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มอญ เมื อ ง ชล
องค   บรรจุ น

 มชนมอญในจงัหวัดชลบรีุตัง้บานเรือนอยูริมคลองพาน
ทอง ในพืน้ทีต่าํบลบานเกา อําเภอพานทอง เร่ืองเลาเกีย่วกบัทีม่า
ของชือ่อําเภอพานทองนัน้กลาวกนัวา ภายหลังกรุงศรีอยธุยาแตก
พระเจาตากสินไดตฝีาวงลอมพมาพาไพรพลออกมาตัง้คายพกัอยูใน
พืน้ทีต่าํบลโปงตามขุ เรียกวาเมอืงโปงตามขุ ปจจบุนัคอืวัดโปงตา
มขุ ตําบลหนองหงษ

ในระยะเวลาเดยีวกนันัน้ ไดมนีายพรานชือ่ ทอง เปนชาว
อยธุยาไดอพยพครอบครัวและญาตพิีน่องหนพีมามาตัง้บานเรือนอยู
ที่หมูบานเล็กๆ ริมคลอง ซึ่งแยกจากคลองบางปะกง ระหวาง
ตําบลบานเกากบัตําบลบางนางในปจจบุนั ซึง่พรานทองไดรวบ
รวมกาํลังเขารวมทาํศกึ และทําหนาที่สืบขาวศกึถวายพระเจา
ตากสิน ภายหลังเมือ่เสร็จศกึสงครามแลว พรานทองจงึรวมกบั
พรรคพวกสรางวัดข้ึนยงับริเวณริมคลองนัน้ ใหชือ่วา “วัดพราน
ทอง” ชาวบานจงึเรียกหมูบานนีว้า “บานพรานทอง” และเรียก
คลองซึง่แยกจากคลองบางปะกงวา “คลองพรานทอง” ตอมาจงึ
ไดเพีย้นเปน “วัดพานทอง” “บานพานทอง” และ “คลองพานทอง”
ในทีสุ่ด

ส่ิงที่นาสนใจก็คือ ชาวมอญซึ่งตั้งรกรากอยูในตําบล
บานเกามาแตตน และมอีาณาเขตติดตอกบัตาํบลพานทองนัน้
ปรากฏวาชาวมอญบานเกาจาํนวนหนึง่ใชนามสกลุ “พานทอง”

รวมทัง้พระอธกิารหงษ พานทอง รักษาการเจาอาวาสวัดบานเกา
รูปปจจบุนัอีกดวย จงึอาจสันนษิฐานไดวาชาวมอญทีใ่ชนามสกลุ
พานทอง นัน้อาจสืบเชือ้สายมาจาก พรานทอง ซึง่อาจมเีชือ้สาย
มอญดวยกเ็ปนได หรือไมเชนนัน้กเ็ปนเพยีงแตตั้งนามสกลุข้ึน
ตามพระราชบญัญตันิามสกลุพทุธศกัราช ๒๔๕๖ โดยยดึเอาถิน่
ทีอ่ยูของตนเปนหมายมงคล

คาํบอกเลาของชาวบานในชมุชนบานเกากลาวถงึถิน่ฐาน
ดัง้เดมิของบรรพชน ซึง่ยงัคงมเีครือญาตแิละมกีารตดิตอถงึกนัใน
ชมุชนมอญตางๆ โดยเปนการอพยพมาจากชมุชนมอญในเมอืง
ไทยทีไ่ดตัง้บานเรือนมัน่คงอยูกอนแลว สวนใหญมาจากมหาชยั
(สมุทรสาคร) บางสวนอพยพมาจากพระประแดง คลองดาน
(สมทุรปราการ) และบานกระทุมมดื๑ (เขตตดิตอระหวางอําเภอ
ไทรนอย จงัหวัดนนทบรีุ และอําเภอบางเลน จงัหวัดนครปฐม)
ชาวมอญชมุชนบานเกาจงึมเีครือญาตอิยูในชมุชนมอญหลายแหง
ดังจะพบไดวานามสกลุของชาวบานในชุมชนบานเกาที่สําคัญ
คือ “พานทอง” ไดมีการเดินทางไปมาหาสู กระทั่งแตงงาน
ระหวางกนั ตัง้หลักแหลงอยูทีย่านวัดชผีาขาว (เพีย่แหมงโกลน)
ตําบลทาจนี จงัหวัดสมทุรสาคร เปนจํานวนมาก ซึง่ในระยะแรก
ยังไดมกีารไปมาหาสูถึงกันตลอดเวลาโดยทางเรือ๒ ตอมาชาว
มอญในตระกลู “พานทอง” จากชมุชนชผีาขาวจาํนวนหนึง่ไดโยก
ยายไปตัง้บานเรือนอยูยานวัดนวมกานนท ตาํบลชยัมงคล จงัหวัด
สมทุรสาคร และปจจบุนัชาวมอญทานหนึง่ในนัน้ดํารงตําแหนง
เจาอาวาสวัดนวมกานนท คอื พระอธกิารจงรัก พานทอง๓ เครือ
ญาติทางยาของพระอธิการหงษ พานทอง ยังคงอาศัยอยูที่
ปากลัด๔ ตระกลูพานทองอีกสวนหนึง่อาศยัอยูทีต่ําบลบางน้าํผ้ึง
อําเภอพระประแดง จงัหวัดสมทุรปราการ๕ ญาตทิางบิดาของ

คลองพานทอง ชวงท่ีผานหนาวดับานเกา ชาว
บานนิยมเรียกวา คลองบานเกา ในอดีตคือ
ดานหนาวดั ท่ีชาวบานใชเรือพายสญัจรไปมา
แตในปจจุบันไดกลายเปนดานหลังวัด ลํา
คลองตืน้เขิน เพราะชาวบานนิยมใชรถสัญจร
บนทองถนนแทน
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พระอธกิารหงษทานหนึง่ไปลงหลักปกฐานในชมุชนมอญทีบ่างไทร
พระนครศรีอยธุยา รวมทัง้ ชาย เมอืงสิงห ศลิปนแหงชาติ
สาขาศลิปะการแสดง (นักรอง-นักแตงเพลงลกูทุง) ป ๒๕๓๘
ชาวมอญจงัหวัดสิงหบรีุ ทีม่ชีือ่นามสกลุจริงวา สมเศยีร พานทอง

สําหรับขอสงสัยทีว่า อรพรรณ พานทอง มเีชือ้สายมอญ
ดวยหรือไมนัน้ ชาวบานตางกลาวเปนเสียงเดยีวกนัวา ทกุคนเคย
ตัง้ขอสังเกต แตไมมใีครสืบคนโยงใยสายสัมพนัธได จงึเชือ่กนัวา
อาจเปนลูกหลานของชาวบานเกาทีต่ัง้หลักแหลงอยูในกรุงเทพฯ
และขาดการตดิตอกนัไปนานแลวกเ็ปนได หรืออาจเปนนามสกลุ
ทีต่ัง้ข้ึนมาพองกนัโดยบงัเอิญ รวมทัง้อาจจะเปนไปอยางในกรณี
ของชายชาวจีนที่เพิ่งอพยพมาจากเมืองจีนอาศัยอยูในตลาด
พานทอง ตอมาไดแตงงานกบัสาวมอญบานเกาตระกลูพานทอง
ชายชาวจนีจงึขอใชนามสกลุของทางฝายหญงิดวย๖ นอกจาก
นามสกุลพานทองแลว ยังมีชาวมอญอีกหลายนามสกุล เชน
มถิลิา พทิกัษญาต ิพทิกัษวงศ คุมญาต ิคุมวงศ สวางพอง สวางใจ
สวางโลก สังขทอง พงษรามญั นะแขงนอย เปนตน

สวนเร่ืองเลาเกีย่วกบัประวัตกิารตัง้ชมุชนบานเกาแหงนี้
มกีารเลาสืบตอกนัมาวา เมือ่ราวป พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๑๓ เปนชวง
ปทีก่รุงศรีอยธุยาแตก ราษฎรจาํนวนหนึง่อพยพมาจากอยธุยา

กรุงเกาและยานชองนนทรี เมอืงบางกอก แตในระหวางนัน้ใน
บริเวณชมุชนบานเกา มชีาวลาวทีอ่พยพมาจากเวียงจนัทน ไดเขา
มาตัง้ถิน่ฐานทาํกนิ อยูยงับริเวณสองฟากคลองพานทองอยูกอน
แลว ตอมาในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร พระเจาแผนดนิไดเสดจ็มา
เยีย่มเยยีนราษฎร และเหน็วาพืน้ทีด่งักลาวนีเ้ปนทีลุ่ม ไมเหมาะ
สําหรับเปนทีอ่ยูอาศยัของชาวลาว จงึโปรดเกลาฯใหอพยพชาว
ลาวไปอยูทีด่อน ใหชาวมอญมาอยูทีลุ่มแทน ผูคนทัว่ไปจงึเรียก
ชมุชนแหงนีว้า บานมอญ ตอเมือ่ไดตัง้เปนตําบลข้ึนจงึไดชือ่วา
ตาํบลบานมอญ ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๘๔ จอมพล ป. พบิลูสงคราม
ไดเปล่ียนชือ่ใหเปน ตาํบลบานเกา และเปล่ียนชือ่วัดเปน วัดบาน
เกา อยางในปจจบุนั๗

เร่ืองเลาดงักลาวขางตนนัน้ไมอาจยนืยนัไดแนชดัเพราะขาด
หลักฐาน โดยอาจเปนไปไดวามทีัง้ความจริงและความเทจ็ปะปน
กัน บนรากฐานความจริงและการแตงเตมิเสริมเร่ืองข้ึนในภาย
หลัง จากการสืบคนหลักฐานเกีย่วกบัการสรางวัด ไมพบบนัทกึที่
เปนลายลักษณอักษรใดๆ ทีบ่งบอกระยะเวลาการสรางวัดและ
ชุมชนได แตจากการเทียบเคียงรูปแบบและอายุของสถาปตย
กรรมภายในวัด  ประกอบกบัคําบอกเลาของผูเฒาผูแก พระสงฆ
และประวัตเิจาอาวาสวัด เชือ่ไดวาชมุชนบานเกาเปนชมุชนเกาแก
หากนบัตัง้แตการตัง้ชมุชนของชาวมอญแลวนาจะมอีายมุากกวา
๑๗๐ ป

ตําบลบานเกา มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับตําบลบาง
นาง อําเภอพานทอง ทศิใตตดิกบั ตําบลดอนหวัฬอ อําเภอเมอืง
ทศิตะวันออกตดิกบัตาํบลพานทอง อําเภอพานทอง ทศิตะวันตก
ตดิกบัตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมอืง กํานนัฟอน สวางใจ อดตี
กาํนนัตําบลบานเกา เปนผูหนึง่ทีม่เีชือ้สายมอญระบวุา เมือ่ราวป
พ.ศ. ๒๕๓๐ ขณะทีท่านยงัเปนกาํนนัอยูนัน้ มบีานเรือนชาวมอญ
มากกวา ๒๐๐ หลังคาเรือน ชื่อเสียงที่ผูคนทั่วไปกลาวขวัญ
ถงึชาวมอญบานเกาคอื ผูชายมกัเปนนกัเลงไมกลัวใคร สูคน สวน
ผูหญงิโดยเฉพาะสาวมอญบานยานซือ่นัน้หนาตาคมคาย ผิวสวย

บอนํ้าจดืขนาดใหญหนาวดับานเกา เปนแหลงนํ้าจดืท้ัง
ของพระภิกษุสามเณรและชาวบาน สามารถเปนท่ีพึ่ง
ของชาวบาน โดยเฉพาะในยามหนาแลงเม่ือนํ้าทะเล
หนุนสงู นํ้าในคลองกรอยกระท่ังถงึเคม็ หากไมมีนํ้าเหนือ
ลงมาไลนํ้าเค็ม วัดและชุมชนจึงมีความเปนอันหน่ึงอัน
เดยีวกนั ท้ังชวยกันสราง ชวยกนัรักษา และใชประโยชน
รวมกนับนความสมัพนัธแบบใกลชิด ดูแลกันและกัน



5Voice of Mon

หนุมไทยและหนุมลาวจงึชอบสาวมอญ แตสาวไทยสาวลาวมกั
ไมชอบหนุมมอญ เพราะผีมอญด ุหากทาํผิดผีแลวอาจถกูเลน
งานถงึตาย๘ (เพราะชาวมอญสืบทอดผีทางฝายชาย)

ประเพณแีละพธิกีรรมทองถิน่ มทีัง้แบบพทุธและแบบ
มอญผสมผสานนบัถอืปฏิบตัสืิบตอกนัมา ดงัจะเหน็ไดชดัในพธิี
ศพและความเชือ่เร่ืองการนบัถอืผีของชาวมอญ ประเพณทีีโ่ดด
เดนเปนเอกลักษณของชาวมอญบานเกาคอื งานนมสัการ “หลวง
พอ พระครูเปน” ซึง่เปนเจาอาวาสวัดบานเกาอยางเปนทางการ
รูปแรก ตามประวัตนิัน้ทานเปนผูนําชาวบานในการตอสูกบับาท
หลวงชาวฝร่ังเศสทีเ่ขามายดึครองทีด่นิชาวบานยานนัน้ ภายหลัง
ไดรับชยัชนะ ประกอบกบักติิศพัทเร่ืองคาถาอาคม คงกระพัน
ชาตรี และวัตรปฏิบตัทิีเ่ครงครัดนาเล่ือมใส ชาวจงัหวัดชลบรีุและ
ชมุชนใกลเคยีงทัว่ไปตางเชือ่ถอืศรัทธา โดยจะมงีานประจําปใน
วันข้ึน ๙ ค่ํา เดอืน ๕ ของทกุป

วฒันธรรมมอญชลบรีุ
ชาวมอญบานเกามปีระเพณทีีสื่บทอดกนัมายาวนาน ได

แก ประเพณสีงกรานต ประเพณแีหเทียนเขาพรรษา ประเพณี
ออกพรรษา ตกับาตรขาวตมหาง ตกับาตรกระยาสารท ประเพณี
ลอยกระทง และประเพณงีานพระครูหลวงพอเปน ซึง่เปนปชูนยี
บคุคลทีช่าวบานเคารพศรัทธา นอกจากนีย้งัมปีระเพณทีีเ่ปนวิถี
ชวิีตแบบมอญทีสํ่าคัญ ไดแก ประเพณกีารโกนผมไฟ ประเพณี
โกนจกุ ประเพณกีารบวช ประเพณงีานศพ ประเพณกีารนบัถอืผี
และประเพณกีารรําผี

ประเพณกีารโกนผมไฟ ประเพณโีกนจกุ (จอโป) เมือ่
เดก็อายเุกนิ ๑ เดอืน จะตองทําพธิโีกนผมไฟ โดยมพีอ แม หรือผู
ทีเ่ปนทีเ่คารพในหมูบานเปนผูโกนผมไฟให หลังจากโกนผมไฟ
แลวกจ็ะมกีารไวจกุ สําหรับเดก็ผูหญงิไวเปย และไวแกละสําหรับ
เดก็ผูชาย๙ ประเพณกีารโกนจกุทํากนัในชวงอาย ุ๗ ป หรือ ๙ ป
จดัของใชใสสํารับรวมกนั ถาในครอบครัวนัน้โกนจกุคนแรก ใช ๓

สํารับ คนที ่๒ ใช ๗ สํารับ คนที ่๓ ใช ๙ สํารับ ของในสํารับทีใ่ชไหว
ผีมอญประกอบดวย ขนมทอด มะพราว กลวย กุง ปลา แกง ๓
อยาง คอืแกงฟก ตมสมปลา แกงลูกโยน มขีาวตอก ขาวเหนยีว
ทาํน้าํมนต ๓ หมอ หมอที ่๑ น้าํไสฟก หมอที ่๒ น้าํสมปอย หมอที่
๓ น้าํขมิน้ การทําน้าํมนตตองทําลวงหนาหนึง่คนืกอนทาํพธิโีกน
จกุ นาํหมอน้าํมนตไปตัง้ไวกลางแจงตอนกลางคนื มขีวานรองไว
หลัง หมอ รองรับน้าํคางกลางหาว เพือ่ใหเปนน้าํมนตเทวดา วันรุง
ข้ึนตอนเชาใชน้ํามนตทําพิธี โดยพิธีจะเร่ิมข้ึนตอนเชามืด
ประมาณต ี๕-๖ โมงเชา ประดบัจกุดวยหญาแพรกทีข่ดเปนวง
คลายพวงมาลัยครอบจกุ ผูทีโ่กนจกุเปนปูยาตายาย และพอแม
ลางมอืดวยน้าํมนตกอนตดัจกุ ผูตดัจกุเสร็จแลวตองไปลางมอือีก
คร้ัง เสร็จพธิแีลวนําเดก็ไปอาบน้าํแตงตวัใหสวยงาม

ประเพณกีารบวช กอนถงึวันบวช ๑ วันเรียกวาวันสุก ดบิ
จะตัดผมผูที่จะบวชเปนทรงดอกกระทุม นุงผามวง หมสไบ
คาดเข็มขัดนาคหรือทอง ใสสรอยคอ กําไลขอเทา กาํไลขอมอื
สวมตางห ูแตงหนาทาปาก พากนัไปไหวศาลเจาทีป่ระจาํหมูบาน
ตกกลางคนืวันสุกดบิทําพธิบีะฮะมะ (เรียกขวัญนาค) รุงเชานาํ
นาคไปแหรอบหมูบานอีกคร้ังหนึง่ โดยคร้ังนีส้วมชฎา นุงผามวง
จบีหนายาว ตอนบายทําพธิปีลงผมนาค ใหพอและญาตผูิใหญ

โบสถหลังเกาของวัดบานเกา อายปุระมาณ ๑๐๐ ป เปนสถาปตยกรรมใน
ลกัษณะท่ีเรียกวา โบสถนํ้าเคม็ อันเปนรูปแบบโบสถของชมุชนมอญในจงัหวดั
ชายทะเลท่ัวไป ไดแก สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และชลบุรี
ซึง่นิยมใชเสานางเรียงโดยรอบจํานวนมาก รวมท้ังใชไมวสัดหุลกัในการกอสราง
เน่ืองจากในอดตียงัไมมีปูนซเีมนตชนิดกนันํ้าเคม็สําหรับกอสราง การใชไมใน
การกอสรางจึงทนทานมากกวา



rmq.c j mn j6

เปนผูโกน จะโกนทีวั่ดหรือทีบ่านกไ็ด จากนัน้แหไปทาํพธิบีวชทีวั่ด
ตามแบบชาวพทุธทัว่ไป เปนอันเสร็จพธิ๑ี๐

ประเพณงีานศพ เมือ่ชาวมอญเสียชวิีต หากเปนการ
ตายไมด ีไดแก ผูกคอตาย ประสบอุบตัเิหต ุเปนโรคราย ชาวมอญ
จะไมเผาแตจะเก็บศพไวขามป หากตายดี ไดแก แกตาย
ซึง่ตองตายภายในบานเทานัน้ ชาวมอญจะทาํพธิโีจงแหนะฮ โดย
ทําแครไมไผรองรับศพ ศพผูหญงิจะม ี๗ ชัน้ สวนศพผูชายจะมี
๙ ชัน้ นาํศพวางบนแคร คลุมดวยผาขาว ประดบัดอกไม สมยักอน
เอาผาขาววางคลุมศพเทานัน้ ปจจบุนัตกแตงศพดวยผาขาวลูก
ไมและดอกไม เอาของมคีม เชน กรรไกร หรือมดี หอยไวตรงกลาง
ลําตวัศพ มดัตราสังขศพแบบมอญ ๓ แหง ไดแก มอื เขา นิว้เทา
การมัดตราสังขหมายถึงหวงทั้ง ๓ ของผูตายที่ยังอยูขางหลัง
มนษุยเกดิมามหีวง ๓ หวง ลูกเปนหวงผูกคอ สามหีรือภรรยาเปน
หวงผูกเอว และ ทรัพยสมบตัเิปนหวงผูกเทา  ตอนชวงเผาจะเอา
กรรไกรหรือมดีตดัหวงทัง้ ๓ หวง นําน้าํมะพราวบริสุทธิล์างหนา
เพือ่ใหลืมเร่ืองตางๆ ในอดตี ขางแครมกีอนเสา ๓ กอนเหมอืนเตา
กอนเสานีช้าวมอญหมายถงึ การเวียนวายตายเกดิทัง้ ๓ ภพ มี
หมอดนิสําหรับหงุขาวระหวางพธิโีจงแหนะฮ

ชาวมอญไมเอาโลงศพข้ึนบาน อาจเปนเพราะสมยักอน
บานไมรับน้าํหนกัคนทีม่ารวมงานไดไมมาก หากมกีารทําศพจะ
ตองมีบานศพ ใตแครศพจะมีไมค้ําจุนแครศพอันหนึ่ง เปรียบ
เสมอืนเสาบาน ซึง่อยูใตถนุบานตรงกบัตาํแหนงแครศพ เมือ่ครบ
๗ วัน จะยายศพไปเผาทีป่าชา โดยตอโลงข้ึนมารออยูนอกบาน
การยายศพลงจากบานจะยายทางประตผีู ดวยการร้ือผนงับาน
ดานทิศตะวันตกออก จะไมนําศพลงทางบันได หากจําเปน
ตองทําบันไดปลอมวางซอนบันไดที่ คนเปนใช ข้ึ นลงปกติ
จากนั้ นใหผลักไมค้ําจุนทิ้ งเพื่ อแสดงวาไมมีบานศพแลว
ถือหมอดินตามศพไปจนถึงประตูผีแลวโยนหมอทิ้งตรงบันได
แสดงวาตดัขาดกนัแลว อยูคนละภพชาต ิพธิเีผาศพทีวั่ดจะมปี
พาทยมอญ มอญรํา ทาํบญุเล้ียงพระเทาอายขุองผูตาย หรือมาก
กวา ๑ รูป หลังเผาแลวเกบ็กระดกูใสโกฐกลับบานพรอมกบัรูป
ภาพ เส้ือผาของผูตาย กระถางธปู ตะเกยีง และนมินตพระมา
สวดทีบ่าน๑๑

ประเพณกีารนับถือผี ชาวมอญมคีวามเชือ่เร่ืองผีมอญ
ซึง่เปนผีบรรพชน หรือผีของปูยาตายายเมือ่คร้ังยงัมชีวิีตอยู แตละ
ครอบครัวตองมกีารสืบทอดการนบัถอืผีโดยลูกชายคนสุดทอง ถา
ไมมกีใ็หลูกชายคนอ่ืนหรือพีน่องผูชายเปนผูสืบทอด ของทีรั่บสืบ
ทอดไดแกแหวนทอง ๑ วง ผานุงผาหมสีแดง เส้ือผาชดุมอญ ๑
ชดุ เมือ่จะมกีารแบงผีหรือสืบทอดผี ใหเอาของทีใ่ชสืบทอดใส
ตะกราหรือหบีมดิชดิ นาํไปวางหรือแขวนเอาไวทีเ่สาผีทีบ่านของ

ตนเอง การรับสืบทอดผีมเีพยีงกลาวบอกรับเทานัน้๑๒ ผีมอญนัน้
แบงไดหลายประเภทตามชนดิอาหาร ซึง่เชือ่กนัวาเปนอาหารที่
ปูยาตายายชืน่ชอบสมยัยงัมชีีวิต และเชือ่ถือสืบทอดกนัตอมา
ยาวนานจนปจจบุนั กระทัง่สามารถบงบอกความเปนเครือญาติ
ในสายตระกลูผานประเภทของผี เชน ผีเตา ผีง ูผีไก ผีขาวเหนยีว
ผีกลวยหอม เปนตน ทุกปจะตองบูชาสังเวยผีดวยอาหารคาว
หวาน เหลา บหุร่ี ดอกไมธปูเทยีน และผาสี  อาหารสําคญัของผี
เกอืบจะทกุประเภทอยางหนึง่คอื เตา หากพบเจอเตาทีใ่ดกต็าม
ตองบอกวา “เตาเนา” หรือ “เตาเหมน็” ไมเชนนัน้จะตองจบัมาปรุง
อาหารสังเวยผี

ประเพณรํีาผี ประเพณรํีาผีมอญเร่ิมทําในเดอืน ๖ โดย
บานมอญทกุหลังจะมเีสาผีอยูทางทศิใตของเรือน การตัง้เสาผีตัง้
ทีบ่านใหญ คอืบานพอแม ปูยาตายาย เสาผีมผีาแดงผูกไว เปน
การบชูาผีเรือน จะเปล่ียนผาใหมเมือ่เขาฤดฝูน หมดฤดแูลงจะมี
การสังเวยบชูาใหม เคร่ืองสังเวยผีมเีงนิ ทอง ขาวเหนยีว ไข น้ํา
ตาลปก ดอกไม ผลไมตางๆ การสังเวยผีประจาํปนัน้กเ็พือ่ขอใหผี
บรรพชนชวยปองกนัคนในบานไมใหเจบ็ปวย อยูเยน็เปนสุข หาก
คนในบานทําไมด ีลบหลูตอหนาเสาผีถอืวาเปนการผิดผี ตองมี
การรําผี ถาไมรําผีคนในบานจะเจ็บปวย การรําผีจะไมรําใน
วันพระและชวงเขาพรรษา ถามกีารผิดผีเดอืนอ่ืนกอ็าจเกบ็ไวรํา
ชวงเดอืน ๖ ทเีดยีวได

ข้ันตอนการรําผี จะมโีตง (เจาพธิรํีาผี) เปนผูส่ังการ ตัง้แต
การเส่ียงทายหาสาเหตทีเ่กดิอาเพท หากผลการเส่ียงทายระบวุา
เกดิจากการผิดผี โตงจะเปนผูกําหนดวัน บอกแบบแผนกอสราง
โรงพิธ ี เจาบานตองจดัเตรียมปพาทยมอญ เคร่ืองประกอบพธิี
เคร่ืองสังเวย อาหารหวานคาว เหลา บหุร่ี ผลไม ดอกไมธปูเทยีน
สวนอาหารทีข่าด ไมไดในพธิรํีาผีกค็อื เตา เมือ่ตัง้โรงพธิ ีเตรียม
เคร่ืองสังเวยพรอมแลว โตงจะส่ังการใหเจาของบาน ลูกหลาน
แตงกายตามแบบมอญ จดุธปูเทียนบอกกลาว รําถวายตามชดุ
ตางๆ ตามกาํหนด โดยมปีพาทยมอญประโคมทกุข้ันตอน ระยะ
เวลาการรําผีข้ึนอยู กบัจาํนวนสมาชกิในตระกลูวามากนอยเพยีง
ใด บางตระกูลอาจรําแตเชาจรดค่ํา ขอสําคัญของการรําผีคือ
สมาชกิทกุคนในตระกลูจะตองมารวมพธิ ีหากมาไมครบจะถอืวา
การรําผีนัน้ๆ ไมขาด (ยงัตดิคางความผิด) ตองจดัพธิรํีาผีใหม

ชาวมอญบานเกาที่มีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไปยังคงใช
ภาษามอญในการส่ือสารระหวางผูสูงอายุดวยกัน สวนภาษา
เขียน ไมมใีครเขียนไดอีกแลว๑๓ วัฒนธรรมมอญ เชน การแตงกาย
อาหารการกิน งานประเพณีแบบมอญสวนใหญเลือนหายไป
หมดแลว เนือ่งจากมกีารขยายพืน้ทีโ่รงงานอุตสาหกรรมและบาน
พกัอาศยัเขามาในชมุชน มกีารตดัถนนสายหลัก สุขุมวิท-พาน
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ทอง ผานกลางชมุชน เยาวชนในชมุชนมกีารศกึษาสูงข้ึน เทคโน
โลยสีารสนเทศ เชน วิทย ุโทรทศัน ส่ือส่ิงพมิพ ทีเ่ขามาในชมุชน
ทําใหวิถชีวิีตของชาวบานเปล่ียนแปลงไป จากแตเดมิทีภ่ายใน
ชมุชนมเีพยีงชาวมอญและชาวลาว ปจจบุนัไดมชีาวไทยตางถิน่
ชาวไทยอีสาน และแมแตแรงงานตางดาวอพยพเขามาตัง้ถิน่ฐาน
ในชมุชนจํานวนมาก ทําใหวัฒนธรรมดัง้เดมิสูญหายและกลืน
กลายเปนไทยไปในทีสุ่ด

ส่ิงสําคญัเพยีงส่ิงเดยีวของชาวมอญ บานเกาในปจจบุนั
คอื ความเชือ่ทีม่กีารยดึถอืกนัอยางเครงครัด เปนความเชือ่เร่ือง
การนบัถอืผีมอญ ซึง่ความเชือ่ดงักลาวทาํใหวิธคีดิซึง่กค็อืความ
เปนมอญทีอ่ยูในจิตสํานึกของชาวบานเกายังคงยืนหยัดอยูได
เพราะความเชือ่เร่ืองผีมอญทาํใหเร่ืองเลาทาง ประวัตศิาสตรเกีย่ว
กับบรรพชนมอญ ประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับการนับถือผีที่สอด
แทรกอยูใน ทกุข้ันตอนของชวิีตยงัคงอยูในความทรงจาํของลูก
หลานมอญบานเกาอยางไมเส่ือมคลาย

เชิ งอรรถ

๑ จาด พิทักษญาติ เปนผูใหสัมภาษณ, องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ,
ท่ีบานเลขท่ี ๕๘ หมู ๒ บานยานซ่ือ ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑.

๒ พระอธิการหงษ พานทอง (เจาอาวาสวัดบานเกา) เปนผูใหสัมภาษณ
, องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ, ท่ีวัดบานเกา ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุร ีเมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑.

๓ เผ่ือน บรรจุน เปนผูใหสัมภาษณ, องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ, ท่ี
บานเลขท่ี ๒๙/๒ หมู ๘ ตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ ๑๒
เมษายน ๒๕๔๘.

๔ พระอธิการหงษ พานทอง (รกัษาการเจาอาวาสวัดบานเกา) เปนผูให
สัมภาษณ, องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ, ท่ีวัดบานเกา ตําบลบานเกา อําเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุร ีเมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑.

๕ ปริญญา กุลปราการ เปนผูใหสัมภาษณ , องค  บรรจุน เปนผู
สัมภาษณ, ท่ีวัดชนะสงคราม ถนนจักรพงษ บางลําพู เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร
เมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑.

๖ พระอธิการหงษ พานทอง (เจาอาวาสวัดบานเกา)  เปนผู ให
สัมภาษณ, องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ, ท่ีวัดบานเกา ตําบลบานเกา อําเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุร ีเมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑.

๗ องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุร.ี
(๒๕๕๑). ประวัติความเปนมา. (ออนไลน). http://www.thaitambon.com/
Tambon/ttambon.asp?ID=200507. วันท่ีสืบคน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑.

๘ ฟอน สวางใจ เปนผูใหสัมภาษณ, องค บรรจุน เปนผูสัมภาษณ, ท่ี
บานเลขท่ี ๑๘ หมู ๔ ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี เมื่อวันท่ี ๒
สิงหาคม ๒๕๕๑.

๙ กรมศิลปากร. (๒๕๔๒). พิธีโกนผมไฟของชาวมอญ. ใน วฒันธรรม
พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดชลบุรี. หนา
๑๙๔.

๑๐ แหลงเดิม. หนา ๑๙๗.
๑๑ แหลงเดิม. หนา ๒๐๒.
๑๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา. (๒๕๕๐).

ไทยศึกษา. (ออนไลน). http://www.huso.buu.ac.th/cai/Sociology/Community
%20Study/eastern/html/mons.html. วันท่ีสืบคน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑.

๑๓ ตําบลบานเกา (อําเภอพานทอง). วกิพิเีดีย สารานุกรมเสรี. (ออน
ไลน). http://th.wikipedia.org/ wiki/. สืบคนเมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑.

สภาพบานเรือนชาวบานชมุชนบานเกา ริมคลองพานทอง บานบางหลังมีอายุ
รวม ๑๐๐ ป แตบานเรือนสวนใหญปลูกสรางดวยวัสดุและรูปแบบสมัยใหม
แตยงัคงความเปนชมุชนแบบดัง้เดมิ กลาวคอื ท้ังชมุชนลวนเปนเครือญาต ิบาน
เรือนชดิกนั ไมตองมีร้ัวบาน

http://www.thaitambon.com/
http://www.huso.buu.ac.th/cai/Sociology/Community
http://th.wikipedia.org/
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วัดบานเกา (วัดบานมอญ)

 ดบานเกา เดิมชื่อ วัดบานมอญ ตั้งอยูในชุมชนชาว
มอญ ริมคลองพานทอง (ชาวบานในละแวกนัน้นยิมเรียกคลอง
พานทองชวงทีผ่านหนาวัดบานเกาวา คลองบานเกา) วัดบานเกา
ตัง้อยูหมูที ่๖ ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จงัหวัดชลบรีุ เปน
วัดสังกดัมหานกิาย มพีระสงฆเชือ้สายมอญเปนเจาอาวาสมา
อยางตอเนื่องจนปจจบุัน แตอยางไรกต็ามไมมบีันทกึเปนลาย
ลักษณอักษรระบปุระวัตคิวามเปนมา โดยเฉพาะระยะเวลาใน

การกอสรางวัด แตจากการเทยีบเคยีงรูปแบบสถาปตยกรรมภาย
ในวัดและลําดับเจาอาวาสทีป่กครองวัดจงึสันนิษฐานไดวา วัด
บานเกานาจะสรางในราวสมยัรัชกาลที ่๓ เปนอยางนอย

ชมุชนมอญทกุแหงมลัีกษณะทีค่ลายกนัในเร่ืองของการ
สรางชุมชนและวัดซึ่งมักเปนส่ิงคูกันของชนชาติที่นับถือพุทธ
ศาสนา คาดวาเมือ่ชาวมอญไดตัง้บานเรือนข้ึนในบริเวณชมุชน
บานเกาในปจจบุันมั่นคงแลว จากนั้นไมนานจึงไดสรางวัดข้ึน
ตามธรรมเนยีมปฏิบตัขิองชาวมอญทีเ่ปนมาทกุยคุทกุสมยั เพือ่
ใหวัดเปนศูนยกลางสําหรับทําบุญสุนทาน ประกอบพิธีทาง
ศาสนา และเปนทีบ่วชเรียนของบตุรหลาน ซึง่วัดเดมินัน้หางจาก
ทีต่ัง้ของวัดปจจบุนัประมาณ ๕๐๐ เมตร ในอดตีผูคนทัว่ไปเรียก
วา “วดับานมอญ” ตามชือ่ชมุชนทีเ่รียกตามเชือ้ชาตขิองคนสวน
ใหญทีอ่าศยัอยู ตอมาจอมพล ป. พบิลูสงคราม ไดเปล่ียนชือ่ให
เปน วัดบานเกา รวมทัง้ชือ่ตําบลบานเกา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๔ ตาม
นโยบายรัฐนยิมในสมยันัน้

ส่ิงทีจ่ะสามารถระบยุุคสมยัของการสรางชมุชนไดใกล
เคยีงทีสุ่ดคอื ประวัตกิารสรางวัดและลําดบัเจาอาวาสทีป่กครอง
วัด สําหรับอดตีเจาอาวาสวัดบานเการูปที่สําคญัคือ หลวงพอ
เปน๑ (พระครูเปนพทุธสรเถร) ทานเปนพระเกจอิาจารยชือ่ดงัซึง่มี
ผูคนเล่ือมใสศรัทธาทัว่ไป ทัง้ในจงัหวัดชลบรีุและจงัหวัดใกลเคยีง
ทานเปนปชูนยีบคุคลทีสํ่าคญัของชาวมอญ มเีร่ืองเลากนัวา สมยั
ทีท่านปกครองวัด ดวยความทีท่านเปนคนตรง รักษาวัตรปฏิบตัิ
เครงครัด ทานหามชาวบานกนิเหลาในวัดอยางเดด็ขาด คนเมา
เหลาไมมใีครกลาเดินผานหนาวัด หรือหากจะเมาแตเมื่อผาน
หนาวัดกจ็ะสงบปากสงบคํา เดนิตวัตรง และรีบผานไปอยางเร็ว
ทีสุ่ด เพราะทานด ุและปากวามอืถงึ มเีร่ืองจริงทีรํ่่าลือกนัมากวา
ทานสามารถปราบฝร่ังทีม่าเผยแพรศาสนาศริสต รุกลํ้าและยดึ
ครองทีด่นิของชาวบาน จนทาํใหหลวงพอเปนตองออกหนา ทีสุ่ด
ฝร่ังก็ตองพายแพในความดีของทาน ถึงขนาดสมเด็จพระ

เสาหงส และวิหารประดิษฐานรูปหลอเหมือน
หลวงพอเปน หรือ พระครูหลวงพอเปนพทุธสร
เถร เจาอาวาสท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทาง
การรูปแรกของวัดบานเกา และยังไดรับการแตง
ตัง้เปนเจาคณะแขวงอําเภอพานทองดวย

วั
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สังฆราช ตองมาขอดตูวั รวมทัง้เร่ืองเลาทีว่าฝร่ังกลุมดงักลาวชกั
ยงิปนทีห่นาโบสถแตยงิไมออก๒

จากประวัติของหลวงพอเปนทําใหทราบวา หลวงพอ
เปนมไิดเปนเจาอาวาสรูปแรก ทานเปนเจาอาวาสรูปที ่ ๒ ทาน
เกดิเมือ่ พ.ศ. ๒๓๘๐ เปนชาวมอญบานกระทุมมดื (เขตตดิตอ
ระหวางอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี และอําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม) เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตตั้งแตทานยังเล็ก
ญาตจิงึนํามาอุปการะทีช่มุชนบานเกา จังหวัดชลบรีุ อุปสมบท
เมือ่อายไุด ๒๐ ป มรณะภาพเมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ รวมอาย ุ๘๐ ป
๖๐ พรรษา ทาน เปนเจาอาวาสอยางเปนทางการองคแรกของวัด
บานเกา ซึง่กอนหนานัน้มวัีดและมเีจาอาวาสอยูกอนแลว แตยงั
ไมไดรับแตงตัง้เปนเจาอาวาสอยางเปนทางการ แสดงใหเหน็วา
ตอนทีท่านมาอยูทีบ่านเกานัน้ วัดและชมุชนคงสรางมาไดระยะ
เวลาหนึง่แลว อาจ จะสรางข้ึนในระยะเดยีวกบัการเกดิของหลวง
พอเปนหรือกอนหนานั้นและเชื่อไดวานาจะอยูในราว พ.ศ.
๒๓๗๐-๒๓๘๐ ชมุชนและวัดบานเกาจงึนาจะมอีายุประมาณ
๑๗๐-๑๘๐ ป เปนอยางนอย

ลําดบัเจาอาวาสทีป่กครองวัดบานเกามดีงันี ้คอื
๑. พระอาจารยตนั (ไมไดรับแตงตัง้เปนเจาอาวาสอยาง

เปนทางการ)
๒. หลวงพอเปน (พระครูหลวงพอเปนพทุธสรเถร) เจา

คณะแขวง อําเภอพานทอง
๓. พระใบฎีกาจู
๔. พระอาจารยปล่ัง
๕. พระอาจารยเล่ียม
๖. พระครูพทิกัษชลธรรม (พระอาจารยใบ)

ภาพดานหนาวัดบานเกา

พระอาจารยมาก สวางพอง อาย ุ๑๐๐ ป ลกูศษิย
กนกฏุหิลวงพอเปน สมัยเปนสามเณรทานมีหนาท่ี
ตมนํ้ารอนชงนํ้าชา หลนปลารา และตมผัก
ชะคราม ซึ่งเปนอาหารประจําในสํารับของหลวง
พอเปน อดีตพระเกจชิื่อดังวัดบานเกา
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๗. พระอธกิารหงษ ขันตโิก (หงษ พานทอง) รักษาการ
เจาอาวาสวัดบานเกา

พระอาจารยมาก สวางพอง อาย ุ๑๐๐ ป เลาใหฟงวา
ทานบวชมาแลว ๓๘ พรรษา สมยัเปนเดก็ ทานบวชเณรและเปน
ลูกศษิยกนกฏิุของหลวงพอเปน มหีนาทีต่มน้าํรอน ชงน้าํชา และ
หลนปลาราถวายหลวงพอเปน ตอนทีห่ลวงพอเปนมรณภาพ พระ
อาจารยมากอายรุาว ๑๑-๑๒ ขวบ ทานจงึมคีวามทรงจาํเกีย่วกบั
หลวงพอเปนมากกวาใครๆ ในชมุชน แมปจจบุนัจะอายมุากแลว
แตความจาํของทานยงัไมเลือนไปตามอาย ุทานเลาวาในยคุแรก
นัน้ วัดยงัมขีนาดเล็ก รอบบริเวณวัดเปนปารกชฏั สัตวปาชกุชมุ
ยงัไมมโีบสถคอนกรีตอยางทีเ่หน็ในปจจบุัน การบวชนัน้ใชสีมา
น้าํ ตามแบบธรรมเนยีมมอญโบราณ คอืลงไปทาํพธิใีนเรือขนาด
ใหญ จอดไวกลางน้าํ ในคลองพานทองหนาวัด (ชมุชนมอญสวน
มากในอดตีใชแพผูกไวในแมน้าํ หรือคลองหนาวัดแทนโบสถ)

ในยุคที่หลวงพอเปนปกครองวัด วัดสงบเรียบรอย มี
ความเจริญรุงเรืองมากเพราะลูกศษิยลูกหาทีเ่คารพเลือ่มใสชวย
กันบริจาคทรัพยสรางเสริมกฏิุเสนาสนะสงฆ หลังส้ินหลวงพอ
เปนแลว สภาพวัดไดทรุดโทรมลงโดยลําดบั มาไดรับการพฒันา
อีกคร้ังในยคุของพระอธกิารหงษ พานทอง รักษาการเจาอาวาส

รูปปจจบุนั ทานเลาวาทานเกดิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๑ หลังหลวงพอ
เปนมรณภาพ ๑๑ ป เปนชาวมอญบานพานทองโดยกาํเนดิ บวช
เมือ่อายุครบบวชนาน ๑๕ พรรษา จากนัน้สึกไปมคีรอบครัวมี
บตุรสาว ๒ คน เมือ่บตุรสาวเตบิโตมงีานทาํแลว ทานจงึหมดหวง
และดวยนสัิยทีช่อบเขาวัดทําบุญมาแตเดมิ โดยเฉพาะอยางยิง่
เมือ่พบกบัสภาพวัดทีท่รุดโทรม ทานจงึตดัสินใจบวชอีกคร้ังเมือ่
พ.ศ. ๒๕๓๒ กระทัง่ปจจบุนั และจะอยูดทูํานบุาํรุงศาสนาไปจน
ลมหายใจสุดทาย

ในสมยัทีห่ลวงพอเปนตอสูและเปนคดคีวามกบับาทหลวง
ชาวฝร่ังเศสนัน้ วัดบานเกาเปนกนัชนใหชาวบานไมใหชาตติะวัน
ตกรุกคบืทีด่นิชาวบานไปมากยิง่ข้ึน ชาวบานจงึพรอมใจกนัยกที่
ดนิทีก่นัเอาไวถวายวัดประมาณ ๒๐๐ ไร วัดบานเกาจงึมพีืน้ที่
กวางขวางมาก และดวยวิสัยทศันของทานเจาอาวาสรูปปจจบุนั
ทานไดยกที่ธรณีสงฆใหเปนสาธารณประโยชนจํานวนหลาย
แปลง ไดแก วิทยาลัยการอาชีพพานทอง สถานีอนามยัตําบล
บานเกา องคการบริหารสวนตําบลบานเกา สนามกฬีาประจาํ
ตาํบลบานเกา สถานตีาํรวจ (ยอย) ตาํบลบานเกา และจดัสรรพืน้
ทีส่วนหนึง่ใหชาวบานทีไ่รทีอ่ยูอาศยัจบัจองเชาพืน้ที ่จงึทําใหพืน้
ที่ในตําบลบานเกากลายเปนแหลงรวมของหนวยงานราชการ
ตางๆ ซึ่งเปนที่ธรณสีงฆทั้งส้ิน วัดพานทองจงึเปนศาสนสถาน
ประจาํชุมชนมอญบานเกา สามารถเปนทีพ่ึ่งและใชประโยชน
รวมกนัของชาวบานเกาอยางแทจริง ตัง้แตสมยัหลวงพอเปนยงัมี
ชวิีตอยูจวบจนปจจบุนั

เชิงอรรถ

๑ คําวา “เปน” เปนภาษามอญ biunj แปลวา “แนนอน ม่ันคง
แทจริง”

๒ พระอาจารยมาก สวางพอง เปนผูใหสัมภาษณ, องค บรรจุน
เปนผูสัมภาษณ, ที่วัดบานเกา หมู ๔ ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี เม่ือ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑.

รองรอยผนังโบสถหลังแรก (ภายหลงัเลกิใชสมีานํ้า) ของวดับานเกาท่ีปูนดาน
นอกกระเทาะออก เผยใหเห็นแนวกออิฐมอญ ท่ีเปนการกอแบบสลบัเอาแนว
ดานกวางและดานยาว สลับกันเปนการแบงถายรับนํ้าหนักสิ่งกอสรางตาม
ความชํานาญของชางชาวมอญ
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 พระมอญเมืองชล

ดงัเชนทกุคร้ังทีเ่ราออกเดนิทางเพือ่ตดิตามและถามหา
ชมุชนคนมอญในจงัหวัดตางๆ ทีเ่รามกัจะเร่ิมตนที ่“วัด” ดวยเหตุ
ทีว่า วัดคอืศนูยกลางของชมุชน วัดจงึนาจะเปนสถานทีท่ีร่องรอย
ความเปนมอญจะยงัคงอยูมากทีสุ่ด หากแมกระทัง่วัดกย็งัไมหลง
เหลือความเปนมอญใหเหน็ ชมุชนนัน้ๆ กค็งไมเหลือเร่ืองราวของ
คนมอญ ใหถามหา

คร้ังนีก้เ็ชนกนัทีเ่ราเร่ิมตนคนหาเร่ืองราวของคนมอญที่
“วัดบานเกา” ซึง่มชีือ่เดมิวา “วัดบานมอญ” แหงตําบลบานเกา
อําเภอพานทอง จงัหวัดชลบรีุ ทีน่ี ่เราพบเร่ืองราวของ “พระ” ทีม่ี
มมุมองและทาททีีเ่ฉียบแหลม ตอการเปล่ียนแปลงจากภายนอก
ทีเ่ขามากระทาํตอชมุชน และมมุมองดงักลาวกม็ใีหเหน็ผานสาย
ตาของพระแหงวัดบานมอญหรือวัดบานเกา ตัง้แตวันวานจนถงึ
ทกุวันนี้

วนัวาน
พระที่ดูจะเปนตํานานคูวัดบานเกา และเปนที่เคารพ

ศรัทธาของชาวบานอยูจนถงึทกุวันนี ้กค็อื หลวงพอเปน ปภาโส
(พระครูเปนพทุธสรเถร) หลวงพอเปนเปนพระเกจอิาจารยชือ่ดงั
ในยคุสมยักอนสงครามโลกซึง่มผูีคนเล่ือมใสศรัทธากราบไหวทัว่
ไปทัง้ในจงัหวัดชลบรีุและจงัหวัดใกลเคยีง ในวันข้ึน ๙ ค่ํา เดอืน

๕ ของทกุป จะมงีานประเพณ ี“พระครูหลวงพอเปนวัดบานเกา”
ซึ่งงานประเพณีนี้เองก็ไดสะทอนใหเห็นวา หลวงพอเปนเปน
ปชูนยีบคุคลทีสํ่าคญัของชาวบาน

หลวงพอเปนเปนชาวมอญบานกระทุมมืด อําเภอ
ไทรนอย จงัหวัดนนทบรีุ เมือ่ทานสูญเสียบดิามารดาเปนกําพรา
ตัง้แตยงัเยาว ญาติของทานจงึนําไปอุปการะยงับานเกา ชมุชน
มอญในจงัหวัดชลบรีุ คําวา “เปน” นัน้เปนภาษามอญ แปลวา
“แนนอน มั่นคง แทจริง” หลวงพอเปนเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐
อุปสมบทเมือ่อายไุด ๒๐ ป มรณะภาพเมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ รวมอายุ
๘๐ ป และอยูในสมณเพศ ๖๐ พรรษา ทานเปนเจาอาวาสอยาง
เปนทางการรูปแรกของวัดบานเกา ไดรับแตงตัง้เปน พระครูเปน
พทุธสรเถร เมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๑ ตอมาไดรับการแตงตัง้เปนเจาคณะ
แขวงอําเภอพานทอง รวมทัง้เปนพระอุปชฌายเมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๕

มเีร่ืองเลากนัวาทานเปนคนตรงโผงผาง รักษาระเบยีบ
วินยัเครงครัด ในวัดหามกนิเหลาเดด็ขาด ทําใหคนทีเ่มาเหลาไม
คอยกลาเดนิผานหนาวัด หรือหากจะเมาแตเมือ่เดนิผานหนาวัด
กจ็ะสงบปากสงบคาํ เดนิตวัตรง เปนตน เร่ืองความเครงครัดของ
ทานอาจสงผลใหชาวบานกลัวทานและไมกลาทาํผิด แตกม็เีร่ือง
ทีส่งผลตอศรัทธาของชาวบานทีม่ตีอทานเปนอยางยิง่ดวยเชนกนั
ซึง่นัน่กค็อืเร่ืองราวทีท่านตอสูกบัฝร่ังทีเ่ขามามปีญหากบัชาวบาน
โดยเร่ืองมอียูวา ในชวงเวลาทีท่านเปนเจาอาวาสอยูนัน้ ซึง่หาก
นบัเวลายอนข้ึนไปกน็าจะเปนเวลานบัรอยป ศาสนาคริสตนกิาย
โรมนัคาธอลิก ไดขยายตัวเขามาในยานบานเกาและพื้นทีใ่กล

ภาพถายของหลวงพอเปน หรือ พระครูหลวงพอ
เปนพทุธสรเถร อดีตเจาอาวาสวัดบานเกา ปูชนีย
บุคคล และเปนบุคคลในตํานานการตอสู แนว
อหิงสา กับลัทธิเผยแผคริสตศาสนาท่ีมาพรอมกบั
ลัทธิลาอาณานิคมในสมัยเม่ือรอยปท่ีแลว
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เคยีง โดยมกีารรุกลํ้าทีท่ํากนิของชาวบานซึง่ขณะนัน้ยงัไมมเีอก
สารสิทธิ ์เพือ่นาํไปเปนพืน้ทีเ่พาะปลูกของตน ดวยเหตนุี ้หลวงพอ
เปนซึง่เปนทีพ่ึง่ของชาวบานจงึออกไป “สู” กบั “ฝร่ัง” ดวยการไป
ยนืขวางไมใหฝร่ังรุกลํ้าพืน้ที ่รวมทัง้ถกสบงเปดกนใสฝร่ัง ทําให
ลูกปนในลํากลองปนของฝร่ังที่เตรียมจะยิงทานนั้นยิงไมออก
เหตกุารณนีไ้ดทาํใหฝร่ังฟองรองไปยงักรุงเทพฯ เกดิเปนคดคีวาม
ระหวางฝร่ังกับหลวงพอเปนข้ึน แตในที่สุดหลวงพอก็ชนะคดี
จนทาํใหสมเดจ็พระสังฆราชในสมยันัน้ตองขอดตูวัพระบานนอก
ทีต่อสูจนเอาชนะฝร่ังได และกไ็ดมเีร่ืองเลาตอๆ กนัมาวา ฝร่ังทีม่ี
เร่ืองกับหลวงพอนัน้เสียชวิีตหลังจากเกิดเร่ือง เพราะมถีัว่เขียว
งอกอยูในทอง

ศรัทธาทีช่าวบานมตีอหลวงพอเปน สงผลใหเกดิเร่ืองเลา
อ่ืนๆ ตามมา อาท ิเมือ่คร้ังวัดบานเกาสรางรูปหลอของทานไดเกดิ

ปาฏิหาริยข้ึนขณะประกอบพธิ ีกลาวคอื น้าํในคลองพานทองที่
ไหลผาน หลังวัด ซึง่ปกตเิปนน้าํเคม็นัน้ไดกลายเปนน้าํจดื เปนตน
เร่ืองเลาเหลานี ้ทัง้เร่ืองฝร่ังตายเพราะถัว่เขียวงอกในทอง หรือ
เร่ืองน้ําเค็มกลายเปนน้ําจดื หากมองดวยสายตาของนกัวิทยา
ศาสตร กอ็าจเหน็วาเปนเร่ืองทีเ่ปนไปไมได แตความเปนไปไดหรือ
ไมนัน้ ดจูะไมใชส่ิงสําคญั เพราะส่ิงทีสํ่าคญักวานัน้ กค็อืความ
จริงที่วา เร่ืองเลาเหลานีล้วนเกิดข้ึนจากศรัทธาทีช่าวบานมตีอ
หลวงพอเปน และไดทําหนาที่ธาํรงศรัทธานั้นไวจนถงึปจจุบัน
และศรัทธาทีม่ตีอหลวงพอนัน้ กม็าจากการทีห่ลวงพอสามารถตอ
สูกับภัยคุกคามทีม่าจากภายนอกและเปนทีพ่ึ่งของชาวบานได
อยางแทจริง

วนัน ี้

เหรียญวัตถมุงคลของหลวงพอเปนรุน ๑ ดาน
หนาเปนภาพนูนต่ํารูปเหมือนของหลวงพอ
ดานหลังเปนอักขระภาษามอญและขอม เปน
ของสะสมของนักเลงพระ มีราคาท่ีหาเชา
สะสมกันในทองตลาดสูงหลายพันบาท

สุสานของวัดนักบุญฟลิปและจาก็อบ หัวไผ
บานหัวไผ ตําบลโคกข้ีหนอน อําเภอพานทอง
จังหวดัชลบรี วดัในคริสตศาสนา นิกายโรมัน
คาธอลิค
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หลวงพอเปนเปนพระมอญ พดูภาษามอญ สวดแบบ
มอญ และชอบฉันปลารากบัผักชะคราม งานศพหลวงพอเปนก็
ยงัมกีารจดุลูกหน ูในวันทีห่ลวงพอเปนยงัมชีวิีตอยู บานเกาหรือ
บานมอญจงึยงัคงมคีวามเปนมอญอยางชดัเจน ไมเพยีงแตหลวง
พอเทานัน้ทีพ่ดูภาษามอญ ชาวบานกพ็ดูภาษามอญเชนกนั แต
ทกุวันนี ้แมชาวบานจะยงัคงยนืยนัวาชมุชนนีเ้ปนชมุชนมอญมา
แตดัง้เดมิ แตกแ็ทบจะไมมใีครพดูภาษามอญไดอีก พระทีวั่ดก็
สวดมนตภาษามอญไมไดแลว ทีเ่ปนเชนนี ้“หลวงพอหงษ พาน
ทอง” หรือ “พระอธกิารหงษ ขันตโิก” รักษาการเจาอาวาสวัดบาน
เกาบอกวาเปนเพราะ “หนังสอื”

หลวงพอหงษเกดิในป พ.ศ. ๒๔๗๑ ทานเลาวาเมือ่สมยั
เดก็ๆ ยายของทานเลาเร่ืองราวตางๆ เกีย่วกบัคนมอญและชมุชน
มอญใหฟง รวมทัง้เลาวาคนบานเกา-บานมอญแหงอําเภอพาน
ทองจํานวนมากเปนญาตกิับคนมอญยานวัดชีปะขาว มหาชยั
จงัหวัดสมทุรสาครในอดตี ผูคนของทัง้สองชมุชนนีไ้ปมาหาสูกนั
อยูเสมอ แมจะตองเดนิทางดวยเรือ ใชเวลาเดนิทางรวม ๓ วัน แต
กย็งัไปมาหาสูกนัมไิดขาด แตทวาในปจจบุนัเดนิทางดวยรถยนต
ใชเวลาเดินทางไมกี่อึดใจแตผูคนกลับไมมีเวลาไปมาหาสูกัน
อยางในอดตี

หลวงพอหงษบวชในป พ.ศ. ๒๔๙๑ แตในป พ.ศ.
๒๕๐๑ ไดลาสิกขาบทไปคร้ังหนึง่ และกลับมาบวชอีกคร้ังในป
พ.ศ. ๒๕๓๒ ดวยความเปนคนบานเกา หลวงพอหงษจึงเห็น
ความเปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึนมาโดยตลอด หลวงพอเลาวา โยมพอ
ของทานยงัพดูและอานภาษามอญได แตคนรุนทานพดูมอญไม
ไดแลว ทานเองกพ็ดูแทบไมได โดยทานเหน็วามลูเหตขุองการที่
คนบานเกาไมสามารถพดูและอานเขียนภาษามอญไดกค็อื “การ
ศกึษาสมยัใหม” หรือทีท่านใชคําวา “หนังสอื” ทีเ่ขามายงัชมุชน
ผานทางระบบโรงเรียนของรัฐสวนกลาง การเรียนหนงัสือไทยได
ทาํใหภาษาดัง้เดมิถกูลืมเลือน ซึง่ปรากฏการณเชนนีก้ม็ไิดเกดิข้ึน
กบัชมุชนมอญแหงบานเกาเทานัน้ แตไดเกิดข้ึนทัว่ไปกบัชมุชน
ทองถิน่ทัง้ประเทศ และมใิชเพยีงลูกหลานของชมุชนมอญเทานัน้
ทีไ่มพดูภาษามอญ ลูกหลานของชมุชนชาตพินัธุอ่ืนๆ กเ็ปนเชน
เดียวกันที่ลืมเลือน “ภาษาแม” ของตนจนอาจถึงข้ันปฏิเสธ
เพราะภาษาแมของตนนัน้ “เขาไมได” กบัระบบการเรียนการ
สอนในโรงเรียน

นอกจาก “หนงัสือ” จะสรางความเปล่ียนแปลงใหเกดิข้ึน
กบัชมุชนมอญบานเกาแลวนัน้ หลวงพอหงษยงัเห็นวา “ความ
เจริญ” กค็อือีกส่ิงหนึง่ทีส่รางความเปล่ียนแปลง โรงงานอุตสาห
กรรมทัง้หลายทีเ่กดิข้ึนรายรอบชมุชนไดพาลูกหลานคนหนุมสาว
ออกไปสูวิถชีวิีตแบบใหมทีห่างไกลจากวิถดีัง้เดมิของคนรุนกอน

ความเจริญไดพาลูกหลานมอญออกไปจากความเปนมอญจนยากทีจ่ะ
เรียกกลับคนืมา

หลวงพอหงษไมไดลุกข้ึนตอสูกบัภัยคกุคามทีม่าจากภายนอก
ดงัเชนทีห่ลวงพอเปนสูในคร้ังอดตี เพราะภัยคกุคามสมยัใหมที่
ผานมาทางนโยบาย ของรัฐเชนนี้ยิง่ใหญเกินกําลังของพระรูป
หนึง่ทีจ่ะตอสูได แตทานกม็องความเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึนดวย
การพินิจพิเคราะหถึงที่มาของมัน ซึ่งหากใครจะไดมีโอกาส
สนทนากบัทาน กค็งจะเกดิปญญาในการรูเทาทนัถงึส่ิงทีก่าํลัง
เกดิข้ึนกบัชมุชน

วนัวานถงึวนัน้ี
จากวันวานจนถงึวันนี ้พระมอญแหงบานเกาเมอืงชลบรีุ

ไดตัง้คาํถามตอเหตปุจจยัจากภายนอกทีเ่ขามากระทาํตอชมุชน
ในอดีต พระของชมุชนแหงนีไ้ดทําหนาทีเ่ปนทีพ่ึง่ของชาวบาน
ดวยการลุกข้ึนสูจนชนะ แตพระมอญของวันนีค้งมอิาจหาญทีจ่ะ
สูกบัเหตแุหงความเปล่ียนแปลงได ถงึกระนัน้กด็ ีพระมอญของวัน
นีก้ย็งัคงเปนทีพ่ึง่ทางความคดิของคนในชมุชนได คําถามทีเ่กดิ
ข้ึนกค็อื คนในชมุชนจะยงัเหน็พระเปนทีพ่ึง่อยูหรือไม... เทานัน้เอง

พระอธิการหงษ พานทอง
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ผีบรรพบรุษุจักรักษาคุณ
ตราบท่ีคุณ...ยังรัก (ษา) ผีบรรพบุรุษ
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  อญบานไหนทีน่บัถอืเตาเปน totem๑ เวลาเจอเตาตอง
พดูวา เตาเนา มเิชนนัน่จะตองนําเตาทีเ่จอทาํอาหารเซนผี หลัง
จากนัน้นํามารับประทาน” นัน่เปนส่ิงที่ผูเขียนจาํไดจากการฟง
บรรยายวิชา Ethnology in Mainland Southeast Asia
ชาตพินัธุวิทยาบนเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแผนดนิใหญ (ชือ่วิชา
นาจะประมาณนี ้เกอืบสิบปมาแลวกเ็ลือนๆ ไปบาง) เปนคร้ังแรก
ทีผู่เขียนไดรับรูถงึประเพณ ีวัฒนธรรมของชาวมอญอยางเขมขน
เพราะกอนหนานัน้ในสมยัทีผู่เขียนยงัเปนเดก็หญงิ กไ็ดรับรูเพยีง
วา คนมอญเลนตุกตาไมได และกย็งัแอบโลงใจทีเ่ราไมไดเปนเดก็
มอญ เพราะเราชอบเลนตุกตา ยิง่ตุกตาทีท่ําเปนเดก็หรือตุกตา
บารบีน้ัน้เปนสุดยอด แหงความใฝฝนของหนนูอยทัง้หลายทีอ่ยาก
จะเลน อยากจะมี

“แตเดีย๋วนีก้ารนบัถอืผีในหมูคนมอญกเ็ลือนๆ ไปมาก
บางคนเหน็วาการนบัถอืผีประจาํตระกลูนัน้เปนเร่ืองยุงยากมากๆ
ถงึกบัเอาผีทิง้น้ําไปเลยกม็”ี อาจารยบรรยายตอ

และประโยคนัน้กเ็ปนจดุเร่ิมตนความสงสัยของผูเขียน
จนกลายมาเปนเนือ้หาในบทความประจาํฉบบันี้

ผูเขียนสงสัยมาเสมอวา ชมุชนชาวมอญทีต่ัง้รกรากใน
“ประเทศไทย” เมือ่เปนรอยๆ ปมาแลวนัน้ ยงัมกีารรักษาวฒัน
ธรรมดัง้เดมิของตนไวเพยีงใด ในเมือ่สังคมไดมคีวามเปล่ียน
แปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะในชวง “ทศวรรษแหงการพฒันา”
นี ้และถาหากชาวมอญยงัพอจะรักษาวัฒนธรรม ประเพณดีัง้เดมิ
ไวได สิง่สดุทายท่ียงัรักษาคืออะไร

คําตอบคงมีหลากหลาย ข้ึนอยูกบัสภาพแวดลอมของ
แตละครอบครัว แตละชมุชน เทาทีเ่หน็คอืบางบานยงัพดูภาษา
มอญกนับาง แตทําพธิถีอนเสาผีไปแลว เพราะขอหามตางๆ นัน้
ยากทีจ่ะปฏิบตัติามในยคุปจจบุนั บางบานยงัพดูภาษามอญบาง
และยงันบัถอืผี แตไมรูแลววาผีประจาํตระกลูตนคอืผีอะไร บาง
บานทัง้ถอนเสาผี ทัง้เลิกพดูภาษามอญ เหลือเพยีงสํานกึวา “บาน
เรามเีชือ้สายมอญ”

ในเสียงรามญัฉบบันีเ้ปนฉบบัมอญเมอืงชลบรีุ จงึจะขอ
กลาวถงึตัวอยางที่พบจากชมุชนมอญที่ตําบลบานเกา อําเภอ
พานทอง ชมุชนนีเ้ปนชมุชนเปด และเปนสังคมพหวัุฒนธรรมอัน
ประกอบไปดวยชาวมอญ ชาวลาว ชาวไทย และชาวจนี อยูใน
ละแวกเดียวกันมาตั้งแตไหนแตไร มีการแตงงานขามกลุมกัน
หลากหลาย นอกจากนี้ยังมนีคิมอุตสาหกรรมมาตัง้ในบริเวณ
ใกลเคยีง มคีนจากถิน่อ่ืนทีท่ํางานโรงงานเขามาอาศยั ทําใหชมุ
ชนนีม้กีารรับวัฒนธรรมจากภายนอกเขามามาก ดงันัน้การพดู
ภาษามอญ วัฒนธรรมประเพณมีอญจงึไดจางหายไป ไมมกีาร

รําผี ไมแตงชดุมอญ เลิกเกลาผมมวย แตทีย่งัมอียูอยางคอนขาง
เขมขนคอื “การนบัถอืผีหรือขอจารีตอันเกีย่วเนือ่งกบัการนบัถอืผี”

นีห่รือเปลาทีจ่ะเปนส่ิงบงบอก “ความเปนมอญ” ส่ิงสุด
ทายทีห่ลงเหลือในชมุชนนี้

เมือ่ผูเขียนไปพดูคยุกบัชาวบานบริเวณใกลๆ  วัดบานเกา
โดยแนะนาํตวัวามาศกึษาเกีย่วกบัเร่ืองมอญอําเภอพานทอง กจ็ะ
เหน็ทาททีีไ่มตอบรับ แตกไ็มปฏิเสธจากชาวบาน เพราะกลุมคนที่
ผูเขียนคยุดวยนัน้ เกีย่วของกบัชาวมอญกจ็ริง แตหากนบัการสืบ
สายเลือดแลวหลายคนถอืวาตนไมใชมอญแท และกพ็ดูมอญกนั
ไมคอยได แตกระนัน้เมือ่ผูเขียนขอใหอธบิายวา ความเปนมอญ
ของชมุชนนีต้างกบัคนไทยทัว่ไปอยางไร กไ็ดรับคําตอบทีอ่ธบิาย
ถึงความตางในเชิงขอปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ อันเนื่องมาจากการ
นบัถอืผีนัน่เอง

“ทีน่ีก่ย็งัมกีารถอืผีกนัอยู ผีจะสืบมากบัผูชาย จะวาไปผม
กไ็มไดเปนมอญแลว เพราะอยูนอกผีเขา แตกม็เีชือ้สาย”

“บางบานนีเ่วลากนิไกตองเอาหวัไกไปไหวผีกอน ไมงัน้
ถงึข้ันปวยเลยละ หามทาํไก เตา ลองไปถามบานหนาวัดนีสิ่ มคีน
เคยเอาเตาเขามาบาน เจาของบานลมเจบ็เลย ตองไหวผี จดุธปู
ขอโทษ ถงึจะหาย”

“เวลาแตงงานกม็กีารรดน้าํปกตเิหมอืนคนไทย แตทีต่าง
ไปกค็อืใครแตงเขากบัผีมอญกต็องไปไหวหิง้ผีดวย”๒

ไดขอมลูเบือ้งตนดงันีก้เ็หน็วาการนบัถอืผียงัดาํรงอยูใน
ชมุชนมอญแหงนี ้และการนบัถอืผีรวมถงึขอจารีตตางๆ ทีเ่กีย่ว
กบัผีนัน้กท็ําหนาทีเ่ปนตวัแยก “ความเปนมอญ” ออกจากความ
เปนชาตพินัธุอ่ืน รวมทัง้ระบบการนบัถอืผีกด็เูหมอืนจะเปนสวน
หนึง่ในการกาํหนด “ความเปนมอญหรือไม” หรือความเปน “คน
นอก” หรือ “คนใน” อีกดวย โดยดจูากการใหนยิามเชือ้ชาตตินเอง
ในบทสัมภาษณขางตน

ผาผ ีแหวนทองหัวพลอยแดง ในหีบผาผ ีและ เสาผ ีของปาจาด พทัิกษญาติ

“ม
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แตการคยุกบัคนเพยีงไมกีค่นในเวลาไมนาน ไมอาจตดั
สินอะไรได ผูเขียนจงึจะขอยกกรณขีองเพือ่นสนทิคนหนึง่ของผู
เขียนเอง

เพือ่นคนนีม้เีชือ้สายมอญจากทางลพบรีุ แตมาตัง้รกราก
ในกรุงเทพฯเกอืบ ๓๐ ปมาแลว คนในครอบครัวทัง้ ยาย ลุง แม
นา กเ็ปนชาวมอญ ในเมือ่มอญนบัผีทางพอ แตพอของเธอไมใช
มอญ ดงันัน้จงึถอืวาเธอเปน “คนนอก” แมวาเธอจะอยูกบัยายที่
ชอบไลเธอไป “ฮมุดาจก” โตมาทามกลาง แม ลุง นา ทีเ่ปนมอญ
แทๆ  กต็าม แตตลอดเวลาสิบกวาปทีอ่ยูในบานนัน้ เธอไมไดรับ
อนญุาตใหเขาไปในหองทีไ่วหิง้ผี (เธอเรียกวาหองพระ) เนือ่งจาก
อาจทําใหผีไมพอใจเพราะวาเธอไมไดนบัถอืผีของตระกลูแม

ขอพสูิจนวาผีประจาํตระกลูไมนบัเธอเปน “คนใน” นัน้ได
รับการพสูิจนคร้ังใหญและรุนแรงเมือ่เธอเร่ิมโตเปนสาว ถงึวัยที่
ควรจะมีหองหับเปนสวนตวั แมและลุงจึงดัดแปลงหองพระให
เปนหองนอนของเธอ และจากนัน้ไมนานแมก็ลมปวยดวยโรค
มะเร็ง และจากไปในขณะทีเ่ธออายเุพยีง ๑๗ ปและกาํลังจะสอบ
เขามหาวิทยาลัย สวนลุงของกป็วยเปนมะเร็ง เกือบเอาชวิีตไม
รอดเชนกนั

ปจจบุนันีบ้านเธอปลูกใหมและทาํพธิถีอนเสาผีไปแลว
โดยใหคนจากทางบานเดมิของยายมาทาํพธิ ีเธอเลาใหผูเขียนฟง
วา ญาติๆ  ของเธอใหเหตผุลวาทีลุ่งปวยเกอืบเอาชวิีตไมรอดและ
แมเสียชวิีตนัน้ เปนเพราะแมเปนผูส่ังยายเธอ (ซึง่เปนคนนอกผี)
เขาไปอยูในหองนัน้ สวนลุงเปนผูชวยยายของ ถอืเปนการผิดผี

แตผูเขียนกย็งัสงสัยวา ในเมือ่โดนลงโทษกนัรุนแรงถงึ
ขนาดเอาชวิีต และกม็ขีอหามมากมายอันดเูหมอืนยุงยากเหลือ
เกนิ แลวจะมคีนเอาผีทิง้น้าํ หรือเลิกรับผีมาบชูาอยางบานเพือ่น
ผูเขียนบางไหม...?๓

สําหรับชมุชนมอญทีอํ่าเภอพานทองนัน้ ผูเขียนไมเหน็
คําตอบที่ชัดเจน เพราะอยูในชุมชนแคเพียงระยะส้ันมาก แต
กระนัน้กพ็อเหน็แนวโนมวาการนบัถอืผีเร่ิมจะไมเปนทีป่รารถนา

“ผูหญงิกลุมอ่ืน (หมายถงึลาว ไทย จนี-จากผูเขียน) เขา
ไมคอยอยากไดผูชายมอญหรอก เพราะวาจะมผีีตดิมา บางทเีขา
จะไมคอยชอบ เขากลัว...” เปนคาํบอกเลาของกาํนนัฟอน สวางใจ
อดตีกํานนัตําบลบานเกา “ในสมยักอนนะยิง่เปนผูหญงิลาวกบั
ผูชายมอญยิง่ยุงยาก เขาไมนยิมใหแตงกนั” ผูเขียนคดิวาอาจเปน
เพราะชาวลาวนบัผีจากทางแม สวนมอญนบัถือผีจากทางพอ
และมกีารแตงเขาแตงออกทีไ่มเหมอืนกนั คงยากทีจ่ะตกลงกนัวา
หลังแตงงานแลวใครจะถอืผีใครและจะไปอยูบานไหน

เมือ่สังคมเปล่ียนแปลงไป ส่ิงใดทีห่มดหนาที ่ไมสามารถ
ตอบสนองสังคมไดตอไปกจ็ะคอยๆ เลือนหาย แตกเ็ปนทีน่าเสีย

ดาย เพราะผูเขียนเหน็วาในเมือ่ “ผี” กค็อืบรรพบรุุษ แตในเมือ่ผูคน
เร่ิมทิง้หรือเร่ิมหลีกเล่ียงการรับผี กอ็าจส่ือไดถงึสํานกึเร่ืองความ
เปนมอญอันม ี“บรรพชน” ทีสื่บเนือ่งยาวนานนัน้เร่ิมจะจาง แตก็
ไมใชความผิดของคนในตระกลู มนัเปนเร่ืองของการตองปรับตวั
ตามสังคม นบัเปนเร่ืองเชงิโครงสราง อันไมอาจจะกลาวโทษใคร
ไดถงึการเปล่ียนแปลงนี้

เชิงอรรถ

๑ สัญลักษณหรือส่ิ งที่ เคารพประจําเผ า ประจําตระกูล
แตละเผาจะมีขอปฏบิติัเก่ียวกับ totem ที่ตางกัน เชนบางกลุมหากมี to-
tem เปนสัตว(หรือพืช)ชนิดใด ก็จะไมรับประทานหรือฆาสัตวชนิดนั้น
ยกเวนในพิธีกรรม แตบางกลุมก็อาจตองรับประทานส่ิงที่เปน totem
เ ส ม อ ห า ก ไ ป เ จ อ สั ต ว ที่ เ ป น สั ญ ลั ก ษณ ป ร ะ จํ า ก ลุ ม
คําที่ รู จั กกันดี ในสังคมอเมริ กันคือ totem pole
หรือเสาไมสลักสัญลักษณประจําตระกูลของอินเดียนแดง

๒ ชาวบานภายในวัดบานเกา เปนผูใหสัมภาษณ, ขนิษฐา
คันธะวิ ชัย เปนผู สัมภาษณ , ที่  วัดบ านเก า ตําบลบ านเก า
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เม่ือ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑.

๓ สวนใหญแลวขอหามตางๆ เก่ียวกับผีบรรพชนมอญ เปนเร่ือง
ของศีลธรรม ขนบจารีต ที่ควบคุมสมาชิกของแตละตระกูลในยุคที่สังคม
ยังไมมีกฏหมายบังคับใช เชน หามคน “นอกผี” หลับนอนในลักษณะผัว
เมียภายในตัวเรือนช้ันใน (เขตเสาผี) ซ่ึงแนนอนวาคนนอกผีก็ไมควร
กระทําเชนนั้นในบานคนอื่น ทั้งขดัศีลธรรม และความปลอดภยัในทรัพย
สินของเจาบาน อีกตัวอยางหนึ่งคือ ภายในตระกูลเดียวกันหามจัดงาน
เกินปละ ๑ คร้ัง และเม่ือจัดงานตองบอกญาติทุกคนมารวมงาน ย่ิงถา
หากจัดพิ ธี รําผี  สมาชิกทุกคนในตระกูลตองพร อมหน า
ไม เช นนั้ นจะถื อว า การรําผีคร้ั งนั้ นๆ ไม ขาด ไมสะอาด
ขอหามนี้สะทอนใหเห็นถึงการมีสวน รวมของคนในตระกูล (เช็คช่ือ)
การสรางความสัมพันธ กันในหมู เครือญาติ ผิดกับผู คนในปจจุบัน
พี่ น องแยกย ายอยู คนละเมื อง ลู กหลานไม รู จั กกัน
วันหนึ่งหลานชายของพี่ชายมาจากเชียงใหม อาจไปมีความสัมพันธกับ
หลานสาวของนองสาวที่ยายมาอยูกรุงเทพฯนานแลวก็เปนได

ปาจาด พทัิกษญาติ ลูกสาว และหลานสาว
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เส้ือลายมอญ...
เ ล า เ รื่ อ ง มอญ

สุกญัญา เบาเนดิ

 ¹ชวงเวลาทีท่กุคนกาํลังนยิมสวมในเส้ือเหลือง เส้ือฟา
เส้ือชมพ ู(ประดบัตราสัญลักษณ) ดวยความรูสึกทีต่องการแสดง
ออกถงึความจงรักภักด ีหรือจะดวยความรูสึกอ่ืนใด...ทาํใหเรารับ
รูไดวา การมเีส้ือผาไมใชมไีวหอหุมรางกายอยางเดยีว  แตเส้ือผา
ยงัแฝงไวดวยความหมายหลายส่ิงอยางอยูในนัน้ ไมวาจะเปนสี
หรือลวดลาย กลาวกนัวาการกระทาํของคนเรานัน้เปนการกระทํา
ในเชงิสัญลักษณ ดังนั้นเส้ือผาก็เปนสัญลักษณในการส่ือสาร
เร่ืองราว เปนตวัแทนความคดิและแทนความรูสึกรวมของคนใน
กลุม

แรงงานมอญทีอ่พยพเขางานทาํงานในมหาชยั (จงัหวัด
สมทุรสาคร) มกีารแสดงอัตลักษณความเปนมอญ ในวันสําคญั
ไมวาจะเปนวันสําคญัทางศาสนา หรือ เทศกาลตางๆ  โดยเฉพาะ
งานวันรําลึกชนชาติมอญ ซึ่งเปนวันที่แรงงานมอญทุกคนจะ
พรอมใจกนัแตงกายแบบมอญหรือชดุประจาํชาต ิซึง่เปนทีรั่บรูวา
ผูชายตองสวมใสโสรงแดง เปนโสรงพืน้แดงลายตารางคลายคนั

นา มีแถบขาวคาดที่กลางผืน และแถบขาวนี้เองก็กลายเปน
สัญลักษณทีท่าํใหโสรงมอญแตกตางจากโสรงของพมา สวนเส้ือ
นัน้มลัีกษณะสีขาวหรืออาจจะมลีายตารางสีแดงบนพืน้ขาวคอ
กลมแขนยาวผาหนาผูกเชือก สวนผูหญิงตองนุงผาถุงแดง
ลักษณะผาถงุเปนลายดอกบนพืน้แดงมเีชงิ สวนเส้ือมลัีกษณะ
เปนเส้ือสีขาว หรือ สีชมพอูอนแขนยาว คอกลมผาหนาผูกเชอืก
ชายเส้ือคอนขางยาวปดสะโพกเพือ่ใหแตกตางจากเส้ือผูหญงิพมา

คนมอญเชือ่วาการแตงกายดวยชดุประจาํชาตมิอญนัน้
เปนการแสดงถงึความรักชาต ิและแยกตวัออกจากความเปน พมา
มอูิ อาย ุ๒๕ ป คนมอญหมูบานฮะปลาง จงัหวัดมะละแหมง
ประเทศพมา ทํางานทีส่มทุรสาครประมาณ ๑๒ ป กลาววา

“....ถามอญแตงชดุมอญแสดงวารักชาต ิถาไมแตงชดุ
แบบนีเ้ขากด็ไูมออก อันไหนมอญอันไหนพมา....”๑

ดังที่กลาวมานี้ถือวาเปนเคร่ืองแตงกายที่เรียกวาชุด
ประจาํชาตขิองมอญ การสวมใสชดุมอญเปนการแสดงออกซึง่
ความเปนมอญของผูสวมใสและความคิดชาตินิยม ถึงแมชุด
ประจาํชาตมิอญจะเกดิข้ึนไมนานและกเ็ปนสัญลักษณทีถ่กูหยบิ
ยกมาแสดงถงึตวัตนมอญ โดยไดรับอิทธพิลจากพรรคมอญใหม
ในการสรางกระแสชาตนิิยมมอญ เพราะไมเพยีงแตชดุประจํา
ชาตทิีถ่กูคดิคนข้ึนใหม ยงัมธีงชาตมิอญ เพลงชาตมิอญ วันรําลึก
ชนชาตมิอญ สัตวสัญลักษณประจําชาต ิ(หงส) อีกดวย เปนการ
ปลูกฝงสํานกึทางชาตพินัธุของคนมอญในประเทศพมาทีด่าํเนนิ
มาตลอดระยะเวลาเกอืบ ๖๐ ปตัง้แตอังกฤษไดคนืเอกราชให
พมาและเหตกุารณการละเมดิขอตกลงปางโหลงทีเ่ปนชนวนให

เสื้อลายมอญรูปธงชาติมอญ (ดานหนา) และ
รูปหงส มีขอความวา “วันชนชาติมอญคร้ังท่ี
๕๗ ประเทศมาเลเชีย” (ดานหลงั)

ใ
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เกดิปญหาความขัดแยงระหวางกลุมชาตพินัธุตางๆ กบัรัฐบาล
พมาตัง้แตป พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนตนมา

นอกจากการสวมใสชุดประจําชาติ  ตามวาระและ
โอกาสตางๆ แลว  พบวาในกลุมแรงงานมอญยงันยิมเส้ือผาอีก
รูปแบบหนึ่ง คือ เส้ือยืดที่มีลวดลายและขอความภาษามอญ
เรียกวา “เสือ้ลายมอญ” มกัจะจดัทาํข้ึนในวาระสําคญัตางๆ เชน
งานวันรําลึกชนชาตมิอญ งานออกพรรษา งานสงกรานต งาน
ลอยกระทง เปนตน ลวดลายและขอความตางๆ บางลวดลายได
บอกเลาเกีย่วกบัเร่ืองราวทีน่าสนใจ โดยทําเปนรูปอดตีกษตัริย
มอญ เชน รูปพระเจาราชาธิราช พระเจาเมยีะนฮูอ หรือ พระ
นางจามเทวี ทําใหชวนคิดตอไปวาเพราะเหตุอันใดลวดลาย
เหลานีถ้งึมาปรากฏอยูบนเส้ือผา  และมอีะไรทีเ่ปนความรูสึกลึกๆ
ทีซ่อนอยูในความคดิและความรูสึกของผูสวมใส

 ยกตัวอยางเชน เส้ือที่ทําเปนรูป พระเจาเมียะนูฮอ
มขีอความวา “พระเจาเมยีะนฮูอตองถกูมดั (พนัธนาการ) และ
ทรมานจากกษตัริยพมา พระเจาอโนรธา” เส้ือลายนีถ้กูอธบิาย
วาถกูหามสวมใสในประเทศพมา เนือ่งมาจากมคีวามหมายใน
เชงิการเมอืงและเปนการตอตาน  แตในสวนของคนมอญนัน้มนั
ไดถกูใชเปนสัญลักษณแหงการกดข่ีขมเหงคนมอญตลอดเวลา
ไมวาจะเปนภาพในจนิตนาการ หรือในสภาวะการณปจจบุนั

นายกาวซอน คนมอญยายถิ่นหมูบานแหวงอะเปาะ
เมอืงปอง จงัหวัดสะเทมิ รัฐมอญ ประเทศพมา ทํางานในสมทุร
สาครประมาณ ๑๐ ป อาศยัอยูแถบวัดโกรกกรากใน พดูถงึเส้ือ
ลายมอญใหฟงวา

“...จริงๆ แลวทกุวันนี้มอญเรากม็อียูแคเส้ือกับโสรง...
ความรูสึกในใจของเราถาเราไมไดพดูออกมา เรากจ็ะไมมคีวาม สุข
เราใสเส้ือแบบนีม้นัแทนความรูสึกขางใน เราอยากจะแสดง ออก
เราไมไดหวังใหใครรับรูนอกจากพวกเราเอง ถึงอยางอ่ืนเรา
จะพายแพแตจติใจเราไมแพ เราจงึเตอืนสติกนัเองวา รูปนีพ้ระ
เจาของเรานะ อันนีเ้ปนตวัหนงัสือภาษามอญของเรานะ ..”๒

เส้ือลายมอญทาํข้ึนเพือ่ใชเปนเส้ือประจาํกลุม นอกจาก
ลวดลายและขอความตางๆ แลว ยงัมขีอความทีร่ะบถุงึชือ่กลุม
และหมูบาน เมอืง ในเมอืงมอญ (ประเทศพมา) แรงงานมอญที่
มาจากหมูบานเดยีวกนักจ็ะรวมตวักนัเปนกลุม แตละกลุมกจ็ะ
ผลิตเส้ือซึง่ใชเปนสัญลักษณของกลุมตวัเอง บางคร้ังอาจมกีารใช
ขอความเปนภาษาไทย เพือ่ส่ือใหคนไทยไดรับรูวาผูทีส่วมใสเส้ือ
ผาเหลานัน้เปนคนมอญ ไมใชคนพมา

สําหรับลวดลายทีข่าดไมไดเลยกค็อื รูปหงส เนือ่งจาก
หงสเปนสัญลักษณของมอญซึง่ใชมาตัง้แตสมยัโบราณ เชือ่มโยง
กบัตาํนานการสรางเมอืงหงสาวด ีและเมือ่มวัีนรําลึกชาตมิอญ

เสือ้รูปมนุษยสงิห สญัลกัษณเมืองสะเทิมมีขอความวา “ทหารกูชาตมิอญ”

เสื้ อลายมอญรูปพระเจาราชาธิราช (กษัตริยมอญ) มีขอความวา
“กลุมสามัคคีหงสา”
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หงสกถ็กูนาํมาใชเปนสัญลักษณประจาํชาต ิเปนสัญลักษณแทน
ชนชาตมิอญ หงส เปนสัญลักษณทีถ่กูใชอยางแพรหลายมากที ่สุด
มักจะปรากฏอยูตามส่ือส่ิงพิมพตางๆ รูปปน ภาพเขียน รูป
แกะสลัก บนเส้ือผา ตราประจําองคกรของมอญ และธงชาต ิใน
งานวันรําลึกชนชาตมิอญ มกัจะพบเหน็สัญลักษณของหงสอยูทัว่
ไป หงสนัน้ไมเพยีงแตปรากฏในงานวันรําลึกชนชาตเิทานัน้ งาน
สําคญัทางศาสนา งานบญุประเพณ ีกม็กัจะนาํรูปหงสมาประดบั
ไวในงาน คลายกบัเปนการเนนย้ําถงึความเปนมอญ นอกจากนี้
อากปักริยาของหงสบางลักษณะกส่ื็อความหมายแตกตางกนัไป
เชน

๑. หงสสองตัวซอนกัน หมายถึง หงสในตํานานการ
สรางเมอืงหงสาวดี

๒. หงสบิน มีความหมายในเชิงการเมืองมากที่สุด
ปรากฏอยูบนผืนธงชาตมิอญ ในมมุมองของทางการพมายอมรับ
ทีค่นมอญใชหงสเปนสัญลักษณแตกต็องเปนหงสยนื (นิง่ๆ) เทา
นัน้ หากทาํเปนรูปหงสบนิพมากจ็ะถอืวาเปนนยัยะการตอสู

๓. หงสยกเทา มคีวามหมายในเชงิการเมอืง สืบเนือ่ง
จากทางการพมาหามไมใชรูปหงสบิน กลุมนักศึกษามอญใน
มหาวิทยาลัยยางกุงไดออกแบบหงสข้ึนใหม ยกเทากาวขาขาง หนึง่
กําลังจะกาวไปขางหนา๓ แทนความหมายวาคนมอญจะไม
หยดุการเคล่ือนไหวเร่ืองชนชาต ิและพรอมจะกาวไปขางหนา เสมอ

ในปจจุบนัการสกรีนเส้ือยืดเปนลวดลายและขอความ
ภาษามอญ สามารถทําไดงายและสะดวก เพราะตั้งแตมคีอม
พวิเตอรและการพฒันารูปแบบอักษรมอญทีส่ามารถใชกับโปร
แกรมคอมพวิเตอร ประกอบกบัในเมอืงไทยสามารถหารานสกรีน
ไดงาย ตางกบัทีเ่มอืงมอญ (ประเทศพมา) ซึง่รานสกรีนเส้ือนัน้หา
ยากและมรีาคาแพง ทีสํ่าคญัสังคมไทยใหสิทธเิสรีในการแสดง
ออกทางความคดิ ตราบใดทีท่าทแีละการแสดงออกของคนมอญ
เหลานัน้ไมไดเปนปฏิปกษหรือตอตานรัฐบาลไทย ตรงกนัขามกบั
ในประเทศพมาทีรั่ฐบาลมกัมขีอจํากดัตอการแสดงออกทางดาน
การเมอืงของชนกลุมนอยตางๆ

นายอองซอนโมน อาย ุ๒๕ ป คนมอญจากหมูบานกวัก
เต เมอืงมเุดงิ จงัหวัดมะละแหมง เชาหองอยูแถบมหาชยันเิวศน
และเขามาเปนแรงงานในสมทุรสาครประมาณ ๙ ป กลาวถงึชดุ
ประจําชาตมิอญและเส้ือลายมอญใหฟงวา

“....เรารูจกัมาตัง้แตเดก็ๆ แลว เขากท็ํากนัอยู เรากรั็บรู
โสรงแดง เส้ือขาว ชุดประจาํชาตเิรากรู็...ความหมายโสรงคอื สี
แดงหมายถงึสีเลือด แสดงวารักชาต ิสวนสีขาวหมายถงึศาสนา
และจติใจทีใ่สสะอาด สวนทีพ่มาไมมเีส้ือทีส่กรีนลายหรอก เปน
เส้ือขาวเฉยๆ ตราแบบนีไ้มมหีรอก ทาํไมไดหรอกเขาไมใหทาํ เขา
ไมใหโอกาส ประเทศไทยนัน้ทาํได...”๔

ปจจบุนัเส้ือลายมอญยงัคงไดรับการสรางสรรคอยางตอ
เนือ่ง นบัวันกจ็ะมคีวามหลากหลายมากยิง่ข้ึน  หากสามารถถอด

ความหมายทีอ่ยูบนเส้ือแตละตวั เราคงจะไดเรียนรูเร่ืองราวทาง
ประวัตศิาสตร การเมอืง และสังคมของมอญไดอยางไมรูจบ เดมิ
ทนีัน้ผูเขียนเองกไ็มไดสนใจเส้ือลายมอญเหลานีเ้ทาไหรนกั มบีาง
ตวัสองตวั เมือ่ไดเรียนรูความหมายทีอ่ยูบนตวัเส้ือ จากเดมิทีไ่มได
สนใจกก็ลายมาเปนการสะสม...แลวกร็อ ลุนวา....

งานวนัรําลกึชนชาตมิอญในปหนา เสือ้ลายมอญ
จะเปนรูปอะไร.!!!!

เชิงอรรถ

๑ มิอ ู (คนมอญจากหมูบานฮะปลาง จังหวัดมะละแหมง เมือง
มอญ ประเทศพมา) เปนผู ใหสัมภาษณ, สุกัญญา เบาเนิด เปนผู
สัมภาษณ, ที่ตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือวันที ่ ๔ พฤศจิกายน
๒๕๔๙.

๒ นายกาวซอน (คนมอญบานแหวงอะเปาะ เมืองปอง จังหวัด
สะเทิม เมืองมอญ ประเทศพมา) เปนผูใหสัมภาษณ, สุกัญญา เบาเนิด
เปนผูสัมภาษณ, ทีตํ่าบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๙.

๓ พสัิณห ปลัดสิงห. (๒๕๒๕). มอญ ชนชาตไิรแผนดนิ.  กรุงเทพฯ
: จตุจักรการพมิพ. หนา ๓๒.

๔ นายอองซอนโมน  (คนมอญจากเมืองมอญ ประเทศพมา)
เปนผูใหสัมภาษณ, สุกัญญา เบาเนดิ เปนผู สัมภาษณ, ทีตํ่าบลมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙.

เสื้อลายมอญรูปหงสและจารึกหนังสอืมอญ มีขอความวา “อนุรักษกันมา
แตรากเหงาของเราชาวมอญ และทําทุกอยางเพื่อชาตจิะไดรุงเรือง”
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ผมจุกมอญ

 วัสดคีรับทานผูอานทกุทาน ฉบบันีผู้เขียนไดไปเสาะหา
เร่ืองราวเกีย่วกบั ผมจกุมอญ มานาํเสนอทานผูอานไดทราบทีม่า
ที่ไปกัน ตองยอมรับวากวาจะไดขอมูลมาในคร้ังนี้คอนขางจะ
ลําบากพอสมควร ดวยผูรูทัง้หลายนัน้เหลือนอยคนเตม็ท ีและ
ดวยเวลาที่มีอยูอยางจํากัด ทําใหผูเขียนตองจัดแบงเวลาไป
สัมภาษณผูรูในชมุชน อุปสรรคทีต่ามมาอีกประการคอื เวลาทีไ่ม
ตรงกนัของผูรูทานตางๆ แตอยางไรกต็าม เพือ่ประโยชนของทาน
ผูอาน  ส่ิงใดทีเ่ปนความสุขของทาน ผูเขียนทาํดวยความเตม็ใจ
อยางยิง่ครับ

มาเขาเร่ืองทีเ่กร่ินนาํไวตัง้แตตนกนัเลยดกีวา  เปนทีรั่บรู
กนัดวีาในปจจบุนั การไวผมจกุ ผมเปย และผมแกละ ของเยาวชน
มอญ แมแตเยาวชนไทยกต็าม มนีอยและหายาก เพราะเยาวชน
ในปจจบุนัตองเขาโรงเรียนเร็วข้ึน (๓-๔ ขวบ) ผูปกครองไมนยิม

ใหบตุรหลานไวจกุ เพราะดลูาสมยั เยาวชนเอง กไ็มคอยยอมทีจ่ะ
ไวกนัแลว เนือ่งจากอายเพือ่นทีโ่รงเรียน เสียเวลา ข้ันตอนดแูลยุง
ยาก ไมสะดวก เปนตน  แตอยางไรกต็ามยงัมผูีคนสวนหนึง่ทีน่ยิม
ไวผมแบบโบราณ และทีน่ยิมไวกันมากคอื ผมจกุ

การไวผมจกุของมอญ มมีาสมยัใดไมสามารถสืบคนได
ดงัพบไดทัง้ในตาํนาน นทิานปรัมปรา และประวัตศิาสตรทีผ่านมา
นานนบัพนัป กลาวไดวามมีาเนิน่นาน จนไมอาจระบรุะยะเวลา
ได ชาวมอญสมัยกอนนิยมที่จะใหบุตรหลานของตนไวผมจุก
สาเหตเุพราะ มคีวามเชือ่กนัวา บตุรหลานของตนจะอยูเยน็เปน
สุข หรือเปนการรักษาโรคอยางหนึง่ โดยเฉพาะอยางยิง่ในกรณี
เดก็ทีม่รีางกายไมแข็งแรง เจบ็ปวยบอย พระสงฆ หรือผูเฒาผูแก
มกัแนะนาํผูปกครองใหจัดการไวจกุแกบตุรหลาน เพือ่ใหเดก็มี
สุขภาพแข็งแรง

เมือ่เดก็แรกเกดิมอีายคุรบหนึง่เดอืนลวงแลว จะตองโกน
ผมไฟ (โซกโก) หลังจากนัน้ถาผูปกครองตองการใหบตุรหลานไว
ผมจกุกเ็ร่ิมไวไดเลย  กลาวคอื จะเกบ็ผมตรงกลางของศรีษะ คอน
มาดานหนาเล็กนอย แลวโกนผมสวนที่ เหลือทั้ งหมดออก
แตถาไมตองการไวผมจกุ จะโกนผมออกทัง้ศรีษะเลย

การโกนผมจกุ swjlep>wj (จอแหละโป) จะโกนเมือ่เดก็มี
อายได ๑๓ ขวบ แตในสมยัหลังๆ มกีารอนุโลมใหจดัพธิโีกนจกุ
เร็วข้ึน ตามความจําเปนและเหมาะสมของสภาพสังคม เชน เพือ่
ตัดภาระเมื่อเด็กตองเขาโรงเรียน โดยเฉพาะในโรงเรียนที่ไม
อนญุาตใหเดก็ไวผมจกุได  เดก็ในสมยัตอมาจงึโกนจกุเร็วข้ึน ตัง้
แตอายไุด ๓, ๕, ๙ และ ๑๑ ขวบ

ภาพเด็กสาวกับหนูนอยไวผมจุก ถายท่ีบาน
คลองบางนา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปรา
การ เม่ือราว พ.ศ. ๒๕๐๙ (ภาพจากนางสาว
วาสนา กรานทอง)

(ขวา) ภาพเด็กไวผมจุก ตระกูล “ปราบใหญ”
ถายท่ีพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือ
ราว พ.ศ. ๒๕๐๖

ส
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การโกนผมจุกนยิมที่จะใชฤกษสะดวก ไมตองใหพระ
สงฆหรืออาจารยโหราศาสตรดฤูกษยาม เนือ่งจากการโกนจุก
เปนงานมงคลในตัวของมันเอง สามารถกําหนดฤกษไดตาม
สะดวก งานจะเล็กหรือใหญข้ึนอยูทีฐ่านะของเจาภาพ หากปฏิบตัิ
ตามประเพณโีบราณแลว เจาภาพทีจ่ะจดังานโกนจกุจะตองบอก
กลาวเครือญาตใินตระกลูทกุคน หามขาด และหามคนในตระกลู
เดยีวกนัจดังานเกนิปละ ๑ คร้ัง เปนตนวา หากในป นัน้มคีนใน
ตระกลูจดังานบวช งานแตงงาน หรืองานศพไปแลว กจ็ะหามจดั
งานโกนจกุข้ึนอีกภายในปนัน้ แตบางคร้ังหากจาํเปนจริงๆ อาจมี
การเล่ียง เชน นบัวันส้ินปตามปฏิทนิทางจนัทรคตแิบบมอญ สลับ
กบัการนบัวันส้ินปทางสุริยคตแิบบสากล

นอกจากการบอกกลาวเครือญาติ  และแขกเหร่ือที่
เคารพนบัถอืหรือรักใครคุนเคยกนัใหมารวมงาน เปนสักขีพยาน
ในพธิดีงักลาวแลว จะตองจะนมินตพระสงฆมาเปนประธานใน
พธิ ีรวมทัง้สวดมนตฉันเพลดวย หากบานใดไมตองการจดังาน
กจ็ะรอในชวงสงกรานต ซึง่ชมุชนมอญทกุแหงมกัมปีระเพณทีาํ
บญุกลางบานอยูแลว ผูปกครองจะนําบตุร หลานทีต่องการโกน
จกุมาใหพระสงฆทาํพธิโีกนจกุเปนปฐมฤกษในวันนัน้ ในบางชมุ

ชนในบางป จึงอาจมีเด็กๆ มารอใหพระสงฆทําพิธีโกนจุกให
หลายคน

พธิกีารโกนจกุเร่ิมจากพระสงฆ จะเปนผูตดัผมเดก็เปน
ปฐมฤกษ จากนัน้ตามดวยปูยาตายาย พอแม ญาตผูิใหญ ทีจ่ะ
ชวยกันตดัผมเดก็เพือ่เปนสิริมงคล และตดัเปนพธิเีทานัน้ หลัง
จากนัน้จงึจะมอบหมายใหผูทีช่ํานาญจดัการโกนผมใหหมด นํา
เศษผมทีโ่กนหอดวยใบบวัหรือใบตองนาํไปวางไวทีใ่ตตนไมหรือ
ศาลพระภูม ิและจากนัน้นิมนตพระสวดพระพทุธมนต ชยันโต
ฉันเพล และนาํอาหารเล้ียงแขกเหร่ือเพือ่เปนการฉลอง

อุปกรณในการโกนผมจุกของชาวมอญ มีดังนี้ ขมิ้น
(mitj), ฝกสมปอย (mlep>wj), น้าํอบ (;.jem>wj), น้าํสะอาด (;.jpL,),
ฟก (KpI) เอาเฉพาะไสในเทานัน้, หินลับมดี (ดงัคําพงัเพยทีว่า
“เยน็เหมอืนฟกหนกัเปนหนิ” เพือ่ใหเดก็ทีโ่กนผมจกุไดมอีารมณ
เยอืกเยน็ หนกัแนน ในการดาํเนนิชวิีตในภายหนา), และทีสํ่าคญั
คอื หญาแพรก เพือ่ใหเด็กฉลาดหลักแหลมและอดทนแข็งแรง
เหมอืนหนอหญาแพรก

การโกนจกุจะทาํกนัแตเชาตรู ข้ันตอนการเตรียมอุปกรณ
ในการโกนผมจกุมดีงันี ้คอื ขันน้าํ ๒ ใบ ใบที ่๑ ใสน้ําสะอาด
และน้ําอบ สวนใบที ่๒ ใสขมิน้ ฝกสมปอย ฟกขยาํไสใหเละ เตมิ
น้ําลงในขัน แลวสาดข้ึนบนหลังคา รองน้ําทีส่าดข้ึนบนแลวไหล
หยดลงมาจากหลังคา แลวสาดข้ึนไปอีกจนครบ ๓ คร้ัง (เหตทุี่
ตองสาดน้าํข้ึนไปบนหลังคานัน้ เพราะถอืเปนการไลเสนยีดจญัไร
ใหหมดไป แตในชมุชนมอญแหงอ่ืนๆ เชน ชมุชนมอญบานเกา
จงัหวัดชลบรีุ จะใชน้าํทีใ่ชหมอดนิรองทิง้ไวกลางคนื เพือ่รองเอา
น้ําคางกลางหาว ที่ไมตกตองโดนวัตถส่ิุงใดมากอน ถือเปนน้ํา
มนตเทวดา) จากนัน้นําน้าํทีไ่ดมาผสมกบัน้ําในขันที ่๑  แลวนาํ
มาลางมอืพอแม ญาตผูิใหญ สวนน้าํทีเ่หลือนํามารดศรีษะเดก็ที่
จะโกนผมจกุ คลายการรดน้าํสังข

และเมือ่โกนผมจกุเสร็จแลว นําเดก็ไปอาบน้าํแตงตวัให
สวยงาม ทางเจาภาพจะยกอาหารคาวหวานออกมาเล้ียงแขก
เหร่ือทกุคน เมือ่แขกจะกลับบาน เจาภาพจะแจกขนมเทยีนแบบ
มใีส (kW.cjq.Y) และขนมเทยีนแบบไมมใีส (kW.cjgWI)  ใหแขก
เหร่ือทีม่ารวมงานตดิมอืกลับบานไปดวยทกุคน จงึถอืเปนอันเสร็จ
พธิโีกนผมจกุแบบมอญ

บทสรุป   การโกนผมจกุมอญนี ้เปนการนําเสนอเฉพาะ
พธิขีองชาวมอญพระประแดงในอดตี รวมทัง้ทีย่งัหลงเหลืออยูใน
ปจจบุนัเทานัน้ ประเพณเีดยีวกนันีม้อียูทัว่ไปในทองถิน่อ่ืนๆ แต
ถึงแมวาจะเปนชมุชนมอญดวยกันกอ็าจมคีวามตางกนัไปบาง
แตคาดวาคงแตกตางกนัในรายละเอียดปลีกยอยเทานัน้ หลักคดิ
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และคตคิวามเชือ่โดยรวมคงไมแตกตางกนัมากนกั และอยางทีผู่
เขียนเคยกลาวมาแลวในเร่ืองราวดานวัฒนธรรมประเพณอ่ีีน ๆ
ของชาวมอญและชาวไทย ทีเ่ปนวัฒนธรรมถายเท จงึทําใหใน
ปจจบุนัมคีวามใกลเคยีงกนัมากจนแยกออกจากกนัไดยาก

เปนทีน่าเสียดายวา ประเพณโีกนจกุ อันเปนประเพณี
เกาแก แฝงแงคดิ เปนการประกาศใหสังคมรับรูวา กําลังจะมกีาร
เปล่ียนผานชวงวัยของคนๆ หนึง่ จากวัยเดก็สูวัยผูใหญ เปนการ
เตรียมความพรอมเพือ่การปรับตวัรับสถานภาพใหมของตน ซึง่
ประเพณทีีด่ีงามเชนนี ้กาํลังจะคอย ๆ หายไปทลีะเล็กละนอย
ตามความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของสังคมเมือง ที่ผูคนใหคา
ความเจริญทางวัตถุมากกวาความมั่นคงทางจิตใจ หลายคน
พะวงแตวิพากษวิจารณผูอ่ืน จนหลงลืมรากเหงาตนเอง นบัวา
เปนเร่ืองทีน่าเสียดายอยางยิง่...

บรรณานุกรม
๑. ดงซอน บุญภาพ เปนผูใหสัมภาษณ, นายปริญญา กุล

ปราการ เปนผูสัมภาษณ,  ทีศ่าลเจาพอเวขะราว ตําบลบางพึง่ อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑.

๒. บุญแถม อินทรวิสุตร เปนผูใหสัมภาษณ, นายปริญญา กุล
ปราการ เปนผูสัมภาษณ, ทีบ่านเลขที่ ๕/๑ หมู ๖ ตําบลบางแกว อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑.

พธีิโกนจกุเดก็ชาวมอญ ในพธีิแบบมอญโบราณ
บานกวานอามาน ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถายเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๔
(ภาพจาก นายพศิาล บุญผกู)

(ภาพลาง) นางดงซอน บุญภาพ ชาวมอญพระ
ประแดง ทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคา ผูมีความรู
เร่ืองประเพณีพิธีกรรมมอญเปนอยางด ี และมี
ความจําดี บอกเลาเร่ืองราวตางๆ ไดแมนยํา แม
จะมีอายมุากแลวกต็าม
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มะม วงหิ มพานต

 านมาแลว  มพีระราชาองคหนึง่ทรงพระนามวา สุรัมมะ
ราชา ครองราชสมบตัอิยู ณ เมอืงรัมมะวด ีพระองคทรงเล้ียงนก
แขกเตาไวตวัหนึง่ ใหนามมนัวา สุจนิดา นกตวันีเ้ปนนกทีฉ่ลาด
เลิศกวานกทัง้หลาย คอืสามารถพดูภาษาคนได นอกจากนีย้งัมี
กําลัง สามารถทีจ่ะบนิไปทีต่างๆ ไดไกลนบัเปนรอยๆ โยชน

อยูมาวันหนึง่ พระเจาสุรัมมะราชา จงึปรึกษากบันกแขก
เตาวา

“นีแ่นะ เจาแขกเตาเอย ขาตองการทีจ่ะเปนหนุมเหมอืน
ดงัเชนแตกอน เจาพอจะชวยขาไดไหมละ”

นกแขกเตาจงึทลูถามวา “พระองคจะใหชวยเหลืออะไร
ถาไมหนกัหนาเกนิความสามารถแลว ขาพระองคกย็นิดทีีจ่ะรับใช
เสมอ”

“ขอบใจเจามาก”  พระราชายกพระหตัถข้ึนลูบหลังนก
แขกเตาเบาๆ

“ขาไดยนิคนโบราณเขาเลาสืบกนัมาวา ในปาหมิพานต
นัน้ มมีะมวงอยูชนิดหนึง่ สามารถทีจ่ะทาํใหคนแกกลับเปนคน
หนุมข้ึนมาได เพยีงแตกนิมะมวงนัน้เขาไป ขาอยากจะขอใหเจา
ไปเกบ็เอามะมวงหมิพานตนัน้มาให ถาเจาทาํได ขาจะตอบแทน
เจาใหถงึขนาดทเีดยีว เจาจะทาํไดไหมละ”

นกแขกเตาไดฟงพระเจาสุรัมมะราชาตรัสเชนนัน้ กน็ิง่
คดิอยูครูหนึง่ เหน็วาพระเจาสุรัมมะราชาทรงมพีระคณุไดทรงชบุ
เล้ียงมา เหน็เปนโอกาสทีจ่ะตอบแทนได จงึรับอาสาข้ึนวา

“เมือ่เปนพระราชประสงคของพระองค ขาพระพทุธเจา
จะขออาสาไปนาํมะมวงหมิพานตอันมอียูในปามาถวาย แมตวั
จะตายกไ็มเสียดายแกชวิีต เพือ่ทดแทนพระมหากรุณาธคิณุทีไ่ด
ทรงชบุเล้ียงขาพระพทุธเจามาตัง้แตเล็กคุมใหญ”

“ดมีาก เจานกแขกเตา ขาจะไมลืมความดขีองเจาเปน
อันขาด” พระราชาตรัสอยางดพีระทยั

นกแขกเตาจงึกราบถวายบงัคมลาดวยการประคองปกข้ึน
สูงแลวกมศรีษะลงต่าํและบนิไปสูปาหมิพานต แตกวาเจานกแขก
เตาจะเขาไปถงึตนมะมวงไดนัน้ กต็องผจญกบัสัตวตางๆ ทีคุ่มกนั
รักษาอยูเปนอันมาก เชน พวกง ูพวกนาค พวกชางปา พวกสิงห
ซึง่ลวนเปนสัตวดรุายทัง้นัน้ แตดวยความสามารถรูจกัหลบหลีก
นกแขกเตาจงึผานเขาไปเกบ็เอามะมวงนัน้ออกมาจนได และนํา
มาถวายพระเจาสุรัมมะราชา ซึง่ทาํใหพระองคทรงดพีระทยัมาก

“ขอบใจเจามากเจานกแขกเตาเอย พรุงนีแ้หละ ขาจะกนิ
ตอหนาพวกเสนาขาราชการทเีดยีว พรุงนีข้อใหเจามารวมประชมุ
ดวยนะ”

จะกลาวถงึพระยานาคซึ่งเคยตอสูกบันกแขกเตา เมือ่
ตอนทีน่กแขกเตาเขาไปเกบ็มะมวงในปาหมิพานต พญานาคยงัมี
ความโกรธและหวงแหนมะมวงนั้นอยู จึงไดติดตามมาถึงนคร
รัมมะวด ีและแทรกพืน้ดนิข้ึนมายงัพระราชวังของพระเจาสุรัมมะ
ราชา  แลวเล้ือยเขาไปในตําหนกัใหญนอย เพือ่คนหามะมวงนัน้
วาอยูทีใ่ด และเมือ่พบแลวกด็ดูเอารสมะมวงกลืนเขาไป ในฉับ
พลันรางกายพญานาคกด็เูปนหนุมแข็งแรงข้ึนกวาเกา และพรอม
กนันัน้ กค็ายพษิเขาไวในผลมะมวงนัน้ดวย

คร้ันรุงเชา พระเจาสุรัมมะราชกเ็สดจ็มายงัทองพระโรง
พรอมดวยเสนาขาราชการหมอบเฝาอยูตามลําดับ รวมทั้งนก
แขกเตากม็าเฝาอยูดวยตามรับส่ัง พระเจาสุรัมมะราชาจงึตรัสให
ตาํรวจหลวงไปนาํนกัโทษทีถ่กูตดัสินประหารมาคนหนึง่ และยืน่
มะมวงหมิพานตผลนัน้ใหกนิเพือ่เปนการทดลอง นกัโทษผูนัน้รับ
มะมวงไปกนิตามรับส่ัง พลันพษินาคที่พญานาคคายไวก็แลน
ซาบซานไปทัว่สรรพางคกาย ชัว่เวลาประเดีย๋วเดยีว นกัโทษผูนัน้
กถ็งึแกความตาย

ทกุคนในทีน่ัน้พากนัตกตะลึง ทีเ่หตกุารณอันไมคาดฝน
เชนนัน้เกดิข้ึน พระเจาสุรัมมะราชานัน้ทรงพระพโิรธเปนอันมาก
ชีพ้ระหตัถไปทางนกแขกเตาและตรัสดวยพระสุรเสียงดดุนัวา

“ชะชา เจานกแขกเตา นีเ่จาคดิจะทรยศตอขาใชไหม  เจา
จะเปนกบฎรึ ฮะ ฮา ดมีาก เมือ่เจาคดิทีจ่ะฆาขาได เจากไ็มควร
จะมีชีวิตอยูดูโลกอีกตอไป เฮยราชมัล เอาเจานกแขกเตาไป
ประหารเดีย๋วนี”้

ราชมลันําเอานกแขกเตาไปประหารชีวิต ตามราชโอง
การ และโดยทีพ่ระองคทรงขัดเคอืงพระทยัเปนอันมาก พระองค
จงึทรงหยบิผลมะมวงทีเ่หลือ จากนกัโทษกนินัน้ขวางออกไปทาง
ชองพระแกลอยางสุดกําลัง ดวยความแรงนั้นทําใหมะมวงไป
กระทบกบัพืน้ดนิจนเมด็มะมวงปล้ินออกมาอยูขางนอกเนือ้ และ

น



rmq.c j mn j24

มะมวงนัน้ตอมาไดงอกข้ึนเปนตนมะมวงอีกพนัธุหนึง่ ซึง่ผลไม
เหมอืนเดมิ คอืมเีมอ็อยูขางนอก เนือ้อยูขางใน ดงัทีเ่ราเหน็กนัอยู
ทกุวันนี ้แตในสมยันัน้ ยงัไมไดเรียกกนัวามะมวงหมิพานต ยงัคง
เรียกกนัวาผลไมพษิอยู  เพราะอางเหตทุีน่กัโทษกนิเขาไปจนถงึแก
ความตายนัน่เอง

อยูมาวันหนึง่ สองสามภีรรยาคูหนึง่เกดิทะเลาะทุมเถยีง
กัน ทานยายมคีวามโกรธเคอืงทานตามากจงึคดิจะฆาตวัตาย
ทานยายจงึไปทีต่นไมพษินัน้ แลวเกบ็มะมวงมากนิผลหนึง่ หวัง
จะใหตาย แตพอรสมะมวงถกูล้ินแกกม็คีวามรูสึกซาบซานไปทัง้
กาย แตแทนทีแ่กจะตาย รางกายทีแ่กชราของแกกลับเปลงปล่ัง
เปนสาวข้ึนมาอีก เมือ่รางกายของแกเปล่ียนแปลงงามข้ึนกวาเกา
เชนนัน้ ความโกรธของแกกห็มดไป แกเดนิกลับไปทีบ่านอีกคร้ัง

หนึง่ คราวนีท้านตาจําไมไดทเีดยีว ทาน
ยายจงึตองเลาเร่ืองใหฟง และพาทานตา
มาทีต่นไมนัน้ เมือ่ทานตาไดกนิผลไมนัน้
แลวราง กายของแกก็เปล่ียนเปนคน
หนุมกระชุมกระชวยข้ึนมาอีก ทัง้สองคน
จงึพากนักลับบานและเลาเร่ืองทีเ่กดิข้ึน
นัน้ใหบรรดาลูกหลานฟง ขาวผลไมพษิที่
กลายเปนผลไมวิเศษข้ึนมากแ็พรสะพดั
ออกไปมากข้ึน

พระเจาสุรัมมะราชา ทรงสดบั
ขาวนั้น กม็รัีบส่ังใหไปตามสองตายาย
นัน้มาเพือ่พสูิจนความจริง เมือ่ทรงทอด
พระเนตรเหน็ตายายมกีาํลังเปนหนุมสาว
ข้ึนกวาแตกอนจริง ก็มีพระทัยโสมนัส
มาก ตรัสส่ังใหเจาพนกังานไปเกบ็ผลไม
นัน้มา แตพระองคกย็งัไม ไววางพระทยั
ไดทรงส่ังใหขาทาสคนหนึง่ซึง่อายมุากที่
สุดทดลองกนิดกูอน เมือ่ทาสนัน้กนิแลว
รางกายกเ็ปนหนุมข้ีนมาจริงๆ พระองค
จึงไดตกลงเสวยผลไมนั้น รางกายของ
พระองคเปนหนุมข้ึนมาทันท ี เมื่อพระ
องคเหน็คณุวิเศษเชนนัน้ จงึโปรดใหพระ
มเหสี และบรรดาขาราชการทีม่อีาย ุมาก
แลว ไดล้ิมรสมะมวงนัน้ดวย ซึง่ทาํใหทกุ
คนกลายเปนหนุมเปนสาวข้ึนมาเหมอืนๆ
กนัหมด

ดวยคุณวเิศษของมะมวงหิม
พานตท่ีสามารถทําใหคนแกกลับ
เปนคนหนุมน้ีเอง จึงทําใหผูคนพา

กนันําไปปลกูไวในท่ีตางๆ แตในชัน้หลงัตอมาเห็นจะเสือ่ม
เสยีแลว เพราะคนท่ีไดกนิไมเห็นเปนหนุมเปนสาวขึน้มา
อีกเลย
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๕๐ ป
แหงการเรยีกรองเอกราช

ชนชาติมอญ

 ารตอสูเรียกรองเอกราชจนประสบความสําเร็จ มี
ประเทศปกครองตนเอง ของหลายประเทศทีพ่ึง่กาํเนดิเกดิข้ึนมา
ใหมบนแผนทีโ่ลกใบนีใ้นรอบหาสิบปทีผ่านมา ทีเ่ราพอจะคุนหนา
คุนตาคุนหกูนับาง กอ็าทเิชน ประเทศติมอตะวันออก อิสราเอล
ปาเลสไตน อังโลกา บงักลาเทศ โซมาเลีย ปากสีถาน ใตหวัน  รวม
ไปถึงบรรดาประเทศตางๆ ที่แยกตัวออกมาหลังจากสหภาพ
โซเวียดลมสลายลง ซึง่ประเทศเหลานีล้วนเปนชาตทิีเ่กดิใหม และ
ไมไดมปีระวัตศิาสตรทีย่าวนานสักเพยีงใดเลย ทีผ่านมาลวนแต
เปนการปกครองในระดบัชนเผา มากสุดกร็ะดบัเมอืง ยงัไมเคยมี
ระบบการปกครองในระดบัอาณาจกัรมากอน ถาเทยีบกบัชนชาติ

มอญ บางประเทศใชระยะเวลาตอสูเรียกรองใหไดมาซึง่เอกราช
รวม ๑๐๐ ป จงึประสบความสําเร็จ แตบางประเทศมจีงัหวะและ
โอกาสทีด่กีวา ใชระยะเวลาตอสูเรียกรองเอกราชเพยีง ๔๐ ป หรือ
๕๐ ป กไ็ดเอกราช กอรางสรางประเทศปกครองตนเองแลว สวน
การตอสูของชนชาตมิอญคงไมไกลเกนิฝน และเชือ่เหลือเกนิวาคง
อีกไมนาน หงสทองจะโบยบินกลับคืนหงสาวดีอยางสงางาม
แนนอน

พรรคมอญใหม (NEW MON STATE PARTY หรือ
NMSP) ไดตอสูเรียกรองเอกราชของชนชาตมิอญมาตัง้แตอดตี
จนถงึปจจบุนั ณ เวลานีไ้ดเวียนมาบรรจบครบ รอบ ๕๐ ป พอดบิ
พอด ี(๒๕๐๑-๒๕๕๑) เนือ่งในโอกาสนีท้าง พรรคมอญใหมจงึได
เตรียมการทีจ่ะจดังานเฉลิมฉลองอยางยิง่ใหญ  ในวันเสารที ่๑๗
สิงหาคม เวลา ๐๘.๐๐ น. เปนตนไป ณ โรงแรมเอเชยี ขางสะพาน
หวัชาง เปนการประชมุสัมมนาทบทวนบทบาทจากประสบการณ
ในอดตีทีผ่านมา รวมทัง้วางบทบาททีจ่ะดําเนนิตอไปในอนาคต
อีกดวย การประชมุสัมมนาคร้ังนีจ้ะเปนการระดมความคดิเหน็
จากองคกรมอญในประเทศตางๆ ทัว่โลก เนือ่งจากในป ๒๕๕๑
นีเ้ปนปแหงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ป แหงการปฏิวัตติอสู
เรียกรองเอกราชชนชาตมิอญของพรรคมอญใหม

ดงันัน้ผูเขียนจงึถอืโอกาสขออนญุาตบอกเราทาวความ
เปนมาเปนไปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในการปฏิวัติตอสูของ
พรรคมอญใหมใหกบัผูอานไดทราบพอเปนสังเขปนะครับ เปนที่
ทราบกั นดี ว าชนชาติ มอญของเราได เสียเอกราชให กั บ

นักเรียนมอญชัน้ปลาย ในชดุประจําชาต ิขณะ
ยืนเขาแถวเคารพธงชาตติอนเชากอนเขาหอง
เรียน หมูบานญีซ่า ตนแมนํ้าเมืองเร

ก
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ชนชาตพิมาหนากลมแตเหล่ียมจัดเมือ่ป พ.ศ. ๒๓๐๐ หลังจาก
นัน้เปนตนมา ประชาชนคนเชือ้ชาตมิอญกไ็มมโีอกาสฟนคนืเอก
ราชอีกเลย ตองอยูภายใตการปกครองของชนชาตพิมา ซ้าํยงัตอง
ถกูกระทาํทารุณ กดข่ีขมเหง เอารัดเอาเปรียบเร่ือยมาตอเนือ่ง
ยาวนานกวา ๒๐๐ ป โดยทีพ่ีน่องม อญไมสามารถทาํอะไรไดเลย
นอกจากตองทนกมหนารับกรรมทีต่นไมไดกอ แตในทีสุ่ดกรุงหง
สาวดกีย็งัไมส้ินคนด ี วีรบรุุษทานหนึง่นามวา อองโทน ทานผูนี้
เปนผูนํากลุมขบวนการกูชาติมอญคนแรก เปนผูริเร่ิมซองสุม
กําลังชาวมอญที่ อยู ในแถบชนบทตามหมู บาน โดยใชงบ
ประมาณจากเงนิบริจาคของชาวบานเปนทนุทรัพย ดวยยงัมปีระ
ชาชนคนมอญที่มีความรักชาติอยูเต็มเปยม ประกอบไปดวย
บุคคลหลากหลายอาชีพ หลายฐานะ ถึงแมนายอองโทนจะมี
ความรูเพียงแคชั้นมัธยมจากคณะมิชชันนารีของอังกฤษ แต
ความแนวแนยึดมั่นในความตองการเพื่อเอกราชของชนชาติ
มอญนัน้มอียางเตม็เปยมอยูในหวัใจ นายอองโทนเร่ิมรวบรวม
กําลังทัง้คนและอาวุธไดมากมาย

ในเวลาตอมา กลุมขบวนการกูชาติมอญถงึจะมกีําลัง
คนทีน่อยกวา แตทกุคนมจีติใจทีก่ลาหาญ บอยคร้ังจงึไดมโีอกาส
ปะทะกับกองกําลังทหารของพมาอยูเปนประจํา โดยเฉพาะ
บริเวณอําเภอพงังะ  เขตตอนใตของมะละแหมง จวบจนนายอูนุ
นายกรัฐมนตรีของพมาในขณะนัน้ ไดเหน็วา วิธทีางการเมอืงนัน้
ควรจะประนีประนอมกนั จึงไดเดนิทางมาพบกับนายอองโทน
และชกัชวนใหวางอาวุธแลวมาตอสูก ันในทางการเมอืงในรัฐสภา
ตามวิธทีางรัฐธรรมนญู ดวยเจตนาอันบริสุทธิเ์พือ่ใหไดมาซึง่เอก
ราชและอธิปไตย นายอองโทนจึงเสียรูพมา นํากองกําลัง
ประมาณ พนักวานายยอมวางอาวุธใหแกรัฐบาลพมาเมือ่วันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๐๑ เพือ่เขาไปตอสูกนัในทางการเมอืง ตอมา
นายอองโทนและพรรคพวกไดรับการเลือกตัง้ใหเปนฝายบริหารของ
รัฐมอญ แตยงัมไิดทีจ่ะสูเพือ่ใหไดมาซึง่เอกราชของชาตมิอญใน
แบบฉบบัของการเมืองเยีย่งนานาประเทศทีพ่งึกระทาํกนั นาย
พลเนวิน ก็เขาทาํการปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจการปกครอง
จากนายอูน ุ(อันทีจ่ริงมนัเปนการแสดงลวงโลก) และจบักมุทกุ
คนเขาที่คุมขัง นายอองโทนถูกจองจําอยูหลายปในเรือนจําที่
เมอืงมะละแหมงในฐานะนกัโทษการเมอืง จนกระทัง่เร่ิมเปนไข
และเจบ็กระเสาะกระแสะ (มผูีสันนษิฐานวาทหารพมาลอบวาง
ยา) จงึไดรับการปลอยตวัในปทีห่กหลังจากทีถ่กูคมุขัง และในที่

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÊÁÒ¤ÁÁÍ- àÁ×Í§ÂèÒ§¡Øé§ ¶èÒÂÀÒ¾ÃèÇÁ¡Ñ¹àÁ×èÍ ¾.È. òõòø

¡Í§¡ÓÅÑ§·ËÒÃÁÍ-º¹à·×Í¡à¢ÒµÐ¹ÒÇÈÃÕ

¡Í§¡ÓÅÑ§·ËÒÃÁÍ-º¹à·×Í¡à¢ÒµÐ¹ÒÇÈÃÕ



27Voice of Mon

สุดกถ็งึแกกรรม ตอมาหลังจากนัน้ นายสเวจนิ ไดซองสุมกอง
กาํลังกอตัง้กลุมกองกาํลังข้ึนมาใหม ใชชือ่วาพรรคมอญใหม เมือ่
พ.ศ. ๒๕๐๑ เรียกวา “NEW MON STATE PARTY” (NMSP)
นายสเวจินผูนี้ในอดีตไดทํางานใตดินตอตานญี่ปุนในระหวาง
สงครามโลกคร้ังที ่๒ เมือ่คร้ังทีญ่ีปุ่นยดึมอญ-พมา รวมกบันอง
ชายอีกคน จนกระทัง่นองชายถกูญีปุ่นจบั และถูกฆาตายในป
พ.ศ. ๒๔๘๘ นายสเวจิน  กอตัง้สมาคมมอญ เปนประธานสันนิ
บาตตอตานญีปุ่น ตองการอิสระในแผนดนิมอญตองการประเทศ
มอญ เมือ่อังกฤษรบชนะญีปุ่น นายสเวจนิไดรับเลือกเปนผูแทน
ราษฎร แตพมากระบดัสัตย ใชเลหเหล่ียมคดโกงชาตมิอญ   หกั
หลังไมแยแสสิทธขิองคนมอญ ในทีสุ่ดคนมอญจงึไมมสิีทธเิขาสู
สภา  พ.ศ. ๒๔๙๑ นายกรัฐมนตรีอูนไุดเชญิผูนํามอญเขาเจรจา
นายสเวจินเจรจาขอสิทธ ิ๗ ขอ เชน สิทธินับถือศาสนาพุทธ
และตัง้รัฐอิสระปกครองตนเอง ดงันัน้จงึเตรียมการประชมุ เพือ่
แบงการปกครองตัง้รัฐมอญอิสระ ในเดอืนสิงหาคม ๒๔๙๐ โดย
มสํีานกังานอยูทีเ่มอืงมะละแหมง นายสเวจนิไดรับเลือกเปนหวั
หนาพรรคสันนบิาตเพือ่เอกราชมอญ แตตอมากะเหร่ียงเจรจาจะ
ขอรัฐรวมกบัมอญดวย จงึทาํสัญญาตอกนั พมาไมยอมกะเหร่ียง
แตจะใหรัฐแกมอญเทานัน้ เมือ่ตกลงกนัไมได พมาจงึฉวยโอกาส
ปราบปรามมอญรวมทั้งกะเหร่ียงโดยเด็ดขาด พมาจับนาย
สเวจนิและพวกรวม ๑๗ คนเขาคกุทีเ่มอืงมะละแหมง เมือ่มอญ
ถกูจบั กะเหร่ียงกช็วยเหลือนําผูนํามอญทัง้ ๑๗ คน ออกจากคกุ
ได หลังจากตดิคกุอยู 3 วัน ตอมามอญเรียกรองขอตัง้รัฐมอญข้ึน
บริเวณพรมแดนตะนาวศรี พะโค (หงสาวด)ี และอิระวด ีตอมา
ไมนานในป พ.ศ. ๒๔๙๑ เลขาธกิารพรรคสันนบิาตเพือ่เอกราช
มอญถกูฆาในเมอืงมะละแหมง โดยหนวยลาสังหารของรัฐบาล
ทหารพมา รัฐบาลพมาไดจบักมุนายสเวจนิไดเปนคร้ังที ่๒ เมือ่
พ.ศ. ๒๔๙๒ ถกูนําไปขังไวทีเ่มอืงมณัฑะเลย เปนเวลา ๔ เดอืน
และถกูจบัอีกเปนคร้ังที ่๓ จนเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดรับการปลอย
ตวัออกจากคกุ แตยงัถกูกกับริเวณอยูในเมอืงยางกุงเปนเวลา ๑
ป พ.ศ. ๒๔๙๕ ในสเวจนิตดัสินใจออกเดนิทางจากกรุงยางกุงเขา
ปาในเขตดินแดนมอญ มีเขตที่มั่ นอยู ในบริเวณเทือกเขา
ตะนาวศรี จบัอาวุธเพือ่ตอสูกบัพมาเพือ่ใหไดมาซึง่เอกราช แมตอ
มาพรรคมอญใหมจะไดเจรจากบัรัฐบาลทหารพมา วางอาวุธอีก
คร้ังในป พ.ศ. ๒๕๓๘ แตอยางไรก็ตามภายหลังการเจรจา
หยุดยิงแลว ประชาชนคนมอญกลับยิ่งไดรับการกดดันและ

ทารุณกรรมมากข้ึนยิง่กวาเดมิ กระทัง่เกดิมกีลุมกองกําลังมอญ
กลุมใหมๆ กลุมเล็กกลุมนอยข้ึนสานตออุดมการณ และเพื่อ
ปกปองชวิีตและทรัพยสินของตนเอง นบัจากวันนัน้ถงึวันนี ้เวลา
ไดลวงเลยผานมา ๕๐ ปแลว

“มอญนวิสอัพเดท” ขอใหเปน ๕๐ ป แหงการตอสูทีม่ี
คณุคา ขอใหวันเวลาทีผ่านไปในแตละวัน จากวันสูเดือน จาก
เดอืนแรมป แมจะยากไรกาํลังทรัพย อับจนกําลังคน อางวางและ
เดยีวดายเพยีงใด ขอแตเพยีงความฝนและความหวังของชนชาว
มอญทีฝ่ากไวกบัผูกลาในเทอืกเขาตะนาวศรี จงเกดิเปนจริงดวย
เทอญ………สวัสดคีรับ…….

**การวางแผนท่ีด ีคือกาวแรกแหงความสําเร็จ**

เชิงอรรถ
พิสัณห ปลัดสิงห. (๒๕๔๓).  คนมอญ. กรุงเทพ : ธารบัวแกว.
เพิ่ ม กรองทอง.  (๒๕๓๙).  เ ร่ื องจริง เ ร่ื องส้ั น…ระลึก

บรรพบุรุษมอญ. ใน ขาวสารมอญ. กรุงเทพฯ : เท็คโปรโมช่ัน แอนด
แอดเวอรไทซ่ิง. ๒(๑๔) หนา ๓.
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RupjhMYkuEn.mj
รางใหมไรวิญญาณ

 raoíííí
epN.wjkuEpercjgmLÕicjauiQuJt·gHj percj;ÕcjkW.njgHjdHj

percjqWkjpuOek.njv,;ÕcjkW.njt·d,tJlwjbWYkuipjkL.mWYq.j
kuJr´ lZÕYa.×Upercj;ÕcjkW.njmà, lZÕYa.p:Ypercjn.n.q.j
dHjm.njr´

percj;ÕcjkW.njgHj /uinjrr·cja.yHÕkjTuY hW·eTkjkuE
suitjlupjskuJelwj dHjpercjKuihjhjqLÕcjcj|pY|pY dHjar.T½lÚ.j
v,;ÕcjkW.nj´ dHjgL·cjkW.jqWkjv,;ÕcjkW.njt·gW·m·cjtnjtoa.
lÐêgL,kwj$·mWYq.jkuJr´ percj;ÕcjkW.njper·per·t·gHjtitjkLÕcj
×UkuEqM.percj;ÕcjkW.njper·per·t·ehcjr´ v,;ÕcjkW.njt·
eqà.·ttjpã bL,BY×UqM.percj;ÕcjkW.njper·per·t·gHjelwj
d,lCtjpercj;ÕcjkW.nj kLÕihjKLcjtuYmH gW·bL,BYm.nj /uinjgHjelwj
aYv,mK[êliKj$· dHjqM.percj;ÕcjkW.njmWYhW·eqcj dHjv,lCtj
qZÕicjpercj;ÕcjkW.njmWYkuJr´

qZÕicjpercj;ÕcjkW.njt·gHj tM·v,aYeTkjkuEd,tJkLÕihj
KLcjlwjKuihjekW·r´ epÐ.·/tjkuEek.njv,;ÕcjkW.nj;ÕcjqÒÕtjlP.j
pluitjet·mà, mnjpuOt·gHjp:Yar.percj;ÕcjkW.nj ;.jedÒwj/tj
ekW·ekW·r ek.nj;Õcjv,t· ek.njcC.jqMtj a.yukjdËitjsHj
qN.·Drjelwj RuYm.Yelpj tJqZÕicjeqN.wj aupjDupj;Õcj́ tJb[êh.p:Y
p>tImWYkuEmWY´ quJkuEam.tjkLtjTwj lÐêøqMwjmut.l[Õicj×W·
v,t·tJkL,lwjtuYr´ ek.nj;ÕcjmnjpuOt·gHj ek.njcC.jlPhuJ$J
mNihjezN.jezN.jt·elwjtJlwj piesH.jk:ÕipjkLmjhW·epcj$Jr´ »$·
gHjrYqPlwjqetqn p:Y;ÕcjbM.et·huJlwj×W·r´

sMIK[pjr·cja.mà, ywjqZÕicjlv.tjpercj;ÕcjkW.nj
kS·cj$· gW·bL,/,×UBYqM.percj;ÕcjkW.njyutjtjt·gHj w>tj
g>tjtor »$·gHjdHjtcjk:Õinjl[lÐêgkUpuOt· er.cjgHjeTkj
kuEd,sW·qtiezN.jezN.jmWYk@tuY ́quJkuEd, T½,gL·cjtro d,gs.nj
mWYk@\phj\phj$·er.cj percj;ÕcjkW.nj gW·/uihj}qÕihjgW·bL,
/,m.njgHj kLÕcj×UkuE ek.nj;ÕcjkW.njt· ×W·kuEDrjkLÕihjKLcjpercj
;ÕcjkW.nj mWYk@kuJer.cj́ ywjd,T½,buJ\pcj]kpj]kpjmà, ek.nj
;ÕcjkW.njp:YkMinj;Õcjp·cjek.·bM.tCY$· sutjm.YkuEqZÕicjeqN.wjgL·cj
troaupjDupj;Õcj 90 k:ÕipjkLmj \pcjtuY et·gHj bWYmgLÕicjqM.njv,t·mà,
¤¤sutjm.Y$·muqPer.*õõ v,t·huJ ¤¤ektjhW·d,r e;·kuEsutjetHj
sutjkuEe;· etHjtuYrõõ sutj$.tuYBwzkueku.·Bwk·z.t.
ek.njz.tjaSkjsoaSkjeskjzku dHjbuJluEm.njgHjvielwj
sMIlwjhW·mWYr´´

huitjgHjr tCY$·ea.njauitjqZÕicjeTkjkuEv,;ÕcjkW.nj
t·d,tJlwjeTkjt·gHj v,v,aYaY d,KtYkwãd,p·kjmtj
v,qÒ·e$.cj percj;ÕcjkW.nj huJgHj´ r·cjkuE|zÕihjnkjelwj
|zÕihjnkjekW·ekW· mUhuitjer.huJmà, ar.ar.gHjSkjspjdM·cjkuE
percj;ÕcjkW.njbWYmgLÕicjgLcjr´

ek.nj;ÕcjkW.njpuOt· eTkjkuEd,tJlwj bWYkuipjkL.
auitj ;ÕcjmYWmWYgW·tnjtoa.m.njgHj ketcjzukje;· mud,×W·eTkj
er.´ tupjkuEzkuk.ypuOmNihjt· eqà.·m·cja.gW·´ eqà.·g[Õicj
a.lm[ÕJm.njgHjmud,×W·lwj mud,ektjlwjywjgLÕikjgL.Yr·cjK[Õitjtj
pLÕitjtjmà,´ ]kkjketcjSJe;·;.·;.·et·gHjø

1Á mNihj (v,m\pÕe\pcjkemL.njlÐê;ÕcjkW.nj)
2Á eqN.w j (eqN.tjeqN.wjmef[·lwjlÐê;ÕcjkW.nj)

mNihjmà,gHjøtitjdHjpnjq.j
1 v,mef[·b[êh.lÐêkemL.njpercj;ÕcjkW.nj (kLtj

Twj qMwjølÐê & v,mrpjzukjbhuE)
2 v,myuikjegLcjt.l[Õicjatuicjb[êh.nYYkY (v,

mCE’
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t.l[Õicjs]qnjqMicjgmLÕicj)
3 v,mqàÕtjqW.tjkutjdnjamHÕar.lÐê;ÕcjkW.nj

(v,qàÕtjqW.tjamHÕ)
4 v,myuikjegLcjedàtjbkj (v,;ÕcjkW.nj)
eqN.wjmà,gHjøaDike;·titjdHj/>q.j
1 qZÕicjeqN.wjgL·cjtroaupjDupj;Õcj (nYkYaupjDupjpuicj|pI;Õcj

  kW.nj)
2 eqN.wjxpedqàÕtjqW.tjamHÕ (eqN.wjxpedqàÕtj

qW.tjamHÕn.n.)
;ÕcjmWYmWY gW·kW.ja.trogW·m.njgHj aDike;· tnjtodM·cj

p:Y]kkjlÐê$·r ;ÕcjmWYmWYgW·ef>aje\bwj gW·lhutjyutjt·gHj elwj
tnjtodM·cjp:YlÐê$·pLnjr´ mNihjKuihj´ eqN.wjKuihjmà, ;ÕcjKuihjr´
mNihjgW·KuihjeqN.wjgW·KuihjgHjelwj kLÕcj×UkuEek.nj ;ÕcjkW.njkLÕihj
KLcjmWYk@kuJr´

kMinj;ÕcjbM.gHj aKuikjak.Yektjmà, gW·dHja.;Õcj dIem.
kerqIk¦·cj;Õcjpluitjet·gHj |zÕicj]qnjekW·ekW·r \phjhj$·
puOd,]ktjr·cjlwjbuJ\pcj dIem.kerqIp:Y;Õcjeq· t·kL.eTkjr´´

aDikpercjaupjDupj;Õcjeq·
(k)
1&v,;ÕcjkW.nj (×W·t.l[ÕicjRuYsHjm.YbWYmbL,/,)
2&am.tjsN,v,;ÕcjkW.njRu YsH jlwjkLtjTwjqMwj

(×W·t.l[Õicj gz·p:YkLtjTwjqWkjef[·qàÕtjqW.tjkemL.njsN,v,
;ÕcjkW.nj

3&am.tjsN,v,;ÕcjkW.njRuYsHjlwj kLtjTwjlÐê (×W·
t.l[Õicj \pÕe\pcjrpjspjeqN.wj r·cjs·cjpercjkLtjTwj qMwj
lutjbL,titj×UeqN.wj

4&gek.·aluEaqÍ (qWkj\pÕe\pcjkemL.nj ×W·t.
l[Õicj \pÕe\pcjfnjznj KW.cjjkemL.njn.n. kLÕcj×UkLtjTwjqMwj
kLÕcj×Up>tIam.tjzN,lwjm.Y´am.tjKW.cjkemL.njn.n.
elwjhuJ)

5&v,t.l[Õicjs]qnjqMicj (v,ms]qnjlicjaluEaqI
gmLÕicj aluEaqI×W·aeK>cj|p·cjqL.Ym.nj)

(K)
1&gek.·qàÕtjqW.tjamHÕbWYmbL,/, (mpÐ·kuERucjamHÕ

aDikpiq.j RucjamHÕqZÕicjeqN.wjgL·cjtro aupjDupj;Õcj´ Rucj
amHÕezN.jv,;ÕcjkW.nj́ RucjamHÕ qWkjv,t.l[Õicj s]qnjqMicj́

(g)
1&gek.·bL,/,sN,v,;ÕcjkW.nj gek.·qWkjgLÕikjgL.Y

sMIsMtj aluEaqI eku.·pUguEekL.njdusRuitjp:Y;Õcj (gek.·t·$·
awuEhW·mWY ×W·t.l[ÕicjsMIsMtjtuY pÐÕinjamHÕ kuERucjamHÕ)

percjaupjDupj;ÕcjdIem.kerqImWYmWYgHjaDik e;·×W·piq.j
1&KW.cjrpjspjamHÕ (KW.cjqàÕtjqW.tjamHÕ kutjdnj

eqN.tjeqN.wjatuicj v,;ÕcjkW.njt·qmutjsW·lwj)
2&KW.cjfnjznjkemL.nj (am.tjv,;ÕcjkW.njt·RuYsHj

lwjqWkjfnjznjkemL.njek.jg,aluEaqI)
3& KW.cjyuikjegLcjkemL.nj (v,t.l[ÕicjaluEaqI

s]qnjgituqMicj)
;ÕcjdIem.kerqI;.·sMtjmà, ar.ar.gHj qrupjtuY

d,kLÕcj×US×¡v,;ÕcjkW.nj lP.jmNihjgLÕicjt·er.cj percj»Dib.
l×Ugek.·mWYmWY ×UpUguEmWYmWY ×UgkUmWYmWY×HorokLÕcj nY]qÕcjqPwjkuJ nYtpjpj
kuJmà, dIem.kerqI ;ÕcjgHjhW· ;Õikjepcjr Sg,ek.nj;ÕcjpuOt·
bWYgLÕicjkLÕihjektjlwj huJbWYmbL,/, K[êbWYmbL,/, qcjpÐnjqZÕicj
eqN.wjgL·cjtro bWYmbL,r´ buJluEdHjdHjyMÕmà, dIem.kerqIgHj buJv,kuE
pÐitjlwj aDipP>yjek.jg,toauitjr´ Sg,dIem.kerqI;Õcj
zku muekL.njbuJluE muqPbuJluEgHj ksËezN.jtor´ huitjgHjr tCY$·
percjpÐnjqZÕicjeqN.wjgL·cjtro p:YkMinj;ÕcjbM.tCY$·gHj puOt·eTkjkuE
d,sMIsMtjkL.r´

ywjpuOpãpÌr·cjpercj eqN.wjgL·cjtro p:YkMinj;Õcj bM.mà,
ddHjrnYdLÕmtjek.njkW.nj nYdLÕmtj v,gL,kwjgHj kL,f:,dM·cjr
dIem.kerqI;ÕcjluEelwj pN.njlupjdHj am.tjp:Y kLtjTwj
p>lIm.njhW·mWYr ;ÕcjluEmWYhW·huJ pN.njgHjawuEezN.jauitjr ywj
pN.njhW·ektjsmà, v,luE elwjqWkjgW·suEdN.hW·mWYr´ huitjgHjr
kLtjTwjp:Yp>lIm.nj kMinj;ÕcjbM. pN.njp>lupj 25^k:ÕipjkLmjgHj
tupjkuEpN.njt· ektj\dhtjv,;ÕcjkW.njtuY lWI\dhtjzku
v·cja.yukjgW·gLicjehcjr´ ;Õcjm·kjpãtitjkLÕcj ×UeqN.tj
eqN.wjbuJ$·elwj /uinjr×W·buJ\pcjRupjrokuJelwj n.mjwiv.$je;·
hW·mWYqkjkjr´´
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 ติคําสอนเปนคําส่ังสอนที่ผูเฒาผูแกในแตละทองถิ่น
ไดยึดถือเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และ
สอนลูกสอนหลานใหดํารงตนในทางที่ ถูกตองตามจารีต
ประเพณีของบรรพชน คติคําสอนจะแฝงไปดวยขอคิดที่เปน
ประโยชน สะทอนใหเห็นถึงคติความเชื่อ ระบบความคิด และ
วิถชีีวิตของกลุมชน ประยกุตใชไดกับทกุยุคทุกสมยั

aerwjea.nj qNea.nj
(อะเหฺรโอน ซะนะโอน)

คําศัพท   aerwj (อะเหฺร) - คําพูด, พูด
ea.nj (โอน) - นอย
qN (ซะนะ) - ศัตรู

ความหมาย   พูดนอย ศัตรูนอย
สํานวนนีห้มายถงึ  การทีพ่ดูนอยๆ  โอกาสทีจ่ะผิดใจกนั

เกิดการทะเลาะวิวาทกลายเปนศตัรูกันกม็นีอยไปดวย ดวยคํา
พดูทําใหรักกนักไ็ด ทําใหผิดใจกนักไ็ด สํานวนนีเ้ปนการสอนให
รูจักประมาณในการพูด เขาลักษณะสํานวนไทยวา พูดไปสอง
ไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง

a.kk[aY a.ep>Yk[v,
(อากะกฺยะอัว อาปวกฺยะแหฺญ็ะฮ)

คําศัพท      a. (อา) - ไป
k (กะ) - ปลา
k[ (กฺยะ) - แพ
aY (อัว) - ฉัน, ผม,
epY> (ปว) - มหรสพ, งานร่ืนเริง
v, (แหฺญ็ะฮ) - เขา, คนอ่ืน

ความหมาย   ไป(หา)ปลาแพฉัน ไปเที่ยวงานแพเขา

สํานวนนีเ้ปนการเปรียบเทยีบระหวางคนทีเ่อาการเอางาน
ในการประกอบอาชีพทํามาหากิน กับคนที่ เอาแตเที่ยวเตร
สํานวนนีเ้ปนการสอนใหรูขยนัในการดาํรงชพีและการคบหาบคุคล
ผูที่ดํารงตนในทางทีช่อบ

a.zikjbCwiutjgLo a.lpjHcCowiutjtiucj
(อาเจิกจแหฺง็ะเหฺวิดแกฺล-า อาแหฺล็ะเปาะฮแหฺง-าเหฺวิดตาวง)

คําศัพท      a. (อา) - ไป
zikj (เจิกจ) - ไถ
bC (แหฺง็ะ)- นา
wiutj (เหฺวิด) - ลืม
gLo (แกฺล-า) - วัว
lpjH (แหฺล็ะเปาะฮ) - เก็บ
cCY (แหฺง-า) - กบ
tiucj (ตาวง) - ตะกรา, ของ

ความหมาย   ไปไถนาลืมวัว ไปจับกบลืมของ
สํานวนนีห้มายความวา ขาดความรอบคอบไมละเอียด

ถีถ่วนประมาทพล้ังเผลอ โดยการเปรียบกบัการออกไปไถนาแต
ลืมจูงควายไปดวย งานไถยอมจะสําเร็จลงไมได หรือการไปจับ
กบแตลืมของที่จะใส กบกส็ามารถกระโดดหนไีปได

as.hW·ewtj kW,degtjhW·mHY
(อะจาเหอะเหฺวด กฺวะฮแต็ะเกดเหอะมัว)

คําศพัท as. (อะจา) - อาจารย, ครู
hW· (เหอะ) - ไม
ewtj (เหฺวด) - อบรม, ส่ังสอน, วากลาว
kW, (กฺวะฮ) - ศิษย, ลูกศิษย
degtj (แต็ะเกด) - ขอปฏิบัติ, ความประพฤติ
hW·mHY (เหอะมัว) - ไมมี

ความหมาย   อาจารยไมส่ังสอน ลูกศิษยสมบัติผูดีไมมี
เปนสํานวนหมายถึง ลูกศิษยจะเปนคนดี มีสัมมา

คารวะ ประพฤตตินในทางทีถ่กูทีต่องได จะตองมคีรูบาอาจารย
วากลาวอบรมส่ังสอน สํานวนนี้หมายความวา ลูกศิษยเปน
อยางไร ครูบาอาจารยของเขาก็เปนเยีย่งนั้น

ค
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a.yukjkEukyuicj k[iÕcjd,ek[wj
(อาเหฺยิจกก อกะยาวง กยฺาวงแต็ะฮเกฺย)

คําศัพท    a.yukj  (อาเหฺยิจก) - อายุ
kEu ( กอ) - กับ
kyiucj (กะยาวง) - เคร่ืองแตงกาย, อาภรณ
k[iÕcj (กฺยาวง) - แตง, ประดับ
d, (แต็ะฮ) - ถูก, ตอง, เปน
ek[wj (เกฺย) - สวย, งาม

ความหมาย   อายุกับอาภรณ แตงเปนก็สวย
เปนสํานวนหมายถงึ การแตงกายตองคํานึงถึงวัย เปน

ผูใหญแตงตัวแบบเดก็ หรือเปนเด็กแตงตัวเกินตัวเปนผูใหญ ก็
ดูไมงาม แมเส้ือผาอาภรณจะมรีาคาคางวดมากก็ตาม สํานวน
นี้สอนใหรูจักความพอดี ใหรูจักประมาณตน

»d¯ik[kmj btmjk[tCY
(อิดถิกฺยะกอม แปะตอมกฺยะตะงัว)

คําศัพท     »d¯i (อิดถิ) - ฤทธิ์, เดช
k[ (กฺยะ) - แพ
kmj (กอม) - กรรม
btmj (แปะตอม) - กลางคืน
tCY (ตะงัว) - กลางวัน

ความหมาย   ฤทธิ์แพกรรม กลางคืนแพกลางวัน
สํานวนนี้เนือ่งมาจากความเชื่อทางพระพทุธศาสนาที่

เชือ่วากรรมเปนส่ิงทีลิ่ขิตชวิีตมนษุย คนจะไดดหีรือเลว กสุ็ดแต
กรรมที่ไดทําไว ไมมผูีใดที่จะหนกีรรมไดพน และไมมส่ิีงใดจะสู
กรรมได ฤทธิ์ เดชของเหลาอมนุษยในที่ สุดก็พายแพกรรม
เหมือนกับแสงพระจันทรในกลางคืนหรือจะสูแสงพระอาทิตย
ในกลางวันได สํานวนนี้สอนใหรูวา ชวิีตมนษุยสุดแลวแตกรรม

a,bJucCYÕ aikj×W·p:Yk:iÕpj
(อะฮเปมหฺงุย เอ๊ิกจหฺนุมปะดวัดาวบ)

คําศัพท     a, (อะฮ) - สะอาด, หมดจด
bJu (เปม) - อยาง, แบบ

cCYÕ (หฺงุย) - กุง
aikj (เอ๊ิกจ) - อุจจาระ
×W· (หฺนุม) - มี
p:Y (ปะดัว) - ที่, ใน
k:iÕpj (ดาวบ) - หัว

ความหมาย   สะอาดอยางกุง มีข้ีอยูบนหัว
เปนสํานวนหมายถึง การอวดตัววาเปนคนดี แตพฤติ

กรรมที่แสดงออกมาไมไดเปนอยางที่อวด เหมือนกุงลําตัวมีสี
ขาว ดสูะอาด แตกลับมส่ิีงสกปรกอยูทีส่วนหวั คลายสํานวนไทย
วา มือถือสาก ปากถือศีล

aikjsicjmWYm aikjeb½ajkLmj
(เอ๊ิกจเจงิญหฺมั่วแหฺมะ็ เอ๊ิกจแปะเบะ็กลฺอม)

คําศพัท aikj (เอ๊ิกจ) - อุจจาระ
sicj (เจิงญ) -  ชาง
mWY (หฺมัว่)-  หนึ่ง
m (แหฺม็ะ) - กอน
eb½aj (แปะเบ็ะ) - แพะ
kLmj (กฺลอม) -  รอย

ความหมาย   ข้ีชางกอนหนึ่ง ข้ีแพะรอยกอน
ชางเปนสัตวใหญ มีพละกําลังมาก  สวนแพะเปนสัตว

เล็กๆ มพีละกําลังนอย สัตว ๒ ชนดินีไ้มสามารถทีจ่ะเทยีบกนัได
สํานวนนี้หมายถึงการจะทําอะไรจะตองคํานึงถึงฐานะของตน
ใหรูประมาณตน หากทําตามอยางคนที่มฐีานะสูงกวา ก็จะพา
ตนใหเดอืดรอน อยางทีพ่ดูกนัวา รายไดต่ํา แตรสนยิมสูง คลาย
สํานวนไทยวา เห็นชางข้ี อยาข้ีตามชาง
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คุณคาอาหารมอญ
(ตอนจบ)

 นไทยเชือ้สายมอญมกัใชพชืผักผลไมใกลตวัมาทาํอาหาร
เชน ถาไมมฟีกทองหรือมนัเทศแตมกีลวยดบิ จะนาํกลวยดบิทํา
แกงสมและแกงเผ็ด แกงสมกลวยดิบกับหมูยาง หรือแกงเผ็ด
กลวยดบิกบัเนือ้ ปลา หรือปลาไหลกม็ ีนานๆ คร้ังจะไดรับประ
ทานแกงเผ็ดกลวยดบิ มนัเทศ หรือฟกทอง จงึเอร็ดอรอยนกั

 แกงเผ็ดกลวยดบิกบัเนือ้
เคร่ืองแกง ประกอบดวย พริกแหงฉีกแชน้าํ ๗ เมด็ ตะไคร

๒ ตนใหญ ผิวมะกรูดหัน่ละเอียด ๑ ชอนชา ขา ๔ แวน กระเทยีม
๑๐ กลีบ ดปีลีแหง ๑ ดอก พริกไทยดํา ๒๐ เมด็

วิธี โขลกเคร่ื องแกง นําเคร่ื องแกงทุกชนิดยกเวน
กระเทยีมลงครกโขลกใหละเอียดกอน จากนัน้จงึใสกระเทยีมตาม
ลงไป โขลกใหเขากนั

เคร่ืองปรุง ประกอบดวย กลวยดบิ (ปราด–อะ–รอง) ๕
ผล เนือ้วัว (ชนุ–เเกลฮ) ๑ กก.(บางบานอาจใชปลาหรือปลาไหล
ตามชอบ) มะพราวขูด (ซอต–เปร่ีย-ฮะวุด) ๑ กก. ใบมะกรูด ๓
ใบ เมด็พริกไทยออน ๑ ถวย พริกชีฟ้าแดงและเขียวหัน่เฉียง ๓-
๔ เมด็ กระชายหัน่ฝอย ๑ ชอนโตะ น้าํปลา ๒ ชอนโตะ น้าํตาลปบ
๑ ชอนชา (บางบานไมใสน้ําตาล) น้าํมะขามเปยก ๑ ชอนโตะ
ใบยีห่รา ๑ ถวย  (แกงเนือ้หรือ ปลาไหลใสใบยีห่รา สวนแกงปลา
ชนดิอ่ืนใสใบกระเพรา)

วิธทีํา
๑. คัน้กะทใิหไดหวักะท ิ๑ ถวย หางกะท ิ๓ ถวย
๒. ลางเนือ้วัว แลวหัน่เปนชิน้
๓. ขยาํมะขามเปยก ๒ ฝก ในกะละมงัน้าํสะอาด หรือใช

น้ํามะนาว ๑ ผลบบีลงไป
๔. ปอกกลวยดบิดวยมดีทีไ่มไดทําดวยเหล็ก หัน่เปนคํา

หรือสับแบบมะละกอกไ็ดลงแชในน้ํา ตามขอ ๓
๕.ตัง้หางกะท ิพอเดอืดยกลง อยาใหแตกมนั ชอนมนั

กะทสีิขาวทีล่อยเหนอืน้าํใสในกระทะ

๖. ตัง้กระทะใหกะทแิตกมนั ใสพริกแกงลงผัดใหหอม
ถาไมหอม คอยๆ เตมิหางกะทผัิดไปเร่ือยๆ จนหอม

๗. ใสเนื้อวัวหั่นละเอียด ลงผัดพอสุก ใสกลวยดิบ
กระชาย เม็ดพริกไทยออน และพริกชี้ฟาลงไปผัด ใสน้ําปลา
น้าํตาล ชมิใหไดรสคอนขางจดั

๘. ตกัเนือ้และกลวยทีผั่ดลงหมอหางกะท ิยกหมอตัง้ไฟ
เดอืดแลวชมิรสอีกคร้ัง เตมิหวักะท ิฉีกใบมะกรูดใส เดด็ใบยีห่รา
ลงไปในหมอแลวรีบยกลง

 คณุคาของแกงเผ็ดกลวยดบิกบัเนือ้
 กลวยดบิ มแีคลเซยีม ฟอสฟอรัส วิตามนิซ ีเบตาแคโรทนี

สูงกวากลวยสุก มพีลังงาน โปรตนี ไขมนั คารโบไฮเดรท วิตามนิ
บ ี๑ บ ี๒ ไนอาซนี เทากนักบักลวยสุก กลวยมวิีตามนิบ ี๖ สูงมาก
กลวยดบิยงัมสีารทีม่รีสฝาด คอื “แทนนนิ” ชวยยบัยัง้การเจริญ
เตบิโตของเชือ้โรค

ผูเขียนจําไดวา เมื่อผูเขียนเปนเด็กเรียนอยูชั้นประถม
ศกึษา คณุครูถามวาอาหารชนดิไหนมวิีตามนิใดมาก ผูเขียนจะ
ตอบคําถามคณุครูและลงทายดวยกลวยทกุคร้ัง (ยกเวนวิตามนิ
ด)ี คณุครูจะชมวาเกง ผูเขียนจําไดวาผูปกครองใหรับประทาน
กลวยหลังอาหารเชาทกุวัน สวนใหญจะเปนกลวยน้าํวา วันละ ๑
ผล นานๆ จะเปนกลวยหอมหรือกลวยไข ถาเปนกลวยหอม ๑ ผล
ถาเปนกลวยไข ๒ ผล ผูเขียนชอบรับประทานกลวย สวนนมผง
(ของกรมอนามัยในสมัยนั้น) ผูเขียนเบื่อและแอบเททิ้งลงทอ
ระบายน้าํบางเปนบางคร้ัง ผูเขียนโตมากลับกลวย จงึเปนคน “กนิ
งาย ถายคลอง ปองกนัทองรวง พวงดวยไมเปนโรคเลือดออกตาม
ไรฟน” ทัง้ยงัไมเปนโรคเครียด ไมกงัวลและหงดุ หงดิในเร่ืองตางๆ
กระทัง่คนรูจกับอกวาอยากเกดิเปนผูเขียน เพราะไมมคีวามทกุข
หากผูเขียนนอนไมหลับจะดืม่นมอุนๆ หรือกลวยสุกกอนนอน ๑
ผล ชวยใหนอนหลับสบาย แตจะไมทานกลวยตอนทองวาง ตองมี
อะไรรองทองบาง จงึจะรับประทานกลวยตามไป

บนถาดผลไมในบานของผูเขียน นอกจากผลไมอ่ืนแลว
ทีข่าดไมไดเลยคอื กลวย มกีลวยสดและกลวยตากซึง่ทําเอง ทัง้
กลวยตากและองุนแหง (ลูกเกด) เปนผลไมแหงที่ผูเขียนรับ
ประทานแทนของหวาน เมือ่รางกายตองการน้าํตาล เพือ่ควบคมุ
น้ําตาลในรางกาย ทัง้ๆ ทีไ่มไดปวยเปนเบาหวาน ผูเขียนทราบ
ประโยชนอันมากมายของกลวยวาอุดมดวยแรธาตแุละวิตามนิ
วันใดทีผู่เขียนเผลอตวัรับประทานอาหารทีม่รีสเคม็ ผูเขียนจะรับ
ประทานกลวยตามทนัท ี เนือ่งจากกลวยโดยเฉพาะกลวยหอมมี
ปริมาณโปแตสเซยีมสูง โปตสัเซยีมชวยลดความดนัโลหติ ปองกนั
หลอดเลือดในสมองแตกและยังมีผลดีตอหัวใจ ถาโซเดียม
(เกลือ)   สูง โปแตสเซยีมจะลดลง
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หนงัสือมหศัจรรยผัก ๑๐๘ ของมลูนธิโิตโยตาประเทศ
ไทย และสถาบนัวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล กลาววา
“กินกลวยสุก ชวยบรรเทาอาการเจ็บคอ และเจ็บหนาอก ที่มี
อาการไอแหงรวมดวย ใหกนิวันละ ๔–๖ ผล แบงกนิตลอดวัน”
และ “ถาตองการไมใหมกีล่ินปากและผิวพรรณดใีหกนิกลวยน้ํา
วา กลวยหอม กลวยไข หรือกลวยอะไรกไ็ด แลวคอยแปรงฟน ทํา
อยางนีสั้ก ๑ สัปดาห กล่ินปากจะหายไป ผิวพรรณกด็ดีวย”

 เนือ้วัว เนือ้วัวเปนเนือ้สัตวจงึมโีปรตนีสมบรูณทีร่างกาย
ตองการครบทกุตวั มไีขมนัแทรกอยูในเนือ้ สารอาหารครบถวน
จงึเหมาะกบัเดก็ในวัยเจริญเตบิโต ทัง้เด็กยงัใชพลังงานในการ
เคล่ือนไหวมาก เหมาะที่จะรับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตว
เนือ้วัวไมเหมาะสมกบัผูใหญ เนือ่งจากยอยยาก มไีขมนัอ่ิมตวั
การไดรับไขมนัอ่ิมตวัมากเกนิไป ใชพลังงานนอย ไขมนัจงึสะสม
ทําใหเกิดโรคตางๆ ได นอกจากนั้นการทําเนื้อสัตวใหสุกดวย
ความรอนสูง จากจดุเดอืดเพยีงเล็กนอย เราจะเสียกรดอะมโินไป
หลายตวั ทําใหรางกายไดรับกรดอะมโินไมครบ การรับประทาน
โปรตนีปรุงสุกมากๆ ยิง่ทาํใหแกเร็ว และเกดิโรคอวัยวะเส่ือมดวย

 กะท ิกะทไิมมคีอเลสเตอรอลตวัราย แตมไีขมนัอ่ิมตวั ซึง่
เปนอันตรายอยางยิง่ตอหลอดเลือดแดง ทําใหเลือดไหลเวียนไม
สะดวก มภีาวะน้ําหนกัเกนิ เปนโรคอวน อันเปนเหตใุหเกดิโรค
ตางๆ ตามมา

 ปลาและปลาไหล ปลาเปนแหลงโปรตีนสมบูรณที่ให
คณุประโยชน มากมาย ยอยงาย มไีขมนัต่ําและเปนไขมนัชนดิดี
มวิีตามนิบ ี๑ บ ี๑๒ วิตามนิด ีอาหารสวนใหญไมคอย มวิีตามนิดี
รางกายจะสรางวิตามนิดไีดดวยการรับแสงแดด ปลามวิีตามนิดี
ซึง่จาํเปนตอการดดูซมึของแคลเซยีมและฟอสฟอรัส ทาํใหกระดกู
และฟนแข็งแรง คณุคาของปลาชวยปองกนัการอักเสบ ตานทาน
โรค

 พริกไทยดําและพริกไทยออน พริกไทยดําและพริกไทย
ออน  เปนสมนุไพรทีท่ําใหแกงมกีล่ินหอม ขับลม ชกูล่ินรสอาหาร
จากหนงัสือมหศัจรรยผัก ๑๐๘ ทาํใหทราบวา พริกไทยออนมนี้ํา
มนัหอมระเหยชวยยอยอาหาร ชวยใหหายปวดศรีษะ หายปวด
ตามขอ แกทองเสีย และฆาแบคทเีรียในอาหาร

 มนัเทศ คนไทยเชือ้สายมอญนยิมแกงมนัเทศ หรือฟก
ทองกบัเนือ้แทนกลวยดบิ มนัเทศเปนคารโบไฮเดรตชัน้ด ีใหพลัง
งานทีไ่มเปนโทษตอรางกายแบบอาหารแปรรูปจากแปง และน้ํา
ตาลอ่ืนๆ มนัเทศเปนแหลงแคลเซยีม ทําใหกระดูกและฟนแข็ง
แรง ลดปญหาโรคกระดกูพรุน กระดกูเปราะ และหกังายของหญงิ
วัยหมดประจาํเดอืน มนัเทศมเีพคตนิซึง่เปนใยอาหารละลายน้ํา
จงึชวยควบคมุคอเลสเตอรอล มนัเทศสีเหลืองและสีสมชวยบาํรุง

สายตา สรางระบบภูมคิุมกนัโรค ลดโรคภัยไขเจบ็ เชน หลอด
เลือดตบี และมะเร็ง เบตาแคโรทนี วิตามนิบ ี๖ และโปแตสเซยีม
ในมนัเทศยงัชวยลดความดนัโลหติ  ปองกนัโรคหวัใจ โรคซมึเศรา
นอนไมหลับ และโรคไต มนัเทศจงึมคีณุคาตอรางกายครบครัน

 ใบยีห่รา ชวยใหอาหารมรีสชาต ิมกีล่ินหอม ชวยเจริญ
อาหารและยอยอาหารมเีบตาแคโรทีนและสารตานอนมุลูอิสระ
จงึนาจะลดคอเลสเตอรอลได เชนเดยีวกบักระเพรา แมงลัก และ
โหระพา

ฉบบันีก้ว็ากนัดวยคณุคาอาหารมอญ เปนสารอาหารที่
ไดรับจากแกงเผ็ดกลวยดบิกบัเนือ้ เปนแกงทีป่รุงจากพชืผักพืน้
บาน ทายนีผู้เขียนหวังวาผูอานจะไดประโยชนจากรายการอาหาร
นี ้นอกจากจะเปนการประหยดัรายจายแลว ยงัไดรับคณุคาทาง
อาหารมากมาย ทีสํ่าคญัแกงเหลานีเ้ปนภูมปิญญาของบรรพชน
มอญมาแตโบราณ
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(แกงคั่ วมะเขือจาน)

  บบันีเ้รายงัคงอยูกบัสํารับอาหารพืน้บานมอญ แตจะ
มีการเพิ่มเติมเคร่ืองปรุงกันเล็กนอย เพื่อเปล่ียนบรรยากาศ
ลองเปล่ียนรสชาตกินัด ูดวยการเตมิกะทลิงไป

ในครัวมอญแตดัง้เดมินัน้ไมนยิมกนิแกงกะท ิไมเพยีงแต
หามะพราวยากเทานัน้ แกงทีไ่ดยงับดูงาย เกบ็ไวไดไมนาน โดย
เฉพาะทีบ่านผูเขียนเมื่อกอนนั้น แมตองทํางานนอกบาน งาน
หนกัทัง้วัน ตืน่แตเชามาหงุขาวตมแกงทิง้ไว ๑ หมอ  สําหรับมือ้เชา
และเหลือเอาไวตอนกลางวัน เมือ่เขา มาจากนากค็ดขาวตกัแกง
ของเดมิกจ็ะผานมือ้กลางวันไปได ไมตองยุงยาก ตดิเตาไฟเหนด็
เหนือ่ยกนัอีกรอบ ถาหากมเีหลือยังเปนกบัขาวในมือ้เยน็ไดอีก
ถวย

แกงที่ใสกะทิจึงมักแกงเฉพาะมีงานเทศกาล งานบุญ
ประเพณ ีหรือตกับาตรพระสงฆเทานัน้ เพราะแกงใสกะทอิาจจะ

อยูไมถงึมือ้กลางวันหรือเยน็ นอกจากจะตองเพยีรอุนอยูตลอด
เวลา ซึง่เตาฟนเตาถานสมยัเกาคงไมเหมาะทีจ่ะอุนไดทัง้วัน หาก
ไฟไมไหมบานเสียกอน แกงในหมอกค็งไหมตดิกนหมออยูดี

ปกตแิลวบานเราจงึกนิกนัแตแกงสม แตภายหลังเมือ่หา
มะพราวไดงาย จงึมกีารทดลองใสกะทลิงไปในแกงดวย เพิม่เตมิ
เคร่ืองปรุงน้ําพริกแกง จากน้ําพริกแกงสมธรรมดาเปนน้ําพริก
แกงคัว่ ทาํใหไดรสชาตแิปลกล้ินยิง่ข้ึน เอาละครับเลาเร่ืองกะทกินั
มานานแลว ลองมาดเูคร่ืองปรุงและวิธทีํากนัเลยดกีวาครับ

 เคร่ืองปรุง
 วัตถุดิบหลัก ไดแก  มะเขือจาน ๐.๕ กิโลกรัม

ใบกระเจีย๊บ ๒ ถวย กุงสด ๓๐๐ กรัม น้าํพริกแกงสม ๒-๓ ชอน
โตะ มะพราวขูด ๐.๕ กโิลกรัม

 เคร่ืองปรุงรส ไดแก น้ําตาลปบ ๑ ชอนโตะ น้ําปลา ๒
ชอนโตะ น้าํมะขามเปยก ๒ ชอนโตะ

 วธิทํีา
๑.   มะเขือจานหัน่เปนชิน้พอคาํ หลังจากนัน้นาํลงแชใน

น้าํเกลือ เพือ่ไมใหมะเขือมสีีดํา
๒. กุงสดลอกเปลือกออกลางน้ําใหสะอาด ใสภาชนะ

เตรียมไว
๓. ลางใบกระเจีย๊บใหสะอาด พกัใหสะเดด็น้ํา
๔. คัน้กะท ิแยกหวั ๑ ถวย นํากะททิีเ่หลือตัง้ไฟใหเดอืด

ใสน้าํพริกแกงสมละลายไป
๕. พอน้าํแกงเดอืดใสกุงสด มะเขือจาน และใบกระเจีย๊บ
๖. ปรุงรสดวยน้าํปลา น้าํตาลปบ น้าํมะขามเปยก ชมิรส

ตามตองการ พอสุกแลวยกลง

แกงคัว่มะเขือจาน

มะเขือจานสมีวง

ฉ


