แลวเชญิใหพอของอินกุนิ พอกนิอ่ิมแลวอินกุช็วนพอกลับ
แตแมของอิเนาพดูวา

“ไมไดละ เขากนิขาวกบัฉันแลว ทนีีเ้ขากเ็ปนสามขีองฉัน
แกจะกลับกก็ลับไปคนเดยีวซ ิพอแกไปไมได”

“ฉันกไ็มอยูเหมอืนกนั” พอของอินพุดูข้ึน  “ถาไมมลูีกสาว
ของฉันอยูดวย”

“งัน้กต็กลง” แมของอิเนาพดูข้ึน “ใหอินอุยูดวย”
ดวยเหตนุีท้ัง้หมดกอ็ยูดวยกนั
อินุและอิเนาไดไปเล้ียงควายดวยกนัทุกวัน แตแลววัน

หนึง่ แมของอิเนาไดใหอิเนาอยูบานเพือ่ทอผา ใหอินไุปเล้ียงควาย
เพยีงคนเดยีว ตอนนีแ้มของอินซุึง่ตายไปแลว และกลายเปนป ูได
แลเหน็ลูกสาวเศราโศกไมมคีวามสุข จงึมาปลอบและเอากามหวี
ผมใหลูกสาวทกุๆ วัน

ฝายแมของอิเนาสังเกต เห็นผมของอินุเรียบรอยผิด
ธรรมดา กเ็ฆีย่นตซีกัถาม

“นีแ่กไปสําราญองคอยูทีไ่หน หนอยแน ใหไปเล้ียงควาย
กลับไปนัง่แตงตวัเสียนี”่ แตอินกุไ็มยอมปริปากเลาเร่ืองใหฟง

วันหนึง่แมของอิเนากต็ามอินเุขาไปในปาเฝาคอยดอูยู
ในขณะทีอิ่นกุาํลังเล้ียงควาย นางแมเล้ียงไดแลเหน็ปทูองมาหวี
ผมใหอิน ุนางกค็ดิพยาบาทจะหาทางฆาปทูองเสียจงได นางจงึ
กลับมาบานและแกลงทําเปนปวย เอาขาวเกรียบวางไวใตเส่ือที่
นอน ทกุคร้ังทีพ่ลิกตวัไปมา ขาวเกรียบกจ็ะหกัเสียงดงักรอบแกรบ
และหลอนกจ็ะรองโอดครวญข้ึนวา

“โอย พอเอย กระดกูของฉันหกัหมดแลว มนัล่ันกรอบ
แกรบไปหมด” พอของอินุเชือ่วาหลอนปวยจริง จึงเขาไปเฝาดู
อาการ  หลอนจงึพดูวา

“ไปตามหมอใหทีเ่ถอะ”
แททีจ่ริงนัน้ หลอนไดนดัแนะกบัหมอไวแลว  โดยส่ังวาถา

สามขีองหลอนมาหาละกใ็หบอกวา อาการของโรคจะหายไดกจ็ะ
ตองกินมนัของปทูองเทานัน้ เมื่อพอของอินไุปหาหมอ หมอจงึ
แกลงทําเปนตรวจอาการของแมเล้ียง แลวบอกตามทีแ่มเล้ียงส่ัง
ไว พอของอินเุชือ่กจ็ะไปจบัปทูองมาให

อินุ ไดยินวาเขาจะเอาปูทองมาฆากินก็รีบไปบอกแม
ของหลอน “ระวังตวัไวหนอยนะแม เขาจะมาจบัแมไป ถาเขามาที่
ริมฝงกห็นไีปอยูเสียกลางแมน้าํ ถาเขาออกมากลางแมน้าํกห็ลบ
เขาไปอยูเสียริมฝง

ปไูดหลบเล่ียงตามคําบอกของอินอุยู เชนนีห้ลายวัน พอ
ของอินกุย็งัจบัปไูมได แมเล้ียงของอินจุงึพาลหาเร่ืองกบัอิน ุและ
ใชใหอินไุปจบัปทูองมาใหหลอน แตถงึแมวาอินจุะไปจบัปทูกุๆ วัน
อินกุไ็มไดปกูลับมาบาน ในทีสุ่ดปกูแ็ลเหน็ลูกสาวโศกเศรา จงึพดู
วา “จบัแมไปเถอะ ลูกจะไดหมดทกุขทรมาน และแมจะไดหมด
กรรมทีจ่ะเปนปตูอไป ปลอยใหเขาทาํตามแตเขาปรารถนาเถดิ”

เมือ่ปพูดูเชนนัน้หลายคร้ังหลายหน  อินกุจ็าํใจจบัปกูลับ
ไปบาน แมเล้ียงจึงส่ังใหอินตุมน้ําเอาปูลงตม อินุจําใจทําตาม
คําส่ัง และเมือ่น้ําเร่ิมรอน ปกูพ็ดูข้ึนวา

“ลูกเอย ขาของแมรอนเหลือเกนิ”
อินุไดยินเชนนั้นจึงราไฟเพื่อไมใหรอนมากข้ึน แตแม

เล้ียงแลเหน็เขา จงึตแีละใหใสไฟเขาไปอีก พอน้าํรอนมากข้ึนปกู็
พดูวา “ลูกเอย อกของแมรอนเหลือเกนิ”

อินกุร็าไฟอีก แมเล้ียงเหน็เขากเ็ฆีย่นตใีหใสไฟเขาไปอีก
ปแูลเหน็ลูกถกูตเีชนนัน้กส็งสาร จงึพดูข้ึนวา

“ลูกเอย เมือ่แมตาย จงรวบรวมกระดกูของแมไปฝงไว
ใกลๆ  พระเจดยี”

ก
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เมือ่พดูแลวปกูข็าดใจตาย แมเล้ียงเมือ่เหน็ปสุูกแลวก็

แบงปใูหอินเุอาไปใหเพือ่นบานรวมเจด็บานดวยกนั เมือ่อินเุอาไป
ใหบานไหน อินกุบ็อกบานนัน้วา

“อยาทิง้กระดกู โปรดเกบ็เอาไวใหฉันดวย”
แมเล้ียงกนิเนือ้ปแูลวกเ็อากระดองทิง้ใตถนุ อินจุงึแอบ

เขาไปเกบ็รวบรวมไวในโกศ และไปเกบ็จากทีอ่ื่นๆ มารวมไวดวย
กนั เมือ่ไดครบแลวกเ็อาไปฝงไวใกลๆ  พระเจดยี ตามทีป่ไูดส่ังไว

ไมนานเทาใดนกั ตรงทีไ่ดฝงโกศกระดกูปนูัน้กม็ตีนไทร
ทองข้ึนมาตนหนึง่ และพระเจาแผนดนิไดทรงทราบ จงึมรัีบส่ังให
เสนาบดนีาํทหารไปขุด แตแมวาทหารจะพยายามขุดถอนอยางไร
กไ็มสามารถขยบัเขยือ้นตนไทรทองเอามาได พระเจาแผนดนิจงึ
มรัีบส่ังใหไปตีฆองรองปาวประกาศวา “ใครก็ตามทีส่ามารถขุด
ตนไทรข้ึนมาไดจะไดรางวัล และถาเปนผูหญงิ พระเจาแผนดนิจะ
ทรงสถาปนาใหเปนพระมเหสี”

เมือ่อิน ุไดฟงประกาศเชนนัน้จงึเขาไปเฝาพระเจาแผน
ดนิเพือ่ขอรับอาสา และเมือ่อินไุปถงึตนไทร หลอนจงึใชนิว้เพยีง
สองนิว้เทานัน้ กส็ามารถถอนตนไทรข้ึนมาได อินจุงึนาํตนไทรเขา
ไปเมอืงหลวง และไดนาํไปปลูกไวทีห่นาพระราชวัง สวนอินไุดรับ
สถาปนาข้ึนเปนพระมเหสี

วันหนึง่ แมเล้ียงของอินไุดใหคนมาสงขาวหลอกลวงวา
บดิาของอินปุวย ดงันัน้อินจุงึแตงกายไปทีบ่านของแมเล้ียง เมือ่ไป
ถงึ แมเล้ียงกอ็อกมารับหนาและพดูวา

“อยาเพิง่เขาไปขางในเลย แมเกรงวาพอจะถกูผีอํา ไป
อาบน้าํเสียกอนเถดิ”

อินุเชื่อ และขณะที่กําลังอาบน้ําอยูนั่นเอง แมเล้ียงก็
ขโมยเอาเส้ือผาไป และผลักอินุตกลงไปในบอถงึแกความตาย
และไดกลายเปนนกแกว

แมเล้ียงเมื่อกําจัดอินุไดแลว ก็เอาเส้ือผาและเคร่ือง
ประดบัของอินมุาตบแตงใหอิเนาลูกของตน แลวสงกลับไปในวัง
เมือ่พระเจาแผนดนิทอดพระเนตรเหน็เขากท็รงทกั

“ทําไมผมของเธอจงึหงกิงอเชนนัน้”
“บดิาของหมอมฉันตาย หมอมฉันจึงรองไหและทึง้ผม

ของหมอมฉัน จงึทําใหผมของหมอนฉันหงกิงอ”
“แลวทําไมตาของเธอจงึโปนอยางนัน้ละ”
“หมอมฉันรองไหเมือ่บดิาตายแลวและไดขยีต้ามากไป

จงึทําไหตาบวมโปนออกมา”
“แลวนิว้ของเธอทําไมจงึไดหงกิงออยางนัน้ดวย”
“หมอมฉันรองไหและบดิมอืไปมาจงึทาํใหนิว้งอ”
“เอ แลวทําไมขาของเธอจงึโกงอยางนัน้ละ”
“หมอมฉันฟาดแขงฟาดขาดวยความเสียใจ ขาเลยเสีย”

พระเจาแผนดนิทรงเชือ่อยางงายดาย ดวยเหตนุีอิ้เนาจงึ
ไดตาํแหนงแทนอิน ุและอินไุดกลายเปนนกแกว กบ็นิมาเกาะทีต่น
ไทรทกุๆ วัน และพดูวา

“ผูหญงิทีป่ราศจากความละอายคนหนึง่ ไดนอนอยูใน
ออมกอดของพระเจาแผนดนิ แลวลูกนอยของฉันกน็อนอยูแทบ
เทาของหญงิไรยางอายคนนัน้”

พระเจาแผนดนิไดทรงฟงนกแกวพดู กต็รัสส่ังใหมหาด
เล็กจับนกแกวมาเล้ียง วันหนึ่งขณะที่พระเจาแผนดินเสด็จ
ประพาสนอกพระราชวัง อิเนากฆ็านกแกว แลวแกงกบัน้ําเตา
เมือ่พระเจาแผนดนิเสดจ็กลับมาไมเหน็นกแกว จงึตรัสถามอิเนา
วา นกแกวเปนอะไรไป อิเนากท็ลูวา

“แมวฆานกแกวเสียแลว และหมอมฉันไดแกงกบัน้าํเตา”
เมือ่ทลูเชนนัน้แลว อิเนากน็ําอาหารทีเ่ตรียมไวมาถวาย

พระเจาแผนดนิ แตพระองคไมยอมเสวย ไดเททิง้ไป และตรงทีเ่ท
อาหารนัน้เองไดมตีนน้าํเตาข้ึนมาตนหนึง่ และมผีลเพยีงผลเดยีว
พระเจาแผนดนิไดทรงเกบ็ไวในหบี และในไมชาไมนานกม็หีญงิ
สาวออกมาจากน้าํเตา และหลอนคอือินนุัน่เอง หลอนไดทลูเร่ือง
ราวทีเ่กิดข้ึนตั้งแตตอนตนใหทรงทราบ เมื่อพระองคทรงทราบ
เร่ืองเชนนีแ้ลว จึงตรัสส่ังใหประหารอิเนา แลวทําเปนแบบปลา
จอม ศรีษะของอิเนาเอาวางไวกนไห ขาวางไวตรงกลาง สวนแขน
และมอืวางไวตอนบน เมือ่แมของอิเนามาเยีย่มลูกสาวทีพ่ระราช
วัง พระเจาแผนดนิกไ็ดประทาน “ปลาจอม” ไปให พอไปถงึบาน
นางกส่ั็งใหลูกสาวคนเล็กเอาไปปรุงทาํเปนอาหาร ลูกสาวแลเหน็
เขากพ็ดูวา

“แมจาแม นีเ่หมอืนกบัมอืของพีอิ่เนาจงั”
“แกรูไดอยางไรกนั ลูกสาวของฉันเปนพระมเหสี และนี่

เปนปลาจอมทีพ่ระเจาแผนดนิพระราชทานมา”
แมของอิเนาไดเขาเฝาพระเจาแผนดนิอีก และพระองค

กไ็ดพระราชทาน “ปลาจอม” ทอนขามาให เมือ่ลูกสาวคนเล็กได
เหน็เขากพ็ดูวา

“แมจาแม นีเ่หมอืนกบัขาของพีอิ่เนาจงัละ”
“นงันีจ่ะบาเสียแลว ลูกของขาเปนถงึพระราชนิ ีและนัน่

เปนขาของสัตวอะไรกไ็ด”
ตอมาอีก แมของอิเนากเ็ขาไปในพระราชวัง พระเจาแผน

ดนิกพ็ระราชทาน  “ปลาจอม” ทอนหวัไปให เมือ่นางใหลูกสาว
ปรุงเปนอาหาร ลูกสาวกพ็ดูข้ึนอีกวา

“แมจาแม นีก่เ็หมอืนกบัหวัของพีจ่งัเลย” แมของอิเนา
มองดกูจ็าํไดวาเปนศรีษะของลูกสาว นางจงึเขาไปในวังเพือ่ตอวา
พระเจาแผนดนิ  แตเมือ่เขาไปถงึ พระเจาแผนดนิกท็าํกรรไกรหนบี
หมากหลนลงพืน้ พลางตรัสบอกหลอนวา
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“ชวยหยบิตระไกรสงใหฉันทเีถอะ แลวเราคอยพดูตกลง

กนั”
แมของอิเนากมลงเกบ็ตะไกร พระเจาแผนดนิไดโอกาส

กเ็อาน้าํรอนราดรดหลอน พอถกูน้ํารอนเขากร็องดวยความเจบ็
ปวด พระเจาแผนดนิจงึตรัสวา

“จงกลับไปบาน ปเูส่ือเอาเกลือโปรยแลว กน็อนกล้ิงบน
เส่ือนัน่ แลวจะหายปวดเอง”

แมของอิเนาว่ิงกลับมาบานพลางรองวา
“ลูกของแม ปเูส่ือเอาเกลือโปรยท ปเูส่ือเอาเกลือโปรย

ใหที” ลูกสาวคนเล็กแลเห็นแมว่ิงกลับมาอยางรีบรอน หลอนก็
ออกมายนืทีน่อกชานบาน พลางเตนแลวรองวา

“พีข่องฉันเปนพระมเหสีเอิงเงย ฉันกจ็ะแตงตวัแบบชาว
วังเอิงเงย “

หลอนเตนและรองเพลงพลางว่ิงไปเอาเส่ือมาปแูลวเอา
เกลือโปรยลงบนเส่ือ  พอแมของหลอนมาถงึกล็มตวัลงนอนกล้ิง
เกลือกบนเส่ือและขาดใจตายบนเส่ือนัน่เอง
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mà, d,qucjes.Yp:Y\py[.Y d,g·cjef[·qàÕtjqW.tjp:Y\py[.Y mWYmWYer.cj
mnjpuOgW·d,dM·cjalJbM. TpjkuETpjgHj tcj$·elwjp>lupjlMihj
mWYtcjqWkjmnjpuOt·kuJr´´

ywjekLcjr·cja.mWYq.jpLnjmà, mnjpuO;Õinjl[p:Yar.
epÒ.·epÒwjtcjncjlÐêzkueku.·lÐêqNekW·ekW·r´ r·cjkuEgl.nj
tLpv. ]kÕkj öeq.njwU÷t·mà, ¤¤tJzkutJv,õõ (รูเขารูเรา)
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gl.nj$·gHj×W·cCÕhjm,kuE qM.percj;ÕcjkW.nj qM.percjpuinj\dpj
t·ekW·ekW·r´ qWkjmnjpuOmà, dHjruihjkNkj ]kkjgl.njqWkj
mnjgW·kÈigW·bL,/,mWYm.nj;.·;.·er.cjgHj aYesHjlwjsuitjr´ tJzku
mà,gHjøtJektj tcjncjK[ÕitjtjpLÕitjtj p:YlÐêzku dN.YluE;Õinjl[
dN.YluE}k·cjmCÕihj́ tJv,mà,gHjøtJektjtcjncjlÐêv,dN.YluE;Õinjl[
dN.YluE}k·cjmCÕihjtuY ef[·p,dWnjercje\pcjtmjekN.tj ercje\pcj
aKicjk.l ercje\pcj-.njedqeku.·tcjncj mkLigW·ncjt·gHjr´
ar.luEmWYhW·huJ hW·tJtcjncjmà, tupjkuEm.tjmtjtuYtkjTM.Y
v·cjek.njkW.njt·ewcjdM·cjgHj kuJr´  kemL.njmnj percj;ÕcjkW.nj
mnjelwj tupjtoq.jgHjkuJr´ ywjhuJmà, v,K[Idr.cjpercj;Õcj
kW.njmnjpuOt· quJgiquJedÒwjsuitjD>tj;Õinja.m.nj́ Sg,ar.r.
auiQuJ gW·peÈwjpeÈtjgW·gHj kLÕcj×UkuEpercjducjwnj ddHj;.·kL.er.cj́
hW·ducjwnjtcjebLtjbLnjp:Yzkumà, aKicjluEelwjpeÈwjpeÈtj hW·gW·́
atuicjgl.njhuJkLÕcjlÐêet· tJzkugHjyaja.r´ gW·tJzkugHj
d,ducjwnjzkuebLtjlwjt·gHjkL.er.cj́

kemL.njmnjpuOt·bWYmgLÕicjgHj tupjkuEgl.nj eq·t·huJsdM·cj
lkjpLÕYB.lk[.j mnjpuOhuJlkjpLÕYar.pj tkje\K.hjhj\K,\K,
percjlCtjtcjncjelwjhW·mWY percjef[·buJ \pcjDzkjrupjro
kemL.njelwjhW·mWY percjK[icj/tjhuitjfuEkemL.nj ekL.njkLÕcj
lwjtuY eku.·qWkjeqà.·Skja.gtelwjhW·mWY ywjepÐ.·
/tjkuEgkUv,mtotkjdM·cjt·gHjmà, percjkemL.njmnjpuO kS·cj
ek.njcC.jv,t·elwjhW·esHjr´ Ó$·gHjdHjtcj;Õinjl[p:Yzku
sW·qmÐJmà,p:Yzkumà, dHjtcjncjtJzku mWYtcjkuJr´´

mnjp O ut·g H jv,tLpv.hW·m W Yh. ywjd,qM.njm à,
lv.tjaYmà,gl.nj$·dHjhW·m.nj mnjpuOt·v,elpjlwjliKj
kS·cjqLÕcjcj tLpv.kS·cjqLÕcjcj×W·dM·cjbWYmgLÕicjegLcj huitj×Uzku
kuEzkup·cjtYv,qÒ·hW·gW·tuY hW·ekL.njkemL.njmnj a.yuikjegLcj
ekL.njdM·cjkemL.njv,tNhj ekL.njpLnjelwjhW·buinjbtj/uitjT½,s
viv mcjmWYa.aKuikjkN.viv hW·g·cjekL.njbWYmpuitjqÒÕtj
bl,lwjkuEmNihjekL.nj v·cjrogl.njhuJkLÕcj lÐêet·
lkjpLÕYar.pjtuY fuEkemL.njm·kjkLÕcjelwj gW·kS·cj ar.pjr´
k¦·cj;ÕcjgHjdHjhW·m.njâ

kemL.njluEmWYhW·huJ ywjekL.njluJekL.njluJgLÕicjkuE
alnjmà, mNihjekL.njkuJmNihjbkjlkÒrokuJ \dhtj;Õinjl[esHj
lMÕinjr »$·gHj dHjhuitjkemL.njmnj gW·luJl.jtuY luJl.jpLnj
dHjv·cjpMtjK[·kj guEtuinjmWYK[ÕinjK$ v·cjkuEauitjaes.nj v·cjgW·
;ÕcjmnjTwÌgHjr´ quJhW·/kjqN.·hW·/kj|bY \zkHjesHja. aluEzku
qNhW·d,pluJ́  zkuluJektjektjtjr´ lkÉ[nj$·gHj muelwj
qkjd,gL.Ytcjncj;Õinjl[tNhjhjr ;Õinjl[p:Y v.$jpv.gHj
kL,f:,dM·cjr´ huitjgHjr mikjgW·epÌa·cjzN, ;.·\pmà, tcj;Õinjl[p:Yzku

;.·;.·\p\pgHj ducjektjtYkL. ducjpeÈwjkL.tuYmH gW·kÈigW·epÌ
a·cjzN,;.·\pm.nj zkuyYdM·cj hW·ducjlWImà, aË.qwjluEelwj
lWIhW·m.nj́

huJsuipjkuEpercjpv.tuYmikjgW·Skj eq.cjkÈ,$.
p:Ypercjpv.vivpLnjr´ puOt·d,kL,lwjK[ÕitjK[ÕitjpLÕitjtjgHj
pv.;.·sMtj hW·mWYkuEbNtjb½tjapuicja\K. elH.Yl,to
bWYmel.nj kuEektjmpÐ·kS·cjdM·cjmWYtnj/>tnj tkÒquEek.j
lipjelwjhW·gW· pv.gHjkLÕcj×UtmjRuihjv.$ ́ v.$gHjaDipPÌ
e;·pWmtJ;.·sMtj́ tJ;.·sMtjhuJgHj p>kjpÌ»luEebLtj »luEd,elpj
´ qRupjtuYmà, ¤¤tJ;.·sMtjtuY pWmp>kjpÌebLtjd,elpj gHjehcj
ek.jg,pv.õõr a·cjlwj B.tnjtNhjtNhjt·gHj Say.·
m.tjtcjncj ekcjktjlCtjlwjkWtj tNhjhjt·ehcjr´
/uinjgHjkuJelwj hW·eTkjkuEktjlCtj B.tnjh.ywjqM.njmà,
percjktjlCtjt·gHj dHjhuitjDm·kjgtwjpÐÕinjkuEpv.v.$j
;.·sMtjet·m.njkuJr´ mUhuitjer. huJmà, p:Yar.qàÕtjqW.tj
mmikjkuEmWYmWY gW·tJd,ebLtjgHj d,kLÕcj×UtcjncjtNhjhj d,kLÕcj×U
percjepÒ.·epÒwjncj lv.tjbhuquttNhjhjt·pLnjr´ huitjgHj
rB.elwjd,tuinj bhuquttNhjhjmC,×Up:YB.elwjd,lCtj́

gW·ek.jg,v,tLpv.gHjelwj kÈigW·puicj|pIlwjpv.
;.·eztjgHjtuYpãpÌd,ebLtjelpj atuicjd,ebLtjgHjelwj g·cjef[·
qàÕtjqW.tjehcj ek.jg,tLpv.eTkj}kiÕkjr gW·lwj
tSipj d·kjt.(pIaiSjdI) lJÈ.njdM·cjv,;ÕcjkW.njt·gHj ek.jg,
tLpv. hW·eTkj}kiÕkjr´»$·gHjpuOt·d,tJlwj}kIzHj a×uBo
pv.;.· eztjmWYer.cj´´

lMÕhjywjpuO/tjkN.tjpercj;Õinjl[lÐêgkUpuO mu×W·kuJ
er. ywjqM.njkLÕcjmà,qHjel.Yel.Y muelwjhW·;Õikjepcj ;Õinjl[
dM·cjquJfAÕitj́  mud,peÈwjkL.er. ywjqM.njmà, qHjw>tj ekW·ekW·
d,peÈwjdM·cj\phj\phj$·fAÕitj dN.YluEhW·gW·peÈwjlwj \phj\phj
$·mà, dN.YgHjKl·kjKnkjdN.YgHjluJl.ja.tuY an.gtjgtet·
dHj\pqN.peÈwjhW·gW·elwj dHja.m.njfAÕitjr´ mUhuitjer.huJmà,
mnjpuOtCY$·gHj tupjkuEkLajgUhW·mWYkuEmNihjmcjmWY tuEplutjlwjtuY
bl,lwj gLoelwjlupjsgW· kLÕEelwjlupjsgW· mWYq.jpLnjgHj tupjkuE
mNihjb[Õb[ÕToTo ayukjdË·ÌdËitjesH.j gW·lwja.YkM.YgLÕicjegLcj
ek.njsoeskjgW·lwja.YkM.Yt·gHj sMImikjgW·kuE»b[ÕK[Õitj\phjhj
a.YkM.Yt·gHjgW·dHj\dpje;·t·́ »$·gHj puOt·gW·SuEdM·cjgtmtjr gkUmN·Õ
kuE;Õcj mNÕ·kuEawuEt· buicjkerpj KrtjdM·cjmnjpuOegtjekL.·dM·cjqWkj
mnjgW·auitja.lÐêti$·\phjhj´

r·cja.|zÕihjhjnkjkjmà, l.js.jeT.cjdM·cjzM.pjpj
ar. lMÕhjpuOt·lC.jek[.wja. p:Y\dhtj RuihjkNkj ek.nj
gkUpuOt·smjø
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1&\dhtjpv.
2&\dhtjpuinj\dpj
3&\dhtjpN.nj
4&\dhtjmNihj
5&\dhtjliKjptjeynjqN.cjaKuikjkN.\pew$I

RuihjkNkjezN.j\dhtjgkUmqunjq.j (w>) ketcjSJezN.j qWkj
mnjgW·g[Õicjtomqunjq.j$· tCY$·dN.YluE;ÕikjepcjdM·cjkuJer. puO
t·r·cjdM·cjatikjet·mnjpuOdHjkLÕcjtLaes.nj dHjkLÕcj(hIer.)gHj
d,sW·lwjp:Ywcjatikjet·rgW·´t·cjncj kuEg[iÕcjkLÕcjlMÕhjgHj
buJgl.njmnjhuJlwj ticjs·cjket.wje\pcj muelwjaDipPÌhW·mWYr´
mNihjaKicjet· K[Õijtja.auitjr´´

qBogL,tiqBoluikjlMÕhjpsËÕpPnj$· g·>hW·gt.pj v,
mà, an.gtjgtet·d,bkjlkÒrov, bkjhW·gt.pj zku
d,auitjgHj d,v.tjlwjkL,kL,er.cj´ tCY$·ywjpuOt· ;Õihj
ekkjmà, tCY$·mupuOd,ekL.nj mupuOd,]ktjpeÈwjpeÈtjlwjj
puOd,mL.jlwjmtjkuEa,r lMÕhjqWkjmnjpuO puOt·gW·epÒ.·epÒwj
lwjezW.·mmu×W·kuJer. epN.wjkuE\dhtjketcjSJezN.j mqunj
q.jt·gHj mumnjgW·peÈwjpeÈtjlwjqWkj\pqN. an.gtjgt
aeG.]kpjkLÕcjsuipj ]kpjkLÕcjzuJkpuikj dM·cjkuEgkUpuOt·\phjhj
$·kuJer.´´

ywjd,r·cja.kuEak.Yar.gL,kwjtCY$·tuY sMIr·cja.
a.kuElkÉ[njddHj;ÕcjbM.puicj|pIlwjtCY$·mà, buJ\pcjpercj;ÕcjkW.nj
gW·|p·cjqL.YgHj m·kj\p.ktjdM·cj\phj\phj$·r mUhuitjer.huJmà,

1&r·cjkuEak.Yar.;ÕcjqÒ·rYbdÌbdÌt·$· buJ|p·cjqL.YdM·cj
nYkYpuicj|pIaupjDupjv,t·́ ´

2&r·cjkuEpercj\dhtjdRuihj×UkuE;ÕcjmC, \dhtjezN.j
ezN.jt·kuJ

3&r·cjkuElv.tjqmÐJv,gL,kwjeku.·lv.tjqmÐJ
ek.nj

v,;ÕcjkW.njp:Y;Õcjp·cjek.·bM.gmLÕicj buJ|p·cjqL.Y}k·cjmCÕihj
kLÕcj totkjkLÕcj tJkLÕcjddHjr aluEaqIpN.njbM. hW·g·cjp:ÕEp:Õikj
p[Yp[.· nkuEnYkY buJtuYtuYkLÕcjet·kuJtuY \K.hW·l·mà, ak.Yar.
;Õcjp·cjek.·bM.d,|p·cjqLY.e$.wjgHj v.tjektjm.njr´´

p:YkuEepÌ|p·cjqL.Y$·mà, dHjepÌpÎÕcjT½,kuEkmjz.t. ek.nj
gkUmnjpuOt·bWYm;.·sMtjr´  p:YkuEpercj|p·cjqL.Yalnj$· |p·cjqL.Y
nYluEgHjv,mWYelwjv.tjektjkL,kL,hW·m.nj Sg, qWkjeqà.·
dHja.m.njezN.jezN.j×W·dM·cj/>q.j/>nYDwjr´ nkuEnY/uihj lluJeku.·
nY}k·cjmCÕihj nY/uihjlluJmà,gHj  RuYm.YtMiv·cjroRuYkLÕcjlwj p:YqN.·
1989et·́ nkuEnY}k·cjmCÕihjgHj huitj×Uek.nj;ÕcjkW.njt· pÐÕikj
qRuihj gek.·aluEaqIpN.nj dHjSJpã;.jezW.wjtuY edcj;ÕcjmC,

lupjkLÕcjpeq.cjkuEqWkjeqà.·dHja.m.njgHj×W·/>nY$·r´  epN.wj
/>nY$·gHj nYSJpã;.jezW.wj tuYedcjmC, lupjkLÕcjpeq.cjgHj |zÕicjgW·dHj
a.m.nj muhuitjer.mà, aluEaqIpN.njbM.t·gHj e;·t·r·cjv.tj
dM·cjddHjak.Yar.gL,ti eku.·ak.Yar. ek.nj;Õcjarcj
p:Y;Õcjp·cjek.·bM.tCY$· bWYmkL,f:,  ywjkÐÕEdHjSJpã;.jezW.wjtuY
dkjpÐnj;ÕcjtMimà, edcjtpjt, lupjkLÕcjfnjfkjtuY aeK>cjgW·
lJÈ.nj a.ek.nj;Õcjarcj buJkuElkjTkjpN.njgL,tidutiy
et· lkjTkj qÒÕipjbuiljezN.j a·cjq.nj ap>ea.cjq.nj
quk[It· eku.· lkjTkjbM.xê×u lJÈ.njkLÕcjgHj hW·el.Yr´
/uinjrek.nj;Õcjarcj ducjlJ kuEbM.elwj v,gL,kwjt·hW·ducjlJr
huitjgHjr nkuEnY}k·cjmCÕihjgHj dHja.hW·m.njqkjkjr´´

;ÕcjbM.pL·cjlwj×UtYmnjlMÕhjeqà.·tnjtoa.gW·dM·cj
duEtCY$·gHj mWYlP.jgHjlJÈ.nj mWYlP.jgHjp:ÕikjkuE\dhtjtuY

m·cja.dM·cjr´ r·cjkuEhuitjtNhjhjq.jt·$·tuY percj|p·cjqL.Y
;ÕcjbM. qWkjeqà.·dHja.m.njgHj nkuEnY/uihjllmjehcjdHja.
m.njr´ aluEaqIpN.njp·kjkuEepÌRuYm.Y dlu$.mtjek.nj;Õcj
arcj hW·kuEbL,/, hW·kuEpuicj|pItWÕEr,v,kuEv,´ ducj$.yMÕkuE
dIem.kerqIelwj kuEdIem.kerqIepÐ.·´ RuYa.m.Yv·cjro
;Õcjp·cjek.·mWYhW·eqcj percjpuicj|pIaeK>cjar.v,kuEv,gHjhW·huJ
am.tjRuYlwjm.Y fAÕitjgHj mnj×W·/>pi kercj/>pi ek.nj;Õcjarcj
tNhj/>pituY a.ek.·dM·cjp:YkLtjTwj (w>) p>lIm.njet·fAÕitj
am.tjbM. bWYmgLÕicjegLcj kLÕcj×UkuElJÈ.njlwjmm.Y ek.nj
;ÕcjkW.njt·bWYmgLÕicjt·gHj  aupj|gÕJlwjp>lIm.njtuY muekL.njekL.nj
sutjm.Yp: Y p>lIm.njet· mnjeku.·ek.nj;Õcjarcjt·gHj
d,k[dM·cjlMÕinj r·cja.nkuEmtjmC, mà,;ÕcjbM.dHja.dIem.kerqI
bWYmtpjt, bWYm;ÕikjepcjkuEaeK>cjar. lkjkroauitjgHj qWkj
mnjmuelwjhW·mWY  fuEyutjhutjesHja.×Ue}t·gHj dHja.m.njrâ
dIem.kerqI$·ywjek.nj;Õcjarcjt· ducjektjtYmà,
ek.nj;Õcjarcjt·d,bLÕikj;.jznjtukjqW gHjhuJsm.njr´

p:YkuEp,dWnj(egmj)$· d,gWicjauitjgHjdHj a.dIem.kerqI
nYbM. tupjkuEbuJ\pcja]k.]k.buJ\pcjdIem.kerqI;Õcjeq·
p·kjkuEpercjpuinj\dpj p·kjkuEek.nj;ÕcjmC,kLÕcjef[·tmjRuihj
p:Y;Õcjp·cjek.·bM.tuY v,gL,tit·elwjr·cjkLÕcj v·cjdIem.kerqI
;.·eztjekW·ekW· huitj×Up·kjRuYlwjm.Ý ´

ek.nj;Õc jmC,kLÕcjef[ ·lwj tmjR u ihjt·g H jelwj
huitj×UzkubluikjlwjtmjRuikj×W·tuY gWicjkuEpercjpuinj\dpj
ef[·lwjtmjRuihjt·gHjluJl.j hW·kuE\dhtjkuEek.nj;Õcjarcj
rYS.njgkU rYK[Idr.cjpercj;ÕcjkW.njt·r´ ek.nj;ÕcjrYrpjlWhj
t·elwjK[Idr.cjhW·gW· v,kerpjaYkerpj dHja.v·cj
dmLkÐÕEbdHjkpjtuY d,auitja.quikjkjr´ lkÒroauitjgHj \dhtj
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pN.njelwjhW·mWY ek.nj;ÕcjkW.njzkuelwj es.YspjkuEpercj
puinj\dpjmWYDwj \dhtjS.njgkUhW·}k·cjmCÕihj S.njkMinj;ÕcjbM.
gLÕicj×UkuES.nj;ÕcjzkukuEzkumà, an.gtjmnjauitja.r´´
huitj×Upercjpuinj\dpjtuY RucjkemL.njn.n. gkUn.n.×HorokLÕcj
SJ|p·kjkLÕcj ti;.jzkuelwjv,gmLÕicjluinjgW·$.auitjtuY
kuE;ÕcjmnjelwjmnjpuicjhW·gW· v·cjkNÕYgW·qtj|boeqHjSbuEewcjr´
»$·gHjp,dWnj(egmj)bM.ef[·lwjdNkj kuEek.nj;Õcjarcjt· eTkj
kuEd,efkjmWYkuJr´ atuicjdWnj$· bl,kuEmà,mcjbuEvikeÈ.t·
p[êt·gW·kLÕcjqÒ·rYbWYmgLÕicjpLnjr´

buJ\pcjbuJ$·gHjmnjpuO qWkjeqà.·SuEa.gtqM,hW·eqcj
dHjkLÕcjtuYa.rmWYpC·kj»r´ mnjpuOp:Y;Õcjeq·$· lMÕhjgtmtj
pOugW·SuEdM·cj aeG.gs.njKt.jdM·cjyWÕJ]kpjauitjekW·ekW·r´
atuicjdWnj percj;ÕcjkW.njp:Y;Õcjeq·$· atuicjmNihjb[Õb[Õ mnjpuO
;Õcjeq·t·huJmà,  percjdJem.kerqIdHjtmjtuY percjef>aje\bwj
percjpuinj\dpj percjtotkj;Õcjeq·$· cCitjpÈkjef[·mnj;Õcjeq·
pWÕicjpiesHj.qN.· Dwjr´ d,ducjauitjkL.auitjgHjsuitjD>tj suitjD>tj
auitjtuY aerwjB.q.auitjbkj }ko×UgHj liKjptj eynjqN.cj
auitjbkj mUhuitjaYg·cjhuJgl.nj$· lMÕhjmNihjK[Idr.cj percj
mnj mNihjBuicjmcjmWYgkUmnjRuihj]kpjd, atuicjaË.B. »n.Y
a.mjfÌ huJmà, gL.Yek.njcC.jmnjhuJaerwjmnjgW· alumjmWYtWÕEr,
gW·mNihj/>Dwj huJspucjqucj;.jgW·viv aË.a.mjfÌhuJ$.p:Ywuicj
ek.·DRuJ quJ;.jrmtjkcjkI gWicjkuEk·z.t.mnj;Õcjeq·â

»$·gHjqWkj;.·qWkjmnj;Õcjmnjd,SuEan.gtjgt;.·;.·
pLnjr´  ywjdHjdIem.kerqInYbM.mà,mnj;Õcjmnj bM.t·hW·d,fAÕitj
pWÕicjpiesH.jqN.· pWÕicjsHjqunjqN.·Dwjd,auitja.;.·Ç.·er.cj mUhuitj
er.huJmà, eKtjlMÕcjpRuicjn.n.kuJ percjef[·Rucj kemL.njgmLÕicjkuJ
percj×HorogkUmWYkuEmWYkuJgHj \phje\phj×UkuE lkjTkjel.njkLÕcj
/>piesH.jqN.·et·gLÕicjkuEesH.jS huitjgHjr ByjlÐêgkUpuObWYmezN.j
kuE\dhtjgHj aeG.|gipj]kpjsuipjkLÕcjdM·cj s,puOt·rgHjkuEgW·qti
auitjví ´ buJ\pcj$·gHjmnjpuOt· ywjhW·peÈwjpeÈtjlwjmà, lupjd,p,
dWnjbM.t·tuY hW·/kj×UsHjqN.·mnjt·;.jsuipjkaj d,kLkjgkUlÐê
bl,tiqu×r̄I $·m.njer.cj́ ´

huitjgHjr v·cjgkUhW·gW·kLkj d,ttj/kj×UdWnjqNd,gW·
tCY$·puOt·mud,ekL.nj sekL.njgW·r lPmcjaKicjr mud,]ktjdN.
lwj ]ktjdN.lwjvi aKicjeqHjdM·cj hW·gLÕicjr´ lPfauitjaKicjkuE
percjpãTÒ,v,qÒ· percjdHjqNv,qÒ·r zkukuEzkuef[·m.nv,
qÒ·tuYgL.YnYgW·r´  tCY$·puOt·;ÕikjdM·cj gLÕcjmWYsW· ywjgLÕcjbLÕikjmà,
suipjdduikjquJv,fAÕitjrgHj kuEgW·qtiauitjvikeÈ.mnjt· ́´ ́´

 วงนีอ้ากาศเร่ิมหนาวเยน็แลว ขอใหพีน่องมอญทกุทาน
รักษาสุขภาพดวยนะครับ พยายามเลือกรับประทานอาหารทีม่ี
วิตามนิซมีากๆ เชน สม, ฝร่ัง, เชอรี เปนตน ทานผูอานอาจจะเร่ิม
สับสนวา กําลังอานคอลัมน “คณุคาอาหารมอญ” อยูหรือเปลา
เพือ่ไมใหเปนการสับสนไปมากกวานี ้เรามารวมอัพเดทขาวแรก
กนัเลยนะครับ

วัดมอญรามัญไทรน อยเกิดขึ้ นแล ว

ถาพดูถงึมอญจงัหวัดนนทบรีุผูคนสวนใหญกค็งนกึถงึ
เกาะเกร็ด แตถาพดูถงึมอญไทรนอยบางทานอาจจะสงสัยวายงัมี
เหลืออยูอีกหรือ  ตองยอมรับวานะวันนีม้อญไทรนอยไดโดนซมึซบั
ความเจริญของสังคมทีเ่ขามาใหม เมือ่มโีครงการหมูบานจดัสรร
เขามาเยอะผูคนจากหลายทีห่ลายเชือ้ชาต ิหลายวัฒนธรรม ได
หล่ังไหลเขามาอยางไมขาดสาย จนทาํใหคนไทยเชือ้สายมอญซึง่
เปนเจาของพืน้ทีแ่ตดัง้เดมิคอยๆ โดนกล่ืนไปทลีะนดิ จนอาจจะ
กลาวไดวา มอญไทรนอยในทกุวันนี ้ตวัยงัเปนมอญแตหวัใจจะ
เปนของวัฒนธรรมไหนกไ็มอาจทราบได หรือถาเปรียบเหมอืนคน
เปนโรครายก็คงเปนโรคมะเร็ง คือคอยๆ ตายไปทีละนิดทีละ
หนอย เหลือแครอวันวาเมือ่ไหรจะตายสนทิ

แตก็ตองถือวาเปนความโชคดีของมอญไทรนอยทีไ่ดมี
บคุคลทานหนึง่ คอื คุณยาทองหอ  ศรีดาวเดอืน ทานยอมไมได
ทีจ่ะเหน็ความเปนมอญไทรนอยจะคอยๆ จางหายไป ทานเล็ง
เหน็วาจดุศนูยรวมของคนมอญคอืวัด  คนมอญทกุทีท่ัว่โลกจะมี
ความผูกพนัธกบัวัดมาก ดงันัน้ส่ิงทีจ่ะทําเปนการเรงดวนคอืการ

ช

พธิเีปดสํานักสงฆวัดมอญรามัญ ไทรนอย นนทบุรี
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สรางวัด ทีเ่ปนวัดมอญแทๆ  เพือ่เปนทีย่ดึเหนีย่วและศนูยรวมจติ
ใจของคนไทยเชือ้สายมอญ รวมถงึการเปนสถานทีเ่ผยแผศลิป
วัฒนธรรมมอญกลับไปสูสังคมอีกคร้ัง ทัง้นีย้งัไดมกีารรวมตวักนั
ของกลุมเยาวชนมอญไทรนอยเพื่อจดัตั้ง “ชมรมเยาวชนมอญ
สํานึกรักบานเกิด” โดยมวัีตถปุระสงคในการทาํกิจกรรมเพือ่พี่
นองมอญ รวมกบัวัดมอญรามญัไทรนอย ในการสรางวัดมอญ
คร้ังนี ้คณุยาทองหอ ศรีดาวเดือน ไดบริจาคทีด่นิจํานวน ๑๕ ไร
๓ งาน ๗๗ ตารางวา รวมทัง้ทนุทรัพยสวนตวัในการสรางวัดทัง้
หมด ถาผูอานทานใดมคีวามสนใจจะรวมกจิกรรมหรือมคีวาม
ประสงคจะชวยเหลือสิงใดในการกอสรางวัดมอญในคร้ังนีส้ามารถ
แจงความประสงคไดที ่พระมหาบญุเกดิ  ปธ.๙  ๐๒-๙๒๒๔๖๒๔
และ ๐๘๙-๖๗๕๖๗๘๐ ในถิน่ทีค่วามเปนมอญนัน้เลือนหายไป
มากแลว กลับเกดิวัดมอญและการรวมตวัของคนมอญข้ึน อยาง
ทีไ่มนกึฝนคร้ังนี ้คงตองขออนญุาตใชสโลแกนของชมรมเยาวชน
มอญกรุงเทพ คําทีว่า “...MON  NEVER  DIE…”

ยู เอ็นสืบความจริงพมาปราบม็อบ

เมือ่ ๑๑ พ.ย. ทีผ่านมา นายเปาโล เซอรจโิอปนเอียโร
ผูเชีย่วชาญดานสิทธมินษุยชนแหงสหประชาชาต ิ(ยเูอ็น) เดนิทาง
ถงึนครยางกุงของพมาคร้ังแรกในรอบ ๔ ป เพือ่ปฎิบตัภิารกจิใน
การเขาพบเจาหนาทีร่ะดบัสูงของรัฐบาล รวมทัง้จะเขาไปในเรือน
จาํ เพือ่ตรวจสอบจาํนวนนกัโทษทางการเมอืงทีถ่กูเขนฆาและถกู
ควบคมุตัวระหวางการปราบปรามเหตปุระทวงคร้ังใหญในรอบ
๒๐ ป ของพระสงฆและประชาชนนบัแสน เมือ่หลายเดอืนกอน
นายปนเอียโร ไดกลาววา ยนิดเีปนอยางยิง่และหวังวาการเยอืน
พมาในคร้ังนีข้องเขาจะเปนประโยชน ทางดานกลุมสิทธมินษุยชน
เรียกรองใหนายปนเอียโร ถอืโอกาสในการเยอืนพมาคร้ังนี ้กดดนั
ใหเกดิการปฏิรูปประชาธปิไตย และปลอยนกัโทษทางการเมอืง

นายปนเอียโร ไดเดนิทางไปยงักรุงเนปดอว เพือ่พบกบั
รมว.แรงงาน รมว.ตางประเทศ รวมถงึนายกรัฐมนตรีพมา  ทัง้นี้
รายงานระบยุงัไมมคีวามชดัเจนวา  นายปนเอียโร  จะไดเขาพบ
นางอองซานซจู ีผูนาํฝายคานหรือไม อนึง่ผลจากการดาํเนนิงาน
ของนายอิบบราฮมิ แกมบารี ทตูพเิศษของสหประชาชาต ิเปนผล
ใหผูนําทหารของพมาไดเจรจาพดูคยุกบัฝายคาน

นายแกมบารี ไดอานบทความของนางอองซานซูจีใน
ประเทศสิงคโปรมีใจความวา “ในความสนใจตอประเทศชาติ
ดฉัินมคีวามพรอมทีจ่ะรวมมอืกบัรัฐบาล เพือ่ทีจ่ะทาํใหขบวนการ
เจรจาประสบความสําเร็จ” เธอกลาววา เพือ่ทีจ่ะใหการเจรจามี
ความหมายนัน้ นอกจากจะปรึกษาสมาชกิพรรคของเธอแลว เธอ

ยงัตองการปรึกษากลุมชาตพินัธุตาง  ๆในพมาดวย เธอไดกลาวตอ
ไปวา มนัถงึเวลาแลวสําหรับการเร่ิมตนของขบวนการเยยีวยา
“มอญนวิอัพเดท” หวังเปนอยางยิง่ใหผูนําอาเซยีนกดดนัใหผูนํา
ทหารพมา ใหเร่ิมตนกระบวนการเยยีวยา โดยการปลอยตวันาง
อองซานซจู ีและนักโทษการเมอืงทัง้หมด การเจรจาทีแ่ทจริงไม
สามารถเปนไปไดถานางอองซานซจูแีละผูนําฝายคานทัง้หลาย
ยงัคงถกูควบคมุตวั ทัง้นีร้วมถงึพระสงฆและแมชดีวย

อาเซยีนจะครบรอบ ๔๐ ป ในปนี ้และสมาชกิอาเซยีน
ตองการทีจ่ะเฉลิมฉลองการครบรอบ ๔๐ ป อยางไมละอายใจ..

คนพม าเกลยีดและกลวัอะไรมากท่ีสดุ...?

ในประเทศพมา มปีชูนยีสถานศกัดิสิ์ทธมากมายเลยที
เดยีว เร่ิมจาก ๓ มหาบชูาสถานสูงสุด มหาเจดยีชเวดากอง พระ
ธาตอิุนทรแขวน และ พระมหามยัมนุ ีรองลงมากค็อื เจดยีชเว
สิกอง เมอืงพกุาม เจดยีชเวซานดอว เมอืงแปร และเจดยีชเวมอ
ดอว (มเุตา) เมอืงหงสาวด ี ส่ิงศักดิสิ์ทธเิหลานีช้าวมอญ-พมา
ทัง้ในเมอืงมอญและมอญเมอืงไทย ถอืวาเกดิมาชวิีตหนึง่ตองไป
ไหวสักคร้ัง ญาตผูิใหญของผูเขียนมโีอกาสไปไหวมหาเจดยีชเว
ดากองเมือ่ไมนานมานี ้ทานเลาใหฟงวา ไดไปไหวฉัตรทอง ขาง
องคพระเจดยี ฉัตรทององคนี้เคยครอบยอดเจดยีแตรวงลงมา
หลังแผนดนิไหว บริเวณฐานฉัตรมบีาตร ๘ ใบ แตละใบมคีวาม
หมายตางกนั ใบที ่๑ ขอใหรํ่ารวย สุขภาพแข็งแรง ใบที ่๒ ขอให
ถกูหวย ใบที ่๓ ขอใหความฝนเปนจริง ใบที ่๔ ขอใหสอบผาน
ใบที๕่ ขอใหพานพบกบัคนรัก ใบที ่๖ ขอใหเปนคนโชคด ีใบที ่๗
ขอใหเปนผูคงแกเรียน ใบที ่๘ ขอใหแคลวคลาดจากความชัว่ราย
ทัง้หาคอื น้าํทวม ไฟใหม โจรผูราย โรคภัยไขเจบ็ และผูปกครอง
อธรรม ความหมายของ “ผูปกครองอธรรม” คือ เอารัดเอา
เปรียบ กดข่ีขมเหงทารุณ ใครอยากสมหวังในเร่ืองใดก็ใหพับ
ธนบตัรทีต่องการทําบญุ อธษิฐานแลวใสลงในบาตร ทานผูอาน
ทราบหรือไมวา บาตรใบใดมีเงินมากทีสุ่ด คําตอบคงเดาไดไม
ยาก กค็อื บาตรใบที ่๘ อยางไมตองสงสัยเลยครับ ปรากฏการณ
นีแ้สดงใหเหน็ชดัเจนวา หวัจติหวัใจประชาชนชาวพมานัน้ เกลียด
กลัว และโกรธแคนรัฐบาลทหารพมา มากมายขนาดไหน . . .

ฉบบันีข้อลาไปกอน  แลวพบกนัใหมฉบบัหนานะครับ
* * * ชยัชนะเปนของผูท่ีมคีวามพยายาม * * *
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คุณคาอาหารมอญ
(ตอนท่ี  ๓)

   มือ่ฉบบัทีแ่ลวเราไดกลาวถงึคณุคาทางอาหารจากผัก
นานาชนดิ ซึง่ยงัไมครบถวน ฉบบันีม้าตดิตามตอไปเลยคะ

๖. มสีารตอตานอนมุลูอิสระ (แอนตอิอกซแิดนท) หรือ
สารตอตานมะเร็ง สารสีเหลือง สีสม สีแดง และสีเขียวเขมสดใส
มเีบตาแคโรทนี ซึง่ชวยลดความเส่ียงหรือปองกนัมะเร็ง ระบบทาง
เดนิหายใจ ระบบทางเดนิอาหาร และ มะเร็งในอวัยวะอ่ืนๆ เชน
มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตบั มะเร็งผิวหนงั มะเร็ง
เม็ดเลือด มะเร็งเตานม มะเร็งตอมลูกหมาก ฯลฯ ในหนังสือ
มหศัจรรยผัก ๑๐๘ ของมลูนธิโิตโยตาประเทศไทย และสถาบนั
วิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล หนา๑๑ กลาววา “เหนอื
มะเร็งยงัมผัีก” ถาตองการทราบวาผักชนดิใดปองกนัมะเร็งชนดิ
ไหน หาอานไดจากหนงัสือเร่ืองนี้

๒. มโีปตสัเซยีมชวยการทาํงานของสมอง ทาํใหสมองรับ
ออกซเิจนเพิม่ข้ึน ชวยกาํจดัของเสียออกจากรางกาย ปองกนัโรค
ภูมแิพ ไซนสั ทอลซนิอักเสบ หดื

๓. ชวยใหกระดูกและฟนแข็งแรง เพราะมีแคลเซียม
แมกนเีซยีม ฟอสฟอรัส สังกะสี ฟลูออไรด และ วิตะมนิเค

๔. ชวยบาํรุงตบั และไตใหดข้ึีน
๕. มแีมกนเีซยีมชวยปรับสมดลุของรางกาย แมกนเีซยีม

มสีวนสําคญัในการสรางกระดกูและฟน รวมกบัวิตะมนิด ีถาขาด
แมกนเีซยีมรางกายจะตอตานวิตามนิดี แมกนเีซยีมชวยฟนฟู
เซลล โดยเฉพาะเซลลระบบประสาท ชวยตานโรคภูมแิพ

๖. ชวยใหผิวพรรณผองใสสวยงาม ไมมีกระ สิว ฝา
ดวงตาแจมใส ไมออนเพลีย ซมึเศรา ปวดเมือ่ยตามรางกาย ปวด
ศรีษะนอนไมหลับ ประจาํเดอืนผิดปกต ิขออักเสบ ฯลฯ เนือ่งจาก
ผักและผลไมมวิีตามนิ และแรธาตสูุงเกอืบครบทกุชนดิ บรรพชน
มอญนาํผักสด และผลไมมารับประทานแทบทกุวัน สํารับกบัขาว
ของคนมอญที่เรียก “ฮะ-บะ” จะมถีวยน้ําพริกวางไวตรงกลาง
สํารับทกุมือ้ไมขาด ในบางมือ้ซึง่นานๆ คร้ัง จะมนี้าํปลาทรงเคร่ือง
(น้าํปลายํา) แทนน้าํพริก ทัง้น้าํพริกและน้าํปลาทรงเคร่ือง ตองมี

ผักสด ผักลวก ผักตม รับประทานดวยเสมอ นีแ่หละภูมปิญญา
ของบรรพชนมอญ ทีด่ฉัินตองการจะฝากใหลูกหลานไดสําเหนยีก
และเร่ิมรับประทานอาหารมอญซึง่สวนใหญเปนผักสมนุไพรทีม่ี
คุณคา ควรเร่ิมรับประทานตัง้แตอายุยังนอย ลดอาหารหวาน
อาหารเคม็ ขนมกรุบกรอบ เมือ่อายมุากข้ึนลดอาหารทีม่ไีขมนัสูง
จากเนือ้สัตวทกุชนดิ ยกเวนปลา ลดนมจากสัตวและไข โดยรับ
ประทานผัก ผลไม ธญัพชืตางๆ ใหมากข้ึน ออกกําลังกายพอ
เหมาะกบัวัย พกัผอนใหเพยีงพอทัง้รางกายและจติใจ ไมเครียด
รูจกัปลอยวาง  ไมมภีาวะน้าํหนกัเกนิ หรือเปนโรคอวน ทาํรางกาย
ใหสมดลุย ปกตทิัง้น้ําหนกัและสวนสูง โดยคดิคาดชันมีวลกาย
(BMI)  ไดดวยตนเองและตรวจสอบอยูเสมอ สรุปคอืคนไทยหรือ
เยาวชนไทยเชือ้สายมอญ ควรรับประทานอาหารใหถกูตอง ออก
กาํลังกายสม่าํเสมอ ทาํจติใจใหสบาย โรคกจ็ะไมเกดิ แมมโีรคเกดิ
อยูแลวกจ็ะทเุลาลง และในทีสุ่ดโรคจะหายไปโดยไมจาํเปนตอง
รับประทานยา

อาหารของคนไทยเชือ้สายมอญ (ราชบรีุ) ทีจ่ะแนะนาํ
ตอไปคอื น้าํปลาทรงเคร่ือง (น้ําปลายํา) เปนเคร่ืองจิม้ทีม่สีมนุ
ไพรตางๆ และมคีุณคาทางอาหารมาก

นํ้าปลาทรงเคร่ืองหรือนํ้าปลายํา
(อะ-วอจก-อะ-จอม)

เคร่ืองปรุง ประกอบดวย น้ําปลา ๑ ถวย น้ําตาลปบ ๑
ชอนแกง มะขามเปยก ๕ ฝก น้ํามะนาว หรือ มะกรูดคัน้ ๑ ผล
กระชาย ๕ ราก ตะไคร ๔-๕ ตน ใบมะกรูดทีไ่มออนเกนิไป ๑๐
ใบ กระเทยีม หอมแดง อยางละ ๕ หวั พริกข้ีหนสูด และพริกข้ีหนู
แหง อยางละ ๑๐ เมด็ มะเขือข่ืน  เอาเมล็ดออก ๓ ผล

วิธทีํา
แชมะขามเปยกในน้ําปลา คั่วพริกข้ีหนูแหงใหกรอบ

ปลอยใหเยน็ บบุหรือใชมดีบีใ้หแหลกเล็กนอย ซอยตะไคร หอม
กระเทยีม กระชาย ใบมะกรูด พริก ข้ีหนสูด มะเขือข่ืน แลวสับ
ใหละเอียด ขยาํมะขามกบัน้าํปลาทีแ่ชไว แลวบบีกากมะขามทิง้
ไป ขยาํน้าํตาลปบกบัน้าํมะขามเปยกใหละลายเปนเนือ้เดยีวกนั
ชมิรสใหได ๓ รส ตามชอบ อาจจะใหหวานนําเล็กนอยกไ็ด

นําเคร่ืองปรุงในขอ ๓ ใสลงในถวยหรือชามซึ่งมีน้ํา
ปรุงรส ผสมใหเขากนั ใสน้าํมะนาวหรือมะกรูด ทาํใหมรีสอรอยข้ึน
โรยพริกข้ีหนูแหงที่คั่ว และบุบพอแหลก เพื่อใหหอมชวนรับ
ประทาน

...คราวน้ีหนากระดาษนอยไปนิด คราวหนามาตดิ
ตามรายละเอียดกนัตอนะคะ...

เ
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 ติคําสอนเปนคําส่ังสอนที่ผูเฒาผูแกในแตละทองถิ่น
ไดยึดถือเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และ
สอนลูกสอนหลานใหดํารงตนในทางที่ ถูกตองตามจารีต
ประเพณีของบรรพชน คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดที่เปน
ประโยชน สะทอนใหเหน็ถงึคตคิวามเชือ่ ระบบความคดิ และวิถี
ชีวิตของกลุมชน ประยกุตใชไดกับทกุยุคทุกสมยั

b.j/wjlPlwjzl b.jmlPlwjek.nj
(ปากจบอแหฺล็ะปะหฺลอแจ็ะแหฺล็ะ ปากจแหฺม็ะแหฺล็ะปะหฺลอโกน)

คําศัพท    b.j (ปากจ) - ตัด, ฟน, ฆา
/wj (บอ) - หวาย
lP (แหฺล็ะปะ) - อยา
lwj (หฺลอ) - ไว
zl (แจ็ะแหฺล็ะ) - หนาม
m (แหฺม็ะ) - พอ
ek.nj (โกน) - ลูก

ความหมาย   ตัดหวายอยาไวหนามหนอ ฆาพออยาไวลูก
หวายเปนพชืมลัีกษณะเปนกอ มหีนองอกข้ึนเปนระยะ

ลําตน ทอดเล้ือยยาว กาบและกานมีหนาม สํานวนนี้หมายถึง
กําจัดเสียใหหมด หรือจัดการใหส้ินซาก ทําลายใหถึงตนตอไม
ใหเหลือเปนเชือ้ตอไปอีก เพือ่ทีจ่ะไดไมเหลือผูใดมาทวงแคนได

bNikjsjH hW·qMhjbCmWY
(แปะเหนฺิกจเจาะฮ เหอะซะเมาะฮแปะแหงฺ็ะหมฺัว่)

คําศัพท   bNikj (แปะเหฺนิกจ) - พอคา
sjH (เจาะฮ) - สิบ
hW· (เหอะ) - ไม
qMhj (ซะเมาะฮ) - เหมือน, เสมอ, เทา
bC (แปะแหฺง็ะ) - ชาวนา
mWY (หฺมั่ว) - หนึ่ง

ความหมาย   สิบพอคา ไมเทาหนึ่งชาวนา
หมายความวา อาชีพพอคา สู อาชีพชาวนาไมได

สํานวนนีบ้งใหรูวาคนมอญ ชาํนาญหรือเชีย่วชาญ และใหความ
สําคัญในดานการเกษตร มากกวาการคาขาย เพราะมีความ
รูสึกวาอาชีพพอคามีโอกาสขาดทุนได แตอาชีพทํานาอยางไร
เสียกไ็ดขาวยงัชีพ อีกประการ หนึง่ขาวเปนของแหงโอกาสทีจ่ะ
เสียหายมีนอย ตางจากสินคาบางอยางที่เปนของสดเสียหาย
ไดงาย

|b·kjtigtwj |b·kjTwjbLiÕkj
(ปฺรอกต็อวยแกะ็ตอ ปฺรอกทอปลฺาวก)

คําศัพท    |b·kjti (ปฺรอกต็อวย) - ทะนานดิน
gtwj (แก็ะตอ) - ลอย
|b·kjTwj (ปฺรอกทอ) - ทะนานทอง
bLiÕkj (ปฺลาวก) - จม

ความหมาย   ทะนานดินลอย (น้ํา) ทะนานทองจม (น้ํา)
เปนสํานวนทีสื่บเนื่องแตพทุธทาํนายวา เปนยคุสมยัที่

เกิดเหตุอาเพศข้ึนในบานเมือง ประชาชนจะเดือดรอนกันทุก
หยอมหญา คนดีจะถกูเหยียดย่ํา คนชัว่จะไดรับการยกยอง ผูมี
ศีลจะไรอํานาจ ขาราชการผูใหญซึ่งเปนนักปราชญจะถูกทอด
ทิง้ ถกูเหยยีดหยาม คนหนุมดอยประสบการณ ประเภทไอควิสูง
อีคิวต่ํา จะไดรับการยกยองเชิดชูในตําแหนงยศถาบรรดาศักดิ์
ทีสู่ง แลวทําความเสียหายใหแกประเทศชาต ิคลายสํานวนไทย
วา “กระเบื้องจะเฟองฟลูอย น้ําเตานอยจะถอยจม”

muq.djHdWkj arkjdjH;.j
(มซุาเตาะฮแตฺวก อะแหรฺกเตาะฮดากจ)

คําศัพท   muq. (มุซา) - มุสา, พูดเท็จ
djH (เตาะฮ) - เปน
dWkj (แตฺวก) - เพลง, บทกลอน
arkj (อะแหฺรก) - สุรา, เหลา
;.j (ดากจ) - น้ํา

ความหมาย   พูดเท็จเปนเพลง เหลาเปนน้ํา

ค
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เปนสํานวนที่ใช เปรียบเทยีบคนที่มกัโกหกเปนอาจิณ

จนช่ําชอง กลายเปนเร่ืองปกตนิิสัยไป คําพดูคําจาไมมผูีใดเชือ่
ถือ เหน็ส่ิงที่มโีทษ ส่ิงชัว่ราย เปนส่ิงดีงามไป คลายสํานวนไทย
วา “เห็นผิดเปนชอบ”

mikjgW·Kiuhjpelwj mikjgW·ek[wjk[iÕcj
(เหมฺกิจเกอะคอ็วปะเล เหมฺกิจเกอะเกยฺกฺยาวง)

คําศัพท   mikjgW· (เหฺมิกจเกอะ) - อยากจะ, ตองการจะ
Kiuhj (ค็อว) - ดี
pelwj (ปะเล) - แกไข, ปรับปรุง
ek[wj (เกฺย) - สวย, งาม
k[iÕcj (กฺยาวง) - แตง

ความหมาย   อยากจะดีตองแกไข อยากจะสวยตองแตง
เปนภาษิตคําสอนวา การจะเปนคนดีได ตองปรับปรุง

แกไข ส่ิงที่เคยทําผิดพลาด และเลิกละส่ิงไมดีทัง้หลายเสีย เชน
เดียวกับถาอยากจะสวย ดูดีมีชาติตระกูลก็ตองเสริมแตงราง
กายดวยเส้ือผาอาภรณ เคร่ืองประดับ เพชรนิลจินดา รวมทั้ง
ตองพัฒนาจิตใจใหสูงข้ึนดวย

m·cjbJutN·biucj lPm·cjbJutN·gy.cj
(หฺมองเปมตะนอมปาวง

แหฺล็ะปะหมฺองเปมตะนอมแกะ็หยฺาวง)

คําศัพท    m·cj (หฺมอง) - อยู
bJu (เปม) - อยาง, แบบ, เชน
tN·biucj (ตะนอมปาวง) - ตนแขม
lP (แหฺล็ะปะ) - อยา
tN·gy.cj (ตะนอมแก็ะหฺยาวง) - ตนยาง

ความหมาย   อยูอยางตนแขม อยาอยูอยางตนยาง
ตนแขม เปนไมลมลุก เกิดตามปาชายน้ําหรือที่ลุมน้ํา

ทวมขัง สวนตนยาง เปนไมยืนตนขนาดใหญและสูง เรือนยอด
พุม ตนเปลาตรง   ภาษิตนีเ้ปนคําสอนเร่ืองการวางตวัใหเหมาะ
สมในการดํารงชีพ อยูในสังคมที่ตองเกี่ยวของกับบุคคลทั่วไป
โดยเฉพาะบคุคลทีร่วมงานกนั ตองถอยทถีอยอาศยักนั ใหความ
สําคญักบัทุกคน อยาทําตัวเหนอืคนอ่ืน ประเภทเกงคนเดียว ดี

คนเดยีว คนอ่ืนแยหมด ทนงตน ไรน้าํใจทีจ่ะแบงปนใหเพือ่นรวม
งาน จะทําใหการงานไมไหลล่ืน เกิดผลเสียมากกวาผลดี เชน
เดยีวกบั ตนแขมทีร่วมอยูกนัเปนกลุมกอน ประสานเปนหนึง่เขา
ดวยกนั เมื่อถกูแรงลมพัดกระหน่ํากส็ามารถที่จะตานทานและ
ลูไปตามแรงลม โดยไมหกัไมโคนแตประการใด ตางจากตนยาง
ทีต่ัง้ตระหงานลําพงัเพยีงตนเดยีว ไมสามารถทีจ่ะตานกําลังลม
ได ยากที่จะทรงตัวอยูได และจะหกัโคนลงมาในที่สุด

zN,bkjs k[|gipjdo
(แจะ็แหนฺะ็ฮแปกเจี๊ยะ กฺยะกริฺบแต-า)

คําศัพท   zN, (แจ็ะแหฺน็ะฮ) - ชนะ
bkjs (แปกเจี๊ยะ) - ตามกิน, เขาดวย
k[H (กฺยะ) - แพ
|gipjdo (เกฺริบแต-า) - ว่ิงหนี

ความหมาย   ชนะเอาดวย แพว่ิงหนี
เปนคําสอนที่หมายเอา คนที่ไมจริงใจ คบหาสมาคม

กับคนอ่ืนดวยหวังผลประโยชนของตน ไมไดคบหาดวยความ
บริสุทธิ์ใจ ส่ิงไหนไดประโยชนก็เอาดวย ส่ิงไหนที่ตนไมได
ประโยชนกบ็ายเบีย่งหรือผละหนเีสีย

mWYti pigLÕcj
(หฺมั่วตอ็วย ปอวยเกล่ิฺญง)

คําศัพท   mWY (หฺมั่ว) - หนึ่ง
ti (ต็อวย) - ดิน, ที่ดิน
pi (ปอวย) - สาม
gLÕcj (เกฺล่ิญง) - เรือ

ความหมาย   (ที่ดิน) แปลงหนึ่ง (เรือ) สามลํา
เปนสํานวนที่หมายถึง พูดจาเร่ือยเปอย เหลวไหล ไร

สาระ ไมมีจุดหมาย ขาดขอเท็จจริง
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ฟะแปะโตกาเหน่ิงหวุน
qWbed>wjkuEtN’cjwunj

(แกงสมพุทรากับผักบุ ง)

 บับนี้เขาหนาหนาว ลองมากินแกงสมสมุนไพร เพื่อ
ชวยรางกายปรับอุณหภูมกินัหนอย โดยเฉพาะพทุรา ทีม่สีรรพคณุ
ทางยา แกไข และขับเสมหะ สวนผักบุงนัน้มฤีทธิเ์ปนยาเยน็ ถอน
พษิไดดี เปนการเตรียมพรอมรับมอืกับไขหวัลมที่มกัมาในชวง
ปลายฝนตนหนาว แกงทีว่านีค้อื แกงสมพทุรากบัผักบุง (ฟะอะโต
กาเหนิง่หวุน) เคร่ืองปรุง เคร่ืองแกง ทีเ่ปนวัตถุดบิหลักกห็างาย
ราคาถกู เปยมไปดวยสารอาหาร ลองทาํกนิกนัดนูะครับ

เคร่ืองปรุง
๑. พทุรา ๒ ถวย
๒. ผักบุง ๑ ถวย
๓. กุงสด ๓๐๐ กรัม
๔. ปลาชอน  ๑ ตวั ๕๐๐ กรัม
๕. น้าํพริกแกงสม ๒-๓ ชอนโตะ
๖. น้ําปลา ๑ ชอนโตะ

วิธทีํา
๑. นําพุทรามาลางใหสะอาด นํามาโขลกพอบุบ

(เพียงใหเม็ดขางในแตก) ใสภาชนะเตรียมไว
๒. นําผักบุงมาลางน้ําใหสะอาด หั่นเปนทอน พักให

สะเด็ดน้ํา
๓. กุงสดลอกเปลือกออก ลางน้ําใหสะอาด ใสภาชนะ

เตรียมไว
๔. ขอดเกล็ดปลา  ผาทองตดัเอาดอีอก  เคลาเกลือใหทัว่

เพือ่ดบักล่ินคาว ลางใหสะอาด ตมในหมอน้าํเดอืดไฟแรงใหสุก
แกะเอาแตเนือ้ ใสภาชนะเตรียมไว

๕. นาํเนือ้ปลาชอนทีเ่ตรียมไว มาโขลกกบัน้าํพริกแกง สม
นําน้ําใสหมอพอประมาณ ตั้งไฟใหเดือด ใสน้ําพริกแกงสม
คนพอละลายด ีตัง้ไฟใหเดอืดอีกคร้ัง ปรุงรสดวยน้าํปลา

๖. ใสพทุราและผักบุง ชมิรสตามตองการ

หมายเหตุ
ผลพทุราทีน่ํามาแกง  หากเปนพทุราบาน ผลเล็ก เชน

พนัธุเจดยี พนัธุสีทอง จะออกรสเปร้ียวอมหวาน หากเปนพทุราปา
ผลเล็ก รสเปร้ียวจดั ควรใสแตนอย ไมวาพทุราผลทัง้คอนขางสุก
หรือสุกงอม กส็ามารถนาํมาแกงไดทัง้ส้ิน และจะใสกะทหิรือไมใส
กไ็ด รวมทัง้พลิกแพลงเนือ้สัตวทีจ่ะใส นอกจากกุงแลว อาจเปน
ปลาสด ปลาแหงกไ็ด แลวแตชอบ

ฉ เทศกาลอาหารมอญ วัดสามัคคิยาราม สามโคก ปทุมธานี

พุทราปา


