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บานเม็งมอญนครเชียงใหม 

องค  บรรจุ น

 ชยีงใหมมอีาณาเขตตดิตอกบัเมอืงมอญ (พมาปจจบุนั)
รวมทัง้เปนสวนหนึง่ของอาณาจักรลานนาซึง่เคยอยูภายใตการ
ปกครองของพมานานหลายรอยป เชยีงใหมจงึไดรับอิทธพิลทาง
วัฒนธรรมสวนหนึง่จากพมา ซึง่วัฒนธรรรมพมาสวนใหญลวนมี
รากฐานมาจากวัฒนธรรมมอญ แมแตตวัอักษรพมาในปจจบุนั
รวมทัง้อักษรธรรมลานนากม็พีฒันาการมาจากอักษรมอญผาน
ทางพมา๑ เมือ่เมอืงมอญเสียแกพมา ชาวมอญสวนหนึง่อพยพไป
ยังสวนอ่ืนๆ ของไทย๒ บางสวนไดอพยพและอาศัยอยูในเมอืง
เชยีงใหม วัฒนธรรมมอญจงึผสมผสานอยูในเมอืงเชยีงใหมมา
เนิน่นานและหยัง่รากลึก

ชาวลานนาเรียกกลุมชาตพินัธุมอญวา “เมง็” โดยทีค่าํวา
มอญ รามญั และ เมง็ เปนคาํทีม่าจากรากเดยีวกนั๓ ปจจบุนัยงัคง
ปรากฏชือ่บานนามเมอืงทีเ่กีย่วพนักบัชือ่ “มอญ” ในจงัหวัดเชยีง
ใหมหลายแหง มทีัง้ทีไ่มอาจสืบหาตนตอ และบางแหงยงัมเีร่ือง
เลาและประจกัษพยานใหไดคนหา เชน

- บานเมง็ ต.ชางคลาน อ.เมอืง จ.เชยีงใหม
- บานหวยเมง็ ต.เวียง อ.เชยีงของ จ.เชยีงใหม
- บานรองเมง็ ต.หนองแหยง อ.สันทราย จ. เชยีงใหม
- บานสันนาเมง็ ต.สันนาเมง็ อ.สันทราย จ.เชยีงใหม
- บานอุเมง็ ต.ยหุวา อ.สันปาตอง จ.เชยีงใหม
- คลองเมง็ ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชยีงใหม
- บานเมง็ ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชยีงใหม
นอกจากนัน้ ยงัมชีมุชนโบราณสมยัหริภุญชยัหลายแหง

ทีใ่นอดตีเคยเปนชมุชนดัง้เดมิของเมง็ แตปจจบุนัไมเหลือรองรอย

แลวเชนกนั เชน เวียงทากาน ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง
จงัหวัดเชยีงใหม เวียงมโน ตาํบลหนองตอง อําเภอหางดง จงัหวัด
เชยีงใหม บานละโว ตาํบลหนองแกว อําเภอหางดง จงัหวัดเชยีง
ใหม๔ และอีกแหงหนึง่ทีน่บัวามคีวามสําคญัและยงัหลงเหลือประ
วัตศิาสตรและเร่ืองเลาของผูสืบเชือ้สายมาจนทกุวันนีไ้ดแก เวียง
กมุกาม บานเจดยีเหล่ียม ทีม่ทีัง้เร่ืองเลา บนัทกึทางประวัตศิาสตร
และตวัตนคนเชือ้สายเมง็

ลักษณะการตัง้ถิ่นฐานของชาวเม็ง มกักระจายตัวอยู
ตามทีร่าบลุมริมแมน้าํปง โดยยงัพบคาํเกาแกในภาษาเมง็ทีเ่รียก
แมน้าํปงวา “แมระมงิ” หรือแมน้ําเมง็ หมายถงึแมน้าํทีช่าวเมง็
อาศัยอยู๕ ปจจบุันยงัคงพบชมุชนเมง็เกาแก รักษาเอกลักษณ
ความเปนเม็ง และยังคงตั้งชุมชนสืบเนื่องจากอดีตจวบจน
ปจจบุนัริมแมน้าํปงในอําเภอสันปาตอง จงัหวัดเชยีงใหม

บานเมง็สนัปาตอง
ชุมชนเม็ง (มอญ) บานกอโชค และบานหนองครอบ

ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จงัหวัดเชยีงใหม ตัง้บานเรือนอยู
ริมแมน้ําปงทางฝงตะวันตก สวนฝงตะวันออกตรงขามกบับาน
เมง็เชยีงใหมคอื ชมุชนเมง็บานหนองดูและบอคาว ตําบลบาน
เรือน อําเภอปาซาง จงัหวัดลําพนู ซึง่มแีมน้ําปงไหลผานกลาง
ทวายดึโยงกนัดวยวัฒนธรรมเปนอันหนึง่อันเดยีวกนั

วัดเมง็ฝงลําพนู ไดแก วัดเกาะกลาง และวัดหนองดู สวน
วัดเมง็ฝงเชยีงใหม ไดแก วัดกอโชค วัดปาเจดยีเหล่ียม และวัด
หนองครอบ ซึง่ยงัมคีวามเปนเมง็มากกวาชุมชนเมง็แหงอ่ืนใน
เชยีงใหม ชาวเมง็ทีบ่านหนองดู บานบอคาว บานกอโชค และบาน
หนองครอบ จงึมปีระวัตศิาสตรรวมกนั  ลุงหนานบญุม ีศรีสถติย
ธรรม ปราชญมอญบานหนองดู ทองกลอนภาษาเมง็ (มอญ) ที่
แสดงถงึความสัมพนัธของชาวเมง็ทัง้สองฝงน้าํวา

“mWYkW.njt. />kW.njgU pin·cj;ê pnjtÒ·binj อานวา มัว่
กวานตา บากวานกู ปอยนองดู โปนเกาะปน แปลวา ๑.บานกอ
โชค (กวานตา แปลวา บานตนตาล แตภายหลังคนเมอืงออก
เสียงเพีย้นเปน บานตนตนั คนเมอืงบางสวนจงึแปลชือ่หมูบาน
นีว้า พทุรา (บะตนั) ตามความหมายในคาํเมอืง - ผูเขียน)  ๒.บาน
บอคาว  ๓.บานหนองดู  ๔.บานหนองครอบ...”๖

ลุงหนานบญุมกีลาววา ชาวเมง็ทีบ่านหนองดู บานบอ
คาว บานกอโชค และบานหนองครอบ เปนชมุชนมอญทีอ่าศยัอยู
ริมฝงน้าํปงมาหลายชัว่อายคุน ทัง้ยงัมชีาวเมง็ (มอญ) จากชมุชน
อ่ืนๆ เขามาเพิม่เตมิภายหลัง โดยอาจเปนเครือญาตหิรือมคีวาม

แมน้ําปง บริเวณหนาวัดกอโชค ฝงตรงขามคือบานหนองดู ลําพูน
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คุนเคยกนั ตอมาจงึทาํใหพืน้ทีด่งักลาวกลายเปนชมุชนชาวเมง็ไป
โดยปริยาย สอดคลองกับบันทึกการเสด็จลองลําน้ําปงของ
สมเดจ็ฯกรมพระยาดาํรงราชานภุาพ ในป พ.ศ. ๒๔๖๔ ทีไ่ดทรง
แวะบานมอญหนองดู ความวา

“ไดออกเรือแวะบานหนองดู เปนบานมอญ ไดความวา
อพยพข้ึนมาจากทางใตไดสัก ๓ ชัว่คน เดีย๋วนีม้มีอญประมาณ
๑๒๐ คน มวัีดโบราณ ๒ วัด วัดดอนเรียกวา วัดเดมิ มพีระเจดยีกอ
อิฐฐานส่ีมมุ พระเจดยีกลมลายปนงาม ทํานองจะเปนวัดหลวง
อีกวัดอยูริมแมน้าํเปนวัดเกาปฏิสังขรณใหม...บานหนองดูมนีทิาน
เลากนัวาเปนบานเศรษฐ ีซึง่เปนบดิาของนางจามเทวี เดมิจะยก
นางจามเทวีใหแกบตุรเศรษฐบีานหนองเหว่ียงแตทหีลังกลับคํา
เพราะเหน็บตุรเศรษฐบีานหนองเหว่ียงรูปชัว่ บดิาทัง้สองฝายจงึ
วิวาทกัน...พระอินทรจึงใหพระวิสุกรรมมารับนางไปถวายพระ
ฤๅษวีาสุเทพ พระฤๅษจีงึชบุนางใหงามยิง่ข้ึน แลวสงไปถวายเปน
ธดิาเจากรุงละโว”๗

ในสวนของชาวบานตางเชื่อวา ที่ชุมชนบอคาวเปน
สถานที่ประสูติของพระนางจามเทวี (ปฐมกษัตรียแหงนครหริ
ภุญชยั) ดวยเปนบานเศรษฐอิีนตา บดิาของพระนาง ดงัจะเหน็ได
จากโบราณสถานภายในบานหนองดู บานบอคาว รวมถงึภายใน
วัดเกาะกลางดวย ประกอบกับตํานานจามเทวีวงศที่กลาวถึง
เมอืงหริภุญชยัวา ประมาณสมยัพระยาจเุลระราช (พ.ศ. ๑๕๙๐
หรือ จ.ศ.๓๐๙) ไดเกดิอหวิาตกโรค ชาวเมง็จงึไดล้ีภัยไปอยูเมอืง
สะเทิมและหงสาวดี หลังจากโรครายสงบจึงไดกลับมายัง
หริภุญชยัตามเดมิ ในเนือ้หาตํานานจามเทวีวงศดงักลาวตอกย้าํ
ใหชาวเมง็เชือ่วาตนเองสืบเชือ้สายมาจากพระนางจามเทวี และ
อยูทีน่ีม่าชานานแลว

ความเปนมาของชาวเมง็บานหนองดู และบานบอคาว๘
ที่ลุงหนานบุญม ีชาวบานและเอกสารตางๆ ยังไมสามารถหา
ขอสรุปทีช่ดัเจนของชาวเมง็ในพืน้ทีด่งักลาวได หากอาจจะกลาว

ในภาพรวมวาเปนชาวเม็งที่อยูในพื้นที่ดังกลาวมานานเปน
สําคญั ทัง้ยงัเปนชมุชนชาวเมง็ทีแ่วดลอมไปดวยคนยอง และคน
เมอืง จงึเปนปจจยัสําคญัหนึง่ทีท่าํใหความเปนชาวเมง็ ซึง่แตเดมิ
มใีหเหน็กนัมากไดเปล่ียนแปลงไป ไมวาในเร่ืองของวัฒนธรรม
การแตงกาย ภาษา อาหาร เปนตน แตอยางไรกต็ามชาวเมง็แหงนี้
ยงัคงพยายามทีจ่ะอนรัุกษและสืบสานประเพณแีละวัฒนธรรม
ตางๆ ของตนเอาไว

มกีารคนพบจารึกในยคุตนพทุธศตวรรษที ่๑๗ ซึง่เปน
จารึกสมยัอาณาจักรหริภุญชัย (ลําพูน) จารึกดวยอักษรมอญ
โบราณ จํานวน ๗ หลัก ไดแก จารึกวัดดอนแกว ๑ จารึกวัดดอน
แกว ๒ จารึกวัดมหาวัน จารึกวัดบานหลวย จารึกวัดแสนขาวหอ
จารึกวัดกูกดุ ๑ และจารึกวัดกูกดุ ๒ นอกจากนัน้ยงัไดพบจารึก
มอญทีจ่งัหวัดเชยีงใหมอีก ๒ ชิน้ คอื จารึกวัดกานโถม ๑ ชิน้ เปน
เศษจารึกลักษณะรูปอักษรเหมอืนกลุมจารึก ๗ หลัก ทีจ่งัหวัด
ลําพนู และจารึกแมหนิบดเวียงมะโน จงัหวัดเชยีงใหม ขอความ
ในจารึกเหลานีเ้ปนหลักฐานทีแ่สดงใหเหน็วา มอญในอาณาจกัร
หริภุญชยัไดเจริญรุงเรืองข้ึน และยงัคงนับถือพระพทุธศาสนา
เถรวาทอยูเชนเดมิ

อยางไรกต็ามชมุชนเมง็ทัง้ในจงัหวัดเชยีงใหมและลําพนู
แมจะแวดลอมไปดวยคนเมอืง (ลานนา) และวัฒนธรรมประเพณี
เมง็ไดกลืนกลายไปกบัวัฒนธรรมคนเมอืงทีม่คีวามโดดเดน แตก็
ถอืไดวา ชมุชนเมง็บานกอโชคและบานหนองครอบยงัเปนชมุชน
เมง็ทีเ่ขมแข็งและสืบทอดความเปนเมง็ไดอยางดจีวบจนปจจบุนั
ทัง้ภาษาเมง็ (มอญ) วัฒนธรรมประเพณ ีความเชือ่เร่ืองผี และ
ความเชือ่ในชวิีตประจําวัน บางสวนยงัแสดงใหเหน็ถงึสายใยที่
ชาวเมง็ทัง้สองฝงแมน้าํปงมตีอกนั เชน สายการปกครองทางสงฆ
การเรียนรูแลกเปล่ียนเร่ืองการสวดมนตมอญ รวมทัง้การพึง่พาผูรู
ใน การประกอบพธิรํีาผีมอญของชมุชนมอญฝงลําพนู ซึง่มคีวาม
เหนยีวแนนทางวัฒนธรรมมากกวาฝงเชยีงใหม

วัดปาเจดียเหล่ียมวัดกอโชค



No.(14), March-April, 2008.                        Voice of Mon

rmjq.cjmnj  เปนมอญ เปนไท เปนธรรม

5

บานเมง็ในเมอืงเชยีงใหม
วัดบุพพาราม ตั้งอยูที่ถนนทาแพ ตําบลชางคลาน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ตามประวัติบันทึกวาเดิมวัด
บพุพารามมเีนือ้ทีก่วางขวางมาก ดานตะวันตกจรดคลองแมขา
ทศิตะวันตกจรดวัดมหาวัน (ชือ่ “บพุพา” นัน้มาจากคําวา บรูพา
ทศิ มไิดมาจาก “บบุผา” ทีแ่ปลวาดอกไม) เนือ่งจากแตเดมินัน้เปน
ราชอุทยานของพระเจาตโิลกราช พระเจาตโิลกราชโปรดใหสราง
วัดข้ึน ณ ทีต่ัง้คุมของพระองคเมือ่ป พ.ศ. ๒๐๓๙ ตอมาเชยีงใหม
ตกเปนเมอืงข้ึนของพมาในป พ.ศ. ๒๑๐๑ ชาวเชยีงใหมไดอพยพ
หนไีป พมาจงึไดอพยพชาวมอญ (เมง็) เขามาอยูแทน รวมทัง้พระ
สงฆมอญดวย ทําใหวัดแหงนีก้ลายเปนวัดมอญนานถงึ ๒๐๐ ป
เศษ ชาวบานจงึเรียกบานชางคลานนีว้า “บานเมง็” รวมทัง้เรียก
วัดนีว้า “วัดเมง็” ดวยเชนกนั รูปแบบศลิปกรรมและศาสนสถาน
จงึเปนศิลปะมอญ ตอมาเมือ่เมอืงเชียงใหมเปนอิสระจากพมา
พระเจากาวิละฟนฟเูมอืงเชยีงใหมข้ึนอีกคร้ัง๙ มกีารขับไลชาวเมง็
และชาวพมาออกไปบางสวน

วดัชยัมงคล ตัง้อยูทีถ่นนเจริญประเทศ ตาํบลชางคลาน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทิศเหนือติดตอกับสถานกงสุล
ฝร่ังเศส ทศิใตตดิกบับานเรือนชาวบาน ทศิตะวันออกตดิแมน้าํปง
วัดชยัมงคลเปนวัดมอญมาแตเดมิ ตามประวัตขิองทางวัดระบวุา
วัดมชีือ่เปนภาษามอญวา วัดมะเลอ หรือ มะเล่ิง ซึง่หมายถงึ รุง
แจง หรือ รุงอรุณ๑๐ ชาวบานเรียกวัดแหงนีว้าวัดเมง็ หรือ วัดอุปา
เมง็ หรือวัดอุปานอก เนือ่งจากเปนวัดของชาวเมง็ รวมทัง้เพือ่เรียก
ใหสอดคลองกบั วัดอุปาใน ทีห่มายถงึ วัดบพุพาราม เนือ่งจาก
เปนวัดเมง็ และวัดชยัมงคลยงัเปนวัดพีวั่ดนองกบัวัดบพุพาราม๑๑

แตภายหลังเมือ่เชยีงใหมไดรับเอกราชจากพมา มกีารผลักดัน
ชาวเม็งและชาวพมาออกไป๑๒ ทวายังมีชาวเม็งบางสวนหลง
เหลืออยูจํานวนหนึง่

วดัอุปคุต ตัง้อยูทีถ่นนทาแพ ตําบลชางคลาน อําเภอ
เมอืง จงัหวัดเชียงใหม ใกลกับสะพานนวรัฐ วัดอุปคตุเปนวัด
ประจาํตระกลูอุปโยคิน ซึง่พญาตะกา (หมองปนโย) หรือหลวง
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วัดชัยมงคล

วัดบุพพาราม

วัดหนองครอบ
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โยนพจิติร ผูบรูณะวัดเจดยีเหล่ียม๑๓ เปนผูทีบ่ริจาคทีด่นิและทนุ
ทรัพยทัง้หมดสรางวัดนี ้ไดชือ่วาวัดอุปคตุพมา อยูตดิกบัวัดอุปคตุ
ไทย การที่พญาตะกาตองการสรางวัดอุปคุตข้ึนเนื่องจากชาว
มอญนั้นมีความเคารพศรัทธาในพระอุปคุตเปนอยางยิ่งตาม
ความเชือ่ของชาวมอญ ตอมาภายหลังลูกหลานพญาตะกายกที่
ดนิและวัดใหคณะสงฆไทย คณะสงฆไทยไดร้ือวัดนีล้งทัง้หมด
โดยไมไดใหเหตุผลและอางอิงที่มาของเจาของที่ดินเดิมแมแต
นอย โดยสรางเปนพทุธสถาน คงเนือ่งดวยรังเกยีจวาวัดอุปคตุนี้
สรางโดยชาวมอญพมา จึงไมตองการใหหลงเหลือความเปน
“พมา” ในดนิแดนลานนาอีกตอไปกเ็ปนได

บานมอญสนักาํแพง
ตัง้อยูทีถ่นนเชยีงใหมสันกําแพง ตาํบลสันกลาง อําเภอ

สันกาํแพง จงัหวัดเชยีงใหม โดยในตําบลสันกลางนัน้มชีือ่เรียก
บานมอญอยู ๒ หมูดวยกนั ไดแก ในหมูที ่๑ และ ๒ บานมอญ
แหงนีไ้มมหีลักฐานหรือประวัตบินัทกึความเปนมาแนชดั จากการ
สอบถามคนเกาแกของหมูบานไมมผูีใดบอกเลาความเปนมาทีช่ดั
เจนได โดยเฉพาะ “มอญ” ซึง่เปนสวนหนึง่ของชือ่หมูบานทีพ่วก
เขาอาศยัอยู มเีพยีงเร่ืองเลาทีค่ลุมเครือและเอกสารทีเ่ขียนข้ึนใน
ชัน้หลัง สวนมากระบวุาชาวบานในหมูบานมอญแหงนีป้ระกอบ
ไปดวยชาวไทเขิน (ขึน) อีกสวนหนึง่เปนคนเมอืง ไมเคยไดยนิเร่ือง
ราวทีเ่กีย่วกบัคนมอญหรือเมง็มากอน บางระบวุา “มอญ” นัน้นา
จะมาจาก “มอน” ทีห่มายถงึชือ่ตนไมปาชนดิหนึง่ แตก็ไมเคย
ปรากฏตนไมชนดินีข้ึ้นเองตามธรรมชาตใินหมูบานมากอน๑๔ มี
เพยีงเอกสารของพอนอยอินสอน วงศคํา ท่ีกลาววาคนใน
บานมอญน้ีนาจะสืบเชือ้สายมาจากชาวมอญจริงๆ เนือ่ง
จากมสํีานวนภาษาพดูทีต่างไปจากคนบานอ่ืน รวมทัง้กลาวโยง
ถงึประวัตศิาสตรเมอืงเชยีงใหม สมยัทีม่กีารทาํสงครามระหวาง
พมาและเชยีงใหม ไดมกีารกวาดตอนผูคนไปมาระหวางเมอืงทัง้
สอง จงึเปนไปไดวาชาวมอญจากพมาคงจะเขามาตัง้บานเรือน
อยูทีบ่านมอญแหงนีด้วยเหตผุลดงักลาว๑๕ นอกจากนีย้งัมกีารทํา
ขนมทีเ่ปนเอกลักษณตางไปจากคนหมูบานอ่ืนๆ ไดแก ขนมกน
หรือ ขนมคน (กวนใหเขากนั)  ท่ีมเีฉพาะบานมอญเทาน้ัน
ทุกปจะมีการแขงขันกวนขนมกนข้ึนบริเวณทางเขาหมูบาน๑๖

สวนประกอบเหมอืนขนมกะละแม ไดแก แปงขาวเหนยีว กะทิ
และน้าํตาลปบ หรือน้าํออย กวนในกระทะใบบวัขนาดใหญ ใช
เวลากวนเพยีง ๓-๔ ชัว่โมง นอยกวาการกวนกะละแมคร่ึงหนึง่
สีสันของขนมกนคลายขนมกะละแม เนื้อหยาบแตนุมกวา ซึ่ง
เหมอืนกบั kW.cjKepcj (กวานญคะเปยง) ของชาวมอญทีน่ยิม
ทาํข้ึนในงานศพและงานพธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัคนตาย เชน พธิเีทาะ

อะโยงกยาฺจก (ฉลองพระพทุธรูป) ปจจบุนัคงมเีหลือเฉพาะชาว
มอญทีสั่งขละบรีุ จงัหวัดกาญจนบรีุ และชาวมอญในเมอืงมอญ
(ประเทศพมา) ในบางวาระเทานัน้๑๗

บานเมง็เวยีงกมุกาม
วัดเจดียเหล่ียม หรือ วัดกูคํา ตั้งอยูที่ถนนเกาะกลาง

หนองหอย ซึง่เปนสวนหนึง่ของเวียงกมุกาม ริมแมน้าํปงฝงตะวัน
ออก ข้ึนกบัทองทีห่มู ๑ บานเจดยีเหล่ียม ตําบลวังตาล อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม วัดเจดียเหล่ียมสรางข้ึนในสมัยพญา
มงัราย เมือ่ป พ.ศ. ๑๘๓๑ กลาวคอื ภายหลังจากพระองคไดยก
ทัพมาตเีมอืงลําพนูไดแลว ทรงมอบเมอืงลําพนูใหอํามาตยคน
สนทิชือ่ อายฟา ปกครองแทน สวนพระองคกย็กทพัไปสรางเมอืง
ใหมทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอื จากนัน้อีก ๒ ป จงึยกทพัไป
สรางเมอืงใหม (เวียงกุมกาม) อยูใกลฝงแมน้ําปง เมือ่ป พ.ศ.
๑๘๒๙ จนถงึป พ.ศ. ๑๘๓๐ พระองคทรงใหชางไปถายแบบพระ
เจดยีมาจากวัดจามเทวี เมอืงลําพนู เพือ่นํามาสรางไวทีวั่ดเจดยี

วัดเจดียเหล่ียม

หอไตร วัดบานมอญ
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เหล่ียม หลังจากนั้นวัดนีไ้ดถกูทอดทิง้ใหรกรางเปนเวลาหลาย
รอยป กระทัง่ป พ.ศ. ๒๔๔๕ คหบดีชาวมอญจากเมอืงมะละ
แหมงชื่อพญาตะกา (หมองปนโย) ตนตระกูล อุปโยคิน๑๘ ได
บรูณะข้ึนใหมโดยชางชาวมอญ จงึมศีลิปแบบมอญยคุใหมเขา
มาผสมผสานกบัศลิปะแบบหริภุญชยัดัง้เดมิบางสวน๑๙

จากการสอบถามชาวบานเจดยีเหล่ียมกลาววา ชาวบาน
ดัง้เดมิมเีชือ้สายเมง็บางสวน รวมทัง้มคันายกวัดคนปจจบุนั และ
กรรมการวัดบางสวนดวย แตชาวบานสวนใหญเปนชาวไทเขิน
(ขึน) แตปจจบุนัไมมใีครสามารถพดูภาษาเมง็ไดแลว

นอกจากวัดเจดียเหล่ียม ที่ตัง้อยูริมแมน้ําปงฝงตะวัน
ออกแลว ฝงตรงกันขามกบับานเจดยีเหล่ียมดานตะวันตกของ
แมน้าํปง ไดแกบานรองเรือคาํ ตําบลปาแดด อําเภอเมอืง จงัหวัด
เชยีงใหม ยงัมหีมูบานทีน่าสนใจ แมชือ่หมูบานจะไมเกีย่วของกบั
เมง็หรือมอญ แตกลับพบวามชีาวบานหลายครอบครัวทีม่นีาม
สกลุทีม่คีําวา “มอญ” อยูดวย เชน มอญอัฐ และมอญแกว จาก
การสัมภาษณนายศภุกร มอญแกว ผูใหญบาน หมู ๑๒ บานรอง
เรือคาํ กลาววา ไมเคยไดยนิวาหมูบานของตนมคีวามเกีย่วพนักบั
มอญหรือเมง็มากอน๒๐ รวมทัง้ไมทราบทีม่าของนามสกลุของตน
ดวย แตจากการพดูคยุโดยละเอียดแลว นายศภุกร มอญแกว ยนื
ยนัวา ตนเองมเีครือญาตอิยูทีบ่านเจดยีเหล่ียมจาํนวนหนึง่ แตไม
ไดไปมาหาสูกนัเปนระยะเวลากวาหนึง่ชัว่คนแลว๒๑

หลากหลายชมุชนเมง็ (มอญ) ในนครเชยีงใหมตาง
ท่ีมา และตางท่ีไป รวมท้ังตางกลนืหายเปนไทยพืน้ถ่ินไป
หมดสิน้ จนยากท่ีจะแยกแยะเชือ้สายใหชดัเจน ท่ีเหลอือยู
จงึเปนเพยีงเร่ืองเลาและสาํนึกทางชาตพินัธุเทาน้ันท่ียงัยนื
ยนัตวัตนของตน สาํหรับผูท่ีมคีวามเชือ่วาตนมรีากเหงาตาง
จากผูอ่ืน ไมไดหมายความวาเขาผูน้ันตองการจะแปลก
แยก พวกเขาเพยีงตองการธาํรงเอกลกัษณทามกลางความ
กลมกลนืเทาน้ันเอง เพราะถึงอยางไร พวกเขาเหลาน้ันกไ็ม
สามารถเลาเร่ืองตนเองใหแตกตางอยางมีเอกลักษณได
หากสงัคมโดยรอบเปนอันหน่ึงอันเดยีวกนั จนไมเห็นความ
แตกตาง
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และวัด: บานมอญ ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม. หนา
๑-๒.

๑๖ นิรมัย คําโพธิ์ เปนผูใหสัมภาษณ, องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ ท่ีบาน
มอญ ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม
๒๕๕๑.

๑๗ ราวี สินธุ (อองมาน) เปนผูใหสัมภาษณ, องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ
ท่ีโรงพยาบาลสมุทรสาคร ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันท่ี
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑.

๑๘ ปราณี ศิรธิร ณ พัทลุง. (๒๕๓๘).  หลวงโยนการพิจิตร: หนุมมอญผูจับ
เสนเจาหลวงถูก เลยกลายเปนเศรษฐี. ใน เพ็ชรลานนา เลม ๑ และ เลม ๒. หนา
๓๐-๓๖.

๑๙ ไกรสิน อุนใจจินต. (๒๕๔๘). วัดเจดียเหล่ียม. ใน เวียงกุมกาม: ราช
ธานีแรกเร่ิมของลานนา. หนา ๔๓-๔๔.

๒๐ เชนเดียวกันกับการสัมภาษณชาวบานในชุมชนเม็ง (มอญ) อีกหลาย
แหงในครั้งน้ี โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม ท่ีสํารวจพบวา มีผู มีนามสกุลท่ีมีคําวา
“มอญ” และ “เมง็” อยูจํานวนมาก เชน สุขมอญ ประชามอญ มณีมอญ ดอนศรมีอญ
กอนมอญ ศรีเมืองมอญ มอญแสง คงมอญ มอญสรอย มอญไข ฟองมอญ มอญยิ่ง
มอญเพ็ชร มอญสลุด ขัดมอญ สุขมามอญ ญะเมืองมอญ มอญพันธุ พงษมอญ เมง็
มอญ และแกวมอญ แตจากการสัมภาษณกลับพบวาเจาของนามสกุลเหลาน้ันไม
สามารถอธิบายท่ีมาของนามสกุลของตนได ซ่ึงนับวาเปนเรื่องท่ีนาสนใจศึกษาเปน
อยางยิง่ เพราะหากไมมสีวนเกีย่วของกบัมอญแลว เหตใุดจึงมีคําวา “มอญ” เปนสวน
หน่ึงของนามสกุลของชาวเชียงใหมเปนจํานวนมาก และมากกวาในจังหวัดอื่นๆ ท่ี
เคยสํารวจมากอนหนาน้ี.

21 ศุภชัย มอญแกว เปนผูใหสัมภาษณ, องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ ท่ี
เทศบาลบานรองเรือคํา ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันท่ี ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๑.



เสียงรามัญ                            ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑๔ มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๑

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

8
ต า ม ร อ ย อ ดี ต

เม ง็มอญนครพิงค :
จากหริภุญชัยสู เวียงกุมกาม

สุ กัญญา เบาเนิ ด

 นชวงเวลาของการแสวงประสบการณ ผูเขียนมคีวาม
ใฝฝนมานานแลววาคร้ังหนึ่งในชีวิตขอใหไดมีโอกาสทํางาน
โบราณคดีในภาคเหนือสักคร้ัง  ดังนั้นเมื่อราวกลางป พ.ศ.
๒๕๓๙ ผูเขียนจงึเดนิทางข้ึนเหนอืและเร่ิมตนงานแรกทีจ่งัหวัด
ลําปาง คอืงานบรูณะซอมแซมวิหารจามเทวี วัดปงยางคก ตาํบล
ปงยางคก อําเภอหางฉัตร จงัหวัดลําปาง จากนัน้อีกไมกีเ่ดอืนเมือ่
งานทีลํ่าปางเสร็จส้ินลง กเ็ดนิทางตอมาทีเ่ชยีงใหม เพือ่ทําการ
ขุดศกึษาทางโบราณคดทีีเ่จดยีเหล่ียม หรือ กูคาํ เจดยีสําคญัของ
เวียงกมุกาม ตลอดเวลาทีม่องเหน็ซากปรักหกัพงัของวัดรางใน
เวียงกุมกาม นาแปลกใจที่ตอนนั้นยงัไมไดมคีวามคดิเกี่ยวกับ
มอญเทาไรนกั  จวบจนวันนีท้ีต่องทาํหนาทีบ่อกเลาเร่ืองมอญใน
มติโิบราณคดปีระวัตศิาสตร ตามทีท่านผูอานไดประจกัษในวาร
สารเสียงรามญัผานมาหลายฉบบั  โดยเฉพาะฉบบันี ้จะบอกเลา
เร่ืองมอญในจงัหวัดเชยีงใหม ทําใหผูเขียนตองร้ือฟนบางส่ิงบาง
อยางในการสืบคนอดตีเกีย่วกบัมอญใหประจกัษแจง โดยขอตาม
รอยอดตีอารยธรรมมอญจากแควนหริภุญชยัสูเวียงกมุกามราช
ธานเีร่ิมแรกของอาณาจกัรลานนา

นพบรีุศรีนครพงิคเชยีงใหม:
ความหมายของมอญไมเคยเลอืนหาย

ในสมยัโบราณดนิแดนลานนาปรากฏแวนแควน ๒ แหง
คอื บริเวณแองทีร่าบลุมแมน้ํากก สาย อิง และโขง (เชยีงราย-
เชยีงแสน) มแีควนหรัิญนครเงนิยางแหงราชวงศลวจกัราช (ลัวะ)
และบริเวณแองทีร่าบลุมแมน้าํปง (เชยีงใหม-ลําพนู) มแีควนหริ
ภุญชยั แหงราชวงศจามเทวี (มอญ) อาจกลาวไดวาอาณาจกัร
ลานนากําเนดิข้ึนจากการผนวกรวมของสองดินแดน ผูคนและ
วัฒนธรรม โดยพญามงัรายสถาปนาเมอืงนพบรีุศรีนครพงิค
เชยีงใหมเปนศนูยกลาง

เมอืงเชยีงใหม หรือ ตํานานเขียนวา “นพบรีุศรีนครพงิค
เชยีงใหม” ชือ่นีม้คีวามหมายและทีม่า คําวา เชยีง ตามพงศาว
ดารไทใหญและพงศาวดารไทอาหม (อาหมบรุาญจ)ี หมายถงึ
ชมุชนหรือหมูบาน สวนคําวา เวยีง ตามความหมายของพงศาว
ดารไทอาหม แปลวาคายและเมอืงมกีาํแพงลอมรอบ มกัเปนทีต่ัง้
ขององคกรทางการปกครอง๑ คาํวา นพบรีุ  (นพ แปลวาเกา หรือ
แกวอัญมณ ี บรีุ แปลวา เมอืง) ตํานานสุวรรณคําแดงเขียนเลา
เปนนิทานวา บริเวณเชิงดอยสุเทพเปนที่อยูของชาวลัวะ ๙
ตระกูล๒ คําวา นครพิงค มาจากชื่อแมน้ําปงที่ไหลผานเมือง
เชยีงใหม ภาษาบาลีเขียนวา พงิค  หรือ ระมงิ มคีวามหมายวา
“แมนํ้าของชาวรามัญ”๓ สอดคลองกับตํานานจามเทวีวงศที่
เรียกชาวลุมน้าํ ปงวา “เมงคบตุร”๔  ดงันัน้แมน้าํปง หรือ แมระมงิ
คอื แมน้ําทีช่าวมอญหรือเมง็อาศยัอยูนัน่เอง

ดงันัน้ชือ่เมอืงนพบรีุศรีนครพงิคเชยีงใหมจงึแฝงความ
หมายส่ือถงึถิน่ทีอ่ยูของชาวลัวะบริเวณเชงิดอยสุเทพ และชาว
มอญในบริเวณทีร่าบลุมแมน้าํปง เปนกลุมคนเจาของถิน่เดมิทีอ่ยู
มากอนการสถาปนาอาณาจกัรลานนา  ถาจะกลาววาทัง้ลัวะและ
มอญเปนรากฐานทางวัฒนธรรมลานนาในสมยัตอมากค็งไมผิด
นกั  ดงัเชนความเชือ่ดัง้เดมิทีต่กทอดจากอดตีเกีย่วกบัผีบรรพบรุุษ
ของชาวเชยีงใหมปจจบุัน ยงัคงมพีธิไีหวผีปูแสะยาแสะ” คอืผี
บรรพบรุษของชาวลัวะและพธิฟีอนผีมดผีเมง็ คอื ผีบรรพบรุุษของ
ชาวมอญ ตราบทกุวันนี้

เวยีงกมุกาม : รากฐานจากวฒันธรรมมอญ
เปนทีย่อมรับกนัวาในชวงประมาณพทุธศตวรรษที ่๑๗

นัน้เปนยคุทองของหริภุญชยั ในชวงนีอ้ารยธรรมมอญ-ทวารวดี
ปรากฏเดนชัดที่สุด ซึ่งสะทอนออกมาทางดานศิลปวิทยาการ
สถาปตยกรรม โดยเฉพาะดานอักษรศาสตร ซึง่ยงัคงหลงเหลือ
รองรอยในปจจุบันอยูเปนจํานวนมาก ไดแกเหลาบรรดาศิลา
จารึกจํานวน ๗ หลักทีพ่บในจงัหวัดลําพนู ซึง่จารึกดวยอักษร

เจดียประธานวัดกานโถม (ชางคํ้า) เวียงกุมกาม (จากหนงัสือโบราณ
คดีสามทศวรรษทีเ่วยีงกุมกามของสาํนกัศิลปากรที ่๘ เชียงใหม
กรมศิลปากร)

ใ
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มอญ เปนภาษามอญ และอักษรมอญภาษาบาลีซึง่มอีายอุยูใน
ราวพทุธศตวรรษที ่๑๗-๑๙ ในเวลาตอมาพญามงัราย ผูสืบเชือ้
สายจากราชวงศลวจกัราช แหงเมอืงหรัิญนครเงนิยางบานเมอืง
ในแองทีร่าบเชยีงราย-เชยีงแสน ไดเขายดึครองผนวกรวมเมอืง
หริภุญชัย ตามหลักฐานเอกสารทางประวัตศิาสตรระบศุักราช
ตรงกบั พ.ศ. ๑๘๒๔ พญามงัรายประทบัอยูทีห่ริภุญชยัเปนเวลา
๒ ป แลวจงึสรางเวียงแหงใหม คอื เวยีงกมุกาม ข้ึนในป พ.ศ.
๑๘๒๙๕ เมอืงหริภุญชยัจงึถกูลดบทบาทลงเปนเมอืงหนาดานแต
ยงัคงเปนศนูยกลางของพระศาสนาและศลิปวิทยาการ

เวียงกมุกาม หรือ เวียงกุมกวม  ตัง้อยูในบริเวณทีแ่มน้ํา
ปงไหลผานทางดานทศิเหนอืและดานทศิตะวันออก และคาดวา
มกีารขุดคเูวียง ๓ ดานใหแมน้ําปงเปนคธูรรมชาต ิทางดานทศิ
เหนอืกอกําแพง ๔ ดาน มสัีณฐานเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มขีนาด
กวาง ๖๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร อาจดวยเหตวุาเวียงกมุกามตัง้
อยูทีร่าบลุมบริเวณคุงน้าํ จงึมปีญหาเร่ืองน้าํทวมอยูบอยคร้ัง เปน
เหตใุหพญามงัรายสรางเวียงใหมในบริเวณทีร่าบเชงิดอยสุเทพ
ซึ่งมชีัยภูมเิหมาะสม  พญามงัรายไดสรางเมอืงเชยีงใหมในป
พ.ศ. ๑๘๓๙  แตเวียงกมุกามกไ็มไดรางไปทนัท ียงัคงไดรับทํานุ
บํารุงอยูเสมอมาอีกหลายรอยป จนกระทัง่รวงโรยจากเหตอุุทก
ภัยเนือ่งจากแมน้าํปงเปล่ียนทางเดนิจากทีเ่คยจะไหลผานทาง
ดานทศิเหนอืและตะวันออก มาเปนดานทศิตะวันตกอยางทกุวัน
นี ้จากอุทกภัยนอยใหญคร้ังแลวคร้ังเลา ไดพดัตะกอนดนิ ทราย
กรวดทบัถมเปนชัน้หนาหลายเมตร เวียงกมุกามในปจจบุนัจงึมี
สภาพเสมอืนเมอืงโบราณใตดนิ  ซึง่หายไปจากความทรงจาํและ
หนาประวัตศิาสตรเมอืงเชยีงใหมในสมยัอยูใตการปกครองของ
ราชวงศตองอู (พ.ศ. ๒๑๐๑-๒๓๑๗) จนกระทั่งสมัยตนรัตน
โกสินทร พระเจากาวิละไดทําการฟนฟบูานเมอืงหลังจากปลด
แอกจากการปกครองของพมามาหลายรอยป มกีารใชนโยบาย
“เกบ็ผักใสซา เกบ็ขาใสเมอืง” ทําใหผูคนกลับเขามาอาศยัอยูใน
เชยีงใหมมากข้ึนรวมทัง้บริเวณเวียงกมุกามดวย ตอมาในสมยั
รัชกาลที ่๕ มบีนัทกึชดัเจนวามผูีคนเขาไปกอตัง้เปนชมุชนขนาด
เล็กที ่“บานชางค้ําทาวังตาล”๖

เวียงกมุกามไดปรากฏข้ึนอีกคร้ังหลังจากมกีารคนพบในป
พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนตนมา กรมศลิปากรไดทําการสํารวจ ขุดคน
บรูณะซอมแซมโบราณสถานหลายสิบแหง ทาํใหซากส่ิงกอสราง
ทีจ่มอยูใตดนิมานานปรากฏข้ึนอีกคร้ัง ปจจบุนัเวียงกมุกามอยู
ในเขตปกครองตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี และตําบลหนอง
หอย อําเภอเมอืง จงัหวัดเชยีงใหม หางจากตวัเมอืงเชยีงใหมมา
ทางทศิใตประมาณ ๕ กโิลเมตร

จารึกวัดกานโถมช้ินที่

วิหารวัดกานโถม (ชางคํ้า) เวียงกุมกาม (จากหนังสือโบราณคดีสาม
ทศวรรษที่ เ วี ยงกุมกามของสํานั กศิ ลปากรที่  ๘ เชี ยงใหม
กรมศิลปากร)

วัดอีคาง
(สวนหนึ่งของเวียงกุมกาม)
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จากการดาํเนนิงานทีผ่านมามโีบราณสถานจาํนวน  ๒๗

แหง  ทีไ่ดรับการขุดศกึษาแลว ไดแก วัดอีคาง (วัดอีกาง) วัดหวั
หนอง วัดหนานชาง  วัดพนัเลา วัดพญามงัราย วัดพระเจาองคดํา
วัดปูเปย วัดบอน้าํทพิย วัดโบสถ วัดธาตนุอย วัดธาตขุาว วัดเจดยี
วัดกานโถม (ชางค้าํ) วัดเจดยีเหล่ียม (กูคํา) วัดกูอายหลาน วัดกู
อายสี วัดกูริดไม วัดกูไมซง วัดกูมะเกลือ วัดกูปาดอม วัดกูจอก
ปอก วัดกูขาว วัดกมุกามทปีราม วัดกมุกามทปีรามหมายเลข ๑
วัดกมุกาม วัดกมุกามหมายเลข ๑ วัดกอมะมวงเขียว๗ ซึง่สวน
มากมอีายปุระมาณพทุธศตวรรษที ่๒๑ แตจากศกึษาทางโบราณ
คด ีทําใหทราบวาบริเวณเวียงกมุกามนัน้เคยเปนชมุชนโบราณ
มาตัง้แตสมยัหริภุญชยัมากอน คอื ประมาณพทุธศตวรรษที ่๑๗
รวมสมยักบัเมอืงโบราณในบริเวณทีร่าบลุมแมน้าํปง เชน เวียงทา
กาน เวียงมโน เวียงเถาะ รวมทัง้เวียงเจด็ลินบริเวณทีร่าบเชงิดอย
สุเทพดวย

เวียงกมุกามในสมยัหริภุญชยั หลักฐานอยูที ่วัดกานโถม
(ชางคํา) ไดคนพบพระพมิพดนิเผาสกลุชางหริภุญชยั ไดแก พระ
สาม พระคง พระแปด พระสิบสอง ฯลฯ และภาชนะดนิเผาแบบ
หริภุญชยั และทีสํ่าคญัไดคนพบชิน้สวนของจารึกภาษามอญ
โบราณ ทีค่ลายไปทางอักษรมอญทีพ่บในเมอืงหริภุญชยั อายุ
ประมาณพทุธศตวรรษที ่๑๘

ชิน้สวนศลิาจารึกวัดกานโถม (ชางค้าํ) ไดจากการขุดคน
ซากวิหารกานโถมเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๒๗ จํานวน ๕ ชิน้ สลักบนหนิ
ทรายสีแดง เดมิคงเปนจารึกอยูในหลักเดียวกนั จารึกอยูทัง้ ๓
ดาน หรือ ๔ ดาน และจารึกในชวงเวลาทีแ่ตกตางกนั ขอความ
ในจารึกกลาวถงึอุโบสถ พระพทุธรูป คนทีใ่หเฝาพระพทุธรูป และ
คําอธษิฐาน จากการศกึษาชิน้สวนของจารึกทัง้ ๕ ชิน้ โดย ดร.
ฮนัส  เพนธ๘  พบวามลัีกษณะอักษร อยู ๓ ชนดิ คอื

๑. อักษรมอญและภาษามอญ ซึง่เปนอักษรทีเ่กาทีสุ่ด
ประมาณวาจารึกข้ึนในราว พ.ศ. ๑๗๕๐-๑๘๕๐ (จารึกวัดกาน
โถม ชิน้ที ่๕)

๒. อักษรทีม่ลัีกษณะระหวางอักษรมอญกบัอักษรไทย
คอือักษรมลัีกษณะของอักษรมอญและอักษรสุโขทยัอยูรวมกนั

ถอืไดวาเปนอักษรไทยยคุตนนบัเปนหลักฐานชิน้สําคญัชิน้แรกที่
ยงัไมเคยพบทีแ่หงใด มากอนทีแ่สดงวิวัฒนาการของอักษรไทย
ประมาณวาคงจารึกในราว พ.ศ. ๑๘๒๐-๑๘๖๐ (จารึกวัดกาน
โถม ชิน้ที ่๓)

๓. อักษรสุโขทยั และอักษรฝกขามรุนแรก อยูรวมกนั
เปนจารึกคร้ังหลังสุดกอนประมาณ พ.ศ. ๑๙๔๐

นอกจากหลักฐานดานจารึกภาษามอญแลว รูปแบบ
ทางสถาปตยกรรมแบบหริภุญชัยกแ็สดงใหเห็นที่เจดยีเหล่ียม
(กูคํา) โดยถายแบบมาจากเจดยีประธานของวัดจามเทวี (กูกดุ)
จงัหวัดลําพนู นอกจากเวียงกมุกามจะไดรับอิทธพิลวัฒนธรรม
มอญโดยตรงจากหริภุญชยัแลว ยงัไดรับอิทธพิลวัฒนธรรมมอญ
ผานพมาดวย  ดงัมหีลักฐานวา หลังจากพญามงัรายเขายดึครอง
หริภุญชยัไดไมนาน ตอมากไ็ดยกทพัไปเมอืงหงสาวดแีละเมอืง
อังวะ ซึง่ขณะนัน้กําลังออนแอจากการถกูโจมตจีากกองทพัมอง
โกล เจาเมอืงทัง้สองยอมออนนอมขอเปนไมตรี และถวายพระ
ธิดาและขาทาสรวมทั้งชางฝมือจํานวนมากกลับมาอยูที่เวียง
กมุกาม๙ เหตทุีผู่เขียนกลาววาศลิปะและสถาปตยกรรมของเวียง
กมุกามนัน้รับอิทธพิลวัฒนธรรมมอญผานพมานัน้ เนือ่งจากศลิป
วิทยาการตางๆ ของพมาเองก็รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมอญ
แทบทัง้ส้ิน ในสมยันัน้ทัง้มอญและพมามกีารผสมกลมกลืนกนั
จนยากทีจ่ะแยกแยะ อาจกลาววาศลิปกรรมและสถาปตยกรรม
ที่เวียงกุมกามเปนผลงานของฝมือชางแบบมอญ หรือไดรับ
อิทธพิลจากวัฒนธรรมมอญกค็งจะไดเชนกนั

เจดยีเหลีย่ม (กูคํา):
ศลิปกรรมมอญเมือ่แรกสรางจนกระท่ังซอมแซม

เจดยีเหล่ียม หรือ กูคํา๑๐ ตัง้อยูภายในวัดเจดยีเหล่ียม
ตาํบลทาวังตาล อําเภอสารภี จงัหวัดเชยีงใหม และตัง้อยูทางดาน
ทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของเวียงกมุกาม เจดยีเหล่ียมนัน้เปนเจดยี
องคแรกทีพ่ญามงัรายสรางข้ึนเมือ่ยายจากเมอืงจากหริภุญชัย
มาสรางเวียงกมุกาม
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เมือ่แรกทีผู่เขียนเขามาทํางาน องคเจดยีเหล่ียมมสีภาพ

ชาํรุดทรุดโทรม สภาพโดยรวมครํ่าคราหมนหมอง ปนูฉาบกเ็ส่ือม
สภาพ ปนูปนกห็ลุดรวง แถมยงัถกูตะไครน้าํคกุคาม ฉัตรใหญ
ยอดเจดยีถกูกัดกรอนดวยสนมิ ฉัตรเล็กประดับสถปูประจาํมมุ
หักหายไป แตทวาภายใตความชํารุดทรุดโทรมก็ยังคงสอเคา
ความสงางามทางสถาปตยกรรม เอกสารทางประวัติศาสตร
หลายฉบบัไดกลาวถงึการสรางเจดยีเหล่ียม อันไดแก พงศาวดาร
โยนก ปรากฏขอความเกีย่วกบัการเจดยีเหล่ียม (กูคํา) วา

“ลุศกัราช ๖๕๐ ปชวด สัมฤทธศิก เจามงัรายใหเอาดนิ
ทีขุ่ดตางหนองตางมาทาํอิฐกอเจดยีกูคาํไวในเวียงกมุกามใหเปน
ทีบ่ชูาแกชาวเมอืงทัง้หลาย”

ตาํนานมลูศาสนา กก็ลาวไวตอนหนึง่เมือ่พญามงัรายตี
เอาเมอืงลําพนูไดแลว วา

“ถดันัน้พระยามงัรายออกมาตัง้ทีเ่วียงกมุกามแปงบาน
อยู ๒ แหง แหงหนึง่ชือ่วาบานกลาง แหงหนึง่ชือ่วาบานแหมนัน้
กอ็ยูเสวยสมบตัใินทีน่ัน้ ทานยนิดใีนศาสนาพทุธเจา จงัใครกระทํา
บญุอันใหญเปนตนวาการสรางเจดยีนัน้ จงึใหอามาตยทัง้หลาย
เอาหนิมาแลวกอเปนเหล่ียมแตละดานใหมพีระพทุธเจา ๑๔ องค
แลวใสคาํแตยอดลงมาดงูามนกั ใสชือ่วากูคาํ และใหฉลองถวาย
มหาทาน กบัตัง้เคร่ืองอัฐบริขาร แกพระสงฆเจามากนกัแล”

นอกจากนีย้งัปรากฏประวัตกิลาวถงึในโครงนริาศหริภุญ
ชยั จารึกวัดศรีอุโมงคคาํ เปนตน ในปจจบุนัยงัคงถกเกถยีงกนัใน
หมูนกัวิชาการวา เจดยีเหล่ียม (กูคาํ) เปนเจดยีทีส่รางข้ึนเพือ่วัตถุ
ประสงคใด บางทานก็เชื่อวาสรางข้ึนเพื่อบรรจุอัฐิของบุคคล
สําคญั แตบางทานกเ็ชือ่วานาจะสรางข้ึนเพือ่เปนทีป่ระดษิฐาน
พระบรมสาริกธาตขุองพระพทุธเจา (กระดกูมอืขางขวา)

หลังจากนัน้เอกสารกลาวถงึเจดยีเหล่ียม (กูคํา) อีกคร้ัง
ในสมยัรัชกาลที ่๕ ในป พ.ศ. ๒๔๕๑ ระบวุาเจดยีเหล่ียมไดรับการ
บรูณะคร้ังใหญโดยหลวงโยนการวิจติร (มองปนโหย อุปโยคนิ)
หรือ ทีเ่รียกกนัทัว่ไป วา “พระยาตะกา” คหบดชีาวมอญ ทีเ่ขา
มาคาขายอยูภายในเมอืงเชยีงใหม สมยัพระเจาอินทวิไชยานนท
จนไดรับพระกรุณาแตงตั้งใหเปนขาหลวงไดมีศรัทธาทําการ
บรูณะปฏิสังขรณพระเจดยีเหล่ียม ดวยการใสฉัตรใหญ ฉัตรเล็ก
กอซุมพระนัง่ประจาํทศิทีฐ่านทัง้ส่ีดาน ซึง่เชือ่กนัวาเปนการกอปด
ทางเขาอุโมงคของเจดีย เพื่อปองกันสัตวรายหรือขโมยเขาไป
หลบซอนอาศัย นอกจากนีย้ังมกีารซอมแซมลวดลายปนูปนที่
ประดบัองคเจดยีใหมโดยฝมอืชางมอญ (พมา)

ในป พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙ เกดิน้าํทวมขังเจดยีเหล่ียม
และเวียงกมุกาม ทาํใหเกดิความเสียหายอยางมาก กรมศลิปากร
จงึไดทาํการขุดคนศกึษาและบรูณะ เสริมความมัน่คงเจดยีเหล่ียม
อีกคร้ัง ซึง่ในคร้ังนีผู้เขียนในฐานะนกัโบราณคดไีดทําการขุดคน
ศึกษาเพื่อศึกษาประวัติการกอสรางและรูปแบบทางสถาปตย
กรรม ดงันี้

ลกัษณะทางสถาปยกรรม เจดยีเหล่ียม (กูคํา) มแีผน
ผังเปนรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส มฐีานเขียงกวางดานละ ๑๗.๔๕ เมตร
มคีวามสูงจากสวนลางของฐานเขียงจรดปลียอด ๓๐.๗๐ เมตร
เจดยีมลัีกษณะรูปทรงส่ีเหล่ียมซอนข้ึนไปเปนชัน้ๆ ลดหล่ันกนั ๕
ชั้น แตละชัน้ที่ซอนกนัเรียกวาเรือนธาตุ ในชั้นเรือนธาตุแตละ
ดานประดับดวยซุมจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปดานละ ๓
องค  รวมพระพทุธรูป ๖๐ องคและเพิม่เปน ๔ องค เปนพระนัง่
ประจาํทศิทีฐ่านทัง้ส่ีดานในสมยัหลวงโยนการวิจติร เรือนธาตชุัน้
ที ่๕ เปนสวนปลียอดประดบัฉัตรยอดเจดยี  บริเวณมมุเรือนธาตุ
ทุกชั้นประดับสถปูจาํลองยอดฉัตร ที่มมุฐานเขียงประดับสิงห
(สิงหประจํามมุ) จากการขุดคนทําใหทราบวาบริเวณลานปทกั
ษณิและกําแพงแกวมกีารกอสรางทบัซอนกนั ๗ คร้ัง ซึง่การกอ

เจดียเหล่ียม
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สรางคร้ังที่ ๖ เปนการซอมแซมปฏิสังขรณในสมัยหลวงโยน
การวิจติร (พระยาตะกา)

จากลักษณะทางสถาปตยกรรมที่ปรากฏในปจจุบัน
ประกอบกบัหลักฐานทางเอกสาร ไดแก ตาํนาน พงศาวดาร และ
จารึก ไดกลาวถงึความสัมพนัธกบัวัฒนธรรมมอญหริภุญชยั เมือ่
พญามงัรายตเีมอืงลําพนูไดสําเร็จ พระองคไดสรางเวียงกมุกาม
และรับอิทธพิลวัฒนธรรมมาดวย อันไดแก ศาสนา  อักษรศาสตร
ศลิปกรรม และสถาปตยกรรม โดยรูปทรงและลักษณะของเจดยี
เหล่ียม เปนการถายแบบมาจากเจดยีกูกดุ วัดจามเทวี จงัหวัด
ลําพนู และจากการขุดคนไดพบโบราณวัตถ ุเชน เศษภาชนะดนิ
เผาแบบหริภุญชัย เคร่ืองถวยจีน ภาชนะดินเผาจากเตาสัน
กําแพง เตาศรีสัชนาลัย ตะปจูนี กระเบือ้งมงุหลังคา สําหรับชิน้
สวนประดบัสถาปตยกรรมเชน  ปูนปนลวดลายชอกนก ชิน้สวน
พระพกัตรพระพทุธรูปปนูปน และพระพทุธรูปในซุมจระนาํของ
เรือนธาตชุัน้ที ่๑ ดานตะวันออกของเจดยีเหล่ียม ซึง่เหลืออยูเพยีง
องคเดียวที่มีเคาพระพักตรคลายคลึงกับพระพุทธรูปที่ประดิษ
ฐานในซุมจระนําของเจดยีกูกดุ วัดจามเทวี  อาจกลาวไดวาเจดยี
เหล่ียม (กูคํา) ไดรับตนแบบจากเจดยีกูกดุทัง้ทางดานสถาปตย
กรรมและศลิปกรรมมอญจากหริภุญชยัมาพรอมกนั

ปจจบุนัศลิปะดัง้เดมิเมือ่แรกสรางเจดยีไดเปล่ียนแปลงไป
เนือ่งดวยมกีารบูรณะปฏิสังขรณในสมยัหลวงโยนการวิจิตร มี
การเปล่ียนแปลงรูปแบบศลิปะ เชน ลวดลายปนูปนประดบัซุม
จระนาํ พระพทุธรูป การประดบัฉัตร การสรางสิงหประจํามมุและ
ซุมพระประจาํทศิ เนือ่งจากหลวงโยนการวิจติรทานเปนชาวมอญ
รูปแบบทางศิลปกรรมในการปฏิสังขรณจึงเปนแบบมอญดวย
แตทีผ่านมานกัวิชาการมักใชวาศิลปะพมา ซึ่งแทจริงแลวดวย
ศลิปกรรมและ สถาปตยกรรมของพมาเองนัน้ไดรับการถายทอด
จากมอญอีกตอหนึง่ ในเร่ืองนี้ผูเขียนไดเคยอธบิายไวคร้ังหนึ่ง
แลววา  ในการศกึษาวิชาการประวัตศิาสตรศลิปะนัน้มใิครจะมนีกั
วิชาการกลาวถงึหรือใหความสําคญักบัศลิปะมอญเทาทีค่วร  ผู
เขียนตัง้ขอสังเกตวาแนวคดิแบบรัฐชาตมิอิีทธพิลตอการกําหนด
แบบอยางของศลิปกรรม เชน ศลิปะพมา ศลิปะชวา (อินโดนเีซยี)
ศลิปะขอม (กมัพชูา) รวมทัง้ศลิปะจนีและอินเดยีดวย  ราวกบัวา
ศลิปะใดๆ กต็ามตองอิงกบัความเปนรัฐชาต ิซึง่มอญไมมปีระเทศ
หรือไมมคีวามเปนรัฐชาตคิําวา “ศิลปะมอญ” มกัจะถกูนําไป
ผนวกรวมกบัศลิปะพมาเสมอ ดงันัน้ศลิปะมอญกบัศลิปะพมาคอื
แบบอยางเดยีวกนัตามการรับรูของคนทัว่ไป ในประเดน็นีสํ้าคญั
อยูทีว่าจะเลือกมองจากมมุไหนเทานัน้เอง

พระยาตะกา
คหบดชีาวมอญผูปฏสิงัขรณเจดยีเหลีย่ม (กูคํา)

หลวงโยนการวิจติร (มองปนโหย อุปโยคนิ) หรือ พระยา
ตะกา๑๑ เดนิทางเขามาเมอืงเชยีงใหมเมือ่อาย ุ๓๐ ป ประกอบ
อาชพีคร้ังแรกเปน “หมอนวด” อยูในคุมของเจาอินทวิไชยยานนท
เปนทีโ่ปรดปราน เพราะเปนคนดมีคีวามประพฤตเิรียบรอย ขยนั
ขันแข็ง และมลัีกษณะด ีจงึทําใหเจาอินทวิไชยยานนทและเจา
หญิงอุบลวรรณสนับสนุนใหทําสัมปทานปาไมโดยบริษัทบอม
เบย ทีม่ารับสัมปทานผูกขาดทําอยูในปาแมแจม หลังจากหมด
สัญญากบับริษทับอมเบย แลวจงึมารับทาํงานปาไมของเจาอินท
วิไชยยานนททีอํ่าเภอแมสะเรียง จากนัน้จงึมารับชวงสัมปทานปา
ไมจากบริษัทบอเนียวทาํปาไมในเขตทองที่อําเภอฝาง กิจการ
เจริญรุงเรืองจากความสามารถของตนเอง และแรงสนบัสนนุจาก
เจาอินทวิไชยยานนท และพระธิดา จนมีชางทํางานถึง ๓๐๐
เชอืก ซึง่ถอืวาผูทีม่คีวามสามารถและมกีาํลังทรัพยเทานัน้ถงึจะมี
ได กจิการขยายตวัออกไปอีกมาก คอืการขอสัมปทานปาของเจา
บญุวาทย วงศมานติ เจานครลําปาง และไดสัมปทานปาแมตาน
เขตเมอืงลอง (จงัหวัดแพรปจจุบนั) ชื่อเสียงของหลวงโยนการ
วิจติร จงึแพรหลายไปทัว่ภาคเหนอืไมเพยีงแตเศรษฐปีาไมดวยกนั
เทานัน้ แตกรู็จกักนัทัว่ไปทัง้หมูบาน ขาราชการใหญนอย ประชา
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ชนชาวเมอืง ตลอดถงึชาวปาชาวเขา ลูกจางคนงานปาไมทัว่ไป
ดวย

หลวงโยนการวิจติรยงัเปนทีน่บัถอืในหมูชาวมอญ พมา
เงีย้ว ฯลฯ ทีอ่ยูในบงัคบักงสุลอังกฤษ เหน็ไดจากในเวลาตอมา
มสิเตอรแบรกเกต (บดิาของ ยอหน แบรกเกต นายชางผูเชีย่วชาญ
ทางเคร่ืองยนตดเีซล) กงสุลใหญอังกฤษสมยันัน้  เสนอใหหลวง
โยนการวิจติร มตีําแหนงเฮดแมนหรือผูแทนชมุชนชาวพมาใน
เชยีงใหม ไดรับพระราชทานขันน้าํพานรองทองคําเปนเกยีรตยิศ
เมือ่เร่ิมมทีรัพยสินเงนิทองมากข้ึน หลวงโยนการวิจติร จงึทํากศุล
โดยบรูณปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆ และสรางสาธารณปูโภค
เปนทานและใหการสนบัสนนุทางราชการ โดยเฉพาะเมือ่คราว
เกดิจลาจลพวกเงีย้วทีเ่มอืงแพร (พ.ศ. ๒๔๕๔) ไดชวยเหลือทาง
การเงินและใหชางเปนพาหนะขนสงเคร่ืองยทุโธปกรณของราช
การอยางเตม็กาํลัง

เมือ่เสร็จส้ินจากการปราบปรามกบฏเงีย้ว พระยาสุรสีห
ขาหลวงมณฑลพายพั จึงกราบบงัคมทลูความดคีวามชอบตอ
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ซึง่ไดทรงแตงตัง้เปน
หลวงโยนการวิจติร รับพระราชทานบรรดาศกัดิใ์นป พ.ศ. ๒๔๕๐
ตอมาอีก ๓ ป คอื พ.ศ. ๒๔๕๓ กไ็ดรับพระราชทานเคร่ืองราช
อิสริยาภรณชางเผือกเปนเกยีรตยิศ

หลวงโยนการวิจติรมภีรรยา ๓ คน คอื คณุแมแกว คณุ
แมจิน้ และคณุแมหนอย มบีตุรธดิาจากภรรยาทัง้ ๓ คน ทัง้หมด
๑๔ คน และไดรับพระราชทานนามสกลุจากพระบาทสมเดจ็พระ
มงกฎุเกลาเจาอยูหวั วา “อุปโยคนิ” เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๙

หลวงโยนการวิจติรถงึแกกรรมดวยโรคชราเมือ่อาย ุ๘๔
ป เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๙ หลังจากไดเฝาถวายบงัคมพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลาเจาอยูหวั เมือ่คราวเสดจ็เลียบมณฑลฝายเหนอืไม
กีวั่น และนอกจากวัดเจดยีเหล่ียม (กูคาํ) แลว หลวงโยนการวิจติร
ไดสรางบรูณปฏิสังขรณอีกหลายวัดในเชยีงใหม เชน วัดชยัมงคล
วัดแสนฝาง และวัดอุปคตุ (พมา) เปนตน

ขอขอบคณุ
คุณวัชรี ชมพู ภัณฑารักษ ประจําพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม ท่ี

อนุเคราะหขอมูล และภาพถายจารึกวัดกานโถม (ชางค้ํา) เวียงกุมกาม
คุณชินณวุฒิ วิลยาลัย  นักโบราณคด ีท่ีแนะนําและใหความเห็นเกี่ยวกับ

โบราณคดีประวัติศาสตรลานนา

เชิงอรรถ
๑ รณนี เลิศเล่ือมใส, ฟา-ขวัญ-เมือง จักรวาลทัศนดั้งเดิมของไท: ศึกษา

จากคัมภีรโบราณไทอาหม. โครงการประวัตศิาสตรสังคมและวัฒนธรรมชนชาตไิทย,
ม.ป.พ. ๒๕๔๑, หนา ๒๐๔ อางถึงใน คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจด
หมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา
จังหวัดเชียงใหม, กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔ หนา ๒๗-๒๘.

๒ สงวน โชติสุรัตน, ตํานานสุวรรณคําแดง ในประชุมตํานานลานนาไทย
เลมท่ี ๑, กรุงเทพฯ: ป.พิศนาคะ, ๒๕๑๕ หนา ๑๔๘.อางถึงใน เรื่องเดียวกัน. หนา
๒๘.

๓ วินัย พงษศรเีพียร, (บรรณาธิการ), ปาไปสีฟู ปาเตีย้น, กรงุเทพฯ: รุงแสง
การพิมพ, ๒๕๓๙. หนา ๓๕. อางถึงใน เรื่องเดียวกัน. หนา ๒๘.

๔ พระยาปริยัติธรรมธาดา (แปล), จามเทวีวงศ พงศาวดารเมืองหริภุญ
ไชย. เชียงใหม: นครพิงคการพิมพ, ๒๕๓๐ หนา ๓. อางถึงใน เรื่องเดียวกัน. หนา
๒๙.

๕ พระยาประกิจกรจักร (แชม บุนนาค), พงสาวดารโยนก, กรุงเทพ,
๒๕๑๕, หนา ๒๙๘. อางถึงใน กรมศิลปากร, เวียงกุมกาม, (รายงานการขุดแตง
ศึกษาและบูรณะโบราณสถาน หนวยศิลปากรท่ี ๔ เชียงใหม กองโบราณคด ีพ.ศ.
๒๕๓๑-๒๕๓๒) กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสมาพันธ, ๒๕๓๔, หนา ๒๓.

๖ “เวียงกุมกาม: ราชธานีเริ่มแรกของลานนา” http://dvthai5.tripod.
com/old-town2.htm วันท่ีสืบคน  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ และ “แวนแควนแหงลุมนํ้า
แมระมิงค” http://www.thai-tour.com/thai-tour/North/Chiangmai/data/
pic_vieng-kumkam.htm วันท่ีสืบคน ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๑.

๗ กรมศิลปากร, โบราณคดีสามทศวรรษท่ีเวียงกุมกาม, กรุงเทพฯ: ถาวร

กิจการพิมพ, ๒๕๔๘ หนา ๕๐-๑๐๕.
๘ ฮัน เพนธ, จารึกวัดกานโถม (ชางค้ํา) เชียงใหม. นิตยสารศิลปากร ปท่ี

๓๓ ฉบับท่ี ๓  (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๓๒) หนา ๔๑-๔๘. และดูเพ่ิมเติมใน กอง
แกว วีระประจักษ,ศิลาจารึกพบใหมท่ีเจดียเหล่ียม และการศึกษาวิเคราะหจารึก
เวียงกุมกาม ใน กรมศิลปากร, โบราณคดีลานนา, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสมาพันธ,
๒๕๔๐ หนา ๒๗๑-๒๙๓.

๙ “เวียงกุมกาม: ราชธานีเริ่มแรกของลานนา”  http:// dvthai5.tripod.
com/old-town2.htm วันท่ีสืบคน  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑.

๑๐ สุกัญญา เบาเนิด, “เจดียเหล่ียมนอกเวียงกุมกาม” นิตยสารศิลปากร
ฉบับท่ี ๔๑ ฉบับท่ี ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๔๑) หนา ๗-๒๑.

๑๑ กรมศิลปากร, โบราณคดีลานนา, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสมาพันธ,
๒๕๔๐ หนา ๑๗๘-๑๗๙.

ภาพถายพระยาตะกา
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วั ดชั ยมงคล
องค  บรรจุน

 ดชยัมงคล เปนวัดในชมุชนเมง็ริมลําน้าํปง สายเลือด
ใหญของมหานครเชยีงใหม อดตีอาณาจกัรอันรุงเรืองของลานนา
แมวันนีจ้ะมชีาวบานในชมุชนนีน้อยคนทีย่งัรับรูวาตนเองสืบเชือ้
สายมาจากเมง็ (มอญ) แตประวัติศาสตรและเร่ืองเลาปรัมปรา
รวมทัง้รูปแบบในการดาํเนนิชวิีตประจําวันลวนบงชดัวา พวกเขา
ตางมบีรรพบรุุษเปนเมง็อยางไมตองสงสัย ประกอบกบัคาํบอก
เลาของพออุยแมอุยในบานเมง็แหงนีท้ีย่นืยนัวา คนเมง็มภีาษา
พดูทีเ่ปนเอกลักษณของตน ซึง่ภาษาเมง็ตางไปจากคาํเมอืงทัว่ไป
แต “คนสดุทายท่ีพดูเมง็เพิง่ตายไปเมือ่ซาวปมาน้ีเอง...”๑ นา
เสียดายทีเ่รามาถงึบานเมง็แหงนีช้าไปเพยีง ๒๐ ปเทานัน้

วัดชัยมงคลเปนวัดเกาแกคูเมืองเชียงใหม ไมปรากฏ
หลักฐานวาผูใดสรางและสรางข้ึนในสมยัใดแน แตจากหลักฐาน
ทางโบราณ วัตถแุละโบราณสถานทาํใหเชือ่ไดวาวัดแหงนีม้อีายุ
อยูในราว ๖๐๐ ป๒

วัดชยัมงคลตัง้อยูเลขที ่๑๓๓ ถนนเจริญประเทศ ตําบล
ชางคลาน อําเภอเมอืง จงัหวัดเชยีงใหม บนเนือ้ทีก่วา ๕ ไร ทศิ
เหนือติดตอกับสถานกงสุลฝร่ังเศส ทศิใตติดกบับานเรือนชาว
บาน สวนทศิตะวันออกตดิแมน้าํปง โดยมถีนนเจริญประเทศตดั
ผานดานหลังวัด (ปจจุบันคือหนาวัด) แตเดิมทีด่ินวัดเปนรูปส่ี
เหล่ียมผืนผา ขนานไปกบัถนนเจริญประเทศและลําน้าํปง ดาน
ทศิตะวันตกตัง้แตเจดยีมอญถงึถนนใหญ เปนบานพกัของกงสุล
ฝร่ังเศส ครูบาดวงแกว คนัธยิะ อดตีเจาอาวาส คาดการณวาตอ
ไปภายหนาญาตโิยมจะเดนิทางมาทาํบญุทีวั่ดลําบาก เนือ่งจาก
บานเรือนชุมชนติดวัดไดทําร้ัวรอบขอบชิดรอบดาน สวนถนน
เลียบลําน้ําปงก็ถูกน้ํากัดเซาะพังไปหมดส้ิน ครูบาดวงแกวจึง
เจรจากบัรัฐบาลฝร่ังเศสเพือ่ขอแลกทีด่นิ โดยแลกเนือ้ทีด่านทศิ
เหนือกับดานทิศตะวันตก เพื่อใหวัดมีเนื้อที่ติดกับถนนเจริญ
ประเทศ รัฐบาลฝร่ังเศสเหน็ชอบตามขอเสนอ ทีด่นิของวัดและ
สถานกงสุลฝร่ังเศสซึง่แตเดมิเปนรูปส่ี เหล่ียมผืนผา จงึกลายเปน
รูปส่ีเหล่ียมดานเทาดงัในปจจบุนั จากนัน้ทางวัดจงึไดทาํการยาย
เจดยีองคเกาซึง่ตดิกบัร้ัวกงสุลฝร่ังเศสเดมิมาสรางใหมเปนเจดยี
ทรงมอญ (เมง็) ดงัทีเ่หน็ยงัสถานทีป่จจบุนั

วัดชยัมงคลเปนวัดมอญมาแตเดมิ ตามประวัตขิองทาง
วัดระบวุาวัดมชีือ่เปนภาษามอญวา วัดมะเลอ หรือ มะเล่ิง ซึง่
หมายถงึ รุงแจง หรือ รุงอรุณ๓ แตจากการตรวจสอบคําในภาษา
มอญ ไมพบคาํใดทีม่คีวามหมายตรงกนั นอกจากคาํขางเคยีง คอื
mluE (แหมะเลอ) แปลวา มะลิ สวนคาํทีม่คีวามหมายวารุงอรุณนัน้
ไดแก arHi’nj (อะซอน) สวนคําทีม่คีวามหมายในทาํนองอรุณรุง
อีกคําไดแก y,tM,kL’cj (เยยีะฮตะมะฮเกลิง) ซึง่อาจเปนไปได
มากทีสุ่ด ดวยการออกเสียงแบบคําเมอืงและมกีารกรอนเสียง
จาก เยยีะฮตะมะฮเกลิง เปน ตะมะฮเกลิง และเปน มะเลิง ในทีสุ่ด
แตก็ดจูะเปนไดยากเนื่องจากชือ่บานนามเมอืงในอดตีมกัเรียก
ตามสภาพธรรมชาต ิหรือจดุหมายตาทีเ่ดนชดัเปนทีสั่งเกต ุมาก
กวาจะเรียกข้ึนตามส่ิงที่เปนนามธรรม อีกกรณีหนึ่งถาหาก
พจิารณาจากชือ่วัด “ชยัมงคล” ในปจจบุนัและเทยีบเคยีงกบัชือ่
วัดในภาษามอญดัง้เดมิ ไดแก มะเลอ หรือ มะเล่ิง รวมทัง้คําใน
ภาษามอญทีม่คีวามหมายสอดคลองกบัชือ่ปจจบุนั ทีใ่กลเคยีงที่
สุดคอืคําวา mC’E แหมะเหงอ แปลวา มงคล ซึง่นับวามคีวามสอด
คลองตองกนัอยางยิง่ แตกเ็ปนเพยีงขอสังเกตแุละขอสันนษิฐาน
เทานัน้ ไมอาจระบทุีม่าใหชดัเจนไดในปจจบุนั อยางไรกด็ปีระวัติเจดียมอญวัดชัยมงคล

วั
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วัดยงัระบวุาเหตทุีม่กีารเปล่ียนชือ่เปนวัดชยัมงคลนัน้ เนือ่งจาก
ตรงทาน้าํหนาวัดเปนทาข้ึนลงและจอดเรือแพ โดยเฉพาะเจานาย
ฝายเหนือมกัใชทาน้ําแหงนี้เปนทาเรือข้ึนลองกรุงเทพฯ ตอมา
พระราชชายาเจาดารารัศมจีงึไดขอพระราชทานจากพระบาทสม
เดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที ่๕ เปล่ียนชือ่วัดมะเลอ หรือ
มะเล่ิง เปนวัดชยัมงคลดงักลาว สวนในหมูชาวบานยงัคงเรียก
ขานชือ่เดมิ รวมทัง้ยงัมกีารเรียกวัดแหงนีว้า วดัอุปาเมง็ หรือวัด
อุปานอก เนือ่งจากเปนวัดของชาวเมง็ รวมทัง้เพือ่เรียกใหสอด
คลองกบัวัด อุปาใน ทีห่มายถงึวัด บพุพาราม เนือ่งจากเปนวัด
เมง็๔ และสรางโดยชาวเมง็ แตภายหลังเมือ่เชยีงใหมปลดแอกตน
เองจากพมา มกีารผลักดนัชาวพมาและชาวเมง็กลับเมอืงของ
ตน๕ และยงัมชีาวเมง็บางสวนหลงเหลืออยูจํานวนหนึง่ โดยชาว
บานเหน็วาวัดชยัมงคลนัน้เปนวัดพีวั่ดนองกบัวัดบพุพาราม

แตเดมิอุโบสถของวัดชยัมงคลเปนอุโบสถแบบมอญ ที่
เรียกวา สีมาน้ํา สรางบนแพลอยอยูในแมน้ําปง ตดิกบักําแพง
ดานทศิตะวันออกเฉียงเหนอื เมือ่ฤดนู้าํหลากในราวป ๒๔๗๘ ได
มีซุงลอยน้ําพุงเขาชนอุโบสถพังเสียหายไมสามารถใชทําสังฆ
กรรมได ครูบาดวงแกวไดสรางอุโบสถข้ึนใหมบนบก ไดรับพระ
ราชทานวิสุงคามสีมาพรอมทัง้พธิฝีงลูกนมิติเมือ่ป พ.ศ. ๒๔๗๙
ซึ่งอุโบสถของวัดชัยมงคลมีลักษณะพิเศษ กลาวคือเปนทั้ง
อุโบสถและวิหารอยูในหลังเดยีวกนั ภายในมพีระพทุธชยัมงคล

ปางมารวิชยั กอดวยอิฐถอืปนูลงรักปดทอง เปนพระประธานของ
วัด ซึง่ไดจาํลองแบบมาจากพระเจาเกาตือ้ วัดสวนดอก นอกจาก
นีย้งัมภีาพจติรกรรมฝาผนงัดานหลังพระประธาน มธีรรมาสนไม
สักแกะสลักรูปนาค ๗ เศยีร อาย ุ๗๕ ป และพระพทุธรูปไมสักแกะ
สลักปางเปดโลก อายรุาว ๕๐๐ ป ซึง่ไดมาจากวัดกติ ิ(ปจจบุนั
เปนวัดรางอยูในพืน้ทีโ่รงเรียนอนบุาลเชยีงใหม)

ปจจุบันวัดชัยมงคลไดทําการบูรณะปฏิสังขรณถาวร
วัตถ ุซอมแซมเสนาสนะสงฆ และปลูกส่ิงกอสรางอํานวยความ
สะดวกแกญาตโิยมทีม่าทําบญุสุนทานเพิม่เตมิ ลําดบัเจาอาวาส
ทีป่กครองวัดชยัมงคลนบัแตอดีตจวบจนปจจบุนั เทาทีป่รากฏ
หลักฐานมดีงันีค้อื

๑. ครูบาดวงแกว คนัธยิะ ชาตะ พ.ศ. ๒๔๑๙ มรณะภาพ
ป พ.ศ. ๒๔๘๑

๒. พระกมล (แกว) โกวิโท  ลาสิกขาบท
๓. พระครูสิทธวิรคุณ (พระจนัทรแกว)  ลากลับวัดเดมิ
๔. พระอนนัต (บญุมา) สุวรรณทตั  ลาสิกขาบท
๕. พระอธกิารคํามลู ปญฺาวโร  ลาสิกขาบท
๖. พระอธกิารคําปน กตปุโฺญ  ลากลับวัดเดมิ
๗. พระอธกิารบญุศรี ปภสฺสโร  ลาสิกขาบท
๘. พระอธกิารอินจนัทร ขนตฺพิโล  ลาสิกขาบท
๙. พระสวาท ฐติธมโฺม  ลาออกจากตําแหนงเจาอาวาส

โกฏบรรจุอฐัฐิครูบาดวงแกว คันธยิะ พระประธานวัดชัยมงคล
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๑๐. พระอธกิารประหยดั พรหมปฺโฺญ  ลาสิกขาบท
๑๑. พระอธกิารแกว สุจติโฺต  พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปจจบุนั

ผูเขียนเดนิทางมาถงึวัดชยัมงคลเปนเวลาตะวันใกลลับ
ฟาแลว ภิกษสุามเณรและศรัทธาสาธชุนทัง้หลายบางตา กจิกรรม
ภายในวัดเปนไปอยางสงบเงยีบ ไมตางจากสายน้าํแมปงทีไ่หล
เอ่ือยทอดตวัยาวผานใจกลางเมอืงเชยีงใหม แสงสุดทายของวัน
สะทอนชอฟาใบระกาหางหงส มกรคาบพญานาคสูงเดนงามสงา
บนราวบนัใดอุโบสถ รวมทัง้หงสทองเหนอืหลังคาอุโบสถ ซึง่ลวน
แลวแตฉาบทาดวยสีทองสุกสกาวแวววาวเขาตาลาแสงสูรย
ระยบิระยบัไหวไปมา บอกลาคนเดนิทางผานไปอยางออยอ่ิง บท
สนทนาส้ันๆ กบัทานเจาอาวาสแมไมเตม็อ่ิม แตกช็ีท้างสวางได
อยางยิง่ ทานกุลีกจุอคนหนงัสือประวัตวัิดใหอานประกอบ และ
อธบิายเร่ืองราวเปนมาเปนไปอยางยอดวยเวลาทีจ่ํากดั และจบ
ลงเมือ่สามเณรย่าํฆอง และรัวกลอง เรียกชมุนมุสงฆทัง้วัดเพือ่ทํา
วัตรเยน็พรอมกนั

ผูเขยีนเดนิออกจากวดัชยัมงคล วดัท่ีคร้ังหน่ึงไดชือ่
วาเปนวดัของชาวเมง็ (มอญ) ทุกวนัน้ีชือ่บานเมง็ วดัเมง็
และคนเมง็ยงัคงอยู ณ ท่ีแหงเดมิ แตสาํนึกและวถีิชวีติกลบั
เปลีย่นแปลงไปพรอมกาลเวลา สุมสําเนียงเมง็จงึถูกกลนื
หายไป การมาบานเมง็ในวนัน้ีจงึไมไดยนิเสยีงเมง็ แตนับวา
ยงัโชคดท่ีียงัไดยนิเร่ืองราวของชาวเมง็ แมวา เราจะมาถึงชา
เกนิไป คําถามท่ีตามมากคื็อ ยงัม ีบานเมง็หรือบานมอญ
อีกสกักีแ่หงท่ีเรายงัไปไมถึง เพือ่ท่ี เราจะไดจดบนัทึกเร่ือง
ราวของพวกเขาไว กอนท่ีเร่ียวแรงและสาํเนียงมอญจะจาง
หาย และทําอยางไร คนมอญเหลาน้ันจะลุกขึ้นมาเก็บ
รักษาพืน้ท่ีตวัตนและสงเสยีงอยางสม่าํเสมอ ไมกลนืกลาย
ไปกบัหมอกควนัท่ีปกคลมุเมอืงเชยีงใหมอยางบานเมง็แหง
น้ี

เชิงอรรถ
๑ สดใส หงษทอง เปนผูใหสัมภาษณ, องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ,  ท่ี

บานเมง็ เลขท่ี ๒๐๔ ถนนเจรญิประเทศ ซ.๑๒ ก ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑.

๒ วัดชัยมงคล. (๒๕๔๗). ประวัติสังเขปวัดชัยมงคล. ใน หนังสือสวด
มนต: วัดชัยมงคล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. ไมปรากฏเลขหนา.
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ป า ใ ส ใ จ ดี
เจาพิธีรําผีเม็ง

๑
 หมอืนเชนทกุคร้ังทีเ่ราเดนิทางไปเรียนรูและเสาะหาเร่ือง

ราวของคนมอญในจงัหวัดตางๆ จงัหวัดทีด่เูหมอืนวาความเปน
มอญไดเลือนหายไปจากความทรงจําของผูคน ไมใชแตผูคนทัว่
ไปเทานัน้ทีลื่มเลือนความเปนมอญในหมูบานหางไกล เพราะมี
หลายคร้ังหลายคราทีผู่คนในพืน้ทีน่ัน้เอง แมจะสืบทอดเชือ้สาย
มาจากบรรพบรุุษทีเ่ปนมอญ วิธคีิด วิถปีฏิบตัิในชวิีตประจาํวัน
หรือแมแตสุมสําเนยีงกบ็งชดัวาเปนชาตเิชือ้มอญ กระนัน้กย็งัไมรู
ตวัเองวามสีายเลือดมอญอยูในกายเตม็เปยม  เราจงึมกัจะถกูตัง้
คําถามอยูซ้าํแลวซ้าํเลาวา “จังหวัดนี้ มี คนมอญดวยหรือ”

“เชยีงใหมมมีอญดวยหรือ” คอืคาํถามทีเ่กดิข้ึนเมือ่เรา
เลือกทีจ่ะไปสืบคนรองรอยของชมุชนมอญในจงัหวัดทีเ่รียกไดวา
เปนเมอืงหลวงของภาคเหนอื แตการตดัสินใจของเรากไ็มไดเร่ิม
ตนจากความวางเปลา จากการสืบคนเอกสารหลายแหลง แมแต
สืบคนขอมลูในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศลวงหนา เราพบวามี
หมูบานทีเ่รียกวา “บานมอญ” อยูในอําเภอสันกาํแพง รวมทัง้มี
หมูบานที่มีชื่อลงทายดวยคําวา “เม็ง” อยูไมนอยในจังหวัด
เชยีงใหม ดงัเชน บานเมง็, บานสันนาเมง็, บานรองเมง็ และบาน
อุเมง็ เปนตน ซึง่คําวา เมง็ นีเ้ปนคําในภาษาถิน่เหนอืทีห่มายถงึ
มอญ ขอมลูเหลานีท้ําใหเราเชือ่วา รองรอยความเปนมอญแหง
เมอืงเชยีงใหมคงจะยงัพอมใีหเหน็ ถงึแมการไปสืบคนขอมลูของ
เราในคร้ังนีจ้ะไมไดพบคนเมง็ หรือ คนมอญ แมแตคนเดยีว แต
กม็คีวามหวังอยูลึกๆ วาอยางนอยเรานาจะไดฟงเร่ืองเลาจากใคร
สักคนวาคร้ังหนึง่ เคยมคีนเมง็อยูในตํานานของหมูบาน

เ
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และกเ็ปนเชนทกุคร้ังทีผ่านมา ทีเ่ราพบวาเร่ืองราวของ

คนมอญและความเปนมอญยงัคงดาํรงอยู แมวาคร้ังนีเ้ราจะตอง
ใชความพยายามมากกวาคร้ังกอนๆ กต็าม

๒
บนฝงตะวันตกของแมน้าํปง มวัีดแหงหนึง่ชือ่วา “วัดบพุ

พาราม” ทีต่ามประวัตริะบวุาเปนวัดเมง็ (มอญ) เราจงึเร่ิมสืบคน
ดวยการสอบถามพระสงฆสามเณร และผูเฒาผูแกยานนีว้ายงั
คงมคีนเมง็หรือคนมอญอาศยัอยูหรือไม คําตอบแรกทีไ่ดรับคอื
“ไมม”ี เราจงึเดนิสอบถามไปเร่ือยๆ จนในทีสุ่ดเรากพ็บรองรอย
เมือ่ไดรับคาํตอบวามคีณุปาคนหนึง่เปนผูอํานวยพธิกีรรมในการ
ฟอนผีเมง็ เราจงึไปตามหาตามคําบอก

“ส่ิงสําคัญในการทาํหนาทีข่องปาคือ ความ
จริงใจ และ ความเชือ่ทีมี่ตอผีบรรพบุรุษ
ปาเชือ่อยางจริงใจวาผีทีม่าเขาคนฟอนคือผี
ปูยาและผีญาติๆ ทีม่าสอนส่ังและตักเตือน
ลูกหลานใหประพฤติปฏบัิติในทางทีเ่หมาะ
ทีค่วร”

“ปาใส” หรือ นางสดใส หงษทอง คอืคณุปาผูนัน้ บาน
ปาใสอยูในซอยเล็กๆ บนถนนเจริญประเทศซึง่เปนถนนทีข่นาน
ไปกบัแมน้าํปง บนถนนเสนเดยีวกนันีม้วัีดทีช่ือ่วา “วัดชยัมงคล”
ทีย่งัคงมเีจดยีสถาปตยกรรมแบบมอญ รวมทัง้จารึกประวัตขิอง
วัดชยัมงคล กร็ะบชุดัวาเปนวัดของชาวมอญ (เม็ง) ยิง่ทําใหเรา
เชือ่วาชมุชนริมแมน้าํปงแหงนีค้อืชมุชนเมง็ และนาเชือ่วาปาใสก็
คงจะเปนคนมอญเชนกนั

บานปาใสประกอบไปดวยคน ๔ รุน คอืตวัปาใสเอง ลูก
หลาน และเหลน ซึง่ลวนแลวแตเปนผูหญิง ปาใสอายุ ๗๘ ป
อารมณด ีคยุสนกุ ปาบอกวาตวัปาเองพดูเมง็ไมได แมแตพอแม
ของปาเองกรู็ภาษาเมง็เพยีงไมกีค่ํา และยิง่ตอนทีพ่อกบัแมเสีย
ชวิีตนัน้ ปาใสเพิง่มอีายไุดเพยีง ๑๕ ปเทานัน้ ส่ิงทีป่าบอกเลาทาํ
ใหเราเหน็วาความเปนเมง็ (มอญ) ในเมอืงเชยีงใหมคงคอยๆ สูญ
หายไปตามกาลเวลา ทัง้นีน้าจะเปนเพราะวาเชยีงใหมเปนศนูย
กลางของอาณาจกัรลานนาทีม่อีารยธรรมของตนเอง ความเปน
ลานนาจงึมอิีทธพิลเหนอืผูคนในดนิแดนแหงนี้

อยางไรกด็ ีปาใสกย็งัเรียกตวัเองวาเปน “คนเมง็” และ
เมือ่ปาเลารายละเอียดและข้ันตอนตางๆ ของการรําผีเมง็ใหเราฟงปาสดใส หงษทอง

พีจ่รัสศรี หงษทอง กําลังอธิบายเร่ืองศาลปูยา

ครอบครัวส่ีช่ัวคน
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ก็ทําใหเราเห็นวาถึงแมวาภาษาเม็งจะหายไปจากชุมชนนี ้แต
ความเปนเมง็ยงัคงปรากฏอยูในพธิกีรรมและความเชือ่ในการดาํเนนิ
ชวิีต เพราะการฟอนผีเมง็ทีป่าใสเลาใหฟงนัน้ แทบจะไมตางจาก
การรําผีมอญของคนมอญในแถบภาคกลางทีเ่ราคุนเคย และปา
ใสก็คือผูที่ทําหนาที่ รักษาความเปนเม็งผานการทําหนาที่ ผู
อํานวยการพิธกีรรมฟอนผีเมง็ หรือพธิรํีาผีมอญ และปาใสคือ
“โตง” (ed>cj) ในภาษามอญ แมวาปาจะไมรูจกัคํานีก้ต็าม

ปาใสบอกวาส่ิงสําคญัในการทาํหนาทีข่องปาคอื “ความ
จริงใจ” และ “ความเชือ่” ทีม่ตีอผีบรรพบรุุษ ปาเชือ่อยางจริงใจ
วาผีทีม่าเขาคนฟอนคือผีปูยาและผีญาติๆ  ทีม่าสอนส่ังและตกั
เตอืนลูกหลานใหประพฤติปฏิบตัใินทางทีเ่หมาะทีค่วร แตปาก็
บอกวาคนสมยันีไ้มคอยเชือ่ผีกันแลว รวมทัง้คนทีจ่ะมาฟอนผีก็
นอยลง เพราะรูสึกอายทีจ่ะฟอน ซึง่ปากรู็สึกกงัวล

๓
ปาใสมลูีกสาวชือ่ “จรัสศรี” ซึง่ขณะทีเ่ราพดูคยุกบัปาใส

นัน้ พีจ่รัสศรีกม็านัง่คุยอยูดวยตลอด รวมทัง้ชวยอธบิายขยาย
ความส่ิงทีป่าใสเลาใหเราเขาใจมากยิง่ข้ึน โดยอางวา “แมเขาอายุ
มากแลว เปนเร่ิมจะข้ีหลงข้ีลืมไปเยอะ เดีย๋วจะเลาไมละเอียด” นัน่
แสดงวาพีจ่รัสศรีรูรายละเอียดของพธิกีรรมทกุอยาง ซึง่พีจ่รัสศรี
เองกย็อมรับวาตนเองชอบฟอน จะไปรวมฟอนดวยบอยคร้ังเวลา
มีพิธีฟอนผีเม็ง เราจึงถามปาใสวาพี่จรัสศรีจะเปนคนสืบทอด

หนาทีผู่อํานวยพธิกีรรมตอจากปาใสหรือไม ปาบอกวาพีจ่รัสศรี
ทาํไมไดหรอก เพราะรูไมละเอียด ไมพถิพีถินัพอ และปากม็องคน
ทีจ่ะสืบทอดไวแลว พีจ่รัสศรีเองกบ็อกวา ตวัเองไมเหมาะทีจ่ะทาํ
หนาทีน่ี ้แมวาจะรูรายละเอียดข้ันตอนพธิกีรรมอยางดกีต็าม

ส่ิงทีป่าใสและพีจ่รัสศรีพดู ทาํใหเรานกึถงึเร่ืองส้ัน “เพลง
ใบไม” ของวาณชิ จรุงกจิอนันต  ทีเ่ปนเร่ืองราวของแมเพลงเอก
แหงเมอืงสุพรรณกบัหลานสาว ผูซึง่ไมเคยฝกวิชาจากแมเพลง
และออกจะแสดงความเบือ่หนาย แตอยูใกลชดิและคอยดแูล จน
วันหนึง่เมือ่แมเพลงเฒาส้ินใจขณะเตรียมตวัอยูขางเวท ี เมือ่ถงึ
เวลาแสดง หลานสาวกลุ็กข้ึนมารองแทนดวยน้าํเสียงและลีลาที่
ไมผิดไปจากแมเพลงเอก

หากวันนั้น วันที่เรามองเขาไปในแววตาของพี่จรัสศรี
และเราสังเกตเห็นอะไรบางอยาง แลวเมือ่วันหนึง่ไมมปีาใส พี่
จรัสศรีกอ็าจจะเปนดัง่หลานสาวของแมเพลง ทีอ่าจจะลุกข้ึนมา
ทําหนาทีท่ีสํ่าคญันีต้อไป กเ็ปนได...

๔
เหมอืนเชนทกุคร้ังทีเ่ราเดนิทางไปเรียนรูและเสาะหาเร่ือง

ราวของคนมอญในจงัหวัดตางๆ จงัหวัดทีด่เูหมอืนวาความเปน
มอญไดเลือนหายไปจากความทรงจําของผูคน ที่เรามักจะถูก
ถามวา “จงัหวัดนีม้คีนมอญดวยหรือ” แตทกุคร้ังทีเ่ราออกไปตาม
หา เราก็พบวาคนมอญและความเปนมอญยังคงดํารงตนอยู
อยางเงยีบๆ ทามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคม ปาใสกเ็ปน
เชนนัน้ ปาใสยงัคงเรียกตวัเองวาเปน “คนเมง็” และทําหนาทีสื่บ
ทอดพธิกีรรมของเมง็อยูจนทกุวันนี ้และเมือ่เราถามปาวาถามคีน
มารับหนาทีน่ี้ตอจากปาแลวปาจะยงัทําหนาที่นี้อยูหรือไม ปา
บอกวา “จะทําไปจนตาย...”

พิธีฟอนผีเม็ง

พี่จรัสศรี หงษทอง ชวยปาใสเลาเร่ืองผีเม็ง
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บั น ทึ ก ส ง ท า ย

หลังจากเรากลับจากเชยีงใหมได ๒ วัน นองขวัญกมล
หงษทอง ลูกสาวพีจ่รัสศรี กส็งอีเมลภาพการฟอนผีเมง็มาใหตาม
สัญญา แลวโทรศพัทมาถามเพือ่ใหแนใจวาไดรับ พีจ่รัสศรีเองก็
โทรศพัทมาถามดวยความเปนหวง รวมทัง้อธบิายภาพทีส่งมาให
เราเขาใจ

วันนัน้จนวันนีย้งัรูสึกประทบัใจ “ครอบครัวสีช่ัว่คน” นี้
อยูไมลืม วันทีเ่ราไปหา ปาใสพดูคุยกบัเราอยางเปนกนัเอง พี่
จรัสศรีทิง้งานในมอืมาชวยเสริมแตตนจนจบ พาเราไปดู “ศาล
ปูยา” บานตางๆ พาไปดตูนสันพราเมง็ (สันพรามอญ หรือ ขาไก
ดํา) และเมือ่เราถามถงึภาพการฟอนผีเมง็ ปาใสบอกวาใหพวก
นกัวิจยันกัศกึษาทีม่าขอขอมลูไปหมดแลว ไมเคยเกบ็ไวเลย นอง
ขวัญกมลซึง่นัง่ฟงอยูหางๆ กลีุกจุอลุกไปหยบิวีดโีองานฟอนผีเมง็
ใหด ูและบอกวาจะไปขอรูปบานนัน้บานนีม้าให แตเนือ่งจากเรา
ตองรีบกลับ นองขวัญกมลจงึรับอาสาจะสงตามมาใหวันหลัง

น้ําจติน้ําใจที ่“ครอบครัวสีช่ัว่คน” มใีหเรา และมทีาที่
ใสใจเร่ืองผีเมง็อยางทีเ่ราเหน็ ทาํใหเราเชือ่วา ความเปนเมง็ทีบ่าน
เมง็จะยงัคงอยูตอไป อยางนอยกอี็กสองชัว่อายคุน

รําผีมอญฟอนผี เม็ ง
ปริญญา กุลปราการ

 วัสดีครับทานผูอานทุกๆ ทาน ฉบับนี้ผมจะนําเสนอ
ศลิปวัฒนธรรมมอญเชนเคย แตคร้ังนีไ้ปไกลกนัสักหนอย ไปดู
วัฒนธรรมมอญเมอืงเหนอืกนับาง นัน่คอื การฟอนผีมดผีเมง็ เมือ่
ไดโจทยไดแลวจะเขียนอะไรกต็องมาดวูาเร่ืองดงักลาวอยูทีท่างภาค
เหนอื ไดทาํการบานดวยการคนควาจากเอกสารตางๆ แนนอนวา
ยงัไมพอ ตองไปรูไปเหน็กบัตาหยัง่ใหถงึรากเอามาฝากผูอาน จงึ
คดิวาตองข้ึนเหนอื นัน่คอืจงัหวัดเชยีงใหมและจงัหวัดลําพนู เพือ่
จะไดสํารวจพืน้ทีท่างเหนอื ไปดกูารฟอนผีมดผีเมง็วาฟอนแบบ
ใด เหมอืนหรือตางจากการรําผีมอญทางภาคกลางหรือไม เมือ่ได
ขอมลูพอสมควรแลว ก็ไดข้ึนเหนอืพรอมกบัคณะบรรณาธกิาร
วารสารเสียงรามญั เมือ่ ๒๐-๒๓ มนีาคม ๒๕๕๑ ทีผ่านมา

พวกเราเหมอืนคนตาบอด แตกอ็าศัยวาในอดตีผมเคย
อาศยัอยูทีเ่ชยีงใหมหลายป จงึพอจดจาํเสนทางไดบาง จดุแรกเรา
ไปที่วัดบุพพาราม ถนนทาแพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ซึง่ในอดตีเปนวัดมอญ แตนาเสียดายอยางยิง่ทีก่ลายเปนอดตีไป
เสียแลว ไมมเีจาอาวาสเมง็ (มอญ) ไมมคีนเมง็อยูใกลบริเวณวัด
เลย ไดอานเพยีงจารึกขางกาํแพง ทีบ่อกวาคร้ังหนึง่ทีน่ีเ่คยมคีน
เมง็อาศยัอยู เราจําตองเดนิออกจากวัด ถามชาวบานละแวกนัน้
หลายตอหลายราย และโชคดกีม็าถงึ ชางเขียนปายซอยขางวัด
บบุพาราม ซึง่อยูในพืน้ทีม่านานไดแนะนาํวา ลองไปพดูคยุกบัคน
เฒาขางโรงเรียนพระหฤทยัวิทยาลัย ถนนเจริญประเทศ (ยาน
เดยีวกบัโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต โรงเรียนมงฟอรต วิทยาลัย
และโรงเรียนเรยนีาเชลี) “เขาซอยขาวมนัไกไปเลย ถามหาปาใส
ใครๆ กรู็จกั...” ชาง เขียนปายตะโกนสงทาย

เมือ่เราไปตามทีบ่อก กไ็ดพบกบัพีจ่รัสศรี ลูกสาวของปา
ใส หลังจากเราไดแนะนําตวักนัพอสมควร พีจ่รัสศรีกเ็ชญิเรา ข้ึน
บานไปพดูคยุกนั

ส
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ปาใส มชีือ่จริงวา นางสดใส หงษทอง อาย ุ๗๘ ป บดิา

และมารดาชือ่ นายปน นางศรีนวล แกวด ีถึงแกกรรมแลวทัง้คู
สวนสามขีองปาชือ่นายฉลอง หงษทอง ถงึแกกรรมแลวเชนกนั ปา
ใสมบีตุรสาวเพยีงคนเดยีวชือ่ นางจรัสศรี หงษทอง ทัง้ครอบครัว
เปนชาวเมง็ (มอญ) เชยีงใหมโดยกาํเนดิ ปาใสไดรับการถายทอด
วิชา “หัวหนาผี” หรือ ผูอํานวยการพธิรํีาผีเมง็ (ภาษามอญ
เรียกวา โตง) จาก ยายจนัด ีมานกิลู ซึง่ยายจนัดไีดรับการถาย
ทอดมาจาก ยายเฟย ผูท่ีปาใสบอกวาเปนคนท่ีพดูเมง็ไดเปน
คนสดุทายของหมูบานและไดตายไปนานแลว ปาใสจงึเปน
ผูสืบทอดและเปนผูอํานวยการพธิรํีาผีเมง็มาจนถงึทกุวันนี้

จุดประสงคของการฟอนผีเมง็เพื่อแสดงความกตัญู
ตอบรรพบรุุษ การแกบนตางๆ เมื่อเจบ็ไขไดปวย ดวยการบวง
สรวงผีบรรพบรุุษ อันเปนประเพณทีีสื่อทอดกนัมาหลายชัว่อายุ
คน นอกจากจะเปนการชมุนมุผีแลวยงัเปนการรวมญาตพิีน่องที่
อยูหางไกลใหมารวมชมุนมุกนัอยางนอยปละคร้ัง

การฟอนผีมดกบัผีเมง็เปนการฟอนผีคนละชนดิกนั ผีมด
ไมใชผีของแมลงตวัเล็กๆ ทีเ่รียกวา มด และกไ็มใชผีพอมดแมมด
หมอผี หากแตผีมด คอืผีประจาํบานเรือนสามญัชนธรรมดาตาม
คตขิองพวกล๊ัวะ (ละวา) สวนผีเมง็ คอืผีแมทพันายกอง ซึง่คาํเรียก
เมง็ ของชาวลานนาหรือชาวเหนอืนัน้หมายถงึ มอญ และการ
ฟอนผีเมง็มทีีม่าจากการนบัถอืผีบรรพบรุุษของมอญนัน่เอง

ทําไมตองมกีารฟอนผีเมง็?
เร่ืองผีนีเ้ปนความเชือ่ของแตละบคุคล ซึง่ทกุชนชาตกิม็ี

คติแบบเดียวกัน การระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษเปนส่ิงที่
กระทํากันมาอยางยาวนานซึ่งเปนส่ิงที่ดี อยางนอยก็สามารถ
ตอบคําถามได คือ ทําแลวสบายใจ เกิดพลังในการดํารงชีวิต
สุขภาพจติทีด่ยีอมสงผลใหคณุภาพชวิีตด ีบางคร้ังเกดิมกีารเจบ็
ปวยข้ึนในครอบครัว กแ็สดงใหรูวาผีปูยาตายายไมพอใจในการ
กระทําของลูกหลานจงึสงผลใหเหน็ จงึตองมกีารฟอนผีเมง็ข้ึน

การฟอนผีเมง็จะเร่ิมตัง้แตเดอืนหก (ราวเดือนมนีาคม
การนบัเดอืนทางเหนอื จะนบักอนทางภาคกลางสองเดอืน) ซึง่
เดอืนทางเหนอืชวงเดือน ๔, ๖, ๘, ๑๐ จะเปนระยะเวลาทีว่าง
จากงานไรนา โดยสวนมากจะมกีารฟอนกนัทกุป แตเอาแนไมได
ในบางตระกลู เพราะตองข้ึนอยูกบัฐานะทางเศรษฐกจิดวย เนือ่ง
จากในปจจบุนัคาใชจายในการฟอนผีเมง็แตละคร้ังนัน้ตองใชเงนิ
ราว ๕๐,๐๐๐ บาทหรือมากกวานัน้ เพราะคาใชจายตางๆ ในทกุ
ข้ันตอนพธิกีรรมสูงมาก

การกําหนดวันฟอนนั้น ผูที่ เปนตัวแทนเจาของผีใน
ตระกลู เรียกวา ท่ีน่ัง มาขี ่หรือ มาทรง จะเปนรางทรงและบอก
ใหลูกหลานรูวาจะฟอนเมือ่ไหร เมือ่ทราบวันฟอนทีแ่นนอนแลว
จะบอกกนัตอๆ ไป แมบางคนอยูไกลกนัคนละจังหวัดกต็องมา
รวมฟอนดวย

การจดัเตรียมงาน ตองเตรียมการลวงหนา ๑ วัน วันแรก
ถอืเปนวันสุกดบิ เร่ิมจากการสราง ผาม (ปะรําพธิ)ี ไวกลางลาน
บาน สรางงายๆ ดวยเสาไมไผหลังคามงุหญาคา แตในปจจบุนั
อาจใชผาใบคลุมแทนเพือ่ความสะดวก พืน้ผามยกสูงประมาณ
หนึง่คบื (ผามของผีเมง็ไมตองยกพืน้) ดานหลังมรีานสูงประมาณ
ราวนม เอาไวสําหรับเกบ็ขาวของเคร่ืองใชในพธิแีละเคร่ืองเซน
โดยกลางผามจะมผีาขาวผืนยาว (คนเมอืงเรียกวา ผาจอง ภาษา
มอญเรียก ญาดฮะลัว) ผูกตดิกบัข่ือผามหอยลงมาถงึพืน้   ดาน
หนาผามหางออกไป ๓-๔ เมตร ปกตนแกว ๑ ตน (คนมอญใน
ภาคกลางใชตนหงอนไก หรือ ตนหวา) เพือ่ฟอนวนรอบเมือ่ออก
มาจากผาม กอนจะกลับเขาผามเมือ่ครบข้ันตอนในทกุชดุ โคน
ตนแกวมหีมอดนิเผาใสน้าํ ๓ ใบ และเมือ่สรางผามเสร็จแลว ตอง
สรางหอผีข้ึนหนึง่หลังไวใกลกบัผาม เพือ่ให บรรดาผีบรรพบรุุษมา
อยูรวมกนัระหวางฟอน โดยผามนีจ้ะตอง สรางใหเสร็จภายใน ๑
วัน และระหวางกอสรางอยูนัน้หามผูสราง กนิอาหารโดยเดด็ขาด
จนกวาจะแลวเสร็จ ยกเวนแตน้าํเทานัน้ ไม เชนนัน้จะเปนการผิด
ผี และเมือ่พธิฟีอนเสร็จแลวจะตองร้ือผามทิง้ทนัทภีายในวันนัน้

เคร่ืองบชูาศาลปูตา
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อุปกรณในการฟอน ประกอบดวย ดาบ ไมกระสวย (ทอ

ผา) ตนสันพราเมง็ (ภาคกลางเรียก สันพรามอญ หรือ ขาไกดํา)
การแตงกายจะแตงแบบมอญโบราณ เคร่ืองแตงกาย

ประกอบดวย โสรง ผานุง และผาสไบ (สําหรับคลองคอและ
โพกหวั) ซึง่ผานุงผาหมเหลานีต้องใชเปนจาํนวนมากในการฟอน
แตละคร้ัง ผูอํานวยการพิธีจะเตรียมมาใหและพาดไวที่ราวใน
ผาม โดยไมอนญุาตใหนุงกางเกงหรือแตงกายนอกเหนอืจากที่
กําหนดเขารวมฟอน แตสามารถนัง่ดอูยูวงนอกได

เคร่ืองสังเวย ประกอบดวยหวัหม ูไกตม ปลารา (น้าํฮา)
แกงฮงัเล แกงข้ีเหล็ก (ซึง่ในพธิจีะขาดเสียไมได ทัง้เซนผีและเล้ียง
แขก) ขาวตอก ขนมตมแดงตมขาว (ขนมแพแล) ขนมขาวตมมดั
มะพราว กลวย กลวยเชือ่ม (กลวยหยกึ) ออย ดอกไม และธปู
เทยีน จดัเปนชดุ จํานวน ๓๖ ชดุ (ในพธิ)ี และเผ่ือลูกหลานอีก ๔
ชดุ รวมเปน ๔๐ ชดุ และเหลา (สําหรับมาทรงและแขกทีม่ารวม
งาน ทาํหนาทีก่ระตุนเรงเราคนฟอนใหบรรยากาศสนกุสนาน ตาง
จากการรําผีมอญในภาคกลางทั่วไปซึ่งตองใชเหลาเปนเคร่ือง
เซนสําคญัชนดิหนึง่ในทกุข้ันตอน)

วงดนตรีปพาทย (ทางเหนอืเรียกวา การตกีองกอง หรือ
กลองเตงทึง้ หรือ วงปาต) หรือบางแหงอาจใชวงสะลอซอซงึแบบ
คนเมอืง ตองมปีระกอบการฟอนตลอดทัง้วันทกุข้ันตอน การบรร
เลงเพลงจะตีเปนจังหวะ หรือเปนชุดของการฟอนแตละเพลง
เคร่ืองดนตรีประกอบดวย กลองสองหนา กลองขัดจงัหวะ ระนาด
เอก ระนาดทุม ฆองวง ป (แน) ฉาบ ฉ่ิง ฆองเล็ก และขางวงป
พาทยจะตองมหีมอปลาราตัง้เตาไฟ หามคนภายนอกเขาไปจบั
ตอง ระวังไมใหตกแตกหรือลมควํ่าโดยเดด็ขาด มฉิะนัน้จะเปน
การผิดผี จะตองเร่ิมตนทาํพธิใีหมทัง้หมดนบัตัง้แตเตรียมอุปกรณ
เชญิแขก และสรางผามใหม

ขอปฏบิตั ิ ญาตใินตระกลูทกุคนจะตองเขารวมในพธิี
ฟอนทกุคน ซึง่การนบัถอืผีเมง็เปนการนบัถอืผีทางฝายชาย หากผู
หญงิแตงงานออกเรือนแลว ไปถอืผีทางสามกี็ไมตองมารวมพธิี
หรือมากม็าในฐานะคนนอก รวมพธิไีดแตมพีืน้ทีแ่ละหนาทีจ่าํกดั

ขอหาม หามคนตั้งทองเขารวมพธิโีดยเด็ดขาด (โดย
ปกตคินเมง็จะหามคนทองเขาหองในบาน เชนเดยีวกบัคนมอญ
ภาคกลางทัว่ไป แตสําหรับชาวมอญมขีอหามสําหรับเดก็ทีย่งัไม
ไดโกนจกุเขารวมพธิรํีาผีอีกดวย) อีกประการหนึง่คอืเร่ือง เตา ซึง่
หากพบเตา เจาของบานจะตองพดูวา “เตาเนา” พดูเพือ่เปนเคล็ด
จะไดไมตองฆาเตาเซนผีเมง็ หากใครนาํเตาเขามาบริเวณผาม จะ
ตองเสียคาปรับ เปนคาใชจ ายในการจัดพิธีใหมทั้ งหมด
(มอญภาคกลางจะพูดวา “เตาเนา” เมือ่พบเหน็เตาในเวลาอ่ืน
ทัว่ไป แตในพธิรํีาผีจะตองมเีตาเปนเคร่ืองเซนทกุคร้ัง)

ขัน้ตอนการฟอนผีเมง็
หลังจากสรางผามเสร็จแลวในวันแรก เชาตรูวันทีส่อง

เปนวันฟอน ในการฟอนแตละชดุ ผูอํานวยการพธิจีะหยบิผาจาก
ราวมาสวมทบัแตงกายใหมาทรง จากนัน้ยกขัน (บรรจเุคร่ืองเซน

พอปูรักษาโรค

ฟอนรอบตนแกว (ขั้นตอนหนึง่ของการฟอนผีเม็ง)

แหบอกไฟ (ขั้นตอนหนึง่ของการฟอนผีเม็ง)
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ขาวตอกดอกไม) เพือ่เชญิผี แลวพาเขาไปเกาะผาขาวทีห่อยอยู
กลางผาม ฟุบหนาโยนตัวไปมาสักครูกอนออกมาฟอนตาม
จงัหวะปพาทยมอญ โดยฟอนประกอบกบัดาบ ไมกระสวย (ทอ
ผา) และใบตนสันพราเมง็ หลังจากนัน้หากผีเขา ลักษณะของคนที่
เขาทรงจะเปล่ียนไป เชน กนิเหลามากโดยไมเมา หรือสูบบหุร่ีคร้ัง
เดยีวหลายมวน จะมกีารบอกกลาวไถถามทกุขสุขกบับรรดาเครือ
ญาต ิและเมือ่เวลาผีจะออกใหไปเกาะผาขาวกลางผามดงัเดมิ

พธิฟีอนเร่ิมดวยการใหหญงิสูงอายุผูเปนประธานของ
ตระกลูนาํลูกหลานเขาทาํพธิสัีกการะบชูาผีบรรพบรุุษ อัญเชญิผี
จากศาลปูยาไปยงัผาม และทําหนาทีร่างทรง เร่ิมพธิตีามข้ันตอน
ดงันีค้อื ตัง้ขัน ๕ โปรยขาวตอกดอกไมในผาม ตัง้หมอปลารา ผูก
ผาขาว (ผาจอง) และอัญเชญิปูยาเขาทรง เล้ียงอาหารปูยา (เล้ียง
ผี) ทาํพธิรัีกษาโรค (ทีลู่กหลานไดบนบานสานกลาวเอาไว) ฟอนผี
กลุา คาบปลาหน ี (มอญภาคกลางเรียกวา แมวโขมยปลายาง)
พธิเีหลานีเ้ปนข้ันตอนสําคญัจะขาดเสียไมได แตละชดุเปนเร่ือง
ของลูกหลานในตระกลู และจบภายในคร่ึงวันชวงเชา

จากนั้นในคร่ึงวันชวงบาย จะเปดโอกาสใหคนนอก
ตระกลูรวมสนกุ (เปนการสลับใหคนนอกเขารวมดวยเพือ่ไมให
เบือ่ ซึง่เรียกวา “ฟอนปลอย”) โดยจะฟอนไปตามชดุทีก่าํหนด ได
แก เลนปใหม (เจาเมอืงเชยีงใหมแอวสาว ดวยการนาํน้าํใสเขา
ควายสาดไปทัว่ๆ และเลนสะบา) แอวสาวปนฝาย ไถนา เกีย่วขาว
ปลูกฝาย เกบ็ฝาย ยงินกยงิหน ูแหบอกไฟ คลองชาง (ชางเขาร้ือ
ทําลายของในผาม ถอนตนแกว) เกบ็ปลาแหงข้ึนเรือน และลอง
แพ (มอญภาคกลางเรียกวา แจกแฝะ (เข็นศพ) เปนการขนเอาส่ิง
ของเคร่ืองใชในพธิตีางๆ หกัทาํลายทิง้ลงในแพและเข็นออกไป
ทิง้นอกโรงพธิ)ี ตกกลางคนืยงัมพีธิตีออีกเล็กนอย ไดแก การเล้ียง
เมยีนอย ซึง่หลังจากภาคกลางวันไดฟอนและเล้ียงเมยีหลวงแลว
ตกกลางคนื จะมกีารเล้ียงเมยีนอยเนือ่งจากเปนเมยีนอยจงึตอง
ฟอนและเล้ียงในเวลามดืค่าํ แตพธิชีวงนีเ้ปนพธิส้ัีนๆ เทานัน้ จาก
นัน้จงึเปนอันเสร็จพธิี

ขอสังเกตประการหนึง่คอื ผูอํานวยการพธิจีะทาํหนาที่
กาํกบัข้ันตอนเทานัน้ ไมไดเปนมาทรง มหีนาทีค่อยจดัเคร่ืองแตง
กาย เคร่ืองเซน (ขันบชูา) และกํากบัข้ันตอนใหลูกหลานหรือผู
ฟอนแตละชดุฟอน เปนผูส่ือใหผีบรรพบรุุษมาเขารางผูอ่ืนเทานัน้
มไิดใหผีเขารางตนเอง

ทานไดอานมาถงึตรงนีแ้ลว คงพอจะทราบถงึทีม่าทีไ่ป
ของการฟอนผีเมง็เมอืงเหนือกนัพอสมควรแลว ซึ่งพิธกีรรมดงั
กลาวขางตนนี ้มรีากเหงาอันเดยีวกนักบัมอญทางภาคกลางของ
ไทย และชาวมอญในเมอืงมอญ (ประเทศพมา) อาจจะผิดเพีย้น
กนับาง เปนไปตามสภาพแวดลอมของแตละทองถิน่ ไมวาจะเปน

ประเพณกีารเล้ียงผี รําผีมอญ หรือแมกระทัง่ความเชือ่เร่ือง “เตา”
ขอปฏิบตัแิละขอหามในการนบัถอืผี เปนตน

ประเพณกีารรําผีมอญ
ประเพณรํีาผีมอญ เปนประเพณรํีาผีของชาวมอญ จะ

ทาํพธิเีมือ่มกีารเจบ็ไขข้ึนในครอบครัวเปนเวลานาน รักษาอยางไร
กไ็มทเุลา การเจบ็ไขเปนเวลานานนีเ้ชือ่กนัวาเปนเพราะทาํส่ิงหนึง่
ส่ิงใดไมเปนทีพ่อใจของผีบรรพบรุุษ เปนการผิดผีหรือบางคร้ังมี
คนในครอบครัวสูญหายไรรองรอย เมือ่ใหโตง (เจาพธิรํีาผี) เส่ียง
ทายแลวผลเส่ียงทายระบใุหตองจดัพิธรํีาผี หรือแมแตบนบาน
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่เอาไว เมือ่สําเร็จกจ็ะตองมพีธิรํีาผีมอญตอบแทน
หรือเพือ่ขอขมา

การรําผีมกักระทํากนัในเดอืนคูในชวงฤดแูลง ประมาณ
ตัง้แตเดอืน ๔ ถงึเดอืน ๖ ไมทํากนัในวันพระ และการรําผีตอง
บอกกลาวญาตทิกุคนทีน่บัถอืผีเดยีวกนัทัง้หมดถามาไมครบจะ
ถอืวาการรําผีคร้ังนัน้ๆ ไมขาด หรือไมสะอาด จากนัน้จงึเตรียม
ขาวของและปลูกโรงพธิ ี(เร่ิงกะนา) ข้ึนภายในบริเวณบานของตน

โรงพิธนีัน้มขีอกําหนดแตกตางกนัในแตละตระกลู แต
โดยรวมแลว โรงพธิปีลูกข้ึนอยางงายๆ ดวยเสา ๖ ตน มพีาไลดาน
ขางสําหรับวงปพาทยมอญและผูรวมพธิ ีมงุหลังคาดวยจาก หนั
หนาไปทางทิศตะวันตก ดานหลังของโรงพิธีทําหิ้ งยาวสูง
ประมาณราวนม สําหรับวางเคร่ืองเซนและอุปกรณรําผี สวน

รําผีมอญ (บางกระด่ี กรุงเทพฯ)
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กลางของโรงพิธยีกพืสู้งประมาณ ๑ คืบ เสาทั้ง ๔ ตน ผูกผา
ประดบัไว บนเพดานโรงพธิเีหนอืทีย่กพืน้ข้ึนไปขึงผา ประดบัดอก
ไมรอบๆ จําลองการจดังานศพมอญ (จอ็งแหนะฮ) หอยผายาว
ลงมาจากบนเพดานของโรงพธิ ี(หยาดฮะลัว แปลวาผาสําหรับ
จบัยดึหรือชวยพยงุตวั) ใชในการเร่ิมและจบในการรําแตละชดุ

เคร่ืองเซน จดัเปนชดุตามจํานวนสมาชกิในตระกลู บาง
คร้ังใชถงึ ๕๐ ชดุ บรรจใุนกะละมงั ภายในกะละมงั ประกอบดวย
กลวย ออย มะพราวออน มะพราวแหง ขนมแปงทอด ขนมตม
แดงตมขาว ขนมเล็บมอืนาง แปงปนทอดรูปสรอย แหวน กาํไลมอื
กําไลเทา ปลายาง ไกตม เตา เหลาขาว หมากพลู (เคร่ืองเซนแต
ละชดุเมือ่ใชรําแลวจะยกใหผูรําชดุนัน้ๆ ไป) นอกจากกะละมงั
เคร่ืองเซนแลวยงัประกอบดวยเคร่ืองใชในพธิ ีไดแก สายสิญจน
น้ําอบ ขมิน้ กระจก หวี แปง ผัดหนา ขันครู พานดอกไมธปูเทยีน
เชีย่นหมาก เปนตน

อุปกรณประกอบในการรําผีทกุชดุ ไดแก ใบสันพรามอญ
ดาบ แหลน กระสวยทอผา ในการรําผีตองแตงชดุมอญเทานัน้
ไดแก ผานุง ผาสไบ ผาโพกหวั ดอกไมทดัห ูและกระแจะแปง

ดานหนาของโรงพิธปีกตนหงอนไกหรือตนหวา ๑ ตน
โคนตนวางหมอดนิเผาใสน้าํ ๓ ใบ ถดัออกไปปกเสาไมสูง  ปลาย
เสาทําคลายหุนไลกา สวมเส้ือแขนยาว และสวมงอบ

วงปพาทยมอญนัน้สําคญัมาก ตองบรรเลงทกุข้ันตอน
ตลอดทัง้วัน โดยมากวงปพาทยและโตงมกัจะมาดวยกนั หรือไม

กม็กัออกงานดวยกนัประจาํ กลาวคอืตองรูข้ันตอนพธิกีรรมอยาง ดี
เพราะตองรับสงเพลงใหสัมพนัธกบัทารํา

โตงมทีัง้หญงิและชาย แตโดยมากจะเปนหญงิ มกัจะสืบ
ทอดหนาทีน่ีก้นัภายในตระกลู หรือผูสนใจใกลชดิ ส่ิงตางๆ ทีก่ลาว
มานี้ โตงจะเปนผูที่ส่ังการจัดแจงใหเปนไปตามข้ันตอนตางๆ
อยางละเอียด ตัง้แตการปลูกโรงพธิ ีการเตรียมของประกอบพธิี
เชน ขนมผี อาหารคาวหวาน ผานุงผาหม เปนตน โดยจดัเตรียมข้ึน
ในวันสุกดบิ  การรําผีจะเร่ิมแตเชามดืถดัมา รุงเชาตองกอไฟดวย
เตาสามเสา ตัง้หมอดนิ เปนหมอขาวหมอแกงขางๆ โรงพธิ ีจะตอง
คอยดไูฟไมใหมอดดบัจนเสร็จพธิี

ข้ันตอนในพธิรํีาผีมอญในวันที ่๒ เร่ิมจากการเชญิตนผี
เขาสูโรงพธิ ีในการเชญิตนผีและการรําผีในแตละชดุนัน้ โตงจะ
เปนคนกํากบัใหแตงตัว จดัเคร่ืองเซน และอุปกรณประกอบการ
รําตามข้ันตอน

การแตงกาย หากเปนตนผีซึง่เปนรางทรงพอปู (ปาโนก)
ตองนุงผาแดง ผาขาวมาคาดเอว สวมเส้ือมอญ ผาโพกหวั ผาแดง
พาดไหล ทดัดอกไม กระแจะแปง สวนลูกหลานนุงโสรง หรือผาถงุ
ผาสไบคลองคอ นัง่พบัเพยีบ จุดธปูเทยีน พรมน้ําอบเสาผี  จาก
นัน้พอปูจะโปรยขาวตอกดอกไม ใหน้าํอบลูกหลาน ทํานายเร่ือง
การทาํมาหากนิในฤดกูาลหนา หากกรณเีกดิการผิดผี คนในบาน
เจบ็ปวย ลูกหลานกจ็ะกราบขอขมาและขอพรจากปาโนก

ทกุคนทีจ่ะรําแตละชดุ ตองเขาไปแตงตวับนปะรําในโรง
พธิ ี ในทุกชุดของการรําผี ผูรําจะตองใชเคร่ืองเซน ๑ กะละมงั
เหลา รําพรอมอุปกรณทัง้ ๔ ชนดิ ไดแก ตนสันพรามอญ (ขาไก
ดํา) ดาบ กระสวยทอผา และเหลาอยางละคู การรําผีแตละชดุ
จะมทีารําและเพลงเฉพาะ เมือ่ปาโนกลงโรงพธิแีลว จะทาํพธิใีน
โรงพธิไีปตลอดทัง้วันตามข้ันตอนดงันี ้รําสามถาด หรือรําถวาย
มอื (ถวายผีและขอขมาเจาที ่ซึง่ในการประกอบพธิขีองมอญถอื
เปนข้ันตอนสําคญั เชน ยกฉัตรเจดยี ยกศพลงเมรุ)

พธิรํีาผีมอญ เร่ิมดวยโตงรําบทแกบน รําจากปะรําดาน
ในวนรอบตนหงอนไกหรือตนหวา รําสามถาด รําพรอมอุปกรณ

 ปาโนก (พอปู) ลงโรงพิธี (บางกระด่ี กรุงเทพฯ)

ปะรําพิธี (เร่ิงกะนา) รําผีมอญ (บางกระด่ี กรุงเทพฯ)



เสียงรามัญ                            ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑๔ มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๑

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

24
ทัง้ ๔ ชนดิ ตามดวยการฟนตนกลวย (เปนการทาํพธิศีพ มกีาร
อาบน้ําศพ แลวตดัตนกลวยออกเปนทอน) อาบน้าํตนผี (จําลอง
ข้ันตอนการโกนจุกและอาบน้ําใหตนผี ) บวชเณร บิณฑบาต
(จาํลองข้ันตอนการบวชเณร พายเรือออกบณิฑบาต คนในพธิจีะ
ใสบาต) กาขโมยปลายาง ฝร่ังกินปลา ฝร่ังสองกลอง ลูกสะใภ
ปาโนกรักษาโรค เทยีนเส่ียงทาย กนิปลายาง (จาํลองข้ันตอนการ
กนิปลายางของเมยีนอย ซึง่ตองแอบกนิ กินตอนมดืๆ ไมใหเมยี
หลวงเหน็) เมือ่จบการรําชดุกนิปลายางแลวจงึจะสามารถพกักนิ
ขาวกลางวันได ซึง่การรําผีในชวงเชาเปนแบบพธิกีาร ตอเมือ่ชวง
บายจงึคลายลงไมเปนทางการ มกีารเลนสนกุสนาน โตงและตนผี
ตองกนิขาวในโรงพธิเีทานัน้ เสร็จแลวจงึทาํพธิตีอในชวงบาย

เร่ิมดวย ไหวผีประจาํโรงพธิ ี(ประจาํตวัโตง) หนุมจบีสาว
สงขันหมาก ชนไก สามสาว เกบ็ฝาย เลนสะบา คลองชาง รํารวม
ญาต ิ(หรือผีตะครุบ) ผีบาน รําถวายมอื ทุมมะพราว เปนชดุรํา
สุดทาย โตงรําถวายมอื เสร็จแลวหกัทาํลายอุปกรณทัง้หมดใสแพ
ตนกลวยพรอมดอกไม และเศษอาหาร นํามะพราวแก (ปอก
เปลือก) ออกรําคลึงไปมาเปนจงัหวะ ทุมลงบนพืน้ใหแตก เปน
การเส่ียงทายเร่ืองในอนาคต แลวเกบ็เศษทัง้หมดใสแพ ใชไมดนั
หรือเข็นออกนอกโรงพธิ ีควํ่าหมอขาวหมอแกงขางในโรงพธิ ีลม
ตนหวา เอาเสาหุนไลกาลง จากนัน้จงึเปดดเูทยีนเส่ียงทาย ดวูา
ครอบครัวสงบสุข ทํามาหากนิข้ึนหรือไมอยางไร

การรําผีจะจบลงดวยการรวบรวมเอาเศษอาหาร และ
ขาวของเคร่ืองใชในพธิเีทรวมกนัลงแพตนกลวยไปลอยน้ํา เปน
การทิง้เสนียดจันไร บางคร้ังการรําผีอาจใชเวลาจนมดืหรือดึก
แลวแตจาํนวนสมาชกิในตระกลู และผีเขามากและนานเพยีงใด
จากนัน้คนในตระกลูตองชวยกันร้ือโรงพธิใีหเสร็จภายในวันนัน้
เสร็จแลวตองนําชิน้สวนทัง้หมดของโรงพิธทีิง้น้ําใหหมด แตใน
ปจจบุนัมกีาร อนโุลมขออนญุาตผีใหนาํไปมอบแกคนยากคนจน
หรือเกบ็ไวใชเองได

สุดทายผมอยากบอกทานผูอานวา ประเพณฟีอนผีเมง็
ทางเหนอื การรําผี และการเล้ียงผีของมอญภาคกลางไดลดนอย
ลงทกุขณะ เพราะความเชือ่เร่ืองผีถกูทาทายจากวิทยาศาสตร ตอ
สูกับความคิดของคนและความเจริญทางวัตถทุีห่ล่ังไหลเขามา
ทําใหผูทีไ่มเขาใจ “ผี” มองเปนเร่ืองงมงาย หากแททีจ่ริงแลว “ผี”
คือเคร่ืองมือควบคุมสังคม รักษาขนบและวัฒนธรรมใหคงอยู
เมือ่ลูกหลานมอญหนัหลังใหผี  คดิวาธรุะไมใช คอยปดแขงปดขา
กนั เอาดใีสตวัเอาชัว่ใหคนอ่ืน ผีกอ็ยูดวยไมไหว (ทัง้ทีผี่มอญ คอืปู
ยาตายายของเราเอง ไมใชผีตนกลวยผีจอมปลวกทีไ่หน) ความ
งามทีแ่ทรกอยูในความเชือ่เร่ืองผีจงึหมดไปจากวิถชีวิีต

จงึเห็นไดวาประเพณดีงักลาวขางตน เปนความเชือ่
ท่ีมนัียยะทางวฒันธรรม มกีารสบืทอดจากรุนสูรุนมาเปน
เวลาชานาน อันแสดงใหเห็นถึงอัตลกัษณความเปนมอญ
ควรแลวหรือท่ีลกูหลานมอญจะทอดท้ิงไมใยดผีีมอญ

..... สวัสด ี.....

บรรณานุกรม

สดใส หงษทอง เปนผู ให สัมภาษณ . ปริญญา กุลปราการ เปนผู
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ชูรัตน  ชัยมงคล. (กุมภาพันธ,๒๕๒๗). ฟอนผีมดผีเม็ง. ใน ศิลป
วัฒนธรรม. ฉบับท่ี ๒ ปท่ี ๕.

องค บรรจุน. (๒๕๕๐). รําผีมอญสมุทรสาคร. (ออนไลน). แหลงท่ีมา:
http://www.monstudies.com/ show_content.php?topic_id=33&main_menu_
id=8. วันท่ีสืบคน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑.

ชมรมเยาวชนมอญกรงุเทพ. (๒๕๔๘). ส้ินแผนดนิแตไมส้ินชาตมิอญ.
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เสียงรามัญ. ๓(๑).

การเลนเขาผีมักเลนกันในชวงเทศกาลสงกรานต  เพือ่ความสนุกสนาน
ผอนคลายจากฤดูกาลทํานา การเลนผีตางๆ ได แก ผีกะลา ผีสุม
ผีกระดง แปะจังเจีย และผีลิง เปนตน

http://www.monstudies.com/
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ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
งานพระราชทานเพลิงศพ
พระธรรมเมธาภรณ 
อดตีเจาคณะจังหวดัปทุมธานี
กองบรรณาธิการ

 ระธรรมเมธาภรณ (สนทิ สุภาจาโร) เจาคณะจังหวัด
ปทุมธานี (ธรรมยุต) และเจาอาวาสวัดจันทนกะพอ ถึงแก
มรณภาพเมือ่วันที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๔๙ และไดมกีารจดังานพระ
ราชทางเพลิงศพ ณ วัดจันทนกะพอ อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทมุธาน ี ระหวางวันที ่๑๓ – ๑๖ มนีาคม ๒๕๕๑ ทีผ่านมา โดย
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็แทนพระองคในการพระราชทานเพลิงในวันท ี่ ๑๕ มนีาคม
๒๕๕๑

งานพระราชทานเพลิงศพในคร้ังนี้ไดมีการจัดพิธีแบบ
มอญ มกีารสรางเมรุปราสาทแบบมอญข้ึนอยางวิจติร โดยชางที่
มาจากเมืองมอญ พิธีการเผาก็ดําเนินตามแบบการเผาพระ
ผูใหญของมอญ กลาวคอื มกีารนําศพวางไวในเปลทีผู่กหอยลง
มาจากเพดานเมรุปราสาท และจดุไฟเผาบนสังขารนัน้ ขณะที่
ทีม่กีารไกวเปลไปดวย การไกวเปลนี้นาจะมาจากความเชือ่ใน
เร่ืองการเหกลอมเพือ่ใหผูทีอ่ยูในเปลหลับอยางสุขสงบ

สวนในคนืวันที ่๑๔ มนีาคม วันกอนงานพระราชทาน
เพลิงศพนัน้ นอกจากจะมกีารสวดพระอภิธรรมมอญแลว ยงัมี
การแสดงของเดก็ๆ มอญจากอําเภอสังขละบรีุ จงัหวัดกาญจนบรุ ี
รวมทัง้พีน่องมอญจากสังขละบรีุก ็ไดมาประกอบพธิแียงศพตาม
คตมิอญอีกดวย กลาวไดวา การจดังานตามแบบมอญในคร้ังนี ้ได 
ใหประสบการณทีม่คีายิง่แกผูทีไ่ปรวมงาน

และในงานนี ้ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ ไดมสีวนรวม
ในการออกโรงทานรวมกบัพีน่องมอญจากชมุชนตางๆ ในวันพระ
ราชทานเพลิง ซึ่งเปนวันที่พี่นองมอญจํานวนมากจากจังหวัด
ตางๆ ไดเดนิทางมารวมงานอยางอุนหนาฝาคัง่
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ลิงกับเต า

 งกับเตาเปนเพื่อนกัน วันหนึ่งทั้งสองไดเขาไปในปา
และเมือ่มาถงึตนมะเดือ่ตนหนึง่ ลิงกพ็ดูวา

 “ขอข้ึนไปกนิมะเดือ่สักหนอยเถอะ”
พดูแลวกป็นตนมะเดือ่ข้ึนไป  สวนเตาข้ึนไมไดกค็อยอยู

โคนตน  ขณะทีลิ่งกนิอยูนัน้  เตากพ็ดูข้ึนวา
“เพือ่นเอย  ขอใหฉันกนิสักลูกเถอะ”
“แกมแีขนขา” ลิงพดูข้ึน “ทาํไมไมข้ึนมากนิเอง ฉันยงัตอง

ปนข้ึนมา ฉันไมใหแกกนิหรอก”
เตาหวิจงึผละออกจากตนมะเดือ่ เดนิไปเร่ือยๆ   จนถงึ

ตนจะลอน (ตนจนัทนทีม่กีล่ินหอม) กขุ็ดคุยแทะรากตนจนัทนมา
กนิเปนอาหาร  เมือ่ไดกนิจนพอใจแลวกเ็ดนิตอไป ขณะนัน้มชีาย
คนหนึ่งออกมาจากหมูบานไดแลเห็นเตาเขา เขาจึงรองอุทาน
ออกมาวา

“ดจีริง ฉันจะจบัเตาไปกนิ ฉันจะแกงเมือ่ถงึบานแลว”
พดูเชนนัน้แลวเขากจ็บัเตาไป แตเตาไดพดูข้ึนวา

“อยาเพิ่งฆาฉันเลย” ขอใหฉันไดระบายกล่ินกอนเถิด
แลวทานจะกนิฉันกแ็ลวแตใจ”

เตาพดูแลวกร็ะบายกล่ินออกมา และเนือ่งจากไดกนิไม
จนัทร ซึง่มกีล่ินหอมเขาไป กล่ินทีอ่อกมาจงึหอมฟุงไปทัง้หมูบาน
พวกชาวบานไดกล่ินหอมเชนนัน้ กพ็ากนัออกมาดแูลวบอกวา

“อยากนิเตาตวันีเ้ลย เอายางสนมาทา ใหทัว่ตวัแลวเอา
ทองปด แลวปลอยเขาไปใหพนหมูบาน”

พวกชาวบานทําตามคําแนะนํา และปลอยเตาไป
เตาเมือ่รอดพนจากความตาย และทีต่วัมทีองปดเหลือง

อรามเชนนัน้แลว กค็ลานไปยงัตนมะเดือ่ ซึง่ลิงยงัคงกนิลูกมะเดือ่
อยู เตาจงึรองเรียกข้ึนวา

“เพือ่นเอย แกยงัไมอ่ิมอีกหรือ แบงใหฉันสักคร่ึงลูกเถอะ
นา”

“ไมละฉันไมให” ลิงพดู
“โธ ไมใหมาก สักนดิกย็งัด ีใหแลวใชจะหมดกห็าไม  แต

เอาเถอะ เมือ่ไมใหกไ็มเปนไร เชญิมองลงมาดฉัูนสักหนอยเปนไร”
ลิงมองดเูตาอยางเสียไมได แตแลวกต็องอุทานวา
“เจาเพือ่นยาก นีแ่กไปทาํอยางนีม้าจากทีไ่หนกนันะ”
“ฉันหวิมาก ฉันขอแกกนิ แกกไ็มยอมใหฉันกนิ ฉันจงึตอง

ไปขโมยปลาเนาๆ ทีอ่ยูในเคร่ืองดกัปลามากนิ พอกนิปลาเหลา
นีไ้ปแลว ฉันกเ็ขาไปในหมูบานแลวระบายกล่ินออกมา พวกชาว
บานยนิดกีนัใหญ พากนัเอายางสนมาทาแลวเอาทองมาปดให
ฉันจงึกลับมาดวยลักษณะนีแ้หละเพือ่น”

“เขามานีซ่เิพือ่นยาก” ลิงพดูข้ึน “ฉันจะเกบ็มะเดือ่ใหแก
มากๆ เทาทีแ่กจะพอใจ บอกทีท่ีแ่กไปพบปลาใหฉันหนอยซ”ิ

“กนิปลาเนาเทานัน้นะ” เตาบอก  “แลวเขาไปในหมูบาน
ทําตามทีฉั่นทํา พวกชาวบานจะไดเอายางสนทาตวัแลวเอาทอง
ปดเหมอืนอยางทีเ่ขาทาํกะฉันนี”่

ลิงเชือ่ตามถอยคําของเตา ลิงไดไปกนิปลาเนา แลวเขา
ไปในหมูบาน ระบายกล่ินตามคาํแนะนาํของเตา และไมเพยีงแต
มกีล่ินเทานัน้ ทัง้หมูบานกเ็หมน็ตลบไปหมด พวกชาวบานจงึพา
กนัไลจบัลิง และหลังจากทีท่บุตคีนละนดิละหนอยแลว กจ็ดัแจง
ปดทองให แตทวาปดทองใหเพยีงขนาดหวัเหาเทานัน้เอง
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วันชาติมอญ: สิ้นแผนดนิแตไมสิ้นชาติ

 นชาตมิอญ” tCYek.njgkUmnj ในเมอืงมอญประเทศ
พมา ไดผานพนไปอยางยิง่ใหญ ซึง่เปนงานวันชาตมิอญคร้ังที ่๖๑
ในปนี้ทางพรรคมอญใหมไดจัดงานที่บานบอญี่ปุน (ปลางจะ
ปาน) บานเจดยีสามองค เขตรัฐมอญ ประเทศพมา เมือ่วันที ่๒๒
กมุภาพนัธ ๒๕๕๑ ทีผ่านมา โดยมพีีน่องมอญทัว่ทกุมมุโลก จาก
ยโุรป แถบเอเชยี รวมถงึมอญจากเมอืงไทย ไดเดนิทางมารวมงาน
กันอยางอุนหนาฝาคั่ง และรวมไปถงึในสวนของแขกที่ไมไดรับ
เชญิอีกจาํนวนมาก มทีัง้หนวยขาวกรองพมา และหนวยขาวกรอง
บางระจนัของไทยกไ็ปรวมสังเกตการณดวย มทีัง้ทีเ่ปดเผยและไม
เปดเผย โดยพยายามทาํตวักลมกลืน หลายคนปลอมตวัเปนชาว
บาน แตงชุดมอญ สวมโสรงแดงเส้ือลายตาราง (แตฝมือการ
ปลอมตวัออนหดัมาก เหมอืนพวก กอ.รมน. ทีใ่สชดุเดก็ปมไปรวม
งานวันรําลึกชนชาตมิอญทีวั่ดศริิมงคล สมทุรสาคร)

งานวันชาตมิอญในปนีไ้ดจดังานอยางยิง่ใหญ มพีีน่อง
ประชาชนมารวมงานหลายพนัคน ชวงเชาของวันที ่๒๒ ทางกอง
ทพัมอญไดมกีารแสดงสวนสนามกองทหารเกยีรตยิศ มทีัง้ทหาร
หญงิและชายหลายรอยคน ในสวนของแกนนาํพรรค มอียูดวยกนั
หลายทาน กรรมการพรรคนาํโดย นายชนัทอ็จ รองเลขาธกิาร
พรรค นายอองทอ โมน (นายอําเภอบอญีปุ่น) นายประซาน (รอง
นายอําเภอบอญีปุ่น) นายอายรอต (รองนายอําเภอบอญีปุ่น) และ

ฝายทหารนําโดย พ.อ.กาวร็อต พ.อ.โกวตา และ ร.อ. โมนทราย
(หวัหนาชดุประสานงานอําเภอเจดยีสามองค  สวนประชาชนทีม่า
รวมงาน  ทกุคนตางแสดงออกในความเปนชนชาตมิอญ โดยการ
สวมชดุประจาํชาต ิทัว่บริเวณหมูบานประดบัธงชาตมิอญอยูหนา
บานทกุหลังเรือน กระทัง่ตามรถยนต และมอเตอรไซคทกุคนั ที่
พรอมใจกนัประดบัธงชาต ิ ผูเขียนสัมผัสไดถงึความสุขของพีน่อง
มอญในวันนัน้ไดเปนอยางด ีใบหนาทกุคนมรีอยยิม้ ตืน่เตนและ
ปลาบปล้ืมใจ ทุกคนตางมีความภาคภูมิใจในความเปนมอญ
อยางเต็มเปยม ไมวาผูเขียนจะเดินไปทางไหนก็ไดยินไดเห็น
หลายคนตะโกนรองเพลงชาติดวยเสียงอันดัง รองซ้ําไปซ้ํามา
อยางไมรูจกัเหน็ดเหนือ่ย มทีัง้ผูเฒาผูแก เด็ก และคนหนุมสาว
บางคนตองเดินทางมาจากเมืองอ่ืนดวยความยากลําบาก
ระหวางการเดนิทางตองผานดานทหารพมาเปนจํานวนมาก ที่
คอยตั้งดานสกัดจับกุมคุมขังรีดไถทรัพยสินเงินทองอยางไมมี
เหตผุล บางคนตองหลีกเล่ียงทหารพมาโดยการเดนิเทามาตาม
ลําธาร ตามเสนทางทรุกนัดารดวยความยากลําบาก  บางคนได
รับบาดเจบ็ หลายคนตดิเชือ้มาลาเรีย แตทกุคนกม็ุงมัน่ทีจ่ะมา

เคยมคีนที่ไมมเีลือดเนื้อมอญผูหนึ่ง (พดูไทยชดัมาก)
ซึง่ผมไมขอเอยนาม ไดพดูกบัผูเขียนประโยคหนึง่วา “ถามนัตอง
เดนิทางกันมาลําบากลําบนมากมายขนาดนัน้แลว พวกมนัจะ
ดิน้รนกระเสือกกระสนมากนัทาํไมใหมากมายขนาดนีว้ะ” ผูเขียน
กอ็ยากรูเหมอืนกนัวาผูพดูมเีจตนาพูดดวยความเหน็อกเหน็ใจ
หรือพดูออกมาโดยไมไดผานรอยหยกัของสมองบางเลยหรือ จงึ
ไดคดิและพดูแบบนัน้ หรืออาจเปนเพราะวาเปนคนทีเ่พยีบพรอม
สมบรูณมชีาตมิแีผนดนิ (ซึง่คงไมรูคณุคานกั) อยูแลว จงึไมมจีติ
วิญญาณความรูสึกนกึคดิ ไมรูซึง้ถงึความรูสึกของคนทีไ่มมรัีฐ คํา
วา “ชาต”ิ มนัจงึมคีวามหมายทีย่ิง่ใหญสําหรับคนมอญ

พีน่องบางคนเมือ่เดนิทางมาถงึบริเวณสถานทีจ่ัดงาน
พอไดเหน็บรรยากาศ สัมผัสรับรูพลังแหงความรักทีม่ใีหกนัดวย
พลังสามคัค ีเนือ่งจากเปนการจดังานของคน เชือ้ชาตมิอญรอย
เปอรเซน็ ไมมทีหารพมาทีเ่ขามาแทรกแซงหรือกล่ันแกลงรังแกให
ตองเจบ็แคนได บางคนถงึกบักล้ันน้าํตาเอาไวไมอยู ถงึกบัปลอย
โฮ รองไหออกมาอยางไมอายใคร ซึง่มใีหเหน็ไมนอย ทกุคนแสดง
ความรักความหวงใยตอกนั พดูคยุปรับทกุข และแสดงความเหน็
อกเหน็ใจซึง่กนัและกนัดวยความจริงใจ

“วั
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ในปนีท้านประธานพรรคมอญใหม พล.อ.ทอโมน ไดมี
คําแถลงการณตอประชาชนคนมอญ มีประเด็นหลักใน
เร่ืองทีรั่ฐบาลทหารพมากําลังรางรัฐธรรมนญู ที่รางโดยรัฐบาล
เผด็จการทหารพมาแตฝายเดียว โดยไมผานความคิดเหน็ของ
ประชาชน ซึง่รัฐธรรมนญูฉบบัดงักลาวจะรางเสร็จภายในเดอืน
พฤษภาคมนี ้และจะมกีารเลือกตัง้ภายในป ๒๕๕๓ หรืออีก ๒
ปขางหนา พล.อ.ทอโมน กลาววามนัเปนรัฐธรรมนญูไมถกูตอง
ตามระบอบประชาธปิไตย และขอวิงวอนอยาใหพีน่องประชาชน
ลงประชามตรัิบรางรัฐธรรมนญูฉบบันีเ้ปนอันขาด หลังกลาวคํา
แถลงการณจบ พีน่องมอญทัง้หมดตางพรอมใจกนัรองเพลงชาติ
ดงักกึกองไปทัว่บริเวณงาน (อาจทัว่ทัง้รัฐมอญ) บางทคีนมอญที่
ยงัหลับอยู หรือที่ยงัไมไดทําอะไรเพือ่ชาติมอญและผีบรรพชน
มอญ บางททีานเหลานัน้จะไดรับรูรวมกนัวา พวกเขาจะรวมกนั
ตอสูเพือ่เอาแผนดนิทีส้ิ่นไปคนืกลับมา

กจิกรรมในภาคกลางคนื เปนการประกวดสาวงาม  งาน
นีม้ผูีเขาประกวดถงึ ๒๕ คน นบัเปนกจิกรรมทีส่รางความสุขและ
รอยยิม้ของผูชมไดไมนอย และผูทีค่วารางวัลชนะเลิศเปนสาวสวย
จากหมูบานในอําเภอเจดยีสามองคนีเ่อง และตองยอมรับวาสวย
สมตาํแหนงจริงๆ ขอยนืยนัโดยไมมขีอโตแยง เพราะผูเขียนยนืลุน
เกาะตดิขอบเวท ีชนดิลืมอายสายตาคนขางหลังเลยทเีดยีว

เชารุงข้ึนกถ็งึเวลาตองจากกนั เกบ็เอาไวแตความทรงจํา
ทีป่หนึง่จะมเีพยีงหนึง่วัน ทีไ่ดพดูในเร่ืองทีอ่ยากพดู ไดรองไหทัง้
ทีม่คีวามสุข บนแผนดนิเอกราชสมมตุปิละวัน ไดรวมกนัรองเพลง
ชาตใิตรมธงแดง แหงนมองดหูงสทองปลิวไสวบนฟาคราม แมวา
มนัยงัไปไมถงึไหนเลยกต็าม.... สวสัด.ี..

***ถาจะทําตองทําใหได    ถาจะไปตองไปใหถึง
ถาจะเอาตองควาใหได**** (พระเจาราชาธริาช)

เล้ียงลูกใหมีสํานึกรัก
ความเปนมอญ

 นทีจ่ริงแลวผูเขียนเองก็มเีพือ่นสนิททีม่เีชื้อสายมอญ
อยูหลายคน บางคนนัน้กค็บกนันานหลายป เคยกนินอนดวยกนั
กห็ลายหน แตกเ็พิง่มารูวาเพือ่นคนนีม้เีชือ้มอญกเ็มือ่ผูเขียนพดูถงึ
เร่ืองมอญใหฟงบอยๆ ในระยะหลังนีเ่อง เธอบอกวาบานเดมิของ
พออยูสามโคก และพอเปนลูกชายคนโต ทกุวันนีท้ีบ่านกย็งัมหีอง
ทีไ่วหมอผี แตนอกจากการมหีมอผีในบานแลว ทีบ่านกไ็มเคยทํา
อะไรทีแ่สดงใหเห็นถึงความเปนมอญอีกเลย  ซึง่ผูเขียนกไ็ดรับ
ทราบเร่ืองราวคลายๆ แบบนีท้ีเ่กดิข้ึนทัง้กบักลุมชาติพนัธุมอญ
และกลุมชาตพินัธุอ่ืนๆ จงึไดมายอนดคูนอ่ืนๆ ทีม่สํีานกึรักความ
เปนมอญและกย็อนมาดตูวัผูเขียนเองดวย เพราะตวัเองกม็สํีานกึ
รักความเปนเยา (เมีย่น) ของแม ตัง้แตอยูชัน้อนบุาล ซึง่จริงๆ แลว
ชาวเขานัน้นาจะโดนกดทบัในสังคมไทยมากกวามอญเสียอีก

ในที่สุดก็พบวาคนที่มีจิตสํานึกรักความเปนกลุมชาติ
พนัธุของตนนัน้ จะตองไดรับการกลอมเกลาทางสังคมมาอีกแนว
หนึง่ ซึง่ถาหากเรารูวิธกีจ็ะทาํใหเดก็รุนใหมไดมสํีานกึความเปน
มอญ (หรือแมแตกลุมชาตพินัธุอ่ืนๆ กน็าจะใชวิธนีีไ้ดดวย) เสียง
บนทีว่า “เดก็สมยัใหมนีม่นัไมมสํีานกึความเปนมอญแลว” จะได
เบาบางลง และตอไปนีก้ค็อืขอเสนอแนะเบือ้งตนจากการสังเกต
และจากประสบการณผูเขียน

ทุกอยางเร่ิมตนจากครอบครัว
พอแมควรทาํใหลูกรับรูแตแรกวา บานตนเปนมอญ และ

รูสึกวาการเปนมอญไมไดเปนส่ิงที่นาปกปด อาจไมตองถึงกับ
บอกลูกอยางเปนทางการวา “บานเราเปนมอญนะ” แตใหกระทํา
ตัวอยางเปนธรรมชาติ ใหลูกไดรับรูเองทีละนิดวาส่ิงนี้คือของ
มอญ เชนการพดูภาษามอญในบาน หรือวันไหนเหน็คณุยายมดั
ผมมวยหมสไบ กอ็าจจะอธบิายใหลูกฟงถงึเร่ืองการมดัผมมวย

อั
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หมสไบของมอญสักหนอยวา “สมยักอนผูหญงิมอญเราจะมดัผม
มวยกนั และตองมสีไบ จะขาดสไบไปไมได นีถ่าวันไหนหนแูตงชดุ
มอญ แมจะมวยผมสวยๆ ใหนะคะ” เปนตน

เร่ืองสถานภาพทางสังคมของครอบครัว และตวัเดก็เอง
กน็าจะเปนอีกปจจยัหนึง่ในการทาํใหเดก็ยอมรับความเปนมอญ
หรือความเปนกลุมชาตพินัธุ เร่ืองนีผู้เขียนยกมาจากการพดูคยุกบั
สาวนอยชาวมอญสังขละบุรีคนหนึ่งที่ภูมิใจในความเปนมอญ
สังขละของเธอมาก เธอบอกวา

“เราเปนมอญ แตเรากม็าไดขนาดนี้ คนในสังคมไทย
หลายๆ คนยงักาวมาไมไดเทาเราเลย”

ผูเขียนตคีวามวาเพราะเธอไดเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
เอกชนที่มชีื่อเสียง มบีาน มฐีานะความเปนอยูที่ด ีซึ่งกรณีนีก้็
คลายกบักรณขีองผูเขียนเอง ทีย่อมรับในความเปนชาวเขาของที่
บานไดอยางไมมปีมดอย เพราะตวัเองและพีน่องมคีวามทดัหนา
เทยีมตากบัเพือ่น ไดรับการศกึษาทีด่ ีมส่ิีงของทีเ่ดก็ควรจะมตีาม
ความเหมาะสม จงึเปนสวนหนึง่ทีท่าํใหไมรูสึกอายทีม่แีมเปนชาว
เขา ดงันัน้ผูเขียนคดิวาการพยายามทาํใหสถานภาพทางสังคม
ของทีบ่านอยูในระดบัทีด่แีละไดรับการยอมรับในสังคม กจ็ะมผีล
ตอการยอมรับความเปนมอญของเดก็เชนกนั

สอนใหรูลกูประวตัศิาสตร
ถาหากวาทีบ่านไมคอยจะไดพดูมอญ หรือปฏิบัตติาม

ธรรมเนยีมประเพณมีอญกนัแลว แถมยงัไมไดมฐีานะดพีอทีจ่ะ
ทําใหลูกมคีวามทัดหนาเทยีมตากบัเพื่อนๆ กไ็มตองวิตกกงัวล
เพราะวายงัมอีีกหลายวิธ ีและวิธทีีไ่ดผลกบัหลายๆ คนมาแลวคอื
“การสอนใหรูประวัตศิาสตร” นัน่เอง โดยเฉพาะชาวมอญนัน้ วิธนีี้
นาจะไดผลดกีวากลุมชาตพินัธุอ่ืน เนือ่งจากมอญเคยมคีวามโดด
เดนในประวัตศิาสตรอยางมากมากอน

ถาพอแมคนไหนไมถนดัประวัตศิาสตรมอญทีไ่กลไปถงึ
หงสาวด ีกอ็าจเลาประวัตศิาสตร “ไทย” นีแ่หละ แตกเ็นนในสวน
ทีม่มีอญมาเกีย่วของ มหีนงัสือหลายเลมทีจ่ะชวยได เชน “มอญ
ในเมอืงไทย” โดยสุภรณ โอเจริญ ซึง่จะเปนตวัอธบิายวาบรรพ
บรุุษมอญเขามาอยูในสยามไดอยางไร และตอนนีม้หีนงัสือ “หญงิ
มอญ อํานาจ และราชสํานกั” โดยองค บรรจนุ กําลังวางจําหนาย
ผูเขียนไมไดมเีจตนาจะโฆษณาหนงัสือ แตการอานหนงัสือวิชา
การทีไ่มหนานกั อานงาย และมภีาพประกอบเยอะเลมนี ้จะทาํให
รูวาชาวมอญมคีวามสําคญัตอกรุงรัตนโกสินทรเพยีงใด อยาง
นอยกจ็ะทําใหทราบวารัชกาลที ่๑ และรัชกาลที ่๒ กม็เีชือ้สาย
มอญ รวมทัง้นามสกลุดงัๆ หลายนามสกลุกม็ตีนตระกลูเปนมอญ

การรูประวัตศิาสตรจะทาํใหเดก็รูทีม่าของตน และผูเขียน
แนใจวา หากเดก็มอญไดรูประวัตศิาสตรของมอญแลว จะตอง
ภูมใิจมาก แมแตผูเขียนเองทีไ่มใชมอญ เมือ่มาอานบทคดัยอของ
บทความแตละชิน้ในงาน “ครบเคร่ืองเร่ืองมอญ” เพือ่นํามาจดั
กลุมหวัขอการสัมมนา ยงัรับรูถงึความยิง่ใหญและความสําคญั
ของมอญในอดตี แลวเด็กทีอ่ยูในครอบครัวมอญ เมือ่ไดมารับรู
ความยิง่ใหญของบรรพบรุุษตนแลว จะไมรักและมสํีานกึความ
เปนมอญเลยหรือ

พาลกูใหไปเห็นวฒันธรรมของชาวมอญ
และมารวมกจิกรรมกบัชาวมอญคนอ่ืนๆ
เพราะการมาเหน็ ไดยนิ สัมผัส วัฒนธรรมนัน้กเ็ปนการ

ทําใหเด็กรับรูถึงความเปนมอญ วัฒนธรรมในที่นี้หมายถึงทั้ง
ภาษา ประเพณ ีการแตงกาย และศลิปะการแสดง โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมดานศิลปะและการแสดงของมอญเองนั้นก็มีหลาก
หลาย เชือ่วานาจะมสัีกอันทีต่องกบั “จริต” ของเดก็บาง

วันทีม่กีารสัมมนา “ครบเคร่ืองเร่ืองมอญ” นัน้ มหีวัขอ
หนึ่งพูดถึงปพาทยมอญ และมีการเลนดนตรีประกอบการ
บรรยาย เมือ่ผูเขียนไดฟงปพาทยมอญทีเ่ลนในวันนัน้แลวกรู็สึกวา
มคีวามไพเราะมาก แมจะเปนยามบายอันสุดแสนจะเหนือ่ยและ
งวง แตเมือ่ไดฟงปพาทยมอญแลวกรู็สึกมชีวิีตชวีาข้ึนมาทนัท ีใน

เด็กกับแม และธงชาติมอญในมือ
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ตอนนัน้ผูเขียนคิดวานาภูมใิจแทนคนมอญทีบ่รรพบุรุษไดสราง
สรรคผลงานที่ดีเยี่ยมขนาดนี้ไว และดนตรีนั้นเปนการสราง
อารมณไดด ีผูเขียนคดิวาหากเดก็ๆ ไดมาฟงดนตรีมอญของตน
แลว ก็นาจะเกดิอารมณรวมในความเปนมอญไดงายข้ึน ดงัที่
ผูเขียนกเ็คยโดน “มนตรสะกดแหงดนตรีมอญ” มาแลว

นอกจากนีก้ารทีเ่ดก็ไดมารวมเปนแรงงานในการเตรียม
งานพิธแีบบมอญหรือแมเพยีงมาด ูมาเทีย่วงานเทศกาลตางๆ
ของมอญ กจ็ะทาํใหเดก็รูสึกวาตนเองไดมารวมงาน มสีวนรวมใน
งานหรือสังคมนัน้ๆ แมเดก็ๆ อาจจะสมาธส้ัิน มางานแลวรองกลับ
บาน หรือมาดไูดสักพกัแลวหลับไปกไ็มเปนไร อยางนอยการทีไ่ด
มารวมงานของชาวมอญบอยๆ เดก็กจ็ะซมึซบัไดมากข้ึนเร่ือยๆ

หากทราบวาลกูโดนทําโทษเพราะทําอะไรท่ี “เปนมอญ”
พอแมอยาน่ิงเฉย

ขอนี้สําคัญมาก เพราะเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการลงโทษ
และการเสริมแรง ซึง่เปนทฤษฎีพืน้ฐานทางจติวิทยา ผูเขียนเคย
อานเกีย่วกบัชวิีตวัยเดก็ของประธานชมรมเยาวชนมอญฯวา เมือ่
เขาโรงเรียนครูจะไมใหพดูมอญ และถาหากใครพดูมอญ คนนัน้
จะโดนต ีทําใหเขาเกลียดความเปนมอญ สําหรับเร่ืองนีผู้เขียน
บอกไดเลยวา ระหวางพอแม คณุครู และเพือ่นนัน้ เดก็จะเชือ่ฟง
และเกรงกลัว “คณุครู” มากทีสุ่ด ดงันัน้หากการขัดเกลาของคณุ
ครูไปคนละทางกบัพอแม กเ็ปนอันจบกนั การทีอุ่ตสาหสอนลูกให
เปนมอญนัน้กค็งจะตองเสียเปลา ในกรณนีีพ้อแมผูปกครองควร
ไปพบกบัครูเพือ่ทําความเขาใจวา ขออยาไดลงโทษเดก็ดวยเหตุ
ผลนี ้เพราะจะเปนการทาํใหเดก็รูสึกวาวัฒนธรรมแบบมอญ การ
พูดภาษามอญไมเปนที่ยอมรับในสังคม อยางไรก็ตามสมัยนี้
สถานการณเปล่ียนไป มีการพยายามฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น
มากข้ึน ในหลายโรงเรียนกม็กีารสอนภาษาถิน่ รวมทัง้สอนภาษา
มอญ ทําใหผูเขียนหวังวาเหตกุารณเชนนีค้งจะไมมแีลว

ผูเขียนคิดวา วิธีการเล้ียงเด็กใหมีสํานึกรักความเปน
มอญนัน้ กน็าจะมอีีก หากใครมขีอเสนอแนะกส็งมาแบงปนกนัได
ที่ jib_bp@yahoo.com แตหลังจากเขียนคอลัมนนี้เสร็จแลว
ผูเขียนจะลองยกวิธบีางอยางทีเ่สนอในนีไ้ปลองใชกบัเพือ่น “เชือ้
สายมอญ แตไมไดโดนเล้ียงใหเปนมอญ” ของผูเขียน ดสิูวาจะได
ผลไหม

แลววันหลังจะมาแจงผลนะคะ

ddu ikjqM.kemL.njmnj;Õcjeq· 2
ชี วิตแรงงานมอญในไทย ๒

 raoííí
alnjtuYkLÕcjet· gW·K[êpÐÕinjT½,$.kuEpRUddHjdduikj

qM.kemL.njmnjp:Y;Õcjeq·tuY alnj$·mà,SkjK[êRuihjercj$.
aSkjt·gHjkuEmiQh.YpuOt·pLnjr´ p:YkNpjet·gHjK[êpÐÕinjT½,lwj
suipjkuEmNihj|boqM.kemL.njmnj p:Y;Õcjeq·$·buJd,ducjpluJpl.j qP
ek.nj|bogLÕicjkuEdN.Y gLÕicjkuEtLpRUt·$·aYmikjgW·Skjlo$.
kuEvivpLnjr´

pRUmNihj|boqM.kemL.njt· d,ducjpluJpl.jgHj micjdM·cjhW·
puitjp:Yket.wjr mWYdN.YhW·eqcjmWYdN.Y lMÕhjmà,mNihj|bowutje;.tjtj
t·a.ekL.njkemL.njkuJ aewcjp:YmNihjzkutJv.tjkuJ d,sW·
qtiekW·ekW·r´ a.kLÕcjv,mWYDrjmà, led>wjtCYelwjd,efkjdM·cj
r dN.YlCÕEt·gHj zUduJp:YqCielwjd,efkjr´ aYmikjgW·loT½,kuE mWYpRUpLnj
gHj pRU$·/uinjrel.njkLÕcj/>piqN.·kuJelwj aYmicjkLÕcjlwjtuY
duEtCY$·\Kpjb.njdM·cjp:YgLmj}qÕih j́ zM.pjaKicjSpjsuipjmà, d,ducjquicjjdM·cj
v·cjpRUkÐÕEdHjtMitMikuJr´

el.njkLÕcj/>piqN.·et· p:Y;Õcjmh.z[.Y gtmukjB.
w>tjeK>kj qMtj|bomnjmWYtL d,ducjpluJ$.ek.nj|bobWYmgiD
ez.tj qMtj|bo$·ÆYkuEed·licjlwjqCilicjtuY m·cjdM·cjmWYsW·p:YqCi
tiukjgHjelwjmnjpuO fauitj×W·dM·cjmNihjkuEkLmj́  mWYtCYgHjek.njeq#ItL
qCilicjgHj T½êkLÕcjkuErYe;·lupjkLÕcjqCigHj SuEd,qMtj|bogHjtuY e;·lupj
a.pluJpl.jqMtj|bogHjhW·ducjRunjKpuitj kerYkv.cj mnj×W·dM·cj
kuEkLmjgHjv.tjeq·mWYmcjdM·cjmC,gHjkuElWhjegL·egL·mWYTkuihjtuY hW·g·cj
lupjrm[.cjelwjhW·g·cj\bÕmWY´ ÆYqMtj|bogHjlupjBuicjKzkjt·cjtuY
eq·gHj tkjlwjkuEpÈcjarkj mukjTÒ,k:ÕipjTÒ,k/uitjkw·cj
dM·cjbWYml· mNihjmnj×W·dM·cjkuEkLmjgHjmuelwjhW·qP gL·cjv,v,m.tj]tcj

mCE’
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ek.jp>lipjelwjek.jgW·́  hW·ek.j gWicjefkjp>lipjrpjmNihjhW·
mWYaeK>cj́  ek.jeq·b¡ÌgHjelwjgW·́  hW·g·cjek.jefkjeq·mNihjpluJ
pl.jgHj tJd,gWicjefkj e;·pqNkuEzkukuJ́  aeG.kwuitjkw·cj
dM·cjgHj ÆYqMtj|bogHje;·tkjlwjtuYeq·t·gHj e;·t·cjDzkjpÐitj$.
buJv,DzkjkLÕE suipjled>wjgL·cjezN.j eqHjqMtj|boe;.tjgHjmWYDrj
e;·pluJpl.jtuY quJe;·|gÕicjqPper·kuEmnjm·cjdM·cjp:YqCilicjgHjr |giÕcj
qPper·tuY quJe;·}kÕEz. v,gHjmWYywjhuJhW·kÈcj lokuEp>lipjmà,hW·
/kjKtmjd,K[Õitj e;·huJtuY e;·kW.jtitja. quikjkjqIqI
qMtj|bod,ducjpluJgHjsipjlHcja.p:YqCigHj́  ÆYgHjelwj d,tuinjRucjgxÕY
ed·gHjelwjd,ducjpluJ gWicjefkjeq·gHjkLÕcjgsuitjpLnj|gipjtitj×UqCigHj
a.tjm·cjqCiqÒ·rYb¡Ìb¡ÌgHj v,mWYelwjhW·kuEm·cj́  huitj×UdHjeq·b¡ÌgHj
dHjeq#Ib¡ÌgHjtuY gWicjefkjd,yHÕkjbkjkuJ́  qMtj|bo/>gHjgL.YdN.YzUhW·gW·
a.a.tjducjgu$jmien.jeq·mWYtL mien.jgHjS.njÇêtuY kuEzUm·cj
mWYK[ÕinjK$ aKicjgHjmnj;Õcjeq·kuJgek·. (NGO) kuJ pÐÕinjamHÕeÇ·
kuEcCÕhj]qnjelY/>lkjb.tj lP.jmnj;Õcjeq· v,t·hW·mikjkuE
ducjtY huitj×UhW·eTkj}kÕikjkuEcCÕhjm,kuJ gWicjefkjlkjkro
dHjSkja.kuJ́  mnjm·cjdM·cjb¡Ìt·gHjef[·Drj kuEqMtj|bo/>gHjkuEducjeT.·
tYgWicjefkje;·gL.YqNkuEzku amHÕelwjhW·gW·tuinj e;·elYkuE]qnj
/>lkj quJd,ducjtkj]kpjK[Õitj quJd,ducjpluJpl.jqMtj|bo/>
gHjelwj soa.kW.nj mNihjmnjt·gHjlicjm·cjdM·cjqiClicjeq#IgHjfuhj$J
ek.njeq#IgHjelwjg·cjetajpr.njdM·cjmnjp:YdN.YgHj$J́ ´

»$·gHjhuitj×UkuEmNihjzkuhW·Kuihjqkjkjr suitjD>tj
S.nj;ê suitjD>tjRuJbcjv,qÒ·vielwjhW·mWY quJp:ÕE;ÕikjmNihjdHjdduikj́
gWicjefkjzkum·cjw>tj́ suitjD>tjbuJ$·yutjqwjekW·ekW·r´ qWkjgW·
twjesNhj dkjpÐnj;ÕcjmnjmWYw>pLnjgHj /tjkN.tjkuEddHjbuJ$·mà,
eqC.YdM·cjekW·ekW·$J d,kelcjpÐnjpeÈwjdM·cjsuitjD>tjekW·ekW·$Jâ

percjd,ducjqPek.nj|bot·gHj kÐÕEdHjdM·cjp:Y;Õcjmh.z[.Y
mWYDrjhW·eqcj p:YedqkLajT/uitj mpÐ·kuE (qUr.zj#.nIß kr,ÆIß
pukjektj) t·elwjd,micjdM·cjbWYmgLÕicjkuJr dN.YkLajT/uitjet·gHj
miNhj|boek[wjwj}tÕ·×W·elwjd,sW·qti percjp:YkLajT/uitjet·gHj
buJ\pcje;·}k·cjmCÕihj×UkuEp:YKetHj (mh.z[.Y) $Jr´´

p:YkLajT/uitjt·gHj quJpÐÕikjTwj}qnj quJpluJpl.j
qPek.nj|bo quJgsuitjmNihjr´ ekL.njqPtuYrpjmNihjekL.njelwj
hW·gW·ekW·ekW·r´ a]k.eq·gHjqM.kemL.njkuEqM.kemL.njelwj
bÐÕikjqPek.nj|bo×W·dM·cjkuJr´´

percjd,ducjpluJpl.jqPek.nj|bop:Y;Õcjeq·$·gHj huitj
×UaluEaqIeq·t·qPgRuea.njtuY gLÕicjtuinjgLÕicjtuinjdM·cjekW·ekW·r
qWkjmNihj|boqM.kemL.njt· gW·SkjekL.njsa.p:Y;Õcjeq·$·gHj
d,SuEdM·cjBYbWYmezN.jkuE\dhtj$J ek.nj;ÕcjpuOpLnjelwj gLÕicjtuinj
dM·cjekW·ekW· percjm·cjs·cjsqucjelwjhW·tJaluikj aKuikjeq·

t·tuY  qPkuEv·cjeq·t·eqà.·k:ÕhjemL·mWYq.jkuJr percjk:Õhj
emL·gLÕicjmà, percjpluJpl.jqPek.nj|bokuJ percjp:ÕEp:ÕikjkuJ
gLÕicjkLÕcjrâ

2Á percjgsuitjgyuicj
percjgsuitjgyuicjp:YqM.kemL.njmnj;Õcjeq·$·gHj gLÕicjgLcj

tobWYmel.njr bWYetMcjgHjp:YKetHj;Õcjmh.z[.Y kLajK/uitjet·mà,
\K.hW·lajd,micjdMMMM·cjr´

ywjqer.pjlMihjmNihjmà, p:YkLajK/uitjmpÐ·kuEqur.zj
#.nIt·gHjgLÕicjauitjr´ p:Ypercjgsuitjgyuicj$·gHjbWYmgLÕicjzkukuEz
kugsuitjv,qÒ·gHjgLÕicj ×UkuEeq·t·gsuitjgLÕicjkuESr´´

ywjKetHjmh.z[.Ymà, rYesHjgLÕcjdHjmukjgNnjmWYr´ rYesHjgLÕcj
t·gHjbWYmgLÕicjdHjmNihjm·cja]k.}k·cjmCÕihjtuY percjgsuitjmNihjgHj
e;·t·qPlwjkisËe;.tjtjDrj hW·d,kuEsuitjvivelwjgsuitjr´
micjv,gmLÕicjhuJmNihj$·per· micjrYlomNihj$·k:Õipj}k·c j́ /uitjmicjDrj
elwjgsuitjr´ gW·K[pjd,ebLtjgHje;·t·K[pjhW·elpjr gsuitjlwjtuY
eT.·lwjzWbuJkLÕ EelwjhuJsgW ·r´ qWkjgW ·vH.dvd,efkj
vielwjhW·mWYr´ rYesHjgLÕcjt·gHjhW·d,suitjv,qÒ·vivmà, aKicj
ekL.njkemL.nj Knikjef[·;.jelwj×W·  rpjzuicjrpjtYeT.·ef[·
;.jelwj×W·r´ p:YdN.YqM.kemL.njt· ×W·gLÕicjgLÕicj´ hW·eqcjdN.Yzuicj
/It·gHjSuEv.tjzW\K.hW·l·mWYelwjhuJgW·r´ percjgsuitjgyuicjt·gHj
v,t.l[Õicjp>lipjeq·t·elwjbkjhW·m.nj v,t·elwjhW·bkj
h.gHjeTkjkuEd,scj\Kcjr´

huitj×UmN ihjekLL.njqPebLtjtjt·gHjhW·d,duhjd$j
atuicjzkuekL.njlwjgHjtuY mNihjekL.njt·gHjelwjhW·dvhW·
vH.gsuitj$.mNihjbuJv,gsuitj Kem.tjDwjr´ Sg,bWYmgLÕicjmNihj
prmjp:Y;Õcjmh.z[.Yt·gHj hW·gW·qucjes.YlWhjlkjnkjekW·ekW·r
p:YkLajK/uitjet·mà, percjlWhjlkjnkjelwj×W·gLÕicj́  ektj
el.YekW·ekW·gHj mNihjtJv.tjt·loT½,kuEaYkuJr´

p:YkLajK/uitjet·gHjd,efkjdmLeq· t·gHjmWYlP.jd,efkj
zkukuEzkugHjmWYlP.jr´ leS.wjzkugW·lwjkLajK/uitjKuihjhj
ekL.njsgW·t·gHjelwj d,gWicjefkjv,tNhjkLÕcjkLtjgsuitjtuY
pL·cjkLajzkukuJr´ p:YwuicjqucjbIy[. (Beer) elwjd,gWicjefkj
aerwjebLtjv,qÒ·ekW·ekW·r´ ywjebLtja.vivmà, bÐ·gHj
hW·g·cjkW.tjK/uitjr lCÕEt·gHjd,efkjdmLkLÕcjbtuikjdmLt·gHj
leS.wjquJgsuitjmNihj quJektjDrj]qnj\dpjrtj quJpluJpl.j
ek.nj|bor atuicjrYaYlomà, }tÕ·gHje;·dkjlwjtuY|bogHje;·
pluJpl.jv,mWYtuYmWYgtmukj}tÕ·gHj e;·pluJtuY}tÕ·gHje;·pnjgsuitj
Twj}qnje;·ektj K/uitjsYsW·lwjhW·gW·qW·$JgHjelwj e;·ektj
$.eT.·quJfauitjr´´
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 ติคําสอน เปนคําส่ั งสอนที่ ผู เฒาผู แก ในแตละ
ทองถิน่ ไดยึดถอืเปนแนวทางประพฤตปิฏิบัตใินชวิีตประจําวัน
และสอนลูกสอนหลานใหดํารงตนในทางที่ถูกตองตามจารีต
ประเพณีของบรรพชน คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดที่เปน
ประโยชน สะทอนใหเห็นถึงคติความเชื่อ ระบบความคิด และ
วิถชีีวิตของกลุมชน ประยกุตใชไดกับทกุยุคทุกสมยั

q.Yk:ÕhjaYu rYuk:Õhj\mem.wj
(ซายกะดุฮอุย หฺรุยกะดุฮแหฺมะ็แหร็ฺะโหมฺ)

คําศัพท    q.Y (ซาย)  -  ผ้ึง
k:Õhj (กะดุฮ)  -  เกลียด,รังเกียจ
aYu (อุย) -  ของเนา
rYu (หฺรุย)  -  แมลงวัน
\mem.wj (แหฺม็ะแหฺร็ะโหฺม)  -  ของหอม

ความหมาย ผ้ึงรังเกยีจของเนาเหมน็ แมลงวันรังเกยีจของหอม
สุภาษิตนี้นําเอาคุณลักษณะของแมลงสองชนิดมา

เปรียบเทียบใหเห็นวา ผ้ึงเปนสัตวที่มีความขยันขันแข็ง อดทน
มคีวามพยายามสูง มคีวามรักความสามคัคกีนัมาก เปนพนัเปน
หมืน่กอ็ยูรวมกนัได มคีวามฉลาดสามารถสรางรัง และน้ําผ้ึงไว
กนินานๆ ได และทีสํ่าคญัชอบของหอมของหวาน สวนแมลงวัน
ไมรูจักทํามาหากนิ ไมมทีีอ่ยูเปนหลักแหลง ชอบลักขโมยกนิ โง
ไมรูจกัสรางที่อยูอาศัย และที่สําคัญชอบของเนาของเหมน็

qN·cj/iunjgLiÕcj lP¾picjl[,gitu
(ซะนองบอวนกลฺาวง แหฺล็ะปะปรฺาวงแหล็ฺะแหยฺะ็ฮกิเตา)

คําศพัท qN·cj (ซะนอง) - ดาว
/iunj (บอวน) -แม, ถึง
gLiÕcj (กฺลาวง) - มาก
lP (แหฺล็ะปะ) - อยา
¾picj (ปฺราวง) - แขงขัน,ประชัน

percjgsuitjgyuicjp:Y;Õcjeq·$·bWYmgLÕicjgHjpercj gW·esdN.kuE
eqN.tjeqN.wjgHjea.njtuY percjplnjtY kelcjtYv,qÒ·
v,gsuitjaÝ aYgsuitjv,´ mqv,´ keÈ.aYtuY percjgsuitj
gyuicjpuEtuinjdM·cjr´ a}k.gHjeq·t·elwjBuicjgsuitjdM·cjkuJr´ p:Y
KetHjmh.z[.Ymà, leS.wjeq·t·v.tjsek.nj;ÕcjpuOhW·gW·
kW.ja.a}k.gL·cjhW·ekcjdHjqNmWYelHj e;·tkjewcje;·gsuitj
ewcjelwjgLÕicjtuinjdM·cjr aluEaYgW·SuEp:YRucjgxÕYmNihjhW·K[Õitjt·gHj
pipnjtLreq·rYdIkWIluinjD>tjkuJ rYdIkWIskjk.kuJ leS.wje;·
hW·qPk. mNihjhW·mWYe;·zuJgsuitjtuY|gipjeT.·gHjelwj×W·dM·cjhW·ea.nj
r´ pRU$·gHjp:YsMtjtCY 29ø3ø51 el.njkLÕcj />pitCY$·elwj
ek.njcC.j|boa.yukj 17 qN.·mWYe;·zuJkuEkWIskjk.tuYK[ÕitjdM·cj
bbuEgL·cjmWYtLr el.njkLÕcj/uitj 15 tCYet·elwjzuicjtYwYluJK[Õitj
a.mWYqÒÕtjgHjelwj aluEaYgW·SuEkuJr´´

percjgsuitjgyuicjv,qÒ·gHjr·cjektjmà, buJgW·gLÕicjkLÕcjgHjdHj
a.m.njr´ gek.·aluEaqIeq·t· ywjbl,lwjhW·r·cjs·cj
percj$·́ ywjhW·ektjaerwjkuEmNihjekL.njlwjebLtjtjt·
gHjmà, puEtuYgLÕicja.duEkuEtitjgL·cj;.njhW·gW· kW.jgL·cjv,tNhjetaj
ewcjzkukuEzkuTb,ewcjk:Õipjv,qÒ·elwjdHja.gW·r´´

sMIbHja.gtet· ííí

ค
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l[, (แหฺล็ะแหย็ะฮ)  -  แสง, รัศมี
gitu (กิเต็า)  -  พระจันทร

ความหมาย  ดาวแมมาก อยาคิดแขงกับแสงจันทร
ดาวแม มเีปนจํานวนมาก ทีท่อแสงอยูเตม็ทองฟา รัศมี

ก็ไมอาจที่จะกลบแสงของพระจันทรได แตกลับถูกบดบังจาก
แสงจันทร ทําใหรัศมขีองดาวมีแตอับแสงลง สํานวนนีห้มายถงึ
คนผูนอย หรือผูมฐีานะต่ํากวา ไปคัดคานหรือไปกอความกบัผู
มีอํานาจสูงกวาหรือมีฐานะดีกวา ก็ยอมจะเปนผูแพหรือทําไม
สําเร็จ มแีตจะไดรับอันตรายอีกดวย คลายสํานวนไทยวา “ไมซกี
งัดไมซุง” เพราะไมซีกเล็กกวาไมซุง เมื่อเอาไปงัดไมซุง จะให
พลิกข้ึน ก็รังแตไมซีกจะหักเปลา

“ ไมซีกเส้ียวแรงนอย ออนลา
               ซุงตระหงานหนา          หนักแนน
               เอาไมซีกเล็กเพรียว       ไปงัดซุง พลิกข้ึน
               ก็รังแตจะแพพาย          ไมซีก หักเปลา ฯ

aKiukjter·lPp>Y aKiukjeKtjelwjd,bkj
(อะคาวกตะเรมแหล็ฺะปะปาย อะคาวกเคดเลแต็ะฮแปก)

คําศัพท    aKiukj (อะคาวก) - ขนบ, จารีต, ธรรมเนียม
ter· (ตะเรม) -  เกา, เดิม
lP (แหฺล็ะปะ) - อยา
pY> (ปาย) -  หลีก, เล่ียง
eKtj (เคด) -  สมัย, ปจจุบัน
elwj (เล) -  ก็
d, (แต็ะฮ) - ตอง
bkj (แปก) -  ตาม

ความหมาย   แบบอยางเดิมอยาหนีหาย แบบอยางสมัยใหม
ตองตามทัน

สํานวนนี้เปนการสอนใหเปนคนรูจักปรับทัศนคติเดิม
และยอมรับส่ิงใหมทีเ่กดิข้ึน ใหเปนคนใจกวางยอมรับความคดิ
เห็นของผูอ่ืน ไมทําอะไรที่ฝนความรูสึกของคนอ่ืน ดําเนินชีวิต
และปฏิบัติตนตามวิถีแหงจารีตและประเพณีที่ดีงาม และกาว
ทันความเจริญของโลกในปจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ไมละทิ้ง
อุดมคติและอุดมการณเดิมของตน

atiucjv,peljH d,eljHbk j
(อะตาวงแหฺญ็ะฮปะเละฮ แต็ะเหลฺะฮแปก)

คําศัพท   atiucj (อะตาวง) -  อยาง, แบบ
v, (แหฺญ็ะฮ) -  เขา, คนอ่ืน
peljH (ปะเละฮ) -  เชิด, แสดง
d, (แต็ะ) - ตอง
eljH (เหฺล็ะฮ)  -  รํา, เชิด
bkj (แปก) - ตาม

ความหมาย   อยางที่เขาเชิด ตองเชิดตาม
สํานวนนี้เปน การสอนใหรูจักปรับตัวใหเขากับสถาน

การณ ใหเขากบัผูคนในสังคมหมูมาก อยูทีไ่หนกใ็หทําตวัเหมอืน
คนที่นั่น คลายสํานวนไทยวา “เขาเมืองตาหล่ิว ตองหล่ิวตา
ตาม”

เขาไปอยูหมูใดใหเหมอืนเขา
ปรับตัวเขาใหไดไมขัดเขิน
เขาเมอืงคนตาหล่ิวหล่ิวตาเดิน
เขาเชือ้เชญิชอบใจไมชิงชัง ฯ

arkjlPqucj ;.jl[ÕcjlPkli
(อะแหฺรกแหฺล็ะปะเซญิง

ดากจแหฺล็ะเหยฺิญ่งแหฺล็ะปะกะล็อวย)

คําศัพท   arkj (อะแหฺรก)  -  สุรา, เหลา
lP (แหฺล็ะปะ)  -  อยา
qucj (เซิญง)  -  ดื่ม
;.j (ดากจ)  -  น้ํา
l[Õcj (แหฺล็ะเหฺยิ่ญง)  -  ใส, สะอาด
kli (กะล็อวย)  -  ทําใหเปอน, สกปรก

ความหมาย   สุราอยาดื่ม น้ําสะอาดอยาทําสกปรก
สํานวนนี้เปนคําสอนแนวทางสูความสําเร็จ ในการ

ดําเนนิชีวิตที่ถกูที่ตองตามหลักพทุธศาสนา ซึง่ไดแสดงถงึโทษ
ของสุราส่ิงมนึมวั และอานิสงสของการไมของเกี่ยวกับส่ิงเหลา
นีไ้ว ใหรูถงึวิธกีารปฏิบตัตินในทางทีถ่กูตอง ไมของแวะกบัส่ิงไม
ดีทัง้ปวง
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ฟะกะกล้ี
qWkekLwj (แกงลูกโยน)
 กงลูกโยน เปนแกงมอญข้ึนชือ่ทีไ่มไดแกงกนิกนับอย นกั

นอกจากแกงใสบาตร หรือมีงานบุญ เพราะข้ันตอนการทํา
คอนขางพถิพีถินั หรือเมือ่มเีนือ้ปลาสดมากๆ อาจปรุงเนือ้ปลาปน
และรวนทิง้ไว แลวคอยแกงกนิกนัตามโอกาส

เคร่ืองปรุง (วัตถดุบิหลัก)
ปลาซวิ หรือปลาสรอย ขูดเอาแตเนือ้
ขาวคัว่ (ขาวสารคัว่สุก ตําใหละเอียดจนเปนผงแปง)
น้าํพริกแกงเผ็ด (สวนประกอบ ไดแก พริกแหงเมด็ใหญ

กะป ผิวมะกรูด กระชาย หอม กระเทยีม ตะไคร ขา เกลือ
ใบมะกรูดฉีกหยาบๆ

เคร่ืองปรุงรส
สมมะขามเปยก และ น้ําปลา

วธิทํีา
 ๑. นําปลาสรอย  หรือ ปลาซวิ (อาจใชปลาดกุแทนได)

ลางน้าํใหสะอาด สับใหละเอียดคลุกเคลากบัน้าํพริกแกงเล็กนอย
๒.นาํแปงขาวคัว่ทีป่นละเอียด โขลกคลุกเคลาผสมลง ไป

ดวย (เพือ่ชวยใหเนือ้ปลาเหนยีวปนเปนกอน) เมือ่เหน็วาเขากนัดี
แลว พกัไวในภาชนะทีเ่ตรียมไว

๓. เอาเนือ้ปลาทีโ่ขลกไวแลวมาปนเปนลูกชิน้รูปยาวรี
ขนาดเทาหัวแมมือนําถาดใสเตรียมไว ขณะปนตองมีน้ําสม
มะขามเปยกสําหรับชบุมอื เวลาปนจะไดไมตดิมอื และตองเคลา
ขาวคัว่อยูเสมอเพือ่เนือ้ปลาจะไดจบัเปนกอน

๔. ละลายน้าํแกงพอสมควร ตัง้ไฟใหเดอืดพลาน นาํลูก
ชิน้ปลาทีป่นใสลงไป ตัง้ไฟใหเดอืดตอไปอีกระยะ

๕. ใสน้าํสมมะขามเปยก (ระวังอยาใสมาก เพราะไดใช
ไปสวนหนึง่แลวขณะปนเนือ้ปลาเปนกอน) เตมิน้าํปลา ชมิรสตาม
ชอบ เสร็จแลวยกลง โรยใบมะกรูด

aerwjgLiÕcj gliucjmuq.
(อะเหฺรกฺลาวง แก็ะหฺลาวงมุซา)

คําศัพท    aerwj (อะเหฺร)  -  คําพูด, พูด
gLiÕcj (กฺลาวง) -  มาก
gliucj (แก็ะหฺลาวง) - เพิ่ม
muq. (มุซา) - เท็จ

ความหมาย    เจรจามาก หลากมุสา
สํานวนนีใ้ชในลักษณะ ปรามหรือปรามาสคนทีช่อบพดู

พดูมาก พดูเกง พดูโมโออวด พดูเกนิจริง หาสาระไมคอยได  รัง
แตจะทําใหคําพดูขาดการยอมรับ ขาดการเชือ่ถอื คลายสํานวน
ไทยวา “พูดมากมักพล้ัง”

ap>;.·y.Yeztj ek.njedàtjKiuhj
(อะปาดามหยฺายเจด โกนแต็ะเกดค็อว)

คําศัพท    ap> (อะปา)  -  พอ
;.· (ดาม)  -  ดี
y.Y (หฺยาย)  -  แม
eztj (เจด)  -  แท
ek.nj (โกน)  -  ลูก
edàtj (แต็ะเกด)  -  ความประพฤติ
Kiuhj (ค็อว)  -  ดี

ความหมาย   พอดีแมงาม ความประพฤติลูกเยี่ยม
พฤตกิรรมหรือนสัิยของลูกหลอหลอมมาจากพอกบัแม

เนื่องมาแตกรรมพันธุ พอแมดีลูกที่เกิดมาก็ดีตาม ลูกจะมีพอ
และแมเปนแบบอยาง จะเลียนแบบพฤตกิรรมของพอแม คลาย
สํานวนไทยวา “เชื้อไมทิ้งแถว”

บตุรหลานเปนเยี่ยงเชือ้ ชาตพินัธุ
ถอดแบบนสัิยอัน เอกไว
พบเหน็ตางบอกกนั กําเนิด ใครนอ
ดีเดนหรือโฉดไซร ไมทิ้งทางแถว ฯ

แ


