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Mon BannMuang community in Rajchaburi Province has been residing since
in the middle Ayudhaya era. People in the community had had culture and tradition
inherit form their ancestors until their generation today through the patronage of Wat
Muang significantly. Wat Muang is considered the temple 0f community or academic
storage of people in community. Mon language and original rites have been descended
with the recitation in Mon language as well as the cultural material were
collected,especially 345 years old palm leaf verse. Today, Wat BannMuang situated
with local museum that tells the stories concerning people and local tales.
For the study to design Mon Education Center Project of Wat Muang in
Rajchaburi has its main objective to extend the existed original essence in Wat
BannMuang to get through its history, culture and society of original Mon’s as well as the
relationship between Mon and Thai primarily. This study, however, is aiming to the
respect of culture in community as well.
Concept of the study in the main design is an analogue of relation of
geographic position of the location of original Mon town in lower Burmese country and
Wat BannMuang and Wat BannMuang local and the project location. On the project
characteristic, it is the interpretation of Mon original architectural arts existed in Thailand
and lower Burmese country, found form the study that—definition of context, concept
and style of architecture must be considered greatly in community culture, the project,
therefore, responds to the requirement of community and reflect the particular
characteristic of community accordingly.
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1

บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของโครงการ
มอญเปนอารยธรรมเกาแกซึ่งเปนวัฒนธรรมหนี่งที่มีอิทธิลตอวัฒนธรรมอื่น ๆ ในซีก
ตะวันออกเฉียงใต
ในอดีต มอญมีอาณาจักรอยูทางตะวันออกของลุมน้ําอิรวดีในพมาตอนลางเปนเวลา
กวา 700 ป มอญตกเปนของพมาครั้งแรกใน พ.ศ. 1600 ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการตอสูระหวาง
ชาติทั้งสองที่ไดดําเนินติดตอกันมาเปนเวลาหลายรอยป จนกระทั่งถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23
ยุคทองของอาณาจักรมอญอยูในชวงปลายของราชวงศชาน - ตะเลง (พ.ศ.1966 2082)1 อันเปนยุคแหงความสงบและรุงเรืองทางวัฒนธรรมและคาขาย มอญไดรบกับพมาหลาย
ครั้งและไดตกอยูในอํานาจของพมาโดยเด็ดขาดใน พ.ศ.2300 ในสมัยพระเจาอลองพญากษัตริย
พมาแหงราชวงศคองบอง(พ.ศ.2295 - 2428)
มอญมีความสําพันธกับไทยมาตั้งแตสมัยพระเจารามคําแหงแหงกรุงสุโขทัยเปนตน
มา โดยมีความสัมพันธในลักษณะตาง ๆ กลาวคือ มีการติดตอคาขายกัน มีการยายถิ่นฐานเขา
ไทยในหลายฐานะ ไดแก ฐานะเชลยศึก ฐานะผูหนีทัพ ฐานะผูลี้ภัยทางการเมือง การเขาไทย
เกิดขึ้นในหลายยุคสมัยตั้งแต สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร
มอญอพยพเขาสูไทยในหลายชวงเวลา หากปรากฏเปนหลักฐานครั้งแรกใน พ.ศ.
2127 หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง และมีการอพยพ
ตอมาอีกหลายคราวจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2367 ซึ่งเปนปที่อังกฤษเริ่มทําสงครามกับพมา2
ครั้งแรก พ.ศ. 2082 - 2084 เมื่อตะเบ็งชเวตี้ตีหงสาวดีแตก และเมาะตะมะตก
เปนของราชวงศตองอูของพมา
__
1
สุภรณ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย (กรุงเทพฯ : มูลนิธติ ําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 2541), 19.
2
เรื่องเดียวกัน, 43.

2
ครั้งที่สอง พ.ศ. 2127 เมื่อพระนเรศวรเสด็จไปพมาเมื่อคราวพระเจาบุเรงนอง
สิ้นพระชนม แลวประกาศแยกแผนดินกับกรุงหงสาวดี
ครั้งที่สาม พ.ศ. 2138 เมืองหงสาวดีถูกยะไขทําลาย
ครั้งที่สี่ พ.ศ. 2156 เมื่อพระเจาอเนกเปกหลุนยกทัพลงมาปราบพวกมอญ
ครั้งที่หา พ.ศ.2204 เมื่อพวกมอญในเมืองเมาะตะมะกอการกบฏขึ้นอีก แตถูกพมา
ปราบได
ครั้งที่หก พ.ศ.2300 เมื่ออลองพญาตีหงสาวดีไดและมีนโยบายกลืนมอญใหเปน
พมาโดยวิธีรุนแรง
ครั้งที่เจ็ด พ.ศ.2316 เมื่อเกิดกบฏมอญในยางกุง พมาเผายางกุงจนราบเรียบแลว
ปราบปรามอยางรุนแรง
ครั้งที่แปด พ.ศ.2336 เมื่อ ร.1 ยึดเมืองทวายไดแตรักษาไวไมได ตองถอยกลับเขา
ไทยและนําเอาพวกมอญเขามาอีก
ครั้งที่เกา พ.ศ.2367 ใน ร. 2 เมื่อมอญกบฏที่เมาะตะมะถูกพมาปราบ ตองหนี
เขาไทยเปนระลอกใหญมาก3
สาเหตุ ข องการอพยพส ว นใหญ เ นื่ อ งมาจากความบีบ คั้น ทางการเมือ งและความ
เดือดรอนจากการถูกกดขี่ของพมา มากกวาจะเปนปญหาดานความแรนแคนในการทํามาหากิน
ชาวมอญที่อพยพเขาไทยสวนมากจะถูกจัดใหอยูบริเวณริมน้ํา โดยเฉพาะบริเวณสอง
ฝงแมน้ําเจาพระยาตอนเหนือกรุงเทพฯ ขึ้นไป และตามลําน้ําแมกลอง บริเวณลําน้ําเจาพระยา
ไดแก บริเวณตั้งแตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปจนถึง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดวาเปนแหลงที่ใหญที่สุด รองลงมาไดแกตามลําน้ําแมกลองใน
อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และในจังหัดกาญจนบุรี บริเวณที่สําคัญอีกแหง
หนึ่งและเปนที่รูจักกันดี คือ ปากลัดหรือพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณอื่น ๆ จะพบ
ไดในจังหวัดตาง ๆ โดยเฉพาะที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนพวกที่ยายมาจากจังหวัด
ปทุมธานี และในจังหวัดลพบุรี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเปนที่อยูในเสนทางการอพยพจากพมา สวน
ทางเหนือจะพบไดในจังหวัดลําปาง ลําพูน ตลอดจนเชียงใหม และยังมีกระจายเปนกลุมเล็ก ๆ
ในจังหวัดธนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี นครปฐม พระนคร ฉะเชิงเทรา อยุธยา สุพรรณบุรี
นครราชสีมา นครสวรรค ปราจีนบุรี เปนตน4
__

3

นิธิ เอียวศรีวงศ, ”มอญศึกษา,” ใน มอญ เตลง เมง รามัญ รามัญ เมง เตลง มอญ
(กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. พิมพในงานกรานกฐินสามัคคีมติชน 15 ตุลาคม 2546), 36 - 40.

3
ชาวมอญไดเขามาอยูในแผนดินไทยจํานวนมากและเปนเวลานาน ฉะนั้นจึงมีการ
ผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมมากดวย อีกทั้งชาวมอญยังมีบทบาทและความสําคัญตอสังคมไทย
อยางมาก ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และศิลปวัฒนธรรม อาทิเชน
ในเชื้อสายเจาของไทยก็มีเชื้อสายมอญผสมอยูดวย กรณีรูกันดี คือ ร.3 ซึ่งมีสนม
เปนมอญ ไดพระราชโอรสพระองคหนึ่งคือ พระเจาศิริวงศ ตอมาพระองคเจานี้ก็เสกสมรสกับชน
ชั้นสูงของมอญอีก มีบุตรธิดา 7 องค พระธิดา 2 องค รับราชการฝายในของ ร.4 และหนึ่งใน
นั้น คือ กรมสมเด็จพระเทพสิรินทรมาตย ซึ่งเปนพระราชมารดาของ ร.5 นอกจากนี้ยังเปนที่
ยอมรับกันวา พระอัครมเหสีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 นั้น คือ
ธิดาของคหบดีมอญในยานลุมน้ําแมกลอง
ไทยไดรับคัมภีรพระธรรมศาสตรจากมอญ มาใชเปนแมบทแผนในกฎหมายไทย
ไทยไดรับพุทธศาสนาจากลังกาผานมอญที่เรียกวา “รามัญนิกาย” ซึ่งเขามาเผยแพร
ตั้งแตสมัยสุโขทัยและในสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยมี “ธรรมยุตินิกาย” ซึ่งมีตนเคามาจากพระวินัยของ
รามัญนิกาย
เครื่องดนตรีของมอญที่ไดรับมาใชกันโดยทั่วไป คือ ปพาทยมอญ
ในภาษาไทยมีคําไทยประมาณ 700 คําที่นาจะมีรากฐานจากภาษามอญ เชน คํา
วา กรุง นาย คลอง ฯลฯ
วรรณคดีไทยที่ไดรับอิทธิพลจากมอญในดานเนื้อเรื่อง คือ ราชาธิราช นอกจากนี้
ภาพลักษณของชาวมอญในดานความเปนอยู คติความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตรตาง ๆ ยังปรากฏ
ในวรรณคดีบางเรื่องของไทย เชน ขุนชางขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ
ประเพณี สํ า คั ญ ของมอญที่ ป ฏิ บั ติ ทุ ก วั น นี้ และบางส ว นได เ ข า มาปะปนอยู ใ น
วัฒนธรรมและประเพณีไทย คือ ประเพณีสงกรานต ประเพณีอื่น ๆ ที่มีบทบาทเขามาปะปนใน
สังคมไทยไดแก ประเพณีตางงาน ประเพณีอุปสมบท เหลานี้เปนตน
อาจกลาวไดวามรดกวัฒนธรรมมอญมากมายถูกเก็บรักษาไวในเมืองไทยนี่เอง มีคน
ประมาณวาเฉพาะในภาคกลาง วัดที่มีเอกสารมอญเก็บไวมีมากกวา 200 วัด นั่นคือนอกจาก
เมืองมอญในพมาแลว ไทยคือแหลงสะสมอารยะธรรมมอญที่ใหญที่สุดในโลก5
อนึ่ง ชุมชนมอญในหลายพื้นที่ของไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตาง ๆ ของ
__

4

สุภรณ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, 95 - 98.
5
นิธิ เอียวศรีวงศ. ”มอญศึกษา,” ใน มอญ เตลง เมง รามัญ รามัญ เมง เตลง มอญ,
40.
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กระแสโลกทําใหวัฒนธรรมของตนจืดจางไป อีกทั้งจํานวนประชากรมอญในประเทศไทยรวมทั้งใน
โลกก็มีไมมากนัก คือ มีอยูประมาณ 4 ลานคน และในจํานวนนี้ก็อานภาษามอญไมออกเสีย
เปนสวนมากดวยสถานการณเชนนี้อาจกลาวโดยสรุปไดวา กลุมชาติพันธมอญกําลังเผชิญปญหา
สําคัญอยางยิ่ง นั่นคือ การสลายตัวทางชาติพันธ
อยางไรก็ตาม สําหรับในประเทศไทย ชุนชนมอญที่ยังมีความเขมแข็งทางสังคม
และวัฒนธรรมอยูมากคือ ชุมชนมอญลุมน้ําแมกลอง
ในวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ลุ ม น้ํ า แม ก ลองมี วั ฒ นธรรมมอญเป น แกนกลางที่ สํ า คั ญ
โดยเฉพาะเรื่องศาสนาความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม เชน ชุมชนมอญบานมวงมีการดํารงอยู
ของคนมอญ ภาษามอญและวัฒนธรรมมอญอยางสืบเนื่องทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจากภายนอก ในขณะที่ชุมชนระดับเมืองที่ตัวอําเภอบานโปงและ
อําเภอโพธาราม คือ ศูนยกลางการปกครองและเศรษฐกิจที่มีการผสมผสานของคนมอญ คนจีน
คนไทย และคนกลุมตาง ๆ สวนวัดคงคาราม และวัดขนอนสะทอนใหเห็นถึงการเปนวัดของคน
มอญที่มียศถาบรรดาศักดิ์เปนจาเมืองและขุนนาง หรือที่วัดนครชุมริมฝงแมน้ําแมกลองตรงขาม
กับวัดมวง คือ วัดใหญและชุมชนใหญมีฐานพระสถูปเจดียมอญขนาดใหญที่สรางไมเสร็จ
วัดนครชุมและซากโบราณสถานสะทอนใหเห็นความพยายามในการนําเอาสถานที่
สําคัญที่มีความหมายในถิ่นเดิมของเมืองมอญมาสรางขึ้นใหมในแผนดินไทย อีกทั้งบริเวณริมน้ํา
แมกลองหรือตามลําน้ําแมกลองไปยังอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่อยูปลายน้ําก็ยังจะ
เปนชีวิตความเปนอยูของคนมอญริมแมน้ําลําคลอง
ชุมชนมอญบานมวง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูทามกลางการตั้งถิ่นฐานของคนมอญใน
ลุมน้ําแมกลอง มีสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมที่จะแสดงใหเห็นถึงความเปนคนมอญ
ในดานความเปนชาติและเปนอารยธรรมไดดีกวาที่อื่น ๆ6 สิ่งเหลานี้ทําใหคนทั่วไปไดเรียนรูถึง
ความเปนมอญทั้งในทางชาติพันธุและอารยธรรมในลักษณะที่มีความเคลื่อนไหวและผสมผสาน
กั น ไปกั บ การเป น คนไทยและชาติ ไ ทยอยู ต ลอดเวลา ทั้ ง นี้ ตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง สภาพแวดล อ มทาง
วัฒนธรรมที่เปนของชุมชนมอญบานมวง ก็อาจทําใหมองเห็นความสัมพันธทั้งทางดานภูมิศาสตร
ผูคน และวัฒนธรรม ระหวางบริเวณลุมน้ําแมกลองอันอยูทางดานตะวันตกของประเทศไทยไป
เชื่อมกับบานเมืองและผูคนมอญที่อยูแถบลุมน้ําสาละวินของพมาโดยไมยากนัก7
อยางไรก็ตาม ประเพณีมอญหลายอยางในเมืองไทยยังดํารงอยูไดก็ดวยการสงเสริม
การทองเที่ยวเทานั้น และหากพิจารณาในดานนี้ ชุมชนมอญบานมวงยิ่งจักมีความสําคัญอยาง
มาก เพราะยังมีลมหายใจของตัวเองที่เปนมอญอยูมาก นั่นเอง
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อาจกลาวโดยสรุปถึงความสําคัญของโครงการไดวา
1. มอญเปนชนชาติที่เจริญรุงเรืองที่สุดชาติหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความรู
เกี่ยวกับมอญและอาณาจักรมอญซึ่งเคยอยูลุมน้ําอิระวดีในพมาตอนลางไมสามารถถูกคนควาได
อยางเต็มที่ เนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศพมาไมเปดโอกาสใหมีการศึกษาได
อยางเสรี
2. ในอดีต ศูนยการศึกษาเรื่องมอญมีแกนนําอยูที่อังกฤษแตปจจุบันแกนนําคนสําคัญ
ไดสูญหายตายจากไปและไมมีผูใดสานตอเรื่องมอญศึกษา
3. ประเทศไทยมีชนชาติมอญเปน ส ว นหนึ่ ง ของชาวสยามมาแตโบราณกาล และ
ปจจุบันก็มีชุมชนมอญอยูทั่วไป โดยเฉพาะทางภาคกลางและภาคเหนือ ยิ่งเชื้อชาติมอญมีมาก
และตั้งหลักแหลงกระจายอยูทั่วประเทศยิ่งเปนคุณตอการศึกษาเรื่องมอญ
4. เอกสารโบราณหลายเลมระบุวา ตนราชวงศจักรีมีความสัมพันธทางเชื้อสายกับ
มอญมาแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่ 1 ที่มีสายสัมพันธ
เกี่ยวดองกับคหบดีเชื้อสายมอญที่เมืองอัมพวา ซึ่งสืบเนื่องตอมาเปนราชสกุล ”ราชินิกุล ณ บาง
ชาง” ดังที่รูกันทั่ว

__
6
ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม. ”ศูนยมอญศึกษาที่พิภัณฑพื้นบานมวง,” ใน มอญ เตลง เมง
รามัญ รามัญ เมง เตลง มอญ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. พิมพในงานกรานกฐินสามัคคีมติชน 15
ตุลาคม 2546), 50 - 57.
7
เรื่องเดียวกัน.
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ลักษณะโครงการ
เปนโครงการขยายเพิ่มเติม (Expansion) จากพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง (Wat Muang
Folk-Culture Museum) เดิม
เปาหมาย
1. เพื่อเปนศูนยรวบรวมขอมูล (Resource Center) เกี่ยวกับชนชาติมอญ
2. เพื่อขยายเนื้อหาการจัดแสดงเพิ่มเติมตอจากเนื้อหาของพิพิธภัณฑพื้นบานวัด
มวง จ.ราชบุรีเดิม
3. เพื่อสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรสังคม และวัฒนธรรมทองถิ่น
ชุมชนชาวมอญวัดมวง จ.ราชบุรี
4. เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบอาคารทางการศึกษา (Resource Center)
ประเภทศูนยขอมูลประวัติศาตรสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนทองถิ่น
วัตถุประสงค
1. ศึกษาออกแบบอาคารทางวัฒนธรรมในรูปลักษณะสถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทยมอญ
2.
ศึกษาวิธีการนําเสนอคุณคาของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย - มอญ ในงาน
ออกแบบอาคารทางวัฒนธรรม
3. ศึกษาออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมมอญ
ขอบเขต
1. ศึกษาประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรมมอญ
2. ศึกษาเนื้อหาพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง (เดิม) และประวัติศาสตรสังคม
วัฒนธรรมทองถิ่นชุมชนบานมวง จ.ราชบุรี
3. ศึกษารูปแบบศิลปะสถาปตยกรรมไทย - มอญ
4. ศึกษาออกแบบอาคารศูนยมอญศึกษา ซึ่งประกอบดวย
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ก. สวนคนควา ไดแก หองสมุดและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร และ
ชั่วคราว
ข. บริการการศึกษา ไดแก หองบรรยาย สอนภาษา ประชุม สัมมนา และ
บริการขอมูล
ค. สวนจัดกิจกรรมอเนกประสงค ไดแก ลานกิจกรรมกลางแจง
วิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษาและเก็บขอมูล
ข อ มู ล ปฐมภู มิ ได แ ก การสั ม ภาษณ ผู รู ใ นสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เนื้ อ หา
วิทยานิพนธ การสํารวจเก็บขอมูลในพื้นที่ศึกษา
ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก การศึกษาขอมูลจากเอกสาร และตําราที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาของวิทยานิพนธ
2. การจัดระบบขอมูล จําแนกแยกหมวดหมูขอมูล และเรียบเรียงเพื่อการวิเคราะห
ตอไป
3. การวิเคราะหขอมูล เพื่อนํามากําหนดขอบเขตโครงการ เชน
- จํานวนผูใชและบุคลากร
- ขนาดพื้นที่ใชสอย
- ตําแหนงที่ตั้งโครงการ
ฯลฯ
แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.

คนควาจากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของ
สัมภาษณผูรู
สํารวจพื้นที่โครงการ
สถาบันหรือหนวยงานตางๆ ที่มีขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการ
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บทที2่
ทบทวนวรรณกรรม สรุปเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมมอญ
ชาวมอญเปนชนเผามองโกลอยดซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยูทางตะวันตกของประเทศจีน มี
ภาษาพู ดอยูในตระกูลมอญ-เขมร ในอดีตเคยมีดิ นแดนอยู ในบริเวณที่ราบลุมอิ ระวดี ในพมา
ตอนลางปจจุบัน และเรียกชื่อตนเองวา ”รามัญประเทศ” ชาวพมามักจะเรียกชาวมอญที่อยูใน
พมาตอนลางนี้วา “ตะเลง” แตชาวมอญไมชอบชื่อนี้และมักเรียกตนเองวา ”มอญหรือรามัญ”
อาณาจักรมอญอยูทางตอนลางของพมา มีเมืองสําคัญอยูทางตะวันออกของแมน้ํา
อิระวดี ไดแก สะเทิม ทะวันเท ทะละ และหงสาวดี ซึ่งเมืองเหลานี้ตางก็เปนอิสระตอกัน
พุทธศตวรรษที่16 อาณาจักรมอญที่สะเทิมเจริญสูงสุดยิ่งกวาอาณาจักรใดๆใน
บริเวณใกลเคียงทั้งดานศาสนา วัฒนธรรมและการคา
พ.ศ.1600 พมา (อาณาจักรพุกาม) ทําสงครามกับมอญเปนครั้งแรกและเปนจุดเริ่ม
ของการตอสูของชาติทั้งสองซึ่งดําเนินการติดตอกันมาเปนเวลาหลายรอยปจนกระทั่งถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่23 แมวาในสงครามครั้งแรกและครั้งสุดทายมอญจะเปนฝายพายแพแตทวาอารยธรรม
ความเจริญของมอญกลับรุงเรืองและมีอิทธิพลเหนือพมาเสมอมา ทั้งศิลปวัฒนธรรม ตัวหนังสือ
ภาษา ศาสนา ธรรมเนียมและประเพณีอื่นๆอีกมากมาย
พ.ศ.1830 อาณาจักรมอญในราชวงศชาน – ตะเลง (พ.ศ.1830 - 2082)อันมีพระเจา
ฟารั่วเปนผูสถาปนาไดประกาศอิสรภาพใหชาวมอญซึ่งนับเปนชัยชนะที่สําคัญครั้งหนึ่งของชาว
มอญ อาณาจั ก รมอญสามารถร ว มเป น อาณาเดี ย วกั น ได เ ป น ครั้ ง แรกในสมั ย ของพระเจ า
ราชาธิราช (พ.ศ.1928 - 1966)
อาณาจักรมอญในชวงหลังของราชวงศชาน-ตะเลงเปนยุคแหงความสงบและรุงเรือง
ทางวัฒนธรรมและการคาขาย กลาวไดวาเปนยุคทองของมอญซึ่งกินเวลาระหวางพ.ศ.1966 2082 โดยเฉพาะอยางยิ่งความรุงเรืองดานศาสนาดังเชนมีการบูรณะและตกแตงพระเจดียชะเวดา
กองในสมัยพระนางชินซอบู (พ.ศ.1996 - 2015) มีการชําระสมณวงศในสมัยพระเจาธรรมเจดีย
(พ.ศ.2015 - 2035) ซึ่งไดกลายมาเปนแบบแผนพิธีกรรมการบวชในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชาง
เวลานั้นและมีอิทธิพลสืบเนื่องมาจนกระทั่งบัดนี้
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พ.ศ.2082 มอญขาดอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งและตกเปนสวนหนึ่งของพมาในสมัยพระ
เจาตะเบงชะเวตี้ (พ.ศ.2074 - 2093) แหงราชวงศตองอู ในชวงปลายของราชวงศตองอูขณะที่
พม า ต องผจญทั้ ง ศึ ก ฮอและสงครามกับไทย มอญก็ถื อโอกาสรวบร ว มกํา ลัง พลและประกาศ
อิสรภาพในพ.ศ.2283 ภายใตการนําของสมิงทอพุทธเกษ (พ.ศ.2283 - 2290)

ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศพมาแสดงเมืองสําคัญของรามัญประเทศ
ที่มา : นิธิ เอียวศรีวงศ, ”มอญศึกษา,” ใน มอญ เตลง เมง รามัญ รามัญ เมง เตลง มอญ
(กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. พิมพในงานกรานกฐินสามัคคีมติชน 15 ตุลาคม 2546), 36 – 40.
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พ.ศ.2300 มอญตองตกอยูในอํานาจของพมาอีกครั้งหนึ่ง ภายใตการนําของพระเจา
อลองพญาผูกูเมืองพมาแหงเมืองมุกโชโบ และนับแตนั้นมามอญไมมีโอกาสฟนตั วไดอีกเลย
จนกระทั่งปจจุบัน

ภาพที่ 2 พระมหาเจดียชเวดากอง กรุงยางกุง
ที่มา : Donald M. Stodtner, Ancient Pagoda : Buddhist Plain of Marit (Bangkok : River
Book, 2005), 190.
อาณาจักรมอญ
ถิ่นฐานเดิมชนชาติมอญ ตามพงศาวดารชนชาติมอญ กลาววา แรกเริ่มเดิม
ทีชาวมอญอาศัยอยูในประเทศอินเดียตอนใต ในแควนมณีปุระ (ปจจุบันเรียกวา แควนอัสสัม)
บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําคริสนาและโคทาวารี มีชาวมอญอาศัยอยูหนาแนนตั้งแต
บริเวณตอนใตของอินเดียแถบลุมแมน้ําดังกลาวจนถึงตอนเหนือของอินเดียจรดภูเขาหิมาลัย ใน
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แผนดินซึ่งเรียกวา “ตอยะเลิน – เกียะเหนียะ ตะเลคะนะ ซึ่งแปลวา ผืนแผนดินใหญ
(ปจจุบันเมืองตลิงกนะตั้งอยูใกลเมืองมาคราสในประเทศอินเดีย) ฉะนั้น ทางพมาจึงเรียกชน
ชาติมอญวา “ตะเลง” สวนคําวา “รามัญ” เปนชื่อในภาษาบาลี
ทวาในหมูนักวิชาการกลาวสรุปวา ชาวมอญเปนชนเผามองโกลอยด มีถิ่นฐานเดิม
อยูทางตะวันตกของประเทศจีน มีภาษาพูดอยูในตระกูลมอญ – เขมร (Mon-khmer) อยางไรก็
ตาม ชาวมอญก็ไดยายถิ่นฐานเดิมมาสูดินแดนบริเวณที่เปนพมาตอนลาง (Lower Burma)
ปจจุบัน และเรียกชื่อประเทศของตนเองวา “รามญญเกคี” หรือ รามัญประเทศ ดังจะเห็น
ไดจากจารึกกัลยาณี ซึ่งไดกลาวถึงประเทศมอญในตอนขึ้นตนภาษาบาลีวา “รามฺญเทสปติภูรามาธิปตินา กตา ชินสาสนสสุทธิ ต ปวตฺติ กภียเต”8 สวนฉบับภาษามอญก็มีคําวา “ระฮร
มัน” ซึ่งหมายรวมถึงอาณาเขตของ 3 จังหวัด ไดแก พะสิม(Basein) หงสาวดี(Pegu)
และเมาะตะมะ(Martaban) นอกจากนี้นักภูมิศาสตรชาวอาหรับยังไดกลาวถึงประเทศมอญใน
พมาตอนลางโดยใชชื่อวา รามัญเกส(Ramannadesa)
ดังปรากฏในหนังสือ Book of
Ronter and Provineur ของ Ibn Khordadgebeh พ.ศ.1387 – 1391
สําหรับเหตุผลการยายถิ่นฐานของชาวมอญนั้น ไดมีการกลาวถึงในพงศาวดารชน
ชาติมอญไวอยางพิศดาร ดังนี้
พระเจ า ติ ส สะมี พ ระราชโอรส 2 พระองค พระราชโอรส 2 พระองค นั้ น ถู ก
ขัดขวางในการขึ้นครองราชยสมบัติจึงรวบรวมพรรคพวกลงเรือสําเภาไดสามลํา ลองตามลําน้ํา
มาจากแควนอัสสัมเรื่อยลงมา จนถึงปากอาวเมาะตะมะ เห็นชายฝงเงียบสงบดีจึงจอดเรือ
สําเภาในที่เมืองสะเทิมนั้น (บางแหงเรียกวาเมืองสุธรรมวดี) จึงยกพลขึ้นบกเพื่อใหบริวารขึ้นไป
ประกอบสัมมาชีพ สวนพระราชโอรส 2 องคนั้น เกิดเบื่อหนายในการครองเรือน จึงออก
บวชเปนฤาษีอยูในปาดงดิบ บําเพ็ญตะบะอยางแรงกลา ก็ไดบรรลุฌาณสมาบัติทางฝายโลกิยะ
ฌาณ ขณะนั้นยังมีพระยานาคจําแลงกายเปนสตรีสวยสดงดงามเดินตากอากาศอยูขางชายหาด
ทรายนั้น เพทยาธรคนหนึ่งมาพบเขาเกิดเสนหารักใครซึ่งกันและกัน ภายหลังเพทยาธรรูวา
ภรรยาของตนเปนนางนาค จึงละทิ้งแลวไปอยูที่อื่น นางนาคจึงคลอดออกเปนไข 1 ฟอง ที่
8

พระยาพจนสุนทร, ผูแปล, จารึกกัลยาณี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนาก,
2468. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพหมอมสุภาพ กฤษดากร ณ อยุธยา กุมภาพันธ 2468), 68,
อางถึงใน สุภรณ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย (กรุงเทพฯ : มูลนิธิตําราสังคมศาสตรและมนุษย
ศาสตร, 2541), 13.
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ชายหาดนั้นแลวหนีไปอยูในพิภพของตน เมื่อถึงเวลาอันสมควรแลวฟองไขของนาคนั้นแตก
ออกมาเปนทารกเพศชาย ฤาษี 2 ตนนั้นจึงนําเอาทารกนั้นมาเลี้ยงไวในอาศรมของตน จึง
กระทําสัจจาธิษฐานวา ถาเด็กคนนี้เคยเปนลูกของตนในอดีตชาติขอใหปลายนิ้วชี้นี้จงไหล
ออกเปนน้ํานม เพื่อใหเด็กคนนี้ดื่มกิน ทันใดนั้นน้ํานมก็ไหลออกจากปลายนิ้วชี้ของฤาษีนั้น
ทารกนั้ น ได ดื่มกินสมความปรารถนา เมื่อทารกนั้น เจริ ญเติ บโตเปน หนุม ขึ้นพอสมควรที่จะ
ปกครองตนเองได ฤาษีนั้นนั่งฌาณพิจารณาดูอุปนิสัยของบุตรบุญธรรมของตนวา มีบุญญา
บารมีสมควรเปนนักปกครองและสรางเมืองขึ้นไดจึงชี้ใหดูวาที่บริเวณชายฝงอาวเมาะตะมะที่เรือ
สําเภาจอดอยู 3 ลํานั้นเปนสถานอันรื่นรมย เหมาะสมที่จะสรางเมืองได เพราะหลังเมืองมี
ภูเขาลอมรอบเปนจุดยุทธศาสตรเหมาะแกการปองกันเมืองไดเปนอยางดี บุตรบุญธรรมของฤาษี
นั้นจึงสรางเมืองขึ้นตามที่ฤาษีแนะนําทุกประการ ฤาษี 2 ตนนั้น ใหบุตรบุญธรรมเอาเรือสําเภา
สามลํานั้นไปรับเอาบริวารพวกพองของตนที่เมือง ทูปนะ (แควนอัสสัม) มาอยูที่เมืองสรางขึ้น
หรือเมืองสะเทิม
ใหม ฤาษี 2 ตนนั้น จึงตั้งชื่อใหเมืองที่สรางใหมวา “เมืองสุธรรมวดี”
เมืองสะเทิมของมอญสรางกอน พ.ศ. 241 ป บุตรบุญธรรมของฤาษีนั้น เมื่อสรางเมืองเสร็จ
แลวประชาชนชาวมอญทั้งหลายจึงพรอมใจสถาปนาขึ้นใหเปนพระมหากษัตริยปกครองเมือง
สะเทิม ทรงพระนามวา พระเจาสีหะราชา พระเจาสีหะราชาพระองคนี้ เปนผูสรางเมือง
สะเทิมเปนปฐมวงศของกษัตริยเมืองสะเทิมของมอญ9
คําวา “มอญ” (Mon) นั้น ซี.โอ.แบลกเดน (C.O. Blagden) นักปราชญทาง
ภาษาทานหนึ่ง กลาววา เปนคํา ๆ เดียวกับคําวา “รามัญ” (Ramañ) แตในจดหมายเหตุของ
มอญเชนใน Pegu Chronicles จะใช Man ซึ่งเปนรูปคําเกาแทน และถาเราสืบกลับไปใน
จารึกสมัยกลางจะพบรูป Rman ตัว R ขางหนารากคําเปนอุปสรรค (prefix) ชนิดหนึ่ง ซึ่ง
มาในภาษาปจจุบันอุปสรรคนี้ไดหายไป และเวลาอานคงจะออกเสียงเปน Remán (รมัน)
โดยเนนที่พยางคทาย และในที่สุดก็เพี้ยนมาเปนมอญ สวนคํา “รามัญ” (Râmañña) นั้นเปน
รูปที่บัญญัติขึ้นจากรูป Rman เพื่อใชในภาษาบาลีในสมัยที่ยังนิยมใช ñ ลงทายแทน n และ
ดึงใหเขาตามกฎภาษาบาลี (ที่วาดวยตัวสะกด ตัวตาม) โดยการซอน ñ อีกตัวหนึ่งแลวเดิม
a ขางทาย จึงไดรูป Râmañña สวนความหมายนั้นคงจะมีแตไมเปนที่ปรากฏแนชัด ชาวมอญ
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พระมหาชวง อูเจริญ, ผูแปล, พงศาวดารชนชาติมอญ (ม.ป.ท., 2527. พิมพในงาน
บําเพ็ญกุศลแดพระบรมศพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ณ พระที่
นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 2 ธันวาคม 2527), 65 - 66.
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บางคนไดอธิบายวาชื่อประเทศของตนมีความหมายวา เปนที่หนึ่ง ในแงที่วาพวกเขาเปนที่หนึ่ง
ในมนุษยชาติ (the first of mankind)10
สวนคําวา “ตะเลง”(Talaing) นั้นเปนที่ถกเถียงกันมากในหมูนักภาษาศาสตรและ
นักมานุษยวิทยาถึงที่มาและความหมาย อยางไรก็ตามทั้ง เมย ออง (May Oung)
และ
ชารลส ดูรัวเซลล (Charles Duroiselle)ก็ไดพิสูจนใหเห็นแลววา ตามที่คนจํานวนมากเชื่อวา
พระเจาอลองพญาเปนผูเริ่มใชคํา ตะเลง ในความหมายวา (ผู)
ที่ถูกเหยียบย่ํา(downtrodden)เรียกพวกมอญหลังจากที่มีชัยชนะเหนือพวกมอญใน พ.ศ. 2300 นั้น ไมถูกตองอยาง
ยิ่ง เพราะคํา ตะเลง นี้เปนที่รูจักของพมามาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 แลว ดังมี
ปรากฏอยูในงานเขียนของพมาในชวงดังกลาว และยังเปนที่รูจักของชาวจีนในตนพุทธศตวรรษที่
22 ซึ่งใชคํานี้เรียกพลเมืองที่อาศัยในหงสาวดี (Pegu) อีกดวย นอกจากนี้ ชารลส ดูรัวเซลล
และ มอง มยา (Maung Mya) ยังไดอางถึงจารึก พ.ศ. 1650 (ค.ศ. 1107) และจารึก พ.ศ.
1625 (ค.ส. 1082) ตามลําดับวามีคําตะเลงปรากฎอยู ซึ่งแสดงวาพมาใชคํา ๆ นี้เรียกพวก
มอญมาตั้งแตสมัยพระเจาอนิรุธ (Anawrahta พ.ศ. 1587 – 1620) แลว แตในเรื่องที่มานั้น
นักภาษาศาสตรก็ยังมีความเห็นแตกแยกเปน 2 ทฤษฎี ๆ หนึ่งบอกวา Talaing กรอนมาจาก
Ita-lerm ซึ่งแปลวา พอ-ทําลาย หรืออาจใชในความหมายวา ลูกผสม (half-caste) เรียก
พวกที่เกิดจากชาวมอญกับชาวเตลุคุ (Telugu)
อีกทฤษฎีหนึ่งกลาว Talaing
มาจาก
Telingana หรือ Talingana ซึ่งเดิมใชเรียกพวกที่อพยพมาจากแควนเตลิงคน หรือแควน
กลิงคทางชายฝงตะวันออกของอินเดียเขามาตั้งหลักแหลงอยูตามชายฝงพมาบริเวณเมืองสะเทิม
หงสาวดี รางกุง เปนตน แตตอมาก็ใชเรียกพลเมืองที่สืบเชื้อสายมาจากพวกนี้ทั้งหมด11
อยางไรก็ตาม ไมวา “ตะเลง” จะไดมาจากไหนและอยางไร ก็เปนคําอีกคําหนึ่ง
ที่ชาวตางชาติโดยเฉพาะพมาใขเรียกพวกมอญในบริเวณพมาตอนลางในอดีตมาเปนเวลานาน
หลายศตวรรษ แตดูจะเสื่อมความนิยมลงในปจจุบัน มอญเองก็ไมคอยชอบชื่อนี้และมักเรียก
ตัวเองวามอญ หรือรามัญมากกวา นอกจาก 3 คํานี้แลว ในอดีตชาวตะวันตกยังใชคํา ปกวน
(Peguan) เรียกพวกมอญอีกดวย แตปจจุบันก็เลิกใชไปแลว
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สุภรณ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, 14.
11
เรื่องเดียวกัน, 16.
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มอญในพมาตอนลาง หรือ รามัญประเทศ(Monland) เมืองสะเทิม หลังจาก
ที่ชาวมอญอพยพลงมาตั้งหลักแหลงอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําอิรวดีในพมาตอนลางแลว
ชาวมอญไดตั้งอาณาจักรของตนขึ้น นักวิชาการบางทานไดกลาวถึงศูนยกลางความเจริญใน
ระยะแรกวามีหลายแหงดวยกัน คือ สะเทิม (Thaton) ทวันเท (Twante) ทะละ (Dala)
และหงสาวดี (Pegu) ซึ่งตางเปนอิสระไมขึ้นตอกัน ทวาตามเอกสารทางประวัติศาสาตรหลาย
แหงระบุตรงกันวา “สะเทิม” (Thaton) นับเปนศูนยกลางความเจริญแหงแรกของอาณาจักร
มอญ
สะเทิม เมืองสะเทิมสรางมาตั้งแตกอน พ.ศ. 241 ตั้งอยูฝงตะวันออกของ
แมน้ําสะโตงปากอาวเมาะตะมะ ทิศตะวันออกจรดประเทศจีน ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทร
อินเดีย ทิศเหนือจรดประเทศอินเดีย ทิศใตจรดแมน้ําเจาพระยาของไทย (ปจจุบัน) ลักษณะ
ภูมิประเทศประกอบดวยภูเขาเปนสวนมากดานตะวันออกของตัวเมืองมีภูเขาลอมรอบ ดาน
ตะวันตกของเมืองมีทาเรือสําหรับจอดสินคา ดวยลักษณะที่ตั้งของเมืองสะเทิมดังกลาว ทําให
สาวมอญสามารถติดตอคาขายกับประเทศตาง ๆ ไดสะดวก โดยสวนมากชาวมอญจะติดตอ
คาขายกับชาวอินเดีย จึงทําใหวัฒนธรรมอินเดียเผยแผเขามาสูมอญตั้งแตนั้นมา ทั้งนี้ ชาว
มอญเมืองสะเทิมสวนใหญจักประกอบอาชีพคาขาย ทําการประมง ทํานาและทําสวน
เมืองสะเทิมในสมัยนี้มีกษัตริยมอญปกครองอยูทงั้ สิน้ 59 องค ดังนี้
1. สีหะราชา
26. สะทุกะ
2. ศิริธรรมโสกะ
27. ธรรมปยะ
3. ติสสะ
28. สูทสะ
4. ธรรมปาละ
29. ทิพราชา
5. ธรรมรัช
30. อสักกะราชา
6. อังกุระ
31. พมฺมราชา
7. อุปะทิวะมิง
32. มัญทะราชา
8. สิวะริต
33. มทิ่งสะราชา
9. ทโชตะกุมมา
34. ธมมชกกะรัน
35. สูชมพะทิ
10. ธรรมโสกะ
11. อุตตะระ
36. ภัททะระราชา
12. กาสะวัน
37. นะระสูราชา
13. มหาสาละ
38. ชมพุทปิ ะ
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
51.
52.
53.
54.
55.

อะระกะ
นระสูระ
มหาภัททะระ
อะทะระ
อังดุละ
อูรันนะตะ
มหาสกันทะ
สูคันทะราชา
พรหมทัตตะ
มัญญะราชา
อะทิกะ
มาราทิราชา
ธรรมราชา
มหาชิตตะ
คันทะราชา
ชียะราชา
สุมะนะราชา

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
56.
57.
58.
59.

เกสะริตะราชา
วิธะชะยาภุมมา
มะณิราชา
ตักกะมิง
กูสะราชา
ทิพพะราชา
นะระราชา
ราชาสัตย
ชิตตะราชา
ทิดาราชา
อุตตะราชา
ศิริราชา
มัททะราชา
อมินนะราชา
อุทินนะราชา
เมียะนูฮอ12

ในขณะที่มอญเมืองสะเทิมอยูอยางสงบมาชานาน แ ละไดสรางสมอารยธรรมความ
เจริญตาง ๆ จนปรากฏวาในพุทธศตวรรษที่ 16 อาณาจักรมอญที่สะเทิมเจริญสูงสุดยิ่งกวา
อาณาจั ก รใด ๆ ในบริ เ วณใกล เ คี ย ง ทั้ ง ด า นวั ฒ นธรรม ศาสนาและการค า ทั้ ง นี้
เนื่องมาจากสะเทิมตั้งอยูชายฝงทะเลจึงมีการติดตอคาขายกับตางชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอินเดีย
ซึ่งเปนแหลงอารยธรรมโบราณแหงหนึ่งของโลกดังไดกลาวแลวขางตน มอญมิไดเตรียมตัวเพือ่ การ
สงครามแตอยางใด จึงเปนฝายพายแพและตกเปนของพมาใน พ.ศ. 1600 สงครามครั้งนี้
นับเปนการปะทะกันครั้งแรกระหวางมอญกับพมา และเปนจุดเริ่มตนของการตอสูระหวางชาติ
ทั้งสอง ซึ่งดําเนินติดตอกันมาเปนเวลาหลายรอยปจนกระทั่งถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23

12

พระมหาชวง อูเจริญ, ผูแปล, พงศาวดารชนชาติมอญ, 67 - 68.
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พุทธศตวรรษที่ 16 เปนชว งตั้ง อาณาจักรพุกามเช น กัน โดยต น ราชวงศพุ ก าม
(พ.ศ. 1587 – 1830) คือพระเจาอโนรธา (อนิรุธ พ.ศ.1587 – 1620) ตามตํานานพมากลาววา
พระเจาอโนรธาทรงเปลี่ยนมารับนิกายเถรวาท เนื่องจากอิทธิพลของพระสงฆมอญโดยเฉพาะ
อยางยิ่งจากพระภิกษุผูมีนามวา ชินอรหันต ทําใหพระองคตองการไดคัมภีรทางศาสนาจาก
อาณาจักรมอญ เปนผลใหเกิดสงครามครั้งแรกระหวางมอญและพมา แตอยางไรก็ตาม การ
แผอํานาจของพมาลงขางลาง อาจเปนผลมาจากการแผขยายอํานาจเพื่อควบคุมการเศรษฐกิจ
และทางออกทะเลก็เปนได
ในชวง 250 ป แหงการที่มอญตกอยูภายใตอํานาจของพมานั้น พมารับอารย
ธรรมความเจริญในดานตาง ๆ ของมอญไปมากมาย ฉะนั้นอารยธรรมความเจริญของมอญกลับ
รุงเรืองและมีอิทธิพลเหนือพมา พระเจาอนิรุธไดกวาดตอนนักปราชญราชบัณฑิตและชางฝมือ
ตาง ๆ จากสะเทิมไปยังพุกาม และไดหลอหลอมเปนศิลปวัฒนธรรมประจําชาติพมา ดังจะเห็น
ไดจากการสรางและตกแตงเจดียตาง ๆ ในสมัยราชวงศพุกาม การดัดแปลงตัวหนังสือของมอญ
ไปใชเปนตัวเขียนของพมา ตลอดจนการรับคําในภาษามอญไปใชในภาษาพมา นอกจากนี้ยัง
รับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอื่น ๆ ของมอญ อิทธิพลของมอญตอพมาเห็นไดชัดมากในสมัย
พระเจาจันสิตถา (Kyanzittha พ.ศ.1627 – 1655) ซึ่งเปนยุคแหงการสรางวัดและเจดียโดยใช
สถาปตยกรรมแบบมอญ และจารึกสวนใหญก็ใชภาษามอญ
นโยบายของพมาในการที่จะรวมมอญเขาไวเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรตน ซึ่งเริ่ม
ขึ้นในสมัยพระเจาอนิรุธไดสืบทอดมายังกษัตริยองคตอ ๆ มา โดยเฉพาะในสมัยพระเจาจันสิตถา
พระองคไดพยายามที่จะผสมผสาน 2 ชาตินี้เขาดวยกัน แตนโยบายการรวมชาตินี้ก็ดําเนินไป
ไดไมตลอด เพราะมอญไดพยายามดิ้นรนเพื่ออิสรภาพของตนอยูเสมอ และในที่สุดก็สามารถ
ฟนตัวและตั้งอาณาจักรขึ้นไดอีก 2 ครั้งดวยกัน
ราชวงศชานตะเลง เมืองหงสาวดี
กลางพุทธศตวรรษที่ 18 อาณาจักรบะ
กันเริ่มเสื่อมลง อิทธิพลของพุทธศาสนาที่ชวยค้ําจุนวัฒนธรรมเอาไวก็กลับถดถอยลง ชาวไตใน
รัฐฉานเริ่มการรุกรานเขา มาทางภาคเหนือ และเมื่ อกุบไลขา นกรีฑาทัพมาถึง อวสานของ
จักรวรรดิบะกันก็มีแตจะกระชั้นเขามา
กุบไลขานกับกองทัพชาวมองโกลจากถิ่นเอเชียกลางไดเขาครอบครองอาณาจักรนาน
เจาในมณฑลยูนนาน และเรียกรองจะเอาเครื่องราชบรรณาการจากประมุขเมืองบะกัน แตพระ
เจานราธิหะปติ (Narathihapate)
ทรงปฏิเสธเปนคําขาด ทั้งนี้ เพราะทรงประเมินกําลัง
กองทัพของฝายตนเอาไวสูงจนเกินไป
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กองทัพกุบไลขานบุกเขามาตีพมาหลายครั้ง และรุกคืบหนาเขามาจนถึงเมืองบะหมอ
(Bhamo) ทามกลางความสิ้นหวัง พระเจานราธิหะปติไดมีบัญชาใหรื้อวัดลงถึง 6,000 แหง
เพื่ อ นํ า อิ ฐ มาสร า งกํ า แพงป อ มปราการ ทั้ ง ๆ ที่ ท รางพยายามปกป อ งบ า นเมื อ งถึ ง เพี ย งนี้
พระองคก็ยังหนีไมพนการถูกตราหนาวาเปน ตะยกปยมิน แปลวา “พระเจาหนีเจก” หลังจาก
นั้นไมนานพระองคทรงถูกพระโอรสผูครองเมืองปเยยลอบปลงพระชนมดวยยาพิษ กองทัพพมา
ประสบกับความพินาศยอยยับในการรบที่โวชาน (Vochan) กองทัพมองโกลตีหักเอาเมืองพุกาม
ลงไดในป พ.ศ. 1830
ชาวมอญภายใตการสนับสนุนของประมุขรัฐฉานชื่อ พระเจาวเรรุ (ไทยเรียก มะกะ
โท หรือพระเจาฟารั่ว) กอการแข็งเมือง แยกตัวออกจากการรวมเปนอาณาจักรพุกาม และได
ซึ่งมีพระเจาวเรรุ หรือพระเจาฟารั่ว
ตั้งอาณาจักรของราชวงศชาน-ตะเลง (Shan-Talaing)
เปนผูสถาปนาราชวงศเมื่อ พ.ศ. 1830 ราชวงศนี้ไดปกครองอาณาจักรมอญมาจนกระทั่งถึง
พ.ศ. 2082 ในระหวางนั้นไดมีการยายเมืองหลวงจากเมาะตะมะไปยังหงสาวดี ใน พ.ศ. 1912
ตรงกับรัชสมัยของพญาอู (Binnya U พ.ศ. 1896 - 1928) เพราะถูกโจมตีจากฝายไทย
ชวงปลายราชวงศพุกาม ในสมัยพระเจาอลังคะเจสู ปกครองอยูเมืองพุกามมีอํานาจ
ศักดานุภาพมาก ยกทัพมาถึงเมืองสะเทิม เมืองสะเทิมสูไมไดจึงจับมอญไปเปนเชลย และ
ในชวงนี้ของที่พระเจาอลังคะเจสูไดพบชัยภูมิเหมาะที่จักสรางเมืองใหม นั่นคือ ปาบริเวณเมาะ
ตะมะ จึงไดสรางเมืองเมาะตะมะขึ้น แลวใหอะลิมามังเปนเจาเมืองปกครองอยู ครั้งพระเจา
อลังคะเจสูสวรรณคตแลว พระราชโอรสของพระเจาอลังคะเจสูทรงพระนามวา อะรัตตะเก็ด
ไดครองราชที่เมืองพุกาม ทรงพระนามวา พระเจาฝรั่งนันทะชัย พระเจาฝรั่งนันทะชัยจึงรับสั่ง
ใหอะลิมามังซึ่งเปนเจาเมืองเมาะตะมะใหขึ้นมาเฝา อะลิมามังขัดขืนไมยอมมา จึงรับสั่งใหแม
ทัพชื่อวา สีหะสูระ ระดมพลชางมาเปนจํานวนมากมาตีเมืองเมาะตะมะ พวกชาวเมืองเมาะตะ
มะสูไมไหวแตกพายไป อะลิมามังจึงรวบรวมกําลังพล มีชางมาและทหารหนีทัพไปอยูที่เมือง
ลําพูน เพราะขณะนั้นเมืองลําพูนเปนของไทย ทัพพมาจึงไมกลาบุกเขามา แมทัพพมาชื่อวา
สีหะสูระ จึงมีหนังสือไปกราบทูลพระเจากรุงพุกามใหทราบวา อะลิมามังหนีไปอยูเมืองลําพูน
แลว พระเจาฝรั่งนันทะชัยจึงรีบสั่งให ตะราพะญา เปนเจาเมืองปกครองเมืองเมาะตะมะ
เมืองตะราพะญาปกครองเมืองเมาะตะมะประมาณ 3 ป สีหะสูระซึ่งเปนแมทัพของพมาก็ยกทัพ
กลับไปเมืองพุกาม
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ใน จ.ศ. 635 อะลิมามังซึ่งอยูที่เมืองลําพูนนั้น อะลิมามังกราบบังคมทูลใหพระเจา
เชียงใหมใหรวบรวมขอกําลังจากพระเจากรุงเชียงใหม พระเจากรุงเชียงใหมยินดีสนับสนุนอะ
ลิมามังจึงนําทัพมายึดเมาะตะมะ ซึ่งตะราพะญาปกครองไวได ชาวเมืองเมาะตะมะเห็นกองทัพ
ไทยเชียงใหมมีกําลังอานุภาพมากจึงหนีออกจากเมือง สําหรับตะราพะญาเมืองเมาะตะมะถูก
ไทยจับได และถูกฆาตายที่ในเมืองนั้น สถานที่นั้นทางมอญจึงเรียกวา เปยะเติบตะราเปยะเญีย
ทางไทยวา คายตะราพะญาเมืองไทยตีเมืองเชียงใหมชนะเมืองเมาะตะมะแลวจึงมอบเมืองเมาะ
ตะมะใหอะลิมามังปกครองเมืองเมาะตะมะตามเดิม กองทัพไทยเชียงใหมก็ยกทัพกลับเชียงใหม
โดยปลอดภัย ภายหลังตอมาเมืองเมาะตะมะนี้ถูกมะกะโท (พระเจาฟารั่ว) ยึดไดจากอะลิมามัง
และไดสถาปนาราชวงศชาน-ตะเลงขึ้น โดยมีเมืองเมาะตะมะเปนเมืองหลวงของอาณาจักรมอญ
ใน พ.ศ. 1830 มะกะโทเสวยราชในเมืองเมาะตะมะ ทรงพระนามวา “พระเจาฟารั่ว”13
ราชวงศชาน-ตะเลง มีกษัตริยปกครองอาณาจักรอยูทั้งสิ้น 17 คน ดังนี้
1. พระเจาฟารั่วครองราชใน พ.ศ. 1830 - 1849พระเจาฟารั่วครองราชได 19 ป
2. ขุนลอ (นองชายฟารั่ว) ครองราช พ.ศ.1849 – 1953อยูในราชสมบัติได 4 ป
3. สอโอ (หลานชายฟารั่ว) ครองราช พ.ศ. 1853 – 1867 เสวยราชได 14 ป
4. สอสิน (นองชายฟารั่ว) ครองราช พ.ศ. 1867 – 1874 เสวยราชได 7 ป
5. สออี (หลายชายของสอสิน) ผูชิงราชบัลลังก พ.ศ.1874
6. พญาอีลอ (บุตรขุนลอ) พ.ศ.1874 (ผูอางสิทธิราชบัลลังกหลายคน) บุตรพญา
อีลอ คือ พญาอูเปนกษัตริยมอญใน พ.ศ.1896
7. พญาอูครองราชที่เมืองเมาะตะมะใน พ.ศ. 1896 – 1928 เสวยราชได 32 ป พอ
พญาอูครองราชได 15 ป ใน พ.ศ. 1911 จึงยายราชธานีจากเมืองเมาะตะมะไปสรางเมืองหง
สาวดีใหม มีราชโอรสชื่อวา พระยานอย ภายหลังครองราชทรงพระนามวา พระเจาราชาธิราช
8. พระเจาราชาธิราช ครองราช พ.ศ. 1928 – 1966 เสวยราชได 38 ป
9. พญาธรรมราชา ครองราช พ.ศ. 1966 – 1969 เสวยราชได 3 ป
10. พญาราน ครองราช พ.ศ. 1969 – 1988 เสวยราชได 20 ป
11. พระนางเซงสอยูหรือพญาทาว อภิเษกสมรสดวยเจามอญ พญาวารกับพระ
ราชธิดา ครองราช พ.ศ. 1989 – 1993 เสวยราชได 4 ป

13

พระมหาชวง อูเจริญ, ผูแปล, พงศาวดารชนชาติมอญ, 80 - 81.
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12. พระนางเซงสอยู หรือพญาทาวเปนพระราชินีนาถพ.ศ.1996 – 2015ได 10ป
13. พญาคัน ครองราช พ.ศ. 1993 – 1996 ครองราช 3 ป
14. เลขมุนตอ ครองราช พ.ศ. 1996
15. พระเจาธรรมเจดีย ไดรับเลือกตั้ง พ.ศ. 2015 – 2035 ครองราชได 20 ป
อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของพระนางเซงสอยู
16. พญาราน ครองราช พ.ศ. 2035 – 2069 ครองราชได 35 ป
17. ตากายุทป ครองราช พ.ศ. 2069 – 2082 ครองราชได 13 ป
หลังจากที่ชาวมอญสามารถตั้งราชวงศไดแลว มอญกลับตกอยูในสมัยของการแยง
ชิงราชสมบัติเปนเวลาหลายป ทําใหประเทศขางเคียงทั้งไทยและไทยใหญถือโอกาสเขาทําการ
แทรกแซง แตมอญก็ยังโชคดีที่มีกษัตริยที่เขมแข็งอยางพญาอู จึงยังคงรักษาอาณาจักรไวได
อาณาจักรมอญในพมาตอนลางทั้งหมดสามารถรวมเปนอาณาจักรเดียวกันไดเปนครั้งแรกในสมัย
ของพระเจาราชาธิราช (Razadarit พ.ศ. 1928 – 1966) นอกจากจะทรงจัดการเกี่ยวกับการ
ปกครองโดยการแบงการปกครองมณฑลออกเปน 32
เมืองแลว ยังทรงพยายามปองกัน
อาณาจักรมอญจากการรุกรานของพมาและไทยใหญ ตลอดรัชกาลของพระองคมีแตเรื่องราวของ
การทํ า สงคราม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การขั บ เคี่ ย วกั บ พม า ในสมั ย ของพระเจ า ฝรั่ ง มั ง ฆ อ ง
(Minhkanung พ.ศ. 1944 – 1965) ซึ่งพยายามที่จะเอาชนะมอญใหได แตพระเจาราชาธิราช
ทรงใชนโยบายยุยงใหอังวะกับรัฐตาง ๆ ในไทยใหญแตกกัน เปนการขยายขอบเขตของสงคราม
ใหกวางขวางออกไปจึงสามารถปองกันอาณาจักรมอญไวได
ยุคทองของอาณาจักรมอญอยูระหวาง พ.ศ.1966 – 2082 โดยมีกษัตริยปกครอง
รวม 8 องค ที่สําคัญคือ พญาวารุ (Binnyawaru พ.ศ. 1989 – 1993) พระนางชินซอบู
(Shinsawbu พ.ศ. 1996 – 2015) และพระเจาธรรมเจดีย (Dammazedi พ.ศ. 2015 – 2035)
เนื่องจากในระยะนั้นพมาตกอยูในภาวะยุงเหยิงเกิดการจลาจลเพราะทําการสูรับกันเอง จึงมิได
มารบกวนมอญอีกเลย เปดโอกาสใหมอญไดทําการทะนุบํารุงประเทศอยางเต็มที่ ทั้งความ
เจริญภายในและการติดตอกับตางประเทศ เมืองทาที่สําคัญของมอญไดแก สิเรียม (Syriam)
พะสิม (Bassein) เมาะตะมะ (Martaban) และหงสาวดี (Pegu) โดยทําการคาขายกับ
อินเดีย มะละกา และหมูเกาะมาเลย
หงสาวดี น อกจากจะเป น ทั้ ง เมื อ งหลวงและเมื อ งท า ที่ สํ า คั ญ แล ว ยั ง กลายเป น
ศูนยกลางการคาและสถานที่ทองเที่ยวสําหรับพอคาชาวตางชาติ ซึ่งตางก็ประทับใจในความ
งดงามและความเจริญรุงเรืองจนเปนที่กลาวขวัญถึงอยางชื่นชม ดังจะเห็นไดจากบันทึกของ ลู
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โดวิโก ดี วารติมา (Ludovico di Varthema) พอคาชาวอิตาเลียน ซึ่งเขามาใน พ.ศ. 2048
ไดเขียนเกี่ยวกับหงสาวดีวา เปนเมืองใหญอยูใกลทะเล มีเรือเขาออกมาก บานเรือนและ
พระราชวังกอสรางดวยหินกับปูน (stone with lime) เปนประเทศที่มีปาไมและชางจํานวนมาก
พระราชาทรงเครื่องประดับที่ทําดวยทับทิมจํานวนมากและคามหาศาล สินคาออกซึ่งนําความมั่ง
คั่งมาสูประเทศไดแก ครั่ง ไมจันทน ฝาย ไหม และทับทิม
การเปดเสนทางเดินเรือจากยุโรปมายังตะวันออกโดยชาวโปรตุเกสใน พ.ศ. 2041
ทําใหชาวยุโรปพากันเดินทางมายังประเทศตาง ๆ ในภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น ใน พ.ศ. 2054
หลังจากที่โปรตุเกสยึดมะละกาไดแลว อัลฟองโซ เดอ อัลบูเกิรก (Alfonso de Albuquerque)
ไดสงคนเขาไปสืบสภาพความเปนไปในตะนาวศรี เมาะตะมะ และหงสาวดี และใน พ.ศ.
2062 เขาไดสง แอนโทนี่ คอรเรีย (Anthony Correa) เขามาทําสัญญาทางการคาในนาม
ของโปรตุเกสกับเจาเมืองเมาะตะมะ ตามสัญญานั้นมอญอนุญาตใหพอคาชาวโปรตุเกสเขามา
ทําการคาไดที่เมืองเมาะตะมะและหงสาวดี พรอมกันนั้นโปรตุเกสก็ไดตั้งศูนยการคาขึ้นที่เมาะ
ตะมะดวย
การคาของมอญในระยะนี้สวนใหญจึงเปนการคาทางทะเลกับชาวตางประเทศทั้งใน
เอเชียและยุโรป ซึ่งนําความมั่งคั่งมาสูหงสาวดี เมาะตะมะ และตะนาวศรี อยางมาก สวน
การคาภายในภูมิภาคมีนอย เพราะสถานการณในพมาตอนเหนือไมสงบ
สวนความเจริญทางดานศาสนานั้น ปรากฏวาพระเจาแผนดินที่ปกครองหงสาวดีใน
ยุคนี้ลวนแตใฝพระทัยในการศาสนา โดยเฉพาะพระนางชินซอบูและพระเจาธรรมเจดียไดทํานุ
บํารุงพุทธศาสนาใหรุงเรือง บริจาคทรัพยสิ่งของมีคาและเครื่องประดับเพื่อใชในการบูรณะและ
ตกแตงเจดียชะเวดากอง จนกระทั่งมีลักษณะดังปรากฏในปจจุบัน นับเปนพุทธสถานที่สําคัญ
และมีชื่อเสียงที่สุดในพมา และพระนางชินซอบูยังไดบริจาคทาสเชลยชายหญิงจํานวน 500 คน
ใหเปนขาวัด สวนพระเจาธรรมเจดียนั้นก็ไดทําการชําระสมณวงศ นอกจากจะสงสมณทูตไป
พุทธคยาในเบงกอลเพื่อจําลองแบบวัดมาใชสรางในหงสาวดีแลว ยังไดสงทูตไปลังกา ซึ่งสงผล
ใหเกิดการปฏิรูปศาสนาทั้งในดานพิธีกรรมและวินัยสงฆ โดยมีศูนยกลางอยูที่พัทธสีมากัลยาณี
(Kalyanithein) ใกลเมืองหงสาวดี ซึ่งไดใชเปนสถานที่สําหรับบวชพระดวย และพระเจาธรรม
เจดียยังไดเชิญชวนพระสงฆจากประเทศใกลเคียงใหเขามาทําการบวชอีกครั้งหนึ่งที่สีมากัลยาณี
ทําใหพิธีกรรมการบวชในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมาตรฐานเปนแบบเดียวกัน เรื่องราวเกี่ยวกับ
การปฏิรูปดังกลาว พระเจาธรรมเจดียไดสั่งใหจารึกลงบนแทงหิน 10 แทง เรียกวา จารึก
กัลยาณี
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ในดานการปกครอง กษัตริยในชวงนี้ที่สําคัญคือ พระยาวารุ ผูมีชื่อเสียงในความ
เที่ยงธรรมในการปกครองและลงโทษผูกระทําผิดอยางเด็ดขาดทําใหบานเมืองอยูในความสงบ
อาชญากรลดนอยลงเพราะเข็ดขยาดในความเฉียบขาดของพระองค และพระเจาธรรมเจดียผูได
ชื่อวาเปนนักปกครองที่ดีเยี่ยม ผลงานของพระองคในดานนี้ไดแกการรวบรวมหลักระเบียบการ
ปกครองของพระองคเรียกวา ธรรมเจดียเพียตธง (Dammazedi pyatton และการแปลตํารา
กฎหมายของพระเจาฟารั่ว หรือ วกะรุธรรมธาตุ (Wagaru dhammathat) ออกเปนภาษา
พมา
ความเจริญของมอญในยุคนี้สิ้นสุดลงพรอม ๆ กับราชวงศชาน-ตะเลง เพราะถูกพมา
แหงราชวงศตองอูรุกรานและถูกรวมเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรพมาอีกครั้งหนึ่งใน พ.ศ. 2082
เมืองหงสาวดี ในพงศาวดารชนชาติมอญ14กลาววา เมืองหงสาวดีสรางเมื่อวัน
จันทร แรม 1 ค่ํา เดือน 3 พ.ศ. 1116 สรางโดยพระเจาสุมะละกับวิมละกุมน ทิศ
ตะวันออกจรดเมืองสะเทิม ทิศตะวันตกจรดเมืองยางกุง ทิศใตจรดมหาสมุทรอินเดีย และทิศ
เหนือจรดเมืองอังวะของพมา
เมื่อจุลศักราช 522 ป ตรงกับวันพุธ เดือน 5 แรม 9 ค่ํา สมเด็จพระโคดม
สัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูแลว 8 พรรษา ทานไดเสด็จไปจนถึงภูเขาสุทัศนมรังสิต ซึ่งปจจุบัน
เปนที่ตั้งของเมืองหงสาวดี แตครั้งนั้นบริเวณนี้ยังเปนทะเลอยู พอถึงเวลาหนาแลงน้ําจะแหงงวด
ลงไปผุดขึ้นสูงประมาณ 23 วา เมื่อมองไกล ๆ จะเหมือนกับพระเจดีย ดวยเหตุนี้มอญจึง
เรียกวา “สุทัศนบรรพต” ตอมาภายหลังไดเรียกวา “เขาสุทัศนมรังสิตผุดขึ้นมา” เนื่องจากไดมี
ไมรกฟางอกขึ้นมาบนยอดเขา ครั้นนานมาไดเปลี่ยนคําวา “ผุดขึ้นมา” วา “มุตาว” จนถึงทุก
วันนี้
เมื่อสมเด็จพระพุทธเจาเสด็จมาถึงที่ตั้งเมืองหงสาวดี พระองคไดทรงทอดพระพักตร
ไปทางทิศตะวันออก ก็ไดทรงทอดพระเนตรเห็นหงสทองสองตัวเลนน้ําอยู พระองคจึงทรง
ทํานายวา อีกภายหนาที่หงสทองสองตัวเลนน้ํานั้นจะเปนมหานคร และจะเปนที่ตั้งพระธาตุ
สถูปเจดีย พระศรีมหาโพธิ์ พรอมกับพระศาสนาคําสั่งสอนจะรุงเรือง
ครั้นสมเด็จพระพุทธเจานิพพานลวงไปได 1,000 ป หาดทรายที่เขาสุทัศนมรังสิต
ไดตื้นขึ้นประมาณ 13 วา ขางทิศใตเมื่อน้ําเปยมฝง แลวจึงได 3 วา เมื่อเภตราใหญแลนขาม
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พระมหาชวง อูเจริญ, ผูแปล, พงศาวดารชนชาติมอญ, 71 - 77.
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มาจากเมืองพิทยานครเพื่อจะไปคาขาย ณ เมืองสุวรรณภูมิ ไดแลนมาถึง ณ ที่ตั้งเมืองหงสาว
ดี และพวกแขกเรือเภตราไดเห็นหงสทองสองตัวไดลงเลนน้ําอยูบนหาดทราย ก็พากันสงสัยกัน
ครั้นเมื่อกลับไปถึงเมื องพิทยานคร แขกนายเรือไดขึ้นไปกราบทูลพระเจาปณฑุ ราชา เมื่อ
พระองคไดทราบถึงความมหัสจรรยก็ไดตรัสถามอาจารยชื่อ อาทิตยภารทวาชะ ซึ่งเปนผูรูไตร
เพท และอาจารยอาทิตยภารทวาชะไดเลาวถึงเรื่องพื้นที่แหงนั้นวา พระพุทธเจาไดทํานายไววา
จะเปนพระนครขึ้น เมื่อพระเจาปณฑุราชทรงทราบแลวไดใหคนเอาเสาศิลายาว 7 ศอก ใหญ
5 กํา ใหจารึกอักษรศักราชปเดือนวันคืนขึ้นแรมไปเปนอาณาเขตไว และไดใหอาจารยอาทิตย
ภารทวาชะคุมพวกแขก 500 คน ลงเภตราขามมาถึงที่ตั้งเมืองหงสาวดี ขณะนั้นเปนเวลาน้ํา
ขึ้นจึงไดทอดสมออยูทางทิศใตของภูเขาสุทัศนมรังสิต ซึ่งมอญเรียกวา “ภูเขาซอยกะบัง” ตรง
กับไทยวาเปนที่รั้งเรือทะเล อาจารยอาทิตยภารทวาชะไดลงเรือไปดูที่ชัยภูมิ ซึ่งพอจะเปนที่ตั้ง
เมืองได จึงไดเห็นหาดทรายที่หงสทองคูนั้น เห็นสมควรที่จะตั้งราชธานีได จึงไดใหปกเสาศิลา
ลงไวที่นั้น ครั้นเวลาลวงไปถึง 160 ป หาดที่หงสทองทั้งคูเคยจับอยูนั้นไดตื้นขึ้นเปนแผนดิน
พระราชกุมารองคหนึ่งชื่อ ปณฑุราช ซึ่งเปนบุตรของพระเจาสาติราชา ซึ่งในเมืองพิทยานคร
นั้น พระเจาปณฑุราชาลวงไปแลว ก็ไดมีพระเจาสาติราชา และพระปณฑุราชครองราช ซึ่ง
เปนบุตรพระสาติราชา และเปนเหลนของพระเจาปณฑุราชาผูเปนปูไดทราบวาเสาศิลาของปูได
ปกไวที่นั้น จึงไดใหอํามาตยชื่อ สจาตทุโลคุมพวกแขก 70 คน ขามไปรักษาที่ตั้งเมืองหงสาว
ดี สจาตทุโลไดรักษาถึง 56 ป แผนดินนี้ไดตอนขั้นบางแหงเปนไรนา และเปนปาหนามรกชัฎ
ครั้นในเมืองอรินทรบุรี คือเมืองพุกาม ไดมีพระเจาโกวะธรรมครองราชสมบัติใน
เมืองสุธรรมวดี คือเมืองสะเทิม และพระเจาอรินทมราชไดครองฝายดานทิศปาเมาะตะมะมี
เมืองชื่อ ธัมวดี คือเมืองยางกุง มีพระเจาแผนดิน 7 องค องคที่ 7 มีพระนามวา พระเจา
เสนะคงคา และในภูเขาแครงนาคคือ ภูเขาหงอนนาค ไดมีฤาษีชื่อโสมดาบสอาศัยอยูบนภูเขา
บนภูเขานี้ยังมีนางนาคแปลงเพศเปนนางกุมารีขึ้นมาเที่ยวอยูบนภูเขาแครงนาค พรอมทั้งมีเพท
ยาธรองคหนึ่ง ซึ่งเปนบุตรพระเจากลิงคราษฐ มาเที่ยวภูเขา ครั้นเห็นนางนาคกุมารีรูปงามจึง
เกิดความรักใครกันขึ้น จนนางนาคไดตั้งครรภคลอดลูกออกมา 1 ฟอง เมื่อเพทยาธรไดเห็น
ฟองนาคจึงรูวานางนาคกุมารีเปนชาตินาค จึงคิดหลบหนีไป และนางนาคกุมารีไดทิ้งฟองนาค
ไวที่บนเขา แลวนางก็กลับลงไปเมืองนาค วันหนึ่งพระโสมดาบสไดออกหาผลไมไดพบฟอง
นาคจึงไดเก็บมารักษาไว จนไดกําหนด 10 เดือน ฟองนาคไดแตกออกเปนกุมารี พระโสม
ดาบสไดเลี้ยงไวจนถึงวัยประถมวัย ไดมีนายพรานชาวเมืองรัมวดีไดเห็นหนานางกุมารีสวยงาม
ประหลาด จึงไดไปกราบทูลพระเจาเสนะคงคา เมื่อพระเจาเสนะคงคาไดสั่งอํามาตยคนหนึ่ง
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ออกไปขอตอพระโสมดาบส เมื่อไดมาแลวทรงแตงตั้งใหเปนพระอัครมเหสี ทรงพระนามวา
“พระวิมลราชเทวี” และมีพระโอรส 2 องค คือ พระสมลกุมาร และพระวิมลกุมาร เมื่อทั้ง
2 องคโตขึ้น พระนางวิมลาราชเทวีมีจิตกําเริบดวยโทสะกลา เมื่อโกรธเคืองทาส ทาสี หรือ
สนมผูใด ผูนั้นจะตายดวยกําลังพิษนาค ดวยเหตุนี้ทราบถึงพระเจาเสนะคงคา เมื่อพระองค
ทรงทราบทรงสั่งถามเสนามาตยราชปุโรหิตวาจะทําอยางไร ปุโรหิตผูนั้นไดทรงกราบทูลตอพระ
เจาเสนะคงคาวาจะตองประกอบยาใหพระอัครมเหสีประพรมผัดตางแปง ถาอัครมเหสีเปนชาติ
นาคจริง เมื่อถูกยาก็จะเกิดโรคซูบผอมและอิดโรยจนถึงแกกรรม ครั้นภายหลังคนทั้งหลายรูวา
อัครมเหสีเปนชาตินาคจริง จึงไมยอมใหพระราชกุมารทั้ง 2 อยูในเมือง และอํามาตยไดนําพระ
ราชกุมารทั้ง 2 มาสงใหพระโสมดาบสผูเปนพระอัยยิกา ภายหลังพระราชกุมารทั้ง 2 ไดไป
ถวายตัวทําราชการอยูในเมืองสุธรรมวดี ซึ่งมีพระเจาอรินทมราชครองราชอยู พระราชกุมารทั้ง
สองทรงมีความฉลาดและความสามารถจนไดเปนคนสนิทของพระเจาอรินทมราช ๆ ทรงใชใหเขา
ออก ณ ภายในจนทําใหพระสมลกุมาร เกิดรักใครกับนางภัทราราชกุมารี ซึ่งเปนธิดาของ
พระเจาอรินทมราช ภายหลังพระเจาอรินทมราชทราบทรงพระพิโรธ สั่งใหจับพระกุมารทั้ง 2
ไปประหารชีวิต แตเผอิญพระราชกุมารทั้ง 2 รูตัวกอนจึงหลบหนีไปหาพระโสมฤาษีพรอมกับ
เลาเรื่องใหฟง พระโสมฤาษีจึงสั่งสอนหลานทั้ง 2 แลวไดใหพระกุมารทั้งสองเดินทางไปประเทศ
หงสาวดี ซึ่งจะเปนนครใหญในขางหนา ซึ่งขณะนี้ดอนขึ้นเปนแผนดินแลว และยังไมมีใครเปน
เจาของ เมื่อกุมารทั้ง 2 ฟงแลวไดออกเดินทางไปพรอมกับไปเกลี้ยกลอมคนได 170 คน ได
ขามแพไปในเดือน 12 โดยออกจากภูเขาแครงนาคทางทิศตะวันตกมาจอดแพอยูริมภูเขาซอย
กะบังของประเทศหงสาวดี เมื่อพระกุมารทั้ง 2 มาอยูที่เมืองนี้ คนตางพากันมาอยูดวยเปน
จํานวนประมาณพันเศษ พระกุมารทั้ง 2 จึงคิดจะสรางเมืองเปนที่อยูอาศัย ขณะนัน้ สมเด็จอัมริ
นทราธิราช ไดทรงทราบถึงเรื่องพระกุมารทั้ง 2 จะสรางเมือง ก็ทรงนึกถึงคําที่พระพุทธเจาได
ทํานายไว จึงแปลงเพศเปนพราหมณนครวัฒกี ถือเชือกประดับพลอยเทาเม็ดมะยมเปนสาย
บรรทัดวัดที่ที่จะสรางเมือง และทรงถามพระกุมารทั้ง 2 วาจะทําอะไรกัน พระกุมารทั้ง 2 ได
บอกนายนครวัฒกีวาจะสรางเมืองเปนที่อยูอาศัย นายวัฒกีไดบอกกุมารทั้ง 2 วาไมตองวิตกจะ
ชวย เมื่อกุมารทั้ง 2 ไดยินแลวก็ดีใจ พระอินทรนครวัฒกีไดยืนอยูทางทิศพายัพไดมองไปทาง
ทิศตะวันออกที่หงสทองจับอยู เห็นเปนที่สมควรตั้งเมือง แตที่นั้น สจาตทุโลกับพวกแขกไปตั้ง
รักษาอยู พวกนี้เห็นนายนครวัฒกีมาจัดแจงจะสรางเมือง จึงหามวาที่ตําบลนี่เปนของพวกเขา
ซึ่งพระเจาปฒฑุราเชนทรผูครองเมืองพิทยานครรับตรัสใหเรามารักษาไว ทานจะมาสรางเมือง
ไมได นายนครวัฒกีจึงตอบวาประเทศนี้เราไดจองไวกอนวาจะสรางเมือง ทานวาเปนของทาน
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ถาเปนของทานจริงมีอะไรเปนหลักฐาน พวกสจาตทุโสตอบวา แตกอนประเทศนีเ้ ปนทะเลลึกได
13 วา พระเจาปณฑุราเชนทรไดเอาศิลามาทิ้งไวยาว 7 ศอกใหญ 5 กํา ไดจารึกอักษร
ศักราช ป เดือน วันคืนขึ้นแรมไวเปนหลักฐาน นายนครวัฒกีจึงตอบวา ทานไดจารึกไว
ภายหลังเรา เราไดทําเมื่อน้ําทะเลลึกได 23 วา เราไดเอาเสาทองคําทอนหนึ่งยาว 7 ศอก
ใหญ 7 กํา ไดจารึกอักษรมาทิ้งไวเปนหลักฐาน ดังนั้นประเทศนี้จึงเปนของเรากอน สจาตทุโส
จึงวาถาจริงพรุงนี้เอาหลักฐานของทานมาใหเราเห็น ถาเปนจริงจะไมโตเถียงตอไป ในเวลา
วา พอ
กลางคืนวันนั้นสมเด็จจอมอรินทราธิราชไดนิมิตเสาทองคําไวลึกกวาพวกแขก 10
วันรุงขึ้นทั้ง 2 ฝายไดมาขุด โดยขุดลงไปลึก 13 วา ใหพวกแขกขุดไดพบศิลา และลึกอีก 10
วาตอไปไดใหพวกมอญขุดพบศิลาอีก เมื่อเปนจริงแลวพวกแขกจึงเปนผูแพไป สถานที่ที่ขุดกันนี้
เปนกลางเมืองเรียกวา อินทจักรเมือง ภายหลังไดสรางสถูปลงไวจึงเรียกวา กยัดเดิง คือ
พระเจดียเห็นหลัก และเมื่อแขกแพ พวกมอญไดขับไลพวกแขกออกจากเมือง สถานที่ ๆ แขก
ถอยแพเรียกวา ปารางอาเลียจะ แปลวาประตูที่ถอยแพไป พอถึงตําบลแหงหนึ่งเสาศิลาของ
พวกแขกไดตกลงน้ํา มอญเรียกวา เติงตะโมะ แปลวา หลักศิลา เมื่อพวกสจาตทุโสลองแพ
มาถึงอีกตําบลหนึ่งไดปรึกษากันถึงเรื่องเสาศิลาตกน้ํา ถาจะกลับไปยังเมืองก็คงจะมีราชทัณฑแน
และถาพระเจาปณฑุราชา ไดทราบเรื่องการทรงแคนพระทัย จะตองยกทัพมาตีเมืองหงสาวดี
เมื่อคิดเรียบรอยก็ใหพักอยู ณ ที่นั่น สถานที่นี้มอญเรียกวา ตายคะจา แปลวาโรงแขก ฝาย
พระอินทรไดใหพวกมอญเอาเสาทองคําไปฝงทางทิศใต หลังจากนั้นพวกมอญไดสรางพระสถูป
บรรจุพระเกศาธาตุ เรียกวา พระเจดียไดชนะ และพระอินทรไดเริ่มสรางเมือง เริ่มทําที่ ๆ เอา
เสาทองคําขึ้นมาใหเปนอินทจักรกลางเมืองและไดทรงจับปลายเชือกขึงไวที่ทิศพายัพแลวจับปลาย
ไปเรื่อย ๆ แตเมื่อถึงทิศพายัพหันไมทันถึงหลัก เชือกพลอยไดขาดลง พระอินทรจึงหยุดอยูแค
นั้น มอญเรียกที่นี้วา พลอยฮะลุด แปลวาพลอยขาด ตั้งแตนั้นมาเดชอานุภาพผลกุศลของ
พระกุมารทั้ง 2 ไดสรางกําแพงคายคูประตูหอรบ ทั้งพระราชวังประสาททองเรือนยอด เสร็จ
ตามพระพุทธทํานายแลวจึงตั้งชื่อเมืองวา “เมืองหงสาวดี” และไดราชาภิเษกสมลราชกุมารผูพี่
ดวยเครื่องราชกุจกัณฑทั้ง 5 คือ พระมหามกุฎ พระขรรคแกว ฉลองพระบาท ฉลองพระองค
เศวตฉัตรเปนเอกราชไดครองศิริราชสมบัติในเมืองหงสาวดี เมื่อศักราชในตติยปริจเฉทได 514
เดือน 3 แรม 1 ค่ํา วันจันทร มฤคศิรฤกษ สมเด็จจอมอรินทราธิราชเสด็จลงมาสรางเมือง
หงสาวดี ขณะนั้นพระพุทธเจาทรงดับขันธปรินิพพานไปแลว 1116
พรรษา กษัตริยซึ่งได
ครองราชสมบัติในหงสาวดี 17 องค รวมเวลา 150 ป กษัตริยแรกคือ สมลกุมาร พระนาม
วา พระเจาสักรทัตที่ 1 ตอมาวิมลกุมารเปน ทรงพระนามวา สักรทัตที่ 2 จนกระทั่งถึงองค
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ที่ 17 คือ พระเจาดิศราชาไดกับทางภัทรเทวี กษัตริยที่ทรงทะนุบํารุงพระพุทธศาสนามากที่สุด
คือองคที่ 16 คือ พระเจาบุณฑริกราช แตกลับตรงกันขามกับองคที่ 17 คือ ถือมิจฉาทิฏฐิไป
เลื่อมใสลัทธิเดียรถีย ไมนับถือพระรัตนตรัย นับถือแตเทพารักษ และตรัสใหนําพระพุทธรูปใน
พระอุโบสถตาง ๆ ไปทิ้งในแมน้ํา ขณะนั้นมีนางกุมารีคนหนึ่งเปนธิดาของเศรษฐีชอื่ นางภัทรา มี
จิตศรัทธาเลื่อมใสนในพระธรรมเทศนามาตั้งแตอายุ 10 ป เปนคนมีความกตัญูรูคุณบิดา
มารดาครูอาจารย รูคุณพระรัตนตรัย ตั้งอยูในพระไตรสรณคมน และรักษาศีลบําเพ็ญทานเปน
ประจํา วันหนึ่งนางไดไปอาบน้ําในแมน้ํากับนางทาส ไดคลําพบพระพุทธรูปจึงยกขึ้นเห็นเปน
องคพระพุทธรูปปดทองสวยงาม จึงถามนางทาสี นางทาสีไดบอกนางวา พระเจาแผนดินทรง
สั่งใหเก็บพระพุทธรูปมาทิ้งน้ํา เพราะเชื่อคําอาจารยผูเปนมิจฉาทิฏฐิ ถาผูใดนับถือเคารพ
สักการบูชาพระพุทธรูป พระสถูป พระเจดีย และนับถือพระรัตนตรัยจะถูกฆา เมื่อนางไดฟง
ดังนั้นจึงไดชวนทาสีที่เปนบริวาร งมพระพุทธรูปที่จมอยูไดหลายองค พรอมกับชําระขัดสีใหหมด
มลทิน แลวนํามาตั้งไวในศาลาที่ตําบลที่นางไดพระมา มอญเรียกสถานที่นี้วา กยัดสะโปด
เตะห แปลวา คลําถูกพระ และที่ยกพระพุทธรูปขึ้นมาชําระลางขัดสีนั้น มอญเรียกวา บาง
กราว แปลวายกลาง เมื่อขาวนางรูถึงพระเจาดิศราชาก็ทรางพระพิโรธ จึงตรัสใหราชบุรุษไป
จับตัวนางมา เมื่อราชบุรุษมาจับกุมนาง นางยังชําระลางพระพุทธรูปยังไมเสร็จ นางจึงให
แหวนเพชรที่มีคาแกราชบุรุษเพื่อเปนการยืดเวลาใหนางทํากุศลใหเสร็จกอน จึงจะยอมไปตาม
รับสั่ง แตพระเจาดิศราชาคอยราชบุรุษไมเห็นกลับจึงใหราชบุรุษไปอีกพวกหนึ่ง ตอนนี้นางขัด
ไมไดก็ยอมมา เมื่อนางเขาเฝาพระเจาดิศราชาตรัสถามนางก็รับเปนสัตย ทําใหทรงพระพิโรธจึง
ใหฆานาง จึงตรัสสั่งใหพานางออกไปที่แจงใหเอาชางรายตกมันมาแทงเสีย ขณะนั้นนางไดตั้ง
สัตยาธิษฐานนมัสการเอาคุณพระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง พรอมกับแผเมตตาไปวา พุทธัง สรณัง
คัจฉามิ ดวยอํานาจคุณพระรัตนตรัย คุณเมตตา บันดาลใหชางรายกลัววิ่งหนีไป กรมชางจึง
นําความไปกราบทูล จึงตรัสสั่งใหพานางไปฝงลงในหลุมเพียงออกเบื้องบนใหปกคลุมดวยฟาง
ขาวเอาไฟจุดเผา ครั้นแลวนางก็แผเมตตาเหมือนหนแรกนางก็ไมเปนอะไร ราชบุรุษจึงนําเอา
ความไปกราบทูลอีก จึงรับสั่งใหพานางเขาเฝาตอหนาพระที่นั่ง พระดิศราชาไดตรัสกับนางวา
ถารูปพระของนางประเสริฐจริงตองทําใหลอยขึ้นไปในอากาศได นางจึงจะไดรอดชีวิต ถาเหาะ
ไมไดจะสับนางใหได 7 ทอน วาแลวก็ไดใหราชบุรุษพานางออกไป นางไดมาถึงศาลาที่ตั้ง
พระพุทธรูป นางไดนําดอกไมธูปเทียนจุดบูชา พรอมทั้งตั้งสัตยาธิษฐานวา ขาพเจาถือคุณพระ
รัตนตรัยยิ่งกวาสิ่งทั้งปวง ขอใหพระพุทธรูป 8 องคนี้ลอยขึ้นไปในอากาศใหถึงสํานักพระเจา
แผนดิน ครั้นจบคําอธิษฐาน พระพุทธรูป 8 องคก็ลอยขึ้นไปในอากาศ ที่ ๆ พระพุทธรูปลอย
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ขึ้นนี้ภายหลังไดสรางพระเจดียลงไว มอญเรียกวา ตีตะบอเติน แปลวาพระบินขึ้น พระเจดีย
นี้อยูทางทิศตะวันออกของวัดปะลองซอน และพระพุทธรูป 8 องค ก็ลอยไปทางอากาศเขาสู
พระราชวัง ลอยอยูตรงหนาพระที่นั่ง พระเจาดิศราชาเห็นประจักษแกคนทั้งปวง นางไดเห็น
ดังนั้นจึงรียเขาเฝาพระมหากษัตริยแลวกราบทูลวา พระองคไดเห็นแลวหรือ ตั้งแตพระพุทธเจา
นิพพานแลวยังมีรูปแทนพระองค ยังทําปาฏิหาริยปรากฏดังนี้ บัดนี้พระองคนับถืออาจารย
มิจฉาทิฏฐิวาประเสริฐกวาพระพุทธเจา เมื่อพระเจาดิศราชาไดฟงดังนั้นจึงสั่งใหอาจารยพวกนั้น
เหาะไปใหเหมือนพระพุทธรูปบาง แตอาจารยทั้งหลายเหาะไมได จึงทรงพระพิโรธใหไลอาจารย
ออกไป และเมื่อพระพุทธรูปทั้ง 8 สําแดงอานุภาพใหปรากฏเรียบรอยแลวก็ลอยออกไปทางทิศ
ตะวันตก ตอมาคนทั้งหลายไดสรางพระเจดียไวที่นั่นเรียกวา กยัดปอ แปลวาพระบิน และ
สถานที่ที่พระพุทธรูปทั้ง 8 ลอยประดิษฐาน มอญเรียกวาตะกอยัดซอ แปลวาพระลง เมื่อ
พระเจาดิศราชาไดเห็นคุณของนางประจักษดังนั้นจึงไดทรงแตงตั้งนางใหเปนพระอัครมเหสี ให
ชื่อวา สมเด็จพระภัทราราชเทวี ตั้งแตนั้นมาพระเจาดิศราชาก็รูคุณพระพุทธศาสนา และเก็บ
พระเกศาธาตุที่หักพังมากองไวในพระเจดียชื่อวา พระโวรต แปลวากองแกว ตอมาชือ่ พระเจดีย
เปลี่ยนแปลงไป มอญเรียกวา กยัดกลอมพะโว และวาพระรอยกอง และเปลี่ยนไปอีกวา
กยัดกลอมปอน แปลวาพระเจดียรอยออม ครั้นภายหลังพระเจาดิศราชาสวรรคตเมืองหงสาวดี
ก็สิ้นวงศกษัตริยมอญและรางเปนปาไปครั้งหนึ่ง
กษัตริยผูปกครองเมืองหงสาวดีตั้งแต พ.ศ. 1116 – 1266 รวม 17 องค มีดังนี้
1. สมละกุมารทรงพระนามวา พระเจาสักรทัด 1
2. วิมละกุมารเปนอนุชาของสมละทรงพระนามวา พระเจาสักรทัดที่สอง
3. พระเจาอะสะเปนพระโอรสพระเจาสมละทรงพระนามวาพระเจาสัตรูชินราช
4. พระเจาอรินทมะเปนพระโอรสพระเจาอะสะ
5. พระเจาปดิภัทรเปนพระโอรสพระเจาอรินทมะ
6. พระเจานาดินทราช
7. พระเจามิคาทีปะ
8. พระเจาคัชชะปยะราช
9. พระเจากรวิกธานี
10. พระเจามัณฑจันทราช
11. พระเจาสาตติราช
12. พระเจาอนุราชา
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13. พระเจามิคาทีปะนอย
14. พระเจาขัคคสามันต
15. พระเจาอุบลราช
16. พระเจาบุณฑริกราช
17. พระเจาดิศราช
ทั้งหมด 17 พระองคครองราชสมบัติในเมืองหงสาวดีของมอญได 150 ป
หมายเหตุ
พระเจาแผนดินองคที่ 1 – 16 ทรงนับถือพระพุทธศาสนา บํารุง
พระพุทธศาสนาเปนอยางดี แตองคสุดทายที่ 17 คือ พระเจาดิศราชาเปนมิจฉาทิฏฐิเลื่อมใส
ลัทธิเดียรถีย นับถือแตเทพารักษไมนับถือศาสนาพุทธฯ
นับตั้งแตสรางเมืองหงสาวดีใน พ.ศ.1116 ถึง พ.ศ.1266 ปกครองบานเมืองมาได
150 ป ตรงกับ พ.ศ.1266
หลังจากพระเจาดิศราชาสวรรคตแลวเมืองหงสาวดีก็รางไป
จากนั้นกลายเปนรัฐ หรือแควนของพุกาม เมืองหงสาวดีของมอญรางไป 563 ป จาก พ.ศ.
1266 ถึง พ.ศ.1829 รวมเปน 563 ป
พระมหาธาตุมุเตา มีตํานานกลาววา เมื่อครั้งพุทธกาลวันหนึ่งพระพุทธองค
เสด็จประทับอยู ณ เขามัตหุละ Mat Hula ใกลลําน้ํายุนซะไลน Yunzlein (เห็นจะเปนใน
เมืองมอญ) มีชายพี่นองสองคนชื่อ มหาศาล Mahathala คนหนึ่ง จุลศาล Sulathala คน
หนึ่ง เปนชาวเมืองชองดู Saungdu อยูใกลกับตําบลที่ตั้งเมืองหงสาวดีเมื่อภายหลังพากันไป
เฝาไดฟงธรรมเทศนาเกิดเลื่อมในถวายตัวเปนอุบาสกในพระพุทธศาสนา สมเด็จพระมหากรุณา
เจาจึงโปรดประทานพระเกศแกคนทั้งสองนั้นคนละเสน ดํารัสใหเอาไปประดิษฐานไว ณ เขาสุ
ทัศนะมยินศิลา Thudathana Myinthila Hill เทพดาชวยบันดาลใหคนทั้งสองคนพบเขานั้น
จึงกอพระสถูปขึ้นองคหนึ่งสูง 50 ศอก Cubit ฐานวัดโดยรอบ 250 ศอก แลวบรรจุพระเกศา
สองเสนไวในพระสถูปนั้น ตอมาเมื่อลวงพุทธกาลแลว พระเจาอโศกมหาราชก็ไดทรงปฏิสงั ขรณ
พระสถูปนั้นดวย
ครั้นเมื่อเจาสามลกับเจาวิมลตั้งเมืองหงสาวดีเมื่อ พ.ศ.1116 (ดังกลาวมาแลวในเรื่อง
ตํานานเมืองหงสาวดี) จึงสถาปนาพระมุเตาใหเปนมหาเจดียสถานสําหรับเมืองหงสาวดีตอมาร
แตในตํานานไมมีพรรณนาวาพระเจาแผนดินภายหลังองคไหนไดทรงปฏิสังขรณพระมุเตาอยางไร
อีกบาง มีแตในหนังสือราชาธิราชววาพระเจาธรรมเจดียใหกอเสริมพระมุเตาขึ้นไปจนสูงได 25 วา
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ภาพที่ 3 พระธาตุมุตาว เมืองหงสาวดี
ที่มา : Donald M. Stodtner, Ancient Pagoda : Buddhist Plain of Marit (Bangkok : River
Book, 2005), 256.
และมีในพงศาวดารเมืองพมาอีกแหงหนึ่งวาพระเจาปะดุงในราชวงศอลองพระซึ่งเสวยราชยใน
ระหวาง พ.ศ. 2325 จน พ.ศ. 2362 ไดทรงปฏิสังขรณเสริมพระมุเตาใหสูงขึ้นเปน 49 วา 1
ศอก 1 คืบ (324 ฟุต) ขยายฐานเปนดานละ 24 วา 1 ศอก 1 คืบ (160 ฟุต) จึง
สันนิษฐานวาพระมหาธาตุมุเตานี้คงเปนพระเจดียองคหนึ่ง ซึ่งมีมาแตกอนเกา ไมมีใครรูวาใคร
สรางไวแตเมื่อไร เห็นจะสถาปนาเปนพระมหาธาตุสําหรับเมืองหงสาวดีในสมัยพระยาอู (พระ
ชนกของพระเจาราชาธิราช) ตั้งเมืองหงสาวดีเปนราชธานีของรามัญประเทศแตราว พ.ศ. 1912
เปนตนมา
มีเรื่องราวกลาวถึงความนับถือพระมุเตาปรากฏในหนังสือราชาธิราชก็หลายแหง คง
นับถือกันวาเปนมหาเจดียที่ศักดิ์สิทธิ์มาตลอดเวลาเมืองหงสาวดีเปนราชธานี พระเจาหงสาวดี
องคหลัง ๆ ตอมา เชน พระเจาบุเรงนอง เปนตน ก็คงไดบูรณะปฏิสังขรณ แตหากไม
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ปรากฏในหนังสือตํานานที่แตงไว แมทุกวันนี้พวกมอญก็ยังนับถือพระมุเตายิ่งกวาพระเกศธาตุที่
เมืองรางกุง ไทยเราก็ดูเหมือนจะเปนเชนเดียวกัน เพราะไดฟงเรื่องพงศาวดารทางนั้นตามคํา
ของพวกมอญเป น พื้ น ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วดองเปน เชื้ อ มอญก็ มีม าก ถ า ว า ด ว ยรู ปสั ณ ฐานของพระ
มหาธาตุ มุ เ ตาเมื่ อ ยั ง ปกติ พิ จ ารณารู ป ฉายก็ เ ป น อย า งที่ ไ ทยเรี ย กว า “พระเจดี ย ม อญ”
เชนเดียวกันกับพระเกศธาตุนั่นเอง เปนแตทรวดทรงสวนสัดและลวดลายผิดกันบางแตพระมุเตา
ยอมกวาพระเกศธาตุ และยอดเนินที่สรางก็ต่ํากวาเนินพระเกศธาตุ ฉายที่เนินทําเปนลานสอง
ชั้น ชั้นลางสูงกวาพื้นดินราว 6 วา ชั้นบนสูงขึ้นไปอีก 3 วา ทําทางขึ้นเปนขั้นบันไดทั้ง 4
ดานเชนเดียวกันกับที่พระเกศธาตุ
เรื่องตํานานพระมุเตาเปรียบดูราวกับเขียนมาหมดเลมสมุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2573 ดวยในคืนวันนั้นเวลา 20 นาฬิกาเศษเกิดแผนดินไหวอยางแรง สะเทือนทั่วทั้ง
ประเทศพมาตลอดไปจนถึงเมืองไทย แตตรงเมืองหงสาวดีแผนดินไหวแรงกวาแหงอื่น บานเรือน
หักพักเกือบหมดทั้งเมือง คนหนีออกกลางแจงไมทันเรือนลมทับตายกวารอย ในครั้งนั้นเองทั้ง
องคพระมหาธาตุมุเตาและสิ่งอื่น ซึ่งสรางไวในบริเวณหักโคนทั้งวัด แมเวลาลวงมาได 6 ป
ความเสียหายยังปรากฏอยูจนบัดนี้ พอเขาบริเวณแลเห็นวัดก็อนาถใจตั้งแตขึ้นบันได ดวย
ศาลาหลังคาปราสาทซึ่งเคยมีติดตอกันตลอดทางขึ้นก็พังหมด ยังเห็นแตโคนเสารายอยูทั้งสอง
ขาง กรรมการเขามีแกใจทําฉนวนเสาไมมุงสังกะสีขึ้นไวแทน พอใหพวกสัปปุรุษไดอาศัยรมเงา
เมื่อขึ้นบันไดรานขายเครื่องสักการะก็ไดแตทําแครวางของขายอยูขางทางไมกี่ราน ขึ้นไปถึงลาน
พระมหาธาตุยิ่งอนาถใจหนักขึ้น พอแลเห็นองคพระมุเตาก็แทบจะพลั้งปากออกอุทานวา “แม
เจาโวย” เพราะเมื่อเห็นมาแตไกลสําคัญวาพังเพียงปากระฆังเหนือชั้นทักษิณ ที่จริงเปนเชนนั้น
แตทางดานตะวันตก ทางดานอื่นพังลงมาจนชั้นทักษิณ และเห็นเปนแตกองดินสูงใหญพังทวม
ถมออกไปจนพนลานพระมหาธาตุ
ที่ในลานรอบพระมุเตานั้น วิหาร 4 ทิศที่บูชากับทั้งเหลาวิหารนอยและศาลาราย
รอบขอบลานพระมหาธาตุของเดิมพังเกือบหมด ในเวลานี้มีของที่สรางขึ้นใหมบาง แตเปนของ
สรางชั่วคราวเปนพื้น เชน วิหารทิศก็ทําชั่วคราวพอใหมีรมสําหรับสัปปุรุษกราบไหวและถวาย
เครื่องสักการบูชา ศาลาสํานักงานของกรรมการและศาลารายที่สัปปุรุษพักก็ลวนสรางเปนอยาง
ชั่วคราวนั้น ที่กรรมการสรางเปนการถาวรมีคลังหลังหนึ่ง กอเปนตึกแนนหนาถาวร เพราะเมื่อ
พระมุเตาพังปรากฏเครื่องเพชรพลอยเงินทองของมหัคฆภัณฑอันเคยประดับ หรือบรรจุไวในองค
พระมุเตามากมายหลายอยางจําตองเก็บรวบรวมรักษาไวใหมั่นคง พวกกรรมการเขาเปดคลังนั้น
ใหฉันดูของมหัคฆภัณฑที่จัดไวเปนพวก ๆ ของจําพวกที่บรรจุไวในองคพระมุเตามีพระพุทธรูป
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ขนาดยอม ๆ เปนพื้น พระเจดียลังกาและผอบบรรจุพระบรมธาตุ (หรือบางทีจะเปนอัฐิธาตุผูอื่น
ๆ) ก็มีบาง สังเกตดูพระพุทธรูปมีทั้งของลังกา พมา มอญ ไทย แตพิเคราะหลักษณะไมมี
แบบเกาถึงสมัยพุกาม หรือสมัยสุโขทัย เปนแบบสมัยภายหลังมาทั้งนั้น สอใหเห็นวาคงมีการ
บูรณะพระมุเตาและบรรจุเพิ่มเติมหลายครั้ง ฉัตรยอดพระมุเตาใหญโตตามแบบฉัตรพมามอญ
มีระฆังใบโพธิ์หลอดวยเงินอยูมาก กรรมการเขาบอกวายังมีเพชรพลอยที่ประดับยอดฉัตรเขาเก็บ
ไวในกําปนเหล็กอีกหองหนึ่งตางหาก แตฉันเห็นไมจําเปนจะตองดูจึงมิไดขอใหเขาไขกําปน (ที่
จริงเปนเพราะถึงเวลากวาเที่ยงแลวอยากกลับอยูดวย) ฉันเคยสงสัยอยูตั้งแตเห็นหนังสือพิมพลง
ขาวเลาเรื่องยกฉัตรพระเกศธาตุไมชามานัก วามีผูศรัทธาถวายเพชรนิลจินดาใหประดับฉัตรนั้น
คิดไมเห็นวาจะประดับเพชรนิลจินดาที่ตรงไหนเพราะฉัตรใหญโตมาก
มอญในสมัยสมิงทอพุทธเกศ
ประมาณพ.ศ.2283 สมิงทอพุทธเกศผูนําขบถ
มอญไดรวบรวมชาวมอญที่เมืองสิเรียมและเมืองเมาะตะมะแข็งขอกับอํานาจพมา และก็ไดกําจัด
อํานาจพมาไดสําเร็จโดยมอญไดทําสงครามขึ้นเหนือไปจนถึงเมืองตองอู เมืองแปร จนถึงอูขาวอู
น้ําที่เจาแซและยึดอังวะไดในที่สุดเมื่อพ.ศ.2295
ทว า ชัย ชนะครั้ ง นี้ ก็ อยู ไ ด ไม น านนั ก เมื่ อมี พ ม า นามว า ”อลองพญา”ผู เ ป น หัว หน า
หมูบานเล็กๆแหงหนึ่งคือชเวโบซึ่งอยูทางตอนเหนือของอังวะ ไดรวบรวมผูคนชาวพมายึดอังวะคืน
จากพวกมอญและตั้งราชวงศใหมคือ ราชวงศคองบองในพ.ศ.2300 อันมีเมืองหลวงเริ่มตนอยูที่ช
เวโบ
ในยุคสมัยราชวงศคองบองนี้เมืองหลวงของพมายายไปมาหลายแหงตั้งแตชเวโบ
อมรปุระ อังวะและจบลงที่มัณฑเลย15อันเปนเมืองหลวงสุดทายแหงราชวงศพมากอนที่จะถูก
อังกฤษเขายึดครองไดสําเร็จในปพ.ศ.2428 ราชวงศนี้ประสพความสําเร็จอยางใหญหลวงในการ
รวมพมาใหเปนหนึ่งเดียวโดยการทําลายสภาพอาณาจักรเล็กอาณาจักรนอยเชนมอญ ยะไข ฉาน
ลงจนหมดสิ้น
มอญปจจุบันในฐานะชนกลุมนอยของพมา ในชวงที่อังกฤษเขาปกครองพมา
ตั้งแตพ.ศ.2428-พ.ศ.2491ความขัดแยงระหวางชนกลุมเผาตางๆกับพมายังคงดําเนินอยูอยาง
เงียบๆ อังกฤษนั้นมักจะจางชนกลุมนอยเขามารับราชการเปนทหารของตนมากกวาที่จะจางชาว
พมา อันนี้นับวาเปนกลยุทธการปกครองของอังกฤษอยางหนึ่ง
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ชาญวิทย เกษตรศิริ, พมา:ประวัติศาสตรและการเมือง, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ :
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2544), 24 - 25.
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เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝายอังกฤษเปนผูชนะสงครามรวมกับกลุมพันธมิตรนั้น
อังกฤษไดปรับทาทีกับพมาใหมโดยตองการใหอิสรภาพแกพมา ในที่สุดพ.ศ.2491 อังกฤษก็ได
ประกาศเอกราชใหพม า นับแตนั้ นเปนตนมาพม าก็ไดมี การจัดตั้งรัฐบาลเพื่อปกครองตนเอง
เรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน
อยางไรก็ตาม ชาวมอญในพมาในยุคอาณานิคมของอังกฤษจนถึงพมาในยุคเอกราช
ก็ยังมีการตอสูเ พื่อใหไดสิทธิในการปกครองตนเองเสมอมา แมวา ในปจจุบันนี้ยังไมสําเร็จลงก็ตาม
ความสัมพันธมอญ-ไทย
ประวัติศาสตรความสัมพันธ
หากพิ จ ารณาตามพงศาวดารมอญจะพบว า
มอญกับไทยมีความสัมพันธกันมาตั้งแตสมัยพระรวงแหงอาณาจักรสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 1820) หรือประมาณ 600-700 ปมาแลว ในพงศาวดารรามัญ เรื่อง ราชาธิราช กลาวไววามะกะ
โกเปนพอคาชาวรามัญเมืองเมาะตะมะในรามัญประเทศ และตอมาไดมารับราชการอยูกับพระ
รวงแหงสุโขทัย มะกะโทไดรับใชใกลชิดพระรวงเจาดวยความขยันขันแข็ง มีสติปญญาไหวพริบดี
มะกะโทไดรับแตงตั้งใหเปนขุนวังมีหนาที่ดูแลกิจการในวัง ครั้นตอมามะกะโทไดลักพาธิดาพระ
รวงดวยความรักกลับมาเมืองเมาะตะมะ และไดตั้งตัวเปนหัวหนามอญตอตานอํานาจพมา ซึ่ง
ปกครองอาณาจักรรามัญอยูในขณะนั้น ในที่สุดป พ.ศ. 1830 มะกะโทก็ไดสถาปนาราชวงศชานตะเลงขึ้นปกครองอาณาจักรรามัญไดสําเร็จ เมื่อสถาปนาอาณาจักรไดสําเร็จมะกะโทก็ไดทําการ
ขอขมาพระรวงเจากรุงสุโขทัยที่ไดลักพาพระราชธิดาหนีมาอยูเมืองเมาะตะมะพรอมทั้งไดขอรับ
พระราชทานชื่อของตนในการขึ้นเปนกษัตริยตอพระรวง พระรวงก็ไดพระราชทานชื่อมาวา “ฟารั่ว“
หรือพระเจาฟารั่ว อันมีความหมายวา ผูมีบุญบารมีที่ขึ้นเปนใหญไดโดยงายเหมือนรั่วลงมาจาก
ฟา
ราชวงศชาน-ตะเลงปกครองอาณาจักรรามัญตั้งแต พ.ศ. 1830 จนถึง พ.ศ. 2082 ก็
ถูกพมาราชวงศตองอูยึดแผนดินไดอีก อนึ่งในชวงสมัยราชวงศชาน-ตะเลงของรามัญนี้นับไดวา
เปนสมัยรุงเรืองที่สุดในประวัติศาสตรรามัญ
ในปพ.ศ.1893 ไทยไดสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้นบริเวณที่ราบลุมตอนลางของ
แมน้ําเจาพระยาในป พ.ศ. 1893 และไทยก็ไดมีความสัมพันธกับราชอาณาจักรรามัญเสมอมา
ในสมัยพระยาอูแหงราชวงศชาน-ตะเลงของรามัญขึ้นครองราช ซึ่งรวมสมัยเดียวกับพระเจาอูหรือ
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แหงราชวงศเชียงราย ผูสถาปนาอาณาจักรอยุธยา (พ.ศ.1830 –
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2310) ในชวงนี้อาณาจักรอยุธยาอยูในชวงการแผอํานาจไปในอาณาจักรโดยรอบ ซึ่งอยุธยาได
ทําสงครามกับอาณาจักรรามัญในชวงนี้ดวย อยางไรก็ตามอาณาจักรอยุธยาก็ไมสามารถยึด
อํานาจพระยาอูแหงอาณาจักรรามัญไวได
หลังจากสิ้นสมัยพระยาอู (พ.ศ.1890 – 1928) ก็เขาสูสมัยพระเจาราชาธิราช (พ.ศ.
1928 – 1966) ซึ่งเปนสมัยที่อาณาจักรรามัญมีความเปนปกแผนมากที่สุด พระองคไดรวบรวม
เมืองรามัญทั้งหลายใหอยูในอํานาจแหงราชวงศชาน-ตะเลงสําเร็จเปนครั้งแรก หลังจากนี้มอญก็
เขาสูยุคแหงการพัฒนา ฟนฟูศิลปวิทยาการตาง ๆ และไดเขาสูยุคทองในสมัยพระยาวาระ (พ.ศ.
1989 – 1993) พระนางเซวสอยู (พ.ศ. 1996 – 2015) และพระเจาธรรมเจดีย (พ.ศ. 2015 –
2035) กอนที่จะเสียอํานาจใหแกพมาในป พ.ศ. 2082
นับตั้งแตป พ.ศ. 2082 เปนตนมา ชาวมอญไดเริ่มอพยพโยกยายถิ่นฐานเขาสู
ดินแดนไทยเรื่อยมา นับไดตั้งแตสมัยราชอาณาจักรอยุธยาตอนกลาง สมัยราชอาณาจักรธนบุรี
และสมัยราชอาณาจักรรัตนโกสินทรตอนตนเปนลําดับมา
การยายถิ่นฐานรามัญประเทศ-สยามประเทศ
ชาวมอญเริ่ ม มี ก ารอพยพ
ถิ่นฐานเขาสูดินแดนตั้งแตชวงที่สมัยพระเจาตะเบ็งชะเวตี้กษัตริยพมาแหงราชวงศตองอูเขารุกราน
อาณาจักรรามัญ และสามารถยึดครองไดสําเร็จในป พ.ศ. 2082 และไดดําเนินมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน สวนสาเหตุการอพยพ ไดแก การหนีภัยสงคราม การถูกเกณฑเขามาใน
ฐานเชลยสงคราม หนีการเกณฑแรงงานอยางเอารัดเอาเปรียบ และการถูกปกครองอยางไมเปน
ธรรมโดยพมา
อยางไรก็ตามสามารถสรุปการอพยพโยกยายครั้งสําคัญได 9 ครั้ง คือ สมัยอยุธยา
6 ครั้ง สมัยกรุงธนบุรี 1 ครั้ง และสมัยกรุงรัตนโกสินทร 2 ครั้ง ดังนี้
สมัยอยุธยา
ครั้งที่ 1 สมัยพระชัยราชาธิราช (พ.ศ. 2077 – 2089)
เมื่ อ พระเจ า ตะเบ็ ง ช
เวตี้ตีเมืองหงสาวดีแตกใน พ.ศ. 2082 ทําใหชาวมอญจํานวนมากหนีเขากรุงศรีอยุธยา และชน
ชั้นสูงมอญเริ่มเขารับราชการในกรุงศรีอยุธยา16 ตอมาใน พ.ศ. 2084 พมาตีเมาะตะมะแตก และ
ไดมีการฆาชาวมอญเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีชาวมอญหนีเขากรุงศรีอยุธยา
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นิธิ เอียวศรีวงศ, ”มอญศึกษา,” ใน มอญ เตลง เมง รามัญ รามัญ เมง เตลง มอญ
(กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. พิมพในงานกรานกฐินสามัคคีมติชน 15 ตุลาคม 2546), 38.
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ครั้งที่ 2 สมัยพระมหาธรรมราชา (พ.ศ. 2119 – พ.ศ. 2133) เมื่ อ พระนเรศวรได
ประกาศอิสรภาพแยกแผนดินกรุงศรีอยุธยาออกจากรุงหงสาวดี ในป พ.ศ. 2127 ณ เมืองแครง
และไดทรงชักชวนพระมหาเถรคันฉอง พระยาเกียรติ พระยาราม ซึ่งเปนชนชั้นสูงของชาวมอญ
เขามาอยูดวย ซึ่งก็มีพวกมอญอพยพตามมาดวยเปนจํานวนมาก พระมหาธรรมราชาทรงแตงตั้ง
พระมหาเถระคันฉองเปนพระสังฆราชา และไดโปรดเกลาใหพระยาเกียรติ และพระยารามเปน
หัวหนาควบคุมดูแลราวมอญที่มาดวยกันทั้งหมด17
สุกิจ นิมมานเหมินทร ไดกลาววาพระมหาธรรมราชาโปรดเกลาฯใหชาวมอญตั้ง
บายเรือนอยูบริเวณบานใหมมะขามหยอง บางสี่ บางขาม ปากน้ําประสม บานบางเพลิง บาน
ไร ปาฝาย ใหพระยาเกียรติ์ และพระยารามตั้งบานเรือนที่ตําบลบานขมิ้น บริเวณใกลวัดขุนแสน
และใกล
ครั้งที่ 3 สมัยพระนเรศวร (พ.ศ. 2133 - พ.ศ. 2148) การอพยพครั้งนี้เกิดขึ้น 2
คราวติดตอกัน คราวแรกใน พ.ศ. 2136 เมื่อชาวมอญทนการกดขี่ขมเหงของพมาไมไหวจึงพากัน
อพยพเขาดินแดนไทย และอีกคราวใน พ.ศ. 2138 เมื่อพวกยะไขยึดเมืองหงสาวดีได ซึ่งใน
ขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรฯ ยกทัพจะไปยึดหงสาวดีเชนกัน แตทราบขาวมาวาเจาเมืองแปร เจา
เมืองอังวะ และเจาเมืองตองอูยกทัพมาชวยเมืองหงสาวดีจากพวกยะไข ดังนั้นพระองคจึงไดยก
ทัพกลับกรุงศรีอยุธยาและไดกวาดตอนครอบครัวมอญมาดวยเปนจํานวนมาก
การอพยพครั้งนี้ปรากฏแนชัดวาพระนเรศวรโปรดเกลาฯ ใหตั้งบานเรือนอยูที่ใด แตมี
การสันนิษฐานวาคงจะอยูบริเวณเดียวกับพากที่เขามาในสมัยพระมหาธรรมราชา
ครั้งที่ 4 สมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. 2153 – 2171) หลังจากกษัตริยพมา
ราชวงศตองอูเขายึดเมืองหงสาวดีไวได และไดยายราชธานีจากเมืองตองอูไปอยูเมืองอังวะ ตอมา
ชาวมอญที่เมืองหงสาวดีไดกอการกบฏขึ้น ซึ่งตรงกับสมัยพระเจาทรงธรรมแหงอยุธยา (พ.ศ.
2148 – 2171) จึงทําใหพมายกทัพลงมาปราบกบฏอยางหนักในป พ.ศ. 2156 ในเหตุการณครั้งนี้
ทําใหชาวมอญอพยพเขาสูแผนดินไทย
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สุจริตลักษณ ดีผดุง และคนอื่นๆ, มอญ : บทบาทดานสังคม วัฒนธรรม ความ
เปนมา และความเปลีย่ นแปลงในรอบ 200 ป ของกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538), 4.
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ในการอพยพครั้งนี้มีหลักฐานบางแหงกลาววา สมเด็จพระเจาทรงธรรมโปรดเกลาฯ
ใหตั้งบานเรืออยูตามชายแดน และปรากฏตอมาวาเจานายมอญที่อพยพเขามาครั้งนี้ไดยกกําลัง
เขาไปตีเมืองหนาดานในเขตพมาหลายครั้ง18
ครั้งที่ 5 สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199 – 2231) ใ น ป พ .ศ .
2203 พมาทําสงครามกับกองทัพจีน ทําใหชาวมอญซึ่งอยูภายใตการปกครองของพมาไดถูก
เกณฑแรงงานเขาสงครามเปนจํานวนมากเพื่อรักษาเมืองอังวะ ในการนี้ทําใหชาวมอญอพยพหนี
การเขารวมสงครามและเขาสูไทยภายใตการนําของพระยาเกรียติ พระยารามและพระมหาเถระคัน
ฉอง เมื่อมาถึงแผนดินสยามสมเด็จพระนารายณทรงใหการตอนรับอยางฉันมิตรแลไดโปรดให
กลุมพระยาเกรียติ พระยารามไดตั้งที่อยูอาศัยบริเวณใกลกับพระราชวังสมเด็จพระนเรศวรฯ สวน
ครอบครัวพระมหาเถระคันฉองใหตั้งบานเรือนอยูที่ตําบลหัวแหลม บริเวณใกลวัดนก วัดคางคาว
ซึ่งอยูไมหางจากวัดสมสระเกศเทาใดนัก
นิธิ เอียวศรีวงศ กลาววา เขาใจวามอญกลุมนี้มีความสัมพันธกับมอญกลุมที่อยู
ตามชายแดนในสมัยพระเจาทรงธรรม ฉะนั้นนาจะไดรับอนุญาตใหตั้งภูมิลําเนาอยูในบริเวณ
เดียวกัน อยางไรก็ตามเอกสารบางแหงไดกลาววา สมเด็จพระนารายณฯ โปรดใหครอบครัวมอญ
ตั้งบานเรือนที่บานสามโคก ปลายเขตกรุงศรีอยุธยาตอกับเมืองนนทบุรี บริเวณริมวัดทองปุ และ
แถวคลองคูจามในเขตพระนคร รวมทั้งไดแตงตั้งหัวหนามอญใหควบคุมดูแลชาวมอญดวย
ในป พ.ศ. 2283 สิ้น
ครั้งที่ 6 สมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ (พ.ศ.2275 – 2301)
ราชวงศตองอูแหงพมา ชาวมอญสามารถสถาปนาอาณาจักรรามัญไดอีกครั้งหนึ่งภายใตการนํา
ของสมิงทอพุทธเกศ (พ.ศ. 2283 –2290) อยางไรก็ตามอาณาจักรมอญที่ไดสถาปนาขึ้นใหม ใน
ครั้งนี้มีชวงเวลาอยูได 17 ป เทานั้น ในพ.ศ. 2295 กษัตริยพมาราชวงศอลองพญาไดสถาปนา
อาณาจักรพมาขึ้นใหม ทางตอนเหนือของพมา และไดเขายึดครองอาณาจักรมอญไดอีกครั้งหนึ่ง
ในป พ.ศ.2300 ในครั้งนี้ชาวมอญไดถูกปราบปรามอยางรุนแรง ทั้งนี้เปนเพราะนโยบายของ
ราชวงศอลองพญา คือตองการกลืนมอญใหเปนพมาโดยวิธีรุนแรง ฉะนั้นจึงมีการกดขี่ชาวมอญ
อย า งมาก จึ ง ทํ า ให มี ช าวมอญอพยพเข า ดิ น แดนไทยหลายระลอก ทั้ ง อพยพขึ้ น เหนื อ เข า สู
อาณาจักรลานนา และอาณาจักรอยุธยา พระเจาอยูหัวบรมโกศ ทรงโปรดเกลาฯใหตั้งบานเรือน
อยูที่ชานพระนครศรีอยุธยา
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นิธิ เอียวศรีวงศ,”มอญศึกษา”,มอญ เตลง เมง รามัญ รามัญ เมง เตลง มอญ, 38.
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ครั้งที่ 7 สมัยพระเจาตากสิน (พ.ศ. 2310 – 2325)
ในป พ.ศ. 2316 เกิดกบฏ
มอญในยางกุง พมาเผาเมืองยางกุงและปราบปรามมอญอยางรุนแรง จึงทําใหมอญอพยพเขาสู
ดินแดนไทย
สมัยพระเจามังระ (พ.ศ. 2306 – 2319) ไดตีกรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. 2310 แต
ตอมาการตั้งราชธานีขึ้นใหมที่กรุงธนบุรี พระเจามังระก็หมายจะตีกรุงธนบุรีใหไดอีก โดยไดมีการ
เตรียมการตั้งแตป พ.ศ. 2516 ในการนี้พมาไดเกณฑชาวมอญใหรวมทัพ ใหทําทาง ใหตั้งยุงฉาง
ขึ้นในเสนทางเดินทัพเขาไทย ชาวมอญที่ถูกเกณฑมานี้มีพระยามอญเปนหัวหนามาดวย 4 คน
คือ พระยาเจงเจาเมืองเตริน หัวหนาใหญ พระยาอู ตละเกลี้ยง ตละแกลิบ ภายหลังหัวหนา
มอญ และมอญผูทําหนาที่ทําทางทราบวา พมาไดจับครอบครัวของตนเปนตัวประกันไวดวย จึง
ทําใหไมพอใจ และไดกอการกบฏขึ้นโดยเริ่มจากเมืองเมาะตะมะ เมืองสะเทิม เมืองหงสาวดี
และเลยไปถึงเมืองยางกุง จึงไดพายแพแกทัพพมาภายใตการนําทัพของอะแซหวุนกี้แมทัพใหญ
พวกมอญจึงไดแตกหนีเขาไทย
ในครั้งนี้มอญที่อพยพเขาไทยมีหลายพวก และเขามาทั้งทางเมืองตากและทางดาน
เจดียสามองค พวกแรกอพยพเขามาทางดานเมืองตาก ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2317 นํามาโดย
สมิงสุหรายกลั่นเปนหัวหนา พวกที่สองเขามาทางบานนาเกาะกอดเหล็ก แขวงเมืองตาก นํามา
โดยสุวรรณเทวะกับทามุมวย และพวกสุดทายเขามาทางดานเจดียสามองค นํามาโดยพญามอญ
หัวหนากบฏทั้ง 4 คน คือ พระยาเจง พระยาอูเมือง ตะละเกลี้ยง และตะละเกล็บ มอญที่
อพยพเขามาครั้งนี้ทั้งหมดมีประมาณ 3000 คนเศษ19
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงโปรดเกลาฯ ใหครอบครัวมอญที่เขามาในครั้งนี้ทั้งหมดไปตั้ง
ภูมิลําเนาอยูที่ปาเกร็ด แขวงเมืองนนทบุรี และสามโคก แขวงเมืองปทุมธานี และทรงตั้งพระยา
บําเรอภั กดิ์ ซึ่งเปนคนมอญใหเป นพระยารามัญวงศ หรื อที่ เรี ยกกัน วา จัก รีมอญ
ใหเปน ผู
ควบคุมดูแลชาวมอญทั้งหมด
สมัยรัตนโกสินทร
ครั้งที่ 8 สมัยรัชกาลพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (พ.ศ. 2325 – 2352) ในป พ.ศ.2336
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เสด็จตีและยึดเมืองทวายได แตไมสามารถรักษาได
ตองกลับเขาสูไทยจึงไดพาครัวมอญเขามาดวย
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สุภรณ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, 71.
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ครั้งที่ 9 สมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (พ.ศ. 2352 – 2367) สื บ เนื่ อ งจาก
นโยบายการปกครองมอญอยางกดขี่ของกษัตริยพมาราชวงศอลองพญาตั้งแตเริ่มตนเปนตนมา
ครั้งถืงสมัยพระเจาปดุง (พ.ศ. 2325 – 2362) ดําริใหสรางเจดียเมงกุนใหเปนเจดียสถานที่ใหญ
ที่สุดในโลก จึงไดมีการเกณฑคนเขามาสรางเปนจํานวนมากทั้ง พมา รามัญ และผูคนเมือง
ประเทศราชตาง ๆ มอญทนการกดขี่ไมไหวจึงกอกบฏขึ้นที่เมืองเมาะตะมะและไดอพยพเขาสูไทย
ใน พ.ศ. 2358 ภายใตการนําของสมิงสอดเบา
ในการอพยพเขามาครั้งนี้มาดวยกัน 3 เสนทาง คือ ทางดานเมืองตาก ทางเมือง
อุทัยธานี และสวนใหญมาทางดานเจดียสามองคเมืองกาญจนบุรี ครัวมอญที่เขามาครั้งนี้มีเปน
จํานวนมากถึง 40,000 คนเศษ20 พระองคทรงโปรดเกลาใหครัวมอญไปตั้งภูมิลําเนาอยูในแขวง
เมืองปทุมธานี เมืองนนทบุรี และเมืองนครเขื่อนขันธ (พ.ศ. 2295-2391) อยางไรก็ตามในสมัยตน
รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ในชวงที่อังกฤษเริ่มทําสงครามกับพมา พ.ศ. 2367 พระองคก็
ไดโปรดเกลาฯ ใหรับครัวมอญเขามาอีกจํานวนไมมากนั้น โดยครัวมอญที่เขามาครั้งนี้โปรดเลาฯ
ใหอยูที่เมืองนครเขื่อนขันธ
สรุป
การอพยพโยกยายของชาวมอญเขาสูไทยมีอยางนอย 9 ครั้ง ตาม
เอกสารประวัติศาสตร การอพยพทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากสิ้นราชวงศชาน-ตะเลงของมอญ และ
เขาอยูภายใตการปกครองของพมาราชวงศตองอู (พ.ศ.2082-พ.ศ.2280) และราชวงศอลองพญา
(พ.ศ.2295-พ.ศ.2391) การอพยพครั้งสําคัญมี 3 ครั้ง คือ สมัยสมเด็จพระนเรศวร สมัยพระเจา
กรุงธนบุรี และสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัย
สาเหตุของการอพยพมีอยู 3 สาเหตุหลัก คือ
1.มอญถูกพมาปราบปรามอยางรุนแรงหลายครั้งโดยเฉพาะชวงที่พมาตั้งราชวงศใหม
และยึดครองมอญ
2.ทนตอการปกครองอยางไมเปนธรรมของพมาไมไหว เชน การกดคี่ ขูดรีดเรื่องภาษี
การเกณฑแรงงานอยางทารุณ ในสมัยพระเจาปดุงแหงราชวงศอลองพญา เปนตน จึงเปนเหตุให
มอญกอกบฏขึ้นหลายครั้ง
3.การลี้ภัยทางการเมืองจากการพยายามกอบกูเอกราชใหอาณาจักมอญ เชน การ
กอกบฏของมอญหงสาวดีในสมัยระเจาอเนกเปกหลุนแหงราชวงศตองอุ การพยายามตั้งราชวงศ
ของสมิงทองพุทธเกศในชวง พ.ศ. 2283 - 2300 และถูกปราบปรามอยางรุนแรง สวนมูลเหตุ
20
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สําคัญที่มอญเลือกที่จะอพยพเขาไทย คือ มอญมีความสัมพันธกับไทยมาชานานตั้งแตสมัยพระ
รวงเจาแหงอาณาจักรสุโขทัยเปนตนมา มอญมีพรมแดนติดตอกับไทย มอญมีสังคมวัฒนธรรม
ความเปนอยูใกลเคียงกับไทยมาก และไทยใหการตอนรับมอญเปนอยางดี
เสนทางอพยพของชาวมอญมี 4 เสนทางหลัก10 คือ
1. เขาทางเมืองตากทางดานแมละเมา
2.เขาทางเมืองกาญจนบุรี ทางดานเจดียสามองค
3.เขาทางเมืองเชียงใหม
4.เขาทางเมืองอุทัยธานี
สําหรับที่อยูอาศัยของชาวมอญ มีดังนี้
1. ที่อยูอาศัยที่กษัตริยพระราชทานให
- บริ เ วณรอบพระนคร ไดแ ก วั ด บางขุน ใกล พ ระราชวั ง สมเด็ จ พระ
นเรศวร เปนตน
- บริเวณนอกพระนคร ไดแก ปากเกร็ ด นนทบุรี สามโคกปทุม ธานี
พระประแดงหรือนครเขื่อนขันธ สมุทรปราการ
2.ที่อยูบริเวณหัวเมืองเขตตอแดนไทย-พมา
- บริเวณลุมน้ําแมกลองตั้งแตบานโปงถึงโพธารามในเขตจังหวัดราชบุรี,
มหาชัย,สมุทรสาคร
- พื้นที่ดานตะวันตกของเมืองกาญจนบุรี
3. บริเวณเสนทางอพยพ
- ลพบุรี อุทัยธานี
- ทางตอนเหนือ ไดแก ลําปาง ลําพูน เชียงใหม
4.อื่น ๆ ที่เปนกลุมเล็ก ๆ ไดแก
- กาญจบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา อยุธยา
สุพรรณบุรี นครราชสีมา นครสวรรค ปราจีนบุรี เปนตน
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ความเปนอยูและฐานะในสังคมไทย
ชีวิตความเปนอยู
ชาวมอญที่เ ขามาไทยสว นใหญ ไดตั้ง ถิ่น ฐานอยูริมแมน้ํา
โดยเฉพาะตอนเหนือของแมน้ําเจาพระยาบริเวณปากเกร็ด นนทบุรี และสามโคก ปทุมธานี และ
ตอมาไดขยายตัวมาอยูบริเวณพระประแดง จ.สมุทรปราการ ในสมัยรัชการที่ 2 ที่โปรดใหสราง
เมืองนครเขื่อนขันธขึ้นแลวใหครัวมอญจากปทุมธานีเขาไปอยู ลุมน้ําอีกแหงหนึ่งที่มีชาวมอญเขา
มาตั้งถิ่นฐานอยูเปนจํานวนมากคือ ลุมน้ําแมกลอง โดยเฉพาะบริเวณ อําเภอบานโปง ลงมา
ตามลําน้ําถึงอําเภอโพธาราม มอญกลุมนี้เขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ดวย เพราะวาเปนพื้นที่ที่อดุ ม
สมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกพืชพรรณ ซึ่งอยูใกลกับชายแดนไทยกับรามัญประเทศหรือประเทศ
พมา แมวาจะมิใชบริเวณที่ไดรับโปรดเกลาฯ ใหตั้งเปนที่อยูอาศัยก็ตาม แตก็มิไดกีดกั้นใหเขาไป
อยูแตอยางใด
ชุมชนชาวมอญตั้งตลอดลําน้ํา มีการปลูกบานเรือนซึง่ มีลักษณะคลายเรือนไทย จะ
ตางกันในลักษณะการตั้งเรือนและความหนาแนนของชุมชน กลาวคือ เรือชาวมอญมักปลูกเกาะ
กลุมกันแนนกวาหมูบานของชาวไทย และเรือนชาวมอญมักจะปลูกขวางลําน้ําอยูเสมอ ดังที่
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดกลาวถึงการปลูกเรือนของชาวมอญแถบสามโคก ซึ่งไดทรง
พบเห็นเมื่อครัง้ ตามเสด็จไปบางประอินทางเรือวา
มอญชอบปลูกเรือนขวางแมน้ํา เอาดานขื่อลงทางแมน้ํา จึงกลาวกันวามอญขวาง แลว
คนจึงเอาประดิษฐพูดเปนคําหยาบ มาคิดดูเห็นวาพวกมอญปลูกเรือนเชนนั้นนาจะประสงคเอา
ดานขื่อรับแดด
เพราะแมน้ําตรงนั้นยาวตามเหนือลงมาใตจึงเห็นขวางแมน้ํา ปลูกเชนนั้น
หักหนาเรือไปทางทิศเหนือ มีพะไลหลังคาบังลมหนาว ดานใตฝาเรือก็ไมถูกแดดเผา และรับลม
ทางใต ดูดก็เหมาะทั้งสี่ทิศ21

ส. พลายนอย [นามแฝง] ไดกลาววาการปลูกเรือนลักษณะขวางลําน้ํานี้ดูจะเหมาะสม
กับการประกอบพิธีบางอยาง เชน งานศพที่จําเปนตองเอาศพลงจากบานทางทิศเหนือ ทั้งนี้
เพราะตามประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญ หากมีการตายในบาน และจะตองนําศพออก
จากบานจะตองนําศพออกทางทิศเหนือของตัวบาน นั่นคือ หากเรือนมีประตูเขาออกทางทิศเหนือ
แลวก็จะมิตองทะลุฝาเรือนเพื่อนําศพออกแตอยางใด
21
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หมูบานชุมชนชาวมอญก็คลายดังหมูบานชุมชนชาวไทยทั่วไป คือ ในชุมชนจะมีวัด
เปนศูนยรวมกิจกรรมุมขน และเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งยังเปนที่สําหรับอบรมให
การศึกษาแกลูกหลานของชุมชน โดยเฉพาะการใหการศึกษาในดานภาษามอญ
ในชวงเริ่มตนชาวมอญมักมีการสังสรรคกันเฉพาะกลุมภายในเปนหลัก มีการทํานาหา
เลี้ยงชีพเปนหลัก ภาษาที่ใชในการสื่อสารกันเปนหลักก็คือ ภาษามอญ อาหารการกินตาง ๆ ก็
เปนไปตามวิถีชาวมอญ อีกทั้งการแตงภายก็เปนมอญเชนกัน ดังเชนทานสุนทรภูไดกลาวไวใน
นิราศพระบาทวา
เห็นมอญแตงตัวเดินมาตามทาง
ตาโถงถุงนุงออมลงกรอมสั้น
เปนแยบยลเมื่อยกขยับยาง
เห็นมายาววาววับอยูหวางกลาง
ใครยลนางก็เห็นนาจะปราณี22
นอกจากนี้ ชาวมอญไดนําประเพณีและความเชื่อเขามาพรอมกับการอพยพดวยเสมอ
ประเพณีความเชื่อที่สําคัญ คือ ประเพณีทําบุญในพระพุทธศาสนา และความเชื่อเกี่ยวกับการ
นับถือผี
ชาวมอญเปนผูที่เครงครัดในพระพุทธศาสนาอยางที่สุด ตั้งแตแรกเริ่มที่พุทธศาสนา
ไดเผยแพรเขาสูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และยังดํารงอยูอยางมั่นคงจนกระทั่งปจจุบัน,
ประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนาของชาวมอญ คือ งานสงกรานต และงานเขาและออกพรรษา
ในประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ไดแก การเกิด การบวช การแตงงาน และการตาย ชาว
มอญก็มีประเพณีคลายกับไทยแตที่ตางกันมาก คือ ประเพณีเกี่ยวกับการตาย ซึ่งถือไดวาเปน
ลักษณะเฉพาะของชาวมอญ นอกจากนี้ยังมีประเพณีในรอบปที่ทํากันเปนรายเดือนหรือเรียกวา
ประเพณี 12 เดือนของชาวมอญ
ในกิจกรรมของประเพณีของชาวมอญจะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับที่อยูดวยเสมอ ยกเวนแต
ในพิธีทางพุทธศาสนาเทานั้น ผีที่ชาวมอญนับถือ คือ ผีประจําหมูบานและผีบรรพบุรุษประจําบาน

22

ส.พลายนอย [นามแฝง], เลาเรื่องพมารามัญ, พิมพครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : พิมพคํา
สํานักพิมพ,2544), 205.
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สิ่งเหลานี้สะทอนวิถีชีวิตประจําวัน พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต และพิธีกรรมในรอบปของชาวมอญ
เสมอมา
สําหรับการประกอบวิชาชีพของชาวมอญนี้ ชาวมอญมีอาชีพหลัก คือ การทํานา
ทําสวน สําหรับชาวบานทั่วไป นอกจากนั้นก็เปนชนชั้นพระยาที่มีอาชีพดานการปกรองเปน
สําคัญ ในการตั้งชุมชนเริ่มแรกชาวมอญทํานากันดานหลังหมูบาน กล าวคือ หมูบานจะตั้ง
กระจายตัวตามยาวลําน้ํา และแนวถัดจากหมูบานไปก็คือ ทองนาหรือไรสวน และในยามวาง
จากฤดูทํานา หลังการเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ ก็จะทํางานฝมือกันในครัวเรือน เชน ทอเสื่อ ทอผา
สานตะกร า กระบุ ง เป น ต น ชาวมอญบางกลุ ม ก็ มี อ าชี พ อื่ น ๆ อาทิ ชาวมอญแถบอยุ ธ ยา
สมุทรสาคร ราชบุรีและกาญจบุรี มีการเย็บจากที่ใชมุงหลังคาเปนงานหลัก ชาวมอญปากเกร็ด
นนทบุรีมีอาชีพทําเครื่องปนดินเผาเปนหลัก และชาวมอญสามโคกมีอาชีพทํา ”อิฐมอญ” เปนหลัก
ตอมาชาวมอญไดทําการคาขายแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชนและระหวางชุมชน มีการนําของ
ลองเรือมาตามลําน้ําทําการคาขายแลกเปลี่ยนกัน และตอมาในชวงหลังชาวมอญก็ไดเขารับ
ราชการแผนดินกันมากขึ้น โดยเฉพาะในงานดานการขาว การเปนหนวยสอดสองดานพมา และ
เปนทหารเรือในเวลาตอมา
ฐานะในสังคม ชาวมอญไดรับการยอมรับในฐานะเทาเทียมกับคนไทย ดังจะเห็น
ไดจากบันทึกของบาทหลวงชาวฝรั่งเศส คณะมิซิออส เอกาองแซร (Missions Etrangers) ซึ่ง
กลาวถึงเรื่องราวในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ (พ.ศ.2273) วา ทางราชสํานักไดนําศิลา
จารึกแผนหนึ่งปดไวที่หนาประตูวัดของพวกตน หามไปเผยแพรคริสตศาสนาแกคนไทย ลาว
มอญ และหามรับคนไทย ลาว มอญเขารีตเปนอันขาด เพราะ 3 ชาตินี้นับถือศาสนาเดียวกัน
คือ ศาสนาอันศักดิ์สิทธของไทย23
ชาวมอญได เ ข า ไปใช แ ผ น ดิ น มาตั้ ง แต ค รั้ ง สมั ย อยุ ธ ยา หรื อ หากยึ ด ตามเรื่ อ ง
ราชาธิราชแลว คนมอญก็เขารับใชแผนดินตั้งแตสมัยพระรวงเจากษัตริยแหงกรุงสุโขทัย ในสมัย
อยุธยาคนมอญเขารับราชการในฐานะไพรหลวง ในสังกัดกรมของขุนนาง และใพรของเจาใน
สังกัดกรมของเจา แตตามหลักฐานไมปรากฏกรมรามัญในสมัยอยุธยา แตมีกองมอญเทานั้น
โดยมี ตํ า แหน ง จั ก รี ม อญยกชั้ น พระยาเป น ผู ค วบคุ ม ดู แ ลกองมอญทั้ ง ในยามศึ ก และในยาม
สงคราม24 ในสมัยรัตน โกสินทร ไพรหลวงรามัญถูกแบงการปกครองเปน 5 กรมใหญ คือ

23

สุภรณ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, 103.
24
เรื่องเดียวกัน,105.
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1.กรมดั้งทองซาย มีพระยาเกียรติ
เปนเจากรม
2.กรมดั้งทองขวา
มีพระยาราม
เปนเจากรม
3.กรมดาบสองมือ มีพระยานครอินทร
เปนเจากรม
4.กรมอาทมาตซาย มีพระยาภัคคดีสงคราม เปนเจากรม
5.กรมอาทมาตขวา มีพระยารัตนจักร
เปนเจากรม25
กรมรามัญทั้งหมดนี้อยูภายใตการดูแลของพระยามหาโยธา ครั้นเมื่อสิ้นพระยามหา
โยธา (ทอเรียะ)ในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็มิไดตั้งเจาพระยามหาโยธาอีก กรมรามัญทั้งหมดจึงอยูใน
บังคับของกรมกลาโหม
สําหรับกรมของเจาก็มีไรรามัญไปสังกัดอยูเชนกัน กรมของเจานี้มีเจาเปนเของและมี
ขุนนางอยางนอย 3 คน คือ เจากรม ปลัดกรม และสมุหบัญชีเปนผูควบคุมและดําเนินการ ใน
สมัยอยุธยามีไพรรามัญสังกัดในกรมของเจาทั่วไป ครั้งหนึ่งสมัยกรงธนบุรีมีอนุญาตใหไพรรามัญ
สังกัดในกรมพระราชวังบวรฯ ไดเทานั้น และเมื่อสิ้นกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญในรัชกาลที่ 5
และตําแหนงกรมระราชวังบวรฯ ไดถูกยกเลิกไป ดังนั้นกรมรามัญในสังกัดของกรมพระราชวังบวร
เดิมจึงยายไปอยูในสังกัดกรมกลาโหม โดยไดยายไปรวมอยูกับกรมรามัญของวังหลวงทั้ง 5 กรม
ซึ่งถูกยายมากอนหนานี้แลวในสมัยรัชกาลที่ 4
อนึ่ง กรมรามัญในสังกัดกรมพระราชวังบวร ไดถูกแบงการปกครองออกเปน 3 กรม
ใหญ ไดแก
1.กรมมอญขวา มีพระปราบอังวะ
เปนเจากรม
2.กรมมอญซาย มีพระชนะภูกาม
เปนเจากรม
3.กรมมอญกลาง มีพระเจาภักดีสรเดช เปนเจากรม
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ชาวมอญเขารับราชการในหนวยงานที่สําคัญ 3 หนวย
คือ กรมอาทมาต กรมกองตระเวน และกรมทหารเรือ
จากที่กลาวมาขางตนนั้นไดกลาวถึงเฉพาะมอญที่อยูสวนกลางในสําคัญตั้งแตสมัย
อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร แตยังมีมอญที่อีกกลุมหนึ่งที่อยูตามหัวเมืองายแดนไทยพม า ซึ่ ง มี ช าวมอญที่ เ ข า รั บ ราชการแผ น ดิ น โดยได รั บ มอบหมายทํ า หน า ที่ ส อดส อ งความ
เคลื่อนไหวขอพมาเปนสําคัญ และมีชาวมอญที่อยาอาศัยทํามาหากินตามปกติอีกดวย เมือง
สําคัญตามแนวรอยตอดินแดนนี้ ไดแก เมืองกาญจนบุรี และเมืองราชบุรี
25
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ในชวงสมัยธนบุรี และรัตนโกสินทรตอนตน ที่มีชาวรามัญอพยพเขามามาก ไทยได
จัดใหบางสวนอยูตามเองชายแดน คือ เมืองกาญจบุรี และราชบุรี และไดตั้งเปนหัวเมือง โดยมี
เจาเมืองชั้นยศ “พระ” เปนผูดูแล โดยมีชื่อเรียกตามเมืองนั้น ๆ เชน พระไกรโยค พระทามนุน
เปนตน ครั้งถึงสมัยรัชกาลที่ 4 พระองคไดพระราชทานชื่อตําแหนงยศใหใหม เมืองรามัญ
ทั้งหมดมี 7 เมืองรวมเรียกวา “รามัญ 7 เมือง ไดแก
1.เมืองสิงห
พระสมิงสิงหบุรินทร
เปนเจาเมือง
2.เมืองลุมสุม
พระนินนะภูมินบดี
เปนเจาเมือง
3.เมืองทาตะกั่ว
พระซินติฐบดี
เปนเจาเมือง
4.เมืองไทรโยค
พระนิโครธาภิโยค
เปนเจาเมือง
5.เมืองทาขนุน
พระปนัสติฐบดี
เปนเจาเมือง
6.เมืองทองผาภูมิ
พระเสลภูมิบดี
เปนเจาเมือง
7.เมืองทากระดาน พระผลกติฐบดี
เปนเจาเมือง
เมืองรามัญทั้ง 7 เมืองมีอยู 6 เมืองวางตัวอยูตามลําแมน้ําแควนอย และอีก 1 เมือง
คือ เมืองทากระดานนั้นวางตัวอยูทางตอนบนของแมน้ําแควใหญ สภาพภูมิประเทศที่เมืองเหลานี้
ตั้งอยูเปนภูเขาสูง เปนปาทึบ ทําใหยากตอการกินอยูหรือเพาะปลูก ทํานา ทําสวน แตเปน
บริเวณที่อุดมไปดวยทรัพยากรที่มีคา คือ ทอง ฉะนั้นในการเขารับราชการในรอบปเจาเมือง
เหลานี้จึงมิไดจัดสงไพรหลวงเขาไปในพระนคร หากแตจัดสงไพรสวย ไปแทน กลาวคือ รามัญทั้ง
7 เมือง มีหนาที่ตองสงสวยทองแกทางราชการทุกป เมืองรามัญทั้ง 7 เมืองนี้มีหนาที่สําคัญ คือ
การสอดสองหาขาวในพมา และกําลังทัพในยามสงคราม ตอมาเมื่อพมาเริ่มรบกับอังกฤษในป
พ.ศ.2367 และไดเสียเอกราชใหอังกฤษในป พ.ศ.2428 ตั้งแตพมาเริ่มทําสงครามนี้เปนตนมา
เมืองรามัญทั้ง 7 มีบทบาทตามหนาที่หลักนอยลง อักทั้งภูมิประเทศยากตอการเพาะปลูกดวย
ฉะนั้นเจาเมืองรามัญทั้ง 7 จึงไดยายครัวมาอยูบริเวณลุมน้ําแมกลองตอนกลางบริเวณบานโปง
ถึงโพธาราม จ.ราชยุรี เพาะเปนพื้นที่ที่เหมาะแกการเพราะปลูกมากกวา
ครั้นเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองหา พ.ศ.2438 รามัญทั้ง 7 หัวเมืองก็ถูกยุบลง
เปนหมูบานและกิ่งอําเภอสังกัดอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้คือ
1. เมืองสิงห
ยุบลงเปนหมูบานอยูในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี
2. เมืองลุมสุม ยุบลงเปนหมูบานอยูในเขตกิ่งอําเภอไทรโยค
3. เมืองทาตะกั่ว ยุบลงเปนหมูบานอยูในเขตกิ่งอําเภอไทรโยค
4. เมืองไทรโยค ยุบลงเปนกิ่งอําเภอไทรโยคขึ้นกับตําบลจังกะ
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5. เมืองทาขนุน (สังขละบุรี) ยุบลงเปนกิ่งอําเภอสังขละบุรีขึ้นกับอําเภอวังกะซึ่ง
เปนอําเภอตั้งใหม
6. เมืองทองผาภูมิ
ยุบลงเปนหมูบานอยูในเขตกิ่งอําเภอสังขละบุรี
7. เมืองทากระดาน ยุบลงเปนหมูบานอยูในเขตกิ่งอําเภอศรีสวัสดิ์ ขึ้นกับอําเภอ
เมืองกาญจนบุรี26
บทบาทดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมือง
ดานเศรษฐกิจ ชาวมอญที่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยในพวกที่เปนสามัญชน
สวนใหญจะทํามาหาเลี้ยงชีพในแบบเศรษฐกิจพึ่งตอนเองเปนหลัก มีอาชีพ คือ ทํานา ทําไร ทํา
สวน หากมีผลิตผลเหลือจึงนําไปแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในตลาดเพื่อแลกเปลี่ยนระหวางคนใน
ชุมชนเดียวกัน ตลอดจนคนตางถิ่น
ชาวมอญแถบเมืองราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร มีการเย็บจากมุงหลังคา ชาว
มอญปากเกร็ดนนทบุรีนําเครื่องปนดินเผากันเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ชาวมอญแถบสามโคก
ปทุมธานีมีอาชีพเผาอิฐเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนกัน เปนตน หากแตอาชีพทีม่ ชี อื่ เสียงของชาว
มอญในไทย คือ การทําเครื่องปนดินเผาที่ปากเกร็ด เมืองนนทบรี และการทําอิฐที่อําเภอสาม
โคก จ.ปทุมธานี ซึ่งมีชื่อจนเปนที่คุนเคยกันขอชาวไทยวา “อิฐมอญ”
นอกจากนี้ก็มีอาชีพคาขาย และคาทรายซึ่งมีอยูไมมากนัก การคาขายของชาวมอญ
เปนการคาขายตามเสนทางแมน้ําเปนหลัก โดยเฉพาะลําน้ําเจาพระยา และลําน้ําแมกลอง ดังที่
สุภา โอเจริญ (2540:207) ไดกลาววา พอคาชาวมอญจะเปนขาวของเรือซึ่งมีขนาดตาง ๆ กัน
แลวแตฐานะของแตละคน และใชเรือเปนพาหนะรับซื้อสินคาจากที่หนึ่งลองเรือรอนแรมขึ้นไปขาย
ยังบริเวณตาง ๆ สองฟากแมน้ําตั้งแตภาคกลางไปจนกระทั่งถึงพิษณุโลก อุตรดิตถ ในภาคเหนือ
สินคาที่มอญชาวเรือนําไปขายนั้น นอกจากเครื่องปนดินเผาพวกหมอ ไห โอง ฯลฯ แลวยังมีจาก
มุงหลังคาดวย
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ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของชาวมอญนั้ น สอดคลองกั บ ความเป น อยู วิถี ชีวิต สั ง คม
วัฒนธรรมและประเพณีของชาวมอญ ทั้งมีพัฒนาการเปนลําดับมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา กรุง
ธนบุรี กรุงรัตนโกสินทรตอนตนตลอดจนปจจุบัน
ดานสังคมวัฒนธรรม อารยธรรมมอญมีอิทธิพลตอสังคมไทย 3 สวนหลัก คือ 1.
กฎหมายการปกครอง 2. การศาสนา และ 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
มอญเปนชนชาติที่รับวัฒนธรรมทางกฎหมายมาจาก
1. กฎหมายการปกครอง
อินเดียและไดถายทอดเขาสูไทยในเวลาตอมา กฎหมายที่ไทยไดรับมาจากมอญซึ่งเปนแมบทหรือ
แบบแผนใหกฎหมายไทยตอมา คือ “คัมภีรพระธรรมศาสตร” หรือที่มอญเรียกวา “ธรรมสัถกัม”
พระธรรมศาสตรนี้ใชมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 4 แหงกรุง
รั ต นโกสิ น ทร จึ ง ได ย กเลิ ก ไป ด ว ยเหตุ ว า มู ล คดี ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู ใ นพระคั ม ภี ร ไ ม ส อดคล อ งกั บ
สภาวการณในขณะนั้น
2. การศาสนา มอญเป น ประเทศที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พุ ท ธศาสนาจากประเทศอิ น เดี ย
ในชวงตนของการเผยแพรพุทธศาสนาเขาสูภูมิภาคคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตเมื่อ
ครั้งแผนดินบริเวณไดรับขนานนามวา “สุวรรณภูมิ” หรือในราวพุทธศตวรรษที่ 11 เปนตนมา
หากยึดหลักฐานในพงสาวดารและตํานานทางศาสนาของไทย เชน ชินกาล-มาสีปกรณ ตํานาน
มูลศาสนา ศาสน-วงศเปนตน พบวาพุทธศาสนาจากรามัญประเทศเขาสูไทยตั้งแตสมัยพระเจา
ธรรมราชาแหงกรุงสุโขทัย เมื่อครั้งที่พระองคไดไปนิมนตพระสงฆจากมารามัญประเทศเขามาทํา
สัง ฆกรรมทุ กอยางในกรุง สุโ ขทั ย และไดทํา การผูกพั นธสีมาบวชพระสงฆที่สุโขทัยตามแบบ
รามัญ27
พุทธศาสนาอยางรามัญเขามาในวิหารเรียกวา “รามัญนิกาย” ครั้งสมัยอยุธยามี
หลักฐานปรากฏชัดในพงศาวดารประวัติศาสตรวามีพระมหาเถระคันฉองภิกษุมอญเขมรไทย
พรอมกับการอพยพครั้งแรกของครัวมอญในสมัยพระมหาธรรมราชา (พ.ศ.2112 - 2133) เมื่อครั้ง
ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพใหไทย ณ เมืองแกรง ริมฝงแมน้ําสะโตง และ
พุทธศาสนา “รามัญนิกาย” ก็เจริญตั้งแตบัดนั้นมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทรกไ็ ด
ยุบรามัญนิกายลงใน พ.ศ. 2445 ดวยเหตุวาภิกษุรามัญนิกายมีความหยอนในการปฏิบัติอยาง
มาก
อยางไรก็ตามพุทธศาสนาอยางรามัญก็ไดสืบทอดเปน ธรรมยุตนิกายในรัชกาลที่ 3
และไดดํารงอยูจวบจนปจจุบัน
27
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3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมมอญส ง ผลต อ ไทยในหลายด า น
โดยเฉพาะดานดนตรี ภาษาวรรณกรรม และประเพณีบางอยาง
ดานดนตรี
ดนตรีมอญเดิมมีการเลนในงานมงคล และงานอวมงคลในชุมชน
มอญ เครื่องดนตรีที่มีลักษะเดน คือ ปพาทยมอญ ซึ่งถูกนํามาแลนเฉพาะในงานศพเทานั้น
เพราะมีเสียงที่ฟงดูโอดครวญ การที่คนไทยนิยมใชปพาทยมอญในงานศพนั้น สมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพทรงเลาวา พระองคไดทรงทราบจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
วา ปพาทยมอญมีในงานศพหลวงครั้งแรกเมื่องานพระศพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีใน
รัชกาลที่ 4 เพราะทรง เปนเชื้อมอญและอาจเนื่องมาจากเหตุนั้น ในงานพระศพของสมเด็จพระเจา
ลูกเธอในพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งเปนเชื้อสายของสมเด็จพระเทพศิรินทราบ
รมราชินี จึงโปรดใหมีปพาทยมอญเพิ่มขึ้น คนภายนอกทั่วไปไมทราบถึงเหตุเดิมอาจนําแบบงาน
พระศพหลวงไปใชหรือไปหาปพาทยมอญมาบรรเลงในงานศพบาง แลวมีการปฏิบัติตามกันมาจน
พากันเขาใจวางานศพตองมีปพาทยมอญจึงจะเปนศพผูดี28
ดานภาษาและวรรณกรรม คํ า ในภาษาไทยมากคํ า ก็เ ป น การนํ า คํ า มอญมาใช
เชน คําวา กรุง นาย คลอง ฯลฯ เปนตน4 สวนวรรณกรรมที่ไทยไดรับอิทธิพลดานเนื้อเรื่องมา
จากมอญโดยตรง คือ วรรณกรรมแปลเรื่อง ”ราชาธิราช” ซึ่งถูกชําระขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ 1
แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยเจาพระยาพระคลัง (หน) วรรณกรรมเรื่องนับไดวาถูกชําระขึ้นใหม
ในชวงที่สอดคลองกับสถานการณบานเมืองในสมัยรัชกาลที่ 1 และถือไดวาเปนวรรณกรรมที่มี
อิทธิพลทางความคิดตอชนชั้นนําในสมัยนั้นเปนอยางมากเรื่องหนึ่ง29
ดานวัฒนธรรมประเพณี ประเพณีของมอญทั้งที่เปนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและ
ประเพณีในรอบปสวนใหญคลายขงไทย เชน การโกนผมไฟ การบวช งานบุญตาง ๆ รอบป ไดแก
งานบุ ญ เข า พรรษา บุ ญ ออกพรรษา เป น ต น งานประเพณี ที่ ม อญและไทยให ค วามสํ า คั ญ
เหมือนกัน คือ งานบุญสงกรานต ซึงจะจัดขึ้นในชวงกลางเดือนเมษายนของทุกป สวนงานบุญที่
มีลักษณะเฉพาะของมอญอยางมาก คือ งานศพ ซึ่งมีขอกําหนดในพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความ
เชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษของชาวรามัญอยูมากทีเดียว

28

สุภรณ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย , 167.
29
เรื่องเดียวกัน, 109.
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ดานการเมือง ชาวมอญไดเขามามีบทบาททางการเมืองของไทยตั้งแตครัง้ อยุธยา
จนถึงรัตนโกสินทรตอนตน โดยไดกอกบฏขึ้นในสมัยอยุธยา 3 ครั้ง สมัยกรุงธนบุรี 1 ครั้ง และ
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนอีก 2 ครั้ง คือ
สมัยอยุธยา
ครั้งที่ 1 กบฏมอญธรรมเถียรเมื่อสมเด็จพระเทราชาขึ้นเสวยราชย
ครั้งที่ 2 กบฏมอญที่อพยพเขามาในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ
ครั้งที่ 3 กบฏมอญสุกี้พระนายกอง เมื่อคราวไทยเสียกรุงใหแกพมาใน พ.ศ.2310
สมัยกรุงธนบุรี
ครั้งที่ 4 กบฏพระยาสรรค ในชวงปลายสมัยพระเจากรุงธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ครั้งที่ 5 กบฏหมอมเหม็น เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยขึ้เสวย
ราชยใน พ.ศ. 2352
นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่ 4 ชาวมอญก็พากันเขาไปอยูในบังคับของฝรั่งเศสที่ไดเขา
มีสิทธินอกอาณาเขตในไทย ดวยเหตุ 2 ประการ คือ หนึ่งหลีกเลี่ยงการถูกชําระไปเปนทหารเรือ
และสองการเปนคนในบังคับของตางชาติทําใหไดสิทธิพิเศษทางการศาล อยางไรก็ตามตอมาไทย
ไดปรับกฎการเกณฑคนเขาทหารเรือใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และไดปรับสิทธิของตางชาติใหลดนอยลง
และในที่สุดมอญก็กลับเขามาในสังกัดราชการไทยดังเดิม
ชุมชนมอญบานมวง
การตั้งถิ่นฐาน ลุมน้ําแมกลองตอนลางหรือชวงลําน้ําตั้งแตจุดบรรจบของแมน้ํา
แควนอยกับแมน้ําแควใหญที่ปากแพรก เมืองกาญจนบุรีลงมาจนถึงปากแมน้ําที่ไหลออกสูอ า วไทย
ที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุดสงครามนั้น มีสภาพทางภูมิสาสตรเปนที่ลุมเหมาะแกการตั้งถิ่นฐาน
และทําการเพาะปลูก ทั้งยังมีการคมนาคมที่สะดวกจึงทําใหมีกลุมชนโยกยายเขามาตั้งถิ่นฐานอยู
ในบริเวณนี้เปนจํานวนมาก
ในพุทธศตวรรษที่ 18 เกิดเมืองราชบุรีขึ้นที่ลุมนัแมกลอง30 ลําน้ําแมกลองในชวงนี้เปน

30

ศรีศักร วัลลิโภดม,”ลุมน้าํ แมกลอง,” ในลุม น้ําแมกลอง พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 43.
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เสนทางคมนาคมหลักของบานเมืองในลุมน้ํานี้อยางแทจริง เปนบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานชุมชน
บานเมืองที่อยูกันอยางสืบเนื่องมาจนปจจุบัน ตั้งแตสมัยลพบุรีลงมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคมมาก เกิดเสนทางคมนาคมติดตอกันไดทั้งภายในและภายนอก ทําใหผูคนจากหลายๆ
แหงมีการติดตอถึงกันจึงกอใหเกิดการเคลื่อนไหวของกลุมชนตางๆ อาทิ มอญ เขมร ลาว ไทยได
ผานเขามาหรือโยกยายมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้เพิ่มขึ้น
ชาวมอญที่เมืองมอญในพมาตอนลางซึ่งตามประวัติศาสตรบอกวาไดมีความสัมพันธ
กับไทยมาตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหงแหงอาณาจักรสุโขทัยก็เปนกลุมชนหนึ่งที่เขามาตั้งถิ่นฐาน
ในบริเวณลุมน้ําแมกลองตอนลางแหงนี้
ประวัติชุมชน บานมวงเปนชุมชนมอญมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา ชาวบานเชื่อ
กันวาบรรพบุรุษรุนแรกอพยพมาจากประเทศพมาในสมัยอยะยาราวรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช(พ.ศ.2133 - 2148) โดยติดตามมากับพระมหาเถรคันฉองซึ่งเปนพระสงฆเชื้อสายมอญ
นิกายมหายานเขามาตั้งถิ่นฐานริมน้ําแมกลอง ใหชื่อหมูบานเหมือนบานเดิมในพมาวา ”บาน
มวง” และไดตั้งวัดประจําหมูบานวา”วัดมวง”ตอมา
อยางไรก็ตาม มีหลักฐานระบุเกี่ยวกับการตั้งชุมชนบานมวงอยูอีก 2 อยางคือ
ทะเบียนวัดของกรมการศาสนาและคัมภียใบลานที่จะระบุสถานที่จาร วันเวลาที่จาร และผูจารไว
ที่ทายคัมภียเสมอ ในเอกสารทะเบียนวัดระบุวา”วัดมวงประกาศจัดจั้งเมื่อ พ.ศ.2223”ซึ่งตรงกับ
สมัยอยุธยาในรัชสมัยสมเดจพระนารายณ(พ.ศ.2199 - 2231) สวนในคัมภียใบลานเลมที่เกาที่สุด
หมายเลข 321 เปนเรื่องเกี่ยวกับพระปริตร(12ตํานาน) ในตอนทายจารไววา”...ศักราช 1000 เดือน
6 แรม 5 ค่ํา วันศุกร จารเสร็จเมื่อตะวันบาย กระผมชื่ออุตตมะจารเอาไวในวัดมวง เปนชื่อเมื่อเปน
พระ...” ซึ่งเมื่อนําจุลศักราช1000 มาเทียบเปนพุทธศักราชจะเทากับพ.ศ.2181 ซึ่งตรงกับสมัย
อยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง(พ.ศ.2173 - 2198) จากหลักฐานทั้งหมดทําให
สามารถสรุปไดวา วัดมวงไดมีมาแลวตั้งแตพ.ศ.2181 ในสมัยอยุธยารัชสมัยพระเจาปราสาททอง
ป อยา งแนน อนรวมทั้ ง ชุ ม ชนบา นม ว งก็มี อายุไ มต่ํ า กว า นี้
และวัด นี้ มี อายุไ ม ต่ํ า กว า 354
เชนเดียวกัน31

31

สุภาภรณ จินดามณีโรจน,”ประวัติศาสตรทองถิน่ ลุมน้ําแมกลอง : ศึกษากรณี
ชุมชนมอญบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี,”ในลุมน้ําแมกลอง พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 93.
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ชุมชนบานมวงมีชาวมอญอพยพเขามาอีกหลายครั้งหลายครานับตั้งแตสมัยอยุธยา
จนถึงกรุงเทพฯตอนตน ทั้งอพยพจากพมาโดยตรงและอพยพมาจากลุมแมน้ําเจาพระยาบาง
(ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ)และจากหมูบานอื่นๆในบริเวณแมน้ําแมกลอง เนื่องจาก
การยายถิ่นฐานหาที่ทํากินที่อุดมสมบูรณกวา หนีภัยสงคราม มาหาในกลุมเครือญาติเดียวกัน
และการแตงงาน
ชาวมอญบานมวงเปนผูยึดมั่นในความเชื่อประเพณี และเครงครัดในพุทธศาสนา
เสมอมาตั้งแตอดีตจนปจจุบัน
ชีวิตความเปนอยู
ชาวมอญบ า นม ว งมี อ าชี พ หลั ก คื อ การทํ า นา และมี ก าร
ดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับการประกอบอาชีพ มีประเพณีตางๆในรอบปเกิดขึ้นตามวัฏจักรตางๆ
ของการทํานาโดยอาศัยศรัทธาแหงความเชื่อถือผีและนับถือพระพุทธศาสนาเปนเครื่องบํารุง
กิจกรรม ประเพณีแบงเปน 2 กลุมคือประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและประเพณีในรอบป
1.ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ประเพณีนี้มีความหมายตอบุคคลและเครือญาติของบุคคล
โดยมีความหมายในขั้นเบื้องตนคือ เปนการรับรองสถานภาพใหมของบุคคลใหบุคคลไดรับทราบ
และปฏิบัติตนตอกันไดอยางถูกตองตามบรรทัดฐานของสังคม ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตไดแก การ
โกนผมไฟ การบวช การแตงงาน และการตาย เปนตน
2.ประเพณีในรอบป
ดังนี้
เดือน 6 เปนชวงที่ฝนประจําฤดูเริ่มตก ชาวมอญถือวาเปนเดือนแหงการเริ่มตน
กิจกรรมตางๆในรอบปไดแก เริ่มตนทํานาปลูกขาวซึ่งเปนกิจกรรมหลักของชีวิต อีกทั้งในการถือผี
ของชาวมอญก็นับเดือน 6 เปนเดือนเริ่มปใหมเชนกัน ในพุทธศาสนาเปนเดือนวิสาขะ มีวันสําคัญ
คือวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 6 นอกจากนี้เดือนนี้ยังถือเปนเดือนมงคลของการ
แตงงานและขึ้นบานใหม
เดือน 7 ถวายผ า อาบน้ํ า ฝน ในบางพื้ น ที่ อ าจมี พิ ธี จ รกล า วคื อ พิ ธี ที่ ไ ม ไ ด ยึ ด
แนนอนตายตัวแตปรับไปตามทองถิ่นและสถานการณ ไดแก การเลี้ยงผีหรือพิธีฟอนผีมดผีเม็งของ
ชาวมอญ เปนตน
เดือน 8 ชวงนี้ฝนตกมากจนน้ํานอง ในวันขึ้น15 ค่ําเดือน 8 ตรงกับวัน
อาสาฬหบูชาและในวันรุงขึ้นคือวันแรม 1 ค่ําเดือน 8 ก็เปนวันเขาพรรษาหรือเขาสูชวงเขาพรรษา
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป มีงานบุญเขาพรรษา ถวายเทียนพรรษา นอกจากนี้ชาวพุทธก็นิยมบวชใน
ชางเขาพรรษานี้ดวย
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เดือน 9

หวานขาวทํานาดํา ในวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 9 มีงานทําบุญใหแกญาติผู

ลวงลับ
เดือน 10 ชวงนี้มีน้ํานองหลากทุงนา ขาวโตเต็มที่และเริ่มตั้งรวง มีเมล็ดขาวออนๆ
เรียก ขาวน้ํานม ในวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 10 เปนวันทําบุญใหญใหแกญาติผูลวงลับ ในวันนี้
ชาวบานจะทําบุญดวยขนมตางๆที่ทําจากการตําขาวเหนียวโมเปนแปง จึงเรียกเดือนนี้ไดอีกอยาง
วาเปนเดื อนตํา ขาวเหนี ยว ขนมที่ทําไดแก ขนมนมสาว ขนมทองมว น ขนมบ าบิ่น เปน ตน
นอกจากนี้ เดือนนี้ถือวาเปนเดือนลูกผูพี่ของทุกเดือน เปนการทําบุญใหแกผูลวงรับที่ยิ่งใหญที่สุด
เดือน 11 เดือนนี้อยูในชวงปลายฤดูฝน ฝนยังตกมากจนน้ํานองหลากทั่วไป รวง
ขาวในนาเริ่มเปลี่ยนสีจากเหลืองออนๆเปนเหลืองเขมและเมล็ดอวบอวนอุดมสมบูรณ ในวันขึ้น
15 ค่ําเดือน 11 เปนงานทําบุญออกพรรษา ชาวมอญจะทําขนมกระยาสารทไปทําบุญถวายพระ
ในวันนี้ และยังมีการแขงเรือในชวงออกพรรษานี้ดวย
เดือน 12 ชวงนี้น้ําในแมน้ําลําคลองขึ้นสูงสุดในรอบป เปนเดือนที่ขาวพุงคือขาว
กําลังออกรวงเต็มที่หรือเรียกวา”ขาวทองกําลังแตก” ชาวนาจึงนิยมนําเครื่องเซนไหวไปสักการะแม
พระโพสพที่ทุงนาเพื่อความเปนสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ
เดือนอาย เปนเดือนกอนเกี่ยวขาว เดือนนี้ขาวยังแกไมจัด เปนประเพณีของทุก
บานที่จะเกี่ยวขาวมาตําทําขาวเมา(ไมตองกวน) เพื่อเซนไหวบอกกลาวบรรพบุรุษที่เสาผีเสียกอน
สวนบานที่มีศาลพระภูมิซึ่งไมไดถือผีมอญก็จะนํามาเซนไหวที่ศาลดวย เปนระเบียบเหมือนกัน
ของชุมชน จากนั้นจึงนํามาคลุ กกับมะพราว น้ําตาล นําไปถวายพระที่วัด หลังจากเซนไหว
บรรพบุรุษและทําบุญในพุทธศาสนาแลวจึงจะเริ่มทําการเกี่ยวขาวไดซึ่งจะเริ่มเกี่ยวขาวเฉพาะวัน
พุธเทานั้น
เดือนยี่
เกี่ยวขาว นวดขาว เอาขาวขึ้นยุงซึ่งจะตองทําในวันพฤหัสบดี
เดือน 3 ทําบุญเลี้ยงผี เลี้ยงพระหลังเก็บขาวเขายุงเรียบรอยแลว มีงานทําบุญ
ขาวหลามและบุญสงฟนในวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 3 วันมาฆะบูชา เมื่อชาวนาไดขาวเหนียวใหมจึง
ระลึกถึง”ผี”ผูมีอํานาจเหนือธรรมชาติ บันดาลใหพืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณมาหลอเลี้ยง
ชีวิต ดวยเหตุนี้ผูคนในชุมชนจึงพากันเผาขาวหลามในกระบอกไมไผไหวผี โดยมีกําหนดเลี้ยงพระ
กับเลี้ยงผีรวมกันซึ่งอาจแตกตางกันไปตามทองถิ่นตางๆ
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ภาพที่ 4 พิธีรําผีมอญ
ที่มา : อมาวสี ยิ้มอํานวย,”ประเพณีความเชื่อของชาวมอญบานมวง,” ในลุมน้าํ แมกลอง
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 222.

ภาพที่ 5 ศาลกลางหมูบา น บานมวง
ที่มา : ศรีศักร วัลลิโภดม,”ลุมน้ําแมกลอง,” ในลุมน้ําแมกลอง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 56.
เดือน 4 เปนชวงหลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชพันธธัญญาหารที่เพิ่งเสร็จสมบูรณไปเมื่อ
เดือนที่ผานมา เปนชวงพักรอฤดูการผลิตใหมที่จะมาถึงในอีก 2-3 เดือนขางหนาจึงเปนชวง
วางงาน ผูชายจะจักสาน ผูหญิงจะทอผา หรืออาจจะมีการจัดขบวนเขาปา หาไม หาฟน หรือทํา
กิจกรรมอื่นๆที่คั่งคางอยูเชน ซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชทํามาหากิน เปนตน
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เดือน 5 เปนชวงพักรอฤดูการผลิตใหมจึงมีกิจกรรมตางๆเกิดขึ้นมาก เชน เลี้ยงผี
เลี้ ย งพระ เป น ต น และกิ จ กรรมที่ สํ า คั ญ คื อ งานสงกรานต ซึ่ ง ถื อ เป น งานใหญ ที่ สุ ด ในรอบป
กิจกรรมที่โดดเดนของชาวมอญในงานสงกรานตนี้คือ การสงขาวแช การเลนสะบา การเลนหลุม
มอญ ประเพณีปลอยนกปลอยปลา ค้ําโพธิ์ โรยทรายและปดทายประเพณีดวยการสรงน้ําพระ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ชาวมอญเป น ผู เ คร ง ครั ด ในพระศาสนาและวั ฒ นธรรม
ประเพณี ข องตน มี วิ ถี ชี วิ ต ความเป น อยู ที่ ผู ก พั น อยู กั บ ความนั บ ถื อ ผี แ ละนั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา
สําหรับชาวมอญบานมวงไดมีการอพยพเขามาในไทยนานแลว หากตามหลักฐานคัมภีรใบลานที่
ปรากฏในวัดมวงก็เปนเวลาอยางนอยตั้งแต พ.ศ.2181ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจาปราสาททองแหง
กรุงศรีอยุธยา32 ในการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานนี้ชาวมอญไดนําความเชื่อและประเพณีของตน รวม
ทั้งคัมภียในพุทธศาสนาเขามาดวย ชาวมอญนี้ไดมาตั้งบานเรือนอยูตามริมน้ําแมกลองพรอมทั้ง
สรางวัดใหเปนที่รวมกิจกรรมและศรัทธาของชุมชน ในลักษณะทํานองเดียวกับบานเมืองมอญใน
พมาตอนลาง
สิ่งที่ชาวมอญนําพาเขามาและยังมีการสืบทอดจวบจนทุกวันนี้ ก็คือ วัฒนธรรมและ
ประเพณีตางๆของมอญ และสิ่งที่โดดเดนอยางชัดเจนสําหรับชุมชนวัดมวงคือ การสืบทอดภาษา
มอญทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษามอญนี้ถูกจารอยูในคัมภีรใบลาน สมุดขอยซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับคติการดําเนินชีวิตและเรื่องราวในพระพุทธศาสนา นับตั้งแตในอดีตถึงปจจุบันชาวมอญ
บานมวงไดมีการสอนภาษามอญใหแกลูกหลานสืบมา โดยมีวัดมวงและพระครูเปนผูถายทอด
เสมอมา
คัมภีรใบลานและสมุดขอยที่พบในวัดมวงมีเปนจํานวนมากประมาณ 1,209 เรื่อง ใน
แตละเรื่องก็มีหลายผูก ในบางเรื่องมีถึง 24 ผูกแตในบางเรื่องก็มีเพียง 1-2 ผูกเทานั้น เรื่องราวใน
คัมภีรไดแก เรื่องเกี่ยวกับศาสนา เรื่องเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมาย เรื่องเกี่ยวกับ
ประวัติสถานที่ตางๆและประวัติบุคคลสําคัญ วรรณคดีและตําราตางๆอาทิ คัมภีรโลกสิทธิและโลก
สมมุติ เปนตน

32

สุภาภรณ จินดามณีโรจน, ”ประวัติศาสตรทองถิน่ ลุมน้ําแมกลอง : ศึกษากรณี
ชุมชนมอญบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี,” ในลุมน้าํ แมกลอง พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรม, 93.
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ภาพที่ 6 คัมภีรใบลานและผาหอคัมภีร วัดมวง
ที่มา : จวน เครือวิชฌยาจารย, ผูแปล, วิถีชีวิตชาวมอญ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ,
2537), 158.

ภาพที่ 7 โตะจารหนังสือใบลาน
ที่มา : สิริพรรณ ธิรศริโชติ,”วัดมวง คลังวิทยาสําหรับชาววัดและชาวบาน,” ในลุมน้ําแมกลอง
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 194.
สิ่งเหลานี้เปนภูมิปญญาของชาวบานที่มีการสืบทอดตอกันมาหลายชวงอายุคน จึงทํา
ใหเปนลักษณะโดดเดนของชุมชนมอญบานมวงดังปรากฎมาถึงปจจุบันนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีวัตถุ
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ทางวัฒนธรรมอื่นๆอีกมากที่ชาวบานไดพบอยูตามแมน้ําและบริเวณใกลเคียงซึ่งไดนํามาถวายวัด
ใหเปนสมบัติของสวนรวม อาทิ สิงหาสนสลักไมปดทอง ฝมือชางมอญ-พมาที่มีอายุชวงครึ่งหลัง
พุทธศตวรรษที่ 25 ,กลองไมรูปกวางหมอบสมัยรัชกาลที่ 5 ,เครื่องบดยาและเครื่องถวยชาม
ภาชนะดินเผาเคลือบตางๆ เปนตน
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ย นแปลงในลํ า น้ํา แม ก ลองกอใหเ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนมอญบานมวง นับตั้งแตมีการสรางเขื่อนขึ้นที่บริเวณตนน้ําแมกลอง
ตอนบนในลําน้ําแควนอยและลําน้ําแควใหญ ทําใหสภาพลําน้ําทั้งดานเหนือเขื่อนและใตเขื่อน
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แยลง บริเวณเหนือเขื่อนทําใหน้ําเนาขังเพราะตนไมที่อยูใตน้ํา สวน
บริเวณใตเขื่อนทําใหลําน้ําแหงหรือน้ํานอง ฤดูน้ําไมเปนไปตามฤดูกาล
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติลวนสงผลกระทบตอวิถีชีวิตผูคน อยางเชน เมื่อรัฐมี
การใหสัมปทานดูดทรายในแมน้ําแมกลองตอนลางได ทําใหระดับน้ําลดลง ตลิ่งชันขึ้นและที่
สําคัญคือหาดทรายริมแมน้ําไดหมดไป สงผลใหตลาดนัดชุมชนบานมวงที่เคยจัดกันบริเวณหาด
ทรายริมแมน้ําไมสามารถทําไดอีกตอไปจึงตองยายขึ้นมาอยูบนฝงบริเวณวัดมวงแทน เปนตน
นอกจากการเปลี่ยนแปลงดานธรรมชาติแลวการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคมก็มี
ผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนเดิมเชนกัน อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงก็เปนสิ่งที่ยอมเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา ฉะนั้น ชุมชนมอญบานมวงในปจจุบันจึงไดปรับตัวและปรับวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสิ่งที่
เกิ ดขึ้น ในป จจุ บั น ทั้ ง ยัง คงรั ก ษาวิถีชีวิต ขนบประเพณี และภูมิป ญญาท อ งถิ่ น ที่สํ า คั ญไว ได
โดยเฉพาะการถายทอดภาษามอญที่ยังคงมีอยูอยางตอเนื่องจวบจนทุกวันนี้
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การศึกษาเกี่ยวกับการจัดแสดง
ความหมายและวัตถุประสงคของการจัดนิทรรศการ การนําเสนอขอมูลแทนการ
จัดนิทรรศการนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมดานพิพิธภัณฑ ดานการใหการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดนิทรรศการเปนการเปดโอกาสใหเกิดการ
เรียนรูในสังคมอยางกวางขวาง สําหรับการดําเนินการพิพิธภัณฑสถานนั้น นับไดวาการจัดแสดง
นิทรรศการเปนเครื่องบงชี้ความสําเร็จในการดําเนินการขององคกรทีเดียว
นิทรรศการ หมายถึง การวางแผนการถายทอดการเรียนรูโดยอาจจะใชโสตทัศนวัสดุ
เครื่องมือโสตทัศนศึกษาและกิจกรรมโสตทัศนศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง หรือผสมผสานกันอยางมี
ระบบ เพื่ อ ให ผู ช มได รั บ รู แ ละเข า ใน ตลอดจนมุ ง ชั ก จู ง ความคิ ด ความสนใจ ให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคที่ผูจัดกําหนดไว
สําหรับวัตถุประสงคในการจัดนิทรรศการแบงไดเปน 4 กลุม คือ
1. เพื่อใหการศึกษาในดานตาง ๆ แกกลุมชนที่เปนเปาหมาย
2. เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร เหตุการณตาง ๆ และประชาสัมพันธกิจการของ
สถาบัน ใหกลุมเปาหมายรับรู
3. เพื่อกระตุนเรงเรากลุมเปาหมาย ใหรวมมือกับสถาบัน หรือเปลี่ยนทัศนคติ
ของกลุมเปาหมายที่มีตอสถาบันใหเปนไปในทางที่พึงประสงค
4. เพื่อสรางความบันเทิงสนุกสนาน ความพึงพอในแกกลุมเปาหมาย
หลักการจัดแสดงนิทรรศการ
การจัดแสดงนิทรรศการที่ดีจะใหประสบการณ
ที่คลายคลึงกับการไดอานหนังสือที่ดี การไดชมภาพยนตรที่สนุก สนานหรือการไดไปเที่ยวสวน
สนุก จะตางกันบางก็ตรงที่การเขาชมนิทรรศการเปนสิ่งที่ผูชมสามารถมีปฏิสัมพันธในสิ่งหนึ่งได
เปนการใชเวลาวางรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ตนมีความสนใจ เปนการเรียนรูดวย
ความรูสึก ความสมัครใจและสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังนั้นจึงพอสรุปบทบาทและหนาที่ของการ
จัดนิทรรศการได 3 ประเภท คือ
1. เพื่อจัดแสดงสิ่งของ
2. เพื่อเปนการสื่อสารขอมูล
3. เพื่อเปนการเรียนรูดวยประสบการณ
อีกทั้งสามารถสรุปหลัการสําคัญของการจัดนิทรรศการไดวา การจัดนิทรรศการนั้น
นอกจากจะเนนที่การจัดแสดงวัตถุสิ่งของแลว ยังตองคํานึงถึงการถายทอดความรูเกี่ยวกับวัตถุ
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แสดง โดยผ า นสื่ อ ที่ มี รู ป แบบที่ ต อบสนองและกระตุ น ให เ กิ ด ความเพลิ ด เพลิ น เพื่ อ นํ า ไปสู
เปาประสงคที่วางไวเปนสําคัญ
อยางไรก็ตาม การจัดนิทรรศการนั้นมีพื้นฐานอยู 6 ประการ คือ
1. เนนวัตถุที่แสดงเปนสําคัญ สวนคําบรรยายและสวนประกอบอยางอื่นเปน
เพียงองคประกอบที่ชวยใหวัตถุที่จัดแสดงมีความหมายสมบูรณตามวัตถุประสงคของการจัดแสดง
2. การถายทอดเรื่องราวและความรูเกี่ยวกับวัตถุที่จัดแสดงโดยผานสื่อตางๆ
ควร มีความกระชับ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางสูงในการสื่อสารในการสื่อสาร
เชน การใชคําบรรยาย การใชแผนที่การใชสื่ออิเล็คทรอนิค การสรางภาพจําลอง ฯลฯ
3.
เนื้อหาการจัดแสดงตองมีความตอเนื่องกัน ใหเรื่องราวขั้นตอนเปนไป
ตามลําดับจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ใหผูชมเขาใจเรื่องราวติดตอกัน ฉะนั้น ในการจัดแสดงจึง
ตองมีหัวเรื่อง เปนหัวเรื่องใหญ หัวเรื่องยอย ซึ่งมีความสัมพันธประสานรับกันเปนลําดับ
4. ทําใหผูชมไดรับความประทับใจ ชื่นชม เพลิดเพลิน และเห็นความสําคัญใน
คุณคาของวัตถุ
5. ไมควรจัดแสดงใหดูซับซอน พิสดารและสันสน ควรใชหลักการจัดอยางงาย
ๆ แตดูมีความสําคัญ อันจะทําใหผูชมเกิดความประทับใน และไมเบื่อหนายแมจะเขาชมอีกหลาย
ครั้ง
6.
ใหความปลอดภัยแกวัตถุ ทั้งปลอดภัยจากการโจรกรรมและจาก
สภาพแวดลอม เชน ความรอน ความเย็น ฝุนละออง ความชื้น และแสงสวางอันจะทําใหวัตถุ
เสียหายเสื่อมสภาพได ตลอดจนความปลอดภัยในการจัดแสดงและติดตั้งวัตถุดวย
ประเภทการจัดแสดงนิทรรศการ
การจั ด แสดงนิ ท รรศการแบ ง ได เ ป น 3
ประเภท ดังนี้
1. การจัดแสดงนิทรรศการถาวร เปนการจัดแบบตายตัว เปนการจัดแสดง
หลั ก ประจํ า สถานที่ นั้ น ๆ และเป น การจั ด แสดงที่ย าวนาน ประมาณ 5-10 ป จึง จั ด ทํ า อย า ง
สมบูรณแบบ มีความประณีตสูง ใชวัตถุที่มีอายุการใชงานนาน และงบประมาณสูง
2. การจัดนิทรรศการกึ่งถาวรหรือการจัดแบบหมุนเวียน เปนการการจัดแสดงที่
ทําใหเกิดความสดใหม นาสนใจ ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูอยางสรางสรรค การ
จัดแสดงแบบนี้มีชวงเวลาในการจัดแสดงประมาณ 1-2 ป
3. การจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว เปนการจัดแสดงที่ใชระยะเวลาสั้น ๆ เชน
15 วัน ,30 วัน หรือประมาณ 2-3 เดือน
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สื่อในการจัดแสดง สื่อและเทคนิคการจัดแสดงนับเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการจัด
แสดงเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการจัดแสดงนั้น ๆ สื่อที่ใชในการจัดแสดงแบงได 5 ประเภท
1. การใชวัตถุ เปนการนําวัตถุมาใชเปนสื่อในการสื่อสารขอมูลเนื้อหา
การจัดแสดง วัตถุที่นํามาใช มี 5 แบบคือ
1.1 วัตถุจริง (Original Art Object)
2.2 วัตถุทําเลียนแบบวัตถุจริง (Art Object Imitation)
3.3 หุนจําลอง (Model)
3.4 ของเลียนแบบ (Mock-up Repica)
3.5 ตัวอยาง (Sample)
เป น สื่ อ ในการจั ด แสดงโดยการใช วั ต ถุ ห รื อ
2. อันตรทัศน (Diorama)
หุนจําลองขนาดเล็กมาประกอบกับฉากหลังเพื่อใชจําลองใหเห็นบรรยากาศโดยมีความลึก มี
ธรรมชาติใกลเคียงความจริงมากที่สุดเทาที่จะทําได การจัดแสดงมี่ขนาดเล็กไดแก จัดแสดงภายใน
ตู ไปจนมีขนาดใหญจัดแสดงเปนหองได บางครั้งอาจใชเทคนิคกลไก เชน การใช แสง สี เสียง รวม
ในการจัดแสดงไดดวย
3. คําบรรยายประกอบวัตถุ เปนการใชคําบรรยายประกอบวัตถุเพื่อความ
เขาใจของผูชม การใชคําบรรยายสวนใหญเปนคําบรรยายสั้น ๆ สลับกับภาพประกอบหรือสื่ออื่น ๆ
เนื่องจากการมีคําบรรยายจํานวนมาก จะทําใหผูชมตองใชเวลาในการอานมาก และเกิดความ
เหนื่อยลาไดเร็ว ทําใหขาดความนาสนใจ ดังนั้นคําบรรยายประกอบวัตถุ ควรใชดวยขนาดและ
จํานวนที่เหมาะสม
4. แผนขอมูล (Board , Panel )
มีลักษณะเปนแผนระนาบ 2 มิติใหขอมูล
โดยการอานคําบรรยาย การดูภาพประกอบ หรือการสัมผัสพื้นผิว การจัดแสดงอาจใชติดผนังหรือ
ประกอบเปนรูปทรงลอยตัว
5. อุปกรณโสตทัศนูปกรณ ป จ จุ บั น วิ ท ยาการทางวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยีกาวหนามาก สามารถนํามาใชประกอบการจัดแสดงไดหลายรูปแบบ ทําใหเพิ่มความ
นาสนใจ และตื่นเตน
เทคนิคการจัดแสดง เทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานเปนสิ่งที่
จะตองไดรับการพิจารณาอยางมาก เนื่องจากเปนขั้นตอนที่นําเสนอหรือถายทอดเรื่องราวใน
นิทรรศการไปสูผูชม เทคนิคการจัดแสดงหลัก ๆ ที่สําคัญ ไดแก
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ผังหองจัดแสดงและทางสัญจร ผังหองจัดแสดงมีความสัมพันธตอทางสัญจร
ของผูชม เปนปจจัยสําคัญในการจําผูชมไปสูสวนตาง ๆ ที่จัดแสดง และเปนลําดับเรื่องราวตั้งแต
เริ่มตนไปจนจบ ผังของหองจัดแสดงแบงไดหลายลักษณะขึ้นกับขนาดและโครงสรางของอาคารที่
จัดแสดง (Mathews 1991:21-22 , อางถึงใน อาทิตยา จันทะวงษ 2540:106 ) ไดแบงหองจัด
นิทรรศการออกเปน 6 ลักษณะ ดังนี้
1.ผังแบบ Open Plan ไดแก ผังที่มีลักษณะเปนหองกวาง มีทิศทางการเดิน
ชมแบบอิสระ (Free Circulation) มีทางเขาและทางออกเปนทางเดียวกัน ผังแบบ Open Plan
เปนผังที่เหมาะกับการจัดแสดงในลักษณะทั่วไป

แผนภาพที่ 2 แสดงผังหองจัดนิทรรศการแบบ Open Plan
ที่มา : Geoff Matthews, Museums and Art Galleries : A Design and Development Guide
(Oxford : Butterworth Architecture, 1991), 22.
2.ผังแบบ Core and Sattellites/Enfilade ไดแก ผังหองที่มีหองหลักอยูตรง
กลาง และมีหองยอย ๆ หลายหองรายลอมและเชื่อมตอกับหองหลัก มีทิศทางการเดินชมอยาง
อิสระ (Free Circulation) และแบบเดินชมจากหองหลักแลวแยกไปยังหองยอยแตละหอง
(Circulation Control Core to Specific Sattelites ) และมีทางเขาและทางออกเปนทางเดียวกัน
ผังแบบ Core and Sattellites เปนผังที่เหมาะสําหรับการจัดแสดงนิทรรศการหลักในหองกลาง
และการจัดนิทรรศการหมุนเวียนหรือนิทรรศการพิเศษในหองยอยตาง ๆ
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แผนภาพที่ 3 แสดงผังหองจัดนิทรรศการแบบ Core and Sattellites/Enfilade
ที่มา : Geoff Matthews, Museums and Art Galleries : A Design and Development Guide
(Oxford : Butterworth Architecture, 1991), 22.
3.ผังแบบ Linear Procession
ไดแก ผังที่มีหองหลายหองเรียงรายและ
เชื่อมตอกัน มีทิศการการเดินชมแบบกําหนดได (Controlled Circulation ) คือ การเดินชมจาก
หองแรกไปยังหองสุดทาย มีทางเขาและทางออกเปนคนละทาง ผังแบบ Linear Procession เปน
ผังที่เหมาะสําหรับการจัดแสดงผลงานตามลําดับ หรือตามหัวขอ เชน ยุคสมัยของศิลปะ หรือ
ศิลปะประเภทตาง ๆ เปนตน

แผนภาพที่ 4 ผังแสดงหองจัดนิทรรศการแบบ Linear Procession
ที่มา : Geoff Matthews, Museums and Art Galleries : A Design and Development Guide
(Oxford : Butterworth Architecture, 1991), 22.
4.ผังแบบ Loop ไดแก ผังที่มีหองเรียงรายกันเปนกลุม มีทิศทางในการเดินชมจากหอง
หนึ่งไปยังอีกหองหนึ่งจนครบ ( Circulation Return to Entrance) มีทางเขาและทางออกเปนทาง
เดียวกัน ผังแบบ Loop เปนผังที่เหมาะสําหรับการจัดกิจกรรมแบบรวมศูนย และแบบการ
กระจายไปยังหองตาง ๆ
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แผนภาพที่ 5 แสดงผังหองจัดแสดงนิทรรศการแบบ Loop
ที่มา : Geoff Matthews, Museums and Art Galleries : A Design and Development Guide
(Oxford : Butterworth Architecture, 1991), 22.
5.ผังแบบ Complex ไดแก ผังที่มีหองหลายหองเรียงรายและเชื่อมตอกัน
ในหลายลั ก ษณะ มี ทิ ศ ทางการเดิ น ชมขึ้ น อยู กั บ ความต อ เนื่ อ งของห อ งต า ง ๆ มี ท างเข า และ
ทางออกเปนทางเดียวกัน ผังแบบ Complex เปนผังที่เหมาะสําหรับการจัดแสดงที่มีความซับซอน
หรือมีการจัดแสดงหลายหัวขอ

แผนภาพที่ 6 แสดงผังหองจัดแสดงนิทรรศการแบบ Complex
ที่มา : Geoff Matthews, Museums and Art Galleries : A Design and Development Guide
(Oxford : Butterworth Architecture, 1991), 22.
6.ผังแบบ Labyrinth

ไดแก ผังที่มีหองเรียงรายตอกันเปนกลุมและมีหองอยู
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ตรงกลาง มีทิศทางการเดินชมอยางอิสระ(Free Circulation) มีทางเขาและทางออกเปนทาง
เดียวกัน ผังแบบ Labyrinth เปนผังที่เหมาะสําหรับการจัดแสดงที่เนนความสัมพันธของ
เรื่องราวกับผลงานทั้งหมดที่จัดแสดง

แผนภาพที่ 7 แสดงผังหองจัดแสดงนิทรรศการแบบ Labyrinth
ที่มา : Geoff Matthews, Museums and Art Galleries : A Design and Development Guide
(Oxford : Butterworth Architecture, 1991), 22.
ระยะและพื้นที่ในการจัดแสดง พื้นที่ในการจัดแสดงสามารถจําแนกเปนพื้นที่
ใหญ ๆไดแก พื้นที่โลงสําหรับทางสัญจรและพื้นที่โลงสําหรับการจัดแสดงงาน ซึ่งพื้นที่ดังกลาวมี
องคประกอบที่ควรพิจารณาดังนี้
ขอบเขตในการมองเห็น ขอบเขตในการมองเห็ น ของผู ช มที่ มี ส ายตาปกติ
ประกอบด ว ยการเคลื่ อ นไหวของศรีษ ะ คอ ไหล การมองเห็ น ในแนวตั้ ง และการมองเห็ น ใน
แนวนอน ไดแก
1. การเคลื่อนไหวของศรีษะ คอ ไหล

แผนภาพที่ 8 แสดงการเคลือ่ นไหวของศรีษะ คอ ไหล
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การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะสถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย - มอญ
ตามประวัติศาสตรชนชาติมอญตองรบอยูกับพมาอยูหลายรอยปจนในที่สุดพมาก็ยึด
มอญได เ บ็ ด เสร็ จ ในสมั ย พระเจา อลองพระยาแห ง ราชวงศ ค องบอง จนทุ ก วั น นี้ ม อญก็ ยั ง ไม
สามารถประกาศอิสรภาพของตนไดอีกเลย การสงครามทําใหศิลปวัฒนธรรมมอญและพมา
ถายเทไปสูกันและกันซึ่งอาจกลาวโดยสรุปไดวา พมารับศิลปวัฒนธรรมมอญไปเปนของตนเสีย
เปนสวนใหญ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมเนื่องในพุทธศาสนา อย า งไรก็ ต าม อาจพอจะสรุ ป
ลักษณะรูปแบบของศิลปะมอญได 2 รูปแบบคือ ศิลปะสถาปตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนาและ
สถาปตยกรรมเนื่องในชีวิต
ศิลปสถาปตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนา ไดแก
1. วัดและแผนผัง
แผนผั ง วั ด มอญแบง เป น เขตพุ ท ธาวาส สั ง ฆาวาส
และที่ธรณีสงฆเชนเดียวกับวัดไทย ในเขตพุทธาวาสมักจะมีอุโบสถและเจดียทรงมอญเทานั้น ใน
สวนสังฆาวาสมีหมูกุฏิเปนหลักซึ่งมีทั้งที่เปนเรือนหมูและเรือนแยกหลังแตจับกลุมกัน สวนเขต
ธรณีสงฆหรือสวนสาธารณะจะมีฌาปนสถานและการเปรียนเปนหลัก
โดยทั่วไป เสาหงสและเจดียมอญจะอยูดานหนาวัดและหนาพระอุโบสถ สวน
กุฏิจะอยูในตําแหนงที่เขาถึงไดโดยสะดวกที่สุด
2. เจดียทรงมอญ
ลั ก ษณะเจดี ย ท รงมอญ คื อ ฐานสู ง ไม มี บั น ไดขึ้ น
เหนือองคระฆังก็สอบขึ้นไปถึงยอดทีเดียวโดยไมมีบัลลังกสี่เหลี่ยมเหนือองคระฆังมาคั่น แตกอน
ถึงฉัตรยังมียอดหรือปลีรูปรางเหมือนปลีกลวย นอกจากนี้ ศิลปะมอญยังชอบทําประติมากรรม
ดิ น เผาเคลื อ บสี เ ขี ย วรู ป พลพระยามารที่ ม าผจญพระพุ ท ธเจ า ก อ นตรั ส รู ไ ว ร อบฐานเจดี ย
เชนเดียวกับศิลปะพมา
3. ซุมประตูหนาตาง ซุมประตูหนาตางอยางมอญไดแก การทําซุมประตู
หนาตางทรงปนลมหรือทรงชอฟามอญ
นับไดวาเสาหงสเปนสัญลักษณของวัดมอญ
4. เสาหงส
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ภาพที่ 8 เสาหงสและเจดียทรงมอญ วัดมวง

ภาพที่ 9 ซุมทางเขาแบบมอญ วัดจอมสวรรค จ.แพร
ที่มา : กรมศิลปากร, สถาปตยกรรมไต (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2539), 76 - 77.
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ศิลปะสถาปตยกรรมเนื่องในชีวิต ไดแก
1.หมูบาน หมูบานมอญมักจะตั้งอยูตามที่ราบลุมริมลําน้ําและถัดจากแนว
หมูบานลึกเขาไปก็จะเปนทองนาหรือสวน ทั้งนี้เพราะชาวมอญสวนใหญจะมีอาชีพทํานาเปนหลัก
2.แผนผังและรูปลักษณะบานเรือน แผนผั ง เรื อ นโดยทั่ ว ไปมั ก จะมี พื้ น ที่
สาธารณะขนาดใหญเชน ลาน ชาน ระเบียงและใตถุนเรือน ทั้งนี้เพื่อสําหรับรองรับญาติและ
เพื่อนบานในงานประเพณีตางๆเชน งานเลี้ยงผีบรรพบุรุษ งานโกนผมไฟ งานบวช งานแตง
งานตาย เปนตน สวนพื้นที่สวนตัวเชน หองนอนมักจะมีขนาดเล็กๆเทานั้น
การขยายตัวของพื้นที่เรือน เรือนจะถูกขยายไปในทิศทางที่ไมลบหลูสิ่งมงคล
ในบานอันไดแก เสาผี ศาล ยุงขาวเปนตนซึ้งตั้งอยูทางทิศตะวันออกหรือทิศใต นั่นคือเรือนจะ
ถูกขยายไปในทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเทานั้น และการขยายตัวก็เปนไปโดยไมมีแบบแผน
ชัดเจนแตจะเปนไปตามการใชงานเปนสําคัญ
สําหรับการใชพื้นที่ของเรือน อาจสรุปไดวา เรือนมอญสวนใหญเปนเรือนชั้น
เดียวยกใตถุนสูง ผูอยูอาศัยสามารถใชงานไดสะดวกทั้งพื้นที่สานบนเรือนและใตถุนเรือน หลังคา
ลาดชันมีปกนกกันแดดฝนโดยรอบ มีหลังคาลาดนอยคลุมระเบียงและมักจะมีหลังคาผืนใหญ
คลุมนอกชานอยูดวย ทั้งนี้เพื่อการใชงานไดตลอดเวลาชวงวันทั้งยามฝนตกและฝนไมตก ลําดับ
การเขาถึงพื้นที่คือ ลาน ชาน ระเบียง หอง
ส ว นพื้ น ที่ บ นเรื อ นใช สํ า หรั บ พั ก อาศั ย หลั บ นอน พั ก ผ อ น ทํ า งานบ า น
เล็กๆนอยๆเชนปลูกไมกระถาง เลี้ยงปลาในอาง เลี้ยงนกเปนตน พื้นที่สวนนี้ไดแก ชาน ระเบียง
หองนอน หองครัวและอาจมีศาลาพักผอนอยูดวย สวนพื้นที่ใตถุนเรือนใชสําหรับเก็บของใช
เก็บเครื่องมือ เก็บวัสดุอุปกรณและสิ่งของการเกษตรตางๆ ใชสําหรับทํางานอดิเรกเชนงานทอผา
ของผูหญิง งานจักสานของผูชาย และใชสําหรับพักผอน พบปะพูดคุยสังสรรคในโอกาสตางๆ
ชนิดของเรือน มีทั้งเรือนเครื่องสับและเรือนเครื่องผูก เรือนหลังคาจั่วสูงชัน
และหลั งคาจั่ ว ลาดเตี้ ย นอกจากนี้ บัน ไดขึ้นเรื อนมัก อยูตั้ งฉากกับตัวเรื อนและอยูท างทิศ
ตะวันออกเปนสวนใหญ
3. คติความเชื่อเกี่ยวกับบาน ชาวมอญมี ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ บ า นอยู ห ลาย
ประการ ทั้ง นี้ จ ะสัม พั น ธกั บเดือน วัน และทิ ศทางซึ่ งทั้งหมดนี้จะนําไปสูการทํา นายหรื อให
ความหมายเกี่ยวกับชีวิตที่แตกตางกันออกไป นอกจากนี้ คุณลักษณะ ขนาดและวัสดุเกี่ยวกับ
บานก็จะใหความหมายตอผูอยูอาศัยที่ตางกันเชนกัน ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
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3.1 ทิศทาง
ทิศที่เปนมงคลของชาวมอญคือทิศใต(ทิศเหนือลม)
และทิศตะวันออก(ทิศรับตะวันยามเชา) สวนทิศที่ไมเปนมงคลคือทิศเหนือและทิศตะวันตก จั่ว
ของบานมอญจะหัน”รับตะวัน”หรือตั้งอยูในแนวตะวันออก-ตะวันตก เสาผี คื อ เสาต น แรกของ
การปลูกเรือนและเปนที่อยูของผีบรรพบุรุษ เสานี้จะตั้งอยูในทิศตะวันออกและอยูในหองนอนของ
เจาบานหรือลูกชายคนโตของตระกูล หองผีและหองนอนเจาบานจะอยูทางทิศตะวันออก และคน
นอนจะหันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกหรือทิศใต สวนคนตายที่ตองพาออกจากบานจะนําออก
ประตูทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือ ศาลเจาที่และศาลพระภูมิ ใหอยูทางทิศตะวันออกหรือทิศ
ใต ยุงขาว ใหอยูทางทิศตะวันออกหรือทิศใต
3.2 เดือนและวัน เดือนที่เปนมงคล คือ เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
2 เดือน 4 วันที่เปนมงคลสําหรับปลูกเรือนคือ วันอาทิตยและวันพฤหัสบคี
3.3 คุณลักษณะ ขนาดและสัดสวน
รู ป ร า งที่ ดิ น ที่ เ ป น มงคล
เหมาะแกการปลูกเรือน คือ ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผา สี่เหลี่ยมจตุรัส และรูปถาด เสาที่ ใ ช ป ลู ก
เรือนไดมี 2 ชนิดเทานั้นคือ เสาผูชายไดแกเสาที่มีโคนและปลายใหญเทากัน และเสาผูหญิงไดแก
เสาที่มีโคนใหญปลายเรียว นอกจากนี้ยังมีสูตรตงและพื้น สูตรเสา สูตรขื่อและใบดั้ง ทั้งหมด
เปนไปเพื่อใหไดขนาดและสัดสวนที่เหมาะสมกับเจาบาน นั่นเอง
การศึกษาเกีย่ วกับเนื้อหาการจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑพื้นบานวัดมวง
เนื้อหาการจัดแสดงในพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง-33แบงเปน 5 เรื่องดังนี้
1.ลุมน้ําแมกลอง เป น เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ลุ ม น้ํ า แม ก ลอง แสดงให เ ห็ น
สภาพแวดล อ มและหลัก ฐานทางประวัติ ส าสตรโ บราณคดี ตั้ง แตก อ นประวั ติศาสตร จ นถึ ง ยุ ค
ปจจุบัน ชี้ใหเห็นถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่มีตอพัฒนาการในการตั้งถิ่นฐานของมนุษยใน
สมัยโบราณที่มักตั้งอยูใกลเสนทางน้ําหรือชายฝงทะเลซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการเกิดเมืองทาและ
ชุมชนโบราณที่มีพัฒนาการตอเนื่องมาตั้งแตสมัยทวารวดี ลพบุรี อยุธยา รัตนโกสินทร รวมทั้ง
อธิบายใหเห็นถึงความสําคัญของลุมน้ําแมกลองในฐานะเปนเสนทางคมนาคมติดตอคาขายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ทั้งเปนที่ที่เหมาะตอการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและผูคนที่อาศัยแมน้ํา
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ปราณี วงษเทศ, ”ความเปนมาของพิพิธภัณฑพนื้ บานวัดมวง”, ลุม น้าํ แมกลอง
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, 12 - 15.
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แมกลองในการเกษตร ทํามาหากิน ดังจะเห็นการกระจายตัวอยูของกลุมชาติพันธุตางๆบริเวณ
สองฝงแมน้ําแมกลองซึ่งมีทั้งคนไทย จีนเขมร มอญ ลาวและยวน(โยนก)อยูผสมผสานกันมาเปน
เวลาชานาน
2. สังคมวัฒนธรรมทองถิ่น แสดงเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร ชุ ม ชน
บานมวงและชุมชนใกลเคียง ความสัมพันธของกลลุมชนตางๆในบริเวณลุมน้ําแมกลอง บทบาท
ของชาวจีนตอการเกิดของตลาด และบทบาทของคณะเผยแพรศาสนาคริสตในหมูชาวมอญใน
ฐานะผูนําระบบการรักษาพยาบาลแบบใหมมาสูทองถิ่น
3. วิถีชีวิตชาวบาน
เป น การนํ า เสนอวิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ า นที่ สั ม พั น ธ กั บ
สภาพแวดล อ ม ความเชื่ อ และการทํ า มาหากิ น ดั ง จะเห็ น ได จ ากประเพณี เ กี่ ย วกั บ ชี วิ ต และ
ประเพณีในรอบปของชาวบานที่ยังทําสืบเนื่องกันมาตั้งแตอดีตจนปจจุบัน
4. บานมวงกับภูมิปญญาทองถิ่น สวนนี้ถือเปนจุดเดนของการจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ เนื่องจากเอกลักษณที่มั่นคงในการเปนผูรักการเลาเรียนเขียนอานของชาวมอญ ที่มีวัด
เปนศูนยกลางในการใหการศึกษาและอบรมสั่งสอนใหศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยึดมั่นใน
จารี ต ประเพณี ข องบรรพบุ รุ ษ พระสงฆ ถื อ ว า เป น ผู นํ า ทางภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น อย า งแท จ ริ ง
หลักฐานของจํานวนคัมภีรใบลานที่มีอยูมากมายและมีการเก็บรักษาสืบทอดกันมาเปนเวลาหลาย
รอยป ทั้งยังมีการสืบทอดการเรียนการสอน ภาษามอญจากคัมภียใบลานตางๆจนทุกวันนี้ลวน
สะทอนใหเห็นความสําคัญของวัดและพระสงฆที่เปนศูนยกลางของการเลาเรียนอยางชัดเจน
5. การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆที่
สงผลกระทบตอชุมชน ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมโดยเฉพาะลําน้ําแมกลอง การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาในดานสังคม เชน การสรางโรงเรียน การทําถนน การที่หนุมสาวพากัน
ออกไปทํางานในเมืองนอกชุมชนมากขึ้น เปนตน สิ่งเหลานี้มีผลกระทบในวิ๔ชีวิตชุมชนเดิม แต
อยางไรก็ตามชุมชนยังคงเอกลักษณในความเปนผูรักการเลาเรียนเขียนอานภาษามอญไวไดจนทุก
วันนี้
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บทที่ 3
การจัดทําโครงการออกแบบ
สวนประกอบโครงการ
กิจกรรมในโครงการ ตามวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการศูนยมอญศึกษา
ชุมชนมอญบานมวงจังหวัดราชบุรี สามารถสรุปกิจกรรมในโครงการได 5 กลุมกิจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมหลัก ไดแก
- สวนนิทรรศการ
- สวนหองสมุด
- สวนหองบรรยาย
2.กิจกรรมรอง ไดแก
- สวนประชุมสัมมนา
- ลานกิจกรรมอเนกประสงค
3.กิจกรรมสงเสริม ไดแก
- รานขายของที่ระลึก
- รานอาหารและเครื่องดื่ม
- หนวยบริการนําชมหมูบานมอญ
4.กิจกรรมบริการ ไดแก
- งานศิลปกรรม
- งานโสต
- งานซอมบํารุงอาคาร
- งานดูแลรักษาอาคาร
5.กิจกรรมบริหาร ไดแก
- บริหาร
- ธุรการ
- ฝายอาคารสถานที่
- ฝายรักษาความปลอดภัย
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สรุปเนื้อหาการนําเสนอในสวนนิทรรศการ จากการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชน
ชาติมอญในมิติของประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ
และประเพณีทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศจนถึงระดับทองถิ่น ซึ่งการศึกษาดังกลาวเปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการศูนยมอญศึกษา ชุมชนมอญบานมวง จังหวัดราชบุรี
จึงสามารถสรุปเนื้อหาเพื่อการนําเสนอไดวา เนื้อหาควรแบงออกเปน 3 ระดับไดแก หัวขอมอญ
ในระดับภูมิภาค มอญในระดับประเทศ และมอญในระดับทองถิ่น ดังนี้
1. ถิ่นกําเนิดและอาณาจักรรามัญ
1.1 ถิ่นฐานเดิมของชาวมอญ
1.2 อาณาจักรรามัญยุคเริ่มตน เมืองสะเทิม
1.3 อาณาจักรรามัญยุคทอง เมืองหงสาวดี
1.4 อาณาจักรรามัญยุคสิ้นสุด เมืองอังวะ
1.5 ชาวมอญในฐานะชนกลุมนอย
2. ความสัมพันธระหวางชาติพันธุมอญ – ไทย
2.1 ประวัติความสัมพันธมอญกับไทย
2.2 การโยกยายถิ่นฐานสูประเทศไทย
2.3 ความเปนอยูและฐานะชาวมอญในไทย
2.4 บทบาทและความสําคัญของชาวมอญในไทย
2.5 การผสมกลมกลืนมอญกับไทย
3. ชุมชนมอญบานมวง จังหวัดราชบุรี
3.1 ภูมิศาสตรและสภาพแวดลอมชุมชนมอญบานมวง
3.2 ประวัติศาสตร ชุมชนมอญบานมวง
3.3 สังคมและวิถีชีวิตชุมชนมอญบานมวง
3.4 วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นชุมชนมอญบานมวง
3.5 การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงชุมชนมอญบานมวง
วิธีการนําเสนอเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอแบงไดเปน 3 กลุม คือ
1.สื่อสิ่งพิมพ ไดแก แผนพับ กลองขอมูล (Information Box)
และแผนปาย
2.แบบจําลอง ไดแก หุนจําลอง หองจําลอง ภาพวาดขนาดใหญ ภาพ
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แกะสลักและภาพถาย
3.สื่ออิเล็คโทรนิคส ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชนิดสัมผัส(Touch
Screen) สไลด ภาพถายดูราแทน วีดีโอวอลล ภาพพลิก (Automatic Picture) เลเซอรดิสตและ
วีดีทัศน
ผูใชโครงการ
ผูใชโครงการมีอยู 2 ประเภท คือ ผูใหบริการและผูรับบริการ
ผูใหบริการ คือ ผูที่มีหนาที่จัดการและบริหารองคกร (Staff) ไดแกผูที่ทําหนาที่
บริหารองคกร และผูปฏิบัติการในองคกร ซึ่งทั้งหมดอยูภายใตความรับผิดชอบของผูอํานวยการ
บริหารองคกร
ผูอํานวยการบริหารองคกรดําเนินการบริหารองคกรโดยผานการดูแลและ
รับผิดชอบของ กรรมการและเจาของโครงการ กรรมการจะมีหนาที่หลักดังนี้
1.วางนโยบายแนวทางการบริหารองคกร
2.วางนโยบายพัฒนาองคกร
3.ใหคําปรึกษากับผูอํานวยการองคกร
4.สนับสนุนแกไขปญหาในองคกรดานงบประมาณ
5.ควบคุมดูแลผลประโยชนองคกร
กรรมการจะเปนผูคัดเลือกผูอํานวยการบริหารเพื่อใหทําหนาที่บริหารองคกรตอไป
อนึ่งการบริหารงานในองคกรดานวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑนี้ จะตองมีฝายดําเนินการอยางนอย
3 ฝาย1 คือ
1.ฝายบริหารและธุรการ
2.ฝายวิชาการ
3.ฝายเทคนิค

1

ตี้เอียง แซปง, “การศึกษาแนวความคิดเบือ้ งตนในการออกแบบพิพธิ ภัณฑพทุ ธ
ศิลปะในประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรมภายใน บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544), 26 .
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คณะกรรมการ
ผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
เลขานุการ
ฝายวิชาการ

ฝายธุรการ

ฝายเทคนิค

• ผูดูแลทางดาน
เนื้อหาการจัดแสดง
• แผนกการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ

• ธุรการ สารบรรณ
การเงิน
• รักษาความ
ปลอดภัย
• ดูแลอาคารสถานที่
• ทะเบียนวัตถุจัด
แสดง
• รานคาของที่ระลึก
และรานอาหาร
เครื่องดื่ม

• ปฏิบัติการซอม
สงวนรักษาวัตถุ
• ออกแบบนิทรรศการ
• ชางเทคนิคและชาง
ทุกประเภท

แผนภาพที่ 14 ผังการแบงสวนงานภายในองคกรดานวัฒนธรรม (พิพธิ ภัณฑ)
ทีมา : ตี้เอียง แซปง, “การศึกษาแนวความคิดเบื้องตนในการออกแบบพิพิธภัณฑพุทธศิลปะใน
ประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544), 26 .
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อยางไรก็ตาม สําหรับศูนยมอญศึกษานี้ ไดแบงโครงสรางการบริหารออกเปน 3 ฝาย
คือ
1. ฝายบริหารและธุรการ
2. ฝายวิชาการ
3. ฝายเทคนิค และสถานที่
คณะกรรมการศูนย
ผูอํานวยการ
เลขานุการ
ฝายวิชาการ
กิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ

ฝายบริหาร
และ
ธุรการ

ฝายเทคนิค
และ
อาคารสถานที่

• งานนิทรรศการ
• งานหองสมุด
• งานสัมมนา
บรรยาย และสอน
ภาษา
• งานกิจกรรมการ
แสดงตางๆ
• งานบริการขอมูล

• งานบริหาร
• งานธุรการ สาร
บรรณ และการเงิน
• งานจัดทะเบียน
วัตถุ
• งานรานคา
รานอาหาร และ
สวัสดิการ

• งานออกแบบ
นิทรรศการ
• งานซอมแซมรักษา
วัตถุ
• งานชางเทคนิค
• งานดูแลอาคาร
สถานที่
• งานรักษาความ
ปลอดภัย

แผนภาพที่ 15 ผังโครงสรางการบริหารศูนยมอญศึกษา วัดมวง จังหวัดราชบุรี
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ผูรับบริการ คือ ผูที่เขามาใชบริการองคกร(User) ผูรับบริการศูนย

แบงเปน 4

กลุม2 คือ
1.กลุมประชาชนทั่วไป (General Public) เปนกลุมคนที่อาจไมมีความรู
เกี่ยวกับเนื้อหาการจัดแสดงมากนัก เปนการเขาชมเพื่อหาความเพลิดเพลินมากกวาการหาความรู
2.กลุมนักทองเที่ยว เปนกลุมที่เดินทางมาตามเอกสารแนะนําสถานที่ทอ งเทีย่ ว
หรือ แหลงขอมูลการทองเที่ยว มีวัตถุประสงคเขาชมเพื่อตองการเรียนรูเรื่องราวของศูนยฯและสิ่ง
ที่จัดแสดงมิไดเขาชมเพื่อหาความเพลิดเพลินเทานั้น
3.กลุมนักวิชาการ เปนกลุมที่มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องราวเนื้อหาการจัด
แสดงเปนอยางดีแลว มีวัตถุประสงคเขาชมเพื่อศึกษาหาขอมูล
4.นักเรียน นักศึกษา เปนกลุมผูชมที่มีจํานวนมากที่สุด และมีความตองการ
ทางดานบริการมากกวาประเภทอื่น มีจุดมุงหมายที่สําคัญคือตองการเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ

2

ตี้เอียง แซปง, “การศึกษาแนวความคิดเบือ้ งตนในการออกแบบพิพธิ ภัณฑพทุ ธ
ศิลปะในประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรมภายใน บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544), 27 .
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สรุปอัตรากําลังเจาหนาที่
1. ฝายบริหาร
2. ฝายธุรการ
3. ฝายการศึกษา
4. ฝายเทคนิคและศิลปกรรม
รวมทัง้ หมด

3
22
20
19
59

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

พื้นที่ใชสอยโครงการ
การศึกษาผูใชโครงการ
1.ประเภทผูใชโครงการ การแบงประเภทผูใชอาคารเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา
พฤติ ก รรมของผู ใช อาคารแต ล ะกลุ ม ซึ่ ง แตกต า งกั น ออกไป สํ า หรั บ กลุม ผู ใ ช อ าคารโครงการ
พิพิธภัณฑพุทธศิลปะในประเทศไทย แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1. ผูมารับบริการ
2. ผูใหบริการ (เจาหนาที่ของพิพิธภัณฑ)
3. บุคคลภายนอก
2. จํานวนผูใชโครงการ ผูใชโครงการมี 2 ประเภทคือ ผูใหบริการและผูรับบริการ
1. จํานวนบุคลากรผูใหบริการ สรุปจํานวนเจาหนาที่ในสวนตางๆ ไดดังนี้คือ
3 อัตรา
ฝายบริหาร
ฝายธุรการ
22 อัตรา
ฝายการศึกษา
20 อัตรา
ฝายเทคนิคและศิลปกรรม
19 อัตรา
รวม
59 อัตรา
2. จํานวนผูรบั บริการ สวนของผูใชบริการจะพิจารณาจากองคประกอบหลัก
ของโครงการ 2 สวนคือ สวนจัดแสดงงานนิทรรศการและ สวนบริการศึกษา
การคาดคะเนผูชมโครงการ การศึก ษาจํา นวนผูช มเข า โครงการนั้น ศึ ก ษาจาก
จํานวนผูมาใชบริการของโครงการที่มีความคลายคลึงกัน ซึ่งไดนําขอมูลของพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร มาพิจารณาดังนี้
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ตารางที่ 19 สถิติผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
ป พ.ศ.
2540
2541
2542

จํานวนผูชม
146,206
181,092
187,447

ที่มา : ตี้เอียง แซปง, “การศึกษาแนวความคิดเบื้องตนในการออกแบบพิพิธภัณฑพุทธศิลปะใน
ประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544), 366.
คาเฉลี่ยผูชมไดเทากับ
คาเฉลี่ยตอปเทากับ
ซึ่งเทากับปละ
นั่นคือมีผูเขาชมเดือนละ
ซึ่งเทากับเดือนละ
หรือคิดเปนผูชมวันละ
ซึ่งเทากับวันละ
คิดเปนผูชมเฉลี่ยตอชั่วโมง

514,745
514,745 / 3
171,582
171,582 / 12
14,299
14,299 / 30
477
447 / 7 = 64

คน
(ป)
คน
(เดือน)
คน
คน
คน
คน

สําหรับโครงการศูนยมอญศึกษาวัดมวง คิดจํานวนผูรับบริการเปน 50% ของจํานวน
ขางตนจึงไดเทากับ 32 คน/ชั่วโมง
พฤติกรรมของผูใชโครงการ
พฤติ ก รรมของผู ใ ช โ ครงการ จะกํ า หนด
ความสัมพันธขององคประกอบโครงการการศึกษาพฤติกรรมของผูใชโครงการนี้ โดยศึกษาจากผู
เขาใช พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เปนแนวทาง และสามารถแบงพฤติกรรมของผูใชได
ดังตอไปนี้
1.ผูมารับบริการ มี 3 กลุมคือ กลุมผูมาชม,กลุมผูศึกษาคนควา,กลุมผูเขารวมประชุม
อบรม สัมนา
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1.1 ผูมาชม แบงออกเปน 2 ประเภทคือ ผูชมที่มาเปนการสวนตัว โดยรถ
โดยสารรับจาง, รถสวนตัว และผูชมที่มาเปนหมูคณะ ไดแก นักเรียน นักศึกษา กลุมทัศนาจร และ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ซึ่งจะมาเปนหมูคณะ
ผูชมเมื่อมาถึงโครงการจะเขาสูอาคารโดยบริเวณทางเขา ซึ่งเปนบริเวณที่รวม
คน เพื่อกระจายไปยังสวนตางๆ คือ หองประชุม รานคา รานอาหาร โถงทางเขาและสวนจัดแสดง
งานการเขาถึงโถงนี้เพื่อสอบถามเจาหนาที่และพักผอน ซึ่งใชเวลาประมาณคนละ 15-20 นาที เปน
หมูคณะจะเขาหองบรรยายหรือหองประชุมกอน เพื่อฟงการบรรยายสรุปแลวจึงเขาชมนิทรรศการ
ในโถงนี้จะมีหองน้ํา-หองสวม และสวนพักคอยมีผังแสดงการจัดสวนการแสดงสวนตางๆ ของ
โครงการ มีบริเวณสําหรับฝากของ และสวนเจาหนาที่ประชาสัมพันธการศึกษา ผู เ ข า ชมจะใช
เวลาแตกตางกันตามความสนใจมากนอย ระยะเวลาในการชมตอเนื่องเฉลี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมง
แลวจะตองการการพักสายตา เพื่อใหเกิดการผอนคลายสมอง แลวจึงกลับไปดูงานตอจนหมด หรือ
พอแกความตองการแลวจึงออกจากสวนแสดงงาน จากนั้นอาจจะไปซื้อของที่ระลึก หรือหนังสือ
หรืออาจจะไปใชบริการของรานอาหารแลวจึงกลับออกไป
CAFETERIA
STAFF HALL
PARKING

CHECK

LOBBY
WORKING

LIBRARY

แผนภาพที่ 16 ผังแสดงพฤติกรรมของผูชม
1.2 ผูศึกษาคนควา
สวนใหญนักวิชาการเปนผูที่มีความรูในเรื่องราวที่จัด
แสดงเปนอยางดี จุดประสงคของคนกลุมนี้ก็เพื่อศึกษาวัตถุหรือชิ้นงานที่แสดงเพื่อเปรียบเทียบ
คนควา หาขอมูลประกอบการวิจัยของตนเอง ไมคํานึงถึงการแสดงมากนัก ดังนั้นทางโครงการจึง
จัดใหมีสวนบริการการศึกษา เชน การจัดบรรยาย การจัดอบรม การใหบริการหองสมุด หรือบริการ
ขอมูลของฝายการศึกษา ซึ่งในยุคปจจุบันควรที่จะมีการเผยแพรขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ทอีก
ทางหนึ่งดวย
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LECTURE
CAFETERIA

SOUVENIR

HALL

AUDITORIUM
EXHIBITION

LOBBY HALL

RESEARCH
PARKING

DEPOSIT

INFORMATION
STUDY
LIBRARY

แผนภาพที่ 17 ผังแสดงพฤติกรรมของผูศึกษาคนควา
1.3ผูเขารวมประชุม อบรม สัมมนา มีทั้งที่ทางโครงการเปนผูดําเนินการเอง
หรือหนวยราชการอื่นๆ องคการอื่นๆ มาเยี่ยมหรือขอเชาสถานที่การจัดประชุมสัมมนาแตละครั้ง
จะมี ต ารางการสั ม มนาที่ แ น น อน โดยทั่ ว ไปจะเริ่ ม 09.00 - 16.00 น. อาจจะมี ก ารประชุ ม
ตอเนื่องกันหลายวัน รายการจัดสัมมนาโดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้
09.00 – 12.00 น. เริ่มการประชุม อบรม สัมมนา
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ประชุมสัมมนา (ตอ)
CAFETERIA

SOUVENIR

HALL

LOBBY HALL
PARKING

DEPOSIT

INFORMATION

แผนภาพที่ 18 ผังแสดงพฤติกรรมของผูเขารวมประชุม อบรม สัมมนา

AUDITORIUM
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2. ผูใหบริการ พฤติกรรมหนาที่ขึ้นอยูกับหนาที่ของแตละบุคคล ซึ่งเจาหนาที่จะ
เดินทางมาโดยรถสวนตัว รถโดยสารรับจาง รถรับ – สงของโครงการซึ่งทางเขาของเจาหนาที่จะ
แยกทางเขาของผูเขาชมเพื่อความสะดวกในการเขาชม และควบคุมการปฎิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ในเวลาทํางาน ซึ่งมีลักษณะการทํางานในเวลาราชการดังนี้
09.00 น.
ลงเวลาทํางาน
09.00 – 12.00 น. ชวงปฎิบัติหนาที่ของแตละฝาย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ชวงปฎิบัติหนาที่ของแตละฝาย
16.00 น.
ชวงเลิกงาน
CANTEEN

OFFICE

LOBBY HALL
PARKING

DEPOSIT

EXHIBITION
INFORMATION

แผนภาพที่ 19 ผังแสดงพฤติกรรมของผูใหบริการ
3. บุคคลภายนอก ผูม าติดตอกับ โครงการ จะเขา มายั ง โถงทางเขา หรือสว นที่จะ
ติดตอกับสวนสํานักงานได แลวจึงผานเขาไปติดตอกับเจาหนาที่ที่ตองการพบ
LECTURE
CANTEEN

SOUVENIR SHOP

HALL

LOBBY HALL
PARKING

DEPOSIT

INFORMATION

แผนภาพที่ 20 ผังแสดงพฤติกรรมของบุคคลภายนอก

AUDITORIUM
EXHIBITION

LIBRARY
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การวิเคราะหพื้นที่ใชสอยโครงการ
การวิเคราะหพื้นที่สวนแสดงนิทรรศการถาวร
1.เนื้อหาการจัดแสดง แบงได 3 หัวเรื่องคือ รามัญประเทศ ความสัมพันธ
ไทย-มอญ และชุมชนมอญบานมวง จังหวัดราชบุรี ดังนี้
ตารางที่ 20 ตางรางแสดงเนื้อหาการจัดแสดง
รามัญประเทศ

ความสัมพันธไทย-มอญ

1.การตั้งถิ่นฐานของชาว
มอญ
2.มอญยุคตน
2.1 มอญในสมัย ราชวงศ
พุกามแหงพมา
2.2 อิทธิพลมอญใน
อาณาจักรพมา
3.มอญยุคกลาง
3.1 ราชวงศชานตะเลงแหง
รามัญ
4.มอญยุคทอง
4.1 ชวงการรวบรวมแผนดิน
4.2 มอญสมัยพระเจา
ราชาธิราช
4.3 มอญชวงรุงเรืองสูงสุด
4.4 พระพุทธศาสนาในยุค
ทองของรามัญ
5. มอญยุคปลาย
5.1 มอญในสมัยราชวงศ
อลองพญาแหงพมา
5.2 สัญลักษณอารยธรรม
มอญ

1.ประวัติศาสตรความสัมพันธ
ไทย-มอญ
2.การโยกยายถิ่นฐานของชาว
มอญเขาสูไทย
3.ความเปนอยูและฐานะทาง
สังคมของชาวมอญในไทย
3.1 ความเปนอยู
3.2 ฐานะทางสังคมใน
สวนกลาง
3.3 ฐานะทางสังคมในหัว
เมือง
4.บทบาทและความสําคัญของ
ชาวมอญในไทย
4.1 ดานเศรษฐกิจ
4.2 ดานสังคมวัฒนธรรม
4.3 ดานการเมืองการ
ปกครอง
5. การผสมกลมกลืนของชาว
มอญกับชาวไทย

ชุมชนมอญบานมวง จังหวัด
ราชบุรี
1.วัฒนธรรมลุมน้ําแมกลอง
2.ประวัติศาสตรทองถิ่น
2.1 ประวัติชุมชน
2.2 วัดและสถานที่สําคัญ
ในชุมชน
2.3 บุคคลสําคัญในชุมชน
3.ความเปนอยูของชาวมอญ
บานมวง
3.1 วิถีชีวิตประจําวัน
ก.ความเป น อยู แ ละ
การทํามาหากิน
ข.งานหัตถกรรมหลัง
เก็บเกี่ยว
3.2 ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต
ก.การนับถือผี
ข.งานศพมอญ
4.ภูมิปญญาพื้นบาน
4.1 คัมภียใบลาน
4.2 โบราณวัตถุ
5. การเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน

ความหมายและการตั้งถิ่นฐาน
ประวัติศาสตรยุคตน
อาณาจักรรามัญ

ประวัติศาสตรยุคกลาง
ประวัติศาสตรยุคทอง

พระเจา
ราชาธิราช

พระเจา
ธรรมเจดีย

วรรณกรรม
ราชาธิราช

ปฐมกษัตริย
ราชวงศจักรี

คัมภีร
ใบลาน

โบราณ
วัตถุ

ประวัติศาสตรยุคปลาย
ประวัติศาสตรความสัมพันธไทย-มอญ
การตั้งถิ่นฐานชาวมอญในสังคมไทย
ประวัติศาสตรสังคม
วัฒนธรรมมอญ

ความสัมพันธ
ไทย-มอญ

ฐานะความเปนอยูชาวมอญในสังคมไทย
บทบาทความสําคัญชาวมอญในไทย
การผสมกลมกลืนชาวมอญกับชาวไทย
วัฒนธรรมลุมแมน้ํากลอง
ประวัติศาสตรทองถิ่น

ชุนชนมอญ
บานมวง

ชีวิตความเปนอยูและประเพณี
ภูมิปญญาทองถิน่
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน

แผนภาพที่ 21 ผังเนื้อหาประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรมมอญและเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการ
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มอญ
รามัญประเทศ

มอญ - ไทย

มอญบาน
มวง จ.ราชบุรี

แผนภาพที่ 22 แสดงภาพรวมเนื้อหาการจัดแสดง

มอญ
รามัญประเทศ

มอญบานมวง
จ.ราชบุรี

มอญ - ไทย

การตั้งถิน่ ฐาน

วัฒนธรรม
ลุมน้ําแมกลอง

ประวัติ
ความสัมพันธ
มอญยุคตน

ประวัติศาสตร
ทองถิน่

การโยกยาย
ถิ่นฐาน
มอญยุค
กลาง

มอญยุค
ทอง

มอญยุคปลาย
แผนภาพที่ 23 ผังโครงสรางนิทรรศการ

ฐานะ
ความเปนอยู
การผสม
กลมกลืน

บทบาท
ความสําคัญ

วิถีชีวิต
ชาวบาน
การเปลี่ยนแปลง

ชุมชน

ภูมิ
ปญญา
พื้นบาน
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วิเคราะหพื้นที่ใชสอยสวนนิทรรศการ
ตารางที่ 21 สรุปการวิเคราหพื้นที่ใชสอยนิทรรศการ
วีธีการจัดแสดง
หัวขอยอยในการจัดแสดง
B
D
M
1. อาณาจักรามัญในพื้นภูมิภาค
South East Asia
1.1 South East Asia
1.2 อาณาจักรรามัญ
ทางสัญจร (30%)
รวม
2. รามัญประเทศในพมาตอนลาง
2.1 การตั้งถิ่นฐานของชาว
มอญ
2.2 มอญยุคตน
ก. ราชวงศพุกามแหงพมา
ข. อิทธิพลมอญในอาณา
จักรพมาราชวงศพกุ าม
2.3 มอญยุคกลาง
ก. การตั้งราชวงศชานตะ
แลง
2.4 มอญยุคทอง
ก. ชวงรวบรวมแผนดิน
ข. ศิลปะมอญในสมัยพระ
เจาราชาธิราช
ค.ชวงรุงเรืองสูงสุด
ง. ยุคทองของพุทธศาสนา

F

พื้นที่จัด
แสดง
(ตร.ม.)

อางอิง

5.8(2)
5.8(2)

11.6
11.6
6.96
30.16

B3
B3

5.8(2)

11.6

B3

5.8
5.8

5.8
5.8

B3
B3

5.8(2)

11.6

B3

5.8(2)
5.8

11.6
5.8

B3
B3

5.8
5.8(2)

5.8
11.6

B3
B3
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ตารางที่ 21 สรุปการวิเคราหพื้นที่ใชสอยนิทรรศการ (ตอ)
วีธีการจัดแสดง
หัวขอยอยในการจัดแสดง
B
D
M
2.5 มอญยุคปลาย
ก. สมัยราชวงศอลองพญา 5.8
แหงพมา
ข. สัญลักษณอารยธรรม
5.8
ของมอญ
ทางสัญจร (30%)
รวม
3. มอญกับไทย
3.1 ประวัตคิ วามสัมพันธมอญ 5.8(2)
กับไทย
3.2 การยายถิ่นฐานของชาว
5.8(2)
มอญเขาสูไทย
3.3 ความเปนอยูและฐานะทาง
สังคม
ก. ความเปนอยู
ข. ฐานะทางสังคมใน
3.2
สวนกลาง
ค. ฐานะทางสังคมในสวน 3.2
หัวเมือง
3.4 บทบาทและความสําคัญ
ของชาวมอญ
ก. ดานเศรษฐกิจ
- เครื่องปนดินเผาของ
5.8
ชาวมอญปากเกร็ด

F

พื้นที่จัด
แสดง
(ตร.ม.)

อางอิง

5.8

B3

5.8

B3

24.36
105.56

7.2

8.6

13

11.6

B3

29

B3

7.2
3.2

D3
B2

3.2

B3

27.4

B3, M2,
R2
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ตารางที่ 21 สรุปการวิเคราหพื้นที่ใชสอยนิทรรศการ (ตอ)
วีธีการจัดแสดง
หัวขอยอยในการจัดแสดง
B
D
M
- อิฐมอญสามโคก
- การคาขายทางน้ําของ
พอคาชาวมอญ
ข. ดานสังคมวัฒนธรรม
- คณะสงฆรามัญนิกาย
- คณะสงฆธรรมยุทธ
นิกาย
- วรรณกรรมเรื่องพระ
เจาราชาธิราช
ค. ดานการเมืองการ
ปกครอง
- ราชวงศจักรี
- ตนราชวงศจักรี
- กบฏมอญในไทย
3.5 การผสมกลมกลืนของชาว
มอญกับชาวไทย
ทางสัญจร (30%)
รวม
4.มอญวัดมวง จ.ราชบุรี
4.1 วัฒนธรรมลุมน้ําแมกลอง
4.2 ประวัตศิ าสตรทองถิน่
ก. ประวัติชุมชน
ข. ศาลผีประจําชุมชน
ค.ประวัติวัดมวง
ง. บุคคลสําคัญในชุมชน

5.8
5.8

8.6

F
13

พื้นที่จัด
อางอิง
แสดง
(ตร.ม.)
27.4 B3,M2,R3
5.8
B3

3.2
3.2

3.2
3.2

B2
B2

5.8

5.8

B3

3.2
5.8
3.2
3.2

3.2
5.8
3.2
3.2

B2
B3
B2
B2

42.72
185.12
5.8
7.2
5.8
5.8
5.8

5.8

B3

7.2
5.8
5.8
5.8

D3
B3
B4
B5

101
ตารางที่ 21 สรุปการวิเคราหพื้นที่ใชสอยนิทรรศการ (ตอ)
วีธีการจัดแสดง
หัวขอยอยในการจัดแสดง
B
D
M
4.3 ความเปนอยูของชาวมอญ
วัดมวง จ.ราชบุรี
ก. วิถชี วี ิตประจําวัน
- ความเปนอยู
- งานหัตถกรรม
ข. ประเพณีเกีย่ วกับชีวิต
- การนับถือผี
5.8(2)
- งานศพมอญ
5.8
ค. ประเพณีในรอบป
- ประเพณีสิบสองเดือน
และงานสงกรานต
- การละเลนในเทศกาล
4.4 ภูมิปญญาพืน้ บาน
ก. คัมภีรโบราณ
5.8
ข. โบราณวัตถุ
5.8(8)
4.5 การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 5.8
ทางสัญจร (30%)
รวม

7.2

พื้นที่จัด
แสดง
(ตร.ม.)

อางอิง

32.4
13

D3, M3
R1

8.6

20.2
5.8

B3, M2
B3

7.2

7.2

D3

10.4

D3, R1

65.4
5.8
64.98
281.58

D2, M3
B3

F

25.2
13

7.2

3.2

7.2
25.2

สรุปพื้นที่สวนนิทรรศการถาวร
1. อาณาจักรรามัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2. รามัญประเทศในพมาตอนลาง
3. มอญกับไทย
4. มอญวัดมวง จ.ราชบุรี
รวม

30.16
105.56
185.12
281.58
602.42

ตรม.
ตรม.
ตรม.
ตรม
ตรม.
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สรุปพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ
1.พื้นที่ใชงานทั้งหมด
สวนที1่ สวนบริหารและธุรการ
สวนที2่ สวนบริการการศึกษา
สวนที3่ สวนบริการสาธารณะ
สวนที4่ สวนจัดแสดง
สวนที5่ สวนงานเทคนิค
รวม

318.90
1,376.24
2,103.70
1,001.02
539.25

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

5,339.11 ตร.ม.

2.พื้นที่อาคารทั้งหมด
พื้นที่อาคารทัง้ หมด = พื้นทีใ่ ชงานทัง้ หมด + ทางสัญจร30%
รวม
6,940.84 ตร.ม.
3.พื้นที่โครงการทั้งหมด
พื้นที่โครงกรทัง้ หมด = พื้นทีอ่ าคารทัง้ หมด + พื้นที่เปดโลง200%
รวม
13,881.68 ตร.ม.
หรือ
8.7 ไร

110

แผนภาพที่ 31 สรุปพื้นที่ใชสอยโครงการ
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บทที่ 4
วิเคราะห แนวทางการออกแบบ การออกแบบ
การวิเคราะหอาคารประเภทใกลเคียง
อาคารที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบเปนอาคารนิทรรศการและอาคารพิพิธภัณฑพื้นบาน
รวมทั้งสิ้น 3 แหงคือ ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา หอไทยนิทัศน และพิพิธภัณฑพื้นบาน
วัดมวง
ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา
ขอมูลทั่วไป
ที่ตั้งโครงการ
1. อาคารหลัก(หัวขอที่1-4)

ตั้ ง อยู ที่ ถนนโรจนะ ในตั ว เกาะเมื อ ง

2.อาคารผนวก(หัวขอที่ 5)

ตั้งอยูที่ หมูบานญี่ปุน ตําบลเกาะเรียน

อยุธยา
อยุธยา
เปาหมายโครงการ
1. เพื่อเปนสถานที่ศึกษาประวัติศาสตรของอยุธยาและทํากิจกรรม
2. เพื่อเปนศูนยขาวสารที่ไดจากการรวบรวมเอกสารและหลักฐานทาง
โบราณคดี
3. เพื่อเปนศูนยประชาสัมพันธและจัดการในการศึกษาประวัติศาสตร
อยุธยาของสถาบันคนควาวิจัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ประเภทผูเขาชม ไดแก นักทองเที่ยว นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
พื้นที่ใชสอยโครงการ
1.อาคารหลัก มี 2 ชั้นคือชั้นลางประกอบดวยสํานักงาน หองสมุด หอง
เตรียมการแสดง หองเก็บของ และลานกิจกรรมในรม ส ว นชั้ น บนประกอบด ว ยส ว นจั ด แสดง
นิทรรศการ หองเก็บของ โถงอเนกประสงค หองประชุมและหองสมุด สวนบริการและหองเครื่อง
มีขนาดพื้นที่ใชสอยรวม ดังนี้
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พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ
990
พื้นที่อื่นๆ
1,010
2. อาคารผนวก เปนอาคารชั้นเดียว ประกอบดวย
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ
167
พื้นที่อื่นๆ
115
ขอมูลการจัดแสดง
การจัดแสดงแบงเปน 5 หัวเรื่อง ดังนี้
1.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะราชธานี
2.กรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองเกา
3.อยุธยาในฐานะศูนยกลางอํานาจ
4.ชีวิตชาวบานไทยสมัยกอน
5.ความสัมพันธอยุธยากับตางประเทศ

ภาพที่ 10 แผนผังศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
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ที่มา : ตี้เอี้ยง แซปง, “การศึกษาแนวความคิดเบื้องตนในการออกแบบพิพิธภัณฑพทุ ธศิลปะใน
ประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544), 53.
หอไทยนิทัศน
ขอมูลทั่วไป
ที่ตั้งโครงการ
ตั้งอยูบริเวณชั้น 2 อาคารนิทรรศการและบริการการศึกษา
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
เปาหมายโครงการ
1. เพื่อจัดแสดงเรื่องราวของอารยธรรมไทยและสงเสริมการเรียนการสอน
วิชาประวัติสาสตร ภาษา วรรณคดีและสังคมศาสตร
2. เปนแหลงการเรียนรูเชื่อมโยงกับสถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
และนอกระบบ
ประเภทผูเขาชม ไดแก นักศึกษา นักเรียน นักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไป
พื้นที่ใชสอยโครงการ
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ
1,200
ตารางเมตร
พื้นที่อื่นๆ
600
ตารางเมตร
ขอมูลการจัดแสดง
การจักแสดงแบงเปน 5 หัวเรื่อง ดังนี้
1.ความเปนมาของชนชาติไทย
2.ขาวกับวิถีชีวิตไทย
3.ภาษาและวรรณคดีไทย
4.ประเทศไทยกับโลก
5.วีรกรรมชนชาติไทยกับเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทย
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ภาพที่ 11 แผนผังหอไทยนิทรรศน
ที่มา : ตี้เอี้ยง แซปง, “การศึกษาแนวความคิดเบื้องตนในการออกแบบพิพิธภัณฑพุทธศิลปะใน
ประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544), 55.
พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง
ขอมูลทั่วไป
ที่ตั้งโครงการ
วัดมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
เปาหมายโครงการ
เพื่ อ ให เ ป น แหล ง ศึ ก ษาค น คว า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
ประวัติควาเปนมา วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นจากโบราณศิลปวัตถุ คัมภียใบลาน
รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใชอันเปนสิ่งแสดงมรดกทางภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรรักษาสืบเนื่องตอไป
ประเภทผูเขาชม ไดแก นักทองเที่ยว นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
พื้นที่ใชสอยโครงการ
355
ตารางเมตร
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ
พื้นที่อื่นๆ
320
ตารางเมตร
แนวคิดการออกแบบ
1.สื่อความหมายถึงองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และการเจริญพระชน
มายุครบ 60 พรรษา
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2.รูปแบบอาคารสะทอนลักษณะของสถาปตยกรรมไทยทั้งดานคติความ
เชื่อ รูปลักษณอาคารและลวดลายประดับ รวมทั้งประยุกตศิลปะอันเปนสัญลักษณของชาวมอญ
มาสอดแทรกไวในสวนประณีตศิลปทางสถาปตยกรรม
ขอมูลการจัดแสดง
การจัดแสดงแบงเปน 5 หัวเรื่อง
1.ลุมน้าํ แมกลอง
2.สังคมวัฒนธรรมทองถิน่
3.วิถีชวี ิตชาวบาน
4.บานมวงกับภูมิปญญาทองถิ่น
5.การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 12 แผนผังพิพธิ ภัณฑพนื้ บานวัดมวง
ที่มา : อภิรดี เกษมศุข, “พิพธิ ภัณฑพนื้ บานวัดมวง,” ใน สรรคสรางอยางไทย : ผลงานสรางสรรค
สถาปตยกรรมไทยฝมือ วนิดา พึง่ สุนทร (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร,2540), ไมปรากฏเลข
หนา.
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สรุปการวิเคราะหอาคารประเภทใกลเคียง
ตารางที่ 28 สรุปการวิเคราะหอาคารประเภทใกลเคียง
ศูนยศึกษา
ขอมูลเปรียบเทียบ
หอไทยนิทศั น
ประวัติศาสตร
อยุธยา
ประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรสังคม
ประเภทนิทรรศการ
วัฒนธรรมไทย
แนวคิดหลักในการ
จัดตั้งโครงการ
สถานที่ตั้ง

เพื่อการศึกษา

อาคาร
หัวเรื่องในการจัด
แสดง

อาคารใหม
1.พระนครศรีอยุธยา
ในฐานะราชธานี
2.กรุงศรีอยุธยาใน
ฐานะเมืองเกา
3.อยุธยาในฐานะ
ศูนยกลางอํานาจ
4.ชีวิตชาวบานไทย
สมัยกอน
5.ความสัมพันธ
อยุธยากับตางประเทศ

บริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑ
พื้นบานวัดมวง

ประวัติศาสตร
สังคมวัฒนธรรม
ทองถิน่
เพื่อการศึกษา
เพื่อการศึกษาและ
อนุรักษ
บริเวณชั้น 2 อาคาร
บริเวณวัดมวง
นิทรรศการและบริการ อําเภอบานโปง
การศึกษา ภายในศูนย จังหวัดราชบุรี
วัฒนธรรมแหงประเทศ
ไทย
อาคารประกอบ
อาคารใหม
1.ความเปนมาของชน 1.ลุมน้าํ แมกลอง
2.สังคมวัฒนธรรม
ชาติไทย
ทองถิน่
2.ขาวกับวิถีชวี ิตไทย
3.ภาษาและวรรณคดี 3.วิถีชวี ิตชาวบาน
4.บานมวงกับภูมิ
ไทย
4.ประเทศไทยกับโลก ปญญาทองถิน่
5.วีระกรรมชนชาติไทย 5.การพัฒนาและ
กับเหตุการณสําคัญใน การเปลี่ยนแปลง
ประวัติศาสตรไทย
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การวิเคราะหที่ตั้งโครงการ

ภาพที่ 13 แผนที่สังเขปและตําแหนงที่ตั้งโครงการ

120

ภาพที่ 14 ผังบริเวณวัดมวง จังหวัดราชบุรี
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ภาพที่ 15 สภาพอาคารเดิม
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ภาพที่ 16 ผังแสดงมุมมองสภาพแวดลอมภายในวัดมวง
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ภาพที่17 สภาพแวดลอมภายในวัดมวงสวนลานกิจกรรมและกลุมตนไม

124

ภาพที่ 18 ผังแสดงมุมมองและสภาพแวดลอมรอบที่ตั้งโครงการ

125

ภาพที่ 19 ผังแสดงทิศทางแดด - ลม

126

ภาพที่ 20 ผังแสดงพื้นที่เปดโลง

127

ภาพที่ 21 ผังแสดงเสนทางสัญจร

128

ภาพที่ 22 การจัดกลุมพื้นที่ใชงานเดิม

129
การกําหนดแนวทางการออกแบบ

ภาพที่ 23 แนวทางการออกแบบ

130
แนวความคิดในการออกแบบ
ความสัมพันธของตําแหนงที่ตั้งระหวางพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวงกับโครงการศูนย
มอญศึกษาอุปมา (Mataphor)ไดวา เปนตําแหนงเดียวกันระหวางชุมชนมอญบานมวง จังหวัด
ราชบุรีกับเมืองมอญเดิมในพมาตอนลาง

ภาพที่ 24 แนวความคิดในการออกแบบ

131
พัฒนาการออกแบบ
ตําแหนงที่ตั้งโครงการ
สรุปตําแหนงที่ตั้งโครงการ คือ พื้นที่ตั้งโครงการสวน
A จํานวน 8 ไรและพื้นที่สวน B จํานวน 4 ไร ดังนั้นรวมพื้นที่ทั้งสิ้น 12 ไร

ภาพที่ 25 แสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการ A และ B

132
ทั้งนี้ ตองมีการรื้อถอนอาคารเดิมบางสวนซึ่งมิไดมีการใชงานหรือเปนอาคารที่อยู
สภาพทรุดโทรมอันไดแก โรงครัว(หมายเลข 11) โรงเรียนปริยัติธรรมเดิม(หมายเลข 14) ศาลา
สวดอภิธรรมเดิม(หมายเลข 15) โรงเก็บไมเดิม(หมายเลข 16) สนามตะกรอและกรงนกเดิม
(หมายเลข 17 และ18) และโรงเรียนวัดมวงเดิม(หมายเลข 13)
สํ า หรั บ โรงเรี ย นวัด ม ว งเดิม(หมายเลข 13)ได มีก ารสรา งกลุ ม อาคารเรี ย นขึ้ น ใหม
ทางดานทิศเหนือของวัดมวงแลว

ภาพที่ 26 ผังแสดงสิ่งกอสรางที่รื้อถอน

133
การจัดกลุมการใชงาน (Zonning Diagram)
กลุมการใชงานใหม(สีแดง)สัมพันธกับกลุมการใชงานเดิม(สีดํา)ทั้งพื้นที่สาธารณะ
(Public) พื้นที่กึ่งสาธารณะ(Semi Public)และพื้นที่สวนตัว(Private)

ภาพที่ 27 การจัดกลุมพื้นที่ใชงานใหมสัมพันธกับกลุมพื้นที่ใชงานเดิม
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ภาพที่ 28 หุนจําลองภาพรวมโครงการ

ภาพที่ 29 หุนจําลองกลุม อาคารนิทรรศการดานทิศตะวันออก
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ภาพที่ 30 หุนจําลองกลุม อาคารนิทรรศการดานทิศตะวันตก

ภาพที่ 31 หุนจําลองหอคัมภีรและกลุมอาคารนิทรรศการ

150

ภาพที่ 32 หุนจําลองแสดงทางเขาดานหนาอาคารนิทรรศการ

ภาพที่ 33 หุนจําลองแสดงการเขาถึงอาคารนิทรรศการ
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ภาพที่ 34 หุนจําลองแสดงมุมมองการเขาถึงจากซุม ไผ

ภาพที่ 35 หุนจําลองแสดงพืน้ ที่เปดโลงกลางกลุม อาคาร
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ภาพที่ 36 หุนจําลองหอคัมภีร

ภาพที่ 37 หุนจําลองแสดงดานหนาหอคัมภีร
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