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Narudol Phuakampai. (2016). Lih Ten: Study of a Ceremonial Music in Won Wai Sang Ritual of
the Wang-Ga Mon Ethnic Groups in Nong-Lu sub-District, Sangkhlaburi District,
Kanchanaburi Province.
The objectives of this research were to:
1. Study the ritual, its associated belief, and cultural components, all of which served
social function in won wai sang ritual, using the royal cremation of Prakru
Wimonkanchanakun in Nong-Lu sub-district, Sangkhlaburi district, Kanchanaburi province
as case study,
2. To study the process of won wai sang ritual, using the royal cremation of Prakru
Wimonkanchanakun in Nong-Lu sub-district, Sangkhlaburi district, Kanchanaburi province
as case study, and
3. To collect and record accompanying music in won wai sang ritual, using the royal
cremation of Prakru Wimonkanchanakun in Nong-Lu sub-district, Sangkhlaburi district,
Kanchanaburi province as case study, and
The results revealed that:
Won wai sang ritual in the royal cremation of Prakru Wimonkanchanakun in Nong-Lu
sub-district, Sangkhlaburi district, Kanchanaburi province had functional social significance not
only to the Mon ethnic group in Kangkhlaburi district but also to other Mon ethnic groups across
Thailand due to its intrinsically syncretic Thai-Raman culture. The involved community
appreciated the value of preserving the Thai-Raman arts and cultures while promulgating them
simultaneously. The late Luangpoh Uttama (Pra Ratcha-udommongkon) had laid the principles
of leading one’s life, such as self-behavior and cultural participation. His teachings, so firmly
observed by the Mon people in Sangkhlaburi district even after his passing that it became the
community’s strong virtues, were now being vigorously maintained as an identity of the Mon
ethnic group in Sangkhlaburi province by Pramaha Suchat Siripanyo.
Wang-Ga community was the second village in Nong-Lu sub-District, Sangkhlaburi District,
Kanchanaburi Province. Most of its residences were of Thai-Mon lineage and had a distinctive
lifestyle whether in terms of language, dressing, tradition, culture, food, etc., all of which had
been transmitted from one generation to another. Although changes had been made to these
characteristics to accommodate present situation, their core practical values remained intact.

Won wai sang was an inherited ritual and embodied in it were branches of artistic epistemology
in the field of music, dance, Mon architecture and visual arts, and folklore.
Won wai sang was a singing-dancing ritual where a singer was accompanied and
followed by a responding melody whose repetitions and tempo could be freely increased or
decreased to create musical variety as well as to stimulate physical relaxation. There were total
twenty-eight pieces, which could be further divided into two categories. One was languagefeatured pieces and the other melody-rhythm-featured pieces.
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บทที่ ๑
บทนำ
หลักกำรและควำมเป็นมำ
ดนตรีเป็นมรดกอันล้ำค่ำทำงธรรมชำติ ที่เกิดจำกภูมิปัญญำของบรรพบุรุษ ซึ่งได้ร่วมสร้ำงสรรค์กันอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำยำวนำน มนุษย์ใช้ดนตรีเป็นสื่อกลำงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกและอำรมณ์
โดย มนุษยชำติทุกเผ่ำพันธุ์ไม่ว่ำจะเป็นชนเผ่ำที่ล้ำหลังหรือชนเผ่ำที่มีอำรยธรรมทังที่สูญชำติพันธุ์ไปแล้ว หรือยัง
ด้ำรงเผ่ำพันธุ์อยู่ในปัจจุบันต่ำงก็มีวัฒนธรรมทำงดนตรีซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะขององค์ประกอบทำง
สังคมและวัฒนธรรมของตน พัฒนำกำรทำงดนตรีของชนเผ่ำต่ำงๆ จะสัมพันธ์กับพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของ
ชนเผ่ำเหล่ำนันด้วย ดนตรีโดยทั่วไปแล้วมีคุณค่ำมำกกว่ำโทษ ดนตรีเป็นเครื่องบ้ำรุงขวัญ บ้ำรุงจิต เป็นยำรักษำโรค
ทังทำงกำยและทำงจิตเป็นน้ำที่ดีช่วยบรรเทำควำมร้อน เป็นเพื่อนยำมทุกข์ ยำมเหงำ เป็นเครื่องมือส้ำหรับสมำน
สำมัคคีเป็นสื่อแห่งควำมรักและยังเป็นเครื่องมือส้ำหรับกำรยังชีพอีกด้วย (พูนพิศ อมำตยกุล. ๒๕๒๗ : ๕) ดังนัน
ดนตรีจึงเป็นผลงำนทำงศิลปะชนิดหนึ่งที่เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์ของมนุษย์แพร่หลำยไปในสังคม ซึ่งเรำเรียกศิลปะ
แขนงนีว่ำ “ดุริยำงคศิลป์” อีกประกำรหนึ่ง ดนตรีในสังคมต่ำงๆทั่วโลกนันมักขึนด้วยวิธีกำรที่คล้ำยคลึงกัน อีกทังมี
พัฒนำกำรนับพันปี ดนตรีมีก้ำเนิดมำจำกธรรมชำติ มนุษย์ได้คิดเลียนแบบธรรมชำติ โดยน้ำวัสดุทำงธรรมชำติมำ
สร้ำงให้เกิดเป็นเสียงจึงเกิดกำรสร้ำงดนตรีขึนในกลุ่มคน และกลุ่มคนเหล่ำนันได้เอำดนตรีมำสร้ำงประเพณี และ
วัฒนธรรมประจ้ำกลุ่ม โดยบทเพลงนันเป็นส่วนหนึ่งของดนตรี ผลิตผลของดนตรีก็คือบทเพลงนั่นเอง เรำสำมำรถ
ใช้บทเพลงเป็นสื่อในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิด และอำจเป็นสื่อกลำงในกำรติดต่อหรือท้ำควำมเข้ำใจระหว่ำง
มนุษย์ ตลอดจนสำมำรถที่จะใช้เป็นสื่อในกำรถ่ำยทอดอำรมณ์ ควำมรู้ สึกให้ผู้อื่นได้รับรู้เช่นกัน บทเพลงจึงเป็นสิ่ง
หนึ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมบำงส่วนของมนุษย์ มนุษย์แต่ละชำตินัน ย่อมมีบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ประจ้ำชำติของ
ตน ลั ก ษณะของบทเพลงโดยทั่ ว ไปมี อ ยู่ ๒ ประเภท คื อ เพลงขั บ ร้ อ ง(Vocal music) และเพลงบรรเลง
(Instrumental music)
มอญ เป็นชนชำติเก่ำแก่ชำติหนึ่งในเอเชีย ซึ่งมีวัฒนธรรม ประเพณีต่ำงๆ เช่นร้ำมอญ กำรละเล่นทะแย
มอญ เจ้ำเข้ำ รวมทังดนตรีและเพลงมอญ ซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว โดยเฉพำะประเพณีและดนตรีนัน คนไทย
ได้น้ำเข้ำมำใช้ประกอบพิธีต่ำงๆ ของไทยอยู่เป็นประจ้ำ ซึ่งชนชำติมอญแต่เดิม อำศัยอยู่บริเวณตอนใต้ของพม่ำ
เมืองหลวงคือ “หงสำวดี” แต่เนื่องจำกมอญกับพม่ำเป็นศัตรูกันมำช้ำนำน มีสงครำมสู้รบกันอยู่ตลอด ผลัดกันแพ้
ผลัดกันชนะ ต่อมำมอญตกในควำมปกครองของพม่ำในปีพุทธศักรำช ๒๒๐๖ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระ
นำรำยณ์มหำรำช นับแต่นันเป็นต้นมำ มอญจึงเริ่มหนีสงครำมเข้ำมำอยู่ในประเทศไทย
คณะวิชำมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำลัยเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์( ๒๕๒๒:บทน้ำ)ได้กล่ำวถึงชนชำติ
มอญไว้ดังนี
ชำวมอญ เป็นชนเผ่ำมองโกลอยด์(Mongoloid) มีถิ่นฐำนเดิมอยู่ทำงตะวันตกของประเทศจีน นักปรำชญ์
ทำงภำษำศำสตร์และนักมนุษย์ วิทยำได้จัดชำวมอญไว้ในตระกูล Austro Asiantic(ภำษำเอเชียตะวันออก) ชำว
มอญได้อพยพจำกจีนลงมำตอนใต้ และมำตังอำณำจักรทำงฝั่งตะวันออกของอิระวดี และอพยพมำตังแหล่งอยู่ใน

ประเทศไทยเป็นระยะๆและเป็นก้ำลังส้ำคัญของไทย ในกำรท้ำศึกกับพม่ำทุกครัง มอญยังได้สมรสกับคนไทยสืบ
ลูกหลำนมำจนปัจจุบัน
มอญเป็นชำติที่ยึดถือวัฒนธรรมประจ้ำชำติอย่ำงมั่นคง ไม่ว่ำจะเป็นภำษำ ลัทธิ ประเพณี ศำสนำ และ
ศิล ปะ ดังนั นชำวมอญอพยพเข้ำมำอยู่ ในประเทศไทย จึงสื บทอดวัฒ นธรรมประจ้ำชำติอยู่ทั่ว กัน โดยเฉพำะ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศำสนำ เพรำะชำติมอญเป็นชำติที่ นับถือพระพุทธศำสนำอย่ำงเคร่งครัด เช่น
เรียนปริยัติธรรม เรียนคัมภีร์พระวินัย และครองจีวรแหวก อุ้มบำตร โดยกำรท้ำบุญของมอญ จะท้ำบุญในงำน
ประเพณีต่ำง ๆ เช่น ท้ำบุญสงกรำนต์ วันออกพรรษำ รวมทังประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เช่น งำนแต่ง งำนศพ
ฯลฯ ในงำนประเพณีต่ำงๆ จะมีดนตรีและนำฏศิลป์เป็นส่วนประกอบที่ส้ำคัญ เช่นร้ำมอญ และ ปี่พำทย์มอญ
ชำวมอญพำกันอพยพเข้ำมำท้ำมำหำกินในประเทศไทยซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันออกของรัฐมอญ โดยเข้ำมำทำง
จังหวัดกำญจนบุรีและรำชบุรี ซึ่งเป็นพืนที่ชำยแดนที่ทุรกันดำรยำกต่อกำรติดต่อกับตัวจังหวัด และมีช่อง
ทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศไทยกับ พม่ำหลำยแห่งซึ่งท้ำให้ กำรเคลื่ อนย้ำยเข้ำออกเป็นไปได้โ ดยง่ำย กำร
ควบคุมดูแลจำกเจ้ำหน้ำที่ไม่ทั่วถึงด้วยมีอัตรำก้ำลังไม่เพียงพอ จึงท้ำให้มีผู้พลัดถิ่นสัญชำติพม่ำอพยพเข้ำมำอยู่
ประเทศไทยซึ่งเป็นกำรเข้ำเมืองที่ผิดกฎหมำยเป็นจ้ำนวนมำก (ดวงกมล สุคนธทรัพย์. ๒๕๒๔: ๒)
บ้ำนวังกะนีมีประชำกรประมำณ ๑,๐๐๐ กว่ำครัวเรือน ชำวมอญที่บ้ำนวังกะส่วนใหญ่ประมำณ ๙๐%อพยพมำ
จำกหมู่บ้ำนต่ำงๆ ในเมืองเย ในเมืองเมำะละแหม่ง ซึ่งตังอยู่ในรัฐมอญ ประเทศพม่ำ ชำวมอญที่บ้ำนวังกะอพยพ
มำจำกเมืองต่ำงๆ ได้แก่ เมืองเยเมืองสอบปึก เมืองมูเดิง เมืองเมำะล้ำเลิง เมืองจัสโดว เมืองจัสแมะรำว เมืองจัสมะ
กอยเมืองสะเทิม เมืองบีอะเรียงและเมืองอะปอง (นิสิตปริญญำเอกรุ่น ๓ สำขำวัฒนธรรมศำสตร์
กรุงเทพมหำนคร คุรุสภำ. ๒๕๕๐: ๑๒๐)
ชำวมอญบ้ำนวังกะได้อพยพเข้ำมำในเมืองไทยเป็นเวลำนำนกว่ำ ๕๐ ปี วัฒนธรรมบำงอย่ำงได้ถูกลืมเลือน
ไปบำงอย่ำงยังหลงเหลืออยู่และยังปฏิบัติกันอยู่เป็นประจ้ำและวัฒนธรรมบำงอย่ำงก็รับเอำวัฒนธรรมเพื่อนบ้ำน
เข้ำมำร่วมด้วย เช่นเดียวกับดนตรีบำงชนิดของไทยได้เข้ำไปร่วมกับวงปี่พำทย์มอญ แต่ก็ยังเรียกวงดนตรีมอญอย่ำง
เดิมโดยยึดเอำฆ้องมอญปี่มอญ เปิงมำงคอก ตะโพนมอญ ที่เป็นเครื่องดนตรีดังเดิมของมอญเป็นหลักในกำรบรรเลง
และยึดลักษณะท้ำนองเพลงที่เป็นส้ำเนียงมอญไว้ ซึ่งเป็นส้ำนวนที่เรียบง่ำยมีลักษณะ
ในทำงกล่อมอำรมณ์มำกกว่ำกระตุ้นอำรมณ์อีกทังเพลงมอญนันแท้จริงแล้วใช้บรรเลงได้ทุกโอกำสยกเว้นในสังคม
คนไทยทีใ่ ช้บรรเลงเฉพำะงำนศพเท่ำนันดนตรีมอญ เข้ำมำสู่เมืองไทยตังแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช และมี
อีกครำวที่คนมอญได้เข้ำมำในเมืองไทย กระจำยไปอำศัยตำมท้องที่ต่ำงๆ เช่น กำญจนบุรี ปทุมธำนี นนทบุรี และ
สมุทรปรำกำร วัฒนธรรมทำงดนตรีของมอญจึงแพร่หลำยเข้ำมำสู่ประเทศไทยหลำยครัง
เนื่องจำกมอญอพยพมำอยู่ในเมืองไทยนำนแล้ว วัฒนธรรมบำงอย่ำงได้สูญหำยไปบำงอย่ำงที่ยังหลงเหลือ
อยู่ ก็รั บเอำวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำมำร่ว มด้วยเช่นเดียวกันกับดนตรีบำงชนิดของไทย ได้เข้ำไป
บรรเลงร่วมกับวงปี่พำทย์มอญ เช่น ระนำดเอก ระนำดทุ้ม เป็นต้น แต่ ก็ยังเรียกวงดนตรีมอญอยู่อย่ำงเดิม โดยยึด
เอำฆ้องมอญ ปี่มอญ เปิงมำงคอก ตะโพนมอญที่เป็นเครื่องดนตรีดังเดิมของมอญ เป็นหลักในกำรบรรเลง โดยคง
ลักษณะของท้ำนองเพลงมีลักษณะส้ำเนียงเพลงมอญไว้
ประเพณีเกี่ยวกับงำนศพของมอญ มีรำยละเอียดปลีกย่อยต่ำงจำกคนไทยมำก กำรท้ำพิธีลักษณะใด
ขึนอยู่กับลักษณะกำรตำยของผู้นัน เช่น แก่ตำย ถือว่ำตำยดี และตำยด้วยอุบัติเหตุ ผูกคอตำย ถือว่ำตำยไม่ดี

นอกจำกนีต้องดูสถำนะของผู้ตำยด้วย เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ พระสงฆ์ หรือ ฆรำวำส หำกเป็นพระเถระผู้ใหญ่ กำรจัด
งำนก็จะยิ่งใหญ่ด้วย
ส่วนศพพระมอญ โดยหำกเป็นพระผู้ใหญ่จะจัดงำนอย่ำงยิ่งใหญ่มำก เพรำะถือว่ำได้บุญเป็นกำรส่งพระที่
มรณภำพขึนสวรรค์ ในพิธีจะสร้ำงเมรุลอยปรำสำท และโลงศพแบบมอญปลำยบำนก้นสอบ มีฝำครอบเป็นยอด
ปรำสำท ประดับประดำด้วยกระดำษสี ตัดฉลุอย่ำงวิจิตรบรรจง มีมหรสพสมโภชน์ ๗ วัน ๗ คืน ปี่พำทย์มอญ
ประโคม มอญร้ำ มอญร้องไห้ จุดดอกไม้ไฟ และจุดลูกหนู
วงปี่พำทย์มอญหงสำวดี ที่ชุมชนมอญ อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี ซึ่งต่ำงจำกดนตรีมอญทั่วไป
เพรำะมีส้ำนวนเพลงที่ตื่นเต้นสนุกสนำน เป็นวงดนตรีที่บรรเลงโดยกลุ่มชำวมอญที่อพยพมำจำกเมืองเยและเมือง
เมำะละแหม่ง สหภำพพม่ำ เข้ำมำอยู่ในประเทศไทยบริเวณบ้ำนวังกะหมู่ ๒ ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกำญจนบุ รี ซึ่งในอดีตยังไม่เป็ นที่รู้จักกันมำกนักในปัจจุบันเริ่มมีกำรเผยแพร่มำกขึนโดยภำครัฐและ
ภำคเอกชนให้(ณฤดล เผือกอ้ำไพ. ๒๕๕๖. ๕)
ในที่นีผู้วิจัยศึกษำ ลิ่ฮเติ่น ดนตรีในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง โดยเฉพำะดนตรีประกอบพิธีกรรมนัน เนื่องจำก
ชุมชนบ้ำนวังกะยังคงรักษำรูปแบบกำรบรรเลงของบทเพลงที่เป็นของเดิมไว้ เพลงเหล่ำนีเป็นเพลงที่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดมำจำกเมืองเย สหภำพเมียนมำร์ ครังก่อนที่จะอพยพมำที่ อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี และเพลง
เหล่ำนีเป็น เพลงที่ใช้ประกอบในพิธีงำนศพพระเท่ำนัน ตำมวิธีขันตอนของพิธีกรรมที่ยังคงรูปแบบไว้ค่อนข้ำง
สมบูรณ์
กำรศึกษำวิจัยในครังนีเป็นกำรหำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส้ำหรับกำรศึกษำในขันต่อไปซึ่งกำรศึกษำหำข้อมูล
วงปี่พำทย์มอญหงสำวดีนีเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งส้ำหรับผู้สนใจและต้องกำรศึกษำค้นคว้ำเพรำะนอกจำกจะได้ข้อมูล
ใหม่ๆแล้วยังเป็นกำรสืบสำนวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ที่เป็นชุมชนในภูมิภำคนีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยอย่ำง
ใกล้ชิดโดยอย่ำงยิ่งวัฒนธรรมทำงดนตรีไทยและดนตรีมอญเป็นกำรศึกษำกำรสืบทอดดนตรีจำกรุ่นสู่รุ่นส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด้ำรงอยู่สืบไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษำพิธีกรรม ควำมเชื่อ และองค์ประกอบทำงวัฒนธรรม อันประกอบด้วยบทบำทหน้ำที่ทำง
สังคมใน พิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง กรณีศึกษำงำนพระรำชทำนเพลิงศพ พระครูวิมลกำญจนคุณ ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังข
ละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
๒. เพื่อศึกษำรูปแบบของพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง กรณีศึกษำงำนพระรำชทำนเพลิงศพ พระครูวิมลกำญจนคุณ
ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
๓. เพื่อรวบรวมและเก็บบันทึกเพลงประกอบพิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง กรณีศึกษำงำนพระรำชทำนเพลิงศพ พระ
ครูวิมลกำญจนคุณ ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
กำรศึกษำวิจัยในครังนีเป็นกำรหำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส้ำหรับกำรศึกษำในขันต่อไปซึ่ง เพลงประกอบพิธี
ว่อน ไว่ะ ซ่ำง กรณีศึกษำงำนพระรำชทำนเพลิ งศพ พระครูวิมลกำญจนคุณ ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกำญจนบุรี นีเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งส้ำหรับผู้สนใจและต้องกำรศึกษำค้นคว้ำเพรำะนอกจำกจะได้ข้อมูล

ใหม่ๆแล้วยังเป็นกำรสืบสำนวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ที่เป็นชุมชนในภูมิภำคนีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยอย่ำง
ใกล้ ชิ ดโดยอย่ ำงยิ่ ง วัฒ นธรรมทำงไทยและมอญเป็ น กำรศึ กษำกำรสื บ ทอดจำกรุ่ นสู่ รุ่น ส่ ง เสริม และอนุรั ก ษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด้ำรงอยู่สืบไป
คำหลักในกำรวิจัย
เพลงประกอบพิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง เป็นพิธีกรรมที่มีรูปแบบเฉพำะของชุมชนมอญ ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดจำก
ชำวมอญที่มำจำก สหภำพพม่ำ ซึ่งมีบทบำททำงสังคม ในเรื่องรำวต่ำงๆ เช่น ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ศำสนำ
ควำมเชื่อ และวิถีชีวิตของชำวมอญ บ้ำนวังกะ ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนุบรี กำรศึกษำในครัง
นีจึงเป็ นกำรเผยแพร่ รวมทังเป็ นกำรอนุ รักษ์ ฟื้นฟู เพลงประกอบพิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง ให้เป็นองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับผู้สนใจศึก ษำมรดกทำงวัฒนธรรมในกลุ่มชำติพันธุ์มอญ ให้เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมอยู่คู่
กับสังคมไทยสืบไป
นิยำมศัพท์
พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง

หมำยถึง พิธีกรรมแห่ปรำสำท ในงำนพระรำชทำนเพลิงศพพระครูวิมลกำญจนคุณ
ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
พิธีกรรม ควำมเชื่อ
หมำยถึง พิธีกรรม ควำมเชื่อ ของชุมชนมอญ บ้ำนวังกะ ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกำญจนบุรี
องค์ประกอบทำงวัฒนธรรม หมำยถึง องค์ประกอบทำงวัฒนธรรมมอญ ของชุมชนมอญ บ้ำนวังกะ ต้ำบลหนองลู
อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย และนิยำมศัพท์
วัฒนธรรมดนตรีมอญชุมชนบ้ำนวังกะ
ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

ดนตรีมอญบ้ำนวังกะ

วัฒนธรรม

ดนตรี

บทเพลง

พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง

พิธีกรรม

องค์ประกอบของพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง

โอกำสในกำรแสดง

องค์ควำมรู้เกี่ยวกับเพลงประกอบพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง คุณค่ำทำง
พิธีกรรม

บทที่ ๒
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดนตรีชนกลุ่มน้อยนัน เนื่องจำกปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษำค้นคว้ำ และเขียนบทควำมเผยแพร่ในเอกสำร
วำรสำร และหนังสือต่ำงๆไว้พอสมควรแต่มีจ้ำนวนไม่มำกนัก เนือหำส่วนใหญ่มีกำรกล่ำวถึงองค์ประกอบต่ำงๆที่
เกี่ยวกับกำรศึกษำมำนุษยดุริยำงค์ในหลำยๆทัศนะ โดยเน้นในด้ำนกำรรวบรวมข้อมูลทำงด้ำนวัฒนธรรม กำรศึกษำ
ประวัติศำสตร์ชุมชน พิธีกรรมและควำมเชื่อ รวมทังทำงด้ำนดนตรี ในปัจจุบันมีผู้ให้ควำมสนใจศึกษำค้นคว้ำและ
วิจัยมำกขึน ข้อมูลต่ำงๆที่น้ำมำใช้ประกอบกำรวิจัยครังนี นับว่ำมีควำมส้ำคัญต่อกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยเป็นอย่ำงยิ่ง
แหล่งข้อมูลนีได้มำจำกเอกสำรงำนวิจัย เอกสำรทำงวิชำกำร ต้ำรำหนังสือต่ำงๆ
ในกำรวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้รับเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน้ำเสนอตำมหัวข้อต่อไปนี
๑. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำทำงด้ำนวัฒนธรรม
๒. เอกสำรเกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธ์
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับชำติพันธ์มอญ
๓. เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับดนตรีชำติพันธ์มอญ
๒. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำทำงด้ำนวัฒนธรรม
“วัฒนธรรม” ได้มีผู้ให้นิยำมและควำมหมำยของค้ำนีไว้มำกมำย แต่ควำมหมำยของค้ำว่ำ “วัฒนธรรม”
ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับพิธีร้ำร้ำเจ้ำของชำวมอญเกำะเกร็ดนัน ส่วนใหญ่จะเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
ดนตรี ภำษำ และควำมเข้มแข็งทำงวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ยกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมำเป็น
แนวทำงในกำรศึกษำวิจัย ดังนี
พระยำอนุมำนรำชธน (๒๕๑๕: ๒) ให้ควำมหมำยของค้ำว่ำ วัฒนธรรม ในฐำนะของนักมำนุษยวิทยำว่ำ
วัฒนธรรมหมำยถึง สิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึนโดยอำศัยกำรเรียนรู้จำกกัน และสืบต่อเนื่องเป็นควำมเจริญก้ำวหน้ำ ส่วน
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์(๒๕๒๗: ๑๓-๑๗) ได้กล่ำวถึงควำมหมำยของวัฒนธรรมไว้ว่ำ วัฒนธรรม คือ แนวทำงในกำร
แสดงออกของวิถีชีวิตทังปวงที่บุคคลของกลุ่มชนคิดขึนและกระท้ำขึนเป็นต้นแบบ แล้วคนส่วนใหญ่ของกลุ่มชน
ยอมรับสืบทอด จนกระทั่งสิ่งนันส่งผลต่อนิสัยของควำมคิดและกำรเชื่อถือของกำรกระท้ำของคนหมู่มำกแห่งกลุ่ม
ชนนัน
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (๒๕๒๕: ๒๑๐) ได้กล่ำวถึง วัฒนธรรมพืนบ้ำนไว้ในหนังสือ วัฒนธรรมพืนบ้ำน
ปฏิ บั ติ ภ ำคใต้ โดยกล่ ำ วถึ ง วั ฒ นธรรมพื นบ้ ำ นว่ ำ มี บ ทบำทและหน้ ำ ที่ น ำนำประกำรที่ ส้ ำ คั ญ คื อ ช่ ว ยผดุ ง
เสถียรภำพ และเป็นก้ำลังสนับสนุนกำรแผ่ขยำยของแบบอย่ำงกำรด้ำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่สังคมปกป้องรักษำมำตังแต่
อดีตท้ำให้เรำสำมำรถเข้ำใจ และหยังถึงควำมต้องกำรที่จ้ำเป็น รวมทังควำมมุ่งหมำยของสังคมนันๆตลอดจนสิ่งที่
กดดันให้เกิดปัญหำขัดขวำงกำรอยู่ดีกินดี โดย นิคม วงเวียน (๒๕๒๖: ๑๖๘) ได้กล่ำวถึงวัฒนธรรมส่วย (กุ่ย) ด้ำน

ควำมเชื่อในจังหวัดสุรินทร์โดยกล่ำวถึงควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ จังหวัดสุรินทร์ ควำมเชื่อและประเพณีของชำวส่วย
เช่น ควำมเชื่อที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ควำมเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม ควำมเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
ไสยศำสตร์ ควำมเชื่อที่เกี่ยวข้องกำรศึกษำอบรมในสั งคม ควำมเชื่อที่เกี่ยวข้องกับโชคลำงและปรำกฏกำร ณ์
ธรรมชำติผลจำกกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรแสดงออกของชำวส่วย โดยทั่วไปมีลักษณะเด่นๆ คือ รักสันโดษ มัก
น้อย นิยมใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุข โดยเฉพำะเน้นควำมสุขทำงจิตใจ ไม่เน้นวัตถุและมีควำมเชื่อในเรื่องผี เทวดำ
ปรำกฏอยู่ทั่วไป เชื่อทำงด้ำนไสยศำสตร์ โดยทำงประเทือง คล้ำ ยสุบรรณ์ (๒๕๓๑: ๒-๓) วัฒนธรรม หมำยถึง ทุก
สิ่งทุกอย่ำงที่เป็นผลผลิตของมนุษย์ในสังคม เป็นต้นว่ำ ควำมคิด ควำมรู้สึก ควำมประพฤติ กิริยำอำกำร ศิลปะ
ประเพณี กฏหมำย ประดิษฐ์ตระกรรมต่ำงๆ ที่สังคมยอมรับและปฏิบัติสืบต่อกันมำตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
วัฒนธรรมพืนบ้ำนมีลักษณะเป็นทังศำสตร์และศิลป์ เพรำะเป็นวิชำที่มีหลักเกณฑ์สำมำรถพิสูจน์ได้ขณะเดียวกันก็
เป็นศิลปะที่มีควำมงดงำม ไพเรำะ เช่น เพลงพืนบ้ำน เพลงกล่อมเด็ก นิยพรรณ วรรณศิริ (๒๕๔๐: ๔๗) ยังได้
กล่ำวถึงทฤษฎีเขตวัฒนธรรม (Culture Areas)และรูปแบบวัฒนธรรม (Pattern of Culture) ของ (Pattern of
Culture) ของ Calk Wissler(๑๙๒๑) ไว้ว่ำ เขำเป็นผู้สังเกตวัฒนธรรมของเอสกิโมและได้ท้ำกำรศึกษำวัฒนธรรม
ทั่วโลกและพบว่ำวัฒนธรรมทุกระบบ ทังวัฒนธรรมทำงวัตถุและทำงจิตใจนันมีใช้อยู่ในทุกสังคมของโลกเรียกว่ำ
ระบบวัฒนธรรมสำกล มีดังต่อไปนี
๑. ภำษำ ทุกสังคมต้องมีภำษำพูด และภำษำเขียน และทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับภำษำเช่น นิทำน นิยำย
และภำษำ ท่ำทำง เป็นต้น
๒. วัฒนธรรมประเภทรูปธรรม (Materiel Culture) ที่เกี่ยวกับกำรกินอำหำร ที่อยู่อำศัยสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเดินทำงขนส่ง เสือผ้ำ ภำชนะของใช้ เครือ่ งไม้เครื่อง มือ อำวุธ ยุทโธปกรณ์อำชีพ กำรอุตสำหกรรม ฯลฯ
๓. ศิลปะ ได้แก่ทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับงำนศิลปะ เช่น กำรแกะสลัก ปั้นรูป วำดรูป(สีน้ำ,น้ำมัน) วำด
เขียน ดนตรี ขับร้อง ฟ้อนร้ำ กำรละเล่นพืนบ้ำน กำรละคร และอื่นๆ
๔. ระบบและรูปแบบของศำสนำ ได้แก่ พิธีกรรมทำงศำสนำพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมขลัง และ
ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ กำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บ เชือโรค พิธีกรรมที่เกี่ยวกับกำรเกิด และตำย
๕. ระบบครอบครัว กำรแต่งกำย เครือญำติ และระบบทำงสังคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องแบ่งออกได้เป็นกำร
แต่งงำน ครอบครัว กำรนับญำติ กำรสืบทอดตระกูล และกำรใช้ศัพท์เรียกเครือญำติ
๖. ระบบเศรษฐกิจและทรัพย์สิน แบ่งออกได้เป็น ทรัพย์สินส่วนรวมและทรัพย์สินส่วนตัวทังที่เป็น
สังหำริมทรัพย์ และอสังหำริมทรัพย์ กฎเกณฑ์และกฎหมำย ตลอดจนมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนและกำรค้ำ ระบบ
เงินตรำ กำรผลิต กำรจ้ำแนก แจกจ่ำย และกำรบริโภคสินค้ำ
๗. ระบบกำรปกครองและรัฐบำล อันได้แก่ ระบบกำรเมือง ระบบนิติบัญญัติระบบตุลำกำร และระบบ
ควบคุมสังคม (Social Control) อื่นๆทุกประเภท

๘. กำรศึกสงครำมทังสงครำมระหว่ำงคนต่ำงสังคม และสงครำมที่เกิดในหมู่เครือญำติ (Feude) หรือ
สงครำมในระหว่ำงคนในสังคมเดียวกัน
๙. กีฬำ และกำรละเล่น (Sports and Games) กำรออกก้ำลังกำย และนันทนำกำรที่เกี่ยวกับกำรนี
๑๐. ระบบควำมรู้ กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และนิทำนปรัมปรำ (Mythology) ซึ่งให้ควำมรู้
แก่คนในสังคมทำงอ้อมสิ่งต่ำงๆที่ประกอบกันเป็นวัฒนธรรมคือสิ่งที่ท้ำให้ ชุมชนมีคุณค่ำ และมีเอกลักษณ์ที่
ต่ำงๆกันไป แต่หำกไร้ซึ่งกำรสืบทอดแล้ว วัฒนธรรมบำงอย่ำงที่ดีงำมก็อำจสูญหำยได้ ดังนันกำรที่จะรักษำ
วัฒนธรรมให้คงอยู่หรือสำมำรถพัฒนำต่อไปได้นันจึ งต้องอำศัยควำมเข้มแข็งของชุมชน ยศ สันตสมบัติ (๒๕๔๐:
๑๙๙-๒๐๐)ได้กล่ำวถึงมนุษย์กับวัฒนธรรมว่ำศำสนำเป็นประสบกำรณ์ยำกแก่กำรท้ำควำมเข้ำใจและอธิบำยได้
ตังแต่รุ่งอรุณแห่งประวัติศำสตร์ มนุษย์ได้ท้ำกำรประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ บวงสรวงเทพยำดำฟ้ำดิน สร้ำงเทพป
รมณัม ไสยศำสตร์ ควำมเชื่อเกี่ยวกับภูตผีปีศำจ วิญญำณและพระผู้เป็นเจ้ำ ศำสนำมีควำมสัมพันธ์อย่ำงแนบแน่น
กับควำมเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอ้ำนำจเหนือธรรมชำติ ศำสนำโยนงใยกับสถำบันทำงสังคม เศรษฐกิจและกำรเมือง
ควำมเชื่อทำงศำสนำมีอิทธิพลแทรกซึมเข้ำสู่ปริมณฑลของสังคมวัฒนธรรม และประสบกำรณ์ชีวิตของมนุษย์
ศำสนำต่ำงๆ ของมนุษย์มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทังในด้ำนของรูปแบบ เช่น กำรจัดองค์กรและพิธีกรรม และใน
ด้ำนของเนือหำและควำมเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทังควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่ำนัน บำง
ศำสนำมีควำมเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้ำหลำยองค์ บำงศำสนำมีควำมเชื่อเทพเจ้ำองค์เดียว บำงศำสนำไม่มีเลย บำง
ศำสนำมีควำมเชื่อในเรื่องผีวิญญำณ ขอบเขตของอ้ำนำจของเทพเจ้ำและจิตวิญญำณศักดิ์สิทธิ์ทังหลำยก็มีควำม
แตกต่ำงกันไป เทพเจ้ำในศำสนำบำงองค์เป็นผู้สร้ำงและผู้ท้ำลำยล้ำงมนุษย์ บำงศำสนำแบ่งแยกงำนและอ้ำนำจ
หน้ำที่ให้เทพเจ้ำแต่ละองค์ ลดหลั่นกันออกไป เทพเจ้ำหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบำงศำสนำไม่ได้เข้ำมำยุ่งเกี่ยวกับกิจกำร
ต่ำงๆของมนุษย์ โ ดยตรง ด้ว ยกำรให้ คุณหรือโทษในกิจกรรมและวิถีชีวิตประจ้ำวันของมนุษย์ ในศำสนำที่สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์เข้ำมำยุ่งเกี่ยวกับชีวิตมนุ ษย์โดยตรง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงมีลักษณะควำมเกรง
ขำมและควำมหวำดกลัว ก่อให้เกิดพิธีกรรมเซ่นสรวงบูชำเพื่อควำมเอำใจ และต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธ์เหล่ำนัน
ศำสนำตำมทัศนะทำงมำนุ ษยวิทยำ จึงบ่งบอกนัยถึงกำรขยำยควำมทำงสัมพันธ์ทำงสังคมของมนุษย์ ออกไปสู่
ควำมสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีอ้ำนำจเหนือมนุษย์ธรรมชำติ สอดคล้องกับ สุเอ็ด คชเสนี (๒๕๒๔: ๑๑) ที่ให้
ขอบข่ำยของวัฒนธรรมว่ำ วัฒนธรรมเป็นผลรวมของลักษณะอันเด่นชัดในทำงจิตใจ วัตถุ ปัญญำ และอำรมณ์ ซึ่ง
เป็นคุณสมบัติของสังคมหนึ่งวัฒนธรรมมิใช่ครอบคลุม เฉพำะศิลปะและวรรณคดีเท่ำนัน แต่คลุมถึงวิถีกำรด้ำเนิน
ชีวิตสิทธิพืนฐำนของมนุษย์ ค่ำนิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และควำมเชื่อของมนุษย์ด้วย
วิถีแห่งกำรด้ำรงชีวิต (Way of life) ของมนุษย์ในแต่ละสังคมนันเป็นสิ่งที่ได้มำเนื่องจำกกำรอยู่ร่วมในสังคม
สำมำรถถ่ำยทอดให้กันและกันได้ โดยกำรใช้เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ เช่น ภำษำพูด ภำษำเขียน หรือกำรแสดง
กิริยำต่ำงๆ อันเป็นที่เข้ำใจกันจึงจัดได้ว่ำสิ่งเหล่ำนีเป็นวัฒนธรรมอย่ำงหนึ่ง

ประเวศ วะสี (๒๕๓๗: ๑๓-๒๒) ได้อธิบำยถึงวัฒนธรรมและสรุปคุณลักษณะของวัฒนธรรมที่เข้มแข็งว่ำ
เป็น รำกฐำนของสังคมแต่ละสังคม สำมำรถเป็นเครื่องมือที่ท้ำให้สั งคมเกิดควำมเข้มแข็งสรุปคุณลั กษณะของ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งออกเป็น ๘ ประกำร
๑. มีความหลากหลายกระจายอานาจ จึงส่งเสริมการเมืองระบอบประชาธิปไตย
๒. กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
๓. ส่งเสริมศักดิ์ศรีของชุมชนท้องถิ่น
๔. มีความเป็นบูรณาการ
๕. สร้างความประสานสอดคล้อง (harmony) และความสมดุลยั่งยืน
๖. มีการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณอันลึกซึ่ง
๗. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม
๘. เป็นการผดุงศีลธรรมของสังคม
กำญจนำ อินทรสุนำนนท์ (๒๕๔๓:๔๓) ได้กล่ำวถึงควำมเข้มแข็งทำงวัฒนธรรมไว้ในบทควำมเรื่อง : ภูมิ
ลักษณ์ประชำชนและวัฒนธรรม ว่ำชุมชนที่อยู่ร่วมกันแต่ละชุมชนมีจุดหมำยในชีวิตที่แตกต่ำงกัน แต่คนในชุมชน
จะต้องมีอุดมกำรณ์ร่วมกันซึ่งน่ำจะเป็นรำกแก้วของชุมชนท้ำให้เกิดทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎีรำกแก้วทำงวัฒนธรรม
ได้แก่
๑. อยู่อย่างไทย
๒. ใฝ่ใจศึกษา
๓. เสาะหาความรู้
๔. เข้าสู่ค่านิยม
๕. สร้างอุดมการณ์
๖. ประสานวัฒนธรรม
๗. จดจาประเพณี
๘. ของดีศาสนา
เอกสำรและงำนวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ผู้ วิจัยได้ยกมำอ้ำงอิง ท้ำให้ เห็ นถึงควำมส้ ำคัญของ
วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมมนุษย์ตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กำรสืบทอดวัฒนธรรมบำงอย่ำงอันเป็นสิ่งที่ช่วยสร้ำงรำยได้
ให้ กับ ครอบครั ว และกำรใช้ด นตรี เป็ น สื่ อกลำงระหว่ ำงมนุ ษย์กั บสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์จ นท้ำให้ เกิ ดควำมเข้ มแข็ งทำง
วัฒนธรรมขึนในชุมชน เช่นเดียวกับวัฒนธรรมของชำวมอญบ้ำนวังกะที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดพิธีร้ำ ว่อน ไว่ะ ซ่ำง
โดยใช้ ปี่ พำทย์ ม อญบ้ ำ นวั ง กะเป็ น สื่ อ กลำงในกำรประกอบพิ ธี เป็ นกำรแสดงให้ เ ห็ น คุณ ค่ ำ ของดนตรี ที่ มี ต่ อ
วัฒนธรรม
เอกสำรเกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธ์
กลุ่มชำติพันธุ์เป็นเรื่องวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมย่อยหรือวัฒนธรรมรอง กุล่มชำติพันธุ์
หมำยถึง กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมย่อยร่วมกัน คือมีค่ำนิยม ควำมคิด อุดมกำรณ์ พิธีกรรมทำงศำสนำระบบสัญลักษณ์
และวัฒนธรรมด้ำนอื่นๆ ร่วมกัน กลุ่มชำติพันธุ์จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่ำงไปจำกวัฒนธรรมใหม่ๆ

เมื่อกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ ได้อพยพอำศัยในสังคมใหม่ มีจิตส้ำนึกในอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมสูง แต่เมื่อ
เวลำเปลี่ ยนไปกลุ่ มชำติพันธุ์เหล่ ำนี อำจมีกำรผสมผสำนกับวัฒนธรรมหลั กเพื่อให้ถูกยอมรับจำกสังคม ท้ำให้
สูญเสียอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมเดิมของตน ในอเมริกำนักวิชำกำรพยำยำมอธิบำยกระบวนกำรบูรณำกำร ของกลุ่ม
ชำติพันธุ์ต่ำงๆ ปรำกฏว่ำมีแนวคิดอยู่ ๒ ระบบ คือ รูปแบบแรกเรียกว่ำ The Melting Pot หมำยถึงกลุ่มชำติพันธุ์
นันๆ จะสูญเสียอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของตนไปในที่สุด เมื่อเวลำผ่ำนไปและจะผสมผสำนเข้ำกับวัฒนธรรมใหญ่
(Hess, Markson; & Sten. ๑๙๘๘) ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่ำ Cultural Pluralism (พหุทำงวัฒนธรรม)
หมำยถึงกำรยอมรับควำมแตกต่ำงๆ ทำงวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ ในสังคมนันๆโดยแต่ละกลุ่มจะพยำยำม
รักษำอัตลักษณ์ตนไว้และมีควำมรู้สึกภำคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน และเพิ่มควำมตระหนักถึงควำมเป็ นกลุ่มชำติ
พันธุ์เดียวกันมำกยิ่งขึน(งำมพิศ สัตย์สงวน. ๒๕๔๕: ๓๔)
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวิวัฒนำกำรมำจำกพืนฐำนควำมแตกต่ำงทำงเชือชำติและวัฒนธรรมท้ำให้มีกลุ่ม
ชำติพันธ์กระจำยอยู่ทั่วประเทศไทย
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ (๒๕๑๘:๖) กล่ำวถึงลักษณะเผ่ำพันธุ์ของชำวเขำ
ก. ชนชำติที่อพยพจำกทิศใต้ไปสู่ภูมิภำคทำงภำคเหนือ ชนพวกนีเรียกว่ำพวกเอเชียตะวันออก
หรือเรียกเป็นค้ำเฉพำะในวิชำชำติพันธ์วิทยำว่ำ “Austro-Asiatic” ตัวอย่ำงของชนชำตินีได้แก่พวกที่มีเชือสำย
เดียวกันกับเผ่ำว้ำ (Wa) ซึ่งตกค้ำงอยู่ในภำคเหนือ ขณะนี สำขำพวกว้ำซึ่งอำศัยในภำคเหนือของประเทศไทยได้แก่
ละว้ำ ขมุ ข่ำฮ่อ ถิ่นและผีตองเหลือง
ข. ชนชำติที่อพยพจำกทิศเหนือไปสู่ภูมิภำคทำงใต้ ชนชำติเหล่ำนีได้แก่พวกจีนธิเบต (SinoTibetan) ได้อพยพจำกเหนือลงใต้ของชนชำติไทยแต่มำระดับสูงกว่ำ ในขณะที่ชนชำติไทยอพยพเข้ำมำอำศัยอยู่
อำศัยในที่รำบลุ่ม ชนพวกนีได้อพยพตำมเส้นทำงอันคดเคียวซึ่งท้ำให้กำรเคลื่อนย้ำยเป็นไปโดยล่ำช้ำ และได้เข้ำมำ
อำศัยอยู่ในภำคเหนือของประเทศไทย ประมำณ ๑๐๐ ปีมำนีเอง
ควำมหมำยของชำติพันธุ์
ค้ำว่ำ "ชำติพันธุ์" และ "ชำติพันธุ์วิทยำ" เป็นค้ำใหม่ในภำษำไทยกำรท้ำควำมเข้ำใจเรื่องชำติพันธุ์จ้ำเป็น
จะต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับเรื่องเชือชำติและสัญชำติ อำจเปรียบเทียบเชือชำติ สัญชำติ และชำติพันธุ์ได้ดังนี
เชือชำติ (race) คือ ลักษณะทำงชีวภำพของคน ซึ่งเห็นได้อย่ำงชัดเจนจำกลักษณะรูปพรรณ สีผิว เส้น
ผม และตำ กำรแบ่งกลุ่ม เชือชำติ (racial group) มักแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ นิกรอยด์ (Negroid) มองโกลอยด์
(Mongoloid) และคอเคซอยด์ (Caucasoid) ในตอนหลังได้เพิ่มออสตรำลอยด์ (Australoid)
โพลินีเชียน (Polynesian) ฯลฯ อีกด้วย
กำรแบ่งแยกกลุ่มคนตำมลักษณะทำงชีวภำพนี มีควำมส้ำคัญในสังคมที่สมำชิกในสังคมมำจำกบรรพ
บุรุษที่ต่ำงกัน และมีสีผิวและรูปพรรณสัณฐำนที่ต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัด เช่น ควำมแตกต่ำงระหว่ำงคนผิวขำวกับคน
ผิวด้ำ ในสังคมที่มีกลุ่มคนที่มีลักษณะทำงชีวภำพต่ำงกันและประวัติควำมเป็นมำตลอดจนบทบำทในสังคมต่ำงกัน
ควำมแตกต่ำงทำงชีวภำพอำจเป็นปัจจัยที่ท้ำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันได้ แต่ในบำงสังคม เช่น สังคมไทย ควำม
แตกต่ำงทำงชีวภำพไม่มีควำมหมำยเท่ำใดนัก
สัญชำติ (nationality) คือ กำรเป็นสมำชิกของประเทศใดประเทศหนึ่งตำมกฎหมำย โดยที่ลักษณะทำง
ชีวภำพและวัฒนธรรมอำจแตกต่ำงกันได้ กำรเป็นสมำชิกของประเทศย่อมหมำยถึงกำรเป็นประชำชนของประเทศ

นัน ผู้ที่อพยพมำจำกที่อื่นเพื่อมำตังถิ่นฐำนสำมำรถโอนสัญชำติมำได้ ผู้ที่เปลี่ยนสัญชำติ คือ ผู้ที่เปลี่ยนฐำนะจำก
กำรเป็นประชำชนของประเทศหนึ่งมำเป็นประชำชนของอีกประเทศหนึ่ง
ชำติพันธุ์ (ethnicity หรือ ethnos) คือ กำรมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภำษำพูดเดียวกัน
และเชื่อว่ำสืบเชือสำยมำจำกบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน เช่น ไทย พม่ำ กะเหรี่ยง จีนลำว เป็นต้น
กลุ่มชำติพันธุ์หรือกลุ่มวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นคือ เป็นกลุ่มคนที่สื บทอดมำจำกบรรพบุรุษเดียวกัน
บรรพบุรุษในที่นีหมำยถึงบรรพบุรุษทำงสำยเลือด ซึ่งมีลักษณะทำงชีวภำพและรูปพรรณ (เชือชำติ) เหมือนกัน
รวมทังบรรพบุรุษทำงวัฒนธรรมด้วย ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชำติพันธุ์เดียวกันจะมีควำมรู้สึกผูกพันทำงสำยเลือด และทำง
วัฒ นธรรมพร้ อมๆ กัน ไปเป็น ควำมรู้ สึ กผู กพันที่ช่ว ยเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ของบุคคลและของชำติพันธุ์ และใน
ขณะเดียวกันก็สำมำรถเร้ำอำรมณ์ควำมรู้สึกให้เกิดควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ถ้ำผู้ที่อยู่ใน
กลุ่มชำติพันธุ์นับถือศำสนำเดียวกันควำมรู้สึกผูกพันนีอำจเรียกว่ำ "ส้ำนึก" ทำงชำติพันธุ์ หรือชำติลักษณ์ (Ethnic
identity)
เอกสำรเกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธุ์มอญ
เฉลิมศักดิ์ บุญมำน้ำ (๒๕๒๘: ๒๘) ได้กล่ำวถึงเรื่องรำวของชำวมอญได้อพยพเข้ำมำอยู่ในประเทศไทย
ตังแต่รัชสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ซึ่งในครังนันมอญเริ่มเข้ำเป็นระยะๆโดยจัดให้อยู่ บริเวณพืนที่จังหวัด
ปทุมธำนีบ้ำง ปำกเกร็ดบ้ำง เมื่อสมัยกรุงธนบุรีมอญได้อพยพเข้ำมำทำงด่ำนเจดีย์สำมองค์ พระเจ้ำกรุงธนบุรีจึงได้
จัดให้ทำงปำกลัด พระประแดง ฝั่งธนบุรีซึ่งในแต่ละครังที่เข้ำมำพระมหำกษัตริย์ของไทยจะรับเอำผู้อพยพของชำว
มอญไว้ทุกครังโดยแบ่งให้อยู่ตำมสถำนที่ต่ำงๆตำมที่มีชำวมอญอำศัยอยู่ในปัจจุบัน ในเรื่องกำรอพยพชำวมอญเข้ำ
มำในเมืองไทยนันในหนังสืออนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพพระครูปทุมธรรมโชติ (๒๕๔๐: ๔๑) ยังได้กล่ำวถึง
กำรอพยพของชำวมอญที่มำอยู่ในเมืองไทยว่ำ “ชำวมอญได้มีกำรสู้รบ
กับพม่ำอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งแต่ละครังจะมีกำรอพยพหลบหนีไม่เว้นแต่ละครัง โดยมำกจะหนีมำพึ่งพระบรมโพธิ
สมภำรพระมหำกษัตริย์ไทย โดยได้มีกำรอพยพครังใหญ่ได้ ๙ ครัง เริ่มตังแต่ พ.ศ. ๒๑๐๘ สมัยสมเด็จพระธรรม
รำชำและครังสุดท้ำยสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวซึ่งในครังนีชำวมอญได้อพยพมำตังถิ่นฐำนอยู่ที่ต้ำบลหลุม
ช้ำง แขวงเมืองกำญจนบุรี สมเด็จพระนั่งเกล้ำฯ จึงได้โปรดเกล้ำให้เจ้ำพระยำธรรมรำชำรำมัญไปตังบ้ำนเรือนอยู่
ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำนอกก้ำแพงพระนครตรงหน้ำวัดชนะสงครำม ส่วนครอบครัวมอญให้ไปตังบ้ำนเรือนอยู่ที่นคร
เขื่อนขันธ์ หรือพระประแดงในปัจจุบันในกำรเข้ำมำแต่ละครังชำวมอญจะน้ำเอำ
วัฒนธรรมประเพณีต่ำงๆ เข้ำมำด้วยเช่นกัน เช่น ประเพณีกำรเล่นสะบ้ำ มอญซ่อนผ้ำกำรร้ำ ผีฯลฯ ในกำรดนตรี
นำฏศิลป์ก็เช่นเดียวกัน ได้ถูกถ่ำยทอดให้คนไทยได้รู้จักและสืบทอดจำกชำวมอญไว้มำกมำยในสำรำนุกรมพม่ำ
(๒๕๐๙: ๖๘) ได้กล่ำวถึงจำรึกมอญในที่ต่ำงๆ ซึ่งเป็นที่มำเกี่ยวกับอักษรดังนี
จำรึกมอญ ในประเทศไทย
ในบริเวณภำคตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งที่เคยได้รับอำรยธรรมจำกประเทศ
อินเดียมำแต่โบรำณกำล แม้ว่ำจะมีหลักฐำนทำงเอกสำรรับรองอยู่ในระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ ๑๑ เป็นต้นมำก็ตำม

ถ้ำพิจำรณำตำมสภำพทำงภูมิศำสตร์สำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำอำรยธรรมอินเดียน่ำจะได้เข้ำมำสู่พืนที่แถบนีได้
รวดเร็วและลึกซึงยิ่งกว่ำบริเวณส่วนอื่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทังนีเพรำะเป็นดินแดนที่อยู่ใกล้กว่ำ และมี
พืนที่ติดต่อกับชำยฝั่งทะเล ซึ่งสำมำรถเดินทำงผ่ำนเข้ำมำได้ถึงสองทำง คือ ทำงทะเล และทำงบก แต่เนื่องจำก
หลั กฐำนทำงด้ำนโบรำณคดีและจำรึกมีจ้ำนวนน้อยและไม่แพร่ห ลำยดังนันเรื่อ งรำวของอำณำจักรโบรำณใน
ภูมิภำคดังกล่ำวจึงยังมีกำรศึกษำค้นคว้ำในวงจ้ำกัดจำกหลักฐำนที่มีอยู่ทรำบแต่เพียงคร่ำวๆ ว่ำ ในระหว่ำงพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๑ ชนชำติปยู (Pyu) ตังอำณำจักรอยู่ ณ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี ซึ่งเป็นที่ตังของเมืองแปรในปัจจุบัน มีชน
ชำติพม่ำตังอำณำจักรอยู่ทำงตอนเหนือ และ ชนชำติมอญ ตังอำณำจักรอยู่ทำงตอนใต้ ชำวปยู นับถือ
พระพุทธศำสนำนิกำยเถรวำท จำกหลักฐำนจำรึกแผ่นทองค้ำที่พบ ณ เมืองมวงคุณ (Maungun) จำรึกด้วย
รูปอักษรปัลลวะภำษำบำลี จำรึกดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศำสนำเป็นส่วนใหญ่ เช่น จำรึก เย ธมมำ ฯ จำรึกอิ
ติปิโส ฯ เป็นต้น นอกจำกนันยังได้พบจำรึกที่ใช้ภำษำสันสกฤตอีกด้วย
จำรึกวัดโพธิ์ร้ำง จังหวัดนครปฐม
อำณำจักรของชนชำติปยู ที่กล่ำวถึงข้ำงต้น ก็คืออำณำจักรศรีเกษตร ซึ่งในจดหมำยของภิกษุจีนชื่อ อี
จิง บันทึกไว้ว่ำ อำณำจักรศรีเกษตรนี อยู่ทำงทิศตะวันตกของอำณำจักรทวำรวดี จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีได้
พบว่ำ โบรำณสถำน ณ บริเวณโมซำใกล้กับเมืองแปรนันปัจจุบันมีแนวก้ำแพงอิฐก่อเป็นรูปวงกลมล้อมรอบ
พระพุทธรูปที่ได้พบ ณ ที่นันมีพุทธลักษณะแบบเดียวกับศิลปอินเดีย สมัยหลังคุปตะ อำณำจักรปยูเจริญรุ่งเรืองอยู่
ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ก็เริ่มเสื่อมอ้ำนำจลงพร้อม ๆ กับควำมเจริญของอำณำจักรน่ำนเจ้ำ ซึ่งได้แผ่อำณำเขต
เข้ำมำสู่บริเวณตอนเหนือของลุ่มแม่น้ำอิระวดี และเป็นช่วงเวลำที่อำณำจักรปยูมีโอกำสติดต่อโดยตรงกับประเทศ
จีน
จำรึกฐำนพระพุทธรูปวัดป่ำข่อย จังหวัดลพบุรี
ในตอนปลำยพุทธศตวรรษที่ ๑๔ นันเอง ชนชำติปยูได้อพยพย้ำยถิ่นพ้ำนักไปอยู่ในสถำนที่ต่ำงๆ แต่ไม่มี
หลักฐำนบ่งบอกถึงสำเหตุแห่งกำรเคลื่อนย้ำยนัน คงทรำบเพียงว่ำอำณำจักรน่ำนเจ้ำได้อพยพชำวปยูจ้ำนวน
๓,๐๐๐ คน ไปที่เมืองจำตุง (Chatung) ได้แก่เมืองยูนำนฟู หรือ คุนมิง ในปัจจุบัน และชำวปยูบำงพวกได้
เคลื่อนย้ำยไปอยู่ในพุกำมบริเวณรัฐฉำนปัจจุบัน และในระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ ๑๔ นันเอง พม่ำได้เริ่มต้นมี
ควำมสัมพันธ์กับมอญพร้อมทังรับเอำอำรยธรรมควำมเจริญต่ำงของมอญไว้ด้วย รวมถึงกำรยอมรับนับถือพุทธ
ศำสนำและกำรใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องรำวต่ำงๆ ซึ่งมอญได้รับถ่ำยทอดมำจำกอินเดียอีกต่อหนึ่งขณะที่อำณำจักรป
ยูเสื่อมอ้ำนำจลง และเคลื่อนย้ำยถิ่นไปนันอำณำจักรมอญซึ่งอยู่ทำงตอนใต้ก็ได้ขยำยอำณำเขตออกไปทำงทิศ
ตะวันตก มีศูนย์กลำงของอำณำจักรอยู่ที่เมืองพะโค หรือหงสำวดี อำณำเขตของมอญ ในระหว่ำงพุทธศตวรรษที่
๑๔ นี จึงน่ำจะครอบคลุมไปถึงบริเวณตลอดจนชำยฝั่งทะเลของอ่ำวเมำะตะมะ และทะเลอันดำมัน คือ บริเวณ
ภำคตะวันตกและภำคใต้ของประเทศไทยปัจจุบันศูนย์กลำงแห่งควำมเจริญรุ่งเรืองของอำรยธรรมมอญ ในระหว่ำง
พุทธศตวรรษที่ ๑๑ถึงก่อนกำรสร้ำงเมืองพะโคในพุทธศตวรรษที่ ๑๔ นัน ไม่ได้อยู่ในบริเวณตอนใต้ของ
อำณำจักรปยูและพม่ำ หลักฐำนที่ได้ในกำรขุดค้นทำงโบรำณคดีบริเวณภำคกลำงของประเทศไทยปัจจุบันแถบ

จังหวัดรำชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี และนครสวรรค์ เป็นต้น ท้ำให้ทรำบได้อย่ำงแน่ชัดว่ำ บริเวณดังกล่ำว
เคยเป็นที่ตังของอำณำจักรทวำรวดี มีศูนย์กลำงอยู่ที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในทำงศิลปะก้ำหนดระยะเวลำ
ของศิลปะสมัยทวำรวดีให้อยู่ในระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๖ ศิลปะทวำรวดีนัน แผ่ขยำยอิทธิพลออกไป
อย่ำงกว้ำงขวำงเกือบทุกภูมิภำคของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หลักฐำนดังกล่ำวมีกระจัดกระจำยอยู่ในบริเวณลุ่ม
แม่น้ำบำงปะกง แม่น้ำมูลแม่น้ำป่ำสัก แม่น้ำท่ำจีน แม่น้ำเจ้ำพระยำ รวมทังแม่น้ำปิง วัง ยม และน่ำน ซึ่งเป็นต้น
ก้ำเนิดของแม่น้ำเจ้ำพระยำ แม่น้ำแม่กลองและเรื่อยไปทำงทิศใต้ตลอดแหลมมลำยู
จำรึกวัดมหำธำตุ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เนื่องจำกได้พบจำรึก ภำษำมอญโบรำณในภูมิภำคต่ำงๆของอำณำจักรทวำรวดีดังนันจึงเชื่อได้ว่ำใน
อำณำจักรทวำรวดีนันมีกลุ่มชนที่ใช้ภำษำมอญกระจัดกระจำยอยู่ทั่วไปควำมสัมพันธ์ของชนชำติมอญในอำณำจักร
ทวำรวดีกับชนชำติมอญที่ตังหลักแหล่งอยู่ในบริเวณตอนใต้ของอำณำจักรปยู ในระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๔
นัน น่ำจะมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นกลุ่มชนที่มีเชือชำติเดียวกันเท่ำนัน และต่ำงแยกกำรปกครองตนเองเป็นกลุ่ม
เมืองใหญ่น้อยแต่มีควำมสัมพันธ์ต่อกันภำยใต้อำรยธรรม ควำมเชื่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมรวม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และที่ส้ ำคัญที่ สุ ดคืออำรยธรรมที่ ได้รับอิ ทธิพลจำกประเทศอินเดี ยโดยเฉพำะอำรยธรรมทำงด้ำ น
ตัวอักษร ปรำกฏหลักฐำนในจำรึกที่ใช้รูปอักษร ซึ่งได้รับอิทธิพลมำจำกรูปอักษรที่ใช้อยู่ในสมัยรำชวงศ์ปัลลวะ
ประเทศอินเดียระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ ๑๐ - ๑๑จำรึกดังกล่ำวบันทึกไว้ด้วยรูปอักษรปัลลวะ ภำษำมอญโบรำณ
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ได้แก่ จำรึกวัดพระมหำธำตุ จังหวัดนครศรีธรรมรำช จำรึกวัดโพธิ์ร้ำง จังหวัดนครปฐม จำรึก
ฐำนพระพุทธรูปยืนวัดข่อย จังหวัดลพบุรีจำรึกถ้ำพระนำรำยณ์ จังหวัดสระบุรี จำรึกเมืองบึงคอกช้ำง จังหวัด
อุทัยธำนี
ในระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ ๑๔ -๑๕ ก็ได้พบจำรึกใช้รูปอักษรหลังปัลลวะ ภำษำมอญโบรำณ ได้แก่
จำรึกเสำแปดเหลี่ยม จังหวัดลพบุรี จำรึกใบเสมำวัดโนนศิลำ จังหวัดขอนแก่นจำรึกพระพิมพ์ดินเผำนำดูน จังหวัด
มหำสำรคำม จำรึกพระพิมพ์ดินเผำเมืองฟ้ำแดด จำรึกวัดโพธิ์ชัยเสมำรำม จังหวัดกำฬสินธุ์ จำรึกสถูปดินเผำเมือง
ทัพชุมพล จังหวัดนครสวรรค์ในบริเวณที่พบจำรึกภำษำมอญโบรำณ ดังที่กล่ำวข้ำงต้นนัน ยังได้พบจำรึกภำษำเขมร
บำลี และสันสกฤต ปะปนกันไป หลักฐำนดังกล่ำวนีแสดงให้เห็นว่ำ ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔ นันชนชำติมอญ
เป็นกลุ่มชนใหญ่ที่นับถือพระพุทธศำสนำ มีกำรด้ำรงชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
แม้จะอยู่ร่วมกันกับชนชำติอื่น มีชนชำติที่ใช้ภำษำเขมรเป็นต้น ซึ่งนับถือศำสนำและลัทธิควำมเชื่อถือที่แตกต่ำงกัน
ออกไปก็ตำม ควำมเป็นอยู่ของอดีตชนในยุคนัน จึงน่ำจะอยู่กันเป็นกลุ่มสังคมย่อยกระจัดกระจำยอยู่ทั่วไปในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทังนีจะเห็นได้จำกกำรใช้รูปอักษรปัลลวะจำรึกเรื่องรำวต่ำงๆ ไว้เป็นภำษำมอญ ทังที่ในช่วง
ระยะเวลำนัน เป็นระยะเวลำเริ่มแรกที่อิทธิพลของรูปอักษรปัลลวะเพิ่งจะได้เข้ำมำสู่ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้

จำรึกหลังพระพิมพ์ดินเผำนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม
นับตังแต่ปลำยพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เป็นต้นมำ จนมำถึงปลำยพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ติดต่อถึงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๗ กลุ่ม มอญแถบลุ่มแม่น้ำสะโตง ทำงตอนเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือมอญที่อยู่ตอนใต้
ของอำณำจักรปยูนัน ได้เคลื่อนย้ำยไปทำงทิศตะวันตก และสร้ำงเมืองใหม่ขึนที่เมืองพะโค หรือ
หงสำวดี เป็นศูนย์กลำงของอำณำจักร ช่วงระยะเวลำที่กล่ำวถึงนีอำณำจักรมอญ แห่งนีได้มีควำมสัมพันธ์กับ
อำณำจักรพม่ำมำกขึนส่วนชนชำติมอญ ซึ่งอยู่ทำงตอนกลำงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบลุ่มแม่น้ำเจ้ำพระยำ
ในระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ได้มีกำรเคลื่อนย้ำยถิ่นพ้ำนักที่อำศัยขึนสู่ตอนเหนือของลุ่มแม่น้ำเจ้ำพระยำขึนไปถึง
ลุ่มแม่น้ำปิง และได้สร้ำงเมือง หริภุญไชยขึน สถำปนำ พระนำงจำมเทวี รำชธิดำแห่งเมืองลวปุระ เดินทำงขึนไป
เป็นผู้ปกครอง อำณำจักรหริภุญไชย พระองค์แรก และยังได้มีกษัตริย์ปกครอง อำณำจักรหริภุญไชย สืบต่อกันมำ
โดยล้ำดับ จนถึงพุทธศตวรรษ ที่ ๑๙พระยำยีบำ กษัตริย์องค์สุดท้ำยของอำณำจักรหริภุญไชย ได้เสียอ้ำนำจกำร
ปกครองให้แก่พระยำมังรำย แห่งอำณำจักรล้ำนนำ ในปี พ.ศ.๑๘๓๙ อำณำจักรหริภุญไชย จึงสินสุดลงนับแต่นัน
เป็นต้นมำ เมื่อสินสุดพุทธศตวรรษที่ ๑๔ และเริ่มต้นพุทธศตวรรษที่๑๕ มอญในภำคกลำง ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรือบริเวณภำคกลำงของประเทศไทยปัจจุบันจะค่อยๆ หมดไป
กลุ่มชนที่ใช้ภำษำเขมรโบรำณได้เข้ำมำครอบครองและเจริญรุ่งเรืองขึนแทนที่ จะเห็นได้ว่ำควำมเจริญ
ของกลุ่มชนที่ใช้ภำษำเขมรโบรำณนัน เริ่มมำจำกบริเวณภำคอีสำน,ภำคตะวันออกของประเทศไทยปัจจุบันดังนัน
ทั่วบริเวณดังกล่ำวจึงมีอิทธิพลของขอมซึ่งเป็นเจ้ำของภำษำเขมรครอบคลุมอยู่ทั่วไป ได้พบหลักฐำนในจำรึกพระ
เจ้ำสุริยวรมันที่ ๑ ณ จังหวัดลพบุรี จำรึกด้วย อักษรขอมโบรำณ ภำษำเขมรพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็นต้น สุภัทรดิศ
ดิศสกุล. (๒๕๒๒: ๒๐ - ๒๑) ในต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ณ อำณำจักหริภุญไชย ปัจจุบันคือ จังหวัดล้ำพูน ได้พบ
จำรึกด้วย อักษรมอญโบรำณ ภำษำมอญโบรำณ ๗ หลัก ได้แก่ จำรึกวัดดอนแก้ว ๑ จำรึกวัดดอนแก้ว ๒ จำกวัด
มหำวัน จำรึกวัดบ้ำนหลวย จำรึกวัดแสนข้ำวห่อ จำรึกวัดกู่กุด ๑ และจำรึกวัดกู่กุด ๒
นอกจำกนัน ยังได้พบจำรึกมอญที่จังหวัดเชียงใหม่อีก ๒ ชิน คือ จำรึกวัดกำนโถม ๑ ชิน เป็นเศษ จำรึก
ลักษณะรูปอักษรเหมือนกลุ่มจำรึก ๗ หลัก ที่จังหวัดล้ำพูน และจำรึกแม่หินบดเวียงมะโนจังหวัดเชียงใหม่ ข้อควำม
ในจำรึกเหล่ำนี เป็นหลักฐำนที่บอกให้ทรำบว่ำ มอญ ใน อำณำจักรหริภุญไชย ได้เจริญรุ่งเรือง และยังคงนับถือ
พระพุทธศำสนำอย่ำงเถรวำทอยู่เช่นเดิม
จำรึกวิหำรโพธิ์ลังกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ส่วนบริเวณภำคใต้ของประเทศไทยปัจจุบัน ตลอดจนถึงแหลมมลำยูนัน หลังจำกพุทธศตวรรษที่ ๑๔
เป็นต้นมำ จนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๕ บ้ำนเมืองถูกตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของรำชวงศ์โศเลนทรแห่ง
อำณำจักรศรีวิชัยและพระพุทธศำสนำก็ได้เจริญขึนเป็นล้ำดับมำสังเกตได้ว่ำจุดยืนของสังคมในบริเวณนีได้เปลี่ยน
จำกศำสนำพรำหมณ์เป็นศำสนำพุทธ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีกำรค้นพบเทวรูปและศำสนสถำนในศำสนำ
พรำหมณ์ซึ่งปะปนอยู่รวมกลุ่มกับหลักฐำนทำงพระพุทธศำสนำ ควำมเจริญ และควำมเสื่อมของศำสนำที่เป็นไป

ตำมสภำพของบ้ำนเมืองและผู้ปกครองในศตวรรษต่อมำ คือ ประมำณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ติดต่อจนถึงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๗อำณำจักรพุกำม หรือที่เรียกในปัจจุบันว่ำ ประเทศพม่ำ มีสัมพันธภำพกับ อำณำจักรหริภุญไชยและ
ประเทศลังกำ พร้อมทังได้รับ อำรยธรรม วัฒนธรรม รวมทังลัทธิศำสนำเข้ำที่สู่อำณำจักรด้วยกษัตริย์แห่ง
อำณำจักรพุกำมนับตังแต่พระเจ้ำอนุรุทธมหำรำช เป็นต้นมำ จนถึงพระเจ้ำกยันซิตถำและพระเจ้ำอลองคสิถุทรง
เลื่อมใสและสนพระทัยพระพุทธศำสนำฝ่ำยลังกำวงศ์อย่ำงยิ่งจนถึงกับส่งคณะสงฆ์ไปศึกษำที่ลังกำ และเมื่อพระ
เถระพม่ำซึ่งเดินทำงไปลังกำกลับมำบ้ำนเมืองแล้ว ยังได้แต่งหนังสือภำษำบำลีไว้หลำยเรื่อง ในรัชกำลของพระ
เจ้ำอลองสคิถุนเอง
ี อำณำจักรพุกำมได้แผ่ขยำยออกสู่ชำยฝั่งทะเล พระเจ้ำอลองคสิถุได้เสด็จไปถึงดินแดนในแหลม
มลำยูด้วย
ดังนันในระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ ๑๗ พระพุทธศำสนำฝ่ำยลังกำวงศ์ ก็น่ำจะได้เข้ำมำสู่บริเวณ
ภำคใต้ของประเทศไทยปัจจุบันด้วยเช่นกันในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ พม่ำกับลังกำเกิดสู้รบกัน พระเจ้ำปรำกรมพำหุ
กษัตริย์แห่งลังกำส่งกองทัพเรือมำคอยปล้นสดมภ์พม่ำ และเมื่อกำรสู้รบสินสุดลง พุทธศำสนำลัทธิลังกำวงศ์ในพม่ำ
กลับยิ่งมั่นคงขึน และได้ถ่ำยทอดให้แก่ดินแดนแถบแหลมมลำยูด้วยหลักฐำนทำงพงศำวดำรพม่ำที่กล่ำวข้ำงต้นนี
สนับสนุนให้เห็นว่ำ อำรยธรรมมอญในอำณำจักรหริภุญไชยนัน ได้เข้ำไปสู่อำณำจักรพม่ำเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ๑๗ และรุ่งเรืองขึนในรัชกำลพระเจ้ำกยันซิตถำนั่นเอง หลังจำกนันจึงให้อิทธิพลต่ออำณำจักรในบริเวณภำคใต้ของ
ประเทศไทยปัจจุบันทำงด้ำนอำณำจักรหริภุญไชยนัน ไม่มีหลักฐำนของกำรเสื่อมก้ำลังอ้ำ นำจเพรำะเหตุอื่น
นอกจำกทุพภิกขภัย และโรคระบำด ตลอดจนพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จนกระทั่งมีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง ใช้ภำษำไทย มี
ผู้น้ำชื่อ พระยำมังรำย หรือ พ่อขุนมังรำย ได้ก่อตัง อำณำจักรล้ำนนำ ขึนในบริเวณลุ่มแม่น้ำสำย จังหวัดเชียงรำย
และได้แผ่ขยำยอำณำเขตตลอดถึงชำยฝั่งแม่น้ำโขง แม่น้ำกก แถบอ้ำเภอเชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงรำย
รวมถึงแม่น้ำปิง จังหวัดล้ำพูน และแม่น้ำวัง จังหวัดล้ำปำงด้วย
พระเจ้ำมังรำยทรงด้ำเนินพระรำโชบำยเข้ำยึดครอง หริภุญไชย จำกพระยำยีบำ กษัตริย์องค์สุดท้ำย
ของกลุ่มชนที่ใช้ อักษรมอญ ภำษำมอญ แห่งนครหริภุญไชย เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ในศิลำจำรึกวัดเชียงมั่น
บันทึกไว้ตรงกับ พ.ศ. ๑๘๓๙ ส่วนอำณำจักรพุกำมนัน ภำยในอำณำจักรเกิดจลำจลด้วยเรื่องเกี่ยวกับกำรแย่งชิง
อ้ำนำจรำชบัลลังก์ของกษัตริย์ผู้ปกครองอำณำจักรครังแล้วครังเล่ำอยู่ตลอดเวลำจนถึงปลำย พุทธศตวรรษที่ ๑๘
จึงได้ตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของพวกมองโกลในที่สุด ขณะที่พม่ำอ่อนก้ำลังอ้ำนำจลงในต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙
ชำวมอญแถบลุ่มแม่น้ำสะโตงก็ได้ตังตัวเป็นอำณำจักรได้อีกครังหนึ่ง โดยได้ก้ำลังเสริมจำกมอญที่หนีภัยมำจำกลุ่ม
แม่น้ำปิง อำณำจักรมอญ นีได้เป็นอิสระอยู่จนถึง พ.ศ. ๒๐๘๒ จึงเสียเมืองให้แก่พระเจ้ำตะเบ็งชะเวตีกษัตริย์พม่ำ
แห่งเมืองตองอู และนับแต่นันมำมอญมีฐำนะเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยที่ตังถิ่นฐำนบ้ำนเรือนอยู่ในภูมิภำคต่ำงๆ ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่บริเวณรัฐฉำน ประเทศสหภำพพม่ำในปัจจุบัน และในบริเวณบำงส่วนในประเทศ
ไทย
จำรึกตะจุ๊มหำเถร (วัดแสนข้ำวห่อ) จังหวัดลำพูน

มอญยังคงรักษำอำรยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนกำรใช้อักษรและภำษำไว้ตลอดมำ และ
หลังจำกพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมำ หลักฐำนทำงจำรึกของ มอญ ในประเทศไทยมีอยู่น้อยมำก ได้พบจำรึกลำน
ทองแดง ๑ แผ่น สร้ำงขึนใน พ.ศ. ๒๐๔๘ แต่ไม่ปรำกฏหลักฐำนว่ำพบ ณ ที่ใด ในปัจจุบันอยู่ในควำมดูแลของกอง
หอสมุดแห่งชำติ และได้พบจำรึกอึกชินหนึ่งสร้ำงขึนใน พ.ศ. ๒๐๑๘ เป็นจำรึกฐำนพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ์นับ
จำกอดีตมอญเป็นชนชำติโบรำณที่มีควำมเป็นมำยิ่ งใหญ่และมีอำรยธรรมของตนเอง ซึ่งรวมไปถึงกำรรู้จักใช้ภำษำ
และอักษรที่เป็นของมอญโดยเฉพำะด้วย แต่เนื่องจำกควำมเป็นประเทศของมอญได้สูญเสียสินไปนำนนับร้อยๆปี
ล่วงมำแล้ว จึงส่งผลท้ำให้ชนชำติมอญ ในปัจจุบันเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยที่อำศัยอยู่ในประเทศพม่ำและประเทศไทย
พร้อมกันนันก็ยอมรับวัฒนธรรม อำรยธรรมที่มอญตังหลักแหล่งอยู่ สิ่งเหล่ำนีเป็นสำเหตุที่ท้ำให้ควำมเป็นมอญของ
ชนชำติมอญได้ลดน้อยลง โดยเฉพำะด้ำนภำษำและอักษร ซึ่งในปัจจุบันนีมีผู้ที่รู้ภำษำน้อยมำก คนมอญรุ่นใหม่อ่ำน
และเขียนภำษำมอญไม่ได้แล้ว ถ้ำเป็นเช่นนีอยู่อีกสืบไปไม่นำนภำษำมอญ จะปรำกฏหลักฐำนอยู่แต่ในหนังสือ
เท่ำนันบ้ำงเชื่อว่ำชำวมอญอพยพมำจำกมองโกเลียมีถิ่นก้ำเนิดจำกที่รำบทำงด้ำนตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
และก่อนที่มอญจะมำอำศัยอยู่ที่เมืองสะเทิมในประเทศพม่ำนันก็เคยตังอำณำจักรทวำรวดี ในพืนที่ตอนล่ำงของ
ประเทศไทย ดังปรำกฏเป็นหลักฐำนเป็นจำรึกมอญที่นครปฐมหรือจังหวัดลพบุรี จำรึกนันเก่ำแก่กว่ำจำรึกภำษำ
มอญที่สะเทิมและพุกำมถึงรำว๕,๐๐๐ ปี ต่อมำ ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๐ อำณำจักรทวำรวดีของมอญก็ถูกพวกเขมร
หรือขมำโจมตีจนต้องย้ำยขึนเหนือไปตังเมืองหริภุญไชย ซึ่งปัจจุบันคือล้ำพูน จำกนันในรำวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒ –
๑๓ ชำวไทยก็อพยพจำกตอนบนลงมำตีอีก ทวำรวดีจึงถึงกำลล่มสลำย ส่วนนำมรำมัญพบเก่ำสุดในมหำวังสะของ
สิงหล ในสมัยพระเจ้ำจันสิตตำแห่งพุกำม พบค้ำนีในศิลำจำรึกมอญ เขียนออกเสียงว่ำ รมีง ซึ่งในจำรึกนัน ก็พบค้ำ
เรียกพม่ำอ่ำนว่ำ มิรมำ อีกด้วย
ส่วนในสมัยหงสำวดี พบจำรึกแผ่นทอง เขียนอ่ำนว่ำ รมัน คล้ำยกับที่ไทยเรียก รำมัญ ส่วนในเขตรำมัญ
เทสะ จะเรียกว่ำ มัน หรือ มูน ซึ่งใกล้กับค้ำว่ำ มอญ ในภำษำไทย อันที่จริง พม่ำเคยนิยมเรียก มอญ ว่ำ ตะลำย
หรือ ตะเลง ค้ำเรียกนี พบในศิลำจำรึกพุกำม และบำงจำรึกที่น่ำจะจำรึกในต้นสมัยอังวะอีกทังในพงศำวดำรมอญ
กล่ำวถึงเจ้ำชำย จำกเมืองกำลิงคะ ติลิงคนะแห่งมัชฌิมเทสะเสด็จมำยังสะเทิม -สุวรรณภูมิเพื่อปกครองชำวมอญ
โดยมีท้ำวสักกะอุปถัมภ์ เป็นไปได้ว่ำชำวติลิงคนะคงจะเดินทำงมำสู่รำมัญเทสะอยู่เรื่อยๆ จึงเรียก เหมำชำวมอญว่ำ
เป็นชำวติลิงคนะไปด้วย จนที่สุดก็เพียนมำเป็นตะลำยในภำยหลัง แต่เนื่องจำก ค้ำว่ำ ตะลำยนันชำวมอญเห็นว่ำ
เป็นค้ำดูหมิ่น มีควำมหมำยไปในทำง “พันธุ์ทำงไร้พ่อ” ชำวมอญจึงไม่อยำกให้ใช้ชื่อนีมำเรียกชำวมอญอีกต่อไป ซึ่ง
รัฐบำลพม่ำก็ได้เคยประกำศห้ำมใช้ชื่อ ตะลำย เรียกชำวมอญและก้ำหนดให้เรียกว่ำ มูน หรือ มอญ เท่ำนัน ใน
ประเทศไทย เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ ๕ - ๖ ปรำกฏศิลำจำรึกมอญที่นครปฐม ต่อมำ ในคริสต์ศตวรรษที่ ๗ - ๘ มี
จำรึกมอญที่ลพบุรี และในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ มีจำรึกมอญที่ล้ำพูน ส่วนในประเทศพม่ำนัน พบศิลำจำรึก
มอญในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๑ ณ ถ้ำเก๊ำะกูม ใกล้เมืองบำอังในรัฐกะเหรี่ยง และพบที่เจดีย์ชเวซำยังในเมือง
สะเทิม ส่วนศิลำจำรึกมอญที่เมืองพุกำม ซึ่งพบมำกที่สุดนันจำรึกขึน ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๑ นอกจำกนียังพบศิลำ
จำรึกมอญ ประปรำย ตำมเมืองต่ำงๆ อำทิ เจำก์แซ แปร พะโค ชเวนั่งต่ำตะวันออก และสะเทิม

ส่วนในยุคหงสำวดีนัน พบศิลำจำรึกมอญและจำรึกบนองค์ระฆังที่พะสิม ย่ำงกุ้ง พะโค พุกำม สะเทิม
ดอยเกลำสะ เมำะตะมะ ไจก์มะยอ และทวำยจำรึกภำษำมอญบนใบลำนนันพบมำกมำยตำมหมู่บ้ำนมอญใน
ประเทศไทยส่วนที่ประเทศพม่ำพบมำกตำมหมู่บ้ำนมอญในเมือ งสะเทิมและเมืองไจก์ขมี ซึ่งมีกำรคัดลอกและ
รวบรวมน้ำมำเก็บไว้ ที่หอสมุดแห่งชำติเมืองย่ำงกุ้ง และที่ห้องสมุดมอญเมืองเมำะล้ำเลิงซึ่งนอกจำกนีกอง
โบรำณคดีและกองวัฒนธรรม ยังได้จัดพิมพ์วรรณกรรม ชำดก ต้ำรำมอญและเคยมีกำรริเริ่มจัดพิมพ์พจนำนุกรม
มอญ-พม่ำอีกด้วย ในด้ำนประวัติศำสตร์กำรสร้ำงอำณำจักรของชนชำติมอญนัน อำจจ้ำแนกตำมวงศ์กษัตริย์ได้ ๓
ยุค ยุคแรกคือยุครำชวงศ์สะเทิม-สุธรรมวดี มีกษัตริย์ปกครอง ๕๗ พระองค์ เริ่มจำกสมัยพระเจ้ำ สีหรำชำ มำ
จนถึงสมัยพระเจ้ำมนูหำ เชื่อกันว่ำยุคนีครอบครองพืนที่ได้ ทังอำณำจักรทวำรวดี และอำณำจักรสะเทิม ยุคแรกได้
สินสุดลงด้วยพระเจ้ำอโนรธำแห่งพุกำมยกทัพมำตีเมืองสะเทิมในสมัยพระเจ้ำมนูหำ ซึ่งนักประวัติศำสตร์ไทยบำง
ท่ำนเชื่อว่ำพระเจ้ำอโนรธำน่ำจะยกมำตีถึงนครปฐม ยุคที่สอง เป็นยุครำชวงศ์พะโค-หงสำวดี มีกษัตริย์ปกครอง
๑๗ พระองค์ องค์แรกๆคือ พระเจ้ำสมละและพระเจ้ำวิมละ และสินสุดในสมัยพระเจ้ำติสสะ ส่วนยุคที่ ๓ คือยุค
รำชวงศ์เมำะตะมะ พะโค เริ่มจำกสมัยพระเจ้ำวำรีรู หรือพระเจ้ำฟ้ำรั่ว พระองค์มีมเหสีเป็นรำชธิดำของกษัตริย์
ไทย ต่อมำในสมัยพญำอู ได้ย้ำยรำชธำนีมำอยู่ ณ เมืองพะโคหรือหงสำวดี รำชบุตรของพระองค์คือพญำน้อย ซึ่ง
ต่อมำก็คือพระเจ้ำรำชำธิรำช ผู้ท้ำสงครำมยำวนำนกับกษัตริย์พม่ำในสมัยพระเจ้ำซวำส่อแกกับพระเจ้ำมีงคอง
ขุนพลส้ำคัญของพระเจ้ำรำชำธิรำช ก็คือ สมิงพระรำม ละกูนเอง และแอมูน-ทยำ กษัตริย์องค์สุดท้ำยของมอญคือ
พระเจ้ำพยะมองธิรำช ซึ่งพระเจ้ำ อลองพยำปรำบมอญจนพ่ำยในปี ค.ศ.๑๗๕๗ สุจริตลักษณ์ ดีผดุง,ประภำศรี ด้ำ
สะอำด (๒๕๔๕: ๑๕) กลุ่มชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ตังถิ่นฐำนในจังหวัดกำญจนบุรีเป็นจ้ำนวนมำก คือ ชำวมอญ แต่ไม่
สำมำรถระบุจ้ำนวน ประชำกรที่แน่นอนได้ ทังนีเพรำะยังไม่มีกำรส้ำรวจอย่ำงเป็นทำงกำร คงมีข้อมูลที่ได้กลับคืน
มำจำกกำรตอบแบบสอบถำมของ โครงกำรวิจัยแผนที่ภำษำของชนกลุ่ มชำติพันธ์ต่ำงๆในประเทศไทยของ
สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำชนบท มหำวิทยำลัยมหิดลได้รวบรวมไว้เป็นเบืองต้นที่พอจะกล่ำวได้ว่ำ
ชำวมอญในจังหวัดกำญจนบุรีมีประมำณ ๘,๐๐๐ คนและตังรกรำกอยู่ใน ๔ อ้ำเภอ คือ อ้ำเภอสังขละบุรี อ้ำเภอ
ทองผำภูมิ อ้ำเภอท่ำมะกำอ้ำเภอไทรโยค
ชำวมอญที่อยู่ในจังหวัดกำญจนบุรีทังหมด เป็นพวกที่อพยพมำจำกประเทศพม่ำ เช่นกัน โดยที่อพยพ
เข้ำมำจำกในรำว พ.ศ.๒๔๙๑ สุมิตร ปุณณะกำรี (๒๕๓๗: ๗๒) ทังนีเพรำะถูกรุกรำนและก่อกวนจำกกองทหำรของ
พม่ำ ในอดีตนันชำวมอญส่วนหนึ่งได้เข้ำมำอยู่ ในประเทศไทย ตังแต่ที่กรุงหงสำวดีแตกสลำยลงใน พ.ศ. ๒๓๐๐
และได้มำตังรกรำกในจังหวัดปทุมธำนี นนทบุรี รำชบุรี ฯลฯ จนรุ่นลูกรุ่นหลำนได้กลำยเป็นคนไทยไปแล้ว ชำว
มอญที่อพยพมำ อยูท่ ี่สังขละบุรี ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ จัดเป็นชำวมอญอีกส่วนหนึ่งที่อพยพหลบหนีด้วยควำมหวำดกลัว
กำรปรำบปรำมของทหำรพม่ำเข้ำมำภำยหลัง
กลุ่มชำติพันธ์ในจังหวัดกำญจนบุรี

นับตังแต่อดีตมำ ประชำกรในจังหวัดกำญจนบุรีประกอบด้วยหลำยกลุ่มเชือชำติ ดังพระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงพระรำชนิพนธ์เกี่ยวกับประชำกรของจังหวัดกำญจนบุรีในสมัยของพระองค์ว่ำ “มีทัง
กลุ่ มคนไทย คนจี น ลำว มอญ กระเหรี่ย งและขมุ จนกระทั่งในปัจจุบันนี ประชำกรจังหวัดกำญจนบุรีก็ยังคง
ประกอบด้วยหลำยเชือชำติ กล่ำวคือ กลุ่มคนไทย จีน กระเหรี่ยงซึ่งเป็นผู้ที่อยู่บนพืนที่สูง มอญซึ่งมีทังที่อยู่มำ
ตังแต่เดิมและอพยพเข้ำมำใหม่ พม่ำ ขมุ ละว้ำ ลำวโซ่ง และลำวเวียง และส่วนใหญ่เกือบทังหมดได้รับสัญชำติไทย
ตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังยังมีประชำกรอีกจ้ำนวนหนึ่งที่อพยพจำกพม่ำเข้ำมำตังถิ่นฐำนอยู่ทำงจังหวัด
กำญจนบุ รี ซึ่ งรั ฐ บำลไทยอนุ ญ ำตให้ พั ก พิง ในรำชอำณำจั กรเป็น กำรชั่ ว ครำวผู้ พลั ด ถิ่น เหล่ ำ นีประกอบด้ ว ย
ประชำกรเชือชำติต่ำงๆ เช่น มอญและกระเหรี่ยง แต่ไม่สำมำรถระบุจ้ำนวนประชำกรได้ ทังนี เพรำะยังไม่มีกำร
ส้ำรวจอย่ำงเป็นทำงกำร คงมีแต่ข้อมูลที่ได้กลับคืนมำจำกกำรตอบแบบสอบถำมของ โครงกำรวิจัยแผนที่ภำษำชำติ
พันธ์ต่ำงๆในประเทศไทย ของสถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำชนบท มหำวิทยำลัยมหิดล ได้รวบรวมไว้
เป็นเบืองต้นที่พอจะกล่ำวได้ว่ำ ชำวมอญในจังหวัดกำญจนบุรีมีประมำณ ๘,๐๐๐ คน และตังรกรำกอยู่ใน ๔
อ้ำเภอคือ อ้ำเภอสังขละบุรี อ้ำเภอทองผำภูมิ อ้ำเภอท่ำมะกำ และอ้ำเภอไทรโยค
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับดนตรีชำติพันธุ์มอญ
พรทิพย์ พร้อมมูล ( ๒๕๕๒: ๔ ) ได้ศึกษำวงดนตรีเครื่องสำยมอญ ต้ำบลเจ็ดริว อ้ำเภอบ้ำนแพ้ว
จังหวัดสมุทรสำคร
ผลกำรวิจัยพบว่ำ วงดนตรีเครื่องสำยมอญ ต้ำบลเจ็ดริว จังหวัดสมุทรสำคร แรกเริ่มคือ วงมิตรโชว์ เป็น
วงเครื่องสำยมอญที่สมบูรณ์ ทังเครื่องดนตรีและบทเพลง ต่อมำ เมื่อนักดนตรีท่ำนอื่นๆในวงเริ่มทยอยเสียชีวิตตำม
อำยุขัย และไม่ได้มีกำรสืบทอดให้กับลูกหลำน วงดนตรีวงนีจึงหำยไปจำกชุมชนมอญต้ำบลเจ็ดริว คุณปู่จ้ำเริญ แสง
ไข่เป็นนักดนตรีคนหนึ่งในวงมิตรโชว์ ในขณะที่ยังเล่นอยู่ในวงได้ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงดนตรีให้กับเด็กๆที่สนใจใน
สมัยนันอยู่บ้ำง จนถึงในช่วงประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระอำจำรย์ต่วน แสงไข่ประจ้ำพรรษำที่วัดเจ็ดริ วลูกชำยของ
คุณปู่จ้ำเริญได้ฟื้นฟูวงเครื่องสำยมอญ ให้กลับมำอีกครัง โดยรวบรวมลูกศิษย์ของคุณปู่จ้ำรวย ที่เคยต่อเพลงให้
ตอนเป็นเด็กมำเล่นเป็นวงด้วยกัน ซึ่งสำมำรถรวบรวมได้ประมำณ ๑๑ คน โดยใช้ชื่อวงดนตรีว่ำ วงเครื่องสำยมอญ
ต้ำบลเจ็ดริว อ้ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
ในส่วนบทเพลงของวงเครื่องสำยมอญ ต้ำบลเจ็ดริว อ้ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร บทเพลงที่ใช้
บรรเลงของวงดนตรีเครื่องสำยมอญ ต้ำบลเจ็ดริว ในขณะนีมี ๑๖ บทเพลงที่บรรเลงประกอบในประเพณีและ
พิธีกรรมของชำวมอญ ต้ำบลเจ็ดริว ไม่มีกำรแยกแยะประเภทของบทเพลง ลักษณะของบทเพลง เป็นเพลงอัตรำ
จังหวะ ๒ ชัน มีท้ำนองสนุกสนำน ครืนเครง เป็นเพลงที่ฟังได้ทั่วไป เพรำะเป็นท้ำนองคุ้นหู จดจ้ำง่ำย
สุภรณ์ โอเจริญ (๒๕๑๙: ๔๖) ได้ศึกษำเรื่องรำวของชำวมอญในประเทศไทยในด้ำนต่ำงๆ ตังแต่สมัย
อยุธยำตอนกลำง เมื่อเริ่มมีหลักฐำนว่ำมีชำวมอญอพยพเข้ำมำอยู่ ในประเทศไทยเป็นครังแรก จนกระทั่งถึงสมัย
รัชกำลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ งำนวิจัยนีแสดงให้เห็นฐำนะและสภำพควำมเป็นอยู่ของชำวมอญในประเทศไทย
ตลอดจนบทบำทและควำมส้ำคัญของชำวมอญในสังคมไทย รวมทังกำรปรับตัวเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

แววมยุรำ วิเศษสิงห์ (๒๕๔๙: ๓) ได้ศึกษำดนตรีประกอบกำรร้ำมอญ หมู่บ้ำนมอญอ้ำเภอไทรโยค
จังหวัดกำญจนบุรี พบว่ำเป็นกลุ่มชำวมอญที่อพยพมำจำกประเทศพม่ำจึงมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ แตกต่ำง
จำกชำวมอญทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย ดนตรีประกอบกำรร้ำมอญ หมู่บ้ำนมอญ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดโดยตรง
จำกชำวมอญในประเทศพม่ำ จึงมีควำมแตกต่ำงจำกดนตรีของกลุ่มชำติพันธุ์มอญทั่วไปในประเทศไทย
ทังนี กำรสื บ ทอดดนตรี ป ระกอบร้ำ มอญในช่ว งแรกจะมีอั ต รำจั ง หวะสองชั นและในช่ ว งที่ ส อง จะ
เปลี่ยนเป็นอัตรำชันเดียวและลงจบโดยไม่ทอดกจังหวะในทุกเพลง กำรด้ำเนินท้ำนองมีกำรใช้ ตัวโน้ตในหนึ่ งห้อง
เพลงมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำปกติ คือ ๔ ตัวโน้ต หรือ ๔ เสียง โดยผู้บรรเลงต้องกระจำยตัวโน้ตให้มีจังหวะเท่ำกันทุก
ตัวในหนึ่งห้องเพลง ในแต่ละเพลงจะมีกำรใช้เสียง ที่ต่ำงระดับกันในขันคู่แปด ซึ่งเพลงมอญในลักษณะนี เป็น
รูปแบบของเพลงมอญดังเดิมและ ได้สืบทอดกันมำจนปัจจุบันเพลงที่มีขับร้องผู้แสดงจะต้องขับร้องด้วยตัวเอง
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องพิธีกรรม
พิธีกรรมของชำวมอญมีอยู่ด้วยกันหลำยพิธีกรรม ซึ่งแต่ละพิธีกรรมได้มีควำมเกี่ยวข้องกับชีวิตควำม
เป็นอยู่ของคนในชุมชนนันๆ ท้ำให้เกิดกำรปลูกฝังควำมเชื่อที่เกี่ยวกับกำรนับถือผีต่ำงๆ ลักษณะกำรจัดพิธีกรรม
ผู้วิจัยขอยกมำอ้ำงอิงดังนี
ละเอียด เหรำปัตย์ (๒๕๒๒: ๕๑) กล่ำวไว้ว่ำ เครื่องดนตรีชนิดใดถือก้ำเนิดขึนเป็นชินแรกในโลกนัน ยัง
เป็นเรื่องที่หำข้อสรุปไม่ได้อย่ำงชัดเจนเช่นเดียวกับ กำรก้ำเนิดของดนตรี ด้วยเหตุผลเดียวกันคือเป็นเรื่องที่เกิดขึน
ในสมัยโบรำณซึ่งยำกต่อกำรที่จะหำหลักฐำนมำยืนยัน ดังนันจึงเป็นเพียงข้อสันนิษฐำนถึงควำมเป็นไปได้มำกที่สุด
โดยอำศัยหลักฐำนทำงโบรำณวัตถุ หรือจำกกำรเขียนภำพบนผนังถ้ำของมนุษย์ในสมัยโบรำณที่ยังคงหลงเหลือ อยู่
เพื่อให้เข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงของเครื่องดนตรีที่หลำกหลำยจึงมีควำมจ้ำเป็นที่ต้องแบ่งแยกประเภทเครื่องดนตรี
ออกเป็นกลุ่ม กำรจะแบ่งแยกประเภทอย่ำงไรนันต้องอำศัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นตัวก้ำหนดในกำรแบ่งแยก
ประเภท เช่น วัสดุที่ใช้หรือผลิตเครื่องดนตรี กำรก้ำเนิ ดเสียง หรือวิธีกำรเล่น เป็นต้น ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันไปใน
เรื่องของระบบเสียง ขนำด รูปทรง วิธีกำรบรรเลง ฯลฯ ทังนีซึ่งขึนอยู่กับภูมิปัญญำของมนุษย์ที่แตกต่ำงกันตำมแต่
ละกลุ่มชน
ในหลำยๆวัฒนธรรมได้แบ่งกลุ่มของเครื่องดนตรีออกเป็น ๔ กลุ่มคือ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และ
เครื่ องเป่ ำ หรื อ บำงวัฒ นธรรมก็จ ะรวมเอำเครื่อ งดีด และสี เป็น กลุ่ มเดียวกัน เรี ยกว่ ำกลุ่ ม เครื่ องสำย เช่น ใน
วัฒนธรรมดนตรีตะวันตก แต่บำงวัฒนธรรมได้จัดแบ่งกลุ่มของเครื่องดนตรีโดยมีเรื่องหลักปรัชญำทำงศำสนำมำ
เกี่ยวข้อง เช่น ในวัฒนธรรมจีนตำมแบบลัทธิขงจื๊อได้จัดแบ่งกลุ่มเครื่องดนตรีออกเป็น ๘ กลุ่มคือ โลหะ หิน ไม้ ดิน
เหนียว หนัง ไม้ไผ่ น้ำเต้ำ และไหม เป็นต้น
ในปี ค.ศ.๑๙๑๔ นักดนตรีวิทยำชื่อ อีริคส์ วอน ฮอร์นบอสเทล และ เคิร์ท ซำคค์ (Erich von
Hornbostel and Curt Sachs) ได้จัดแบ่งกลุ่มเครื่องดนตรีต่ำงๆของโลกออกเป็น ๕ กลุ่มจำกวิธีกำรก้ำเนิดเสียง
ของเครื่องดนตรีเป็นหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องกระทบ กลุ่มเครื่องหนัง กลุ่มเครื่องสำย กลุ่มเครื่องลม และกลุ่มเครื่อง
อิเลคโทรนิค ซึ่งเป็นระบบที่เป็นสำกลที่สุดในปัจจุบัน

กลุ่มเครื่องกระทบ (Idiophones)
กำรที่เรียกว่ำกลุ่มเครื่องดนตรีชนิดนีว่ำกลุ่มเครื่องกระทบอำจจะไม่ค่อยถูกต้องตำมควำมหมำยนัก
เนื่องจำกค้ำว่ำ Idiophone มำจำกกำรรวมค้ำ ๒ ค้ำในภำษำกรีกคือค้ำว่ำ idio หมำยถึง ตัวเอง และค้ำว่ำ phon
ซึ่งหมำยถึง เสียง ดังนันกลุ่มเครื่องดนตรี idiophone จึงหมำยถึง เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงขึนในตัวเองไม่ว่ำจะโดย
กำรตี ทุบ ขูด ดึง หรือเขย่ำ ทังนีอำจจะมีระดับเสียงหรือไม่มีระดับเสียงก็ได้ วัสดุที่ใช้ท้ำเครื่องดนตรีก็มีควำม
แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละท้องถิ่น เช่น หิน ไม้ ดินเหนียว โลหะ หรือวัสดุอื่นๆ สันนิษฐำนว่ำเป็นกลุ่มเครื่องดนตรีที่
เกิดขึนเป็นกลุ่มแรกในโลก กล่ำวคือในสมัยดึกด้ำบรรพ์นันมนุษย์ยังชีพด้วยกำรล่ำสัตว์ อำวุธที่ใช้ในกำรล่ำสัตว์นัน
ท้ำจำกไม้ หรือหิน เมื่อเจอสัตว์ก็จะขว้ำงไม้หรือก้อนหินไปที่ตัวสัตว์ อำจจะถูกบ้ำงไม่ถูกบ้ำง ก้อนหินหรือไม้ที่
มนุษย์ขว้ำงออกไปนันอำจไปกระทบกั บก้อนหินก้อนอื่นๆที่มีขนำดต่ำงกัน ท้ำให้เกิดเป็นเสียงที่แตกต่ำง มนุษย์ก็
เกิดกำรเรียนรู้ที่จะน้ำก้อนหินหรือไม้ที่มีขนำดและรูปทรงที่แตกต่ำงกันมำกระทบกันเพื่อให้เกิดเสียง
กล่ำวกันว่ำมนุษย์มีสันชำตญำนของกำรรับรู้ในเรื่องของจังหวะตังแต่ยังอยู่ในครรภ์มำรดำ โดยทำรกที่
อยู่ในครรภ์มำรดำจะได้ยินเสียงหัวใจของแม่เต้นเป็นจังหวะอย่ำงต่อเนื่อง ดังนันเมื่อมนุษย์เกิดมำจึงสำมำรถเข้ำใจ
จังหวะได้โดยธรรมชำติ กล่ำวคือ มนุษย์สำมำรถปรบมือหรือกระทืบเท้ำได้เอง หรือเรียนรู้ที่จะตีเกรำะเคำะไม้เป็น
จังหวะต่ำงๆได้ ซึ่งได้พัฒนำเป็นจังหวะที่มีระเบียบแบบแผนในเวลำต่อมำ
กลุ่มเครื่องหนัง (Membranophones)
กลุ่มเครื่องหนังคือเครื่องดนตรีที่ก้ำเนิดเสียงจำกกำรสั่นสะเทือนของหนังซึ่งส่วนมำกจะเป็นหนังสัตว์
เครื่องดนตรีที่จัดอยู่ในกลุ่มนีได้แก่กลองชนิดต่ำงๆ สันนิษฐำนว่ำเป็นว่ำเป็นกลุ่มเครื่องดนตรี ที่เกิดขึนภำยหลังจำก
กลุ่มเครื่องกระทบ เนื่องจำกกลุ่มเครื่องหนังต้องใช้กำรประยุกต์ในกำรผลิตกล่ำวคือ เมื่อมนุษย์ล่ำสัตว์มำได้ก็จะเอำ
เนือมำรับประทำน และเอำหนังมำเป็นเครื่องนุ่งห่ม หนังสัตว์จะถูกน้ำไปตำกแดดให้แห้ง เมื่อหนังสัตว์ถูกแดดเป็น
เวลำนำนๆจะเกิดกำรตึงตัว มนุษย์ก็ลองน้ำหนังสัตว์มำขึงให้ตึงกับโพรงไม้แล้วลองทุบตีดู ก็เกิดเป็นเสียงดังขึนมำ
ซึ่งก็ได้พัฒนำไปเป็นกลองในเวลำต่อมำ
กลุ่มเครื่องสำย (Chordophones)
กลุ่มเครื่องสำยนีก้ำเนิดเสียงโดยกำรสั่นสะเทือนของสำย อำจจะด้วยวิธีกำรดีดหรือสี สันนิษฐำนว่ำเป็น
กลุ่มเครื่องดนตรีที่เกิดขึนหลังจำกที่มนุษย์สำมำรถประดิษฐ์ธนูเพื่อใช้ในกำรล่ำสัตว์ขึนมำได้ กล่ำวคือเมื่อยิงลูกธนู
ออกไปก็จะเกิดกำรสั่นสะเทือนของสำยธนูและเกิดเป็นเสียงขึน มนุษย์จึงเรียนรู้ที่จะดีดสำยธนู ภำยหลังจึงน้ำสำย
ที่มีขนำดและควำมสันยำวต่ำงกันมำขึงเพิ่มขึนเพื่อให้เกิดเสียงที่แตกต่ำง จนพัฒนำกลำยเป็นพิณในเวลำต่อมำ ซึ่งมี
รูปทรงและระบบเสียงแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละท้องถิ่น นอกจำกนีมนุษย์ยังเรียนรู้ที่จะน้ำหำงม้ำมำผูกติดกับท่อน
ไม้ กลำยเป็นคันสี และน้ำมำสีกับสำยเพื่อให้เกิดเสียงที่ยำวขึน จนพัฒนำกลำยเป็นเครื่องสำยที่บรรเลงโดยกำรสีใน
เวลำต่อมำ
กลุ่มเครื่องลม (Aerophones)
เมื่อมนุษย์ล่ำสัตว์มำได้ นอกจำกจะเอำเนือมำรับประทำนและเอำหนังมำเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้ว มนุษย์ได้
น้ำเขำสัตว์ซึ่งอำจจะเป็นเขำของวัว ควำย หรือกวำงชนิดต่ำงๆมำลองเป่ำดู ปรำกฏว่ำเกิดเป็นเสียงดังกังวำลขึน
มนุษย์จึงเรียนรู้ที่จะเป่ำเขำสัตว์ตังแต่นันมำ และพัฒนำกลำยเป็นเครื่องเป่ำจ้ำพวกแตร ส้ำหรับเครื่องเป่ำจ้ำพวก
ขลุ่ยนันสันนิษฐำนว่ำเกิดขึนจำกกำรที่มนุษย์ได้ ยินเสียงลมพัดผ่ำนซอกหิน หรือโพรงไม้ หรือใบไม้ มนุษย์จึงเกิด

ควำมคิดที่จะน้ำเอำกระบอกไม้มำเป่ำ จนพัฒนำกลำยเป็นเครื่องเป่ำจ้ำพวกขลุ่ยและปี่ และยังเรียนรู้ที่จะน้ำใบไม้
มำท้ำเป็นลินของขลุ่ยหรือปี่ในเวลำต่อมำ
อย่ำงไรก็ตำมร่ำงกำยของมนุษย์ก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องดนตรีที่น่ำอัศจรรย์ที่สุด ซึ่งน่ำจะถือได้ว่ำเป็น
เครื่องดนตรี ชนิดแรกของโลกที่ติดตัว มำกับมนุษย์ เสียงของเครื่องดนตรีต่ำงๆนันเกิดจำกกำรสั่นสะเทือนของ
อำกำศ หรือหนังสัตว์ หรือวัสดุของแข็งต่ำงๆ ซึ่งร่ำงกำยของมนุษย์มีแหล่งก้ำเนิดเสียงเหล่ำนี
ตัวอย่ำงเช่น ระบบกำรท้ำงำนของปอด ล้ำคอ เส้นเสียง และปำก ในร่ำงกำยมนุษย์นัน เป็นลักษณะ
เช่นเดียวกันกับระบบกำรท้ำงำนของเครื่องเป่ำ กล่ำวคือ ปอดท้ำหน้ำที่บรรจุอำกำศซึ่งเคลื่อนที่โดยผ่ำนหลอดลม
ในล้ำคอ เส้นเสียงซึ่งประกอบด้วยเส้นหนังเล็กๆหลำยๆเส้นถูกท้ำให้เกิดกำรสั่นสะเทือนโดยอำกำศที่ มำกระทบ
ล้ำคอและปำกท้ำหน้ำที่เป็นปล่องเสียงและล้ำโพงเพื่อขยำยเสียงให้ดังขึน
ส้ำหรับระดับเสียงที่แตกต่ำงกันนันเกิดจำกสองลักษณะคือ เกิดจำกกำรตึงและหย่อนของเส้นเสียง หรือ
กำรเปลี่ยนรูปปำก เส้นเสียงเปรียบเสมือนสำยกีตำร์ซึ่งถูกน้ำมำขึง หำกขึงสำยให้ตึงมำก เมื่อดีดสำยนันลงไปก็จะ
เกิดกำรสั่นสะเทือนที่มีควำมถี่อย่ำงรวดเร็ว เสียงที่เกิดขึนจะมีระดับเสียงสูง ตรงกันข้ำมหำกขึงสำยให้หย่อน เสียง
ที่เกิดขึนจำกกำรดีดนันจะมีควำมถี่ของกำรสั่นสะเทือนช้ำ ท้ำให้เกิดเสียงต่้ำ เช่นเดียวกันกับเส้นเสียง หำกเกิดกำร
ตึงตัวของเส้นเสียง เสียงที่เกิดขึนก็จะมีระดับเสียงสูง หำกเกิดกำรหย่อนของเส้นเสียง เสียงที่เกิดขึนก็จะมีระดับ
เสียงต่้ำ ยิ่งตึงหรือหย่อนมำก เสียงที่เกิดขึนก็ยิ่งสูงและต่้ำมำก
ศรัญญำ บุญลำโภ (๒๕๔๘ : ๕) ได้ศึกษำเพลงร้ำมอญ อ้ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำรพบว่ำ
พระประแดง เป็นเมืองเก่ำแก่มำกมีอำยุนับพันๆปีล่วงมำแล้ว สันนิษฐำนว่ำขอมเป็นผู้สร้ำงเนื่องจำกขณะนันขอม
เป็นใหญ่ในแคว้นสุวรรณภูมิพระประแดงเป็นเมืองหน้ำด่ำนทำงทะเลที่ส้ำคัญมำกในแคว้นสุวรรณภูมิที่ขอมสร้ำงไว้
รักษำปำกน้ำเรียกว่ำ “ปำกน้ำพระประแดง” ชำวมอญพระประแดงจะนับถือศำสนำพุทธอย่ำงเคร่งครัดเมื่อถึงเทศ
กำรส้ำคัญๆ จะพำกันไปท้ำบุญที่วัดอย่ำงพร้อมเพรียงรวมไปถึงกำรฟังเทศน์กำรสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ส่วนกำร
บริจำคเงินเพื่อสำธำรณประโยชน์นัน ชอบที่จะบริจำคให้แก่วัดมำกกว่ำอย่ำงอื่น เพรำะมีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรท้ำบุญ
เพื่อศำสนำนันจะเป็นผลอำนิสงส์ส่งวิญญำณให้ไปสู่สวรรค์ ซึ่งถือว่ำเป็นประเพณีส้ำคัญ และมีควำมหมำยต่อบุคคล
รวมไปถึงบรรดำเครือญำติโดยมีควำมหมำยในชันต้น คือเป็นกำรรับรองสถำนภำพใหม่ของบุคคลในสังคม และ
ปฏิบัติตนต่อกันได้อย่ำงถูกต้องตำมบรรทัดฐำน โดยทั่วไปในสังคมมักจะใช้ควำมเชื่อเป็นเครื่องรั บรอง ซึ่งในระบบ
ควำมเชื่อของชำวมอญก็คือกำรอ้ำงอิงถึงพระพุทธศำสนำและผีบรรพบุรุษในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนและมี
ส่วนแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเพณี เช่นประเพณีเกี่ยวกับชีวิต คือประเพณีกำรเกิด ประเพณีกำรบวช ประเพณี
กำรแต่งงำน ประเพณีกำรตำย ซึ่งถือว่ำเป็นประเพณีที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์ประเพณีชุมชนที่ส้ำคัญของชำวมอญ พระ
ประแดง อีกประเพณีหนึ่งคือ ประเพณีมอญร้ำลักษณะขอวงดนตรีพระประแดงแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ
๑. วงเครื่องสำยมอญ หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “โกรจยำม”เป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบไปกับ
กำรร้องร้ำท้ำเพลงของมอญ ที่เรียกว่ำ ทะแยมอญ ซึ่งเป็นกำรเล่นของชำวมอญอย่ำงหนึ่ง สืบทอดมำแต่โบรำณ
นิยมเล่นอยู่ในหมู่ของคนมอญเท่ำนัน กำรเล่นทะแยมอญใช้เล่นกันตำมหมู่บ้ำนที่มีชำวมอญอยู่หนำแน่นเท่ำนัน
เช่น ปำกเกร็ด สมุทรสำคร บำงกระดี่พระประแดง ซึ่งมีเครื่องดนตรีมอญ ดังนี
๑. จะเข้(จยาม) รูปร่างลักษณะเหมือนจระเข้จริง

๒. จะเข้(จยาม) รูปร่างลักษณะคล้ายกับหงส์
๓. ซอมอญ (โกร) ๒ คัน
๔. ฉิ่ง (หะเดหรือคะเต)
๕. เปิงมาง(ปุงตัง)
๖. ขลุ่ย(อะโลด)
วงเครื่องสายมอญอาจเพิ่มซอด้วงของวงดนตรีไทยเข้าไปด้วยก็ได้ เพื่อให้มีเสียงประสานกับซอมอญ
๒. วงปี่พาทย์มอญ วงปี่พาทย์มอญ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีต่อไปนี้
๑. ฆ้องมอญวงใหญ่ (ป๊าดโมน)
๒. ฆ้องมอญวงเล็ก (ป๊าดโต๊ด)
๓. ปี่มอญ (เนหรือเปโมน)
๔. ระนาดเอก
๕. ระนาดทุ้ม
๖. ระนาดเอกเหล็ก
๗. ระนาดทุ้มเหล็ก
๘. เปิงมางคอก (เปิงมาง)
๙. ตะโพนมอญ(ฮะเปินโมน)
๑๐.ฆ้องโหม่ง(โหม่ง)
๑๑.ฉิ่ง (หะเดหรือคะเด)
๑๒.ฉาบเล็ก(ชานโนด)
๑๓. ฉาบใหญ่(ชานโนด)
๑๔. กรับ
จรัญ กำญจนประดิษฐิ์ (๒๕๔๗: ๒) ได้ท้ำกำรศึกษำวิจัยดนตรีชำวกะเหรี่ยงหมู่บ้ำนกองม่องทะ ต้ำบล
ไล่ไว่ อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี ผลกำรวิจัยพบว่ำดนตรีชำวกะเหรี่ยงหมู่บ้ำนกองม่องทะมีทังดนตรีดังเดิม
และดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจำกมอญและพม่ำ โดยแบ่งเป็นประเภทต่ำงๆ ดังนี ๑) เครื่องดีด ได้แก่ นำเด่ย (พิณ
กะเหรี่ยง) และเมตำรี่(แมนโดรีน) ๒) เครื่องตี ได้แก่ ปำตำล่ำ (ระนำดเหล็ก) โหม่งวำย (ฆ้องรำง) ตะโพ้ว (ตะโพน
ใหญ่) ตำคู้ว (ตะโพนเล็ก) โป้ว (เปิง ๔ ใบ) เวหล่ำเคำะจี ( เกรำะไม้) เจ่งจี (ฉำบใหญ่) ก๊อง(กังสดำล) โคร๊ะ (เกรำะ
ไม้ ขนำดใหญ่) ๓) เครื่องเป่ำ ได้แก่ ฆ่วย (ปี่เขำควำย) ขะน่วย (ปี่) และปี่บำ (แคน) ส้ำหรับเพลงร้องของชำว
กะเหรี่ยง (ถะคู) นัน เป็นเพลงดังเดิมที่สืบทอดต่อมำจำกบรรพบุรุษมีเนือหำต่ำงๆ เช่น ประวัติศำสตร์ชนเผ่ำ
ธรรมชำติ ศำสนำ บทเพลงต่ำงๆ นียังแสดงถึงกำรถ่ำยทอดทำงวรรณกรรมและอนุรักษ์ภำษำโผล่วงฺไว้ด้วย บท
เพลงนีนิยมร้องเพลงประกอบกำรบรรเลง นำเด่ย เมตำรี่ หรือปี่บำ เพื่อควำมบันเทิงในโอกำสต่ำงๆ และประกอบ
พิธีกรรมโดยเชื่อว่ำดนตรีสำมำรถเป็นสื่อกลำงระหว่ำง ชนโผล่วงฺและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัฒนธรรมของชำวกะเหรี่ยงมี
ดนตรีเข้ำไปมีบทบำทส้ำคัญในทุกช่วงชีวิต ตังแต่เกิดจนตำย เช่นเพลงกล่อมเด็กเพลงจีบสำว และเพลงส่งวิญญำณ
ที่ร้องในงำนศพ อีกทังในด้ำนกระบวนกำรกำรผลิตฤดูเกี่ยวข้ำว จะมีเสียงฆ่วย (ปี่เขำควำย) เป็นสัญญำณแห่งขวัญ
ก้ำลังใจ ของกำรเริ่มฤดูเกี่ยวข้ำว เป็นสื่อระหว่ำงโผล่วงฺกับพิบือโย (แม่โพสพ) มีเพลงฟำดข้ำวที่ร้อง ในงำนฟำดข้ำว

ส้ำหรับพิธีกรรมในรอบปี เช่นพิธีท้ำบุญข้ำวใหม่ พิธีผูกข้อมือ ดนตรีมีหน้ำที่เป็นดนตรี ประกอบพิธีกรรม
(Ceremonial Music) เป็นสื่อกลำงระหว่ำงชำวโผล่วงฺกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อน้ำจิตใจของผู้เข้ำร่วมพิธีกรรมเข้ำสู่
พิธีกรรมด้วยจิตใจที่มีสมำธิ ศรัทธำ ย้ำ เตือน ควำมภูมิใจทำงชำติพันธุ์ของตนเอง ส้ำหรับ วนิดำ พรหมบุตร
(๒๕๕๒: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำวิจัยดนตรีของชำวกะเหรี่ยงในต้ำบลไล่โว่ อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี ผล
กำรศึกษำพบว่ำ วงชะพูชะอู เป็นวงดนตรีส้ำหรับประกอบกำรแสดงของชำวกะเหรี่ยง ได้แก่ ร้ำตง ร้ำอะเย้ย และ
ละครก่วยเจ๊ำะ กำรประสมวงประกอบด้วยกลุ่มเครื่องตี (Idiophone) หรือ ชะพู ประกอบด้วย ตะโพ้ว(ตะโพน)
ตะคู้ว(ตะโพนใบเล็ก) โป้ว (เปิงสี่ใบในรำงไม้) โหม่งวำย(ฆ้องแผง) จีวำย(ฆ้องแผง) ปำตำล่ำ(ระนำดเหล็ก) วำเละ
เคำะจี(เกรำะไม้ตอกติดด้วยฉิ่งฝำเดียว) และเจ่งจี(ฉำบใหญ่) เครื่องเป่ำ(Aerophone) หรือ ชะอู ประกอบด้วย
ขะน่วยผะดู(ปี่ขนำดใหญ่) ขะน่วยปิ๊(ปี่ขนำดเล็ก) และตะเหลำะ(ขลุ่ย) เป็นดนตรีที่ชำวกะเหรี่ยงได้รับอิทธิพลมำ
จำกดนตรีของชำวพม่ำ มีควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำง ทังสองชนชำติจนกลมกลืนกลำยเป็นวัฒนธรรมร่วมทำงดนตรี
บทเพลงที่บรรเลงอยู่ในปัจจุบันส่วนมำกเป็นบทเพลงที่นักดนตรีบ้ำนกองม่องทะ สืบทอดมำจำกครูดนตรีชำว
กะเหรี่ยงในอ้ำเภอสังขละบุรี ซึ่งได้เรียนมำจำกครูและนักดนตรีอำชีพในประเทศพม่ำ จะแตกต่ำงกันก็เพียงชำว
กะเหรี่ยงได้แต่งเนือร้อง หรือแปลงเนือร้องมำเป็นภำษำกะเหรี่ยง ปัจจุบันวงชะพูชะอูมักจะบรรเลงในวันส้ำคัญ
หรือในประเพณีประจ้ำปีที่จัดขึนอยูเ่ ป็นประจ้ำ วงชะพูชะอูมีบทบำทในวัฒนธรรมชำวกะเหรี่ยงบ้ำนกองม่องทะคือ
ร่วมบรรเลงในงำนบุญและประเพณีส้ำคัญต่ำงๆ เช่นงำนบุญข้ำวใหม่ งำนบุญสงกรำนต์ งำนบุญเข้ำพรรษำ พิธีผูก
ข้อมือเดือนเก้ำ งำนบุญออกพรรษำ โดยจะบรรเลงสร้ำงบรรยำกำศของงำนให้มีควำมสมบูรณ์มำกขึน นอกจำกจะ
เพื่อควำมสนุกสนำนรื่นเริงแล้วยังเป็นกำรท้ำบุญด้วยเสียงดนตรีอีกด้วย หน้ำที่ของวงชะพูชะอูคือ บรรเลง
ประกอบกำรแสดงร้ำตง ร้ำอะเย้ย และก่วยเจ๊ำะ ในบำงโอกำส ก็สำมำรถบรรเลงเพียงอย่ำงเดียวโดยไม่มีกำรแสดง
เช่น ช่วงไหว้ครูก่อนกำรแสดง และกำรบรรเลงแห่ในขบวนต่ำงๆ อำทิแห่เทียน แห่กะเต๊ำะปวย เป็นต้น วงชะพูชะ
อู มีควำมส้ำคัญและมีบทบำทมำกขึน ในวัฒนธรรมของชำวกะเหรี่ยง ชุมชนสนับสนุนให้ลูกหลำนเรียนชะพูชะอู
มำกขึน เพื่อเป็นส่วนที่เติมเต็มในด้ำนวัฒนธรรมของชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเข้มแข็ง ควำมสำมัคคี และ
ควำมภำคภูมิใจในคุณค่ำของชำติพันธุ์ตนเอง
พีระชัย ลีสมบูรณ์ผล (๒๕๓๙: ๔) ผลกำรศึกษำพบว่ำชำวกะเหรี่ยงในเขตอ้ำเภอสวนผึง จังหวัดรำชบุรี
มีเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ๔ ประเภท คือ เพลงกล่อมลูกเพลงเกียว เพลงร้ำแคน และเพลงเกี่ยวกับ
งำนศพ ท้ำนองเพลงแต่ละประเภทมีท้ำนองหลักท้ำนองเดียวขับร้องได้หลำยเนือร้อง สำมำรถขยำยหรือตัดทอน
ท้ำนองได้ตำมควำมยำวของเนือร้อง เพลงกะเหรี่ยงเป็นบทเพลงพืนบ้ำนที่ใช้ขับร้องกันในงำนประเพณีและเทศกำล
ต่ำงๆภำยในหมู่บ้ำน ลีลำของจังหวะและท้ำนองด้ำเนินไปอย่ำงเรียบง่ำยส้ำหรับเครื่ องดนตรีที่ใช้ประกอบกำรขับ
ร้องปัจจุบันใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีหลักเป่ำคลอไปกับเสียงขับร้อง องค์ประกอบดนตรีของเพลงกะเหรี่ยงมีท้ำนอง
ที่เรียบง่ำยไม่กระโดดมำก เพลงทุกประเภทใช้จังหวะปำนกลำงในอัตรำจังหวะ ๒ จังหวะเคำะ (Simple Duple
Time and Compound Duple Time) ไม่มีกำรประสำนเสียง พืนผิวเป็นแบบท้ำนองเดียวไม่มีกำรประสำนเสียง
(Monophonic) คีตลักษณ์(From) มักใช้แบบเพลงท่อนเดียว (Unitary From)ในพืนที่จังหวัดกำญจนบุรี โกวิท
แก้วสุวรรณ (๒๕๔๒: ๒๘) ได้ศึกษำดนตรีของชำวกะเหรี่ยงโปในหมู่บ้ำนเกำะสะเดิ่ง อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัด

กำญจนบุรี โดยสรุปพิธีกรรมเรีย กขวัญที่เป็นมุมมองทำงมำนุษยวิทยำกำรดนตรีมีในพิธีกรรมต่ำงๆของชำว
กะเหรี่ยงว่ำดูทุ่หล่ำ เป็นกำรสื่อสำรระหว่ำงคนกับวีหล่ำ ด้วยกำรใช้เสียงเคำะและเสียงสวด จำกกำรศึกษำพบว่ำ
เสียงเคำะและเสียงสวดนันมีลักษณะเป็นดนตรี คือ ๑) ผู้ประกอบพิธีกรรมมีลักษณะเป็นดนตรี ๒) ด้ำน
องค์ประกอบดูทุหล่ำกำรเคำะมีจังหวะสม่้ำเสมอ และกำรสวดด้วยเสียงสูงต่้ำอย่ำงมีจังหวะลีลำ ๓) อุปกรณ์ที่ใช้ท้ำ
ให้เกิดเสียงในกำรท้ำพิธีที่ท้ำให้เกิดเสียงนันเปรียบเป็นเครื่องดนตรี และได้สรุปได้ว่ำ “ดูทุหล่ำ”เป็นดนตรีที่ใช้ใน
กำรประกอบพิธีเรียก ”วีหล่ำ” ส้ำหรับดวงรัตน์ ทรัพย์ประดิษฐ์ (๒๕๔๔: ๓๔) ได้ท้ำปริญญำนิพนธ์เรื่องพิธีร้ำเจ้ำ
พ่อของชำวมอญกรณีศึกษำดนตรีและพิธีร้ำเจ้ำพ่อของชำวมอญในสำขำมำนุษยดุริยำงควิทยำ จำกกำรค้นคว้ำท้ำ
ให้พบว่ำเพลงมอญกับดนตรีมอญ เป็นดนตรีที่บรรเลงอยู่ในพิธีร้ำเจ้ำพ่อที่ใช้เพลงมอญประกอบท่ำร้ำคนมอญเชื่อ
ว่ำเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และเพื่อควำมเป็นศิริมงคลกับตระกูลของคนในชุมชนมอญ พิธีกรรม กำรร้ำเจ้ำพ่อที่ใช้เกี่ยวกับ
งำนมงคลและเพลงที่ใช้ในงำนอวมงคลผลกำรค้นคว้ำในครังนีเป็นส่วนหนึ่งของกำรส่งเสริมข้อมูลและควำมมุ่ ง
หมำยของกำรศึกษำ และพงศ์ศิริ ศิลปบรรเลง (๒๕๔๐: ๑๗๑) ได้ศึกษำเพลงร้ำมอญของเกำะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ได้พบว่ำผลกำรศึกษำประเพณีและเพลงร้ำมอญได้สรุปผลกำรศึกษำวิจัยไว้คือ
๑. เพลงร้ำมอญ ใช้ประกอบกำรร้ำมอญ เป็นกำรแสดงที่ถ่ำยทอดมำจำกบรรพบุรุษชำวรำมัญ
๒. เพลงร้ำมอญเป็นเพลงเดียวที่ยังเหลืออยู่ของอ้ำเภอปำกเกร็ด และยังใช้บรรเลงกันอยู่อย่ำง
แพร่หลำยในหมู่ชำวมอญเกำะเกร็ดรวมทังบริเวณใกล้เคียง เช่น ปทุมธำนี
๓. เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงร้ำมอญจะใช้เครื่องปี่พำทย์มอญเครื่องคู่เป็นส่วนใหญ่
ณฤดล เผือกอ้ำไพ (๒๕๕๖) วงปี่พำทย์มอญหงสำวดี เป็นวงดนตรี ศูนย์วัฒนธรรมมอญ อ้ำเภอสังขละบุรี
หรือ Mon National Culture Center (MNCC) ก่อตังเพื่อ สืบสำนวัฒนธรรมมอญและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
ระหว่ ำ งชำวมอญที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทยและชำวมอญที่ อ ยู่ ใ นรั ฐ มอญ ประเทศพม่ ำ เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์ คือ จัดกำรประชุม อนุรักษ์หนังสือ ภำษำ วัฒนธรรมมอญ และเพื่อกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมอญ
ด้วยควำมเมตตำของหลวงพ่ออุตตะมะ จึงให้สร้ำงศูนย์วัฒนธรรมมอญในหมู่บ้ำนวังกะ และมี นำยมนชัย ไม่มีชื่อ
สกุล หรือ ชื่อภำษำมอญ นำยกระเซ้ำโม่น (Nai Kasauh Mon) หัวหน้ำศูนย์วัฒนธรรมมอญ ด้ำเนินกำรตำม
วัตถุประสงค์และจัดกิจกรรมต่ำงๆ
เครื่องดนตรีมอญวงปี่พำทย์มอญหงสำวดี ที่ศูนย์วัฒนธรรมมอญ มี ๑๒ ชนิด โดยแบ่งตำมตัวก้ำเนิด
เสียงมี ๔ ประเภท ๑. เครื่องสำย (CHORDOPHONE) มี จฺยำม (จะเข้มอญ) ,โกรโม่น(ซอมอญ) ถะนะ (พิณมอญ
๑๔ สำย) ๒.เครื่ อ งลม (AEROPHONE)
มี ขะนั ว (ปี่ ม อญ) ตะหลด (ขลุ่ ย มอญ) ๓. เครื่ อ งขึ ง หนั ง
(MEMBRANOPHONE) มี ปัดวำย (เปิงมำงมอญ) หะเปิน (กลอง) ๔. เครื่องตี (IDIOPHONE) มี ปั๊ดตำหล่ำ ตุน
(ระนำดไม้) ปั๊ดกำน (ฆ้องวง) ขะดี ขะดำบ (ฉิ่ง-เกรำะ) ฉ่ำน (ฉำบใหญ่) มอง (โหม่ง)
กำรเรียนกำรสอนแบบปัจจุบันของวงปี่พำทย์มอญหงสำวดีนัน ได้จัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นระบบ ซึ่ง
ทำงผู้อ้ำนวยกำรศูนย์วัฒนธรรมมอญ ได้เชิญครูโทโปญและครูโม่นเซิง จำกรัฐมอญ ประเทศพม่ำ เข้ำมำสอนที่ศูนย์
วัฒนธรรมมอญ เป็นเวลำ ๒-๓ เดือน โดยแบ่งกลุ่มเป็น ๒ กลุ่ม คือ กำรเรียนขันพืนฐำน และ กำรเรียนขันสูง

สุทัศน์ ตันสุวรรณ (๒๕๓๖) ศึกษำ “ประเพณีกำรตำยของชำวไทยญ้อ บ้ำนแซงบำดำล ต้ำบลแซงบำงดำล
อ้ำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์” สรุปว่ำพิธีกรรมเกี่ยวกับประเพณีกำรตำยของชำวไทยญ้อ บ้ำนแซงบำดำลนันส่วน
ใหญ่คล้ำยคลึงกับพิธีกรรมของชำวไทยลำวทั่วไป ส่วนพิธีกรรมที่แตกต่ำงจำกพิธีกรรมของชำวไทยลำวทั่วไป ได้แก่
ลูกเขยหรือหลำนเขยชำวไทยญ้อต้องเฝ้ำศพ เต้นสำก เวลำกลำงและเวลำน้ำศพออกจำกบ้ำน จุดไฟเผำศพต่อจำก
พระสงฆ์ทันที หลำนเขยที่ท้ำหน้ำที่หำมศพ หัวโลงศพหันไปทำงทิศตะวันออก ไม่มีกำรวำงเงินเหรียญบนเถ้ำอิฐที่
ท้ำเป็นรูปผู้ตำยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนอวัยวะต่ำงๆของคน และมีกำรฝังเสำจำรึกผู้ตำยตรงบริเวณที่เผำศพ แล้ว
คติควำมเชื่อเกี่ยวกับควำมตำยของชำวไทยญ้อบ้ำนแซงบำดำลนัน ส่วนใหญ่คล้ำยคลึงกับคติควำมเชื่อของชำวไทย
ลำวทั่วไป คือมีคติควำมเชื่อทำงพุทธและสิ่งเหนือธรรมชำติเข้ำมำเกี่ยวข้อง ด้ำนคติควำมเชื่อของชำวไทยลำวทั่วไป
ได้แก่ หัวท้ำยศพปิดด้วยโครงผ้ำผนัง เพดำนเชื่อว่ำแทนวิมำน โลงศพหันหัวไปทำงทิศตะวันออกเชื่อว่ำเพื่อสักกำระ
พระธำตุพนม กำรเสี่ยงเทียนยำวเชื่อว่ำเพื่อหำสำเหตุของกำรตำย กำรเต้นสำกเชื่อว่ำเพื่อเคำรพวิญญำณของผู้ตำย
ถ้ำคำนหำมศพหักและไม่หันหลังถอนเสำจังกอนด้วยมือเปล่ำขึนมำเผำ เชื่อว่ำจะมีกำรตำยเกิดขึนอีก ตอนเก็บกระ
ดู กำรหันหัวรูปคนที่ท้ำด้วยเถ้ำอิฐของผู้ตำยไปทำงทิศตะวันออก เชื่อว่ำเพื่อให้วิญญำณผู้ตำยเดินทำงไปสักกำระ
พระธำตุพนม กำรเผำศพที่ใกล้ๆ กับเครือญำติ เชื่อว่ำชำติหน้ำจะได้ อยู่ร่วมกันอีกและกำรคว่้ำภำชนะข้ำวในตอน
เผำศพ เพื่อบอกกล่ำวให้ผู้ตำยทรำบว่ำญำติๆ ยังไม่พร้อมที่จะแยกข้ำวอุทิศส่วนกุศลไปให้ทันที
สุรินทร์ ทับรอด (๒๕๔๑) ศึกษำ “พิธีร้ำผีเนื่องในงำนศพของชำวมอญพระประแดง” พบว่ำชำวมอญ
อพยพเข้ำสู่ประเทศไทย ที่อ้ำเภอพระประแดง มำกกว่ำ ๒๐๐ ปี มีเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์กับ
พิธีร้ ำผี ปรำกฏให้ เห็ นอย่ำงเด่น ชัดและยั งมีกำรสื บทอดทำงวัฒ นธรรมประเพณีอยู่ แม้ว่ำวัฒ นธรรมประเพณี
บำงอย่ำงได้ลดบทบำทและมีกำรเปลี่ยนแปลงไปบ้ำง ในปัจจุบันพิธีร้ำผีเป็นพิธีกรรมที่ชำวมอญพระประแดง จัดให้
มีขึนประกอบงำนศพแต่มีข้อจ้ำกัดว่ำต้องเป็นศพแห้ง คือ ศพที่เก็บไว้นำนๆเท่ำนัน โดยมีองค์ประกอบที่ส้ำคัญ คือ
ผู้ร้ำและดนตรีในอดีต พิธีร้ำผีของชำวมอญพระประแดงมีกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด แต่ปัจจุบันได้คลำยควำม
เชื่อถือลงมำก โดยปัจจัยทำงสังคมที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมของพิธีร้ำผี คือ โลกทัศน์ โดยจะมอง
เป็นวิทยำศำสตร์มำกขึน มีควำมเชื่อเรื่องผีน้อยลง ค่ำนิยมเปลี่ยนไป ในอดีตมีกำรจัดพิธีอย่ำงยิ่งใหญ่ แต่ปัจจุบัน
จัดเพื่อให้ครบพิธีเท่ำนันซึ่งย่อพิธีให้เล็กลงและกำรรับเอำวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ำมำ ท้ำให้คลำยควำมเชื่อลง
ดุจฤดี คงสุวรรณ์ (๒๕๔๔) ศึกษำ “พิธีกรรมปลงศพ ณ แหล่งโบรำณคดีค่ำยประตูผำ อ้ำเภอแม่เมำะ
จังหวัดล้ำปำง” สรุปได้ว่ำ โครงกระดูกจำกแหล่งโบรำณคดีพบทุกเพศและช่วงอำยุรูปแบบพิธีกรรมปลงศพของ
แหล่งโบรำณคดี มีรูปแบบดังนี ปลงศพครังแรก คือ วำงศพนอนหงำยเหยียดยำว หันศีรษะไปทำงทิศใต้ วำงข้ำง
ของประกอบศพไว้ ณ ต้ำแหน่งต่ำงๆโดยไม่มีรูปแบบตำยตัว แล้วจึงกลบหลุมศพ อีกรูปแบบหนึ่ง คือ พันห่อศพให้
นอนหงำยเหยียดยำวด้วยเส้นใยที่ทอจำกเปลือกไม้ของพืชบำงชนิดโดยวำงศีรษะไปทำงทิศใต้ พันทับอีกครังด้วย
เครื่องจักสำนอีกหลำยชันแล้วจึงวำงศพในหลุมพร้อมกับข้ ำวของเครื่องประกอบศพ โดยวำงซ้อนศพที่ปฏิบัติใน
ลักษณะเดียวกันจำกนันจึงสุมไฟที่บริเวณส่วนกลำงล้ำตัวในขณะร่ำงกำยยังสดอยู่พร้อมกันทีเดียว เมื่อเปลวไฟเผำ
ไหม้โครงกระดูกระดับหนึ่ง จึงท้ำกำรกลบหลุมฝั่งศพ กำรประกอบพิธีกรรมปลงศพดังกล่ำวสันนิษฐำนว่ำเป็นกลุ่ม
ครอบครัว โดยฝั่งศพสมำชิกในครอบครัวรวมกัน
อวยชัย ตังเตรียมใจ (๒๕๔๖) “ศึกษำพิธีกรรมประเพณีงำนศพ ของชำวไทเขิน ต้ำบลทรำยมูล อ้ำเภอ
สันก้ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ” สรุปว่ำ รูปแบบพิธีกรรมประเพณีงำนศพของชำวบ้ำนในอดีต เมื่อมีคนตำยไม่ว่ำ
ผู้ตำยจะตำยในลักษณะใดก็ตำม ชำวบ้ำนจะน้ำฟำกหรือเสื่อไผ่มำห่อหุ้มศพใช้เถำวัลย์หรือเชือกขำวรัดช่วงศีรษะ

เอว และข้อเท้ำ แล้วน้ำไปฝั่งใกล้บริเวณบ้ำนและชำวบ้ำนจะปลงศพแบบฝั่งกับผู้ตำย จะไม่มีพิธีกรรมทำงศำสนำ
ต่อมำเมื่อกลุ่มชำติพันธุ์ไทเขินได้เข้ำมำอำศัยอยู่พืนที่เดียวกัน ท้ำให้ชำวบ้ำนรับเอำวัฒนธรรมของชำวไทเขินเข้ำมำ
จนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงประเพณีงำนศพในปัจจุบัน
กำญจนำ อินทรสุนำนนท์ (๒๕๓๒) ได้ให้ควำมหมำยของดนตรีว่ำ ดนตรีเป็นสื่อในพิธีกรรมทำงศำสนำ
ระหว่ำมนุษย์กับควำมเชื่อในแต่ละสังคม ซึ่งจัดได้ว่ำดนตรีเป็นมรดกรับใช้สังคมตังแต่อดีตถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับ
สมบูรณ์ บุญวงษ์ (๒๕๓๔) ได้ท้ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง วงขับไม้ : กรณีศึกษำประวัติและบทบำทในกำรบรรเลงประกอบ
พระรำชพิธีกล่อมช้ำง โดยศึกษำประวัติควำมเป็นมำแนวคิดประสมวงตลอดจนกำรสืบทอดโดยมุ่งศึกษำตำวหัวข้อ
ต่อไปนี
๑. ประวัติความเป็นมาของวงขับไม้
๒. แนวคิดในการประสมวง
๓. บทบาทหน้าที่ในการบรรเลงประกอบวงขับไม้
๔. ระเบียบวิธีในการบรรเลง
๕. การสืบทอด
โดยน้ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์กลุ่ มเพลงในกำรบรรเลง ด้ำนประวัติควำมเป็นมำของเพลง และอัตลักษณ์
ของบทเพลง ซึ่งปริญญำนิพนธ์ฉบับนีเป็นแนวทำงในกำรศึกษำเปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะกำรบรรเลงดนตรี
และบทบำทหน้ำที่ของดนตรี เพลงที่ใช้ส้ำหรับในกำรบรรเลงของแต่ละประเภทนันเป็นไปตำมลักษณะที่แตกต่ำง
กันทังในรูปลักษณะของกำรบรรเลง วิธีบรรเลง ซึ่งก้ำหนดตำมแบบและลักษณะโดยเฉพำะของกำรแสดงชนิดนันๆ
โดม สว่ำงอำรมณ์ (๒๕๔๐:๓๖) ได้ท้ำปริญญำนิพนธ์เรื่องกำรศึกษำ ชีวประวัติและวิเครำะห์ผลงำนกำร
ประพันธ์เพลงของจำงวำงทั่ว พำทยโกศล เป็นปริญญำนิพนธ์สำขำมำนุษยดุริยำงควิทยำโดยศึกษำชีวประวัติ
จำงวำงทั่ว พำทยโกศล เป็นครูและศิลปินในยุครัตนโกสินทร์มี ผลงำนเป็นที่ยอมรับซึ่งเรียกว่ำ ทำงฝั่งธน นอกจำก
กำรสร้ำงสรรค์เพลงแล้วท่ำนยังเป็นนักดนตรีในรำชส้ำนักมีลูกศิษย์มำกมำยครอบครัวของท่ำนผูกพันกับดนตรีมำ
ยำวนำน ท่ำนยังเป็นนักดนตรีในงำนทั่วไปเพื่อหำรำยได้ในกำรครองชีพ งำนดนตรี เช่น พิธีกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิธีชีวิตชำวบ้ำน อำทิงำนโกนจุก งำนแต่ง งำนบวช งำนศพ หรืองำนฉลองเทศกำรต่ำงๆ ต้องมีควำมเกี่ยวข้อง
กับศิลปะกำรแสดงในสังคมสมัยที่ท่ำนยังมีชีวิตอยู่มักนิยมมีกำรแสดงโขน ละคร ลิเก หุ่นกระบอก ฯลฯ เห็นได้ว่ำ
สมัยก่อนกำรรับรำชกำรยังไม่เพียงพอ จึงต้องมีอำชีพรับจ้ำงบรรเลงดนตรีไทยทั่วไปเป็นกำรหำรำยได้ในกำรครอง
ชีพ เช่นเดียวกับวิมำลำ ศิริพงษ์ (๒๕๓๔:๑๘๐) ได้จัดท้ำวิทยำนิพนธ์เรื่องกำรสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีในสังคมไทย
ปัจจุบัน ศึกษำสกุลพำทยโกศล ลำสกุลศิลปบรรเลง ซึ่งเป็นวิทยำนิพนธ์ศึกษำเกี่ยวกับดนตรีไทยเชิงมำนุษยวิทยำ
สรุปผลกำรวิจัยพบว่ำ ส้ำนักสกุลพำทยโกศลรับจำงบรรเลงทั่วไป กำรด้ำเนินกิจกำรวงมีลักษณะกิจกำรครอบครัว
นักดนตรีภำยในวงเป็นเครือญำติ เป็นศิษย์กำรฝึกฝนหรือกำรเล่ำเรียนอำศัยควำมจ้ำเป็นหลัก ในส่วนของสกุล
ศิลปะบรรเลง มีมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเรำะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ได้จัดตังชมรมดนตรีไทย เปิดส อนดนตรีไทย
ด้ำเนินกิจกำรท้ำเพื่อสำธำรณประโยชน์ท้ำให้สกุลศิลปะบรรเลง เปิดกว้ำงออกสู่สำธำรณชน ผู้เรียนดนตรีไทยกับ
ชมรมในแง่พืนฐำนเศรษฐกิจสังคมตลอดจนเพศ อำยุ และระดับชันกำรศึกษำอยู่ในรับที่ดี กำรสอนดนตรีจะใช้วิธี
สมัยใหม่ คือมีกำรเรียนดนตรีกับคอมพิวเตอร์ และกำรใช้ โน็ต จึงเป็นตัวอย่ำงที่ชัดเจนชีให้เห็นถึงกำรปรับสภำพ

ดนตรีไทยใช้เข้ำกับควำมเป็นอยู่รอดของสังคม ควำมอยู่รอดทำงวัฒนธรรมดนตรีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ขึนอยู่กับ
ปัจจัยหลำยด้ำน
วิชำภรณ์ แสงมณี (๒๕๒๕) ได้กล่ำวถึงบทบำทพิธีกรรมเอำไว้ว่ำพิธีกรรมเป็นงำน ที่จัดท้ำขึ นตำมลัทธิ
เพื่อควำมขลัง พิธีกรรมจึงเป็นวิธีกำรที่แสดงออกถึงควำมขลังควำมศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เท่ำนันและมักจะมีกำรระบุชื่อพิธีกรรมนันๆ ไว้ด้วย เช่น พิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ พิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตร เป็นต้น ซึ่งพิธีกรรมดังกล่ำวมีบทบำทส้ำคัญในกำรสร้ำงศรัทธำควำมเชื่อมั่น และควำมรู้สึกร่วมกันก่อให้เกิด
ควำมเคร่งขรึม ควำมขลังตลอดจนควำมปลืมปิติยินดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในงำนพิธีกรรมนัน
ประมวล คิดคินสัน (๒๕๒๑) ได้กล่ำวถึงพิธีกรรมเกี่ยวกับกำรนับถือผีบรรพบุรุษเอำไว้ในสมันดึกด้ำ
บรรพ์นัน พิธีกรรมอันผูกพันมนุษย์เข้ำด้วยกันอย่ำงดีที่สุด คือกำรเคำรพบูชำบรรพบุรุษซึ่งตระหนักว่ำเรำมีบรรพ
บุรุษร่วมกันเคำรพบรรพบุรุษเดียวกันท้ำให้เกิดควำมรู้สึกเป็น พวกเรำในสมัยโบรำณผู้คนมีน้อยชำวบ้ำนบำงกลุ่มไม่
มีบรรพบุรุษรวมกันดังเช่น ชำวจีนสมัยก่อนใช้แซ่เดียวกัน ทังหมู่บ้ำน ชนชำวบ้ำนอีสำนมีค้ำว่ำ “ผีโตเดียวกัน ”
หมำยถึง เป็นญำติร่วมสำยโลหิตเวลำเจ็บป่วยก็สำมำรถ “ฮ้องผีให้กันได้” หมำยควำมว่ำ อำจไหว้วอนให้วิญญำณ
แห่งบรรพบุรุษช่วยขจัดโรคภัยไข้เจ็บให้กันได้ เช่นเดียวกับมหำช่วง อู่เจริญ (๒๕๔๐:๙๒) ได้เขียนถึงวัฒนธรรม
ประเพณีกำรร้ำผีของคนมอญไว้ในหนังสือพระรำชทำนเพลิงศพพระประทุมธรรมโชติ โดยกล่ำวไว้ว่ำ “กำรร้ำผีนัน
จะมีผู้อ้ำนวยพิธีร้ำผีเรียกว่ำ โต้ง จะเป็นหญิงหรือชำยก็ได้ ซึ่งจะมีอำชีพเป็นโต้งโดยเฉพำะเป็นให้ต้นผีหรือญำติท้ำ
พิธีกรรมต่ำงๆ และร้ำบทต่ำงๆ ส้ำหรับผีแต่ละตนที่เชิญมำจ้ำนวนผีที่ ร้ำนันขึนอยู่กับตระกูลนันๆ เรื่องรำวต่ำงๆ ที่
เกี่ยวกับควำมเชื่อร้ำผีนี
ดวงรัตน์ ทรัพย์ประดิษฐ์ (๒๕๔๔) ได้ท้ำปริญญำนิพนธ์เรื่องพิธีร้ำเจ้ำพ่อของชำวมอญ กรณีศึกษำดนตรี
และพิธีร้ำเจ้ำพ่อของชำวมอญ ในสำขำมำนุษยดุริยำงควิทยำ จำกกำรค้นคว้ำท้ำให้พบว่ำเพลงมอญกับ ดนตรีมอญ
เป็นดนตรีที่บรรเลงอยู่ในพิธีร้ำเจ้ำพ่อใช้ประกอบท่ำร้ำ ซึ่งชำวมอญเชื่อว่ำเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และเพื่อควำมเป็นสิริ
มงคลของคนในชุมชนมอญ พิธีกรรมร้ำเจ้ำพ่อจะมีเพลงที่ใช้เกี่ยวกับงำนมงคลและเพลงที่ใช้งำนอวมงคล
ทองค้ำ พันมัทธี (๒๕๓๙:๗๑) ได้เขียนเรื่องรำวเกี่ยวกับควำมเชื่อเรื่องผีไว้ มอญแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม
ได้แก่ อยู่บริเวณแคว้นพรสิม มี ๓๒ หัวเมือง พวกนีนับถือผีโดยพิธีบูชำมะพร้ำวโดยเอำมะพร้ำวแห้งทังผลรวมทัง
หนวดติดมำด้วยผูกติดกับผ้ำแดง ผ้ำขำวแขวนไว้ที่หัวเสำเอกของบ้ำนคนในบ้ำนต้องคอยดูแ ลไม่ให้มะพร้ำวแห้ว
หรืองอก ถ้ำเน่ำหรืองอกต้องหำมำผูกใหม่ ส่วนมอญเตียะอยู่บริเวณแคว้นหงสำวดี มี ๓๒ เมือง พวกนีนับถือผีผ้ำ
ต้องมีกำรบูชำผ้ำนุ่งเวลำท้ำกิจกรรมใดๆ ก็ตำมต้องเอำผ้ำซึ่งหรือผ้ำนุ่งชำย ๑ ผืน เสือผู้ชำยสีขำว ๑ ตัว (ผ่ำอก
แขนยำว) ผ้ำสไบ ๒ ผืน (สีขำว ๑ ผืน สีแดง ๑ ผืน) แหวน ๑ วงมำบูชำ ส่วนมอญยะ อบยู่บริเวณแคว้นสะเทิม มี
๓๒ เมือง นับถือผีกระบอกไม่ไผ่ โดยมีพิธีบูชำเอำกระบอกไม้ไผ่ขนำดเล็กมีข้อติดอยู่กับกระบอก ๗ อัน ใส่น้ำใน
กระบอกให้เต็มใส่ใบหว้ำกระบอกละ ๑ ใบ แขวนไว้ที่เสำผีของบ้ำน ในด้ำนของวัฒนธรรมและควำมเชื่อของชำว
มอญนันจะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ดนตรี นำฏศิลป์อยู่เสมอ

สุมำมำลย์ เรืองเดช (๒๕๑๘:๑๔๙) ได้กล่ำวถึงกำรร้ำมอญว่ำเป็นกำรแสดงอย่ำงหนึ่งของไทยรำมัญที่
ถ่ำยทอดมำจำกบรรพบุรุษ ซึ่งอพยพมำอยู่ที่อ้ำเภอสำมโคกและอ้ำเภอปทุมธำนีและคงเนื่องจำกเป็นกำรร้ำของ
พวกรำมัญหรือมอญนี่เอง โดยยึดแผนเดิมจำกกำรร้ำในประเทศมอญ เมื่อมีกำรร้ำกันบ่อยขึนก็เป็นที่นิยมกันมำก
ขึน เพรำะมีลีลำที่งดงำมและดนตรีไพเรำะ แต่ต่อมำในระยะหลังโอกำสของกำรแสดงร้ำมอญเริ่มเปลี่ยนไปโดย
ประชำชนเริ่มนิยมใช้กำรร้ำมอญในงำนศพ และจะมักเป็นงำนศพพระผู้ใหญ่ในท้องถิ่น แต่ในระยะต่อมำกำรร้ำ
มอญก็กลำยเป็นกำรร้ำในงำนศพทั่วๆ ไป
สำยสุนีย์ ขำวปลืม (๒๕๔๔) ได้ท้ำปริญญำนิพนธ์เรื่อง เพลงร้ำผีมอญของชำวมอญ จังหวัดปทุมธำนี ใน
สำขำมำนุษยดุริยำงควิทยำ จำกำรค้นคว้ำท้ำให้ทรำบว่ำเพลงมอญหรือดนตรีมอญเดิมเป็นเพลงที่อยู่พิธีร้ำผี คน
มอญเชื่อว่ำเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ และเป็นพิธีที่ให้ควำมเป็นสิริมงคลและเพลงที่เป็นงำนอวมงคล

บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรวิจัย
กำรศึกษำ ลึ่ฮเติ่น ดนตรีในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง ชำวมอญบ้ำนวังกะ ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กำญจนบุรี ในครังนี ผู้วิจัยได้ด้ำ เนินกำรศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ อำทิ งำนวิจัย เอกสำร ต้ำรำต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องอีกทังกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรออกปฏิบัติกำรภำคสนำมเป็นแนวทำงในกำรศึกษำ จำกนันจึงน้ำข้อมูล
ทังหมดที่รวบรวมน้ำมำวิเครำะห์เรียบเรียงเป็นรำยงำนกำรวิจัยในรูปแบบกำรบรรยำย ซึ่งผู้วิจัยได้ก้ำหนดแนวทำง
วิธีกำรด้ำเนินกำรศึกษำวิจัยดังขันตอนต่อไปนี
กำรศึกษำค้นคว้ำ และรวบรวมข้อมูล
กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลต่ำงๆทังด้ำนเอกสำรงำนวิจัยและข้อมูลภำคสนำม
รำยละเอียดดังนี
๑. ก้ำหนดหัวข้อที่จะศึกษำวิจัยและรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องในเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวกับดนตรี
มอญโดยรวบรวมศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆและข้อมูลภำคสนำมดังนี
๑.๑ ส้ำนักหอสมุดกลำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑.๒ หอสมุดแห่งชำติ
๑.๓ หอสมุดแห่งชำติกำญจนบุรี
๑.๔ ห้องสมุดศูนย์มำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร จังหวัดนครปฐม
๑.๕ หอสมุดคณะศิลปกรรมศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๑.๖ หอสมุดมหำวิทยำลัยมหิดล
๑.๗ หอสมุดมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
๒. รวบรวมข้อมูลจำกประสบกำรณ์ตรงของบุคคลในชุมชน ผู้อำวุโสในหมู่บ้ำน ผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนดนตรี
มอญโดยตรง ด้วยกำรลงพืนที่ภำคสนำมและกำรรวบรวมข้อมูลในครังนีได้ใช้อุปกรณ์ในกำรเก็บข้อมูลได้แก่

๒.๑ แบบบันทึกข้อมูลกำรสัมภำษณ์
๒.๒ เครื่องบันทึกเสียง
๒.๓ กล้องบันทึกภำพนิ่ง
๒.๔ กล้องบันทึกภำพเคลื่อนไหว
๒.๕ แบบบันทึกโน้ตดนตรี
๓. รวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรและอย่ำงไม่เป็นทำงกำรจำกศิลปินในชุมชนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี
๑. พระมหำสุชำติ สิริปัญโญ ปธ.๙ ประโยค เจ้ำคณะอ้ำเภอสังขละบุรี
เจ้ำอำวำสวัดวังก์วิเวกำรำม อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
๒. นำยมนชัย ไม่มีชื่อสกุล หรือ หรือชื่อภำษำมอญ นำยกระเซ้ำโม่น(Nai Kasauh Mon)
หัวหน้ำศูนย์วัฒนธรรมมอญ หมู่บ้ำนวังกะ ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
๓. นำงสำวอรัญญำ เจริญหงสำ นักแสดงร้ำมอญและผู้ประสำนงำนวัฒนธรรมไทยรำมัญ
บ้ำนวังกะหมู่ ๒ ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
๔. นำยสำวร ทวีเลิศชัยกุล ผู้ประสำนงำนและแปลเอกสำรอักษรมอญ
๕.นำยศักดิ์ดำ แสงสว่ำง ผู้ขับร้องเพลงในพิธีกรรม
กำรศึกษำข้อมูล
๑. น้ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัยมำจัดล้ำดับเนือหำสำระเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่และล้ำดับขันตอนให้
เป็นระเบียบตำมหลักงำนวิชำกำร
๒. ศึกษำข้อมูลจำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม โดยศึกษำองค์ประกอบต่ำงๆทังทำงภูมิศำสตร์ประวัติศำสตร์
และสภำพควำมเป็นอยู่ในปัจจุบันของชุมชน ดังนี
๑. ประวัติควำมเป็นมำของชำวมอญสังขละบุรี
๒. ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต
๓. พิธีกรรม ควำมเชื่อ
๔. ศำสนำ
๕. กำรแต่งกำยของชำวมอญ
๓. ศึกษำวิธีกำรบรรเลงและเพลงที่บรรเลง ประกอบพิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง กรณีศึกษำงำน
พระรำชทำนเพลิงศพ พระครูวิมลกำญจนคุณ ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
๔. ถอดท้ำนองเพลงมอญจำกเครื่องบันทึกเสียง และ เครื่องบันทึกภำพเคลื่อนไหว บันทึกเป็นโน้ต
แบบไทย และ รวมทังค้ำสัมภำษณ์ เรียบเรียงเป็นล้ำดับขันตอนแล้วบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้เรียบเรียงรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวงปี่พำทย์มอญหงสำวดี จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมเป็น
ข้อมูลหลัก โดยกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมรวม ทังกำรสัมภำษณ์จำกบุคลำกรท้องถิ่น ศิลปินประจ้ำ

หมู่บ้ำนผู้มีควำมรู้ด้ำนดนตรีมอญ อีกทังเข้ำร่วมสังเกตในประเพณีพิธีต่ำงๆและในโอกำสพิเศษ ที่มีกำรบรรเลงวงปี่
พำทย์มอญหงสำวดี โดยมีรำยละเอียดของกำรรวบรวมวิเครำะห์ตำมจุดมุ่งหมำยเป็นตอนดังนี
ตอนที่ ๑ ศึกษำพิธีกรรม ควำมเชื่อ และองค์ประกอบทำงวัฒนธรรม อันประกอบด้วยบทบำทหน้ำที่
ทำงสังคมใน พิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง กรณีศึกษำงำนพระรำชทำนเพลิงศพ พระครูวิมลกำญจนคุณ ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
๑. ควำมเป็นมำของชำวมอญ
๑.๑ ประวัติควำมเป็นมำของชำวมอญสังขละบุรี
๒. วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ และเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมประเพณี
๒.๑ ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต
๒.๒ พิธีกรรม ควำมเชื่อ
๒.๓ ศำสนำ
๒.๔ กำรแต่งกำยของชำวมอญ
ตอนที่ ๒ ศึกษำรูปแบบของพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง กรณีศึกษำงำนพระรำชทำนเพลิงศพ พระครูวิมลกำญจน
คุณ ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
๔. ประวัติควำมเป็นมำของพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง
๕. องค์ประกอบของ พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง
๖. ขันตอนกำรประกอบ พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง
ตอนที่ ๓ เพื่อรวบรวมและเก็บบันทึกเพลงประกอบพิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง กรณีศึกษำงำนพระรำชทำน
เพลิงศพ พระครูวิมลกำญจนคุณ ต้ำบลหนองลู อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี จ้ำนวน ๒๘ เพลง โดย
วิเครำะห์บทเพลงที่ใช้ประกอบ พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง
๔. รูปแบบของเพลง
๕. ลักษณะเด่นของเพลง
๖. เนือร้องและควำมหมำย
กำรสรุป
๑. เรียบเรียงจัดท้ำบทสรุปที่ได้จำกกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล
๒. น้ำเสนอบทเพลงโดยโน้ตไทย
๓. สรุป อภิปรำยผลรำยงำนกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ ๑ ศึกษาพิธีกรรม ความเชื่อ และองค์ประกอบทางวัฒนธรรม อันประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ทาง
สังคมใน พิธีว่อน ไว่ะ ซ่าง กรณีศึกษางานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลกาญจนคุณ ตาบลหนองลู อาเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๑. ความเป็นมาของชาวมอญ
๑ ประวัติความเป็นมาของชาวมอญสังขละบุรี
ชาวมอญที่อาเภอสังขละบุรี เป็นชาวมอญที่อพยพออกมารุ่นหลัง มีสาเหตุมาจากสถานการณ์ทางการเมือง
โดยเฉพาะนโยบายของพม่าที่มีการปราบปรามชนกลุ่มน้อยอย่างรุ่นแรง ในช่วงฤดูแล้ง ทาให้ชนกลุ่มน้อยตาม
ชายแดนหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย เมื่อถึงฤดูฝนไม่มีการปราบปรามราษฎรเหล่านี้ก็จะเดินทางกลับเข้าไปอยู่
อาศัยในหมู่บ้านเดิมของตน แต่ใน พ.ศ.๒๕๒๗ ตั้งแต่พม่ามีการวางกาลังประจาไว้ในพื้นที่หลังจากยึดได้ โดยที่ถอน
กาลังกลับไปในช่วงฤดูฝนอย่างเคยปฏิบัติ ทาให้ชนกลุ่มน้อยที่หลบหนีมาพักพิงในเขตไทยเดินทางกลับหมู่บ้านเดิม
ของตนไม่ได้ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ที่หลบหนีเข้ามายังประเทศไทยนอกจากชาวมอญแล้วยังมี ชาวกะเหรี่ยงและ
ชาวคะยาห์ โดยเข้ามาอยู่ในบริเวณอาเภอพบพระ อาเภอแม่สอด อาเภอแม่ระมาด อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
อาเภอสบเมย อาเภอแม่สะเรียง อาเภอขุนยวม อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งชาวมอญ หมู่บ้านมอญ เป็นชาวมอญที่อพยพมารุ่นนี้

ภาพประกอบ ๑ สะพานไม้
ที่มา : วัดวังก์วิเวการาม

ชาวมอญที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เรียกกันว่า
“มอญเก่า” หรือผู้ที่อพยพเข้ามาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่เรี ยกกันว่า “มอญใหม่” หรือกลุ่มชาวมอญที่
อพยพเข้ามาภายหลังพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ ยังคงรักษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่แบบมอญเอาไว้
แม้ว่าบางส่วนอาจจะกลมกลืนไปกับคนไทย
ชุมชนมอญ บ้านวังกะ หมู่ ๒ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มากว่า
๑๐๐ ปี ซึ่งมีหลักฐานปรากฏ ตั้งแต่ สมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตั้งแต่ครั้งเป็น
อาเภอวังกะ กิ่งอาเภอวังกะ แล้วกลับมาเป็นอาเภอวังกะ จนปัจจุบันเป็นอาเภอสังขละบุรี และบ้านวังกะเป็นหมู่
หนึ่ง ของอาเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ ที่มีการอพยพเข้ามาของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ซึ่งมีกลุ่มชาติมอญได้
อพยพเข้ามาด้วย กลุ่มแรกได้เข้าเมื่อ ปี พ .ศ.๒๔๙๒ กลุ่มที่ ๒ ในปี พ .ศ.๒๔๙๓ และกลุ่มที่ ๓ เดิมทางเข้ามา ถึง
๔๐ ครอบครัว ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ รวมเป็น ๖๐ ครอบครัวโดยใช้เส้นทางด่านเจดีย์สามองค์ และ เส้นทางแม่น้าบีคลี่
ซึ่งอพยพมาจาก เมาะกะเนียง เจ้าคะเล และ เมาะละแหม่ง ซึ่งมีนายเจริญ ปลัดอาเภอ เป็นผู้ดูแล และ ผลบุญของ
หลวงพ่ออุตตะมะ(พระราชอุดมมงคล) ที่ทาให้ชาวมอญมีแหล่งพักพิง ทามาหากิน จนถึงปัจจุบัน

ภาพประกอบ ๒ สะพานไม้ และสะพานไม้ไผ่
ที่มา : ว่าทีร่ ้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
ลักษณะทางภูมิประเทศของอาเภอสังขละบุรีอาเภอสังขละบุรี
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี ได้ย้ายที่ว่าการอาเภอเดิม สถานที่ราชการต่างๆ
และราษฎรอพยพมาอยู่ในพื้นที่แห่งใหม่ซึ่งห่างจากที่เดิมประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เนื่องจากถูกผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนเขาแหลม เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗ สภาพพื้นที่เป็นป่าเขา ประมาณ ร้อยละ ๗๕ เป็นที่ราบ ร้อยละ ๑๕ เป็น
บริเวณอ่างเก็บน้า ร้อยละ ๑๐ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓,๓๕๐ ตารางกิโลเมตร เป็นที่อยู่อาศัย ๕๑๕ ตาราง
กิโลเมตร มีลาน้าสาคัญ ๓ สาย คือ ลาน้าซองกาเลีย ลาน้าบีคลี่ ลาน้ารันตี
๒. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี
๑ ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ประเพณีของกลุ่มชาวมอญในชุมชนบ้านวังกะ อาเภอสังขละบุรี เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็น
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตและศาสนาที่มีรูปแบบเป็นของชุมชน ประเพณีบางอย่างมีการปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบพิธีกรรมประเพณีของชาวมอญบ้านวังกะ บางประเพณีเป็นเพียงการ

บอกเล่า บางประเพณียังมีอยู่แต่ก็ลดความสาคัญลง ประเพณีในรอบปีที่ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบันของชุมชน
มอญบ้านวังกะได้แก่
เดือนเมษายน(ฮะตาว จอ)
หมู่บ้านวังกะมีประเพณีที่สาคัญมากซึ่งเป็นงานประเพณีประจาปีคือประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้น
ปีใหม่ ประชาชนในชุมชนจะร่วมกันทากิจกรรมต่างๆทางด้านศาสนา เช่นทาบุญตักบาตร ถือศีลภาวนาที่วัด และมี
การสรงน้าพระ นอกจากนี้ยังมีการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและบุพการีด้วยการอาบน้า ปู่ย่าตายาย
พ่อแม่ การละเล่นรื่นเริงต่างๆ เช่น การสาดน้า การละเล่นพื้นเมือง ได้แก่ การเล่นสะบ้า เป็นต้น ซึ่งจะได้ก ล่าวใน
รายละเอียด ดังนี้
ประเพณีสงกรานต์บ้านวังกะ ช่วงเทศกาลนี้แต่ละบ้านในชุมชนบ้านวังกะ จะมีการทาข้าวแช่ เพื่อนาไป
ถวายพระและไปมอบให้คนที่เคารพนับถือ เชิญชวนบุคคลอื่นให้มารับประทาน ผู้สูงอายุมักจะไปทาบุญถือศีลที่วัด
ส่วนลูกหลานจะทาข้าวปลาอาหารคาวหวานจัดเตรียมและใส่สารับเทินหัวไปส่งที่วัด ผู้คนก็จะแต่งตัวด้วยผาลูกไม้
ที่ตัดเย็บใหม่กันสวยงาม มีการอาบน้าให้กับผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพ ช่วงกลางคืนก็มีการละเล่นต่างๆ และที่ขาดไม่ได้
เลยคือ ”ทะแยมอญ“

ภาพประกอบ ๓ ลูกหลานจัดสารับอาหารส่งข้าวให้พ่อแม่ที่ถือศีลที่วัดวังก์วิเวการาม
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
ก่อนถึงวันมหาสงกรานต์หรือวันรับ ชาวบ้านวังกะจะเริ่มเตรียมงานสงกรานต์ โดยการทาความสะอาด
จัดเก็บบ้านเรือนที่อาศัยให้มีระเบียบร้อยสวยงาม ทาความสะอาดหิ้งพระ และชาวบ้านจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกัน
เก็บกวาดบริเวณวัด ขัดถูศาลา เพื่อตอนรับวันรับหรือวันมหาสงกรานต์ในวันรุ่งขึ้น สิ่งที่สาคัญก็คือการเตรียมการ
ทาข้าวแช่หรือเปิงสงกรานต์ โดยฝ่ายหญิงที่เป็นแม่บ้านจะเตรียมทากับข้าวที่เป็นส่วนประกอบของข้าวแช่ ในอดีต
นั้นจะมีกับ ข้าวประมาณ ๗ อย่ าง และเดิมจริงๆ จะมีการเตรียมจากผั กเหมือนอาหารมังสวิรัติ แต่ภายหลังมี
เนื้อสัตว์ปนด้วยเช่น เนื้อปลาที่ป่นใช้ผสมกับยาต่างๆ อาจมีผักหวาน ผัดหัวไชโป๊กับไข่) ปลาป่น กะปิชุบไข่ทอด )
บและยากับปลาที่ป่นแล้วนาไปผัด ลูกกะปิ) ปัจจุบันเปลี่ยนไป กับข้าวจาทาอย่างง่ายๆ เช่น นามะม่วงดิบมาสั )

รสชาติออกเค็มๆ มีรสเปรี้ยวจากมะม่วงเล็กน้อย ส่วนการหุงข้าวแช่นั้น คือเพื่อบูชาเทวดา คนมอญบ้านวังกะจะทา
ข้าวแช่เพื่อตอนรับสงกรานต์รวม ๓ วัน ถือตามแบบโบราณ โดยในช่วงเย็นวันแรก จะมีการเตรียมปลูกศาลเพียงตา
าวันที่สูงระดับสายตา) และช่วงเช้)๒ จะจัดข้าวแช่พร้อมกับข้าวใส่สารับนาไปบวงสรวงเทวดา และนาไปถวายพระ
ที่วัด และทาไปให้ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ ส่วนที่เหลือไว้รับประทานในครอบครัว และสาหรับต้อนรับเชื้อเชิญมิตร
สหายมาร่วมรับประทานในช่วงซึ่งเป็นวันรับ หลังจากที่ได้นาข้าวถวายพระแล้ว ก็มีการนาข้ าวแช่ไปให้ผู้ใหญ่ที่นับ
ถือ ซึ่งรักษาอุโบสถศีลที่วัดวังก์วิเวการาม โดยเรียกประเพณีนี้ว่า ลู ”การส่งสารับ“กหลานจะนาสารับขึ้นเทินหัวไป
วัด หลังวันรับก็เป็นวันกลาง คนส่วนใหญ่จะหุงข้าวแช่ในวันกลางนี้เพื่อบูชานางสงกรานต์ ใกล้สว่างก็นาไปถวาย
พระที่วัด หลังจากถวายแล้วชาวบ้านก็จะบุญตักบาตรวันสงกรานต์อีกครั้งหนึ่ง ใยสมัยก่อนการหุงข้าวจะมีขั้นตอน
ที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน โดยนาข้าวสารไปหุง ครั้นข้าวสุกดีแล้วก็นาข้าวไปล้างในน้าสะอาด จากนั้นจึงนาข้าวที่ขัด
ล้างดังกล่าวไปอบด้วยดอกไม้หอมและเทียนหอมเป็นการหุงที่ประณีต ในปัจจุบัน การหุงเช่นนี้มีน้อยลง และมักจะ
ไม่มีการอบด้วยเครื่องหอมต่างๆ คงเหลือเพียงการต้มข้าวที่เป็นลักษณะคล้ายข้าวต้มเพียงอย่างเดียว
การทาบุญกลางในหมู่บ้านในช่วงสงกรานต์ เป็นงานบุญที่ชาวบ้านวังกะได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีการนิมนต์
พระสงฆ์มาทาพิธี แต่เดิมพระจะออกเดินทาพิ ธี เพราะจานวนหลังคาเรือนยังไม่มากเท่าปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันจะ
ให้พระสงฆ์นั่งในรถและขับไปตามบ้าน พระสงฆ์ที่ทาหน้าที่ปัดเป่าทุกข์โศกและเคราะห์ทั้งปวงโดยสาดก้อนหิน
ขนาดที่เล่นหมากเก็บ และข้าวสารไปตามบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล จุดประสงค์ของพิธีเป็นการทาบุญร่วมกันของคนใน
หมู่บ้านและเพื่อให้เกิดความสุขสงบใหม่ช่วงปีใหม่ ไม่ให้มีเรื่องราวเดือดร้อนและโรคภัยกับคนในหมู่บ้าน

ภาพประกอบ ๔ รางไม้ไผ่สรงน้าพระ
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

ภาพประกอบ ๕ การสรงน้าพระของชาวมอญ บ้านวังกะ
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
ประเพณีสรงน้าพระ ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากการทาบุญข้าวแช่และทาบุญสงกรานต์ ชาวมอญ
บ้านวังกะยังมีประเพณีสรงพระ ซึ่งเป็นพิธีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลสงกรานต์ หลังจากทาบุญวันสงกรานต์
แล้ว พิธีส รงน้ าพระจะได้กาหนดจัดขึ้นในโอกาสต่อมา พิธีสรงน้าพระของคนมอญจะแต่งต่างกับคนไทยมาก
สาหรับคนมอญทุกแห่งจะต้องจัดเตรียมสถานที่สรงน้าพระโดยใช้รางน้า ชาวชุมชนวัดวังก์ใช้รางซึ่งทามาจากไม้ไผ่
ที่มีอยู่รอบบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายใช้สะดวกและมีการแต่งแตกสวยงามการที่ชาวมอญทารางน้า
เช่นนี้เพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียนเรียบร้อยในการสรงน้าพระ

ภาพประกอบ ๖ ผู้ชายคนมอญต่างมอบให้พระเดินเหยียบหลังไปสรงน้าพระ
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
บริ เวณในการสรงน้ าพระ คนมอญมีข้อห้ ามมิให้ ส าดน้ากันในวัด เพราะมีความเชื่อว่าบริเวณวัดเป็น
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ การสาดน้ ากั น ในวั ด จะถื อ ว่ า บาป การมี ข้ อ ห้ า มเช่ น นี้ แ สดงถึ ง ความเคารพในองค์ พ ระรั ต นตรั ย
ขณะเดียวกันเป็นพิธีกรรมที่กาหนดและรูปแบบที่อยู่ภายใต้จริยธรรมและคุณธรรมที่เสริมสร้างความงดงามของ
จิตใจอีกด้ว ย การละเล่น ในช่ว งสงกรานต์ ในช่ว งเทศกาลจะมีการแข่ งขันกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านมากมาย
ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งสะบ้า ชนไก่ชน วัวชน แข่งขันเทินของบนศีรษะ ประกวดนาง
สงกรานต์ การเล่นสะบ้าของชาววังกะ อาเภอสังขละบุรี เป็นการละเล่นที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ยังอยู่ที่เมืองมอญ
ประเทศพม่า จุดประสงค์ที่แท้จริ งของการเล่นนั้นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงเป็นการพักผ่อนหย่อนใจคลายความ
เหน็ดเหนื่อยจากการประกอบอาชีพกิจการต่างๆในรอบปี อีกประการหนึ่งเพื่อความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและ
กันในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เดิมการเล่นสะบ้านิยมเล่นในหมู่บ้านระหว่างกลุ่มหนุ่มสาว หลังจากเสร็จงานก็มี
การนัดเล่นบริเวณลานในหมู่บ้าน พร้อมกับแบ่งผู้เล่นชายหญิงเป็นคู่เท่ากัน แต่ปัจจุบันการเล่นสะบ้าบางส่วนเป็น
การพนันขันต่อ โดยฝ่ายใดทอยได้หมดก่อนจะเป็นผู้ชนะ

ภาพประกอบ ๗ ตลาดนิพพาน ณ ลานเจดีย์พุทธคยา
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
เดือนพฤษภาคม (ฮะตาว อะสาจ)
ในวันขึ้น๑๕ ค่าเดือน ๖ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งชาวมอญบ้านวังกะทุกครอบครัวนับถือศาสนาพุทธอย่าง
เคร่งครัด มีการปฏิบัติกิกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชานี้ โดยมีการทาบุญใส่บาตรในตอนเช้า
อุบาสก อุบาสิกาถือศีลภาวนาที่วัด มีการเวียนเทียนในตนเย็นเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งหลังจากการเวียนเทียน
แล้ว ชาวมอญบ้านวังกะยังมานาข้าวของ อาหาร มาแจกทานให้กับชาวบ้านที่มาเวียนเทียน โดยแต่ละบ้านจะ
นามาตั้งเป็นร้านค้าของตนคล้ายกับตลาดนัด เรียกกันว่า ที่ทาและมีประเพณีที่สาคัญอีกอย่าง ”ตลาดนิพพาน “
ร่วมกันในชุมชนวังกะ คือ การรดน้าต้นโพธิ์ (โตดาดซอปูท)ิ

ภาพประกอบ ๘ การรดน้าต้นโพธิ์
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
โดยการรดน้ากับต้นโพธิ์ที่อยู่ตามวัด ซึ่งปลูกไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ซึ่งเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่โคนต้นโพธิ์ จึงถวายน้าสรงที่โคนต้นโพธิ์ แทนการถวายน้าสรงพระบรมศพองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในงานนี้ชาวมอญจะแต่งกายตามประเพณี ดูสวยงาม
เดือนมิถุนายน (ฮะตาว จิ)
กษาพระธรรมช่วงก่อนเข้าพรรษา ชาวมอญนิยมบวชลูกหลานเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ศึ
วินัยเพื่อทาใจให้ผ่องใส การบวชพระของชาวมอญโดยทั่วไปคล้ายกับชาวไทย ในสมัยก่อนการแต่งกายของนาค
แตกต่างจากยุคปัจจุบัน คือนาคจะต้องแต่งกายอย่างสวยงามด้วยผ้าถุงไหมสีสด โดยมีผ้าสไบห่มที่บ่า แต่งหน้า ทา
ปาก ทัดดอกไม้ที่หูพร้อมเครื่องประดับสร้อยคอ กาไลข้อ มือ แหวน เข็มขัด ช่วงบ่ายเป็นการโกนผมนาค มีการ
นิมนต์พระมาเทศน์ จากนั้นมีการทาขวัญนาคโดยการตกเบ็ด ซึ่งใช้ไม้ยาวผูกสายสิญจน์ปลายไม้ผูกด้วยแหวนทอง
สาหรับตกเบ็ดบนฝ่ามือของนาคขณะทาขวัญ รุ่งเช้าจึงนานาคไปวัดโดยจัดขบวนแห่รอบพระอุโบสถ ๓ รอบ แล้ว
เข้าพระอุโบสถทาพิธีอุปสมบท
กวาน คก “ในเดือนนี้นอกจากนี้การบวชพระแล้ว ชาวมอญบ้านวังกะยังนิยมที่จะทาขนมชนิดหนึ่งเรียกว่า
ซึ่งเป็นขนมที่เตรียมไว้ถวายพร ”ฮะเตอะช่วงเข้าพรรษาล่วงหน้า เนื่องจากพระสงฆ์จะปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดโดยมิ
ออกบิณฑบาต ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องทาขนมชนิดนี้ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นาน ๓ ถึง ๔ เดือนลักษณะขนมชนิดนี้ทา
จากแป้งมีไส้เป็นมะพร้าว ห่อด้วยใบกล้วยเมื่อทาเสร็จแล้วก็มีการอุ่นหรือนึ่งตลอดเวลา โดยจะเอาไว้เหนือเตาเวลา
ทาอาหารหรือหุงข้าวเพื่อทาให้ขนมนี้เก็บอยู่ได้ทนทันเข้าพรรษาในเดือนต่อไป ลักษณะของขนมเมื่อลอกใบกล้วย
ออกแล้ว แป้งจะมีลักษณะแห้งแข็ง เมื่อถึงช่วงเข้าพรรษา ก็จะนามาทอดด้วยน้ามันงาและนาไปถวายพระที่วัดได้

ภาพประกอบ ๙ ขบวนแห่เทียนพรรษา
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
เดือนกรกฎาคม (ฮะตาว ฮะเกิน)
ฮะเกิน แปลว่าเข้าพรรษา คือช่วงเวลา ๓ เดือนนี้เป็นช่วงเข้าพรรษา ในวันอาสาฬหบูชา คือ ขึ้น ๑๕ ค่า
เดือน ๘ จะมีการทาบุญตักบาตร คนเฒ่าคนแก่จะไปถือศีลภาวนาที่วัดและในวันเข้าพรรษาช่วงเวลาแรม ๑ ค่า
เดือน ๘ ชาวมอญนิ ยมหล่อเทีย นพรรษา และมีการแห่ เทียนพรรษาและนาผ้าอาบน้าฝนไปถวายพระ ในช่ว ง
กลางคืนก็มีการนาดอกไม้ที่มีตามละแวกบ้าน เช่น ดอกพุดหรือดอกไม้ที่ซื้อมา เช่นดอกบัวไปถวายพระที่วัด
พระสงฆ์สวดมนต์เจริญภาวนาให้เป็นสิริมงคล เดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนแรกของการเข้าพรรษาโดยนับ ๓ เดือน
จนถึงเดือนกันยายนทั้งพระชาวบ้านจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี
เดือนสิงหาคม (ว ฮะดออะซอยฮะตา)
ชาวมอญนิยมทาบุญเพื่อเก็บดอกผลบารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า มีเทศกาลทาบุญหม้อเงิน หม้อ
ทองคา มีลักษณะคล้ายคลึงกับการถวายสังฆทาน มีความเชื่อว่าหากทาบุญลักษณะเช่นนี้แล้วเกิดชาติหน้าจะมีกินมี
ใช้ไม่ยากจน ดังนั้นในวันขึ้น ๑๕ ค่าเดือน ๙ ชาวมอญจะนาหม้อเงินหม้อทองที่บรรจุกล้วย มะพร้าว ใบยา ข้าวสาร
ของใช้อุปโภค บริโภค มากมายไว้ข้างใน และใช้กระดาษเงิน กระดาษทองห่อปิด แล้วจึงนาไปถวายพระสงฆ์ที่วัด

เดือนกันยายน (ฮะตาว พอท)
ในเดือนนี้ ที่บ้านวังกะมีประเพณีตักบาตรน้าผึ้งและเทศกาลลอยเรือสะเดาะเคราะห์
การตักบาตรน้าผึ้งที่วัดวังก์วิเวการาม เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านวังกะที่ถือปฏิบัติกันประจาทุกปี
เพื่อเป็ นการบู ชาแด่พระสงฆ์อย่ างหนึ่งคือ ประเพณีตักบาตรน้าผึ้ ง ในวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ ซึ่งเป็น
ประเพณีถวายเภสัชวันนั้นจะมีพิธีทาบุญตักบาตร เช่นเดียวกับการ ยา) แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่คล้ายกับภาคกลาง ใน )
ทาบุญในเทศกาลสาคัญอื่นๆ แต่ที่พิเศษคือมีการตักบาตรน้าผึ้ง การทาบุญด้วยน้าผึ้งนี้ คนมอญเชื่อว่ามีอานิสงส์
มาก เพราะพระสงฆ์จะเก็บน้าผึ้งไว้ใช้เป็นยาในคราวจาเป็น นอกจากน้าผึ้งที่นามาถวายพระแล้ว ยังมีน้ามันงาและ
น้าตาลทรายที่เพิ่มเข้ามา น้ามันงามีประโยชน์ในการปรุงโอสถได้ โดยอาจจะนาไปทาน้ามันคลายเส้นหรือน้ามัน
นวดต่างๆ การทาบุญด้วยสิ่งเหล่านี้ จะมากน้อยอย่างไรนั้นไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ ขึ้นอยู่กับกาลังศรัทธาของแต่ละคน
ที่นามาทาบุญ คนมอญส่วนมากมีความเชื่อในอานิสงส์การให้ทานด้วยน้าผึ้งและสิ่งของดังกล่าว จึงได้มีประเพณี
สืบเนื่องกันมาช้านาน

ภาพประกอบ ๑๐ การลอยเรือสะเดาะเคราะห์
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

การลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ใยวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ ชาวบ้านจะร่วมมือกันทาเรือด้วยไม้ไผ่สานแล้ว
นาไปลอยน้าในตอนเช้ามืด คือเวลาประมาณ ๐๔.๐๐-๐๖.๐๐ นาฬิกา พิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์เรียกว่า ปรอน “
เรือที่ใช้สะเดาะเคราะห์มีขนาดใหญ่ประมาณ ”อน ทะ ราย ๑๐ เมตร ภายในเรือจะใส่สิ่งของต่างๆลงไปได้แก่
ขนม อ้อย กล้วย ข้าวตอก หมากพลู ร่มซึ่งทาจากกระดาษสี และธูปเทียนลงไป ชาวบ้านจะเขียนวันเดือนปีเกิดใส่
ลงไปในเรือแล้วตั้งจิตอธิษฐาน พร้อมกับมีพระภิกษุนั่งสวดภาวนาเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ทั้งคนแก่และคน
หนุ่มสาวสวดมนต์เป็นภาษามอญตลอดเวลา การลอยเรือนี้มีจุดประสงค์เพื่อไปบูชาพระอุปคุต

ภาพประกอบ ๑๑ ปราสาทของพระอุปคุต
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
(เดือนตุลาคม (ฮะตาว โวะ
ในเทศกาลออกพรรษาชาวมอญที่วังกะได้จัดงานทาบุญในเทศกาลนี้อย่างยิ่งใหญ่ ในช่วงเช้าจะมีงานตัก
บาตรเทโว ซึ่งจะมีการผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดพิธีหมุนเวียนกันไประหว่าง ๓ วัด คือ วัดวังก์วิเวการามตั้งอยู่ฝั่งมอญ
วัดศรีสุวรรณ และวัดสมเด็จ ที่ตั้งอยู่ฝั่งไทย แต่ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน แต่ละชุมชนก็จะแยกกันไปทาพิธีตัก
บาตรดอกไม้ตามวัดในชุมชนของตน ซึ่งเป็นการใส่บาตรพระด้วยดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อให้ท่านได้นาไปบูชาพระต่อ
ในการทาวัตรเย็นวันออกพรรษา รวมทั้งชาวมอญยังนิยมนาน้าตาลทรายและลูกอมใส่รวมไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้พระ
เณรได้ใช้ เมื่อผ่านพ้นเวลาฉันเพลไปแล้ว

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ชอนกาว) การตักบาตรดอกไม้ในวัน ขึ้น)๑๕ ค่า เดือน ๑๑ หลังจากถวายอาหาร
แด่พระสงฆ์ในเวลาเพลแล้ว พระสงฆ์ทั้งหมดจะไปร่วมทาพิธีปวารณาออกพรรษาในพระอุโบสถ ชาวบ้า นจะมานั่ง
อยู่ตลอดสองข้างทาง จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้พร้อม เวลาประมาณบ่ายสองโมง โดยท่านเจ้าอาวาสเดินนาแถว
พระภิกษุสงฆ์มาจากศาลาไปยังพระอุโบสถ ชาวบ้านพากันถวายดอกไม้ และพระสงฆ์นาดอกไม้ที่ได้รับถวายไปเข้า
พิธีสวดปาฎิโมกข์ด้วย ชาวมอญแต่งกายประจาชาติของตนเองเป็ นเอกลักษณ์ที่งดงาม ซึ่งเป็นภาพของชาวบ้านที่
แต่งตัวแบบมอญบรรจงนาดอกไม้ใส่ย่ามเพื่อบูชาพระเป็นภาพที่สวยงามยิ่ง
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ของชาวมอญนั้นมีคติความเชื่อสืบเนื่องจากพุทธประวัติว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์
เสด็จขั้นไปโปรดพุทธมารดา บนเทวโลก นั้นพระพุทธองค์เ สด็จประทับอยู่ตลอดพรรษาประชาชนทั้งหลายต่างรอ
คอยเสด็จกลับของพระพุทธองค์ตลอดเวลาเมื่อวันเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ชาวเมืองก็จัดดอกไม้ถวายเป็นเครื่อง
สักการะ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวที่ทาในช่วงกลางวันแล้วในช่วงกลางคืนก็มีการจุดประทีปโคมไฟบริเวณรั้วหน้า
บ้านหรือจุดเทียนไว้หน้าบ้านบางตนก็จุดตามจานวนอายุของตนบ้างก็ปล่อยโคมไฟเพื่อแสดงความเคารพต่อเทพดา
บนสวรรค์ในการจุดประทีปและจุดเทียนที่รั้วหน้าบ้านเชื่อเพื่อเป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าจึงต้องจุดประทีปไห้
สว่างไสวสวยงามชาวมอญได้น าเอาพระพุทธประวัติในส่ วนตัว นี้จัดเป็นวิธีตักบาตรดอกไม้และถือปฏิบัติเป็น
ประเพณีที่สาคัญตลอดจนถึงปัจจุบันปัจจุบันการจุดประทีปนี้นาไปทาพิธีรวมกันในช่วงลอยเรือสะเดาะเคราะห์ใน
เดือนกันยายน

ภาพประกอบ ๑๒ งานกฐินพระราชทานของวัดวังก์วิเวการาม
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

เดือนพฤศจิกายน (อนฮะตาว กัดท)
เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงทาบุญทอดกฐินของชาวมอญ เรียกว่า -ฐิ-กะ“มาจาก ภาษาบาลีว่า ”กัดทอน“
ชาวบ้านจะร่วมกันทาบุญและแห่องค์ผ้ากฐินไปวัด มีการแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมของมอญ จัดสารับ ”นะ
อาหารถวายแด่พระสงฆ์โดยการทูนสารับอาหารตามขบวนกฐิน นอกจากนี้แล้วยังมีการลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณี
ที่คล้ายของไทยด้วย
เดือนธันวาคม (ฮะตาว มะแรกะซอ)
ชาวมอญมีการทาบุญด้วยผลิตผลทางการเกษตรกรรม เช่น ข้าวใหม่ ผลไม้ นามาถวายพระ ซึ่งถือว่าได้บุญ
กุศลมาก ในเมืองมอญนั้นมีน้าค้างตกมาก ทาให้เมื่อพระสงฆ์ออกไปบิณฑบาตกว่าจะกลับถึงวัดจีวรจึงเปียกหมด
กลายมาเป็นที่มาของการทาบุญในเดือนนี้คือการทาบุญถวายฟืน เรียกว่า หมายถึง การ ”จอง“ ”โอะ ตาน จอง“
หมายถึง การให้ทาน รวมแล้วหมายถึงการทาบุญด้วยการถวายฟืน ”ตาน “หมายถึง ถ่านหรือฟืน ”โอะ “เผา
นั่นเอง ฟืนที่ถวายพระในอดีตไว้ใช้สาหรับให้ค วามอบอุ่นแก่พระภิกษุและไว้ใช้เพื่อผิงผ้าให้แห้ง ประเพณีนี้ทาสืบ
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
เดือนมกราคม (ฮะตาว โปะ)
เดือนนี้จะมีการสอบธรรมมะของพระภิกษุ ชาวบ้านจะทาอาหารไปถวายที่วัดโดยทาอาหารเช้า ปอนฮะ)
(เยี ย ) และทาอาหารเพล(ปอนอางัว อีกทั้งพระภิกษุต้องปฏิบัติภ ารกิจสงฆ์ และทางานหนักภายในวัดในช่ว ง
ระหว่างเช้าถึงเที่ยงเรียกว่า ะมีการทาบุญด้วยทานลักษณะต่างๆ และช่วงเดือนนี้เองชาวมอญจ ”อะกราปอนปา“
เช่น การทาบุญโดยให้ทานแก่บุคคลซึ่งประสบทุพภิกขภัย และการให้ทานด้วยผลผลิตทางการเกษตรใหม่ เช่น ข้า ว
ใหม่ ผลไม้ใหม่ เช่น กล้วย อ้อย ขนุน เป็นต้น

ภาพประกอบ ๑๓ การรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ของชาวมอญ
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

เดือนกุมภาพันธ์ (ฮะตาว มาด)
มีการทาบุญถวายข้าวยาคูเปิง ยาคุ) กับพระภิกษุสงฆ์ การทาข้าวยาคูนี้มีประวัติดั้งเดิมตั้งแต่สมั)ย หงสาว
ดี เนื่องจากชาวมอญมีการสู้รบตลอดเวลากับพม่า เรียกได้ว่าแทบไม่มีการพักสงครามเลย ดังนั้นจึงมีการทาข้าว
ยาคู ซึ่งมีสารอาหารที่มีประโยชน์มาก กินเล็กน้อยก็อิ่มได้ง่าย และพกพาสะดวกเก็บได้นาน และเพื่อเป็นการระลึก
ถึ ง บรรพบุ รุ ษ ในอดี ต จึ ง มี ก ารท าข้ า วยาคู แล้ ว น ามาถวายพระและแจกชาวบ้ า นด้ ว ย ส าหรั บ ข้ า วยาคู นั้ น
ประกอบด้วยธัญพืชหลายอย่างคือ ข้าวเหนียว พริกไทขิง ลือ น้ามันงา กระเทียม อะโก) น้าตาล ถั่ว งา(อะแง) เก )
มะพร้าว ข้าวยาคูนี้สามรถเก็บไว้ได้นานหลายวัน
เดือนมีนาคม (ฮะตาว ฮะละเกิน)
งานเดือนสี่จะจัดในวัน ขึ้น ๖ ค่า เดือน ๔ เป็นการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่ออุตตมะ การจัดงาน
สมโภชมีมหรสพอย่างน้อย ๕ วัน ๕ คืน มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งพิธีกรรมทางศาสนา เช่น มีการจัดเตรียมอาหารไป
ถวายพระ และมีการละเล่นต่างๆ เช่นการแข่งขันชกมวยคาดเชือก การแสดงของชมรมวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น รา
มอญและรากะเหรี่ยงที่แต่งกายด้วยชุดประจาชาติ

ภาพประกอบ ๑๔ งานมหรสพในงานวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่ออุตตะมะ
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

ในวัน ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๔ ตรงกับกลางเดือน มีการก่อเจดีย์ทราย โดยมีประวัติความเป็นมาของการก่อ
เจดีย์ทรายตามประวัติการก่อเจดีย์ชเวดากอง และยังมีความเชื่ออีกว่าการก่อเจดีย์ทรายนั้น นอกจากจะเป็นการ
พร้อมใจนมัสการพระเจดีย์แล้ว จานวนของทรายยังหมายถึงความดีที่ทาในโลกมนุษย์ เมื่อตายไปแล้วก็ดูจาก
จานวนทรายที่เคยทาบุญไว้ว่ามีมากน้อยอย่างไร พิธีกรรมที่สาคัญอีกงานหนึ่งคือ การสรงน้าหลวงพ่ออุตตมะเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล

ภาพประกอบ ๑๕ การชกมวยคาดเชือก
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
การชกมวยคาดเชือกเป็น ประเพณีห นึ่งของชาวมอญ มีลั กษณะที่แตกต่างจากมวยไทยทั้งในลั กษณะ
ท่าทางต่างๆ และการไหว้ครู การชกมวยคาดเชือกจะมีดนตรีปี่พาทย์มอญ บรรเลงเพื่อเร้าใจให้เกิดความฮึกเหิมใน
การต่อสู้ ลักษณะการชกจะไม่ใส่นวม เพียงแค่พันผ้าเท่านั้น ใช้อวัยวะทุกส่วนในการต่อสู้กันทั้งมือและเท้า ในช่วง
กลางคืนจะมีงานมหรสพต่างๆ ทั้งการออกร้านจาหน่ายสิ นค้า การแสดงดนตรีของทหารและตารวจตระเวน
ชายแดน การแสดงของชมรมวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยมีการราแบบต่างๆ เช่น ราแบบมอญ การแสดงละครมอญซึ่ง
เป็นคณะละครมอญที่เชิญมาจากประเทศพม่า เป็นการแสดงที่มีทั้งคาร้องอย่างไพเราะและท่าราที่สวยงาม จะ
แสดงต่อเนื่องเรื่องเดียวกัน การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม

ภาพประกอบ ๑๖ งานวันชาติมอญ
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

วันชาติมอญ
วันชาติมอญจัดขึ้นในวัน ขึ้น ๑ ค่า เดือน ๒ นับตามปฏิทินสากลแล้วจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยใน
วัน นี้ ช าวมอญจะมี การท ากิจ กรรมร่ ว มกั น เริ่ มตั้งแต่การทาบุญ ที่วัด มีการสวนสนาม พร้อ มทั้งการอภิ ปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชาวมอญด้วยกัน สาหรับชาวมอญที่บ้านวังกะ จะต้องเดินทางไปร่วมงานวันชาติ
มอญที่บ้านฮะล็อคคะนีซึ่งเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวของชนกลุ่มน้อยมอญอยู่ติดเขตประเทศไทยทางด้านบ้านต้น
ยาง
จากประเพณีทั้ง ๑๒ เดือน เป็นกิจกรรมในรอบปีของชาวมอญบ้านวังกะ อาเภอสังขละบุรี ส่วนใหญ่แล้ว
จะมีความเกี่ยวเนื่องกับ งานด้านศาสนาเป็นสาคัญ ทั้งนี้เพราะชาวมอญได้รับการปลูกฝั งให้มีความเคารพและ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นมายาวนานจนถึงปัจจุบัน
๒ พิธีกรรม ความเชื่อ
ชาวมอญเป็นชนชาติหนึ่งที่มีพิธีกรรมสัมพันธ์กับศาสนาพุทธย่างเคร่งครัด ฉะนั้นประเพณีต่างๆที่
ชาวมอญปฏิบัติ จึงปฏิบัติเพื่อระลึกและแสดงความเคารพต่อศาสนาพุทธ
ชาวมอญเป็นชนเผ่าที่ยึดมั่นและศรัทธาต่อพุทธศาสนามาก และมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับสิ่ง ลี้ลับ
เพราะว่ าชาวมอญทุ กคนที่นั บ ถือ พุท ธศาสนานั้น จะมีหิ้ ง พระอยู่ ที่บ้า นกั นทุก ครัว เรื อน จนชาวต่างชาติ และ
นักท่องเที่ยวคิดว่า บ้านคนมอญติดช่องแอร์ไว้ทุกบ้าน ที่คนมอญมี หิ้ งพระอยู่ที่บ้านนั้น สื บเนื่องมาจาก สมัย
พุทธกาล เมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ๘ วันนั้น มีพ่อค้าชาวมอญสองคน ชื่อ ปะ
ตุสษะกับพัสลิกะ สองพี่น้องได้เดินทางไปค้าขายที่ประเทศอินเดีย ระหว่างทาง พบพระ พุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้น
มหาโพธิ์ จึงเกิดความเลื่อมใส จึงนาข้าวจัตตูผง จัตตูก้อน ถวาย แล้วพระพุทธองค์ได้มอบพระพระธาตุเป็นพระ
เกสาของพระองค์ ๘ เส้นให้สองพี่น้อง ทั้งสองจึงนากลับไปยังรามัญประเทศ แล้วมอบให้พระเจ้าอุกฬาปะ พระเจ้า
อุกฬาปะได้สร้างหอคอยแล้วเก็บพระธาตุทั้งแปดเส้นไว้บนหอคอยนั้นประชาชนที่อยู่ใกล้ไกลพอทราบข่าว ก็หลัง
ไหลมาสักการะพระธาตุกัน เหลือแต่คนเฒ่าคนแก่ ที่เดินทางไม่ ไหว เพราะสมัยก่อนเดินทางด้วยเท้า และ เกวียน
จึงไม่สามารถไปกราบไหว้พระธาตุได้ จึงบอกลูกหลานสร้างแบบจาลองหอคอยพระธาตุไว้ข้างบ้าน ให้ปู่ย่าตายายที่
มีความศรัทธากราบไว้บูชากันที่บ้านทุกวัน ตั้ง แต่นั้นเป็นต้นมา ชาวมอญจะมีหอคอยพระธาตุ หิ้งพระ)ไว้กราบ)
ไหว้ที่บ้านกันจนถึงทุกวันนี้
พิธีกรรมนั้น คนมอญจะมีพิธีกรรมคือ ชาวมอญจะเลี้ยงผีบรรพบุรุษไว้ทุกครัวเรือนไว้ และจะมีการ
เลี้ยงปีละสองครั้ง คือต้นปีครั้งหนึ่ง ปลายปีครั้งหนึ่ง และผีมอญนั้นมีอยู่หลายประเภท แต่ประเภทหลักๆ ที่เห็นอยู่
เป็นประจา มีอยู่สามประเภท ๑. ผีโต้ง (ผีเหล่านี้ต้องจัดยังใหญ่โต ต้องมีปี่พาสมาบรรเลง เพื่อให้ผีรากัน หรือ ที่
เรียกกันว่าราผีนั้นเอง) ๒. ผีเต่า (ผีประเภทนี้เวลาเลี้ยงต้องมีเต่า มาประกอบพิธีทุกครั้ง) ๓. ผีกระบอกหรือผี
มะพร้าว (ผีประเภทนี้ ต้องมีกระไม้ไผ่ ๘ กระบอกกับมะพร้าวหนึ่งลูก มาประกอบพิธีทุกครั้ง) ผีบรรพบุรุษนั้น
สืบเนื่องมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล มีเรื่องเล่ากันว่า พระเจ้าเมืองพาราณสี มีธิดาองค์หนึ่ง งามมาก พระองค์หวงแหน
ธิดามากจึงเก็บไว้บนหอคอย ให้พบชายใดเลย วันหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้ลงมาจุติในครรภ์ของธิดาพระเจ้าพาราณสี
พระเจ้าพาราณสีอับอายจึงขับนางออกจากวัง นางเร่ร่อนอยู่ในป่า จึงพบกับราชสีห์ ราชสีห์ได้เก็บไปเลี้ยงไว้ พอ
พระโพธิสัตว์ประสูตรออกมา ราชสีห์ก็เลี้ยงดูและรักเหมือนลูกในไส้ เมื่อพระโพธิสัตว์โตเป็นหนุ่มจึงพามารดา

กลับไปปกครองเมืองพาราณสี และไม่ยอมกลับไปพบพ่อที่เป็นราชสีห์อีกเลย ราชสีห์คิดถึงลูกจึงเข้ามาในเมือง
พาราณสี แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมรับราชสีห์เป็นบิดา จึงสั่งฆ่าราชสีห์เสีย ต่อมาพระโพธิสัตว์เกิดอาการปวดหัวอย่าง
รุนแรง ข้าราชบริพารบอกว่า ต้องกราบ ขอขมาบิดาจึงจะหาย แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมกราบไหว้พ่อที่เป็นสัตว์
เดรัจฉาน เหล่าข้าราชบริพาร จึงออกอุบาย สร้างเจดีย์หนึ่งองค์แล้วสร้างรูปสิงห์เภทผู้ไว้สองตัวหน้าเจดีย์ไว้
จากนั้นให้พระโพธิสัตว์กราบไหว้เจดีย์ที่มีรูปสิงห์อยู่หน้าเจดีย์ จึงทาให้อาการปวดหัวนั้นหายไป ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
จึงมีรูปสิงห์อยู่หน้าเจดีย์ และคนมอญก็ได้นับถือผีบรรพบุรุษมาจนถึงทุกวันนี้
นอกจากมีการนับถือผีบรรพบุรุษแล้ว ยังมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจาหมู่บ้านอีกด้วย และต้องเลี้ยงปีละ ๒
ครั้ง เหมือนกัน เจ้าพ่อเจ้าแม่ประจาหมู่บ้านนั้น สืบเนื่องมาจาก เมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกคนยากไร้ ชื่อ สุ
มานะ อยู่ในเมืองพาราณสี พระเจ้าเมืองพาราณสีนั้น ชอบล่าสัตว์ วันหนึ่งพระองค์หลงป่า ถึงที่อยู่ของยักษ์ ยักษ์
จะจับกินพระองค์ พระองค์จึงมีข้อเสนอว่า หากปล่อยพระองค์ เมื่อกลับถึงเมืองแล้ว จะส่งคนพร้อมข้าวมาให้กิน
ทุกวัน จากนั้นพระเจ้าพาราณสีก็ส่งพวกนักโทษให้ยักษ์กินทุกวัน จนนักโทษหมดไป เมื่อไม่มีนักโทษ ก็ถึงคราวที่
ต้องส่งธิดาของตน พระองค์จึงหาผู้อาสา พร้อมกับมอบรางวัลเงินและทองหนึ่งพันกาสาบให้ด้วย นายสุมานะจึงรับ
อาสาไปส่งข้าวให้ยักษ์ ก่อนไปจึงขอพระเจ้าพาราณสี ของสามอย่าง คือ ร่ม, กริชและรองเท้า เมื่อนายสุมานะไปจึง
ยักษ์พูดว่า ใครเข้ามาใต้ต้นไม้ของข้า ต้องเป็นอาหารข้า นายสุมานะพูดว่า เราอยู่ใต้ร่มของเรา ยักษ์พูดอีกว่า ผู้ใด
เหยียบพื้นดินในเขตของข้าต้องเป็นอาหารข้า
สุมานะพูดว่า เราไม่ได้เหยียบพื้นดินเขตของเจ้า เราเหยียบอยู่
บนรองเท้าของเรา หากยังพูดมากอีก เราจะเอากริชในมือของเราตัดคอเจ้าเสีย ยักษ์ความกลัวขึ้นมา และขอเป็น
ข้ารับให้นายสุมานะตลอดชีวิต แล้ว
สุมานะให้ยักษ์ตนนั้นถือศีลห้า จากนั้นให้ตามตนกลับไปที่เมืองพาราณสี
เมื่อถึงเมืองพาราณสี สุมานะได้สร้างที่อยู่อาศัยให้ยักษ์ไว้นอกเมืองให้ดูแลเมืองจากเภทภัยต่างๆ และเลี้ยงข้าว
ขนม นมหวาน ปีละสองครั้ง ตั้งแต่นั้นมา จึงมาศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าพ่อเจ้าแม่ประจาหมู่บ้านขึ้นมาจนถึงทุก
วันนี้ คนมอญเชื่อว่า การประกอบพิธีกรรมเหล่านี้ จะทาให้ชีวิตมีความสุข
งานบวช
จากการสัมภาษณ์นางสาวอรัญญา เจริญหงส์ษา ในพิธีกรรมงานบวช พบว่าชาวมอญมีความชื่อว่าผู้ที่
จะบวชพระ ต้องเป็นชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ และยังไม่แต่งงาน เพราะมีความชื่อว่าถ้าแต่งงานแล้ว พ่อแม่
จะไม่ได้กุศลผลบุญ แต่กุศลผลบุญ นั้นจะได้แก่ภรรยาและลูก จึงนิยมบวชก่อนแต่งงาน ซึ่งก่อนที่บวชต้องไปศึกษา
พระธรรมวินัยที่วัดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ หรือ ๑๐ วัน เมื่อครบกาหนดจึงกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วจัดงานเลี้ยงเชิญแขก
ญาติมิตร ผู้อาวุโส มาร่วมงาน โดยในงานเลี้ยงก็จะมีการบรรเลงดนตรีมอญประกอบการแสดงรามอญเพื่อเฉลิม
ฉลองในงานด้วย

ภาพประกอบ ๑๗ พระสงฆ์รดน้าให้กับคู่บ่าวสาว ชาวมอญ
ที่มา: นายอัวโม่น ไม่มีชื่อสกุล
งานแต่ง
งานมงคลสมรสก็มีการบรรเลงดนตรีประกอบการรามอญเช่นกัน ซึ่งในพิธีสมรสนั้น ชาวมอญจะจัดพิธี
ในตอนเช้า โดยทางฝ่ายเจ้าบ่าว จะมีการตีกลองร้องเพลงแห่ไปยังบ้านเจ้าสาว เมื่อถึงบ้านเจ้าสาว เจ้าบ่าวและ
เจ้าสาวทาการไหว้ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย แล้วผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายก็จะให้พร จากนั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายจะสอนถึงการครองคู่
และมีการบรรเลงดนตรีประกอบการรามอญเป็นอันจบพิธี
งานศพ
งานศพมอญแต่เดิมจะทากันหลายรูปแบบ เงื่อนไขอยู่ที่ว่าใครเป็นเสียชีวิต แล้วก็เสียชีวิตอย่างไร ผู้ตายจะ
แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ พระหรือฆราวาส ถ้าพระจะประกอบพิธีอย่างหนึ่ ง ฆราวาสประกอบพิธีอย่างหนึ่ง ตาราของ
มอญที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดศพ คนมอญจะถือ มอญจะเรียกว่าโลกสมมุติ เมื่อพูดถึงการจัดศพ ถ้าเป็นศพของคนที่
เสียชีวิตแบบอุบัติเหตุ เช่นตกน้า รถชน คนมอญจะจัดศพแบบง่ายที่สุด ไม่มีการสวดไม่นิมนต์พระใด ๆ ทั้งสิ้น พอ
ศพมาถึงวัดก็ฝังอย่างเดียว ไม่มีพิธีทาบุญอะไรให้ทั้งสิ้น ศพจะเก็บคือฝังไว้ประมาณ ๑ ปี ถึงจะขุดศพขึ้นมาทาพิธี
หลังจากนั้นจะไม่ให้ทาพิธีเกี่ยวกับศพอีกเลย แต่จะเลี่ยงไปโดยเจ้าภาพเจ้าของงานมักจะไปทอดกฐิน พอทอดกฐิน
ก็จะเผาศพด้วย การเฉลิมฉลองก็ไปฉลองกฐินกันเสีย ฉลองกฐินทาบุญอื่นไปเสีย
พอทาบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะมาเผาศพโดยที่งานศพจะไม่มีอะไรมากมาย มีแค่พระมาสวดแล้วก็เผา
เลย การตั้งศพนั้นก็ถือเป็นการตั้งกฐินไป เป็นไปตามตารามอญโบราณ คือถ้าเสียชีวิตไม่ดีจะไม่ให้ทาพิธีรีตองอะไร
มากมาย ถ้าเสียชีวิตในกรณีปกติจะมีพิธี พิธีจะมีว่าเสียชีวิตในบ้าน หรือเสียชีวิตนอกบ้าน ถ้าเสียชีวิตในบ้านจะมี
พิธีมาก ถ้าเสียชีวิตนอกบ้านจะนาศพไปไว้ที่วัดแล้วไปจัดพิธีที่วัด

ถ้าเสียชีวิตในบ้าน โดยมากถ้าเป็นผู้ใหญ่จะต้องทาเตียงขึ้นมาพิเศษ เตียงนี้มอญเรียกว่าเตียงชนะ ภาษา
มอญเรียกว่าโจ้งจะเนี้ย โจ้งแปลว่าเตียง จะเนี้ยแปลว่าชนะ โจ้งจะเนี้ย เตียงชนะ เตียงตัวนี้ทาด้วยไม้ไผ่ทาเป็นรูป
แคร่ยาว ๆ ให้คน ๆ นึงนอนได้ มีเสาขึ้นไป ๖ เสา มีดาดฟ้าข้างบน ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเตียง ความสูงก็ดี
จานวนขึ้น ไม้ก็ดี สิ่งของต่าง ๆ ที่มาประกอบทาเตียง จะเป็นปริศนาธรรมทั้งหมด เป็นภูมิปั ญญาของคนมอญ
โบราณที่ดึงเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าออกมาให้คนได้เห็นเป็นรูปธรรม ความหมายของเตียงชนะหมายถึงว่า
ธรรมะของพระพุทธเจ้าสาคัญ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ จะมาประมวลอยู่ในนั้น ถ้าใครบรรลุเรื่อง
อริยสัจ ๔ ได้ผู้นั้นเป็นผู้ชนะ นอกนั้นยังเปรียบเทียบให้คนที่มางานศพได้เห็นอีกด้วยว่าถึงแม้จะเอาศพไปนอนอยู่
บนเตียง ซึ่งถือว่าเป็นเตียงวิเศษที่ชนะ แต่แค่ไปนอนนั้นไม่ได้เป็นผู้ชนะที่แท้จริง คือให้คนที่ไปงานศพได้คิด

ภาพประกอบ ๑๘ เตียงใช้ในการแห่ศพ ของชาวมอญบ้านวังกะ
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
๓. ศาสนา
มอญ เป็นชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เช่น การเล่าเรียนพระปริยัติธรรมก็เรียนคัมภีร์วินัย
เป็นหลัก พระภิกษุถือวินัยเป็นสาคัญ ชาวมอญมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากซึ่งไทยรับพระพุทธศาสนา
ลัทธิเถรวาทมาจากอินเดียโดยผ่านทางมอญ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่ส่งผ่านกันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น
การค้าขาย และการสมรสระหว่างกัน เป็นต้น โดยเฉพาะด้านศาสนา มีพิธีกรรมในวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องและผูกพันธ์
อยู่กับพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนทั้งสองชนชาติจึงมีความสอดคล้องกลมกลืนกัน จึงเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่
ทาให้ชาวมอญที่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทย ได้รับการยอมรับให้มีการผสมกลมกลืนทางชาติพันธุ์ มีการสมรสระหว่าง
กัน ทั้งในหมู่ราษฎรทั่วไปและกับพระบรมวงศานุวงศ์

พระสงฆ์มอญเข้ามาพร้อมกับการอพยพของชาวมอญ ด้วยนโยบายการปกครองของพม่า ที่กดขี่ข่มเหง ฆ่าฟันผู้ที่
ขัดขืน ไม่เว้นแม้พระภิกษุสงฆ์ ทั้งที่พม่าเองก็ยอมรับนับถือพุทธศาสนา การเข้ามาของพระสงฆ์มอญทาให้เกิด
ศาสนาพุทธรามัญนิกายขึ้นในประเทศไทย

ภาพประกอบ ๑๙ โบสถ์ วัดวังก์วิเวการาม
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวมอญ บ้านวังกะ ได้ยึดถือ ปลูกฝั งสืบทอดต่อมาสู่ลูกหลาน
รวมไปถึงการร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ในบริเวณวัด กล่าวคือ เมื่อเดินเข้าสู่ปากทางเข้าวัดหรือเขตบริเวณ
วัดหรือเขตบริเวณวัดก็จะถอดรองเท้า เพราะมีความเชื่อว่า การใส่รองเท้าเข้าวัดจะทาให้ตนและศาสนา เสื่อมลง
และเป็นบาปติดตัวไป และจะไม่พูดเสียงดังหยาบคายซึ่งจะไม่เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เมื่อเข้าไปในวัดจะไม่มีการนา
สิ่งใดๆจากวัดติดตัว กลับไปทั้งสิ้น และเมื่อพระสงฆ์เดินผ่านก็จะนั่งลงยกมือไหว้ เพื่อแสดงความเคารพนับถือ
นอกจากนี้ยังมีการส่งดอกไม้ในช่วงเวลาเย็น จะนาดอกไม้ โดยเฉพาะดอกพุดที่จัดเตรียมไว้ไปถวายพระที่วัด เพราะ
มีความเชื่อว่าพระสงฆ์จะนาดอกไม้นั้นไปบูชาพระพุทธเมื่อทาวัตรสวดมนต์เย็น จะส่งผลบุญให้แก่ตนเองได้ และยัง
มีการถือศีลภาวนาอย่างเคร่งครัดในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา พากันไปทาบุญอย่างเนืองแน่น

ภาพประกอบ ๒๐ หญิงชาวมอญ ปฏิบัติธรรม ถือศีลภาวนาอย่างเคร่งครัด
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
และทุกหลังคาเรือนในตอนเย็นจะเปลี่ยนดอกไม้บูชาที่หิ้งพระทุกวัน เพื่อเป็นเครื่องสักการบูชาทุกๆวัน
นอกจากนี้ ชาวมอญยังนิ ยมถือปฏิบัติ ตักบาตรกันทุกเช้า โดยจะใส่เพียงแค่ข้าวสวย เนื่องจากชาวมอญจะนา
กับข้าวไปถวายที่วัดและเอกลักษณ์ของชาวมอญบ้านวังกะยังมีส่งข้าววั ดที่เรียกกันว่า ซึ่งมี ”เวรส่งข้าววัด “
สัญลักษณ์ที่แขวนบริเวณหน้าบ้านที่บ่งบอกว่าบ้านดังกล่าวต้องจัดทาอาหารไปถวายพระที่วัดซึ่งแต่วันนั้นจะมี๑๐๑๕ ครัวเรือนโดยจะหมุนเวียนไปทั่วหมู่บ้านกล่าวคือ ”ป้ายไม้ส่งข้าววัด“

ภาพประกอบ ๒๑ ป้ายไม้ส่งข้าววัด ฮะต้ว)ะ อะรอน(
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตะมะ เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตะมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาว
กะเหรี่ ย งและชาวมอญ ได้ร่ ว มกั น สร้ างขึ้น ในปี พ .ศ .๒๔๙๖ ที่ บ้า นวัง กะล่ าง อาเภอสั ง ขละบุรี จัง หวั ด
กาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอาเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตร
ในระยะแรกมีเพียงกุฏิและศาลา มีฐานะเป็นสานักสงฆ์ แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่ออุตตะ
มะ ตั้งอยู่บนเนินสูงในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้า ๓ สาย คือแม่น้าซองกาเลีย แม่น้าบี
คลี่ แม่น้ารันตี ไหลมาบรรจบกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้ใช้ชื่อว่า วัดวังก์วิเวกา
ราม ซึง่ ตัง้ ตามชือ่ อาเภอเดิม คืออาเภอวังกะ-สังขละบุรี ซึ่งต่อมาถูกยุบเป็นกิ่งอาเภอ ก่อนที่จะยกฐานะเป็น อาเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ. ๒๕๐๘
วัดวังก์วิเวการาม ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบพม่า มี พระพุทธรูปหินอ่อน และ งาช้างแมมมอธ มีเจดีย์
พุทธคยาจาลอง สร้างจาลองแบบจาก เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยเริ่มก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้วเสร็จเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๙สะพานมอญ เป็ น สะพานไม้ ที่ย าวที่ สุ ดในประเทศไทย ยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร เมื่ อ พ.ศ.
๒๕๒๗ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเมื่อกักเก็บน้า
แล้ว น้าในเขื่อนเขาแหลมจะท่วมตัวอาเภอเก่ารวมทั้งบริเวณหมู่บ้านชาวมอญทั้งหมด ทางวัดจึงได้ย้ายมาอยู่บน
เนินเขาในที่ปัจจุบัน หลวงพ่ออุตตะมะได้จัดสรรที่ดินของวัดวังก์วิเวการามให้ชาวบ้านครอบครัวละ ๓๐ ตารางวา
ปัจจุบันหมู่บ้านชาวมอญมีพื้นที่ราว ๑,๐๐๐ ไร่เศษ มีผู้อาศัยราว ๑,๐๐๐ หลังคาเรือน ชาวบ้านเกือบทั้งหมด
จัดเป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าซึ่งไม่มีบัตรประชาชน หาเลี้ยงชีพโดยการปลูกพืชผักสวนครัวตามชายน้า ทาประมง
ชายฝั่ง คนหนุ่มสาวส่วนหนึ่งนิยมเป็นลูกจ้างในโรงงานเย็บเสื้อที่อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้าน

ภาพประกอบ ๒๒ อุโบสถวัดวังก์วิเวการามหลังเก่าก่อนที่จมน้า
ที่มา: วัดวังก์วิเวการาม

ส่วนบริเวณวัดหลวงพ่ออุตตะมะเดิม ปัจจุบันพระอุโบสถหลังเก่าจมอยู่ใต้น้า และมีชื่อเสียงเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว Unseen Thailand เป็นที่รู้จักในชื่อว่า วัดใต้น้า สังขละบุรี ในอดีตเป็น วัดวังก์วิเวการามเดิมที่หลวงพ่อ
อุตตะมะและชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและมอญได้ร่วมก้นสร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๖ ในบริเวณที่เรียกว่า สาม
ประสบ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้าสามสาย คือ แม่ น้าซองกาเลีย แม่น้าบีคลี่ และแม่น้ารันตี ไหลมาบรรจบกัน ต่อมาในปี
พ.ศ. ๒๕๒๗ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อน วชิราลงกรณ์ ซึ่งเมื่อกัก
เก็บน้าแล้ว น้าในเขื่อนเขาแหลมจะเข้าท่วมตัวอาเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวัดนี้ด้วย จึงได้ย้ายวั ดมาอยู่บนเนิน
เขา ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ามานานนับสิบปี เหลือเพียงซากปรักหักพังของวัดและอาคารบ้านเรือน
จนกระทั่งปีพ.ศ. ๒๕๔๖ วัดวังก์วิเวการามเดิมได้ถูกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเป็นเป็นหนึ่งใน
แหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ (Unseen Thailand) ทาให้ปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าที่จมอยู่ใต้น้ามีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักกันในชื่อ "วัดใต้น้า" หรือ "เมืองบาดาล"
ซากปรักหักพังของวัดที่ยังหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน ได้แก่ หอระฆัง ที่เหลือเพียงโครงสร้างกับเจดีย์สี
ขาวเด่นบนยอด ซึ่งเป็นเพียงสิ่งหนึ่งเดียวของวัดที่ ไม่ถูกน้าท่วมในยามน้าในเต็มเขื่อน หอฉัน ที่เป็นโครงอาคาร
สี่เหลี่ยมเห็นช่องประตูหน้าต่างชัดเจน ซุ้มประตูทางเข้าโบสถ์ที่ยังคงมีเค้าโครงอยู่ และโบสถ์ของวัดที่ยังมีลวดลาย
ซุ้มประตู หน้าต่างให้เห็น มีร่องลอยของช่องพระประดับผนังด้านในให้เห็นนอกจากนี้ยังมีเศียรพระ มีซากเจดีย์
ซากบันไดนาค ให้เห็นกันที่รอบนอกของตัวโบสถ์

ภาพประกอบ ๒๓ ศาลาหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ศาลาหลวงพ่ออุตตะมะ ภายในมีศพหลวงพ่ออุตตะมะซึ่งไม่เน่าเปื่อย
บรรจุในปราสาท ๙ ยอดอันสวยสดงดงาม ซึ่งมีกระจกใสเจาะด้านข้างเพื่อให้มองเห็นสรีระของหลวงพ่ออุตตะมะ
โดยปราสาทหลั งนี้ก่อสร้างจากแรงบัน ดาลใจในศิลปวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวมอญหลายกลุ่ มที่อาศัย
กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทย ใช้งบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท มีเจดีย์หงส์ทองคู่เป็นสัญลักษณ์ของชาว
มอญ และเจดีย์ ๙ ยอดที่บรรจุศพหลวงพ่อ แสดงให้เห็นถึงความรักและเคารพที่ชาวมอญมีต่อหลวงพ่ออุตตะมะ

ภาพประกอบ ๒๔ พระพุทธรูปหินอ่อน วัดวังก์วิเวการาม
ที่มา: Thai-tour.com
พระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกกันว่า "หลวงพ่อขาว" เป็นพระประธานในวิหาร ทาจาก
หินอ่อนทั้งองค์ หน้าตักกว้าง ๙ ศอก น้าหนัก ๙ ตัน ศิลปะแบบประยุกต์ หลวงพ่ออุตตะมะให้ช่างมัณฑะเลย์
แกะสลักเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ใช้เวลา ๑ ปี จึงแล้วเสร็จ โดยส่งภาพถ่ายพระพุทธชินราชเป็นตัวอย่าง ค่าจ้างเป็น
ทองคาหนัก ๒๕ บาท หลังจากนั้นได้ใช้เวลาอีกปีครึ่ง รอเวลาดาเนินการขนส่งผ่านเส้นทางทุรกันดาร ทั้งค่ายทหาร
พม่าและกะเหรี่ยง เพื่อมาประดิษฐานในเมืองไทย

ภาพประกอบ ๒๕ หอระฆัง วัดวังก์วิเวการาม
ที่มา : ว่าทีร่ ้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
หอระฆัง รูปทรงศิลปะแบบมอญ มีบันไดสามารถเดินขึ้นเพื่อชมทิวทัศน์ของลาน้าซองกาเรีย

ภาพประกอบ ๒๖ เจดีย์พุทธคยาจาลอง วัดวังก์วิเวการาม
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

หลวงพ่ออุตตะมะเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยจาลองมาจากเจดีย์พุทธคยาประเทศ
อินเดีย งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเป็นเงินสด ทองคา และวัสดุ ใช้แรงงานคนมอญชาย - หญิง ใน
หมู่บ้านประมาณ ๔๐๐ คน ปรับพื้นที่สาหรับก่อสร้างและเผาอิฐมอญขนาด กว้าง ๔ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว หนา ๓ นิ้ว
จานวน ๒๖๐,๐๐๐ ก้อน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่มสร้างเจดีย์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ยาง ๔๒
เมตร สูง ๕๙ เมตร เสาเหล็ก ๔ ทิศ จานวน ๑๖ ต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มงกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินมาทรงประกอบพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้ วหัวแม่มือ
ขวา ๒ องค์ ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร มีสีขาวใสอมเหลืองเป็นเงาบรรจุในผอบ ๓ ชั้น ซึ่งหลวงพ่ออัญเชิญมาจาก
ประเทศศรีลังกา และฉัตรทองคาหนัก ๔๐๐ บาท ขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเจดีย์
๔ การแต่งกายของชาวมอญ
ชาวมอญบางชุมชน อาทิ ชาวมอญอาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ฯลฯ
มีวัฒนธรรมการแต่งกายตามยุคตามสมัยอย่างคนไทย การแต่งกายจึงแต่งกายคล้ายกับคนไทยทั่วไป ซึ่งไม่สามารถ
แยกออกได้ว่าเป็นคนไทยหรือคนมอญ แต่สาหรับชาวมอญในหมู่บ้านวังกะทั้งชายหญิงมักมีหน้าตาคมคาย รูปร่าง
สันทัด ผิวขาวอมเหลือง ผมดาเหยียดตรง ผู้หญิงมอญนิยมไว้ผมยาว ส่วนผู้ชายตัดผมสั้น ในชีวิตประจาวันผู้หญิง
มอญส่วนมากจะนุ่งผ้าถุง ส่วนผู้ชายนุ่งโสร่งหรือกางเกง

ภาพประกอบ ๒๗ การแต่งกายของชาวมอญผู้หญิง
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

ภาพประกอบ ๒๘ การแต่งกายของหญิงมอญที่แต่งไปในงานสาคัญ
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
ถ้ามีงานเทศกาลพิเศษหรือวันสาคัญ คนมอญทั้งชายหญิงพิถีพิถันในการแต่งกายมาก ผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุง
และสวมเสื้อเข้ารูปเอวลอย แขนกระบอกสามส่วนที่ตัดเย็บเป็นพิเศษและนิยมใช้ผ้าสไบพาดเฉี ยงบ่าทับเสื้อ บาง
คนจะสวมใส่ชุดสีเดียวกันสีสันสดใสสวยงาม นิยมผ้าลูกไม้และติดกระดุมทองเพื่อบอกฐานะ ผมเกล้าขึ้นไปสับหวี
ทองหรื อ ตกแต่ ง ผมด้ ว ยดอกไม้ ป ระดั บ ด้ ว ยสร้ อ ยทอง ทั้ ง ที่ ค อ นิ้ ว ข้ อ มื อ ข้ อ เท้ า เหลื อ งอร่ า มทั้ ง ตั ว ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์แท้จริงแล้วเพื่อความสวยงามมากกว่าที่จะอวดร่าอวดรวย จนระยะหลังหลวงพ่ออุตตะมะมีคาสั่งห้าม
สวมใส่ เพราะล่อตาล่อใจมิจฉาชีพ ส่วนผู้ชายก็นุ่งโสร่ง เนื้อผ้าอย่างดี คนมีฐานะก็เป็นผ้าโสร่งไหม เสื้อส่วนใหญ่มัก
เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว

ภาพประกอบ ๒๙ การแต่งกายของชาวมอญผู้ชาย
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

ปัจจุบันเด็กๆหรือวัยรุ่นชาวมอญไม่นิยมแต่งกายตามประเพณีมากน ัก เนื่องจากค่านิยมการแต่งกายทาง
สื่อต่างๆที่เข้ามาในชุมชน ทั้ง โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่านิยมการแต่งกายแบบสมัยของวัยรุ่นในเมืองแพร่
ขยายอิทธิพลเข้ามา ชมรมศิษย์เก่าวัดวังก์ วิเวการาม จึงรณรงค์ให้มีการแต่งกายตามประเพณีเมื่อมีเทศกาลต่างๆ
โดยผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงสีแดง สวมเสื้อสีขาว ขณะที่ผู้ชายจะนุ่งโสร่งแดงและเสื้อเชิ้ตสีขาว เช่นกัน ซึ่งเป็นชุดประจา
ชาติของมอญ เหตุผลที่ใช้สีแดงเนื่องจากเป็นสีประจาชาติมอญ

ภาพประกอบ ๓๐ การแต่งกายชุดมอญของนักเรียนโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

ตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบของพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง กรณีศึกษางานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลกาญจน
คุณ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1.ประวัติความเป็นมาของพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
จากการสัมภาษณ์ นายสาวร ทวีเลิศชัยกุล ได้กล่าวประวัติความเป็นมาของพิธีว่อน ไว่ะ ซ่าง ว่า หลังจาก
พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปแล้ว พระอานนท์ พระอรหันต์ มีอุบาสก อุบาสิกาอยู่สองฝั่งแม่น้า (ไม่ทราบชื่อของ
แม่น้า) อุบาสก อุบาสิกาทั้งสองฟากฝั่งของแม่น้านั้น มักจะไม่ถูกกัน แก่งแย่งชิงความเป็นใหญ่กันอยู่เสมอ เมื่อทั้ง
สองฝ่ายได้เป็นอุบาสก อุบาสกาของพระอานนท์แล้ว พระอานนท์ได้ชี้ทางธรรมให้ จึงได้ลดความบาดหมางลงไป
เมื่อพระอานนท์ได้ชราภาพ ท่านจึงเล็งเห็นว่า เมื่อท่านมรณภาพลง การแย่งชิงศพของท่านจะเกิดขึ้นกับอุบาสก
อุบาสิกาสองฟากฝั่งของท่านอย่างแน่นอน อยู่มาวันหนึ่งก่อนที่พระอานนท์จะมรณภาพนั้น พระอานนท์ได้แบ่งร่าง
ของท่านไว้สองร่าง เมื่ออุบาสก อุบาสิกาทั้งสองฟากฝั่งทราบข่าวว่าพระอาจารย์ของตน มรณภาพแล้ว จึงพาพรรค
พวกมาหมายจะแย่งชิงพระศพกัน พอมาถึงริมฝั่งแม่น้า ก็เห็นพระศพของพระอาจารย์ มรณภาพอยู่ริมแม่น้า ใน
ปราสาทที่พระอินท์เนรมิตเอาไว้ อุบาสก อุบาสิกาทั้งสองฟากฝั่งได้นาพระศพของอาจารย์ตน กลับไปประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาในหมู่บ้านของตน อุบาสก อุบาสิกาของทั้งสองหมู่บ้าน จึงจัดงานพิธี ส่งศพพระอาจารย์เข้าสู่
ประตูนิพพานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อพระอาจารย์ของตน ทั้งสองฝ่ายจัดงานกันสามวันสามคืน
พอถึงคืนที่สามประมาณตีสี่ก็ได้จุดเพลิงเผา แล้วเอาพระธาตุไปบรรจุไว้ในเจดีย์ จะได้เคารพบูชากันต่อไป
ชาวมอญได้นาพิธีกรรมดังกล่าวนี้ มาปฏิบั ติต่อพระอาจารย์ของตน และพระสงฆ์ทุกองค์ เพื่อแสดงถึง
ความเคารพกตัญญูต่อพระครูบาอาจารย์ และแสดงถึงการนับถือต่อพุทธศาสนาอย่างแท้จริง จึงมีการจัดงานการ
เล่นศพพระสงฆ์และสร้างมณฑป สร้างปราสาทตามรูปแบบที่พระอินทร์ทรงเนรมิตไว้ และได้แต่งเนื้อร้องทานอง
บทเพลง ถึงความโศกเศร้าเสียใจอาลัยอาวรณ์ ที่ต้องสูญเสียผู้ที่เคารพนับถือ และ จัดงานส่งวิญญาณสู่ประตู
สวรรค์แดนนิพพาน จึงมีการจัดงานตามความเชื่อและศรัทธาอย่างครื้นเครง
และ จากการสัมภาษณ์ นายพิศาล บุญผูก ได้กล่าวประวัติความเป็นมาของพิธีว่อน ไว่ะ ซ่าง ว่า ว่อน ไว่ะ
ซ่าง ภาษาไทย คือ ประเพณีแย่งศพ ซึ่ง ศพ หมายถึง ร่างของคนที่ตายแล้ว ซากผี) ส่วนคาว่า)“แย่งศพมอญ” ก็
น่ าจะเป็ น ความหมายที่ใ ช้เ ปรี ย บเที ย บในส านวนไทยว่ าเป็ นการแสดงอาการยื้อแย่สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง อย่า งจริ งจั ง
แสดงออกอย่างสุดความสามารถ สานวนความที่เปรียบไว้นี้ก็มีที่มาจากประเพณีการแย่งศพของชาวมอญ ซึ่งโดย
ปกติเชื่อว่าการกระทาดังกล่าวมานี้เป็นการแสดงการให้เกียรติและยกย่องผู้ตายว่าเป็นผู้ที่น่านับถือ น่าเคารพและมี
ความอาลัยอาวรณ์อย่างมาก ศพเหล่านี้ได้แก่ศพของพระสงฆ์ หรือศพของสมภารเจ้าวัด ซึ่งจะต้องมีการสร้างเมรุ
เผาศพเป็นรูปแบบของชาวมอญคือจะเป็นเมรุรูปยอดปราสาท เพราะจะทาส่วนบนเมรุเป็นยอดปราสาท ส่วนตัว
เมรุจะทาเป็นรูปยอดตะเฆ่ ด้านล่างใส่ล้อไว้มีเชือกผูกโยงไว้ชักสองสายสองด้านซึ่งจะผูกมัดติดกับตะเฆ่อย่างแน่น
หนา จากนั้นจะแบ่งคนออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายใดที่มีคนมากกว่าก็จะถูกชักลากไปทางนั้นได้ อีกฝ่ายก็จะพยายามชัก
ลากดึงกลับแต่จะมีคนน้อยกว่าจึงสู้แรงไม่ได้ มองดูเหมือนกับการแย่งชิงศพกันจริงๆ
ตานานเล่าขานสืบต่อกันมาถึงศพแรกที่ถูกแย่งชิงซึ่งเป็นศพของผู้หญิง เป็นนางพญาคนเดียวไปพงศาวดาร
ของมอญ เรื่องของพระนางปรากฏอยู่คู่กับเรื่องของพระมหาปิฎกธร ซึ่ง เป็นคนให้กาเนิดประเพณีนี้ ดังความตอน
หนึ่งช่วงท้ายๆของเรื่องราชาธิราช สรุปความว่า ถัดจากสมัยของพระเจ้าราชาธิราชออกไป ๗ รัชกาลจะเป็นสมัย
ของพระเจ้ามังจิโล พระองค์ทรงครองราชได้ ๙ ปี ก็เสด็จสวรรคตลง แต่เนื่องจากพระองค์ไม่มีราชบุตร มีแต่พระ

ราชธิดาองค์เดียว ดังนั้นเหล่าเสนาบดีจึงอัญเชิญตะละเจ้าท้าวพระราชธิดาองค์เดียวนี้ขึ้นครองราชย์เป็นแม่เมืองหง
สาวดี ถวายพระนามให้พระนางว่า ตะละเจ้าท้าวขัติยราชินี พระนางมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่าง
มาก ทุกปีพระนางจะต้องเสด็จไปนมัสการพระเกศธาตุ มอญเรียกว่าพระธาตุศก คนทั่วไ )ปรู้จักในนามของพระ
เจดีย์ชเวดากองณ เมืองตะเกิง ไปนมัสการอย่างเงียบๆ ปราศจากขบวนแห่แหนและปราศจากกองทหาร (คุ้มกัน
พระจริยาวัตรอันสมถะของพระนางนี้เองเป็นเหตุให้พระนางต้องประสบเคราะห์กรรมและพลัดพรากจากเมืองหง
สาวดีไปนานถึง ๒๒ ปี ผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งการณ์นี้ก็คือ พระเจ้าแมงเรฉะวากี กษัตริย์พม่า ผู้ครองกรุงรัตนบุระอัง
วะ พระเจ้าแมงเรฉะวากีได้ทราบข่าวว่าเจ้าเมืองมอญเป็นสตรี และด้วยพระองค์ยังมีความต้องการเป็นใหญ่ในการ
รวมเอาเมืองหงสาวดีกับเมืองอังวะเข้าด้วยกันจงส่งทหารเอกชื่อมังนันทะสูเป็นแม่ทัพยกทัพไปซุ้มชิงตัวพระนาง
ขณะเสด็จมานมัสการพระเกศธาตุในปีที่ ๘ แห่งรัชกาลของพระนาง นางพญาเมืองมอญจึงต้องตกไปอยู่เมืองพม่า
เมื่อนางมีพระชันษาได้ ๒๘ ปี พระเจ้ากรุงอังวะแต่งตั้งพระนางไว้ในตาแหน่ง “แสจาโป” คือพระอัครมเหสีเอกอัน
เป็นที่สนิทเสน่หายิ่งนัก
พระนางตกอยู่เมืองพม่าจนพระชนมายุได้ ๕๐ ชันษา พระเจ้ากรุงอังวะก็เริ่มคลายความเสน่หาลง ทา
ให้พระนางคิดที่จะหนีกลับกรุงหงสาวดีอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่สบโอกาส เพราะยังขาดผู้กล้านาพระนางหนีออกจาก
เมืองพม่า แต่แล้วเวลานั้นก็มาถึงเมื่อมีภิกษุรูปหนึ่งนามว่า “พระมหาปิฎกธร” ซึ่งเดิมท่านเคยเป็นสามเณรบวชอยู่
ที่วัดศรีปรางค์ เมื่อหงสาวดี เริ่มเรียนหนังสือมาแต่เมืองพุกกาม เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถท่องจา
พระไตรปิฎกได้ขึ้นใจตั้งอายุได้เพียง ๕ ขวบ ครั้งสมัยเป็นสามเณรอยู่ก็เป็นนักเทศน์ฝีปากเอก สาแดงธรรมได้น่าฟัง
พระนางตะละแม่เจ้าท้าวเมื่อครั้ งยังอยู่เมืองมอญ ก็ได้นิมนต์เข้าวังไปถวายธรรมเทศนาเป็นประจา พระนางทรงมี
พระทัยเสน่หาดุจมารดากับบุตรในอุทรจึงได้เคยปวารณาเป็นพระราชมาตุปัฏฐายิกาและได้จัดการอุปสมบทให้มา
เหตุนี้เองทาให้พระมหาปิฎกธร สานึกในบุญคุณของพระนางอยู่ตลอดเวลา จึงคิดที่จะไปช่วยพระนางกลับคืนสู่
บ้านเมือง จากนั้นได้ลักลอบเข้ากรุงอังวะพร้อมกับสามเณรอีก ๔ รูปเที่ยวเทศนาแสดงธรรมโปรดคนในเมืองอังวะ
ทั่วไปจนชาวเมืองพากันเลื่อม ข่าวเรื่องนี้ได้ยินไปถึงพระเจ้ากรุงอังวะ จึงโปรดให้นิมนต์ท่านเข้าไปแสดงธรรมในวัง
พระเจ้ากรุงอังวะทรงชื่นชมมาก จึงโปรดให้แสดงธรรมนังมิได้ขาด เป็นโอกาสให้สามารถนัดแนะอุบายพาตะละเจ้า
เท้าหนีจากเมืองอังวะได้โดยไร้ผู้สงสัย คือพระมหาปิฎกธรได้ผสมยาขึ้นขนานหนึ่ง โดยเอาผลสลอดมาบดปนกับน้า
ครั่งนาไปให้พระนางเสวย ทาให้พระนางประชวรหนักอุจจาระเป็นสีดังโลหิต แพทย์หลวงตรวจอาการแล้วก็ไม่
สามารถรั กษาได้ต้องสิ้ น พระชนม์แน่ นอนพระนางจึงขอให้พระมหาปิฎ กธรเข้ามาถวายพระธรรมเทศนาก่อน
สิ้นพระชนม์ พระมหาปิฎกธรพาสามเณร ๔ รูปเข้ามาอยู่ในพระราชวังด้วยโดยไมมีใครสงสัยพอถึงเวลาที่กาหนดไว้
ก็ยกหีบใบหนึ่งขนาดใหญ่เข้าไปในตาหนักเชิญพระนางเสด็จลงประทับในหีบเอาผ้ากาสาพัส ตร์ปิดทับ แล้วให้
สามเณรทั้ง ๔ รูปหามตามหลังพระมหาปิฎกธรออกมา นาไปขึ้นเรือที่ช่อนไว้พายล่องตามน้ามาจนถึงเขตแดนเมือง
มอญ เสนาบดีทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระนางเสร็จหนีกลับมาได้ก็ดีใจ อัญเชิญพระนางกลับกรุงหงสาวดี ขึ้น
ครองราชย์ ใ หม่ มี ก ารบ าเพ็ ญ ทานและมี ม หรสพสมโภชอยู่ ๑๕ วั น ตามพงศาวดารจดบั น ทึ ก ไว้ ว่ า เป็ น ปี
จ .ศ . ๘๑๕ ตะละเจ้าท้าครองราชมาไม่นานก็มีดาริจะยกราชสมบัติให้พระมหาปิฎกธรด้วยสานึกในบุญคุณและ
เล็งเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญา แต่เหล่าเสนาน้อยใหญ่ไม่เห็นด้วยอ้างว่าไม่ใช่เชื้อพระวงศ์จะเป็นที่ครหานินทาทา
ให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศได้ พระนางมิว่าประการใดต่อ แต่ยังทรงคิดหาทางเอาชนะใจเหล่าขุนนางนี้ให้จงได้
ต่อมาคิดอุบายได้ จึ งมีบั ญชาให้ คนไปตัดเสาไม้สะพานซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาเป็นประจานามาให้ ช่างแกะเป็น
พระพุทธรูปทรงเครื่องสวยงาม เมื่อเสร็จแล้วทาพิธีอันเชิญพระพุทธรูปมาตั้งไว้ที่ท้องพระโรง เมื่อมีการประชุมพระ

นางทรงถามเหล่าเสนาอมาตย์ว่า การสร้างกุศลด้วยการสร้างพระพุทธรูปครั้งนี้ทุกคนมีจิตศรัทธายินดีด้วยหรือไม่
ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ายินดีด้วย พระนางถามต่อไปว่าพระพุทธรูปนี้สร้างด้วยไม้อะไร ทุกคนก็พูดตอบว่า
สร้างด้วยไม้เสาสะพาน พระนางจึงถามว่า เมื่อรู้ว่าเป็นเสาสะพานแล้วไฉนจึงพากันนมัสการเล่า เหล่าเสนาอมาตย์
ก็ทูลว่า ที่คนทั้งปวงนมัสการได้ เพราะมิได้มีพุทธบัญญัติห้ามนมัสการไม้ที่ตัวชัง พระนางได้จังหวะจึงตรัสสอน
ว่า “พระมหาปิ ฎ กธรเราเปรี ย บประดุจไม้เสาสะพาน เมื่อเราจะยกให้ เป็นกษัตริย์ ประกอบด้ว ยเครื่องเบญจ
กกุธภัณฑ์และเศวตฉัตรเป็นเพศกษัตริย์แล้วดังฤๅจะไหว้มิได้เล่า ...” แล้วพระนางก็ทรงเท้าความถึงความกล้าหาญ
ของพระมหาปิฎกธรที่ไปช่วยพระนางกลับมาได้ เหล่าเสนาอมาตย์น้อยใหญ่ก็ลดละทิฏฐิพากันยอมรับยอมรับและ
สรรเสริญพระปรีชาสามารถของพระนาง
ตะละเจ้ าท้าวจึ งได้นิ มนต์พระมหาปิฎ กธรสึ กจากสมณะเพศราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์มอญในปี
จ.ศ. ๘๓๔ ผู้คนทั่วไปพากันเรียกว่า พระเจ้ามหาปิฎกธร ปรากฏจารึกในพงศาวดารมอญว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ
เชี่ยวชาญในการแก้ปริศนาธรรม จนเลื่องลือไปถึงลังกาทวีป กษัตริย์แห่งลังกาจึงถวายนามให้แก่พระองค์ว่า “พระ
เจ้าศรีศากยวงศ์ธรรมเจดีย-์ ” ส่วนพระนางตะละเจ้าท้าวก็ได้สิ้นพระชนม์ลงเมื่ออายุได้ ๗๑ ปี พระเจ้ามหาปิฎกธร
โปรดให้จัดทาพระเมรุมาศขึ้นใหม่กลางเมืองหงสาวดี พอเดือนเก้า ขึ้นเก้าค่าก็โปรดให้ทาพิธี “แย่งชิงพระศพ” โดย
แบ่งเสนาบดีออกเป็นสองฝ่าย พระองค์ทรงเสด็จพระราชดาเนินด้วย ทรงจับเชือก ทรงตั้งสัตยาธิษฐานขอให้ชิงศพ
มาได้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เมื่อทั้งสองฝ่ายจับเชือกพร้อมกัน พระองค์ก็สามารถชักพระ ศพเข้ามาข้างพระองค์ได้แล้วทรงโปรดให้แห่พระศพไปยังเมรุมาศอัญเชิญพระศพขึ้นตั้ง มีมหรสพสมโภชอยู่ ๗วัน ๗ คืน จึง
ทาการถวายพระเพลิง เมื่อเสร็จงานพระศพแล้ว พระเจ้ามหาปิฎกธรทรงประกาศตั้ง การแย่งชิงศพให้เป็นประเพณี
ของชาวมอญได้ถือปฏิบัติกันสืบต่อไป เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ พระเจ้าธรรมเจดีย์จึงตรัส
แก่เสนาบดีทั้งปวงว่า "เราทาการครั้งนี้เป็นผลานิสงส์สนุกยิ่งนัก ต่อนี้ไปใครจะทางานศพบิดามารดาผู้มีคุณ ก็ให้ชิง
พระศพเหมือนเราซึ่งทาไว้เป็นอย่างฉะนี้ จนได้เป็นประเพณีฝ่ายรามัญสืบกันมาจนบัดนี้"
ตั้งแต่นั้นมาในประเพณีการทาศพของชาวมอญจะมีการแย่งชิงศพ เพื่อให้เกียรติและเป็นการยกย่องผู้ตาย
ว่าเป็นผู้ที่มีคนนับถือรักใคร่อาลัยอาวรณ์มาก แม้เสียชีวิตไปแล้วก็ยังแย่งชิงกันทาศพ จึงนับได้ว่า พระศพของตะละ
เจ้าท้าวเป็นพระศพแรกที่เป็นต้นกาเนิดประเพณีการแย่งชิงศพของชาวมอญนั่นเองในหนังสือ ลาดับสกุลคช "เสนี
กั บ โบราณคดี ม อญของกรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ ได้ ก ล่ า วถึ ง ประเพณี ท าศพมอญไว้ ต อนหนึ่ ง ว่ า "
"อนึ่งศพพระสงฆ์หรือสมภารมักจะนิยมเผาบนปราสาท เขาทาปราสาทขึ้นยอดหนึ่งหรือห้ายอดก็มี เมื่อศพ
ไปสู่ปราสาทนั้น และคนหลายหมู่บ้านเขาหามศพพร้อมกันมากมาย ข้างหนึ่งแย่งไป ข้างหนึ่งแย่งมา บางศพทา
ตะเฆ่ใส่ล้อตั้งปราสาทบนตะเฆ่ มีเชือกลากสองสาย สายใดคนมากลากหนักเข้า ตะเฆ่ปราสาทก็เหไปเหมาคล้าย
แย่งกัน "...(มิได้แย่งกันจริงอย่างว่า แย่งกันเหมือนศพมอญที่เขาว่า)
ปัจจุบันประเพณีแย่งศพมอญในเมืองไทย ลดรูป เหลือเพียงแค่ ทาท่ายื้อยุดพอเป็นพิธี หลังยกโลงลงจาก
ที่ตั้ง คนหามคู่หน้าพามุ่งไปข้างหน้า ขณะที่คนหามคู่หลังก็ถ่วงรั้งถอยหลัง ยื้อกันสัก ๓ ครั้งแล้วก็นาขึ้นเชิงตะกอน
ไป เป็นจบพิธี
ขณะที่พิธีแย่งศพของมอญเมืองมอญ ใหญ่ระดับประเทศพม่า) ยังมีการรักษาไว้ โดยเฉพาะกับศพพระผู้ )
เจ้ าอาวาสวัด แถมพลิ กแพลงสีสั นให้ป ระณีตเป็นการแสดงที่น่าชมขึ้น โดยการแบ่งผู้ ประกอบพิธีหรือผู้ แสดง
ออกเป็น๒ ฝ่าย แต่งตัวเป็นทหาร แบ่งเป็นของฝ่ายเทวดานางฟ้าและฝ่ายอสูรสมุนยักษ์ ร่ายราอยู่รายรอบ ทหาร
แบกโลงศพเต้นรายื้อยุดกันไปมาตามจังหวะเพลง สลับโห่ร้ อง ทานองแย่งกันก่อนนาศพไปเผา โดยที่มิได้แตะต้อง

ศพจริงที่ตั้งอยู่บนปราสาท แต่เป็นการสร้างโลงศพจาลองขึ้นใหม่ ตั้งบนแคร่หาม ใช้ผู้ชายข้อลาแข็งแรงแบกหาม
ในงานหนึ่งๆ อาจมีชาวบ้านต่างหมู่บ้านมาร่วมทาพิธีนี้หลายกลุ่มเพื่อเอาบุญ มีทั้งที่ทาการแข่งขันกันว่า กลุ่มใด
งดงามอ่อนช้อยพร้อมเพรียงกว่ากัน บางครั้งมีกลุ่มมารับแคร่โลงศพไปร่ายรายื้อแย่งตั้งแต่เริ่มจนโลงศพไม่มีโอกาส
ได้ตั้งพื้นเลย การส่งรับจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่ง ย่อมมีบ้างที่เป็นไปอย่างชุลมุนด้วยบุญเป็นที่ปรารถนาของทุก
กลุ่ม และนี่อาจเรียกได้ว่า เป็นที่มาของความวุ่นวายแบบ "แย่งกันเป็นศพมอญอีกประการหนึ่ง "
๒ องค์ประกอบของ พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
จากการสัมภาษณ์ นายสาวร ทวีเลิศชัยกุล กล่ าวว่า เมื่อพระสงฆ์ได้มรณภาพแล้ว อันดับแรกคือการ
จัดการกับศพพระโดยพิธีการไม่ต่างกับศพของคนธรรมดา คือทาพิธีรดน้าศพก่อน ชาวมอญจะนาศพพระมาสรงน้า
หลังจากนั้นชาวบ้านจะช่วยกันหาไม้นุ่นหรือไม้มะม่วงใหญ่ๆ เพื่อที่จะนามาขุดโลง สมัยนี้ไม่ต้องขุด เพราะเขาต่อ)
โลงไว้แล้ว) เมื่อขุดโลงแล้ว จะเตรียมการเก็บรักษาศพ เพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย ก็จะหาขี้เถ้า ปูนขาว และฟักเขียว
จากนั้นก็จะใส่ปูนขาวลงไปในโลง แล้วนาศพใส่ลงไปจากนั้นเอาขี้เถ้าใส่ลงไป ปูนขาวนั้นป้องกันเพื่อไม่ให้ศพเน่า
เปื่อย ขี้เถ้า ป้องกันไม่ให้มีกลิ่นเน่าเหม็น ส่วนฟักเขียวนั้น เพื่อที่จะทาให้ศพเย็นและซับน้าเหลื องจากศพ จากนั้นก็
บรรจุใส่โลงแล้วปิดให้แน่น

ภาพประกอบ ๓๑ การเคลื่อนสรีระ พระครูวิมลกาญจนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสมเด็จ อาเภอสังขละบุรี
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

แล้วสวดพระอภิธรรมศพตามธรรมเนียม
เพราะรอความพร้อมของชาวบ้านว่า

โดยสวดสามถึงเจ็ดคืนแล้ว

ก็จะสร้างที่เก็บศพไว้ภายในวัด

ภาพประกอบ ๓๒ การบาเพ็ญกุศลพระครูวิมลกาญจนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสมเด็จ อาเภอสังขละบุรี
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
พอที่จะมีปัจจัยที่จะจัดงานหรือไม่ เมื่อครบปีหรือสอง สามปี ชาวบ้านพร้อมที่จะจัดงาน ก็จะรวมตัวกัน
ทาปราสาทและมณฑป พวกช่างแกะสลักกระดาษลายไฟ ลายดอก และช่างสี ส่วนช่างอีกกลุ่มต่อไม้เป็นรูป
ปราสาท อีกกลุ่มก็เอาไม้ไผ่มาผูกเป็นโครงปราสาท เมื่อช่างวาดลายเสร็จก็จะนาติดทากาวแล้วติดลงในกระดาษที่
วาดลายไว้ จากนั้นช่างแกะลายก็จะแกะลายออกมา

ภาพประกอบ ๓๓ มณฑปและปราสาทหรือเมรุลอย พระครูวิมลกาญจนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสมเด็จ
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

และช่วยกันลงสีเพื่อให้ลายนั้นดูเด่นและสวยงามขึ้น เมื่อลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นาไปผูกกับโครง
ปราสาท แล้วประกอบให้เป็นรูปปราสาทขึ้นมา จากนั้นจะนาไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนยาวประมาณ ๘ วา ๑๖ ท่อนมา
ผูกไขว้กัน สาหรับนักราจะได้แบกในการราในวันงาน จานวน ๓๒ คน

ภาพประกอบ ๓๔ ปราสาทที่ใช้ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง พระครูวิมลกาญจนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสมเด็จ
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
ส่วนช่างอีกกลุ่มก็จะสร้างมณฑป ซึ่งมณฑปดัง กล่าวนี้ จะสร้างตามรูปแบบปราสาทที่พระอินท์ทรงนิมิตไว้
ให้พระอานนท์ คือจะมีเสา ๒๔ – ๕๐ ต้น มีบันได ขึ้นลงสองข้างตรงข้ามกัน มณฑปดังกล่าวนี้จะมียอด ๑ – ๓
ตกแต่งด้วยกระดาษที่แกะลายไฟและลายดอก เช่นเดียวกับลายของปราสาท และมีการนารูปภาพนรกภูมิ กับ ภูมิ
สวรรค์มาติดไว้ เพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน จะได้เกิดความสังเวชใจและให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารเรา
หลังจากสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนาศพมาใส่ในปราสาทเตรียมที่จะเล่นส่งวิญญาณสู่แดนสุขาวดี

3. ขั้นตอนการประกอบ พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
ชาวมอญนั้นเป็นชาติพันธุ์ ที่ยึดมั่นในพุทธศาสนามาช้านานแล้ว ไม่ว่าจะประกอบพิธีกรรมอะไรก็ตาม
มักจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งสิ้น คือตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต จะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเกือบ
ทั้งสิ้นก็ว่าได้ พิธีกรรมที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
1.สถานที่
ทางคณะกรรมการการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ จัดเตรียมสถานเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ
จะมีลาน เพื่อสร้างมณฑป ซึ่ง หน้ามณฑป จะเป็นลานกว้าง เพื่อใช้ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง บ้างเป็นลานดิน และนา
เสื่อปูเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขณะทายกปราสาท เนื่องจาก ผู้ยกปราสาทจะไม่สวมรองเท้า และสร้างปราพิธี
รอบมณฑป ทางซ้ายและขวา จัดตกแต่งกระดาษสีสะท้อนแสง ฉลุลวดลายมอญ และต้นไม้อย่างสวยงาม

ภาพประกอบ ๓๕ ลานหน้ามณฑป และเจดีย์ที่ใช้ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
2. ปราสาทที่ใช้ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
ปราสาทที่ใช้ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง จะถูกสร้างขึ้นตามระดับของพระสงฆ์ที่มรณภาพ หากเป็นพระชั้นผู้ใหญ่
จะสร้างให้มียอดตั้ง ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น และ ๙ ชั้น ตามรูปแบบของปราสาทมอญ โดยโครงจะเป็นไม้ และตกแต่ง
ด้วยกระดาษสีสะท้อนแสง วาดและฉลุลวดลายติดตั้งที่โครงสร้าง โดยส่วนที่วางศพ จะเสาวาง รอบโลงศพ จานวน

๖ เสา และจะนาไม้ไผ่ ยาวประมาณ ๘ วา จานวน ๑๖ ท่อน วางไขว่กัน เพื่อใช้จับในการยกร่ายราใน พิธี ว่อน
ไว่ะ ซ่าง

ภาพประกอบ ๓๖ ปราสาทที่ใช้ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง พระครูวิมลกาญจนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสมเด็จ
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

ภาพประกอบ ๓๗ การติดกระดาษสะท้อนแสงและฉลุลวดลายที่ปราสาท
ที่ใช้ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง พระครูวิมลกาญจนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสมเด็จ
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

3.ผู้แสดงและการแต่งกาย
จากการสัมภาษณ์ นางสาวอรัญญา เจริญหงสา ได้กล่าวถึงการแต่งกาย ผู้แสดง ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง จะมี
ข้อกาหนด หนึ่งข้อ คือ จานวนและเพศของผู้ที่ยกปราสาทเป็น ผู้ชาย ๓๒ คน ในการแบก (แฝงความหมายถึง
อาการ ๓๒ ของมนุษย์)โดยแต่งกายเป็นหนึ่งเดียว คือ สวมเสื้อยืดสีเดียวกัน และพาดสไบที่ไหล่ซ้าย บริเวณหน้าอก
ซ้าย จะติดรูปเหมือนของพระที่มรณภาพ และนุ่งโสร่งหรือกางเกงโทนสีเดียวกับสีเสื้อ และสวมถึงเท้าสีขาว

ภาพประกอบ ๓๘ การแบกปราสาทของนักแสดงชาย ด้านละ ๘ คน ๔ ด้าน จานวน ๓๒ คน
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

ภาพประกอบ ๓๙ การแต่งกายของนักแสดงชาย
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
ส่วนฝ่ายหญิง แบ่งผู้แสดงเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่งแต่งตัวเป็นนางฟ้าสวยงาม และมนุษย์ธรรมดาสามัญ
อยู่คนละฟากของปราสาท ร่ายรายื้อแย่งไปมา ซึ่งในปัจจุบัน การแต่งกายของฝ่ายหญิง จะแต่งกายเป็นหนึ่งเดียว
เช่นเดียวกับฝ่ายชายเนื่องจาก แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชน และเป็นการแข่งขันประชันกันระหว่างชุมชน
ที่นามาร่วมแสดง คือ สวมเสื้อแขนยาวทรงกระบอก เข้ารูป พาดสไบที่ไหล่ซ้าย

ภาพประกอบ ๔๐ การแต่งกายของนักแสดงหญิง
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

ภาพประกอบ ๔๑ รูปเหมือนที่ติดหน้าอกซ้ายของนักแสดง
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
4.นักดนตรีและดนตรี
ดนตรีเป็นส่วนสาคัญในการร่ายรา ซึ่งใช้ในการประกอบการแสดงตั้งแต่ต้น จนจบการแสดง โดยเป็น
เครื่องดนตรีมอญเป็นหลักโดยรวมวงแบบไม่เต็มวงครบเครื่อง ประกอบด้วย เครื่องดาเนินทานองและเครื่อง
ประกอบจังหวะ ดังนี้
๑. Ba’tala dun (ปัตตาล่า ตุน) หรือ ระนาดไม้ไผ่ ลักษณะเหมือนกับระนาดเอกของประเทศไทย
๒. Kha – newe (ขะนัว)หรือ ปี่ของชาวมอญ : ลักษณะคล้ายกับปี่ในของประเทศไทย
๓. Poon – Pond Mae and Hta – Vaynn Unook (กลองหลักใบใหญ่ และกลองเล็กตีด้านข้าง )
: ลักษณะคล้ายกับกลองสองหน้าและตะโพนมอญของประเทศไทย มอญบ้านวังกะออกเสียงว่า
หะเปิน แปลว่าเป็นภาษาไทย ว่า กลอง
๔. Kha three khapup (ขะดี ขะดาบ)หรือ Si Wa (ซีวา)และ Chan Wan (ช่ายวาน) หรือ ฉาบ
ทองเหลื อ ง เครื่ อ งดนตรี ค วบคุ ม จั ง หวะประเภทฉาบ ท่ อ นไม้ เ คาะจัง หวะ และฉาบใหญ )่ :
ลักษณะคล้ายกับฉิ่ง เกราะ และฉาบใหญ่ของประเทศไทย(
๕. คีย์ บ อร์ ด เป็ น เครื่ อ งดนตรีส ากลที่น ามาผสมผสานในการบรรเลงดนตรีม อญในปั จจุ บัน ซึ่ ง
สามารถให้เสียงที่ดังชัดเจน แต่การบรรเลงจะบรรเลงแบบการตีปัตตาล่า ตุนหรือระนาดมอญ
เพื่อให้คงความเป็นบทเพลงของเพลงมอญไว้

ภาพประกอบ ๔๒ นักดนตรีบรรเลง หะเปิน(กลอง)
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

ภาพประกอบ ๔๓ นักดนตรีบรรเลง คีบอร์ด
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

ภาพประกอบ ๔๔ (ซ้าย)นักดนตรีบรรเลง ปัตตาล่า ตุน (ขวา) บรรเลง ขะนัว(ปี่มอญ)
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

ภาพประกอบ ๔๕ ขะดี ขะดาบ (เกราะ-ฉิ่ง)
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

ภาพประกอบ ๔๖ ฉ่าน (ฉาบใหญ่)
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
5.บทร้อง
บทร้องที่ใช้ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง เป็นบทร้องที่ได้รับถ่ายทอดสืบต่อกันมา เนื้อร้องจะพรรณนาถึงคุณความ
ดีของพระสงฆ์ ซึ่งมีทั้ง ภาษาบาลี ภาษามอญ และภาษาไทย เพื่อให้ผู้เข้ามาร่วมระลึกถึง และไม่ให้โศกเศร้า มี
ทั้งหมด ๒๘ เพลง และผู้ขับร้องจะมีบทบาทเป็นหัวหน้าของกลุ่ม ควบคุมการนัดฝึกซ้อม ดูความพร้อมเพรียง ของ
ท่ารา รวมถึงชุดการแสดงด้วย ในที่นี้หัวหน้ากลุ่ม คือ นายศักดิ์ดา แสงสว่าง

ภาพประกอบ ๔๗ นายศักดิ์ดา แสงสว่าง หัวหน้ากลุ่ม
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
ทั้งนี้ พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่นาศพพระสงฆ์มาเล่นนั้น เป็นการส่งวิญญาณสู่ประตู
สวรรค์และนิพพาน พิธีกรรม ดังกล่าวนี้ จะมีเฉพาะชาวมอญกับชาวกะเหรี่ยงพุทธเท่านั้น สาหรับชาวกะเหรี่ยงนั้น
จะนาเถ้ากระดูก (อัฐิ) มาประกอบพิธีส่งวิญญาณสู่สวรรค์ แต่พิธีกรรมไม่ยิ่งใหญ่นัก ส่วนชาวมอญนั้น จะประกอบ
พิธีกรรมอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อครบปีชาวบ้านจะช่วยกันสร้างมณฑปและปราสาท เพื่อที่จะได้มาเล่นส่งวิญญาณสู่แดน
สวรรค์ ชาวบ้านบางกลุ่มก็ซ้อมราและร้องเพลงไว้อาลัย เมื่อสร้างมณฑปและปราสาทเสร็จแล้ว ก็จะนาศพออกมา
จากโลง ทรงน้าและเปลี่ยนจีวร สบง อังสะใหม่ พอบรรจุโลงเข้าไปในปราสาทเรียบร้อยแล้ว กลุ่มที่ร้องราก็จะมา
ไหว้ครู

ภาพประกอบ ๔๘ กลุ่มชาวบ้าน บ้านวังกะ กราบไหว้ครู(พระ) ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ

จากนั้น กลุ่มผู้ชายก็จะแบกปราสาทราร้องเพลงไว้อาลัยและเพลงส่งสู่ประตูสวรรค์ ส่วนนางรานั้นก็จะรา
อยู่ด้านข้าง เป็นเวลาสามวันสามคืน

ภาพประกอบ ๔๙ กลุ่มชาวบ้าน บ้านวังกะ ร่างราและแบกปราสาท ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
ที่มา : ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอาไพ
บางหมู่บ้านจะมีการเล่นส่งห้าวันคืน หลังจากเล่นเสร็จแล้วประมาณเที่ยงคืน จะนาศพออกจากปราสาท
แล้วขึ้นไปไว้บนมณฑปตีสี่จะมีการถวายเพลิงศพ หลังจากนั้นจะเก็บอัฐิไว้ในสถูปเพื่อให้ญาติโยมกราบไหว้สักการะ
ต่อไป ชาวมอญมีความเชื่อว่า การประกอบพิธีกรรมอย่างนี้ จะได้รับอานิสงส์สูง สิ้นอายุไขแล้วจะได้ไปสู่แดน
สวรรค์กัน

ตอนที่ ๓ เพื่อรวบรวมและเก็บบันทึกเพลงประกอบพิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง กรณีศึกษำงำนพระรำชทำน
เพลิ ง ศพ พระครู วิมลกำญจนคุณ ต้ำ บลหนองลู อ้ำเภอสั งขละบุรี จังหวั ดกำญจนบุ รี จ้ำ นวน ๒๘ เพลง โดย
วิเครำะห์บทเพลงที่ใช้ประกอบ พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง
๑. รูปแบบของเพลง
ด้วยพิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง เป็นพิธีกรรมที่มีกำรร้องเพลง และ ร่ำยร้ำไปพร้อมกัน ซึ่งรูปแบบในกำรแสดงจะ
เป็ นลั กษณะ กำรคลอร้ องและมีท้ำนองรั บ โดยจ้ำนวนเที่ยวในกำรบรรเลงสำมำรถ เพิ่ม -ลด อีกทั ง จังหวะที่
ปรับเปลี่ยน ช้ำ-เร็ว ไม่ให้เกิดควำมเบื่อเหนื่อย และเป็นกำรผ่อนคลำย ให้กับผู้ที่แบกปรำสำท และร่ำยร้ำอีกด้วย
ซึ่งเป็นไปตำมควำมเหมำะสมในกำรร่ำยร้ำ
เพลงที่ ๑ รูปแบบกำรร้องของเพลงที่ ๑ จะเป็นกำรคลอร้อง และดนตรีจะบรรเลงท้ำนองตำมอีก ๑-๒
รอบ ซึ่งเนือหำจะกล่ำวถึง ฤๅษี ซึ่งใน ณ ที่นี คือพระสงฆ์ โดยผู้แสดงจะร้ำเดินออกมำเป็นแถวแยกชำยหญิง เป็น
วงกลมล้อมรอบปรำสำทที่ตังไว้ ซึ่งเพลงจะบรรเลงไป จนกว่ำนักแสดงตังแถวเสร็จ

ท้ำนองเพลงที่ ๑
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เพลงที่ ๒ รูปแบบเพลงที่ ๒ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยเนื้อหากล่าวถึง พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา และครูบาอาจารย์ ที่ช่วยในการเรียบเรียงบทร้องในการบรรเลงในพิธีนี้ โดยให้การเล่น
เป็นไปตามลักษณะธรรมชาติของอารมณ์

ท้ำนองเพลงที่ ๒
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เพลงที่ ๓ รูปแบบเพลงที่ ๓ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยเนื้อหากล่าวถึง พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา และครูบาอาจารย์ โดยนักแสดงจะยกมือพนม นั่งหันหน้าเข้าปราสาทที่ใช่ในการแห่
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เพลงที่ ๔ รูปแบบเพลงที่ ๔ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทางผู้วิจัย
เปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนื้อหากล่าวถึง ดอกไม้ที่ในการกราบสักการะ

ท้ำนองเพลงที่ ๔
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เพลงที่ ๕ รูปแบบเพลงที่ 5 การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทางผู้วิจัย
เปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนื้อหามีความหมายถึงการเชิดชู พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ บิดามารดา และ ครูบาอาจารย์ ซึ่งเน้นย้าให้ผู้แสดงและผู้ชมได้ตระหนัก ศรัทธาอย่างสม่าเสมอและโดย
พร้อมเพรียงกัน

ท้ำนองเพลงที่ ๕
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เพลงที่ ๖ รูปแบบเพลงที่ 6 การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทางผู้วิจัย
เปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนื้อหากล่าวถึง การรู้คุรของพระคุณทั้ง 5 คือ พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา และ ครูบาอาจารย์ เพื่อช่วยเป็นการบ่งบอกให้ผู้แสดงและผู้ชมเตรียมพร้อม
ในการเล่นต่อไป

ท้ำนองเพลงที่ ๖
ทลฟซ
ทดทล
-ลซล

ดรทด
ซฟมทลซฟ

-ฟ-ซ
-รดร
มทรด

ลซ-ล
มรดซลซด

ทดทล
ทลฟซ

ซฟมล
ดรทด

ซฟมร
-ฟ-ซ

มรดท
ลซ-ซ

เพลงที่ ๗ รูปแบบเพลงที่ 7 การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึงเครื่องไหว้ครูที่ได้ไหว้ไว้ ซึ่งกำร
ไหว้ครู นักแสดง นักดนตรี ผู้ร้องจะไหว้ ๑ ส้ำรับ คือไหว้ที่ต่อหน้ำวงดนตรี และ กรำบพระสงฆ์ที่เป็นประธำนใน
งำน เครื่องไหว้จะประกอบด้วย กล้วย มะพร้ำว ขนมถั่ว หมำก น้ำหอม ธูปเทียน เงิน

ท้ำนองเพลงที่ ๗
-ด-ด
-ด-ด
-ดรม
-ด-ร
ดลซด

-ร-ฟ
-ร-ฟ
ฟมรทลซด
รมดฟ

ซลซฟ
ซลซฟ
-ฟซล
---ล

ซรฟด
ซรฟด
ลซฟ-ซ-ฟ

ดรฟด
ดรฟด
-ดรม
ซดมร

รทรล
รทรล
ฟมรซลซ-

ทลทซ
ทลทซ
-ฟซล
ดลซฟ

ฟมดฟ
ฟมดฟ
ลซฟซล-ร

เพลงที่ ๘ รูปแบบเพลงที่ ๘ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะเป็นจังหวะอิสระ
คล้ายกับการบทสวด โดยเนื้อหาจะกล่าวให้ผู้แสดงเตรียมตัวจากท่านั่งไปสู่ท่าแบกปราสาท โดยจะแบกปราสาทขึ้น
พ้อมกัน ในจังหวะสุดท้ายแล้วร่ายราไปในบทเพลงต่อไป

ท้ำนองเพลงที่ ๘
----ฟ-ซ
มทรด
----ฟ-ซ
มทรด
ซลฟซ
-ลซล

---ฟ
ดรทด
ทลซด
---ฟ
ดรทด
ทลซด
ดรทด
ทลซฟ

---ด
-ด-ร

-ร-ฟ
ดรทด

---ฟ
-ด-ด

---ซ
---ล

ลซฟม
ทลซล

-ร-ร
ทลซฟ

---ด
-ด-ร

-ร-ฟ
ดรทด

---ฟ
-ด-ด

---ซ
---ล

ลซฟม
ทลซล

-ร-ร
ทลซฟ

-ฟ-ซ
มทรด

---ล
ทลซด

--ซล

ซลฟซ

ดรทด

รด-ด

เพลงที่ ๙ รูปแบบเพลงที่ ๙ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง กำรร่ำยร้ำที่สวยงำมของเหล่ำ
นำงร้ำ โดยมีควำมเชื่อเรื่องบุญที่เคยท้ำมำให้รวมตัวมำเล่น มำร่ำยร้ำร่วมกัน

ท้ำนองเพลงที่ ๙
-ลฟซ
ดรดท
-ลซล

ดรทด
ทดทล
ทลซฟ

-ฟ-ซ
ดรดร
มทรด

---ด
มรดด
ทลซด

รดท
ซลฟซ

-ล-ซ
ดรทด

ลฟซม
-ฟ-ซ

ซมดด้
--ลซ

เพลงที่ ๑๐ รูปแบบเพลงที่ ๑๐ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง เชิญให้เข้ำมำร่วมชมกำรเล่น
และบอกกล่ำวว่ำ กลุ่มกำรแสดงมำจำก บ้ำนวังกะ

ท้ำนองเพลงที่ ๑๐
-ดรม
-ดรม
-ฟ-ซ
-ดรม

-มดร
-มดร
-ล-ฟมดด

-ดทล
-ดทล
มรดร
-ดรด

ซมรซมรมรดด
-ด-ด

-ฟซล
-ฟซล
-ฟ-ซ
-ลซล

-ลฟซ
-ลฟซ
-ล-ทลซฟ

-ฟมร
-ฟมร
มรดร
มทรด

ดลซดลซมรดด
ทลซด

เพลงที่ ๑๑ รูปแบบเพลงที่ ๑1 การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง กำรแบกปรำสำทในครังนีเป็น
ศพของ พระอำจำรย์ และจะกำรร่ำยร้ำในครังนีจะแบกร่ำยร้ำอย่ำงสวยงำม

ท้ำนองเพลงที่ ๑๑
ซลซฟ
ดรดท
-ลซล

ดรทด
ลซฟล
ทลซฟ

-ฟ-ซ
มรดร
มทรด

ลซ-ร
มรดด
ทลซด

-มรด
ซลฟซ

-ท-ล
ดรทด

ทลซล
-ฟ-ซ

-ซ-ด
ลซ--

เพลงที่ ๑๒ รูปแบบเพลงที่ ๑2 การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง ควำมไม่เที่ยงในอนิจจัง สังขำร
ควำมหมดทุกข์ ซึ่งในเพลงนี ผู้แบกปรำสำท จะวนปรำสำททวนเข็มนำฬิกำอยู่บริเวณที่เดิม ส่วนนำงร้ำรอบ จะร้ำ
ไปตำมจังหวะวนรอบปรำสำทไปตำมเข็มนำฬิกำ จนจบท่อนเพลง

ท้ำนองเพลงที่ ๑๒
-ดดด
-ดดด
-ดรม
-ดรม
-ด-ร
-ฟ-ม

-ร-ฟ
-ร-ฟ
ฟมรฟมรทลซด
ดรดฟ

ซลซฟ
ซลซฟ
-ฟซล
-ฟซล
---ล

ดรฟด
ดรฟด
ทลซทลซ---ซ

ฟซฟร
ฟซฟร
-ดรม
-ดรม
-ด-ร

ฟรฟด
ฟรฟด
ฟมรฟมรดรดฟ

ดรทด
ดรทด
-ฟซล
-ฟซล
-ซลฟ

ดรดฟ
ดรดฟ
ทลซทลซซล-ซ

เพลงที่ ๑๓ รูปแบบเพลงที่ ๑๓ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง กำรร่ำยร้ำไปตำมท้ำนอง โดย
แบกเดินไปทำงข้ำง บ้ำงก็โยกไปมำ ตำมควำมสวยงำมในท่วงท่ำ

ท้ำนองเพลงที่ ๑๓
ซลซฟ
ดรดท
-ลซล

ดรทด
ลซฟล
ทลซฟ

-ฟ-ซ
มรดร
มทรด

ลซ-ร
มรดด
ทลซด

-มรด
ซลฟซ

-ท-ล
ดรทด

ทลซล
-ฟ-ซ

-ซ-ด
ลซ--

เพลงที่ ๑๔ รูปแบบเพลงที่ ๑๔ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง กำรส่งพระสู่สรวงสวรรค์ โดย
ให้ท่ำนไปก่อนแล้วพวกเรำก็จะตำมไป และผู้เล่นจะช่วยกันร้องตำม ท่ำร้ำเป็นท่ำที่สื่อถึงกำรเชิญสู่สรวงสวรรค์

ท้ำนองเพลงที่ ๑๔
-ล-ด
-ล-ด
-ซฟด
-ดรม
-ดรม
-ด-ร
-ฟ-ม

ทลซทลซ-ร-ฟ
ฟมรฟมรทลซด
ดรดฟ

ลลลด
ลลลด
ซลซฟ
-ฟซล
-ฟซล
---ล

ทลซทลซซรดทลซทลซ---ซ

ลดลซ
ลดลซ
-ซฟด
-ดรม
-ดรม
-ด-ร

ฟมรฟมรดรรฟ
ฟมรฟมรดรดฟ

ลซฟม
ลซฟม
ซลซฟ
-ฟซล
-ฟซล
-ซลฟ

รด-ฟ
รด-ฟ
ดรดซ
ทลซทลซซล-ซ

เพลงที่ ๑๕ รูปแบบเพลงที่ ๑๕ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง กำรบินเป็นคู่ของหงส์ ดังที่
ปรำกฏตำมกำรร่ำยร้ำของกลุ่มร้ำชำวบ้ำนวังกะ ที่มีทังชำย หญิง ในกำรร่ำยร้ำ โดยท่ำร้ำจะคล้ำยกำรบินของหงส์
อีกด้วย

ท้ำนองเพลงที่ ๑๕
ซลซฟ
ดรดท
-ลซล

ดรทด
ลซฟล
ทลซฟ

-ฟ-ซ
มรดร
มทรด

ลซ-ร
มรดด
ทลซด

-มรด
ซลฟซ

-ท-ล
ดรทด

ทลซล
-ฟ-ซ

-ซ-ด
ลซ--

เพลงที่ ๑๖ รูปแบบเพลงที่ ๑๕ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะจะกระชับขึ้น ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะชั้นเดียว ซึ่งท้ำให้ผู้เล่นและผู้ชมไม่เกิดกำรเบื่อหน่ำยและ
ติดตำมกำรแบกต่อไป โดยเนือหำกล่ำวถึง กำรขึนเขำสูง คล้ำยกับควำมยำกล้ำบำกในกำรแบกปรำสำท แต่พวกเรำ
ผู้แบกก็ท้ำได้

ท้ำนองเพลงที่ ๑๖
---ล
---ล
---------ล
---ล
-ลซล

-ซ-ฟ
-ซ-ฟ
---ซ
---ซ
-ซ-ฟ
-ซ-ฟ
ทลซฟ

-ม-ร
-ม-ร
--ฟม
--ฟม
-ม-ร
-ม-ร
มทรด

-ด-ม
-ด-ม
-ร-ซ
-ร-ซ
-ด-ม
-ด-ม
ทลซด

--รม
--รม
--ฟซ
--ฟซ
--รม
-ลซม

-ล-ซ
-ล-ซ
-ล-ซ
-ล-ซ
-ล-ซ
-ร-ด

-------ด-ร
-ด-ร
----ด-ด

---ร
---ล
มรดล
มรดร
---ร
---ล

เพลงที่ ๑๗ รูปแบบเพลงที่ ๑๗ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง กำรร่ำยร้ำที่ใช้ท้งสองมือสอง
เท้ำอย่ำงตังใจ เพ่อจะให้กำรแบกปรำสำทออกมำสวยงำม โดยท่ำร้ำ จะเป็นกำรกรีดกรำยของวงมือ แล้วตังวงบน
พร้อมกับย่ออย่ำงสวยงำม

ท้ำนองเพลงที่ ๑๗
ซลซฟ
ดรดท
-ลซล

ดรทด
ลซฟล
ทลซฟ

-ฟ-ซ
มรดร
มทรด

ลซ-ร
มรดด
ทลซด

-มรด
ซลฟซ

-ท-ล
ดรทด

ทลซล
-ฟ-ซ

-ซ-ด
ลซ--

เพลงที่ ๑๘ รูปแบบเพลงที่ ๑๘ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำเพลงนีเป็นเพลงที่ใช้ภำษำไทยทับศัพท์
กล่ำวถึงกำร ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่ หนีไม่พ้น และควำมเชื่อของ วรรค์ และ นรก ซึ่งเรำจะรู้ก็ต่อเมื่อเรำได้
สินลมหำยใจ

ท้ำนองเพลงที่ ๑๘
ลลลด
ลลลด
ลซฟล
ลซฟล
-ดรม
-ดรม
-ด-ร
-ฟ-ม

ลซฟลซฟซฟมร
ซฟมร
ฟมรฟมรทลซด
ดรดฟ

ลลลด
ลลลด
มรดร
มรดร
-ฟซล
-ฟซล
---ล

ลซฟลซฟทลซด
ทลซด
ทลซทลซ---ซ

ฟซลซ
ฟซลซ
ลซฟล
ลซฟล
-ดรม
-ดรม
-ด-ร

ลซมลซมซฟมร
ซฟมร
ฟมรฟมรดรดฟ

ซซลซ
ซซลซ
มรดร
มรดร
-ฟซล
-ฟซล
-ซลฟ

ฟมรซ
ฟมรซ
ทลซด
ทลซด
ทลซทลซซล-ซ

เพลงที่ ๑๙ รูปแบบเพลงที่ ๑๙ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง กำรแบกปรำสำทร่ำยร้ำในครัง
นีเป็นกำรร่ำยร้ำด้วยควำมรัก ควำมเมตตำ แสดงถึงควำมสำมัคคีของคนในหมู่บ้ำน

ท้ำนองเพลงที่ ๑๙
ซลซฟ
ดรดท
-ลซล

ดรทด
ลซฟล
ทลซฟ

-ฟ-ซ
มรดร
มทรด

ลซ-ร
มรดด
ทลซด

-มรด
ซลฟซ

-ท-ล
ดรทด

ทลซล
-ฟ-ซ

-ซ-ด
ลซ--

เพลงที่ ๒๐ รูปแบบเพลงที่ 20 การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง กำรแบกแลกำรร่ำยร้ำ โดย
ก้ำหนดท่ำไปตำมเนือร้อง โดยผู้เล่นชำยจะยกชูปรำสำทเหนือศรีษะ ค้ำงไว้ จนหมดท้ำนองจึงลดมือลงมำแบกที่
ไหล่เช่นเดิม ด้วยควำมสนุกสนำน และเป็นกำรเปลี่ยนอริยบทที่ร่ำยร้ำอีกด้วย

ท้ำนองเพลงที่ ๒๐
-ซ-ล
-ซ-ล
-ซ-ฟ
-ซ-ฟ
-ซ-ซ
-ซ-ซ
-ด-ซ
มทรด

หยิ่ กล้อนเปยปั่ว เกริน เกรินน่ำวระ
-ด-ร
-ด-ด
-ด-ซ
-ลซล
หยิ่ กล้อนเปยปั่ว เกริน เกรินน่ำวระ
-ด-ร
-ด-ด
-ซ-ล
-ด-ร
-ร--ฟซล
----ท-ล
-ร--ฟซล
----ท-ล
ฟมดร
มรดร
ทลฟซ
ลลลด
ฟมดร
มรดร
ทลฟซ
ลลลด
-ด-ร
มรดท
ลซด-ด-ด
ทลซด

ทลซฟ
-ด-ด
-ซ-ล
-ซ-ล
ซลดซลด---ซ

---ฟ
มทรด
---ฟ
-ซ-ล
ทลซล
ทลซล
มรดร
มรดร
-ลซล

-ซ-ล
ทลซด
-ซ-ล
-ด-ร
ทลซทลซดลฟซ
ดลฟซ
ทลซฟ

เพลงที่ ๒๑ รูปแบบเพลงที่ 21 การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง กำรร่ำยร้ำในครังนี ที่พวกเรำ
วัยหนุ่มสำว ได้ร่ำยร้ำ เปรียบดังดอกมะลิ

ท้ำนองเพลงที่ ๒๑
ซลซฟ
ดรดท
-ลซล

ดรทด
ลซฟล
ทลซฟ

-ฟ-ซ
มรดร
มทรด

ลซ-ร
มรดด
ทลซด

-มรด
ซลฟซ

-ท-ล
ดรทด

ทลซล
-ฟ-ซ

-ซ-ด
ลซ--

เพลงที่ ๒๒ รูปแบบเพลงที่ 22 การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง กำรแบกปรำสำทเวียนทวน
เข็มนำฬิกำอยู่กับที่ โดยวนพร้อมเพรียงกัน รวมทัง นำงร้ำ ก็ร้ำพร้อมกับเดินสวนกันเป็นวงกลม สลับร้องกับท้ำนอง
จนเข้ำที่

ท้ำนองเพลงที่ ๒๒
-ดดด
-ดดด
-ดรม
-ดรม
-ด-ร
-ฟ-ม

-ร-ฟ
-ร-ฟ
ฟมรฟมรทลซด
ดรดฟ

ซลซฟ
ซลซฟ
-ฟซล
-ฟซล
---ล

ดรฟด
ดรฟด
ทลซทลซ---ซ

ฟซฟร
ฟซฟร
-ดรม
-ดรม
-ด-ร

ฟรฟด
ฟรฟด
ฟมรฟมรดรดฟ

ดรทด
ดรทด
-ฟซล
-ฟซล
-ซลฟ

ดรดฟ
ดรดฟ
ทลซทลซซล-ซ

เพลงที่ ๒๓ รูปแบบเพลงที่ 23 การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง หำกเรำกระหำยน้ำก็ควรที่จะ
ดื่มน้ำ เพื่อคลำยควำมเหนื่อยได้

ท้ำนองเพลงที่ ๒๓
ซลซฟ
ดรดท
-ลซล

ดรทด
ลซฟล
ทลซฟ

-ฟ-ซ
มรดร
มทรด

ลซ-ร
มรดด
ทลซด

-มรด
ซลฟซ

-ท-ล
ดรทด

ทลซล
-ฟ-ซ

-ซ-ด
ลซ--

เพลงที่ ๒๔ รูปแบบเพลงที่ 2๔ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึงกำรตำมหำนิพพำนของเหล่ำ
มนุษย์ โดยผู้เล่นทังชำยและหญิง จะร่ำยร้ำพร้อมกับเดินไปดำนหน้ำและถอยกลับมำที่ตัง

ท้ำนองเพลงที่ ๒๔
-ฟ-ซ
-ฟ-ซ
-ลทซ
-ลทซ
-ร-ร
-ลซล

------ซลทซ
ซลทซ
-ร-ม
ทลซฟ

-ล-ด
-ล-ด
ลฟซม
ลฟซม
-ท-ล
มทรด

------ซรดซรด-ซ-ทลซด

-ม-ด
-ม-ด
-ลทซ
-ลทซ
รมรด

-ร-ด
-ร-ด
ซลทซ
ซลทซ
ทลซด

ทลซล
ทลซล
ลฟซม
ลฟซม
-ด-ด

ทลซทลซซรดซรด---ซ

เพลงที่ ๒๕ รูปแบบเพลงที่ 25 การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำเพลงนีเป็นเพลงที่ใช้ภำษำไทยทับศัพท์
กล่ำวถึงกำรจำกไปของหลวงไป ญำติโยมทุกคนเสียใจ โดยท่ำร้ำจะเป็นกำรโยกไปทำงซ้ำยและขวำ

ท้ำนองเพลงที่ ๒๕
-ฟ-ซ
-ฟ-ซ
-ลทซ
-ลทซ
-ร-ร
-ลซล

------ซลทซ
ซลทซ
-ร-ม
ทลซฟ

-ล-ด
-ล-ด
ลฟซม
ลฟซม
-ท-ล
มทรด

------ซรดซรด-ซ-ทลซด

-ม-ด
-ม-ด
-ลทซ
-ลทซ
รมรด

-ร-ด
-ร-ด
ซลทซ
ซลทซ
ทลซด

ทลซล
ทลซล
ลฟซม
ลฟซม
-ด-ด

ทลซทลซซรดซรด---ซ

เพลงที่ ๒๖ รูปแบบเพลงที่ 2๖ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึงกำรจำกไป เปรียบดังสำยไฟ
แลบ ที่สว่ำง ลุกไหม้ไปทีเดียว และกำรเกิดดับอยู่ตลอดเวลำ ชีวิตของเรำสันดังสำยฟ้ำแลบ

ท้ำนองเพลงที่ ๒๖
-ฟ-ซ
-ฟ-ซ
-ลทซ
-ลทซ
-ร-ร
-ลซล

------ซลทซ
ซลทซ
-ร-ม
ทลซฟ

-ล-ด
-ล-ด
ลฟซม
ลฟซม
-ท-ล
มทรด

------ซรดซรด-ซ-ทลซด

-ม-ด
-ม-ด
-ลทซ
-ลทซ
รมรด

-ร-ด
-ร-ด
ซลทซ
ซลทซ
ทลซด

ทลซล
ทลซล
ลฟซม
ลฟซม
-ด-ด

ทลซทลซซรดซรด---ซ

เพลงที่ ๒๗ รูปแบบเพลงที่ 27 การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะไม่ช้าไม่เร็ว ทาง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับอัตราจังหวะไทย คือ อัตราจังหวะสองชั้น โดยเนือหำกล่ำวถึง กำรพักผ่อน หำกเรำทุกคน ไม่
ว่ำจะเป็นครูบำอำจำรย์ หรือ ผู้แสดงทังชำยหญิง หำรเนื่อยล้ำ เรำก็ควรที่จะพักผ่อน

ท้ำนองเพลงที่ ๒๗
ซลซฟ
ดรดท
-ลซล

ดรทด
ลซฟล
ทลซฟ

-ฟ-ซ
มรดร
มทรด

ลซ-ร
มรดด
ทลซด

-มรด
ซลฟซ

-ท-ล
ดรทด

ทลซล
-ฟ-ซ

-ซ-ด
ลซ--

เพลงที่ ๒๘ รูปแบบเพลงที่ 2๘ การร้องจะเป็นการคลอร้อง และทานองดนตรีตาม โดยจังหวะเป็นจังหวะอิสระ
คล้ายกับการบทสวด โดยเนื้อหาจะกล่าว กำรกล่ำวลำ แลกำรกรำบไหว้ โดยผู้เล่นจะอยู่ในท่ำนั่งเทพบุตรและท่ำ
เทพธิดำ พนมมือก้มกรำบที่ปรำสำท

ท้ำนองเพลงที่ ๒๘
---ฟ
----ลซล

---รฟ-ร
ทลซฟ

-ด-ร
-ฟซล
มทรด

-ด-ฟ
ซฟมร
ซลซด

---ซ
----

-ฟ-ม
มรทท

-ซ-ม
---ด

รท-ด
-ด--

๒. ลักษณะเด่นของเพลง
พิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง เป็นพิธีกรรมที่มีกำรร้องเพลง และ ร่ำยร้ำไปพร้อมกัน ซึ่งรูปแบบในกำรแสดงจะเป็น
ลักษณะ กำรคลอร้องและมีท้ำนองรับ โดยจ้ำนวนเที่ยวในกำรบรรเลงสำมำรถ เพิ่ม-ลด อีกทัง จังหวะที่ปรับเปลี่ยน
ช้ำ-เร็ว ไม่ให้เกิดควำมเบื่อเหนื่อย และเป็นกำรผ่อนคลำย รวมทังสิน ๒๘ เพลง สำมำรถจ้ำแนก ได้ ๒ ลักษณะ คือ
ลักษณะเด่นทำงภำษำ และลักษณะเด่นทำง ท้ำนอง-จังหวะ
ลักษะเด่นทำงด้ำนภำษำ
ภำษำที่ปรำกฏในบทเพลง จะมี ๓ ลักษณะคือ เพลงที่ใช้ ภำษำบำลีมอญ ภำษำมอญ ภำษำไทยทับศัพท์
ไทย ดังนี
ภำษำบำลีมอญ จะเป็นบทร้องใน เพลงที่เป็น เพลงไหว้พระ ไหว้ครู ดังปรำกฏ ในเพลงที่ ๑ เพลง
ที่ ๒ และเพลงที่ ๒๘ ดังตัวอย่ำง

ภำษำมอญ จะเป็นบทร้องที่กล่ำวถึงคุณควำมดีของพระที่มรณะ เครื่องสักกำระที่กรำบไหว้ ควำม
ไม่เที่ยงของสังขำร กำรปลงในสังขำล เรื่องกำรเกิด แก่ เจ็บ ตำย ดังตัวอย่ำง
เพลงที่ ๒๗

ภำษำไทยทับศัพท์ไทย เป็นบทร้องที่เป็นลักษณะเด่นของหมู่บ้ำนวังกะ อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กำญจนบุรี และเป็นบทร้องที่เกี่ยวข้องกับกำรจำกไปของพระที่มรณะอีกด้วย ดังปรำกฏในบทเพลงที่ ๑๘ และ ๒๕

เพลงที่ ๑๘

เพลงที่ ๒๕

ลักษะเด่นทำงด้ำนท้ำนอง-จังหวะ
ลักษณะบรรเลงท้ำนอง-จังหวะอิสระ ผู้ร้องร้องจะ ร้องบทร้องตำมเนือหำ โดยมีเครื่องด้ำเนิน
ท้ำนอง คลอเสียงไปตำมท้ำนองและจังหวะก็จะอิสระ ไม่มีจังหวะที่คงที่ ซึ่งจะพบในบทเพลงที่เป็น ภำษำบำลี
มอญ และเมื่อจบกำรบทร้องก็จะมี วรรคเพลงเป็นส่วนต่อ เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่อง ดังปรำกฏใน ในเพลงที่ ๑
เพลงที่ ๒ และเพลงที่ ๒๘ ดังตัวอย่ำง
ท้ำนองเพลงที่ ๑
ดซลดซล-ล-ซ
-ล-ซ
รลดร
รลดร
มรดท
ฟมรด

---ด
มทรด
มทรด
-ฟ-ด
-ฟ-ด
ทลซฟ
ทลซฟ
ลซฟท
-ซ-ล

-ด-ดรดด
ดรดด
ดรดด
ดรดด
ซฟมร
ซฟมร
ทดทดรด-

-ลซล
-ลซฟ
-ลซฟ
-ลซฟ
-ลซฟ
ทลซฟ
ทลซฟ
ซฟซล
ฟรดฟ

ทลซฟ
ซลซฟ
ซลซฟ
ซลซฟ
ซลซฟ
ลดดร
ลดดร
มรดท
ซล-ซ

มทรด
ซรฟด
ซรฟด
ซรฟด
ซรฟด
ทลซฟ
ทลซฟ
ลซฟท
ฟมรด

ซลซด
ดรดดรดดรดดรดซลซฟ
ซลซฟ
ทดทรมรฟ

---รฟ-ร
ทลซฟ

-ด-ร
-ฟซล
มทรด

-ด-ฟ
ซฟมร
ซลซด

---ซ
----

-ฟ-ม
มรทท

-ซ-ม
---ด

รท-ด
-ด--

-รฟด
-รฟด
-ฟ-ซ
-ฟ-ซ
ทลซล
ทลซล
ฟฟฟซฟ
-ซลซ
ท้ำนองเพลงที่ ๒
---ฟ
----ลซล

ลักษณะท้ำนอง-จังหวะช้ำ หรือ ปำนกลำง เนื่องจำก พิธีว่อนไว่ะซ่ำง เป็นพิธีที่เกี่ยวข้องกับกำร
แบกศพพระ จึงมีกำรใช้ท้ำนองที่ช้ำ หรือ ปำนกลำง ซึ่งหำกเปียบเทียบกับอัตรำจังหวะของทำงดนตรีไทย ก็อำจ
เปรียบได้ใน อัตรำจัง สองชัน เพรำะมีอัตรำจังหวะที่กระชับ เช่น
ท้ำนองเพลงที่ ๔
ทลฟซ
ดรทด

-ฟ-ซ

ลซ-ล

ทดทล

ซฟมล

ซฟมร

มรดท

ทลฟซ

ดรทด

-ฟ-ซ

ลซ-ซ

ทดทล

ซฟม-

-รดร

มรด-

-ลซล

ทลซฟ

มทรด

ซลซด

ลักษณะท้ำนองจังหวะที่เร็ว สนุกสนำน เป็นบทเพลงที่มีลักษะเด่น กล่ำวคทอ เพื่อให้ผู้ได้เปลี่ยน
อริยำบท ไม่ให้เกิดกำรซ้ำซำกของบทเพลง ซึ่งผู้ร้ำชำย จะมีกำรแบกปรำสำท โดยกำรชูมือ ดังปรำกฏในบทเพลงที่
๑๖
ท้ำนองเพลงที่ ๑๖
---ล
---ล
---------ล
---ล
-ลซล

-ซ-ฟ
-ซ-ฟ
---ซ
---ซ
-ซ-ฟ
-ซ-ฟ
ทลซฟ

-ม-ร
-ม-ร
--ฟม
--ฟม
-ม-ร
-ม-ร
มทรด

-ด-ม
-ด-ม
-ร-ซ
-ร-ซ
-ด-ม
-ด-ม
ทลซด

--รม
--รม
--ฟซ
--ฟซ
--รม
-ลซม

-ล-ซ
-ล-ซ
-ล-ซ
-ล-ซ
-ล-ซ
-ร-ด

-------ด-ร
-ด-ร
----ด-ด

---ร
---ล
มรดล
มรดร
---ร
---ล

๓. เนือร้องและควำมหมำย
เนือร้องเป็นองค์ประกอบที่ส้ำคัญของกำรประกอบพิธีกรรม ซึ่งไม่สำมำรถท้ำให้พิธีกรรมนีส้ำเร็จได้ หำก
ขำดเนือร้องไป เนือร้องในพิธีกรรมมีหลำกหลำย ทัง ช้ำ และ เร็ว ฟังแล้วท้ำให้รู้สึกไม่เบื่อหน่ำยในกำรนีด้วยเนือ
ร้องเป็นภำษำมอญ และบำลีมอญ อีก ทังใช้ภำษำที่ต้องแปลอีกครัง ผู้วิจัยจึงขอควำมอนุเครำะห์จำก พระมหำสุ
ชำติ สิ ริ ป ญฺโ ญ ปธ.๙ เจ้ ำคณะอ้ำเภอสั งขละบุรี เจ้ำอำวำสวัดวังก์วิเวกำรำม เรียบเรียงค้ำแปลเพื่อให้ เข้ำใจ
ควำมหมำยของเนือร้องได้โดยง่ำย
บำลี ปญฺจคุณ้ อห้ วนฺทำมิ(ปัญจะคุณัง อะหัง วันทำมิ)
แปล ข้ำพเจ้ำขอไหว้คุณ. ๕ ประกำร
๑.
ท่ำนฤำษี (หมำยถึง ภิกษุ) อำศัยอยู่ในป่ำหิมพำนต์ บรรลุโลภียฌำน
ท่ำนได้สะสมเนกขัมมะบำรมีไว้ ไม่ประมำทมัวเมำ อยู่ผู้เดียว ไม่มีเพื่อน
ในป่ำใหญ่หิมพำนต์ เป็นผู้บรรลุฌำน มีปัญญำ ส้ำเร็จวิชชำแปรธำตุปรอท
เหำะอยู่บนนภำอำกำศ เป็นบุญเป็นกุศลแก่เรำผู้ได้ปฏิบัติท่ำน
บุญกุศลอันใดที่เรำทังหลำยได้กระท้ำไว้ ขออุทิศบุญกุศลนันให้แด่ท่ำนฤำษี
*เนกขัมมะบำรมี หมำยถึง บำรมีคือกำรออกบวช ท้ำเพ็ญพรต พรหมจรรย์
๒.
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
เรำลึกถึงแล้ว ขอยกมือไหว้วันทำ กรำบลงด้วย จิตเจตนำอย่ำงตังใจ
เรำขอนอบน้อม เคำรพพระคุณพ่อแม่ ผู้บังเกิดกล้ำกับทังคุณครูบำอำจำรย์
คุณของ ทวยเทพเทวำ พระอินทร์ พระพรหม และ ท้ำวโลกบำลทังสี่
ขอเรียบเรียงเป็นบทกวี ด้วยเมตตำจิต ตำมจินำกำร
๓.
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบำอำจำรย์
ทัง ๕ ท่ำน มีพระคุณต่อเรำเป็น เอกอนันต์
เรำสำวรุ่นเดียวกัน เรำหนุ่มรุ่นเดียวกันนี ขอยกมือขึนเหนือเกล้ำ
กรำบไหว้ท่ำนด้วยเจตนำ ( ตังใจ)
๔.
มำลัยพวงนี ร้อยไว้เป็นระเบียบเสมอกัน
สี่ดอกเป็นระเบียบเสมอกัน
ตรำเตรียมไว้แล้วพี่ชำย
โอ้.... สี่ดอกเป็นระเบียบเสมอกัน
ตระเตรียมไว้แล้วพี่ชำย
มำลัยพวงนี ร้อยไว้เป็นระเบียบเสมอกัน ด้วยดอกไม้อันหลำกหลำย

๕.
ขอเชิดชูคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดำมำรดำ ครูอำจำรย์
ผู้มีคุณทัง ๕ ผู้มีควำมกรุณำ ด้วยศรัทธำ และสำมัคคี
โอ้... ผู้มีคุณทัง ๕ ผู้มีควำมกรุณำ ด้วยศรัทธำ และสำมัคคี
เรำพร้อมเพียงกัน ขอเชิดชูคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดำมำรดำ
ครูอำจำรย์...ใช่ไหม
๖.
คุณ ๕ ประกำรนี หำกเรำรู้แล้ว ( และตอบแทนคุณ )
จะชักน้ำให้เรำไปสู่ภูมิสวรรค์
โอ้... จะชักน้ำให้เรำไปสู่ภูมิสวรรค์
คุณ ๕ ประกำรนี หำกเรำรู้แล้ว ดีนักแล
๗.
กล้วย มะพร้ำว ขนม ถั่ว แยม ( ขนม นมเนย )
อันมำกมำยหลำกหลำย หลำยอย่ำงใส่ตังเครื่องบูชำอันเลิศ
อีกทังเรำทังหลำย ก็รำถวำย บูชำบรรพชน
อีกทังเรำทังหลำย ก็รำถวำย บูชำบรรพชน
บรรพชน ผู้ล่วงจำกไป
บรรพชน ผู้ล่วงจำกไป คือ ตัวท่ำนนันเอง...เฮ้อ (ตัวภิกษุผู้ล่วงนัน)
๘.
เรำทังหลำย เคำรพนับถือท่ำน ขอบูชำท่ำน (โอ้ เอย พี่ชำย)
เพื่อเทิดทูนท่ำนและเพื่อเป็นศรีแก่ท่ำน เรำทังหลำยจึงยกแห่ศพสงฆ์พระท่ำน
...เรำทังหลำย จงยกขึนแบกไว้กันเถอะ
๙.
ทังแบกกันไว้นี่แหละ เรำจะฟ้องร้ำไปด้วย
บุญกุศลของเรำจะงอกงำม สำธุกันเถอะนำย
โอ้...บุญกุศลของเรำจะงอกงำม สำธุกันเถอะนำย
ทังแบกกันไว้นี่แหละ เรำจะฟ้องร้ำไปด้วยกันเถอะนำย
๑๐. เพื่อน เสี่ยว สหำย ทังหลำยเหล่ำนี เขำพำกันมำดูละคร
ขนำดควำมสำมำรถของเรำ ท่ำนอยำกรู้หรือไม่
ณ. ที่แห่งนีใครอย่ำมำท้ำแข่ง กับพวกเรำชำวลูกบ้ำนวังกะ..เฮ้อ..เฮ้อ
ท่ำนมำดูเรำแล้ว ดูยังไม่อิ่มใช่ไหม นำย
เรำร้องร้ำนั่น ยังว่องไวอยู่ใช่ไหม นำย
อย่ำพูด กระทบเสียดสี พี่ชำยนีกลัวเหลือเกิน
เรำทังหลำย ชำวลูกบ้ำนวังกะ เฮ้อ..เฮ้อ

๑๑. ที่เรำยกแบกไว้นี คือ ศพสงฆ์ ผู้เป็นอำจำรย์
หนึ่งในผู้มีคุณทัง ๕ ผู้มีควำมกรุณำ ด้วยควำมศรัทธำและสำมัคคีกัน
โอ้...ผู้มีคุณทัง ๕ ผู้มีควำมกรุณำ แบกยกไว้ด้วยควำมศรัทธำและสำมัคคีกัน
ที่เรำยกแบกไว้นี คือ ศพสงฆ์ผู้เป็นอำจำรย์มิใช้หรือ
๑๒. อนิจจัง ( ควำมไม่เที่ยง ) ต้องประสบทุกผู้ตัวตน ทังเรำเขำ.
ทุกขัง ( ควำมทุกข์ ) นันหนำ เขำจะทรมำนทุกผู้ตัวตน
ทุกขังหนึ่ง ( ควำมทุกข์ ) นันหนำ เขำจะทรมำนทุกผู้ตัวตน
อนัตตำ ( ควำมเป็นของไม่ใช่ตัวตน ) นันประเสริฐเลิศยิ่ง..เล..เฮ้
๑๓. เรำยกเท้ำก้ำวเดิน ก้ำวไปเฉียงๆ
ยกเท้ำขึนอย่ำงพร้อมเพรียง เป็นแถว เป็นแถว
โอ้.. ยกเท้ำขึนอย่ำงพร้อมเพรียง เป็นแถว เป็นแถว
เรำยกเท้ำก้ำวเดิน ก้ำวไปเฉียงๆ
๑๔. หลวงพ่ออำจำรย์ กลับคืนสู่สวรรค์ สวรรค์หรือเมืองมนุษย์
เป็นสุขทังสอง เป็นสุขทังสอง ( ทังสวรรค์และเมืองมนุษย์ )
รอพวกเรำอยู่ก่อน ณ สวรรค์ชันดำวดึงส์
หลวงพ่ออำจำรย์เรำ รออยู่ใช่ไหม เล....เล....เฮ้อ
๑๕. พญำหงส์บินเป็นคู่ พี่ชำยเห็นแล้วชวนให้คิดถึงน้องหญิง
โอ้...พี่ชำยเห็นเข้ำแล้ว ชวนให้คิดถึงน้องหญิง พญำหงส์บินนัน บินเป็นคู่ใช่ไหม
๑๖. ขึนไปบนเขำสูง จิตใจสดชื่นจริงๆนะนำย เรำชำวมอญที่ดอน
จับเสียงได้ได้ก็ ขุด ขุด ขึนไปบนเขำสูง จิตใจสดชื่นจริงนำย
๑๗. สองเท้ำเยื่องย่ำงก้ำว มือฟ้อนร่ำยร้ำงำมตำ
ปำกคลอร้องเพลงขับ ในงำนศพสงฆ์ผู้เป็นอำจำรย์
โอ้...แม่รูปเนือทอง ปำกคลอร้องเพลงขับ ในงำนศพสงฆ์ผู้เป็นอำจำรย์
สองเท้ำเยื่องย่ำงก้ำว มือฟ้อนร่ำยร้ำงำมตำ
๑๘. ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีก็ไม่พ้น
ที่โน้นสวรรค์ ที่นันนรก
จะตกหรือขึน สินแล้วก็รู้กัน เล...เฮ้อ

* ท่อนที่

๑๘ นี เป็นค้ำมอญทับศัพท์ไทย

๑๙. ยำมที่สำวรักนี่แหละ
เรำหนุ่มชำวหมู่บ้ำนวังกะ จะร่ำยร้ำให้ชม
ท่ำนโปรดชมด้วยควำมเมตตำ
โอ้...เรำจะร่ำยร้ำให้ชม โปรดชมด้วยควำมเมตตำ
ยำมที่สำวยังรักนี่แหละ รักหนุ่มชำวหมู่บ้ำนวังกะใช่ไหม
๒๐. ผู้คนมำล้อมดูละคร เรำร่ำยร้ำฟ้อนแบบโยคี เดินแบบโยคี
ท่วงท่ำสง่ำงำม เรำจะร่ำยร้ำ ร่ำยร้ำ
เรำจะร่ำยร้ำ ร่ำยร้ำ เรำจะร่ำยร้ำ ร่ำยร้ำ
บันเทิง ร่ำเริง เล... เฮ้อ
๒๑. พวกเรำวัยสำวกันทุกคน
เรำจะฟ้อนร้ำให้ท่ำนชม โปรดชมด้วยควำมเมตตำ
โอ้... พ่อดอกมะลิ พวกเรำวัยสำวกันทุกคน
เรำจะฟ้อนร้ำให้ท่ำนชม โปรดชมด้วยควำมเมตตำ
๒๒. หมุนวนเวียนรอบฐำน อ้อ ..เล..เล ทุกบ้ำนทุกเมือง
พร้อมเพรียงกันจะเบำ ท่วงท่ำเดินก็สง่ำ งดงำม
อีกทังเป็นตัวอย่ำงแบบแผนก้ำวเดินออกไป เล...เฮ
๒๓. น้ำในแก้วนันท่ำนโปรดน้ำเข้ำมำ
หำกจะให้หำยเหนื่อย ท่ำนโปรดให้ดื่ม
โอ้...หำกจะให้หำยเหนื่อย ท่ำนโปรดให้ดื่ม
น้ำในแก้วนันท่ำนโปรดน้ำเข้ำมำ
๒๔. พี่ชำย...พี่ชำย พี่ชำยต้องทิงบ้ำนทิงเมือง
ตำมมำ สง่ำงำม ตำมมำ สง่ำงำม สง่ำงำม
ตำมหำ ตำมหำ ตำม เล..เล..เลตำมหำนิพพำน
ภำยในวัฏสงสำร
๒๕. หลวงพ่อ หลวงพ่อ หลวงพ่อท่ำนจะไป จะไป
ญำติโยมทังหลำยอยู่ไกล..เล อยู่ เล... ไกล ไกล
กลับไป หลำยหน อ้อ..เล...ทุกคนเขำเสียใจ

*ท่อน

๒๕ นี เป็นค้ำมอญทับศัพท์ไทย

๒๖. สำยฟ้ำ แลบ แปล้บ ปล้ำบ ดั่งลุกไหม้เป็นอันเดียว
ก้อนเมฆ สำยลม เกำะกลุ่มเป็นสำยยำว
เกิดขึนดับไป ดับไป ทุกวันทุกวัน
ชีวิตยำวไกล ชีวิต เล...เล... ยำวไกล ยำวไกล
ไม่มีต้นสำยปลำยทำง อ้อ....เล..เล... ว่ำยวนอยู่ในสงสำร
๒๗. อำจำรย์ด้วย ทุกคนด้วย พักกันเถอะ
เรำเหนื่อย เรำล้ำ ขอพักกันหละ
อ้อ... เรำเหนื่อย เรำล้ำ ขอพักกันหละ
อำจำรย์ด้วย ทุกคนด้วย ต่ำงเหนื่อยล้ำ ขอพักก่อนเถอะ
๒๘. ระตะนัตตะยัง อะหัง ปัญจะวันทะนำ*
สิบนิวพนมกรเสมือนดังดอกไม้
ขอกรำบไหว้บูชำด้วยธูปเทียน ธูปเทียนของคนทังโลก
บำลี : รตนตฺตย้ อห้ ปญฺจวนฺทนำ(ระตะนัตตะยัง อะหัง ปัญจะวันทะนำ)
แปลได้ควำมว่ำ : ข้ำพเจ้ำขอนบคุณทัง ๕ กรำบไหว้วันทำพระรัตนตรัย

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษา ลึ่ฮเติ่น ดนตรีในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง ชาวมอญบ้านวังกะ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดา เนินการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ งานวิจัย เอกสาร ตาราต่างๆที่
เกี่ยวข้องอีกทั้งการรวบรวมข้อมูลจากการออกปฏิบัติการภาคสนามเป็นแนวทางในการศึกษา จากนั้นจึงนาข้อมูล
ทั้งหมดที่รวบรวมนามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัยในรูปแบบการบรรยาย ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดแนวทาง
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัยดังขั้นตอนต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาพิธีกรรม ความเชื่อ และองค์ประกอบทางวัฒนธรรม อันประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ทาง
สังคมใน พิธีว่อน ไว่ะ ซ่าง กรณีศึกษางานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลกาญจนคุณ ตาบลหนองลู อาเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๒. เพื่อศึกษารูปแบบของพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง กรณีศึกษางานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลกาญจนคุณ
ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๓. เพื่อรวบรวมและเก็บบันทึกเพลงประกอบพิธีว่อน ไว่ะ ซ่าง กรณีศึกษางานพระราชทานเพลิงศพ
พระครูวิมลกาญจนคุณ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการศึกษาในขั้นต่อไปซึ่ง เพลงประกอบพิธี
ว่อน ไว่ะ ซ่าง กรณีศึกษางานพระราชทานเพลิ งศพ พระครูวิมลกาญจนคุณ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับผู้สนใจและต้องการศึกษาค้นคว้าเพราะนอกจากจะได้ข้อมูล
ใหม่ๆแล้วยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชุมชนในภูมิภาคนี้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยอย่าง
ใกล้ ชิ ดโดยอย่ างยิ่ ง วัฒ นธรรมทางไทยและมอญเป็ น การศึ กษาการสื บ ทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น ส่ ง เสริม และอนุรั ก ษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดารงอยู่สืบไป
สรุปผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ เ รี ย บเรี ย งรายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เพลงประกอบพิ ธี ว่ อ น ไว่ ะ ซ่ า ง กรณี ศึ ก ษางาน
พระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลกาญจนคุณ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จากการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามเป็นข้อมูลหลัก โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ทั้งการสัมภาษณ์จากบุคคล ศิลปิน
ผู้มีความเชี่ย วชาญด้านดนตรี มอญ อีกทั้งสั งเกตในพิธีกรรม โดยมีรายละเอียดของการรวบรวมวิเคราะห์ ตาม
จุดมุ่งหมายเป็นตอนดังนี้
ตอนที่ ๑ ศึกษาพิธีกรรม ความเชื่อ และองค์ประกอบทางวัฒนธรรม อันประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ทาง
สังคมใน พิธีว่อน ไว่ะ ซ่าง กรณีศึกษางานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลกาญจนคุณ ตาบลหนองลู อาเภอสังข
ละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ความเป็นมาของชาวมอญ
๑.๑ ประวัติความเป็นมาของชาวมอญสังขละบุรี
ชาวมอญที่อาเภอสังขละบุรี เป็นชาวมอญที่อพยพออกมารุ่นหลัง มีสาเหตุมาจากสถานการณ์ทางการเมือง
โดยเฉพาะนโยบายของพม่าที่มีการปราบปรามชนกลุ่มน้อยอย่างรุ่นแรง ในช่วงฤดูแล้ง ทาให้ชนกลุ่มน้อยตาม
ชายแดนหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย เมื่อถึงฤดูฝนไม่มีการปราบปรามราษฎรเหล่านี้ก็จะเดินทางกลับเข้าไปอยู่
อาศัยในหมู่บ้านเดิมของตน แต่ใน พ.ศ.๒๕๒๗ ตั้งแต่พม่ามีการวางกาลังประจาไว้ในพื้นที่หลังจากยึดได้ โดยที่ถอน
กาลังกลับไปในช่วงฤดูฝนอย่างเคยปฏิบัติ ทาให้ชนกลุ่มน้อยที่หลบหนีมาพักพิงในเขตไทยเดินทางกลับหมู่บ้านเดิม
ของตนไม่ได้ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ที่หลบหนีเข้ามายังประเทศไทยนอกจากชาวมอญแล้วยังมี ชาวกะเหรี่ยงและชาว
คะยาห์ โดยเข้ามาอยู่ในบริเวณอาเภอพบพระ อาเภอแม่สอด อาเภอแม่ระมาด อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
อาเภอสบเมย อาเภอแม่สะเรียง อาเภอขุนยวม อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งชาวมอญ หมู่บ้านมอญ เป็นชาวมอญที่อพยพมารุ่นนี้
ชาวมอญที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เรียกกันว่า
“มอญเก่า” หรือผู้ที่อพยพเข้ามาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่เรียกกันว่า “มอญใหม่” หรือกลุ่มชาวมอญที่
อพยพเข้ามาภายหลังพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ ยังคงรักษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่แบบมอญเอาไว้
แม้ว่าบางส่วนอาจจะกลมกลืนไปกับคนไทย
ชุมชนมอญ บ้านวังกะ หมู่ ๒ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มากว่า
๑๐๐ ปี ซึ่งมีหลักฐานปรากฏ ตั้งแต่ สมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตั้งแต่ครั้งเป็น
อาเภอวังกะ กิ่งอาเภอวังกะ แล้วกลับมาเป็นอาเภอวังกะ จนปัจจุบันเป็นอาเภอสังขละบุรี และบ้านวังกะเป็นหมู่
หนึ่ง ของอาเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ ที่มีการอพยพเข้ามาของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ซึ่งมีกลุ่ มชาติมอญได้
อพยพเข้ามาด้วย กลุ่มแรกได้เข้าเมื่อ ปี พ .ศ.๒๔๙๒ กลุ่มที่ ๒ ในปีพ .ศ.๒๔๙๓ และกลุ่มที่ ๓ เดิมทางเข้ามา ถึง
๔๐ ครอบครัว ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ รวมเป็น ๖๐ ครอบครัวโดยใช้เส้นทางด่านเจดีย์สามองค์ และ เส้นทางแม่น้าบีคลี่
ซึ่งอพยพมาจาก เมาะกะเนียง เจ้าคะเล และ เมาะละแหม่ง ซึ่งมีนายเจริญ ปลัดอาเภอ เป็นผู้ดูแล และ ผลบุญของ
หลวงพ่ออุตตะมะ ทาให้ชาวมอญ มีแหล่งพักพิง ทามาหากินจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะทางภูมิประเทศของอาเภอสั งขละบุรีอาเภอสั งขละบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ย้ายที่ว่าการอาเภอเดิม สถานที่ราชการต่างๆ และราษฎรอพยพมาอยู่ในพื้นที่แห่งใหม่ซึ่งห่าง
จากที่เดิมประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เนื่องจากถูกผลกระทบจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗ สภาพ
พื้นที่เป็นป่าเขา ประมาณ ร้อยละ ๗๕ เป็นที่ราบ ร้อยละ ๑๕ เป็นบริเวณอ่างเก็บน้า ร้อยละ ๑๐ มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ ๓,๓๕๐ ตารางกิโลเมตร เป็นที่อยู่อาศัย ๕๑๕ ตารางกิโลเมตร มีลาน้าสาคัญ ๓ สาย คือ ลาน้าซองกา
เลีย ลาน้าบีคลี่ ลาน้ารันตี
อาณาเขต
ทิศเหนือ
จรดอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และรัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง สหภาพพม่า
ทิศใต้
จรดอาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันออก จรดอาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และ อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก จรดเขตตะนาวศรี สหภาพพม่า
การปกครองของอาเภอสังขละบุรี
อาเภอสังขละบุรีแบ่งการปกครอง ๓ ตาบล ๒๐ หมู่บ้าน กล่าวคือ ตาบลหนองลู มี ๑๐ หมู่บ้าน มีพื้นที่
ประมาณ ๑,๑๖๘ ตารางกิโลเมตร ตาบลปรังเผล มี ๔ หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ ๗๑๒ ตารางกิโลเมตร และตาบล
ไล่โว่ มี ๖ หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ ๑,๔๗๐ ตารางกิโลเมตร หมู่บ้านวังกะ หมู่ ๒ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ แห่ง ได้แก่
- เทศบาลตาบลวังกะ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตาบลหนองลู
- องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู ครอบคลุมพื้นที่ตาบลหนองลู (นอกเขตเทศบาลตาบลวังก
- องค์การบริหารส่วนตาบลปรังเผล ครอบคลุมพื้นที่ตาบลปรังเผลทั้งตาบล
- องค์การบริหารส่วนตาบลไล่โว่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลไล่โว่ทั้งตาบล
ส่วนของพื้นที่ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี ประกอบด้วย ๑๐ หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านนิเถะ
หมู่ที่ ๒ บ้านวังกะ
หมู่ที่ ๓ บ้านไหล่น้า
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกบ
หมู่ที่ ๕ บ้านเวียคะดี้
หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยมาลัย
หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ ๘ บ้านซองกาเรีย
หมู่ที่ ๙ บ้านพระเจดีย์สามองค์
หมู่ที่ ๑๐ บ้านปะไรโหนก
๒. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี
๒.๑ ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ประเพณีของกลุ่มชาวมอญในชุมชนบ้านวังกะ อาเภอสังขละบุรี เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็น
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตและศาสนาที่มีรูปแบบเป็นของชุมชน ประเพณีบางอย่างมีการปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบพิธีกรรมประเพณีของชาวมอญบ้านวังกะ บางประเพณีเป็นเพียงการ
บอกเล่า บางประเพณียังมีอยู่แต่ก็ลดความสาคัญลง ประเพณีในรอบปีที่ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบันของชุมชน
มอญบ้านวังกะได้แก่
เดือนเมษายน(ฮะตาว จอ)
หมู่บ้านวังกะมีประเพณีที่สาคัญมากซึ่งเป็นงานประเพณีประจาปีคือประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้น
ปีใหม่ ประชาชนในชุมชนจะร่วมกันทากิจกรรมต่างๆทางด้านศาสนา เช่นทาบุญตักบาตร ถือศีลภาวนาที่วัด และมี
การสรงน้าพระ นอกจากนี้ยังมีการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและบุพการีด้วยการอาบน้า ปู่ย่าตายาย

พ่อแม่ การละเล่นรื่นเริงต่างๆ เช่น การสาดน้า การละเล่นพื้นเมือง ได้แก่ การเล่นสะบ้า เป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวใน
รายละเอียด ดังนี้
ประเพณีสงกรานต์บ้านวังกะ ช่วงเทศกาลนี้แต่ละบ้านในชุมชนบ้านวังกะ จะมีการทาข้าวแช่ เพื่อนาไป
ถวายพระและไปมอบให้คนที่เคารพนับถือ เชิญชวนบุคคลอื่นให้มารับประทาน ผู้สูงอายุมักจะไปทาบุญถือศีลที่วัด
ส่วนลูกหลานจะทาข้าวปลาอาหารคาวหวานจัดเตรียมและใส่สารับเทินหัวไปส่งที่วัด ผู้คนก็จะแต่งตัวด้วยผาลูกไม้
ที่ตัดเย็บใหม่กันสวยงาม มีการอาบน้าให้กับผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพ ช่วงกลางคืนก็มีก ารละเล่นต่างๆ และที่ขาดไม่ได้
เลยคือ “ทะแยมอญ”
ประเพณีสรงน้าพระ ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากการทาบุญข้าวแช่และทาบุญสงกรานต์ ชาวมอญ
บ้านวังกะยังมีประเพณีสรงพระ ซึ่งเป็นพิธีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลสงกรานต์ หลังจากทาบุญวันสงกรานต์
แล้ว พิธีส รงน้ าพระจะได้ กาหนดจัดขึ้นในโอกาสต่อมา พิธีสรงน้าพระของคนมอญจะแต่งต่างกับคนไทยมาก
สาหรับคนมอญทุกแห่งจะต้องจัดเตรียมสถานที่สรงน้าพระโดยใช้รางน้า ชาวชุมชนวัดวังก์ใช้รางซึ่งทามาจากไม้ไผ่
ที่มีอยู่รอบบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายใช้สะดวกและมีการแต่งแตกสวยงามการที่ ชาวมอญทารางน้า
เช่นนี้เพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียนเรียบร้อยในการสรงน้าพระ
เดือนพฤษภาคม (ฮะตาว อะสาจ)
ในวันขึ้น ๑๕ ค่าเดือน ๖ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งชาวมอญบ้านวังกะทุกครอบครัวนับถือศาสนาพุทธอย่าง
เคร่งครัด มีการปฏิบัติกิกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชานี้ โดยมีการทาบุญใส่บาตรในตอนเช้า
อุบาสก อุบาสิกาถือศีลภาวนาที่วัด มีการเวียนเทียนในตนเย็นเพื่อระลึ กถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งหลังจากการเวียนเทียน
แล้ว ชาวมอญบ้านวังกะยังมานาข้าวของ อาหาร มาแจกทานให้กับชาวบ้านที่มาเวียนเทียน โดยแต่ละบ้านจะ
นามาตั้งเป็นร้านค้าของตนคล้ายกับตลาดนัด เรียกกันว่า “ตลาดนิพพาน” และมีประเพณีที่สาคัญอีกอย่างที่ทา
ร่วมกันในชุมชนวังกะ คือ การรดน้าต้นโพธิ์(โตดาดซอปูทิ)
โดยการรดน้ากับต้นโพธิ์ที่อยู่ตามวัด ซึ่งปลูกไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ซึ่งเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่โคนต้นโพธิ์ จึงถวายน้าสรงที่โคนต้นโพธิ์ แทนการถวายน้าสรงพระบรมศพองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในงานนี้ชาวมอญจะแต่งกายตามประเพณี ดูสวยงาม
เดือนมิถุนายน (ฮะตาว จิ)
ช่วงก่อนเข้าพรรษา ชาวมอญนิยมบวชลูกหลานเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ศึกษาพระธรรม
วินัยเพื่อทาใจให้ผ่องใส การบวชพระของชาวมอญโดยทั่วไปคล้ายกับชาวไทย ในสมัยก่อนการแต่งกายของนาค
แตกต่างจากยุคปัจจุบัน คือนาคจะต้องแต่งกายอย่างสวยงามด้วยผ้าถุงไหมสีสด โดยมีผ้าสไบห่มที่บ่า แต่งหน้า ทา
ปาก ทัดดอกไม้ที่หูพร้อมเครื่องประดับสร้อยคอ กาไลข้อมือ แหวน เข็มขัด ช่วงบ่ายเป็นการโกนผมนาค มีการ
นิมนต์พระมาเทศน์ จากนั้นมีการทาขวัญนาคโดยการตกเบ็ด ซึ่งใช้ไม้ยาวผูกสายสิญจน์ปลายไม้ผูกด้วยแหวนทอง
สาหรับตกเบ็ดบนฝ่ามือของนาคขณะทาขวัญ รุ่งเช้าจึงนานาคไปวัดโดยจัดขบวนแห่รอบพระอุโบสถ ๓ รอบ แล้ว
เข้าพระอุโบสถทาพิธีอุปสมบท
ในเดือนนี้นอกจากนี้การบวชพระแล้ว ชาวมอญบ้านวังกะยังนิยมที่จะทาขนมชนิดหนึ่งเรียกว่า “กวาน คก
ฮะเตอ” ซึ่งเป็นขนมที่เตรียมไว้ถวายพระช่วงเข้าพรรษาล่วงหน้า เนื่องจากพระสงฆ์จะปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดโดยมิ
ออกบิณฑบาต ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องทาขนมชนิดนี้ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นาน ๓ ถึง ๔ เดือนลักษณะขนมชนิดนี้ทา
จากแป้งมีไส้เป็นมะพร้าว ห่อด้วยใบกล้วยเมื่อทาเสร็จแล้วก็มีการอุ่นหรือนึ่งตลอดเวลา โดยจะเอาไว้เหนือเตาเวลา

ทาอาหารหรือหุงข้าวเพื่อทาให้ขนมนี้เก็บอยู่ได้ทนทันเข้าพรรษาในเดือนต่อไป ลักษณะของขนมเมื่อลอกใบกล้วย
ออกแล้ว แป้งจะมีลักษณะแห้งแข็ง เมื่อถึงช่วงเข้าพรรษา ก็จะนามาทอดด้วยน้ามันงาและนาไปถวายพระที่วัดได้
เดือนกรกฎาคม (ฮะตาว ฮะเกิน)
ฮะเกิน แปลว่าเข้าพรรษา คือช่วงเวลา ๓ เดือนนี้เป็นช่วงเข้าพรรษา ในวันอาสาฬหบูชา คือ ขึ้น ๑๕ ค่า
เดือน ๘ จะมีการทาบุญตักบาตร คนเฒ่าคนแก่จะไปถือศีลภาวนาที่วัดและในวันเข้าพรรษาช่วงเวลาแรม ๑ ค่า
เดือน ๘ ชาวมอญนิ ยมหล่อเทีย นพรรษา และมีการแห่ เทียนพรรษาและนาผ้าอาบน้าฝนไปถวายพระ ในช่ว ง
กลางคืนก็มีการนาดอกไม้ที่มีตามละแวกบ้าน เช่น ดอกพุดหรือดอกไม้ที่ซื้อมา เช่นดอกบัวไปถวายพระที่วัด
พระสงฆ์สวดมนต์เจริญภาวนาให้เป็นสิริมงคล เดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนแรกของการเข้าพรรษาโดยนับ ๓ เดือน
จนถึงเดือนกันยายนทั้งพระชาวบ้านจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี
เดือนสิงหาคม (ฮะตาว ฮะดออะซอย)
ชาวมอญนิยมทาบุญเพื่อเก็บดอกผลบารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า มีเทศกาลทาบุญหม้อเงิน หม้อ
ทองคา มีลักษณะคล้ายคลึงกับการถวายสังฆทาน มีความเชื่อว่าหากทาบุญลักษณะเช่นนี้แล้วเกิดชาติหน้าจะมีกินมี
ใช้ไม่ยากจน ดังนั้นในวันขึ้น ๑๕ ค่าเดือน ๙ ชาวมอญจะนาหม้อเงินหม้อทองที่บรรจุกล้วย มะพร้าว ใบยา ข้าวสาร
ของใช้อุปโภค บริโภค มากมายไว้ข้างใน และใช้กระดาษเงิน กระดาษทองห่อปิด แล้วจึงนาไปถวายพระสงฆ์ที่วัด
เดือนกันยายน (ฮะตาว พอท)
ในเดือนนี้ ที่บ้านวังกะมีประเพณีตักบาตรน้าผึ้งและเทศกาลลอยเรือสะเดาะเคราะห์
การตักบาตรน้าผึ้งที่วัดวังก์วิเวการาม เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านวังกะที่ถือปฏิบัติกันประจาทุกปี
เพื่อเป็ นการบู ชาแด่พระสงฆ์อย่ างหนึ่งคือ ประเพณีตักบาตรน้าผึ้ ง ในวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ ซึ่งเป็น
ประเพณีถวายเภสัช(ยา) แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่คล้ายกับภาคกลาง ในวันนั้นจะมีพิธีทาบุญตักบาตร เช่นเดียวกับการ
ทาบุญในเทศกาลสาคัญอื่นๆ แต่ที่พิเศษคือมีการตักบาตรน้าผึ้ง การทาบุญด้วยน้าผึ้งนี้ คนมอญเชื่อว่ามีอานิสงส์
มาก เพราะพระสงฆ์จะเก็บน้าผึ้งไว้ใช้เป็นยาในคราวจาเป็น นอกจากน้าผึ้งที่นามาถวายพระแล้ว ยังมีน้ามันงาและ
น้าตาลทรายที่เพิ่มเข้ามา น้ามันงามีประโยชน์ในการปรุงโอสถได้ โดยอาจจะนาไปทาน้ามันคลายเส้นหรือน้ามัน
นวดต่างๆ การทาบุญด้วยสิ่งเหล่านี้ จะมากน้อยอย่างไรนั้นไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ ขึ้นอยู่กับกาลังศรัทธาของแต่ละคน
ที่นามาทาบุญ คนมอญส่วนมากมีความเชื่อในอานิสงส์การให้ทานด้วยน้าผึ้งและสิ่งของดังกล่าว จึงได้มีประเพณี
สืบเนื่องกันมาช้านาน
เดือนตุลาคม (ฮะตาว โวะ)
ในเทศกาลออกพรรษาชาวมอญที่วังกะได้จัดงานทาบุญในเทศกาลนี้อย่างยิ่งใหญ่ ในช่วงเช้าจะมีงานตัก
บาตรเทโว ซึ่งจะมีการผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดพิธีหมุนเวียนกันไประหว่าง ๓ วัด คือ วัดวังก์วิเวการามตั้งอยู่ฝั่งมอญ
วัดศรีสุวรรณ และวัดสมเด็จ ที่ตั้งอยู่ฝั่งไทย แต่ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน แต่ละชุมชนก็จะแยกกันไปทาพิธีตัก
บาตรดอกไม้ตามวัดในชุมชนของตน ซึ่งเป็นการใส่บาตรพระด้วยดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อให้ท่านได้นาไปบูชาพระต่อ
ในการทาวัตรเย็นวันออกพรรษา รวมทั้งชาวมอญยังนิยมนาน้าตาลทรายและลูกอมใส่รวมไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้พระ
เณรได้ใช้ เมื่อผ่านพ้นเวลาฉันเพลไปแล้ว
ประเพณีตักบาตรดอกไม้(ชอนกาว) การตักบาตรดอกไม้ในวัน ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน๑๑ หลังจากถวายอาหาร
แด่พระสงฆ์ในเวลาเพลแล้ว พระสงฆ์ทั้งหมดจะไปร่วมทาพิธีปวารณาออกพรรษาในพระอุโบสถ ชาวบ้านจะมานั่ง
อยู่ตลอดสองข้างทาง จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้พร้อม เวลาประมาณบ่ายสองโมง โดยท่านเจ้าอาวาสเดินนาแถว

พระภิกษุสงฆ์มาจากศาลาไปยังพระอุโบสถ ชาวบ้านพากันถวายดอกไม้ และพระสงฆ์นาดอกไม้ที่ได้รับถวายไปเข้า
พิธีสวดปาฎิโมกข์ด้วย ชาวมอญแต่งกายประจาชาติของตนเองเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม ซึ่งเป็นภาพของชาวบ้านที่
แต่งตัวแบบมอญบรรจงนาดอกไม้ใส่ย่ามเพื่อบูชาพระเป็นภาพที่สวยงามยิ่ง
เดือนพฤศจิกายน (ฮะตาว กัดทอน)
เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงทาบุญทอดกฐินของชาวมอญ เรียกว่า “กัดทอน” มาจาก ภาษาบาลีว่า “กะ-ฐินะ” ชาวบ้านจะร่วมกันทาบุญและแห่องค์ผ้ากฐินไปวัด มีการแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมของมอญ จัดสารับ
อาหารถวายแด่พระสงฆ์โดยการทูนสารับอาหารตามขบวนกฐิน นอกจากนี้แล้วยังมีการลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณี
ที่คล้ายของไทยด้วย
เดือนธันวาคม (ฮะตาว มะแรกะซอ)
ชาวมอญมีการทาบุญด้วยผลิตผลทางการเกษตรกรรม เช่น ข้าวใหม่ ผลไม้ นามาถวายพระ ซึ่งถือว่าได้บุญ
กุศลมาก ในเมืองมอญนั้นมีน้าค้างตกมาก ทาให้เมื่อพระสงฆ์ออกไปบิณฑบาตกว่าจะกลับถึงวัดจีวรจึงเปียกหมด
กลายมาเป็นที่มาของการทาบุญในเดือนนี้คือการทาบุญถวายฟืน เรียกว่า “จอง โอะ ตาน” “จอง” หมายถึง การ
เผา “โอะ” หมายถึง ถ่านหรือฟืน “ตาน”หมายถึง การให้ทาน รวมแล้วหมายถึงการทาบุญด้วยการถวายฟืน
นั่นเอง ฟืนที่ถวายพระในอดีตไว้ใช้สาหรับให้ความอบอุ่นแก่พระภิกษุและไว้ใช้เพื่อผิงผ้าให้แห้ง ประเพณี นี้ทาสืบ
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
เดือนมกราคม (ฮะตาว โปะ)
เดือนนี้จะมีการสอบธรรมมะของพระภิกษุ ชาวบ้านจะทาอาหารไปถวายที่วัดโดยทาอาหารเช้า(ปอนฮะ
เยี ย ) และทาอาหารเพล(ปอนอางัว ) อีกทั้งพระภิกษุต้องปฏิบัติภ ารกิจสงฆ์ และทางานหนักภายในวัดในช่ว ง
ระหว่างเช้าถึงเที่ยงเรียกว่า “อะกราปอนปา” และช่วงเดือนนี้เองชาวมอญจะมีการทาบุญด้วยทานลักษณะต่างๆ
เช่น การทาบุญโดยให้ทานแก่บุคคลซึ่งประสบทุพภิกขภัย และการให้ทานด้วยผลผลิตทางการเกษตรใหม่ เช่น ข้าว
ใหม่ ผลไม้ใหม่ เช่น กล้วย อ้อย ขนุน เป็นต้น
เดือนกุมภาพันธ์ (ฮะตาว มาด)
มีการทาบุญถวายข้าวยาคู(เปิง ยาคุ) กับพระภิกษุสงฆ์ การทาข้าวยาคูนี้มีประวัติดั้งเดิมตั้งแต่สมัย หงสาว
ดี เนื่องจากชาวมอญมีการสู้รบตลอดเวลากับพม่า เรียกได้ว่าแทบไม่มีการพักสงครามเลย ดังนั้นจึงมีการทาข้าว
ยาคู ซึ่งมีสารอาหารที่มีประโยชน์มาก กินเล็กน้อยก็อิ่มได้ง่าย และพกพาสะดวกเก็บได้นาน และเพื่อเป็นการระลึก
ถึ ง บรรพบุ รุ ษ ในอดี ต จึ ง มี ก ารท าข้ า วยาคู แล้ ว น ามาถวายพระและแจกชาวบ้ า นด้ ว ย ส าหรั บ ข้ า วยาคู นั้ น
ประกอบด้วยธัญพืชหลายอย่างคือ ข้าวเหนียว พริกไทขิง(อะโก) น้าตาล ถั่ว งา(อะแง) เกลือ น้ามันงา กระเทียม
มะพร้าว ข้าวยาคูนี้สามรถเก็บไว้ได้นานหลายวัน
เดือนมีนาคม (ฮะตาว ฮะละเกิน)
งานเดือนสี่จะจัดในวัน ขึ้น ๖ ค่า เดือน ๔ เป็นการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่ออุตตมะ การจัดงาน
สมโภชมีมหรสพอย่างน้อย ๕ วัน ๕ คืน มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งพิธีกรรมทางศาสนา เช่น มีการจัดเตรียมอาหารไป
ถวายพระ และมีการละเล่นต่างๆ เช่นการแข่งขันชกมวยคาดเชือก การแสดงของชมรมวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น รา
มอญและรากะเหรี่ยงที่แต่งกายด้วยชุดประจาชาติ
ในวัน ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๔ ตรงกับกลางเดือน มีการก่อเจดีย์ทราย โดยมีประวัติความเป็นมาของการก่อ
เจดีย์ทรายตามประวัติการก่อเจดีย์ชเวดากอง และยังมีความเชื่ออีกว่าการก่อเจดีย์ทรายนั้น นอกจากจะเป็นการ

พร้อมใจนมัสการพระเจดีย์แล้ว จานวนของทรายยังหมายถึงความดีที่ทาในโลกมนุษย์ เมื่อตายไปแล้วก็ดูจาก
จานวนทรายที่เคยทาบุญไว้ว่ามีมากน้อยอย่างไร พิธีกรรมที่สาคัญอีกงานหนึ่งคือ การสรงน้าหลวงพ่ออุตตมะเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล
วันชาติมอญ
วันชาติมอญจัดขึ้นในวัน ขึ้น ๑ ค่า เดือน ๒ นับตามปฏิทินสากลแล้วจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยใน
วัน นี้ ช าวมอญจะมี การท ากิจ กรรมร่ ว มกั น เริ่ มตั้งแต่การทาบุญ ที่วัด มีการสวนสนาม พร้อ มทั้งการอภิ ปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชาวมอญด้วยกัน สาหรับชาวมอญที่บ้านวังกะ จะต้องเดินทางไปร่วมงานวันชาติ
มอญที่บ้านฮะล็อคคะนี ซึ่งเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวของชนกลุ่มน้อยมอญ อยู่ติดเขตประเทศไทยทางด้านบ้านต้น
ยาง
จากประเพณีทั้ง ๑๒ เดือน เป็นกิจกรรมในรอบปีของชาวมอญบ้านวังกะ อาเภอสังขละบุรี ส่วนใหญ่แล้ว
จะมีความเกี่ยวเนื่ องกับ งานด้านศาสนาเป็นสาคัญ ทั้งนี้เพราะชาวมอญได้รับการปลูกฝังให้มีความเคารพและ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นมายาวนานจนถึงปัจจุบัน
๒.๒ พิธีกรรม ความเชื่อ
ชาวมอญเป็นชนชาติหนึ่งที่มีพิธีกรรมสัมพันธ์กับศาสนาพุทธย่างเคร่งครัด ฉะนั้นประเพณีต่างๆที่
ชาวมอญปฏิบัติ จึงปฏิบัติเพื่อระลึกและแสดงความเคารพต่อศาสนาพุทธ
ชาวมอญเป็นชนเผ่าที่ยึดมั่นและศรัทธาต่อพุทธศาสนามาก และมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับสิ่ง ลี้ลับ
เพราะว่ าชาวมอญทุ กคนที่นั บ ถือ พุท ธศาสนานั้น จะมีหิ้ ง พระอยู่ ที่บ้า นกั นทุก ครัว เรื อน จนชาวต่างชาติ และ
นักท่องเที่ยวคิดว่า บ้านคนมอญติดช่องแอร์ไว้ทุกบ้าน ที่คนมอญมีหิ้ งพระอยู่ที่บ้านนั้น สื บเนื่องมาจาก สมัย
พุทธกาล เมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ๘ วันนั้น มีพ่อค้าชาวมอญสองคน ชื่อ ปะ
ตุสษะกับพัสลิกะ สองพี่น้องได้เดินทางไปค้าขายที่ประเทศอินเดีย ระหว่างทาง พบพระ พุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้น
มหาโพธิ์ จึงเกิดความเลื่อมใส จึงนาข้าวจัตตูผง จัตตูก้อน ถวาย แล้วพระพุทธองค์ได้มอบพระพระธาตุเป็นพระ
เกสาของพระองค์ ๘ เส้นให้สองพี่น้อง ทั้งสองจึงนากลับไปยังรามัญประเทศ แล้วมอบให้พระเจ้าอุกฬาปะ พระเจ้า
อุกฬาปะได้สร้างหอคอยแล้วเก็บพระธาตุทั้งแปดเส้นไว้บนหอคอยนั้นประชาชนที่อยู่ใกล้ไกลพอทราบข่าว ก็หลัง
ไหลมาสักการะพระธาตุกัน เหลือแต่คนเฒ่าคนแก่ ที่เดินทางไม่ ไหว เพราะสมัยก่อนเดินทางด้วยเท้า และ เกวียน
จึงไม่สามารถไปกราบไหว้พระธาตุได้ จึงบอกลูกหลานสร้างแบบจาลองหอคอยพระธาตุไว้ข้างบ้าน ให้ปู่ย่าตายายที่
มีความศรัทธากราบไว้บูชากันที่บ้านทุกวัน ตั้ง แต่นั้นเป็นต้นมา ชาวมอญจะมีหอคอยพระธาตุ(หิ้งพระ)ไว้กราบ
ไหว้ที่บ้านกันจนถึงทุกวันนี้
พิธีกรรมนั้น คนมอญจะมีพิธีกรรมคือ ชาวมอญจะเลี้ยงผีบรรพบุรุษไว้ทุกครัวเรือนไว้ และจะมีการ
เลี้ยงปีละสองครั้ง คือต้นปีครั้งหนึ่ง ปลายปีครั้งหนึ่ง และผีมอญนั้นมีอยู่หลายประเภท แต่ประเภทหลักๆ ที่เห็นอยู่
เป็นประจา มีอยู่สามประเภท ๑. ผีโต้ง (ผีเหล่านี้ต้องจัดยังใหญ่โต ต้องมีปี่พาสมาบรรเลง เพื่อให้ผีรากัน หรือ ที่
เรียกกันว่าราผีนั้นเอง) ๒. ผีเต่า (ผีประเภทนี้เวลาเลี้ยงต้องมีเต่า มาประกอบพิธีทุกครั้ง) ๓. ผีกระบอกหรือผี
มะพร้าว (ผีประเภทนี้ ต้องมีกระไม้ไผ่ ๘ กระบอกกับมะพร้าวหนึ่งลูก มาประกอบพิธีทุกครั้ ง) ผีบรรพบุรุษนั้น
สืบเนื่องมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล มีเรื่องเล่ากันว่า พระเจ้าเมืองพาราณสี มีธิดาองค์หนึ่ง งามมาก พระองค์หวงแหน
ธิดามากจึงเก็บไว้บนหอคอย ให้พบชายใดเลย วันหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้ลงมาจุติในครรภ์ของธิดาพระเจ้าพาราณสี
พระเจ้าพาราณสีอับอายจึงขับนางออกจากวัง นางเร่ร่อนอยู่ในป่า จึงพบกับราชสีห์ ราชสีห์ได้เก็บไปเลี้ยงไว้ พอ

พระโพธิสัตว์ประสูตรออกมา ราชสีห์ก็เลี้ยงดูและรักเหมือนลูกในไส้ เมื่อพระโพธิสัตว์โตเป็นหนุ่มจึงพามารดา
กลับไปปกครองเมืองพาราณสี และไม่ยอมกลับไปพบพ่อที่เป็นราชสีห์อีกเลย ราชสีห์คิดถึ งลูกจึงเข้ามาในเมือง
พาราณสี แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมรับราชสีห์เป็นบิดา จึงสั่งฆ่าราชสีห์เสีย ต่อมาพระโพธิสัตว์เกิดอาการปวดหัวอย่าง
รุนแรง ข้าราชบริพารบอกว่า ต้องกราบ ขอขมาบิดาจึงจะหาย แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมกราบไหว้พ่อที่เป็นสัตว์
เดรั จฉาน เหล่ าข้าราชบริ พาร จึงออกอุบาย สร้างเจดีย์ห นึ่งองค์แล้ว สร้างรูปสิงห์เภทผู้ไว้ส องตัว หน้าเจดีย์ไว้
จากนั้นให้พระโพธิสัตว์กราบไหว้เจดีย์ที่มีรูปสิงห์อยู่หน้าเจดีย์ จึงทาให้อาการปวดหัวนั้นหายไป ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
จึงมีรูปสิงห์อยู่หน้าเจดีย์ และคนมอญก็ได้นับถือผีบรรพบุรุษมาจนถึงทุกวันนี้
นอกจากมีการนับถือผีบรรพบุรุษแล้ว ยังมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจาหมู่บ้านอีกด้วย และต้องเลี้ยงปีละ ๒
ครั้ง เหมือนกัน เจ้าพ่อเจ้าแม่ประจาหมู่บ้านนั้น สืบเนื่องมาจาก เมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกคนยากไร้ ชื่อ สุ
มานะ อยู่ในเมืองพาราณสี พระเจ้าเมืองพาราณสีนั้น ชอบล่าสัตว์ วันหนึ่งพระองค์หลงป่า ถึงที่อยู่ของยักษ์ ยักษ์
จะจับกินพระองค์ พระองค์จึงมีข้อเสนอว่าหากปล่อยพระองค์เมื่อกลับถึงเมืองแล้ว จะส่งคนพร้อมข้าวมาให้กินทุก
วัน จากนั้นพระเจ้าพาราณสีก็ส่งพวกนักโทษให้ยักษ์กินทุกวัน จนนักโทษหมดไปเมื่อไม่มีนักโทษ ก็ถึงคราวที่ต้องส่ง
ธิดาของตน พระองค์จึงหาผู้อาสาพร้อมกับมอบรางวัลเงินและทองหนึ่งพันกาสาบให้ด้วยนายสุมานะจึงรับอาสาไป
ส่งข้าวให้ยักษ์ ก่อนไปจึงขอพระเจ้าพาราณสีของสามอย่างคือ ร่ม, กริชและรองเท้า เมื่อนายสุมานะไปจึง ยักษ์พูด
ว่าใครเข้ามาใต้ต้นไม้ของข้าต้องเป็นอาหารข้านายสุมานะพูดว่า เราอยู่ใต้ร่มของเรายักษ์พูดอีกว่าผู้ใดเหยียบพื้นดิน
ในเขตของข้าต้องเป็นอาหารข้าสุมานะพูดว่าเราไม่ได้เหยียบพื้นดินเขตของเจ้าเราเหยียบอยู่บนรองเท้าของเรา
หากยังพูดมากอีกเราจะเอากริชในมือของเราตัดคอเจ้าเสียยักษ์ความกลัวขึ้ นมา และขอเป็นข้ารับให้นายสุมานะ
ตลอดชีวิต แล้วสุมานะให้ยักษ์ตนนั้นถือศีลห้า จากนั้นให้ตามตนกลับไปที่เมืองพาราณสี เมื่อถึงเมืองพาราณสี สุ
มานะได้สร้างที่อยู่อาศัยให้ยักษ์ไว้นอกเมืองให้ดูแลเมืองจากเภทภัยต่างๆ และเลี้ยงข้าว ขนม นมหวาน ปีละสอง
ครั้ง ตั้งแต่นั้นมา จึงมาศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าพ่อเจ้าแม่ประจาหมู่บ้านขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ คนมอญเชื่อว่า การ
ประกอบพิธีกรรมเหล่านี้ จะทาให้ชีวิตมีความสุข
งานบวช
จากการสัมภาษณ์นางสาวอรัญญา เจริญหงส์ษา ในพิธีกรรมงานบวช พบว่าชาวมอญมีความชื่อว่าผู้ที่
จะบวชพระ ต้องเป็นชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ และยังไม่แต่งงาน เพราะมีความชื่อว่าถ้าแต่งงานแล้ว พ่อแม่
จะไม่ได้กุศลผลบุญ แต่กุศลผลบุญนั้นจะได้แก่ภรรยาและลูก จึงนิยมบวชก่อนแต่งงาน ซึ่งก่อนที่บวชต้องไปศึกษา
พระธรรมวินัยที่วัดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ หรือ ๑๐ วัน เมื่อครบกาหนดจึงกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วจัดงานเลี้ยงเชิญแขก
ญาติมิตร ผู้อาวุโส มาร่วมงาน โดยในงานเลี้ยงก็จะมีการบรรเลงดนตรีมอญประกอบการแสดงรามอญเพื่อเฉลิม
ฉลองในงานด้วย
งานแต่ง
งานมงคลสมรสก็มีการบรรเลงดนตรีประกอบการรามอญเช่นกัน ซึ่งในพิธีสมรสนั้น ชาวมอญจะจัดพิธี
ในตอนเช้า โดยทางฝ่ายเจ้าบ่าว จะมีการตีกลองร้องเพลงแห่ไปยังบ้านเจ้าสาว เมื่อถึงบ้านเจ้าสาว เจ้าบ่าวและ
เจ้าสาวทาการไหว้ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย แล้วผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายก็จะให้พร จากนั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายจะสอนถึงการครองคู่
และมีการบรรเลงดนตรีประกอบการรามอญเป็นอันจบพิธี

งานศพ
งานศพมอญแต่เดิมจะทากันหลายรูปแบบ เงื่อนไขอยู่ที่ว่าใครเป็นเสียชีวิต แล้วก็เสียชีวิตอย่างไร ผู้ตายจะ
แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ พระหรือฆราวาส ถ้าพระจะประกอบพิธีอย่างหนึ่ง ฆราวาสประกอบพิธีอย่างหนึ่ง ตาราของ
มอญที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดศพ คนมอญจะถือ มอญจะเรียกว่า โลกสมมุติ เมื่อพูดถึงการจัดศพ ถ้าเป็นศพของคนที่
เสียชีวิตแบบอุบัติเหตุ เช่นตกน้า รถชน คนมอญจะจัดศพแบบง่ายที่สุด ไม่มีการสวดไม่นิมนต์พระใด ๆ ทั้งสิ้น พอ
ศพมาถึงวัดก็ฝังอย่างเดียว ไม่มีพิธีทาบุญอะไรให้ทั้งสิ้น ศพจะเก็บคือฝังไว้ประมาณ ๑ ปี ถึงจะขุดศพขึ้นมาทาพิธี
หลังจากนั้นจะไม่ให้ทาพิธีเกี่ยวกับศพอีกเลย แต่จะเลี่ยงไปโดยเจ้าภาพเจ้าของงานมักจะไปทอดกฐิน พอทอดกฐิน
ก็จะเผาศพด้วย การเฉลิมฉลองก็ไปฉลองกฐินกันเสีย ฉลองกฐินทาบุญอื่นไปเสีย
พอทาบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะมาเผาศพโดยที่งานศพจะไม่มีอะไรมากมาย มีแค่พระมาสวดแล้ วก็เผา
เลย การตั้งศพนั้นก็ถือเป็นการตั้งกฐินไป เป็นไปตามตารามอญโบราณ คือถ้าเสียชีวิตไม่ดีจะไม่ให้ทาพิธีรีตองอะไร
มากมาย ถ้าเสียชีวิตในกรณีปกติจะมีพิธี พิธีจะมีว่าเสียชีวิตในบ้าน หรือเสียชีวิตนอกบ้าน ถ้าเสียชีวิตในบ้านจะมี
พิธีมาก ถ้าเสียชีวิตนอกบ้านจะนาศพไปไว้ที่วัดแล้วไปจัดพิธีที่วัด
ถ้าเสียชีวิตในบ้าน โดยมากถ้าเป็นผู้ใหญ่จะต้องทาเตียงขึ้นมาพิเศษ เตียงนี้มอญเรียกว่าเตียงชนะ ภาษา
มอญเรียกว่าโจ้งจะเนี้ย โจ้งแปลว่าเตียง จะเนี้ยแปลว่าชนะ โจ้งจะเนี้ย เตียงชนะ เตียงตัวนี้ทาด้วยไม้ไผ่ทาเป็นรูป
แคร่ยาว ๆ ให้คน ๆ นึงนอนได้ มีเสาขึ้นไป ๖ เสา มีดาดฟ้าข้างบน ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเตียง ความสูงก็ดี
จานวนขึ้น ไม้ก็ดี สิ่งของต่าง ๆ ที่มาประกอบทาเตียง จะเป็นปริศนาธรรมทั้งหมด เป็นภูมิปัญญาของคนมอญ
โบราณที่ดึงเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าออกมาให้คนได้เห็นเป็นรูปธรรม ความหมายของเตียงชนะหมายถึงว่า
ธรรมะของพระพุทธเจ้าสาคัญ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ จะมาประมวลอยู่ในนั้น ถ้าใครบรรลุเรื่อง
อริยสัจ ๔ ได้ผู้นั้นเป็นผู้ชนะ นอกนั้นยังเปรียบเทียบให้คนที่มางานศพได้เห็นอีกด้วยว่าถึงแม้จะเอาศพไปนอนอยู่
บนเตียง ซึ่งถือว่าเป็นเตียงวิเศษที่ชนะ แต่แค่ไปนอนนั้นไม่ได้เป็นผู้ชนะที่แท้จริง คือให้คนที่ไปงานศพได้คิด
๒.๓ ศาสนา
มอญ เป็นชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เช่น การเล่าเรียนพระปริยัติธรรมก็เรียนคัมภีร์วินัย
เป็นหลัก พระภิกษุถือวินัยเป็นสาคัญ ชาวมอญมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากซึ่งไทยรับพระพุทธศาสนา
ลัทธิเถรวาทมาจากอินเดียโดยผ่านทางมอญ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่ส่งผ่านกันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น
การค้าขาย และการสมรสระหว่างกัน เป็นต้น โดยเฉพาะด้านศาสนา มีพิธีกรรมในวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องและผูกพันธ์
อยู่กับพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนทั้งสองชนชาติจึงมีความสอดคล้องกลมกลืนกัน จึงเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่
ทาให้ชาวมอญที่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทย ได้รับการยอมรับให้มีการผสมกลมกลืนทางชาติพันธุ์ มีการสมรสระหว่าง
กัน ทั้งในหมู่ราษฎรทั่วไปและกับพระบรมวงศานุวงศ์
พระสงฆ์มอญเข้ามาพร้อมกับการอพยพของชาวมอญ ด้วยนโยบายการปกครองของพม่า ที่กดขี่ข่มเหง ฆ่า
ฟันผู้ที่ขัดขืน ไม่เว้นแม้พระภิกษุสงฆ์ ทั้งที่พม่าเองก็ยอมรับนับถือพุทธศาสนา การเข้ามาของพระสงฆ์มอญทาให้
เกิดศาสนาพุทธรามัญนิกายขึ้นในประเทศไทย
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวมอญ บ้านวังกะ ได้ ยึดถือ ปลูกฝังสืบทอดต่อมาสู่ลูกหลาน
รวมไปถึงการร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ในบริเวณวัด กล่าวคือ เมื่อเดินเข้าสู่ปากทางเข้าวัดหรือเขตบริเวณ
วัดหรือเขตบริเวณวัดก็จะถอดรองเท้า เพราะมีความเชื่อว่า การใส่รองเท้าเข้าวัดจะทาให้ตนและศาสนา เสื่อมลง
และเป็นบาปติดตัวไป และจะไม่พูดเสียงดังหยาบคายซึ่งจะไม่เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เมื่อเข้าไปในวัดจะไม่มีการนา

สิ่งใดๆจากวัดติดตัว กลับไปทั้งสิ้น และเมื่อพระสงฆ์เดินผ่านก็จะนั่งลงยกมือไหว้ เพื่อแสดงความเคารพนับถือ
นอกจากนี้ยังมีการส่งดอกไม้ในช่วงเวลาเย็น จะนาดอกไม้ โดยเฉพาะดอกพุดที่จัดเตรียมไว้ไปถวายพระที่วัด เพราะ
มีความเชื่อว่าพระสงฆ์จะนาดอกไม้นั้นไปบูชาพระพุทธเมื่อทาวัตรสวดมนต์เย็น จะส่งผลบุญให้แก่ตนเองได้ และยัง
มีการถือศีลภาวนาอย่างเคร่งครัดในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา พากันไปทาบุญอย่างเนืองแน่น
หลวงพ่ออุตตะมะเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยจาลองมาจากเจดีย์พุทธคยาประเทศ
อินเดีย งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเป็นเงินสด ทองคา และวัสดุ ใช้แรงงานคนมอญชาย - หญิง ใน
หมู่บ้านประมาณ ๔๐๐ คน ปรับพื้นที่สาหรับก่อสร้างและเผาอิฐมอญขนาด กว้าง ๔ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว หนา ๓ นิ้ว
จานวน ๒๖๐,๐๐๐ ก้อน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่มสร้างเจดีย์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ยาง ๔๒
เมตร สูง ๕๙ เมตร เสาเหล็ก ๔ ทิศ จานวน ๑๖ ต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มงกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินมาทรงประกอบพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือ
ขวา ๒ องค์ ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร มีสีขาวใสอมเหลืองเป็นเงาบรรจุในผอบ ๓ ชั้น ซึ่งหลวงพ่ออัญเชิญมาจาก
ประเทศศรีลังกา และฉัตรทองคาหนัก ๔๐๐ บาท ขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเจดีย์
๒.๔ การแต่งกายของชาวมอญ
ชาวมอญบางชุมชน อาทิ ชาวมอญอาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ฯลฯ
มีวัฒนธรรมการแต่งกายตามยุคตามสมัยอย่างคนไทย การแต่งกายจึงแต่งกายคล้ายกับคนไทยทั่วไป ซึ่งไม่สามารถ
แยกออกได้ว่าเป็นคนไทยหรือคนมอญ แต่สาหรับชาวมอญในหมู่บ้านวังกะทั้งชายหญิงมักมีหน้าตาคมคาย รูปร่าง
สันทัด ผิวขาวอมเหลือง ผมดาเหยียดตรง ผู้หญิงมอญนิยมไว้ผมยาว ส่วนผู้ชายตัดผมสั้น ในชีวิตประจาวันผู้หญิง
มอญส่วนมากจะนุ่งผ้าถุง ส่วนผู้ชายนุ่งโสร่งหรือกางเกง
ถ้ามีงานเทศกาลพิเศษหรือวันสาคัญ คนมอญทั้งชายหญิงพิถีพิถันในการแต่งกายมาก ผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุง
และสวมเสื้อเข้ารูปเอวลอย แขนกระบอกสามส่วนที่ตัดเย็บเป็นพิเศษและนิยมใช้ผ้าสไบพาดเฉียงบ่าทับเสื้อ บาง
คนจะสวมใส่ชุดสีเดียวกันสีสันสดใสสวยงาม นิยมผ้าลูกไม้และติดกระดุ มทองเพื่อบอกฐานะ ผมเกล้าขึ้นไปสับหวี
ทองหรื อ ตกแต่ ง ผมด้ ว ยดอกไม้ ป ระดั บ ด้ ว ยสร้ อ ยทอง ทั้ ง ที่ ค อ นิ้ ว ข้ อ มื อ ข้ อ เท้ า เหลื อ งอร่ า มทั้ ง ตั ว ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์แท้จริงแล้วเพื่อความสวยงามมากกว่าที่จะอวดร่าอวดรวย จนระยะหลังหลวงพ่ออุตตะมะมีคาสั่งห้าม
สวมใส่ เพราะล่อตาล่อใจมิจฉาชีพ ส่วนผู้ชายก็นุ่งโสร่ง เนื้อผ้าอย่างดี คนมีฐานะก็เป็นผ้าโสร่งไหม เสื้อส่วนใหญ่มัก
เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว
ปัจจุบันเด็กๆหรือวัยรุ่นชาวมอญไม่นิยมแต่งกายตามประเพณีมากนัก เนื่องจากค่านิยมการแต่งกายทาง
สื่อต่างๆที่เข้ามาในชุมชน ทั้ง โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิ มพ์ต่างๆ และค่านิยมการแต่งกายแบบสมัยของวัยรุ่นในเมืองแพร่
ขยายอิทธิพลเข้ามา ชมรมศิษย์เก่าวัดวังก์วิเวการาม จึงรณรงค์ให้มีการแต่งกายตามประเพณีเมื่อมีเทศกาลต่างๆ
โดยผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงสีแดง สวมเสื้อสีขาว ขณะที่ผู้ชายจะนุ่งโสร่งแดงและเสื้อเชิ้ตสีขาว เช่นกัน ซึ่ งเป็นชุดประจา
ชาติของมอญ เหตุผลที่ใช้สีแดงเนื่องจากเป็นสีประจาชาติมอญ

๒. ศึกษารูปแบบของพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง กรณีศึกษางานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลกาญจนคุณ
ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๑. ประวัติความเป็นมาของพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
ประวัติความเป็นมาของพิธีว่อน ไว่ะ ซ่าง ว่า หลังจากพระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปแล้ว พระอานนท์ พระ
อรหันต์ มีอุบาสก อุบาสิกาอยู่สองฝั่งแม่น้า (ไม่ทราบชื่อของแม่น้า) อุบาสก อุบาสิกาทั้งสองฟากฝั่งของแม่น้านั้น
มักจะไม่ถูกกัน แก่งแย่งชิงความเป็นใหญ่กันอยู่เสมอ เมื่อทั้งสองฝ่ ายได้เป็นอุบาสก อุบาสกาของพระอานนท์แล้ว
พระอานนท์ได้ชี้ทางธรรมให้ จึงได้ลดความบาดหมางลงไป เมื่อพระอานนท์ได้ชราภาพ ท่านจึงเล็งเห็นว่า เมื่อท่าน
มรณภาพลง การแย่งชิงศพของท่านจะเกิดขึ้นกับอุบาสก อุบาสิกาสองฟากฝั่งของท่านอย่างแน่นอน อยู่มาวันหนึ่ง
ก่อนที่พระอานนท์จะมรณภาพนั้น พระอานนท์ได้แบ่งร่างของท่านไว้สองร่าง เมื่ออุบาสก อุบาสิกาทั้งสองฟากฝั่ง
ทราบข่าวว่าพระอาจารย์ของตน มรณภาพแล้ว จึงพาพรรคพวกมาหมายจะแย่งชิงพระศพกัน พอมาถึงริมฝั่งแม่น้า
ก็เห็นพระศพของพระอาจารย์ มรณภาพอยู่ริมแม่น้า ในปราสาทที่พระอินท์เนรมิตเอาไว้ อุบาสก อุบาสิกาทั้งสอง
ฟากฝั่งได้นาพระศพของอาจารย์ตน กลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในหมู่บ้านของตน อุบาสก อุบาสิกาของ
ทั้งสองหมู่บ้าน จึงจัดงานพิธีส่งศพพระอาจารย์เข้าสู่ประตูนิพพานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อพระ
อาจารย์ของตน ทั้งสองฝ่ายจัดงานกันสามวันสามคืน พอถึงคืนที่สามประมาณตีสี่ก็ได้จุดเพลิงเผา แล้วเอาพระธาตุ
ไปบรรจุไว้ในเจดีย์ จะได้เคารพบูชากันต่อไป
ชาวมอญได้นาพิธีกรรมดังกล่าวนี้ มาปฏิบัติต่อพระอาจารย์ของตน และพระสงฆ์ทุกองค์ เพื่อแสดงถึง
ความเคารพกตัญญูต่อพระครูบาอาจารย์ และแสดงถึงการนับถือต่อพุ ทธศาสนาอย่างแท้จริง จึงมีการจัดงานการ
เล่นศพพระสงฆ์และสร้างมณฑป สร้างปราสาทตามรูปแบบที่พระอินทร์ทรงเนรมิตไว้ และได้แต่งเนื้อร้องทานอง
บทเพลง ถึงความโศกเศร้าเสียใจอาลัยอาวรณ์ ที่ต้องสูญเสียผู้ที่เคารพนับถือ และ จัดงานส่งวิญญาณสู่ประตู
สวรรค์แดนนิพพาน จึงมีการจัดงานตามความเชื่อและศรัทธาอย่างครื้นเครง
และ จากการสัมภาษณ์ นายพิศาล บุญผูก ได้กล่าวประวัติความเป็นมาของพิธีว่อน ไว่ะ ซ่าง ว่า ว่อน ไว่ะ
ซ่าง ภาษาไทย คือ ประเพณีแย่งศพ ซึ่ง ศพ หมายถึง ร่างของคนที่ตายแล้ว (ซากผี) ส่วนคาว่า “แย่งศพมอญ” ก็
น่ าจะเป็ น ความหมายที่ใ ช้เ ปรี ย บเที ย บในส านวนไทยว่ าเป็ นการแสดงอาการยื้อแย่สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง อย่า งจริ งจั ง
แสดงออกอย่างสุดความสามารถ สานวนความที่เปรียบไว้นี้ก็มีที่มาจากประเพณีการแย่งศพของชาวมอญ ซึ่งโดย
ปกติเชื่อว่าการกระทาดังกล่าวมานี้เป็นการแสดงการให้เกียรติและยกย่องผู้ตายว่าเป็นผู้ที่น่านับถือ น่าเคารพและมี
ความอาลัยอาวรณ์อย่างมาก ศพเหล่านี้ได้แก่ศพของพระสงฆ์ หรือศพของสมภารเจ้าวัด ซึ่งจะต้องมีการสร้างเมรุ
เผาศพเป็นรูปแบบของชาวมอญคือจะเป็นเมรุรูปยอดปราสาท เพราะจะทาส่วนบนเมรุเป็นยอดปราสาท ส่วนตัว
เมรุจะทาเป็นรูปยอดตะเฆ่ ด้านล่างใส่ล้ อไว้มีเชือกผูกโยงไว้ชักสองสายสองด้านซึ่งจะผูกมัดติดกับตะเฆ่อย่างแน่น
หนา จากนั้นจะแบ่งคนออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายใดที่มีคนมากกว่าก็จะถูกชักลากไปทางนั้นได้ อีกฝ่ายก็จะพยายามชัก
ลากดึงกลับแต่จะมีคนน้อยกว่าจึงสู้แรงไม่ได้ มองดูเหมือนกับการแย่งชิงศพกันจริงๆ
ตานานเล่าขานสืบต่อกันมาถึงศพแรกที่ถูกแย่งชิงซึ่งเป็นศพของผู้หญิง เป็นนางพญาคนเดียวไปพงศาวดาร
ของมอญ เรื่องของพระนางปรากฏอยู่คู่กับเรื่องของพระมหาปิฎกธร ซึ่งเป็นคนให้กาเนิดประเพณีนี้ ดังความตอน

หนึ่งช่วงท้ายๆของเรื่องราชาธิราช สรุปความว่า ถัดจากสมัยของพระเจ้าราชาธิราชออกไป ๗ รัชกาลจะเป็นสมัย
ของพระเจ้ามังจิโล พระองค์ทรงครองราชได้ ๙ ปี ก็เสด็จสวรรคตลง แต่เนื่องจากพระองค์ไม่มีราชบุตร มีแต่พระ
ราชธิดาองค์เดียว ดังนั้นเหล่าเสนาบดีจึงอัญเชิญตะละเจ้าท้าวพระราชธิดาองค์เดียวนี้ขึ้นครองราชย์เป็นแม่เมืองหง
สาวดี ถวายพระนามให้พระนางว่า ตะละเจ้าท้าวขัติยราชินี พระนางมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่าง
มาก ทุกปีพระนางจะต้องเสด็จไปนมัสการพระเกศธาตุ (มอญเรียกว่าพระธาตุศก คนทั่วไปรู้จักในนามของพระ
เจดีย์ชเวดากอง) ณ เมืองตะเกิง ไปนมัสการอย่างเงียบๆ ปราศจากขบวนแห่แหนและปราศจากกองทหารคุ้มกั น
พระจริยาวัตรอันสมถะของพระนางนี้เองเป็นเหตุให้พระนางต้องประสบเคราะห์กรรมและพลัดพรากจากเมืองหง
สาวดีไปนานถึง ๒๒ ปี ผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งการณ์นี้ก็คือ พระเจ้าแมงเรฉะวากี กษัตริย์พม่า ผู้ครองกรุงรัตนบุระอัง
วะ พระเจ้าแมงเรฉะวากีได้ทราบข่าวว่าเจ้าเมืองมอญเป็นสตรี และด้วยพระองค์ยังมีความต้องการเป็นใหญ่ในการ
รวมเอาเมืองหงสาวดีกับเมืองอังวะเข้าด้วยกันจงส่งทหารเอกชื่อมังนันทะสูเป็นแม่ทัพยกทัพไปซุ้มชิงตัวพระนาง
ขณะเสด็จมานมัสการพระเกศธาตุในปีที่ ๘ แห่งรัชกาลของพระนาง นางพญาเมืองมอญจึงต้องตกไปอยู่เมืองพม่า
เมื่อนางมีพระชันษาได้ ๒๘ ปี พระเจ้ากรุงอังวะแต่งตั้งพระนางไว้ในตาแหน่ง “แสจาโป” คือพระอัครมเหสีเอกอัน
เป็นที่สนิทเสน่หายิ่งนัก
พระนางตกอยู่เมืองพม่าจนพระชนมายุได้ ๕๐ ชันษา พระเจ้ากรุงอังวะก็เริ่มคลายความเสน่หาลง ทาให้
พระนางคิดที่จะหนีกลับกรุงหงสาวดีอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่สบโอกาส เพราะยังขาดผู้กล้านาพระนางหนีออกจาก
เมืองพม่า แต่แล้วเวลานั้นก็มาถึงเมื่อมีภิกษุรูปหนึ่งนามว่า “พระมหาปิฎกธร” ซึ่งเดิมท่านเคยเป็นสามเณรบวชอยู่
ที่วัดศรีปรางค์ เมื่อหงสาวดี เริ่มเรียนหนังสือมาแต่เมืองพุกกาม เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถท่องจา
พระไตรปิฎกได้ขึ้นใจตั้งอายุได้เพียง ๕ ขวบ ครั้งสมัยเป็นสามเณรอยู่ก็เป็นนักเทศน์ฝีปากเอก สาแดงธรรมได้น่าฟัง
พระนางตะละแม่เจ้าท้าวเมื่อครั้งยังอยู่เมืองมอญ ก็ ได้นิมนต์เข้าวังไปถวายธรรมเทศนาเป็นประจา พระนางทรงมี
พระทัยเสน่หาดุจมารดากับบุตรในอุทรจึงได้เคยปวารณาเป็นพระราชมาตุปัฏฐายิกาและได้จัดการอุปสมบทให้มา
เหตุนี้เองทาให้พระมหาปิฎกธร สานึกในบุญคุณของพระนางอยู่ตลอดเวลา จึงคิดที่จะไปช่วยพระนาง
กลับคืนสู่บ้านเมือง จากนั้นได้ลักลอบเข้ากรุงอังวะพร้อมกับสามเณรอีก ๔ รูปเที่ยวเทศนาแสดงธรรมโปรดคนใน
เมืองอังวะทั่วไปจนชาวเมืองพากันเลื่อม ข่าวเรื่องนี้ได้ยินไปถึงพระเจ้ากรุงอังวะ จึงโปรดให้นิมนต์ท่านเข้าไปแสดง
ธรรมในวังพระเจ้ากรุงอังวะทรงชื่นชมมาก จึงโปรดให้แสดงธรรมนังมิได้ขาด เป็ นโอกาสให้สามารถนัดแนะอุบาย
พาตะละเจ้าเท้าหนีจากเมืองอังวะได้โดยไร้ผู้สงสัย คือพระมหาปิฎกธรได้ผสมยาขึ้นขนานหนึ่ง โดยเอาผลสลอดมา
บดปนกับน้าครั่งนาไปให้พระนางเสวย ทาให้พระนางประชวรหนักอุจจาระเป็นสีดังโลหิต แพทย์หลวงตรวจอาการ
แล้วก็ไม่สามารถรักษาได้ต้องสิ้นพระชนม์แน่นอนพระนางจึงขอให้พระมหาปิฎกธรเข้ามาถวายพระธรรมเทศนา
ก่อนสิ้นพระชนม์ พระมหาปิฎกธรพาสามเณร ๔ รูปเข้ามาอยู่ในพระราชวังด้วยโดยไมมีใครสงสัยพอถึงเวลาที่
กาหนดไว้ก็ยกหีบใบหนึ่งขนาดใหญ่เข้าไปในตาหนักเชิญพระนางเสด็จลงประทับในหีบเอาผ้ากาสาพัสตร์ปิดทับ
แล้วให้สามเณรทั้ง ๔ รูปหามตามหลังพระมหาปิฎกธรออกมา นาไปขึ้นเรือที่ช่อนไว้พายล่องตามน้ามาจนถึงเขต
แดนเมืองมอญ เสนาบดีทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระนางเสร็จหนีกลับมาได้ก็ดีใจ อัญเชิญพระนางกลับกรุงหงสาว
ดี ขึ้นครองราชย์ใหม่มีการบาเพ็ญทานและมีมหรสพสมโภชอยู่ ๑๕ วันตามพงศาวดารจดบันทึกไว้ว่าเป็นปี จ.

ศ. ๘๑๕ ตะละเจ้ าท้าครองราชมาไม่น านก็มีดาริจะยกราชสมบัติให้พระมหาปิฎ กธรด้วยสานึกในบุญคุณและ
เล็งเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญา แต่เหล่าเสนาน้อยใหญ่ไม่เห็นด้วยอ้างว่าไม่ใช่เชื้อพระวงศ์จะเป็นที่ครหานินทาทา
ให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศได้ พระนางมิ ว่าประการใดต่อ แต่ยังทรงคิดหาทางเอาชนะใจเหล่าขุนนางนี้ให้จงได้
ต่อมาคิดอุบายได้ จึ งมีบั ญชาให้ คนไปตัดเสาไม้สะพานซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาเป็นประจานามาให้ ช่างแกะเป็น
พระพุทธรูปทรงเครื่องสวยงาม เมื่อเสร็จแล้วทาพิธีอันเชิญพระพุทธรูปมาตั้งไว้ที่ท้องพระโรง เมื่อมีการประชุมพระ
นางทรงถามเหล่าเสนาอมาตย์ว่า การสร้างกุศลด้วยการสร้างพระพุทธรูปครั้งนี้ทุกคนมีจิตศรัทธายินดีด้วยหรือไม่
ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ายินดีด้วย พระนางถามต่อไปว่าพระพุทธรูปนี้สร้างด้วยไม้อะไร ทุกคนก็พูดตอบว่า
สร้างด้วยไม้เสาสะพาน พระนางจึงถามว่า เมื่อรู้ว่าเป็นเสาสะพานแล้วไฉนจึงพากันนมัสการเล่า เหล่าเสนาอมาตย์
ก็ทูลว่า ที่คนทั้งปวงนมัสการได้ เพราะมิได้มีพุทธบัญญัติห้ามนมัสการไม้ที่ตัวชัง พระนางได้จังหวะจึงตรัสสอน
ว่า “พระมหาปิ ฎ กธรเราเปรี ย บประดุจไม้เสาสะพาน เมื่อเราจะยกให้ เป็นกษัตริย์ ประกอบด้ว ยเครื่องเบญจ
กกุธภัณฑ์และเศวตฉัตรเป็นเพศกษัตริย์แล้วดังฤๅจะไหว้มิได้เล่า...” แล้วพระนางก็ทรงเท้าความถึงความกล้าหาญ
ของพระมหาปิฎกธรที่ไปช่วยพระนางกลับมาได้ เหล่าเสนาอมาตย์น้อยใหญ่ก็ลดละทิฏฐิพากันยอมรับยอมรับและ
สรรเสริญพระปรีชาสามารถของพระนางตะละเจ้าท้าวจึงได้นิมนต์พระมหาปิฎกธรสึกจากสมณะเพศราชาภิเษกขึ้น
เป็นกษัตริย์มอญในปี
จ.ศ. ๘๓๔ ผู้คนทั่วไปพากันเรียกว่า พระเจ้ามหาปิฎกธร ปรากฏจารึกในพงศาวดาร
มอญว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เชี่ยวชาญในการแก้ปริศนาธรรม จนเลื่องลือไปถึงลังกาทวีป กษัตริย์แห่งลังกาจึง
ถวายนามให้แก่พระองค์ว่า “พระเจ้าศรีศากยวงศ์ธรรม-เจดีย์” ส่วนพระนางตะละเจ้าท้าวก็ได้สิ้นพระชนม์ลงเมื่อ
อายุได้ ๗๑ ปี พระเจ้ามหาปิฎกธรโปรดให้จัดทาพระเมรุมาศขึ้นใหม่กลางเมืองหงสาวดี พอเดือนเก้า ขึ้นเก้าค่าก็
โปรดให้ทาพิธี “แย่งชิงพระศพ” โดยแบ่งเสนาบดีออกเป็นสองฝ่าย พระองค์ทรงเสด็จพระราชดาเนินด้วย ทรงจับ
เชือก ทรงตั้งสัตยาธิษฐานขอให้ชิงศพมาได้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เมื่อทั้งสองฝ่ายจับเชือกพร้อมกัน
พระองค์ก็สามารถชักพระ-ศพเข้ามาข้างพระองค์ได้ แล้วทรงโปรดให้แห่พระศพไปยังเมรุมาศอัญเชิญพระศพขึ้นตั้ง
มีมหรสพสมโภชอยู่ ๗วัน ๗ คืน จึงทาการถวายพระเพลิ ง เมื่อเสร็จงานพระศพแล้ ว พระเจ้ามหาปิฎกธรทรง
ประกาศตั้ง การแย่งชิงศพให้เป็นประเพณีของชาวมอญได้ถือปฏิบัติกันสืบต่อไป เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพการี
และผู้มีพระคุณ พระเจ้าธรรมเจดีย์จึงตรัสแก่เสนาบดีทั้งปวงว่า "เราทาการครั้งนี้เป็นผลานิสงส์สนุกยิ่งนัก ต่อนี้ไป
ใครจะทางานศพบิดามารดาผู้มีคุณ ก็ให้ชิงพระศพเหมือนเราซึ่งทาไว้เป็นอย่างฉะนี้ จนได้เป็นประเพณีฝ่ายรามัญ
สืบกันมาจนบัดนี้"
ตั้งแต่นั้นมาในประเพณีการทาศพของชาวมอญจะมีการแย่งชิงศพ เพื่อให้เกียรติและเป็นการยกย่องผู้ ตาย
ว่าเป็นผู้ที่มีคนนับถือรักใคร่อาลัยอาวรณ์มาก แม้เสียชีวิตไปแล้วก็ยังแย่งชิงกันทาศพ จึงนับได้ว่า พระศพของตะละ
เจ้าท้าวเป็นพระศพแรกที่เป็นต้นกาเนิดประเพณีการแย่งชิงศพของชาวมอญนั่นเอง
ในหนังสือ "ลาดับสกุลคชเสนีกับโบราณคดีมอญ" ของกรมพระยาดารงราชานุภาพ ได้กล่ าวถึงประเพณีทา
ศพมอญไว้ตอนหนึ่งว่า "อนึ่งศพพระสงฆ์หรือสมภารมักจะนิยมเผาบนปราสาท เขาทาปราสาทขึ้นยอดหนึ่งหรือห้า
ยอดก็มี เมื่อศพไปสู่ปราสาทนั้น และคนหลายหมู่บ้านเขาหามศพพร้อมกันมากมาย ข้างหนึ่งแย่งไป ข้างหนึ่งแย่ง

มา บางศพทาตะเฆ่ใส่ล้อตั้งปราสาทบนตะเฆ่ มีเชือกลากสองสาย สายใดคนมากลากหนักเข้า ตะเฆ่ปราสาทก็เหไป
เหมาคล้ายแย่งกัน (มิได้แย่งกันจริงอย่างว่า แย่งกันเหมือนศพมอญที่เขาว่า)..."
ปัจจุบันประเพณีแย่งศพมอญในเมืองไทย ลดรูปเหลือเพียงแค่ ทาท่ายื้อยุดพอเป็นพิธี หลังยกโลงลงจาก
ที่ตั้ง คนหามคู่หน้าพามุ่งไปข้างหน้า ขณะที่คนหามคู่หลังก็ถ่วงรั้งถอยหลัง ยื้อกันสัก ๓ ครั้งแล้วก็นาขึ้นเชิงตะกอน
ไป เป็นจบพิธี
ขณะที่พิธีแย่งศพของมอญเมืองมอญ (ประเทศพม่า) ยังมีการรักษาไว้ โดยเฉพาะกับศพพระผู้ใหญ่ระดับ
เจ้ าอาวาสวัด แถมพลิ กแพลงสีสั นให้ป ระณีตเป็นการแสดงที่น่าชมขึ้น โดยการแบ่งผู้ ประกอบพิธีหรือผู้ แสดง
ออกเป็น ๒ ฝ่าย แต่งตัวเป็นทหาร แบ่งเป็นของฝ่ายเทวดานางฟ้าและฝ่ายอสูรสมุนยักษ์ ร่ายราอยู่รายรอบ ทหาร
แบกโลงศพเต้นรายื้อยุดกันไปมาตามจังหวะเพลง สลับโห่ร้อง ทานองแย่งกันก่อนนาศพไปเผา โดยที่มิได้แตะต้อง
ศพจริงที่ตั้งอยู่บนปราสาท แต่เป็นการสร้างโลงศพจาลองขึ้นใหม่ ตั้งบนแคร่หาม ใช้ผู้ชายข้อลาแข็งแรงแบกหาม
ในงานหนึ่งๆ อาจมีชาวบ้านต่างหมู่บ้านมาร่วมทาพิธีนี้หลายกลุ่มเพื่อเอาบุญ มีทั้งที่ทาการแข่งขันกันว่า กลุ่มใด
งดงามอ่อนช้อยพร้อมเพรียงกว่ากัน บางครั้งมีกลุ่มมารับแคร่โลงศพไปร่ายรายื้อแย่งตั้งแต่เริ่มจนโลงศพไม่มีโอกาส
ได้ตั้งพื้นเลย การส่งรับจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่ง ย่อมมีบ้างที่เป็นไปอย่างชุลมุนด้วยบุญเป็นที่ปรารถนาของทุก
กลุ่ม และนี่อาจเรียกได้ว่า เป็นที่มาของความวุ่นวายแบบ "แย่งกันเป็นศพมอญ" อีกประการหนึ่ง
๒. องค์ประกอบของ พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
จากการสัมภาษณ์ นายสาวร ทวีเลิศชัยกุล กล่ าวว่า เมื่อพระสงฆ์ได้มรณภาพแล้ว อันดับแรกคือการ
จัดการกับศพพระโดยพิธีการไม่ต่างกับศพของคนธรรมดา คือทาพิธีรดน้าศพก่อน ชาวมอญจะนาศพพระมาสรงน้า
หลังจากนั้นชาวบ้านจะช่วยกันหาไม้นุ่นหรือไม้มะม่วงใหญ่ๆ เพื่อที่จะนามาขุดโลง (สมัยนี้ไม่ต้องขุด เพราะเขาต่อ
โลงไว้แล้ว) เมื่อขุดโลงแล้ว จะเตรียมการเก็บรักษาศพ เพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย ก็จะหาขี้เถ้า ปูนขาว และฟักเขียว
จากนั้นก็จะใส่ปูนขาวลงไปในโลง แล้วนาศพใส่ลงไปจากนั้นเอาขี้เถ้าใส่ลงไป ปูนขาวนั้นป้องกันเพื่อไม่ให้ศพเน่า
เปื่อย ขี้เถ้า ป้องกันไม่ให้มีกลิ่นเน่าเหม็น ส่วนฟักเขียวนั้น เพื่อที่จะทาให้ศพเย็นและซับน้าเหลืองจากศพ จากนั้นก็
บรรจุใส่โลงแล้วปิดให้แน่นแล้วสวดพระอภิธรรมศพตามธรรมเนียม โดยสวดสามถึงเจ็ดคืนแล้ว ก็จะสร้างที่เก็บศพ
ไว้ภายในวัด เพราะรอความพร้อมของชาวบ้านว่า พอที่จะมีปัจจัยที่ จะจัดงานหรือไม่ เมื่อครบปีหรือสอง สามปี
ชาวบ้านพร้อมที่จะจัดงาน ก็จะรวมตัวกัน ทาปราสาทและมณฑป พวกช่างแกะสลักกระดาษลายไฟ ลายดอก และ
ช่างสี ส่วนช่างอีกกลุ่มต่อไม้เป็นรูปปราสาท อีกกลุ่มก็เอาไม้ไผ่มาผูกเป็นโครงปราสาท เมื่อช่างวาดลายเสร็จก็จะนา
ติดทากาวแล้วติดลงในกระดาษที่วาดลายไว้ จากนั้นช่างแกะลายก็จะแกะลายออกมาและช่วยกันลงสีเพื่อให้ลาย
นั้นดูเด่นและสวยงามขึ้น เมื่อลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นาไปผูกกับโครงปราสาท แล้วประกอบให้เป็นรูปปราสาท
ขึ้นมา จากนั้นจะนาไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนยาวประมาณ ๘ วา ๑๖ ท่อนมาผูกไขว้กัน สาหรับนักราจะได้แบกในการรา
ในวันงาน จานวน ๓๒ คน
ส่วนช่างอีกกลุ่มก็จะสร้างมณฑป ซึ่งมณฑปดัง กล่าวนี้ จะสร้างตามรูปแบบปราสาทที่พระอินท์ทรงนิมิตไว้
ให้พระอานนท์ คือจะมีเสา ๒๔ – ๕๐ ต้น มีบันได ขึ้นลงสองข้างตรงข้ามกัน มณฑปดังกล่าวนี้จะมียอด ๑ – ๓

ตกแต่งด้วยกระดาษที่แกะลายไฟและลายดอก เช่นเดียวกับลายของปราสาท และมีการนารูปภาพนรกภูมิ กับ ภูมิ
สวรรค์มาติดไว้ เพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน จะได้เกิดความสังเวชใจและให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารเรา
หลังจากสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนาศพมาใส่ในปราสาทเตรียมที่จะเล่นส่งวิญญาณสู่แดนสุขาวดี
๓. ขั้นตอนการประกอบ พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
ชาวมอญนั้นเป็นชาติพันธุ์ ที่ยึดมั่นในพุทธศาสนามาช้านานแล้ว ไม่ว่าจะประกอบพิธีกรรมอะไรก็ตาม
มักจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งสิ้น คือตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต จะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเกือบ
ทั้งสิ้นก็ว่าได้ พิธีกรรมที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
๑. สถานที่
การจัดงานพระราชทานเพลิงศพ จัดเตรียมสถานเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ จะมีลาน เพื่อสร้าง
มณฑป ซึ่ง หน้ามณฑป จะเป็นลานกว้าง เพื่อใช้ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง บ้างเป็นลานดิน และนาเสื่อปูเพื่อไม่ให้เกิด
การบาดเจ็บขณะทายกปราสาท เนื่องจาก ผู้ยกปราสาทจะไม่สวมรองเท้า และสร้างปราพิธี รอบมณฑป ทางซ้าย
และขวา จัดตกแต่งกระดาษสีสะท้อนแสง ฉลุลวดลายมอญ และต้นไม้อย่างสวยงาม
๒. ปราสาทที่ใช้ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
ปราสาทที่ใช้ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง จะถูกสร้างขึ้นตามระดับของพระสงฆ์ที่มรณภาพ หากเป็นพระชั้นผู้ใหญ่
จะสร้างให้มียอดตั้ง ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น และ ๙ ชั้น ตามรูปแบบของปราสาทมอญ โดยโครงจะเป็นไม้ และตกแต่ง
ด้วยกระดาษสีสะท้อนแสง วาดและฉลุลวดลายติดตั้งที่โครงสร้าง โดยส่วนที่วางศพ จะเสาวาง รอบโลงศพ จานวน
๖ เสา และจะนาไม้ไผ่ ยาวประมาณ ๘ วา จานวน ๑๖ ท่อน วางไขว่กัน เพื่อใช้จับในการยกร่ายราใน พิธี ว่อน
ไว่ะ ซ่าง
๓. ผู้แสดงและการแต่งกาย
จากการสัมภาษณ์ นางสาวอรัญญา เจริญหงสา ได้กล่าวถึงการแต่งกาย ผู้แสดง ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง จะมี
ข้อกาหนด หนึ่งข้อ คือ จานวนและเพศของผู้ที่ยกปราสาทเป็น ผู้ชาย ๓๒ คน ในการแบก (แฝงความหมายถึง
อาการ ๓๒ ของมนุษย์)โดยแต่งกายเป็นหนึ่งเดียว คือ สวมเสื้อยืดสีเดียวกัน และพาดสไบที่ไหล่ซ้าย บริเวณหน้าอก
ซ้าย จะติดรูปเหมือนของพระที่มรณภาพ และนุ่งโสร่งหรือกางเกงโทนสีเดียวกับสีเสื้อ และสวมถึงเท้าสีขาว
ส่วนฝ่ายหญิง แบ่งผู้แสดงเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่งแต่งตัวเป็นนางฟ้าสวยงาม และมนุษย์ธรรมดาสามัญ
อยู่คนละฟากของปราสาท ร่ายรายื้อแย่งไปมา ซึ่งในปัจจุบัน การแต่งกายของฝ่ายหญิง จะแต่งกายเป็นหนึ่งเดียว
เช่นเดียวกับฝ่ายชายเนื่องจาก แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชน และเป็นการแข่งขันประชันกันระหว่างชุมชน
ที่นามาร่วมแสดง คือ สวมเสื้อแขนยาวทรงกระบอก เข้ารูป พาดสไบที่ไหล่ซ้าย

๔. นักดนตรีและดนตรี
ดนตรีเป็นส่วนสาคัญในการร่ายรา ซึ่งใช้ในการประกอบการแสดงตั้งแต่ต้น จนจบการแสดง โดยเป็น
เครื่องดนตรีมอญเป็นหลักโดยรวมวงแบบไม่เต็มวงครบเครื่อง ประกอบด้วย เครื่องดาเนินทานองและเครื่อง
ประกอบจังหวะ ดังนี้
๖. Ba’tala dun (ปัตตาล่า ตุน) หรือ ระนาดไม้ไผ่ ลักษณะเหมือนกับระนาดเอกของประเทศไทย
๗. Kha – newe (ขะนัว)หรือ ปี่ของชาวมอญ : ลักษณะคล้ายกับปี่ในของประเทศไทย
๘. Poon – Pond Mae and Hta – Vaynn Unook (กลองหลักใบใหญ่ และกลองเล็กตีด้านข้าง )
: ลักษณะคล้ายกับกลองสองหน้าและตะโพนมอญของประเทศไทย มอญบ้านวังกะออกเสียงว่า
หะเปิน แปลว่าเป็นภาษาไทย ว่า กลอง
๙. Kha three khapup (ขะดี ขะดาบ)หรือ Si Wa (ซีวา)และ Chan Wan (ช่ายวาน) หรือ ฉาบ
ทองเหลื อ ง เครื่ อ งดนตรี ค วบคุ ม จั ง หวะประเภทฉาบ ท่ อ นไม้ เ คาะจัง หวะ และฉาบใหญ่ ):
ลักษณะคล้ายกับฉิ่ง เกราะ และฉาบใหญ่ของประเทศไทย(
๑๐. คีย์ บ อร์ ด เป็ น เครื่ อ งดนตรีส ากลที่น ามาผสมผสานในการบรรเลงดนตรีม อญในปั จจุ บัน ซึ่ ง
สามารถให้เสียงที่ดังชัดเจน แต่การบรรเลงจะบรรเลงแบบการตีปัตตาล่า ตุนหรือระนาดมอญ
เพื่อให้คงความเป็นบทเพลงของเพลงมอญไว้
๕.บทร้อง
บทร้องที่ใช้ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง เป็นบทร้องที่ได้รับถ่ายทอดสืบต่อกันมา เนื้อร้ องจะพรรณนาถึงคุณความ
ดีของพระสงฆ์ ซึ่งมีทั้ง ภาษาบาลี ภาษามอญ และภาษาไทย เพื่อให้ผู้เข้ามาร่วมระลึกถึง และไม่ให้โศกเศร้า มี
ทั้งหมด ๒๘ เพลง และผู้ขับร้องจะมีบทบาทเป็นหัวหน้าของกลุ่ม ควบคุมการนัดฝึกซ้อม ดูความพร้อมเพรียง ของ
ท่ารา รวมถึงชุดการแสดงด้วย ในที่นี้หัวหน้ากลุ่ม คือ นายศักดิ์ดา แสงสว่าง
ทั้งนี้ พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่นาศพพระสงฆ์มาเล่นนั้น เป็นการส่งวิญญาณสู่ประตู
สวรรค์และนิพพาน พิธีกรรม ดังกล่าวนี้ จะมีเฉพาะชาวมอญกับชาวกะเหรี่ยงพุทธเท่านั้น สาหรับชาวกะเหรี่ยงนั้น
จะนาเถ้ากระดูก (อัฐิ) มาประกอบพิธีส่งวิญญาณสู่สวรรค์ แต่พิธีกรรมไม่ยิ่งใหญ่นัก ส่วนชาวมอญนั้น จะประกอบ
พิธีกรรมอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อครบปีชาวบ้านจะช่วยกันสร้างมณฑปและปราสาท เพื่อที่จะได้มาเล่นส่งวิญญาณสู่แดน
สวรรค์ ชาวบ้านบางกลุ่มก็ซ้อมราและร้องเพลงไว้อาลัย เมื่อสร้างมณฑปและปราสาทเสร็จแล้ว ก็จะนาศพออกมา
จากโลง ทรงน้าและเปลี่ยนจีวร สบง อังสะใหม่ พอบรรจุโลงเข้าไปในปราสาทเรียบร้อยแล้ว กลุ่มที่ร้องราก็จะมา
ไหว้ครู
จากนั้น กลุ่มผู้ชายก็จะแบกปราสาทราร้องเพลงไว้อาลัยและเพลงส่งสู่ประตูสวรรค์ ส่วนนางรานั้นก็จะรา
อยู่ด้านข้าง เป็นเวลาสามวันสามคืน
บางหมู่บ้านจะมีการเล่นส่งห้าวันคืน หลังจากเล่นเสร็จแล้วประมาณเที่ยงคืน จะนาศพออกจากปราสาท
แล้วขึ้นไปไว้บนมณฑปตีสี่จะมีการถวายเพลิงศพ หลังจากนั้นจะเก็บอัฐิไว้ในสถูปเพื่อให้ญาติโยมกราบไหว้สักการะ

ต่อไป ชาวมอญมีความเชื่อว่า การประกอบพิธีกรรมอย่างนี้ จะได้รับอานิสงส์สูง สินอายุไขแล้วจะได้ไปสู่แดน
สวรรค์กัน
ตอนที่ ๓ เพื่อรวบรวมและเก็บบันทึกเพลงประกอบพิธีว่อน ไว่ะ ซ่าง กรณีศึกษางานพระราชทาน
เพลิงศพ พระครูวิมลกาญจนคุณ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน ๒๘ เพลง โดย
วิเคราะห์บทเพลงที่ใช้ประกอบ พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
๗. รูปแบบของเพลง
ด้วยพิธีว่อน ไว่ะ ซ่าง เป็นพิธีกรรมที่มีการร้องเพลง และ ร่ายราไปพร้อมกัน ซึ่งรูปแบบในการแสดงจะ
เป็ นลั กษณะ การคลอร้ องและมีทานองรั บ โดยจานวนเที่ยวในการบรรเลงสามารถ เพิ่ม -ลด อีกทั้ง จังหวะที่
ปรับเปลี่ยน ช้า-เร็ว ไม่ให้เกิดความเบื่อเหนื่อย และเป็นการผ่อนคลาย ให้กับผู้ที่แบกปราสาท และร่ายราอีกด้วย
ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมในการร่ายรา
๘. ลักษณะเด่นของเพลง
พิธีว่อน ไว่ะ ซ่าง เป็นพิธีกรรมที่มีการร้องเพลง และ ร่ายราไปพร้อมกัน ซึ่งรูปแบบในการแสดงจะเป็น
ลักษณะ การคลอร้องและมีทานองรับ โดยจานวนเที่ยวในการบรรเลงสามารถ เพิ่ม-ลด อีกทั้ง จังหวะที่ปรับเปลี่ยน
ช้า-เร็ว ไม่ให้เกิดความเบื่อเหนื่อย และเป็นการผ่อนคลาย รวมทั้งสิ้น ๒๘ เพลง สามารถจาแนก ได้ ๒ ลักษณะ คือ
ลักษณะเด่นทางภาษา และลักษณะเด่นทาง ทานอง-จังหวะ
ลักษณะเด่นทางด้านภาษา
ภาษาที่ปรากฏในบทเพลง จะมี ๓ ลักษณะคือ เพลงที่ใช้ ภาษาบาลีมอญ ภาษามอญ ภาษาไทยทับศัพท์
ไทย ดังนี้
ภาษาบาลีมอญ จะเป็นบทร้องใน เพลงที่เป็น เพลงไหว้พระ ไหว้ครู ดังปรากฏ ในเพลงที่ ๑ เพลงที่ ๒
และเพลงที่ ๒๘
ภาษามอญ จะเป็นบทร้องที่กล่าวถึงคุณความดีของพระที่มรณะ เครื่องสักการะที่กราบไหว้ ความไม่เที่ยง
ของสังขาร การปลงในสังขาล เรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ภาษาไทยทั บ ศั พ ท์ ไ ทย เป็ น บทร้ อ งที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเด่ น ของหมู่ บ้ า นวั ง กะ อ าเภอสั ง ขละบุ รี จั ง หวั ด
กาญจนบุรี และเป็นบทร้องที่เกี่ยวข้องกับการจากไปของพระที่มรณะอีกด้วย ดังปรากฏในบทเพลงที่ ๑๘ และ ๒๕
เพลงที่ ๑๘
ลักษะเด่นทางด้านทานอง-จังหวะ
ลักษณะบรรเลงทานอง-จังหวะอิสระ ผู้ ร้องร้องจะ ร้องบทร้องตามเนื้อหา โดยมีเครื่องดาเนินทานอง
คลอเสียงไปตามทานองและจังหวะก็จะอิสระ ไม่มีจังหวะที่คงที่ ซึ่งจะพบในบทเพลงที่เป็น ภาษาบาลีมอญ และ
เมื่อจบการบทร้องก็จะมี วรรคเพลงเป็นส่วนต่อ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ดังปรากฏใน ในเพลงที่ ๑ เพลงที่ ๒ และ
เพลงที่ ๒๘
ลักษณะทานอง-จังหวะช้า หรือ ปานกลาง เนื่องจาก พิธีว่อนไว่ะซ่าง เป็นพิธีที่เกี่ยวข้องกับการแบกศพ
พระ จึงมีการใช้ทานองที่ช้า หรือ ปานกลาง ซึ่งหากเปียบเทียบกับอัตราจังหวะของทางดนตรีไทย ก็อาจเปรียบได้
ใน อัตราจัง สองชั้น เพราะมีอัตราจังหวะที่กระชับ

ลักษณะทานองจังหวะที่เร็ว สนุกสนาน เป็นบทเพลงที่มีลักษะเด่น กล่าวคทอ เพื่อให้ผู้ได้เปลี่ยนอริยาบท
ไม่ให้เกิดการซ้าซากของบทเพลง ซึ่งผู้ราชาย จะมีการแบกปราสาท โดยการชูมือ ดังปรากฏในบทเพลงที่ ๑๖
๓.
เนื้อร้องและความหมาย
เนื้อร้องเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการประกอบพิธีกรรม ซึ่งไม่สามารถทาให้พิธีกรรมนี้สาเร็จได้ หาก
ขาดเนื้อร้องไป เนื้อร้องในพิธีกรรมมีหลากหลาย ทั้ ง ช้า และ เร็ว ฟังแล้วทาให้รู้สึกไม่เบื่อหน่าย ในการนี้ด้วยเนื้อ
ร้องเป็นภาษามอญ และบาลีมอญ อีกทั้งใช้ภาษาที่ต้องแปลอีกครั้ง ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จาก พระมหาสุ
ชาติ สิ ริ ป ญฺโ ญ ปธ.๙ เจ้ าคณะอาเภอสั งขละบุรี เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม เรียบเรียงคาแปลเพื่อให้ เข้าใจ
ความหมายของเนื้อร้องได้โดยง่าย
อภิปราย
พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง กรณีศึกษางานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลกาญจนคุณ ตาบลหนองลู อาเภอสังข
ละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีบทบาทในสังคม ทั้งชุมชนมอญในอาเภอสังขละบุรี และชุมชนมอญทั่วประเทศไทย
ด้วยความเป็นเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรมไทย-รามัญ ที่ผสมผสานกลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ของอาเภอสังขละ
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางชุมชนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย-รามัญให้คงรูปแบบอยู่
และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และปัจจุบันนี้ ถึงแม้หลวงพ่ออุตตะมะ(พระราชอุดมมงคล) พระเกจิเชื้ อสายมอญชื่อดัง
ได้ล่วงลับมรณภาพไปแล้ว ก็ยังได้วางรากฐานในการดาเนินวิถีชีวิตของคนมอญสังขละบุรีได้ดี ทั้งการปฏิบัติตน
การร่วมประเพณีสาคัญต่างๆ ซึ่งจะพบเห็นจากงานต่างๆในชุมชน จะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านไม่เคยขาดซึ่ง
เป็นจุดแข็งของชุมชนที่ควรรักษาไว้ โดยมีพระมหาสุชาติ สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม องค์ปัจจุบันที่เป็น
ผู้สนับสนุน และ ผลักดันให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธ์มอญ ของ “สังขละบุรี” โดย สุมิตร ปุณณะการี
(2537 : 72) กล่าวถึงการอพยพเข้ามาของชาวมอญว่า ชาวมอญถูกรุกรานและก่อกวนจากกองกาลังทหารของ
พม่า ในอดีตนั้นชาวมอญส่วนหนึ่งได้เข้ามาอยู่ ในประเทศไทย ตั้งแต่ที่กรุงหงสาวดีแตกสลายใน พ.ศ. 2300 และ
ได้มาตั้งรกรากในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี ฯลฯ จนรุ่นลูกรุ่นหลานได้กลายเป็นคนไทยไปแล้ว ชาวมอญที่
อพยพมา อยู่ที่สังขละบุรี ใน พ.ศ. 2490 จัดเป็นชาวมอญอีกส่วนหนึ่งที่อพยพหลบหนีด้วยความหวาดกลัวการ
ปราบปรามของทหารพม่าเข้ามาภายหลัง
ชุมชนบ้านวังกะ เป็นหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ของตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประชากร
ส่วนใหญ่มีเชื้อสาย ไทย-มอญ มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี วัฒนธรรม อาหาร
ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดต่อรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ก็ตาม แต่ก็ยังคงวัตถุประสงค์ที่ดีใน
การปฏิบัติ รวมไปถึงการร าแห่ ปราสาท ใน พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ าง ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่น และเป็น
พิธีกรรมที่รวมศาสตร์ของศิลปะในหลายแขนง ทั้ง ด้านดนตรี การร่ายรา ทางสถาปัตยกรรมมอญ ลวดลายศิลปะ
มอญ รวมถึงเรื่องราวของประเพณีอีกด้วย ซึ่งเป็นบ่งชี้ให้ถึงความเข้มแข็งของการสืบทอดวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดย
สอดคล้องกับ กาญจนา อินทรสุนานนท์ (๒๕๔๓:๔๓) ได้กล่าวถึงความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมไว้ในบทความเรื่อง :
ภูมิลักษณ์ประชาชนและวัฒนธรรม ว่าชุมชนที่อยู่ร่วมกันแต่ละชุมชนมีจุดหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน แต่คนใน
ชุมชนจะต้องมีอุดมการณ์ร่ว มกันซึ่งน่ าจะเป็นรากแก้ว ของชุมชนทาให้เกิดทฤษฎีห นึ่ง คือ ทฤษฎีรากแก้วทาง
วัฒนธรรมได้แก่ ๑. อยู่อย่างไทย ๒. ใฝ่ใจศึกษา ๓. เสาะหาความรู้ ๔. เข้าสู่ค่านิยม ๕. สร้างอุดมการณ์
๖. ประสานวัฒนธรรม ๗. จดจาประเพณี ๘. ของดีศาสนา

ดนตรีที่บรรเลง พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง ในปัจจุบันเป็นดนตรีที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ โดยในปัจจุบันต่าง
จากอดีตไปมาก กล่าวคือ วงดนตรีมอญที่ใช้ในการบรรเลงงานบุญ ควรจะเป็นวงดนตรีที่ความครบเครื่อง และ
ความพร้อมในการบรรเลง เนื่องจาก พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง เป็นพิธีที่ปฏิบั ติกับกษัตริย์มอญ จึงควรจัดให้เหมาะสมแต่
ในปัจจุบัน ด้วยความพร้อมของนักดนตรี และความสะดวกของนักดนตรี จึงมีการลดจานวนเครื่องดนตรีลงไป แต่ก็
ยังคงเครื่องดนตรีที่เป็นหลักไว้ และยังเสริมเครื่องดนตรีสากล(คีย์บอร์ด) เข้ามามีบทบาทในการบรรเลงอีกด้วยเพื่อ
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแต่ก็ยังมีลักษณะในการบรรเลงที่เอกลักษณ์ คือบรรเลงคล้ายการตีลงบนปัตตาล่า
ตุน(ระนาดไม้ไผ่)
ปัจจุบันนี้ ด้วยอิทธิพลต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ จนถึงอินเตอร์เน็ต ก็ทาให้
การสืบสานทางวัฒนธรรมนั้นขัดข้องไป แต่อย่างไรก็ตามทางชุมชนก็มีวิธีการที่ช่วยกันแก้ไข ไม่ให้อิทธิพลต่างๆเข้า
มาทาลายวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้ง บ้าน วัด และโรงเรียน ต่างช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ หมู่บ้านบ้าน
วังกะ ร่ ว มกับ หน่ ว ยงาน อาทิเ ช่น ศูน ย์ วัฒ นธรรมมอญ ศุนย์วั ฒ นธรรมอาเภอ ยังได้ส นับสนุ นทั้ง งานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับ ชาติพันธ์มอญ พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่ชาวมอญได้เคยใช้ในอดีต รวมทั้งได้การจัดการ
เรียนการสอนด้านดนตรีและนาฏศิลป์มอญไว้อย่างเป็นระบบ โดย ผู้เรียนจะได้เรียนดนตรีตามขั้นตอน และยัง
สามารถนาความรู้ไปใช้ได้ อีกทั้ง ยังมีการฝึกซ้อมกันอยู่เป็นประจา แม้ว่าครูผู้สอนจะมาช่วยสอนเป็นระยะเวลาสั้น
ก็ตาม ก็ยั ง มีการจั ดการในการถ่ายทอดบทเพลง ทั้ง เทปเสี ยง วีดีโ อเพลง วิดีโ อการเรียนโน้ตเบื้องต้น และ
โน้ตเพลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรักษาและพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมดนตรีสืบไป
ข้อเสนอแนะ
การศึกษา ลึ่ฮเติ่น ดนตรีในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง ชาวมอญบ้านวังกะ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ผู้วิจัยใคร่ขอแนะนาสาหรับผู้ที่จะทาการศึกษาต่อไปดังนี้
๑. ควรทาการศึกษา บทบาท พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง ที่มีต่อชุมชนบ้านวังกะ
๒. ควรทาการศึกษา ท่ารา ลึ่ฮเติ่น ในพิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
๓. ควรทาการศึกษา เปรียบเทียบ พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่าง
ของชาวมอญในประเทศไทย และสหภาพ
เมียนม่าร์
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ภำคผนวก ก
เพลงประกอบ พิธี ว่อน ไว่ะ ซ่ำง กลุม่ บ้ำนวังกะ

ภำคผนวก ข
รูปภำพ

พิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง ณ หมู่บ้ำนเจ้ำฮะเล เมืองเย สหภำพพม่ำ

พิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง ณ วัดสมเด็จ อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

พิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง ณ วัดจันทร์กระพ้อ อ้ำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี

พิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง(พระกะเหรี่ยง) ณ วัดศรีสุวรรณ อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

พิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง ณ วัดวังก์วิเวกำรำม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

กลุ่มชำวบ้ำนบ้ำนวังกะ ที่รำในพิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง

กลุ่มชำวบ้ำนบ้ำนวังกะ ซ้อมรำ ในพิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง

กลุ่มชำวบ้ำนบ้ำนวังกะ ซ้อมรำ ในพิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง

อัดเพลงที่ใช้ ในพิธีว่อน ไว่ะ ซ่ำง

ผู้วัจย
ได้รับหนังสือและรับฟังค้ำแนะน้ำในกำรวิจัยจำก อำจำรย์พิศำล บุญผูก

สัมภำษณ์ นำยสุนทร

สัมภำษณ์ (ซ้ำย) นำยสำวร ทวีเลิศชัยกุล (ขวำ)นำย อัวโม่น ไม่มีชื่อสกุล

ประวัติย่อผู้วิจัย

ประวัติย่อผู้วิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถำนที่เกิด
สถำนที่อยู่ปัจจุบัน
ต้ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนปัจจุบัน
สถำนที่ท้ำงำน
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ.๒๕๔๒
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๖

ว่ำที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอ้ำไพ
๒๔ กรกฎำคม ๒๕๓๑
กรุงเทพมหำนคร
๒๗๔ ถนนจรัญสนิทวงศ์ บำงพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
ครู คศ ๑
โรงเรียนวัดวังก์วิเวกำรำม
ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กำญจนบุรี เขต 3
ชันประถมศึกษำปีที่ ๖
จำกโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
ชันมัธยมศึกษำปีที่ ๓
จำกโรงเรียนวิมุตยำรำมพิทยำกร
ชันมัธยมศึกษำปีที่ ๖
จำกโรงเรียนวิมุตยำรำมพิทยำกร
กำรศึกษำศำสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศำสตรศึกษำ
ดนตรีศึกษำ-ดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศำสตร์
จำกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำมำนุษยดุริยำงควิทยำ คณะศิลปกรรมศำสตร์
จำกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติย่อผู้ผู้ช่วยนักวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถำนที่เกิด
สถำนที่อยู่ปัจจุบัน
ต้ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนปัจจุบัน
สถำนที่ท้ำงำน
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ.๒๕๔๒
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๖

นำงสำวนุสรำ เฮ้งไพบูลย์
๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๙
รำชบุรี
๑๕๐/๖ หมู่ ๑๓ ต้ำบลเจดีย์หัก อ้ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี
ครู ช้ำนำญกำร
โรงเรียนวัดวังก์วิเวกำรำม
ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กำญจนบุรี เขต 3
ชันประถมศึกษำปีที่ ๖
จำกโรงเรียนดรุณำรำชบุรี
ชันมัธยมศึกษำปีที่ ๓
จำกโรงเรียนดรุณำรำชบุรี
ชันมัธยมศึกษำปีที่ ๖
จำกโรงเรียนดรุณำรำชบุรี
ครุศำสตรบัณฑิต สังคมศึกษำ
จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำบริหำรกำรศึกษำ จำกมหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ

