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บานมอญนครสวรรค 

องค บรรจนุ

  มชนมอญในจังหวัดนครสวรรค มีที่มาเชนเดียวกับ
ชมุชนมอญแหงอ่ืนๆ ของไทย กลาวคอื เปนกลุมชาวมอญทีม่ถีิน่
ฐานเดิมอยูในเมืองมอญ (พมาปจจุบัน) ตอมาไดอพยพเขาสู
เมอืงไทย อันสืบเนือ่งจากสถานการณทางการเมอืง เนือ่งจากถกู
พมารุกราน ชาวมอญสวนหนึง่ไดอพยพเขามาพึง่พระบรมโพธิ
สมภารในเมอืงไทย ชาวมอญจงึกลายเปนชนชาตทิีไ่รแผนดนิมา
จนกระทัง่ปจจบุนั

ชาวมอญทีอ่พยพเขามาเมอืงไทยอยางเปนทางการนัน้
พระมหากษัตริยโปรดฯใหตั้งบานเรือนอยูบริเวณรอบๆ เมือง
หลวง ทีร่าบลุมริมน้ําภาคกลาง ไดแก  ลพบรีุ สระบรีุ พระนคร
ศรีอยุธยา นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี อางทอง
ชัยนาท สิงหบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี
สมทุรสงคราม สมทุรปราการ สมทุรสาคร กรุงเทพฯ ฉะเชงิเทรา
เพชรบรีุ ระยอง ชลบรีุ ประจวบครีีขันธ บางสวนตัง้ภูมลํิาเนาอยู
แถบภาคเหนอื ไดแก เชยีงใหม ลําพนู ลําปาง ตาก กําแพงเพชร
สุโขทยั นครสวรรค อุทยัธาน ี อันเปนเขตเมอืงทีอ่ยูตดิชายแดน
ระหวางเมอืงไทยและมอญเดมิ ทางอีสาน ไดแก นครราชสีมา
ชยัภูม ิทางใต ไดแก ชมุพร สุราษฎรธานี

ชุมชนมอญในจงัหวัดนครสวรรคมไิดเปนชมุชนทีพ่ระ
มหากษัตริยโปรดฯพระราชทานใหแตแรก เปนการอพยพโยก

ยายในภายหลังเมือ่บานเมอืงขยายตวั พืน้ทีท่ํากนิคบัแคบ และ
การแสวงหาแหลงทํากนิใหมๆ  ชาวมอญกลุมหนึง่จากปากเกร็ด
นนทบุรี และสามโคก ปทมุธาน ีซึ่งเปนชุมชนตนทางของชาว
มอญนครสวรรค สวนใหญมอีาชีพทาํนา ทําสวน ปนอิฐมอญ
และเคร่ืองปนดนิเผา ในอดตีอาชพีเคร่ืองปนดนิเผานัน้นบัวาเปน
อาชพีทีสํ่าคญั เพราะภาชนะใชสอยในครัวเรือนลวนเปนดนิเผา
ทัง้ส้ิน ซึง่อาชพีดงักลาวไดกอใหเกดิอีกอาชพีหนึง่ตามมาคอื การ
คาขายเคร่ืองปนดนิเผาทางเรือ ทาํใหชมุชนมอญบริเวณลุมน้าํปง
วัง ยม นาน (ไหลรวมเปนแมน้าํเจาพระยา) ลุมน้าํเจาพระยา ลุม
น้ําทาจนี และลุมน้ําปาสัก มกีารเชือ่มโยงแลกเปล่ียนสินคากนั
เสมอ และบอยคร้ังลงทายดวยการแตงงานระหวางกนั กลาวคอื
ในอดตีชาวมอญปากเกร็ดและสามโคก มกัเดนิทางไปขายเคร่ือง
ปนดนิเผายงัทีต่างๆ รวมทัง้ยานจงัหวัดนครสวรรคดวย เมือ่เคร่ือง
ปนดนิเผาหมดกจ็อดเรือถางปาเพาะปลูกขาวและพชืไร เมือ่ไรนา
ใหผลผลิตก็เกบ็เกี่ยวลงเรือกลับปากเกร็ดและสามโคก ตอมา
ภายหลังเกิดการติดที่และไมตองการข้ึนลองอีกตอไป รวมทั้ง

ชุ

นางมาลี เรืองบญุ ผูริเร่ิมการฟนฟวัูฒนธรรมประเพณีมอญ เด็กในชุมชนบานมอญ สามารถชวยงานแกะลายงายๆ

หนารานเคร่ืองปนดินเผาบานมอญ
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สภาพเสนทางการคมนาคมเปล่ียนแปลง มีการสรางเข่ือนเจา
พระยา ประกอบกบัเสนทางคมนาคมทางรถยนตสะดวกข้ึน จงึ
ลงหลักปกฐานในพืน้ทีจ่งัหวัดนครสวรรค และอีกหลายจงัหวัดริม
น้าํเจาพระยา จากการศกึษาพบวาในเขตจงัหวัดนครสวรรคนัน้ มี
ชมุชนมอญกระจายอยูใน ๓ อําเภอ ไดแก ตําบลบานแกง ตําบล
ตะเคยีนเล่ือน อําเภอเมอืง ตาํบลบางมะฝอ อําเภอโกรกพระ และ
ตําบลเขาทอง อําเภอพยหุครีี

บานมอญ ตําบลบานแกง อําเภอเมอืงนครสวรรค ไม
ปรากฏหลักฐานระยะเวลาการตัง้ชมุชนอยางชดัเจน มเีพยีงคํา
บอกเลาของคนเฒาคนแกวาอพยพมาในราว พ.ศ. ๒๓๙๘ แต
แรกนัน้มเีพยีงชาวมอญจากปากเกร็ดเพยีง ๔ ครอบครัวเทานัน้
ตระกลูเร่ิมแรกไดแก ชางปน เล้ียงสุข แกวสุทธ ิและ เรืองบญุ ตอ
มามีการอพยพมาเพิ่มเติมภายหลังอีกจํานวนหนึ่ง๑ ปจุบันมี
ประชากรทัง้ส้ินราว ๒๐๐ หลังคาเรือน ชาวบานมอญสวนใหญ
ประกอบอาชพีทําเคร่ืองปนดนิเผา อยูริมแมน้าํปง นอกจากงาน
หตัถกรรมข้ึนชือ่แลว ความโดดเดนอีกส่ิงหนึง่คอื งานประเพณี
สงกรานต

ปจจุบันชาวมอญบานมอญไดมีการรวมตัวกันร้ือฟน
ประเพณสีงกรานตและการละเลน เชน สะบา มอญรํา จนเปนทีรู่
จกัแพรหลายในทกุวันนี ้แมจะเปนทีน่าเสียดายวาในปจจบุนัชาว มอญบานแกงไมมีการใชภาษามอญในการส่ือสารทั้งการพูด

และเขียนอีกแลว มีเพียงเร่ืองเลาวาตางสืบเชื้อสายมาจาก
บรรพชนมอญ บางทานยงัจดจําและพดูภาษามอญไดบาง แต
นบัวานอยมาก๒ อยางไรกต็ามชมุชนบานมอญและชมุชนมอญ
ปากเกร็ดยงัคงมกีารไปมาหาสูถงึกนัไมขาดสาย มกีารศกึษาเรียน
รูแลกเปล่ียนเทคโนโลยกีารปนเคร่ืองปนดนิเผาระหวางกนั ถาย
ทอดทางวัฒนธรรมมอญใหแกกนั แสดงใหเหน็ถงึสายใยความ
เปนเครือญาตขิองคนในสองชมุชนนีไ้ดเปนอยางดี

บานเกาะหงษ เปนชุมชนมอญอีกแหงหนึ่งในตําบล
ตะเคยีนเล่ือน อําเภอเมอืง นครสวรรค มวัีดเกาะหงษเปนศนูย
กลางของชมุชน สรางเมือ่ป พ.ศ. ๒๓๓๖ อยูริมแมน้ําเจาพระยา
ปจจบุนัยงัคงสืบทอดประเพณสีงกรานตแบบมอญ การเลนสะบา
การเลนลูกชวง มอญซอนผา และการแขงเรือ โดยเฉพาะการแขง
เรือเปนประเพณทีีป่ฏิบตัสืิบทอดมาแตเมือ่คร้ังทีช่าวมอญยงัคง
อาศยัอยูในเมอืงหงสาวด ีซึง่เร่ืองดงักลาวนีเ้ปนขอเทจ็จริงทีพ่บได
ตามชมุชนมอญทัว่ไปในเมอืงเมาะตะมะ มะละแหมง และเมอืง
มอญริมน้าํในประเทศพมาในปจจบุนั ทกุวัดตางมเีรือยาวประจาํ
หมูบาน คร้ันถงึเทศกาลออกพรรษาจะมปีระเพณแีขงเรือระหวาง
หมูบานทีสื่บทอดกนัมาแตโบราณ๓ ปจจบุนัเรือยาวบานเกาะหงษ
เปนทีรู่จกัดใีนจงัหวัดนครสวรรค ดวยเปนชมุชนทีริ่เร่ิมการแขงเรือ
ยาวเปนแหงแรกของจงัหวัด สามารถควารางวัลชนะเลิศเรือยาวโบสถ (วิหาร) เกาวัดเกาะหงษ

เจดียโบราณหนาวัดเกาะหงษ

เรือ “หงษทอง” ชนะเลิศประเทศไทย  ป ๒๕๑๔
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แหงประเทศไทยเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๑๔ นอกจากนีย้งัคงมเีร่ืองเลาสืบ
ทอดตอกนัมาภายในชมุชนวา ชาวบานเกาะหงษในอดตีนัน้เปน
ชมุชนมอญเกาแก ดวยยงัคงปรากฏเสาหงสอยูหนาวัด รวมทัง้
ลวดลายปนูปนขอบประตแูละหนาตางโบสถหลังเกาทีม่ศีลิปะ
แบบมอญ กรมศลิปากรระบวุาเปนศลิปะสมยัอยธุยาตอนปลาย
ถงึรัตนโกสินทรตอนตน๔ นอกจากนีย้งัมเีหตกุารณสําคญัอันเปน
ความภาคภูมใิจของชาวบานเกาะหงษ ไดแก เมือ่ป พ.ศ. ๒๔๔๙
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ไดเสดจ็ประพาสตน
และไดแวะที่ วัดเกาะหงษ พรอมกับเขากราบนมัสการพระ
ประธานในพระอุโบสถอีกดวย

บานบางมะฝอ ชมุชนริมน้าํเจาพระยา ตัง้อยูในพืน้ที่
ตาํบลบางมะฝอ อําเภอโกรกพระ ตามประวัตกิลาววาเปนชมุชน
โบราณกอนประวัตศิาสตร๕ สวนวัดบางมะฝอในปจจบุนัสรางเมือ่
ราว พ.ศ. ๒๓๒๒ ผูเฒาผูแกในชมุชนระบวุาเปนชมุชนชาวไทย
แทดัง้เดมิ๖ แตในขณะเดยีวกนัการสํารวจของกรมศลิปากรพบวา
ในอดตีมผูีใชภาษามอญอยูในชมุชนแหงนีร้าว ๓๐๐ คน๗ ตอมา
มกีารรับวัฒนธรรมมอญ เชน การเล้ียงขาวแช การเลนสะบา เขา
เปนสวนหนึง่ของวัฒนธรรมบานบางมะฝอ โดยผูทีม่าเผยแพร ได
แก นางชพีลอย (ตนตระกลู ทองพทัิกษ ในปจจบุนั) ซ่ึงเปน
ภรรยาคนหน่ึงของพระยาปทุม หัวหนาชาวมอญท่ีอพยพ
เขามาในสมยัรัชกาลท่ี ๓ และตัง้บานเรือนอยูทีเ่มอืงสามโคก

ปทมุธาน๘ี แมไมมผูีใดยนืยนัไดวา นางชพีลอยเปนชาวมอญหรือ
ไม แตการทีน่างชพีลอยไดเปนภรรยาของพระยาปทมุกม็เีหตใุห
เชือ่ไดวาคงมีเชื้อมอญ แตอาจเปนชาวมอญทีอ่พยพเขามาอยู
เมอืงปทมุธานตีัง้แตสมยัอยธุยาหรือธนบรีุ รวมทัง้มกีารอพยพมา
พรอมเครือญาตติัง้ชมุชนทีบ่านบางมะฝอนานแลว แตยงัมสีาย
สัมพนัธกบัเครือญาตทิีส่ามโคกจากสายสัมพนัธทางใดทางหนึง่
ตอมาจงึไดเปนภรรยาของพระยาปทมุ ภายหลังเมือ่โยกยายกลับ
มาอยูทีบ่านบางมะฝอ (ไมวาดวยเหตผุลใดกต็าม ซึง่อาจมจีติใจ
ฝกใฝในพระพทุธศาสนา ตองการครองเพศเปนชกีเ็ปนได เนือ่ง
จากมชีือ่เรียกนําหนาวา “นางชี”) กระทั่งไดมโีอกาสทําขาวแช
ถวายพระวัดบางมะฝอจนเปนทีช่ืน่ชอบ และกลายเปนประเพณี
เล้ียงขาวแชในเทศกาลสงกรานตทีบ่านบางมะฝอสืบมาจวบจน
ปจจบุนั

อยางไรกต็าม แมวานางชพีลอยจะมไิดมเีชือ้สายมอญ
แตลูกหลานทีเ่กดิจากนางชพีลอยกย็อมมเีชือ้สายมอญทางบดิา
คอืพระยาปทมุ แตกระนัน้กย็งักลาวไดวานางชพีลอยเปนผูทีน่ยิม
วัฒนธรรมประเพณมีอญมากผูหนึง่ จงึไดนําวัฒนธรรมการกนิ
ขาวแช และประเพณกีารละเลนของมอญหลายชนดิมาเผยแพร
ยงับานบางมะฝอแหงนี้

บานเขาทอง เปนชมุชนมอญแหงเดยีวในนครสวรรคที่
ตั้ งชุมชนอยู
หางลําน้าํโดย
ตั้ งอยู บนที่
ราบเนนิเขาตาํ
บลเขาทอง
อําเภอพยหุครีี
การดาํเนนิชวิีต
ของชาวบาน
เขาทองในปจ
จบุนัไมปรากฏ
ลักษณะแบบ
มอญทัง้ภาษา
พูดและเขียน
มเีพยีงเร่ืองเลา
จากผูเฒาผูแก
ในชุมชนและ
เอกสารบนัทกึ
เ ร่ื องราวใน
อดตี ซึง่มผูีสัน
นษิฐานวาชาว

หมอไหมผีเรือน ชาวบานเขาทอง

การละเลนรําโทน บานเขาทอง

ชุดแตงกายนาคกอนบวช บานเขาทอง
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มอญบานเขาทองเปนกลุมชาวมอญทีอ่พยพมาจากเมอืงมอญ
(พมาปจจบุนั) โดยตรง แตกตางจากชมุชนมอญแหงอ่ืนในนคร
สวรรค๙ ซึ่งสามารถพิสูจนไดจากหลักฐานทางดานสถาปตย
กรรม ไดแก การกอสรางโบสถหนัหนาทางทศิตะวันตก การใช
ภาษาของผูคนในชมุชนทีม่เีอกลักษณเฉพาะ กลาวคอื การพดู
ดวยสําเนยีงแปรงและหนกั รวมทัง้งานประเพณกีารละเลนทีเ่ปน
เอกลักษณแบบมอญ ไดแก ประเพณสีงกรานต เพลงโขลกแปง
(รองรําประกอบการโขลกแปงขนมจนี ลักษณะเดยีวกบัชาวมอญ
ปทมุธาน)ี ประเพณกีารจบัขอมอืสาว ประเพณทีาํบญุกลางบาน
ประเพณกีารบวช การเลนเขาผี และการนบัถอืผีเรือน๑๐ ซึง่ขนบ
ในการนบัถอืผีนีม้รีายละเอียดแตกตางไปจากชมุชนมอญแหงอ่ืน
เปนตนวา การตัง้หมอไหม (หมอผี) ขนาดเล็ก จํานวน ๓ ใบ เปน
ตัวแทนของปูยาตายาย หมอแตละใบบรรจุอาหารและส่ิงของ
สําคญัในพธิ ีแขวนไวทีเ่สาผีในหอง และทกุคร้ังทีม่กีารจดังานข้ึน
ภายในบาน เชน งานบวช งานแตง ลูกหลานในบานจะตองจดุธปู
เทยีนบอกกลาวหิง้ผีทกุคร้ัง

เมือ่ถงึเวลา ๑๕ ค่ํา เดอืนยีข่องทกุป แตละบานจะนํา
หมอไหม ของตนออกมาตัง้บนศาลที่สรางข้ึนชั่วคราว รวมกนั
บริเวณกลางหมูบาน ประกอบพธิเีล้ียงผีโรง (พอบาน พอใหญ แม
นางยาย แมนายยา) รวมกนั หากบานใดไมออกมารวมกจ็ะตอง
มอบเงินใหแกกองกลางเพื่อชวยสนับสนุนงานดังกลาวตาม
จาํนวนทีต่กลงกนั รายละเอียดดงักลาวขางตนมคีตใินการนบัถอื
ผีคลายกบัชาวมอญทัว่ไป แตกตางกนัทีร่ายละเอียด เชน หิง้ผีของ
ชาวมอญแหงอ่ืนมกัใชหบี หรือกระบงุผาเพยีงใบเดยีว ขนาดใหญ
เทาทีใ่ชงานโดยทัว่ไป บรรจผุานุงผาหม แหวนทองหวัพลอยแดง
๑ วง และหรือตามขอกําหนดของผีแตละตระกลู แขวนไวทีเ่สา
ผีในเรือนเจาบานชัน้ใน การเล้ียงผีจะกระทาํอยางงายๆ เปนการ
ภายในครอบครัวชวงสงกรานต แตหากมกีารกระทาํผิดผีเกดิข้ึน
เชน มีคนปวย คนหาย จึงจะกระทําพิธี รําผี ข้ึ นในบาน
ซึง่เปนพธิใีหญ ตองบอกกลาวสมาชกิทกุคนในตระกลูใหมารวม
งานจดัเตรียมอาหาร ขาวของประกอบพิธกีรรม ปพาทยมอญ
โดยจะประกอบพธิเีฉพาะเมือ่มเีหตไุมปกตเิกดิข้ึนในครัวเรือนเทา
นัน้ ไมตองประกอบพธิทีกุป และไมตองกระทํารวมกบับคุคลอ่ืน
ทีอ่ยูนอกตระกลูแตอยางใด

กลาวโดยสรุปคอื ชมุชนมอญในจงัหวัดนครสวรรคยัง
คงมีเร่ืองราวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเพณีมอญ
ผสมผสานอยูในชีวิตประจําวันอยางแนบแนนและกลมกลืน
กับผูคนในชุมชนขางเคียง หลายส่ิงไมสามารถแยกแยะความ
แตกตางได ดานหนึ่งนับเปนส่ิงดีเมื่อชุมชนที่มีความตางทาง
ดานวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกัน แบงปนและเปล่ียนถาย

วัฒนธรรมไปมาระหวางกันไดอยางกลมกลืน ขณะเดยีวกัน
สังคมในปจจบุนั ผูคนทีม่มีรดกอารยธรรมเฉพาะตนไดหนัมา
สนใจและตองการแสดงออกทางดานอัตลักษณกลุมชาตพินัธุ
ของตนมากยิง่ข้ึน นบัวาเปนส่ิงควรยกยองทีก่ลุมชาตพินัธุใดๆ
จะลุกข้ึนมาธาํรงรักษาไวซึง่วัฒนธรรมของตน เปนการคงไวซึง่
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาตไิทย อีกทัง้เปนการสง
เสริมใหแตละกลุมชนในเมอืงไทยรูสึกรักและหวงแหน รวมทัง้รู
สึกเปนสวนหนึง่ของสังคมองครวมทีม่ไิดถกูกดีกนัออกไปจาก
ความเปนไทยภาคกลาง เพยีงเพราะมวัีฒนธรรมเฉพาะกลุม
ของตนตางออกไป ทัง้ทีไ่มควรลืมเลือนวา สังคมไทยเปนสังคม
พหุวัฒนธรรม วัฒนธรรมทั้งหมดทั้งมวลลวนกอเกิดมาจาก
วัฒนธรรมทีห่ลากหลายจากกลุมชาตพินัธุกลุมเล็กกลุมนอยที่
เปนองคประกอบสําคญัอยูในสังคมไทยทัง้ส้ิน

เชิงอรรถ
๑ มาลี เรืองบุญ เปนผูใหสัมภาษณ,  องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ,

ท่ีบาน เลขท่ี ๑๖/๔ หมู ๑ ตําบลบานแกง อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  เมื่อ ๙
กุมภาพันธ ๒๕๕๑.

๒ จินดา ทาทิพย เปนผูใหสัมภาษณ,  องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ,
ท่ีบาน เลขท่ี ๕๕/๒ หมู ๑ ตําบลบานแกง อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  เมื่อ ๙
กุมภาพันธ ๒๕๕๑.
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๕กระทรวงวัฒนธรรม. ขอมู ลวัฒนธรรมอําเภอโกรกพระ ,
วัดบางมะ ฝอ. (ออนไลน). แหลงท่ีมา: http://www. intranet.m-culture.go.th/
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๖ ชาญ สนธิรักษ, และคณะ. (๒๕๔๖).เอกสารเผยแพรความรูประ
เพณีการเล้ี ยงข าวแช ในงานวันสงกรานต ของชาวบ านบางมะฝ อ
อําเภอโกรก พระจังหวัดนครสวรรค. หนา ๑.
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จารึ กมอญนครสวรรค

สุกญัญา เบาเนดิ

 นเรานัน้มกัเปรียบเปรยอดตีเสมอืนกระแสน้าํทีผ่านแลว
ผานเลยไมหวนคนื ในแงมมุหนึง่การจอมจมอยูกบัอดตีกไ็มบงั
เกดิประโยชน รังแตจะฉุดดงึใหถดถอยไมกาวหนา     แตถาหาก
มองวาอดตีคอืความรูทีต่องเรียนรู อดตีกค็อืบทเรียนอันลํ้าคาทีจ่ะ
ทําใหคนเราตระหนกัรูวาจดุกําเนดิตวัตนนัน้เปนใครมาจากไหน
และทามกลางความหลากหลายทีเ่ปนจดุเร่ิมตน “มอญ” กเ็ปรียบ
เสมอืนเมล็ดพนัธุทางวัฒนธรรม ทีถ่กูบมเพาะบนแผนดนิผืนนีม้า
อยางชานาน

ดวยวารสารเสียงรามญัฉบบันีจ้ะพาทานทัง้หลายไปรูจกักบั
วิถชีวิีตและชมุชนมอญในจงัหวัดนครสวรรค  จงึสบชองทีพ่าทวน
กระแสธารของกาลเวลาสูอดตีในการเรียนรูรองรอยหลักฐานมอญ
โบราณ เพือ่เปนการเชือ่มโยงความรูความเขาใจเกีย่วกบัมอญ
นครสวรรคทัง้อดตีและปจจบุนัใหชดัเจนข้ึน

จงัหวัดนครสวรรคเปนพืน้ทีห่นึง่ทีป่รากฎรองรอยหลัก
ฐานวัฒนธรรมทวารวดอียางชดัเจน อันไดแกชมุชนโบราณตางๆ
เชน เมอืงจนัเสน เมอืงโคกไมเดน เมอืงบน และเมอืงทพัชมุพล
โดยเฉพาะเมอืงทพัชมุพล หรือ เมอืงหนองกรด ตัง้อยูที ่หมู ๑
ตาํบลหนองกรด อําเภอเมอืง จงัหวัดนครสวรรค เมอืงโบราณแหง
นีไ้ดคนพบจารึกมอญบนสถปูดนิเผาหลายตอหลายชิน้ ซึง่หนึง่
ในจํานวนนั้นคือ จารึกบนสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๑”
(นว.๗)  คนพบโดยนายภูธร ภูมะธน อาจารยประจาํมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ขณะดํารง
ตําแหนงหวัหนาพพิธิภัณฑสถานแหงชาตสิมเดจ็พระนารายณ
จังหวัดลพบุรี ปจจุบันถูกเก็บรักษาโดยนายแพทยสํานวน
ปาลวัฒนวิไชย โรงพยาบาลชยันาท อําเภอเมอืงชยันาท และมี
จารึกบนสถูปดินเผาอีกจํานวนหนึ่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้เก็บ
รักษาไวทีพ่พิธิภัณฑสถานแหงชาตพิระนคร

คตกิารสรางสถูปจาํลอง
คตนิยิมการสรางสถปูจาํลองนัน้เปนแนวปฏิบตัขิองพทุธ

ศาสนานกิายเจตยิวาท หรือ ไจตยกะซึง่มศีนูยกลางในอินเดยีใต๑
โดยมคีวามหมายในเชงิสัญลักษณคอืสวนโดมถอืเปนศนูยกลาง
ของสถูปทีเ่ปรียบเสมอืนศูนยกลางของจักรวาลคือเปน “ครรภ
ธาต”ุ หรือภาชนะบรรจพุระธาต ุและมคีวามเกีย่วของกบัหมอน้าํ

“กลศ” หรือ “ปูรณฆฏ” สัญลักษณของความอุดมสมบรูณ เพือ่
เปนการเสริมความหมายของโดมใหเปนศูนยกลางจกัรวาลทีม่ี
ความอุดมสมบูรณ ดังปรากฏในพุทธคัมภีรโบราณภาษา
สันสกฤต “กริยาสังคะหะ” กาํหนดใหเปนสถปูรูปแบบหนึง่เรียกวา
“กลศกฤต” รูปแบบของสถปูทรงหมอน้าํในวัฒนธรรมทวารวดถีอื
เปนรูปแบบเฉพาะประจาํทองถิน่ ไมนยิมสถปูขนาดใหญเหมอืน
อยางอินเดยี แตมกันิยมทาํเปนสถูปจาํลองเพื่ออุทศิเปนธรรม
เจดยีและเปนรูปสัญลักษณทีเ่กีย่วของกบัพระพทุธเจา๒

กลุมสถปูจําลองดนิเผาทีพ่บในเมอืงทพัชมุพลนัน้ มรูีป
แบบเชนเดยีวกบัสถปูจําลองทีเ่มอืงโบราณอ่ืนๆ เชน เมอืงโคกไม
เดน จังหวัดนครสวรรค เมืองซับจําปา จังหวัดลพบุรี เมือง
นครปฐม เมอืงอูทอง โดยมอีงคประกอบหลักดงันี ้ คอื โดมทรง
หมอน้าํอยูบนฐานกลมสูง ปลายฐานบานออก กนโคงมนและมรูี
ตรงกลางทีอ่าจเปนรูรับเดอืยในการติดตัง้ในศาสนสถาน สวน
ยอดทําเปนโครงรางรูปทรงกรวยแบบเรียบๆ โดยข้ึนรูปเปนชิน้
เดยีวกนัทัง้องคตัง้แตกอนเผา สวนยอดมกัถกูตแีตก มกัปรากฏ
คาํจารึกอักษรแบบหลังปลลวะสมยัพทุธศตวรรษที ่๑๓-๑๕ เปน

ค

จารึกสถูปดินเผาเมืองทพัชุมพล ๑ (นว.๗)
จังหวัดนครสวรรค
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ภาษามอญ บาลี และสันสกฤต ทีส่วนลางของฐานมกัจะจารึก
เปนคาถา “เย ธมมฺา ฯ” บทธรรมอันเปนหวัใจพระพทุธศาสนา
และคาํอุทศิ๓ ดงัจารึกบนสถปูดนิเผาเมอืงทพัชมุพล ๑ ทีจ่ะกลาว
ถงึตอไป

จารึกมอญบนสถูปจาํลอง
จารึกบนสถปูดนิเผาเมอืงทพัชมุพล ๑๔ เปนการจารึกตวั

อักษรลงสถปูจาํลองดนิเผาขนาดสูง ๓๗ เซนตเิมตร ซึง่ไดรับการ
อานและถอดความแลว โดยมลัีกษณะรูปอักษรสมยัหลังปลลวะ
ในอินเดียภาคใต อายุราวพทุธศตวรรษที ่๑๓-๑๕ มกีารจารึก
อักษรไว ๒ บรรทัด  บรรทดัที ่๑ เปนภาษามอญ และบรรทดัที ่๒
เปนภาษาบาลี

จารึกภาษามอญบรรทดัที ่๑ อานโดย นายเทมิ มเีตม็
และ นายจาํปา เยือ้งเจริญ ผูเชีย่วชาญดานภาษาตะวันออกเปน
ผูแปล กลาวถงึ การสรางสถูปของบรรพบุรุษทั้งสามไวใกลกับ
วิหาร

คําจารึก  เนอกยากปณุตรปอปรปวหิาร
คําอานภาษามอญ  เนะอ กยากจ ปณุะ ตะระ ปอย

ปะรอป วหิาระ

สวนจารึกภาษาบาลีบรรทัดที่ ๒ ศาสตราจารยนาวา
อากาศเอก (พิเศษ) แยม ประพัฒนทอง เปนผูแปล กลาวถึง
“คาถา เย ธมฺมา ฯ” ซึง่เปนคาถาทีพ่ระอัสสชเิถระไดสําแดง
แกอุปตสิสะเปนคํารบแรก  ดงันี้

คาํจารึก เยธมมฺาเหตปุปฺภวา เยส ํเหµí µÔ คโตอา
หเตสจฺโยนิโรโธเอววําที มหาสมโน

คาํจารึกเรียงตามคาถา เย ธมมฺาเหตปุปฺภวา เยส ํเหตุ
 ํตถาคโต อาหเตสจฺ โย นิโรโธ (จ) เอว ํ วาที มหาสมโน

คําแปล พระมหาสมณเจาทรงมวีาทะอยางนีค้อื
ตรัสธรรมท่ีมเีหตเุปนแดนเกดิ
อน่ึง ตรัสเหตขุองธรรมเหลาน้ัน
ตรัสความดบัของธรรมเหลาน้ัน
และตรัสอุบายเปนเหตดุบั (ของธรรมเหลานัน้)
คาถา เย  ธมมฺา ฯ นี ้เปนทีท่ราบกนัดวีาคอื บทธรรม

อันเปนหัวใจพระพุทธศาสนา จากพระสุตตันตปฎกและวินัย
ปฎก  (มหาวรรค) ในพระไตรปฎกภาษาบาลี ซึง่สลักอยูบนศาสน
วัตถเุปนจํานวนมาก ไดแกธรรมจกัร พระพมิพ ฐานพระพทุธรูป
แผนศลิา แมหนิบด และสถปูจาํลอง๕

อยางทีท่ราบกนัดวีาในชวงสมยัทวารวดรีะยะเวลาตัง้แตพทุธ
ศตวรรษที ่๑๒-๑๗ หรือประมาณ ๙๐๐-๑,๔๐๐ ปมาแลว บริเวณ

ประเทศไทยไดคนพบศลิาจารึกทัง้หมด ๙๘ หลัก พบวาจารึกสวน
มากเปนภาษามอญ เปนการประกาศกจิกรรมการทาํบญุ ใชกบั
ชนชัน้สูงจนถงึคนสามญั เชนเดยีวกบัภาษาสันสกฤต แตตางกนัที่
ภาษาสันสกฤตมกัจะใชเปนประกาศของกษตัริยและชนชัน้สูงเทานัน้
สวนภาษาบาลีมไีวสําหรับจารึกคาถาในพทุธศาสนาเทานัน้ เชน
คาถา เยธมมฺา และคาถาพทุธอุทาน๖ ดงันัน้จารึกบนสถปูดนิเผา
เมอืงทพัชมุพลจงึเปนหลักฐานสําคัญทีบ่งบอกถึงการใชภาษา
มอญและภาษาบาลีของกลุมคนในวัฒนธรรมทวารวดีในชวง
ราวพทุธศตวรรษที ่๑๔-๑๕ ในบริเวณจงัหวัดนครสวรรค หรือ
บานเมอืงโบราณในบริเวณทีร่าบลุมแมน้าํลพบรีุ-ปาสัก แถบภาค
กลางตอนบนของประเทศไทยไดอยางชดัเจน

ขอขอบคณุ
นางสาวนิตยา กนกมงคล ภัณฑารักษ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

กาญจนาภิเษก จังหวัดปทุมธานี ท่ีอนุเคราะหขอมูลภาพถายสถูปจําลองดินเผา
เมืองโบราณทัพชุมพล

บรรณานุกรม
๑ ผาสุก อินทราวุธ. “คติความเช่ือของชาวพุทธในรัฐทวารวดี”, เอกสาร

ประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องพัฒนาการทางโบราณคด ี(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔), หนา ๙๗.

๒ นิตยา กนกมงคล, สถูปทรงหมอนํ้า ศิลปะทวารวดีท่ีพบในเขตภาค
กลางของประเทศไทย, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๒๕๔๗, หนา ๔๓-๔๔.

๓ เทิม มีเต็ม และจําปา เยื้องเจริญ, จารึกโบราณ (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร. มปป.) หนา ๓๓-๔๐. อางถึงใน พิริยะ ไกรกฤษ, “ศิลปะโบราณวัตถุท่ีนคร
สวรรคกอนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙, ใน นครสวรรครัฐกึ่งกลาง: รายงานการสัมมนา
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น,(นครสวรรค: วิทยาลัยครูนครสวรรค,๒๕๓๘)
หนา ๑๐๙  และ นิตยา กนกมงคล, เรื่องเดิม, หนา ๒๗.

๔ กรมศิลปากร, “จารกึสถูปดินเผาเมอืงทัพชุมพล” จารกึประเทศไทยเลม
๒ อกัษรปลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๒๑, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพภาพพิมพ,
๒๕๒๙), หนา ๙๕-๙๙.

๕ นพชัย แดงดีเลิศ, จารึกทวารวด:ี การศกึษาเชิงอักขรวิทยา, วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. ๒๕๔๒, หนา ๓๒.

๖ นพชัย แดงดีเลิศ, เรื่องเดิม. หนา ๓๐-๓๑.
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วัดเกาะหงษ
องค  บรรจนุ

 ดเกาะหงษ เปนวัดโบราณทามกลางชุมชนมอญริม
แมน้ําเจาพระยา ตั้งอยูในพื้นที่ หมูที ่๖ ตําบลตะเคียนเล่ือน
อําเภอเมอืง จงัหวัดนครสวรรค วัดเกาะหงษสรางข้ึนมาตัง้แตป
พ.ศ. ๒๓๓๖ ในสมยัรัตนโกสินทรตอนตน ชาวบานบางกลุมเชือ่
วา แตเดมิมชีือ่เรียกวา “วัดเกาะ” หรือ “วัดบานเกาะ” ซึง่เขาใจวา
แตเดิมบริเวณที่ตั้งวัดคงจะมีน้ําลอมรอบ มีลักษณะทางภูมิ
ประเทศเปนเกาะ ชาวบานจงึไดขนานนามวัดอยางนัน้ ตอมาไดมี
การเตมิคาํวา “หงษ” ตอทายเปน “วัดเกาะหงษ” ในราวป พ.ศ.
๒๔๘๕๑ แตกรมศลิปากรเชือ่วาชือ่วัดดงักลาวคงไดเรียกขานกนั

มาตามลักษณะเสาหงสทีช่าวบานพบเหน็ดานหนาวัด ทัง้นีเ้นือ่ง
จากเปนชมุชนมอญมาแตเดมิ จงึมกัมเีสาหงสเปนสัญลักษณ๒
วัดเสาหงษ ได รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่ อวันที่  ๓๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เขตวิสุงคามสีมา กวาง ๔๐ เมตร ยาว
๘๐ เมตร

ภายในวัดยงัประกอบดวยเจดยีเกาแกอีก ๑ องค ตัง้อยู
ดานหนาอุโบสถเกา เปนเจดยียอมมุไมสิบสอง กออิฐถอืปนู ศลิปะ
แบบสมยัอยุธยา ซึ่งปจจุบันไดรับการบรูณะเรียบรอบแลว ส่ิง
สําคญัอ่ืนๆ ภายในวัด ไดแก อุโบสถเกา (วิหาร) กออิฐถอืปนู หลัง
คาเคร่ืองไม มงุกระเบือ้งดนิเผา เปนวิหารขนาด ๕ หอง มขีนาด
ยาว ๒๑ เมตร กวาง ๘ เมตร มมีขุดานหนาและดานหลัง หลังคา
ลด ๒ ชัน้ เคร่ืองบนหลังคาประกอบดวย ชอฟา ใบระกา หางหงส
นาคสะดุง ปนูปนประดบักระจกสี หนาบนัดานทศิตะวันออกเปน
ลายปนูปนเร่ืองรามเกยีรติ ์ดานตะวันตกเปนรูปนารายณทรงครุฑ
ประตดูานทศิตะวันออกมขีนาด กวาง ๑.๕๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร
ประตดูานทศิตะวันตกมขีนาด กวาง ๑ เมตร สูง ๑.๗๓ เมตร ผนงั
ดานนอกมรีอยพระพทุธบาทขนาดหนาตางของวิหาร กวาง ๙๙
ซม.สูง ๑.๗๕ เมตร ภายในอุโบสถ (วิหาร) เกาแกซึง่ถกูทิง้ราง
มกีารคนพบรองรอยภาพจติรกรรมฝาผนงั ซึง่ทางวัดไดใชสีเขียน
ทบัไว เมือ่สีกะเทาะออก พบภาพจติรกรรมรูปเทวดา ลักษณะ
จติรกรรมเปนจติรกรรมตอเนือ่งแบบศลิปะอยธุยา รวมทัง้ลวด
ลายปนูปนเหนอืขอบประตแูละหนาตางอุโบสถเกาหลังดงักลาว
ทีม่ศีลิปะแบบมอญ กรมศลิปากรระบวุาเปนศิลปะสมยัอยธุยา
ตอนปลายถงึรัตนโกสินทรตอนตน๓

นอกจากนีย้งัมเีหตกุารณสําคญัอันเปนความภาคภูมใิจของ
ชาวบานเกาะหงษ ไดแก เมือ่ป พ.ศ. ๒๔๔๙ พระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที ่๕) ไดเสดจ็ประพาสตน และได
แวะทีวั่ดเกาะหงษ ทรงพระราชนพินธเกีย่วกบัวัดเกาะหงษไวใน
ประพาสตน ความวา

วั

สภาพทั่วไปในบริเวณวัดเกาะหงษ

เสาหงสริมน้ําเจาพระยา หนาวัดเกาะหงษ
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“...วันที ่๑๒ เวลาเทีย่งถงึวัดเกาะหยดุสําหรับกนิขาวได
ทาํมาตามทางแลวข้ึนบก พบสมภารอาย ุ๘๗ ป เคีย้วจดัเหมอืน
สมเดจ็ตาจารใจพยุ ตาบอดขางหนึง่ รูปรางเปลงปล่ังด ีวัดใหญ
รักษาสอาด มตีกึอยางเกา ๒ หลัง ในโบสถจารึกวา สรางเมือ่
ศกัราช ๑๑๕๕ (๒๓๓๖) มขีองประหลาด พระกระจายยนืรูปราง

ด ีไดขอพระแลวใหเงนิไวสรางเปล่ียนใหม ตอมาอีกชัว่โมงเศษถงึ
นครสวรรค...”

เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่
๕) ทรงพบกบัพระสังกจัจายน แบบยนื ของวัดเกาะหงส พระองค
ทรงพอพระทัยเปนอันมาก ดวยเห็นพุทธลักษณะที่งดงาม
จึงขออัญเชิญไปจากเจาอาวาสวัดเกาะหงส แลวพระราชทาน
พระราชทรัพยไวใหสรางข้ึนใหมเปนจํานวนเงนิ ๑ ชัง่ (๘๐ บาท)
ปจจุบันพระสังกัจจายนทีส่รางข้ึนใหมนัน้ยงัคงประดษิฐานอยู
ภายในโบสถวัดเกาะหงส

ทกุวันนีช้มุชนมอญบานเกาะหงษยงัคงสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น ไดแกประเพณีสงกรานตแบบมอญ การเลน
สะบา การเลนลูกชวง มอญซอนผา ปดทองไหวพระ และการแขง
เรือ๔ โดยเฉพาะการแขงเรือเปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดมา
แต เมื่ อคร้ั งที่ ชาวมอญยั งคงอาศั ยอยู ในเมื องหงสาวดี
ซึง่เร่ืองดงักลาวนีเ้ปนขอเทจ็จริงทีพ่บไดตามชมุชนมอญทัว่ไปใน
เมืองเมาะตะมะ มะละแหมง และหมูบานมอญริมน้ําของ
ประเทศพมาในปจจบุนั ทกุวัดตางมเีรือยาวประจาํหมูบาน คร้ัน
ถงึเทศกาลออกพรรษา ชาวบานและวัดจะรวมกนัจดัการแขงเรือ
อันเปนประเพณกีารแขงเรือระหวางหมูบานทีสื่บทอดกนัมาชา

เจดียโบราณวัดเกาะหงษ กอนการบรูณะ เจดียโบราณวัดเกาะหงษ หลังการบรูณะ

เรือ “หงษทอง” หนาวัดเกาะหงษ
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นานแตโบราณ ทั้งเปนการแสดงออกถึงความสามัคคีระหวาง
หมูบาน และยังสรางความสนุกสนานเราใจใหแกผูชมทั้งสอง
ฝงน้ํา ปจจบุันเรือยาวบานเกาะหงษเปนที่รูจกัดใีนจงัหวัดนคร
สวรรค ดวยเปนชมุชนทีริ่เร่ิมการแขงเรือยาวเปนแหงแรกๆ ของ
จังหวัดนครสวรรค และมีชางแกะเรือยาวฝมือดี โดยเรือชื่อ
“หงษทอง” สามารถควารางวัลชนะเลิศเรือยาวแหงประเทศไทย
เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๑๔๕

ปจจบุนัวัดเกาะหงสมไิดเปนชมุชนมอญอยางในอดตีอีก
ตอไปแลว เนือ่งจากผูคนกลืนกลายเปนไทยไปแลวหมดส้ิน ไมมี
การใชภาษามอญในชมุชนอีกตอไป ทัง้ภาษาพดูและภาษาเขียน

ผูคนทีพ่อจะจดจาํเร่ืองราวในอดตีรวมทัง้รับรูวาในอดตีของตนมี
บรรพชนเปนชาวมอญนัน้กล็ดนอยถอยลงอยางมาก ความเปน
มอญในชมุชนบานเกาะหงษจงึเลือนลางลงเตม็ท ีจะมกีแ็ตเพยีง
การตอยอดทางวัฒนธรรมและประเพณเีกาแก อาศยัเร่ืองเลาเกา
เก็บ ผานการร้ือฟนมรดกทางวัฒนธรรมที่พอจะตอลมหายใจ
ชมุชนดวยเมด็เงนิจากกระแสการทองเทีย่ว นบัวายงัดทีีบ่รรพชน
มอญยงัมคีณุคาแกการรําลึกถงึทิง้เอาไวใหลูกหลานมอญบาน
เกาะหงษในวันนี้

เชิงอรรถ
๑ ไทยตําบล. ขอมู ลแหลงท องเท่ี ยวของจั งหวัดนครสวรรค

วัดเกาะหงษ. (ออนไลน). แหลงท่ีมา: http://ecurriculum.mv.ac.th/elibrary/
gerneral/thaitambon/ttrvprovtlist.asp-ProvCode=60.htm. วันท่ีสืบ คน ๑๙
กุมภาพันธ ๒๕๕๑.

๒ กรมศิลปากร. (๒๕๔๒). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร
เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดนครสวรรค. หนา ๙๒-๙๓.

๓ เพ่ิงอาง. (๒๕๔๒). หนา ๑๑๒.
๔ พระครนิูวิฐกติิคณุ. (ม.ป.ป.). ประวตัวิดัเกาะหงษ. ไมปรากฏเลขหนา.
๕ จังหวัดนครสวรรค. (๒๕๓๐). งานแขงเรือประเพณี จังหวัดนคร

สวรรค ชิงถานพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี“ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๓๗ ณ แมนํ้าเจาพระยา ศาลากลางจังหวัดนคร
สวรรค. หนา ๒๖.

ลวดลายปูนปนเหนือซุมประตู
ศิลปะมอญสมัยอยุธยาตอนปลาย

http://ecurriculum.mv.ac.th/elibrary/
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“คงมีอะไรเก่ียวพันกับมอญ
แตหนหลัง” สุภรณ โอเจริญ
ผู บุกเบิกองคความรู วาดวย
“มอญในเมื องไทย ”

 กวันนีผู้ทีส่นใจศกึษาเร่ืองมอญในเมอืงไทยคงแทบจะไม
มใีครไมรูจกั “อาจารยสภุรณ โอเจริญ” อาจารยทางดานประวัติ
ศาสตร และ ผูอํานวยการสํานกัศลิปะและวัฒนธรรม แหงมหา
วิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูเขียนหนงัสือเร่ือง “มอญในเมอืง
ไทย” ทีง่านวิชาการดานมอญศกึษาทัง้หลายใชอางอิง

เดิมทีหนังสือเลมนี้คือวิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่
อาจารยสุภรณเขียนข้ึนขณะศกึษาอยูทีค่ณะอักษรศาสตร จฬุา
ลงกรณมหาวิทยาลัย โดยความสนใจเร่ืองมอญของอาจารยเร่ิม
ตนข้ึนเมือ่อาจารยเรียนวิชาประวัตศิาสตรตนรัตนโกสินทร ทีม่กีาร
กลาวถงึ “เจาพระยามหาโยธา” ผูซึง่มบีทบาทอยางมากในการ
รับใชราชวงศ แตถึงแมเจาพระยามหาโยธาจะมีบทบาทใน
ประวัตศิาสตร แตเร่ืองราวความเปนมาของทานกลับแทบไมมใีห
ศกึษา ดวยเหตนุี ้อาจารยสุภรณจงึเร่ิมสนใจทีจ่ะสืบคนความเปน
มาของคนมอญในเมอืงไทย

แตอาจารยสุภรณกต็องพบกบัอุปสรรค เพราะในป พ.ศ.
๒๕๑๕ ซึง่เปนปทีอ่าจารยเร่ิมศกึษาเร่ืองมอญนัน้ องคความรูเร่ือง
มอญยงัไมปรากฏในสังคมไทย เอกสารและหลักฐานทางประวัติ
ศาสตรวาดวยเร่ืองมอญในเมืองไทยก็แทบจะไมมี อาจารย
สุภรณใชเวลาสืบคนขอมลูอยู ๑ ป โดยทีย่งัมองไมเหน็ความเปน
ไปไดวาจะทาํเร่ืองนีใ้หสําเร็จไดอยางไร และเกดิความทอใจข้ึน
กระทัง่อาจารยไดอานบทความของนกัวิชาการตางประเทศทีส่รุป

ความมาจากวิทยานพินธระดบัปริญญาเอกวาดวยเร่ืองมอญเมอืงไทย
ในเชิงวัฒนธรรมและบทความนั้นอางอิงชื่อ “สุเอ็ด คชเสนี”
(ศาสตราจารย นายแพทยสุเอ็ด คชเสน ีแหงคณะแพทยศาสตร
ศริิราชพยาบาล ผูซึง่ปจจบุนัไดลวงลับไปแลว) ในฐานะผูใหขอมลู
อาจารยสุภรณจงึคดิวาคณุหมอสุเอ็ดนาจะมวิีทยานพินธฉบบัเตม็
ของนกัวิชาการผูนัน้ อาจารยจงึไดพยายามตดิตอคณุหมอสุเอ็ด
เพือ่ขอยมืวิทยานพินธฉบบันี ้โดยทีอ่าจารยไมเคยรูจกัคณุหมอ
สุเอ็ด และไมทราบมากอนเลยวาคณุหมอมบีทบาทมากเพยีงใด
ในเร่ืองมอญ

ในที่สุดอาจารยสุภรณก็ไดไปพบคุณหมอสุเอ็ดที่โรง
พยาบาลศริิราช และพบวานอกจากคุณหมอจะใหขอยืมวิทยา
นิพนธฉบับนั้นแลว คุณหมอยังมีหนังสืออีกมากมายที่เปน
ประโยชนตอการทาํวิทยานพินธของอาจารย และยนิดใีหอาจารย
ขอยมื รวมทัง้กําชบัวา “ทาํใหดีๆ  นะ” และการไดรูจกักบัคณุหมอ
สุเอ็ดนีเ้อง ทีไ่ดทาํใหอาจารยสุภรณเหน็วาจะกาํหนดทศิทางของ
วิทยานพินธไปในลักษณะใด

ส่ิงทีอ่าจารยสุภรณใหความสําคญัในการศกึษาเร่ืองมอญ
ในเมอืงไทย กค็ือการศกึษาถงึประวัติและความเปนมาของคน
มอญ, การอพยพเขามาจากเมอืงมอญ, บทบาทและฐานะของ
คนมอญ และการผสมกลมกลืนความเปนมอญกับสังคมไทยทุ
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โดยในหวัขอหลังนี ้อาจารยตัง้ใจจะหาคําตอบวาคนมอญยงัคง
ความเปนมอญอยูมากนอยเพียงใด และในการตอบคําถามนี้
อาจารยตองลงพืน้ทีเ่กบ็ขอมลูจากคนมอญ โดยในการลงพืน้ทีน่ี้

เอง อาจารยกไ็ดความชวยเหลือจากคณุหมอสุเอ็ดในเร่ืองขอมลู
เพราะคณุหมอเองกค็อืคนมอญคนหนึง่ รวมทัง้คณุหมอกไ็ดใหคํา
แนะนําวา อาจารยควรไปเก็บขอมูลในพื้นที่ใดบาง ในที่สุด
อาจารยกเ็ลือกพืน้ทีห่ลัก ๓ พืน้ที ่คอื บานมวง จงัหวัดราชบรีุ, พระ
ประแดง จงัหวัดสมทุรปราการ และสามโคก จงัหวัดปทมุธาน ีโดย
อาจารยตัง้ใจจะศกึษาเปรียบเทยีบพืน้ทีท่ีม่ลัีกษณะตางกนัทัง้ในมติิ
ที่ตั้งของชุมชน, อาชีพของคนในชุมชน และบริบทตางๆ ของ
ชมุชน วาความตางเหลานีส้งผลตอการดาํรงความเปนมอญ และ
การผสมกลมกลืนกบัสังคมไทย ตางกนัหรือไม อยางไร

โดยทั่วไป การทําวิจยัในทางประวัติศาสตรมกัใชหลัก
ฐานและขอมลูจากเอกสารเปนหลัก แตงานของอาจารยสุภรณได
ขยายฐานของขอมลูไปยงั “ประวัตศิาสตรบอกเลา” (oral history)
ซึง่กค็อืขอมลูจากคนในชมุชนตางๆ ทีอ่าจารยเขาไปศกึษา และ
อาจารยกใ็ชเวลาอีกถงึ ๓ ปคร่ึง ในการทําวิทยานพินธใหเสร็จ
โดยอาจารยสําเร็จการศกึษาเมือ่ปลายป ๒๕๑๙ ส่ิงทีอ่าจารยคน
พบในขณะนั้นก็คือ คนมอญมแีนวโนมที่จะผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมกบัสังคมไทย ส่ิงทีบ่งบอกความเปนมอญอาจจะหาย
ไปในบางพืน้ที ่ความเปนมอญจะลางเลือนเมือ่เวลาผานไป อยาง
ไรก็ดี อาจารยกลาววานั่นคือขอคนพบในป ๒๕๑๙ แตเมื่อ
อาจารยมองมายงัเวลาปจจบุนั อาจารยพบวา แมทกุวันนีสั้งคม
จะเปล่ียนแปลงไป และคนมอญกต็องปรับตวัไปตามกระแสการ
เปล่ียนแปลงนัน้ๆ แตส่ิงหนึง่ทีย่งัคงอยูกค็อื “สํานึกความเปน
มอญ” ทีย่งัคงแนนหนกัอยูในตวัคน

ทกุวันนีอ้าจารยสุภรณยงัคงทาํหนาทีน่กัวิชาการดานประ
วัตศิาสตร เพือ่ตอบสนองความเปนไปในทองถิน่ ซึง่กค็อืจงัหวัด
นครสวรรค โดยทีอ่าจารยมใิชคนทีน่ัน่ แตเปนคนไทยเชือ้สายจนี
จากชลบรีุ ซึง่ไมตางกนักบัการทีอ่าจารยไมใชคนมอญ แตกม็า
ศกึษาเร่ืองมอญ และอาจารยเองกพ็ดูวา “คงมอีะไรเกีย่วพนักบั
มอญแตหนหลัง” ถึงไดมาทําเร่ืองมอญ และถึงแมทุกวันนี้
อาจารยจะไมไดเกีย่วของกบัเร่ืองมอญมากดงักอน แตกส็ามารถ
กลาวไดวา งานศกึษาเร่ือง “มอญในเมอืงไทย” ของอาจารย คอื
หลักหมายสําคญัในการบกุเบกิองคความรูเร่ืองมอญในสังคมไทยให
ขยายออกไปอีกมากมายนกั

อ.สุภรณ โอเจริญ ม.ราชภัฏนครสวรรค

อ.สุภรณ โอเจริญ ในงานเสวนา มอญ-
เขมร ศึกษา วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
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ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
วันรําลึกชนชาติมอญ ๒๕๕๑
วดับานไรเจริญผล สมทุรสาคร
กองบรรณาธิการ

  นรําลึกชนชาติมอญ” ปนี้ จัดข้ึนระหวางวันที่ ๒-๓
กมุภาพนัธ ณ วัดบานไรเจริญผล ตําบลพนัทายนรสิงห อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ดวยความรวมมือของชมรมเยาวชน
มอญกรุงเทพ วัดบานไรเจริญผล และพีน่องชาวมอญจากหลายๆ
พืน้ที่

กอนงานจะเร่ิม พวกเรา-คณะเตรียมงาน ประมาณ ๑๐
คน ไดเดนิทางไปยงัสถานทีจ่ดังานตัง้แตวันที ่๑ เพือ่เตรียมความ
พรอมตางๆ ตัง้แตการตกแตงบริเวณงานดวยธงราวรูปหงสทีพ่วก
เราทําข้ึน, การผูกผาและจดัดอกไม, การตกแตงเวท,ี การตดิตัง้
นทิรรศการเคล่ือนที,่ การเตรียมสถานทีสํ่าหรับทาํบญุอุทศิกศุล
ใหบรรพชนมอญ ฯลฯ โดยทั้งหมดนี้ไดรับความชวยเหลือเปน
อยางดจีากวัดบานไรเจริญผล

เชาวันที ่๒ เราตืน่ข้ึนมาพบกบัเหตกุารณไมพงึปรารถนา
บางอยาง นัน่กค็อื ตํารวจไดเขามาสอดสองบริเวณงาน และตัง้
ดานรอบวัดเพือ่ตรวจสอบคนทีจ่ะมารวมงาน ทาํใหพีน่องบางคน
ทีต่ัง้ใจมากตองกลับไป แตในทีสุ่ดเร่ืองราวกค็ล่ีคลายไดเมือ่ตวั
แทนจากสภาทนายความเขามาชวยจดัการ และในชวงค่าํของวัน
นัน้ เรากม็กีารแสดงจากนกัเรียนในพืน้ที ่รวมทัง้วงดนตรีลูกทุง
มอญจากกระทุมมดื กไ็ดมาสรางความ ครึกคร้ืนใหกบัคนทีม่า
รวมงาน ทีแ่มจะบางตาไปบางเมือ่เทยีบกบัปกอนๆ แตถงึคนรวม
งานจะบางตา หลายๆ คนก็ยังคงลุกข้ึนมารําหนาเวทีดนตรี
เหมอืนเชนเคย

กอนรุงเชาวันที ่๓ ฝนไดตกลงมาอยางหนกั ทาํใหบริเวณ
วัดทีเ่ราใชจดังานเจิง่นองไปดวยน้าํฝน พวกเราตางกงัวลวา ฝนจะ
เปนอุปสรรคในเวลาทีเ่รามกีจิกรรมหรือไม แตโชคดทีีฝ่นไมตกลง
มาอีกในวันรุงข้ึน แมจะมีเมฆคร้ึมสลับกับแสงแดดใหพอตื่น
เตนบาง และพอถงึเวลาประมาณ ๘ นาฬกิาเศษ พีน่องชาวมอญ
จากจงัหวัดตางๆ กท็ยอยเดนิทางมาถงึ และเมือ่เสียงกลองยาว
จากพีน่องอยธุยาดงัข้ึน ทกุคนกร็วมกนัรําและจดัขบวนแหหงส
และธงตะขาบเขามาบริเวณหนาเวทเีพือ่รอการเปดงาน โดยในป

นีเ้ราไดรับเกยีรตจิาก คุณเตอืนใจ กญุชร ณ อยธุยา ดเีทศน 
สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิผูซึง่ทํางานเพือ่กลุมชาตพินัธุมา
กวา ๓๐ ป รวมทั้งยังมีเชื้อสายมอญทางราชสกุลกุญชร ณ
อยธุยา ใหเกยีรตมิาเปนประธานกลาวเปดงาน

จากนัน้จงึเปนพธิสีงฆเพือ่อุทศิสวนกศุลใหแกบรรพชน
มอญ โดยในพธิ ีคุณสณุ ีไชยรส คณะกรรมการสทิธมินุษย
ชนแหงชาต ิใหเกยีรตเิปนประธาน รวมทัง้ผูมบีทบาททางสังคม
เชน ครูประทีป อ้ึงทรงธรรม, สภาทนายความ และนักวชิา
การอีกหลายทาน กม็ารวมทาํบญุกบัพวกเราชาวมอญ เมือ่ทํา
บญุเสร็จ พีน่องทีเ่ตรียมการแสดงมา ไมวาจะเปนวงปพาทยจาก
ปทมุธาน,ี ซอมอญจากลพบรีุ, สะบาหนุมสาวและทะแยมอญ
จากสมทุรสาคร กเ็ร่ิมเปดเวทขีองตน ทําใหบรรยากาศของงาน
เปนไปดวยความครึกคร้ืน ระหวางนีห้ากใครหวิกส็ามารถเดนิไป
ยงัโรงทานและซุมอาหารทีพ่ีน่องจากทีต่างๆ โดยเฉพาะอยางยิง่
พี่นองละแวกวัดบานไรเจริญผล เตรียมอาหารมาอยางหลาก
หลาย

และงานของเรากจ็บลงในชวงบายของวนัน้ัน ถึง
แมวา วนัรําลกึชนชาตมิอญในปน้ีจะมอุีปสรรคอยูบาง แต
เรากย็งัคงดาํเนินงานไปอยางราบร่ืนอยางท่ีเคยเปนมา และ
ทุกคนกค็งรอคอยท่ีจะไดพบกนัใหมในปหนา ซ่ึงจริง  ๆแลว
กอี็กไมนานเลย...

ภาพถาย : สิรินทรา ชองขันปอน

“วั

อํานาจรัฐ

อํานาจรัฐ

อํานาจรัฐ
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วันรําลึกชนชาติมอญคร้ังที่ ๖๑
กั บสิ่ ง ที่ ไ ม อ าจ เ รี ย กคื น

สุกญัญา เบาเนดิ

 ละแลวส่ิงทีไ่มตองการใหเกดิข้ึนกเ็กดิข้ึนจนได....เมือ่
เชาตรูของวันเสารที ่๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๑ วันแรกของการจดังาน
วันรําลึกชนชาตมิอญคร้ังที ่๖๑ ณ วัดบานไรเจริญผล ตําบลพนั
ทายนรสิงห อําเภอเมอืง จังหวัดสมทุรสาคร โดยวัดและชมุชน
มอญบานไรเจริญผล รวมกบัชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ

ขาพเจาตืน่ข้ึนพรอมกบัเสียงตระหนกของเพือ่นคนหนึง่
ทีว่ิ่งกระหดืกระหอบนําขาวของเชานีม้าบอก “....เร็วๆมาดอูะไร
น่ี ...ยกโขยงมากนัเปนรอยเลยวะ...เตม็วดัไปหมด .....”  ใน
ทนัทนีัน้ขาพเจาจงึชะโงกหนามองจากหนาตางชัน้บนของศาลา
การเปรียญที่พวกเราอาศัยซุกหัวนอนกันตั้งแตเมื่อคืนเพื่อมา
เตรียมจัดงาน ภาพที่เห็นก็คือกําลังเจาหนาที่ตํารวจ อป.พร.
(อาสาสมคัรปองกนัภัยพลเรือน) สันตบิาล กองปราบ   กอ.รมน.
(กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน) กระจายตวัอยูทัว่ไปใน
บริเวณวัด รวมทั้งเสนทางที่ผานเขาออกก็มีการตั้งดานตรวจ
อยางเตม็กาํลัง

“โอ โฮ  ! ! !  ถึ งขั้ นน้ี เชี ยวรึ น่ี ”
ขาพเจาพมึพาํเบาๆ กับตวัเองและคิดทบทวนในเร่ือง

ราวทัง้หมด งานรําลึกชนชาตมิอญในปนี ้ทาํไมสถานการณจงึตงึ
เครียดนกั ดวยสายตาของเจาหนาทีบ่านเมอืงทีม่องมาดวยความ
หวาดระแวง และไมไวใจ...ทําใหขาพเจายงัครุนคดิตอไป

“น่ีเปนงานท่ีจดัขึ้นเพือ่อุทิศสวนกุศลแสดงความ
กตญักูตเวทิตาตอบรรพชนมอญผูลวงลบัมใิชหรือ แลว
ก็เปนการอนุรักษฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมประเพณี
ของคนมอญ เปนวนัสาํคัญท่ีคนมอญจากท่ัวประเทศ จะได
มโีอกาสพบหนาคราตากนั พดูจาสอบถามสารทุกขสกุดบิ
กนั และเหนือสิง่อ่ืนใดในโอกาสน้ี ชาวมอญท้ังหลายจะได
ทําบญุถวายพระกศุลแดสมเดจ็พระพีน่างเธอ เจาฟากลัยา
ณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร อีกดวย”

แทจริงแลวความตงึเครียดความวิตกกงัวลของเจาหนาที่
บานเมอืงไดตัง้เคามากอนหนานีสั้กระยะหนึง่แลวตอกรณกีารจดั
งานวันรําลึกชนชาตมิอญในจงัหวัดสมทุรสาคร เนือ่งจากบริบท
ในเชิงพื้นที่แหงนี้มีแรงงานขามชาติจากประเทศพมาอยูเปน
จํานวนมาก และสวนมากนั้นเปนกลุมชาติพันธุมอญ หรือคน
มอญจากเมอืงมอญ (ประเทศพมา) และดวยกลุมคนมอญเหลานี้
มใิชคนไทย ทําใหเจาหนาทีบ่านเมอืงตองควบคมุอยางเขมงวด
ตลอดจนขาดความรูความเขาใจตอความเปนพมา และความเปน
มอญอยางลึกซึง้ กลุมคนเหลานีจ้งึถกูตกีรอบใหอยูภายใตส่ิงที่
เรียกวา “ความมัน่คง” และถกูตตีราดวยอคต ิดงันัน้การจดังานวัน
รําลึกชนชาตมิอญจงึสุมเส่ียงตอความมัน่คงไปดวย

“..ความมั่นคง... ความมั่นคง.... ความมั่นคง....
ความมัน่คง..... !!! “   ขาพเจาทองคําๆ นี ้ซ้ําไปซ้ํามา   ทัง้ทีย่งั
ไมเขาใจเลยวาการทีค่นมอญจดักจิกรรมเพือ่สํานกึถงึความเปน
ตัวตนและรากเหงาผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณี
จะเปนภัยตอความมัน่คงตรงไหน!!!

งานรําลึกชนชาตมิอญในคร้ังนีค้งจะตองเปนทีจ่ดจาํของ
ชาวมอญไปอีกยาวนาน  ทัง้พระสงฆ คนในชมุชน คนจดังาน
นอกจากจะตองเหนื่อยแรงกับการเตรียมจัดงานแลว ยังตอง
เหนือ่ยใจกบัคาํถามซ้ําๆ ทีถ่กูปอนมาจากเจาหนาทีบ่านเมอืง
ดวยทาทีและความรูสึกไมไวใจ แตอะไรก็ไมสําคัญเทากับวา

แ

ดานตรวจตราหนาปากซอย รถตระเวนตรวจการ



เสียงรามัญ                            ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑๓ มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๕๑

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

16

“วัฒนธรรมประเพณมีอญและคนมอญ” กาํลังถกูตัง้คาํถามและ
มองดวยสายตาทีแ่ปรเปล่ียนไปจากเดมิ ทัง้ทีแ่ตกอนนัน้คนมอญ
และวัฒนธรรมประเพณีมอญ ถูกหลอหลอมจนกลมกลืนกับ
สังคมไทยมาเนิน่นาน

ขาพเจาและคนอ่ืนๆ ยงัคงชวยกนัตระเตรียมงานตอไป
เพราะในชวงค่าํของวันนีจ้ะมกีจิกรรมหลายอยางทัง้การออกรานสินคา
พืน้บานมอญ นทิรรศการวิถชีวิีตมอญ การแสดงนาฏศลิปมอญ
จากชมุชนและสถานศกึษาตางๆ จดัมารวมงาน  แตทวาตลอดทัง้
วันผูคนยังคงบางตาผิดไปจากงานวันรําลึกชนชาติมอญเมื่อป
กอนๆ  บรรยากาศทีเ่คยเปนมานัน้ไมวาคนไทยเชือ้สายมอญและ
คนมอญจากเมอืงมอญทีท่าํงานในเมอืงไทยเมือ่ทราบขาวกจ็ะ
มารวมงานกนัอยางพรอมเพรียง เพราะวันรําลึกชนชาตมิอญเปน
การธาํรงความห มายและสํานกึรวมของคนมอญทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
ความเปนมาทางประวัตศิาสตร ตํานาน นทิานปรัมปรา บรรพ
บรุุษ ภาษา และประเพณวัีฒนธรรมทีค่นมอญทัง้สองเมอืงมรีวม
กนั

แตวันนีก้ลับมองไปไมเหน็แรงงานมอญตางดาวมารวม
งาน ทัง้ทีท่ราบมาวาพวกเขาไดเตรียมจดัการแสดง และจดักอง
ผาปามารวมงานในคร้ังนี ้ และนัน่คงเปนเพราะเจาหนาทีต่าํรวจ
ไดตั้งดานสกัดกั้นไวทุกเสนทางที่จะเขามาบริเวณวัด ซึ่งเปน
สถานทีจ่ดังาน  ดวยเหตผุลทีอ่างวาตองการตรวจจบัผูทีไ่มมบีตัร
(ทะเบยีนราษฎรตางดาว ท.ร.๓๘/๑) หรือการขามเขตพืน้ทีก่ต็าม
แตดเูหมอืนวาเจตนาทีแ่ทจริงของเจาหนาทีน่ัน้ตองการสกดักัน้มใิห
แรงงานมอญตางดาวเขามารวมงานวันรําลึกชนชาตมิอญมาก
กวา ซึง่สอดคลองกบัเหตกุารณกอนหนานี ้ทีไ่ดมปีระกาศของ
ทางจงัหวัดไมสนบัสนนุใหแรงงานมอญตางดาวไดแสดงออกซึง่
วัฒนธรรมประเพณ ี จงึทําใหไมมใีครกลาเดนิทางมารวมงานที่
จดัข้ึน ราวกับวาส่ิงเหลานีเ้ปนความผิด เปนภัยตอความมัน่คง
เปนการกระทบกระเทอืนความสัมพนัธระหวางประเทศทีไ่ทยมตีอ
พมา ซึง่มากมายเหตผุลทีจ่ะนํากลาวอาง

เมือ่วันรําลึกชนชาตมิอญถกูตคีวามวามลัีกษณะสุมเส่ียง
ตอความมั่นคงยังสงผลสะทอนกลับมาที่คนไทยเชื้อสายมอญ
อีกระลอกใหญ ขาพเจาจงึไมแปลกใจนกัทีจ่ะไดยนิไดฟงคนไทย
เชือ้มอญหลายตอหลายคนมทีาทแีละคาํพดูเชนนี้

“....งานวนัรําลกึชนชาตมิอญจดัขึน้สําหรับคนไทย
เชือ้สายมอญเทาน้ัน ไมมอีะไรเกีย่วของกบัพวกมอญแรง
งานตางดาวน้ันหรอก เราเปนคนไทยยอมมสีทิธิท่ี์จดังาน
ได...”

จากความคดิดงักลาวไดสงผลในระดบัสํานกึความเปน
มอญเปล่ียนแปลงไป โดยมกีรอบของรัฐชาตเิปนเงือ่นไขกาํหนด
ผานการชีน้าํจากเจาหนาทีรั่ฐ  สรางความเปนอ่ืนตอกลุมแรงงาน
มอญตางดาว ทําใหคนไทยเชือ้สายมอญตองเลือกขางเลือกฝง
หรือถาแยกวานั้นคนมอญอาจจะอับอายและซอนความเปน
มอญ ไมกลาแสดงออกอยางทีเ่คยเปน
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อํานาจรัฐจับตา บนัทกึภาพอยางใกลชิดบนเวทเีปดงาน
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“..พวกทานจะรูหรือไมวา...ทานกาํลงัสรางรอยราว

ใหกบักลุมชนชาวมอญของเรา...”
ขาพเจาอยากตะโกนบอกเจาหนาทีไ่ปแบบนั้น แลวก็

แจงแกใจวา สังคมไทยยงัขาดการเรียนรูและทาํความเขาใจซึง่กนั
และกนัอีกมากมาย ทาํใหการยอมรับ การใหเกยีรตติอกนัลดนอย
ลง

แลววันแรกของการจดังานวันรําลึกชนชาติมอญคร้ังที่
๖๑ ก็ผานไปดวยบรรยากาศแหงความตึงเครียด ระหวางเจา
หนาที ่ พระสงฆ  ชาวชมุชน และคนจดังาน...

ทกุส่ิงอยางในโลกนีไ้มมอีะไรไดมาโดยงาย ขาพเจานอน
ฟงเสียงฝนที่เทลงเหมือนฟาร่ัวตอนคอนสวาง เมื่อฟาสาง ทั่ว
บริเวณวัดเจิง่นองไปดวยน้ํา...เมือ่วานเรายงัตองตอสูกบัวิธคีิด
ของคน และวันนีฟ้าฝนกย็งัไมเปนใจ ทั้งคนและธรรมชาตติาง
กระหน่าํซ้าํเตมิ เปนอุปสรรคทีเ่ราจะตองฝาฟน...

วันอาทติยที ่๓ กมุภาพนัธ ซึง่กําหนดใหเปนวันพธิกีาร
และพธิกีรรมทีสํ่าคญั  ทัง้การเปดงานอยางเปนทางการ การกลาว
สดดุบีรรพชนมอญ และทําบญุอุทศิกศุลใหกบับรรพชนผูลวงลับ
ถวายกองฝาปาและการแสดงวัฒนธรรมประเพณมีอญ ในวันนี้
จะมคีนมอญจากชมุชนตางๆ ทัว่ประเทศเดนิทางเขามารวมงาน
จะมพีธิเีปดงานอยางเปนทางการ โดยประธานเปดงานในคร้ังนี้
คอื คณุเตอืนใจ กญุชร ณ อยธุยา ดเีทศน  หรือ ครูแดงแหงบาน
ปางสา อําเภอแมจนั จังหวัดเชยีงราย เปนผูทํางานและคลุกคลี
กบัชาวเขามากวา ๓๐ ป  อดตีสมาชกิวุฒิสภาจงัหวัดเชยีงราย
และสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ เปนผูทีม่คีวามเขาใจและ
ใหเกยีรตใินวัฒนธรรมประเพณมีอญอยางดยีิง่  ตางไปจากผูวา
ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ปฏิเสธคําเรียนเชิญในการเปน
ประธานเปดงานไปกอนหนานี ้ทาํใหขาพเจาอดคดิถงึการจดังาน
เมือ่ปทีแ่ลวไมได  ซึง่เปนวันรําลึกชนชาตมิอญคร้ังที ่๖๐ ณ วัด
อัมพวัน ชมุชนมอญบางขันหมาก อําเภอเมอืง จงัหวัดลพบรีุ ทาน
ผูวาราชการจงัหวัดไดใหเกยีรตมิาเปนประธานเปดงานตามคาํเชญิ
ของคณะผูจดังาน  แลวทานไดแตงกายแบบมอญซึง่สรางความ
ประทบัใจใหกบัชาวมอญไมรูลืม เฉกเชนเดียวกบัคณุเตอืนใจ
กญุชร ณ อยธุยา ดเีทศน ทีใ่หเกยีรตแิตงกายแบบมอญรวมงาน
คร้ังนีด้วยเชนกนั

ถึงแมวาแรงงานมอญตางดาวจะไมกลามารวมงาน
หลายๆ คนกม็าไมถงึงานตองเดนิทางกลับไป เพราะตระหนกกบั
การตัง้ดานของเจาหนาทีต่าํรวจ  ขาพเจากไ็มนกึไมฝนมากอนวา
แรงงานมอญตางดาวทีต่ัง้ใจมาทําบญุ นํากองผาปามาถวายวัด
พรอมทั้งอุทิศกุศลใหบรรพชนมอญผูลวงลับ ตลอดจนทําบุญ

ถวายพระกุศลแดสมเด็จพระพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร จะมาไมถงึวัด เนือ่งจากสาเหตุ
ทีม่เีจาหนาทีต่าํรวจไปตัง้ดานสกดัจบั ทัง้ทีพ่วกเขากม็คีวามจงรัก
ภักดตีอพระมหากษตัริยและราชวงศไมยิง่หยอนไปกวาคนไทย
ในฐานะทีพ่วกเขาไดมาอาศยัแผนดนิไทยทาํมาหากนิ ไมตางจาก
ชาวมอญที่อพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย
สยามเมือ่หลายรอยปกอนจนปจจุบนักค็อืคนไทย หรือคนไทย
เชือ้สายมอญ

ในงานวันรําลึกชนชาตมิอญคร้ังนี ้จงึมแีตเฉพาะคนไทย
เชือ้สายมอญมารวมงานเปนสวนใหญ แตส่ิงหนึง่ทีข่าพเจามอง
เหน็และรับรูไดคอืสัญลักษณทีม่รีวมกนัของมอญทัง้สองเมอืง นัน่
กค็อืการสวมใส โสรงแดง ผาถงุแดง เส้ือขาว ซึง่หมายถงึ “ชดุ
ประจาํชาตมิอญ”   จงึทาํใหมัน่ใจวาตราบใดทีล่มหายใจของคน
มอญยังไมสูญส้ิน เชื่อไดวางานวันรําลึกชนชาติมอญจะยัง
ดาํเนนิตอไป แตบทเรียนทีไ่ดรับจากการจดังานวนัรําลกึชนชาติ
มอญคร้ังท่ี ๖๑ ณ วดับานไรเจริญผลจงัหวดัสมทุรสาคร มี
สิง่หน่ึงท่ีสูญเสียไปและไมอาจเรียกคืนกลับมาได น่ันคือ
ความรูสกึดีๆ  การยอมรับท่ีสงัคมไทยมตีอคนมอญ มนัได
ถูกแทนท่ีดวยความรูสึกเคลือบแคลง ระแวงสงสัย และ
ไมไววางใจจากรัฐไทย

นางเตือนใจ กุญชร ณ อยุธยา ดีเทศน
ประธานเปดงาน ขณะใหสัมภาษณส่ือมวลชน
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โลงมอญ (อะลาบ็อก)
(ตอนท่ี ๒)

 วัสดคีรับทานผูอานทกุทาน ฉบบันีข้อนําเสนอเร่ืองศลิป
พืน้บานในการทาํโลงมอญ (อะลาบอก) ของชมุชนมอญพระประ
แดง จงัหวัดสมทุรปราการกนัตอเลยนะครับ หลังจากคราวทีแ่ลว
ยงัไมทนัเสร็จส้ินกระบวนการ กพ็อดหีนากระดาษหมดเสียกอน
ในคราวนีรั้บรองวาเนือ้ความข้ันตอนในการทาํโลงมอญตองเสร็จ
ส้ินเปนทีเ่รียบรอยอยางแนนอน มาตดิตามกนัตอไปเลยครับ

- ใสตระแกรงรองศพ มข้ัีนตอนการทาํดงันี ้นําไมระแนง
ขนาด ๑๗๕ ซม. จํานวน ๔ อันวางขนานกนั นําไมระแนงขนาด
๒๘ ซม. จํานวน ๔ อันวางตอกยดึ ใหหางกนัชวงละ ๔๕ ซม.

-  ตกแตงลายมานลงบนกระจกทีป่ระกอบเปนหนาตาง
กระจกจํานวน ๖ บาน ทีอ่ยูดานหนา-หลัง มขีนาด ๒๕ นิว้ ๔๐
ซม. จํานวน ๖ บาน และกระจกขาง อีก ๒ บาน มขีนาด  ๑๕ นิว้
๔๐ ซม.

นาํลายมานทีป่ระกอบดวย ลายสวนขอบหนาตาง  และ
ลายสวนทีเ่ปนมานมาตดิลงบนกระจก

-  ใสกระจกทีต่ดิลายมาน ตดิทีด่านในของโลง โดยการ
นําเทปกาวหนงัไก ตดิมมุทัง้ ๔ ดานของกระจกกอนแลวนําแปะ
ตดิกบัชองหนาตางทีเ่ตรียม

๔. การประกอบฝาโลงมอญ  มข้ัีนตอนในการทาํดงันี้
-  รางแบบโครงฝาโลงมอญ ตามชัน้ตาง ๆ ทีจ่ะทํา
-  ตดัตามแบบทีไ่ดกําหนดไว
-  นําไมระแนงขนาด กวาง ๑๐ ซม.ยาว ๒ ซม. มา

กําหนดขนาด ยาว ๒๑๒ ซม. จํานวน ๒ แผน ขนาด ๖๓ ซม.
จํานวน ๒ แผน ทําการตัดตามขนาดทีก่าํหนดไว

-  นําไมระแนงขนาดกวาง ๕ ซม. ยาว ๒๐๐ ซม. มา
กาํหนดขนาด ๖๑ ซม. จาํนวน  ๙ แผน ตดัตามขนาดทีก่าํหนดไว

-  นําไมระแนงขนาด ๑ ซม. กําหนดขนาดยาว ๓๙ ซม.
จํานวน ๔ อัน ตัดไมระแนงขนาด ๑๘ ซม. จํานวน ๒๐ อัน และ

ส

รายละเอียดฝายอดโลงมอญ

ปราสาทต้ังศพพระครูปริยัติสุนทร
วัดพญาปราบ พระประแดง พ.ศ. ๒๕๑๗
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๕๔ ซม. จํานวน ๗ แผน ขนาด ๑๐๘ ซม.จํานวน ๔ แผน

-  ตดัเปลือกไมระกาํ เปนทอน จํานวน ๓๙ ซม. จํานวน
๖ อัน ขนาด ๑๔ ซม. จํานวน ๔ อัน และ ๒๘ ซม. จํานวน ๘ อัน

-  ตดัไมสักใหมคีวามยาวทอนละ ๗ ซม. จํานวน ๔ อัน
-  นําไมระแนงขนาด ๑๐ ซม. มาประกอบเปนรูปส่ี

เหล่ียม โดยใชไมสักมาตอกยดึตามมมุทัง้ ๔ ดาน
-  ตอกไมระแนงเปนแนวนอน ๓ แผน เปนฐานลาง
-  ตอกไมระแนงเปนแนวตัง้ ๖ แผน เปนตวัยดึ
-  นาํแบบหลังคาโลงมอญ มาตดิไมระแนงทีเ่ตรียมไวทัง้

๖ อัน
-  ตดิไมระแนง ขนาด ๑๘ ซม. ทีม่มุตอระหวางแบบที ่๑

และอันที ่๒
-  ตดิไมระแนง ขนาด ๕๔ ซม. ทีแ่บบอันที ่๓
-  ตดิไมระแนง ขนาด ๑๐๘ ซม. ทีแ่บบอันที ่๒ ตดิไม

ระแนงขนาด ๓๙ ซม. จํานวน ๔ แผน ทีม่มุของแบบที ่๑ และมมุ
ของฐานฝาโลง ตดิไมระกาํขนาด ๓๙ ซม. ตดิไมระกําขนาด ๑๔
ซม

-  ทําการกรุกระดาษหนงัสือพมิพ ๒ ชัน้ โดยตดักระดาษ
หนงัสือพมิพใหไดตามขนาดของโครงฝาโลงและทากาวทีโ่ครงไม
นํากระดาษมาปดโดยตองระวังมใิหกระดาษโปง

ทีเ่หลือจากนัน้กเ็ปนการตกแตงดวยกระดาษอังกฤษฉลุ
ลายมอญ ตกแตงยงัสวนตางๆ ของโลงดานนอก และฝายอดโลง
ซึง่ทัง้สีและลวดลายตางๆ นัน้กเ็ปนไปตามตําราแตโบราณ และ
หรืออาจจะมกีารประยกุตใหเขากบัยคุสมยัเพือ่ความเหมาะสม
แตทัง้นีก้เ็ปนไปตามขนบจารีตของการทาํโลงมอญ ตามวิชาทีสื่บ
ทอดกนัมาแตโบราณของชาวมอญพระประแดง

เทานี้กเ็ปนอันเสร็จข้ันตอนการทําโลงมอญกนัแลวนะ
ครับ เพยีงเทานีเ้รากจ็ะไดโลงมอญสําหรับบรรจศุพอยางสวยงาม
อันเปนศิลปะชั้นสูงของชาวมอญเรา ในอดีตนั้นการสรางโลง

มอญในลักษณะนีก้เ็พือ่สําหรับคนทีเ่ราเคารพนบัถอื โดยมากก็
จะเปนเจานายผูใหญที่เคารพ พระสงฆระดับเจาอาวาส และ
ขุนนางหรือเชื้อสายกษัตริย ตอมาในปจจุบันเมื่อสภาพสังคม
เปล่ียนแปลงไป สามญัชนมฐีานะทางเศรษฐกิจดข้ึีน ตองการ
แสดงออกถึงความอาลัยรักในญาติผูใหญที่ลวงลับอยางเปน
กรณีพิเศษมากข้ึน ก็มีการสรางโลงมอญในลักษณะดังกลาว
สําหรับบรรจศุพกนัมากข้ึน แตอยางไรกต็าม ธรรมเนยีมการสราง
โลงมอญกย็งัคงมขีอกําหนดและทางออก เพือ่เปนทางเลือกแก
สามญัชนโดยทัว่ไป เปนตนวาลักษณะยอดของฝาโลง และรวม
ทัง้จํานวนยอดปราสาทตัง้ศพอีกดวย ทีจ่ะตองไมแสดงฐานะทดั
เทยีมพระสงฆองคเจา เชน จาํนวนยอดตองไมเกนิ ๕ ยอด เปนตน
เพราะอยางไรกต็าม การพฒันารูปแบบโลงมอญและการปรับรูป
แบบใหโลงมอญสามารถทาํหนาทีร่องรับศพของสามญัชนอยาง
เราๆ ทานๆ ไดดวย กเ็ทากบัเปนการตออายขุองศลิปะการทําโลง
มอญดวยอีกวิถทีางหนึง่ เพือ่ศลิปะของมอญแขนงนีจ้ะไดไมสูญ
หายไปกบักาลเวลานัน่เอง

เรียนรับใชทานผูอานมาพอสมควรของหนากระดาษ
ซึง่เร่ืองการทาํโลงมอญนีแ้มยงัไมสมบรูณในเร่ืองของการตกแตงใน
ข้ันสุดทาย แตผูเขียนเชือ่วาผูอานทุกทานคงจะไดความรู แงคดิ
และคตใินการทําโลงมอญเบือ้งตนกนัแลว และเพือ่ความแปลก
ใหม ที่ ไม หยุ ดนิ่ งของการนําเสนอบทความในคอลัมน
“ศิลปวัฒนธรรม” ในฉบับตอไป ผูเขียนจึงจะขอนําเสนอศิลป
วัฒนธรรมมอญในแงมมุอ่ืนๆ และไมเฉพาะของชาวมอญพระ
ประแดงเทานั้น จะกลับมานําเสนอเร่ืองราวอันเปนสาระ
ประโยชนของชาวมอญชมุชนอ่ืนๆ ทัว่ประเทศใหไดอานกนัอยาง
จใุจและเตม็อ่ิมแนนอน  แลวคอยมาพบกนัใหมในฉบบัหนากแ็ลว
กนันะครับ สวัสด…ี
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 ติคําสอนเปนคําส่ั งสอนที่ ผู เฒ าผู แก ในแต ละ
ทองถิน่ ไดยึดถอืเปนแนวทางประพฤตปิฏิบัตใินชวิีตประจําวัน
และสอนลูกสอนหลานใหดํารงตนในทางที่ถูกตองตามจารีต
ประเพณีของบรรพชน คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดที่เปน
ประโยชน  สะทอนให เห็นถึงคติความเชื่ อ ระบบความคิด
และวิถีชีวิตของกลุมชน ประยกุตใชไดกับทกุยุคทุกสมยั

mWYk. /.gunj
(หฺมั่วกา บากุน)

คําศัพท    mWY (หฺมั่ว) - หนึ่ง
k. (กา) - การกระทํา, การงาน
/. (บา) - สอง
gunj (กุน) - คุณ, ประโยชน

ความหมาย   งานเดียว (ได) ประโยชนสองอยาง
สํานวนนี้ หมายความวา ทําการอยางเดียวไดผล ๒

อยาง หรือลงทุน คร้ังเดียวไดผลกําไร ๒ ทาง สํานวนนี้คลาย
สํานวนไทยวา “ยงิปนนัดเดยีวไดนกสองตัว”

r·cjgLÕcjtYur.nj r·cjmitjtYuS.nj
(หฺรองเกฺลิญ่งตุยหฺราน หฺรองหฺมิดตยุชาน)

คําศัพท     r·cj (หฺรอง) - ดู, มอง, เลือก
gLÕcj (เกฺล่ิญง) - เรือ
tYu (ตุย) - แลว
r.nj (หฺราน) - ซื้อ
mitj (หฺมิด) - มิตร, คูรัก, คูครอง
S.nj (ชาน) - รัก

ความหมาย   เรอืเลือกแลว (คอย) ซือ้ คูครองเลือกแลว (คอย) รกั
สํานวนนีเ้ปนคาํสอนใหละเอียด รอบคอบ วิเคราะหไคร

ครวญอยางถีถ่วน กอนทีจ่ะตดัสินใจทาํอะไรลงไป อยาตดัสินใจ

อะไรเพียงผิวเผิน ใหพิจารณาอยางทองแท เพราะบางส่ิงบาง
อยางทําไปแลวแกไขลําบาก หรือแกไขไมไดอีกเลย

leDwj\z.Y qW·gxYÕe]t.·
(แหฺละ็เถสาย เซาะฮแก็ะอุยโตรฺะฮ)

คําศัพท    leDwj (แหฺล็ะเถ) - ชายแก, ชายสูงวัย
\z.Y (สาย) - ผอม
qW· (เซาะว) - ขาย
gxÕY (แก็ะอุย) - ยา
e]t.· (โตฺระฮ) - อวน,พี

ความหมาย   คนผอม ขายยาอวน
สํานวนนี้เปนการ เปรียบเทยีบคนที่พดูอะไรเกนิความ

เปนจริง หรือตรงกันขามกบัส่ิงที่เปนจริง คําพดูคําจาไรน้ําหนัก
ไมเปนทีย่อมรับของผูฟง และมกัเปนทีต่ลกขบขันของคูสนทนา
ดวย

lupjkLÕcjmWYtiucj titja.mWYdelcj
(หฺลุบเกฺลิญงหฺมั่วตาวง ตอวจอาหฺมั่วแต็ะเหลี่ยง)

คําศพัท lupj (หฺลุบ) - เขา
kLÕcj (เกฺลิญง) - มา
mWY (หฺมั่ว) - หนึ่ง
tiucj (ตาวง) - ตะกรา
titj (ตอวจ) - ออก
a. (อา) - ไป
delcj (แต็ะเหฺลียง) - หาบ

ความหมาย   เขามาหนึ่งตะกรา ออกไปหนึ่งหาบ
สํานวนนี ้หมายถงึ ไดนอยกวาเสีย หรือไดไมคุมเสีย ไม

คุมคากับส่ิงที่ลงทนุลงไป

lupjtitjdM·cj v·cjkEuk:iÕpjarutj
(หฺลุบตอวจแตะ็หฺมอง หฺญองกอวดั๊บอะหฺรุด)

คําศพัท lupj (หฺลุบ) - เขา
titj (ตอวจ) - ออก

ค
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dM·cj (แต็ะหฺมอง) - อยู
v·cjkEu (หฺญองกอว) - อยางกับ, ดุจดัง
k:iÕpj (ดั๊บ) - ศีรษะ, หัว
arutj (อะหฺรุด) - เตา

ความหมาย   เขาออกอยู เหมือนกับหัวเตา
เตาจะโผลและหดหัวสลับกันไปมาอยูตลอดเวลา จะ

อยูในลักษณะใดลักษณะหนึง่นานไมคอยได สํานวนนีใ้ชเปรียบ
บคุคลทีจ่ติใจไมมัน่คง ไมแนวแน เปล่ียนกลับไปกลับมาเดีย๋วทํา
เดี๋ยวเลิก ผลุบๆ โผลๆ ตามกระแส ไมมีความมุงมั่น ขาดความ
จริงใจ คลายสํานวนไทยวา “ทําบุญเอาหนา ศรัทธาหัวเตา”

qiucjqCikL.|bY lWIyYkL.k:cj
(ซาวงฮอ็วยกฺลาปฺร่ัว แหฺล็ะหฺวี่หฺยั่วกฺลาดัง)

คําศัพท    qiucj (ซาวง) - สราง, ปลูก
qCi (ฮ็อวย) - บาน
kL. (กฺลา) - กอน
|bY (ปฺร่ัว) - ฝน
lWI (แหฺล็ะหฺว่ี) - รักษา
yY (หฺยั่ว) - ไข, เจ็บปวย
k:cj (ดัง) - กําเริบ, มาก, เกิน

ความหมาย   ปลูกบานกอนฝน รักษาโรคกอนเปนมาก
เปนสํานวนทีส่อนไมใหประมาท ใหรูจักเตรียมตวัและ

เตรียมการณ แตเนิน่ๆ เมือ่เกดิเหตไุมพงึประสงคข้ึน จะไดแกไข
ไดทนัทวงที กอนที่จะสายเกนิไป

q.Y;Õnjmtj|bY pMtjtUp:Yak,
(ซายดุนหฺมอดปร่ัฺว ปะมอดเตาปะดวัอะกะฮ)

คําศัพท    q.Y (ซาย) - ผ้ึง
;Õnj (ดุน) - เกาะ, จับ
mtj|bY (หฺมอดปฺร่ัว) - เมฆ
pMtj (ปะมอด) - ไฟ
tU (เตา) - ไหม, รอน
p:Y (ปะดัว) - ใน, ที่

ak, (อะกะฮ) - อากาศ, ทองฟา

ความหมาย   ผ้ึงเกาะกอนเมฆ ไฟไหมทองฟา
ธรรมชาตขิอง ผ้ึงจะทาํรังอยูกบัส่ิงทีอ่ยูกบัที ่เชน ตนไม

เปนตน ไฟจะไหมไดกต็องมเีชือ้ทีท่ําใหไหม เชน เศษไมใบหญา
เปนตน  สํานวนนี้ เปนการกลาวเปรียบเทียบวา เร่ืองที่เลาขาว
ทีพ่ดู เปนเร่ืองเหลวไหลไรสาระ เปนไปไมได ผิดธรรมชาตคิวาม
เปนจริง

y.lwjcC.cj pkiucjlwj;Õtj
(แหฺย-าหฺลอหฺงางญ ปะกาวงหฺลอดุด)

คําศพัท y. (แหฺย-า) - ยก, ชู, ตั้ง
lwj (หฺลอ) - ไว
cC.cj (หฺงาวญ) - กาม
pkiucj (ปะกาวง) - ตั้งทา,วางทา,ชู
;Õtj (ดุด) - หาง, ปลาย

ความหมาย   วางกาม ชูหาง

สํานวนนี้กาํหนดเอาอากปักริยาอาการของปูทีอ่ากาม
ชูข้ึนและแมงปองที่ชูหางข้ึนเมื่อมีศัตรูหรือภัยเขามาคุกคาม
และหรือในบางกรณเีพื่อแสดงศกัดาของตนเหนอืสัตวอ่ืน

สํานวนนี้ ใชในการเปรียบเทียบคนที่แสดงทีทาวามี
อํานาจและใชอํานาจเพื่อขมขูหรือคุกคามผูอ่ืน ทั้งที่ไดอํานาจ
มาเพยีงนอยนดิ แตทําประหนึง่วาตนไดรับสิทธิข์าด วางอํานาจ
บาทใหญ อยางกรณีเจาหนาที่ของรัฐชูหางวางกาม ใชอํานาจ
คกุคาม เหยยีดหยาม อยางมอีคต ิตอชาวไทยเชือ้สายมอญทีม่า
รวมงาน “วันรําลึกชนชาตมิอญ”

การวางตนวาเปนชนผูเจริญ แตส่ิงที่เห็น กลับเปนแต
ความเจริญทางวัตถุ ทวาระดบัจิตใจนัน้ต่ําเตีย้ ไรซึง่วัฒนธรรม
และความเขาใจทักษะการอยูรวมกันในฐานะสัตวสังคม ส่ิง
เหลานีย้งัไมกลาวรวมถงึวา รากเหงาของเขาเหลานัน้งอกเงยมา
ดวยรากฐานใด เหตุใดถึงกระทําตอผูอ่ืนอยางขาดสํานึกไดถึง
เพยีงนัน้

คงไมมีธรรมขอใดขององคพระสมัมาสัมพทุธเจา
จกัสามารถทําใหบวัในตมเหลาน้ีหลุดพนได...
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dduikjqM.kemL.njmnj;Õcjeq·
ชีวิตแรงงานมอญในไทย

 rao¼¼¼¼¼
kuipjkL.×UhW·gW·K[êliKjrm[.cjmnjalnj$·$JgHj mikjgW·

a.tj$.duhjlÐêek.njgek.·rm[.cjpuOt·quJfAÕitjkL.rmU
huitjer.huJmà, mnjpuOt·gHj m·cj;Õcjmnjet·elwjd,SuE percjd,ducj
p:ÕEp:Õikj´ suipjkLÕcj;Õcjeq·$·pLnjelwjd,SuE percjp:ÕEp:Õikj d,
p:ÕEp:ÕikjdM·cjlMÕinjtuY´tupjkuEtN·Sud,Ky·kj qtjkMwjtitjhW·
m.njr´ percjsuitjD.tjgW·\mhj|mokuJ percjgW·g·cjqÒ.p:Yar.eTkj
kuEg·cjqÒ.t·kuJgHj lhutj yutjesHja.bWYmel.njrgHjaKuikj
ak.Yektjm.njr´

huitjgHjrp:Yar.m¡,lo m¡,K[êT½,pRUddHj d,ducj p:ÕEp:ÕikjkuJ
pRU\zeh.· dHjhuitj\dhtjsuitjD.tjgW·esHjkuJmà, qWkjaYv,
mK[êliKj$· hW·mikjlo hW·mikjhuJekW·ekW·r´ /uinjgHjkuJelwj
leS.wjdHjar.×W·gu$jfuE dHjar.qWkjaRuJ abcjp:YpercjkÐÕE
dHjdM·cjt·gHj mWYk@×W·kuJtuY et.kjS kuEgu$jfuE mkÈigW·t·gHjmà,´
prYtitjqWkj gkUe$.wjgHjtM· lwjsuitjtuY d,Tm·kjT½,
d,K[êpÐÕinjT½,$.zercj ek.njgkUpuOt·kuJr´

 mnjpuOt·ekcjhuJkLÕcjdM·cjaKicjet· ;Õcjeq·gHjdHj;Õcjmipj
|zipj tupjv·cj;ÕcjqWwj aeK>cjar.elwjqLYl, m·cjtuYmà,ekÊcjso
kW.njzkuhW·m.nj gl.nj$·ekcjKkjgcjkLÕcjdM·cj p:Ylet.wj
duEtCY$·kuJr´ Sg,lMÕhjgW·SuEnkuEmtjbWYml·l´ gW·zWitjeqP.tjkuE
ddHj;.·bWYm]kpjev.nj gW·scj\KcjepÐ.·/tj a.kuEp:YaeK>cjar.
mNihjkuJtuY gl.njKkjb.njkLÕcj p:Yket.wj;ÕcjqWwjgHj gt,
gtnjdHja.nrkj;.·;.·r´ sMIK[pjpãpÌa.kuEddHjgL,tituY Bwp:Y
;Õcjeq·$·gHj  dN.YluEelwj hW·;ÕikjepcjkuE percjgW·ducjsqucj
RHjq.BwmNihjekW·ekW·r´

Sg,hW·mWYkuEgL·cjRuYrh. ywjqM.njkLÕcjmà, qWkjpuOv,
mekL.njs;Õcjeq·$· gL.YqWhjw>tjekW·ekW·r´ mUhuitjer.huJmà,

p:Y;Õcjmnjet·elwj bWYmgLÕicjpuOt·×W·kuEqCi#.nj ×W·kuEdN.YekL.njs
×W·kuEpWIbWÕicjn.·mr.cj ×W·kuEmimr·cjs·cjkuJr  mUhuitjgW·kLÕcjekL.nj
s;Õcjeq·er. ywjqM.njmà, v,mWYkuEmWY gl.njqWhjtNhj\K.tor´
qRupjtuYmà,tupjkuE gL.YqWhjhW·gW· kuJr´

×UkEuaYgW ·lukjsukjku Eek.njmnjpu OkLÕcjekL.njs
dM·cjp:Y;Õcjeq· getHjmh.z[.Y$·tuY gW·SuEektjdduikjmnjt·
d,ducjp[Yp[.·dM·cjn.n.q.jgLÕicjkuEbuJgLÕicjkuEpRU´ duEkuEhW·K[êpÐÕinjT½,
m·cjhW·m.njr´ dduikjt·gjHelwj hW·mWYkuEpy[ÕEdnkjqcjbcjj
sMIr·cja.v,gHjmWYgW·kLÕcjRUJbcj gW·kLÕcjpeq.cj gW·kLÕcjpÈÕitjkuE

mCE’

สภาพความเปนอยูที่แออดัของแรงงานมอญ สมุทรสาคร

สภาพความเปนอยูที่แออดัของแรงงานมอญ สมุทรสาคร
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gHjelwj hW·mWYkuEak.Y gsuicjk:ÕipjtuY ducjpr·cja.dM·cj mWYtCYtuY
mWYtCYpLnjgHj ywjK[pj|zÕihjhjnkjkjmà, huJkuEetMcj elwj etMcj
tMhjtobWYmel.njkuJr´

nku Emtjv,mpdtodM ·c jp : Y; Õc jmnjet·b W YmgL Õ ic jm à,
rYm·cjp:Y;Õcjeq·$· kS·cjqLÕcj;Õcj]qnjv,t·eTcjg, squcj
elH.Yl,m·cjmipj|zipj;Õcj]qnjv,t·g, aK>so a.kW.njmWYmWYlsutj
v,gmLÕicjqM.njqMÕkj v·cjkuE×W·}kIzHj v·cjcjSg,tupjkuEl·kj
eltjlwj;.jxÕ Yq.jar·cjlP.jmC, mWYK[ÕinjK$kuJr´

qWkjpuOv,m·cjdM·cj;Õcjeq·$·gHjhW·dHj v·cjmNihjgmLÕicjsMI
v.tjlwjekW·ekW·r´ Sg,qWkjv,hW·mL.jmtj kuEddHjluikj
psËÕpPnjt·gHj /tjkN.tjBwzkukuEddHj;.· hW·]kpjev.njekW·
ekW·r ́ m·cjdM·cj;Õcjeq·$·gHj v,gmLÕicj ek.jg, mNihjkLtjlupj;Õcj
mNihjmC,eqN.wjtuY d,efkjdM·cj v,n.n.q.jr ywjhuJauitjtjmà,
d,efkjd·Mcj ×UkuE qMicjtLp>lipjt·tuY suEkuEsuipjkLÕElWIlwjp:YqCi
e;·t·$Jr´ quJkuEzkuhW·qPebLtjtjkuEv,tNhjmWYq.gHjtupjkuE
ek.njduhj mNÕ·amHÕezN.jezN.jmWYtuY dHjdM·cjduhjlÐêv,gmLÕicj lMÕinjr´

dHjmNihjlÐêluikj ekL.njsbWYmqusRuitjlÐêluikj gHjelwj
hW·bL,duhjhW·bL,w> quJd,ducjp[Yp[.·kuEmNihj v,gmLÕicjek.jg,tLpv.
rYpuicj|pIaupjDupj;ÕcjkW.nj lCÕElCÕEt·gHj$Jr´  SgHjhW·tuY$Jv,m
bkjq. rYerkjk, lÐêk:Õipj zkukuEzkukuJ rYqPskLÕET½,gL·cj
qW·szkukuE zkukuJ ×W·tobWYmgLÕicjepcjT.tjdM·cjr´ v,mdLÕmtj
dlnjzuicj gLÕicjkuEnYkYgHjelwj tCY×W·h.d,SuEdM·cjlMÕinjr´ RHjq.luikj
p:YluikjdN.Y$· nkuEmtjaYmà,tM.dIRuYelwj r·cjhW·v.tjr´

/iunjgHjkuJelwjmUhuitjgW·d,ducje\gkj d,ducje\gcjdM·cjkuE
BwbLÕikjnkj$· auitjer.gHj qWhje;·gLÕDuJtobWYmel.njr´

buJluEdHjdHjtJddHj;.·mà, qWhj;.·dm·kjgtwj qWkjrY
miQh.YgkUmnjpuOt· v,gmLÕicj gW·BuicjgL.YqWhj;.· mWYpC·kjkuJtuY
percjkÐÕEdHjdM·cjv·cjkuElewcjz.tjezN.j v·cjkuEddHjwcjel.nj
kLÕcjkuElCJqN.·et·kuJ buJyHÕkjTuYdM·cj p:YlÐêBw v,mkW.jtro
ttjekL.·kLÕcjqPkMÕYplucj mWYK[ÕinjK$p:Y;Õcjeq· ek.jg,;Õcj
dIem.ker|zI ;ÕcjaeK>cjar.mNihjmWYgHj bWYelMcjcjmWYtuYmWY /iutj
aYSuEv.tj qmÐJd,/uitjgW·lwjtcjncjt·gHj p·kjgL·kjpÐÕinjT½,
$.kuErYmiQh.Yt· bWYelMcjcjr´

percjkÐÕEdHjd,SuEv.tjdM·cjbWYmgLÕicjhW·puitjp:YekÐ.wjt·gHjø
1¼ percjd,ducjpluJpl.jqPek.nj|bo
2¼ percjgsuitjgy[Õicj
3¼ percjeq#ItLkemL.njp:ÕEp:Õikj
4¼ percjd,ducjqW·mNihj
5¼ percjv,t.l[ÕicjqMicjtLt·p:ÕEp:Õikj
6¼ percjd,ducjKrtjp:Yar.ktjpv.

7¼ percjyYBYkÐÕEdHjdM·cj
8¼ percjd,ducjluJl.jp:YaKuikjkN.\pew$I
9¼ buJgek.·pWIbWÕicjtNhjt·sW·suitjaeTcjeq.Y
p:YkuEelMcjk:ÕipjdËitjtcj$·gHjqWkjv,m·cj
p:Y;Õcjeq·$· d,micjd,SuEduEkuEepcjket.wj klcj

hW·m.nj dHja.gW·r´ pRUpr.gmLÕicjauiQJut·gHj /uitjaYqmÐJd,mWY
tcjtuY mWYtcj aYK[êloeq.cjT½,kuEr´

1¼percjd,ducjpluJpl.jqPek.nj|bo
percjd,ducjpluJpl.jqPek.nj|bop:Y;Õcjeq·$·gHj aY

ekcjmicjkLÕcjgLÕicjkuEalnj p:YtWÕEr,mh.z[.YkuJ p:Y;Õcjeq·qÒÕtj
qMwjet· mpÐ·kuEqur.zj#.nI pueksj ]kÆI t·kuJ Sg,hW·gW·SuE
nmtj hW·gW·lukjsukjhuJg,kuEv,tLK×¯r´

p:YsMtjtCY 8ø8ø2007 gHjqMtj|boqM.kemL.njmWYtL
ekL.njdM·cjkemL.njp:Yedqmh.z[.Y ar.pjddnjk (qB.nj
pL.) d,ducjpluJpl.j$.bWYmDznj d,ducjpluJpl.j qM,hW·k
quJd,ducjTpkjgsuitjnkuE/unj ]k.pje]kwj 18 peT.cjquJerkj
lwjkaj buEhW·mipjr aYgW·SuEektjp:YRucjgxÕYgHj S.nj;êelwj
S.nj;ê lkuitjtcCÕiwjp:YsuitjduEtCY$·$Jr´

qMtj|bowW·atuicjqÒ·rYe;·lomà, gW·ayukj 22 esHjlwj
dM.YtMitMi Rupjq.jelwjp:,a,ekW·ekW·ek[wjekW·ekW·qÒ·rYe;·huJ
r´ Sg,aeG.aYSuEgHj kLidM·cjSJmukjmtjelwjs.jeT.cjdM·cj
tuY hW·tJRupjr·cjhW·kL,r´ ek.njcC.j|bo$·gHj ekL.njdM·cjkemL.njRucj
kemL.nj́  }tÕ·e;·gHjekL.njdM·cjkemL.njtmC.esHjgLÕcj atuicjrYe;·
huJmà, }tÕ·gHjaerwjgLÕicjlwjkuEeq· ek.njkemL.nj gLÕcjmWYsW·
aK>gLÕcjlupjqcjgHj eq·gHjkLÕcjgL.YqNkuE}tÕ·e;· aKicjeq·gHjkLÕcj
}tÕ·gHjtitja.mC, |bogHjekL.njlwj kemL.njbÐ·tuY tikjqLicjdM·cj
aKicj}tÕ·gHjtitja. vH.suitjkuE|bo gWicjefkjKtikjluJtuY hW·
ek.j|bogHj Keapjlwjp>cjkrcj tuYtitja. eq·gHjsuipjkLÕcjgt
mukjaKnjgHj v.tjqMtj|bogHj tikjdM·cj lupja.m.tj]tcjtuY
pluJpl.jqMtj|bogHjtuY TpkjkuE/unj aKicjeq·gHjpluJpl.jgHj
ek.nj;ÕcjpuOaKnj b¡Ìb¡.YgHjmicjdM·cjr Sg,efkjtuY hW·g·cj\p.kj
eq·gHjtitja.tuYmH gW·lupja.r·cj Buicjpl·cjRucjgxÕY suipjRucjgxÕY
aYSuEp:YRucjgxÕYgHj ek.njcC.j|bogHjlm[ÕJhW·mWYr ek.nj;ÕcjpuOt·pr·
mWYq.jgHj sRuitjv,d,v,ducjgHj×W·dM·cjr´ gW·RuJbcjv,qÒ·ducjdduikj sN,
v,qÒ·gHj ea.njekW·ekW·r´ mNihjpluJpl.jgHj huitj×UmNihj
gmLÕicjqmÐJ mukjmtjd, tJddHjek.njkemL.njeq#IgLÕcjtuYrpjgW·
kuJr Sg,amHÕgHjtuY a.buJluEelwjhW·tJ aYesHjektjsuitjmà,
mNihjbkjamHÕ hW·mWYdHjgW·r´´

p:Ya]k.gitugHjpLnj p:Y;Õcjmh.z[.Yar.pjkajqMÕY
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qMtjwutjmnjd,ducjpluJpl.j$./>pitLpLnjr´ qMtj|bot·gHjm·cjdM·cj
aKnjlicjv,pipnjmWYaKnj dN.YgHjelwj ek.njmnjbM. qM,rgLÕicj
gek.·mNihjprmjeq·mWYk:ÕipjmNihj/uitj dË·>dËitjtL lCÕEgW·ncjlWhj
lCÕEgW·ncj/unj kLÕcjbuicjaKnje;·t·m·cjdM·cjtuY rpjgW·$.qMtj|bot·gHjr
atuicjv,gmLÕicjlomà, buicjrpjektj buJv,rpjs.cjr´ rpjgW·qMtj
|bogHjtuY e;·t·a.}kÕicjsW·lwj p:YqCituikjpiTpjmWYdN.YtuY e;·t·pluJ
pl.jnkuEmNihj}tÕ·bWYmgLÕicj qMtj|bot·gHjd,ducjpluJ kuEmNihj}tÕ·
gLÕicjkuEtLqM,hW·k quJd,ducjp[Yp[.·/ucjtkjkuJr´  mNihj}tÕ·t·
gHjpluJpl.jtuY }kÕicjsW·lwjek.njcC.j|bot·gHj aKicje;·t·hMY
qMtj|bo/>tLgHj ScjesHj ×UtuikjpiTpjtuY v,mWYgHj|gipjgW· v,mWYgHjzutj
s,kwj |gipjhW·gW·wuitjsipjdM·cjdN.YgHjr qMtj|bo|gipjgW·gHj |gipjtitj
a.quJhW·mWY gNinjy.tjp:Yzku eq·b¡Ìb¡Ìt·gjH RuJbcjtuYSkjlo
kuEbL.YqMicjp>lipj v,t.l[Õicjt·r huitj×Uv,t.l[Õicjp>lipj
kLÕcjRuJbcjtuY rpjgW·gek.·mNihjprmjeq·t· }totLkuJr´ pY:}totLgHj
ek.njbL.Yv,t.l[Õicjp>lipjelwjp> ek.nj v,ezN.jelwj
p>lupjkuJr qMtj|boScjesHj×UqCipiTpj/>gHjd,pluJ qM,hW·tuY
quJd,a.wpjbWYmezN.jkuE\dhtj mWYgHjzutjs,puhjtitja. wuitjsipj
dM·cjp:YRucjgxÕYpWÕicj/>tCY mWYgHjzuicjkwjgidM·cjp:YqCir´ qMtj|bop>lipjh·cj\p.j
gW·$.gHj gek.·RuJbcj NGO t·bkjamHÕkuEkuJr  Sg,qMtj|bo$·
huitj×UefkjkuJ  gWkuJtuY hW·g·cjducjewcjamHÕ mikjgW·sokW.nj
v,mWYhuJelwj hW·klcj aYelwjgW·huJtkjk[.p:Yfunj kuEqMtj|bo
$·pWÕicj/uitj 20 miensj quJgW·kuE\dhtjsuitjqWkjgW·Skjewcj
amHÕkuJr´

atuicjv,gmLÕicjloT½,mà,´ e;·t·rpjektjqMtjwutj
e;.tjtj ×U;ÕcjpuOet·Rupjq.jek[wjek[wjt·tuY e;·pluJpl.j
fYmà,e;·a.qW·;ÕcjmC,´ e;·t·p·kjlwjquJgek.·ekL.njsbuJ$·×W·
dM·cjr´ atuicj v,gmLÕicjaKiukjak.Ymà, rY»DibolezN.j ×W·awuE
p:Y;ÕcjkW.njt·elwjp>lupj×W·dM·cjkuJr´

\pqN./uitjkÐÕEdHjdM·cjt·gHj bWYmgLÕicjmà, d,tuYkqCIqCitj

hW·g·cjewcjamHÕgHjgLÕicjekW·ekW·r ewcjamHÕelwjd,SuEtcj w>tjg>tj
n.n.q.j d,zuJkpuikjkuEv,t.l[Õicjk¦·cjlÐêt·gHj qWkjqM.
kemL.njpuOt·gHj]kpjdHja.hW·m.njr/uinjkuJelwj gek.·r·cjs·cj
GOqWkjbkjamHÕ×W·dM·vivkuJr mNihjpuOt·gHj hW·SkjekL.·kuJ
hW·kLÕihjeqN.wjxped;ÕcjkW.njkuJtuY tJSefkjqM,hW·g·cjewcj
amHÕ |gipjsoeT.·kW.nj |p·cjpNÕkjeT.· zkuauitjr´ mNihj
eqHjgHjelwjbWYmgLÕicjhW·g·cjqPqkjqI gWicjefkje;·kLÕcjqPqN
gWicjefkjd,titj×UkemL.njkuJtuY gL·cjv,v,pÌ gL·cjaYaY
Deltjauitjr´  mNihjtLK×̄hW·mWYtuY amHÕgHj ewcjelwj|zÕicjgW·zN,r
qMicjelwjmNihjv,pLnjtuY qWkjqM.kemL.njkLtjlupj;ÕcjmWYmà,
ducjKpãw>tjekW·ekW·r hW·g·cjewcjamHÕK;cj mNihjp:ÕEp:ÕikjgLÕicjtuinj
K;cjr mNihjprmjeq·t· r·cja.ek.nj;ÕcjpuOt· v·cjkuEp:YkLikj
|KÕicjmWY vihW·d,efkjg[ituY v.tjdM·cjSf[ÕnjqM,r´´

p:YqN.· 2007 pLnj qMtj|bomnjmWYtLekL.njdM·cj Rucj
kemL.nj p:Y;Õcjmh.z[.Y ar.pj (nIewtj)m·cjdM·cj p:Yb¡ÌB.
(w>tjeK>kj) qMtj|bo$·gHjsokLÕcj×UkemL.njaKicjbÐ· dË>·n.;Isuipj
p:YKÈ.tjwuicjbwjmWYdN.Y]kpjpjdM·cjkuEqCie;·t·m·cjr´ mNihjelwja.
kLÕcjdM·cjhW·puitjekW·ekW·kWIskjk.aRutj (er.tjet.wj)

mWYm dIkLÕcjquikjkj ed>·b¡ÌqMtj|bogHj mNihj}tÕ·eq·/>pi
tL esHjkLÕcjtuY rpjpÐÕinjkWIskj KripjpÐitj$.kWIskj a]k.]k.
mNihjek.nj;ÕcjpuOkW.jdM·cj quJhW·V H.dv KripjpÐitj$. v,mWY
elwjRuJbcjhW·gW· ekL·a.pWÕicjmWYbÐ·epcjcjtuY aKicj×Ugy, mqunjn.;I
e;·pluJpl.jfYtuY e;·kLÕcjkLhj eT.·lwj p:YKÈ.tjwuicjbwjgHjpLnjr
ek.njcC.j|bogHj sipjwuitjlHcjdM·cj quJhW·tJmNihj qÒ·rYv,gmLÕicjSuEtuY
pl·cj$.RucjgxÕY pl·cj$. RucjgxÕYtuYl·l/>pin.;ItuYmH gW·tJ
mNihjgW·cCÕh j́ v,gHjqP$.lÐê qMtj|bo$·v,gHjmWYekL.nj$.lÐê
qMtj |bo$·elwj duElMÕhjhW·tJ$Jr v,t.luEelwjhW·qPtJtuY
d,ducjeskj $.Bw gWa.alu·mWYBwr´ buJbuJ$·micjkLÕcjgLÕicj
kuEdN.Y gek.·qÒ·rYqCitjeT.·hW·g·cjloelwj×W·r bWYmgLÕicjgHjek.nj
cC.jqMtjwutje;.tjtjt·rd,gLÕicj Rupjq.jek[wjdM·cjmà, kW.jgL·cjv,mWY
hW·el.YqW.ekW·ekW·r d,efkjdM·cjlMÕinjr´ aKicjlMÕhjelwj
ek.njcC.j|bowutje;.tjtj×UÇÕcjpuOet· ekL.njsdM·cjgetHjmh.z[.Y
et·gLÕicjekW·ekW·r´´

´´ gW·SuEgW·bHjliKj$·tuYmà, v,gHjmWY×W·kqpjKuihj|pY mikjgW·
RuJbcjkuEncjkqpjmà, tcj$.gu$jbWYm|zÕihjnkjr â

Skjs M Ib H ja.pR Upr.etMc jt Mh jgtet ·

แรงงานตางดาวถูกจับกุมกลางงานแตงงานเพื่อน
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กู วิ กฤตภาษามอญ

ลังจากชนชาติมอญถูกศัตรูรุกรานอยางหนัก ก็ไดพา
กันอพยพเขามาในประเทศไทย เพื่อรักษาชีวิตและเผาพันธุให
ดํารงอยูตอไป  ในการอพยพแตละคร้ัง ไดนําเอาศาสตรความรู
ตางๆ ที่บันทึกไวดวยภาษามอญมาเก็บรักษาไว เพื่อใหลูก
หลานไดเรียนรู นําไปใชในการดํารงชีวิต

เมื่อไดตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศไทยแลว ชาวมอญได
สรางวัดข้ึนในชมุชนของตน พระสงฆจดัการเรียนการสอนภาษา
มอญในวัด พอแม ผูปกครองจะนาํลูกชาย หลานชายไปเปนศษิย
วัด มอบใหพระสงฆอบรมส่ังสอน ไดเรียนรูภาษามอญ ไดเรียนรู
พระพทุธศาสนาและปฏิบตัิตนตามหลักธรรมคาํสอน ในครอบ
ครัวและชุมชนส่ือสารกันดวยภาษามอญ มี วิถีชี วิตขนบ
ธรรมเนยีมประเพณอัีนดงีาม เครงครัดตอพระพทุธศาสนา เชือ่ใน
กฎแหงกรรม ไมทําชัว่ ซึง่นบัไดวาชาวมอญเปนดอกไมทีม่สีีสัน
สดสวยดอกหนึง่ในสังคมไทยมาโดยตลอด

มาถงึยคุโลกาภิวัฒน  กระแสความเจริญทางเทคโนโลยี
ทางการส่ือสารไดเขามาสูทกุชมุชน ทกุครอบครัว เดก็ เยาวชน อยู
หนาจอโทรทัศนวันละหลายชั่วโมง มีผลกระทบตอวิถีชีวิต
ประเพณ ีวัฒนธรรม และความเชือ่ ทําใหเกดิความเปล่ียนแปลง
ทางสังคม สิง่ท่ีชาวมอญในประเทศไทย หรือคนไทยเชือ้สาย
มอญไดรับผลกระทบมาก จนอยูในภาวะวกิฤตกคื็อ ภาษา
เดก็ และเยาวชนมอญรุนใหมไมมคีวามสามารถในการใชภาษา
มอญ แมวาปูยาตายายหรือพอแมพดูภาษามอญกนัในครอบครัว
แตเยาวชนเหลานัน้ ไมพดู หรือพดูไดนอยมาก

ดวยความหวงใยตอการลมสลายของภาษามอญ คน
ไทยเชื้อสายมอญลุมน้ําแมกลอง เขตอําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบรีุไดรวมกลุมกนักูวิกฤตภาษามอญ  โดยการเสนอใหนํา
ภาษามอญเขาสอนในโรงเรียน  เปนหลักสูตรทองถิน่ตามความ
ตองการของชมุชน

กอนทีจ่ะนาํภาษามอญเขาสอนในโรงเรียนไดนัน้  กลุม
ของเราไดทํางานวิจยั  โดยม ี ดร.มยรีุ  ถาวรพฒัน และ ดร.สุวิไล
เปรมศรีรัตน จากสถาบนัวิจยัภาษาและวัฒนธรรมเพือ่พฒันาชน
บท มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา จงัหวัดนครปฐม เปนพีเ่ล้ียง
งานวิจยัของเราชือ่  โครงการ  “อนุรักษและฟนฟภูาษามอญ
ดวยการสรางวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนมอญ อําเภอบาน
โปง จงัหวดัราชบรีุ” ไดรับทนุสนบัสนนุจาก สํานกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั (สกว.) เราจะไมกลาวถงึรายละเอียดของข้ัน
ตอนตาง  ๆในทีน่ี ้แตจะขอกลาวเปนบางตอนเทานัน้ เราไดทาํการ
สํารวจสถานการณและความคิดเห็นในการอนุรักษและฟนฟู
ภาษามอญในเขตอําเภอบานโปง จากความคดิเหน็เกีย่วกบัการ
นาํภาษามอญเขาสอนในโรงเรียน มชีาวมอญรอยละ  ๙๒.๑  เหน็
ดวย ทําใหคณะวิจยัเรามกีําลังใจมาก และเขาเหลานัน้จะเปน
เครือขายในการทํางานดวย

กอนจะนาํภาษามอญเขาสอนในโรงเรียนคณะวิจยัเราจะ
ตองสรางวรรณกรรมสําหรับเยาวชนมอญ เพื่อนําไปใชเปนส่ือ
การเรียนการสอนหรือเปนแบบเรียน จํานวน ๑๐๐ เร่ือง เปน

ห

ทีมวิจัยภาษามอญ บานโปง



เสียงรามัญ                            ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑๓ มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๕๑

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

26
วรรณกรรมเลมเล็ก  เลมละ  ๑  เร่ือง  ม ี ๘  หนา เขียนเร่ืองหนาละ
๑  ประโยค มรูีปภาพทุกหนา เนือ้เร่ืองสนกุ แทรกคณุธรรม ใน
ขณะทีเ่ราดําเนนิอยูนัน้พีเ่ล้ียงเหน็วา เพือ่ใหงายและรวดเร็วตอ
การเรียนรูภาษามอญ จงึเสนอใหมกีารเขยีนภาษามอญดวย
อักษรไทย   เพือ่เปนสะพานขามไปสูการเรียนรูภาษามอญ
ไดสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึน้ คร้ังแรกผูเชีย่วชาญภาษามอญใน
คณะวิจยัของเราไมเหน็ดวย โดยอางวาตัง้แตเราจดัการเรียนการ
สอนภาษมอญมาในวัดเปนเวลานบัรอยป ไมเคยมแีบบนี ้ ใชตวั
อักษรมอญไมตองผานอักษรไทย และยังไปเปรียบเทียบกับ
ภาษาอังกฤษ กท็าํนองเดยีวกนั ไมตองผานอักษรไทย  พีเ่ล้ียงจาก
สถาบนัวิจยัภาษาฯใหเวลาไตรตรองเปนการบาน  ใหคาํนงึถงึการ
เปล่ียน แปลงทางสังคมและประโยชนของผูทีด่อยโอกาสทางการ
เรียนภาษามอญดวย เชน การสวดมนตมอญ ปจจบุนัหญงิชาว
มอญกต็องผานอักษรไทย ตางคนตางเขียน ไมมรีะบบ ไดเสียง
ใกลเคียง ไมชดัเจน หากคณะวิจยัจดัทําระบบการเขียนภาษา
มอญดวยอักษรไทยในข้ันตอนนี ้จะไดประโยชนแกเยาวชนมอญ
และชาวมอญในชมุชนลุมน้าํแมกลองและชมุชนมอญในจงัหวัด
อ่ืนๆ ดวย

ตอมาคณะวิจยัของเราไดประชมุ พจิารณาขอเสนอแนะ
ของพี่เล้ียง แสดงความคดิเห็นกนั ในทีสุ่ดไดมมีตเิหน็ดวยกับ
ขอเสนอแนะของพี่เล้ียง คณะวิจัยเราจึงไดคิดสรางระบบการ
เขียนภาษามอญดวยอักษรไทย นาํไปทดลองพฒันาปรับรูปแบบ
คร้ังแลวคร้ังเลา เพือ่ใหไดเสียงภาษามอญทีใ่กลเคยีง ชดัเจน ไมมี
สัญลักษณทีร่กรุงรัง อานงาย ขณะนี ้ทมีวิจยัเราไดระบบทีน่ิง่แลว
และไดจดัทําเปนรูปเลมแลว คงจะไดนําไปเผยแพรใหพีน่องชาว
มอญในทองถิน่อ่ืนๆ ดวย แตถึงอยางไรกข็อเนนวา เรามอัีกษร
ของเราเอง วญิญาณของบรรพชนมอญคงมคีวามสขุและ
เกดิความภาคภูมใิจในลกูหลานมอญท่ีอานภาษาของตนเองได

การสรางวรรณกรรมตามทีก่ลาวมาจาก ๑๐๐ เลม จงึ
เปน ๒๐๐ เลม เพราะในเร่ืองเดียวกนัเราตองเขียนดวยอักษร
มอญ ๑ เลม และเขียนดวยอักษรไทย ๑ เลม

ขณะนีก้จิกรรมตางๆ ในโครงงานวิจยัของเราไดเสร็จส้ิน
ลงแลว  กําลังจดัทํารายงานฉบบัสมบรูณเสนอใหสํานกังานกอง
ทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.)  รับทราบ ซึง่การจดัการเรียนการ
สอนภาษามอญคงจะเร่ิมดําเนินการในโรงเรียนวัดมวง ตําบล
บานมวง อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบรีุ ในไมชานี้

คร้ังนี ้ทมีวิจยัเราขอเสนอภาพกจิกรรมทีเ่ราไดรวมกนัทํา
ข้ึนเพือ่ลูกหลานของเรา ซึง่ในโอกาสหนาหากทานสนใจ เราจะ
เผยแพรวรรณกรรมของเราใหทานไดลองอานกนัดบูาง

ผูรูภาษามอญคัดกรองภูมิปญญาออกมาเปนวรรณกรรม

บรรยากาศการประชุมหารือ

วรรณกรรมเลมเล็กภาษามอญประกอบภาพสวยงาม

วรรณกรรมเลมยักษภาษามอญประกอบภาพสวยงาม
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เณรจอมฉลาด

 ร้ังหนึง่นานมาแลว แมหมายคนหนึง่มลูีกชายเพยีงคน
เดยีว แตไมสามารถจะเล้ียงลูกได หลอนจงึเอาไปทีวั่ด เดก็นอยจงึ
กลายเปนเดก็วัด วันหนึง่เจาหนไูดวางแผนทีจ่ะโกงอาหารจาก
เดก็เล้ียงควาย เขาจงึขุดรูจิง้หรีดใสเตมิลงไปอีกตวัหนึง่ แลวขุดอีก
รูหนึง่เอาจิง้หรีดใสเตมิลงไปอีกสองตวั เมือ่เสร็จแลวกเ็รียกเดก็
เล้ียงควายมาพดูวา “ มจีิง้หรีดกีต่วัในหลุมนี ้“

“ตวันงึ” เดก็เล้ียงความตอบ ทัง้สองตกลงกนัวา ถาเดก็
วัดถกูเขากจ็ะไดอาหารของเดก็เล้ียงควาย และถาเดก็เล้ียงควาย
ถกู เดก็วัดกจ็ะตองเล้ียงควายแทน เมือ่ตกลงเชนนีแ้ลวทัง้สองก็
ขุดรูจิง้หรีดด ูกพ็บวามจีิง้หรีดสองตวั

“เอาใหม ทีน่ีท้ายรูนีบ้าง” เดก็วัดพดู  “ในรูนีม้จีิง้หรีดกีต่วั”
“สองตวั”  เดก็เล้ียงควายตอบ “สามตวัตางหากละ” เดก็

วัดพดู เพราะเขาเตมิลงไปอีกสองตัว รวมกบัทีม่อียูเดมิแลวตวั
หนึง่จงึเปนสาม

ตกลงเดก็วัดชนะ และไดอาหารของเดก็เล้ียงควายไปกนิ
เดก็วัดไดเลนพนนัอ่ืน  ๆ อีกหลายคร้ังหลายหนและชนะทกุคร้ังจน
มชีือ่เสียงเล่ืองลือไปถงึพระกรรณของพระเจาแผนดนิ

ในคร้ังนัน้ มชีาวตางประเทศคมุเรือสําเภาเขามาเจด็ลํา
และนายสําเภาไดนําฟกทองสามรสเขาไปเฝาพระเจาแผนดิน
แลวทลูวา “ขอเดชะ พระราชอาญาไมพนเกลา ถาฝาละอองธลีุ
พระบาทสามารถทายเมล็ดฟกทองของแตละผลนีไ้ดถกูตอง  ขา
พระพทุธเจาขอถวายเรือสําเภาทัง้เจด็ลํานี ้ แตถาไมสามารถจะ
ทายถกูตองได  ขาพระพทุธเจาขอพระนครของฝาพระบาทเปน
รางวัล” เมือ่พระเจาแผนดนิไดทรงฟงเชนนัน้ จงึตรัสนดัวา

“ในวันทีเ่จด็นบัจากนีไ้ป ฉันจะตอบใหทราบ”
เมือ่พระเจาแผนดินทรงนดัแนะเชนนัน้แลว กท็รงใชให

เสนาไปแจงใหเดก็วัดซึง่โตเปนหนุมและบวชเณรแลว ใหชวยทาย

เมล็ดฟกทอง  เมือ่เจาเณรไดทราบเชนนัน้กรํ็าพงึวา
“เร่ืองทายจิง้หรีดนัน้เราทายได เพราะเราทาํกบัมอืเรา

เอง แตเราจะทายเมล็ดในผลฟกทองไดอยางไรกนั คร้ังนีเ้ราเหน็
จะไมพนความตายเปนแน แตเร่ืองทีจ่ะตายดวยคมหอกคมดาบ
นัน้นาหวาดเสียวนกั เราจมน้าํตายเองจะดกีวา”

เมื่อเจาเณรคิดเชนนั้นแลวก็กระโดดลงไปในน้ํา แต
กระแสน้ําไดพดัพาเจาเณรลอยไปถงึทีเ่รือสําเภาทัง้เจด็จอดอยู
เจาเณรควาเชอืกสายสมอไวได และในขณะนัน้บงัเอิญกลาสีเรือ
กําลังคยุอยูกบักปัตนั  เสียงคนหนึง่ถามข้ึนวา “ฟกทองลูกโตมกีี่
เมล็ด แลวลูกขนาดกลางมเีทาไร ลูกเล็กมเีทาไร”

“ลูกทีใ่หญทีสุ่ดเราใสไวเจด็เมล็ด” เสียงกปัตนัตอบ” ลูก
ขนาดกลางมหีาเมล็ด ลูกทีเ่ล็กทีสุ่ดมสีาม”

เจาเณรไดยนิเสียงพดูคยุโตตอบนัน้โดยตลอด จงึรําพนั
ในใจวา “ฮา  ฉันไมตายแลว” เจาเณรวายเขาหาฝงแลวกลับไปวัด

พอถงึวันทีเ่จด็ นายสําเภากน็ําฟกทองเขาไปในวัง พระ
เจาแผนดนิกใ็หไปนมินตเณรมา เมือ่อํามาตยผูนัน้ไปถงึวัด เจา
เณรกห็วัเราะแลวพดูวา “ฮา ฮา ฮา อยากลัวเลยไมตองกลัวมนั”

พดูแลวกค็วาจวีรมาหมครอง เดนิเขาไปในวังพรอมกบั
อํามาตย เมือ่ถงึกน็ัง่ลงยงัอาสนะทีจ่ดัเตรียมไว พระเจาแผนดนิ
จงึตรัสข้ึนวา “โปรดทายเถดิวาฟกทองลูกใหญทีสุ่ดนัน้มกีีเ่มล็ด”

“มเีจด็เมล็ด มหาบพติร” เจาเณรตอบ
เมือ่ไดรับคาํตอบเชนนัน้ กผ็าฟกทองออกพสูิจน และเมีอ่

นบัดแูลวกป็รากฏวามเีจด็เมล็ดจริงๆ สวนลูกกลางและลูกเล็กกม็ี
หาและสามเมล็ดถกูตองตามทีเ่จาเณรทายทกุประการ ดวยเหตนุี้
นายสําเภาชาวตางประเทศจงึตองเสียเรือสําเภาทัง้เจด็ลํา

ภายหลังจากนัน้ไมนานนกั มหาดเล็กของพระเจาแผน
ดนิสองคนไดขโมยเอาทบัทมิไป คนหนึง่ชือ่ซะ (ในภาษามอญ ซะ
หมายถงึอกหรือดานหนา)  และอีกคนหนึง่ชือ่จะ (ในภาษามอญ
จะ หมายถึงหลังหรือดานหลัง) พระเจาแผนดินมีพระราช
ประสงคจะหาตวัคนราย จงึส่ังใหซะและจะไปนมินตเจาเณรมา
ขณะทีท่ัง้สองแบกคานหามพาเจาเณรมานัน้ เจาเณรกําลังคดิ
และพดูออกมาวา “ชวิีตของฉันอยูในระหวางอันตราย ภัยจะจาก
คลองซะ (ทางหนา) หรือคลองจะ (ทางหลัง) กไ็มรูได (ในภาษา
มอญคลอง แปลวา ทาง)”

ฝายมหาดเล็กทั้งสองคือนายซะกบันายจะ เมือ่ไดยิน
เชนนัน้  กค็ดิวาเจาเณรคงจะรูความจริง จงึพากนัสารภาพรับผิด
และขอรองไมใหทลูฟองตอพระเจาแผนดนิ และบอกวาทบัทมินัน้
อยูในทองของหานตวัทีใ่หญทีสุ่ดในพระราชวังนัน้ เมือ่เจาเณรได
เขาเฝาพระเจาแผนดนิแลวกท็ลูวา

“มหาบพติรมพีระราชประสงคส่ิงใดไมทราบ”

ค
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“ทบัทมิของโยมถกูขโมยไป พระคณุทานโปรดชวยตรวจ

ดใูนตําราทเีถอะวามนัอยูทีไ่หน”
“มหาบพติรเล้ียงหานไวบางหรือเปลา”  เจาเณรทลูถาม
“เล้ียงซ”ี พระเจาแผนดนิตรัสตอบ “ยงังัน้ก”็ เจาเณรทลู

ตอบ “ทบัทมิอยูในทองหานตวัใหญทีสุ่ดนัน่แหละ”
และเจาหานตวัทีใ่หญทีสุ่ดถกูจบัผาทองออกดกูพ็บทบัทมิ

สมจริงตามทีเ่จาเณรพดู เมือ่เปนเชนนีช้ือ่เสียงของเจาเณรกย็ิง่แผ
กวางออกไป

ในคร้ังนัน้มเีมอืงๆ หนึง่ ปรากฎวาไมมฝีนตกมาเปนเวลา
สามปทัง้มนษุยและตนไมลมตายลงมากมาย ดวยเหตนุีช้าวเมอืง
นัน้จงึสงทตูลงเรือสําเภามาเชือ้เชญิเจาเณรไปบานเมอืงของตน
เจาเณรขัดไมไดตองไปดวย และในระหวางการเดินทางนัน้เอง
ฟนหมดไมมใีชหงุขาว จงึแวะเขาไปทีเ่กาะแหงหนึง่ เจาเณรกข้ึ็น
ไปบนฝงดวยอางวาจะไปหาสมนุไพร และเมือ่มาถงึบอๆ หนึง่เจา
เณรกก็ระโดดลงไปหวังจะใหตาย แตกไ็มสมหวังเพราะตกลงไป
คางตนไมทีข้ึ่นอยูในบอนัน้ จงึไมตกไปขางลาง

ในบอนัน้มกีบอยูสองตวั ขณะทีเ่จาเณรลงไปคางเติง่อยู
บนกิง่ไมนัน้ กบตวัผูไดพดูกบักบตวัเมยีวา

“อํานาจของฉันยิง่ใหญนัก ประเทศใดก็ตามทีไ่มมฝีน
ตกเลย ถาเขาเอาหนงัของฉันไปขึงทาํกลอง และตมีนัข้ึนฝนกจ็ะ
ตก” กบตวัเมยีไดฟงเชนนัน้กพ็ดูข้ึนบางวา

“อํานาจของฉันกย็ิง่ใหญเหมอืนกนั ถาเขาเอาหนงัของ
ฉันไปขึงทําเปนกลอง และตมีนัข้ึนกท็าํใหฝนหยดุตก”

เมือ่เจาเณรไดฟงกบทัง้สองอวดฤทธิเ์ดชกนัเชนนัน้กด็ใีจ
จบักบทัง้สองเอามาไวสักครูหนึง่ ตอมาพวกคนเรือกม็าตามหา
และเมือ่เหน็เจาเณรอยูในบอ กช็วยกนัดงึข้ึนมา

เจาเณรไดทาํเคร่ืองหมายไวทีห่นงักบวาผืนไหนเปนหนงั
กบตวัผู ผืนไหนเปนหนงักบตวัเมยี ทัง้นีเ้พือ่มใิหใชสลับกนั  เมือ่
เรือสําเภามาถงึเมอืงทีฝ่นแลงแลว เจาเณรกเ็ขาไปเฝาพระเจา
แผนดนิและทลูถามวา

“มหาบพิ ตรมี พระราชประสงค ส่ิ งใดไม ทราบ
ขอถวายพระพร”

“บานเมืองของฉันไมมีฝนตกลงมาสามป อยากจะให
ชวย จงึไดใหคนไปนมินตมา” พระเจาแผนดนิตรัสตอบ

“อาตมาจะชวยแกไขให” เจาเณรทลู “ขอไดโปรดสราง
โรงพธิข้ึีนเถดิ”

เมื่อโรงพธิไีดสรางเสร็จแลว เจาเณรก็ข้ึนไปบนโรงพิธี
และตกีลองใบทีท่ําดวยหนงักบตวัผูข้ึน ทันใดนัน้ฝนก็ตกลงมา
อยางไมยอมหยดุถงึเจด็คนื น้าํทวมเจิง่ไปหมด พระเจาแผนดนิ
จงึมรัีบส่ังวา “โอ พระคณุเจาโปรดหามฝนใหหยดุตกเสียทเีถดิ”

เจาเณรจงึตกีลองอีกใบหนึง่ซึง่ทาํดวยหนงักบตวัเมยีฝนก็
หยดุตกทนัท ีพระอาทติยกส็องแสงแจมจา เมือ่เปนเชนนีช้ือ่เสียง
ของเจาเณรกย็ิง่ขจรขจายไปทกุทศิ

วันหนึง่ พระเจาแผนดนิไดเสดจ็ไปทีวั่ดของเจาเณร แลว
ตรัสถามวา “พระคณุเจา ขาศกึไดยกทพัมาโจมตพีระนครทัว่ส่ีทศิ
โยมขอมอบใหพระคณุเจาเปนผูหาทางปองกนั”

“ขอไดโปรดสงมาตวัผูทีใ่ชผสมพนัธุมาใหอาตมาสักตวั
หนึง่” เจาเณรทลู

เมือ่พระเจาแผนดนิสงมามาใหแลว  เจาเณรกข้ึ็นมาแต
โดยเหตทุีเ่จาเณร ไมเคยข่ีมามากอน ไมมคีวามชํานาญพอจงึได
ใหคนมดัเทาทัง้สองไวใตทองมา เมือ่มัน่คงดแีลวกข่ี็ออกไป ฝาย
มาทีใ่ชผสมพนัธุกาํลังคกึคนอง เมือ่แลเหน็มาของขาศกึกว่ิ็งเยาะ
ยางเขาไปหวังจะพบมาตวัเมยี เจาเณรนัง่บนหลังมาไมเปนอยู
แลว เมือ่มาว่ิงกเ็ล่ือนหลุดไปอยูใตทองมา เมือ่พวกขาศกึแลเหน็
การข่ีมาอันแปลกประหลาดผิดชาวบานชาวเมอืงเชนนัน้ กพ็ากนั
พดูวา “บานไหนเมอืงไหนเขากข่ี็บนหลังมากนัทัง้นัน้ แตทหารคน
นีข่ี้ใตทองมา ทหารคนนีจ้ะตองมวิีชาเกงกลาสามารถมากอยาง
แนนอน”

เมือ่พดูกนัเชนนัน้กเ็กดิความหวาดกลัวพากนัหน ีไปส้ิน
ทหารในเมืองจึงออกมาจับมาของเจาเณร และอาการของเจา
เณรกอ็ยูในลักษณะปางตายทเีดยีว  เมือ่เสร็จจากการขับไลขาศกึ
แลว เจาเณรกก็ลับวัดและรําพงึกบัตนเองวา

“ฉันหลุดพนจากอันตรายของสงครามมาไดแลวก็จริง
แตในอนาคตเบือ้งหนา ฉันกห็าความสงบสุขไมไดจะตองคอยแก
ปญหาอยูรํ่าไป และถาไมไดจะทําอยางไรละ” เมือ่ตรึกตรองเหน็
ความยุงยากเชนนัน้ เจาเณรกเ็ขาไปเฝาพระเจาแผนดนิแลวพดูวา

“มหาบพิตร อาตมาตองการน้ํามันไปเช็ดถูใบลานให
ใหมและคงทนข้ึน” พระเจาแผนดินก็พระราชทานใหดวยความเต็ม
พระทยั เจาเณรจึงเอาน้ํามันชโลมไปตามเส่ือและผาเกาๆ แลวก็จุดไฟเผา
วัด เม่ือวัดถูกเผาจนไฟลุกโพลงแลว เจาเณรจึงเขาไปเฝาพระเจาแผนดิน
ทูลเร่ืองไฟไหมใหทรงทราบ พวกชาวบานชาวเมืองและทหารจึงไปชวย
ดับไฟ เจาเณรไดรําพันใหพระเจาแผนดินไดยินวา

“อาตมาไมไดสูญเฉพาะวัดเทานั้น พระคัมภีรตางๆ ก็ถูกเผาไป
หมดดวย ตอไปเบือ้งหนา อาตมาก็ไมสามารถจะทาํนายทายทกัหรือแก
ไขเหตุการณตางๆ ไดอีกตอไปแลว”

นับต้ังแตนั้นมา เจาเณรก็อยูอยางสุขสบาย นอนหลับสนิท  ไม
ตองสะดุงผวาวาจะเกิดเหตุรายที่ตองคอยแกไขอีกตอไป

บรรณานุกรม
เลาเร่ืองพมารามัญ. (๒๕๑๕). ส.พลายนอย. วัชรินทรการพิมพ.
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อะไรใหมในพรรคมอญใหม
 มือ่วันที ่๒๗-๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ทีผ่านมาผูเขียนไดมี

โอกาสเดนิทางไปรวมประชมุสัมนาประจาํปของพรรคมอญใหม
ทีใ่นกลางปาเขตกองกําลังมอญกองพนัที ่๕ เมอืงเย

วาระในการประชมุประเดน็หลักๆ มอียูดวยกนั ๕ หวัขอ
ดงันี ้คอื

๑. เร่ืองความสามคัคขีองพีน่องมอญ
๒. สงเสริมสนบัสนนุองคกรเอกชนตางๆ ของมอญ
๓. นําเสนอจดุยนืและหลักการในปจจบุนัของพรรค
๔. แลกเปล่ียนความคดิเหน็และปรับปรุงรัฐธรรมนญู
๕. วิธกีารจดัการกบัระบบการเงนิการคลังใหเปนระบบ

มากยิง่ข้ึน
“มอญนวิอัพเดท” หวังเปนอยางยิง่วาการประชมุแตละ

คร้ังทีผ่านมา ไมใชเพยีงแตประชมุกนัแลวถึงเวลาประชุมเสร็จ
ตางคนตางแยกยายกลับกันไป แลวทิ้งภาระทิง้งานไวใหพรรค
มอญใหมทําแตเพียงผูเดียวเดี่ยวโดดลําพัง งานที่พรรคมอญ
ใหมทํากันอยูก็ลนมืออยูแลว ในเมื่อเราไดขอสรุปรวมกันในที่
ประชมุ เรากต็องมารวมกนัรับผิดชอบในนโยบายตางๆ รวมกนั
ดวย ใครพอทีจ่ะชวยเหลือชนชาตมิอญไดบางตามทีต่วัเองถนดั

หรือพอมศีกัยะภาพในดานนัน้ๆ กส็มควรทีจ่ะชวยเหลือกนัจะได
เปนประโยชนตอชนชาติมอญและเพื่อใหไดเนือ้งานข้ึนมาบาง
และนาํไปสูเปาหมาย ไมใชวาจะเสนอความคดิอยางเดยีว การที่
จะไปใหถงึเปาหมายทีช่นชาตมิอญเราตัง้ใจเอาไวรวมกนันัน้ เปา
หมาย ตองสามารถกาํหนดระยะเวลาไดตองประเมนิความสําเร็จ
ใหเปนข้ันเปนตอนได

สามารถเชค็ระดบัความสําเร็จใหเปนเปอรเซน็ตใหไดวา
ชนชาติมอญไดเดินทางไปสูเปาหมายมากนอยเพียงใด เปอร
เซ็นตเทาไหรแลว การมีเปาหมายแตไมไดกําหนดระยะเวลา
จะทาํใหความสําเร็จในการทีจ่ะเดนิทางไปสูเปาหมายกจ็ะชาลงหรือ
อาจจะมองไมเหน็ถงึความสําเร็จ เพราะเวลานัน้ผานไปเร็วไมทนั
ไรกอ็าจจะผานไป ๑๐ ปหรือ ๒๐ ป แตเปาหมายของชนชาตมิอญ
กอ็าจจะยงัเปนเพยีงแคความฝนอยูเหมอืนเดมิ

ในการประชมุดงักลาวคร้ังนีไ้ดมตีวัแทนชาวมอญเชือ้สาย
ตางๆ จากทัว่โลกเดนิทางมารวมประชมุจาํนวนมาก ไมวาจะเปน
พีน่องมอญจากเมอืงตางๆ ในประเทศพมา

พีน่องมอญจากเมอืงไทย  พีน่องมอญจากอเมริกา ยโุรป
สิงคโปร ออสเตรเลีย และพระสงฆมอญจากศรีลังกามารวม

เ
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ประชมุอยางคบัคัง่ ทาํใหบรรยากาศการประชมุเปนไปดวยความ
อบอุน เปนกนัเอง และความมนี้าํใจของคนทีน่ีท่ีม่ตีอกนั เหมอืน
ดัง่ญาตสินทิทีไ่มไดเจอกนัมานานแสนนาน สวนพีน่องมอญทีอ่ยู
ในหมูบานทีเ่ปนสถานทีจ่ดัประชมุ  ตางมชีวิีตตามอัตภาพ อยูกนั
อยางเรียบงาย พอเพยีง ถงึแมจะมฐีานะคอนขางยากจนแตกร็วย
น้ําใจ  ผิดกบัชนกลุมนอยบางกลุม ทีค่ร้ังหนึ่งสมยัที่ผูเขียนยงั
เรียน มหาวิทยาลัยไดมโีอกาสไปออกคายอาสาสรางโรงเรียนให
กบัหมูบานชายแดนตามทีต่างๆ ทัว่ประเทศไทย นอกจากจะไม
เคยมเีลยสักคร้ังทีพ่วกเขาจะเอาผัก หนอไม ฟกแฟง ผลหมาก
รากไมมาใหนกัศกึษาทาํกบัขาวกนิกนั จะมกีแ็ตขนกนัมาขายให
กบันกัศกึษาถงึทีพ่กั  นอกจากจะไมยอมมสีวนรวมในกจิกรรมที่
เรามุงมาสรางประโยชนใหกาํพวกเขาโดยตรงแลว ยงัไมแสดงน้าํ
ใจใหปรากฏอีกดวย ผิดกบัหมูบานตามชนบทแหงอ่ืนๆ ทีต่างมี
น้าํใจ นาํอาหารนานาชนดิมามอบใหนกัศกึษา  พดูงายๆ วา นอย
คนนกัทีจ่ะไดอะไรมาเปลาๆ จากชนชาตทิีเ่รากลาวถงึ (ไมนบัรวม
ความขัดแยงทีท่ัง้พมาและชนกลุมนัน้พยายามกอใหเกดิข้ึนในรัฐ
มอญ รัฐทีพ่มาเขียนไวโดยทีช่าวมอญยงัไมมสิีทธปิระโยชนใดๆ
นอกจากทกุขลาภทีผู่ภักดตีอพมาหยบิยืน่ให)

เ ร่ื องกวนใจและเร่ื องสุ ขใจ
จากเมื องเย

 พีน่องมอญทีน่ีย่งัรักษาความเปนมอญไดอยางเข็มขน
ชาวบานทกุคนนุงโสรง พดูภาษามอญ ฟงเพลงมอญ กนิอาหาร
มอญ การพดูคยุในแตละเร่ืองเร่ืองลวนแสดงออกถึงเปนความ
เป นมอญ
จะมีบางที่
ทําให หงุ ด
หงิ ดและรู
สึกขัดใจอยู
ในชวงเหตุ
การณ เมื่ อ
เย็นวันที่ ๑
ม ก ร า ค ม
เปนวันปใหม
พอดี  ประ
มาณตอน

สายๆ ของวันนัน้ผูเขียนไดเขาไปนัง่ดืม่กาแฟทีร่านขาย
ของประจําหมูบาน ขณะกําลังนัง่ดืม่กาแฟอยางสบายใจไดสัก
พกักม็รีถกะบะขับเขามาในหมูบาน บนทายรถกะบะมวัียรุน ๔-
๕ คน แตละคนแตงตวัแนวแฟชัน่ เส้ือเชิต้กางเกงยนีส (ทัง้ทีด่ผิูดที
 ผิดทาง) ดูแลวกเ็ดาไดไมยากวาทุกคนคงเขาไปทาํงานในเมอืง
ไทย (และคงไดซมึซบัเอาอะไรแยๆ  บางอยางไปจากวัยรุนไทย
บางคน) เพิง่ กลับมาเทีย่วบานตอนปใหมพอทกุคนลงมาจากรถ
ตางกเ็ดนิมุงหนามาทีร่านขายของทีผู่เขียนนัง่ดืม่กาแฟอยู ทกุคน
ตางเดนิรองเพลงไทยดงัล่ันถนน (รองชดัมาก) เมือ่เดนิมาถงึราน
คากม็กีารส่ังเบยีรมาตัง้วงนัง่ดืม่กนั ส่ิงทีก่ลุมคนเหลานีส้นทนากนั
หรือตองเรียกวาตะโกนใสกนันัน้เปน “ไทยคอนมอญคร่ึง” คง
เพือ่หวังแสดงใหผูคนในบริเวณนัน้ไดยนิและรับรูไปพรอมกนัดวย

เร่ืองสวนใหญที่คุยกันก็มีแตเร่ืองหางสรรพสินคา โรง
ภาพยนต และสถานทีต่างๆ ทีแ่ตละคนเคยมโีอกาสไดไปเทีย่ว
และไมนานนักไดมชีาวบานประมาณ ๓-๔ คนไดเขาไปรวมวง
สนทนากบัพวกเขาดวย ซึง่ผมพอจบัใจความการสนทนานัน้ไดวา
พวกเขา ทราบขาวจากเพือ่นวาทีห่มูบานมกีารจดัประชมุประจาํป
ของพรรคมอญใหม พวกเขาจงึกลับบานเพือ่จะมาดแูละอยากจะ
มสีวนรวม พวกเขายงัพดูอีกวา หากทางพรรคเหน็วาวัยรุนอยาง
พวกเขาพอจะมปีระโยชนอะไรกบัพรรคบางกข็อใหบอก พวกเขา
พรอมชวยเหลือเตม็ที ่  พอผูเขียนไดฟงคาํพดูเหลานัน้ อคตทิีม่อง
เหน็แตแรกจงึคอยจางลง กลับรูสึกอ่ิมใจข้ึนมาโข

ผูเขียนเร่ิมคดิไดวา แมพวกเขาจะสวมกางเกงยนีส ฟง
เพลงฮปิฮอป ดหูนงัฮอลลีวูด กนิแฮมเบอรเกอร ฯลฯ แตตราบใด
ทีเ่ขายงัไมละเมดิสิทธคิวามเปนผูอ่ืนจนเกนิงาม ยงัเคารพนบไหว
ผูอาวุโส กตญักูตเวทตีอบรรพชนและชนชาตมิอญ  ไมทิง้ความ
เปนมอญ แมจะมกีล่ินเนยนมขนมปงโชยออกมาจากรางกายของ
เขาบางแตสํานกึยงัคงตระหนกัรับรูวา แทจริงแลววิญญาณของ
เขายงัอบรํ่าดวยกล่ินกระเจีย๊บ ปลารามอญอยางเหนีย่วแนน ส่ิง
เหลานีเ้อง ยอมไมเปนเร่ืองทีช่วนอดสูเกนิไปนกั............

แลวพบกนัใหมฉบบัหนานะครับ
***** ทุกความฝนของเราสามารถเปนจริงได เพยีง

แคเรากลาท่ีจะไลตาม *****
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ภาษา
ที่ ต อง เปล งออกมาจากใจ

   าษาอะไรในอุษาคเนยท่ีเอา อ.อาง มาเปนตวั
สะกดได และสระ อุ อิ มาอยูคําเดยีวกนักย็งัออกเสยีงได”
เปนคาํถามทีเ่พือ่นของผูเขียนถามข้ึนมาในวันหนึง่ ซึง่คดิเทาไหร
ก็คิดไมออก วาภาษาอะไรในภูมิภาคนี้ (หรือกระทั่งในโลกนี้)
ทีม่สีระถงึ ๒ ตวัอยูในคาํพยางคเดยีวกนัได แลวกน็กึไมออกจริงๆ
วาจะออกเสียง อ. อางใหเปนตวัสะกดไดอยางไร นาจะเปนสระ
มากกวา ผูเขียนเองกม็คีวามรูเร่ืองภาษานอยนกั จงึตอบเพือ่นไม
ไดในคร้ังนั้น แตที่จําไดคือผูเขียนตอบกลับไปวา “ภาษาอะไร
(ฟระ) คงออกเสียงยากพลึิก ชัน้จะไมเรียนเดด็ขาด...” และเจา
เพือ่นคนนัน้กไ็มไดเฉลยคําตอบเสียดวยเพราะโดนเปล่ียนเร่ือง
คยุเสียกอน ฉันเองกไ็มไดสนใจหาคําตอบ จงึไมรูวาเพือ่นหมาย
ถงึภาษาอะไร

ในปลายป พ.ศ. ๒๕๔๙  ผูเขียนไดเปนผูประสานงาน
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “ครบเคร่ืองเร่ืองมอญ” ที่
สถาบันเอเชยีศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งตองใชเวลา
เกอืบหนึง่ปในการตดิตอกบัชาวไทยเชือ้สายมอญ รวมทัง้นกัวิชา
การจากนานาชาตทิีศ่กึษาเร่ืองเกีย่วกบัมอญ และชาวมอญจาก
เมอืงมอญ จากงานคร้ังนัน้ทาํใหผูเขียนไดรูจกั “มอญ” มากข้ึน
และตระหนักวาความยิ่งใหญของกลุมชาติพันธุนี้ไมไดมีเพียง
แคสาวสวย หรือเปนตนตาํรับทาํขาวแช ประเพณเีลนสะบา เชีย่ว
ชาญในงานเคร่ืองปนดนิเผา หรือการเปนพทุธศาสนกิชนทีเ่ครง
ครัด และนบัถอืผี แตยงัมอีะไรทีลึ่กซึง้และยิง่ใหญกวานัน้ ความ
เปนมอญทีอ่ยูในสังคม “ไทย” เองกม็เียอะและใกลตวัมากอยาง
คาดไมถงึ อยางนอยคาํนาํหนาชือ่ผูชายวา “นาย” กม็าจากภาษา
มอญ และอักษรตวักลมๆ ทีค่นภาคเหนอืบานพอของผูเขียนเขา
ใชเขียนคัมภีรทางศาสนาที่เรียกวา อักษรธรรมลานนา นั้น
กเ็ปนอักษรทีพ่ฒันามาจากอักษรมอญ๑ และทีสํ่าคญัคนรอบขาง

ผูเขียนเอง กม็กัจะมคีวามเกีย่วของกบัมอญหรือมเีชือ้สายมอญ
ปนอยูบางดวยกนัทัง้นัน้ จนทาํใหผูเขียนกบัหนุมลําปาง เพือ่นรุน
นองอีกคนรําพึงรําพันกันวา “เราสองคนนี่ไมอินเทรนดกันเลย
เนอะ เพราะไมไดมเีชือ้สายมอญ”

เมือ่เสร็จส้ินจากงานนัน้ ผูเขียนจงึไดเร่ิมเรียนภาษามอญ
เพราะเหน็ถงึคณุคาของวัฒนธรรมมอญทีเ่ปนพืน้ฐานของวัฒน
ธรรม “ไทย” และ “พมา” ในปจจบุนั และกค็ดิวาไมนาจะยากเกนิ
เรียน เพราะอยางนอยก็มีพื้นฐานการเขียนอานอักษรธรรม
ลานนาอยูบาง ซึ่งตัวอักษรธรรมลานนาก็มีความใกลเคียงกับ
อักษรมอญ อยางนอยกไ็มตองจําตัว  ก  ค  ฉ  ญ  ณ  ต  ป  ภ  ย
ล  ว  ส  ห  อ  เพราะอักษรธรรมลานนากเ็ขียนแบบเดยีวกนั
จงึนาจะนบัไดวาผูเขียนกค็งไมไดเร่ิมเรียนภาษามอญจาก ๐ (แต
เร่ิมจาก ๐.๘)

กลางเดอืนธนัวาคม ๒๕๕๐
เมื่อมาเร่ิมเรียนภาษามอญจริงๆ ก็รูสึกปวดหัวยิ่งนัก

แมวาจะจาํตวัอักษร ๓๕ ตวัไดอยางไมตองนัง่ทองใหมาก แตการ
เรียนภาษาไมไดมแีคเร่ืองของการจาํตวัอักษรและคาํศพัทเทานัน้
การออกเสียงภาษามอญนัน้ตางจากภาษาไทยอยางยิง่ จะขอยก
ตวัอยางการออกเสียงคาํทีเ่ปนปญหาสําหรับผูเขียนมาก เชน การ
ออกเสียงอักษร ญ (เญีย่ะ) ทีเ่ปนตวัควบกลํ้าหรือตวัสะกดซึง่เปน
เสียงทีต่องข้ึนจมกู แมวาคนในบานของผูเขียนจะพดูภาษาไทย
ถิน่เหนอืซึง่มเีสียงทีใ่กลเคยีงกบัเสียงนีอ้ยูแลว แตตวัผูเขียนเองไม
ไดพดูภาษาไทยถิน่เหนอืตามพอแม จงึออกเสียงไมได อาจารย
ตองจีใ้หนกัเรียนหดัออกเสียงทลีะคน กห็ดักนัอยูนาน แมกระทัง่
ตอนนีเ้รียน ภาษามอญมาไดสองเดอืนแลว แตกย็งัออกเสียงนีไ้ด
แคบางทเีทานัน้และเปนการออกไดแบบ “บงัเอิญๆ”

การหดัออกเสียง เญีย่ะ นีเ้ปนเพยีงดานแรก และยงัอยู
ในข้ัน “จิบ๊ๆ” ทีค่นพดูไทยกลางตองเผชญิ ผูเขียนเคยถามพวกพี่ๆ
ในชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพวา คาํวา “ฉันรักเธอ” พดูเปนภาษา

“ภ

ลูกหลานแรงงานมอญ
ศูนยพัฒนาภูมิปญญาไทยมอญ สมุทรสาคร
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มอญวาอยางไร เพราะโดนถามเปนประจาํ กไ็ดรับคาํตอบวา “อัว
ฉาน ปฮ” (ฉันรักเธอ) ซึง่คําวา ปฮ  นัน้ จะออก ป เฉยๆ ไมได
ตองมเีสียงลมหายใจออกมาดวยใหเปน ปฮ “เอาละซ.ิ..” ฉันคดิ
ถาออกเสียงไมถูกจะไปบอกรักกับหนุมมอญไดอยางไรกนั นัน่
หมายความวาดานตอไปทีผู่เขียนตองฝาฟนกค็อื การออกเสียง
สระทีม่ลีมหายใจปนออกมามาก ออกมาจากหนาอก (breathy
voice) ซึง่เปนเสียงทีเ่กดิจากการผสมสระเขากบัพยญัชนะชดุที่
สองในภาษามอญ๒ โดยทีภ่าษาไทยกลางไมคุนกบัการออกเสียง
ในลักษณะนี้

ในหองเรียนภาษามอญทีค่ณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อาจารยก็ไดสอนใหออกเสียงคําวา ปฮ เชนกัน แต
นกัเรียนหลายคนกอ็อกเสียงเปนคาํอ่ืน ซึง่มคีวามหมายในภาษา
ไทยทีไ่มอาจพดูถงึอยางเปดเผยตอสาธารณชนได (เดากนัเอาเอง
นะคะวาออกเปนคําวาอะไรกัน) โดยเฉพาะ “พี่บ”ี ที่เปนดาว
ประจําหอง คณุเธอออกเสียงคําวา “ปฮ” แตละท ีคนในหองกฮ็า
กนัคร้ืนเครง หายงวงทนัที

 ผูเขียนเคยบนเร่ืองความยากของการออกเสียงที่มา
จากหนาอก (breathy voice) ในภาษามอญใหกบัเพือ่นรุนนองฟง
วาหากออกเสียงลักษณะนีเ้ปนคําโดดๆ นัน้ กพ็อจะออกได แต
เมือ่รวมกนัเปนประโยคเมือ่ไหร จะออกไมไดทันท ีดังนัน้ “อัว
ฉาน ปฮ” กน็บัเปนประโยคทีอ่อกเสียงยากสําหรับผูเขียน แตเจา
กอลฟกไ็ดบอกผูเขียนมาประโยคหนึง่วา

“พี.่..น่ีกแ็สดงวาการพดูภาษามอญน้ันมนัตองเปลง
ออกมาจากใจจริงๆ”

อืม... “อัว ฉาน ปฮ” ทีเ่ปลงออกมาจากหวัใจ...

เนือ่งจากผูเขียนไมมคีวามรูเร่ืองภาษาศาสตรเลย ดงันัน้
กอนทีจ่ะลงมอืเขียนบทความเบาๆ ชิน้นี ้ ผูเขียนจึงโทรศพัทไป

ปรึกษากบัเจา “โดณฏั” เพือ่นอิสลามคนหนึง่ซึง่เคยเรียนภาษา
มอญมากอน และกเ็ปนสมาชกิวารสารเสียงรามญัดวย โดณฏัได
ใหคําปรึกษาเชงิภาษาศาสตรทีเ่ปนประโยชนแกผูเขียนมาก ก็
ตองขอบคณุมา ณ ทีน่ี ้อยางไรกต็ามในสวนหนึง่ของการสนทนา
เจาโดณฏัพดูถงึหลักไวยากรณภาษามอญออกมาประโยคหนึง่วา

“คดิดสิู ภาษามอญเนีย่ สระอิ กบั สระอุ ยงัมาอยูในคํา
เดยีวกนัไดเลย ฮา ฮาฮา...”

ประโยคนั้นทําใหผู เขียนทําตาโต ระลึกไดทันที ถึง
คาํถามทีเ่พือ่นเคยถามไวเมือ่ ๒-๓ ปกอนแตไมไดเฉลย วา “ภาษา
อะไรทีส่ระอุ และ สระอิ อยูในคําเดยีวกนักย็งัออกเสียงได”

และคําตอบกค็อื “ภาษามอญ” ทีผู่เขียนพยายามเรียน
และหดัออกเสียงใหออกมา “จากหวัใจ” อยูนีเ่อง

แบบน้ีสภุาษิตไทยเขาเรียกวา “จดุไตตาํตอ” ละสน่ีิ

ปล. ใครทีไ่มเขาใจตอนจบ กรุณากลับไปอานยอหนาแรกอีกคร้ัง
และหากทานใดตองการแสดงความคดิเหน็กับบทความนี ้หรือ
ตองการจะใหกาํลังใจผูเขียนและเพือ่นรวมชัน้ในการเรียนภาษา
มอญ กรุณาสงอีเมลลมาไดที ่jib_bp@yahoo.com นะคะ

เชิงอรรถ
๑ กรรณิการ วิมลเกษม, (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการอบรมการอาน

และการเขียนอักษรธรรมลานนา. ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (เอกสารอัดสําเนา).

๒ ณัฐพล จันทรงาม เปนผูใหสัมภาษณ. นางสาวขนิษฐา คนัธะวิชัย เปนผู
สัมภาษณ, ท่ีหองบัณฑิตศึกษา สาขาจารึกภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, สัมภาษณเมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑.

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมมอญ สมาคมไทยรามัญ
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     มือ่ฉบบัทีแ่ลวเราไดกลาวถงึวิธปีรุงน้าํปลาทรงเคร่ืองหรือ
น้ําปลายํา คราวนี้เราลองมาดูคุณคาอาหารของสวนประกอบ
ในแตละชนดิกนัหนอยนะคะ แกงถัว่เขียวกบัใบมะรุมออนหรือใบ
มะยมออน  หอมถัว่เขียวกบัรากกระชาย  เจริญอาหาร และยงัได
ประโยชนอีกมากมาย เชน

ถัว่เขียว มคีารโบไฮเดรทเชงิซอน  ใยอาหารชนดิละลาย
น้าํ ใยอาหารชนดิไมละลายน้าํ โปรตนี แคลเซยีม แมกนเีซยีม ซลีี
เนยีม สังกะสี โฟเลต วิตามนิบ ี๖ บ ี๑๒ วิตะมนิอี วิตามนิเค ถัว่
เขียวมวิีตามนิและเกลือแรอ่ืนๆ อีกมาก ถัว่เขียวมไีขมนัต่ํากวา
เนือ้สัตว ประโยชนอันมากมายของใยอาหารชนดิละลายน้าํ แคล
เซยีม วิตามนิบ ี๑๒ และโฟเลตไดกลาวแลว ในทีน่ีจ้ะกลาวถงึคณุ
คาหรือประโยชนของคารโบไฮเดรทเชิงซอน ใยอาหารชนิดไม
ละลายน้าํ โปรตนีจากถัว่เขียววิตะมนิบ ี๖ วิตามนิอี วิตามนิเค
ซลีีเนยีมและสังกะสีเทานัน้

คารโบไฮเดรทเชงิซอน คารโบไฮเดรทคอือาหารจาํพวก
แปงและน้าํตาล ซึง่ใหพลังงาน ถารับประทานคารโบไฮเดรทมาก
จะสะสมและเปล่ียนรูปเปนไขมนั เชน ไตรกรีเซอไรด ทําใหอวน
และเกดิโรคตางๆ ได แตคารโบไฮเดรทเชงิซอน ไดแก ขาวกลอง
ขนมปงโฮลวีท ถัว่ตางๆ เหมาะสําหรับผูทีต่องการลดน้าํหนกัและ
ผูปวยเบาหวาน (ควรรับประทานถัว่ไมเกนิวันละ ๑ กํามอื) ราง
กายจะเผาผลาญคารโบไฮเดรทเชงิซอนชาๆ ทําใหอ่ิมเร็ว อ่ิมทน
รางกายมพีลังงานสม่าํเสมอ ทําใหน้าํตาลในเลือดเพิม่ข้ึนชาๆ

ใยอาหารชนดิไมละลายน้ํา ทําใหอ่ิมเร็ว อ่ิมทน เหมาะ
ในการลดน้ําหนัก ใยอาหารชนิดนี้ไมสามารถดูดซึมหรือลด
ปริมาณน้าํตาลและคอเลสเตอรอล  แตจะชวยใหของเสียเคล่ือน
ผานกระเพาะอาหารและลําไสเร็วข้ึน จงึปองกนัอาการทองผูก

โปรตนี   โปรตนีจากถัว่เขียวและถัว่เมล็ดแหงอ่ืนๆ เปน
โปรตนี ซึง่มกีรดอะมโินสูงมาก (กรดอะมโินเปนตวัเชือ่มโปรตนีมี
กรดอะมิโนจําเปนและไมจําเปน กรดอะมิโนจําเปนคือกรด
อะมโินทีร่างกายไมสามารถสรางข้ึนไดเพยีงพอตอความตองการ

ของรางกาย  จงึตองไดรับจากอาหาร) ถัว่ตางๆ มกีรดอะมโินแต
ละชนดิไมเทากนั และไมครบทกุตวัเหมอืนเนือ้สัตว โปรตนีจาก
เนื้อสัตวและจากพืชชวยใหรางกายกระปร้ีกระเปรา แข็งแรง
พรอมตอการเจริญเติบโตและทํางานไดตามปกติ ถาตองการ
โปรตนี แตไมอยากเปนโรคอวน ไมเปนโรคไขมนัในเลือดสูง โรค
หัวใจ สมองขาดเลือด ควรรับประทานโปรตีนจากถัว่หรือผลิต
ภัณฑจากถัว่หลากหลายชนิด เชน ถัว่เขียว ถัว่ดํา ถัว่แดง ถัว่
เหลือง เตาหู น้ํานมถัว่ เตาสวน เตาฮวย (ไมหวาน) แทนโปรตนี
จากเนือ้สัตว (ยกเวนปลาและไกสวนอก) ควบคูกบัขาวกลอง  หรือ
ขนมปงโฮลวีท ผสมผสานใหสอดคลองกนั เพือ่จะไดกรดอะมโิน
ครบถวนเพยีงพอตอความตองการของรางกาย ตวัอยาง เชน  ถัว่
เหลือง มกีรดอะมโินทีจ่าํเปนครบถวน เพยีงแตมเีมทโิอนนีนอย จงึ
ควรรับประทานควบคูกบัขาวกลอง ซึง่มเีมทโิอนนีเหลือเฟอ แต
ขาดไลซนีซึง่มมีากในถัว่เหลือง ดงันัน้ถารับประทานถัว่เหลืองหรือ
ผลิตภัณฑจากถัว่เหลือง ควบคูกบัขาวกลองก็จะไดกรดอะมโิน
ครบถวน

วิตามนิบ ี๖ ชวยปองกนัอาการคล่ืนไส วิงเวียน ปองกนั
โรคเครียด กงัวล และซมึเศรา หงดุหงดิ ปองกนัการแกกอนวัยชวย
สรางไนอาซนี ซึ ่งเปนวิตามนิบชีนดิหนึง่ทีจ่าํเปนในการเผาผลาญ
พลังงาน ชวยการทํางานของระบบประสาทและระบบยอย
อาหาร ชวยใหสุขภาพของผิวหนงัด ีและชวยควบคมุระดบัน้าํตาล
ในเลือดและอาจชวยเร่ืองหลอดเลือดได

วิตามนิอี  ถัว่เขียวมวิีตามนิอีทีไ่ดจากธรรมชาต ิจงึมสีาร
ตานอนมุลูอิสระ ทาํงานรวมกบัวิตามนิซ ีชวยปองกนัและละลาย
ล่ิมเลือด จึงปองกันหลอดเลือดอุดตัน ไมทําใหหัวใจขาดเลือด
เปนอัมพาต ชวยเยยีวยาเนือ้เยือ่ในผูปวยเบาหวานใหเปนปกติ
วิตามนิอีปองกนัการออนเพลียทาํใหดอูอนเยาว ปองกนัการแทง
บตุร วิตามนิอีหากใชรวมกบัวิตามนิเอจะทําใหรางกายตานมล
พษิในอากาศไดมากข้ึน

วิตามนิเค บํารุงกระดกู ชวยใหเลือดแข็งตวั เหมาะกบัผู
ทีม่เีลือดออกงาย

ซลีีเนียม เปนสารตานอนมุลูอิสระตัวหนึง่เชนเดยีวกบั
วิตามินอีที่ไดจากธรรมชาติ วิตามินซีและเบตาแคโรทีน จึง
สามารถปองกนัและทําลายสารกอมะเร็ง ซลีีเนยีมปองกนัภาวะ
มบีตุรยาก ทาํใหสุขภาพของผิวหนงัดแีละลดอาการของวัยหมด
ประจาํเดอืน

และแลวหนากระดาษกห็มดลงอีกเชนเคย คณุคาทาง
อาหารของการรับประทานน้ําปลายํายังมอีีกมาก คราวหนามา
อานกนัตอนะคะ สวัสดคีะ...

เ
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  วงลมหนาวเพิง่สะบดัพล้ิววับหายไป ไดไอดนิกล่ินชืน้
ของเมด็ฝนชะชอมะมวงเมือ่เดอืนกอน และเพือ่กระตุนจติใจให
ฝนทนกบับรรยากาศทีด่อึูมครึม ทัง้การบานการเมอืง และเมฆฟา
กอนฝน รายการอาหารของเรากค็งตองมกีารพลิกแพลงกนัหนอย
เปนเพยีงของกนิพืน้บานเรียบงาย มมีานมนานแตโบราณ คนรุน
พอรุนแมเลาวา เกดิมากเ็หน็ปูยาตายายทํากนิกนักนครัวอยูแลว
ดงัปรากฏวา พริกกบัเกลือ ไดมปีรากฏอยูในบทกลอนของสุนทรภู
ตัง้แตป พ.ศ. ๒๓๘๕ ขณะทีสุ่นทรภูอุปสมบทอยูทีวั่ดเทพธดิาราม
ไดเกิดความฝนประหลาก และไดแตงออกมาเปนคํากลอนอัน
ไพเราะ ความวา

“...âÍéÂÒÁÍÂÙèÊØ¾ÃÃ³¡Ô¹ÁÑ¹à¼×Í¡
 à¤ÕéÂÇáµèà»Å×Í¡äÁéËÁÒ¡à»ÃÕéÂÇ»Ò¡àËÅ×Í
   ̈¹áÃ§âÃÂâËÂËÔÇ¼ÍÁ¼ÔÇà¹×éÍ
   ¾ÃÔ¡¡Ñºà¡Å×Í¡ÅÑ¡ãË-èÂÑ§äÁè¾Í...”

ซึง่ในปจจบุนัแมจะหากนิไดยาก แตกถ็อืวายงัเกไก และ
เพื่อเปนการเพิ่มสีสันในศิลปะของการกิน ฉบับนี้จึงขอแนะนํา
“พริกกบัเกลือ”

äÁèãªè¾ÃÔ¡¢ÕéË¹Ù ¡Ñº à¡Å×Íá¡§ ·Õè·Ò¹¡Ñº¼ÅäÁé¹Ð¤ÃÑº ÍÂèÒ
à¾Ôè§à¢éÒã̈¼Ố ã¹ÊèÇ¹¼ÊÁÃÒÂ¡ÒÃÃÒÂ¡ÒÃ¹Õé ¢Í§àÃÒäÁèÁÕ¾ÃÔ¡àÅÂ
é́ÇÂ«éÓ ¾ÃÔ¡¡Ñºà¡Å×Í à»ç¹ÍÒËÒÃÁÍ-·Õè»ÃØ§§èÒÂ ¾¡¾ÒÊÐ́Ç¡
ÇèÒ¡Ñ¹ÇèÒ¾ÃÔ¡¡Ñºà¡Å×Í¹Õéà»ç¹ÍÒËÒÃ·ÕèÀÃÃÂÒÊÁÑÂ¡èÍ¹ ·ÓãÊèäË
ËÃ×Í¡ÃÐºÍ¡äÁéÍÑ́ãËéá¹è¹ µỐµÑÇÊÒÁÕä»à»ç¹ÊàºÕÂ§ÍÒËÒÃã¹¡Í§
·Ñ¾ÊÁÑÂâºÃÒ³ ¤ÅéÒÂ»ÅÒá́¡ºÍ§¢Í§ÍÕÊÒ¹ ·Õè¹ÒÂÎéÍÂ (¾èÍ¤éÒ

ÇÑÇ¤ÇÒÂ) µéÍ§ÁÕãÊè¡ÃÐºÍ¡µỐà¡ÇÕÂ¹àÊºÕÂ§ä» à¹×èÍ§̈Ò¡ÁÕ¤Ø³
ÊÁºÑµÔ·ÕèÊÒÁÒÃ¶à¡çºÃÑ¡ÉÒàÍÒ äÇéä́é¹Ò¹ à¾ÕÂ§ãÊèÀÒª¹Ð»Ố½ÒãËé
ÁỐªỐ àËÁÒÐá¡è¡ÒÃ¾¡¾Òà́Ô¹·Ò§ä¡Å ËÃ×Íà¢éÒ»èÒ¾Ñ¡áÃÁÂÑ§¶Ôè¹
·ØÃ¡Ñ¹́ÒÃ ·ÕèäÁèÊÐ́Ç¡ã¹¡ÒÃ»ÃØ§ÍÒËÒÃ ÊÒÁÒÃ¶à»Ố½ÒÀÒª¹Ð
ÃÑº»ÃÐ·Ò¹àÅè¹¡çä́é ËÃ×Í¤ÅØ¡¡Ñº¢éÒÇÃéÍ¹æ ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ä́é·Ñ¹·Õ

à¤Ã×èÍ§»ÃØ§
ÁÐ¾ÃéÒÇ·Õè¤Ñé¹áÅéÇ¤ÑèÇ̈¹àËÅ×Í§ ñ ÅÙ¡
à¡Å×Í                                ò ªéÍ¹ªÒ
¹éÓµÒÅ·ÃÒÂ                ó ªéÍ¹âµêÐ
¶ÑèÇÅÔÊ§»è¹            ñ ¶éÇÂµÇ§
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