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วันน้ีมอญใหมเปนแค
“แร ง ง านต า ง ด า ว ”
วันวานมอญเกาไดลูกสาวพอขุนฯ

องค  บรรจุน

 านนามอญ (ปจจบุนัเหลือเพยีงชือ่ ตําบลบานนา) เปน
ชมุชนมอญอยูในพืน้ทีอํ่าเภอศรีสําโรง จงัหวัดสุโขทยั มปีระวัติ
ศาสตรความเปนมา คลายคลึงกบัชมุชนมอญหลายแหงในเมอืง
ไทย ไมไดเปนชมุชนทีพ่ระมหากษตัริยโปรดเกลาฯพระราชทาน
ทีด่นิใหสรางบานเรือนทํามาหากนิตัง้แตแรกอพยพเขามา อยาง
ในกรณขีองชมุชนมอญในจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา ราชบรีุ ปทมุ
ธาน ีนนทบรีุ สมทุรปราการ และสมทุรสาคร เนือ่งจากเปนการ
อพยพโยกยายกนัเองในภายหลัง ซึง่ระยะเวลาในการสรางชมุชน
เหลานีอ้ยูในราวรอยปเศษ ในชวงสมยัรัชกาลที ่๕ เปนตนมา เมือ่
สมาชกิในชมุชนเพิม่มากข้ึน ทีด่นิทาํกนิขาดแคลน ประกอบกบั
มองเหน็ลูทางการประกอบอาชพีทีด่กีวา

กรณกีารอพยพโยกยายและการเกดิข้ึนของชมุชนบาน
นามอญ จงัหวัดสุโขทยั เปนไปในลักษณะเดยีวกนักบัการเกดิข้ึน
ของชมุชนมอญจงัหวัดลพบรีุ นครสวรรค อุทยัธาน ีเปนตน โดยที่
กลาวมานัน้เปนชาวมอญกลุมเดยีวกนัจากสามโคก จงัหวัดปทมุ
ธาน ีและชาวมอญปากเกร็ด จงัหวัดนนทบรีุ ทีม่อีาชพีผลิตและ
คาขายเคร่ืองปนดนิเผาทางเรือ ข้ึนลองระหวางแมน้าํเจาพระยา

ไปยงัหวัเมอืงเหนอืยานลุมน้าํปาสัก ปง วัง ยม และนาน เมือ่ขาย
เคร่ืองปนดนิเผาหมดแลว กม็กัจอดเรือเลือกชยัภูมทิีเ่หมาะสม ข้ึน
ฝงแผวทางปาทีร่กรางทาํไรทาํสวน เมือ่ไรนาใหผลผลิตกเ็กบ็เกีย่ว
พชืผลลงเรือลองกลับบาน เหตกุารณหมนุเวียนเปล่ียนไปตามฤดู
กาลในแตละป  เมือ่นานวันเขากเ็กดิการตดิที ่จงึมชีาวมอญบาง
สวนลงหลักปกฐานสรางบานเรือนวัดวาอาราม เกดิเปนชุมชน
ใหมตามริมแมน้าํเหลานัน้หลายแหง

แมเร่ืองราวความเปนมาของชมุชนและวัฒนธรรมมอญใน
จังหวัดสุโขทัยทุกวันนี้ไมอาจอางอิงตัวตนคนมอญที่สามารถ
บอกเลาเร่ืองราวบรรพชนของตนได ทีย่งัพอสืบคนไดมแีตประวัติ
ศาสตรบอกเลาทีอ่ยูในความทรงจาํเทานั้น อยางไรก็ตามหาก
ยอนทบทวนกลับไปในอดีตเมื่อหลายรอยปกอน ยังคงปรากฏ
รองรอยทางประวัติศาสตรความสัมพันธของเมืองมอญและ
สุโขทยัอยางชดัเจนในฐานะแมแบบพทุธศาสนาเถรวาทและใน
ฐานะครูทางดานอักษรศาสตร

ดวยชนชาตมิอญเคยเปนชาตยิิง่ใหญและมัง่คัง่มากอน
มวัีฒนธรรมประณตีเกาแก เปนชนชาตทิีรั่บพทุธศาสนามาจาก
อินเดยีกอนปรับใชใหเหมาะสมกบัผูคนในสุวรรณภูมแิละสงผาน
แพรหลายเขามายังสยามประเทศหลายคร้ัง ในที่นี้จะกลาว
เฉพาะสมยัสุโขทยั เมือ่คร้ังรัชกาลพอขุนรามคําแหง ไดมคีวาม
สัมพันธกับเมืองมอญอยางใกลชิดจนเกิดตํานานพงศาวดาร
มะกะโท หรือ พระเจาฟาร่ัว ปฐมกษตัริยเมอืงเมาะตะมะ ทีเ่ขา
มาคาขายยังเมอืงสุโขทัย และตอมาไดนางเทพสุดาสรอยดาว
(สุวรรณเทวี) พระราชธิดาของพอขุนรามคําแหงไปเปนมเหสี
ซึง่เร่ืองนีน้กัประวัตศิาสตรไทยบางทานตคีวามวาสุโขทยัมอํีานาจ
ปกครองมอญ แตแทจริงแลวมอญเปนรัฐเอกราชทีย่ิง่ใหญรัฐหนึง่

แมนํ้าปง บริเวณหนาวัดนามอญ (วัดศรี
สําราญ) อําเภอศรสํีาโรง จังหวัดสุโขทัย เสน
ทางการคาของ “เรือมอญ” ท่ีมาพรอมกับ
เครื่ องป นดินเผาประเภท ครก โองอาง
กระถาง หมอ และอาหารทะเล จําพวกเกลือ
กะป ปลาเค็ม สินคาท่ีเปนท่ีตองการของคน
ท้ังสองฝงแมนํ้าปง
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ในสมยันัน้ การทีต่าํนานประวัตศิาสตรระบวุามะกะโทลักลอบพา
พระราชธดิาหนไีปขณะทีพ่อขุนรามคาํแหงตดิราชการทพั ปลอย
ใหมะกะโทเฝาเมอืงแทนนัน้ดจูะเชือ่ยากอยู เพราะหากมะกะโท
เปนเพียงพอคาตางดาวทําความดีความชอบถึงขนาดไดสิทธิ์
ขาดดูแลรักษาวัง อีกทั้งพระราชธิดาซึ่งอยูในเขตพระราชฐาน
ชัน้ใน ร้ัวรอบขอบชดิตลอดเขตพระราชฐาน ประตเูมอืงชัน้ในชัน้
นอกทีม่กีําลังปองกนั หากไมมผูีใหญรูเหน็ (ทัง้เร่ืองไปราชการทพั
เปดประตรูอ เตรียมพาหนะพรอมเสบยีงเดนิทางไวใหเสร็จ) แลว
ไซรเหตคุงไมเกดิ คงทาํนองเดยีวกบัในสมยัอยธุยาทีส่มเดจ็พระ
มหาจกัรพรรดสิงพระราชธดิา พระแกวฟา และ พระเทพกษตัรี ไป
บรรณาการแดกษตัริยลาว๑ กด็วยศกัดิศ์รีของเมอืงอยุธยาและ
ลาวลานชางในขณะนัน้ทดัเทยีมกนั ซึง่ตองไมมองดวยสภาพและ
ความรูสึกของคนปจจุบัน จึงตองรักษาความสัมพนัธเอาไวใน
ลักษณะมติรมากกวาศตัรู

ความสัมพนัธระหวางเมอืงสุโขทยักบัเมอืงมอญนัน้ เปน
รูปธรรมมากในสมยัของพระมหาธรรมราชาลิไท พระราชนดัดา
ของพอขุนรามคําแหง โดยไดนมินตพระมหาสาม ีสังฆราชจาก
เมอืงนครพนั (ในเขตเมอืงเมาะตะมะ) ผานดานแมสอดเขามายงั

เมืองสุโขทัย เพื่อเปนพระอุปชฌายในการผนวชของพระมหา
ธรรมราชาลิไท ซึง่ในขณะนัน้เมอืงสุโขทัยนยิมพทุธศาสนาจาก
มอญเปนอยางมาก มกีารสรางเมอืงนครชมุข้ึนใหมในลุมน้ําปง
ตามคตทิางพทุธศาสนาทีไ่ดรับมาจากมอญ เพราะในศลิาจารึก
สุโขทัยที่พบ ณ เมอืงนครชุมนัน้ ไดอธบิายถงึความหมายของ
เมอืงไววา หมายถงึ เมือ่วันจะส้ินโลกส้ินพทุธศาสนานัน้ บรรดา
พระบรมธาตจุากทีต่างๆ จะมารวมกนั จนเปนองคพระพทุธเจา
ข้ึนมากอนทีไ่ฟบรรลัยกลัปจะเผาผลาญโลกใหส้ินไป การทีพ่ระ
บรมธาตมุารวมกนัหรือชมุนมุกนันี ้เรียกวาพระชมุ เมอืงนัน้ จงึ
เรียกวา นครพระชมุ หรือ นครชมุ ดงันครทีพ่ระบรมธาตมุาชมุนมุ
กนันัน้เอง

ความรุงเรืองของมอญปรากฏในพงศาวดารมอญสมยัพระ
เจาราชาธริาช เชือ้สายของพระเจาฟาร่ัว ทีท่าํสงครามมชียัเหนอื
พมา เมอืงอังวะ เหตทุีเ่มอืงมอญรุงเรืองก็ดวยภูมปิระเทศทีอ่ยู
ใกลทะเล มเีสนทางการคากบัชาตติางๆ ทัง้ทางบกทางทะเล และ
นอกจากมคีวามมัง่คั่งจากการคาแลว ยงัไดรับวิทยาการใหมๆ
จากชาติตะวันตกดวย ดงัเชนในรัชกาลของพระเจาราชาธริาช
มอญไดรับอาวุธทีม่อีานภุาพ ซึง่ไดแกปนใหญ จากชาวโปรตเุกส

สะพานแขวนขามลํานํ้าปง หนาวัดนามอญ น่ังสนทนากบัลูกคาภายในรานชําศนูยกลางการแลกเปล่ียนขาวสารประจําหมูบาน
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มาใชทาํสงครามกบัพระเจาฝร่ังมงัฆอง กษตัริยพมา จนไดรับชยั
ชนะอยางเดด็ขาด

นอกจากสุโขทยัแลว เมอืงสุพรรณภูม ิและเมอืงอยธุยา
ก็มีความสัมพันธกับเมืองมอญมาเนิ่ นนาน ดังปรากฏใน
พงศาวดารเหนอื กลาวถงึกษตัริยองคหนึง่ของเมอืงสุพรรณภูมิ
คอื พระเจากาแต ทีม่าจากเมอืงหงสาวด ีเมอืงสําคญัของมอญ๒

นอกจากนีก้ย็งัมตีาํนานพงศาวดารเหนอื ซึง่กลาวถงึการเดนิทาง
ของขุนนางไปนมสัการพระธาตมุเุตาทีเ่มอืงมอญ และทีสํ่าคญัก็
คอื สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ สมยัอยธุยา พระองคทรงเปน
กษตัริยรวมสมยัเดยีวกนักบัพระเจาธรรมเจดยีของมอญ ทรงได
รับการยกยองเสมอกนั ในฐานะพระมหากษตัริยผูทะนบุาํรุงพระ
พทุธศาสนา ไดแลกเปล่ียนทตูในเร่ืองการบุญและการสงเสริม
การศกึษาทางพระพทุธศาสนาใหรุงเรือง ชาวมอญและไทยจงึมี
การไปมาหาสูกนัฉันทมติรตัง้แตสมยัอยธุยาตอนตนแลว

ในสายตาของชาวไทย ชาวมอญเปนผูมีความรูทาง
ศาสนาและหนงัสือ ตลอดจนประเพณพีธิกีรรมตางๆ ทีอ่าจเปน
ครูใหแกชาวไทยประการหนึง่ และอีกประการหนึง่คอื เปนพอคาผู
สามารถและมลัีกษณะถอยทถีอยอาศยัเปนกนัเอง ตางจากพอคา
ชาตอ่ืินๆ ความสัมพนัธทัง้สองประการนี ้ทาํใหชาวมอญและไทย
มคีวามใกลชดิกนัจนกลายเปนพวกเดยีวกนัมากกวาชนชาตอ่ืิน
เชน ลาว จนี และเขมร การยอมรับชาวมอญวาสนทิชดิเชือ้กบัคน
ไทยนัน้ เหน็ไดจากกฎหมายตราสามดวง ทีเ่กีย่วกบัอาญาหลวง
ดงัความวา

“...แลไพรฟาขาขอบขนัทเสมาทุกวนัน้ี ประกอบ
ดวยราคโทษ โดยโลภะ มไิดกลวัแกบาป และละอายแกบาป
เห็นนานาประเทศ ฝารัง อังกริด กระบตินั วลินิดา คุลา ฉะวา

มลาย ูแขก กวย แกว ประกอบไปดวย ทรัพยสมบตัเิปนอัน
มาก แลไทมอน ทุกวนัน้ี ยกลูกสาวหลานสาว ใหเปนเมยี
มฤฉาทิฐ ิถือผิดเปนขอบ แลวละฝายสมัมาทิฐเิสยี แลบตุร
อันเกิดมาน้ันถือเพศไปตามพอ กจ็ะพากนัไปสูอบายภูมิ
เสยี แลมนัจะเอากจิการบานเมอืง ไปแขงแกนานาประเทศ
หรือ...”

และอีกตอน ความวา
“...๑๓ มาตราหน่ึง ราษฎรขาแผนดนิชายหญงิ ไท

มอน บมิวาบมิกลัว พระราชอาชญา พระราชกําหนด
กฎหมาย เห็นผิดดเูขาของเงินทอง ของมฤฉาทิฐ ิอันมาคา
ขาย แตนานาประเทศนอกดานตางแดน แลยกลูกสาว
หลานสาว ใหเปนเมยีฝารัง อังกฤษ วลินิดา ฉวา มลาย ูอัน
ตางศาสนา และใหเขารีดถืออยางมฤฉาทิฐินอกพระ
ศาสนาทานวา ผูน้ันเสีย้นหนามในแผนดนิ...”

ขอความทีย่กมาอางนี ้สะทอนใหเหน็วา ความสนทิชดิ
เชือ้กนัระหวางมอญกบัไทย ในสายตาของผูปกครองประเทศใน
อดตีเหน็วา ทัง้มอญและไทยมคีวามใกลชดิเสมอกนั หากทําชือ่
เสียงเสียหายกพ็ากนัเส่ือมเสียไปดวยกนั จนกระทัง่มกีารแตงงาน
ผสมกลมกลืนกนัไปในทีสุ่ด

ความสัมพนัธระหวางมอญและไทยในอดตีและปจจบุนั
แตกตางจากกนัโดยส้ินเชงิ คนมอญในอดตีเคยไดรับความนบัถอื
จากชาวไทยในฐานะของ “ครู” แตเมือ่มอญเสียเอกราชแกพมา
ปจจบุนันีค้นมอญ สวนหนึง่กลายเปนชนกลุมนอยอยูในประเทศ
พมา ชาวมอญทีห่นภัียสงครามมาจากพมาในคร้ังนัน้สวนหนึง่
กลายเปนคนไทยเชือ้สายมอญ ทีก่าํลังจะกลืนกลายเปนคนไทย
หลงลืมความเปนมอญไปในทีสุ่ด สวนชาวมอญจากประเทศพมา

ตุมสามโคก ภายบริเวณหนาวัดนามอญ  ท่ี
เช่ือกันวามาพรอมกบั “เรือมอญ” เมือ่หลาย
สิบปท่ีแลว มีคํากลาวกันวา บานเรือนทุก
หลังริมแมนํ้าปง จะตองมีตุมสามโคก ครก
หรืออางดินเผาสักบานละใบเปนอยางนอย
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ทีเ่ดนิทางเขาประเทศไทย (ทกุแหงหนแมแตในสุโขทยั) ในทกุวัน
นีก้ลายเปน แรงงานตางดาวชาวพมา ทีก่อปญหาสังคม ปญหา
ดานสาธารณะสุข ปญหาดานความมั่นคงของชาติไทย ความ
ภาคภูมใิจที ่“นักเคลือ่นไหวดานวฒันธรรมมอญ”๓ จะหยบิยก
มากลาวดวยความภาคภูมใิจในวันนีม้เีพยีง “ตาํนานพงศาวดาร
เกาแก” และหลักฐานตําตาตําใจทีค่นสุโขทยัพดูอยูทกุวันแตไม
รูวาหมายถงึอะไร เชน คลองมอญ ชามมอญ๔ เตาทเุรียง๕ และ
นครเดฐิ๖ เนือ่งจากเปนส่ิงเดยีวทีสั่งคมไทยยอมรับนบัถอืมานาน
เพราะหากเอาภาษามอญ ๙๖๗ คํา รวมกบัภาษาลาว จนี เขมร
บาลี สันสกฤษ อินโดนเีซยี ฯลฯ ออกไปจากภาษาไทย คนไทย
คงไมพดูมากอยางทกุวันนี ้เพราะไมมอีะไรจะใหพดู สวนภาษา
อังกฤษทีน่กัภาษาไทยรังเกยีจนกัรังเกยีจหนา ในการทีค่นไทยพดู
ไทยคําอังกฤษคํา แตพดูไทยคํามอญคาํ พดูไทยคําจนีคํา หรือ
พดูไทยคาํบาลีคําไมเปนไร เพราะพดูมานานจนยดึถอืเอามาเปน
ของตวัเองแลว ....!!!!!!!

เชิงอรรถ
๑ กรมศิลปากร. (๒๕๓๙). พระราชพงศาวดารความเกา ตามตนฉบับ

หลวง เขียนครั้งกรุงธนบุรีเมื่อจุลศักราช ๑๑๓๖ (๒๓๑๗). ใน ประชุมพงศาวดาร
ฉบับกาญจนาภิเษก เลม ๑. หนา ๒๔๑.

๒ กรมศิลปากร. (๒๕๓๙). เรื่องพระเจาอูทอง. ใน ประชุมพงศาวดาร
ฉบับกาญจนาภิเษก เลม ๑. หนา ๑๑๙.

๓ นักวิชาการดานเอเชียศกึษาบางทานมองผูศกึษาวิจัยดานชนชาตมิอญ
เปนเพียง “นักเคล่ือนไหวดานวัฒนธรรมมอญ” ท่ีพยายามสรางความเช่ือมโยง
ขึ้นใหม (ท่ีดูเหมือน) ไมใชขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรท่ีเกิดขึ้นจริงเพ่ือสรางความ
หมายใหม อธิบายความสัมพันธระหวางชาติพันธุมอญและไท ชาติพันธุใหญใน
สยาม ในสถานการณปจจุบันเทาน้ัน มิไดมองผูศึกษาวาเปนนักวิชาการดานชาติ
พันธุ และมิไดมองวา สํานึกทางชาติพันธุน้ันมีมาแตตน เพียงแตมิไดสําแดงออกมา
อยางปจจุบัน ท่ีตองตอสูกับส่ิงทาทายจากภายนอกในสภาวการณปจจุบัน.

๔ สมชาย เดือนเพ็ญ นักประวัติศาสตรผูเช่ียวชาญประวัติ ศาสตรสุโขทัย
เสนอวา ชามมอญ เปนชามท่ีเคลือบดานใน ไมมกีารเคลือบดานนอก ซ่ึงยงัคงสภาพ
เปน stone ware อยู เปนเทคโนโลยีการผลิตของมอญ.

๕ เอิบเปรม วัชรางกรู ผูอํานวยการพิพิธภัณฑพานิชยนาวี จังหวัดจันทบุรี
เสนอวา ทุเรียง เปนภาษามอญ มาจากคําวา อาจาเล่ียง (a.s.elcj) หมายถึง
นายชางควบคุมอุณหภูมิเตาเผาสังคโลก.

๖ อาจารยจําปา เยื้องเจริญ ผูเชียวชาญภาษามอญโบราณ กรมศิลปากร
ระบุวา นครเดิฐ น้ันอานวา นะ-คอน-เดิด โดยคําวา  ;ikj อานวา เดิจก เปนภาษา
มอญแปล วา “ขา หรอื ทาส” ซ่ึงเปนช่ือตําบลหน่ึงในเขตอําเภอศรนีคร จังหวัดสุโขทัย
และเปนช่ือเมืองโบราณในเขตอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ สวนทรรศนะของ
พระมหาจรูญ ญาณจารี ผูเชียวชาญและอดีตอาจารยสอนภาษามอญมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เสนอวามคีวามเปนไปไดวา เดิฐ น้ันอาจจะมาจากภาษามอญ ;i’tj อานวา
ดอด แปลวา อิฐ ซ่ึงมีเสียงใกลเคียงและมีตัวสะกดเปน ฐ เชนเดียวกับช่ือเมือง
นครเดฐิ รวมท้ังอาชีพดัง้เดมิท่ีมีความชํานาญของคนมอญคอืการทําเครือ่งปนดนิเผา
และอิฐมอญมาชานาน ดังจะพบไดวา ชาวมอญมักถกูเกณฑไปตัง้บานเรอืน ทําหนา
ท่ีเผาอิฐในการกอสรางครั้งสําคัญๆ หลายครั้ง เชน การกอสรางพระราชวังนารายณ
ราชนิเวศน จังหวัดลพบุรี และการบูรณะพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม ในสมัย
รัชกาลท่ี ๔.

บานและไรนาของลุงจง กลมด ีลูกชายคนโตของปูบุตร กลมดี
(เสียชีวิตไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖)  เปนท่ีรูจักของชาวบานท่ัวไป
ในฐานะมอญเมืองปทุมธานี พูดเสียงเหนอและกวาง ไม
เหมือนใคร แตมาอยูท่ีบานนามอญเพียงคนเดียว ไมไดไปมา
หาสูกับญาติ ลูกๆ ทุกคนจึงไมสามารถพูดภาษามอญได
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วาดวยเรื่ องมะกะโท

สุกัญญา เบาเนิด

 มือ่กลาวถึง “มะกะโท” เชือ่วาไมมใีครทีไ่มรูจกั ซึง่จะ
แจมชดัหรืออาจจะลางเลือนกข้ึ็นอยูกบัความสนใจของแตละคน
ไป สําหรับผูเขียนยงัจําไดข้ึนใจเสมอวา มะกะโท คอื ผูทีม่คีวาม
เฉลียวฉลาดพากเพยีร ตามเร่ืองราวทีเ่คยเรียนเคยอานเมือ่คร้ังอยู
ชัน้ประถม ซึง่ยงัคงประทบัใจในบางชวงบางตอนของเร่ือง โดย
เฉพาะตอนทีม่ะกะโทเกบ็เบีย้ (เศษเงนิ) แลวนาํไปซือ้เมล็ดพนัธุ
ผักกาด  ดวยเศษเงนิเพยีงนอยนดิ คนขายจงึไมสามารถตวงเมล็ด
พนัธุผักกาดขายใหได แตดวยความฉลาด จงึเอานิว้จุมน้ําลาย
แลวจิม้ลงในถงัเมล็ดพนัธุผักกาด เพือ่ขอแคเพยีงเมล็ดพนัธุทีต่ดิ
มากบันิว้เทานัน้  จากนัน้มะกะโทจงึนาํเมล็ดพนัธุจาํนวนเล็กนอย
นัน้ไปปลูก หมัน่รดน้าํพรวนดนิ ดวยความเพยีรพยาม เมือ่ตนผัก
กาดเจริญเตบิโต กย็งัไมเกบ็มากนิหรือเอาไปขาย จากตนผักกาด
เพยีงไมกีต่นจงึไดสรางเมล็ดพนัธุอีกจาํนวนมากมาย มะกะโทได
นําเมล็ดพนัธุผักกาดไปปลูกใหมอีกคร้ังหนึง่ ทําอยางนีซ้้ําไปซ้ํา
มา จนสามารถขยายออกไปหลายไร จากความฉลาดและเพยีร
พยายามของมะกะโท คือ ตัวอยางที่ถูกหยิบยกมาสอนเด็กๆ
เสมอ และเชือ่วายงัคงอยูในความทรงจาํของใครหลายคนมาโดย
ตลอด

แทจริงแลวมะกะโทนัน้ไมไดเปนเพยีงนทิานทีถ่กูแตงข้ึน
มา แตเร่ืองนีไ้ดนํามาจากพระราชพงศาวดารรามญัเร่ือง ราชา

ธริาช ซึง่พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลก รัชกาลที ่๑
ทรงโปรดใหพระยาพระคลัง (หน) เปนหวัหนาคณะ๑ แปลจาก
ภาษามอญเปนภาษาสยาม เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๘ พระราชพงศาว
ดารรามัญเร่ือง ราชาธิราช เปนเร่ืองราวการทําศึกสงคราม
ระหวางพระเจาราชาธริาช กบั พระเจาฝร่ังมงัฆอง ถอืเปนมหา
ยทุธสงครามที่บรรดากษัตริย พระบรมราชวงศานวุงศ ขุนนาง
ราชบณัฑติ ของสยามประเทศใหความสนใจเปนอยางมากและ
จาํเปนตองเรียนรู เพราะถอืเปนคมัภีรทางการรณรงคสงคราม จงึ
ถกูขนานนามวาเปน “มหายทุธนาการ” หรือ ศกึใหญ ในขณะที่
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยาเปนเพยีง “จลุยทุธนาการ” หรือ
ศกึเล็ก เทานัน้๒ เพราะเหตทุีม่ะกะโทน้ันเปนตนวงศของพระ
เจาราชาธริาช มะกะโทจงึปรากฏในชวงตนของพระราชพงศาว
ดารรามญัเร่ืองราชาธริาช ตอนกาํเนดิมะกะโท ในลักษณะของ
ตํานาน ซึง่ตามธรรมชาตขิองตํานานนัน้กจ็ะตองมคีวามพสิดาร
เกนิจริงอยูบางเปนธรรมดา เร่ิมตัง้แตกําเนดิมะกะโท ตลอดจน
เร่ืองราวความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางพระเจาฟาร่ัว
(มะกะโท) กบัสมเดจ็พระรวงเจา หรือพอขุนรามคาํแหง มหาราช

มะกะโทเปนใคร?
มะกะโท หรือ เมยีะกะตู (mkdU) เปนภาษามอญ มะ หรือ

เมยีะ เปนคํานําหนาชือ่ของผูชายมอญทัว่ๆ ไป สวนคําวา กะตู
หรือ กะโท แปลวา งอบ (บางแหงเรียกหมวกแมงดา-ผูเขียน)
มะกะโท จงึมคีวามหมายวา นายงอบ หรือ พองอบ ซึง่มทีีม่าวา
เมื่อสมัยมะกะโทยังเด็ก พอแมไปทํานาก็นํามะกะโทไปดวย
และใหนอนอยูทีค่นันา และเพือ่กนัไมใหโดนแดดกไ็ดกะตู๓ คลุม
เอาไว ขณะทีม่ะกะโทนอนอยูนัน้กไ็ดมอีีกาตวัหนึง่มาเกาะและ

มะกะโทยืนตะลึงอยู ณ ท่ีน้ัน ครัน้แลมาฝาย
ประจิมทิศ ฟาแลบขึ้นเห็นเปนวิมาน แล
ปราสาทราชมณเฑียรปรากฏแกตามะกะโท
(ภาพประกอบจากหนังสือพงศาวดารรามญั
เรื่อง “ราชาธิราช”. (๒๔๘๙). พระนคร : สํา
นักพิมพบริการ.

เ
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ภาพวาดพระเจาฟารั่ว (มะกะโท) กษัตริยมอญในอุดมคติของจิตรกร จัดพิมพเปนปฏิทินโดย
สํานักพิมพ บริษัทเท็คโปรโมช่ัน แอนด แอดเวอรไทซ่ิง จํากัด พ.ศ. ๒๕๕๑
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ปรากฏวากะตูไดกระดกข้ึน ไลอีกาไป พอแมเหน็เปนเหตอัุศจรรย
จงึตัง้ชือ่ลูกตามนัน้๔

มะกะโทนั้น เปนบุตรพอคา (ความตอนนี้ระบุตาม
ตํานานพงศาวดารรามญั ซึง่ออกจะขัดกบัความตอนตนในการ
ระบทุีม่าของชือ่ “มะกะโท” หากตองการคําอธบิายขอสงสัยดงั
กลาวแลว อาจเปนไปไดวา มะกะโทในวัยเดก็ทีพ่อแมนําไปทอง
ไรทองนาดวยนั้น ขณะนัน้พอแมคงยงัยากจนอยู มารํ่ารวยใน
ภายหลัง หรืออาจมฐีานะรํ่ารวยอยูแลว หากแตเปนเศรษฐทีีน่า
ไปดแูลคนงานทาํนา หรือเกบ็คาเชานา รวมทัง้อาจมอีาชพีพอคา
อีกดวย) อยูบานเกาะวาน อยูทีเ่มอืงเมาะตะมะ บดิาชือ่ มะปะ
นาย มีนองสาวชื่ออุนเรือน นองชายชื่อมะกะตา เมื่ออายุได
ประมาณ ๑๕ ป บดิาถงึแกกรรมจงึไดเปนพอคาแทนบดิา คมุลูก
หาบ ๓๐ คน ไปคาขายทีเ่มอืงสุโขทยั เมือ่จวนถงึเกดินมิติหลาย
ประการทีแ่สดงวามะกะโทจะไดเปนใหญ แตตองไปอาสาทาํราช
การกบักษตัริยทางทศิตะวันออกคอื สมเดจ็พระรวงเจา มะกะโท
จงึไปอาศยัอยูกบันายชาง พยายามทาํงานดวยความอุตสาหะ
ตอมาสมเด็จพระรวงเจาเสด็จมาพบ ทรงพอพระทัยใน
ความฉลาดและความพากเพยีรของมะกะโท จงึโปรดใหมารับใช
ใกลชิดและมพีระเมตตาชบุเล้ียงดจุดังบตุรในอุทร ในทีสุ่ดทรง
พระกรุณาโปรดตั้งใหเปนขุนวัง เขานอกออกในวังได ขณะที่
สมเดจ็พระรวงเจาทรงกรีธาทพัไปปราบกองทพั แขกชวาทีเ่ขามา
ตหีวัเมอืง มะกะโทซึง่ผูกพนัรักใครกบันางเทพสุดาสรอยดาว พระ
ธดิาของสมเดจ็พระรวงเจา ไดพานางหนไีปเมอืงเมาะตะมะ เมือ่
ไปถงึเขตแดนตอแดน มะกะโทหนักลับมากราบถวายบงัคมแลว
เขียนฉลากขอพระราชทานอภัยโทษไว สมเดจ็พระรวงเจากม็ไิด
ทรงพโิรธแตประการใด แตกลับประสาทพระพรแกมะกะโท  ตอ
มามะกะโทไดครองเมืองเมาะตะมะเพราะมชียัชนะตออะลิมา
มาง เจาเมอืงเมาะตะมะ ซึง่คดิจะฆามะกะโท ขณะทีเ่ตรียมการ
จะข้ึนครองเมอืงและเตรียมสรางปราสาทนัน้ มะกะโทระลึกถงึ
สมเดจ็พระรวงเจา ซึง่เปนเจานายทีเ่คยชบุเล้ียงตนมา จงึใหคน
นาํเคร่ืองราชบรรณาการ มาถวาย เพือ่ขอพระนามและเคร่ืองราช
กกธุภัณฑเพือ่เปนสวัสดมิงคลแกตนเองและพระมเหสี สมเดจ็
พระรวงเจาทรงมพีระราชดาํริวา มะกะโทมบีญุดจุหนึง่วาตกลง
มาจากฟา จงึพระราชทานนามวา พระเจาฟาร่ัว และพระราช
ทานเศวตฉัตร มงกฎุ พระขรรค พดัวาลวิชน ีฉลองพระบาททอง
และเคร่ืองราชบริโภคจํานวนมาก มะกะโทไดรับส่ิงของพระราช
ทานแลว กจ็ดัพธิรีาชาภิเษกรับพระนามวา พระเจาฟาร่ัว ข้ึนครอง
เมอืงเปนปฐมกษตัริยแหงเมอืงเมาะตะมะ หลังจากนัน้สมเดจ็
พระรวงเจาไดพระราชทานชางเผือกชื่อ พระยาเศวตมงคล
คชสารศรีเมอืง ซึง่เส่ียงทายแลวตองการมาอยูเมอืงเมาะตะมะ

ยงัความโสมนสัมาสูพระเจาฟาร่ัวเปนอยางยิง่ถงึกบัเสดจ็ไปรับชาง
ดวยตนเองทีเ่มอืงแปร พระเจาฟาร่ัวเสวยราชสมบตัใินเมอืงเมาะ
ตะมะ ประมาณ ๒๖ ป กเ็สดจ็สวรรคตเพราะพระโรคเบยีดเบยีน๕

มะกะโทตนวงศของพระเจาราชาธริาช
ตามประวัตศิาสตรหลังจากเมอืงหงสาวดีรุงเรืองอยูได

ประมาณ ๑๕๐ ป  (พทุธศตวรรษที ่๑๕-๑๙)  หลังจากทีพ่ระเจา
ดศิราชา กษตัริยองคสุดทายสวรรคต เมอืงหงสาวดกีร็างไปและ
ตกอยูในฐานะแควนในปกครองของอาณาจกัรพกุาม๖ นโยบาย
ของพมาในการทีจ่ะรวมมอญเขาไวเปนสวนหนึง่ของอาณาจกัร
ตน ซึง่เร่ิมในสมยัพระเจาอนรุิธไดสืบมายงักษตัริยองคตอๆ มา
โดยเฉพาะสมยัเจาจนัสิตถา พระองคพยายามผสมผสาน ๒ ชาติ
นีเ้ขาดวยกนั แตนโยบายการรวมชาตนิีเ้ปนไปไมไดตลอด เพราะ
มอญไดพยายามดิน้รนเพือ่อิสรภาพของตนอยูเสมอ และในทีสุ่ด
กไ็ดฟนตวัและตัง้อาณาจักรข้ึนอีกคร้ัง คอืราชวงศชาน-ตะเลง๗
โดยพระเจาฟาร่ัว หรือ มะกะโท เปนผูสถาปนาเมอืงเมาะตะมะ
(ข้ึนเปนเมอืงหลวงในป พ.ศ. ๑๘๒๔   และตอมาไดขับไลอะลิ
มามาง  ผูสําเร็จราชการชาวพมาออกจากเมอืงหงสาวดขีองมอญ
ปราบดาภิเษกข้ึนเปนกษตัริยปกครองอาณาจกัรมอญในบริเวณ
พมาตอนใต และตัง้อาณาจกัรมอญไดสําเร็จในป พ.ศ. ๑๘๖๐
มีเมืองเมาะตะมะเปนเมืองหลวง เมื่อส้ินพระเจาฟาร่ัวแลว
กษตัริยองคอ่ืนๆ ไดสืบราชสมบตัติอมาจนถงึสมยัพระยาอู ไดทรง
ยายราชธานมีาทีเ่มอืงหงสาวดใีนป พ.ศ. ๑๙๑๒๘ พระยาอูมพีระ
โอรส คอื พระยานอย ภายหลังเมอืงครองราชยทรงมพีระนามวา
“พระเจาราชาธริาช” (พ.ศ. ๑๙๒๘–๑๙๖๖) เปนชวงทีอ่าณา
จกัรมอญในพมาตอนลางส ามารถรวมกนัเปนอาณาจกัรเดยีวกนั
เปนคร้ังแรก  นอกจากจะทรงจดัการเกีย่วกบัการปกครองโดยการ
แบงการปกครองมณฑลเปน ๓๒ เมอืง๙ และยงัทรงพยายามปอง
กนัอาณาจกัรมอญจากการรุกรานของพมาและไทยใหญตลอด
รัชกาลของพระองคมีแตเร่ืองราวการทําสงคราม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการขับเคี่ยวกับพมาในสมัยพระเจาฝร่ังมังฆอง (พ.ศ.
๑๙๔๔-๑๙๖๕) ซึง่พยายามจะเอาชนะมอญใหได แตพระเจา
ราชาธริาชทรงใชนโยบายยยุงใหอังวะกบัรัฐตางๆ ในไทยใหญ
แตกกนั เปนการขยายขอบเขตของสงครามใหกวางขวางออกไป
จงึสามารถปองกนัอาณาจกัรมอญไวได

อาจกลาวไดวาในยคุนีเ้ปนยคุทองทีม่อญรุงเรืองสูงสุด
ทัง้ดานศาสนา ภาษา วรรณกรรม ศลิปกรรมและการคาขาย๑๐ มี
ระยะเวลาระหวาง พ.ศ. ๑๙๖๖-๒๐๘๒ โดยมกีษตัริยรวมกนั ๘
พระองค ทีสํ่าคญัคอื พญาวารุ หรือ  พระเจาฟาร่ัว  (พ.ศ. ๑๙๘๙-
๑๙๙๓) พระนางชนิซอบ ูหรือ มจิาวป ุ  (พ.ศ. ๑๙๙๖-๒๐๑๕)
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และพระเจาธรรมเจดยี (พ.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๓๕) เพราะในชวงนัน้
พมาตกอยูในสภาวะยุงเหยงิเกดิการจลาจลและสูรบกนัเอง จนมิ
ไดรบกวนมอญอีกเลย เปดโอกาสใหมอญทะนบุํารุงบานเมอืง
เตม็ที ่ทัง้ความเจริญภายในและการตดิตอกบัตางประเทศ เมอืง
ทาทีสํ่าคญัคอืเมอืงสิเรียม พะสิม เมาะตะมะ และหงสาวด ีโดย
ทําการคาขายกบัอินเดยี มะละกาและหมูเกาะมาเลย๑๑

ความเจริญของมอญในยคุนีส้ิ้นสุดลงพรอมๆ กบัราช
วงศชาน-ตะเลง เพราะถกูพมาแหงราชวงศตองอูรุกราน และรวม
เปนสวนหนึง่ของอาณาจกัรพมาอีกคร้ังหนึง่ใน พ.ศ. ๒๐๘๒ พระ
เจาตะเบง็ชะเวตี้ (พ.ศ.  ๒๐๗๔-๒๐๙๓) ทรงมีนโยบายที่จะ
สมานไมตรีกบัมอญ และรวมมอญกบัพมาเขาเปนชาตเิดยีวกนั
พระองคผูกน้ําใจชาวมอญโดยการรับวัฒนธรรมตางๆ ไปใชใน
พมา รับชาวมอญเขารับราชการในกองทัพใหดํารงตําแหนง
สําคัญๆ ตลอดจนใหมอญเปนทีป่รึกษา นอกจากนัน้ยงัมสีนม
เปนมอญอีกดวย ทัง้ยงัยายราชธานมีาอยูทีห่งสาวด๑ี๒

แกนของเร่ืองมะกะโท คือ การเมือง การคา และสาย
สมัพนัธเครือญาต ิ“ราชบตุรเขยแหงพระรวงเจาสโุขทัย”

มะกะโทจะมตีวัตนจริงหรือไมนัน้กย็ากแกการพสูิจน แต
เร่ืองราวของมะกะโทกส็ะทอนภาพสังคมวัฒนธรรมในชวงราว
พทุธศตวรรษที ่๑๙ ไดเปนอยางด ีกลาวคือ ในชวงระยะเวลานี้
มบีานเมอืงแวนแควนหลายแหง เชน แควนสุโขทยั  แควนลานนา
(เชยีงใหม) แควนศรีโคตรบรูณ (เวียงจนัทน) แควนนครศรีธรรม
ราช  แควนสุพรรณภูม ิแควนอโยธยา (กรุงศรีอยธุยา) แควนละโว

(ลพบรีุ) บานเมอืงเหลานีล้วนมกีลุมคนตระกลูมอญเปนประชากร
พืน้ฐาน บางแหงเปนกษตัริย  นกัปราชญราชบณัฑติ ดงัปรากฏ
ศลิาจารึกภาษามอญอยูทัว่ไป กําเนดิของแควนตางๆ นีล้วนมา
จากอิทธพิลทางการเมอืงและการคาของแควนละโว ซึง่มคีวาม
สัมพนัธทางการเมอืง ผูกพนัใกลชดิเปนเครือญาตกิบัเมอืงนคร
หลวง (เขมร) ที่นครวัด-นครธม และมีบทบาททางการคาทาง
ทะเลกบัจนี เนือ่งจากแควนละโวตองการสินคา “ของปา” ทีอ่ยูใน
พืน้ทีต่อนในเปนสินคาเพือ่คาขายกบัจนี จงึสรางเครือขายความ
สัมพนัธข้ึนไปถงึหริภุญชยั (ลําพนู) ทางลุมน้าํปง-วัง และบริเวณ
ลุมน้ําสาละวินตอนเหนือ อันเปนบานเมอืงแวนแควนของพวก
ไทใหญ  ขณะเดยีวกนัแควนละโวกห็นนุบานเมอืงในแถบลุมน้ํา
ยม -นาน จนเกดิการรวมตวักนัเปนแควนสุโขทยั ̀

ในชวงแรกๆ ของแควนสุโขทยั “ตระกูลผาเมอืง” ยงัอยู
ในอํานาจของแควนละโว คร้ันเปล่ียนผานมาเปน “ตระกลูพระ
รวง” กม็คีวามพยายามแยกตวัออกจากกลุมอํานาจเกา โดยไม
พึง่พาเสนทางการคากบัแควนละโวทีค่วบคมุเสนทางการคาทาง
ลุมแมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนทางออกทะเลทางดานอาวไทย
ตระกลูพระรวง ไดบกุเบกิเสนทางการคาออกสูทะเลเสนทางใหม
คือไปทางตะวันตกออกทะเลอันดามันที่อาวเมาะตะมะ ซึ่งมี
เมอืงเมาะตะมะเปนเมอืงสําคญัทีต่ัง้อยูบริเวณขอบอาว จงึเปน
เหตุใหพระรวงจะตองอุดหนุนใครคนหนึ่งข้ึนมามีอํานาจคุม
เมอืงเมาะตะมะ โดยทําหนาทีอํ่านวยประโยชนทางการคาใหกบั
แควนสุโขทัยที่กําลังจะถูกปดลอมจากแควนละโว และแควน
อโยธยา  คนๆ นัน้หรือกลุมนัน้ กค็อื มะกะโท ดงันัน้ มะกะโท

พระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหง
มหาราช สรางเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูดานทิศ
เหนือของวัดมหาธาตุ  ริ มถนนวิถี ถ อง
ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
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จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณทางการเมืองและการคา
ระหวางแควนสุโขทัยกับบานเมืองทางอาวเมาะตะมะท่ี
ทะเลอันดามนัในชวงตนพทุธศตวรรษท่ี ๑๙๑๓ ดงันัน้แกน
ของเร่ืองมะกะโท กค็อืความสัมพนัธทางสังคมวัฒนธรรมระหวาง
กลุมชนที่อยูทางอาวเมาะตะมะ ทะเลอันดามัน กับกลุมชน
บริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนบน คือ ปง-วัง-ยม-
นานนัน่เอง

เชิงอรรถ
๑ คณะผูแปลประกอบดวย พระยาพระคลัง (หน) เปนหวัหนา

คณะ พระยาอนิทรอคัคะราช พระภริมรัศมี และ พระศรีภริูปรีชา ซ่ึงสมเด็จ
พระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงใหแปลขึ้นกอน

๒ นเรศ นโรปกรณ, ศึกรามัญ (เลาเร่ืองราชาธิราช), กรุงเทพฯ :
สํานกัพิมพโอเดียนสโตร , ๒๕๐๗,หนา ๔-๕.

๓ เคร่ืองบงัแดดฝน ทํานองเดียวกับงอบใชคลุมทัง้หัวทัง้ตัว สาน
ดวยไมไผเปนตาหางๆ อยางตาชะลอม ทาํเปนรูปคลายบุงก๋ีแตแคบและ
ยาวกวา ใชใบไมกรุดานใน

๔ ศาสตราจารย ดร.บรรจบ พันธเุมธา, คํานําหนาช่ือ มอญ. ใน
เอกสารประกอบการแสดงลิเกคณะบญุเลิศศิษยหอมหวน เร่ืองมะกะโท
ณ ศูนยสังคีตศิลปสัญจร การแสดงคร้ังที่ ๑๑๑๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙
ธนัวาคม ๒๕๔๕ เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๓๐ น. ณ โรงละครแหงชาติ (โรงเล็ก)
(กรุงเทพฯ : บริษัท พฆิเณศ พร้ินต้ิง เซนเตอร จํากัด) หนา ๑๑.

๕ รองศาสตราจารยเรือเอกหญิงปรียา หรัิญประดิษฐ, พระเจา
ฟาร่ัว, โครงการศูนยสุโขทยัศึกษา, http://www.stou.ac. th วันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๕๑.

๖  พระครูโชติธรรมสุนทร (พระมหาชวง อูเจริญ), “พงศาวดาร
ชนชาติมอญ“ แปลและเรียบเรียงจากตนฉบับภาษามอญ (สุธรรมวดี
ราชา วงสะปฐม พ.ศ. ๒๔๕๓)  อนสุรณมอญรําลึก, หนา ๖๕-๗๕.

๗ D.G.E. Hall, A history of South- East  Asia, (New York :
St.Martin’s Press,1966), p.140. (อางใน สุภรณ โอเจริญ,  มอญในเมือง
 ไทย, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑), หนา ๑๘.

๘ D.G.E. Hall, Burma, (London: n.d.), p .34 . (อางใน พรพมิล
ตรีโชติ,  ชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมา, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, ๒๕๔๒), หนา ๑๑๔.

๙ H.L. Shorto, “The 32 Myos in the Medieval Mon King-
dom, ”BSOAS,XXVI,pt,iii (1963) : 572-591 (อางถึงใน สุภรณ โอเจริญ,
เร่ืองเดียวกันหนา ๑๙.)

๑๐ พระครูโชติธรรมสุนทร (พระมหาชวง อูเจริญ), “พงศาวดาร
ชนชาติมอญ“ แปลและเรียบเรียงจากตนฉบับภาษามอญ (สุธรรมวดี
ราชา วงสะปฐม พ.ศ. ๒๕๔๓)  อนสุรณมอญรําลึก, (จัดพมิพเนือ่งในการ
บําเพ็ญมหากุศลถวายแดพระบรมศพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที ่๗, ๒๕๒๗) หนา ๖๕-๗๕.

๑๑  D.G.E. Hall, A History of South- East Asia, (New York
: St.Martin’s Press,1966), p.155-156. ( อางใน สุภรณ โอเจริญ, เร่ือง
เดียวกัน หนา ๒๑.

๑๒  D.G.E. Hall, U Burma U, (London: n.d.), p .35. (อางใน
สุภรณ โอเจริญ, เร่ืองเดียวกัน หนา ๒๑.

๑๓ สุจิตต วงษเทศ, มะกะโท พอคาผูม่ังค่ังขึน้นัง่เมือง กษัตริย
มอญ, ใน เอกสารประกอบการแสดงลิเกคณะบญุเลิศศิษยหอมหวน เร่ือง
มะกะโท ณ ศูนยสังคีตศิลปสัญจร การแสดง คร้ังที ่๑๑๑๙ วันพฤหสับดีที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ เวลา ๑๗.๐๐ -๑๙.๓๐ น. ณ โรงละครแหงชาติ
(โรงเล็ก) (กรุงเทพฯ : บริษทั พิฆเณศ พร้ินต้ิง เซนเตอร จํากัด) หนา ๔-
๕.

http://www.stou.ac
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วัดนามอญ (วัดศรสีาํราญ)

 ดนามอญ หรือชือ่ทีไ่ดรับการแตงตัง้อยางเปนทางการ
คอื วัดศรีสําราญ ตัง้อยูหมูที ่๑ ตาํบลบานนา (เดมิชือ่ตาํบลบาน
นามอญ แตภายหลังไดถกูตดัคาํวามอญออกไป) อําเภอศรีสําโรง
จงัหวัดสุโขทยั เนือ้ทีวั่ดทัง้ส้ิน ๑๓ ไร ๑ งาน ๑๒ ตารางวา วัดนา
มอญสังกัดคณะสงฆมหานกิาย สรางข้ึนเมือ่ใดไมปรากฏหลัก
ฐานแนชัด ขณะที่ขอมูลกรมศาสนาระบุวาสรางเมื่อป พ.ศ.
๒๓๑๕ เดมิมนีามวา “วัดนามอญ” หรือ “วัดบานนา” ไดรับพระ
ราชทานวิสุงคามสีมาเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๑๑ เปนวัดมอญซึง่อยูภาย
ในชมุชนมอญ แตปจจบุนัไมเหลือรองรอยของชมุชนมอญอีกแลว
นอกจากชือ่ซึง่ยงัเปนทีรู่จกัในหมูชาวบานละแวกใกลเคยีง แต
อยางไรกต็ามหากหมดส้ินผูเฒาผูแกทีย่งัรับรูทีม่าทีไ่ปของชือ่ดงั
กลาวแลว แมแตชือ่ “วัดนามอญ” กค็งจะไมอยูหลงเหลือในความ
ทรงจําอีกตอไป

ผูเขียนเกดิและเตบิโตในพืน้ทีห่มูที ่๒ ตาํบลศรีสัชนาลัย
อําเภอศรีสัชนาลัย ขางวัดตล่ิงชัน และอยูเหนือวัดนามอญไป
ตามลําแมน้ํายม เกอืบ ๕๐ กโิลเมตร เชนเดยีวกบัแมและยาย มี
เพยีงตาทวดผูเดยีวทีเ่ปนมอญและมาจากชมุชนมอญ เคยอาศยั
อยูในเขตอําเภอศรีสําโรงชวงส้ันๆ กอนโยกยายมาอยูศรีสัชนาลัย
ดงันัน้ความรับรูเร่ืองมอญของผูเขียนทัง้หมดจงึไดรับจากยายผาน
คาํบอกเลาและรูปแบบการใชชวิีตของตาทวดอีกชัน้หนึง่ จงึนบัได
วา ยายของผูเขียนมจีติใจทีผู่กพนัธุกบัตาทวดอยางมากแมจะไม
เคยสัมผัสวิถชีวิีตแบบมอญในชุมชนมอญแมแตนอย ยายของ
ผูเขียนชือ่ จนัทร เกดิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๘ ภายหลังจากผูกพทัธสีมา
วัดนามอญ อําเภอศรีสําโรงแลว ๗ ป ถงึแกกรรม พ.ศ.  ๒๕๒๑
รวมอาย ุ๘๓ ป ภาษาถิน่สุโขทยัเรียกยายวา “แมแก” ฉะนัน้ในบท
ความนีผู้เขียนจะกลาวถงึยายวาแมแกจนจบเร่ือง

แมแกเลาใหผูเขียนฟงวา แมแกเปนลูกสาวพอคามอญ
ทีถ่อเรือจากเกาะเกร็ดมาตามลําแมน้าํเจาพระยา และเล้ียวเขา
มาในแมน้าํยมจนถงึเหนือสุดทีเ่รือมอญจะสามารถถอข้ึนไปได
นั่นคอื ไมเกินคันหินธรรมชาตทิี่ขวางกั้นแมน้ํายม ชาวจงัหวัด
สุโขทยั เรียกกนัโดยทัว่ไปวา แกงหลวง หมูบานทีอ่ยูริมตล่ิงแมน้าํ
ยม จะรอคอยซื้อสินคาจากเรือมอญปละคร้ังในฤดูน้ําหลาก
สินคาสําคญัทีพ่อคาเรือมอญนาํมาขาย คอื เกลือสมทุร เคร่ืองปน
ดินเผาทุกชนิด สินคาที่เปนเอกลักษณของเรือมอญคือ ตุม
สามโคก ภาษามอญเรียกวา อีเล้ิง อางโนมแปงขนมจนี หมอดนิ
หงุขาว ครกดนิเผา ฯลฯ ดงัจะเหน็ไดวาในทกุวัดและบานเรือน
ของชาวลุมแมน้าํยมจงึตองมตีุมสามโคกสําหรับเกบ็น้ําฝน ครก
ดนิเผา อยางนอยครัวเรือนละ ๑ ใบ อันเปนโบราณวัตถทุีย่งัใช
อยูในชวิีตประจําวันตอเนือ่งจากอดตีมาจนทกุวันนี้

หอระฆัง วิหาร และพระอุโบสถวัดนามอญ
(วัดศรีสําราญ) ริมแมนํ้ายม ตําบลบานนา
(มอญ) อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

วั
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แมแกเลาเร่ืองราวตางๆ ใหผูเขียนฟงเมื่อราว พ.ศ.
๒๕๒๑ ขณะทีผู่เขียนอาย ุ๑๖ ป แมในขณะนัน้จะเหน็เปนหนาที่
ทีต่องไปอยูดแูลและเปนเพือ่นคลายเหงาใหแมแกยงับานหลังที่
ไมหางกนันกั โดยตองไปอยูกบัแมแกวันเวนวันสลับกบัพีส่าว แต
เร่ืองเลาทีแ่มแกเลาใหฟงกอนเสียชวิีตกลับเ ปนขอมลูทีฟ่งแลวฝง
อยูในหวัไมเคยลืมเลือน เมือ่นาํประวัตศิาสตรบอกเลาของแมแก
มาทบทวนพรอมดวยหลักฐานทีเ่ก็บอยูในหอจดหมายเหตแุหง
ชาต ิกรมศลิปากร กรุงเทพมหานคร เร่ืองราวทัง้หมดจงึเชือ่มโยง
ประสานกนัไดเปนอยางดี

แมแกเลาใหฟงวายาของแมแกชือ่ กร๊ัด เปนชาวมอญ
เกาะเกร็ด จงัหวัดนนทบรีุ มลูีกชายชือ่ คํ้า ซึง่เปนพอของแมแก
เมือ่สบโอกาสในป พ.ศ. ๒๕๓๐ ผูเขียนจงึไดเดนิทางไปเกาะเกร็ด
สอบถามเสาะหาญาติพี่ น องที่ สืบเชื้ อสายจากย ากร๊ั ด

แตก็ไมพบตัวบุคคลทีจ่ะสามารถใหขอมลูโยงใยเปนเครือญาติ
ไดเลย  เนือ่งจากในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจา
อยูหวัรัชกาลที ่๕ เมือ่คร้ังทีต่าทวดอพยพมายงัศรีสัชนาลัยนัน้ คน
ไทยยังไมมีนามสกุลใชกันอยางเชนทุกวันนี ้ (พระราชบัญญัติ
นามสกลุ พ.ศ. ๒๔๕๖ ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา
เจาอยูหวัรัชกาลที ่๖) ดงันัน้เมือ่ไดยนิเสียงปพาทยมอญและคน
พดูภาษามอญ ผูเขียนจึงอนุโลมวาใครกต็ามที่พดูภาษามอญ
หรือแสดงตวัเปนเชือ้สายวงศามอญกจ็ะนับเปนเครือญาตขิอง
แมแกดวยทกุคน

นายค้าํ พอของแมแกเลาวา สมยัทีย่งัเปนพอคาเรือมอญ
อยูนัน้ กลุมพอคาเรือมอญลุมแมน้าํยมหลังขายสินคาในเรือหมด
แลวไดจอดเรือหักรางถางพงทํานาในพื้นที่อําเภอศรีสําโรง ใน
ระยะทีร่อขาวแกกเ็ขาปาตดัไมซงุมาทาํกฎิุ ศาลาการเปรียญ และ

ใบบอกเมืองสุโขทัย ระบุช่ือ “วัดนามอญ”
ในการขอรับพระราชทานท่ีดินผูกพัทธสีมา
เมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๑ จาก หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ รหัส ร.๕ ม ๒. ๑๒ก / ๑ แผนท่ี
๓๘๘ พ.ศ. ๒๔๓๑



เสียงรามัญ                            ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑๕ พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๑

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

14

อุโบสถ สรางวัดถวายไวในพทุธศาสนา พรอมทัง้ตัง้ชือ่อารามแหง
นัน้วา วดันามอญ เนือ่งดวยเปนวัดทีช่าวมอญรวมกนัสรางข้ึน
และตัง้อยูทามกลางเรือกสวนไรนาริมฝงแมน้าํยม นีค่อืเร่ืองราวที่
แมแกเลาใหฟงกอนเสียชวิีต

เมือ่ตาค้าํ หนุมมอญเกาะเกร็ดมาขายสินคาอยูริมตล่ิง
หนาวัดตล่ิงชนั พบแมมายรุนสาวชือ่ ทับทิม ทีอ่าบน้ําตนีทาถดั
หนาวัดตล่ิงชนัเปนประจาํ เกดิรักใครชอบพอและแตงงานกนัใน
ทีสุ่ด กระทัง่มลูีกสาวดวยกนั ๒ คน ชือ่จนัทร กบั สุข เมือ่แมแก
จนัทรโตพอจาํความได หงอม (ทวด) ทบัทมิกป็วยถงึแกกรรมใน
วันประชมุเพลิงศพหงอมทบัทิม แมแกจันทรเลาใหฟงวาเพือ่น
บานเยบ็ใบขนนุเปนชฎาสวมหวัใหรําเลนในงานศพหงอมทบัทมิ
เมือ่ตอนทีไ่ฟลุกทวมโลงศพนัน้ แมแกจนัทรยงัไดตะโกนวา “เอา
แมฉันไปเผาไฟทาํไมๆ ...” ตอมาแมแกจนัทรกเ็ตบิโตมากบัพอค้าํ
พีส่าวชือ่สมจนีเปนผูอุปการะตกัน้าํตาํขาวเล้ียงนองสาวอีก ๒ คน
ตอไปตามยถากรรม พอค้าํเมือ่เลิกอาชพีพอคาเรือมอญกห็นัไป
เปนชาวประมง หาปลาในแมน้าํยม ตอมาไดพบสาวบานวังพณิ
พาทย ตําบลวังพณิพาทย อําเภอสวรรคโลก จงัหวัดสุโขทยั ชือ่
บญุม ีจงึสูขอมาเปนภรรยา และมทีายาทดวยกนัอีก ๓ คน

แมแกไดตามพอมาอยูกบัแมเล้ียงบญุม ีเมือ่โตเปนสาว
จงึไดออกเรือนกบัหนุมชาวตาํบลวังพณิพาทย แมของผูเขียนเปน

หลานสาวมอญทีเ่กดิอยูหมูที ่๓ ตาํบลในเมอืง อําเภอสวรรคโลก
หงอมค้าํทวดของผูเขียนเคยดํารงตําแหนงผูใหญบาน เมือ่ถงึแก
กรรมแลวลูกๆ นําศพไปประชมุเพลิงทีวั่ดอัมพวนาราม หมูที ่๓
ตาํบลวังพณิพาทย ผูเขียนทนัเหน็แตโกศใสกระดกูทีแ่มแกจนัทร
กราบทกุวันกอนนอน รวมทัง้เคยใหผูเขียนชวยถอืไปบงัสุกลุในวัน
สารทไทยหรือสงกรานตของทกุป

เร่ืองราวตางๆ ทีแ่มแกเลาใหฟงขณะทีผู่เขียนคลุกคลีอยู
กบัแมแก แมแกเลาซ้าํไปซ้าํมาจนจาํข้ึนใจ และส่ิงทีแ่มแกฝากฝง
เอาไวกบัผูเขียนขอสําคญักค็อื หากมโีอกาสเมือ่ใดใหผูเขียนกลับ
ไปดแูลสานตอวัดนามอญ วัดที่บรรดาพอคาเรือมอญ พอและ
ญาตขิองแมแกมสีวนในการสรางเอาไว

ภายหลังจากที่ผูเขียนเรียนจบประวัติศาสตรจากมหา
วิทยาลัยเชยีงใหมในป พ.ศ. ๒๕๒๙ ไดพบพระภิกษจุากอําเภอ
ศรีสําโรง ผูเขียนไดสอบถามถงึวัดนามอญวาอยูแหงหนตาํบลใด
ไดรับคาํตอบพอเปนแนวทางจนสามารถไปสืบคนขอมลูเพิม่เตมิ
ได หากแตชือ่วัดดงักลาวไดถกูเปล่ียนไปแลว โดยจอมพล ป. พบิลู
สงคราม อดตีนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ โดยทีใ่นคร้ังนัน้มวัีดใน
เขตอําเภอศรีสําโรงทีต่องเปล่ียนชือ่ดวยกนั ๓ วัด ไดแก วดันา
มอญ ถกูเปล่ียนชือ่เปน วัดศรีสําราญ วดัโรงญวน ถกูเปล่ียนชือ่
เปน วัดโสภาราม วดักฎุจีนี ถกูเปล่ียนชือ่เปน วัดศรีนโิครธาราม
ทัง้ทีจ่อมพล ป. พบิลูสงคราม กม็พีอแมเปนมอญจงัหวัดนนทบรีุ
แตกลับคล่ังความเปนไทย โดยไมใสใจรากเหงาของตนเอง รวม
ทัง้รากเหงาของสังคมสยาม ทีห่ลอมรวมเลือดเนื้อมาจากผูคน
หลากหลายชาตพินัธุ

ผูเขียนนาํหลักฐานซึง่เปนเอกสารตวัเขียนตนฉบบัซึง่เกบ็
อยูหอจดหมายเหตุแหงชาติมาเสนอใหผูคนโดยเฉพาะผูมีเชื้อ
สายมอญในสยามทราบวา วัดนามอญ อําเภอศรีสําโรง จงัหวัด
สุโขทยั สรางโดยคนมอญ ฉะนัน้จงึเปนสิทธอัินชอบธรรม หาก
ชาวสยามเชือ้สายมอญจะเรียกรองใหชือ่วัดนามอญกลับคนืมา
ดงัเดมิ

เชิงอรรถ
๑ หอจดหมายเหตุแหงชาติ. รหสั ร.๕ ม ๒. ๑๒ก / ๑ แผนที่

๓๘๘ พ.ศ. ๒๔๓๑.

พระครูวินัยธรรมกิจ วัย ๗๗ ป เจาอาวาสวัดนามอญรูปปจจุบัน
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 “ถายายรู ยายคงช่ืนชม”
สมชาย เดือนเพญ็ :
กับภารกิจของหลานมอญสโุขทัย

๑
 ารเดินทางไปในที่ตางๆ เพื่อเก็บขอมูลในการเขียน

คอลัมน “มอญลขิติ” คร้ังนีแ้ตกตางอยางมากจากคร้ังกอนๆ ที่
ผานมาเรามขีอมลูเบือ้งตนเกีย่วกบัชมุชนมอญในจงัหวัดทีเ่ราไป
โดยไมรูแนชดัวาม ี“ใคร” ในจงัหวัดนัน้ทีศ่กึษาคนควาเร่ืองมอญ
และทํางานเพือ่เผยแพรและธํารงความเปนมอญไวมใิหสูญหาย
ทกุคร้ังเราจงึตองไป “ตามหา” บคุคลเหลานัน้โดยทีเ่ราไมรูเลยวา
จะหาเจอหรือไม แตคร้ังนีแ้ตกตางออกไป เพราะเรารูอยูกอนหนา

แลววาเราจะไปพบ “พีส่มชาย” หรือ คณุสมชาย เดอืนเพญ็ เจา
หนาทีพ่ฒันาชมุชนแหงเทศบาลตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัช
นาลัย จงัหวัดสุโขทยั

แรกเร่ิมของการเดนิทางนัน้ เราไปตามหาชมุชนมอญ ที่
ชือ่วา “บานนามอญ” ในอําเภอศรีสําโรง และบานนามอญนีเ้องที่
เปนตนกาํเนดิของเร่ืองราว เพราะวาตนตระกลูสายมอญของพี่
สมชายคอืคนบานนามอญ ทีย่ายมาตัง้รกรากอยูทีอํ่าเภอสวรรค
โลก กอนหนาทีจ่ะยายมา ทวดค้าํ (พอของยาย) ของพีส่มชายคอื
คนมอญหนึง่ในหลายคนทีม่สีวนรวมในการสรางวัดนามอญ และ
เร่ืองราวความเปนมอญไดถูกสงทอดจากทวดค้ําสูลูกสาวทีช่ื่อ
เพญ็ ยายของพีส่มชาย และจากยายมาสูหลาน ผานเร่ืองเลา
ตางๆ ทีย่ายเลาใหฟงตัง้แตคร้ังพีส่มชายยงัเดก็ วาตนตระกลูยาย
นัน้เปนมอญทีเ่ดนิเรือจากเกาะเกร็ดนนทบรีุ มาคาขายเคร่ืองปน
ดินเผา เกลือ กะป และปลารา ในยานที่เปนบานนามอญใน
ปจจบุนั และไดลงหลักปกฐานสรางบานเรือนอยู ณ ทีน่ัน้ นอก
จากเร่ืองเลาตางๆ แลว ยายยงัใหพีส่มชายชวยเกบ็ดอกมะลิมา
ลอยน้าํขาวแช ทีย่ายทําใหคนในบานกนิในหนารอน โดยทีต่อน
นัน้พีส่มชายไมรูเลยวา นัน่คือขาวแชของคนมอญ และเร่ืองขาว
แชนีเ้องทีส่ะทอนใหเหน็วาวิถมีอญยงัคงอยูในชวิีตของคนมอญ
แมวาคนมอญเชนยายจะพูดมอญไมไดและดํารงชีวิตอยูทาม
กลางชมุชนคนเชือ้สายอ่ืน

๒
ปจจบุนัพีส่มชายอาศยัอยูทีบ่านหาดเส้ียว อําเภอศรีสัช

นาลัย ซึง่เปนบานคนพวน ภรรยาของพีส่มชายกเ็ปนคนพวน ดงั
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นั้นพี่สมชายจึงเปนคนเชื้อสายมอญคนเดียวที่อยูทามกลางคนพวน ถึง
กระนัน้กต็าม “สํานกึ” ความเปนมอญกไ็มเคยจางหาย ดวยยงัคงระลึกถงึ
เร่ืองเลาตางๆ ทีย่ายเลาไวตัง้แตสมยัยงัเดก็ดงัเชนคร้ังหนึง่เมือ่จบการศกึษา
ใหมๆ  พีส่มชายเดนิทางมาทีเ่กาะเกร็ดเพือ่ตามหาตนตระกลูของยาย แตก็
สืบไมพบตนสาย เพราะเมื่อคร้ังที่ตนตระกลูของยายยายไปตัง้ถิ่นฐานที่
สุโขทยันัน้ยงัไมมพีระราชบญัญตันิามสกลุ การโยงหาตนตระกลูจงึเปนเร่ือง
ที่ดูจะเปนไปไมได ดังนั้นพี่สมชายจึงสรุปวาคนมอญทั้งหลายก็คือเครือ
ญาตขิองยายและกเ็ปนเครือญาตขิองพีส่มชายเองดวย

พีส่มชายสนใจประวัตศิาสตร สวนหนึง่กด็วยตอนทีพ่ีส่มชายเกดิ
นัน้ พอของพีส่มชายพบวัตถโุบราณขณะทีไ่ถไร รวมทัง้พีช่ายกพ็บขันทอง
เหลือง ๓ ใบเมือ่กอนบวชพระ (ซึง่ยงัรักษาไวเปนสมบตัขิองครอบครัวมาจน
ทกุวันนี)้ พอจงึเชือ่วาพีส่มชายเปนคนโบราณทีก่ลับชาตมิาเกดิ และพอกไ็ด
พาพีส่มชายไปดโูบราณสถานทีอุ่ทยานประวัตศิาสตรศรีสัชนาลัยตัง้แตพี่
สมชายอาย ุ๕ ขวบ ซึง่ส่ิงตางๆ เหลานีเ้ปนส่ิงสําคญัทีท่าํใหพีส่มชายเลือก
ทีจ่ะเรียนทางดานประวัตศิาสตร จนกระทัง่เมือ่จบการศกึษาสาขาประวัติ
ศาสตร คณะมนษุยศาสตร จากมหาวิทยาลัยเชยีงใหม พีส่มชายกไ็ดกลับ
ไปเปนเจาหนาทีน่ําชมอุทยานประวัตศิาสตรศรีสัชนาลัยอยูนานถงึ ๗ ป
กอนจะหนัมาทํางานดานพฒันาชมุชน

แมแกจันทร (ยาย) ของพ่ีสมชาย ลูกสาวของ
ทวดค้ํา หนุมเรอืมอญผูมีสวนในการสรางวัด
นามอญ เมอืงศรีสําโรง และแมจะไดยายมา
อยูเมอืงสวรรคโลกตามลําพัง แตลูกสาว (แม
แกจันทร) ท่ีแมจะพูดมอญไมได ทวายังซึม
ซับความเปนมอญจากบิดาไวกับตัว กระท่ัง
สามารถสืบทอดเรื่ องราวเหลาน้ันมาถึ ง
หลานชาย

สมชาย เดือนเพ็ญ หลานยายของแมแก
จันทร  แมวิถีชีวิตจะแวดลอมไปดวยชาว
ไทยและชาวพวน แตสํานึกรักความเปน
มอญยังคงอยู
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ความสนใจในประวัตศิาสตรผนวกกบั สํานกึแหงความ
เปนมอญนีเ้องทีท่ําใหพีส่มชายพยายามศกึษา คนควาและเผย
แพรเร่ืองราวตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัมอญในทกุๆ ดาน เพือ่ทีจ่ะสืบ
สานความเปนมอญ แมบางคร้ังจะทาํใหพีส่มชายตองเดนิทาง
เขามากรุงเทพฯเพื่อคนเอกสารที่หอสมุดและหอจดหมายเหตุ
แหงชาตกิต็าม โดยทัง้หมดนีพ้ีส่มชายเหน็วาเปนการทาํ “หนาที”่
ในฐานะคนมอญคนหนึง่ และเปนหนาทีท่ีม่ตีอยาย เพราะกอน
ตาย ยายไดส่ังไววาอยาละเลยเร่ืองมอญและวัดนามอญ ทีพ่อ
ของยายไดรวมสรางไว ซึง่พีส่มชายเองกไ็ดพดูไววา ถาหากยาย
ไดมโีอกาสลวงรูถงึส่ิงทีพ่ีส่มชายกาํลังทาํอยู ยายกค็งจะชืน่ชม...

๓
นอกจากเปนคนมอญแลว พีส่มชายกย็งัเปนคนสุโขทยั

ดงันัน้เร่ืองราวตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัสุโขทยัจงึเปนส่ิงทีพ่ีส่มชายให
ความสําคญั ทกุวันนีพ้ีส่มชายเปนผูจดัรายการ “ประวัตศิาสตร
ชมุชน” ผานทางวิทย ุทัง้นีพ้ีส่มชายเหน็วาการศกึษาและสืบคน
รากเหงาของทองถิน่ รวมทัง้เผยแพรเร่ืองราวตางๆ ทีไ่ดสืบคนมา
นัน้กค็ือการทํางานในเร่ือง “สิทธชิมุชน” เพราะชมุชนทองถิน่มี

ประวัติศาสตรและเร่ืองราวของตนเอง ซึง่เปนเร่ืองราวทีรั่ฐสวน
กลางอาจมไิดเอยถงึ การทําใหคนทองถิน่ไดเขาใจความเปนมา
และเร่ืองราวของตนกค็อืการยนืยนัถงึ “ตวัตน” ของทองถิน่ทีด่าํรง
อยูมาเนิน่นาน กอนทีจ่ะมกีารสถาปนารัฐสวนกลาง เชนเดยีวกบั
การศกึษาเร่ืองมอญ พีส่มชายหวังวาการทํางานเร่ืองมอญทีม่พีี่
สมชายเปนสวนหนึง่นัน้ จะนาํไปสูการสรางหลักสูตรและศนูย
มอญศกึษา เพือ่ทําหนาทีส่รางและขยายองคความรูวาดวยเร่ือง
มอญใหแพรขยายยิง่ข้ึนไปในสังคม ซึง่ในทีสุ่ดกค็อืการยนืยนัถงึ
“การดํารงอยู” ของความเปนมอญทีม่มีาเนิน่นานในสังคมไทย

อีกสวนหนึง่นัน้ พีส่มชายหวังวาจะไดมโีอกาสไปเยอืน
“เมืองมอญ” สักคร้ังในชีวิต เพื่อที่จะไปรับรูวาผูคนที่เปนตน
ตระกลูของยายมชีวิีตเปนเชนไรบาง และหากมโีอกาสเชนนัน้ พี่
สมชายกห็วังวาจะไดไปทอดกฐนิทีวั่ดพระธาตมุเุตา เพือ่เปนการ
ทาํบญุสนองคณุใหยาย ผูทีป่ลูกฝงความรักในความเปนมอญ...

สํารบักบัขาว ขาวแช ในภาชนดนิเผา เอกลักษณของชาวมอญเกาะเกรด็ จังหวัดนนทบุรี
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ประเพณี แต งงาน
มอญพระประแดง
กับร องรอยท่ีหลงเหลือในวิ ถี ชี วิ ต
ชาวสุ โขทัย

 ารแตงงานแบบมอญเปนประเพณทีี่มอัีตลักษณเปน
ของตนเองทีป่ฏิบัตติดิตอกนัมายาวนาน ซึง่ธรรมเนยีมปฏิบตันิี้
ตองยอมรับวามอญเปนชาตหินึง่ทีอ่ยูในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต
อยูระหวางกับอินเดียและจีน ยอมไดรับอิทธิพลของชาติที่มี
วัฒนธรรมสูงทัง้สองไวดวยเชนกนั จงึเกิดเปนวัฒนธรรมถายเท
กระทั่งปรับใชจนเกิดเปนเอกลักษณในแบบของตน ที่มีราย
ละเอียดแตกตางกันไปในที่สุด ซึ่งสามารถกลาวไดวาเปนการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมของแตละชาติไดอยางกลมกลืน จน
ยากทีจ่ะแยกออกจากกนัได แตในความแตกตางกม็คีวามคลาย
คลึงแฝงอยูดวยเชนกนั  แมแตในประเพณแีตงงานของชาวมอญ
แมวาประเพณแีตงงานของชาวมอญในทีต่างๆ มคีวามใกลเคยีง
กนั แตกม็คีวามแตกตางกนับางในแตละถิน่ ในทีน่ีผู้เขียนขอนํา
เสนอเฉพาะประเพณีการแตงงานของชาวมอญพระประแดง
ทีผู่เขียนศกึษาไวเทานัน้ ซึง่ผูเขียนขอนาํเสนอเปนข้ันตอนดงันี้

ชายหนุมหญงิสาวสมยักอนมโีอกาสนอยคร้ังทีจ่ะไดพบ
ปะกนัตามลําพงั นอกจากมงีานประเพณ ีงานบญุ งานประจาํหมู
บานตางๆ นานคร้ังถงึจะไดมโีอกาสพบกนันอกสายตาผูใหญ ถา
ชายหนุมพบเหน็หญงิสาวหมูบานอ่ืน (หมูบานเดยีวกนัมกันบัถอื
ผีเดยีวกนั เปนญาตพิีน่องกนั) แลวเกดิความพอใจรักใครกจ็ะเขา
ไปพดูคยุคบหาสมาคม (จบี) ดวย ทัง้สอบถามกบัเจาตวัโดยตรง
และลอบถามผานคนรูจกั สืบทีม่าทีไ่ปวาเปนลูกใคร อยูหมูบาน
ไหน เพือ่คบหาดนูสัิยใจคอกนัตอไป ฯลฯ เมือ่ทําความรูจกักนัดี

พอสมควรแลว กจ็ะมกีารทาบทาม (qM’kj ฮะเมิก่) คอืผูใหญทาง
ฝายชาย (พอส่ือหรือแมส่ือ) จะไปพดูคยุกบัผูใหญทางฝายหญงิ
วาหนุมสาวคูนีช้อบพอกนั เพือ่เปนการหยัง่เชงิวาฝายหญงิจะมี
ความคิดเห็นเปนอยางไร จะมทีาทตีอบรับหรือปฏิเสธ และถา
หากผูใหญทั้งสองฝายไมขัดของและเห็นดีดวยก็จะทําการสง
ผูใหญไปสูขอ (qM.nj ฮะมาน) ทางฝายชายจะมผูีใหญไปบาน
ฝายหญงิกนัหลายคน เพือ่ตกลงกนัเร่ืองสินสอด พธิกีารแตงงาน
ดฤูกษยามหรือวันทีด่รีวมกนั เลือกวันทีเ่ปนมงคลในการแตงงาน
สวนเร่ืองสินสอดจะตกลงกันระหวางฝายชายและฝายหญงิวา
จะสงสินสอดกอนวันแตงงาน หรือสงใหในวันยกขบวนขันหมาก
มาในวันแตง เพราะสินสอดหมายถงึเงนิ (ธนบตัร) เพือ่จะไดนํา
ไปซือ้ผาไหว อาหารเล้ียงแขกเหร่ือในวันงาน เคร่ืองเรือน เคร่ืองใช
ตางๆ เพือ่เตรียมงาน ฯลฯ ซึง่ในสมยัโบราณสินสอดยงัหมายรวม
ถงึเคร่ืองเรือน เชน โตะเคร่ืองแปง ตูเส้ือผา เตยีงนอน ขันลงหนิ
(หรือขันเงนิขันทอง ตามแตฐานะ) เชีย่นหมาก ถาดกระเบือ้ง ชาม
ชดุคาวหวาน หรือรวมตลอดไปจนถงึเรือนหอ (ในกรณทีีไ่มตอง
การอยูบานฝายใดฝายหนึง่ ตองการแยกเรือนในทนัท)ี

ข้ันตอนในการแตงงาน เมือ่วันแตงงานฝายเจาบาวจะ
เคล่ือนขบวนขันหมากออกจากบานของตน ส่ิงของในขบวนขัน
หมากประกอบไปดวยผาไหว พาน ธปูเทยีนแพ แตเดมิไมมกีลวย
ออย ขบวนดงักลาวนีเ้ปนแบบโบราณของชาวมอญพระประแดง
ซึง่ระยะตอมาไดมกีารเพิม่ขนมจนัอับ กลวย ออย หมนูอนตอง
ฯลฯ ตามอยางประเพณขีองจนีและไทยในภายหลัง

ขบวนขันหมากของชาวมอญแตโบราณ ซึง่ยงัคงพบได
ในหมูชาวมอญเมอืงมอญ (ประเทศพมา) ในปจจบุนั ผูทีน่าํขบวน
กค็อืเถาแก หรือผูหลักผูใหญทีเ่ปนผูไดไปเจรจาสูขอเจาสาวเอาไว
นั้น ถือกะละมังหรือถาดเคร่ืองไหวผีบานผีเรือนที่บานเจาสาว
ภายในกะละมงัประกอบดวย ผานุงผาหม กลวย ออย มะพราว
อาหารหวานคาว เหลา หมาก พลู บหุร่ี เดนิเอากะละมงัทนูหวั
เดินนําหนาขบวน โดยเฉพาะมะพราวในกะละมังนั้นตองเปน
มะพราวแหงที่งอกยอดออนออกใบเขียวสูงประมาณ ๑ ศอก
สามารถมองเหน็ไดในระยะไกล ซึง่กะละมงัดงักลาวนีเ้ปนส่ิงที่
บอกใหชาวบานรูวาคูบาวสาวคูนั้นแตงงานกันถูกตองตาม
ประเพณ ีไมไดหนตีามกนั หรือฝายชายไมไดชงิเบยีดกอนบวช ซึง่
หากมีการกระทําผิดจารีตประเพณีนี้ ในกะละมังจะไมใหมี
มะพราวยอดออน จะกลายเปนกะละมงัยอดกดุ เปนการฟอง
สถานภาพของคูแตงงานนั้น เรียกไดวากะละมังดังกลาวเปน
เคร่ืองมอืควบคมุความประพฤต ิเปนกฏเกณฑรวมกนัของสังคม
ไดอยางด ีไมใหหนุมสาวกระทาํส่ิงเสียหายกอนเวลาอันสมควร

ก
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แตในสวนของมอญเมืองไทยนั้นประเพณีดังกลาวสูญหายไป
นานแลว จะมเีพยีงการควบคมุทางสังคมอ่ืนๆ เชน ชายทีไ่มผาน
การแตงงานอยางถกูตอง ซึง่เทากบัวาไมผานการสูขวัญ ๓ คร้ัง
คอื โกนจกุ บวช และแตงงาน จะไมไดการยอมรับใหเปนครูทํา
พธิสูีขวัญ หรือเปนเถาแกงานแตง และลูกสาวของคูแตงงานนีจ้ะ
ไมไดรับเชิญใหทําหนาที่ในพิธีสําคัญ ไดแก การอุมตนเทียน
บายศรี เคร่ืองอัฐบริขาร ในงานบวช และอุมเตยีบ หรือขาวของใน
ขบวนขันหมาก งานแตงงาน เปนตน สวนในชมุชนมอญเมอืงไทย
บางแหง เชน ชมุชนมอญปากเกร็ด จงัหวัดนนทบรีุ เถาแกฝาย
ชายจะตองจดุตะเกยีงเดนิถอืนําหนาขบวนขันหมากไปดวย

ภายในขบวนประกอบดวยญาตผูิใหญ เพือ่นบาน  และ
เพือ่นฝูงของเจาบาว จะมกีารรองรําทําเพลงกนัไปตลอดทางจน
กวาจะถงึบานเจาสาว เมือ่ถงึบานเจาสาว กอนเขาบานเจาสาว
จะมกีารกัน้ประต ูเมือ่จายเงนิใสซองคากัน้ประตแูลว ฝายเจาสาว
จะสงผูใหญพรอมเดก็เชญิขันหมาก ออกมารับขันหมากของฝาย
เจาบาว มกีารพดูโตตอบสอบถามกนัถงึขันหมากทีย่กมากนัเปน
พธิ ีตอจากนัน้จะมกีารกัน้ประตเูงนิ ประตูทอง อีกสองชัน้ หรือ
มากกวานัน้ จนเขาไปถงึตวับาน ระหวางนัน้มกีารหยอกเยากนั
ตามสมควร เมือ่ขบวนขันหมาก ของเจาบาวเขามานัง่ในบานเจา
สาวแลว ผูใหญทัง้ สองฝายจะเปนผูแนะนาํบาวสาวตามข้ันตอน
ตางๆ ไดแก ญาตผูิใหญจะพาบาวสาวไปไหวผีเรือนทีเ่สาผีบาน
เจาสาวซึง่อยูภายในหองเจาบาน (พอแม) ออกมาแลวทําพธิไีหว
พอแมปูยาตายายพีป่านาอาและ ผูทีเ่คารพนบัถอืของทัง้สองฝาย
โดยใชผาไหวเปนเคร่ืองไหว สวนผูใหญทีรั่บไหวอาจจะมอบของ
กาํนลัเปนเงนิทอง ของมคีาเพือ่เปนทนุใหบาวสาวใชตัง้ครอบครัว

ตอไป เมือ่เสร็จข้ันตอนนีแ้ลวจะนบัเงนิสินสอด (กรณเีงนิสินสอด
ยังไมไดใหเมื่อวันสูขอ) หลังเสร็จพธิกี็จะเล้ียงอาหารแขกเหรื่อ
และญาตขิองทัง้สองฝายทีม่ารวมงาน

อาหารที่ใชเล้ียงแขกเหร่ือที่มารวมงานนัน้เทาทีพ่บใน
ประเพณขีองชาวมอญในเมอืงไทย ไมมกีารกําหนดชดัเจน แต
นยิมเล้ียงแขกเหร่ือดวยขนมจนีน้าํยา เพราะเชือ่วาจะทาํใหคูบาว
สาวครองรักยนืยาว แตในหมูชาวมอญเมอืงมอญ (ประเทศพมา)
ยงัคงใหความสําคญักบัอาหารหวาน ไดแก การเลีย้งลอดชอง
และขาวตอกนํ้ากะทิ ทีย่งัคงเปนประเพณนียิมของชาวจงัหวัด
สุโขทยัโดยทัว่ไปในทกุวันนี ้ซึง่ตองประกอบไปดวยอาหาร ๔ ชนดิ
คอื ไขกบ (เมด็แมงลัก) นกปลอย (ลอดชอง) มะลิลอย (ขาวตอก)
และ อายตือ้ (ขาวเหนยีว) ชาวสุโขทยัเรียกวา “กนิสีถ่วย”   ถอื
เปนขนมมงคลในงานแตงงาน และการกลาวถงึคําวา “กนิส่ีถวย”
นีย้งัใชในความหมายทีห่มายถงึ “แตงงาน” อีกดวย

เปนทีน่าสังเกตวา การแตงแบบมอญนีจ้ะไมมพีระสงฆ
เขามาเกีย่วของ เพราะทางมอญถอืเปนเร่ืองทางโลก ไมใชกจิของ
สงฆ ซึง่บาวสาวจะตองไปทาํบญุตกับาตรทีวั่ดในเชาวันถดัไป

สวนการสงตวัเขาเรือนหอนัน้ ในอดตีฝายหญงินยิมแตง
ฝายชายเขาบาน แตตอมาไมไดเครงครัดในเร่ืองดงักลาว ข้ึนอยู
วาจะตกลงกนัอยางไร ชายอยูบานสาว หรือสาวอยูบานชาย (ใน
กรณีที่เจาบาวอยูบานเจาสาว) เจาบาวจะตองนอนหอ (ตาม
ลําพงั) เปนเวลา ๗ วัน พอวันที ่๘ ฝายเจาสาวจะตองเตรียมผา
ไหว ขนมจนัอับ ขนมเปย ผลไม หรือของอ่ืนๆ ตามสมควรนาํไป

ขบวนแหขันหมากของฝายเจาบาว บาน
เกาะซาก มะละแหมง เมืองมอญ ประเทศ
พมา ในภาพจะเห็นเถาแกฝายเจาบาวนํา
กะละมังทูนหัวไว ส่ิงท่ีเห็นเดนชัดคือตน
มะพราวแตกยอดออน ซ่ึงหากเปนงานแตง
งานของบาวสาวท่ีไมไดเขาตามตรอกออก
ตามประตู ไมสามารถมีตนมะพราวน้ีได
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ไหวพอแมปูยาตายายและผูใหญทีเ่คารพนบัถอืของฝายเจาบาว
เปนอันเสร็จพธิี

ยงัมขีอสังเกตอีกอยางหนึง่คอื การสงตวัของเจาบาวนัน้
จะตองมีผูใหญที่มีคูชีวิตที่ครองคูกันยืดยาว มีศีลธรรมอันดี
ประกอบอาชพีสุจริต เปนทีเ่คารพนบัถอืของครอบครัว รวมทัง้
บคุคลทัว่ไป มาปทูีน่อนใหกบับาวสาว เพือ่เปนเคล็ดใหคูบาวสาว
ไดเปนคูทีด่เีจริญรุงเรือง อยูดวยกนัอยางมคีวามสุขและยาวนาน
แสนนาน ใหเหมอืนกบัทานผูใหญทีเ่ปนผูมาปทูีน่อนให

และขอปฏิบตัสุิดทายทีบ่าวสาวตองปฏิบตัใินระยะเวลา
๗ วัน อยางเครงครัดคอื  เจาบาวจะอาศยัอยูบานเจาสาวตลอด
๒๔ ชัว่โมงไมได  เจาบาวจะตองอยูบานเจาสาวในตอนเยน็ (หลัง
พระอาทติยตกดนิแลว) และจะตองออกจากบานเจาสาวในตอน
เชา (กอนพระอาทติยข้ึน) เปนเวลา ๗ วัน และตองปฏิบตัอิยาง
นีจ้นครบ ๗ วัน จากนัน้แลวก็สามารถปฏิบตัตินไดตามปกติ

บทสรุป การแตงงานของมอญมอัีตลักษณเฉพาะดงัที่
กลาวมาแลวขางตน แตปจจบุนักไ็ดมกีารผสมผสานกบัประเพณี
จนีและไทยมากข้ึน ซึง่การแตงงานแบบจนีตองดูฤกษยามโดย
ซนิแส บางคร้ังฤกษสงตวัเจาสาวอาจเปนเวลา ๐๒.๐๐ น. หรือ
๐๓.๐๐ น. กม็ ี (ผูเขียนเคยมปีระสบการณไปรวมงานแตงงาน
ของเพือ่นชาวจนี) รวมทัง้พธิกีารไหวฟาดนิ และพธิกีารยกน้ําชา
และจะดดูวยวาบาวสาวคูนีจ้ะชงกนัหรือไมอยางไร เปนตน

สวนการแตงแบบไทยนั้น ตองบอกกันตามตรงวา
คนไทยเปนชาติที่เกงมากๆ เปนผูที่ชางสังเกตประเพณปีฏิบัติ
ของชาตติางๆ แลวเลือกขอดนีํามาปรับปรุงเพิม่ลดใหเขากบัวิถี
ชีวิตของคนไทยเอง จนมคีวามกลมกลืนและเปนประเพณแีตง
งานแบบไทยอยางในปจจบุนั

กอนทีผู่เขียนจะจบทายบทความการแตงงานแบบมอญนี้
ผูเขียนขอฝากใหทานผูอานไดชวยพจิารณาวา การแตงแบบใดก็
คงไมสําคญัเทากบัคนเรารักกนั ประเพณแีตงงานเปนแตพธิซีึง่
ประกาศใหสังคมไดรับรูวา คนสองคนตกลงปลงใจทีจ่ะใชชีวิต
และสรางครอบครัวรวมกนัเปนทีรั่บรูแกสังคมอยางเปดเผย ซึง่
เปนส่ิงทีง่ดงาม และทีสํ่าคญัเมือ่กลาวมาถงึตอนนี ้ผูเขียนอยาก
ใหทกุคนรักกนัมากๆ ดวยความสงสารประเทศไทย ไมอยากให
บานเมอืงย่าํแยไปมากกวานีอี้กแลว...

บรรณานุกรม

บุญแถม อินทรวิสุตร เปนผูใหสัมภาษณ, นายปริญญา กุลปราการ เปน
ผูสัมภาษณ, ท่ีบานเลขท่ี ๕/๑ หมู ๖ ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทร
ปราการ เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๑.

วาสนา กรานทอง เปนผูใหสัมภาษณ, นายปริญญา กุลปราการ เปนผู
สัมภาษณ, ท่ีตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ ๘
มิถุนายน ๒๕๕๑.

สมชาย เดอืนเพ็ญ เปนผูใหสัมภาษณ, นายองค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ,
ท่ีวัดสระเกศ ถนนจักรพรรดิพงษ แขวงบานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ
เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐.

องค บรรจุน. (๒๕๔๙). ตนทางจากมะละแหมง. กรงุเทพฯ : สํานักพิมพ
อมรินทร.

ขบวนแหขันหมากของชาวมอญพระประแดงในอดีต

ประตูเงินประตูทองของฝายเจาสาว

เจาบาวในชุดมอญ ขณะท่ีเจาสาวหันมานิยมชุดแบบดาราดังในยุคน้ัน
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ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
สงกรานตมอญนครสวรรค
กองบรรณาธิ การ

 มือ่วันที ่๑๒-๑๔ เมษายน ทีผ่านมา “เสียงรามญั” ไดเดนิทางไปรวมงาน “สงกรานตมอญ
นครสวรรค” โดยจดุหมายของเรากค็อื “บานมอญ” แหงตาํบลบานแกง ซึง่อยูในอําเภอเมอืง เราไปถงึ
ในชวงเยน็ของวันที ่๑๒ ซึง่เปนชวงเวลาทีพ่ีน่องบานมอญ นําโดย พีม่าลี เรืองบญุ กาํลังเตรียมงาน
กนัอยางแข็งขัน ทีน่ัน่เราพบกบั “อาพศิาล บญุผูก” และ “ปาปรุง วงศจํานง” แหงเกาะเกร็ด ซึง่เปน
เครือญาตกิบัพีน่องบานมอญนครสวรรคกาํลังใหคาํแนะนาํในการจดังาน โดยพีม่าลีเลาวาชาวบาน
มอญไดไปรับอาพศิาลกบัปาปรุงมาจากเกาะเกร็ดตัง้แตหลายวันกอน เพราะตองการใหอาพศิาลมา
ชวยใหคําแนะนําในเร่ืองรายละเอียดตางๆ และใหปาปรุงมาชวยฝกสอนมอญรําใหแกลูกหลาน
มอญของทีน่ัน่ ขณะทีเ่ราไปถงึ เดก็ๆ กําลังซอมรําอยูพอดี พอถงึตอนค่ํา การเตรียมงานกเ็สร็จส้ิน
เรียบรอยด ีทําใหเราไดมโีอกาสนัง่คยุกบัพีม่าลี ซึง่พีม่าลีกเ็ลาใหฟงวา ในปนีอ้งคการบริหารสวน
ตาํบลบานแกง ไดใหการสนบัสนนุเปนอยางด ีรวมทัง้พีน่อง “ไทยทรงดาํ” ทีอ่ยูใกลๆ  กนักบับานมอญ
กจ็ะมารวมงานดวย และทางจงัหวัดเองกใ็หความสําคญั โดยในเชาวันที ่๑๓ พีน่องชาวมอญและ
ชาวไทยทรงดําจะไปทาํพธิเีปดงานสงกรานต ณ ทีว่าการอําเภอเมอืง โดยรองผูวาราชการจงัหวัด
นครสวรรคจะเปนผูทําพธิเีปดงาน

เชาวันรุงข้ึน เราเดนิทางเขาไปยงัทีว่าการอําเภอเมอืงเพือ่รวมพธิเีปด เมือ่ถงึทีว่าการอําเภอฯ
พีน่องมอญและไทยทรงดํากเ็ร่ิมตัง้แถวเพือ่เตรียมขบวนแห และเมือ่รองผูวาราชการจงัหวัดฯ เดนิ
ทางมาถงึ รํามอญของลูกศษิยปาปรุงกเ็ร่ิมแสดง จากนัน้รองผูวาราชการจงัหวัดฯจงึกลาวเปดงาน
สงกรานตมอญนครสวรรค แลวขบวนแหหงส ธงตะขาบ ขาวแช ขบวนแหปลา ฯลฯ กเ็ร่ิมเคล่ือนออก
จากหนาทีว่าการอําเภอเพือ่เดนิไปตามถนนในเมอืง สรางความสนใจใหกบัชาวนครสวรรคทีอ่ยูสอง
ขางทางเปนอยางยิง่

เสร็จจากขบวนแหในเมอืง เรากลับมาทีบ่านมอญอีกคร้ังเพือ่เตรียมงานในชมุชน โดยในชวง
บายนี ้ผูวาราชการจงัหวัดนครสวรรคไดมารวมงานและกนิขาวแชรวมกบัคณะผูจัด หลังจากนัน้ก็
รวมชมมอญรําและรดน้าํผูหลักผูใหญในชมุชน... และงานสงกรานตแหงบานมอญนครสวรรคกจ็บ
ลงดวยความสุขของทกุคนทีม่ารวมงาน

เมือ่คร้ังที ่“เสียงรามญั” เดนิทางไปนครสวรรคเพือ่เกบ็ขอมลูในการทําวารสาร เราไดเดนิ
ทางไปยงับานบางมะฝอ ซึง่อยูในอําเภอโกรกพระ ทีน่ัน่ ถงึแมเคาลางความเปนมอญจะไมมใีหมอง
เหน็ แตส่ิงทีย่งัหลงเหลือกค็อืการเล้ียงขาวแชในวันที ่๑๔ เมษายน ของทกุป ดงันัน้เราจงึไปรวมงาน
เล้ียงขาวแชของบานบางมะฝอเปนการแถมทายการ “ทวัร” สงกรานตมอญในคร้ังนี้

หมายเหต ุขอขอบคณุ คณุสถาพร ล้ิมมณ ีแหงสํานกัพมิพสายธาร ผูเปนลูกหลานบานบาง
มะฝอ ทีก่รุณาเอ้ือเฟอพา “เสียงรามญั” ไปเยอืนนครสวรรคในคร้ังนี้
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สองเกลอจอมโกง

 าลคร้ังหนึง่ มชีายสองคนเปนเพือ่นกนั ทัง้สองมศีรีษะ
ลานดวยกนัทัง้คู  รูปรางหนาตาคลายๆ กนั  วันหนึง่ทัง้สองไดเดนิ
ทางไปดวยกนั หลังจากทีบ่กุปาฝาทุงนาเปนหนทางไกล  ทัง้สอง
กพ็บกบัฤๅษเีขาองคหนึง่ จงึพากนัเขาไปหาแลวถามวา

“พระคณุเจา จะทําอยางไร ผมของเราทัง้สองจงึจะงอก
งามข้ึนมาได พระคณุเจาชวยแนะนาํใหผมดวยเถดิ”

“จงไปทางทศิตะวันตก เจาจะพบแองน้ําแองหนึง่ทีน่ัน่”
ฤๅษบีอก “จงดําลงไปคร้ังหนึง่ผมของเจากจ็ะงอกงามข้ึนมา จง
จําไววาดําเพยีงคร้ังเดยีว อยาดําเปนหนทีส่อง”

เมือ่ทัง้สองไดรับคําแนะนาํเชนนัน้ จงึพากนัเดนิหาแอง
น้าํ และเมือ่พบแลว ทัง้สองกล็งไปดาํหวัในแองน้าํนัน้ ผมของเขา
กง็อกยาวออกมาคบืหนึง่ทัง้สองจงึพดูกนัวา

“ดําลงไปคร้ังหนึง่ ผมกย็าวคืบหนึง่ นีถ่าเราดําสองคร้ัง
เรากจ็ะมผีมพอเกลามวยไดทเีดยีว”

เมือ่พดูตกลงกนัเชนนัน้แลว ทัง้สองกด็ําน้าํอีกเปนหนที่
สอง แตแทนทีจ่ะยาวอีกหนึง่คบื ศรีษะของเขากลับลานตามเดมิ
เมือ่เปนเชนนี ้คนหนึง่กอ็อกความเหน็วา

“หวัของเราลานอยางเดมิอีกเชนนี ้กม็อียูทางเดยีวทีค่วร
ทําคอื เปนพระเสียคนหนึง่เปนเถรเสียคนหนึง่”

เมื่อตางเห็นชอบในความคิดนี้ ก็พากันเดินตอไปจน
กระทัง่ถงึวัดรางไมมพีระเขาวัดหนึง่ ทัง้สองจงึพากนัเขาไปพกั พอ
ตกกลางคืนขางคนที่เปนเถนก็ไปขโมยควายของชาวบานและ
เอาไปผูกไวทีต่นไมใหญตนหนึง่  แลวกม็าบอกคนทีเ่ปนพระวา ได
ขโมยควายเอาไปไวทีต่รงนัน้  ตอจากนัน้กอ็อกไปนัง่คอยอยูทีท่าง
ส่ีแพรง

มชีายคนหนึง่เดนิผานมาทางนัน้  เถรจงึถามวา
“ทานจะไปไหน”

“ฉันกําลังตามหาควาย ไมรูวามนัหายไปไหน” ชายคน
นัน้ตอบ

“งัน้รึ ไปหาพระทีวั่ดใกลๆ  นีซ้ิ ทานเปนหมอดทูํานาย
แมนนกั”

ชายคนนั้นจึงไปหาคนที่เปนพระ เลาเร่ืองควายหาย
ใหฟง พระกแ็สรงทําเขียนอะไรยุงๆ แลวกบ็อกวา

“ควายของโยมอยูใตตนไมใหญ ทางทศิตะวันออกเฉียง
เหนอื”

ชายคนนัน้ไดไปทีต่นไมใหญทางทศิทางทีพ่ระบอกกพ็บ
ควายของเขาจริงๆ เขาจงึรําพงึวา

“ทานอาจารยเปนหมอดทูีเ่กงจริงๆ”
ในวันรุงข้ึนและวันตอๆ มาอีกหลายวัน เถรและพระกใ็ช

อุบายหลอกลวงอยูเชนนี ้จนพระมชีือ่แพรหลายไปทัง้ตําบล แต
ตอมาการขโมยควายเปนเร่ืองลําบากจะทําบอยๆ ไมได ตองคดิ
หาอุบายอยางอ่ืนตอไป

เถรจงึเกบ็กอนกรวดกอนหนิจาํนวนมาก แลวเอาไปสาด
ตามบานในตําบลนัน้ตอนกลางคนื พอรุงเชาพวกชาวบานกพ็า
กนัมาถาม และขอคาํแนะนาํจากพระ ฝายพระปลอมกอ็ธบิายวา

“การทีม่กีอนกรวดกอนหนิตกลงมาในหมูบานของโยม
เชนนี ้หมายความวา หมูบานของพวกโยมจะถกูพวกโจรมาปลน”

“จะถกูโจรปลน” พวกชาวบานรองอยางตกใจ
“แลวเราจะทาํอยางไรกนัดลีะทานอาจารย”
“ก็หาทางปองกัน พวกโจรปลนก็หวังไดทรัพยเพราะ

ฉะนั้นใครที่มีเงินมีทองก็ใหขนเอามาฝงไวในสวนที่ในวัดของ
อาตมานี ่และภายในเจด็วันนีห่ามคนเขามาขางใน อาตมาจะเสก
คาถาปองกนัลอมไว ใครขืนขามาจะตองกลายเปนบา”

“พวกโจรคงไมกลาเขาไปในวัดหรอกนะ ขืนเขาไปกค็ง
เปนบา เงนิทองของเราคงปลอดภัย” พวกชาวบานพดูบอกกนั

“เมือ่ครบเจด็วันแลว” พระปลอมพดูตอไป
“กม็าขุดเอาทรัพยสมบตัขิองโยมไปได”
พวกชาวบานเมื่อไดฟงคําอธิบายเชนนั้น ก็พากันขน

ทรัพยสมบัติมีแกวแหวนเงินทองมาฝงไว และตางก็ทําเคร่ือง
หมายของตนไวอยางระมดัระวัง

ไมมใีครเขาไปในวัดเลย เพราะกลัวจะเปนบา นอกจาก
ชายคนหนึง่ซึง่มาจากทางไกล ชายคนนีวั้วหายและไดทราบวา
พระองคนีส้ามารถบอกทีวั่วหายได เขาจงึดัน้ดนมาหา เมือ่เขาเขา
ไปในวัดกแ็ลเหน็พระและเถรกาํลังกนิเหลากนัอยู เขาจงึไปบอก
พวกชาวบาน

ฝายชาวบานเมือ่ไดฟงเชนนัน้ กพ็ากนัพดูวา

ก
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“คนนีบ้าไปเสียแลว ชวยกนัมดัเขาเถอะ  และขังเขาไวใน
คกุ”

สวนพระปลอมและเถรเมื่อไมเห็นมีใครมาปลอดคนดี
แลว กช็วยกนัขุดเงนิทองข้ึนมาแบงกนั

“ทนีีเ้ราแยกกนัไดแลว” คนหนึง่ออกความเหน็
“เบือ้งหนาถาเราเจริญข้ึนหรือไดเปนใหญเราจะไมลืมกนั”
เมือ่พดูจาส่ังเสียกนัแลว กแ็ตงตวัเปนชาวบานแยกยาย

กนัไป ตอมาคนหนึง่ไดเปนขาราชสํานกัในเมอืงเมอืงหนึง่  สวนอีก
คนกลับกลายเปนคนยากจน

“เพือ่นของเราไดขาววาเปนขาราชสํานกัและรํ่ารวยมาก”
คนยากจนคดิในใจ “เราควรจะไปหา”

เมือ่เขาตกลงใจเชนนัน้แลว กอ็อกเดนิทางเขาไปในเมอืง
หลวง พอเพือ่นทีเ่ปนขาราชสํานกัแลเหน็เขาเขากพ็ดูกบัคนรับใช
วา “ไปตเีจาคนนัน้ อยาปลอยใหเขาเขามาในบานของฉัน”

คนใชกอ็อกไปตแีละขับไลชายทีย่ากจนใหออกไป ชาย
คนนัน้จงึไปขออาศยัอยูอีกบานหนึง่  และพอรุงเชาเมือ่เพือ่นคนที่
เปนขาราชการออกจากบานไปเขาเฝาพระเจาแผนดนิ ชายยาก
จนกเ็ดนิตามหลังไปดวย พอเขาไปในวังแลวสักครูหนึง่ชายยาก
จนก็เดินกลับออกมาและตรงไปข้ึนคานหามของเพือ่นทีเ่ปนขา

ราชการซึ่งคอยอยู (และไมมีใครสังเกตวาเปนขาราชการหรือ
เปลา เหน็ศรีษะลานคลายๆ กนักน็กึวาใช) คนหามจงึยกคานหาม
พากลับไปบาน

เมือ่ถึงบานของขาราชสํานกัผูเปนเพือ่น ชายยากจนก็
แสรงทําเปนไมสบาย ภรรยาของขาราชสํานกั (คิดวาเปนสามี
ของตน) กม็าบบีนวดให ในตอนเยน็เมือ่เขามอีาการดข้ึีนเล็กนอย
ขาราชการเมือ่เสร็จงานกอ็อกมาจากวัง เมือ่ไมพบคานหามมารับ
กเ็ดนิกลับบาน

ฝายชายยากจนเมือ่แลเหน็เพือ่นกลับมา เขากพ็ดูข้ึนวา
“เจาคนนัน้มาทีน่ีอี่กแลว ไปตมีนัอีก ไลมนัไป”
คนใชไดรับคาํส่ังเชนนัน้ไมไดพจิารณาใหถองแทกอ็อกไป

ไลตนีายของตนใหออกจากบานของเขาเอง ขาราชการเมือ่ถกูตี
กโ็มโห เมือ่ทราบเร่ืองวาเพือ่นเขาไปเปนนายแทนตวัอยูในบานก็
นําเร่ืองเขาไปกราบทลูใหพระเจาแผนดนิทรงทราบ พระเจาแผน
ดนิเมือ่ไดพจิารณาเร่ืองราวโดยละเอียดแลว กท็รงตดัสินวาขาราช
การควรแบงทรัพยสมบตัใิหชายยากจนคร่ึงหนึง่
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พายุนารกีสท่ีกอตัวในใจเจาหนาท่ีรัฐไทย

 อนอ่ืนตองขอแสดงความเสียใจและขอสงความหวงใย
ไปยงัพีน่องชาวพมา (มอญ กะเหร่ียง ทวาย ไทใหญ ฉ่ิน คะฉ่ิน)
ทีไ่ดรับผลกระทบประสบวาตภัย พายไุซโคลนนาสกสี บริเวณ
สามเหล่ียมปากแมน้ําอิรวด ี ในประเทศพมาจํานวนเรือนแสน
ถงึอยางไรกด็ ีไมวาโลกจะเกดิวิกฤตการณทางธรรมชาตมิากนอย
เพยีงใด ประเทศพมาจะเสียหายยอยยบัอับจนแคไหน ประชาชน
คนมอญจะเดอืดจะรอนลมหายตายจากไปเปนจํานวนมากมาย
เรือนหมืน่เรือนแสน รัฐไทยกท็ําไดเพยีงสรางภาพเพือ่นบานทีด่ี
นกับญุใจเมตตา เพือ่อวดสายตาชาวโลก ไมยอมตกขบวนรถไฟ
ไปกบักระแสสังคมโลก สงความชวยเหลือใหพมา ทัง้เจาหนาทีกู่
ภัย ทมีแพทย และขาวของเงนิทอง แมรัฐบาลทหารพมาไมตอง
การกย็งัดิน้รนกระเสือกกระสนออนวอนขอเขาไปชวย ในขณะที่
ญาตพิี ่นองของคนทัง้หลายเหลานัน้ทีม่าเปนแรงงานตางดาวใน
เมอืงไทย ไมวาจะเคยถกูนายจางและเจาหนาทีรั่ฐไทยกระทาํการ
ขูดเลือดเนือ้เอารัดเอาเปรียบทาํรายรังแกอยางไร หลังเกิดเหตุ

พายไุซโคลนนีแ้ลว พวกเขากย็งัคงไดรับการปฏิบตัแิบบเดยีวกนั
อยางตอเนือ่ง ซ้าํเตมิชะตากรรมของพวกเขาอยางไมมจีติใจมอง
คนในความเปนคน

พีน่องชาวมอญทีเ่ขามาใชแรงงานในเขตมหาชยั จงัหวัด
สมทุรสาคร หลายคนตองผจญวิบากกรรมตางๆ นานา โดนนาย
จางทารุณทาํรายกกัขัง ขืนใจ ไมจายคาแรง ผูหญงิบางคนตอง
เผชญิกบัพวกเดนสังคมทีป่ระกอบไปดวยวัยรุนในพืน้ทีซ่ึง่สวนใหญ
ไมใชใครอ่ืน หลายคนเปนลูกหลานขาราชการ นกัการเมอืงทอง
ถิน่ หรือแมแตเจาหนาทีต่าํรวจ ทีค่อยจองฉุดบงัคบัขืนใจ การรุม
โทรมมใีหเหน็กนัชนิตา

หญงิสาวชาวมอญรายหนึง่พกัอยูแถวเกาะสมทุร ยาน
มหาชยั ขณะทีเ่ธอโดนพวกเดนสังคมรวม ๒๐ คน รุมขมขืนจน
ทนไมไหว ตดัสินใจกระโดดหนอีอกมาจากหนาตางบนชัน้ ๓ ของ
ตกึ รวงลงมาหลังหกัในสภาพสวมกางเกงชัน้ในเพยีงตวัเดยีว ไม
รูเปนความโชคดหีรือโชครายของเธอทีเ่ธอรอดตาย แตตองพกิาร
ตลอดชวิีตและมตีราบาปติดตัว สวนแรงงานชายหลายคนเคย
โดนพวกเดนสังคมรุมทํารายโดยไมมีสาเหตุนอนจมกองเลือด
บางคนเสียชีวิต บางคร้ังชี้หนาประกาศใหรูวาที่ทําไปเพียงแค
เพราะหมัน่ไสเทานัน้

แรงงานเหลานีไ้มกลารองขอความเปนธรรมและไมกลา
แจงความ เพราะตาํรวจไมเคยคดิทีจ่ะชวยเหลือแรงงานตางดาว
อยูแลว ไมวาชาตพินัธุใดทัง้นัน้ ระดบัสตปิญญาของเจาหนาทีรั่ฐ
มองพวกเขาเปนเพยีงแรงงานตางดาวชาวพมา ไมแยกชาตพินัธุ

ก

ตลาดนัดจําหนายสินคาท่ีนําเขาจากประเทศ
พมา ของกลุมแรงงานตางดาวยานเกาะ
สมุทร มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มีเจาของ
เปนชาวไทยและมีลูกจางขายของเปนแรง
งานตางด าวชาวมอญ ซ่ึ งไดค าจ างพอ
ประทังชีวิตเทาน้ัน ในขณะท่ีราคาสินคาน้ัน
แพงกวาในประเทศพมาหลายเทาตัว
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มหินําซ้าํยงัเอาความรับรูดานประวัตศิาสตรเกาๆ แบบชาตนิยิม
สุดข้ัวเหมารวมสรางความชงิชงั “คนพมา” โดยไมแยกแยะความ
เปนคนออกจากอคติในใจ ส่ิงทีเ่กดิข้ึนจึงมแีตความเยน็ชา ไม
คํานงึถงึหลักสิทธมินุษยชน การปฏิบตัติอแรงงานตางดาวทีต่่ํา
ตอยและเจยีมตนเหลานัน้จงึมแีตการรีดไถ เปนการซ้ําเตมิแรง
งานเหลานัน้ ปญหาเหลานีม้เีพยีงผูรับเคราะหและองคกร NGO
ในมหาชยัเทานัน้ทีรั่บรู ขณะทีเ่จาหนาทีท่กุระดบัชัน้ ตลอดไปจน
พอเมอืงมหาชยัแสรงทาํเปนไมรูไมเหน็ มหินาํซ้าํยงัเพิม่พนูอคตทิี่
มกีบัคนมอญมากยิง่ข้ึน

เมือ่เร็วๆ นี ้ผูเขียนทราบมาวาทานผูวาฯไดใชอํานาจหนา
ทีข่องทาน ออกคําส่ังใหเจาหนาทีต่าํรวจมาปฏิบตัหินาทีใ่นเวลา
ราชการ ดวยการเลนงานขมขูชาวบาน โดยการออกคําส่ังให
ตาํรวจไปทีบ่านของนายองค บรรจนุ ประธานชมรมเยาวชนมอญ
กรุงเทพ ซึง่เปนคนไทยเชือ้สายมอญบานเกาะ จงัหวัดสมทุรสาคร
เจาหนาทีเ่ขาไปตรวจสอบขอมลู ถายภาพบานทกุซอกมมุ รวมไป
ถงึสอบปากคําคนในบานเอาขอมลูทีอ่ยูในกรุงเทพ ของนายองค
บรรจนุ สรางความวิตกกงัวลใหแกพอแมพีน่องในครอบครัวอยาง
ยิง่ อยากรูเหมอืนกนัวาเจตนาของทานผูวาฯ ทานตองการอะไร
หรือเพือ่ตองการคกุคามชาวบานใหไดรับความหวาดกลัวและรับ
รูรวมกนัวาผูวาฯคนนีแ้ตะไมได (ทําตวัเปนเทวดาหลงยคุ ยงัคดิ
วาอยูในสมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม กระมงั เพราะส่ิงทีจ่อมพล
ป. พบิลูสงคราม และผูวาฯคนนีเ้ปนเหมอืนกนัคอื ทัง้สองคนเปน
คนไทยเชือ้สายมอญทีลื่มตวั ทาํลายวัฒนธรรมมอญ คนแรกเปน
มอญนนทบรีุ สวนคนหลังมเีชือ้มอญราชบรีุ เขาตาํรา “มอญขาว
ลาวใหญ ไทยเล็ก เจกดํา” ไมนาคบ) ผูเขียนอยากบอกวา ทาน

ผูวาฯ คนนีเ้กงเหลือเกนิเวลามเีร่ืองกบัชาวบาน อยางไรกด็อียา
บบีคัน้กดดนัคนมอญใหมนัมากจนเกนิไปจนทนไมไหว คนมอญ
ไมทําบาปฆา “สัตว” ตดัชวิีต แตคนมอญอาจรวมตวักนัทําพธิี
สาปแชง เมือ่นัน้ครอบครัวทานอาจจะมอัีนเปนไปได การสาปแชง
ของคนมอญนัน้ศกัดิสิ์ทธอยางยิง่ หากใครไมเชือ่กล็องไปศกึษา
ประวัตศิาสตร อานวรรณคดเีร่ืองขุนชางขุนแผนดไูด เพยีงแตคน
มอญไมสาปแชงใครพรํ่าเพร่ือ เพราะกลัวบาปตดิตวั บอนทีว่าคนั
มอญยงัเอามาแกงกินซะอรอยเหาะ นบัประสาอะไรกบัคนคัน
จนัทรรําไรอยางผูวาเมอืงสมทุรสาคร...!!!!

วันสตรีมอญ ท่ีเมืองมอญ

ถาจะกลาวถงึประเทศทัว่โลกทีป่กครองโดยระบอบประชา
ธปิไตย ทีท่กุคนมสิีทธคิวามเปนคนเทาเทยีมเสมอภาคกนั ไมวา
คนแกเฒาเดก็ชราชายหรือหญงิ และดเูหมอืนวากําลังเปนกระ
แสตืน่ตวัไปทัว่โลกในเร่ืองของสิทธสิตรี ซึง่ในแตละประเทศกาํลัง
รณรงคกนัอยางจริงจงับาง ไมจริงไมจงับาง มใีหเหน็กนัทกุเมือ่
เชือ่วัน บางประเทศกร็ณรงคกนัไปอยางนัน้ ไมไดจริงจงัอะไรจดุ
ประสงคเพื่อสรางภาพพจน ใหประเทศของตนดูดีมีความเปน
สากลในสายตาชาวโลกกเ็ทานัน้เอง แตหลักความเปนจริงแลว
ระบอบการปกครอง ระบบการดําเนินชีวิตความเปนอยู และ
ความเชื่อของคนในสังคมในบางประเทศยังมีการละเมิดสิทธิ
กดข่ีขมเหงและไมใหความสําคญั หรือยงัมองไมเหน็คณุคาและ
ความสามารถของสตรีมากนัก แตคงไมมีใครกี่มากนอยจะรู
ในรัฐมอญ แมรัฐบาลทหารพมาจะเขียนไวในกระดาษเทานัน้วา
มรัีฐมอญ แตไมไดมอํีานาจปกครองตนเองอยางแทจริง แตความ
กาวหนาของชาวมอญในมมุมองตอสตรีกค็อื ชาวมอญใหความ
สําคัญของชายหญิงเทาเทียมกัน ไดเล็งเห็นถึงคุณคาความ
สามารถของผูหญิงมอญอยางแทจริง จึงไมแปลกอะไรที่เรามี
โอกาสไดเห็นสตรีมอญมีโอกาสทํางานในตําแหนงระดับสูงใน
พรรคมอญใหมหลายทาน ส่ิงใดทีผู่ชายมอญทําได ผูหญงิมอญ
กม็สิีทธทิําไดเชนเดยีวกนั

ในแตละปทางพรรคมอญใหมไดมกีารจดังาน วนัสตรี
มอญ ข้ึนทกุป และในปนีก้เ็ชนเดยีวกนั ทางพรรคมอญใหมได
กาํหนดใหมกีารจดังานสัมมนาเนือ่งในวันสตรีมอญ เมือ่วันที ่๑๘-

สภาพนํ้าทะเลภายหลังพายุไซโคลนนารกีส
หอบมาท้ิงไว ทวมบานเรือนไรนาบริเวณ
ปากแมนํ้าอิรวด ีประเทศพมา ท่ีอยูของผูคน
หลายชาติพันธุ
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๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนยการศึกษาพรรคมอญใหม
หมูบานญซีา (kW.njvIq.) ในเขตรัฐมอญ เพือ่เปดโอกาสให
สตรีมอญจากทีต่างๆ ทัว่โลก ไดมโีอกาสมารวมประชมุพบปะ
แลกเปล่ียนความคดิรวมกนัเพือ่นําไปเปนขอเรียกรองเสนอแนะ
ใหทางพรรคนําไปพจิารณาแลวกําหนดออกมาเปนนโยบาย ซึง่
ผลการสัมนาในปนีม้ดีงันี ้คอื

๑. สงเสริมคณุภาพชวิีตสตรีมอญใหมคีวามรูดานตางๆ
มากข้ึนและพฒันาศกัยภาพความเปนผูนําของสตรียิง่ข้ึน

๒. ใหสตรีมอญมีโอกาสไดพัฒนาตนเอง ศึกษาหา
ความรูในดานสิทธขิองสตรีทีจ่ะพงึมพีงึได ตองคอยปรับปรุง และ
ดําเนนิการใหพฒันาข้ึนได

๓. ใหสิทธสิตรีเทาเทยีมกบัผูชายไมใหเสียเปรียบบรุุษ
และตองรักษาศกัดิศ์รีความเปนลูกผูหญงิ

๔. สตรีมอญทัง้หมดใหรวมพลังเปนหนึง่เดยีวเพือ่เปน
ตวัแทนสิทธเิสรีภาพแหงชาต ิเพือ่รวมเดนิทางไปในทศิทางเดยีว
กนัอยางเปนอิสระ

๕. การเคล่ือนไหวของสตรีมอญตองพยายามเชือ่มโยง
กบัองคกรตางๆ ของผูหญงิทัว่โลกใหไดมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะทาํได

การสัมมนาในคร้ังนี้มผูีนําสตรีมอญในฝายตางๆ เขา
รวมประชมุเปนจาํนวนมาก อาทเิชน มซิาดา (ประธานใหญการ
ศกึษาพรรคมอญใหม) มโิกนชานโนน (ประธานใหญกลุมสตรี
มอญ) สวนตวัแทนของพรรคนาํโดย อาจารยหงสา (เลขาธกิาร
พรรคมอญใหม) เปนตน ถารัฐมอญยงัยดึมัน่ศรัทธาระบอบการ
ปกครองแบบประชาธปิไตยไดอยางแนวแนมัน่คงแบบนีต้ลอดไป
(ซึง่เปนความกาวหนากวารูปแบบการปกครองของรัฐบาลทหารพมา
ในทกุวันนีอ้ยางมาก) ผูเขียนขอทํานายไวลวงหนาไดกอนเลยวา
หากเมือ่ใดกต็ามทีรั่ฐมอญสามารถปกครองตนเอง รวมถงึพฒันา
สูความเปนรัฐอิสระ เปนประเทศเอกราช เมือ่นัน้ประเทศมอญ
(Monland) จะตองมีพัฒนาการความเจริญไปไกลแบบกาว
กระโดดอยางแนนอน เพราะมปีระวัตศิาสตรชนชาตชิดัเจนยาว
นาน ศิลปวัฒนธรรมเขมแข็งประณีตออนชอย กอรปกับฐาน
ความคดิในเร่ืองการปกครองระบอบประชาธปิไตยทีม่กีารปรูาก
ฐานเอาไวอยางดี

สวสัดคีรับ....

*** ความสาํเร็จในวนัน้ี คือเร่ืองเปนไปไมไดของเมือ่วาน***

การประชุมวันสตรีมอญ
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เสียงสะทอนชาวมอญ
ในเงื้อมมือนารกีส

 วีทอ…บัวเผ่ือนทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให พี่ไดรับรึ
เปลา” นัน่เปนส่ิงทีผู่เขียนเยาพีวี่ทอเลนในคร้ังทีเ่จอกนัเมือ่ปลาย
เดอืนพฤษภาคม พีวี่ทอ สมาชกิชมรมเยาวชนมอญคนสําคญัคน
นีก้ลับไปทาํธรุะในประเทศพมา และหายเงยีบไปในชวงทีไ่ซโคลน
นารกสีถลม ซึง่ชวงนัน้ผูเขียนเองกน็ัง่ไมตดิโตะทาํงานอยูพกัหนึง่
เนือ่งจากพยายามเชค็ขาวเกีย่วกบัความเสียหายทีช่าวมอญหรือ
รัฐมอญไดรับ อีกทั้งพี่วีทอก็ขาดการติดตอ ทําใหผูเขียนและ
สมาชกิคนอ่ืนๆ ทีส่นทิสนมกบัพีวี่ทอมคีวามวิตกกงัวล ไดแตหวัง
วาขณะเกดิเหตพุีวี่ทอคงอยูทีบ่านในมะละแหมง ซึง่ไมไดรับผล
กระทบมากนกั

แตอันทีจ่ริง ในตอนนัน้พีวี่ทออยูเมอืงยางกุง เมอืงทีไ่ดรับ
ความเสียหายจากวาตภัยอยางหนกัเชนกนั

เมือ่พีวี่ทอ และภรรยา (ไชโย... ชมรมไดสะใภเพิม่แลว)
กลายเปนผูรอดชวิีตจากเหตกุารณไซโคลนนารกสี วันนีเ้ขาและ
ภรรยา พรอมกบัพอแมและนองๆ จงึเลาเหตกุารณในวันทีเ่กดิเหตุ
ใหฟง ผูเขียนจงึสรุปความมาเผยแพรใหทานผูอานวารสาร “เสียง
รามญั” ไดรวมรับทราบถงึสถานการณในยางกุงเมือ่คร้ังทีไ่ดรับ
ภัยพบิตัใิหมๆ

- - - - - - - - - -
ไมมกีารแจงเตอืนใดๆ

พีวี่ทออยูทีบ่านของภรรยาในเมอืงยางกุง ซึง่มหีลายกลุม
ชาตพินัธุอยูรวมกนัทัง้พมา มอญ กระเหร่ียง แขก ฯลฯ บริเวณทีอ่ยู
นัน้เปนตวัเมอืง สามารถมองไปเหน็เจดยีชเวดากองได แมแตตอน
ทีเ่กดิเหตคุราว “ธรรมยาตรา” ในชวงเดอืนกนัยายนป ๒๕๕๐ นัน้
ผูคนกย็งัโดนยงิกนัตรงใกลๆ  บาน ทีก่ลาวมาขางตนนีก้เ็พือ่จะปู

ภาพใหเหน็วาบริเวณทีพ่ีวี่ทออยูขณะเกดิเหตนุัน้ ไมได “ไกลปน
เทีย่ง” เกนิกวาทีรั่ฐบาลจะส่ือสารแจงขาวไปไมถงึเมือ่จะเกดิภัย
พบิตัิ

แตพี่ วีทอและครอบครัวทางฝายภรรยา รวมทั้งคน
ละแวกนัน้กไ็มไดรับการเตอืนภัยใดๆ

ในประเทศพมานัน้ ไฟฟาตดิๆ ดบัๆ เปนเร่ืองปกต ิบาน
ไหนทีพ่อมกีําลังทรัพยจงึซือ้แบตเตอร่ีไวใช แตนัน่กไ็มไดหมาย
ความวาจะใชเปดดโูทรทศันไดทัง้วันทัง้คนื ดงันัน้อาจเปนไปไดที่
ประชาชนเขาไมถงึการเตอืนภัย เนือ่งจากไมมไีฟฟาใช๑ !!!!?

ลมแรงบานสัน่ นึกวาฝนไป
พายเุขามาถงึยางกุงในคนืวันที ่๒ พฤษภาคม กอนหนา

นัน้ฝนตกหนกัตดิตอกนัประมาณ ๓ วัน แตในวันทีพ่ายมุานัน้ฝน
ไมตก จนกระทัง่สองทุมฝนจงึเร่ิมมาและเร่ิมมลีม จนกระทัง่เทีย่ง
คืนคนในบานจึงรับรูถึงความผิดปกติ เนื่องจากลมแรงมากถงึ
ขนาดบานส่ัน๒ ตอนนัน้พี่วีทอและภรรยานอนอยูบนบาน เมื่อ
พายแุรงข้ึนจงึพากนัลงมาขางลางเพราะไมกลาอยูขางบน และก็
พบวาพอกบัแมภรรยานอนอยูโดยไมรูตวัวาน้าํทวมเขามาในบาน
ถงึคร่ึงแขงแลว แมบอกวาตอนนัน้แมนกึวาฝนไป โชคดทีีต่อนนัน้

“พ่ี
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ไมมไีฟฟาใช ไมเชนนัน้อาจโดนไฟดดูตายแลว เนือ่งจากน้าํเขา
ทวมบาน ภรรยาพีวี่ทอบอกวาทีน่้าํทวมนัน้ไมใชเพราะฝนตก แต
ลมหอบเอาน้าํมา จนกระทัง่เมือ่ใกลสวางหลังคาบานกเ็ร่ิมปลิว

ขนาดยางกุงซึง่ไมอยูตดิทะเล ยงัมนี้าํทวมเขามาถงึคร่ึง
แขงในระยะเวลาเพยีงไมกีช่ัว่โมงโดยทีฝ่นไมไดตก ดงันัน้ทางแถบ
สามเหล่ียมปากแมน้าํอิระวดทีีต่ดิทะเล (และมกีารทาํลายปาชาย
เลนซึ่งเปนปราการสําคัญ๓) นั้นจะโดนหนักกวาขนาดไหน
ปริมาณน้าํคงมหาศาลกวานีห้ลายเทาตวั

สบิโมงเชา พายสุงบ ไดเวลาสํารวจความเสยีหาย

พายยุงัคงพดัรุนแรงไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ตอนสายของวัน
รุงข้ึน (๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑) พายจุงึเร่ิมสงบ น้าํทีท่วมในตวับาน
กเ็ร่ิมแหง แตยงัมฝีนตกอยู เมือ่สํารวจความเสียหายของบาน พบ
วาหลังคาบานปลิวไปบางสวน พื้นบานและฝาผนังไดรับความ
เสียหาย ตนไมหกัโคน เสาไฟฟาลม บานอ่ืนๆ กไ็ดรับความเสีย
หายในทาํนองนีเ้ชนกนั

ในภายหลังทางบานภรรยาพีวี่ทอทราบขาววา ในยางกุง
กม็ผูีเสียชวิีตจํานวนมาก๔ เนือ่งจากบานพงัใส ตนไมลมทบั เรือ
ควํ่า และเรือขนาดใหญของกองทพัเรือพมากไ็ดรับความเสียหาย
หนกั (แนนอนวาเร่ืองนีก้อ็อกขาวไมได) สวนวัดไดรับความเสีย
หายเชนกัน จึงมีการเร่ียไรเงินกันในหมูคนมอญเพื่อมาบูรณะ
ซอมแซมวัด

หลังจากพายุสงบแลวประมาณอาทิตยกวาจึงเร่ิมใช
โทรศพัทได แตไฟฟายังใชไมได ตองใชแบตเตอร่ีแทน ในชวงวัน
แรกๆ นัน้ทางบานยงัไมมผูีใดรับทราบถงึความเสียหายของพืน้ที่
แถบอิระวด ีจนกระทัง่ไดดขูาวจากโทรทศันของพมาทีถ่ายภาพ
ทหารแจกส่ิงของเทานัน้

๔ วนั จงึไดรับความชวยเหลอื (หรือไมชวยกม็คีาเทากนั)
เนือ่งจากไมมใีครทราบวาจะเกดิพาย ุทําใหไมไดเตรียม

อาหารกนัไวมาก สําหรับบานพีวี่ทอนัน้วันแรกๆ ยงัพอมอีาหาร
ทาน แตกไ็ดรับความลําบากเนือ่งจากราคาขาวสารเพิม่ข้ึน ถงึ ๖
เทา จากกระปองละ ๒๐๐ จาด กลายเปน ๑,๒๐๐ จาด บางบาน
ทีไ่มมเีงนิพอซือ้กต็องอดมือ้กนิมือ้

หลังจากเกดิเหตไุด ๔ วัน ทางการจงึนาํขาวมาแจก บาน
ละ ๒ กระปอง (ขนาดกระปองนม) และมหีวัมนัหวัเล็ก ๔ หวั ซึง่ก็
ไมไดรับแจกทกุวัน กอนจะกลับมาเมอืงไทย (๒๘ พฤษภาคม
๒๕๕๑) นัน้ไดรับแจกเพยีง ๒ คร้ัง อยางไรกต็ามคนในบานนัน้ก็
ไมไดทานขาวทีท่างการแจก เนือ่งจากเปนขาวทีเ่นาเสีย ทานไมได
และส่ิงของที่จําเปนในการซอมบานเชนสังกะสี ตะปู หาซื้อ
ลําบากและมรีาคาแพง นอกจากนีบ้อยคร้ังทีป่ระชาชนตองซือ้
ของจากทหาร ทัง้ๆ ทีรู่ดวีาของนัน้เปนของทีม่คีนนํามาบริจาค

“อยางสังกะสีนะ สมมตุวิาปกตเิขาขาย ๔,๐๐๐ จาด แต
ทหารกเ็อามาขายเรา ๒,๐๐๐ แตนัน่มนัเปนของคนเขาใหมา” พี่
วีทอกลาว

เดอืดรอน แตกย็งัตองไปลงประชามต ิกาถูก เทาน้ัน
เมือ่เวลาผานไปพกัหนึง่ ดาวเทยีมเร่ิมกลับมาใชงานได

จงึไดเหน็วาทางเมอืงไทยสงความชวยเหลือไป แตประชาชนไม
ไดรับ อีกทัง้ยังตองมาซือ้ของทีรู่แนวาเปนของบริจาคอีก ทําให

สภาพบานเรอืนประชาชนในกรงุยางกุง

สภาพบานเรือนประชาชนในกรุงยางกุง
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ประชาชนโกรธรัฐบาลมากข้ึน “คนพมาเองกไ็ม
ชอบทหารพมาหรอก” พีวี่ทอกลาว แมผูเขียนจะ
แยงวาอาจเปนเพราะผูประสบภัยมีมากความ
ชวยเหลือจงึไมเพยีงพอ แตคนในวงสนทนาทัง้
หมดก็ยืนยันเปนเสียงเดียวกันวา “ไมหรอก
ทหารมันเอาไปเก็บ” ไมวาขอเท็จจริงจะเปน
อยางไร แตส่ิงนีก้แ็สดงใหเหน็ถงึทศันคตแิงลบที่
ประชาชนมีตอทหาร แตถึงจะไมชอบอยางไร
กย็งัตองไปลงประชามต ิ“รับ” รัฐธรรมนญู โดย
ทีเ่จาหนาทีจ่ะเปน “ผูกาให” ประชาชนมหีนาที่
ถอืบตัรไปอยางเดยีว หากใครไมไปจะตองโดน
จบัเขาคกุ

ฝากถึงพีน่องชาวมอญในเมอืงไทยและคนไทย
“ก็อยากจะบอกวา คนมอญก็ไดรับ

ความเดอืดรอน เพราะมอญในยางกุงกม็อียูปน
กับคนพมาและในเมืองอ่ืนๆ ก็นาจะมีมอญ
เหมือนกัน แตเราก็ไมรูวามีเทาไหร แตถาจะ
บริจาค ก็ควรบริจาคกับพวกเรา (คนมอญใน
พมา) โดยตรงดีกวา เพราะบริจาคกับทหาร
ประชาชนจะไมไดรับมอบความชวยเหลือ ใหกบั
ทางพวกเราทีอ่ยูทางโนน ใหกบัวัดกไ็ด ใหเขาไป
ใหตอๆ กนั แตอยาใหทหารรู” พีวี่ทอและภรรยา
กลาวฝากทิง้ทาย

- - - - - - - - - - -
อยางไรก็ตามจนทุกวันนี้ที่ในยางกุงก็

ยงัไมมไีฟฟาใช และหากนิฝดเคอืงจนพีวี่ทอและ
ภรรยาตองพาพอแมออกจากยางกุงมาอยูเมอืงไทยชัว่คราว จะ
รอจนกระทัง่เหตกุารณทางโนนเปนปกตจิงึจะสงกลับไป ซึง่ใครๆ
กพ็ากนัอพยพออกมาจากพมากนัมากข้ึน

ผูเขียนไดทราบมาบางวามอญเมอืงไทยบางคนไมชวย
เหลือผูประสบภัยเพราะถอืวาเปน “พมา” ซึง่เปนกลุมชนทีเ่คย
สรางอดตีอันเจบ็ช้าํใหกบัชาวมอญ ผูเขียนกไ็ดแตหวังวาคอลัมน
นีจ้ะทําใหไดเหน็วา ผูประสบภัยกไ็มไดมแีตชาวพมาเทานัน้ ยงัมี
ชาวมอญเอง และกลุมชาตพินัธุอ่ืนๆ ดวย ซึง่คนเหลานีก้ก็าํลังตก
อยูในภาวะขาดแคลนและยากลําบากในการดาํรงชวิีต แตเร่ืองจะ
หาทางชวยอยางไรใหถงึมอืผูประสบภัยจริงๆ นัน้ กค็งตองรวมกนั
หาทางตดิตอประสานงานกนัตอไป

เชิงอรรถ
๑ ขอสัณนิษฐานของ ดร.สุเนตร ชุตนิธรานนท ในงานเสวนาเรือ่ง “ภยัพิบัติ

ไซโคลนในพมาและบทเรียน” วันท่ี 23 พฤษภาคม 2551 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒ ดร.สมชาย ใบมวง ผูอํานวยการสํานักพยากรณอากาศไดกลาวไวใน

งานเสวนาขางตนวา โดยปกติน้ันหากความเรว็ลมมากกวา ๑๑๘ กิโลเมตรตอ ช่ัวโมง
ก็จะถือเปนพายุไซโคลน แตสําหรบัพายุไซโคลนนารกีสน้ันมีความเรว็ถึง ๑๙๐ ก.ม./
ช.ม. เลยทีเดียว

๓ ทําลายปาชายเลนตั้งแตสมัยเปนอาณานิคมของอังกฤษ โดยปรับให
เปนพ้ืนท่ีปลูกขาว ภายหลังมีการทํานากุงและตัดไมไปขายเปนเช้ือเพลิง

๔ จรงิๆ แลวเธอบอกตัวเลขผูเสียชีวิตในยางกุงมาให ซ่ึงสูงจนนาตกใจ เธอ
ยืนยันวาตัวเลขน้ีเปนส่ิงท่ีเธอ “เห็นมากับตา” และรับรูมาจากยางกุงจริงๆ แตเน่ือง
จากไมมีหนวยงานใดยืนยันตัวเลขน้ี ผูเขียนจึงไมนํามาใสไว
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ddu ikjqM.kemL.njmnj;Õcjeq· 3
ชี วิตแรงงานมอญในไทย ๓

 raoíííí
p:YkuEkNpjtuYkLÕcjet·gHjgW·lopVÕcjT½,$.kuEpRUpr.buJ

qM. kemL.njmnjpuOt· d,ducjgsuitjbuJdHjdduikj p:YkuEpercj
gsuitjgyuicjtuY alnj$·mà,SkjK[êRuikjercja.p:YpercjbuJeq#I
tLkemL.nj t·p:ÕEp:Õikjn.n.q.jt·pLnjr´´

percjeq#ItLkemL.njp:ÕEp:Õ ikj
qM.kemL.njgmLÕicjt·gHj ×UkuEsg>·titjkLÕcj ×UkW.njet·tuY

ef[·lwjp:Ysuitj aYsuipj;Õcjeq·et·mà, aYgL.Y kemL.njKuihjhj
tuYYepÒ.·]qnj gW·]qnjgLÕicjtuY pl·cjf[o ncjqCilWIa.ek.njz.tj
lWIa.mim lCÕErnjlwjelYKtHj lCÕErnjlwjquicjqCi bL.YbL.YlCÕElCÕE
t·rnjlwjr.njkWIliunjD.tj mH.nj|bo buJv,kuEv, rnjtM·lwj
atuicjelMcjgL·tro Bwv,kuEv,tuY gs.njkLÕcj;Õcjeq· quJkuE
duikjn.n. lCÕEd,tikjm·cjdM·cj p:Y|gÕipj/>pigitu lCÕElupjhW·suipj
quJd,kelcjso lCÕEgHjpLnjlupjhW·suipjdN.YkemL.nj$J d,qL,$.Bw

mCE’

qL,$.lm[ÕJ a]k.gL·cj d,ducjeT.·$. tcjrnjtM·zku
a]k. B.jtro quJhW·mWYkuEaDipPÌt·gHj eTkjkuEd,qicjq.
kuEBw p:YeKtj;Õcjeq·$·ekW·ekW·r´´

suipjkLÕcjpLnjelwj gW·kligW·kemL.njmWYmWYdN.YgHj d,zajqwj
d,p[Ydp[.·a]k.tcjw>tjg>tjn.n. gW·kemL.njpLnjelwj eTcj
g,Kuihjsr gs.njekL.njpuE ×UgkUeq·t·gLÕicjkuES leS.wjcCÕhj
licjelwjhW·gW· zkuelwjeq#ItLkemL.njt·pApjkuEp>lipj
rpjeT.·elwj ×W·dM·cjbWYmgLÕicjr´´

eq#Ieq·lCÕEt·gHj limjsk. ek.njkemL.njt· giD
ez.tjkW·ekW·r´ ekL.njlwjkemL.njnkuE;.jDtj k.ytuY
]qnjcCÕhjlicjelwjhW·gW· eq#It·gHjK[icj$. mWYgitutuYmWYgitupLnj
ek.njrYt·gHjsMIdM·cjmWYgitutuY mWYgitupLnj lCÕEepcja.TpHj dË>·gitu
elwjhW·gW·$J lCÕEaK>ek.nj kemL.nja.tjmikjkLÕcjgLÕicjmà,
eq#ItLkemL.njt· ek.jkuE eT.·p>lipj(bL.YqMicj)v,t·
tJv.tjelwj bWYmgLÕicjgLcj lCÕEeT:cjkuEnY kuEp>lipjzkutJv.tj
kLÕcjBpÈeT.·viv ek.njkemL.njgW·|gipjauitjelwj×W·r´
lCÕEt·gHj lkjhuJKripjeT.·elwj×W·́lCÕEkuE ek.njeq· ek.nj
rYmWYsW· kuEgL.YqNkuEp:ÕEp:Õikjelwj×W·r´´

bWYmgLÕicjrYqM.kemL.njprnj(quicjqCi)ekL.nj p:Yeq#Ipã
titj×Ukum?$I(fUrpjmo)t·d,alimjgLÕicjauitjr esHj×UgHj v,m
ekL.njkemL.njp:YRucjkemL.nje;.tjtjt· d,alimjgLÕicjkuJr´
esHj×UgHjmWYk¦·cjpLnj mNihj|boekL.njkemL.njqCi eq#It·d,alimj
elwjgLÕicjBwelwjluJl.jelwj×W·gLÕicjr´

mNihj|boekL.njkemL.njqCi lCÕEt·gHje;·hW·pÐitj kuE]qnj
gituqM,hW·k quJe;·rpj pluJek.njqmÚ.elwj×W·r´ bWYmgLÕicj
gHjd,tuYmà, |gijpjtitj hW·g·cjlokuEv,gmLÕicj´ gW·micjvivgHj
rYqÒ·]kpjev.nj kuEmNihjdducjt·gHj kLtjlomH gW·micjviv´ lCÕEt·gHj
d,tuYeq#I kuEgluicjpÐÕinj]qnjgitu kuEqCitj\za. m·cja.n
ddHjBw persaRuJkuEeq#I}tÕ· mWYK[ÕinjK$gHjelwj×W·dM·cjhW·ea.nj
r´

Bwv,|bomnjekL.njkemL.njqCit·gHj percjguJkLmj Bw
ea.njekW·ekW·duEkuEhW·mWYelwjhuJgW·r ywjzku twjesNhjmà,
gL·cjgW·twjesNhjgHj puOt·eT½kjmtjtuY sMIv.tj dM·cjkuJh.
eq#Ilicjek.njlicjekL.njkemL.njqCim.nj m.njt·gH j
bWYmgLÕicjdHjeq#I×W·kuEpercjkS·cjd·Mcjt·r dduikjqM.kemL.nj
ekL.njkemL.njqCit·gHj eTkjkuEd,gWicj l¸êBwv,t·ekW·ekW·r´

r·cja.kuEpercjsuitjsruitj qikÉ.BwmNihjmà, percj
ekL.njkemL.njqCi B;ikjp:YqCiv,gmLÕicjt·gHj \dhtjsuitjD.tj
mNihjlhutjyutjesHjekW·ekW·r´ mUhuitjer.huJmà, d,ducjefkj
d,m·cjdM·cjqMwjv,lMÕinj d,ducjhuJb[i lkjed>njlMÕinjmà, sruikj
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Bw;Õikjlupja. p:Yzkum.njr´ dN.Y$·gHj cCÕhjm,BwmNihj
kisËezN.j ekW·ekW·r´huJ$.buJ$·gHj percjpãk¦·cjmNihj pãk¦·cj
kemL.njhW·eqcjr´ percj/tjkN.tjqB.w suitjD>tjmNihj
t·mWYq.jkuJr´

v,mkLÕcjekL.njkemL.njp:Y;Õcjeq·$· rYm·cjlwjlaj
laj/kj×UmqunjqN.·t· mC,×UrYgW·lwj RucjkemL.njKuihjhjhW·|p·cj
a.|p·cjkLÕcjt·tuY bWYmgLÕicj d,ducjlimjlwjcCÕhjkemL.njkuEeq#I
yutjtjt·fauitjr Sg,aKuikjmnjpuOt·gHj ywjd,lwjalimj
tuYmà, hW·g·cjlo T½,kuEv,qA.cjr´ gWicjefkjv,gmLiÕcjqPper·´
huitj×UgHjtuY eq#ImWYmWYtL limjek.njkemL.nj;ÕcjpuOTpjkuETpjgW·
el.Yel.Yr´

leS.wjrYpl·cjmNihj rYgL.YepL.pjskemL.nj ektj
cCÕhj gL.Yv,mWYmqunjkLmjb.tj lCJb.tjt·elwj rnjtM·kuEgW·]qnj
mWYDrj tJfuEqWkjzkuqM,´ tJdM·cjfuhjeq#IgHj limjcCÕhjlicj
hW·kuE]qnjcCÕhjlicj TpjepL.pjdM·cjmNihjtNhj$J mUhuitjer.huJmà,´
eq#IbuJt·$·gHj ×W·pMikjdM·cjek.nj kemL.njlMÕinj titja.mWYk:Õipj́
suipjkLÕcjmWYk:Õipj mNihjepL.pjkemL.njgHjelwjepL.pjdM·cjhW·ed>·´
rYd,alimj gHjelwj mWYk:ÕipjtuYmWYk:ÕipjpLnj eTkjkuEd,S.nj;ê
ekW·ekW·r´´

percjd,alimj]qnjcCÕhjlicjt·gHj gek.· (N G O)
lCÕEt·gHj bkjkuEdM·cjvivkuJ́ Sg,et.jSkuElMihjmà, mWYk:ÕipjkLmj
elwjhW·dHjgHjhuJsgW·r´ rYd,ducjlimjcCÕhjlicj kemL.njt·gHj
bWYmgLÕicjrYhW·mWYkuEaeK>cjkemL.nj hW·mWY/>tjt·rgLÕicj qWkjgW·bkj
amHÕbuJt·$·gHjw>tjg>tjtor´ qM.kemL.njpuOt·pLnjelwj bWYmgLÕicj
gHjhW·tJkLÕihjlwj eqN.tjeqN.wj percjqM.kemL.njt·r´
tuYpLnjbWYmgLÕicjgHj dHjsmWYmWYq.jmà, percjgW·sMtjqmÐJlwjtcjncjn.n.
t·gHj elwjea.njtoekW·ekW·r´ dHjtuYmà,ef[·eT.·kmj hW·gs.nj
gL.YnYtwjesNhjtuY quJm.tjkduEtor´ huitjgHjr dHjmWYmWYt úY gW·bkj
amHÕgHjw>tjg>tjtor´´

eq#IlCÕEt·gHj kuE]qnjlicjea.nj×UkuEeqN.tj eqN.wj
qM.kemL.nj;Õcjeq·t·pÐitjlwjkuJ́  lCÕEt·gHj eq#ItLkumP$J
kuElwjepcjcj k:ÕipjqÒÕipjr·cjs·cj kemL.nj (eqC.Y$.) t·ttjs
mWYk¦·cjelwj×W·́  lCÕEt·gHj×ukjskuEnY sYsutjduhjmpÐ·kuEzUkemL.nj
mpÐ·kuEyYhW·gW·kuEtN,liKj ×UaË.qwjwnj T½,duhjn.n.tuY ×ukj
]qnjgLÕicj×UeqN.wj ×ukjmWYtCYkuElCJb.tj lCÕEt·gHjzUkemL.njmà,
yYelwj×ukj ekL·a.hW·gW·esHjkemL.njmà,×ukjrtJ´ lCÕEk:Õipj
qÒÕipjr·cjs·cj kemL.njt· ×ukjektjeq#IhW·tJelwj×W·r´
»$·gHjdHj wcjKpwjqWkjqM.njkemL.njpuOt· d,ducjegtjegCcjdM·cj
titjhW·d, dohW·bL, d,SuEdM·cjbWYmgLÕicjgLcjaRuihjtCYelwjhuJgW·́

qM.kemL.nje}t·e}t·lCÕEt·gHj ducjlwjkemL.nj ×Ueq#I

t·mWYk¦·cjtuY zkulicjektjek.njrY aK>eq#ItC·kje/Y
eT.·cCÕhjkemL.nj́  zkukuEek.njkemL.nj zkugHjdHjqNwYbkj
gsuitjgyuicjdM·cjv,qÒ·gHjelwj dSuE dM·cjhW·ea.njkJur´

kemL.njprnjquicjqCilCÕEt·gHj ]qnjelwjtitjmH.nj eq#I
elwjKuihj quicjqCie;·tuYzkugHje;·kuE$. p>lipjlCÕEt·gHjeTcj
g,eq#IKiuhj eq#Ie;·ek.jkuE zku Öek.njnjß ]qnjgitutitj
pApjlwjkuEe;· ]qnjgHj gLÕicjtuinjdHjtuinj/>pilkj zkugHje;·kuEeT.·
p>lipjelwj ×W·´ ;.·;.·et·gHj percjbuJ$·eTkjkuEpuOt·d,tJ
lwjeTkjr´ percjguJkLÕJzkuKuicjcjhW·mWYgHj hW·eTkjkuEptHjv,
tNhj ekW·ekW·r´

buJ$·rYaYmWYtLekcjd,kLÕcjlwj  suEkuElm[ÕJ d,auitja.
\K.hW·l·$Jel.njkLÕcj/uitj }toTpHjgituet· rYaYgHjekL.njdM·cj
kemL.njkW.tjT/uitj p:Yedq (]kÆI) ]qnjgW·lwjt·gHjpApjlwj
kuEeq#ItLkLajT/uitjgHjfauitj epcjkLÕcj/uitj]qnj />kui!jgHj
mikjgW·sokW.nja.tj]qnjp:Yeq#I eq#IgHjhuJ “eaaYpl·cjf[o

kuEmulPgWic”j suipjaKicjbÐ·gHjeq#IgHj pl·cjf[o$.kuE mkmjd,K[Õitj
a. nkuE;.jk:.k:.´ d,bLÕikjK[Õitja.;.jp:YznjelwjhuJsgW·kuJr´

dduikjpercjeq#ItLkemL.njt·p:ÕEp:ÕikjgHj lMÕhj /uinj
rTpkjdM·cja.RuJv,gL,kwjt·tCY$·kuJelwj qWkjqM.
kemL.njek.njmnjpuOt·gHj dHjdM·cjSay.·m.tj lohuJmipjewcj
Dwj$J mUhuitjer.huJmà, huitj×UgL·cjRuYsHjhMY gL·cjgW·twjesNhjhMY
/uinj×W·elwjducjdduikjducjfauitjaKicjkuE percjt·gHjhW·m.njtuY
bWYmgLÕicjgHj huJg,kLÕcj “km?qk.” k[.jtJDrjtJ pera.
dM·cjsu itjmW YqN.·tuYmWYqN.· lo|gÕicja.v,qÒ·bu Jpu·a.guJkuJr´
qWkjv,lCÕEt·gHjelwj d,K[ê$.wcjBwmWYpuitjduEkuEaSkjso
eskjelwjhW·auitj t·gHjelwj ×W·tokuJr´´

s M Ib H ja.aSkjgtet·
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 ติคําสอนเปนคําส่ังสอนที่ผูเฒาผูแกในแตละทองถิ่น
ไดยึดถือเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และ
สอนลูกสอนหลานใหดํารงตนในทางที่ ถูกตองตามจารีต
ประเพณีของบรรพชน คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดที่เปน
ประโยชน สะทอนใหเห็นถึงคติความเชื่อ ระบบความคิด และ
วิถชีีวิตของกลุมชน ประยกุตใชไดกับทกุยุคทุกสมยั

aK>;iÕnj v,tiunjbey.tj
(อะคาดอวน  แหฺญ็ะตอวนแปะโหฺยด)

คําศัพท   aK> (อะคา) - คร้ัง, คราว, เวลา
;iÕnj (ดอวน) -  ออน, ลา,ถดถอย, ตกต่ํา
v, (แหฺญ็ะ) - ผูคน, เขา
tiunj (ตอวน) - ข้ึน
bey.tj (แปะโหฺยด) - ขยม, ขมเหง, ซ้ําเติม

ความหมาย   คราวตกต่ํา เขาซ้ําเติม
  สํานวนนีเ้ปนคาํสอนประเภทปลุกใจใหมกีาํลังในการตอ

สูกบันานาปญหาและอุปสรรคทีต่องประสบในการดํารงชพีและ
แมแตการธาํรงไวซึง่ชาตพินัธุ เมือ่ใดทีเ่ราทอแท ทอถอย ยอมแพ
ไมลุกข้ึนตอสูกบัปญหาทีเ่กิดข้ึน ก็มแีตจะถูกย่ํายี ขมเหง รังแก
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเอกราชทางชนชาติ (มอญ) ก็คง
ลมสลายไปในทีสุ่ด

atiucjhJugjHekL.nj atiucjekL.njgjHhJu
(อะตาวงฮาวมเกาะฮโกฺลน อะตาวงโกฺลนเกาะฮฮาวม)

คําศพัท atiucj (อะตาวง) - อยาง, แบบ, ชนิด
hJu (ฮาวม) - พูด
gjH (เกาะฮ) - นั้น
ekL.nj (โกฺลน)  - ทํา

ความหมาย   พูดอยางที่ทํา ทําอยางที่พูด

สํานวนนี้เปนลักษณะของการพูดปราม และถามหา
ความจริงใจรับผิดชอบกบัส่ิงทีพ่ดูออกไป วาทําใหไดอยางทีพ่ดู
อยาสักแตวาพูดประเภทคุยโว คุยโมโออวด แตทําไมได

aerwjea.nj tnjcCÕhjgLiÕcj
(อะเหรฺโอน ตอนหฺงุฮกลฺาวง)

คําศพัท aerwj (อะเหรฺ) - พูด, คําพูด
ea.nj (โอน) - นอย
tnj (ตอน) - ตั้ง, มี
cCÕhj (หฺงุฮ) - ราคา, คา
gLiÕcj (กลฺาวง) - มาก

ความหมาย   พูดนอย มีคามาก
สํานวนนี้เปนการแสดงใหเห็นทัศนะคติโดยทั่วไปวา

คนที่พูดนอย มักพูดแตเร่ืองจริง พูดเทาที่จําเปน และคําพูดจะ
เปนที่ยอมรับ เชื่อถือได ประเภทพดูนอยแตตอยหนัก

aerwjB.lPf[okW.nj
aerwjkW.njlPptitjB.
(อะเหฺรแผ-าแหล็ฺะปะพยฺาวกวฺาน
อะเหรฺกวฺานแหล็ฺะปะปะตดิแผ-า)

คําศัพท    aerwj (อะเหรฺ) - พูด,คําพูด
B. (แผ-า) - วัด
lP (แหฺล็ะปะ) - อยา
f[o (พฺยาว) - นํากลับ
kW.nj (กฺวาน) - หมูบาน, บาน
ptitj (ปะตดิ) - เอาออก, ออก

ความหมาย   เร่ืองวัดอยานํากลับบาน เร่ืองบานอยานาํออกวัด
สํานวนนีเ้ปนคําสอนใหรูจกัแยกแยะในการพดู คอืตอง

ใหเหมาะกับสถานที ่เวลา บุคคล และเร่ืองที่จะพูด เร่ืองบานๆ
ก็ไมควรนําไปพูดในเวลาเขาวัดเพราะทําใหเสียโอกาศในการ
ฟงธรรมทําบุญสรางกุศล เร่ืองพระสงฆองคเจาก็ไมควรนํามา
พูดที่บานดวยความคะนองปากหรือดวยความตลกขบขัน จะ
เปนบาปกรรมโดยไมรูตัว คือ อยาพูดอะไรอยางพรํ่าเพร่ือ จะ
ตองคํานึงถึงเร่ืองการถูกกาละและเทศะดวย

ค
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  alkj K[hjeTM.cj

(อะลัก  เคฺยาะฮทะโมง)

คําศัพท   alkj (อะลัก) - คนตาบอด
K[hj (เคฺยาะฮ) - ถม, ถุย
eTM.cj (ทะโมง) - ชอง, รู, โพรง

ความหมาย   คนตาบอด ถมน้ําลายลงชอง
สํานวนนีเ้ปนการเปรียบเทยีบลักษณะอาการของคนทีรู่

อะไรเพียงดานเดียว เหมือนคนตาบอดเมื่อคลําถูกวัสดุส่ิงของ
ใดๆ ที่มลัีกษณะเปนรูก็คดิทันทวีาเปนทีท่ี่ถมน้ําลายลงได

a.gLiÕcjsiupj K[pjgLiÕcjtJ
(อะกลฺาวงจาวบ คฺยอบกฺลาวงแตม)

คําศพัท a. (อา) - ไป
gLiÕcj (กฺลาวง) - มาก
siupj (จาวบ) - ถึง
K[pj (คฺยอบ) - คิด, พิจารณา
tJ (แตม) - รู, ทราบ

ความหมาย   ไปมากถึง คิดมากรู
สํานวนนี้สอนใหรูวา ประสบการณและความรูไมได

เกดิไดเอง แตเปนผลเผล็ดของการเสาะแสวงหา ไขวควา คนหา
และขบคดิไปมากกไ็ดพบไดเห็นเปนประสบการณมาก คดิมาก
ก็รูมาก

a.epY>lC.j a.k[.jlCÕcj
(อะปวแหฺล็ะหงฺากจ อากฺยากจแหล็ฺะเหงฺิญง)

คําศพัท a. (อา) - ไป
epY> (ปว) - มหรสพ, งานร่ืนเริง
lC.j (แหฺล็ะหฺงากจ) - เงย(หนา)
k[.j (กฺยากจ) - พระ, วัด
lCÕcj (แหฺล็ะเหฺงิญง) - ซึม, เซือง

ความหมาย   ไปเที่ยวหนาบาน ไปวัดนั่งซึม
สุภาษตินีเ้ปนการพดูนําเอาลักษณะอาการของคนทีไ่ป

เที่ยวงานมหรสพร่ืนเริงกับการไปวัดมาเปรียบกัน ลักษณะ
อาการของคนไปเที่ยวจะหนาชื่นหนาบาน ตางจากลักษณะ
อาการของคนเขาวัดเขาวาจะสงบเสงี่ ยม สํานวนนี้ ใชใน
ลักษณะตําหน ิเปรียบเทยีบคนทีไ่ดทําอะไรตามใจกแ็สดงความ
ดีใจใหเห็นออกมา แตถาถูกบังคับหรือตองฝนใจทําก็แสดง
ความไมพอใจใหเห็นออกมา

as>elwjkros, kW,elwjdjHd·kjeKwj
(อะจาเลกะราวจะฮ กฺวะฮเลเตาะฮตอกเค)

คําศัพท     as> (อะจา) - อาจารย
elwj (เล) - ก็
kros, (กะราจะฮ) - หันหลัง
kW, (กฺวะ) - ลูกศิษย
djH (เตาะฮ) - เปน
d·kjeKwj (ตอกเค) - ศรีธนญชัย

ความหมาย   อาจารยก็หันหลัง ลูกศษิยก็เปนเชนศรีธนญชยั
สุภาษิตนี้เปนการพูดเปรียบเทียบถึงบุคคลที่วากลาว

อบรมส่ังสอนใหบรรลุถึงจุดประสงคที่ ตั้ งไวไดยาก จนตัว
อาจารยเองกห็มดใจ ทอใจ ทีจ่ะอบรมส่ังสอนอีกตอไป  แถมตวั
ลูกศิษยกเ็จาเลหอยางศรีธนญชยั

a.yukjmikjgLicj zUqmNicjqIl
(อาเหยฺจิกเหฺมกิจเกฺล่ิงญ  จูซอมเนงิญซอวยละ)

คําศพัท a.yuk (อาเหฺยิจก) - อายุ
mikj (เหฺมิกจ) - อยาก, ตองการ
gLicj (เกฺล่ิงญ) - ยาว, ยืนยาว
zU (จู) - พัก
qmNicj (ซอมเนิงญ) - รมเงา
qIl (ซอวยละ) - ศีล

ความหมาย   อยากมีอายุยืนยาว ตองพักเขารมเงาศีล
สุภาษิตนี้เปนคติคําสอนใหยึดเหนี่ยวจิตใจตามหลักของ

พทุธศาสนาดวยความเชื่อทีว่า ศีลมอีานิสงสใหมอีายุยนืยาว
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ฟะฮังรอม
qWhcjrmj (แกงสมดอกสนัตะวา)

 บบันีเ้รามาลองเปล่ียนบรรยากาศ ตัง้ครัวปรุงอาหาร
พืน้บานมอญกนัดนูะครับ นกึถงึภาพทุงนาสีเขียวยอดขาวปลิว
ไสว ลอสายลมเอ่ือย เสียงนกกาจกัจัน่เรไรรองเปนเพือ่น สลับกบั
เสียงโขลกน้าํพริกริมบงึบวัหลังบานของเราเอง นกึแลวชวนหวิกนั
เลยทเีดยีว

สํารับเรือนครัวของเราวันนี ้เปนแกงงายๆ กนครัวมอญ
เคร่ืองปรุงกห็าไดงายตามหวัไรปลายนาทัว่ไป ไมมรีาคาคางวด
หากแตเมือ่ปรุงสุกแลวนั่นแหละ จะเปนอาหารที่มคีุณคา เปน
ประโยชนตอรางกาย และยงัเปนยารักษาโรคไปในตวั ลองมาดู
เคร่ืองปรุงและวิธทีํากนัเลยครับ

 เคร่ืองปรุง

ดอกสันตะวา ๒๐๐ กรัม
กุงสด    ๓๐๐ กรัม
ปลาชอน ๑ ตวั ๕๐๐ กรัม
น้าํพริกแกงสม ๒-๓ ชอนโตะ (ประกอบดวย

พริกแหง หอมแดง กะป และเกลือ โขลกใหละเอียดเขากนั)
เคร่ืองปรุงรส ไดแก น้ํามะขามเปยก ๕-๖ ชอนโตะ

น้าํปลา ๑ ชอนโตะ

 วธิทํีา
๑.  ลางดอกสันตะวาใหสะอาด โดยเลือกดอกสันตะวาที่

มเีมล็ดเตงๆ และปอกออกเอาแตเมด็ใสภาชนะทีเ่ตรียมไว
๒. กุงสดลอกเปลือกออก ลางน้าํใหสะอาด ใสภาชนะ

เตรียมไว
๓. ขอดเกล็ดปลา ผาทองตดัเอาดอีอก เคลาเกลือใหทัว่

เพือ่ดบักล่ินคาว ลางใหสะอาด ตมในหมอน้าํเดอืดไฟแรงใหสุก
แกะเอาแตเนือ้ ใสภาชนะเตรียมไว

๔. นาํเนือ้ปลาชอนทีเ่ตรียมไวใสลงครก โขลกกบัน้าํพริก
แกงสม

๕. นําน้าํใสหมอพอประมาณ ตัง้ไฟใหเดอืด ใสน้าํพริก
แกงสม คนพอละลายด ีตัง้ไฟใหเดอืดอีกคร้ัง

๖. ใสน้ํามะขามเปยก น้าํปลา ชิมรสตามตองการ
๗. ใสกุง และดอกสันตะวาที่เตรียมไว ตัง้ไฟตอไปให

เดอืดสักครู เสร็จแลวยกลง

 หมายเหต ุดอกสันตะวาจะหาเกบ็ไดตามทองทุงทัว่ไป
 ซึง่ดอกสันตะวาจะมมีากในตนเดอืนธนัวาคม ชาวมอญทองถิน่
ตางๆ นิยมแกงรับประทานกันมากในชวงปลายฝนตนหนาว
เพราะมฤีทธิท์างยา สามารถปองกนั (หากเปนแลว กส็ามารถแก)
ไขหัวลมไดดี นอกจากจะนําไปแกงสมและมีรสอรอยแลว ยัง
สามารถนาํมาตมจิม้น้าํพริกปลาราไดรสชาดดอีีกดวย

ฉ


