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    งานวจิยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี หมู่บา้นมอญ บา้นวงักะ ต าบลหนองลู 
อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา วถีิชีวติความเป็นอยู ่และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประเพณี 
ของชุมชนมอญบา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรีจงัหวดักาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี บา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดั 
กาญจนบุรี 

3. เพื่อศึกษาเพลงประกอบการร ามอญ จากวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี บา้นวงักะ หมู่ 2  ต าบล 
หนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
    ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 

   วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี เป็นวงดนตรี ศูนยว์ฒันธรรมมอญ อ าเภอสังขละบุรี หรือ   Mon National 
Culture Center (MNCC) ก่อตั้งเพื่อ สืบสานวฒันธรรมมอญและแลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัระหวา่งชาวมอญ
ท่ีอยู่ในประเทศไทยและชาวมอญท่ีอยู่ในรัฐมอญ ประเทศพม่า  เม่ือปี พ.ศ.2545 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ คือ 
จดัการประชุม อนุรักษห์นงัสือ ภาษา วฒันธรรมมอญ และเพื่อการแลกเปล่ียนวฒันธรรมมอญ   ดว้ยความ
เมตตาของหลวงพอ่อุตตะมะ จึงใหส้ร้างศูนยว์ฒันธรรมมอญในหมู่บา้นวงักะ และมี นายมนชยั ไม่มีช่ือสกุล 
หรือ ช่ือภาษามอญ นายกระเซ้าโม่น(Nai Kasauh Mon)  หัวหน้าศูนยว์ฒันธรรมมอญ ด าเนินการตาม
วตัถุประสงคแ์ละจดักิจกรรมต่างๆ  

   เคร่ืองดนตรีมอญวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ท่ีศูนยว์ฒันธรรมมอญ มี 12 ชนิด โดยแบ่งตามตวั
ก าเนิดเสียงมี 4 ประเภท 1. เคร่ืองสาย (CHORDOPHONE)  มี จฺยาม (จะเขม้อญ) ,โกรโม่น(ซอมอญ) ถะนะ 
(พิณมอญ 14 สาย) 2.เคร่ืองลม (AEROPHONE) มี ขะนวั (ป่ีมอญ) ตะหลด (ขลุ่ยมอญ) 3. เคร่ืองขึงหนงั 
(MEMBRANOPHONE) มี ปัดวาย (เปิงมางมอญ) หะเปิน (กลอง) 4. เคร่ืองตี (IDIOPHONE) มี ป๊ัดตาหล่า  
ตุน (ระนาดไม)้ ป๊ัดกาน (ฆอ้งวง) ขะดี ขะดาบ (ฉ่ิง-เกราะ)  ฉ่าน (ฉาบใหญ่) มอง (โหม่ง) 

   การเรียนการสอนแบบปัจจุบนัของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดีนั้น ได้จดัการเรียนการสอนท่ีเป็น
ระบบ ซ่ึงทางผูอ้  านวยการศูนยว์ฒันธรรมมอญ ไดเ้ชิญครูโทโปญและครูโม่นเซิง จากรัฐมอญ ประเทศพม่า 
เขา้มาสอนท่ีศูนยว์ฒันธรรมมอญ เป็นเวลา 2-3 เดือน โดยแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือ การเรียนขั้นพื้นฐาน และ 
การเรียนขั้นสูง 
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   This research is aimed to study Pipat Mon Hongsawadee Ensemble in Mon Village 

Baanwangka Tumbon  Nonglu , Aumpher Sangkhaburi, Kanjanaburi Province. The research objectives 
are as following: 

1. To study the history, lifestyles, and cultural identities of Mon community in Ban Wangka,  
Moo 2 Nonglu, Sangkhlaburi, Kanchanaburi. 

2. To study the Pipat Mon Hongsawadee Ensemble in Mon Village Baanwangka Tumbon   
Nonglu ,Aumpher Sangkhaburi, Kanjanaburi Province. 

3. To study the songs used in Mon Dances of Pipat Mon Hongsawadee Ensemble in Mon  
Village Baanwangka Tumbon  Nonglu , Aumpher Sangkhaburi, Kanjanaburi Province. 
 
Research findings: 

   Pipat Mon Hongsawadee Ensemble is a musical band of Mon National Cultural Center 
(MNCC) in Sangkhlaburi. The center was established in 2002 with the aims for Mon cultural preservation 
and exchange among Mon people in Thailand and in Mon State, Myanmar. The objectives of MNCC are: 
meetings, preservation of Mon books, language and culture, and exchange of Mon culture. The late Ven. 
Uttama granted the permission to build the center in Wangka village. Nai Monchai or Nai Kasouh Mon (in 
Mon) was the director of MNCC and organized activities according to the objectives of the center. 

The musical instruments of Pipat Mon Hongsawadi Ensemble comprised of 12 pieces, classified 
according to phonic originations in 4 categories. 1. Chordophone: Jyam (Mon Zither) Kro (Mon Fiddle), 
Tana (Mon Lyre with 14 strings) 2. Aerophone: Khanua (Mon Pipe) Taluod (Mon Flute) 3. 
Membranophone: Padwaing (Mon Orchestrated Drums), Hapern (Mon Drum); and 4. Idiophone: Pattala 
Toon (Bamboo Xylophone) Patkaing (Orchestrated Gong) Khadi Khadap (Cymbal and Wooden Cymbal), 
Chaing (Big Cymbal)  and Mong (Gong). 

The current teaching of Pipat Mon Hongsawadee Ensemble is organized systematically. The 
director of MNCC invited Thoporn and Mon Sein, Gamelan experts from Mon State, Myanmar to teach at 
the center for a period of 2-3 months. The students were divided into 2 groups: basic and advanced 
courses.   



 
ปริญญานิพนธ์ 

เร่ือง 
วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี หมู่บา้นมอญ บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

ของ 
ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
ไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยัใหน้บัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิามานุษยดุริยางควทิยา 
ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
                ......................................................... คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

(รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  สันติวฒันกุล) 
วนัท่ี ....... เดือน ............. พ.ศ. 2556 

 
 
อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์   คณะกรรมการสอบปากเปล่า 
 
...............................................ท่ีปรึกษาหลกั ....................................................     ประธาน 
(รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  อินทรสุนานนท)์ (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจี  ศรีสมบติั) 
 
................................................ท่ีปรึกษาร่วม ........................................................ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ  วสุิทธิแพทย)์ (รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  อินทรสุนานนท)์ 
 
         ........................................................ กรรมการ  
      (รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ  วสุิทธิแพทย)์ 
 
         ........................................................ กรรมการ  
      (รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงคช์ยั ปิฎกรัชต)์     

 
 
 



 

ประกาศคุณูประการ 
 

ปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดจ้ากความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ผูว้ิจยัตอ้งขอกราบขอบคุณ
ท่ีท าใหป้ริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอกราบขอบคุณ คุณพอ่มนตรี แกว้กนัภยั คุณแม่กญัญา เผอืกอ าไพ คุณนา้มณัฑนา เผอืกอ าไพ    
ผูม้อบแรงกายแรงใจสติปัญญาและทุนทรัพย ์ส่งเสริมใหก้ารศึกษา และเป็นก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์ 
ท าใหลู้กไดส้ าเร็จการศึกษา รวมถึงนอ้งสาว และทุกคนในครอบครัวท่ีเป็นก าลงัใจใหเ้สมอมา 

ขอกราบขอบคุณ รองศาสตราจารยก์าญจนา อินทรสุนานนท ์ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์และ
รองศาสตราจารย ์ดร .มานพ วสุิทธิแพทย ์กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ความรู้ ให้ค  าปรึกษา 
และค าช้ีแนะต่างๆ ในการท าปริญญานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รุจี ศรีสมบติั  ประธานสอบปากเปล่า และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์  กรรมการท่ีแต่งตั้ งเพิ่มเติม ท่ีให้ความเมตตาสละเวลา เป็น
กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ รวมถึงใหค้  าแนะน า ความช่วยเหลือ ในการท าปริญญานิพนธ์ในคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประทีป   เลา้รัตนอารีย ์ ดร. วีระ พนัธ์ุเสือ อาจารยสุ์รศกัด์ิ  
จ  านงสาร อาจารยเ์มธี  พนัธ์ุวราธร  อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูใ้หค้วามเมตตารวมถึงใหค้  าแนะน าต่างๆ 

ขอขอบคุณนกัดนตรีวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ศูนยว์ฒันธรรมมอญ บา้นวงักะ ทุกคน ท่ีถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกบัดนตรีมอญและใหข้อ้มูลต่างๆ ในการวจิยั จนท าใหป้ริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมหิลงั 

    ประเทศไทยเป็นชาติท่ีมีวฒันธรรม อารยธรรมอนัดีงามมาแต่โบราณกาล วฒันธรรมไทยท่ี
เรามีและปฏิบติักนัอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นเร่ืองของคนรุ่นก่อนๆ หรือบรรพบุรุษของเราได้
ถ่ายทอดประสบการณ์มายงัอนุชนรุ่นปัจจุบนั เกิดการพฒันา เจริญกา้วหน้าไปตามล าดบั ท าให้เรามี
ความประพฤติและการปฏิบติัดีข้ึน มีการเช่ือมความสัมพนัธไมตรีระหวา่งชาติอ่ืนๆเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศเช่น การคา้ การทูต การแลกเปล่ียนระหวา่งชนชาติต่างๆ ฯลฯ 

    ดนตรีเป็นมรดกอันล ้ าค่าทางธรรมชาติ ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ซ่ึงได้ร่วม
สร้างสรรค์กันอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน มนุษย์ใช้ดนตรีเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอด
ความรู้สึกและอารมณ์ โดย มนุษยชาติทุกเผา่พนัธ์ุไม่วา่จะเป็นชนเผา่ท่ีลา้หลงัหรือชนเผา่ท่ีมีอารยธรรม
ทั้งท่ีสูญชาติพนัธ์ุไปแล้ว หรือยงัด ารงเผ่าพนัธ์ุอยู่ในปัจจุบนัต่างก็มีวฒันธรรมทางดนตรีซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะขององคป์ระกอบทางสังคมและวฒันธรรมของตน พฒันาการทางดนตรีของ
ชนเผา่ต่างๆ จะสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของชนเผา่เหล่านั้นดว้ย ดนตรีโดยทัว่ไปแลว้มี
คุณค่ามากกวา่โทษ ดนตรีเป็นเคร่ืองบ ารุงขวญั บ ารุงจิต เป็นยารักษาโรคทั้งทางกายและทางจิตเป็นน ้ าท่ี
ดีช่วยบรรเทาความร้อน เป็นเพื่อนยามทุกข์ ยามเหงา เป็นเคร่ืองมือส าหรับสมานสามคัคีเป็นส่ือแห่ง
ความรักและยงัเป็นเคร่ืองมือส าหรับการยงัชีพอีกดว้ย (พูนพิศ อมาตยกุล. 2527: 5) ดงันั้น ดนตรีจึงเป็น
ผลงานทางศิลปะชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากการสร้างสรรคข์องมนุษยแ์พร่หลายไปในสังคม ซ่ึงเราเรียกศิลปะ
แขนงน้ีว่า “ดุริยางคศิลป์” อีกประการหน่ึง ดนตรีในสังคมต่างๆทั่วโลกนั้นมกัข้ึนด้วยวิธีการท่ี
คล้ายคลึงกัน อีกทั้ งมีพฒันาการนับพนัปี ดนตรีมีก าเนิดมาจากธรรมชาติ มนุษย์ได้คิดเลียนแบบ
ธรรมชาติ โดยน าวสัดุทางธรรมชาติมาสร้างให้เกิดเป็นเสียงจึงเกิดการสร้างดนตรีข้ึนในกลุ่มคน และ
กลุ่มคนเหล่านั้นไดเ้อาดนตรีมาสร้างประเพณีและวฒันธรรมประจ ากลุ่ม โดยบทเพลงนั้นเป็นส่วนหน่ึง
ของดนตรี ผลิตผลของดนตรีก็คือบทเพลงนั่นเอง เราสามารถใช้บทเพลงเป็นส่ือในการถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด และอาจเป็นส่ือกลางในการติดต่อหรือท าความเขา้ใจระหวา่งมนุษย ์ตลอดจนสามารถ
ท่ีจะใชเ้ป็นส่ือในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้เช่นกนั บทเพลงจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีแสดง
ถึงวฒันธรรมบางส่วนของมนุษย ์มนุษยแ์ต่ละชาตินั้น ย่อมมีบทเพลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติของ
ตน ลกัษณะของบทเพลงโดยทัว่ๆ ไปมีอยู ่2 ประเภท คือเพลงขบัร้อง(Vocal Music) และเพลงบรรเลง
(Instrumental Music) 

       มอญ เป็นชนชาติเก่าแก่ชาติหน่ึงในเอเชีย ซ่ึงมีวฒันธรรม ประเพณีต่างๆ เช่นร ามอญ 
การละเล่นทะแยมอญ เจา้เขา้ รวมทั้งดนตรีและเพลงมอญ ซ่ึงล้วนมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเฉพาะ
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ประเพณีและดนตรีนั้น คนไทยไดน้ าเขา้มาใชป้ระกอบพิธีต่างๆ ของไทยอยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงชนชาติมอญ
แต่เดิมอาศยัอยูบ่ริเวณตอนใตข้องพม่า เมืองหลวงคือ “หงสาวดี” แต่เน่ืองจากมอญกบัพม่าเป็นศตัรูกนั
มาชา้นาน มีสงครามสู้รบกนัอยูต่ลอด ผลดักนัแพผ้ลดักนัชนะ ต่อมามอญตกในความปกครองของพม่า
ในปีพุทธศกัราช 2206 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นบัแต่นั้นเป็นตน้มา มอญจึง
เร่ิมหนีสงครามเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย 

     คณะวิชามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลยัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์(2522 : 2)ไดก้ล่าวถึง
ชนชาติมอญไวด้งัน้ี 

     ชาวมอญ เป็นชนเผา่มองโกลอยด(์Mongoloid) มีถ่ินฐานเดิมอยูท่างตะวนัตกของประเทศจีน 
นักปราชญ์ทางภาษาศาสตร์และนักมนุษยว์ิทยาได้จดัชาวมอญไวใ้นตระกูลภาษาเอเชียตะวนัออก 
(Austro Asiantic) ชาวมอญไดอ้พยพจากจีนลงมาตอนใต ้และมาตั้งอาณาจกัรทางฝ่ังตะวนัออกของ      
อิระวดี และอพยพมาตั้งแหล่งอยูใ่นประเทศไทยเป็นระยะๆและเป็นก าลงัส าคญัของไทย ในการท าศึก
กบัพม่าทุกคร้ัง มอญยงัไดส้มรสกบัคนไทยสืบลูกหลานมาจนปัจจุบนั 

     มอญเป็นชาติท่ียึดถือวฒันธรรมประจ าชาติอย่างมัน่คง ไม่ว่าจะเป็นภาษา ลทัธิ ประเพณี 
ศาสนา และศิลปะ ดงันั้นชาวมอญอพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทย จึงสืบทอดวฒันธรรมประจ าชาติอยู่
ทั่วกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา เพราะชาติมอญเป็นชาติท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เช่น เรียนปริยติัธรรม เรียนคมัภีร์พระวินัย และครองจีวรแหวก อุม้
บาตร โดยการท าบุญของมอญ จะท าบุญในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ท าบุญสงกรานต์ วนัออกพรรษา 
รวมทั้งประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต เช่น งานแต่ง งานศพ ฯลฯ ในงานประเพณีต่างๆ จะมีดนตรีและ
นาฏศิลป์เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั เช่นร ามอญ และ ป่ีพาทยม์อญ 

     ชาวมอญพากนัอพยพเขา้มาท ามาหากินในประเทศไทยซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกของรัฐมอญ 
โดยเขา้มาทางจงัหวดักาญจนบุรีและราชบุรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีชายแดนท่ีทุรกนัดารยากต่อการติดต่อกบัตวั
จงัหวดั และมีช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศไทยกบัพม่าหลายแห่งซ่ึงท าให้การเคล่ือนยา้ยเขา้ออก
เป็นไปไดโ้ดยง่าย การควบคุมดูแลจากเจา้หนา้ท่ีไม่ทัว่ถึงดว้ยมีอตัราก าลงัไม่เพียงพอ จึงท าให้มีผูพ้ลดั
ถ่ินสัญชาติพม่าอพยพเขา้มาอยูป่ระเทศไทยซ่ึงเป็นการเขา้เมืองท่ีผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก (ดวงกมล 
สุคนธทรัพย.์ 2524: 2) บา้นวงักะน้ีมีประชากรประมาณ 1,000 กวา่ครัวเรือน ชาวมอญท่ีบา้นวงักะส่วน
ใหญ่ประมาณ 90%อพยพมาจากหมู่บา้นต่างๆ ในเมืองเย ในเมืองเมาะละแหม่ง ซ่ึงตั้งอยูใ่นรัฐมอญ 
ประเทศพม่า ชาวมอญท่ีบา้นวงักะอพยพมาจากเมืองต่างๆ ไดแ้ก่ เมืองเยเมืองสอบปึก เมืองมูเดิง เมือง
เมาะล าเลิง เมืองจสัโดว เมืองจสัแมะราว เมืองจสัมะกอยเมืองสะเทิม เมืองบีอะเรียงและเมืองอะปอง 
(นิสิตปริญญาเอกรุ่น 3 สาขาวฒันธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร คุรุสภา. 2550: 120) 

    ชาวมอญบา้นวงักะไดอ้พยพเขา้มาในเมืองไทยเป็นเวลานานกวา่ 50 ปี วฒันธรรมบางอยา่ง
ไดถู้กลืมเลือนไปบางอยา่งยงัหลงเหลืออยูแ่ละยงัปฏิบติักนัอยูเ่ป็นประจ าและวฒันธรรมบางอยา่งก็รับ
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เอาวฒันธรรมเพื่อนบา้นเขา้มาร่วมดว้ย เช่นเดียวกบัดนตรีบางชนิดของไทยไดเ้ขา้ไปร่วมกบัวงป่ีพาทย์
มอญ แต่ก็ยงัเรียกวงดนตรีมอญอยา่งเดิมโดยยึดเอาฆอ้งมอญป่ีมอญ เปิงมางคอก ตะโพนมอญ ท่ีเป็น
เคร่ืองดนตรีดั้งเดิมของมอญเป็นหลกัในการบรรเลงและยึดลกัษณะท านองเพลงท่ีเป็นส าเนียงมอญไว ้
ซ่ึงเป็นส านวนท่ีเรียบง่ายมีลกัษณะ ในทางกล่อมอารมณ์มากกว่ากระตุน้อารมณ์อีกทั้งเพลงมอญนั้น
แทจ้ริงแลว้ใชบ้รรเลงไดทุ้กโอกาสยกเวน้ในสังคมคนไทยท่ีใชบ้รรเลงเฉพาะงานศพเท่านั้นดนตรีมอญ 
เขา้มาสู่เมืองไทยตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมีอีกคราวท่ีคนมอญไดเ้ขา้มาในเมืองไทย 
กระจายไปอาศยัตามทอ้งท่ีต่างๆ เช่น กาญจนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ วฒันธรรมทาง
ดนตรีของมอญจึงแพร่หลายเขา้มาสู่ประเทศไทยหลายคร้ัง 
     เน่ืองจากมอญอพยพมาอยูใ่นเมืองไทยนานแลว้ วฒันธรรมบางอยา่งไดสู้ญหายไปบางอยา่ง
ท่ียงัหลงเหลืออยู่ ก็รับเอาวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาร่วมด้วยเช่นเดียวกนักบัดนตรีบาง
ชนิดของไทย ไดเ้ขา้ไปบรรเลงร่วมกบัวงป่ีพาทยม์อญ เช่น ระนาดเอก ระนาดทุม้ เป็นตน้ แต่ก็ยงัเรียก
วงดนตรีมอญอยู่อย่างเดิม โดยยึดเอาฆอ้งมอญ ป่ีมอญ เปิงมางคอก ตะโพนมอญท่ีเป็นเคร่ืองดนตรี
ดั้งเดิมของมอญ เป็นหลกัในการบรรเลง โดยคงลกัษณะของท านองเพลงมีลกัษณะส าเนียงเพลงมอญไว้
     ในท่ีน้ีผูว้ิจยัศึกษา วงป่ีพาทย์มอญหงสาวดี  ท่ีชุมชนมอญ อ าเภอสังขละบุรี จังหวดั
กาญจนบุรี ซ่ึงต่างจากดนตรีมอญทัว่ไปเพราะมีส านวนเพลงท่ีต่ืนเต้นสนุกสนาน เป็นวงดนตรีท่ี
บรรเลงโดยกลุ่มชาวมอญท่ีอพยพมาจากเมืองเยและเมืองเมาะละแหม่ง ประเทศพม่า เขา้มาอยู่ใน
ประเทศไทยบริเวณบา้นวงักะหมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงในอดีตยงัไม่
เป็นท่ีรู้จกักนัมากนกัในปัจจุบนัเร่ิมมีการเผยแพร่มากข้ึนโดยภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจและ
พบวา่มีการศึกษาวจิยัวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดีนอ้ยมาก 

    การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการหาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาในขั้นต่อไปซ่ึง
การศึกษาหาขอ้มูลวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดีน้ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผูส้นใจและตอ้งการศึกษา
คน้ควา้เพราะนอกจากจะได้ขอ้มูลใหม่ๆแล้วยงัเป็นการสืบสานวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีเป็น
ชุมชนในภูมิภาคน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทยอยา่งใกลชิ้ดโดยอยา่งยิ่งวฒันธรรมทางดนตรีไทยและ
ดนตรีมอญเป็นการศึกษาการสืบทอดดนตรีจากรุ่นสู่รุ่นส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินให้ด ารง
อยูสื่บไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา วถีิชีวติความเป็นอยู ่และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประเพณี  

ของชุมชนมอญบา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
2. เพื่อศึกษาวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี บา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดั 

กาญจนบุรี 
3. เพื่อศึกษาเพลงประกอบการร ามอญ จากวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี  บา้นวงักะ หมู่ 2   ต าบล 

หนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
 

ความส าคญัของการวจิัย 

 วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี เป็นวงดนตรีท่ีมีรูปแบบเฉพาะของชุมชนท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากชาว
มอญท่ีมาจากประเทศพม่าซ่ึงมีบทบาททางสังคม ในเร่ืองราวต่างๆ เช่น ดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
ศาสนา ความเช่ือ และวิถีชีวิตของชาวมอญบา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดั
กาญจนบุรี การศึกษาในคร้ังน้ีจึงเป็นการเผยแพร่วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี รวมทั้งเป็นการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ใหเ้ป็นองคค์วามรู้ดา้นดนตรีใหก้บัผูส้นใจศึกษามรดกทางวฒันธรรมดนตรีใน
กลุ่มชาวมอญใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมอยูคู่่กบัสังคมไทยสืบไป 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
1. ศึกษาบริบททางวฒันธรรมชุมชนมอญ บา้นวงักะ  หมู่ 2 ต าบลหนองลู    อ าเภอสังขละบุรี  

จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีเช่ือมโยงกบัวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ศูนยว์ฒันธรรมมอญ บา้นวงักะ 
2. ศึกษาวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ของศูนยว์ฒันธรรมมอญ   บา้นวงักะ หมู่ 2   ต าบลหนองลู    

อ าเภอสังขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 
3. รวบรวมและบนัทึกเพลงมอญ ท่ีบรรเลงดว้ยวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี  ศูนยว์ฒันธรรมมอญ   

บา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู  อ าเภอสังขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี  มี 2 ประเภท คือ เพลงมอญเก่า
จ านวน 9 เพลง และเพลงประกอบร า จ  านวน 10 เพลง  

4. ศึกษาเน้ือหาดา้นดนตรี 
4.1 ประวติัความเป็นมาของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
4.2 พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
4.3 เคร่ืองดนตรีและวธีิการบรรเลงวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
4.4 การรวมวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
4.5 โอกาสท่ีใชใ้นการบรรเลงวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
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4.6 การแต่งกายท่ีใชใ้นการแสดง 
4.7 นกัดนตรีวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
4.8 การถ่ายทอดและการเรียนการสอนของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
           ค  าศพัทภ์าษามอญ ท่ีใชใ้นปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ี ไดใ้ชภ้าษาไทยในการบนัทึก โดยให้มีค า

อ่านใกลเ้คียงกบัส าเนียงของภาษามอญมากท่ีสุด โดยยดึตามหลกัภาษาศาสตร์(ปริวาสภาษา) ของมูลนิธิ
ภาษาศาสตร์ประยุกตแ์ละมหาวิทยาลยัมหิดลไดศึ้กษาและจดัระเบียบวิธีการสะกดเพื่อใช้ในการเรียน
การสอนตามโครงการ ทวภิาษา(ไทย-มอญ)ของโรงเรียนวดัวงักว์เิวการาม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี หมายถึง ช่ือวงดนตรีมอญ ของศูนยว์ฒันธรรมมอญ บา้นวงักะ ต าบลหนองลู 

อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
บริบททางวฒันธรรม หมายถึง บริบท เอกลกัษณ์ของชนมอญบา้นวงักะ ต าบลหนองลู  

อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
ชุมชนมอญ  หมายถึง ชุมชนมอญ บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี  

จงัหวดักาญจนบุรี 
เพลงมอญเก่า  หมายถึง เพลงมอญท่ีแต่งโดยนาย คิม มอง จี  
เพลงมอญประกอบร า หมายถึง เพลงมอญท่ีประกอบการร ามอญ ในศูนยว์ฒันธรรมมอญ 
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม หมายถึง เอกลักษณ์ทางวฒันธรรมมอญ ของ หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู 

อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
ภาษามอญ หมายถึง ภาษามอญท่ีใชส่ื้อสาร หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี 
อาหารมอญ หมายถึง อาหารมอญ หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี  

จงัหวดักาญจนบุรี 
การแต่งกาย หมายถึง การแต่งกายของคนมอญ หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู  

อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี  
ฮะตาว จอ  หมายถึง เดือนเมษายน 
ฮะตาว อะสาจ  หมายถึง เดือนพฤษภาคม 
ฮะตาว จิ  หมายถึง เดือนมิถุนายน 
ฮะตาว ฮะเกิน   หมายถึง เดือนกรกฎาคม 
ฮะตาว ฮะดออะซอย หมายถึง เดือนสิงหาคม 
ฮะตาว พอท  หมายถึง เดือนกนัยายน 
ฮะตาว โวะ  หมายถึง เดือนตุลาคม 
ฮะตาว กดัทอน  หมายถึง เดือนพฤศจิกายน 
ฮะตาว มะแรกะซอ หมายถึง เดือนธนัวาคม 
ฮะตาว โปะ  หมายถึง เดือนมกราคม 
ฮะตาว มาด  หมายถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 
ฮะตาว ฮะละเกิน  หมายถึง เดือนมีนาคม 
จฺยาม    หมายถึง จะเขม้อญ 
โกรอมอญ   หมายถึง ซอมอญ 
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ถะนะ    หมายถึง พิณมอญ  
ขะนวั    หมายถึง ป่ีมอญ 
หะปุด   หมายถึง ก าพวดป่ีมอญ 
ตะหลด    หมายถึง ขลุ่ยมอญ 
ปัดวาย    หมายถึง เปิงมางมอญ 
โกรนปัดวาย   หมายถึง ลูกเปิงมางมอญ 
หะเปิน    หมายถึง กลอง 
หะเปินฮะโหนก   หมายถึง กลองขนาดใหญ่ 
โกรนหะเปิน    หมายถึง ลูกเปิง 
ญ่าย  หมายถึง เป็นวสัดุท่ีมีลกัษณะการผสมของแป้งหรือขา้วสุกบด ใช้ติดท่ีหน้า

กลองเพื่อถ่วงเสียง 
เล่ือญตกัหะเปิน  หมายถึง ไมตี้กลอง    
ป๊ัดกาล่า ตุน   หมายถึง ระนาดไม ้
เล่ือญตกัป๊ัดกาล่า ตุน หมายถึง ไมตี้ระนาดไม ้
ป๊ัดกาล่า ปะซวั   หมายถึง ระนาดเหล็ก 
ป๊ัดก่าน    หมายถึง ฆอ้งวง 
ขะดี ขะดาบ   หมายถึง ฉ่ิง-เกราะ 
หะเหนิด   หมายถึง เกราะ  
ฉ่าน    หมายถึง ฉาบใหญ่ 
มอง    หมายถึง โหม่ง 
ตะเยยี   หมายถึง นกัร้อง 
ตะแนวาน   หมายถึง แผงกั้นฉากของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 

วฒันธรรมดนตรีมอญชุมชนบา้นวงักะ 

ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

ดนตรีมอญบา้นวงักะ 

วฒันธรรม ดนตรี บทเพลง 

วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

วธีิการบรรเลง องคป์ระกอบของป่ีพาทยม์อญหงสาวดี โอกาสในการแสดง 

องคค์วามรู้เก่ียวกบัป่ีพาทยม์อญหงสาวดี  คุณค่าทางดนตรีป่ีพาทยม์อญหงสาวดี  

 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

   ดนตรีชนกลุ่มน้อยนั้น เน่ืองจากปัจจุบนัมีผูส้นใจศึกษาคน้ควา้ และเขียนบทความเผยแพร่ใน
เอกสารวารสาร และหนังสือต่างๆไวพ้อสมควรแต่มีจ านวนไม่มากนัก เน้ือหาส่วนใหญ่มีการกล่าวถึง
องคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวกบัการศึกษามานุษยดุริยางคใ์นหลายๆทศันะ โดยเน้นในดา้นการรวบรวมขอ้มูล
ทางดา้นวฒันธรรม การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชน พิธีกรรมและความเช่ือ รวมทั้งทางดา้นดนตรี ในปัจจุบนั
มีผูใ้ห้ความสนใจศึกษาค้นควา้และวิจยัมากข้ึน ข้อมูลต่างๆท่ีน ามาใช้ประกอบการวิจัยคร้ังน้ี นับว่ามี
ความส าคญัต่อการศึกษาคน้ควา้วจิยัเป็นอยา่งยิง่ แหล่งขอ้มูลน้ีไดม้าจากเอกสารงานวจิยั เอกสารทางวิชาการ 
ต าราหนงัสือต่างๆ 
    ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดรั้บเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.1 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทางดา้นวฒันธรรม 
1.2 เอกสารเก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ 

1.2.1 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติพนัธ์มอญ 
1.3 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีชาติพนัธ์มอญ 

2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาทางด้านวฒันธรรม 

   พระยาอนุมานราชธน (2515: 2) ใหค้วามหมายของค าวา่ วฒันธรรม ในฐานะของนกัมานุษยวิทยา
ว่า ว ัฒนธรรมหมายถึง ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนโดยอาศัยการเรียนรู้จากกัน และสืบต่อเน่ืองเป็นความ
เจริญก้าวหน้า ส่วน สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย(์2527: 13-17) ได้กล่าวถึงความหมายของวฒันธรรมไวว้่า 
วฒันธรรม คือ แนวทางในการแสดงออกของวิถีชีวิตทั้งปวงท่ีบุคคลของกลุ่มชนคิดข้ึนและกระท าข้ึนเป็น
ตน้แบบ แลว้คนส่วนใหญ่ของกลุ่มชนยอมรับสืบทอด จนกระทัง่ส่ิงนั้นส่งผลต่อนิสัยของความคิดและการ
เช่ือถือของการกระท าของคนหมู่มากแห่งกลุ่มชนนั้น 

    สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์(2525: 210) ไดก้ล่าวถึง วฒันธรรมพื้นบา้นไวใ้นหนงัสือ วฒันธรรมพื้นบา้น
ปฏิบติัภาคใต ้โดยกล่าวถึง วฒันธรรมพื้นบา้นว่ามีบทบาทและหน้าท่ีนานาประการท่ีส าคญั คือ ช่วยผดุง
เสถียรภาพ และเป็นก าลงัสนบัสนุนการแผ่ขยายของแบบอยา่งการด าเนินชีวิต เป็นส่ิงท่ีสังคมปกป้องรักษา
มาตั้งแต่อดีตท าใหเ้ราสามารถเขา้ใจ และหยงัถึงความตอ้งการท่ีจ าเป็น รวมทั้งความมุ่งหมายของสังคมนั้นๆ
ตลอดจนส่ิงท่ีกดดันให้เกิดปัญหาขดัขวางการอยู่ดีกินดี โดย  นิคม วงเวียน (2526: 168) ได้กล่าวถึง
วฒันธรรมส่วย (กุ่ย) ดา้นความเช่ือในจงัหวดัสุรินทร์โดยกล่าวถึงความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวดัสุรินทร์ ความ
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เช่ือและประเพณีของชาวส่วย เช่น ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณี ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม ความ
เช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและไสยศาสตร์ ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งการศึกษาอบรมในสังคม ความเช่ือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโชคลางและปรากฏการณ์ธรรมชาติผลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการแสดงออกของชาวส่วย 
โดยทัว่ไปมีลกัษณะเด่นๆ คือ รักสันโดษ มกัน้อย นิยมใช้ชีวิตอยา่งมีความสุข โดยเฉพาะเนน้ความสุขทาง
จิตใจ ไม่เน้นวตัถุและมีความเช่ือในเร่ืองผี เทวดา ปรากฏอยู่ทั่วไป เช่ือทางด้านไสยศาสตร์ โดยทาง
ประเทือง คลา้ยสุบรรณ์ (2531: 2-3) วฒันธรรม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นผลผลิตของมนุษยใ์นสังคม 
เป็นตน้วา่ ความคิด ความรู้สึก ความประพฤติ กิริยาอาการ ศิลปะ ประเพณี  กฏหมาย ประดิษฐ์ตระกรรม
ต่างๆ ท่ีสังคมยอมรับและปฏิบติัสืบต่อกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัวฒันธรรมพื้นบา้นมีลกัษณะเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ เพราะเป็นวิชาท่ีมีหลกัเกณฑ์สามารถพิสูจน์ไดข้ณะเดียวกนัก็เป็นศิลปะท่ีมีความงดงาม 
ไพเราะ เช่น เพลงพื้นบา้น เพลงกล่อมเด็ก นิยพรรณ  วรรณศิริ (2540: 47) ยงัไดก้ล่าวถึงทฤษฎีเขต
วฒันธรรม (Culture Areas)และรูปแบบวฒันธรรม (Pattern of Culture) ของ (Pattern of Culture) ของ Calk 
Wissler(1921) ไวว้า่ เขาเป็นผูส้ังเกตวฒันธรรมของเอสกิโมและไดท้  าการศึกษาวฒันธรรมทัว่โลกและพบวา่
วฒันธรรมทุกระบบ ทั้งวฒันธรรมทางวตัถุและทางจิตใจนั้นมีใช้อยู่ในทุกสังคมของโลกเรียกว่าระบบ
วฒันธรรมสากล มีดงัต่อไปน้ี 

   1. ภาษา ทุกสังคมตอ้งมีภาษาพูด และภาษาเขียน และทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาเช่น นิทาน 
นิยาย และภาษา ท่าทาง เป็นตน้ 

   2. วฒันธรรมประเภทรูปธรรม (Materiel Culture) ท่ีเก่ียวกบัการกินอาหาร ท่ีอยู่อาศยัส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางขนส่ง เส้ือผา้ ภาชนะของใช้ เคร่ืองไมเ้คร่ือง มือ อาวุธ ยุทโธปกรณ์อาชีพ การ
อุตสาหกรรม ฯลฯ 

   3. ศิลปะ ไดแ้ก่ทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานศิลปะ เช่น การแกะสลกั ป้ันรูป วาดรูป(สีน ้ า,น ้ ามนั) 
วาดเขียน ดนตรี ขบัร้อง ฟ้อนร า การละเล่นพื้นบา้น การละคร และอ่ืนๆ 

   4. ระบบและรูปแบบของศาสนา ไดแ้ก่ พิธีกรรมทางศาสนาพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขลงั และ
ศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆ การรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ เช้ือโรค พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการเกิด และตาย 

   5. ระบบครอบครัว การแต่งกาย เครือญาติ และระบบทางสังคมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งออกไดเ้ป็น
การแต่งงาน ครอบครัว การนบัญาติ การสืบทอดตระกลู และการใชศ้พัทเ์รียกเครือญาติ 

   6. ระบบเศรษฐกิจและทรัพยสิ์น แบ่งออกไดเ้ป็น ทรัพยสิ์นส่วนรวมและทรัพยสิ์นส่วนตวัทั้งท่ี
เป็นสังหาริมทรัพย ์ และอสังหาริมทรัพย์ กฎเกณฑ์และกฎหมาย ตลอดจนมาตรฐานการแลกเปล่ียนและ
การคา้ ระบบเงินตรา การผลิต การจ าแนก แจกจ่าย และการบริโภคสินคา้ 

   7. ระบบการปกครองและรัฐบาล อนัไดแ้ก่ ระบบการเมือง ระบบนิติบญัญติัระบบตุลาการ และ
ระบบควบคุมสังคม (Social Control) อ่ืนๆทุกประเภท 

   8. การศึกสงครามทั้งสงครามระหว่างคนต่างสังคม และสงครามท่ีเกิดในหมู่เครือญาติ (Feude) 
หรือสงครามในระหวา่งคนในสังคมเดียวกนั 
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    9. กีฬา และการละเล่น (Sports and Games) การออกก าลงักาย และนนัทนาการท่ีเก่ียวกบัการน้ี 
   10. ระบบความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนิทานปรัมปรา (Mythology) ซ่ึงให้

ความรู้แก่คนในสังคมทางออ้มส่ิงต่างๆท่ีประกอบกนัเป็นวฒันธรรมคือส่ิงท่ีท าให้ชุมชนมีคุณค่า และมี
เอกลกัษณ์ท่ีต่างๆกนัไป แต่หากไร้ซ่ึงการสืบทอดแลว้ วฒันธรรมบางอยา่งท่ีดีงามก็อาจสูญหายได ้ ดงันั้น
การท่ีจะรักษาวฒันธรรมให้คงอยูห่รือสามารถพฒันาต่อไปไดน้ั้นจึงตอ้งอาศยัความเขม้แข็งของชุมชน ยศ 
สันตสมบติั (2540: 199-200)ไดก้ล่าวถึงมนุษยก์บัวฒันธรรมวา่ศาสนาเป็นประสบการณ์ยากแก่การท าความ
เขา้ใจและอธิบายได ้ตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งประวติัศาสตร์ มนุษยไ์ดท้  าการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว ้บวงสรวง
เทพยาดาฟ้าดิน สร้างเทพปรมณัม ไสยศาสตร์ ความเช่ือเก่ียวกบัภูตผีปีศาจ วิญญาณและพระผูเ้ป็นเจ้า 
ศาสนามีความสัมพนัธ์อยา่งแนบแน่นกบัความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและอ านาจเหนือธรรมชาติ ศาสนาโยนงใย
กบัสถาบนัทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ความเช่ือทางศาสนามีอิทธิพลแทรกซึมเขา้สู่ปริมณฑลของ
สังคมวฒันธรรม และประสบการณ์ชีวิตของมนุษยศ์าสนาต่างๆ  ของมนุษยมี์ความแตกต่างหลากหลายทั้ง
ในด้านของรูปแบบ เช่น การจดัองค์กรและพิธีกรรม และในด้านของเน้ือหาและความเช่ือเก่ียวกับส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหล่านั้น บางศาสนามีความเช่ือเก่ียวกบัเทพเจา้
หลายองค์ บางศาสนามีความเช่ือเทพเจ้าองค์เดียว บางศาสนาไม่มีเลย บางศาสนามีความเช่ือในเร่ืองผี
วญิญาณ ขอบเขตของอ านาจของเทพเจา้และจิตวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายก็มีความแตกต่างกนัไป เทพเจา้ใน
ศาสนาบางองคเ์ป็นผูส้ร้างและผูท้  าลายลา้งมนุษย ์บางศาสนาแบ่งแยกงานและอ านาจหนา้ท่ีให้เทพเจา้แต่ละ
องค ์ลดหลัน่กนัออกไป เทพเจา้หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในบางศาสนาไม่ไดเ้ขา้มายุง่เก่ียวกบักิจการต่างๆของมนุษย์
โดยตรง ดว้ยการใหคุ้ณหรือโทษในกิจกรรมและวถีิชีวติประจ าวนัของมนุษย ์ในศาสนาท่ีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเขา้มา
ยุง่เก่ียวกบัชีวิตมนุษยโ์ดยตรง ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ จึงมีลกัษณะความเกรงขามและ
ความหวาดกลวั ก่อใหเ้กิดพิธีกรรมเซ่นสรวงบูชาเพื่อความเอาใจ และต่อรองกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์เหล่านั้นศาสนา
ตามทศันะทางมานุษยวิทยา จึงบ่งบอกนัยถึงการขยายความทางสัมพนัธ์ทางสังคมของมนุษยอ์อกไปสู่
ความสัมพนัธ์กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีอ านาจเหนือมนุษยธ์รรมชาติ สอดคลอ้งกบั สุเอด็ คชเสนี (2524: 11) ท่ีให้
ขอบข่ายของวฒันธรรมว่า วฒันธรรมเป็นผลรวมของลกัษณะอนัเด่นชดัในทางจิตใจ วตัถุ ปัญญา และ
อารมณ์ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของสังคมหน่ึงวฒันธรรมมิใช่ครอบคลุมเฉพาะศิลปะและวรรณคดีเท่านั้น แต่คลุม
ถึงวถีิการด าเนินชีวติสิทธิพื้นฐานของมนุษย ์ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเช่ือของมนุษยด์ว้ย 
วถีิแห่งการด ารงชีวติ (Way of life) ของมนุษยใ์นแต่ละสังคมนั้นเป็นส่ิงท่ีไดม้าเน่ืองจากการอยูร่่วมในสังคม
สามารถถ่ายทอดใหก้นัและกนัได ้โดยการใชเ้คร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือการ
แสดงกิริยาต่างๆ อนัเป็นท่ีเขา้ใจกนัจึงจดัไดว้า่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึง 
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เอกสารเกีย่วกบักลุ่มชาติพนัธ์ 
   กลุ่มชาติพนัธ์ุเป็นเร่ืองวฒันธรรมและเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมยอ่ยหรือวฒันธรรมรอง กุล่ม

ชาติพนัธ์ุ หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีวฒันธรรมยอ่ยร่วมกนั คือมีค่านิยม ความคิด อุดมการณ์ พิธีกรรมทางศาสนา
ระบบสัญลกัษณ์และวฒันธรรมดา้นอ่ืนๆ ร่วมกนั กลุ่มชาติพนัธ์ุจะมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างไปจากวฒันธรรม
ใหม่ๆ 

   เม่ือกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ไดอ้พยพอาศยัในสังคมใหม่ มีจิตส านึกในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมสูง แต่
เม่ือเวลาเปล่ียนไปกลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่าน้ีอาจมีการผสมผสานกบัวฒันธรรมหลกัเพื่อให้ถูกยอมรับจากสังคม 
ท าให้สูญเสียอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเดิมของตน ในอเมริกานกัวิชาการพยายามอธิบายกระบวนการบูรณา
การ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ปรากฏว่ามีแนวคิดอยู่ 2 ระบบ คือ รูปแบบแรกเรียกว่า The Melting Pot 
หมายถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุนั้นๆ จะสูญเสียอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนไปในท่ีสุด เม่ือเวลาผ่านไปและจะ
ผสมผสานเขา้กบัวฒันธรรมใหญ่ (Hess, Markson; & Sten. 1988) ส่วนอีกรูปแบบหน่ึงเรียกว่า Cultural 
Pluralism (พหุทางวฒันธรรม) หมายถึงการยอมรับความแตกต่างๆ ทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ 
ในสังคมนั้นๆโดยแต่ละกลุ่มจะพยายามรักษาอตัลกัษณ์ตนไวแ้ละมีความรู้สึกภาคภูมิใจในวฒันธรรมของ
ตน และเพิ่มความตระหนกัถึงความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัมากยิง่ข้ึน(งามพิศ สัตยส์งวน. 2545: 34) 

   สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีววิฒันาการมาจากพื้นฐานความแตกต่างทางเช้ือชาติและวฒันธรรมท าให้
มีกลุ่มชาติพนัธ์กระจายอยูท่ ัว่ประเทศไทย 
    ขจดัภยั บุรุษพฒัน์ (2518:6) กล่าวถึงลกัษณะเผา่พนัธ์ุของชาวเขา 

ก. ชนชาติท่ีอพยพจากทิศใตไ้ปสู่ภูมิภาคทางภาคเหนือ ชนพวกน้ีเรียกวา่พวกเอเชียตะวนัออก 
หรือเรียกเป็นค าเฉพาะในวิชาชาติพนัธ์วิทยาว่า “Austro-Asiatic” ตวัอยา่งของชนชาติน้ีไดแ้ก่พวกท่ีมีเช้ือ
สายเดียวกนักบัเผา่วา้ (Wa) ซ่ึงตกคา้งอยูใ่นภาคเหนือ ขณะน้ี สาขาพวกวา้ซ่ึงอาศยัในภาคเหนือของประเทศ
ไทยไดแ้ก่ ละวา้ ขมุ ข่าฮ่อ ถ่ินและผตีองเหลือง 

ข. ชนชาติท่ีอพยพจากทิศเหนือไปสู่ภูมิภาคทางใต ้ชนชาติเหล่าน้ีไดแ้ก่พวกจีนธิเบต (Sino- 
Tibetan) ไดอ้พยพจากเหนือลงใตข้องชนชาติไทยแต่มาระดบัสูงกวา่ ในขณะท่ีชนชาติไทยอพยพเขา้มาอาศยั
อยูอ่าศยัในท่ีราบลุ่ม ชนพวกน้ีไดอ้พยพตามเส้นทางอนัคดเค้ียวซ่ึงท าใหก้ารเคล่ือนยา้ยเป็นไปโดยล่าชา้ และ
ไดเ้ขา้มาอาศยัอยูใ่นภาคเหนือของประเทศไทย ประมาณ 100 ปีมาน้ีเอง 
ความหมายของชาติพนัธ์ุ  

   ค  าวา่ "ชาติพนัธ์ุ" และ "ชาติพนัธ์ุวิทยา" เป็นค าใหม่ในภาษาไทยการท าความเขา้ใจเร่ืองชาติพนัธ์ุ
จ  าเป็นจะตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบกบัเร่ืองเช้ือชาติและสัญชาติ อาจเปรียบเทียบเช้ือชาติ สัญชาติ และชาติ
พนัธ์ุไดด้งัน้ี 

   เช้ือชาติ (race) คือ ลกัษณะทางชีวภาพของคน ซ่ึงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากลกัษณะรูปพรรณ สีผิว 
เส้นผม และตา การแบ่งกลุ่ม เช้ือชาติ (racial group) มกัแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ นิกรอยด์ (Negroid) 
มองโกลอยด ์(Mongoloid) และคอเคซอยด ์(Caucasoid) ในตอนหลงัไดเ้พิ่มออสตราลอยด ์(Australoid)  
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โพลินีเชียน (Polynesian) ฯลฯ อีกดว้ย 
   การแบ่งแยกกลุ่มคนตามลกัษณะทางชีวภาพน้ี มีความส าคญัในสังคมท่ีสมาชิกในสังคมมาจาก

บรรพบุรุษท่ีต่างกนั และมีสีผวิและรูปพรรณสัณฐานท่ีต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั เช่น ความแตกต่างระหวา่งคน
ผิวขาวกบัคนผิวด า ในสังคมท่ีมีกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะทางชีวภาพต่างกนัและประวติัความเป็นมาตลอดจน
บทบาทในสังคมต่างกนั ความแตกต่างทางชีวภาพอาจเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกนัได ้แต่ใน
บางสังคม เช่น สังคมไทย ความแตกต่างทางชีวภาพไม่มีความหมายเท่าใดนกั 

   สัญชาติ (nationality) คือ การเป็นสมาชิกของประเทศใดประเทศหน่ึงตามกฎหมาย โดยท่ีลกัษณะ
ทางชีวภาพและวฒันธรรมอาจแตกต่างกนัได ้การเป็นสมาชิกของประเทศย่อมหมายถึงการเป็นประชาชน
ของประเทศนั้น ผูท่ี้อพยพมาจากท่ีอ่ืนเพื่อมาตั้งถ่ินฐานสามารถโอนสัญชาติมาได ้ผูท่ี้เปล่ียนสัญชาติ คือ ผูท่ี้
เปล่ียนฐานะจากการเป็นประชาชนของประเทศหน่ึงมาเป็นประชาชนของอีกประเทศหน่ึง 

   ชาติพนัธ์ุ (ethnicity หรือ ethnos) คือ การมีวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกนั 
และเช่ือวา่สืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกนั เช่น ไทย พม่า กะเหร่ียง จีนลาว เป็นตน้  

   กลุ่มชาติพนัธ์ุหรือกลุ่มวฒันธรรมมีลักษณะเด่นคือ เป็นกลุ่มคนท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
เดียวกนั บรรพบุรุษในท่ีน้ีหมายถึงบรรพบุรุษทางสายเลือด ซ่ึงมีลกัษณะทางชีวภาพและรูปพรรณ (เช้ือชาติ) 
เหมือนกนั รวมทั้งบรรพบุรุษทางวฒันธรรมดว้ย ผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัจะมีความรู้สึกผูกพนัทาง
สายเลือด และทางวฒันธรรมพร้อมๆ กนัไปเป็นความรู้สึกผูกพนัท่ีช่วยเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของบุคคลและ
ของชาติพนัธ์ุ และในขณะเดียวกนัก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถา้ผูท่ี้อยู่ในกลุ่มชาติพนัธ์ุนบัถือศาสนาเดียวกนัความรู้สึกผกูพนัน้ีอาจเรียกวา่ "ส านึก" 
ทางชาติพนัธ์ุ หรือชาติลกัษณ์ (Ethnic identity) 

 

เอกสารเกีย่วกบักลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ 

   เฉลิมศกัด์ิ บุญมาน า (2528: 28) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวของชาวมอญไดอ้พยพเขา้มาอยูใ่นประเทศ
ไทยตั้งแต่รัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซ่ึงในคร้ังนั้นมอญเร่ิมเขา้เป็นระยะๆโดยจดัให้อยู่บริเวณ
พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีบา้ง ปากเกร็ดบา้ง เม่ือสมยักรุงธนบุรีมอญไดอ้พยพเขา้มาทางด่านเจดียส์ามองค ์พระ
เจา้กรุงธนบุรีจึงไดจ้ดัใหท้างปากลดั พระประแดง ฝ่ังธนบุรีซ่ึงในแต่ละคร้ังท่ีเขา้มาพระมหากษตัริยข์องไทย
จะรับเอาผูอ้พยพของชาวมอญไวทุ้กคร้ังโดยแบ่งใหอ้ยูต่ามสถานท่ีต่างๆตามท่ีมีชาวมอญอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั 
ในเร่ืองการอพยพชาวมอญเขา้มาในเมืองไทยนั้นในหนงัสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูปทุม
ธรรมโชติ(2540: 41) ยงัไดก้ล่าวถึงการอพยพของชาวมอญท่ีมาอยูใ่นเมืองไทยวา่ “ชาวมอญไดมี้การสู้รบ 
กบัพม่าอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงแต่ละคร้ังจะมีการอพยพหลบหนีไม่เวน้แต่ละคร้ัง โดยมากจะหนีมาพึ่งพระบรม
โพธิสมภารพระมหากษตัริยไ์ทย โดยไดมี้การอพยพคร้ังใหญ่ได ้9 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. 2108 สมยัสมเด็จพระ
ธรรมราชาและคร้ังสุดทา้ยสมยัสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัซ่ึงในคร้ังน้ีชาวมอญไดอ้พยพมาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่
ต  าบลหลุมชา้ง แขวงเมืองกาญจนบุรี สมเด็จพระนัง่เกลา้ฯ จึงไดโ้ปรดเกลา้ให้เจา้พระยาธรรมราชารามญัไป
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ตั้งบา้นเรือนอยูริ่มแม่น ้ าเจา้พระยานอกก าแพงพระนครตรงหนา้วดัชนะสงคราม ส่วนครอบครัวมอญให้ไป
ตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่นครเข่ือนขนัธ์ หรือพระประแดงในปัจจุบนัในการเขา้มาแต่ละคร้ังชาวมอญจะน าเอา 
วฒันธรรมประเพณีต่างๆ เขา้มาดว้ยเช่นกนั เช่น ประเพณีการเล่นสะบา้ มอญซ่อนผา้การร า ผีฯลฯ ในการ
ดนตรีนาฏศิลป์ก็เช่นเดียวกนั ไดถู้กถ่ายทอดให้คนไทยไดรู้้จกัและสืบทอดจากชาวมอญไวม้ากมายใน
สารานุกรมพม่า (2509: 68) ไดก้ล่าวถึงจารึกมอญในท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นท่ีมาเก่ียวกบัอกัษรดงัน้ี 
 

   จารึกมอญ ในประเทศไทย 
   ในบริเวณภาคตะวนัตกของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เป็นแหล่งท่ีเคยไดรั้บอารยธรรมจากประเทศ

อินเดียมาแต่โบราณกาล แมว้า่จะมีหลกัฐานทางเอกสารรับรองอยูใ่นระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 11 เป็นตน้มาก็
ตาม ถา้พิจารณาตามสภาพทางภูมิศาสตร์สามารถสันนิษฐานไดว้า่อารยธรรมอินเดียน่าจะไดเ้ขา้มาสู่พื้นท่ี
แถบน้ีไดร้วดเร็วและลึกซ้ึงยิ่งกวา่บริเวณส่วนอ่ืนๆของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งน้ีเพราะเป็นดินแดนท่ีอยู่
ใกลก้วา่ และมีพื้นท่ีติดต่อกบัชายฝ่ังทะเล ซ่ึงสามารถเดินทางผา่นเขา้มาไดถึ้งสองทาง คือ ทางทะเล และทาง
บก แต่เน่ืองจากหลกัฐานทางดา้นโบราณคดีและจารึกมีจ านวนน้อยและไม่แพร่หลายดงันั้นเร่ืองราวของ
อาณาจกัรโบราณในภูมิภาคดงักล่าวจึงยงัมีการศึกษาคน้ควา้ในวงจ ากดัจากหลกัฐานท่ีมีอยู่ทราบแต่เพียง
คร่าวๆ วา่ ในระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 11 ชนชาติปย ู(Pyu) ตั้งอาณาจกัรอยู ่ณ ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของเมืองแปรในปัจจุบนั มีชนชาติพม่าตั้งอาณาจกัรอยูท่างตอนเหนือ และ ชนชาติมอญ ตั้งอาณาจกัรอยูท่าง
ตอนใต ้ชาวปย ูนบัถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท จากหลกัฐานจารึกแผน่ทองค าท่ีพบ ณ เมืองมวงคุณ 
(Maungun) จารึกดว้ยรูปอกัษรปัลลวะภาษาบาลี จารึกดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น จารึก เย ธมมา ฯ จารึกอิติปิโส ฯ เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัไดพ้บจารึกท่ีใชภ้าษาสันสกฤตอีกดว้ย 

 
   จารึกวดัโพธ์ิร้าง จังหวดันครปฐม 
   อาณาจกัรของชนชาติปย ูท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ ก็คืออาณาจกัรศรีเกษตร ซ่ึงในจดหมายของภิกษุจีนช่ือ 

อ้ีจิง บนัทึกไวว้่า อาณาจกัรศรีเกษตรน้ี อยู่ทางทิศตะวนัตกของอาณาจกัรทวารวดี จากหลกัฐานทาง
โบราณคดีไดพ้บวา่ โบราณสถาน ณ บริเวณโมซาใกลก้บัเมืองแปรนั้นปัจจุบนัมีแนวก าแพงอิฐก่อเป็นรูป
วงกลมลอ้มรอบ พระพุทธรูปท่ีไดพ้บ ณ ท่ีนั้นมีพุทธลกัษณะแบบเดียวกบัศิลปอินเดีย สมยัหลงัคุปตะ 
อาณาจกัรปยูเจริญรุ่งเรืองอยู่ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 14 ก็เร่ิมเส่ือมอ านาจลงพร้อม ๆ กบัความเจริญของ
อาณาจกัรน่านเจา้ ซ่ึงไดแ้ผ่อาณาเขตเขา้มาสู่บริเวณตอนเหนือของลุ่มแม่น ้ าอิระวดี และเป็นช่วงเวลาท่ี
อาณาจกัรปยมีูโอกาสติดต่อโดยตรงกบัประเทศจีน 

    จารึกฐานพระพุทธรูปวดัป่าข่อย จังหวดัลพบุรี 
   ในตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 14 นั้นเอง ชนชาติปยไูดอ้พยพยา้ยถ่ินพ านกัไปอยูใ่นสถานท่ีต่างๆ 

แต่ไม่มีหลกัฐานบ่งบอกถึงสาเหตุแห่งการเคล่ือนยา้ยนั้น คงทราบเพียงวา่อาณาจกัรน่านเจา้ไดอ้พยพชาวปยู
จ  านวน 3,000 คน ไปท่ีเมืองจาตุง (Chatung) ไดแ้ก่เมืองยนูานฟู หรือ คุนมิง ในปัจจุบนั และชาวปยบูางพวก
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ไดเ้คล่ือนยา้ยไปอยูใ่นพุกามบริเวณรัฐฉานปัจจุบนั และในระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 14 นั้นเอง พม่าไดเ้ร่ิมตน้
มีความสัมพนัธ์กบัมอญพร้อมทั้งรับเอาอารยธรรมความเจริญต่างของมอญไวด้ว้ย รวมถึงการยอมรับนบัถือ
พุทธศาสนาและการใชต้วัอกัษรบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ซ่ึงมอญไดรั้บถ่ายทอดมาจากอินเดียอีกต่อหน่ึงขณะท่ี
อาณาจกัรปยเูส่ือมอ านาจลง และเคล่ือนยา้ยถ่ินไปนั้นอาณาจกัรมอญซ่ึงอยูท่างตอนใตก้็ไดข้ยายอาณาเขต
ออกไปทางทิศตะวนัตก มีศูนยก์ลางของอาณาจกัรอยูท่ี่เมืองพะโค หรือหงสาวดี อาณาเขตของมอญ ใน
ระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 14 น้ี จึงน่าจะครอบคลุมไปถึงบริเวณตลอดจนชายฝ่ังทะเลของอ่าวเมาะตะมะ และ
ทะเลอนัดามนั คือ บริเวณภาคตะวนัตกและภาคใตข้องประเทศไทยปัจจุบนัศูนยก์ลางแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ของอารยธรรมมอญ ในระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 11ถึงก่อนการสร้างเมืองพะโคในพุทธศตวรรษท่ี 14 นั้น 
ไม่ไดอ้ยูใ่นบริเวณตอนใตข้องอาณาจกัรปยแูละพม่า หลกัฐานท่ีไดใ้นการขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณภาค
กลางของประเทศไทยปัจจุบนัแถบจงัหวดัราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี และนครสวรรค์ เป็นตน้ ท า
ให้ทราบไดอ้ย่างแน่ชดัวา่ บริเวณดงักล่าวเคยเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรทวารวดี มีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองอู่ทอง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ในทางศิลปะก าหนดระยะเวลาของศิลปะสมยัทวารวดีให้อยูใ่นระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี     
11 - 16 ศิลปะทวารวดีนั้น แผข่ยายอิทธิพลออกไปอยา่งกวา้งขวางเกือบทุกภูมิภาคของเอเซียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ หลกัฐานดงักล่าวมีกระจดักระจายอยูใ่นบริเวณลุ่มแม่น ้ าบางปะกง แม่น ้ ามูลแม่น ้ าป่าสัก แม่น ้ าท่าจีน 
แม่น ้ าเจา้พระยา รวมทั้งแม่น ้ าปิง วงั ยม และน่าน ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าแม่กลองและ
เร่ือยไปทางทิศใตต้ลอดแหลมมลาย ู

 
    จารึกวดัมหาธาตุ จังหวดันครศรีธรรมราช 
   เน่ืองจากไดพ้บจารึกภาษามอญโบราณในภูมิภาคต่างๆของอาณาจกัรทวารวดีดงันั้นจึงเช่ือไดว้่า

ในอาณาจกัรทวารวดีนั้นมีกลุ่มชนท่ีใชภ้าษามอญกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปความสัมพนัธ์ของชนชาติมอญใน
อาณาจกัรทวารวดีกบัชนชาติมอญท่ีตั้งหลกัแหล่งอยูใ่นบริเวณตอนใตข้องอาณาจกัรปยู ในระหว่างพุทธ
ศตวรรษท่ี 11 - 14 นั้น น่าจะมีความสัมพนัธ์ในฐานะเป็นกลุ่มชนท่ีมีเช้ือชาติเดียวกนัเท่านั้น และต่างแยก
การปกครองตนเองเป็นกลุ่มเมืองใหญ่น้อยแต่มีความสัมพันธ์ต่อกันภายใต้อารยธรรม  ความเช่ือ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมรวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

   และท่ีส าคญัท่ีสุดคืออารยธรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากประเทศอินเดียโดยเฉพาะอารยธรรมทางดา้น
ตวัอกัษร ปรากฏหลกัฐานในจารึกท่ีใชรู้ปอกัษร ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากรูปอกัษรท่ีใชอ้ยูใ่นสมยัราชวงศปั์ล
ลวะ ประเทศอินเดียระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 10 - 11จารึกดงักล่าวบนัทึกไวด้ว้ยรูปอกัษรปัลลวะ ภาษามอญ
โบราณ พุทธศตวรรษท่ี 12 ไดแ้ก่ จารึกวดัพระมหาธาตุ จงัหวดันครศรีธรรมราช จารึกวดัโพธ์ิร้าง จงัหวดั
นครปฐม จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวดัข่อย จงัหวดัลพบุรีจารึกถ ้าพระนารายณ์ จงัหวดัสระบุรี จารึกเมืองบึง
คอกชา้ง จงัหวดัอุทยัธานี  

   ในระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 14 -15 ก็ไดพ้บจารึกใชรู้ปอกัษรหลงัปัลลวะ ภาษามอญโบราณ ไดแ้ก่ 
จารึกเสาแปดเหล่ียม จงัหวดัลพบุรี จารึกใบเสมาวดัโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่นจารึกพระพิมพดิ์นเผานาดูน 
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จงัหวดัมหาสารคาม จารึกพระพิมพดิ์นเผาเมืองฟ้าแดด จารึกวดัโพธ์ิชยัเสมาราม จงัหวดักาฬสินธ์ุ จารึกสถูป
ดินเผาเมืองทพัชุมพล จงัหวดันครสวรรคใ์นบริเวณท่ีพบจารึกภาษามอญโบราณ ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้นั้น ยงัได้
พบจารึกภาษาเขมรบาลี และสันสกฤต ปะปนกนัไป หลกัฐานดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นวา่ ในพุทธศตวรรษท่ี 
12 - 14 นั้นชนชาติมอญ เป็นกลุ่มชนใหญ่ท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา มีการด ารงชีวิต และขนบธรรมเนียม
ประเพณีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง แมจ้ะอยูร่่วมกนักบัชนชาติอ่ืน มีชนชาติท่ีใชภ้าษาเขมรเป็นตน้ ซ่ึงนบัถือ
ศาสนาและลทัธิความเช่ือถือท่ีแตกต่างกนัออกไปก็ตาม ความเป็นอยูข่องอดีตชนในยุคนั้น จึงน่าจะอยูก่นั
เป็นกลุ่มสังคมยอ่ยกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งน้ีจะเห็นไดจ้ากการใชรู้ปอกัษรปัล
ลวะจารึกเร่ืองราวต่างๆ ไวเ้ป็นภาษามอญ ทั้งท่ีในช่วงระยะเวลานั้น เป็นระยะเวลาเร่ิมแรกท่ีอิทธิพลของ
รูปอกัษรปัลลวะเพิ่งจะไดเ้ขา้มาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 
    จารึกหลงัพระพมิพ์ดินเผานาดูน จังหวดัมหาสารคาม 
   นบัตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 14 เป็นตน้มา จนมาถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 ติดต่อถึงตน้พุทธ

ศตวรรษท่ี 17 กลุ่ม มอญแถบลุ่มแม่น ้ าสะโตง ทางตอนเหนือของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือมอญท่ีอยู่
ตอนใตข้องอาณาจกัรปยนูั้น ไดเ้คล่ือนยา้ยไปทางทิศตะวนัตก และสร้างเมืองใหม่ข้ึนท่ีเมืองพะโค หรือ  
หงสาวดี เป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัร ช่วงระยะเวลาท่ีกล่าวถึงน้ีอาณาจกัรมอญ แห่งน้ีไดมี้ความสัมพนัธ์กบั
อาณาจกัรพม่ามากข้ึนส่วนชนชาติมอญ ซ่ึงอยูท่างตอนกลางเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ถบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา 
ในระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 13 ไดมี้การเคล่ือนยา้ยถ่ินพ านกัท่ีอาศยัข้ึนสู่ตอนเหนือของลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาข้ึน
ไปถึงลุ่มแม่น ้ าปิง และไดส้ร้างเมือง หริภุญไชยข้ึน สถาปนา พระนางจามเทวี ราชธิดาแห่งเมืองลวปุระ 
เดินทางข้ึนไปเป็นผูป้กครอง อาณาจกัรหริภุญไชย พระองคแ์รก และยงัไดมี้กษตัริยป์กครอง อาณาจกัรหริ
ภุญไชย สืบต่อกนัมาโดยล าดบั จนถึงพุทธศตวรรษ ท่ี 19พระยายบีา กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของอาณาจกัรหริภุญ
ไชย ไดเ้สียอ านาจการปกครองให้แก่พระยามงัราย แห่งอาณาจกัรลา้นนา ในปี พ.ศ.1839 อาณาจกัรหริภุญ
ไชย จึงส้ินสุดลงนบัแต่นั้นเป็นตน้มา  เม่ือส้ินสุดพุทธศตวรรษท่ี 14 และเร่ิมตน้พุทธศตวรรษท่ี15 มอญใน
ภาคกลาง ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือบริเวณภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบนัจะค่อยๆ หมดไป 

   กลุ่มชนท่ีใชภ้าษาเขมรโบราณไดเ้ขา้มาครอบครองและเจริญรุ่งเรืองข้ึนแทนท่ี จะเห็นไดว้า่ความ
เจริญของกลุ่มชนท่ีใชภ้าษาเขมรโบราณนั้น เร่ิมมาจากบริเวณภาคอีสาน,ภาคตะวนัออกของประเทศไทย
ปัจจุบนัดงันั้นทัว่บริเวณดงักล่าวจึงมีอิทธิพลของขอมซ่ึงเป็นเจา้ของภาษาเขมรครอบคลุมอยูท่ ัว่ไป ไดพ้บ
หลกัฐานในจารึกพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 ณ จงัหวดัลพบุรี จารึกดว้ย อกัษรขอมโบราณ ภาษาเขมรพุทธ
ศตวรรษท่ี 16 เป็นตน้ สุภทัรดิศ ดิศสกุล. (2522: 20 - 21) ในตน้พุทธศตวรรษท่ี 17 ณ อาณาจกัหริภุญไชย 
ปัจจุบนัคือ จงัหวดัล าพูน ไดพ้บจารึกดว้ย อกัษรมอญโบราณ ภาษามอญโบราณ 7 หลกั ไดแ้ก่ จารึกวดัดอน
แกว้ 1 จารึกวดัดอนแกว้ 2 จากวดัมหาวนั จารึกวดับา้นหลวย จารึกวดัแสนขา้วห่อ จารึกวดักู่กุด 1 และจารึก
วดักู่กุด 2 
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   นอกจากนั้น ยงัไดพ้บจารึกมอญท่ีจงัหวดัเชียงใหม่อีก 2 ช้ิน คือ จารึกวดักานโถม 1 ช้ิน เป็นเศษ 
จารึกลกัษณะรูปอกัษรเหมือนกลุ่มจารึก 7 หลกั ท่ีจงัหวดัล าพูน และจารึกแม่หินบดเวียงมะโนจงัหวดั
เชียงใหม่ ขอ้ความในจารึกเหล่าน้ี เป็นหลกัฐานท่ีบอกให้ทราบวา่ มอญ ใน อาณาจกัรหริภุญไชย ได้
เจริญรุ่งเรือง และยงัคงนบัถือพระพุทธศาสนาอยา่งเถรวาทอยูเ่ช่นเดิม 

 
   จารึกวหิารโพธ์ิลงักา จังหวดันครศรีธรรมราช 
   ส่วนบริเวณภาคใตข้องประเทศไทยปัจจุบนั ตลอดจนถึงแหลมมลายนูั้น หลงัจากพุทธศตวรรษท่ี 

14 เป็นตน้มา จนกระทัง่ถึงพุทธศตวรรษท่ี 15 บา้นเมืองถูกตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศ์โศเลน
ทรแห่งอาณาจกัรศรีวิชัยและพระพุทธศาสนาก็ได้เจริญข้ึนเป็นล าดบัมาสังเกตได้ว่าจุดยืนของสังคมใน
บริเวณน้ีไดเ้ปล่ียนจากศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาพุทธ แต่ในขณะเดียวกนัก็ไดมี้การคน้พบเทวรูปและศา
สนสถานในศาสนาพราหมณ์ซ่ึงปะปนอยูร่วมกลุ่มกบัหลกัฐานทางพระพุทธศาสนา ความเจริญ และความ
เส่ือมของศาสนาท่ีเป็นไปตามสภาพของบา้นเมืองและผูป้กครองในศตวรรษต่อมา คือ ประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 16 ติดต่อจนถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 17อาณาจกัรพุกาม หรือท่ีเรียกในปัจจุบนัวา่ ประเทศพม่า มี
สัมพนัธภาพกบั อาณาจกัรหริภุญไชยและประเทศลงักา พร้อมทั้งไดรั้บ อารยธรรม วฒันธรรม รวมทั้งลทัธิ
ศาสนาเขา้ท่ีสู่อาณาจกัรดว้ยกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรพุกามนบัตั้งแต่พระเจา้อนุรุทธมหาราช เป็นตน้มา จนถึง
พระเจา้กยนัซิตถาและพระเจา้อลองคสิถุทรงเล่ือมใสและสนพระทยัพระพุทธศาสนาฝ่ายลงักาวงศอ์ยา่งยิ่ง
จนถึงกบัส่งคณะสงฆไ์ปศึกษาท่ีลงักา และเม่ือพระเถระพม่าซ่ึงเดินทางไปลงักากลบัมาบา้นเมืองแลว้ ยงัได้
แต่งหนงัสือภาษาบาลีไวห้ลายเร่ือง ในรัชกาลของพระเจา้อลองสคิถุน้ีเอง อาณาจกัรพุกามไดแ้ผข่ยายออกสู่
ชายฝ่ังทะเล พระเจา้อลองคสิถุไดเ้สด็จไปถึงดินแดนในแหลมมลายดูว้ย 

   ดงันั้นในระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 17 พระพุทธศาสนาฝ่ายลงักาวงศ ์ก็น่าจะไดเ้ขา้มาสู่บริเวณ 
ภาคใตข้องประเทศไทยปัจจุบนัดว้ยเช่นกนัในพุทธศตวรรษท่ี 18 พม่ากบัลงักาเกิดสู้รบกนั พระเจา้ปรากรม
พาหุกษตัริยแ์ห่งลงักาส่งกองทพัเรือมาคอยปลน้สดมภ์พม่า และเม่ือการสู้รบส้ินสุดลง พุทธศาสนาลทัธิ
ลังกาวงศ์ในพม่ากลับยิ่งมั่นคงข้ึน และได้ถ่ายทอดให้แก่ดินแดนแถบแหลมมลายูด้วยหลักฐานทาง
พงศาวดารพม่าท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี สนบัสนุนใหเ้ห็นวา่ อารยธรรมมอญในอาณาจกัรหริภุญไชยนั้น ไดเ้ขา้ไปสู่
อาณาจกัรพม่าเม่ือพุทธศตวรรษท่ี 16 - 17 และรุ่งเรืองข้ึนในรัชกาลพระเจา้กยนัซิตถานัน่เอง หลงัจากนั้นจึง
ให้อิทธิพลต่ออาณาจกัรในบริเวณภาคใตข้องประเทศไทยปัจจุบนัทางดา้นอาณาจกัรหริภุญไชยนั้น ไม่มี
หลกัฐานของการเส่ือมก าลงัอ านาจเพราะเหตุอ่ืน นอกจากทุพภิกขภยั และโรคระบาด ตลอดจนพุทธ
ศตวรรษท่ี 18 จนกระทัง่มีกลุ่มชนกลุ่มหน่ึง ใชภ้าษาไทย มีผูน้ าช่ือ พระยามงัราย หรือ พ่อขุนมงัราย ได้
ก่อตั้ง อาณาจกัรลา้นนา ข้ึนในบริเวณลุ่มแม่น ้าสาย จงัหวดัเชียงราย และไดแ้ผข่ยายอาณาเขตตลอดถึงชายฝ่ัง
แม่น ้าโขง แม่น ้ากก แถบอ าเภอเชียงแสน เชียงของ จงัหวดัเชียงราย รวมถึงแม่น ้าปิง จงัหวดัล าพูน และแม่น ้ า
วงั จงัหวดัล าปางดว้ย  
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   พระเจา้มงัรายทรงด าเนินพระราโชบายเขา้ยดึครอง หริภุญไชย จากพระยายบีา กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย
ของกลุ่มชนท่ีใช ้อกัษรมอญ ภาษามอญ แห่งนครหริภุญไชย เม่ือพุทธศตวรรษท่ี 19 ในศิลาจารึกวดัเชียงมัน่ 
บนัทึกไวต้รงกบั พ.ศ. 1839 ส่วนอาณาจกัรพุกามนั้น ภายในอาณาจกัรเกิดจลาจลดว้ยเร่ืองเก่ียวกบัการแยง่ชิง 
อ านาจราชบลัลงักข์องกษตัริยผ์ูป้กครองอาณาจกัรคร้ังแลว้คร้ังเล่าอยูต่ลอดเวลาจนถึงปลาย พุทธศตวรรษท่ี 
18 จึงไดต้กอยู่ภายใตก้ารปกครองของพวกมองโกลในท่ีสุด ขณะท่ีพม่าอ่อนก าลงัอ านาจลงในตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ชาวมอญแถบลุ่มแม่น ้ าสะโตงก็ไดต้ั้งตวัเป็นอาณาจกัรไดอี้กคร้ังหน่ึง โดยไดก้ าลงัเสริมจาก
มอญท่ีหนีภยัมาจากลุ่มแม่น ้าปิง อาณาจกัรมอญ น้ีไดเ้ป็นอิสระอยูจ่นถึง พ.ศ. 2082 จึงเสียเมืองให้แก่พระเจา้
ตะเบ็งชะเวต้ีกษตัริยพ์ม่าแห่งเมืองตองอู และนบัแต่นั้นมามอญมีฐานะเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยท่ีตั้งถ่ินฐาน
บา้นเรือนอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไดแ้ก่บริเวณรัฐฉาน ประเทศสหภาพพม่าใน
ปัจจุบนั และในบริเวณบางส่วนในประเทศไทย 

 
    จารึกตะจุ๊มหาเถร (วดัแสนข้าวห่อ) จังหวดัล าพูน 
   มอญยงัคงรักษาอารยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนการใชอ้กัษรและภาษาไวต้ลอดมา 

และหลงัจากพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา หลกัฐานทางจารึกของ มอญ ในประเทศไทยมีอยูน่อ้ยมาก ไดพ้บ
จารึกลานทองแดง 1 แผน่ สร้างข้ึนใน พ.ศ. 2048 แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานวา่พบ ณ ท่ีใด ในปัจจุบนัอยูใ่นความ
ดูแลของกองหอสมุดแห่งชาติ และไดพ้บจารึกอึกช้ินหน่ึงสร้างข้ึนใน พ.ศ. 2018 เป็นจารึกฐานพระพุทธรูป
วดัชยัพระเกียรต์ินบัจากอดีตมอญเป็นชนชาติโบราณท่ีมีความเป็นมายิ่งใหญ่และมีอารยธรรมของตนเอง ซ่ึง
รวมไปถึงการรู้จกัใชภ้าษา และอกัษรท่ีเป็นของมอญโดยเฉพาะดว้ย แต่เน่ืองจากความเป็นประเทศของมอญ
ไดสู้ญเสียส้ินไปนานนบัร้อยๆปีล่วงมาแลว้ จึงส่งผลท าให้ชนชาติมอญ ในปัจจุบนัเป็นเพียงชนกลุ่มนอ้ยท่ี
อาศยัอยูใ่นประเทศพม่าและประเทศไทยพร้อมกนันั้นก็ยอมรับวฒันธรรม อารยธรรมท่ีมอญตั้งหลกัแหล่ง
อยู ่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุท่ีท าใหค้วามเป็นมอญของชนชาติมอญไดล้ดนอ้ยลง โดยเฉพาะดา้นภาษาและอกัษร 
ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีมีผูท่ี้รู้ภาษานอ้ยมาก คนมอญรุ่นใหม่อ่านและเขียนภาษามอญไม่ไดแ้ลว้ ถา้เป็นเช่นน้ีอยูอี่ก
สืบไปไม่นานภาษามอญ จะปรากฏหลกัฐานอยู่แต่ในหนังสือเท่านั้นบา้งเช่ือว่าชาวมอญอพยพมาจาก
มองโกเลียมีถ่ินก าเนิดจากท่ีราบทางดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน และก่อนท่ีมอญจะมาอาศยัอยูท่ี่
เมืองสะเทิมในประเทศพม่านั้นก็เคยตั้งอาณาจกัรทวารวดี ในพื้นท่ีตอนล่างของประเทศไทย ดงัปรากฏเป็น
หลกัฐานเป็นจารึกมอญท่ีนครปฐมหรือจงัหวดัลพบุรี จารึกนั้นเก่าแก่กวา่จารึกภาษามอญท่ีสะเทิมและพุกาม
ถึงราว5,000 ปี ต่อมา ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 อาณาจกัรทวารวดีของมอญก็ถูกพวกเขมรหรือขมาโจมตีจน
ตอ้งยา้ยข้ึนเหนือไปตั้งเมืองหริภุญไชย ซ่ึงปัจจุบนัคือล าพนู จากนั้นในราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 – 13 ชาวไทย
ก็อพยพจากตอนบนลงมาตีอีก ทวารวดีจึงถึงกาลล่มสลาย ส่วนนามรามญัพบเก่าสุดในมหาวงัสะของสิงหล 
ในสมยัพระเจา้จนัสิตตาแห่งพุกาม พบค าน้ีในศิลาจารึกมอญ เขียนออกเสียงวา่ รมีง ซ่ึงในจารึกนั้น ก็พบค า
เรียกพม่าอ่านวา่ มิรมา อีกดว้ย  
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   ส่วนในสมยัหงสาวดี พบจารึกแผน่ทอง เขียนอ่านวา่ รมนั คลา้ยกบัท่ีไทยเรียก รามญั ส่วนในเขต
รามญัเทสะ จะเรียกวา่ มนั หรือ มูน ซ่ึงใกลก้บัค าวา่ มอญ ในภาษาไทย อนัท่ีจริง พม่าเคยนิยมเรียก มอญ วา่ 
ตะลาย หรือ ตะเลง ค าเรียกน้ี พบในศิลาจารึกพุกาม และบางจารึกท่ีน่าจะจารึกในตน้สมยัองัวะอีกทั้งใน
พงศาวดารมอญ กล่าวถึงเจา้ชาย จากเมืองกาลิงคะ ติลิงคนะแห่งมชัฌิมเทสะเสด็จมายงัสะเทิม-สุวรรณภูมิ
เพื่อปกครองชาวมอญ โดยมีทา้วสักกะอุปถมัภ์ เป็นไปไดว้า่ชาวติลิงคนะคงจะเดินทางมาสู่รามญัเทสะอยู่
เร่ือยๆ จึงเรียก เหมาชาวมอญว่าเป็นชาวติลิงคนะไปดว้ย จนท่ีสุดก็เพี้ยนมาเป็นตะลายในภายหลงั แต่
เน่ืองจาก ค าวา่ ตะลายนั้นชาวมอญเห็นวา่เป็นค าดูหม่ิน มีความหมายไปในทาง “พนัธ์ุทางไร้พ่อ” ชาวมอญ
จึงไม่อยากให้ใชช่ื้อน้ีมาเรียกชาวมอญอีกต่อไป ซ่ึงรัฐบาลพม่าก็ไดเ้คยประกาศห้ามใชช่ื้อ ตะลาย เรียกชาว
มอญและก าหนดให้เรียกวา่ มูน หรือ มอญ เท่านั้น ในประเทศไทย เม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 5 - 6 ปรากฏศิลา
จารึกมอญท่ีนครปฐม ต่อมา ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 - 8 มีจารึกมอญท่ีลพบุรี และในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 11-
13 มีจารึกมอญท่ีล าพูน ส่วนในประเทศพม่านั้น พบศิลาจารึกมอญในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 ณ ถ ้าเก๊าะกูม 
ใกลเ้มืองบาองัในรัฐกะเหร่ียง และพบท่ีเจดียช์เวซายงัในเมืองสะเทิม ส่วนศิลาจารึกมอญท่ีเมืองพุกาม ซ่ึงพบ
มากท่ีสุดนั้นจารึกข้ึน ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 นอกจากน้ียงัพบศิลาจารึกมอญ ประปราย ตามเมืองต่างๆ อาทิ 
เจากแ์ซ แปร พะโค ชเวนัง่ต่าตะวนัออก และสะเทิม  

   ส่วนในยุคหงสาวดีนั้น พบศิลาจารึกมอญและจารึกบนองคร์ะฆงัท่ีพะสิม ยา่งกุง้ พะโค พุกาม 
สะเทิม ดอยเกลาสะ เมาะตะมะ ไจก์มะยอ และทวายจารึกภาษามอญบนใบลานนั้นพบมากมายตามหมู่บา้น
มอญในประเทศไทยส่วนท่ีประเทศพม่าพบมากตามหมู่บา้นมอญในเมืองสะเทิมและเมืองไจก์ขมี ซ่ึงมีการ
คดัลอกและรวบรวมน ามาเก็บไว ้ ท่ีหอสมุดแห่งชาติเมืองย่างกุง้ และท่ีห้องสมุดมอญเมืองเมาะล าเลิงซ่ึง
นอกจากน้ีกองโบราณคดีและกองวฒันธรรม ยงัไดจ้ดัพิมพว์รรณกรรม ชาดก ต ารามอญและเคยมีการริเร่ิม
จดัพิมพพ์จนานุกรมมอญ-พม่าอีกดว้ย ในดา้นประวติัศาสตร์การสร้างอาณาจกัรของชนชาติมอญนั้น อาจ
จ าแนกตามวงศก์ษตัริยไ์ด้ 3 ยุค ยุคแรกคือยุคราชวงศส์ะเทิม-สุธรรมวดี มีกษตัริยป์กครอง 57 พระองค ์เร่ิม
จากสมยัพระเจา้ สีหราชา มาจนถึงสมยัพระเจา้มนูหา เช่ือกนัวา่ยุคน้ีครอบครองพื้นท่ีได ้ทั้งอาณาจกัรทวาร
วดี และอาณาจกัรสะเทิม ยุคแรกไดส้ิ้นสุดลงดว้ยพระเจา้อโนรธาแห่งพุกามยกทพัมาตีเมืองสะเทิมในสมยั
พระเจา้มนูหา ซ่ึงนกัประวติัศาสตร์ไทยบางท่านเช่ือวา่พระเจา้อโนรธาน่าจะยกมาตีถึงนครปฐม ยุคท่ีสอง 
เป็นยคุราชวงศพ์ะโค-หงสาวดี มีกษตัริยป์กครอง 17 พระองค ์องคแ์รกๆคือ พระเจา้สมละและพระเจา้วิมละ 
และส้ินสุดในสมยัพระเจา้ติสสะ ส่วนยุคท่ี 3 คือยุคราชวงศเ์มาะตะมะ พะโค เร่ิมจากสมยัพระเจา้วารีรู หรือ
พระเจา้ฟ้าร่ัว พระองคมี์มเหสีเป็นราชธิดาของกษตัริยไ์ทย ต่อมาในสมยัพญาอู ไดย้า้ยราชธานีมาอยู ่ณ เมือง
พะโคหรือหงสาวดี ราชบุตรของพระองคคื์อพญานอ้ย ซ่ึงต่อมาก็คือพระเจา้ราชาธิราช ผูท้  าสงครามยาวนาน
กบักษตัริยพ์ม่าในสมยัพระเจา้ซวาส่อแกกบัพระเจา้มีงคอง ขุนพลส าคญัของพระเจา้ราชาธิราช ก็คือ สมิง
พระราม ละกูนเอง และแอมูน-ทยา กษตัริยอ์งค์สุดทา้ยของมอญคือ พระเจา้พยะมองธิราช ซ่ึงพระเจา้ 
อลองพยาปราบมอญจนพ่ายในปี ค.ศ.1757 สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง,ประภาศรี ด า สะอาด (2545: 15) กลุ่มชนอีก
กลุ่มหน่ึงท่ีตั้งถ่ินฐานในจงัหวดักาญจนบุรีเป็นจ านวนมาก คือ ชาวมอญ แต่ไม่สามารถระบุจ านวน 
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ประชากรท่ีแน่นอนได ้ ทั้งน้ีเพราะยงัไม่มีการส ารวจอย่างเป็นทางการ คงมีขอ้มูลท่ีไดก้ลบัคืนมาจากการ
ตอบแบบสอบถามของ โครงการวจิยัแผนท่ีภาษาของชนกลุ่มชาติพนัธ์ต่างๆในประเทศไทยของสถาบนัวิจยั
ภาษาและวฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดลไดร้วบรวมไวเ้ป็นเบ้ืองตน้ท่ีพอจะกล่าวไดว้า่ชาว
มอญในจงัหวดักาญจนบุรีมีประมาณ 8,000 คนและตั้งรกรากอยูใ่น 4 อ าเภอ คือ อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอทอง
ผาภูมิ อ าเภอท่ามะกาอ าเภอไทรโยค  

   ชาวมอญท่ีอยูใ่นจงัหวดักาญจนบุรีทั้งหมด เป็นพวกท่ีอพยพมาจากประเทศพม่า เช่นกนั โดยท่ี
อพยพเขา้มาจากในราว พ.ศ.2491 สุมิตร ปุณณะการี (2537: 72) ทั้งน้ีเพราะถูกรุกรานและก่อกวนจากกอง
ทหารของพม่า ในอดีตนั้นชาวมอญส่วนหน่ึงไดเ้ขา้มาอยู ่ในประเทศไทย ตั้งแต่ท่ีกรุงหงสาวดีแตกสลายลง
ใน พ.ศ. 2300 และไดม้าตั้งรกรากในจงัหวดัปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี ฯลฯ จนรุ่นลูกรุ่นหลานไดก้ลายเป็น
คนไทยไปแลว้ ชาวมอญท่ีอพยพมา อยูท่ี่สังขละบุรี ใน พ.ศ. 2490 จดัเป็นชาวมอญอีกส่วนหน่ึงท่ีอพยพ
หลบหนีดว้ยความหวาดกลวัการปราบปรามของทหารพม่าเขา้มาภายหลงั 
 
กลุ่มชาติพนัธ์ในจังหวดักาญจนบุรี 
    นับตั้ งแต่อดีตมา ประชากรในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยหลายกลุ่มเ ช้ือชาติ  ดัง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เก่ียวกบัประชากรของจงัหวดักาญจนบุรีใน
สมัยของพระองค์ว่า “มีทั้ งกลุ่มคนไทย คนจีน ลาว มอญ กระเหร่ียงและขมุ จนกระทั่งในปัจจุบันน้ี 
ประชากรจงัหวดักาญจนบุรีก็ยงัคงประกอบดว้ยหลายเช้ือชาติ กล่าวคือ กลุ่มคนไทย จีน กระเหร่ียงซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีอยู่บนพื้นท่ีสูง มอญซ่ึงมีทั้งท่ีอยูม่าตั้งแต่เดิมและอพยพเขา้มาใหม่ พม่า ขมุ ละวา้ ลาวโซ่ง และลาวเวียง 
และส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไดรั้บสัญชาติไทยตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามภายหลงัยงัมีประชากรอีกจ านวน
หน่ึงท่ีอพยพจากพม่าเข้ามาตั้ งถ่ินฐานอยู่ทางจังหวดักาญจนบุรี ซ่ึงรัฐบาลไทยอนุญาตให้พักพิงใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวผูพ้ลดัถ่ินเหล่าน้ีประกอบดว้ยประชากรเช้ือชาติต่างๆ เช่น มอญและกระเหร่ี
ยง แต่ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรได ้ทั้งน้ี เพราะยงัไม่มีการส ารวจอยา่งเป็นทางการ คงมีแต่ขอ้มูลท่ีได้
กลบัคืนมาจากการตอบแบบสอบถามของ โครงการวิจยัแผนท่ีภาษาชาติพนัธ์ต่างๆในประเทศไทย ของ
สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล ไดร้วบรวมไวเ้ป็นเบ้ืองตน้ท่ีพอจะ
กล่าวไดว้า่ ชาวมอญในจงัหวดักาญจนบุรีมีประมาณ 8,000 คน และตั้งรกรากอยูใ่น 4 อ าเภอคือ อ าเภอสังข
ละบุรี อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอไทรโยค 
 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัดนตรีชาติพนัธ์ุมอญ 

   พรทิพย ์พร้อมมูล ( 2552: 4 )  ไดศึ้กษาวงดนตรีเคร่ืองสายมอญ ต าบลเจ็ดร้ิว อ าเภอบา้นแพว้ 
จงัหวดัสมุทรสาคร 

   ผลการวจิยัพบวา่ วงดนตรีเคร่ืองสายมอญ ต าบลเจด็ร้ิว จงัหวดัสมุทรสาคร แรกเร่ิมคือ วงมิตรโชว ์
เป็นวงเคร่ืองสายมอญท่ีสมบูรณ์ ทั้งเคร่ืองดนตรีและบทเพลง ต่อมา เม่ือนกัดนตรีท่านอ่ืนๆในวงเร่ิมทยอย
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เสียชีวติตามอายขุยั และไม่ไดมี้การสืบทอดใหก้บัลูกหลาน วงดนตรีวงน้ีจึงหายไปจากชุมชนมอญต าบลเจ็ด
ร้ิว คุณปู่ จ  าเริญ แสงไข่เป็นนกัดนตรีคนหน่ึงในวงมิตรโชว ์ในขณะท่ียงัเล่นอยูใ่นวงไดถ่้ายทอดความรู้ทาง
ดนตรีให้กบัเด็กๆท่ีสนใจในสมยันั้นอยู่บา้ง จนถึงในช่วงประมาณ พ.ศ. 2545 พระอาจารย์ต่วน แสงไข่
ประจ าพรรษาท่ีวดัเจ็ดร้ิวลูกชายของคุณปู่ จ  าเริญไดฟ้ื้นฟูวงเคร่ืองสายมอญ ให้กลบัมาอีกคร้ัง โดยรวบรวม
ลูกศิษยข์องคุณปู่ จ  ารวย ท่ีเคยต่อเพลงให้ตอนเป็นเด็กมาเล่นเป็นวงดว้ยกนั ซ่ึงสามารถรวบรวมไดป้ระมาณ 
11 คน โดยใชช่ื้อวงดนตรีวา่ วงเคร่ืองสายมอญ ต าบลเจด็ร้ิว อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 

   ในส่วนบทเพลงของวงเคร่ืองสายมอญ ต าบลเจ็ดร้ิว อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร บทเพลง
ท่ีใชบ้รรเลงของวงดนตรีเคร่ืองสายมอญ ต าบลเจด็ร้ิว ในขณะน้ีมี 16 บทเพลงท่ีบรรเลงประกอบในประเพณี
และพิธีกรรมของชาวมอญ ต าบลเจ็ดร้ิว ไม่มีการแยกแยะประเภทของบทเพลง ลกัษณะของบทเพลง เป็น
เพลงอตัราจงัหวะ 2 ชั้น มีท านองสนุกสนาน คร้ืนเครง เป็นเพลงท่ีฟังไดท้ัว่ไป เพราะเป็นท านองคุน้หู จดจ า
ง่าย 

   สุภรณ์  โอเจริญ (2519: 46) ไดศึ้กษาเร่ืองราวของชาวมอญในประเทศไทยในดา้นต่างๆ ตั้งแต่
สมยัอยธุยาตอนกลาง เม่ือเร่ิมมีหลกัฐานวา่มีชาวมอญอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นคร้ังแรก จนกระทัง่
ถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ งานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นฐานะและสภาพความเป็นอยูข่องชาวมอญ
ในประเทศไทย ตลอดจนบทบาทและความส าคญัของชาวมอญในสังคมไทย รวมทั้งการปรับตวัเขา้เป็นส่วน
หน่ึงของสังคมไทย 

   แววมยุรา วิเศษสิงห์ (2549: 3) ไดศึ้กษาดนตรีประกอบการร ามอญ หมู่บา้นมอญอ าเภอไทรโยค 
จงัหวดักาญจนบุรี พบว่าเป็นกลุ่มชาวมอญท่ีอพยพมาจากประเทศพม่าจึงมีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
แตกต่างจากชาวมอญทัว่ไปท่ีอยูใ่นประเทศไทย ดนตรีประกอบการร ามอญ หมู่บา้นมอญ เป็นวฒันธรรมท่ี
สืบทอดโดยตรงจากชาวมอญในประเทศพม่า จึงมีความแตกต่างจากดนตรีของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญทัว่ไปใน
ประเทศไทย  

   ทั้งน้ีการสืบทอดดนตรีประกอบร ามอญในช่วงแรกจะมีอตัราจงัหวะสองชั้นและในช่วงท่ีสอง จะ
เปล่ียนเป็นอตัราชั้นเดียวและลงจบโดยไม่ทอดกจงัหวะในทุกเพลง การด าเนินท านองมีการใช้ ตวัโน้ตใน
หน่ึงห้องเพลงมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ปกติ คือ 4 ตวัโนต้ หรือ 4 เสียง โดยผูบ้รรเลงตอ้งกระจายตวัโนต้ให้มี
จงัหวะเท่ากนัทุกตวัในหน่ึงห้องเพลง ในแต่ละเพลงจะมีการใช้เสียง ท่ีต่างระดบักนัในขั้นคู่แปด ซ่ึงเพลง
มอญในลกัษณะน้ี เป็นรูปแบบของเพลงมอญดั้งเดิมและ ไดสื้บทอดกนัมาจนปัจจุบนัเพลงท่ีมีขบัร้องผูแ้สดง
จะตอ้งขบัร้องดว้ยตวัเอง 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
   ละเอียด เหราปัตย ์(2522: 51) กล่าวไวว้า่ เคร่ืองดนตรีชนิดใดถือก าเนิดข้ึนเป็นช้ินแรกในโลกนั้น 

ยงัเป็นเร่ืองท่ีหาขอ้สรุปไม่ไดอ้ยา่งชดัเจนเช่นเดียวกบัการก าเนิดของดนตรี ดว้ยเหตุผลเดียวกนัคือเป็นเร่ืองท่ี
เกิดข้ึนในสมยัโบราณซ่ึงยากต่อการท่ีจะหาหลกัฐานมายืนยนั ดงันั้นจึงเป็นเพียงขอ้สันนิษฐานถึงความ
เป็นไปไดม้ากท่ีสุด โดยอาศยัหลกัฐานทางโบราณวตัถุ หรือจากการเขียนภาพบนผนงัถ ้าของมนุษยใ์นสมยั
โบราณท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่เพื่อให้เขา้ใจถึงความแตกต่างของเคร่ืองดนตรีท่ีหลากหลายจึงมีความจ าเป็นท่ี
ตอ้งแบ่งแยกประเภทเคร่ืองดนตรีออกเป็นกลุ่ม การจะแบ่งแยกประเภทอยา่งไรนั้นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นตวัก าหนดในการแบ่งแยกประเภท เช่น วสัดุท่ีใช้หรือผลิตเคร่ืองดนตรี การก าเนิดเสียง หรือ
วธีิการเล่น เป็นตน้ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปในเร่ืองของระบบเสียง ขนาด รูปทรง วิธีการบรรเลง ฯลฯ ทั้งน้ี
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัภูมิปัญญาของมนุษยท่ี์แตกต่างกนัตามแต่ละกลุ่มชน 

   ในหลายๆวฒันธรรมไดแ้บ่งกลุ่มของเคร่ืองดนตรีออกเป็น 4 กลุ่มคือ เคร่ืองดีด เคร่ืองสี เคร่ืองตี 
และเคร่ืองเป่า หรือบางวฒันธรรมก็จะรวมเอาเคร่ืองดีดและสีเป็นกลุ่มเดียวกนัเรียกว่ากลุ่มเคร่ืองสาย เช่น 
ในวฒันธรรมดนตรีตะวนัตก แต่บางวฒันธรรมไดจ้ดัแบ่งกลุ่มของเคร่ืองดนตรีโดยมีเร่ืองหลกัปรัชญาทาง
ศาสนามาเก่ียวขอ้ง เช่น ในวฒันธรรมจีนตามแบบลทัธิขงจ๊ือไดจ้ดัแบ่งกลุ่มเคร่ืองดนตรีออกเป็น 8 กลุ่มคือ 
โลหะ หิน ไม ้ดินเหนียว หนงั ไมไ้ผ ่น ้าเตา้ และไหม เป็นตน้ 

   ในปี ค.ศ.1914 นักดนตรีวิทยาช่ือ อีริคส์ วอน ฮอร์นบอสเทล และ เคิร์ท ซาคค์ (Erich von 
Hornbostel and Curt Sachs) ไดจ้ดัแบ่งกลุ่มเคร่ืองดนตรีต่างๆของโลกออกเป็น 5 กลุ่มจากวิธีการก าเนิดเสียง
ของเคร่ืองดนตรีเป็นหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มเคร่ืองกระทบ กลุ่มเคร่ืองหนงั กลุ่มเคร่ืองสาย กลุ่มเคร่ืองลม และกลุ่ม
เคร่ืองอิเลคโทรนิค ซ่ึงเป็นระบบท่ีเป็นสากลท่ีสุดในปัจจุบนั 
กลุ่มเคร่ืองกระทบ (Idiophones) 

   การท่ีเรียกวา่กลุ่มเคร่ืองดนตรีชนิดน้ีวา่กลุ่มเคร่ืองกระทบอาจจะไม่ค่อยถูกตอ้งตามความหมายนกั 
เน่ืองจากค าวา่ Idiophone มาจากการรวมค า 2 ค าในภาษากรีกคือค าวา่ idio หมายถึง ตวัเอง และค าวา่ phon 
ซ่ึงหมายถึง เสียง ดงันั้นกลุ่มเคร่ืองดนตรี idiophone จึงหมายถึง เคร่ืองดนตรีท่ีเกิดเสียงข้ึนในตวัเองไม่วา่จะ
โดยการตี ทุบ ขดู ดึง หรือเขยา่ ทั้งน้ีอาจจะมีระดบัเสียงหรือไม่มีระดบัเสียงก็ได ้วสัดุท่ีใชท้  าเคร่ืองดนตรีก็มี
ความแตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น หิน ไม ้ดินเหนียว โลหะ หรือวสัดุอ่ืนๆ สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่ม
เคร่ืองดนตรีท่ีเกิดข้ึนเป็นกลุ่มแรกในโลก กล่าวคือในสมยัดึกด าบรรพน์ั้นมนุษยย์งัชีพดว้ยการล่าสัตว ์อาวุธ
ท่ีใชใ้นการล่าสัตวน์ั้นท าจากไม ้หรือหิน เม่ือเจอสัตวก์็จะขวา้งไมห้รือกอ้นหินไปท่ีตวัสัตว ์อาจจะถูกบา้งไม่
ถูกบา้ง กอ้นหินหรือไมท่ี้มนุษยข์วา้งออกไปนั้นอาจไปกระทบกบักอ้นหินกอ้นอ่ืนๆท่ีมีขนาดต่างกนั ท าให้
เกิดเป็นเสียงท่ีแตกต่าง มนุษยก์็เกิดการเรียนรู้ท่ีจะน ากอ้นหินหรือไมท่ี้มีขนาดและรูปทรงท่ีแตกต่างกนัมา
กระทบกนัเพื่อใหเ้กิดเสียง 

   กล่าวกนัว่ามนุษยมี์สันชาตญานของการรับรู้ในเร่ืองของจงัหวะตั้งแต่ยงัอยู่ในครรภ์มารดา โดย
ทารกท่ีอยูใ่นครรภม์ารดาจะไดย้ินเสียงหวัใจของแม่เตน้เป็นจงัหวะอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นเม่ือมนุษยเ์กิดมาจึง
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สามารถเขา้ใจจงัหวะไดโ้ดยธรรมชาติ กล่าวคือ มนุษยส์ามารถปรบมือหรือกระทืบเทา้ไดเ้อง หรือเรียนรู้ท่ี
จะตีเกราะเคาะไมเ้ป็นจงัหวะต่างๆได ้ซ่ึงไดพ้ฒันาเป็นจงัหวะท่ีมีระเบียบแบบแผนในเวลาต่อมา 
กลุ่มเคร่ืองหนัง (Membranophones) 

   กลุ่มเคร่ืองหนงัคือเคร่ืองดนตรีท่ีก าเนิดเสียงจากการสั่นสะเทือนของหนงัซ่ึงส่วนมากจะเป็นหนงั
สัตว ์เคร่ืองดนตรีท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่กลองชนิดต่างๆ สันนิษฐานวา่เป็นวา่เป็นกลุ่มเคร่ืองดนตรีท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัจากกลุ่มเคร่ืองกระทบ เน่ืองจากกลุ่มเคร่ืองหนงัตอ้งใชก้ารประยุกตใ์นการผลิตกล่าวคือ เม่ือมนุษย์
ล่าสัตวม์าไดก้็จะเอาเน้ือมารับประทาน และเอาหนงัมาเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม หนงัสัตวจ์ะถูกน าไปตากแดดให้
แห้ง เม่ือหนงัสัตวถู์กแดดเป็นเวลานานๆจะเกิดการตึงตวั มนุษยก์็ลองน าหนงัสัตวม์าขึงให้ตึงกบัโพรงไม้
แลว้ลองทุบตีดู ก็เกิดเป็นเสียงดงัข้ึนมา ซ่ึงก็ไดพ้ฒันาไปเป็นกลองในเวลาต่อมา  
กลุ่มเคร่ืองสาย (Chordophones) 

   กลุ่มเคร่ืองสายน้ีก าเนิดเสียงโดยการสั่นสะเทือนของสาย อาจจะดว้ยวิธีการดีดหรือสี สันนิษฐาน
ว่าเป็นกลุ่มเคร่ืองดนตรีท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีมนุษย์สามารถประดิษฐ์ธนูเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ข้ึนมาได ้
กล่าวคือเม่ือยงิลูกธนูออกไปก็จะเกิดการสั่นสะเทือนของสายธนูและเกิดเป็นเสียงข้ึน มนุษยจึ์งเรียนรู้ท่ีจะดีด
สายธนู ภายหลงัจึงน าสายท่ีมีขนาดและความสั้นยาวต่างกนัมาขึงเพิ่มข้ึนเพื่อใหเ้กิดเสียงท่ีแตกต่าง จนพฒันา
กลายเป็นพิณในเวลาต่อมา ซ่ึงมีรูปทรงและระบบเสียงแตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีมนุษยย์งั
เรียนรู้ท่ีจะน าหางมา้มาผูกติดกบัท่อนไม ้กลายเป็นคนัสี และน ามาสีกบัสายเพื่อให้เกิดเสียงท่ียาวข้ึน จน
พฒันากลายเป็นเคร่ืองสายท่ีบรรเลงโดยการสีในเวลาต่อมา  
กลุ่มเคร่ืองลม (Aerophones)  

   เม่ือมนุษยล่์าสัตวม์าได้ นอกจากจะเอาเน้ือมารับประทานและเอาหนงัมาเป็นเคร่ืองนุ่งห่มแล้ว 
มนุษยไ์ดน้ าเขาสัตวซ่ึ์งอาจจะเป็นเขาของววั ควาย หรือกวางชนิดต่างๆมาลองเป่าดู ปรากฏว่าเกิดเป็นเสียง
ดงักงัวาลข้ึน มนุษยจึ์งเรียนรู้ท่ีจะเป่าเขาสัตวต์ั้งแต่นั้นมา และพฒันากลายเป็นเคร่ืองเป่าจ าพวกแตร ส าหรับ
เคร่ืองเป่าจ าพวกขลุ่ยนั้นสันนิษฐานว่าเกิดข้ึนจากการท่ีมนุษยไ์ดย้ินเสียงลมพดัผ่านซอกหิน หรือโพรงไม ้
หรือใบไม ้มนุษยจึ์งเกิดความคิดท่ีจะน าเอากระบอกไมม้าเป่า จนพฒันากลายเป็นเคร่ืองเป่าจ าพวกขลุ่ยและป่ี 
และยงัเรียนรู้ท่ีจะน าใบไมม้าท าเป็นล้ินของขลุ่ยหรือป่ีในเวลาต่อมา 

   อยา่งไรก็ตามร่างกายของมนุษยก์็เปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีน่าอศัจรรยท่ี์สุด ซ่ึงน่าจะถือได้
ว่าเป็นเคร่ืองดนตรีชนิดแรกของโลกท่ีติดตัวมากับมนุษย์ เสียงของเคร่ืองดนตรีต่างๆนั้นเกิดจากการ
สั่นสะเทือนของอากาศ หรือหนังสัตว ์หรือวสัดุของแข็งต่างๆ ซ่ึงร่างกายของมนุษยมี์แหล่งก าเนิดเสียง
เหล่าน้ี 

   ตวัอย่างเช่น ระบบการท างานของปอด ล าคอ เส้นเสียง และปาก ในร่างกายมนุษย์นั้น เป็น
ลกัษณะเช่นเดียวกนักบัระบบการท างานของเคร่ืองเป่า กล่าวคือ ปอดท าหนา้ท่ีบรรจุอากาศซ่ึงเคล่ือนท่ีโดย
ผา่นหลอดลมในล าคอ เส้นเสียงซ่ึงประกอบดว้ยเส้นหนงัเล็กๆหลายๆเส้นถูกท าให้เกิดการสั่นสะเทือนโดย
อากาศท่ีมากระทบ ล าคอและปากท าหน้า ท่ี เป็นปล่องเสียงและล าโพงเพื่อขยายเสียงให้ดัง ข้ึน   
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               ส าหรับระดบัเสียงท่ีแตกต่างกนันั้นเกิดจากสองลกัษณะคือ เกิดจากการตึงและหยอ่นของเส้นเสียง 
หรือการเปล่ียนรูปปาก เส้นเสียงเปรียบเสมือนสายกีตาร์ซ่ึงถูกน ามาขึง หากขึงสายให้ตึงมาก เม่ือดีดสายนั้น
ลงไปก็จะเกิดการสั่นสะเทือนท่ีมีความถ่ีอย่างรวดเร็ว เสียงท่ีเกิดข้ึนจะมีระดบัเสียงสูง ตรงกนัขา้มหากขึง
สายใหห้ยอ่น เสียงท่ีเกิดข้ึนจากการดีดนั้นจะมีความถ่ีของการสั่นสะเทือนชา้ ท าให้เกิดเสียงต ่า เช่นเดียวกนั
กบัเส้นเสียง หากเกิดการตึงตวัของเส้นเสียง เสียงท่ีเกิดข้ึนก็จะมีระดบัเสียงสูง หากเกิดการหยอ่นของเส้น
เสียง เสียงท่ีเกิดข้ึนก็จะมีระดบัเสียงต ่า ยิง่ตึงหรือหยอ่นมาก เสียงท่ีเกิดข้ึนก็ยิง่สูงและต ่ามาก  

   ศรัญญา บุญลาโภ (2548 : 5) ไดศึ้กษาเพลงร ามอญ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ
พบวา่ พระประแดง เป็นเมืองเก่าแก่มากมีอายุนบัพนัๆปีล่วงมาแลว้ สันนิษฐานวา่ขอมเป็นผูส้ร้างเน่ืองจาก
ขณะนั้นขอมเป็นใหญ่ในแควน้สุวรรณภูมิพระประแดงเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลท่ีส าคญัมากในแควน้
สุวรรณภูมิท่ีขอมสร้างไวรั้กษาปากน ้าเรียกวา่ “ปากน ้าพระประแดง” ชาวมอญพระประแดงจะนบัถือศาสนา
พุทธอยา่งเคร่งครัดเม่ือถึงเทศการส าคญัๆ จะพากนัไปท าบุญท่ีวดัอยา่งพร้อมเพรียงรวมไปถึงการฟังเทศน์
การสวดมนตป์ฏิบติัธรรม ส่วนการบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์นั้น ชอบท่ีจะบริจาคให้แก่วดัมากกวา่
อยา่งอ่ืน เพราะมีความเช่ือมัน่วา่การท าบุญเพื่อศาสนานั้นจะเป็นผลอานิสงส์ส่งวิญญาณให้ไปสู่สวรรค ์ ซ่ึง
ถือวา่เป็นประเพณีส าคญั และมีความหมายต่อบุคคลรวมไปถึงบรรดาเครือญาติโดยมีความหมายในชั้นตน้ 
คือเป็นการรับรองสถานภาพใหม่ของบุคคลในสังคม และปฏิบติัตนต่อกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามบรรทดัฐาน 
โดยทัว่ไปในสังคมมกัจะใชค้วามเช่ือเป็นเคร่ืองรับรอง ซ่ึงในระบบความเช่ือของชาวมอญก็คือการอา้งอิงถึง
พระพุทธศาสนาและผีบรรพบุรุษในรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนและมีส่วนแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ประเพณี เช่นประเพณีเก่ียวกบัชีวิต คือประเพณีการเกิด ประเพณีการบวช ประเพณีการแต่งงาน ประเพณี
การตาย ซ่ึงถือวา่เป็นประเพณีท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิประเพณีชุมชนท่ีส าคญัของชาวมอญ พระประแดง อีก
ประเพณีหน่ึงคือ ประเพณีมอญร าลกัษณะขอวงดนตรีพระประแดงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

   1. วงเคร่ืองสายมอญ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “โกรจยาม”เป็นวงดนตรีท่ีใชบ้รรเลงประกอบไป
กบัการร้องร าท าเพลงของมอญ ท่ีเรียกวา่ ทะแยมอญ ซ่ึงเป็นการเล่นของชาวมอญอยา่งหน่ึง สืบทอดมาแต่
โบราณนิยมเล่นอยู่ในหมู่ของคนมอญเท่านั้น การเล่นทะแยมอญใช้เล่นกนัตามหมู่บา้นท่ีมีชาวมอญอยู่
หนาแน่นเท่านั้น เช่น ปากเกร็ด สมุทรสาคร บางกระด่ีพระประแดง ซ่ึงมีเคร่ืองดนตรีมอญ ดงัน้ี 

1. จะเข(้จยาม) รูปร่างลกัษณะเหมือนจระเขจ้ริง 
2. จะเข(้จยาม) รูปร่างลกัษณะคลา้ยกบัหงส์ 
3. ซอมอญ (โกร) 2 คนั 
4. ฉ่ิง (หะเดหรือคะเต) 
5. เปิงมาง(ปุงตงั) 
6. ขลุ่ย(อะโลด) 

วงเคร่ืองสายมอญอาจเพิ่มซอดว้งของวงดนตรีไทยเขา้ไปดว้ยก็ได ้เพื่อใหมี้เสียงประสานกบัซอมอญ 
   2. วงป่ีพาทยม์อญ วงป่ีพาทยม์อญ ประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีต่อไปน้ี 



25 
 

1. ฆอ้งมอญวงใหญ่ (ป๊าดโมน) 
2. ฆอ้งมอญวงเล็ก (ป๊าดโตด๊) 
3. ป่ีมอญ (เนหรือเปโมน) 
4. ระนาดเอก 
5. ระนาดทุม้ 
6. ระนาดเอกเหล็ก 
7. ระนาดทุม้เหล็ก 
8. เปิงมางคอก (เปิงมาง) 
9. ตะโพนมอญ(ฮะเปินโมน) 
10.ฆอ้งโหม่ง(โหม่ง) 
11.ฉ่ิง (หะเดหรือคะเด) 
12.ฉาบเล็ก(ชานโนด) 
13. ฉาบใหญ่(ชานโนด) 
14. กรับ 

   จรัญ กาญจนประดิษฐ์ิ (2547: 2) ไดท้  าการศึกษาวจิยัดนตรีชาวกะเหร่ียงหมู่บา้นกองม่องทะ ต าบล
ไล่ไว่ อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ผลการวิจยัพบวา่ดนตรีชาวกะเหร่ียงหมู่บา้นกองม่องทะมีทั้ง
ดนตรีดั้งเดิมและดนตรีท่ีไดรั้บอิทธิพลจากมอญและพม่า โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 1) เคร่ืองดีด ไดแ้ก่ 
นาเด่ย (พิณกะเหร่ียง) และเมตาร่ี(แมนโดรีน) 2) เคร่ืองตี ไดแ้ก่ ปาตาล่า (ระนาดเหล็ก) โหม่งวาย (ฆอ้งราง) 
ตะโพว้ (ตะโพนใหญ่) ตาคูว้ (ตะโพนเล็ก) โป้ว (เปิง 4 ใบ) เวหล่าเคาะจี ( เกราะไม)้ เจ่งจี (ฉาบใหญ่) ก๊อง
(กงัสดาล) โคร๊ะ (เกราะไม ้ขนาดใหญ่) 3) เคร่ืองเป่า ไดแ้ก่ ฆ่วย (ป่ีเขาควาย) ขะน่วย (ป่ี) และป่ีบา (แคน) 
ส าหรับเพลงร้องของชาวกะเหร่ียง (ถะคู) นั้น เป็นเพลงดั้งเดิมท่ีสืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษมีเน้ือหาต่างๆ 
เช่น ประวติัศาสตร์ชนเผา่ ธรรมชาติ ศาสนา บทเพลงต่างๆ น้ียงัแสดงถึงการถ่ายทอดทางวรรณกรรมและ
อนุรักษภ์าษาโผล่วงฺไวด้ว้ย บทเพลงน้ีนิยมร้องเพลงประกอบการบรรเลง นาเด่ย เมตาร่ี หรือป่ีบา เพื่อความ
บนัเทิงในโอกาสต่างๆ และประกอบพิธีกรรมโดยเช่ือวา่ดนตรีสามารถเป็นส่ือกลางระหวา่ง ชนโผล่วงฺและ
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ วฒันธรรมของชาวกะเหร่ียงมีดนตรีเขา้ไปมีบทบาทส าคญัในทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น
เพลงกล่อมเด็กเพลงจีบสาว และเพลงส่งวญิญาณท่ีร้องในงานศพ อีกทั้งในดา้นกระบวนการการผลิตฤดูเก่ียว
ขา้ว จะมีเสียงฆ่วย (ป่ีเขาควาย) เป็นสัญญาณแห่งขวญัก าลงัใจ ของการเร่ิมฤดูเก่ียวขา้ว เป็นส่ือระหวา่ง
โผล่วงฺกบัพิบือโย (แม่โพสพ) มีเพลงฟาดขา้วท่ีร้อง ในงานฟาดขา้วส าหรับพิธีกรรมในรอบปี เช่นพิธีท าบุญ
ขา้วใหม ่พิธีผกูขอ้มือ ดนตรีมีหนา้ท่ีเป็นดนตรีประกอบพิธีกรรม (Ceremonial Music) เป็นส่ือกลางระหวา่ง
ชาวโผล่วงฺกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และเพื่อน าจิตใจของผูเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมเขา้สู่พิธีกรรมดว้ยจิตใจท่ีมีสมาธิ ศรัทธา 
ย  ้า เตือน ความภูมิใจทางชาติพนัธ์ุของตนเอง ส าหรับ วนิดา พรหมบุตร(2552: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัดนตรี
ของชาวกะเหร่ียงในต าบลไล่โว ่อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา่ วงชะพูชะอู เป็นวง
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ดนตรีส าหรับประกอบการแสดงของชาวกะเหร่ียง ไดแ้ก่ ร าตง ร าอะเยย้ และละครก่วยเจ๊าะ การประสมวง
ประกอบดว้ยกลุ่มเคร่ืองตี (Idiophone) หรือ ชะพู ประกอบดว้ย ตะโพว้(ตะโพน) ตะคูว้(ตะโพนใบเล็ก)  
โป้ว (เปิงส่ีใบในรางไม)้ โหม่งวาย(ฆอ้งแผง) จีวาย(ฆอ้งแผง) ปาตาล่า(ระนาดเหล็ก) วาเละเคาะจี(เกราะไม้
ตอกติดดว้ยฉ่ิงฝาเดียว) และเจ่งจี(ฉาบใหญ่) เคร่ืองเป่า(Aerophone) หรือ ชะอู ประกอบดว้ย ขะน่วยผะดู(ป่ี
ขนาดใหญ่) ขะน่วยป๊ิ(ป่ีขนาดเล็ก) และตะเหลาะ(ขลุ่ย) เป็นดนตรีท่ีชาวกะเหร่ียงไดรั้บอิทธิพลมาจากดนตรี
ของชาวพม่า มีความเช่ือมโยงกนัระหวา่ง ทั้งสองชนชาติจนกลมกลืนกลายเป็นวฒันธรรมร่วมทางดนตรี บท
เพลงท่ีบรรเลงอยูใ่นปัจจุบนัส่วนมากเป็นบทเพลงท่ีนกัดนตรีบา้นกองม่องทะ สืบทอดมาจากครูดนตรีชาว
กะเหร่ียงในอ าเภอสังขละบุรี ซ่ึงไดเ้รียนมาจากครูและนกัดนตรีอาชีพในประเทศพม่า จะแตกต่างกนัก็เพียง
ชาวกะเหร่ียงไดแ้ต่งเน้ือร้อง หรือแปลงเน้ือร้องมาเป็นภาษากะเหร่ียง ปัจจุบนัวงชะพูชะอูมกัจะบรรเลงใน
วนัส าคญั หรือในประเพณีประจ าปีท่ีจดัข้ึนอยูเ่ป็นประจ า วงชะพูชะอูมีบทบาทในวฒันธรรมชาวกะเหร่ียง
บา้นกองม่องทะคือ ร่วมบรรเลงในงานบุญและประเพณีส าคญัต่างๆ เช่นงานบุญขา้วใหม่ งานบุญสงกรานต์ 
งานบุญเขา้พรรษา พิธีผกูขอ้มือเดือนเกา้ งานบุญออกพรรษา โดยจะบรรเลงสร้างบรรยากาศของงานให้มี
ความสมบูรณ์มากข้ึน นอกจากจะเพื่อความสนุกสนานร่ืนเริงแลว้ยงัเป็นการท าบุญดว้ยเสียงดนตรีอีกดว้ย  
หนา้ท่ีของวงชะพูชะอูคือ บรรเลงประกอบการแสดงร าตง ร าอะเยย้ และก่วยเจ๊าะ ในบางโอกาส ก็สามารถ
บรรเลงเพียงอยา่งเดียวโดยไม่มีการแสดง เช่น ช่วงไหวค้รูก่อนการแสดง และการบรรเลงแห่ในขบวนต่างๆ 
อาทิแห่เทียน แห่กะเตา๊ะปวย เป็นตน้ วงชะพชูะอู มีความส าคญัและมีบทบาทมากข้ึน ในวฒันธรรมของชาว
กะเหร่ียง ชุมชนสนบัสนุนให้ลูกหลานเรียนชะพูชะอูมากข้ึน เพื่อเป็นส่วนท่ีเติมเต็มในดา้นวฒันธรรมของ
ชุมชนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเขม้แขง็ ความสามคัคี และความภาคภูมิใจในคุณค่าของชาติพนัธ์ุตนเอง 

   พีระชยั ล้ีสมบูรณ์ผล (2539: 4) ผลการศึกษาพบวา่ชาวกะเหร่ียงในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี มีเพลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง 4 ประเภท คือ เพลงกล่อมลูกเพลงเก้ียว เพลงร าแคน และ
เพลงเก่ียวกบังานศพ ท านองเพลงแต่ละประเภทมีท านองหลกัท านองเดียวขบัร้องไดห้ลายเน้ือร้อง สามารถ
ขยายหรือตดัทอนท านองไดต้ามความยาวของเน้ือร้อง เพลงกะเหร่ียงเป็นบทเพลงพื้นบา้นท่ีใชข้บัร้องกนัใน
งานประเพณีและเทศกาลต่างๆภายในหมู่บา้น ลีลาของจงัหวะและท านองด าเนินไปอย่างเรียบง่ายส าหรับ
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ประกอบการขบัร้องปัจจุบนัใช้แคนเป็นเคร่ืองดนตรีหลักเป่าคลอไปกับเสียงขบัร้อง 
องคป์ระกอบดนตรีของเพลงกะเหร่ียงมีท านองท่ีเรียบง่ายไม่กระโดดมาก เพลงทุกประเภทใช้จงัหวะปาน
กลางในอตัราจงัหวะ 2 จงัหวะเคาะ (Simple Duple Time and Compound Duple Time) ไม่มีการประสาน
เสียง พื้นผิวเป็นแบบท านองเดียวไม่มีการประสานเสียง (Monophonic) คีตลกัษณ์(From) มกัใชแ้บบเพลง
ท่อนเดียว (Unitary From)ในพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี โกวิท แกว้สุวรรณ (2542: 28) ไดศึ้กษาดนตรีของชาว
กะเหร่ียงโปในหมู่บา้นเกาะสะเด่ิง อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี โดยสรุปพิธีกรรมเรียกขวญัท่ีเป็น
มุมมองทางมานุษยวิทยาการดนตรีมีในพิธีกรรมต่างๆของชาวกะเหร่ียงวา่ดูทุ่หล่า เป็นการส่ือสารระหวา่ง
คนกบัวีหล่า ดว้ยการใชเ้สียงเคาะและเสียงสวด จากการศึกษาพบวา่ เสียงเคาะและเสียงสวดนั้นมีลกัษณะ
เป็นดนตรี คือ 1) ผูป้ระกอบพิธีกรรมมีลกัษณะเป็นดนตรี 2) ดา้นองคป์ระกอบดูทุหล่าการเคาะมีจงัหวะ
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สม ่าเสมอ และการสวดดว้ยเสียงสูงต ่าอยา่งมีจงัหวะลีลา 3) อุปกรณ์ท่ีใชท้  าให้เกิดเสียงในการท าพิธีท่ีท าให้
เกิดเสียงนั้นเปรียบเป็นเคร่ืองดนตรี และไดส้รุปไดว้า่ “ดูทุหล่า”เป็นดนตรีท่ีใชใ้นการประกอบพิธีเรียก ”วีห
ล่า” ส าหรับดวงรัตน์ ทรัพยป์ระดิษฐ์ (2544: 34) ไดท้  าปริญญานิพนธ์เร่ืองพิธีร าเจา้พ่อของชาวมอญ
กรณีศึกษาดนตรีและพิธีร าเจา้พ่อของชาวมอญในสาขามานุษยดุริยางควิทยา จากการคน้ควา้ท าให้พบว่า
เพลงมอญกบัดนตรีมอญ เป็นดนตรีท่ีบรรเลงอยูใ่นพิธีร าเจา้พ่อท่ีใชเ้พลงมอญประกอบท่าร าคนมอญเช่ือวา่
เป็นพิธีศกัด์ิสิทธ์ิและเพื่อความเป็นศิริมงคลกบัตระกูลของคนในชุมชนมอญ พิธีกรรม การร าเจา้พ่อท่ีใช้
เก่ียวกบังานมงคลและเพลงท่ีใชใ้นงานอวมงคลผลการคน้ควา้ในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมขอ้มูล
และความมุ่งหมายของการศึกษา และพงศศิ์ริ ศิลปบรรเลง (2540: 171) ไดศึ้กษาเพลงร ามอญของเกาะเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี ไดพ้บวา่ผลการศึกษาประเพณีและเพลงร ามอญไดส้รุปผลการศึกษาวจิยัไวคื้อ 

   1. เพลงร ามอญ ใชป้ระกอบการร ามอญ เป็นการแสดงท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษชาวรามญั 
   2. เพลงร ามอญเป็นเพลงเดียวท่ียงัเหลืออยู่ของอ าเภอปากเกร็ด และยงัใช้บรรเลงกนัอยู่อย่าง

แพร่หลายในหมู่ชาวมอญเกาะเกร็ดรวมทั้งบริเวณใกลเ้คียง เช่น ปทุมธานี 
   3. เคร่ืองดนตรีท่ีใชบ้รรเลงร ามอญจะใชเ้คร่ืองป่ีพาทยม์อญเคร่ืองคู่เป็นส่วนใหญ่ 

 



บทที ่3 
วธีิการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

   การศึกษาดนตรีของชาวมอญบา้นวงักะหมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
เร่ืองวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ า เนินการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ อาทิ งานวิจยั 
เอกสาร ต าราต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอีกทั้งการรวบรวมขอ้มูลจากการออกปฏิบติัการภาคสนามเป็นแนวทางใน
การศึกษา จากนั้นจึงน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีรวบรวมน ามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นรายงานการวิจยัในรูปแบบการ
บรรยาย ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดแนวทางวธีิการด าเนินการศึกษาวจิยัดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

การศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล 
   การศึกษาและรวบรวมข้อมูลผูว้ิจยัได้รวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งด้านเอกสารงานวิจยัและขอ้มูล

ภาคสนามรายละเอียดดงัน้ี 
   1. ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะศึกษาวิจยัและรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองทฤษฎีท่ีเก่ียวกบั

ดนตรีมอญโดยรวบรวมศึกษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้ต่างๆและขอ้มูลภาคสนามดงัน้ี 
1.1 ส านกัหอสมุดกลางมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
1.2 หอสมุดแห่งชาติ 
1.3 หอสมุดแห่งชาติกาญจนบุรี 
1.4 หอ้งสมุดศูนยม์านุษยวทิยา มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 
1.5 หอสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
1.6 หอสมุดมหาวทิยาลยัมหิดล 
1.7 หอสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
1.8 หอสมุดวดัวงักว์เิวการาม 

   2. รวบรวมขอ้มูลจากประสบการณ์ตรงของบุคคลในชุมชน ผูอ้าวุโสในหมู่บา้น ผูท่ี้มีความรู้ดา้น
ดนตรีมอญโดยตรง ดว้ยการลงพื้นท่ีภาคสนามและการรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีไดใ้ช้อุปกรณ์ในการเก็บ
ขอ้มูลไดแ้ก่ 

2.1 แบบบนัทึกขอ้มูลการสัมภาษณ์ 
2.2 เคร่ืองบนัทึกเสียง 
2.3 กลอ้งบนัทึกภาพน่ิง 
2.4 กลอ้งบนัทึกภาพเคล่ือนไหว 
2.5 แบบบนัทึกโนต้ดนตรี 
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   3. รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและอยา่งไม่เป็นทางการจากศิลปินในชุมชน
และผูท้รงคุณวฒิุ ดงัต่อไปน้ี 

3.1 พระมหาสุชาติ สิริปัญโญ ปธ.9 ประโยค เจา้คณะอ าเภอสังขละบุรี  
เจา้อาวาสวดัวงักว์เิวการาม อ าเภอสังขละบุรี    จงัหวดักาญจนบุรี 

3.2 นายมนชยั ไม่มีช่ือสกุล หรือ หรือช่ือภาษามอญ นายกระเซา้โม่น(Nai Kasauh Mon)  

หวัหนา้ศูนยว์ฒันธรรมมอญ  หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 
3.3 นางสาวอรัญญา เจริญหงสา นกัแสดงร ามอญและผูป้ระสานงานวฒันธรรมไทยรามญั  

บา้นวงักะหมู ่2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
3.4 นายสมชาย ศรีสุข อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นใหม่พฒันา  
3.5 นางหงสา ไม่มีช่ือสกุล นกัดนตรี ในวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
3.6 นายโทโปญ ไม่มีช่ือสกุล ครูสอนดนตรีในวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

3.7 นายตะละไล่ะว ีไม่มีช่ือสกุล นกัดนตรีในวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
3.8 นายสาวร ทวเีลิศชยักุล ผูป้ระสานงานและแปลเอกสารอกัษรมอญ  
3.9 นางเจลวน ไม่มีช่ือสกุล นกัแสดง ของศูนยว์ฒันธรรมมอญ 

 

การศึกษาข้อมูล 
   1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาจดัล าดบัเน้ือหาสาระเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่และล าดบั

ขั้นตอนใหเ้ป็นระเบียบตามหลกังานวชิาการ 
   2. ศึกษาขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยศึกษาองค์ประกอบต่างๆทั้งทางภูมิศาสตร์

ประวติัศาสตร์และสภาพความเป็นอยูใ่นปัจจุบนัของชุมชน ดงัน้ี 
1. ประวติัความเป็นมาของชาวมอญสังขละบุรี 
2. สภาพภูมิศาสตร์ของอ าเภอสังขละบุรี 
3. การปกครองของอ าเภอสังขละบุรี 
4. ศาสนา 
5. ภาษามอญ 
6. การแต่งกายของชาวมอญ 
7. ประเพณีรอบปีบา้นวงักะ 
8. ประเพณีท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ 

    3. ศึกษาวธีิการบรรเลงและเพลงท่ีบรรเลงของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ในโอกาสต่างๆ 
    4. ถอดท านองเพลงมอญจากเคร่ืองบนัทึกเสียง และ เคร่ืองบนัทึกภาพเคล่ือนไหว และโนต้มอญ 

บนัทึกเป็นโนต้แบบไทย รวมทั้งค  าสัมภาษณ์ เรียบเรียงเป็นล าดบัขั้นตอนแลว้บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
    ผูว้จิยัไดเ้รียบเรียงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี จากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม

เป็นขอ้มูลหลกั โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมรวม ทั้งการสัมภาษณ์จากบุคลากรทอ้งถ่ิน 
ศิลปินประจ าหมู่บา้นผูมี้ความรู้ดา้นดนตรีมอญ อีกทั้งเขา้ร่วมสังเกตในประเพณีพิธีต่างๆและในโอกาส
พิเศษ ท่ีมีการบรรเลงวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี โดยมีรายละเอียดของการรวบรวมวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมาย
เป็นตอนดงัน้ี 
 
ตอนที่ 1     เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา วิถีชีวิตความเป็นอยู ่และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประเพณี ของ
ชุมชนมอญบา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรีจงัหวดักาญจนบุรี 

1.1 ความเป็นมาของชาวมอญ 
1.1.1 ประวติัความเป็นมาของชาวมอญ 
1.1.2 ลกัษณะทางภูมิประเทศของอ าเภอสังขละบุรี 
1.1.3 การปกครองของอ าเภอสังขละบุรี 

1.2 วถีิชีวติความเป็นอยู ่และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประเพณี 
1.2.1 ศาสนา 
1.2.2 ภาษามอญ 
1.2.3 การแต่งกายของชาวมอญ 
1.2.4 อาหาร 
1.2.5 ท่ีอยูอ่าศยั 
1.2.6 ประเพณีรอบปีบา้นวงักะและประเพณีท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ 

ตอนที ่2 . ศึกษาวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี บา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
2.1 ประวติัความเป็นมาของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
2.2 พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
2.3 เคร่ืองดนตรีและวธีิการบรรเลงวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
2.4 การประสมวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
2.5 โอกาสท่ีใชใ้นการบรรเลงวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
2.6 การแต่งกายท่ีใชใ้นการแสดง 
2.7 นกัแสดงและนกัดนตรีวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
2.8 การถ่ายทอดและการเรียนการสอนของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาเพลงประกอบการร ามอญ จากวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี บา้นวงักะ หมู่ 2  ต าบลหนองลู 
อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

3.1 เพลงมอญเก่า จ านวน 9 เพลง 
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3.1.1 เพลง แกวจ่ ปะแญ่ตะละ  หรือ เพลงพญาทาละ 
3.1.2 เพลง ซะโมญ จกักะโว  หรือ เพลงจกัรพรรดิ 
3.1.3 เพลง ไล่ะยิฮ่ซาซะนา  หรือ เพลงแสงแห่งพุทธศาสนา 
3.1.4 เพลง องับอ๊บ พะลาดไจ่งกยาจ หรือ เพลงสระหงส์เจดียใ์หญ่ 
3.1.5 เพลง ไวย่เก่ิน  
3.1.6 เพลง ไจ่ะเก่ิน   หรือ เพลงกล่อมลูก 
3.1.7 เพลง ร่อมปะไซงโม่น  หรือ เพลงเสียงรามญั 
3.1.8 เพลง ปอนนิทิ ไจ่ะยิฮ่ตะราวซาจ หรือ เพลงแสงพระพุทธเจา้ 6 ประการ 
3.1.9 เพลง ไล่ะยิฮ่ตะราวซาจ  หรือ เพลงแสง 6 ประการ 

3.2 เพลงประกอบร า จ านวน 10 เพลง 
3.2.1 เพลง จไร่กยาจสอยเด่ินมอญ หรือ เพลงเสน่ห์เมืองมอญ 
3.2.2 เพลง สมาปไง่ะ  หรือ เพลงชาวนา 
3.2.3 เพลง ล่ิฮตง   หรือ เพลงร าตง 
3.2.4 เพลง ล่ิฮเจาฮบานวั  หรือ เพลงร า 12 ท่า 
3.2.5 เพลง ทางละฮินบอ็บโท  
3.2.6 เพลง ยนิสนาญเสาวานะพม หรือ เพลงประเพณีวฒันธรรมสุวรรณภูมิ 
3.2.7 เพลง ฮะกรอมเร่แจ่มทีดาด หรือ เพลงราชอาณาจกัรราชาธิราช 
3.2.8 เพลง เปาแจ่วปะมุดเดินกวาจ หรือ เพลง บูชาเจา้เมือง 
3.2.9 เพลง สะมอดบอ็บโท หรือ เพลง ร าหงส์ 
3.2.10 เพลง เปาแจ่วปะนาญซะดาว  
 

สรุป 
   1. เรียบเรียงจดัท าบทสรุปท่ีไดจ้ากการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล 
   2. น าเสนอบทเพลงโดยโนต้ไทย โนต้มอญ  
   3. สรุป อภิปรายผลรายงานการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 



 

 

บทที ่4 
การน าเสนอผลงานวจิยั 

   ผูว้จิยัไดเ้รียบเรียงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี จากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม
เป็นขอ้มูลหลกั โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมรวม ทั้งการสัมภาษณ์จากบุคลากรทอ้งถ่ิน 
ศิลปินประจ าหมู่บา้นผูมี้ความรู้ดา้นดนตรีมอญ อีกทั้งเขา้ร่วมสังเกตในประเพณีพิธีต่างๆและในโอกาส
พิเศษ ท่ีมีการบรรเลงวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี โดยมีรายละเอียดของการรวบรวมวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมาย
เป็นตอนดงัน้ี 

 

ตอนท่ี 1     ศึกษาประวติัความเป็นมา วถีิชีวติความเป็นอยู ่และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประเพณี ของชุมชน
มอญบา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรีจงัหวดักาญจนบุรี 
               1.1 ความเป็นมาของชาวมอญ 

1.1.1 ประวติัความเป็นมาของชาวมอญ 

       พงศาวดารชนชาติมอญ ฉบบัพระมหาช่วง อู่เจริญ แปลจากตน้ฉบบัภาษามอญ กล่าวถึงประวติั
ความเป็นมาของมอญวา่ “...ถ่ินเดิมของชนชาติมอญอยูใ่นประเทศอินเดียตอนใตต่้อมาชาวมอญอพยพจาก
อินเดียใตม้าตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณเมืองสะเทิม (Thaton) ซ่ึงตั้งอยูป่ากอ่าวเมาะตะมะก่อนพุทธศกัราช 241 ปี 
    มอญเป็นชนชาติเดิมท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีเป็นประเทศไทย และสหภาพพม่า ปรากฏหลกัฐาน
บนัทึกของมอญชัดเจนในศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระเจ้าอนิรุท โจมตีมอญและรวบรวมกวาดต้อน
นกัปราชญ์ราชบณัฑิต และช่างต่างๆจากสะเทิม (Thaton) ไปยงัพุกาม(Pagan) ทั้งยงัไดรั้บเอาพุทธศาสนา
และวฒันธรรมความเจริญต่างๆของมอญไปอีกดว้ย 
     พ.ศ. 1830 พระเจา้ฟ้าร่ัวสถาปนาราชวงศ์ข้ึน มอญในยุคน้ีนบัไดว้่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากทั้ง
ทางดา้นวฒันธรรมและการคา้ขาย ความเจริญของมอญในยุคน้ีส้ินสุดลงใน พ.ศ.2082 เน่ืองจากถูกพระเจา้
ตะเบงชเวต้ี (Tabinshwehti,พ.ศ./2074-2093) แห่งราชวงศต์องอูรวมมอญเขา้เป็นชาติเดียวกบัพม่า 
     ต่อมา พ.ศ.2283 สมิงทอพุทธเกษ (Smin Htaw Buddhaketi, พ.ศ.2283-2290) เป็นหัวหน้า
ปกครองมอญเป็นอิสระจากพม่า แต่การรวมตวักนัไดข้องมอญในช่วงน้ีเป็นเพียงระยะเวลาไม่นานนกัก็ตอ้ง
ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพม่าอีก ใน พ.ศ.2300 ตรงกบัสมยัพระเจา้อลองพญา (Alaugpaya,พ.ศ.2295-
2303) มอญจึงถูกผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของพม่าตั้งแต่นั้นมา 
     ปัจจุบนั ชนชาติมอญ ไม่มีอาณาเขตประเทศปกครองเป็นของตนเอง เน่ืองจากในอดีตบา้นเมือง
นั้นตกอยู่ในภาวะสงครามมาโดยตลอด ทั้งการแย่งชิงราชสมบติักนัเอง และจากการรุกรานของขา้ศึกท่ี
ส าคญัอยา่งพม่า เม่ือบา้นเมืองตกเป็นของศตัรู ชาวมอญจึงอยู่อยา่งสาหสั ถูกกดข่ีรีดไถ่ การเกณฑ์แรงงาน
ก่อสร้าง ท าไร่นาหาเสบียงเพื่อการสงครามและเกณฑ์เขา้กองทพั โดยเฉพาะสงครามในปี พ.ศ.2300 เป็น
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สงครามคร้ังสุดทา้ย ท่ีคนมอญพ่ายแพแ้ก่พม่าอยา่งเด็ดขาด ไม่สามารถทวงคืนแผ่นดินกลบัมาไดอี้กเลยจน
ทุกวนัน้ี ชาวมอญจึงอพยพโยกยา้ยเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนในเมืองไทย 

    ชาวมอญได้อพยพจากบา้นเมืองของตน เขา้มายงัแผ่นดินไทยหลายต่อหลายคร้ังเท่าท่ีมีการจด
บนัทึกเอาไวด้งัน้ี 
    การอพยพเขา้สู่ประเทศไทยในสมยักรุงศรีอยธุยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
หลกัฐานเก่ียวกบัการท่ีมอญอพยพเขา้สู่ประเทศไทย ปรากฏชดัเจนคร้ังแรก พ.ศ.2127 คือหลงัจากท่ีสมเด็จ
พระนเรศวรทรงประกาศอิศรภาพ ณ เมืองแครงและคงมีการอพยพติดต่อกนัมาเร่ือยๆอีกหลายคร้ังการ
อพยพคร้ังส าคญัๆมีดงัต่อไปน้ี 
สมยักรุงศรีอยธุยา  

   ในสมยักรุงศรีอยุธยาปรากฏหลกัฐานชาวมอญอพยพในสมยัสมเด็จพระมหาธรรมราชา (พ.ศ.
2112-2133) การอพยพคร้ังน้ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีสมเด็จพระนเรศวรไดป้ระกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง ใน พ.ศ.
2127 สมเด็จพระมหาธรรมราชาไดโ้ปรดเกลา้ฯให้ชาวมอญตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บริเวณบา้นใหม่ มะขามหยอ่ง 
บางล่ี บางขาม ปากน ้ าประสม บา้นบางเพลิง บา้นไร่ป่าฝ้าย ต าบลบา้นขมิ้น ต าบลหัวแหลม ใกลก้บัวดันก 
วดัคา้งคาว 
      สมยัสมเด็จพระนเรศวร (พ.ศ.2133-2148) มีการอพยพเกิดข้ึนถึง 2 คร้ังติดต่อกนั คือ ในพ.ศ.2136
เม่ือชาวมอญไม่สามารถทนต่อความเดือดร้อนท่ีไดรั้บจากพม่า ก็ไดพ้ากนัหนีเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย และ
อีกคร้ังหน่ึงใน พ.ศ. 2138 เม่ือพระนเรศวรยกทพัข้ึนไปตีเมืองหงสาวดีเม่ือยกทพักลับก็ได้กวาดตอ้น
ครอบครัวมอญตามหัวเมืองมาด้วยเป็นจ านวนมาก มอญท่ีอพยพเขา้มาในสมยัสมเด็จพระนเรศวรน้ี ไม่
ปรากฏ แน่ชัดว่าให้ไปตั้งบา้นเรือนท่ีใด สันนิษฐานว่าคงให้ไปอยู่รวมกบัพวกท่ีเขา้มาในสมยัพระมหา
ธรรมราชา 

   สมยัสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง(พ.ศ.2173-2198) ตามท่ีระบุในพงศาวดารพม่า ปรากฏวา่ตรงกบั
สมยัของพระเจา้สุทโธธรรมราชาแห่งพม่า(Thalun,พ.ศ.2172-2191) ซ่ึงชาวมอญกลุ่มหน่ึงไดต่้อสู้ไม่ยอมอยู่
ใตก้ารปกครองของพม่า แต่ถูกปราบปรามลง และพม่ายกทพัตามมาปราบจนถึงเมืองเมาะล าเลิง แลว้จบัชาว
มอญประหารชีวิตไปจ านวนมาก ท่ีเหลือจึงพากนัอพยพเขา้มาในประเทศไทย การอพยพเขา้มาในคร้ังน้ีไม่
ปรากฏแน่ชดัวา่ใหช้าวมอญไปตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่ใด 

   สมยัสมเด็จพระนารายณ์(พ.ศ.2199-2231) เน่ืองจากความไม่พอใจของชาวมอญท่ีตอ้งถูกเกณฑ์ให้
ข้ึนไปช่วยรักษาเมืององัวะของพม่าในการสงครามกบักองทพัจีน ใน พ.ศ.2203 ชาวมอญจึงพากนัหนีเขา้มา
ในประเทศไทย สมเด็จพระนารายณ์โปรดเกลา้ฯ ให้ชาวมอญท่ีมาในคร้ังน้ี ไปตั้งบา้นเรือนท่ีบา้นสามโคก 
ปลายเขตกรุงศรีอยธุยาติดกบัเมืองนนทบุรี ท่ีริมวดัตองปุและแถวคลองคูจามในเขตพระนครบา้ง 

   สมยัสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวบรมโกศ(พ.ศ.2275-2301) มีชาวมอญอพยพเขา้มาจ านวนมาก ใน พ.ศ.
2296-2299 และพ.ศ.2301 เน่ืองจากความอ่อนของกษตัริยใ์นตอนปลายราชวงศต์องอู และเม่ือส้ินราชวงศ์
ตองอู พม่าก็มีนโยบายปกครองมอญอย่างกดข่ีและปราบปรามมอญ ท าให้มีการสู้รบระหวา่งกนัหลายคร้ัง 
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ชาวมอญท่ีพาอพยพเขา้มาในประเทศไทยในช่วงน้ี สมเด็จพระเจา้อยู่หัวบรมโกศทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
บา้นเรือนอยูท่ี่ชายพระนคร 

   สมยัสมเด็จพระนัง่สุริยาอมัรินทร์(พ.ศ.2301-2310) พระเจา้แผน่ดินองคสุ์ดทา้ยแห่งกรุงศรีอยธุยา 
ในพ.ศ. 2300 เม่ือเมืองหงสาวดีเสียแก่พม่าราว พ.ศ.2303 พวกมอญท่ีเมาะตะมะไม่ยอมอยูใ่ตก้ารปกครอง
ของพม่า จึงรวบรวมผูค้นไดป้ระมาณ 1,000คน พากนัอพยพเขา้มาทางด่านพระเจดียส์ามองค ์ตั้งบา้นเรือน
อยูท่ี่เขตแดนเมืองกาญจนบุรี 

                 สมยักรุงธนบุรี ในสมยัน้ีพระเจา้มงัระ(Hsinbyushin ,พ.ศ.2306-2319) คิดการจะมาตีกรุงธนบุรี จึง
ใหเ้กณฑพ์วกมอญตามหวัเมืองมาเตรียมการตั้งยุง้ฉางและท าทาง พวกมอญไม่พอใจจึงพากนัหนี พม่าก็
จบักุมตวัคนในครอบครัวไปเป็นตวัประกนัและจบัเอาครอบครัวมอญท่ียอมถูกเกณฑม์าท างานเขา้ดว้ย พวก
มอญท่ีถูกเกณฑรู้์เขา้ก็พากนัโกรธแคน้พร้อมใจกนัฆ่าทหารพม่าและอพยพหนีเขา้ไปในประเทศไทย มอญท่ี
ถูกเกณฑใ์นคร้ังน้ีมีพระยามอญเป็นหวัหนา้ 4 คน คือพระยาเจ่ง เจา้เมืองอตัรันผูเ้ป็นหวัหนา้ใหญ่ พระอู่ ตละ
เส้ียง และตละเกล็บ 
      ครัวมอญมอญท่ีอพยพเขา้มาในคร้ังน้ีไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปตั้งบา้นเรือนท่ีปากเกร็ด แขวงนนทบุรี 
และท่ีสามโคก แขวงเมืองปทุมธานี และไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้พระยาบ าเรอศกัด์ิคร้ังกรุงเก่า ซ่ึงเป็นเช้ือสาย
มอญให้เป็นท่ีพระยารามญัวงศ ์มียศเสมอจตุสดมภห์รือเรียกว่า “จกัรีมอญ”เป็นหัวหนา้ดูแลกองมอญ และ
ไดต้ั้งใหพ้ระยามอญและหวัหนา้มียศศกัด์ิเป็นขา้ราชการทุกคน 
สมยักรุงรัตนโกสินทร์ ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ชาวมอญอพยพมาคร้ังใหญ่ใน พ.ศ.2358 ตรงกบัรัชสมยั
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั การท่ีชาวมอญอพยพเขา้มาในคร้ังน้ีเน่ืองมาจากการกดข่ีข่ม
เหงของพม่าในสมยัพระเจา้ปดุง(Bodawapaya,พ.ศ.2325-2362) 

   ครัวมอญท่ีอพยพเขา้มาในคร้ังน้ี ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปตั้งบา้นเรือนท่ีในแขวงเมืองปทุมธานี เมือง
นนทบุรี และเมืองนครเขือนขนัธ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ตั้งสมิงสอดเบาผูเ้ป็นหวัหนา้ชาวมอญกลุ่ม
น้ีเป็นพระยารัตนจกัร ส่วนบรรดาหวัหนา้รามญัอ่ืนๆท่ีมียศอยูเ่ดิมก็โปรดเกลา้ใหเ้ป็นพระยาทั้งส้ิน 

   ในพ.ศ.2367 ช่วงตอนตน้รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ให้เจา้พระยา
มหาโยธา(ทอเรียะ) คุมกองทพัรามญัไปรับครอบครัวมอญมาจากเมืองมอญเน่ืองจากพวกมอญในกรุงเทพฯ
ไดเ้รียนเสนอเสนาบดีข้ึนมาวา่พม่ามีศึกกบัองักฤษจะท าให้ญาติพี่น้องในเมืองมอญตอ้งล าบาก ครัวมอญท่ี
โปรดเกล้าฯให้ไปรับมาคร้ังน้ีให้ไปอยู่นครเข่ือนขนัธ์บา้ง ท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา นอกก าแพงพระนคร
ตรงหนา้วดัชนะสงครามบา้ง 

   ภายหลงัจากนั้น มีชาวมอญอพยพเขา้มาจ านวนมากนบัแต่ปี พ.ศ.2495 เป็นตน้มาเน่ืองจากปัญหา
สถานการณ์ทางการเมือง และเส่ียงต่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
การอพยพของชาวมอญเข้าสู่ประเทศไทยภายหลงัปี พ.ศ.2495 

   มอญเป็นชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มหน่ึงในสหภาพพม่า การอพยพโยกยา้ยของชาวมอญมาประเทศไทยจึง
เป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลพม่า ท่ีตอ้งการปราบปรามชนกลุ่มนอ้ยท่ีตอ้งการแยกตวัเป็นอิสระ 
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พม่าเป็นประเทศท่ีมีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูม่ากมายหลายกลุ่ม ท่ีส าคญัไดแ้ก่ กลุ่มมอญ กะเหร่ียง    คะยาห์ ฉ่ิน 
คะฉ่ิน อาระกนัหรือยะไข่ และชนเผา่อีกมากมาย ชาวพม่าส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในบริเวณท่ีราบภาคกลาง และ
บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น ้ าอิระวดี ในขณะท่ีชนกลุ่มนอ้ยอ่ืนๆ จะอาศยัอยู่ในพื้นท่ีป่าเขาบริเวณชายแดน 
กล่าวคือ มอญ กะเหร่ียง คะยาห์ และไทยใหญ่อาศยัอยูช่ายแดนดา้นตะวนัออกติดต่อกบัประเทศไทย คะฉ่ิน
อาศยัอยูด่า้นเหนือติดต่อกบัจีนและอินเดีย ฉ่ินและอาระกนัอยูท่างดา้นท่ีติดต่อกบัประเทศอินเดียและบงัคลา
เทศ(ดินแดนท่ีติดต่อประเทศไทยไดแ้ก่รัฐมอญ รัฐกะเหร่ียง รัฐคะยาห์ และรัฐฉาน) 

   การท่ีสหภาพพม่ามีประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่ และวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนั ชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่มจึงมีความรู้สึกว่าดินแดนท่ีเป็นถ่ินฐานท่ีอยู่ของพวกตนเป็นดินแดนท่ี
อิสระ ทั้งชนกลุ่มน้อยเช้ือชาติต่างๆ ไดอ้พยพโยกยา้ยเขา้มาตั้งถ่ินฐานในดินแดนท่ีเรียกว่าสหภาพพม่าน้ี
ก่อนชนชาติพม่า เร่ิมจากชนชาติมอญซ่ึงอพยพเขา้มาอยูต่ ั้งแต่ประมาณ 200-300 ปีก่อนคริสตกาล กะเหร่ียง
เป็นอีกชนชาติหน่ึงท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในสหภาพพม่าตั้งแต่ในราวศตวรรษท่ี 7 พยูซ่ึงอพยพเข้ามาเม่ือ
ประมาณศตวรรษท่ี 8 แต่ก็ถูกโจมตีแตกพ่ายไปโดยกองทพัของอาณาจกัรน่านเจ้า และชนชาติพยูก็สูญ
หายไปจากประวติัศาสตร์ของพม่า จนกระทัง่ประมาณศตวรรษท่ี 9 ชนชาติพม่าไดอ้พยพเขา้มาตั้งหลกัแหล่ง
บริเวณท่ีเรียกว่าพม่าตอนบน(Upper Burma) พูดภาษาพม่า ซ่ึงจดัอยูใ่นภาษาธิเบต-พม่า ส่วนชนกลุ่มน้อย
อ่ืนๆ ท่ีพูดภาษาต่างๆกัน แต่ยงัอยู่ในตระกูลภาษาธิเบต-พม่า เช่น ฉ่ิน คะฉ่ิน ยะไข่ ต่างอพยพเขา้มาใน
ดินแดนพม่าหลงัจากชนชาติพม่า  

   การท่ีพม่าประกอบดว้ยคนหลากหลายเช้ือชาติท าให้มีการเรียกร้องอิสระ ตอ้งการปกครองตนเอง
จนมีการขดัแยง้ระหว่างกลุ่มชนต่างๆ กบัรัฐบาลเร่ือยมา เม่ือองักฤษปกครองพม่าทั้งประเทศในพ.ศ.2428 
สมยัพระเจา้สีปอ จนกระทัง่ถึง พ.ศ.2491 หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองยุติลงใน พ.ศ. 2488 องักฤษใช้
หลกัการแบ่งแยกและปกครอง(Divided and Rule) เม่ือไดป้กครองพม่า องักฤษไดแ้บ่งการปกครองพม่าเป็น 
2 ส่วน ส่วนแรก คือพม่าแท ้(Proper Burma) มีอาณาเขตบริเวณตอนกลางของประเทศให้เป็นส่วนหน่ึงของ
อินเดีย อยูภ่ายใตก้ารปกครองของขา้หลวงใหญ่องักฤษท่ีเดลลี อีกส่วนหน่ึงคือ “พวกชาวเขา” และพวก “ชน
กลุ่มนอ้ย” ท่ีอยูบ่ริเวณชายขอบโดยรอบสหภาพพม่า(Frontier Area) องักฤษจดัให้แบ่งออกเป็นรัฐตามเช้ือ
ชาติ ไดแ้ก่ รัฐฉาน รัฐกะเหร่ียง รัฐคะฉ่ิน รัฐฉ่ิน รัฐอาระกนัให้ข้ึนตรงกบักระทรวงอาณานิคมขององักฤษท่ี
ลอนดอน การปกครองลกัษณะน้ีนอกจากจะไม่ช่วยให้คนพม่าและชนกลุ่มต่างๆ รู้สึกผูกพนัเป็นพลเมือง
ของประเทศเดียวกนัแลว้ ยงัสร้างปัญหาการขดัแยง้ทางเช้ือชาติเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

   หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง นายพลอองซานและสมคัรพรรคพวกไดร้วมก าลงักนัจดัตั้งกองทพักู้
ชาติพม่าเพื่อขบัไล่องักฤษ จนกระทัง่องักฤษยินยอมให้เอกราชกบัพม่าใน พ.ศ.2490 โดยมีเง่ือนไขว่าพม่า
จะตอ้งมีรัฐธรรมนูญใชก่้อน อองซานซ่ึงเป็นผูน้ าการเรียกร้องเอกราชไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้งชัว่คราว
เพื่อร่างรัฐธรรมนูญ จึงไดร้้องขอการสนบัสนุนจากผูน้ าชนกลุ่มนอ้ยและไดล้งนามในสนธิสัญญาปางโหลง
กบัผูน้ าชนกลุ่มนอ้ย 
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   ในเดือนเมษายน พ.ศ.2490 พรรคสันนิบาตเสรีชน ต่อตา้นฟาสซิสต์ของนายพลอองซาน ไดรั้บ
เลือกตั้ง 190 ท่ีนัง่จากจ านวนเตม็ 220 ท่ีนัง่ สภามีมติใหพ้ม่ามีการปกครองแบบสาธารณะรัฐมีประธานาธิบดี
เป็นประมุข เรียกช่ือประเทศวา่ “สหภาพพม่า” สภามีการประชุมร่างรัฐธรรมนูญก าหนดมาตรการ ให้รัฐชน
กลุ่มนอ้ยมีอ านาจอิสระ และแยกตวัเองไดภ้ายหลงัระยะเวลา 10 ปี คงเป็นเพราะการให้สิทธิแก่ชนกลุ่มนอ้ย
ท่ีจะแยกเป็นอิสระน้ีเองท่ีท าให้เกิดความไม่พอใจกบัคนพม่าบางกลุ่ม ดงันั้นยงัไม่ทนัท่ีการร่างรัฐธรรมนูญ
จะส าเร็จ ก็ไดเ้กิดเหตุร้ายแรงในวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 คนร้ายกลุ่มหน่ึง บุกเขา้สังหารนายพลออง
ซานพร้อมทั้งคณะอีก 6 คน ถึงแก่ชีวิตในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีนบัแต่วนันั้นมาแผ่นดินพม่าท่ีเต็มไป
ดว้ยความขดัแยง้ระหวา่งชนชาติอยูแ่ลว้ ก็ยิง่มีปัญหามากข้ึนจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 
พม่าได้รับเอกราชเต็มรูปแบบในพ.ศ. 2491 โดยมีนายกรัฐมนตรีอูนุเป็นผูน้ าภายใตก้ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐบาลประสบปัญหาการต่อตา้นทั้งจากพรรคคอมมิวนิสตแ์ละจากชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ ท่ีส้ิน
หวงัในการเป็นอิสระจากรัฐบาลพม่าตั้งแต่เม่ือนายพลอองซานเสียชีวิตไป จนกระทัง่พ.ศ. 2505 นายพล เน
วินไดป้ฏิวติัยึดอ านาจและด าเนินการปกครองประเทศแบบ “สังคมนิยมแบบพม่า” ปิดประเทศโดดเด่ียว
ตนเอง และด าเนินการกวาดล้างชนกลุ่มน้อยต่างๆ อย่างต่อเน่ืองมาตลอด ขณะท่ีชนกลุ่มน้อยก็พยายาม
แยกตวัเป็นอิสระรวมทั้งกลุ่มชาวมอญ 

   “ในช่วงอาณานิคมจนถึงสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บทบาททางการเมืองของชาวมอญไม่โดดเด่น
เท่าบทบาทของชาวพม่าและชนกลุ่มนอ้ยอ่ืน เช่น  กะเหร่ียงหรือคะฉ่ิน” เม่ือมีการแทรกแซงจากญ่ีปุ่น ชาว
มอญจึงเร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการกอบกู้อิสรภาพจากองักฤษ และเม่ือพม่าได้รับเอกราชจาก
องักฤษใน พ.ศ. 2491 การพยายามแยกตวัเป็นอิสระของชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ รวมทั้งชาวมอญ ในพม่าก็มีมาก
ข้ึนเป็นอนัดบั อีกทั้งในส่วนของชาวมอญ การเคล่ือนไหวเร่ิมตน้จากกลุ่มนกัการเมืองชาวมอญท่ีร่วมกนัตั้ง
องคก์รสมาคมของชาวมอญ (United Mon Associatoin -UMA) แต่ยงัคงสังกดัอยูก่บัพรรคการเมืองใหญ่ของ
พม่าช่ือ “สันนิบาตเสรีชนต่อตา้นฟาสซิสต”์ (Anti ‟ Fascist Peoples Freedom League-AFPFL) และได้
พยายามเรียกร้องสิทธิทางการเมืองในสภา และประทว้งการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2490 ทั้งน้ีเพราะชาวมอญไม่มี
ผูแ้ทนในสภาเหมือนชนกลุ่มอ่ืนๆ แต่ก็ไม่ไดรั้บความสนใจจากพรรคการเมืองพม่า ชาวซ่ึงแต่เดิมได้ใช้
วิถีทางการเมืองเพื่อสิทธิของตน จึงหันกลับไปให้ความร่วมมือกับกลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหร่ียงเพื่อ
ด าเนินการจดัตั้งรัฐมอญและรัฐกะเหร่ียง จากการด าเนินการร่วมมือกนัเรียกร้องสิทธิดงักล่าว รัฐบาลพม่าจึง
ประกาศให้ทั้งสองกลุ่มเป็นองค์การท่ีผิดกฎหมายและนบัเป็นจุดเร่ิมของสงครามการปราบปรามชนกลุ่ม
นอ้ย 

   ความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการแยกตวัเพื่อปกครองตนเองของชาวมอญ เร่ิมข้ึนท่ีเมือง เมาะละแหม่ง 
กล่าวคือ ชาวมอญไดร้วมกนัก่อตั้งสมาคมชาวมอญเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 และไดต้ั้งพรรคการเมืองมี
ช่ือวา่ พรรคสันนิบาตเพื่อเอกราชมอญ (Mon Freedom League MFL) ข้ึน บุคคลส าคญัของชาวมอญคนหน่ึง
ในขณะนั้นคือ อองโทน(Aung Tone) ไดร้วบรวมราษฏรทั้งชาวนาและชาวสวนยาง จดัหาอาวุธแลว้ก่อตั้ง
ขบวนการกูช้าติ มีช่ือวา่ MNDO (Mon National Defense Organization) ผูน้ าชาวมอญอีกคนหน่ึงคือนายสเว 
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จิน(Nai Swe Kyin) ซ่ึงไดก่้อตั้งสมาคมชาวมอญ ก็ไดต้ั้งพรรคสหแนวร่วมมอญ (Mon United Front-MUF) 
ในพ.ศ. 2490 (ค.ศ.1947) ท่ีเมืองเมาละแหม่ง และไดอ้อกหนงัสือพิมพช่ื์อ “ตะนาวศรี” (The Tanasserim) 
เม่ือพม่าประกาศให้กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวทางการเมืองเป็นกลุ่มนอกกฎหมายรัฐบาลพม่าไดส่้งกองก าลงัเขา้
ปราบปรามการเคล่ือนไหวดงักล่าว เผาบา้นเรือนราษฎรวดัวาอาราม รวมทั้งเขา้ท าลายพืชผลไดรั้บความ
เสียหายเช่น ท่ีต าบลเกริกปอย อ าเภอพะงะ ท่ีบา้นเมาะกะเนียง อ าเภอมุเติง นอกจากน้ียงัลอบสังหารผูน้ า
มอญ เช่น นายซานซู เลขาธิการพรรคเอ็ม เอฟ แอล(MFL) ถูกลอบสังหารท่ีเมืองเมาะละแหม่ง เม่ือเดือน
ธนัวาคม ปี ค.ศ. 1948 ราวตน้ปี พ.ศ. 2492(ค.ศ.1949) นายสเว จิน(Nai Swe Kyin) ถูกทางการพม่าจบักุม 
พร้อมกบัผูน้ าชาวกะเหร่ียง 4 คน ถูกกกับริเวณให้อยูแ่ต่ในเมืองยา่งกุง้ 1 ปี และไดห้ลบหนีเขา้ป่าเม่ือเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2495(ค.ศ.1952) แลว้รวบรวมชาวมอญซ่ึงอพยพหลบภยัมาอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า 
จดัตั้งกองก าลงัติดอาวุธข้ึน ปฏิบติัการรบแบบกองโจร มีฐานท่ีมัน่ใกลก้บัด่านพระเจดียส์ามองค ์เขตอ าเภอ
สังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ทั้งน้ีมีราษฎรมอญท่ีหลบหนีสงครามกลางเมือง หลบหนีการปราบปรามและ
หลบหนีการเกณฑแ์รงงานอพยพเขา้มาสมทบเพิ่มข้ึนเป็นระยะๆ 

   นายสเว จิน จดัตั้งพรรคมอญใหม่ (The New Mon State Ptaty -NMSP) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2501 (ค.ศ.1958) เพื่อเป็นองค์กรหลกัในการต่อสู้เรียกร้องเอกราช ทั้งดา้นการเมือง การทหาร และยงั
ท าหนา้ท่ีคุม้ครองความปลอดภยัแก่ราษฎรท่ีหลบภยัมาตั้งถ่ินฐานตามบริเวณชายแดนไทย-พม่า ซ่ึงมีจ านวน
ไม่ต ่ากวา่ 30,000 คน 

   กลุ่มพรรคมอญใหม่ (NMSP) เคล่ือนไหวดูแลอยูใ่นบริเวณรัฐมอญ ซ่ึงอยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้
ของพม่า และประชากรส่วนใหญ่ก็มีเช้ือสายมอญ บริเวณน้ีตรงกบัเขตจงัหวดักาญจนบุรี ราชบุรี ลงไปจนถึง
ประจวบคีรีขนัธ์ของไทย จุดท่ีเป็นศูนยก์ลางของชาวมอญคือบริเวณเขตด่านเจดียส์ามองค ์อ าเภอสังขละบุรี 
จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงเป็นจุดท่ีตั้งค่ายกองทหารมอญจนกระทัง่ถูกรัฐบาลทหารพม่าตีแตกใน พ.ศ.2533(ค.ศ.
1990) 

   ผลการจบักุมและปราบปรามชาวมอญ ท าให้ราษฎรมอญเกิดความหวาดกลวัภยั จึงเป็นสาเหตุ
ส าคญัผลกัดนัให้เกิดการอพยพจากถ่ินฐานเดิม สู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า ตามช่องทางต่างๆเช่น ด่านพระ
เจดียส์ามองค ์ช่องปะไรโหนก ช่องมรค่า เป็นตน้ ซ่ึงพื้นทีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตกาญจนบุรี 

 
การตั้งถ่ินฐานของชาวมอญในประเทศไทย 
    เม่ือชาวมอญอพยพเขา้สู่ประเทศไทยนบัตั้งแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา พระมหากษตัริยไ์ทยจะโปรด
เกลา้ฯ พระราชทานท่ีดินใหต้ั้งบา้นเรือนและท่ีท ากินพระราชทานขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นทั้งยงัโปรดเกลา้
ฯใหมี้หวัหนา้ดูแลวา่กล่าวเป็นคนเช้ือสายมอญดว้ยกนั 
    บริเวณท่ีจดัใหเ้ป็นท่ีอยูข่องมอญส่วนใหญ่จะอยูริ่มน ้ าโดยเฉพาะอยา่งยิ่งแม่น ้ าทางตอนเหนือของ
กรุงเทพฯ และตามล าน ้ าแม่กลอง เช่น มอญท่ีอพยพเขา้มาในสมยักรุงศรีอยุธยานั้นส่วนหน่ึงตั้งถ่ินฐานอยู่
ตามแม่น ้าแม่กลอง อ าเภอบา้นโป่ง อ าเภอโพธาราม ในจงัหวดัราชบุรี และอีกส่วนหน่ึงเขา้มาตั้งบา้นเรือนอยู่
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แถบชานพระนคร และบริเวณท่ีติดต่อกบัจงัหวดันนทบุรี ต่อมาสมยักรุงธนบุรีไดโ้ปรดเกลา้ฯให้มอญเขา้มา
ในคร้ังนั้นไปอยูท่ี่ปากเกร็ด แขวงเมืองนนทบุรี และท่ีสามโคก แขวงเมืองปทุมธานี ในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ได้มีการสร้างป้อมปากลดั แล้วก าหนดให้เป็นเมืองใหม่ช่ือว่า “เมืองนครเข่ือน
ขนัธ์” โดยรวมเอาเน้ือท่ีบางส่วนของแขวงเมืองสมุทรปราการและแขวงเมืองกรุงเทพมหานครเขา้ดว้ยกนั 
และไดโ้ปรดเกลา้ฯใหย้า้ยครัวมอญจากเมืองปทุมธานี ซ่ึงเป็นพวกพระยาเจ่งส่วนหน่ึงไปไวท่ี้เมืองนครเข่ือน
ขนัธ์ และโปรดเกลา้ฯตั้งสมิงทอมา บุตรพระยามหาโยธาข้ึนเป็นพระยาราม ให้เป็นพระยานครเข่ือนขนัธ์
รามญัราชชาติ เสนาบดีศรีสิทธิสงครามผูรั้กษาเมือง (สุจริตลกัษณ์ ดีผดุงและคนอ่ืนๆ 2545:27) 
    ส่วนมอญท่ีเขา้มาภายหลงัโปรดเกลา้ ใหไ้ปอยูเ่มืองนครเข่ือนขนัธ์บา้ง ปทุมธานีบา้ง นนทบุรีบา้ง 
ดงัพบบริเวณท่ีมีชาวมอญอยู่เป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ ปากเกร็ด นนทบุรี สามโคกปทุมธานี และปากลดัหรือ
นครเข่ือนขนัธ์ ซ่ึงปัจจุบนัรู้จกักนัในนามอ าเภอพระประแดง ข้ึนกบัจงัหวดัสมุทรปราการ 
    จากปากลดั(พระประแดง) ชาวมอญไดอ้พยพโยกยา้ยไปตามล าน ้ าถึงแม่น ้ าแม่กลองแถบ อ าเภอ
บา้นโป่ง อ าเภอโพธาราม ในจงัหวดัราชบุรี นอกจากน้ีปรากฏวา่ยงัมีมอญท่ีจงัหวดัล าพูน เชียงใหม่ และยงั
พบชาวมอญท่ีอยู่กนัหนาแน่นอีกหลายๆจงัหวดั เช่น ล าน ้ ามหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงชาวมอญท่ีมาอยู่
นั้นเร่ิมต้นด้วยการเป็นขุดคลอง หรือท่ีจงัหวดัลพบุรีและอุทยัธานี เป็นเส้นทางผ่านของการอพยพเขา้สู่
ประเทศไทยจากสหภาพพม่า นอกจากน้ียงัพบกระจดักระจายในจงัหวดัต่างๆ เช่น เพชรบุรี นครปฐม 
ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี อยธุยา นครราชสีมา นครสววค ์และปราจีนบุรี 

   นอกจากนั้นพื้นท่ีบริเวณกรุงเทพมหานครยงัมีอาศยัอยู ่บริเวณฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา 
นบัตั้งแต่ปากคลองล าพูมาจนถึงปากคลองตลาด และบริเวณฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา ตั้งแต่เขตวดั
ละมุดเร่ือยมาจนถึงคลองมอญ เขา้ไปจนถึงบริเวณวดัประดิษฐาราม(วดัมอญ)วดัราชคฤห์และวดัอินทาราม 
ส่วนกลุ่มชาวมอญท่ีอพยพออกมารุ่นหลงั มีสาเหตุมาจากสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะนโยบายของ
พม่าท่ีมีการปราบปรามชนกลุ่มนอ้ยอยา่งรุ่นแรง ในช่วงฤดูแลง้ ท าให้ชนกลุ่มนอ้ยตามชายแดนหลบหนีเขา้
มาในประเทศไทย เม่ือถึงฤดูฝนไม่มีการปราบปรามราษฎรเหล่าน้ีก็จะเดินทางกลบัเขา้ไปอยูอ่าศยัในหมู่บา้น
เดิมของตน แต่ใน พ.ศ.2527 ตั้งแต่พม่ามีการวางก าลงัประจ าไวใ้นพื้นท่ีหลงัจากยึดได้ โดยท่ีถอนก าลงั
กลบัไปในช่วงฤดูฝนอยา่งเคยปฏิบติั ท าให้ชนกลุ่มนอ้ยท่ีหลบหนีมาพกัพิงในเขตไทยเดินทางกลบัหมู่บา้น
เดิมของตนไม่ได้ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ท่ีหลบหนีเขา้มายงัประเทศไทยนอกจากชาวมอญแล้วยงัมี ชาว
กะเหร่ียงและชาวคะยาห์ โดยเขา้มาอยู่ในบริเวณอ าเภอพบพระ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่า
สองยาง จงัหวดัตาก อ าเภอสบเมย อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอขุนยวม อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และ
อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงชาวมอญ หมู่บา้นมอญ เป็นชาวมอญท่ีอพยพมารุ่นน้ี 

   ชาวมอญท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในเมืองไทยทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นผูท่ี้เขา้มาในสมยักรุงศรีอยุธยาท่ีเรียก
กนัวา่ “มอญเก่า” หรือผูท่ี้อพยพเขา้มาในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ท่ีเรียกกนัวา่ “มอญใหม่” หรือกลุ่ม
ชาวมอญท่ีอพยพเขา้มาภายหลงัพม่าไดรั้บเอกราชจากองักฤษ ยงัคงรักษาภาษาวฒันธรรมและความเป็นอยู่
แบบมอญเอาไว ้แมว้า่บางส่วนอาจจะกลมกลืนไปกบัคนไทย 
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   ชุมชนมอญ บา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เป็นหมู่บา้นเก่าแก่
มากวา่ 100 ปี ซ่ึงมีหลกัฐานปรากฏ ตั้งแต่ สมยั พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ตั้งแต่
คร้ังเป็น อ าเภอวงักะ ก่ิงอ าเภอวงักะ แลว้กลบัมาเป็นอ าเภอวงักะ จนปัจจุบนัเป็นอ าเภอสังขละบุรี และบา้น
วงักะเป็นหมู่หน่ึง ของอ าเภอสังขละบุรี ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ี ท่ีมีการอพยพเขา้มาของกลุ่มชาติพนัธ์ต่างๆ ซ่ึงมี
กลุ่มชาติมอญไดอ้พยพเขา้มาดว้ย กลุ่มแรกไดเ้ขา้เม่ือ ปี พ.ศ.2492 กลุ่มท่ี 2 ในปีพ.ศ. 2493 และกลุ่มท่ี 3 เดิม
ทางเขา้มา ถึง 40 ครอบครัว ในปี พ.ศ.2494 รวมเป็น 60 ครอบครัวโดยใช้เส้นทางด่านเจดียส์ามองค์ และ 
เส้นทางแม่น ้าบีคล่ี ซ่ึงอพยพมาจาก เมาะกะเนียง เจา้คะเล และ เมาะละแหม่ง ซ่ึงมีนายเจริญ ปลดัอ าเภอ เป็น
ผูดู้แล และ ผลบุญของหลวงพ่ออุตตะมะ(พระราชอุดมมงคล) ท่ีท าให้ชาวมอญมีแหล่งพกัพิง ท ามาหากิน 
จนถึงปัจจุบนั 

1.1.2 ลกัษณะทางภูมิประเทศของอ าเภอสังขละบุรี 

     อ าเภอสังขละบุรี มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ข้ึนอยู่กบัเมืองกาญจนบุรี เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีตั้ ง
ติดต่อกบัเขตแดนพม่า ในสมยัโบราณพม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทพั ผ่านเมืองสังขละบุรี โดยผ่านเขา้มาทาง
ด่านเจดียส์ามองค์ เพื่อเขา้มรุกรานไทยตั้งแต่สมยัสมเด็จพระจกัรดิพรรดิจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  
เพราะเส้นทางเดินทพั ในสมยัประวติัศาสตร์ ค าวา่สังขละบุรียงัไม่ปรากฏช่ือ มีแต่การเดินทพัผา่นเจดียส์าม
องคเ์ท่านั้น พม่าใชเ้ส้นทางน้ีตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้  
    ปัจจุบนั อ าเภอสังขละบุรี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดักาญจนบุรี ไดย้า้ยท่ีวา่การ
อ าเภอเดิม สถานท่ีราชการต่างๆ และราษฎรอพยพมาอยู่ในพื้นท่ีแห่งใหม่ซ่ึงห่างจากท่ีเดิมประมาณ 30 
กิโลเมตร เน่ืองจากถูกผลกระทบจากการสร้างเข่ือนเขาแหลม เม่ือ พ.ศ. 2527 สภาพพื้นท่ีเป็นป่าเขา 
ประมาณ ร้อยละ 75 เป็นท่ีราบ ร้อยละ 15 เป็นบริเวณอ่างเก็บน ้ า ร้อยละ 10 มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 3,350 
ตารางกิโลเมตร เป็นท่ีอยู่อาศยั 515 ตารางกิโลเมตร มีล าน ้ าส าคญั 3 สาย คือ ล าน ้ าซองกาเลีย ล าน ้ าบีคล่ี      
ล าน ้ ารันตี ไหลมาบรรจบท่ีสามประสบเป็นแม่น ้ าแควน้อยไหลผ่านอ าเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค 
เมืองกาญจนบุรีท่ีต าบลปากแพรก บรรจบแม่น ้าแควใหญ่ เป็นแม่น ้าแม่กลอง 
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อาณาเขต 

ทิศเหนือ จรดอ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก และรัฐมอญ รัฐกะเหร่ียง สหภาพพม่า 

ทิศใต ้  จรดอ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี 

ทิศตะวนัออก จรดอ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี และ อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก 

ทิศตะวนัตก จรดเขตตะนาวศรี สหภาพพม่า 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 แผนท่ีพื้นท่ีอ าเภอ จงัหวดักาญจนบุรี 

ท่ีมา:  อ าเภอสังขละบุรี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87


41 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2 แผนท่ีอ าเภอสังขละบุรี 

    ท่ีมา: อ าเภอสังขละบุรี 
 

1.1.3 การปกครองของอ าเภอสังขละบุรี 

      อ าเภอสังขละบุรีแบ่งการปกครอง 3 ต าบล 20 หมู่บา้น กล่าวคือ ต าบลหนองลู มี 10 หมู่บา้น มี
พื้นท่ีประมาณ 1,168 ตารางกิโลเมตร  ต าบลปรังเผล มี 4 หมู่บา้นมีพื้นท่ีประมาณ 712 ตารางกิโลเมตร และ
ต าบลไล่โว ่มี 6 หมู่บา้น มีพื้นท่ีประมาณ 1,470  ตารางกิโลเมตร การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอสังขละบุรี
ประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 แห่ง ไดแ้ก่   

- เทศบาลต าบลวงักะ ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลหนองลู 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองลู ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองลู (นอกเขตเทศบาลต าบลวงัก 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลปรังเผล ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลปรังเผลทั้งต าบล 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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- องคก์ารบริหารส่วนต าบลไล่โว ่ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลไล่โวท่ั้งต าบล 

   ส่วนของพื้นท่ีต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี ประกอบดว้ย 10 หมู่บา้นดงัน้ี 
  หมู่ท่ี 1 บา้นนิเถะ 
  หมู่ท่ี 2 บา้นวงักะ 

หมู่ท่ี 3 บา้นไหล่น ้า 
หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยกบ 
หมู่ท่ี 5 บา้นเวยีคะด้ี 
หมู่ท่ี 6 บา้นหว้ยมาลยั 
หมู่ท่ี 7 บา้นใหม่พฒันา 
หมู่ท่ี 8 บา้นซองกาเรีย 
หมู่ท่ี 9 บา้นพระเจดียส์ามองค ์
หมู่ท่ี 10 บา้นปะไรโหนก 

     ประชากรในอ าเภอสังขละบุรี 
  ครัวเรือนรวมทั้งส้ิน  4,882  ครัวเรือน 
  ประชากรชาย  7,348 คน 
  ประชากรหญิง  6,962 คน 
  รวมทั้งส้ิน  14,310 คน 
     นอกจากน้ียงัมีประชากร ผูพ้ลดัถ่ิน สัญชาติพม่า ผูห้ลบหนีเขา้เมือง และบุคคลพื้นท่ีราบสูง คือ 
  ผูพ้ลดัถ่ิน  5,594 คน (บตัรสีชมพ)ู 
  ผูห้ลบหนีเขา้เมือง 10,737 คน (บตัรสีส้ม) 
  บุคคลพื้นท่ีราบสูง 8,557 คน (บตัรสีฟ้า) 
  รวมทั้งส้ิน  24,888  คน 
    หากพิจารณาถึงลักษณะสถานภาพบุคคลของชนชาวมอญพลัดถ่ิน อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดั
กาญจนบุรีจากทะเบียนประวติัและบตัรชนกลุ่มน้อยโดยซ่ึงระบุจ าแนกตาม ระยะเวลาท่ีเขา้มาอาศยัและ
สภาพพื้นท่ี พบวา่สามารถแบ่งชนชาวมอญพลดัถ่ิน อ าเภอสังขละบุรี ไดอ้อกเป็น 4 กลุ่มคือ 

   1. บุคคลบนพื้นท่ีสูง คือกลุ่มบุคลท่ีถือบตัรประจ าตวับุคคลบนพื้นท่ีสูง(บตัรสีฟ้า)ตามแบบ ของ
กรมการปกครอง กลุ่มบุคคลบนพื้นท่ีสูงน้ีมีทั้งท่ีอพยพมาจากพม่าและเป็นชาวเขาดั้งเดิม ส่วนใหญ่เป็นชาว
กะเหร่ียงอยูใ่นพื้นท่ีป่าเขา 

   2. ผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่า คือกลุ่มบุคคลท่ีถือบตัรประจ าตวัผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่า(บตัรสีชมพู)ตาม
แบบของกรมการ ปกครอง เป็นคนสัญชาติพม่าท่ีหนีภยัการสู้รบเขา้มาอยู่ในอ าเภอสังขละบุรีก่อน พ.ศ. 
2519 ซ่ึงไดมี้การจดัท าทะเบียนประวติัพร้อมทั้งออกบตัรประจ าตวัให้ไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2539 จ านวนประมาณ 
5594 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวมอญท่ีบา้นวงักะ หมู่ท่ี 2 เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงออกเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 
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2535 ให้ถือว่า “ผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่า” หมายถึง บุคคลหลายเช้ือชาติท่ีอยู่ในสหภาพพม่า เช่น มอญ 
กะเหร่ียง ไทยใหญ่ ละวา้ พม่า ลาว ฯลฯ ท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยก่อนวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2519 และ
อนุญาตใหอ้ยูไ่ดช้ัว่คราว 

   3. ผูห้ลบหนีเขา้เมืองสัญชาติพม่า หมายถึง บุคคลเช้ือชาติต่าง ๆ จากสหภาพพม่า เช่น มอญ 
กะเหร่ียงไทยใหญ่ ละวา้ พม่า ลาว ฯลฯ ท่ีหลบหนีเขา้มาในประเทศไทยหลงัจากวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2519 
ทั้งน้ีตามมติคณะรัฐมนตรีออกเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 ไดมี้การจดัท าทะเบียนประวติัคร้ังแรกและออก
บตัรประจ าตวัผูห้ลบหนีเขา้เมือง สัญชาติพม่าตามแบบของกรมการปกครองให้ไวเ้ม่ือปี พ.ศ.2536-2537 
โดยแบ่งบตัรออกเป็น 2 สี คือ 
„ บตัรสีส้ม ซ่ึงออกให้กบัผูห้ลบหนีเขา้เมืองสัญชาติพม่าท่ีเขา้เมืองมาแลว้มีท่ีอยู ่เป็นของตนเอง โดยอาศยั
กระจายอยูท่ ัว่ทั้งอ าเภอ ซ่ึงจ านวนร้อยละ 70 เป็นชาวมอญ ส่วนท่ีเหลือเป็นคนเช้ือสายพม่า 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 ตวัอยา่ง บตัรประจ าตวัผูห้ลบหนีเขา้เมืองจากพม่า บตัรสีส้ม  
ท่ีมา: กรมการปกครอง 

 
„ บัตรสีม่วง ซ่ึงออกให้กับผูท่ี้หลบหนีเข้าเมืองมาเพื่อท างานอยู่อาศัยกับนายจ้างอย่าง ไรก็ตามมติ
คณะรัฐมนตรีออกเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2535 ผอ่นผนัให้บุคคลดงักล่าวอาศยัอยู่ไดช้ัว่คราว และเร่ิม
ทดลองให้ท างานไดโ้ดยด าเนินการขอประกนัตวักบักองตรวจคนเขา้เมือง และขอใบอนุญาตการท างานต่อ
กรมการจดัหางาน โดยมีเขตผอ่นผนัใน 4 จงัหวดัคือ เชียงราย ตาก กาญจนบุรี และระนอง 
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ภาพประกอบ 4 ตวัอยา่ง บตัรประจ าตวัผูห้ลบหนีเขา้เมืองจากพม่า บตัรสีม่วง 
   ท่ีมา: กรมการปกครอง 
   4. บุคคลชุมชนบนพื้นท่ีสูง คือกลุ่มบุคคลท่ีถือบตัรประจ าตวับุคคลชุมชนบนพื้นท่ีสูง(บตัรสีเขียว

ขอบ แดง)ตามแบบของกรมการปกครอง ซ่ึงไดแ้ก่ ชาวเขาเผา่กะเหร่ียงและชนกลุ่มนอ้ยอ่ืน ๆ อยา่งไรก็ตาม
แมว้่าบุคคลทั้ง ส่ีประเภทน้ีจะมีสถานะเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตให้อาศยัอยู่ในประเทศไทย กล่าวคือ ไม่
อาจถูกส่งกลบัออกจากประเทศไทยในขณะท่ีค าสั่งผอ่นผนัยงัไม่ส้ินสุด แต่การใชสิ้ทธิในความเป็นบุคคลใน
ประเทศไทยย่อมถูกจ ากดั อาทิ สิทธิและเสรีภาพในการเคล่ือนไหวย่อมถูกจ ากดั ทั้งน้ีโดยการก าหนดเขต
หมู่บา้นท่ีระบุไวใ้นบตัรประจ าตวัหรือในทะเบียน ประวติัว่าให้อยู่เฉพาะในเขตควบคุมและจะออกนอก
พื้นท่ีไม่ได ้นอกจากน้ีทางราชการยงัมีนโยบายผลกัดนับุคคลทั้ง 4 กลุ่มน้ีกลบัให้ไดม้ากท่ีสุด โดยเหตุผล
เน่ืองจากปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม ้บุกรุกถางป่าเพื่อท าไร่ และปัญหาแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้
เมือง 

   ในกรณีของชาวมอญบา้นวงักะนั้น ส่วนใหญ่ถูกก าหนดสถานะภาพวา่เป็น ผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่า 
และบางส่วนเป็น ผูห้ลบหนีเขา้เมืองสัญชาติพม่า อย่างไรก็ชาวบา้นบางส่วนไดรั้บสัญชาติไทยเน่ืองจาก
แต่งงานกบัคนไทยแลว้มีผล ให้ลูกไดส้ัญชาติโดยอตัโนมติัแต่พ่อเม่ยงัคงสัญชาติเดิม บางส่วนไดส้ัญชาติ
ไทยเพราะท าความดีความชอบเน่ืองจากการเป็นทหารพรานรับใช้ กองทพัอยู่หลายปี อย่างไรก็ตามในปี 
2547 ทางหมู่บา้นวงักะยื่นรายช่ือชาวมอญผูถื้อบตัรผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่า(บตัรสี ชมพู)จ  านวน 2119 คน 
เพื่อขอสถานะคนต่างด้าวท่ีเขา้เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย(บตัรต่างด้าว)และขอ สัญชาติไทย อีกทั้งยื่น
รายช่ือชาวมอญผูถื้อบตัรผูห้ลบหนีเขา้เมืองสัญชาติพม่า(บตัรสี ส้ม)จ านวน 1111 คนเพื่อขอสถานะต่างดา้ว
ท่ีเขา้เมืองโดยชอบดว้ยกฎหมาย(บตัรต่างดา้ว)และขอ สัญชาติไทย 



45 
 

 

 
    1.2 วถีิชีวติความเป็นอยู ่และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประเพณี 

1.2.1 ศาสนา 

       มอญ เป็นชาติท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เช่น การเล่าเรียนพระปริยติัธรรมก็เรียน
คมัภีร์วนิยัเป็นหลกั พระภิกษุถือวินยัเป็นส าคญั ชาวมอญมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนามากซ่ึงไทยรับ
พระพุทธศาสนาลทัธิเถรวาทมาจากอินเดียโดยผ่านทางมอญ  รวมทั้งวฒันธรรมประเพณีท่ีส่งผ่านกนัทั้ง
โดยตรงและโดยออ้ม เช่น การคา้ขาย และการสมรสระหวา่งกนั เป็นตน้ โดยเฉพาะดา้นศาสนา มีพิธีกรรม
ในวถีิชีวติท่ีเก่ียวขอ้งและผกูพนัธ์อยูก่บัพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนทั้งสองชนชาติจึงมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกนั จึงเป็นเหตุผลประการหน่ึงท่ีท าให้ชาวมอญท่ีอพยพเขา้มาอยูเ่มืองไทย ไดรั้บการยอมรับให้มี
การผสมกลมกลืนทางชาติพนัธ์ุ มีการสมรสระหวา่งกนั ทั้งในหมู่ราษฎรทัว่ไปและกบัพระบรมวงศานุวงศ ์

พระสงฆ์มอญเขา้มาพร้อมกบัการอพยพของชาวมอญ ดว้ยนโยบายการปกครองของพม่า ท่ีกดข่ีข่มเหง ฆ่า
ฟันผูท่ี้ขดัขืน ไม่เวน้แมพ้ระภิกษุสงฆ ์ทั้งท่ีพม่าเองก็ยอมรับนบัถือพุทธศาสนา การเขา้มาของพระสงฆม์อญ
ท าใหเ้กิดศาสนาพุทธรามญันิกายข้ึนในประเทศไทย 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 โบสถ ์วดัวงักว์เิวการาม 

    ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
 

    ความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวมอญ บ้านวงักะ ได้ยึดถือ ปลูกฝังสืบทอดต่อมาสู่
ลูกหลาน รวมไปถึงการร่วมจดักิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ในบริเวณวดั กล่าวคือ เม่ือเดินเขา้สู่ปากทางเขา้วดั
หรือเขตบริเวณวดัหรือเขตบริเวณวดัก็จะถอดรองเทา้ เพราะมีความเช่ือวา่ การใส่รองเทา้เขา้วดัจะท าให้ตน
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และศาสนา เส่ือมลง และเป็นบาปติดตวัไป และจะไม่พูดเสียงดงัหยาบคายซ่ึงจะไม่เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 
เม่ือเขา้ไปในวดัจะไม่มีการน าส่ิงใดๆจากวดัติดตวักลบัไปทั้งส้ิน และเม่ือพระสงฆเ์ดินผา่นก็จะนัง่ลงยกมือ
ไหว ้เพื่อแสดงความเคารพนบัถือ นอกจากน้ียงัมีการส่งดอกไมใ้นช่วงเวลาเยน็ จะน าดอกไม ้โดยเฉพาะดอก
พดุท่ีจดัเตรียมไวไ้ปถวายพระท่ีวดั เพราะมีความเช่ือวา่พระสงฆจ์ะน าดอกไมน้ั้นไปบูชาพระพุทธเม่ือท าวตัร
สวดมนต์เย็น จะส่งผลบุญให้แก่ตนเองได้ และยงัมีการถือศีลภาวนาอย่างเคร่งครัดในวนัส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา พากนัไปท าบุญอยา่งเนืองแน่น  
 

 
 

ภาพประกอบ 6 หญิงชาวมอญ ปฏิบติัธรรม ถือศีลภาวนาอยา่งเคร่งครัด 

   ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 

   และทุกหลงัคาเรือนในตอนเยน็จะเปล่ียนดอกไมบู้ชาท่ีห้ิงพระทุกวนั เพื่อเป็นเคร่ืองสักการบูชา
ทุกๆวนั นอกจากน้ีชาวมอญยงันิยมถือปฏิบติั ตกับาตรกนัทุกเชา้ โดยจะใส่เพียงแค่ขา้วสวย เน่ืองจากชาว
มอญจะน ากบัขา้วไปถวายท่ีวดัและเอกลกัษณ์ของชาวมอญบา้นวงักะยงัมีส่งขา้ววดัท่ีเรียกกนัว่า “  เวรส่ง
ขา้ววดั ” ซ่ึงมีสัญลกัษณ์ท่ีแขวนบริเวณหนา้บา้นท่ีบ่งบอกวา่บา้นดงักล่าวตอ้งจดัท าอาหารไปถวายพระท่ีวดั
ซ่ึงแต่วนันั้นจะมี 10-15 ครัวเรือนโดยจะหมุนเวยีนไปทัว่หมู่บา้นกล่าวคือ “ป้ายไมส่้งขา้ววดั” 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 ป้ายไมส่้งขา้ววดั (ฮะตว้ะ อะรอน) 
   ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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     วดัวงักว์เิวการาม หรือ วดัหลวงพอ่อุตตะมะ เป็นวดัท่ีหลวงพอ่อุตตะมะ ร่วมกบัชาวบา้นอพยพ
ชาวกะเหร่ียงและชาวมอญ ไดร่้วมกนัสร้างข้ึน ในปี พ.ศ. 2496 ท่ีบา้นวงักะล่าง อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดั
กาญจนบุรี ใกลก้บัชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร 

   ในระยะแรกมีเพียงกุฏิและศาลา มีฐานะเป็นส านกัสงฆ ์แต่ชาวบา้นโดยทัว่ไปเรียกวา่ วดัหลวงพ่อ
อุตตะมะ ตั้งอยู่บนเนินสูงในบริเวณท่ีเรียกว่า สามประสบ ซ่ึงเป็นจุดท่ีแม่น ้ า 3 สาย คือแม่น ้ าซองกา
เลีย แม่น ้ าบีคล่ี แม่น ้ ารันตี ไหลมาบรรจบกนั ในปี พ.ศ. 2505 ไดรั้บอนุญาตจากกรมการศาสนาให้ใช้ช่ือ
วา่ วดัวงัก์วิเวการาม ซ่ึงตั้งตามช่ืออ าเภอเดิม คืออ าเภอวงักะ-สังขละบุรี ซ่ึงต่อมาถูกยุบเป็นก่ิงอ าเภอ ก่อนท่ี
จะยกฐานะเป็น อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรีในปี พ.ศ. 2508 

   วดัวงักว์เิวการาม ก่อสร้างดว้ยศิลปะแบบพม่า มีพระพุทธรูปหินอ่อน และ งาชา้งแมมมอธ มีเจดีย์
พุทธคยาจ าลอง สร้างจ าลองแบบจาก เจดียพ์ุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยเร่ิมก่อสร้าง พ.ศ. 2518 แลว้เสร็จ
เม่ือ พ.ศ. 2529สะพานมอญ เป็นสะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในประเทศไทย ยาวประมาณ 900 เมตร เม่ือ พ.ศ. 
2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดก่้อสร้างเข่ือนเขาแหลม หรือ เข่ือนวชิราลงกรณ์ ซ่ึงเม่ือกกัเก็บ
น ้าแลว้ น ้าในเข่ือนเขาแหลมจะท่วมตวัอ าเภอเก่ารวมทั้งบริเวณหมู่บา้นชาวมอญทั้งหมด ทางวดัจึงไดย้า้ยมา
อยูบ่นเนินเขาในท่ีปัจจุบนั หลวงพ่ออุตตะมะไดจ้ดัสรรท่ีดินของวดัวงัก์วิเวการามให้ชาวบา้นครอบครัวละ 
30 ตร.ว. ปัจจุบนัหมู่บา้นชาวมอญมีพื้นท่ีราว 1,000 ไร่เศษ มีผูอ้าศยัราว 1,000 หลงัคาเรือน ชาวบา้นเกือบ
ทั้งหมดจดัเป็นผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่าซ่ึงไม่มีบตัรประชาชน หาเล้ียงชีพโดยการปลูกพืชผกัสวนครัวตามชาย
น ้า ท าประมงชายฝ่ัง คนหนุ่มสาวส่วนหน่ึงนิยมเป็นลูกจา้งในโรงงานเยบ็เส้ือท่ีอยูไ่ม่ห่างจากหมู่บา้น 

 
 

ภาพประกอบ 8 อุโบสถหลงัเก่าท่ีจมน ้า 

   ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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   ส่วนบริเวณวดัหลวงพ่ออุตตะมะเดิม ปัจจุบนัพระอุโบสถหลงัเก่าจมอยู่ใตน้ ้ า และมีช่ือเสียงเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว Unseen Thailand เป็นท่ีรู้จกัในช่ือวา่ วดัใตน้ ้ า สังขละบุรี ในอดีตเป็นวดัวงัก์วิเวการามเดิม
ท่ีหลวงพอ่อุตตะมะและชาวบา้นอพยพชาวกะเหร่ียงและมอญไดร่้วมกน้สร้างข้ึน เม่ือปีพ.ศ. 2496 ในบริเวณ
ท่ีเรียกว่า สามประสบ ซ่ึงเป็นจุดท่ีแม่น ้ าสามสาย คือ แม่น ้ าซองกาเลีย แม่น ้ าบีคล่ี และแม่น ้ ารันตี ไหลมา
บรรจบกนั ต่อมาในปีพ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดก่้อสร้างเข่ือนเขาแหลม หรือ  เข่ือน 
วชิราลงกรณ์ ซ่ึงเม่ือกกัเก็บน ้ าแลว้ น ้ าในเข่ือนเขาแหลมจะเขา้ท่วมตวัอ าเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวดัน้ีดว้ย 
จึงไดย้า้ยวดัมาอยูบ่นเนินเขา  ส่วนวดัเดิมไดจ้มอยูใ่ตน้ ้ ามานานนบัสิบปี เหลือเพียงซากปรักหกัพงัของวดั
และอาคารบา้นเรือน 

   จนกระทัง่ปีพ.ศ. 2546 วดัวงัก์วิเวการามเดิมไดถู้กการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจดัเป็นเป็นหน่ึง
ในแหล่งท่องเท่ียวอนัซีนไทยแลนด ์(Unseen Thailand) ท าใหปั้จจุบนัอุโบสถหลงัเก่าท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ ามีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ "วดัใตน้ ้า" หรือ "เมืองบาดาล" 

   ซากปรักหกัพงัของวดัท่ียงัหลงเหลือใหเ้ห็นในปัจจุบนั ไดแ้ก่ หอระฆงั ท่ีเหลือเพียงโครงสร้างกบั
เจดียสี์ขาวเด่นบนยอด ซ่ึงเป็นเพียงส่ิงหน่ึงเดียวของวดัท่ีไม่ถูกน ้ าท่วมในยามน ้ าในเต็มเข่ือน หอฉนั ท่ีเป็น
โครงอาคารส่ีเหล่ียมเห็นช่องประตูหน้าต่างชดัเจน ซุ้มประตูทางเขา้โบสถ์ท่ียงัคงมีเคา้โครงอยู่ และโบสถ์
ของวดัท่ียงัมีลวดลายซุม้ประตู หนา้ต่างใหเ้ห็น มีร่องลอยของช่องพระประดบัผนงัดา้นในให้เห็นนอกจากน้ี
ยงัมีเศียรพระ มีซากเจดีย ์ซากบนัไดนาค ใหเ้ห็นกนัท่ีรอบนอกของตวัโบสถ ์

 

 
 

ภาพประกอบ 9 ศาลาหลวงพอ่อุตตะมะ วดัวงักว์ิเวการาม 
     ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 

http://www.teeteawthai.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
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   ภายในวดัมีส่ิงท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ ศาลาหลวงพ่ออุตตะมะ ภายในมีศพหลวงพ่ออุตตะมะซ่ึงไม่เน่า
เป่ือยบรรจุในปราสาท 9 ยอดอนัสวยสดงดงาม ซ่ึงมีกระจกใสเจาะดา้นขา้งเพื่อให้มองเห็นสรีระของหลวง
พ่ออุตตะมะ โดยปราสาทหลงัน้ีก่อสร้างจากแรงบนัดาลใจในศิลปวฒันธรรมและความเช่ือของชาวมอญ
หลายกลุ่มท่ีอาศยักระจายอยูต่ามจงัหวดัต่างๆในประเทศไทย ใชง้บประมาณ 1.5 ลา้นบาท มีเจดียห์งส์ทองคู่
เป็นสัญลกัษณ์ของชาวมอญ และเจดีย ์9 ยอดท่ีบรรจุศพหลวงพ่อ แสดงให้เห็นถึงความรักและเคารพท่ีชาว
มอญมีต่อหลวงพอ่อุตตะมะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 พระพุทธรูปหินอ่อน วดัวงักว์เิวการาม 
 ท่ีมา: Thai-tour.com 
 
  พระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่ ชาวบา้นเรียกกนัวา่ "หลวงพอ่ขาว" เป็นพระประธานในวิหาร 
ท าจากหินอ่อนทั้งองค์ หน้าตกักวา้ง 9 ศอก น ้ าหนกั 9 ตนั ศิลปะแบบประยุกต์ หลวงพ่ออุตตะมะให้
ช่างมณัฑะเลยแ์กะสลกัเม่ือ พ.ศ. 2514 ใชเ้วลา 1 ปี จึงแลว้เสร็จ โดยส่งภาพถ่ายพระพุทธชินราชเป็นตวัอยา่ง 
ค่าจา้งเป็นทองค าหนัก 25 บาท หลงัจากนั้นได้ใช้เวลาอีกปีคร่ึง รอเวลาด าเนินการขนส่งผ่านเส้นทาง
ทุรกนัดาร ทั้งค่ายทหารพม่าและกะเหร่ียง เพื่อมาประดิษฐานในเมืองไทย   
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ภาพประกอบ 11 หอระฆงั วดัวงักว์เิวการาม 
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
หอระฆงั รูปทรงศิลปะแบบมอญ มีบนัไดเดินข้ึนเพื่อชมทิวทศัน์ของทะเลสาบสังขละบุรี 
 

 
 

ภาพประกอบ 12  เจดียพ์ุทธคยาจ าลอง วดัวงักว์เิวการาม 
    ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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    หลวงพอ่อุตตะมะเป็นผูคิ้ดริเร่ิมสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยจ าลองมาจากเจดียพ์ุทธคยาประเทศ 
อินเดีย งบประมาณจากผูมี้จิตศรัทธาร่วมกนับริจาคเป็นเงินสด ทองค า และวสัดุ ใช้แรงงานคนมอญชาย - 
หญิง ในหมู่บา้นประมาณ 400 คน ปรับพื้นท่ีส าหรับก่อสร้างและเผาอิฐมอญขนาด กวา้ง 4 น้ิว ยาว 8 น้ิว 
หนา 3 น้ิว จ  านวน 260,000 กอ้น  พ.ศ. 2525 เร่ิมสร้างเจดียเ์ป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฐานรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
กวา้ง ยาง 42 เมตร สูง 59 เมตร เสาเหล็ก 4 ทิศ จ านวน 16 ตน้ ในปี พ.ศ. 2532 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมงกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบพิธีอญัเชิญ พระบรมสารีริกธาตุส่วนท่ีเป็นกระดูก
น้ิวหวัแม่มือขวา 2 องค ์ขนาดเท่าเมล็ดขา้วสาร มีสีขาวใสอมเหลืองเป็นเงาบรรจุในผอบ 3 ชั้น ซ่ึงหลวงพ่อ
อญัเชิญมาจากประเทศศรีลงักา และฉตัรทองค าหนกั 400 บาท ข้ึนไปประดิษฐานบนยอดเจดีย ์ 

1.2.2 ภาษามอญ 

   ภาษามอญ ( ) เป็นภาษาในสายโมนิค ซ่ึงเป็นสายหน่ึงในตระกูลภาษามอญ-เขมร 12 
สาย ภาษาตระกูลมอญ-เขมร เป็นภาษาเก่าแก่ใชก้นัมานานประมาณ 3,000-4,000 ปีมาแลว้ มีผูใ้ชภ้าษาน้ีอยู่
ประมาณ 5,000,000 คน ภาษามอญ น้ีจดัอยูใ่นตระกูลภาษาออสโตรเอเซียติค (Austroasiatic Languages) ซ่ึง
เป็นภาษาท่ีใช้กนัอยู่ในแถบอินโดจีนและทางตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียเม่ือพิจารณาลกัษณะทาง
ไวยากรณ์ ภาษามอญ จดัอยู่ในประเภทภาษาค าติดต่อ (Agglutinative) อยู่ในกลุ่มภาษาตะวนัออกเฉียงใต ้
(South Eastern Flank Group) 

   นกัภาษาศาสตร์ ช่ือ วิลเฮม สชมิต ( Willhelm Schmidt) ได้จดัให้อยู่ในตระกูลภาษาสายใต ้
(Austric Southern Family) 

   ลกัษณะภาษามอญ 
   พระยาอนุมานราชธนไดก้ล่าวถึงภาษามอญไวว้า่ “ภาษามอญ นั้นมีลกัษณะเป็นภาษาค าโดด ซ่ึงมี

รูปภาษาค าติดต่อปนอยูด่ว้ย 
   ลูช (Luce) ไดใ้ห้ค  าอธบายเพิ่มเติมว่า ภาษามอญ อาจกล่าวไดว้า่ เป็นภาษาค าโดดมาแต่เดิม แต่

เหตุท่ีกลายเป็นภาษาค าติดต่อไดน้ั้น เน่ืองมาจากสาเหตุท่ีวา่ ไดรั้บอิทธิพลของภาษา ในสายออสโตรเนเซียน
เขา้ไปปะปน ดว้ยเหตุผล 2 ประการ คือ 

   ประการท่ี 1  ไดแ้ก่การรุกรานของกลุ่มชนเช้ือชาติมลาย ูเขา้ไปในดินแดนมอญ 
   ประการท่ี 2 ไดแ้ก่การอพยพลงมาทางใตข้องชนท่ีใช้ภาษาต่างกนัทั้งสองสายในดินแดนแถบ

แหลมอินโดจีน แต่เดิมนั้น ภาษามอญ จดัเป็นภาษาท่ีมีหมวดค าพื้นฐาน หรือค าศพัท์ร่วมเช้ือสาย (Cognate 
Word) ร่วมกนัอยู่มากและเป็นภาษาท่ีมีลกัษณะ ภาษาค าโดด แต่ต่อมาได้รับอิทธิพลของภาษาตระกูล
ออสโตรเนเชียน ซ่ึงมีหมวดค า รากศพัท ์ชนิด 2 พยางค์ (Disyllable Base) เขา้มาประสม ท าให้คนมอญ
โบราณ พยายามท่ีจะสร้างค าสองพยางคข้ึ์น โดยการแทรกสระตรงส่วนท่ีจะกลายเป็นพยางคห์นา้ของค าสอง
พยางค์หน้า ของค าสองพยางคท่ี์สร้างข้ึนจากค าเดิมหน่ึงพยางค์ และเนน้การออกเสียงในพยางค์ท่ีสอง ไม่
เนน้เสียงท่ีพยางคห์นา้  ซ่ึงไดแ้ทรกสระลงไปแลว้ ท าใหเ้กิดค าสองพยางคข้ึ์น 
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   การออกเสียงของค าซ่ึงไม่เน้นการออกเสียงในพยางค์แรก มีผลท าให้เกิดการละพยางค์แรกทิ้ง 
หรือเกิดการเปล่ียนแปลในพยางคแ์รกไดง่้าย ในระยะช่วงมอญสมยักลาง จึงสามารถสร้างค าโดยการใชก้าร
ผสานค า (Affixation) กบัค าพยางค์แรก เพราะสามารถน าหน่วยหน่วยผสานชนิดต่าง ๆ เช่น หน่วยผสาน
หนา้ศพัทแ์ละหน่วยผสานกลางศพัท ์(Prefix Infix) ประกอบเขา้กบัพยางคแ์รก เพื่อให้มีหนา้ท่ีทางไวยากรณ์ 
อีกทั้งการใชห้น่วยผสานกลางศพัท ์และการใชส้ระต่าง ๆ กบัพยางคแ์รก ในค าสองพยางค ์ก็จะเป็นการช่วย
เน้นให้พยางค์แรกเด่นชดัข้ึนด้วย แต่พยางค์หลงัเป็นส่วนท่ีมีความหมายเดิม สรุปความว่า ค  ามอญ จะมี
ลักษณะเป็นค าพยางค์เดียว หรือสองพยางค์    ส่วนค าหลายพยางค์ เป็นค าท่ีได้รับอิทธิพลจาก
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาบาลีและสันสกฤต และค าท่ีเกิดจากการเติมหน่วยค าผสานดงัท่ีกล่าวมาแลว้    

   ภาษามอญ เป็นภาษาท่ีมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ไม่มีการผนัค านาม ค ากริยา ตามกฎบงัคบัทาง
ไวยากรณ์ ประโยคประกอบดว้ย ค าท่ีท าหนา้ประธาน กริยา และกรรม ส่วนขยายอยูห่ลงัค าท่ีถูกขยาย 

   เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ชาวมอญและชาวไทยมีความใกลชิ้ดกนัในทางศาสนา และส่ิงท่ีเขา้มาพร้อมๆ 
กบัอิทธิพลทางศาสนา ไดแ้ก่ ภาษา ท่ีผสมกลมกลืน และมีความใกลชิ้ดอยูใ่นวฒันธรรมไทยมานาน ตั้งแต่
เร่ิมมีอกัษรไทยในสมยัสุโขทยั พอ่ขนุรามค าแหงทรงคิดคน้อกัษรไทยข้ึน โดยดดัแปลงมาจากภาษาขอม
หวดัและมอญโบราณ ซ่ึงอารยธรรมมอญมีอิทธิพลอยูใ่นเมืองสุโขทยั รวมทั้งพลเมืองในเมืองสุโขทยัก็มีคน
มอญจ านวนมาก ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ ดงันั้นในภาษาไทยท่ีเราใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ีจึงมีภาษามอญปะปนอยู่
เป็นจ านวนมาก ตวัอยา่งดงัแสดงในตารางขา้งล่าง 
 
ตาราง 1  แสดงค าศพัทภ์าษามอญ ค าอ่าน ค าแปล และความหมายท่ีใชใ้นภาษาไทย  
 
ค าศพัทภ์าษามอญ ค าอ่านภาษามอญ ค าแปลภาษาไทย ความหมายภาษาไทย 
ah.nj อะฮาน ห่าน ห่าน 
xmcj อุแม่ง อุโมงค ์ อุโมงค ์
kaj เกาะ เกาะ เกาะ 
]kucj เกริง คลอง กรุง 
KNmj คะนอม แป้งเส้น (เส้นขนมจีน) ขนมจีน 
Kem.j คะโม่ก หมวก หมวก 
Kl.mj คะลาม ขา้วหลาม ขา้วหลาม 
gespj แกะเจ่บ กระเจ๊ียบแดง กระเจ๊ียบแดง 
egLL.cj โกล่ง ทาง คลอง 
skjk.Y จกักาย จกักาย จกักาย 
scjritj จงัริด จ้ิงหรีด จ้ิงหรีด 
zbL’ แจะปลุ พลู พลู 
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dUernj ตู่เร่น ทุเรียน ทุเรียน 
n.Y น่าย นาย นาย 
pno ปะนาว มะนาว มะนาว 
b.tj ปาด ป่ีพาทย ์ ป่ีพาทย ์
Rucj เร่ิง โรง โรง 
lTo และทาว ผูเ้ฒ่า ผูเ้ฒ่า 
lmI และม่ี ฝาหมอ้ ฝาละมี 
wcj แวง่ วงั วงั 
wiucj วา่ง วง วง 
qMicj ซะเมินญ พญา, พระยา สมิง 
eqhj เซ่ะฮ เหลือ เศษ 
/Ykd>tj บวักะตาด มะเขือทวาย, มะเขือมอญ กระเจ๊ียบเขียว, กระตา๊ด 
/ukj เบิก บุก (สมุนไพร) บุก (สมุนไพร) 
  

   จากตารางขา้งตน้น้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ศพัทภ์าษาไทย มีท่ีมาจากศพัทภ์าษามอญจ านวนมาก วฒันา บุ
รกสิกร สถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ น าเสนอ รายงานวจิยัเร่ืองลกัษณะค าไทยท่ีมาจาก
ภาษามอญ ระบุวา่มีค าศพัทภ์าษาไทยท่ียมืมาจากภาษามอญทั้งส้ิน 697 ค า (วฒันา บุรกสิกร. 2541:152).  

   หากกล่าวถึงภาษามอญท่ีใช้กนัในกลุ่มชาวมอญ หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี 
เป็นภาษามอญท่ีมีส าเนียงเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ชาวมอญส่วนใหญ่ใช้ภาษามอญในการส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนั ใชใ้นการส่ือสาร และในประโยคของการส่ือสารก็จะมีค าศพัทข์องภาษาไทยแทรกเขา้ไปเพื่อ
เพิ่มความเขา้ใจมากข้ึนในประโยค ซ่ึงต่างกบัภาษามอญท่ีใช้กนัในเมืองมอญ สหภาพพม่าท่ีใช้ภาษามอญ
ลว้นๆ ส่วนการอ่าน การเขียนอกัษรมอญก็ยงัคงมี คนเฒ่าคนแก่ท่ียงัสามารถอ่านและเขียนได ้

   คนมอญในหมู่บา้นจะใชภ้าษามอญในการสนทนาโตต้อบกนัเป็นหลกัในชีวิตประจ าวนั ตั้งแต่รุ่น
เด็กไปจนถึงผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ส่วนภาษาไทยนั้น ชาวมอญช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป แทบทั้งหมดจะฟังภาษาไทยได ้
เพราะเขา้มาอยูเ่มืองไทยมากกวา่ 50 ปีแลว้ ไดรั้บฟังภาษาไทยผา่นส่ือโทรทศัน์เกือบทุกวนั แต่พูดภาษาไทย
ไม่ค่อยไดห้รือพูดไดแ้ต่ไม่คล่อง ส่วนรุ่นหลานท่ีเกิดในประเทศไทยช่วงอายุประมาณ 30-50ปี จะสามารถ 
ฟังและพูดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดีแต่เขียนไม่ได ้ทั้งน้ีชาวมอญช่วงอายุต  ่ากวา่ 30 ปีลงมา โดยเฉพาะเด็กรุ่น
ใหม่ ซ่ึงเด็กท่ีโตมาในหมู่บา้นท่ีพูดภาษามอญเป็นภาษาหลกัจะพูดภาษามอญเป็นโดยปริยาย เม่ือถึงเวลาเขา้
เรียนหนงัสือในโรงเรียนท่ีท าการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เด็กในหมู่บา้นจึงตอ้งผา่นชั้นเตรียมการสอน
พูดฟังภาษาไทยจากศูนยเ์ด็กเล็กวดัวงัก์วิเวการามเสียก่อน จึงท าให้เด็กมอญรุ่นใหม่ พูด ฟัง และเขียน
ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ภาพประกอบ 13 ส่ือการเรียนการสอนหนงัสือเล่มใหญ่และหนงัสือเล่มเล็ก 
ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
   อยา่งไรก็ตามโรงเรียนวดัวงัก์วิเวการาม น าหลกักระบวนการเรียนแบบทวิภาษา  เร่ิมตน้ดว้ยการ

เรียนรู้ในภาษาทอ้งถ่ินก่อน ซ่ึงถือเป็นภาษาท่ี 1 แลว้จึงค่อย ๆ น าสู่การเรียนรู้ในภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง  
หรือวิธีการสอนแบบ ทีพีอาร์ (Total Physical Response / TPR) ซ่ึงเป็นช่วงการเขา้สู่การเรียนรู้ภาษาไทยใน
โครงการทวิภาษาเต็มรูป  วิธีการสอนภาษาไทย  แบบ ที พี อาร์  น้ี จะช่วยให้เด็กซ่ึงคุน้เคยกบัเด็กภาษา
ทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ไดเ้รียนรู้และฝึกภาษาไทยอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ไม่เครียดและมีส่วนร่วมอยา่งสนุกสนาน ครู
ไม่บงัคบัใหเ้ด็กพดูเม่ือไม่พร้อมท่ีจะพูด  เด็กเรียนรู้จากเร่ืองใกลต้วัสู่เร่ืองไกลตวั เร่ิมฝึกทกัษะการฟัง – พูด  
ก่อนแล้วเข้าสู่ทกัษะการอ่าน – เขียน ทั้ งภาษาท้องถ่ินและภาษาไทย  มีส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับฐาน
ความสามารถของภาษาของเด็ก  ทั้งน้ีครูจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมวิธีการสอนโดยใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม  ซ่ึงเบ้ืองตน้เป็นส่ือท่ีผลิตเอง  และเม่ือนกัเรียนสามารถเขา้ทกัษะของภาษาไทยไดแ้ละสามารถใช้
ภาษามอญในการส่ือสาร ซ่ึงท าใหน้กัเรียนรักในภาษาทอ้งถ่ินและรักท่ีจะศึกษาในภาษาของตนเอง 
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ภาพประกอบ 14 การศึกษาดูงานของคณะผูแ้ทน สหภาพพม่า 
ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 

1.2.3 การแต่งกายของชาวมอญ 

     ชาวมอญบางชุมชน อาทิ ชาวมอญอ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี อ าเภอบางเลน จังหวดั
นครปฐม ฯลฯ มีวฒันธรรมการแต่งกายตามยคุตามสมยัอยา่งคนไทย การแต่งกายจึงแต่งกายคลา้ยกบัคนไทย
ทัว่ไป ซ่ึงไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นคนไทยหรือคนมอญ แต่ส าหรับชาวมอญในหมู่บา้นวงักะทั้งชาย
หญิงมกัมีหน้าตาคมคาย รูปร่างสันทดั ผิวขาวอมเหลือง ผมด าเหยียดตรง ผูห้ญิงมอญนิยมไวผ้มยาว ส่วน
ผูช้ายตดัผมสั้น ในชีวติประจ าวนัผูห้ญิงมอญส่วนมากจะนุ่งผา้ถุง ส่วนผูช้ายนุ่งโสร่งหรือกางเกง 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 การแต่งกายของชาวมอญผูห้ญิง 

ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 



56 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 การแต่งกายของหญิงมอญท่ีแต่งไปในงานส าคญั 

ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
 

   ถา้มีงานเทศกาลพิเศษหรือวนัส าคญั คนมอญทั้งชายหญิงพิถีพิถนัในการแต่งกายมาก ผูห้ญิงจะนุ่ง
ผา้ถุงและสวมเส้ือเขา้รูปเอวลอย แขนกระบอกสามส่วนท่ีตดัเยบ็เป็นพิเศษและนิยมใชผ้า้สไบพาดเฉียงบ่า
ทบัเส้ือ บางคนจะสวมใส่ชุดสีเดียวกนัสีสันสดใสสวยงาม นิยมผา้ลูกไมแ้ละติดกระดุมทองเพื่อบอกฐานะ 
ผมเกลา้ข้ึนไปสับหวทีองหรือตกแต่งผมดว้ยดอกไมป้ระดบัดว้ยสร้อยทอง ทั้งท่ีคอ น้ิว ขอ้มือ ขอ้เทา้ เหลือง
อร่ามทั้งตวั ซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ทจ้ริงแลว้เพื่อความสวยงามมากกวา่ท่ีจะอวดร ่ าอวดรวย จนระยะหลงัหลวง
พ่ออุตตะมะมีค าสั่งห้ามสวมใส่ เพราะล่อตาล่อใจมิจฉาชีพ ส่วนผูช้ายก็นุ่งโสร่ง เน้ือผา้อยา่งดี คนมีฐานะก็
เป็นผา้โสร่งไหม เส้ือส่วนใหญ่มกัเป็นเส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 การแต่งกายของชาวมอญผูช้าย 

ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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 ปัจจุบนัเด็กๆหรือวยัรุ่นชาวมอญไม่นิยมแต่งกายตามประเพณีมากนกั เน่ืองจากค่านิยมการแต่งกาย
ทางส่ือต่างๆท่ีเขา้มาในชุมชน ทั้ง โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ และค่านิยมการแต่งกายแบบสมยัของวยัรุ่นใน
เมืองแพร่ขยายอิทธิพลเขา้มา ชมรมศิษยเ์ก่าวดัวงัก์วิเวการาม จึงรณรงคใ์ห้มีการแต่งกายตามประเพณีเม่ือมี
เทศกาลต่างๆ โดยผูห้ญิงจะนุ่งผา้ถุงสีแดง สวมเส้ือสีขาว ขณะท่ีผูช้ายจะนุ่งโสร่งแดงและเส้ือเช้ิตสีขาว 
เช่นกนั ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของมอญ เหตุผลท่ีใชสี้แดงเน่ืองจากเป็นสีประจ าชาติมอญ 

 

 
 

ภาพประกอบ 18 การแต่งกายชุดมอญของนกัเรียนโรงเรียนวดัวงักว์เิวการาม 

ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
 

1.2.4 อาหาร 
     จากสภาพภูมิประเทศของอ าเภอสังขละบุรีมีสภาพเป็นป่าเขา มีแม่น ้ าล าธารมาก ท าให้มีพืชผกัป่า
หลายชนิด และมีปลาชุกชุม อาหารการกินประจ าวนัของคนมอญท่ีสังขละบุรี มกันิยมกินอาหารท่ีสามารถ
หาไดใ้นชุมชนตามฤดูกาล เช่น ปลาต่างๆ ในแม่น ้ าล าธาร ผกัหวานป่า ผกัหนาม ลูกระเนียง ลูกมะตาด ลูก
ชา้น ยอด หวาย เห็ดโคน ผกักูด กระเจ๊ียบ เป็นตน้ และของแห้งท่ีซ้ือหาไดจ้ากตลาด ซ่ึงแม่คา้จะน าสินคา้
จากฝ่ังไทยและฝ่ังพม่าเขา้มาขาย 

     อาหารประจ าวนัส่วนใหญ่ของชาวบา้นมกัเป็นผกัท่ีหาไดง่้าย น ามาท าเป็นผกัตม้น ้ าพริก กบัแกง
กระเจ๊ียบท่ีมีรสเปร้ียวน า ถ้าเป็นวนัพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น ท าบุญบา้น งานบวช งานแต่งงาน เป็นตน้ 
อาหารท่ีนิยมท าไดแ้ก่ แกงฮงัแล(มีลกัษณะคลา้ยแกงฮงัเลทางเหนือ) และแกงป่าเน้ือสัตวต่์างๆ นอกจากน้ี
ครอบครัวท่ีไม่มีเวลาท าอาหารกินกนัเองในม้ือเช้า ก็จะมีอาหารปรุงส าเร็จท่ีหาซ้ือไดง่้าย และเป็นท่ีนิยม
บริโภคในหมู่คนมอญ เน่ืองจากอร่อยและราคาย่อมเยา ซ่ึงก็คือ ขนมจีนน ้ าพริกยากล้วย โดยน ้ ายาหยวก
กลว้ย โดยน ้ ายาหยวกกลว้ยท าจากปลากระมงัท่ีโขลกรวมกนักบัเคร่ืองน ้ าพริกแกงใส่ขมิ้น เพื่อให้มีความ
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หอม สีสวยน่ารับประทาน อีทั้งช่วยในการดบัคาวปลา ใส่หยวกกลว้ยหัน่เป็นแวน่ๆ กินกบัฟักทอดหรือหอม
ทอด(ผสมกบัแป้งและเคร่ืองแกงทอด คลา้ยทอดมนั) กินกบัเคร่ืองเคียง คือ ผกัสะระแหน่ พริกป่น น ้ ามะนาว
หรือน ้ ามะขามเปียก  และส่วนใหญ่ชาวมอญนิยมทานอาหารท่ีมีรสมนั อาหารหลกัท่ีคนมอญนิยมกนัมาก
แทบทุกครัวเรือน คือ ขา้วสวยกบัแกงกระเจ๊ียบ น ้ าพริกกะปิมอญ และอาหารท่ีมีรสเปร้ียว เหตุท่ีคนมอญ
ชอบทานใบกระเจ๊ียบเพราะวา่หาไดง่้าย ส่วนขนมท่ีชาวมอญนิยมกินกนั คือ ขนมถงัแตก(กวนั บี เม็ก) และ
ขนมเบ้ือง(กวนั อะเวยีก)  
    ชาวมอญในชุมชนวดัวงักว์เิวการาม มีวฒันธรรมในการกินอาหารท่ีปฏิบติักนัอยูใ่นชีวิตประจ าวนั
คือ ชาวมอญมกัจะรับประทานอาหารดว้ยมือ และส่วนใหญ่กินอาหารวนัละ 2 ม้ือ คือม้ือเช้าและม้ือเย็น 
มารยาทของการกินอาหารในครอบครัวท่ีปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกวา่ซ่ึงเป็นบุตรหลานขณะ
ร่วมวงกินอาหาร จะตอ้งตกักบัขา้วใส่ในจานขา้วของผูสู้งอายุหรือผูท่ี้มีอายุมากกว่าก่อน หรือในกรณีท่ีพ่อ
แม่หรือผูสู้งอายใุนบา้นยงัไม่ไดกิ้นพร้อมกนั ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่จะตอ้งตกัแบ่งขา้วและกบัขา้วไวต่้างหาก เพื่อ
ไม่ใหผู้สู้งวยักวา่กินของเหลือจากบุตรหลาน 

 
 

   
 

ภาพประกอบ 19 วฒันธรรมการกินหมาก 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   วฒันธรรมการกินอีกลกัษณะหน่ึงของชาวมอญคือการกินหมาก ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ยงันิยมเค้ียว
หมากเล่น การกินหมากของชาวมอญมีมานานแลว้ ประโยชน์ของการกินหมากคือท าให้ฟันทน ไม่ผุง่าย 
เน่ืองจากน ้ายางหมากและส่วนผสมเคลือบฟันท าให้ฟันทนแข็งแรง ฆ่าเช้ือโรค และท าให้ปากหอม หมากท่ี
นิยมกินกินกนัในคนมอญมี 2 ชนิด คือหมากเมาและหมากหวาน โดยสังเกตได้ง่ายหมากหวานนั้นจะมี
มะพร้าวขดูเส้นยอ้มสีแดงรสหวาน ท าให้ชวนกิน และเพื่อให้คนท่ีไม่เคยกินหรือผูท่ี้ชอบรสหวานสามารถ
กินได ้หลายชนิดน้ีกินแลว้ไม่เมาเท่ากบัหมากเมา หมากเมามีส่วนประกอบของพลู หมากแก่แห้งจดัและ
เคร่ืองปรุงท่ีมาจากพม่า ถา้ไม่เคยกินหรือกินขณะทอ้งวา่งก็อาจท าใหเ้กิดอาการเมาหมากได ้

1.2.5 ท่ีอยูอ่าศยั 

    จากการศึกษาพบว่าลักษณะบ้านเรือนมีความแตกต่างๆกันไปตามบริเวณต่างๆของหมู่บ้าน 
สามารถ แบ่งได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

    ลกัษณะท่ี 1 คือ กลุ่มของชาวมอญรุ่นบุกเบิกหรือเก่าแก่ท่ีสุดในหมู่บา้นเป็นครอบครัวท่ีมีฐานะ
ค่อนขา้งดี ตั้งบา้นเรือนกระจดักระจายตวัอยูร่ะหวา่งซอย 2,4 และซอย 6 เป็นลกัษณะเรือนไมห้ลงัใหญ่ โดย
มีเรือนท่ีร้ือมาจากสมัยหมู่บ้านเก่าก่อนท่ีน ้ าจะท่วม และน ามาสร้างใหม่ บ้านหลายหลังจะติดตั้ งจาน
ดาวเทียมและมีร้ัวกั้นอาณาเขตคลา้ยวฒันธรรมสังคมเมือง 

 

 

  
 

ภาพประกอบ 20  บา้นเรือนของชาวมอญท่ียา้ยอพยพเขา้มาอยูห่มู่บา้น จากหมู่บา้นเก่าก่อนน ้าท่วม 

ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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    คนเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นตระกลูเก่าแก่ท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้นเป็นกลุ่มแรกๆ คือในช่วงปี พ.ศ. 
2493 ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติของหลวงพ่ออุตตะมะ หรือไม่ก็เป็นครอบครัวท่ีมีฐานะมาตั้งแต่สมยัอยูพ่ม่า
จากการประกอบอาชีพคา้ขายสินคา้ต่างๆ อาทิ เพชรพลอย ขา้ว งาชา้ง ของป่า เคร่ืองไม ้ซ่ึงท าการคา้ขายกบั
ทางมาเลเซียและปีนังเป็นส่วนใหญ่ เพราะเมืองมอญท่ีสหภาพพม่ามีอาณาเขตติดต่อกับทะเล คา้ขายจึง
ล่องเรือออกไปทางสหภาพพม่าฝ่ังอนัดามนั 

    และในปัจจุบนัพบว่าการสร้างบา้นเรือนของชาวมอญในระยะหลงั นิยมสร้างบา้นดว้ยคอนกรีต
ลกัษณะเดียวกบับา้นเรือนของคนไทยมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามบา้นแต่ละหลงัจะมีช่องลกัษณะเหมือนกบั
ช่องหนา้ต่างเจาะยืน่ออกจากเรือนชาวมอญทุกหลงัคาเรือน เป็นท่ีส าหรับจดัห้ิงพระ เน่ืองจากคนมอญนบัถือ
ศาสนาพุทธอยา่งเคร่งครัด จึงมีความเช่ือวา่พระหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจะตอ้งอยูเ่ป็นสัดส่วนท่ีแยกเหนือสูงกวา่ท่ี
ท่ีคนอยู ่ 
    ลกัษณะท่ี 2 คือ กลุ่มบา้นเรือนบริเวณตล่ิงริมเข่ือนวชิราลงกรณ์จะเรียงรายไปด้วยบา้นเรือนท่ี
สร้างด้วยไม่ไผ่และหลังคามุงด้วยแฝกของคนมอญ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นมอญอพยพท่ีมาจากสหภาพพม่า
ภายหลงั คนเหล่าน้ีมกัมีญาติพี่นอ้งอยูใ่นชุมชนมอญ และเขา้มาตั้งบา้นเรือนอยูอ่าศยัแบบชัว่คราวในช่วงน ้ า
ลด เพื่อปลูกผกัและท าการเกษตรบริเวณริมน ้า แต่เม่ือถึงฤดูน ้ าหลากน ้ าจะท่วมตล่ิง ซ่ึงท่วมประมาณปีละ 2-
3เดือนทุกปี คนเหล่าน้ีจะยา้ยไปอาศยัอยู่ในเรือนแพ บา้งก็ข้ึนไปอาศยัอยู่กบัญาติ บา้งก็อาศยัอยู่ตามโรง
ภาพยนตร์ท่ีร้าง พอน ้ าลดก็กลบัลงมาซ่อมแซมบา้นเรือนท่ีเสียหายจากน ้ าท่วม และท าการเกษตรบริเวณ
ริมน ้าเหมือนเช่นเดิม 

 

  
 

ภาพประกอบ 21 บา้นเรือนท่ีตั้งอยูริ่มตล่ิงแม่น ้า 

ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
 

    ลกัษณะท่ี 3 คือ กลุ่มบา้นเรือนบริเวณเชิงเขาริมแม่น ้ าและดงสักทางทิศตะวนัออกของวดัวงัก์วิเว
การาม เป็นกลุ่มบา้นท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการอพยพของชาวมอญท่ีเขา้มาทางตน้น ้ าบีคล่ี ใน พ.ศ.2540 ซ่ึงตั้ง
กระจายไปตามแนวฝ่ังท่ีโคง้ออ้มเขา เหตุท่ีชาวบา้นมาสร้างบา้นเรือนบริเวณน้ี เน่ืองจากเป็นดา้นท่ีมีท่าน ้ า
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สามารถติดต่อทางน ้ากบัหมู่บา้นอ่ืนๆ ท่ีตั้งถ่ินฐานกระจายตวัอยูต่ามป่าเขาบริเวณริมแม่น ้ าต่างๆ เช่น แม่น ้ า
บีคล่ี และรันตี ไดอ้ยา่งสะดวก 

  
 

ภาพประกอบ 22 บา้นเรือนท่ีตั้งอยูบ่ริเวณดงสัก 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

    ส่วนใหญ่บา้นบริเวณดงสักจะปลูกดว้ยไมไ้ผ่ โดยนั่งเรือเขา้ไปตดัในป่าท่ีมีจ  านวนมากในแถบ
อ าเภอสังขละบุรี ชาวบา้นคนใดมีเรือก็เขา้ไปตดัเอง บางคนก็จา้งชาวบา้นคนอ่ืนไปตดัให้ จากนั้นมีการลง
แขกในการสร้างบา้น และเจา้บา้นท าอาหารเล้ียงเพื่อนบา้นท่ีมาช่วยเหลือเป็นการตอบแทน ซ่ึงบริเวณดงสัก
ท่ีชาวบ้านได้อาศยัอยู่น้ี เกิดมาจากหลวงพ่ออุตตะมะเป็นผูคิ้ดริเร่ิมให้ปลูกป่าไวป้ระมาณปี พ.ศ. 2530 
ภายหลงัจากท่ียา้ยมาสร้างหมู่บา้นใหม่ไดป้ระมาณ 3 ปี 

1.2.6 ประเพณีรอบปีบา้นวงักะและประเพณีท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ 

     ประเพณีของกลุ่มชาวมอญในชุมชนบา้นวงักะ อ าเภอสังขละบุรี เป็นประเพณีท่ีปฏิบติัสืบต่อกนั
มาเป็นประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตและศาสนาท่ีมีรูปแบบเป็นของชุมชน ประเพณีบางอยา่งมีการ
ปรับเปล่ียนให้เขา้กบัสภาวะทางเศรษฐกิจของผูป้ระกอบพิธีกรรมประเพณีของชาวมอญบา้นวงักะ บาง
ประเพณีเป็นเพียงการบอกเล่า บางประเพณียงัมีอยูแ่ต่ก็ลดความส าคญัลง ประเพณีในรอบปีท่ียงัคงปรากฏ
ใหเ้ห็นในปัจจุบนัของชุมชนมอญบา้นวงักะไดแ้ก่ 

   เดือนเมษายน(ฮะตาว จอ) 
    หมู่บา้นวงักะมีประเพณีท่ีส าคญัมากซ่ึงเป็นงานประเพณีประจ าปีคือประเพณีสงกรานต ์ซ่ึงถือว่า
เป็นวนัข้ึนปีใหม่ ประชาชนในชุมชนจะร่วมกนัท ากิจกรรมต่างๆทางดา้นศาสนา เช่นท าบุญตกับาตร ถือศีล
ภาวนาท่ีวดั และมีการสรงน ้าพระ นอกจากน้ียงัมีการแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและบุพการีดว้ย
การอาบน ้ า ปู่ ย่าตายาย พ่อแม่ การละเล่นร่ืนเริงต่างๆ เช่น การสาดน ้ า การละเล่นพื้นเมือง ไดแ้ก่ การเล่น
สะบา้ เป็นตน้ ซ่ึงจะไดก้ล่าวในรายละเอียด ดงัน้ี 

     ประเพณีสงกรานตบ์า้นวงักะ ช่วงเทศกาลน้ีแต่ละบา้นในชุมชนบา้นวงักะ จะมีการท าขา้วแช่ เพื่อ
น าไปถวายพระและไปมอบให้คนท่ีเคารพนบัถือ  เชิญชวนบุคคลอ่ืนให้มารับประทาน ผูสู้งอายุมกัจะไป
ท าบุญถือศีลท่ีวดั ส่วนลูกหลานจะท าขา้วปลาอาหารคาวหวานจดัเตรียมและใส่ส ารับเทินหวัไปส่งท่ีวดั ผูค้น
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ก็จะแต่งตวัดว้ยผาลูกไมท่ี้ตดัเยบ็ใหม่กนัสวยงาม มีการอาบน ้ าให้กบัผูใ้หญ่และผูท่ี้เคารพ ช่วงกลางคืนก็มี
การละเล่นต่างๆ และท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือ “ทะแยมอญ” 

 

  
 

ภาพประกอบ 23 ลูกหลานจดัส ารับอาหารส่งขา้วใหพ้อ่แม่ท่ีถือศีลท่ีวดัวงักว์เิวการาม 

ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
    ก่อนถึงวนัมหาสงกรานต์หรือวนัรับ ชาวบา้นวงักะจะเร่ิมเตรียมงานสงกรานต์ โดยการท าความ
สะอาดจดัเก็บบา้นเรือนท่ีอาศยัให้มีระเบียบร้อยสวยงาม ท าความสะอาดห้ิงพระ และชาวบา้นจะรวมตวักนั
เพื่อช่วยกนัเก็บกวาดบริเวณวดั ขดัถูศาลา เพื่อตอนรับวนัรับหรือวนัมหาสงกรานตใ์นวนัรุ่งข้ึน ส่ิงท่ีส าคญัก็
คือการเตรียมการท าข้าวแช่หรือเปิงสงกรานต์ โดยฝ่ายหญิงท่ีเป็นแม่บ้านจะเตรียมท ากับข้าวท่ีเป็น
ส่วนประกอบของขา้วแช่ ในอดีตนั้นจะมีกบัขา้วประมาณ 7 อย่าง และเดิมจริงๆ จะมีการเตรียมจากผกั
เหมือนอาหารมงัสวิรัติ แต่ภายหลงัมีเน้ือสัตวป์นดว้ยเช่น เน้ือปลาท่ีป่นใช้ผสมกบัย  าต่างๆ อาจมีผกัหวาน
(ผดัหัวไชโป๊กบัไข่) ปลาป่น กะปิชุบไข่ทอด(ลูกกะปิ) ปัจจุบนัเปล่ียนไป กบัขา้วจ าท าอย่างง่ายๆ เช่น น า
มะม่วงดิบมาสับและย  ากบัปลาท่ีป่นแลว้น าไปผดั รสชาติออกเคม็ๆ มีรสเปร้ียวจากมะม่วงเล็กนอ้ย ส่วนการ
หุงขา้วแช่นั้น คือเพื่อบูชาเทวดา คนมอญบา้นวงักะจะท าขา้วแช่เพื่อตอนรับสงกรานตร์วม 3 วนั ถือตามแบบ
โบราณ โดยในช่วงเยน็วนัแรก จะมีการเตรียมปลูกศาลเพียงตา(สูงระดบัสายตา) และช่วงเช้าวนัท่ี 2 จะจดั
ขา้วแช่พร้อมกบัขา้วใส่ส ารับน าไปบวงสรวงเทวดา และน าไปถวายพระท่ีวดั และท าไปให้ญาติผูใ้หญ่ท่ี
เคารพ ส่วนท่ีเหลือไวรั้บประทานในครอบครัว และส าหรับตอ้นรับเช้ือเชิญมิตรสหายมาร่วมรับประทาน
ในช่วงซ่ึงเป็นวนัรับ หลงัจากท่ีได้น าขา้วถวายพระแล้ว ก็มีการน าขา้วแช่ไปให้ผูใ้หญ่ท่ีนับถือ ซ่ึงรักษา
อุโบสถศีลท่ีวดัวงัก์วิเวการาม โดยเรียกประเพณีน้ีว่า “การส่งส ารับ” ลูกหลานจะน าส ารับข้ึนเทินหวัไปวดั 
หลงัวนัรับก็เป็นวนักลาง คนส่วนใหญ่จะหุงขา้วแช่ในวนักลางน้ีเพื่อบูชานางสงกรานต์ ใกลส้ว่างก็น าไป
ถวายพระท่ีวดั หลงัจากถวายแลว้ชาวบา้นก็จะบุญตกับาตรวนัสงกรานตอี์กคร้ังหน่ึง ใยสมยัก่อนการหุงขา้ว
จะมีขั้นตอนท่ียุง่ยากและใช้เวลานาน โดยน าขา้วสารไปหุง คร้ันขา้วสุกดีแลว้ก็น าขา้วไปลา้งในน ้ าสะอาด 
จากนั้นจึงน าขา้วท่ีขดัลา้งดงักล่าวไปอบดว้ยดอกไมห้อมและเทียนหอมเป็นการหุงท่ีประณีต ในปัจจุบนัการ
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หุงเช่นน้ีมีนอ้ยลง และมกัจะไม่มีการอบดว้ยเคร่ืองหอมต่างๆ คงเหลือเพียงการตม้ขา้วท่ีเป็นลกัษณะคลา้ย
ขา้วตม้เพียงอยา่งเดียว 

 การท าบุญกลางในหมู่บา้นในช่วงสงกรานต ์เป็นงานบุญท่ีชาวบา้นวงักะไดร่้วมกนัจดัข้ึนโดยมีการ
นิมนตพ์ระสงฆม์าท าพิธี แต่เดิมพระจะออกเดินท าพิธี เพราะจ านวนหลงัคาเรือนยงัไม่มากเท่าปัจจุบนั แต่ใน
ปัจจุบนัจะใหพ้ระสงฆน์ัง่ในรถและขบัไปตามบา้น พระสงฆท่ี์ท าหนา้ท่ีปัดเป่าทุกขโ์ศกและเคราะห์ทั้งปวง
โดยสาดกอ้นหินขนาดท่ีเล่นหมากเก็บ และขา้วสารไปตามบา้นเพื่อเป็นสิริมงคล จุดประสงคข์องพิธีเป็นการ
ท าบุญร่วมกนัของคนในหมู่บา้นและเพื่อให้เกิดความสุขสงบใหม่ช่วงปีใหม่ ไม่ให้มีเร่ืองราวเดือดร้อนและ
โรคภยักบัคนในหมู่บา้น 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 รางไมไ้ผส่รงน ้าพระ 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 

  
 

ภาพประกอบ. 25 การสรงน ้าพระของชาวมอญ บา้นวงักะ 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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    ประเพณีสรงน ้าพระ  ในเทศกาลสงกรานตน์อกจากการท าบุญขา้วแช่และท าบุญสงกรานต ์   ชาว
มอญบา้นวงักะยงัมีประเพณีสรงพระ ซ่ึงเป็นพิธีส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเทศกาลสงกรานต ์ หลงัจากท าบุญ
วนัสงกรานตแ์ลว้ พิธีสรงน ้าพระจะไดก้ าหนดจดัข้ึนในโอกาสต่อมา  พิธีสรงน ้ าพระของคนมอญจะแต่งต่าง
กบัคนไทยมาก ส าหรับคนมอญทุกแห่งจะตอ้งจดัเตรียมสถานท่ีสรงน ้าพระโดยใชร้างน ้า  ชาวชุมชนวกัวงัก ์

ใช้รางซ่ึงท ามาจากไมไ้ผ่ท่ีมีอยู่รอบบริเวณหมู่บา้น ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีหาได้ง่ายใช้สะดวกและมีการแต่งแตก
สวยงามการท่ีชาวมอญท ารางน ้าเช่นน้ีเพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียนเรียบร้อยในการสรงน ้าพระ 

 

 

                         
 

ภาพประกอบ. 26 ผูช้ายคนมอญต่างมอบใหพ้ระเดินเหยยีบหลงัไปสรงน ้าพระ 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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      ในการสรงน ้ าพระ คนมอญมีขอ้ห้ามมิให้สาดน ้ ากันในวดั เพราะมีความเช่ือว่าบริเวณวดัเป็น
บริเวณศกัด์ิสิทธ์ิ การสาดน ้ ากนัในวดัจะถือว่าบาป การมีขอ้ห้ามเช่นน้ีแสดงถึงความเคารพในองค์พระ
รัตนตรัย ขณะเดียวกนัเป็นพิธีกรรมท่ีก าหนดและรูปแบบท่ีอยู่ภายใตจ้ริยธรรมและคุณธรรมท่ีเสริมสร้าง
ความงดงามของจิตใจอีกดว้ย การละเล่นในช่วงสงกรานต ์ในช่วงเทศกาลจะมีการแข่งขนักิจกรรมต่างๆของ
หมู่บา้นมากมายประกอบดว้ย การแข่งขนักีฬาพื้นบา้น การแข่งสะบา้ ชนไก่ชน ววัชน แข่งขนัเทินของบน
ศีรษะ ประกวดนางสงกรานต์ การเล่นสะบา้ของชาววงักะ อ าเภอสังขละบุรี เป็นการละเล่นท่ีสืบต่อกนัมา
ตั้งแต่ยงัอยูท่ี่เมืองมอญ สหภาพพม่า จุดประสงคท่ี์แทจ้ริงของการเล่นนั้นเพื่อความสนุกสนานร่ืนเริงเป็นการ
พกัผอ่นหยอ่นใจคลายความเหน็ดเหน่ือยจากการประกอบอาชีพกิจการต่างๆในรอบปี อีกประการหน่ึงเพื่อ
ความสมคัรสมานสามคัคีซ่ึงกนัและกนัในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เดิมการเล่นสะบา้นิยมเล่นในหมู่บา้น
ระหวา่งกลุ่มหนุ่มสาว หลงัจากเสร็จงานก็มีการนดัเล่นบริเวณลานในหมู่บา้น พร้อมกบัแบ่งผูเ้ล่นชายหญิง
เป็นคู่เท่ากนั แต่ปัจจุบนัการเล่นสะบา้บางส่วนเป็นการพนนัขนัต่อ โดยฝ่ายใดทอยไดห้มดก่อนจะเป็นผูช้นะ 

 

  

  
 

ภาพประกอบ 27 ตลาดนิพพาน ณ ลานเจดียพ์ุทธคยา 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

  
   เดือนพฤษภาคม (ฮะตาว อะสาจ) 

    ในวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 6 เป็นวนัวิสาขบูชา ซ่ึงชาวมอญบา้นวงักะทุกครอบครัวนบัถือศาสนาพุทธ
อย่างเคร่งครัด มีการปฏิบติักิกรรมในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาในวนัวิสาขบูชาน้ี โดยมีการท าบุญใส่
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บาตรในตอนเชา้ อุบาสก อุบาสิกาถือศีลภาวนาท่ีวดั มีการเวียนเทียนในตนเยน็เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจา้ ซ่ึง
หลงัจากการเวยีนเทียนแลว้ ชาวมอญบา้นวงักะยงัมาน าขา้วของ อาหาร มาแจกทานให้กบัชาวบา้นท่ีมาเวียน
เทียน โดยแต่ละบา้นจะน ามาตั้งเป็นร้านคา้ของตนคล้ายกบัตลาดนัด เรียกกนัว่า “ตลาดนิพพาน” และมี
ประเพณีท่ีส าคญัอีกอยา่งท่ีท าร่วมกนัในชุมชนวงักะ คือ การรดน ้าตน้โพธ์ิ(โตดาดซอปูทิ)  
 

       
 

ภาพประกอบ 28 การรดน ้าตน้โพธ์ิ 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
 

   โดยการรดน ้ ากบัตน้โพธ์ิท่ีอยู่ตามวดั ซ่ึงปลูกไวเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ซ่ึงเสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานท่ีโคนตน้โพธ์ิ จึงถวายน ้ าสรงท่ีโคนตน้โพธ์ิ แทนการถวายน ้ า
สรงพระบรมศพองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในงานน้ีชาวมอญจะแต่งกายตามประเพณี ดูสวยงาม  

   เดือนมิถุนายน (ฮะตาว จิ) 
    ช่วงก่อนเขา้พรรษา ชาวมอญนิยมบวชลูกหลานเพื่อเป็นการสืบต่ออายพุระพุทธศาสนา ศึกษาพระ
ธรรมวินยัเพื่อท าใจให้ผอ่งใส การบวชพระของชาวมอญโดยทัว่ไปคลา้ยกบัชาวไทย ในสมยัก่อนการแต่ง
กายของนาคแตกต่างจากยุคปัจจุบนั คือนาคจะตอ้งแต่งกายอยา่งสวยงามดว้ยผา้ถุงไหมสีสด โดยมีผา้สไบ
ห่มท่ีบ่า แต่งหน้า ทาปาก ทดัดอกไมท่ี้หูพร้อมเคร่ืองประดบัสร้อยคอ ก าไลขอ้มือ แหวน เข็มขดั ช่วงบ่าย
เป็นการโกนผมนาค มีการนิมนต์พระมาเทศน์ จากนั้นมีการท าขวญันาคโดยการตกเบ็ด ซ่ึงใช้ไมย้าวผูก
สายสิญจน์ปลายไมผู้กดว้ยแหวนทอง ส าหรับตกเบ็ดบนฝ่ามือของนาคขณะท าขวญั รุ่งเชา้จึงน านาคไปวดั
โดยจดัขบวนแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ แลว้เขา้พระอุโบสถท าพิธีอุปสมบท 

    ในเดือนน้ีนอกจากน้ีการบวชพระแลว้ ชาวมอญบา้นวงักะยงันิยมท่ีจะท าขนมชนิดหน่ึงเรียกว่า 
“กวาน คก ฮะเตอ” ซ่ึงเป็นขนมท่ีเตรียมไวถ้วายพระช่วงเขา้พรรษาล่วงหน้า เน่ืองจากพระสงฆ์จะปฏิบติั
ธรรมอยู่ในวดัโดยมิออกบิณฑบาต ดงันั้นชาวบา้นจึงตอ้งท าขนมชนิดน้ีซ่ึงสามารถเก็บไวไ้ด้นาน 3 ถึง 4 
เดือนลกัษณะขนมชนิดน้ีท าจากแป้งมีไส้เป็นมะพร้าว ห่อดว้ยใบกลว้ยเม่ือท าเสร็จแลว้ก็มีการอุ่นหรือน่ึง
ตลอดเวลา โดยจะเอาไวเ้หนือเตาเวลาท าอาหารหรือหุงขา้วเพื่อท าให้ขนมน้ีเก็บอยูไ่ดท้นทนัเขา้พรรษาใน
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เดือนต่อไป ลกัษณะของขนมเม่ือลอกใบกลว้ยออกแลว้ แป้งจะมีลกัษณะแหง้แขง็ เม่ือถึงช่วงเขา้พรรษา ก็จะ
น ามาทอดดว้ยน ้ามนังาและน าไปถวายพระท่ีวดัได ้

 

  
 

ภาพประกอบ 29 ขบวนแห่เทียนพรรษา 

ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
 

   เดือนกรกฎาคม (ฮะตาว ฮะเกิน) 
 ฮะเกิน แปลวา่เขา้พรรษา คือช่วงเวลา 3 เดือนน้ีเป็นช่วงเขา้พรรษา ในวนัอาสาฬหบูชา คือ ข้ึน 15 
ค ่า เดือน 8 จะมีการท าบุญตกับาตร คนเฒ่าคนแก่จะไปถือศีลภาวนาท่ีวดัและในวนัเขา้พรรษาช่วงเวลาแรม 1 
ค ่าเดือน 8 ชาวมอญนิยมหล่อเทียนพรรษา และมีการแห่เทียนพรรษาและน าผา้อาบน ้ าฝนไปถวายพระ 
ในช่วงกลางคืนก็มีการน าดอกไมท่ี้มีตามละแวกบา้น เช่น ดอกพุดหรือดอกไมท่ี้ซ้ือมา  เช่นดอกบวัไปถวาย
พระท่ีวดั พระสงฆส์วดมนตเ์จริญภาวนาให้เป็นสิริมงคล เดือนกรกฎาคมน้ีเป็นเดือนแรกของการเขา้พรรษา
โดยนบั 3 เดือนจนถึงเดือนกนัยายนทั้งพระชาวบา้นจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตวัให้ดี 

   เดือนสิงหาคม (ฮะตาว ฮะดออะซอย) 
    ชาวมอญนิยมท าบุญเพื่อเก็บดอกผลบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญกา้วหนา้ มีเทศกาลท าบุญหมอ้
เงิน หมอ้ทองค า มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการถวายสังฆทาน มีความเช่ือวา่หากท าบุญลกัษณะเช่นน้ีแลว้เกิด
ชาติหนา้จะมีกินมีใชไ้ม่ยากจน ดงันั้นในวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 9 ชาวมอญจะน าหมอ้เงินหมอ้ทองท่ีบรรจุกลว้ย 
มะพร้าว ใบยา ขา้วสาร ของใช้อุปโภค บริโภค มากมายไวข้า้งใน และใช้กระดาษเงิน กระดาษทองห่อปิด 
แลว้จึงน าไปถวายพระสงฆท่ี์วดั 
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   เดือนกนัยายน (ฮะตาว พอท) 
    ในเดือนน้ี ท่ีบา้นวงักะมีประเพณีตกับาตรน ้าผึ้งและเทศกาลลอยเรือสะเดาะเคราะห์ 

   การตกับาตรน ้าผึ้งท่ีวดัวงักว์เิวการาม เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบา้นวงักะท่ีถือปฏิบติักนัประจ า
ทุกปี เพื่อเป็นการบูชาแด่พระสงฆอ์ยา่งหน่ึงคือ ประเพณีตกับาตรน ้ าผึ้ง ในวนัพระ ข้ึน 15 ค ่า เดือน 10 ซ่ึง
เป็นประเพณีถวายเภสัช(ยา) แด่พระภิกษุสงฆ์ ท่ีคล้ายกับภาคกลาง ในวนันั้นจะมีพิธีท าบุญตักบาตร 
เช่นเดียวกบัการท าบุญในเทศกาลส าคญัอ่ืนๆ แต่ท่ีพิเศษคือมีการตกับาตรน ้ าผึ้ง การท าบุญดว้ยน ้ าผึ้งน้ี คน
มอญเช่ือว่ามีอานิสงส์มาก เพราะพระสงฆ์จะเก็บน ้ าผึ้งไวใ้ช้เป็นยาในคราวจ าเป็น นอกจากน ้ าผึ้ งท่ีน ามา
ถวายพระแล้ว ยงัมีน ้ ามนังาและน ้ าตาลทรายท่ีเพิ่มเขา้มา น ้ ามนังามีประโยชน์ในการปรุงโอสถได้ โดย
อาจจะน าไปท าน ้ ามนัคลายเส้นหรือน ้ ามนันวดต่างๆ การท าบุญดว้ยส่ิงเหล่าน้ี จะมากนอ้ยอยา่งไรนั้นไม่มี
กฎเกณฑ์บงัคบั ข้ึนอยูก่บัก าลงัศรัทธาของแต่ละคนท่ีน ามาท าบุญ คนมอญส่วนมากมีความเช่ือในอานิสงส์
การใหท้านดว้ยน ้าผึ้งและส่ิงของดงักล่าว จึงไดมี้ประเพณีสืบเน่ืองกนัมาชา้นาน 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 30  การลอยเรือสะเดาะเคราะห์ 

ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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    การลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ใยวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 10 ชาวบา้นจะร่วมมือกนัท าเรือดว้ยไมไ้ผส่าน
แลว้น าไปลอยน ้ าในตอนเช้ามืด คือเวลาประมาณ 04.00-06.00 นาฬิกา พิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์เรียกว่า 
“ปรอน  อน  ทะ ราย” เรือท่ีใชส้ะเดาะเคราะห์มีขนาดใหญ่ประมาณ 10 เมตร ภายในเรือจะใส่ส่ิงของต่างๆ
ลงไปไดแ้ก่ ขนม ออ้ย กลว้ย ขา้วตอก หมากพลู ร่มซ่ึงท าจากกระดาษสี และธูปเทียนลงไป ชาวบา้นจะเขียน
วนัเดือนปีเกิดใส่ลงไปในเรือแลว้ตั้งจิตอธิษฐาน พร้อมกบัมีพระภิกษุนั่งสวดภาวนาเพื่อเป็นการสะเดาะ
เคราะห์ ทั้งคนแก่และคนหนุ่มสาวสวดมนต์เป็นภาษามอญตลอดเวลา การลอยเรือน้ีมีจุดประสงค์เพื่อไป
บูชาพระอุปคุต 

 

         
 

ภาพประกอบ 31 ปราสาทของพระอุปคุต 

ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
 

    เดือนตุลาคม (ฮะตาว โวะ) 
    ในเทศกาลออกพรรษาชาวมอญท่ีวงักะไดจ้ดังานท าบุญในเทศกาลน้ีอยา่งยิ่งใหญ่ ในช่วงเชา้จะมี
งานตกับาตรเทโว ซ่ึงจะมีการผลดักนัเป็นเจา้ภาพจดัพิธีหมุนเวียนกนัไประหวา่ง 3 วดั คือ วดัวงัก์วิเวการาม
ตั้งอยู่ฝ่ังมอญ วดัศรีสุวรรณ และวดัสมเด็จ ท่ีตั้งอยู่ฝ่ังไทย แต่ในช่วงบ่ายของวนัเดียวกนั แต่ละชุมชนก็จะ
แยกกนัไปท าพิธีตกับาตรดอกไมต้ามวดัในชุมชนของตน ซ่ึงเป็นการใส่บาตรพระด้วยดอกไม ้ธูปเทียน 
เพื่อให้ท่านไดน้ าไปบูชาพระต่อในการท าวตัรเยน็วนัออกพรรษา รวมทั้งชาวมอญยงันิยมน าน ้ าตาลทราย
และลูกอมใส่รวมไปดว้ย ทั้งน้ีเพื่อใหพ้ระเณรไดใ้ช ้เม่ือผา่นพน้เวลาฉนัเพลไปแลว้ 

    ประเพณีตกับาตรดอกไม(้ชอนกาว) การตกับาตรดอกไมใ้นวนั ข้ึน 15 ค ่า เดือน11 หลงัจากถวาย
อาหารแด่พระสงฆ์ในเวลาเพลแล้ว พระสงฆ์ทั้งหมดจะไปร่วมท าพิธีปวารณาออกพรรษาในพระอุโบสถ 
ชาวบา้นจะมานัง่อยู่ตลอดสองขา้งทาง จดัเตรียมดอกไมธู้ปเทียนไวพ้ร้อม เวลาประมาณบ่ายสองโมง โดย
ท่านเจา้อาวาสเดินน าแถวพระภิกษุสงฆ์มาจากศาลาไปยงัพระอุโบสถ ชาวบา้นพากนัถวายดอกไม ้และ
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พระสงฆ์น าดอกไมท่ี้ไดรั้บถวายไปเขา้พิธีสวดปาฏิโมกขด์ว้ย ชาวมอญแต่งกายประจ าชาติของตนเองเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีงดงาม ซ่ึงเป็นภาพของชาวบา้นท่ีแต่งตวัแบบมอญบรรจงน าดอกไมใ้ส่ยา่มเพื่อบูชาพระเป็นภาพ
ท่ีสวยงามยิง่ 

   ประเพณีตกับาตรดอกไมข้องชาวมอญนั้นมีคติความเช่ือสืบเน่ืองจากพุทธประวติัวา่เม่ือคร้ังท่ีพระ
พุทธองคเ์สด็จขั้นไปโปรดพุทธมารดา บนเทวโลก นั้นพระพุทธองคเ์สด็จประทบัอยูต่ลอดพรรษาประชาชน
ทั้งหลายต่างรอคอยเสด็จกลบัของพระพุทธองค์ตลอดเวลาเม่ือวนัเสด็จกลบัมายงัโลกมนุษยช์าวเมืองก็จดั
ดอกไมถ้วายเป็นเคร่ืองสักการะ นอกจากกิจกรรมดงักล่าวท่ีท าในช่วงกลางวนัแลว้ในช่วงกลางคืนก็มีการจุด
ประทีปโคมไฟบริเวณร้ัวหนา้บา้นหรือจุดเทียนไวห้น้าบา้นบางตนก็จุดตามจ านวนอายุของตนบา้งก็ปล่อย
โคมไฟเพื่อแสดงความเคารพต่อเทพดาบนสวรรค์ในการจุดประทีปและจุดเทียนท่ีร้ัวหนา้บา้นเช่ือเพื่อเป็น
การต้อนรับพระพุทธเจา้จึงต้องจุดประทีปไห้สว่างไสวสวยงามชาวมอญได้น าเอาพระพุทธประวติัใน
ส่วนตวัน้ีจดัเป็นวิธีตกับาตรดอกไมแ้ละถือปฏิบติัเป็นประเพณีท่ีส าคญัตลอดจนถึงปัจจุบนัปัจจุบนัการจุด
ประทีปน้ีน าไปท าพิธีรวมกนัในช่วงลอยเรือสะเดาะเคราะห์ในเดือนกนัยายน 

 

 
 

ภาพประกอบ 32 งานกฐินพระราชทานของวดัวงักว์เิวการาม 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   เดือนพฤศจิกายน (ฮะตาว กดัทอน) 
   เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงท าบุญทอดกฐินของชาวมอญ เรียกว่า “กดัทอน” มาจาก ภาษาบาลีว่า 

“กะ-ฐิ-นะ” ชาวบา้นจะร่วมกนัท าบุญและแห่องคผ์า้กฐินไปวดั มีการแต่งกายตามแบบวฒันธรรมของมอญ 
จดัส ารับอาหารถวายแด่พระสงฆโ์ดยการทูนส ารับอาหารตามขบวนกฐิน นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการลอยกระทง
ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีคลา้ยของไทยดว้ย 

   เดือนธนัวาคม (ฮะตาว มะแรกะซอ) 
   ชาวมอญมีการท าบุญดว้ยผลิตผลทางการเกษตรกรรม เช่น ขา้วใหม่ ผลไม ้น ามาถวายพระ ซ่ึงถือ

วา่ไดบุ้ญกุศลมาก ในเมืองมอญนั้นมีน ้ าคา้งตกมาก ท าให้เม่ือพระสงฆ์ออกไปบิณฑบาตกว่าจะกลบัถึงวดั
จีวรจึงเปียกหมด กลายมาเป็นท่ีมาของการท าบุญในเดือนน้ีคือการท าบุญถวายฟืน เรียกวา่ “จอง โอะ ตาน”  
“จอง” หมายถึง การเผา “โอะ” หมายถึง ถ่านหรือฟืน “ตาน”หมายถึง การให้ทาน รวมแล้วหมายถึงการ
ท าบุญดว้ยการถวายฟืนนัน่เอง ฟืนท่ีถวายพระในอดีตไวใ้ชส้ าหรับให้ความอบอุ่นแก่พระภิกษุและไวใ้ชเ้พื่อ
ผงิผา้ใหแ้หง้ ประเพณีน้ีท าสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั 

   เดือนมกราคม (ฮะตาว โปะ) 
   เดือนน้ีจะมีการสอบธรรมมะของพระภิกษุ ชาวบา้นจะท าอาหารไปถวายท่ีวดัโดยท าอาหารเช้า

(ปอนฮะเยีย) และท าอาหารเพล(ปอนอางวั) อีกทั้งพระภิกษุตอ้งปฏิบติัภารกิจสงฆ์ และท างานหนกัภายใน
วดัในช่วงระหวา่งเชา้ถึงเท่ียงเรียกวา่ “อะกราปอนปา” และช่วงเดือนน้ีเองชาวมอญจะมีการท าบุญดว้ยทาน
ลกัษณะต่างๆ เช่น การท าบุญโดยให้ทานแก่บุคคลซ่ึงประสบทุพภิกขภยั และการให้ทานดว้ยผลผลิตทาง
การเกษตรใหม่ เช่น ขา้วใหม่ ผลไมใ้หม่ เช่น กลว้ย ออ้ย ขนุน เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 33 การรักษาศีล ปฏิบติัธรรม ของชาวมอญ 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   เดือนกุมภาพนัธ์ (ฮะตาว มาด) 
   มีการท าบุญถวายขา้วยาคู(เปิง ยาคุ) กบัพระภิกษุสงฆ ์การท าขา้วยาคูน้ีมีประวติัดั้งเดิมตั้งแต่สมยั  

หงสาวดี เน่ืองจากชาวมอญมีการสู้รบตลอดเวลากบัพม่า เรียกไดว้า่แทบไม่มีการพกัสงครามเลย ดงันั้นจึงมี
การท าขา้วยาคู ซ่ึงมีสารอาหารท่ีมีประโยชน์มาก กินเล็กนอ้ยก็อ่ิมไดง่้าย และพกพาสะดวกเก็บไดน้าน และ
เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษในอดีต จึงมีการท าข้าวยาคู แล้วน ามาถวายพระและแจกชาวบ้านด้วย 
ส าหรับขา้วยาคูนั้นประกอบดว้ยธญัพืชหลายอย่างคือ ขา้วเหนียว พริกไทขิง(อะโก) น ้ าตาล ถัว่ งา(อะแง) 
เกลือ น ้ามนังา กระเทียม มะพร้าว ขา้วยาคูน้ีสามรถเก็บไวไ้ดน้านหลายวนั  

   เดือนมีนาคม (ฮะตาว ฮะละเกิน) 
   งานเดือนส่ีจะจดัในวนั ข้ึน 6 ค ่า เดือน 4 เป็นการจดังานวนัคลา้ยวนัเกิดของหลวงพ่ออุตตะมะ 

การจดังานสมโภชมีมหรสพอย่างน้อย 5 วนั 5 คืน มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งพิธีกรรมทางศาสนา เช่น มีการ
จดัเตรียมอาหารไปถวายพระ และมีการละเล่นต่างๆ เช่นการแข่งขนัชกมวยคาดเชือก การแสดงของชมรม
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เช่น ร ามอญและร ากะเหร่ียงท่ีแต่งกายดว้ยชุดประจ าชาติ 

 

 

 
 

ภาพประกอบ. 34 งานมหรสพในงานวนัคลา้ยวนัเกิดหลวงพอ่อุตตะมะ 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   ในวนั ข้ึน 15 ค ่า เดือน 4 ตรงกบักลางเดือน มีการก่อเจดียท์ราย โดยมีประวติัความเป็นมาของการ
ก่อเจดียท์รายตามประวติัการก่อเจดียช์เวดากอง และยงัมีความเช่ืออีกวา่การก่อเจดียท์รายนั้น นอกจากจะเป็น
การพร้อมใจนมสัการพระเจดียแ์ลว้ จ  านวนของทรายยงัหมายถึงความดีท่ีท าในโลกมนุษย ์ เม่ือตายไปแลว้ก็
ดูจากจ านวนทรายท่ีเคยท าบุญไวว้า่มีมากนอ้ยอยา่งไร พิธีกรรมท่ีส าคญัอีกงานหน่ึงคือ การสรงน ้ าหลวงพ่อ
อุตตะมะเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 

       
 

ภาพประกอบ 35 การชกมวยคาดเชือก 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
การชกมวยคาดเชือกเป็นประเพณีหน่ึงของชาวมอญ มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากมวยไทยทั้งในลกัษณะ

ท่าทางต่างๆ และการไหวค้รู การชกมวยคาดเชือกจะมีดนตรีป่ีพาทยม์อญ บรรเลงเพื่อเร้าใจให้เกิดความฮึก
เหิมในการต่อสู้ ลกัษณะการชกจะไม่ใส่นวม เพียงแค่พนัผา้เท่านั้น ใชอ้วยัวะทุกส่วนในการต่อสู้กนัทั้งมือ
และเทา้ ในช่วงกลางคืนจะมีงานมหรสพต่างๆ ทั้งการออกร้านจ าหน่ายสินคา้ การแสดงดนตรีของทหารและ
ต ารวจตระเวนชายแดน การแสดงของชมรมวฒันธรรมพื้นบา้นโดยมีการร าแบบต่างๆ เช่น ร าแบบมอญ การ
แสดงละครมอญซ่ึงเป็นคณะละครมอญท่ีเชิญมาจากสหภาพพม่า เป็นการแสดงท่ีมีทั้งค  าร้องอย่างไพเราะ
และท่าร าท่ีสวยงาม จะแสดงต่อเน่ืองเร่ืองเดียวกนั การแสดงจากนกัเรียนโรงเรียนวดัวงักว์เิวการาม 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 งานวนัชาติมอญ 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   วนัชาติมอญ 

   วนัชาติมอญจดัข้ึนในวนั ข้ึน 1 ค ่า เดือน 2 นบัตามปฏิทินสากลแลว้จะอยูใ่นช่วงเดือนกุมภาพนัธ์
โดยในวนัน้ีชาวมอญจะมีการท ากิจกรรมร่วมกนั เร่ิมตั้งแต่การท าบุญท่ีวดั มีการสวนสนาม พร้อมทั้งการ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งชาวมอญดว้ยกนั ส าหรับชาวมอญท่ีบา้นวงักะ จะตอ้งเดินทางไป
ร่วมงานวนัชาติมอญท่ีบ้านฮะล็อคคะนี ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัพิงชั่วคราวของชนกลุ่มน้อยมอญ อยู่ติดเขต
ประเทศไทยทางดา้นบา้นตน้ยาง 

   จากประเพณีทั้ง 12 เดือน เป็นกิจกรรมในรอบปีของชาวมอญบา้นวงักะ อ าเภอสังขละบุรี ส่วน
ใหญ่แลว้จะมีความเก่ียวเน่ืองกบังานดา้นศาสนาเป็นส าคญั ทั้งน้ีเพราะชาวมอญไดรั้บการปลูกฝังให้มีความ
เคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยา่งเหนียวแน่นมายาวนานจนถึงปัจจุบนั 

 
ตอนท่ี 2 ศึกษาวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี บา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

   2.1 ประวติัความเป็นมาของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   ดนตรีของชาวมอญมีมาตั้งแต่โบราณและใช้บรรเลงในพระราชพิธี ในพระราชวงั และงานพิธี
ต่างๆ ของชาวบา้น ทั้งบรรเลงในงานมงคล และอวมงคล ชาวมอญในสหภาพพม่าอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มใหญ่
กลุ่มเดียว ไม่ไดก้ระจดักระจายไปอยูต่ามสถานท่ีต่างๆท าให้ศิลปวฒันธรรมของคนมอญสืบทอดรูปแบบซ่ึง
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มเร่ือยมา คร้ันเม่ือชาวมอญอพยพขา้มาอยู่ในประเทศไทย ก็ไดน้ าศิลปวฒันธรรม
ต่างๆ ติดตวัมาดว้ยรวมทั้งวฒันธรรมดนตรี 

   วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี เป็นช่ือวงดนตรี ของศูนยว์ฒันธรรมมอญ อ าเภอสังขละบุรี หรือ  Mon 
National Culture Center (MNCC) ไดจ้ดัก่อตั้งข้ึน ตั้งแต่ท่ีหลวงพ่ออุตตะมะไดอ้นุญาตให้เพื่อจะไดสื้บสาน
วฒันธรรมมอญและแลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัระหวา่งชาวมอญท่ีอยูใ่นประเทศไทยและชาวมอญท่ีอยูใ่นรัฐ
มอญ สหภาพพม่า จึงก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2545 ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้ง คือ จดัการประชุม อนุรักษ์
หนงัสือ ภาษา วฒันธรรมมอญ และเพื่อการแลกเปล่ียนวฒันธรรมมอญ   ดว้ยความเมตตาของหลวงพ่ออุต
ตะมะ จึงให้สร้างศูนยว์ฒันธรรมมอญในหมู่บา้นวงักะ และมี นายมนชยั ไม่มีช่ือสกุล หรือ ช่ือภาษามอญ 
นายกระเซ้าโม่น(Nai Kasauh Mon)   เป็นหวัหนา้ศูนยว์ฒันธรรมมอญ ด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละจดั
กิจกรรมต่างๆ  

   วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ได้จดัซ้ือเคร่ืองดนตรีทั้งหมดมาจากรัฐมอญ สหภาพพม่า  รวมทั้งบท
เพลงในการบรรเลงก็เป็นเพลงท่ีมาจากรัฐมอญเช่นกนั เน่ืองจากทางศูนยว์ฒันธรรมมอญได้เชิญ ครูสอน
ดนตรีมอญมาจากสหภาพพม่าใหม้าท าการสอน ทุกปี ปีละ 2-3 เดือน เพื่อทบทวนบทเพลงและสอนบทเพลง
ใหม่ๆ ใหก้บันกัดนตรีและนกัเรียนท่ีสนใจ 

2.2 พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   ชาวมอญเป็นชนชาติหน่ึงท่ีมีพิธีกรรมสัมพนัธ์กบัศาสนาพุทธยา่งเคร่งครัด ฉะนั้นประเพณีต่างๆท่ี 

ชาวมอญปฏิบติั จึงปฏิบติัเพื่อระลึกและแสดงความเคารพต่อศาสนาพุทธ 
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    งานบวช 

    จากการสัมภาษณ์ ในพิธีกรรมงานบวช พบวา่ชาวมอญมีความช่ือวา่ผูท่ี้จะบวชพระ ตอ้งเป็นชายท่ี
มีอายคุรบ 20 ปี บริบูรณ์ และยงัไม่แต่งงาน เพราะมีความช่ือวา่ถา้แต่งงานแลว้ พอ่แม่จะไม่ไดกุ้ศลผลบุญ แต่
กุศลผลบุญนั้นจะไดแ้ก่ภรรยาและลูก จึงนิยมบวชก่อนแต่งงาน ซ่ึงก่อนท่ีบวชตอ้งไปศึกษาพระธรรมวินยัท่ี
วดัเป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ หรือ 10 วนั เม่ือครบก าหนดจึงกลบัมาอยูท่ี่บา้นแลว้จดังานเล้ียงเชิญแขก ญาติมิตร 
ผูอ้าวโุส มาร่วมงาน โดยในงานเล้ียงก็จะมีการบรรเลงดนตรีมอญประกอบการแสดงร ามอญเพื่อเฉลิมฉลอง
ในงานดว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 37 พระสงฆร์ดน ้าใหก้บัคู่บ่าวสาว ชาวมอญ 

 ท่ีมา: นายอวัโม่น ไม่มีช่ือสกุล 
   งานแต่ง 

    งานมงคลสมรสก็มีการบรรเลงดนตรีประกอบการร ามอญเช่นกนั ซ่ึงในพิธีสมรสนั้น ชาวมอญจะ
จดัพิธีในตอนเช้า โดยทางฝ่ายเจา้บ่าว จะมีการตีกลองร้องเพลงแห่ไปยงับา้นเจา้สาว เม่ือถึงบา้นเจา้สาว 
เจา้บ่าวและเจา้สาวท าการไหวผู้ใ้หญ่ของทั้งสองฝ่าย แลว้ผูใ้หญ่ทั้งฝ่ายก็จะให้พร จากนั้นผูใ้หญ่ทั้งฝ่ายจะ
สอนถึงการครองคู่ และมีการบรรเลงดนตรีประกอบการร ามอญเป็นอนัจบพิธี 

    พิธีกรรมไหวค้รู 

    การบรรเลงดนตรีป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ของชาววงักะ อ าเภอสังขละบุรีนั้น ในส่วนของพิธีกรรม
ไหวค้รูจะประกอบการไหวค้รู ปีละ 1 คร้ัง โดยมีของท่ีใชใ้นพิธีกรรมการไหวค้รู ไดแ้ก่ 

    1. ธูป 9 ดอก 

    2. เทียน 1 เล่ม 

    3. กลว้ยน ้าหวา้ 3 หวี 
     4. มะพร้าว(ตอ้งมีจุก) 1 ลูก 
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    5. หมากพลู 
    6. น ้าหอม 1 ขวด 

    7. บุหร่ี 1 ซอง 

    8. เงิน 5 บาท หรือ 50 บาทก็ได ้ตวัเลขตอ้งเป็นเลข 5 

    9. น ้า 1 ถว้ย 

    10. ดอกไม ้1 ก า 

โดยผูท่ี้สามารถท่ีจะเป็นผูท้  าพิธีไหวค้รูไดน้ั้นจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. เป็นผูท่ี้เรียนจากบรมครูในศาสตร์น้ีโดยตรง 

2. เป็นท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัการดนตรีและละคร 

3. เป็นผูท่ี้ชาวมอญใหค้วามเคารพนบัถือ 

   และความเช่ือท่ีชาวมอญถือปฏิบติัส าหรับการแสดง ก่อนการบรรเลงทุกคร้ังจะตอ้งท าพิธีบูชาครู 

โดยนกัดนตรีผูอ้าวุโสท่ีท่ีสุดในวงเป็นผูท้  าพิธี ทั้งน้ีเพื่อบูชาครูอาจารยต์ลอดจนกราบไหวเ้จา้ท่ีเจา้ทางของ
สถานท่ีท่ีแสดง ขอให้การแสดงดนตรีประกอบการร ามอญประสบความส าเร็จราบร่ืนถูกอกถูกใจ และ
บงัเกิดความส าเร็จในท่ีสุด 

   2.3 เคร่ืองดนตรีและวธีิการบรรเลงวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   เคร่ืองดนตรีมอญใน สหภาพพม่า จากบทกลอนในบนัทึกใบลานของชาวมอญนั้น ไดมี้การ 
กล่าวถึงประเภทเคร่ืองดนตรีของชาวมอญในพม่า ซ่ึงมีจ านวนถึง 26 เคร่ือง ดว้ยกนัดงัต่อไปน้ี 

1. Ba’Wain : เปิงมาง 
2. Ba’Tala : ระนาดไมไ้ผ ่
3. Ba’Keer : ระนาดเหล็ก 
4. Ba’hlai’ : ระนาดทองเหลือง 
5. Ba’kain : เคร่ืองดนตรีรูปทรงพระจนัทร์เส้ียว 
6. Poon ‟ Pond Mae or Htabon tut : กลองบรรเลงดา้นขา้ง 
7. Hta ‟ vaynn hnook : กลองหลกัใบใหญ่ 
8. Kha ‟ newe ป่ี 
9. Pi : เคร่ืองเป่าใชล้ม 
10. Kha ‟ thee khapup : กระด่ิงก าหนดจงัหวะและท่อนไม ้
11. Lei ngain : ขลุ่ยประเภทฟลุต 
12. Ta ‟ hlu’ nu’ : ขลุ่ยไมไ้ผ ่
13. Mong : ฆอ้งทองเหลือง 
14. Chan Wan : ฉาบ 
15. Gajo : ไวโอลิน 
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16. Kjam : จะเขท้รงจระเข ้
17. Kyaun : พิณ 
18. Si ‟ Ya : เคร่ืองเป่าชนิดหน่ึง 
19. Khaja : เคร่ืองเป่ารูปทรงคลา้ยทรัมเป็ต 
20. Wei dam khaja : เคร่ืองเป่ารูปรงทรัมเป็ตใชใ้นเวลาสงคราม 
21. Dwi ba’ : กลองสั้นใชใ้นดนตรีพื้นบา้น 
22. Hta’b : กลองลกัษณะคลา้ยถว้ย 
23. Phom : กลอง 
24. Ta-ngwa Kja’ : ฆอ้งวง 
25. Khana : แบนโจ 
26. Kha-Pour : เคร่ืองเป่ารูปทรงคลา้ยทรัมเป็ต 

    ปัจจุบนั เคร่ืองดนตรีของชาวมอญท่ีพม่า สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 8 ชนิดเคร่ืองดนตรีดว้ย ซ่ึง
เคร่ืองดนตรีทั้งหมดน้ียงัมีการใชบ้รรเลงโดยชนชาติมอญในสหภาพพม่า อนัไดแ้ก่ 

1. Ba’kain, หรือ la gian hsain ตามภาษามอญ : เคร่ืองดนตรีของชาวมอญลกัษณะเป็นฆอ้งวง
รูปทรงพระจนัทร์เส้ียว ในวงฆอ้งมีลูกฆอ้งไล่จากลูกท่ีมีขนาดเล็กไปหาลูกฆอ้งท่ีมีขนาด
ใหญ่ 

2. Ba’tala dun (ระนาดไมไ้ผ)่ ลกัษณะเหมือนกบัระนาดเอกของประเทศไทย 
3. Kjam หรือ Mi gjaun : จะเขรู้ปทรงจระเข ้มีสายทั้งหมด 3 สาย คลา้ยกบัจะเข ้ของประเทศ

ไทย 
4. Gajo หรือ Htawa tajo : ไวโอลิน สามสาย ของชาวมอญ ลกัษณะคลา้ยกบัซอสามสาย

ประเทศไทย 
5. Kha ‟ newe หรือ ป่ีของชาวมอญ : ลกัษณะคลา้ยกบัป่ีในของประเทศไทย 
6. Ta ‟ hlu’ hnook หรือ Palwei (ขลุ่ยไมไ้ผข่องชาวมอญ) : ลกัษณะคลา้ยกบัขลุ่ยอูข้อง

ประเทศไทย 
7. Poon ‟ Pond Mae and Hta ‟ Vaynn Unook (กลองหลกัใบใหญ่ และกลองเล็กตีดา้นขา้ง) : 

ลกัษณะคลา้ยกบักลองสองหนา้และตะโพนมอญของประเทศไทย 
8. Kha three khapup หรือ Si Wa และ Chan Wan หรือ ฉาบทองเหลือง (เคร่ืองดนตรีควบคุม

จงัหวะประเภทฉาบ ท่อนไมเ้คาะจงัหวะ และฉาบใหญ่ : ลกัษณะคลา้ยกบัฉ่ิง เกราะ และ
ฉาบใหญ่ของประเทศไทย) 

   ส าหรับเคร่ืองดนตรีมอญวงป่ีพาทย์มอญหงสาวดี ท่ีศูนย์วฒันธรรมมอญ มีเพียง 12 เคร่ือง 
เน่ืองจากความยากในการบรรเลงและความสะดวกในการน าไปใชข้องเคร่ืองดนตรี ในการท าวิจยัในคร้ังน้ี 
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ทางผูว้ิจยัจะกล่าวถึงลกัษณะทัว่ไปของเคร่ืองดนตรีและวิธีการบรรเลงโดยแบ่งตามตวัก าเนิดเสียงมี 4 
ประเภท ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละเคร่ืองดนตรี ดงัน้ี 

1.2.1 เคร่ืองสาย (CHORDOPHONE) 

   จฺยาม (จะเขม้อญ)  
   จฺยาม (Kyeimp) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย ใชก้ารดีดในการบรรเลงให้เกิดเสียง “จฺยาม” 

ในภาษามอญหมายถึง เคร่ืองดนตรีท่ีรูปร่างคลา้ยจระเข ้ซ่ึงคลา้ยกบัจะเขข้องไทย แต่มีความเป็นความเป็น
เอกลกัษณ์ของ จฺยาม คือ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีแกะสลกัรูปร่างเหมือน “จระเข”้ ซ่ึงนิยมน าไมเ้น้ืออ่อนมา
แกะสลกั อาทิเช่น ไม ้
 

 
ภาพประกอบ 38  จฺยาม(จะเขม้อญ) 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   ส่วนประกอบของจฺยาม 

    จฺยาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย   
1. ส่วนหวั แกะสลกัเป็นรูปหวัจระเข ้ซ่ึงคนมอญนิยมแกะสลกัใหจ้ระเข ้อา้ปาก 

2. ส่วนล าตวั หรือหุ่นท าหนา้ท่ีเป็นกล่องเสียง นิยมขดุและแกะสลกัข้ึนจากไมข้นุน เจาะทะลุ  
เป็นโพรงจากดา้นล่างในส่วนทอ้ง มีเทา้รอง 4 เทา้ โยงสายจากตอนหวัไปทางตอนหางเป็น 3สาย โดยมี
ลูกบิดประจ าสายละ 1 อนัเป็นตวับิดข้ึนลงเพื่อเทียบเสียง นิยมใชส้ายไหมและสายเอ็น มีหยอ่งรับสายอยูต่รง
ปลายหาง ระหวา่งตวัจะเขมี้แป้นไมเ้รียกวา่ นม รองรับสายติดไวบ้นหลงัจฺยาม(จะเขม้อญ) รวมทั้งหมด 12 
อนั 

3. ส่วนหาง  แกะสลกัเป็นหางโคง้งอนข้ึน สามารถถอดแยกออกจากกนัได ้ซ่ึงสะดวกในการ 

เคล่ือนยา้ยและการเก็บ ซ่ึงหางก็จะมีรูปแบบการแกะสลกัท่ีแตกต่างกนัจากช่างท่ีแกะสลกั 

   วธีิการบรรเลงของจฺยาม(จะเขม้อญ)  
   จฺยาม เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลงโดยการดีด และวางระนาบกบัพื้น และใชไ้มดี้ด ทรงกลม ยาว 

ประมาณ 3 น้ิว ท่ีท ามาจากไมเ้น้ือแข็ง หรือกระดูกสัตว ์ดีดท่ีสายท่ีท าจาก สายไหม โดยใชน้ิ้วโป้ง,น้ิวช้ีและ
น้ิวกลางมือขวา จบัไมดี้ดให้พอแน่น ไม่มีเชือกพนัน้ิว เอียงประมาณ 45 องศา และวางสันมือบริเวณ กล่อง
เสียง และ นมสุดทา้ยของ จฺยาม  และการวางมือซา้ยคลา้ยคลึงการวางมือการบรรเลงจะเขข้องไทย  
    ระดบัเสียงของจฺยาม(จะเขม้อญ) 
     ในการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัแสดงตารางระดบัเสียงของจฺยาม(จระเข)้ โดยก าหนดตวัเลข ใชเ้ลข 0 
คือ เสียงของการดีดสายเปล่า และหมายเลข 1-12 เป็นล าดบัของนมจฺยาม(จระเข)้ เรียงจากเสียงต ่าไปหาเสียง
สูง จากซา้ยไปดา้นขวา ซ่ึงสายเปล่าของจฺยาม(จะเขม้อญ)ทั้ง 3 สายเทียงเสียงไดด้งัน้ี คือ 

    สายท่ี 1 เทียบเสียง ฟา 

    สายท่ี 2 เทียบเสียง โด 

    สายท่ี 3 เทียบเสียง ฟา 
ต าแหน่งของนม 

จฺยาม(จะเขม้อญ) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สายท่ี 1 ฟ ซ ล ท ด ร ม ฟ ซ ล ท ด ร 

สายท่ี 2 ด ร ม ฟ ซ ล ท ด ร ม ฟ ซ ล 

สายท่ี 3 ฟ ซ ล ท ด ร ม ฟ ซ ล ท ด ร 

  

     โกรอมอญ (ซอมอญ) 
    โกรอมอญ (garol Mon) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสี มีลกัษณะคลา้ยกบัวิโอล่าของดนตรี
ตะวนัตกในดา้นขนาด และนิยมใชไ้มเ้น้ือแขง็ในการจดัท า อาทิเช่น ไมส้ัก ไมป้ระดู่ ไมม้ะฮอกกานี และเป็น
เคร่ืองดนตรีท่ีบทบาทนอ้ยลง 
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   ส่วนประกอบของโกรอมอญ(ซอมอญ) 
    โกรอมอญ(ซอมอญ) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 

1. ตัวโกรอมอญ(ซอมอญ)   นั้ นท ามาจากไม้เน้ือแข็งชนิดต่างๆ เช่นไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้
มะฮอกกานี ฯลฯ มีสายทั้งหมด 3 สาย ซ่ึงท ามาจากไหมควัน่  

ความยาว 50 เซนติเมตร 
ความหนา 8   เซนติเมตร 
ความกวา้ง 25  เซนติเมตร 

2. คนัชกั  เป็นลกัษณะ คนัชกัอิสระ คือ ไม่ติดอยูใ่นสายของซอ คลา้ยกบัคนัชกัของ ไวโอลิน 
   วธีิการบรรเลงของโกรอมอญ(ซอมอญ)    

         โกรอมอญ(ซอมอญ) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทสี ซ่ึงมีลกัษณะการสีคลา้ยกบัซอสามสายของไทย 
โดยตั้งโกรอมอญ(ซอมอญ) ใหเ้อียงประมาณ 70 องศากบัพื้น แลว้ ใชค้นัชกัในการสี มี 3 สาย  

   ระดบัเสียงของโกรอมอญ(ซอมอญ)     
   ในการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้จิยัแสดงระดบัเสียงของโกรอมอญ(ซอมอญ)   โดยก าหนดโกรอมอญ(ซอ

มอญ)    3 สายเสียงไดด้งัน้ี คือ 

สายท่ี 1 เทียบเสียง  ลา 

สายท่ี 2 เทียบเสียง  เร 

สายท่ี 3 เทียบเสียง  ซอล 

 

 
 

ภาพประกอบ 39 โกรอมอญ(ซอมอญ)    
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   ถะนะ (พิณมอญ)  
    ถะนะ(Tana) เป็นเคร่ืองดนตรี ประเภทดีด รูปร่างลกัษณะคลา้ยกบั “ฮาร์ป” ของดนตรีสากล ตวั
ถะนะ(พิณมอญ) แกะสลกัเป็นรูปร่างจระเข ้  
 

 
 

ภาพประกอบ 40 ถะนะ(พิณมอญ) 
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 

ส่วนประกอบของถะนะ (พิณมอญ) 
 ถะนะ (พิณมอญ) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 

1. ตวัถะนะ(พิณมอญ) ท าดว้ยไมส้ัก หรือไมเ้น้ือแขง็ แกะสลกัเป็นรูปร่าง “จระเข”้ ปิดดว้ยทอง 
2. สายถะนะ(พิณมอญ) ท าดว้ยสายไหม จ านวน 14 เส้น 
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ภาพประกอบ 41 การปรับเสียงของถะนะ(พิณมอญ) 
ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 

   ระดบัเสียงของถะนะ (พิณมอญ) 
   ในการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัแสดงระดบัเสียงของถะนะ (พิณมอญ)   โดยก าหนดถะนะ (พิณมอญ)    

14 สายเสียงได ้เรียงจากดา้นบน(เสียงต ่า) ไปหา ดา้นล่าง(เสียงสูง)ดงัน้ี คือ 

สายท่ี 1 เทียบเสียง โด 
สายท่ี 2 เทียบเสียง มี 
สายท่ี 3 เทียบเสียง ฟา 
สายท่ี 4 เทียบเสียง ซอล 
สายท่ี 5 เทียบเสียง ลา และ ที 
สายท่ี 6 เทียบเสียง โด และ เร 
สายท่ี 7 เทียบเสียง มี 
สายท่ี 8 เทียบเสียง ฟา 
สายท่ี 9 เทียบเสียง ซอล และ ลา 
สายท่ี 10 เทียบเสียง ลา และ ที 
สายท่ี 11 เทียบเสียง โด 
สายท่ี 12 เทียบเสียง เร และ มี 
สายท่ี 13 เทียบเสียง ฟา 
สายท่ี 14 เทียบเสียง ซอล และ ลา 
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    กรณี สายของถะนะ(พิณมอญ) ท่ี เสียงถึง สองเสียง จะใชเ้ทคนิคในการบรรเลง ใชน้ิ้วกดไปท่ีสาย
ท าใหเ้กิด เสียงสูงข้ึนอีก 1 เสียง  
 

 
 

ภาพประกอบ 42 ท่านัง่ในการบรรเลงถะนะ(พิณมอญ) 
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
 
 
 
 
 

 



84 
 

 

1.2.2 เคร่ืองลม (AEROPHONE) 
   ขะนวั (ป่ีมอญ) 
   ขะนวั (kanoit) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเป่า ชนิดมีล้ิน ซ่ึงเป็นล้ินคู่(double reed) เรียกวา่  หะปุด 

 ท าจากใบตาล คลา้ยๆกบัล้ินป่ีในของไทย  เลาป่ีท าดว้ยไมเ้น้ือแข็ง(ไม่ทราบช่ือ) กลึงให้กลมเรียวยาว เจาะ
ภายในกลวงตลอดเลา   
 

 
 

ภาพประกอบ 43 ขะนวั(ป่ีมอญ) 
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
    ส่วนประกอบของขะนวั(ป่ีมอญ) 
     ขะนวั(ป่ีมอญ) ประกอบดว้ย 3 ส่วน 

1. เลาขะนวัท าจากไมเ้น้ือแขง็(ไมส้ัก) ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร ดา้นบนเจาะรู 7 รู เรียง 
ตามล าดบัเพื่อเปิดปิดน้ิวบงัคบัเสียง ดา้นหลงัตอนบนเจาะอีก 1 รู เป็นรูน้ิวค ้า 

2. ล าโพงขะนวั(ป่ีมอญ) ท าดว้ยโลหะ(ทองเหลือง) ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ปากล าโพงกวา้ง 
ประมาณ 15 เซนติเมตร ตวัล าโพง มีเชือกผกูติดกบัเลาขะนวั 

3. หะปุด(ก าพวดขะนวั) ท าดว้ยโลหะ(ทองเหลือง) ผกูเชือกเพื่อ ใหใ้บตาลติดกบัหะปุด 
(ก าพวดขะนวั) นั้น ใชว้ธีิผกูท่ีเรียกวา่ ผกูตะกรุดเบด็ ส่วนของก าพวดท่ีจะตอ้งสอดเขา้ไปเลาป่ีนั้นเขาใชถ้กั
หรือเคียน ดว้ยเส้นดา้ย สอดเขา้ไปในเลาป่ีใหพ้อมิดท่ีพนัดา้ยจะท าใหเ้กิดความแน่นกระชบัยิง่ข้ึน 
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   วธีิการบรรเลงของขะนวั(ป่ีมอญ) 
   ขะนวั เป็นเคร่ืองเป่าท่ีมีเสียงแหลมและดงั ซ่ึงการด าเนินท านอง จะใชก้ารด าเนินท านองเดียวกบั 

เคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆ  แต่จะบรรเลงประกอบในส่วนท่ีไม่มีการร้อง ซ่ึงหาก ขะนวั(ป่ีมอญ) เป่าขณะมีการ
ร้องประกอบ ก็จะกลบเสียงร้อง ไดย้นิเสียงร้องไม่ชดัเจน 
  

   ระดบัเสียงของขะนวั(ป่ีมอญ) 
    ขะนวั(ป่ีมอญ)  มีระดบัเสียงเร่ิมตน้ ดว้ยการปิดรูเสียงทั้งหมด คือเสียง ซอล และไล่ระดบัเสียง
ดว้ยการเปิดน้ิวตามล าดบั จนถึงเสียง ซอล ดงัแผนภาพของเสียง ขะนวั(ป่ีมอญ) ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 44 แผนภาพของเสียง ขะนวั(ป่ีมอญ) 
ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   ตะหลด (ขลุ่ยมอญ) 
   ตะหลด (taloot)เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเป่าท่ีไม่มีล้ิน เป่าลมเขา้ไปในรูเป่า (Blowing into a tube)  

หรือ เคร่ืองเป่าลมไมป้ระเภทขลุ่ย ล าตวัมีลกัษณะเป็นท่อ โดยเป่าตรงปลาย คลา้ยกบัขลุ่ยเพียงออของดนตรี
ไทย เลาของตะหลดท าดว้ยไมไ้ผ ่ 
 

 
 

ภาพประกอบ 45 ตะหลด(ขลุ่ยมอญ) 
ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
    ส่วนประกอบของตะหลด(ขลุ่ยมอญ) 

   ตะหลด(ขลุ่ยมอญ) ประกอบดว้ย 2 ส่วน 
   1. เลาตะหลด(ขลุ่ยมอญ) ท าด้วยไมไ้ผ่  ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ดา้นบนเจาะรู 7 รู เรียง

ตามล าดบัเพื่อเปิดปิดน้ิวบงัคบัเสียง ดา้นหลงัตอนบนเจาะอีก 1 รู เป็นรูน้ิวค ้า 
    2. รูเป่าตะหลด(ขลุ่ยมอญ) ลกัษณะปากเป่าของตะหลด(ขลุ่ยมอญ) ต่างกบัขลุ่ยของดนตรีไทย
กล่าวคือ ปากเป่าของตะหลด(ขลุ่ยมอญ)อยูลึ่กลงไปในเลาตะหลด(ขลุ่ยมอญ) ระยะหน่ึง พอดีกบัการปล่อย
ลมใหพ้อดีกบัปากนกแกว้ จึงท าใหเ้กิดเสียง 
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   วธีิการบรรเลงของตะหลด(ขลุ่ยมอญ) 
   ตะหลด(ขลุ่ยมอญ) เป็นเคร่ืองเป่าท่ีมีเสียงทุม้และเบา ซ่ึงการด าเนินท านอง จะใชก้ารด าเนิน 

ท านองเดียวกบัเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆ  แต่จะบรรเลงประกอบในส่วนท่ีมีการร้อง โดยตะหลดมีหน้าท่ีเป่า
คลอ กบัการร้องเพลง ท าใหก้ารร้องมีโดดเด่นข้ึน 

   ระดบัเสียงของตะหลด(ขลุ่ยมอญ) 
    ตะหลด(ขลุ่ยมอญ)  มีระดบัเสียงเร่ิมตน้ ดว้ยการปิดรูเสียงทั้งหมด คือเสียงซอล และไล่ระดบัเสียง
ดว้ยการเปิดน้ิวตามล าดบั จนถึงเสียง ซอล ดงัแผนภาพของเสียงตะหลด(ขลุ่ยมอญ) ดงัน้ี 
 

 
ภาพประกอบ 46 แผนภาพของเสียง ตะหลด(ขลุ่ยมอญ) 

ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
 

1.2.3 เคร่ืองขึงหนงั (MEMBRANOPHONE) 
   ปัดวาย (เปิงมางมอญ) 
   ปัดวาย(bawaing) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี ชนิดขึงหนงั ลกัษณะคลา้ยกบัเปิงมางท่ีอยูใ่นวงป่ี 

พาทยม์อญของดนตรีไทย มีจ านวนกลองเรียงจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็ก จากดา้นซ้ายไปดา้นขวา โดยมี
จ านวน 14 ลูก และท่ีลูกกลองจะมีการเทียบเสียงโดยใช้ข้ีกลอง(ไม่ทราบวตัถุดิบ)ภาษามอญเรียกวา่ “ญ่าย”
ซ่ึงซ้ือมาจากสหภาพพม่า เทียบเสียงกบัป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้  
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ภาพประกอบ 47 ปัดวาย(เปิงมางมอญ) 
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
   ส่วนประกอบของปัดวาย(เปิงมางมอญ) 
   ปัดวาย(เปิงมางมอญ) ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

1. คอกปัดวาย เป็นลกัษณะ วงกลม ท าดว้ยไมเ้น้ือแขง็แกะสลกัปิดทองสวยงาม มีความสูงจาก 
พื้น 100 เซนติเมตร และความยาวรอบคอกปัดวาย(เปิงมางมอญ) 485 เซนติเมตร ท าหน้าท่ีเป็นตวัแขวน
ลูกปัดวาย(เปิงมางมอญ) 

2. โกรนปัดวาย (ลูกเปิงมางมอญ)ของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี มี จ  านวน 19 ลูก  
ซ่ึงมีขนาดท่ีแตกต่างกนั เรียงจากดา้นซา้ยไปหาดา้นขวา ดงัน้ี 

ลูกท่ี 1 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 19 เซนติเมตร   และความสูง 35 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 2 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 17 เซนติเมตร   และความสูง 33 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 3 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 17 เซนติเมตร   และความสูง 32 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 4 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 16 เซนติเมตร   และความสูง 32 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 5 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 15 เซนติเมตร   และความสูง 31 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 6 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 14 เซนติเมตร   และความสูง 31 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 7 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 13 เซนติเมตร   และความสูง 30 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 8 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 13 เซนติเมตร   และความสูง 30 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 9 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 12 เซนติเมตร   และความสูง 29 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 10 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 12 เซนติเมตร   และความสูง 29 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 11 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 11 เซนติเมตร   และความสูง 27 เซนติเมตร 
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ลูกท่ี 12 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 10 เซนติเมตร   และความสูง 26 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 13 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 10 เซนติเมตร   และความสูง 26 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 14 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 9 เซนติเมตร   และความสูง 25.5 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 15 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 9 เซนติเมตร   และความสูง 24 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 16 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 7 เซนติเมตร   และความสูง 19 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 17 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 6 เซนติเมตร   และความสูง 18 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 18 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 6 เซนติเมตร   และความสูง 17.5 เซนติเมตร 
ลูกท่ี 19 เส้นผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 5.5 เซนติเมตร   และความสูง 17 เซนติเมตร 

 
 

ภาพประกอบ 48 ปัดวาย(เปิงมางมอญ) 
ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
 
   วธีิการบรรเลงของปัดวาย(เปิงมางมอญ) 
   ปัดวาย(เปิงมางมอญ) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี ขึงหนงั แต่บรรเลงเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลง 

ด าเนินท านองเช่นเดียวกบัเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงมีเทคนิคในการบรรเลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ทั้งการตีเสียง
เดียวและตีสองเสียง และเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีความส าคญัในวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี เน่ืองจากมีเสียงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ มีส าเนียงในการตีท่ีบ่งบอกถึงความเป็นดนตรีมอญ 
    ระดบัเสียงของปัดวาย(เปิงมางมอญ) 
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    ปัดวาย(เปิงมางมอญ) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีการเทียบเสียงโดยการติดญ่าย(ข้ีกลอง)ลงบนหนงักลอง
เพื่อเทียบเสียง ซ่ึงเทียบเสียงกบัป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้ ตามล าดบั ดงัตารางการเทียบเสียงปัดวาย(เปิงมาง
มอญ) 
 

    ตารางการเทียงเสียงของปัดวาย(เปิงมางมอญ)กบัป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้ 
เสียง ซ ท ด ม ฟ ซ ท ด ม ฟ ซ ล ท ด ร ม ฟ ซ ล 
ลูกท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

   หะเปิน (กลอง) 
   หะเปิน (Tabain-Janok) ตามความหมายของภาษาไทยแลว้ แปลวา่ กลอง ซ่ึงเป็นการเรียกของกลุ่ม 

กลองท่ีบรรเลงโดยผูบ้รรเลงเพียงคนเดียว มีทั้งหมด 3 ชนิด ไดแ้ก่ หะเปินฮะโหนก หมายถึง กลองท่ีมีขนาด
ใหญ่ จ านวน 1 ใบ,หะเปิน หมายถึง กลอง จ านวน 1 ใบและโกรนหะเปิน  (ลูกเปิง) จ  านวน 4 ใบ วางเรียงไล่
ระดบัเสียงมีไมไ้ผเ่สียบหนงัเรียด ตรงกลาง ของแต่ละใบเพื่อไม่ใหก้ลองสั่นคลอนขณะบรรเลง ซ่ึงคลา้ย
กลุ่ม กลอง ของดนตรีพม่า เรียกวา่ สะโคด้(สัมภาษณ์นางหงสา ไม่มีช่ือสกุล) 

   ส่วนประกอบของหะเปิน(กลอง) 
1. หะเปิน คือ กลองขนาดกลาง 
2. หะเปินฮะโหนก คือ กลองขนาดใหญ่ 
3. โกรนหะเปิน  คือ การน ากลองท่ีมีขนาดลดหลัน่กนัจ านวน 4  ใบวางเรียงกนัเป็นแถว     

หนา้กระดานโดยใหลู้กท่ีมีเสียงสูงสุดอยูด่า้นขวามือและวางลดหลัน่กนัไปทางดา้นซา้ยมือ ดงัภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 49 ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของหะเปิน(กลอง) แต่ละชนิด 
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

   วธีิการบรรเลง 
   ใชบ้รรเลงประกอบจงัหวะโดยตีสลบัคละเคลา้ตามลกัษณะลีลาของบทเพลงกลองทั้ง 3 ชนิด ใช้

มือตีทั้งสองขา้งตีท่ีหนา้กลองเพื่อใหเ้กิดเสียงและจงัหวะ หนา้ทบัต่างๆ 
    ระดบัเสียงของหะเปิน(กลอง) 
    หะเปิน(กลอง)  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีการเทียบเสียงโดยการติดญ่าย(ข้ีกลอง) ลงบนหนงักลองเพื่อ
เทียบเสียง ซ่ึงเทียบเสียงกบัป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้ ตามล าดบั ดงัตารางการเทียบเสียงหะเปิน(กลอง) 
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ภาพประกอบ 50 เสียงและต าแหน่งการวาง ของหะเปิน(กลอง) 
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
   หะเปินฮะโหนก (กลองใบใหญ่) 

 
ภาพประกอบ 51 หะเปินฮะโหนก(กลองใบใหญ่) 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   หะเปินฮะโหนก (กลองใบใหญ่) 
   รูปร่างลกัษณะเดียวกบัหะเปินแต่มีขนาดใหญ่กวา่มีหน้าท่ีบรรเลงประกอบจงัหวะในวงป่ีพาทย์

มอญหงสาวดี 
   ขนาดของหะเปินฮะโหนก (ตะโพนใบใหญ่) 

1. หนา้ใหญ่กวา้ง 45 เซนติเมตร 
2. หนา้เล็กกวา้ง 37 เซนติเมตร 
3. ส่วนกลางตะโพน(ทอ้งตะโพน)กวา้ง 50 เซนติเมตร 
4. ความยาวของกลองระหวา่งหนา้ทั้งสอง 60 เซนติเมตร 

   ระดบัเสียง 
หะเปินฮะโหนกเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีประกอบจงัหวะประเภทจงัหวะหลกัมีเสียงเฉพาะของ 

กลอง ไดแ้ก่ 
1. หนา้เล็กประกอบดว้ยเสียง     Pang 
2. หนา้ใหญ่ประกอบดว้ยเสียง    Eng 

   วธีิการบรรเลง 
   หะเปินเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเดียวกบัตะโพนของไทย ใช้มือตีบริเวณส่วนหน้าของกลองทั้ง

สองหนา้ เม่ือจะใชตี้ตอ้งติดญ่าย(ข้ีกลอง)ท่ีหนา้กลองทั้งสองหนา้เพื่อถ่วงเสียงเช่นเดียวกบัตะโพนของไทย
มีหนา้ทบัท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของบทเพลง  

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 52 หะเปิน(กลองขนาดกลาง) 
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   หะเปิน (กลอง) 
   หะเปิน (กลอง)เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทกลอง บรรเลงประกอบจงัหวะมีลกัษณะคลา้ยกบัตะโพน

มอญในวงป่ีพาทยข์องไทยแต่มีขนาดเล็กกวา่ตะโพนมอญของไทยขึงดว้ยหนงัทั้งสองหนา้ร้ังดว้ยหนงัหรือ
เชือกแบบตะโพนมอญของไทยมีขาตั้งเม่ือจะบรรเลงจะมีญ่าย(ข้ีกลอง)ติดบริเวณตรงกลางหนา้กลอง 

    ขนาดของหะเปิน(กลอง) 
1. หนา้ใหญ่กวา้ง 30 เซนติเมตร 
2. หนา้เล็กกวา้ง 20 เซนติเมตร 
3. ส่วนกลาง(ทอ้งตะโพน) กวา้ง 37 เซนติเมตร 
4. ความยาวของตวักลอง 45 เซนติเมตร 

   ระดบัเสียง 
หะเปินเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีประกอบจงัหวะประเภทจงัหวะหลกัมีเสียงเฉพาะของกลองไดแ้ก่ 
1. หนา้เล็กประกอบดว้ยเสียง      Eng 
2. หนา้ใหญ่ประกอบดว้ยเสียง    Bea 

   วธีิการบรรเลง 
หะเปินเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเดียวกบัตะโพนของไทย ใชมื้อตีบริเวณส่วนหนา้ของ 

กลองทั้งสองหนา้ เม่ือจะใชตี้ตอ้งติดญ่าย(ข้ีกลอง)ท่ีหนา้กลองทั้งสองหนา้เพื่อถ่วงเสียงเช่นเดียวกบัตะโพน
ของไทยมีหนา้ทบัท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของบทเพลงโดยท่ีผูบ้รรเลงจะตีพลิกแพลงไดต้ามท านองเพลง 
 
 

 

 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 53 โกรนหะเปิน(ลูกเปิง) 
ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 



95 
 

 

   โกรนหะเปิน  (ลูกเปิง) 

   กลองท่ีมีขนาดลดหลัน่กนัจ านวน 4 ใบวางเรียงกนัเป็นแถวหนา้กระดานโดยใหลู้กท่ีมีเสียง 
สูงสุดอยูด่า้นขวามือและวางลดหลัน่กนัไปทางดา้นซา้ยมือ 

   1. ลูกท่ี 1 กวา้ง 20 เซนติเมตร 36 สูง เซนติเมตร 
   2. ลูกท่ี 2 กวา้ง 20 เซนติเมตร 34 สูง เซนติเมตร 
   3. ลูกท่ี 3 กวา้ง 17 เซนติเมตร 32 สูง เซนติเมตร 
   4. ลูกท่ี 4 กวา้ง 16 เซนติเมตร 30 สูง เซนติเมตร 
   วธีิการบรรเลง 
   เคร่ืองดนตรีประเภทกลองขึงด้วยหนังขนาดเล็กใช้ตีบรรเลงประกอบจงัหวะเม่ือจะใช้ตีต้อง

ติดญ่าย(ข้ีกลอง)ท่ีหนา้กลองเพื่อถ่วงเสียง วิธีการตีใชฝ่้ามือและน้ิวตีท่ีหนา้กลองคลา้ยกบัการตีเปิงมางคอก
ของไทย 
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การติดญ่าย(ข้ีกลอง)ท่ีหนา้กลองทั้งสองหนา้เพื่อถ่วงเสียงเช่นเดียวกบัตะโพนของไทย 

 

 

 

 

 

1 ใชมื้อคลึงญ่าย(ข้ีกลอง)ให้ทัว่หนา้กลองเพื่อใหติ้ดหนา้กลองไดง่้ายข้ึน 

  

 

 

     

2 ค่อยๆปาดญ่าย(ข้ีกลอง)ลงบนหนา้กลอง ทีละนิด 

 

 

 

 

 

 

3 ติดหรือเพิ่มญ่าย(ข้ีกลอง)เพื่อเทียบเสียงใหต้รงเสียงท่ีตอ้งการ 
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    อุปกรณ์เทียบเสียง 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 54 ญ่าย ติดหนา้กลอง 
ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
    ญ่าย  เป็นวสัดุท่ีมีลกัษณะการผสมของแป้งหรือขา้วสุกบด ซ่ึงจากการสัมภาษณ์จากครูดนตรี

มอญวา่มีส่วนผสมอะไรบา้ง ก็ไม่สามารถบอกไดว้า่มีส่วนผสมอะไร ซ่ึงมีขอ้มูลเพียงแค่ ผลิตท่ีสหภาพพม่า 

และยงัพบการใช้ญ่าย ในเคร่ืองดนตรี กะเหร่ียง พม่า อีกด้วยมีหน้าท่ีในการถ่วงเสียงให้ได้เสียงตามท่ี

ตอ้งการและหากตอ้งการให้หน้ากลองตึงก็จะใช้ไม(้เล่ือญตกัหะเปิน)ท่ีมีหน้าท่ีในการตีขอบกลองให้หนงั

กลองตึงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 55 ไม(้เล่ือญตกัหะเปิน) 
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   เสียงกลองแต่ละใบจะมีเสียงท่ีแตกต่างกนัซ่ึงผูบ้รรเลงจะตีทั้ง หน่ึงใบ และ สองใบ โดยจะมีเสียง

โนต้ และเสียงร้องท่ีเพื่อความเขา้ใจในการบรรเลงและการเรียนการสอน 

เสียงกลองท่ีตี ๑ ใบ ของแต่ละชนิด 

กลอง เสียงโนต้ เสียงร้อง 
หะเปินฮะโหนก(หนา้ใหญ่) มี Eng 
หะเปินฮะโหนก(หนา้เล็ก) ซอล Pang 
หะเปิน(หนา้ใหญ่) ซอล Bae 
หะเปิน(หนา้เล็ก) โด# Eng 
โกรมหะเปิง ใบท่ี ๑ ซอล Pang 
โกรมหะเปิง ใบท่ี ๒ โด Pong 
โกรมหะเปิง ใบท่ี ๓ ฟา Ton 
โกรมหะเปิง ใบท่ี ๔ โด To 

 

เสียงกลองท่ีตี ๒ ใบ 

กลอง เสียงร้อง 
หะเปินฮะโหนก Pye 
หะเปิน Jhi 
โกรมหะเปิง ใบท่ี ๑ และ ใบท่ี ๓ pyae 
โกรมหะเปิง ใบท่ี ๒ และใบท่ี ๔ (เปิดมือ) Pyong 
โกรมหะเปิง ใบท่ี ๒ และใบท่ี ๔ (ปิดมือ) เป๊ียะ 
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ภาพประกอบ 56 แสดงต าแหน่งของเสียงกลอง(หะเปิน) 
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
 

1.2.4 เคร่ืองตี (IDIOPHONE) 
   ป๊ัดกาล่าตุน (ระนาดไม)้ 
   ป๊ัดกาล่า ตุน(batalar-tun) ตามความหมายของภาษามอญ หมายถึง ระนาด และค าวา่ตุน ในภาษา 

มอญ หมายถึง ไมไ้ผ ่หากน าค าทั้งสองรวมกนัแลว้จึงเรียกวา่ “ระนาดไมไ้ผ”่ หรือ “ระนาดไม”้ ผืนระนาดท า
ดว้ยไมไ้ผ ่ท่ีมีวธีิการท านาดอยา่งพิถีพิถนั กล่าวคือ ไมไ้ผท่ี่จะมาท าผนืท่ีดีนั้น ตอ้งเป็นไมไ้ผ 3 ขอ้ล่างของล า
ไผ ่ท่ีมีอายุ 3 ปีพอดี น ามาประดิษฐ์เป็นผืนป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้ จ านวน 24 ลูก ตดัให้ไดข้นาด เรียงจาก
ดา้นซ้าย(ขนาดยาว)ไปหาดา้นขวา(ขนาดสั้น) เรียงจากเสียงต ่าไปหาเสียงสูง ซ่ึงมีการเทียบเสียงท่ีแตกต่าง 
กบัการเทียบเสียงของระนาดเอกของดนตรีไทย คือ ป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้ใชว้ิธีการ ปาดไมไ้ผ่ออกทีละ
นิด เพื่อเทียบเสียงให้ตรงกบัเสียงท่ีตอ้งการ เจาะรู ร้อยเชือก แขวนท่ีบริเวณ “กาล่า”  (รางป๊ัดกาล่า ตุน) ท่ี
แกะสลกั ปิดทอง และกระจกสีอยา่งสวยงาม 
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ภาพประกอบ 57 ป๊ัดกาล่า ตุน (ระนาดไม)้ 
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
  

   ส่วนประกอบของป๊ัดกาล่า ตุน (ระนาดไม)้ 
   ป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้  ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
    1.รางป๊ัดกาล่า ตุน(รางระนาดไม)้  ท าจากไมแ้กะสลดัลวดลาย ปิดทองและกระจกสี ตามศิลปะ

มอญ ซ่ึงขนาดของราง ดงัน้ี 
1. กวา้งประมาณ    28  เซนติเมตร 
2. ยาวประมาณ    138  เซนติเมตร 
3. ความสูงจากเทา้ถึงขอบราง   60  เซนติเมตร 
4. เทา้กวา้ง     40  เซนติเมตร 
5. เทา้ยาว     25 เซนติเมตร 

   2.  ผนืป๊ัดกาล่าตุน(ผนืระนาดไม)้  ลูกระนาดท าดว้ยไมไ้ผอ่าย ุ3 ปี จ  านวน 24 ลูก 
1. ความยาวของผนืระนาด   130 เซนติเมตร 
2. ลูกยอดมีความกวา้ง   5     เซนติเมตร 
3. ลูกยอดมีความยาว    21   เซนติเมตร 
4. ลูกทวนมีความกวา้ง   5    เซนติเมตร 
5. ลูกทวนมีความยาว   47   เซนติเมตร 

    3.  เล่ือญตกั(ไมตี้) เป็นไมไ้ผ ่กลึง จนกลมเป็นแท่งยาว 20 เซนติเมตร ปลายหุ้มดว้ยผา้พนั แลว้ใช้
ดา้ยพนัอยา่งเรียบร้อย 
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   วธีิการบรรเลงของป๊ัดกาล่าตุน (ระนาดไม)้  
   ป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้ เป็นเคร่ืองดนตรีมอญ ท่ีผูเ้ร่ิมฝึกเรียนดนตรีมอญ จะฝึกฝนทั้งบทเพลง 

และเทคนิคการบรรเลง ซ่ึงมีวิธีการบรรเลงท่ีคลา้ยการบรรเลงของไทย ทั้งการตีคู่ การแบ่งมือ การกรอ เป็น
ตน้  
 

 
 

ภาพประกอบ 58 กาล่า (รางป๊ัดกาล่า ตุน) 
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
   ระดบัเสียงของป๊ัดกาล่าตุน (ระนาดไม)้ 
   ผืนป๊ัดกาล่า ตุน (ระนาดไม)้ มีจ  านวน 24 ลูก ซ่ึงเทียบเสียงโดยการปาดไมไ้ผ ่ส่วนใตข้องลูกป๊ัด

กาล่า ตุน(ระนาดไม)้ ออก  ดงัตารางเทียบเสียงของผืนป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้ กบัล าดบัลูกป๊ัดกาล่า ตุน
(ระนาดไม)้ 
 
ตารางเทียบเสียงของป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้ 
 

 

เสียง ด ร ม ฟ ซ ล ท ด ร ม ฟ ซ ล ท ด ร ม ฟ ซ ล ท ด ร ม 

ลูกระนาดท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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ภาพประกอบ 59 เล่ือญตกัป๊ัดกาล่า ตุน(ไมตี้ระนาดไม)้ 
    ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
   ป๊ัดกาล่า ปะซวั (ระนาดเหล็ก) 
   ป๊ัดกาล่า (batalar-pasoi) ตามความหมายของภาษามอญ หมายถึง ระนาด และค าวา่ ปะซวั ใน 

ภาษามอญ หมายถึง เหล็ก หากน าค าทั้งสองรวมกนักนัแลว้จึงเรียกว่า “ระนาดเหล็ก” ลูกป๊ัดตาหล่า ปะซัว
(ระนาดเหล็ก)ท าดว้ยโลหะ(เหล็กท่อน ้า) น ามาประดิษฐ์เป็นลูกป๊ัดกาล่า ปะซวั(ระนาดเหล็ก) จ านวน 24 ลูก 
ตดัให้ไดข้นาด เรียงจากดา้นซ้าย(ขนาดยาว)ไปหาดา้นขวา(ขนาดสั้น) เรียงจากเสียงต ่าไปหาเสียงสูง ซ่ึงมี
การเทียบเสียงท่ีแตกต่าง กบัการเทียบเสียงของระนาดเอกของดนตรีไทย คือ ป๊ัดกาล่าปะซวั (ระนาดเหล็ก)
ใช้วิธีการ ขุดผิวเหล็กออกทีละนิด เพื่อเทียบเสียงให้ตรงกบัเสียงท่ีตอ้งการ เจาะรู ตอกตะปู ยึดไวก้บั  “กา
ล่า” (รางป๊ัดกาล่า ปะซวั) ท่ีแกะสลกั ปิดทอง และอยา่งสวยงามบา้งก็เป็นเพียงแค่ รางธรรมดาคลา้ยกบักล่อง 
หากเทียบกบัดนตรีไทยก็จะคลา้ยกบั “ระนาดเอกเหล็ก” 
 

 
 

ภาพประกอบ 60 ป๊ัดกาล่า ปะซวั(ระนาดเหล็ก) 
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   ส่วนประกอบของป๊ัดกาล่า ปะซวั(ระนาดเหล็ก) 
   ป๊ัดกาล่า ปะซวั(ระนาดเหล็ก)  ประกอบดว้ย 3 ส่วน 

1. รางป๊ัดกาล่าปะซวั(รางระนาดเหล็ก)  ท าจากไมแ้กะสลดัลวดลาย ปิดทอง ตามศิลปะมอญ  
บา้งก็เป็นเพียงแค่ รางธรรมดาคลา้ยกบักล่อง ซ่ึงขนาดของราง ดงัน้ี 

1. กวา้งประมาณ    26  เซนติเมตร 
2. ยาวประมาณ 1   98  เซนติเมตร 
3. ความสูงประมาณ   17  เซนติเมตร 

   2.  ลูกป๊ัดกาล่าปะซวั(ลูกระนาดเหล็ก)  ลูกระนาดท าดว้ยเหล็กท่อน ้ าตดัให้ไดข้นาด ตามระดบั
เสียง จ านวน 24 ลูก 

1. ความยาวของป๊ัดตาหล่า ปะซวั(ระนาดเหล็ก) 122 เซนติเมตร 
2. ลูกยอดมีความกวา้ง   4     เซนติเมตร 
3. ลูกยอดมีความยาว    14   เซนติเมตร 
4. ลูกทวนมีความกวา้ง   4    เซนติเมตร 
5. ลูกทวนมีความยาว   30   เซนติเมตร 

    3.  เล่ือญตกั(ไมตี้) เป็นไมไ้ผ ่กลึง จนกลมเป็นแท่งยาว 20 เซนติเมตร ปลายไมติ้ดกบั หนงัววัตดั
เป็นวงกลม ซอ้นเรียงเป็นชั้น อยา่งเรียบร้อย 

   วธีิการบรรเลงของป๊ัดกาล่า ปะซวั (ระนาดเหล็ก)  
   ป๊ัดกาล่า ปะซวั(ระนาดเหล็ก) เป็นเคร่ืองดนตรีมอญ มีวธีิการบรรเลง คลา้ยกบั ป๊ัดกาล่า ตุน 

(ระนาดไม)้ ทั้งวธีิการบรรเลงท่ีคลา้ยการบรรเลงของไทย ทั้งการตีคู่ การแบ่งมือ การกรอ เป็นตน้  
   ระดบัเสียงของป๊ัดกาล่า ปะซวั (ระนาดเหล็ก) 
   ลูกป๊ัดกาล่า ปะซัว (ระนาดเหล็ก) มีจ านวน 24 ลูก ซ่ึงเทียบเสียงโดยการขุดเหล็ก ส่วนใตข้อง

ลูกป๊ัดกาล่า ปะซัว(ระนาดเหล็ก) ออก  ดงัตารางเทียบเสียงของลูกป๊ัดกาล่า ปะซัว(ระนาดเหล็ก) กบัล าดบั
ลูกป๊ัดกาล่า ปะซวั(ระนาดเหล็ก) 

 
ตารางเทียบเสียงของป๊ัดกาล่า ปะซวั(ระนาดเหล็ก) 

 
 
 
 

เสียง ฟ ซ ล ท ด ร ม ฟ ซ ล ท ด ร ม ฟ ซ ล ท ด ร ม ฟ ซ ล 

ลูกระนาดท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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   ป๊ัดก่าน (ฆอ้งวง) 
   ป๊ัดก่าน(bakaing)  เคร่ืองดนตรีช้ินน้ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงคลา้ยกบัพระจนัทร์เส้ียว ช่ือ la gian 

hsain นั้นก็มีความหมายวา่เคร่ืองดนตรีทรงพระจนัทร์เส้ียวเช่นเดียวกนั เคร่ืองดนตรีช้ินน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของ
เคร่ืองดนตรีของชาวมอญในสหภาพพม่า เคร่ืองดนตรีน้ีสามารถพบไดใ้นพื้นท่ีของชาวมอญ และรัฐมอญ 
    เคร่ืองดนตรีน้ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัฆอ้งมอญของประเทศไทยเป็นอย่างมากในดา้นขนาดและ
จ านวนของลูกฆอ้งท่ีใช ้15 ลูก แกะสลกัเป็นรูปกินนร ซ่ึงเป็นนกในนวนิยาย มีล าตวัเป็นมนุษย ์มีปีก แต่ใน
ประเทศไทยเรียกสัตวช์นิดน้ีวา่ กินนรี ส่วนปลายอีกดา้นหน่ึงของวงฆอ้งนั้นแกะสลกัเป็นลวดลายหางของ
กินนร วงฆอ้งนั้นมีฐานรองรับอยูต่รงกลางของวง ฐานนั้นใชว้างกบัพื้น ลกัษณะคลา้ยกบั ป๊ัดกาล่า (ระนาด
ไม)้ แต่ฐานของเคร่ืองดนตรีชนิดน้ีมีขนาดใหญ่กวา่มากเพื่อรับน ้าหนกัของท่ีมีลกัษณะหนกั 
    โดยปกติเคร่ืองดนตรีชนิดน้ีจะใชพ้นัธ์ุไมเ้ฉพาะ เรียกวา่ “jamanei” (Gmelina Arborea) ในการข้ึน
รูปวงฆอ้ง นอกจากน้ี ไมข้นุนก็สามารถน ามาใชข้ึ้นรูปของวงฆอ้งไดเ้ช่นกนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 61 ป๊ัดก่าน(ฆอ้งวง) 
ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ. 
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   ส่วนประกอบของป๊ัดก่าน (ฆอ้งวง) 
   ป๊ัดก่าน (ฆอ้งวง)ประกอบดว้ย 3 ส่วน 

1. ร้านป๊ัดก่าน (ฆอ้งวง)  ท าจากไม ้ซ่ึงใชพ้นัธ์ุไมเ้ป็นไมเ้ฉพาะ เรียกวา่ “jamanei” (Gmelina  
Arborea) ในการข้ึนรูปวงฆอ้ง นอกจากน้ี ไมข้นุนก็สามารถน ามาใชข้ึ้นรูปของวงฆอ้งแกะสลกัลวดลาย ปิด
ทอง ตามศิลปะมอญ ซ่ึงขนาดของราง ดงัน้ี 

1. กวา้งประมาณ    145 เซนติเมตร 
2. ความสูงประมาณ   107 เซนติเมตร 
3.ความกวา้วของฐานประมาณ 45 X  29 X 15 เซนติเมตร 

    2.  ลูกป๊ัดก่าน (ฆอ้งวง)  ท าจากโลหะ(ทองเหลือง) คลา้ยกบัลูกฆอ้งของดนตรีไทย แต่ขนาดท่ีสั้น
กวา่ จ  านวน 14 ลูก เรียงจากลูกทวน ไปหา ลูกยอด ดงัน้ี 

1. ลูกท่ี 1 หรือลูกทวนเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 18 เซนติเมตร 
2. ลูกท่ี 2 เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ   17 เซนติเมตร 
3. ลูกท่ี 3 เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ   16 เซนติเมตร 
4. ลูกท่ี 4 เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ   15.5 เซนติเมตร 
5. ลูกท่ี 5 เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ   15 เซนติเมตร 
6. ลูกท่ี 6 เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ   14.5 เซนติเมตร 
7. ลูกท่ี 7 เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ   14 เซนติเมตร 
8. ลูกท่ี 8 เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ   13.5 เซนติเมตร 
9. ลูกท่ี 9 เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ   13 เซนติเมตร 
10. ลูกท่ี 10 เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ   12 เซนติเมตร 
11. ลูกท่ี 11 เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ   11.5 เซนติเมตร 
12. ลูกท่ี 12 เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ   11 เซนติเมตร 
13. ลูกท่ี 13 เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ   10.5 เซนติเมตร 
14. ลูกท่ี 14 เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ   9.5 เซนติเมตร 

    3.  เล่ือญตกั(ไมตี้) เป็นไมไ้ผ ่กลึง จนกลมเป็นแท่งยาว 20 เซนติเมตร ปลายหุ้มดว้ยผา้พนั แลว้ใช้
ดา้ยพนัอยา่งเรียบร้อย 

   วธีิการบรรเลงของป๊ัดก่าน (ฆอ้งวง)   
   ป๊ัดก่าน (ฆอ้งวง) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี  ตั้งโคง้ข้ึนไปทั้ง 2 ขา้ง ไม่วางลงราบไปกบัพื้น 

เหมือนฆอ้งไทย ป๊ัดก่าน(ฆอ้งวง)วงหน่ึงมีจ านวน 15 ลูก มกัประดิษฐ์ร้านป๊ัดก่าน(ฆอ้งวง) แต่งกนัอย่าง
สวยงาม เช่น แกะสลกัเป็นลวดลาย ปิดทองประดบักระจก การบรรเลง ผูเ้ล่นตอ้งนัง่ให้ตรงกลางของป๊ัดก่าน
(ฆอ้งวง) วิธีการนั่ง นั่งได้ทั้งพบัเพียบหรือขดัสมาธิ การจบัไมตี้ ผูบ้รรเลงตอ้งรวบน้ิวกลางน้ิวนางและ
น้ิวกอ้ย ก าไมฆ้อ้งไวก้บัฝ่ามือ ใชน้ิ้วโป้งและ น้ิวช้ีเป็น ตวัประคอง ใหน้ิ้วช้ีชิดกบัหวัไม ้ 
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   ระดบัเสียงของป๊ัดก่าน(ฆอ้งวง)  
   ระบบการไล่เรียงระดบัเสียงของฆอ้งมอญในสหภาพพม่าไวว้่าในปัจจุบนัมีใช้กนัอยู่ ๒ ระบบ 

ไดแ้ก่   
               1 ระบบเก่า เป็นระบบโบราณของมอญ ประกอบดว้ยเสียง G A  - C D E - G A B C D  E F G A 
(ซอล ลา -  โด เร มี -  ซอล ลา ที โด เร มี ฟา ซอล ลา) ซ่ึงรามัญโมส่วยกล่าวว่าระบบดังกล่าวมีน้ี
ความสัมพนัธ์กับระบบการนับช่วงเวลาทางจนัทรคติ และเป็นระบบเสียงท่ีนิยมใช้กันในการบรรเลง
ประกอบพิธีกรรมลงทรงฟ้อนผ ี(นตักนา)ของชาวมอญในเขตอ าเภอส่ินไจก ์และเขตอ าเภอปอง ในรัฐมอญ   
           2 ระบบใหม่  เกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๓ ในเขตหมู่บา้นส่ินไจก์ ของอ าเภอปอง โดยอาจารย์
นายฉ่วยปีญ ์ และอาจารยอู์มยะ ไดเ้พิ่มลูกฆอ้งเสียง  F (ฟา) ในส่วนลูกทัง่(ลูกต ่าสุด) และส่วนท่ีขาด (เป็น
หลุม) ข้ึนอีกหน่ึงลูกรวมเป็น ๑๖ ลูกไดร้ะบบเป็น F G A ‟ C D E F G A B C D E F C A  (ฟา ซอล ลา-โด 
เร มี ฟา ซอล ลา ท่ี โด เร มี ฟา ซอล ลา) 
   

 
ภาพประกอบ 62  ล าดบัลูกป๊ัดก่าน(ลูกฆอ้งวง) 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   โกรนป๊ัดก่าน(ลูกฆอ้งวง) จ านวน 14 ลูก เรียงจากลูกทวน ไปหา ลูกยอด ดงัน้ี 
1. ลูกท่ี 1 หรือลูกทวน เสียง ซอล 
2. ลูกท่ี 2    เสียง ที 
3. ลูกท่ี 3     เสียง โด 
4. ลูกท่ี 4    เสียง มี 
5. ลูกท่ี 5     เสียง ฟา 
6. ลูกท่ี 6    เสียง ซอล 
7. ลูกท่ี 7     เสียง ลา 
8. ลูกท่ี 8     เสียง ที 
9. ลูกท่ี 9     เสียง โด 
10. ลูกท่ี 10    เสียง เร 
11. ลูกท่ี 11    เสียง มี 
12. ลูกท่ี 12    เสียง ฟา 
13. ลูกท่ี 13    เสียง ซอล 
14. ลูกท่ี 14  หรือลูกยอด เสียง ลา 

   ขะดี ขะดาบ (ฉ่ิง-เกราะ)  
   ขะดี-ขะดาบ(ka dee  kadup)เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีประกอบไปดว้ยเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ 

ลกัษณะคลา้ยกระด่ิง (Si:) และท่อนไม ้(toun:) ซ่ึงเคร่ืองดนตรีช้ินเป็นผูก้  าหนดความชา้เร็วของจงัหวะของ
บทเพลง เคร่ืองดนตรีก ากบัจงัหวะท่ีเป็นท่อนไม ้ ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า หะเหนิด kanoit  หมายถึง 
เกราะ  
 

 
ภาพประกอบ 63 ขะดี ขะดาบ (ฉ่ิง-เกราะ) 

ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   ส่วนประกอบของขะดี ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ) 
   ขะดี ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ) ประกอบดว้ย 3 ส่วน 

1. หะเหนิด(เกราะ) เป็นท่อนไมส่ี้เหล่ียมผนืผา้ ขนาด 35 X 10 X 5 ขดุโพรงใหเ้ป็นช่อง เพื่อให ้
เกิดเสียงท่ีดงั ขณะท่ีใชไ้มตี้เคาะ 

2. ขะดี(ฉ่ิง)  ท าจากโลหะ(ทองเหลือง)เส้นผา่ศูนยก์ลาง 8 เซนติเมตร ลกัษณะคลา้ยฉ่ิงของไทย  
แต่มีลกัษณะท่ีบานกวา่ของฉ่ิงไทยซ่ึงใชเ้พียง ขา้งเดียว เจาะรูแลว้ใชต้ะปูตอกยดึไวก้บั หะเหนิด(เกราะ) ดา้น
ใดดา้นหน่ึง 

3. เล่ือญตกั(ไมตี้) เป็นไมไ้ผ ่กลึง จนกลมเป็นแท่งยาว 37  เซนติเมตร ไม่พนัผา้ จ านวน 2 อนั 
เสียงของขะดี ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ) 

   ดว้ย ขะดี ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี ซ่ึงมีหนา้ท่ีประกอบจงัหวะ ในวงป่ีพาทย ์
มอญหงสาวดี ซ่ึงเสียงของ ขะดี-ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ) จะมี 2 เสียง คือ ตีท่ี ขะดี(ฉ่ิง) เสียงท่ีชาวมอญเรียกคือ 
“เชียง” และ ตีท่ี  หะเหนิด(เกราะ) จะเรียกว่า “ด๊อก” ซ่ึงนางร าจะเรียก ขะดี-ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ) สั้ นๆว่า 
“เชียง-ด๊อก” ซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นการฝึกและทบทวน ท่าร า  
    การบรรเลง ขะดี-ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ) จะบรรเลงคู่กบั ฉ่าน(ฉาบใหญ่) ซ่ึงใชผู้บ้รรเลงเพียงคนเดียว 
กล่าวคือ หากบทเพลงช่วงนั้นเป็นช่วงท่ีมี การร้อง ก็จะบรรเลง เพียง ขะดี-ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ) แต่ถา้เป็นการ
แสดงท่าร าหรือไม่มีการร้องประกอบ จะบรรเลง ฉ่าน(ฉาบใหญ่)ดว้ย เพื่อท าให้เกิด อารมณ์ในการบรรเลง
มากยิง่ข้ึน 
 

 
 

ภาพประกอบ 64 ฉ่าน (ฉาบใหญ่) 
 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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   ฉ่าน (ฉาบใหญ่) 
   ฉ่าน (chaine)เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตี ท่ีท าจากโลหะ(ทองเหลือง) ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 

30 เซนติเมตร ซ่ึงโดยปกติฉาบ 1 ชุดจะมี ฉาบ 2 ใบ จะบรรเลงโดยตีกนัทั้ง 2 ใบกระทบกนัจึงเกิดเสียง แต่
ฉ่าน(ฉาบ) ของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี มีลกัษณะคลา้ยกบัฉาบใหญ่ของไทย เพียงแต่บรรเลงโดยใชไ้มตี้ท่ี 
ฉาบ เพียง 1 ใบเท่านั้น โดยใชผู้บ้รรเลง คนเดียวกบั ขะดี-ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ) 
    การบรรเลง ฉ่าน(ฉาบใหญ่) จะบรรเลงคู่กบั ขะดี-ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ)  ซ่ึงใชผู้บ้รรเลงเพียงคนเดียว 
กล่าวคือ หากบทเพลงช่วงนั้นเป็นช่วงท่ีมี การร้อง ก็จะบรรเลง เพียง ขะดี-ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ) แต่ถา้เป็นการ
แสดงท่าร าหรือไม่มีการร้องประกอบ จะบรรเลง ฉ่าน(ฉาบใหญ่)ดว้ย เพื่อท าให้เกิด อารมณ์ในการบรรเลง
มากยิง่ข้ึน 
 

 
 

ภาพประกอบ 65 มอง (โหม่ง) 
ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
 
   มอง (โหม่ง) 
   มอง (mong)เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี ท ามาจากโลหะ(ทองเหลือง) ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 56 

เซนติเมตร มีปุ่มนูนไวส้ าหรับตี ตรงกลางของมอง(โหม่ง) การบรรเลง จะใช้ไมตี้ ความยาว 30 เซนติเมตร 
ปลายไมมี้ผา้หุ้ม เพื่อให้เสียงท่ีเกิด มีเสียงท่ีนุ่มนวลและทุม้ต ่า โดยบรรเลงให้ตกจงัหวะ แต่จะเป็นจงัหวะ
ห่างๆ 
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   2.4 การประสมวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   การประสมวง หมายถึง การน าเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทด าเนิน 

ท านองและประเภทจงัหวะหนา้ทบัมาบรรเลงร่วมกนัอยา่งมีหลกัเกณฑ์โดยค านึงถึงความเหมาะสม เพื่อให้
เคร่ืองดนตรีทุกชนิดไดท้  าหนา้ท่ีของตนอยา่งสมบูรณ์ ตลอดจนค านึงถึงผลอนัจะเกิดจากการบรรเลงร่วมกนั
ดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการด าเนินร่วมกนัไปอยา่งสนิทสนมกลมกลืนเป็นส าคญั 

    การประสมวงดนตรีของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ใชเ้คร่ืองดนตรีประเภทด าเนินท านอง(เคร่ืองตี) 
เป็นหลกัในการประสมวง นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองก ากบัจงัหวะหนา้ทบัและเคร่ืองประกอบจงัหวะเป็นเคร่ือง
ดนตรีบรรเลงประกอบดว้ย 

 

 
 

ภาพประกอบ 66 การประสมวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

 ท่ีมา: นายอวัโม่น  ไม่มีช่ือสกุล 

  
    ลกัษณะการประสมวงดนตรีของวงป่ีพาทย์มอญหงสาวดี หมู่บ้านวงักะ ชาวมอญโบราณได้
ก าหนดรูปแบบการประสมไวอ้ยา่งมีระเบียบแบบแผน หลกัการตั้งเคร่ืองดนตรี ต าแหน่งการตั้งเคร่ืองดนตรี 
ตามแบบแผนท่ีคนมอญโบราณไดว้างรูปแบบและปฏิบติัสืบทอดกนัมา ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตการวางต าแหน่ง
ของการวางเคร่ืองดนตรีในการประสมวงนั้น เน้นในงาความสวยงามและความส าคญัเป็นหลกั คือ เคร่ือง
ดนตรีใดท่ีเป็นหลักหรือผูน้ าของวงก็มกัจะจดัวางอยู่ด้านหน้าของการประสมวง ส่วนเคร่ืองดนตรีท่ีมี
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ความส าคญัรองลงมาและเคร่ืองประกอบจงัหวะก็จะจดัวางไวด้้านหลังของวง ก็คงจดัวางตามท่ีเห็นว่า
เหมาะสม ทั้งน้ีคงค านึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงาม ตลอดจนเอ้ือประโยชน์ต่อระบบการ
บรรเลงในวงดนตรีดว้ย ดงัแผนผงัการประสมวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี(ภาพประกอบ 67 ) 
 

 
 

ภาพประกอบ 67 แผนผงั การประสมวงวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

 ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 

 
    จากแผนผงั การประสมวงป่ีพาทย์มอญหงสาวดี ผูว้ิจยัจึงแทนตัวเลข ตั้ งแต่ 1 ‟ 11 ก าหนด
ตามล าดบัช่ือเคร่ืองดนตรีมอญ ดงัน้ี 

  หมายเลข 1 แทน จฺยาม(จะเขม้อญ) 
หมายเลข 2 แทน ขะนวั(ป่ีมอญ)และตะหลด(ขลุ่ยมอญ) 
หมายเลข 3 แทน โกรอมอญ(ซอมอญ) 
หมายเลข 4 แทน ป๊ัดกาล่า ปะซวั(ระนาดเหล็ก) 
หมายเลข 5 แทน ป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้ 
หมายเลข 6 แทน ป๊ัดก่าน(ฆอ้งวง) 
หมายเลข 7 แทน ปัดวาย (เปิงมางมอญ) 
หมายเลข 8 แทน มอง(โหม่ง) 
หมายเลข 9 แทน หะเปินฮะโหนก (กลอง) 
หมายเลข 10 แทน ขะดี-ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ),ฉ่าน(ฉาบใหญ่) 
หมายเลข 11 แทน ตะเยยี(Ta Yeih) แปลวา่ นกัร้อง 
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    และอีกประการหน่ึงของการประสมวงของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี คือ ฉากท่ีติดตั้งดา้นหนา้วง 
ซ่ึงเคร่ืองดนตรีจะตั้งอยูบ่นเวทีขนาดพอดีกบัจ านวนเคร่ืองดนตรีและจะมีฉากกั้นดา้นเพื่อปิดบงั และตกแต่ง
ใหส้วยงาม ซ่ึงภาษามอญเรียกวา่ “ตะแนวาน(Tanae Woing)”  

    จากการสัมภาษณ์ นางหงสา ไดก้ล่าวถึงวงป่ีพาทยห์งสาวดี ของศูนยว์ฒันธรรมมอญวา่  
    “เน่ืองจากศูนยว์ฒันธรรมมอญ เป็นสถานท่ีเพื่อเผยศิลปวฒันธรรมมอญ และมีการเรียนการสอนท่ี
ระบบ ทั้งดา้นดนตรีมอญและนาฏศิลป์มอญ จึงมีเคร่ืองดนตรีมอญอยูจ่  านวนมาก คือ สามารถตั้งวงป่ีพาทย์
มอญหงสาวดี ไดถึ้ง 2 วง แต่ทว่า นกัดนตรีท่ีสามารถบรรเลงออกงานไดย้งัมีจ  านวนน้อย รวมวงไดเ้พียง 1 
วง ซ่ึงดนตรีมอญท่ีอยูใ่นศูนยว์ฒันธรรมมอญ มีดงัน้ี 

 1.จฺยาม(จะเขม้อญ)   จ านวน 3 ตวั 

 2. ป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้ จ านวน 5 ตวั 

 3. ป๊ัดกาล่า ปะซวั(ระนาดเหล็ก) จ านวน 2 ตวั 

 4. ป๊ัดก่าน(ฆอ้งวง)  จ านวน 2 ตวั 

 5. กลอง(หะเปินฮะโหนก) จ านวน 2 ชุด 

 6. ปัดวาย(เปิงมางมอญ)  จ านวน 2 ชุด 

 7. โกรอมอญ(ซอมอญ)  จ านวน 2 ตวั 

 8. ขะนวั(ป่ีมอญ)   จ านวน 1 เลา 

 9. ตะหลด(ขลุ่ยมอญ)  จ านวน 2 เลา 

 10. ขะดี-ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ) จ านวน 2 ชุด 

 11. ฉ่าน(ฉาบใหญ่)  จ านวน 2 ใบ 

 12. มอง(โหม่ง)   จ านวน 1 ใบ 

 13. ถะนะ(พิณมอญ)  จ านวน 1 ตวั 

2.5 โอกาสท่ีใชใ้นการบรรเลงวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   การแสดงและการบรรเลงของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ในปัจจุบนันั้นเป็นการแสดงท่ีเนน้ความ 

สวยงาม เพื่อความสนุกสนาน ตอ้นรับแขก และเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆ ซ่ึงการแสดงและการบรรเลงแต่
ละชุดจะถูกซักซ้อม และแสดงเร่ืองราวท่ีเก่ียว ประวติัศาสตร์มอญ ต านานมอญ หลวงพ่ออุตตะมะ และ
ธรรมชาติเป็นตน้  
    จากการก าหนดเร่ืองราวต่างๆนั้น บางคร้ังก็จะใชผู้แ้สดงชายในการร า บางชุดตามความเหมาะสม
กบัเร่ืองราว ซ่ึงจะพบการแปรแถวต่างๆ ทั้งหน้ากระดาน แถวตอนลึก ฯลฯ ซ่ึงเป็นไปตามรูปลกัษณ์ของ
นาฏศิลป์ 
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ภาพประกอบ 68 วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดีแสดงใน งานวนัชาติมอญ จงัหวดั ภูเก็ต 

 ท่ีมา: นายอวัโม่น  ไม่มีช่ือสกุล 

 

การแสดงในโอกาสพิเศษ 

   การแสดงของชาวมอญเป็นการแสดงท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุชาวมอญมีการอนุรักษ์
และยงัคงสืบทอดให้กบัลูกหลาน เม่ือมีแขกส าคญัมาเยี่ยมบา้นหรือการไดรั้บการเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อ
สาธิตและใหค้วามรู้ส าหรับนกัศึกษาจากสถานบนัต่างๆ รวมทั้งการไดรั้บเชิญให้แสดงท่ีศูนยว์ฒันธรรมเพื่อ
การอนุรักษ์ให้ศิลปะนั้นคงอยู่ ทางคณะจึงให้ความส าคญัและรวบรวมสมาชิก โดยเตรียมดนตรีพร้อมการ
แสดงเพื่องานดงักล่าว ชาวบา้นสามารถรวบรวมนกัแสดงมาแสดงไดท้นัที แสดงให้เห็นถึงความพร้อม และ
ความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมและความรัก ความสามคัคี 

   อีกทั้งยงัแสดงในวนัเฉลิมฉลองของกลุ่มชนชาติมอญตามสถานท่ีต่างๆ อาทิเช่น มอญจงัหวดั
ปทุมธานี มอญท่ีจงัหวดัภูเก็ต งานวนัชาติมอญท่ีอ าเภอทองผาภูมิ รวมทั้งได้รับเชิญไปแสดงท่ี รัฐมอญ 
สหภาพพม่า  
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ภาพประกอบ 69 วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดีแสดงใน งาน 100 ปี ชาตกาล พระราชอุดมมงคล 

 ท่ีมา: นายอวัโม่น  ไม่มีช่ือสกุล 

 

2.6 การแต่งกายท่ีใชใ้นการแสดง  
 

 
 

ภาพประกอบ 70 การแต่งกายของนกัแสดงและนกัดนตรี 
 ท่ีมา: นายอวัโม่น  ไม่มีช่ือสกุล 
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   การแต่งกายของนกัดนตรีและนกัแสดงมีรูปแบบเดียวกนั คือ เนน้การแต่งกายตามวฒันธรรมการ 

แต่งกายของมอญ 

    นกัแสดงฝ่ายชาย 

    เคร่ืองแต่งของนกัแสดงฝ่ายชายประกอบดว้ย เส้ือ โสร่ง ผา้โพกศีรษะ เคร่ืองประดบั  
    เส้ือ ลกัษณะเป็นเส้ือแขนยาวปักดว้ยเล่ือม คอกลมไม่มีปก พื้นสีขาว มีลายตารางสีแดง ภาษามอญ
เรียกวา่ “ปอลอยกุนมุล” 

      โสร่ง ลักษณะเป็นผ้าสีพื้นๆ ปักด้วยเล่ือมหลากสีต่างๆ สีแดง ซ่ึงมีลายตารางสีแดงเข้ม 
เช่นเดียวกบัเส้ือ ภาษามอญเรียกวา่ “กะโรด” 

    ผา้โพกศีรษะ เป็นลกัษณะผา้สีพื้นๆ เป็นผา้ตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดยาวรอบศีรษะ ส่วนผา้ท่ี
เหลือจบัเป็นกลีบรูปดอกหน้าววั บางคร้ังก็จะท าส าเร็จสามารถสวมไดเ้ลย ภาษามอญเรียกว่า “ฮะโมนกะ
ดาบ” 

    เคร่ืองประดบั จะนิยมใส่สร้อยมุก ต่างหูมุก สีขาว 

    การแต่งหน้า จะแต่งเหมือนกบันกัแสดงฝ่ายหญิง คือ มีการทาแป้ง เขียนคิ้ว ทาตา ทาแก้ม พอ
สวยงาม 

 

  
 

ภาพประกอบ 71 การแต่งกายของนกัแสดงฝ่ายชาย 

 ท่ีมา: นายอวัโม่น  ไม่มีช่ือสกุล 

 
นกัแสดงฝ่ายหญิง 

เคร่ืองแต่งกายของนกัแสดงฝ่ายหญิงประกอบดว้ย เส้ือเกาะอก เส้ือ ผา้นุ่ง ผา้คลอ้งคอ เคร่ืองประดบั 

 ทรงผม ผม ภาษามอญเรียกวา่ “คะเนิน” จะรวบดึงยกสูงปล่อยชายผมให้ยาวลงมา แลว้ติดดอกไม้
กลางศีรษะเพื่อความสวยงาม 

 เส้ือเกาะอก ภาษามอญเรียกว่า “ผดัเซาะ” ลกัษณะผา้เป็นผา้ผืนส่ีเหล่ียมผืนผา้ สีพื้นปักเล่ือม ความ
ยาวรอบอกของผูแ้สดง วธีิใส่ จะใส่ดา้นในและสวมเส้ือทบัดา้นนอก 
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 เส้ือ เส้ือของนกัแสดงฝ่ายหญิงเรียกว่า “ปอเลาะ” เป็นเส้ือแขนกระบอกเขา้รูป ปักดว้ยเล่ือม สีพื้น 
ติดกระดุมท่ีชายพก เปิดดา้นบนเพื่อโชวเ์ส้ือเกาะอกดา้นในท่ีลวดลายอยา่งสวยงาม 

 ผา้คลอ้งคอ  เป็นผา้ลูกไมบ้างๆมีสีสันสวยงาม ใช้คลอ้งคอ บา้งก็พาดเป็นสไบ ภาษามอญเรียกว่า 
“อะวา” 

 ผา้นุ่ง  ภาษามอญเรียกว่า “คะเนิน” มีลักษณะเป็นผา้ฝ้าย หรือผา้ไหม สีพื้น และมีลวดลายตาม
ลกัษณะของคนมอญและปักลวดลายหรือตกแต่งดว้ยเล่ือม ยาวถึงขอ้เทา้ 

 เคร่ืองประดบั เป็นสร้อยมุก ต่างหูมุก บา้งก็จะใส่สร้อยขอ้มือ สวมถุงเทา้สีขาว 
การแต่งกาย ลกัษณะการแต่งหนา้คลา้ยกบันกัแสดงฝ่ายชาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 72 การแต่งกายของนกัแสดงฝ่ายหญิง 

ท่ีมา: ณฤดล  เผอืกอ าไพ 
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ภาพประกอบ 73 การแต่งกายของนกัดนตรีฝ่ายหญิง 
ท่ีมา: นายอวัโม่น  ไม่มีช่ือสกุล 

 

   2.7  นกัแสดงและนกัดนตรีวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   การแสดงของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดีในแต่ละคร้ังนั้นผูท่ี้มีบทบาทส าคญั ไดแ้ก่ นกัแสดง และ 

นกัดนตรี ซ่ึงท่ีจะช่วยให้เป็นนกัแสดงและนกัดนตรีท่ีดีมีความสามารถไดค้งไม่พน้เร่ืองของพรสวรรค ์และ
ประการส าคญัของบนัไดแห่งความส าเร็จของการเป็นนกัแสดงและนกัดนตรีท่ีดี คือ ความมานะพยายามและ
ประสบการณ์ 

     นอกจากประสบการณ์แลว้ส่ิงท่ีช่วยใหน้กัดนตรี มีความสามารถ อีกประการคือท่ีส าคญั คือ ความ
เป็นคนช่างสังเกต จดจ า และน ามาฝึกฝนปฏิบติั โดยศึกษาแบบอย่างของคนท่ีมีฝีมือเก่ง และท าให้พฒันา
ฝีมือไดเ้ป็นอยา่งดี  
    ผูว้จิยัไดศึ้กษาประวติัของผูแ้สดงและนกัดนตรีของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดีทั้งหมด เพื่อประกอบ
การศึกษาพฒันาการ และการถ่ายทอดการเรียนดนตรีของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ศูนยว์ฒันธรรมมอญ 
หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ดงัน้ี 

   นกัดนตรี  
    ครูโทโปญ (Nai Thaw Poing)   ไม่มีช่ือสกุล  อาย ุ64 ปี 

   ครูโม่นเซิง (Mon Sein)   ไม่มีช่ือสกุล  อาย ุ54 ปี 

   นายมนชยั  ไม่มีช่ือสกุล  หรือช่ือภาษามอญ นายกระเซา้โม่น(Nai Kasauh Mon)  อาย ุ43 ปี 

   นางโกนถ่อ (Mi Kon Htaw)  อุดมกิตติขจร  อาย ุ39 ปี 

   นายโกนซาจ(Nai Khon Seik)  ไม่มีช่ือสกุล  อาย ุ24 ปี  
   นายอวัโม่น (Nai Aue Mon)  ไม่มีช่ือสกุล อาย ุ32 ปี 
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   นางหงสา ไม่มีช่ือสกุล    หรือช่ือภาษามอญคือ นางพยู(่Mi Phyu)  อาย ุ34 ปี 

   นางสาวอนิสา หล่อเหล่ียม  หรือช่ือภาษามอญคือ นางสาวโพย (Mi Phto)  อาย ุ21 ปี   
   นายไป่ะเญ่  (Nai Ba Yae) ไม่มีช่ือสกุล   อาย ุ32 ปี 

   นายอองร่อด (Nai Ong Rot) ไม่มีช่ือสกุล   อาย ุ28 ปี 

   นายโทไปง (Nai Htaw Py) ไม่มีช่ือสกุล   อาย ุ36 ปี 
   นายตะละไล่ะว(ีNai Tala lawi) ไม่มีช่ือสกุล   อาย ุ35 ปี 

   นางกะไล่ะยามอญ(Mi Kalayar Mon)ไม่มีช่ือสกุล   อาย ุ42 ปี 

 
 

ภาพประกอบ 74 ครูโทโปญ (Nai Thaw Poing)  
  ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 

 

ครูโทโปญ (Nai Thaw Poing)  ไม่มีช่ือสกุล นกัดนตรีและครูสอนดนตรี อายุ 64 ปี ภูมิล าเนาเดิม 
หมู่บา้นจานจ๊าด (Jun Jaik)  เมืองป้อง(Ponk) รัฐมอญ(Monland) สหภาพพม่า อดีตท างานเป็นหวัหนา้ฝ่าย
บริจาคส่ิงของ ท่ีเทศบาล(Tamawaryama) เป็นเวลาประมาณ 30 ปี ซ่ึงมีโยกยา้ยท่ีท างานหลายท่ี ซ่ึงท่ีสุดทา้ย
คือเทศบาลเมืองเมาะละแหม่ง(Mowlamine)  
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ภาพประกอบ 75 นายคิม มอง จี (Nai Khim Mong Jyi) 

ท่ีมา: นายอวัโม่น  ไม่มีช่ือสกุล 

 

ครูโทโปญ (Nai Thaw Poing)  ไดฝึ้กเรียนดนตรีจาก นายคิม มอง จี (Nai Khim Mong Jyi) ซ่ึงบิดา
ของท่าน เม่ืออายุ 16 ปี และไดเ้รียนดนตรีกบัครูดนตรีอีกหลายท่าน เช่น นายโพว้โหยง่(Nai Pho Nyonk),
นายโพว้โหน่ง(Nai Pho Noing),นายสะไปญ(Nai Sa Pae)นายงุยยี(NaiNgwe Ye) ท่ีรัฐมอญ  สหภาพพม่า 
ขณะท่ีท่านท างานท่ีเทศบาลก็ไดมี้โอกาสไปสอนปฏิบติัดนตรีมอญ ใหก้บันกัศึกษาท่ี National University of 
Arts and Culture, Yangon ขณะท่ีสอนดนตรีก็ยงัเรียนทฤษฏีดนตรีเพิ่มพูนความรู้ให้กบัตนเองดว้ย จน
สามารถจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาดนตรีมอญอีกดว้ย 

ครูโทโปญ (Nai Thaw Poing) ขณะบรรเลงในวงป่ีพาทยม์อญ ท่านบรรเลง โกรอมอญ(ซอมอญ) 
เป็นหลกัโดยมีนกัดนตรีท่ีบรรเลงดว้ย อาทิ นายโพว้โหยง่(Nai Pho Nyonk)บรรเลงจฺยาม(จะเขม้อญ) นาย
โพว้โหน่ง(Nai Pho Noing) บรรเลงป๊ัดก่าน(ฆอ้งวง) นายงุยย(ีNaiNgwe Ye) บรรเลง ถะนะ(พิณมอญ) 

ผลงานของครูโทโปญ เคยบรรเลงและสอนดนตรี ประกอบพิธีกรรมทั้งในสหภาพพม่า และ
ต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลี และประเทศไทย นัน่คือ ท่ีศูนยว์ฒันธรรมมอญ 
หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี และยงัร่วมบรรเลงกบัวงป่ีพาทยม์อญหง
สาวดีในการบรรเลงในงานต่างๆ ทั้งงานร าลึกชนชาติมอญ งานหล่อพระ งานเทศกาลท่ีเก่ียวขอ้งชนชาติ
มอญในประเทศไทย โดยเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ในหมู่คนมอญในประเทศไทย 
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ภาพประกอบ 76 ครูโม่นเซิง(Nai Mon Sein) 
ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 

  
ครูโม่นเซิง (Nai Mon Sein) ไม่มีช่ือสกุล อายุ 54 ปี ภูมิล าเนาเดิม หมู่บา้นเก๊าะปืน(Kok Bein) รัฐ

มอญ(Monland) สหภาพพม่า ไดเ้ร่ิมเรียนดนตรีคร้ังแรกเม่ือตอน อายุ 13 ปี กบันายชเวยิน(Nai Shwe Yin) 
คือกลอง และเรียนดนตรีชนิดอ่ืนๆกบั นาย เซิง ต่วย เล (Nai Sein Twe Lay)และนาย เซิง แลด โญ่(Nai Lat 
Nyoe) นอกจากจากเรียนดนตรีมอญแลว้ท่านยงัสนใจเรียนดนตรีสากลอีกดว้ย โดยเรียนกบั นายออง (Nai 
Ong) ท่ีหมู่บา้นเวกลอง(Wae Kalong) ประมาณ 1 ปี  
 ครูโม่นเซิง(Mon Sein) เม่ืออาย ุ24 ปี ท่านด าเนินงาน ประกอบอาชีพ เป็นศิลปิน บรรเลงดนตรีและ
เป็นครูสอนดนตรีมอญอีกดว้ย ทั้งสอนในสหภาพพม่า และต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศเกาหลี ประเทศ
ไทย โดยท่านเขา้มาสอนท่ีศูนยว์ฒันธรรมมอญ บา้นวงักะ พร้อมกบั ครูโทไปญ เม่ือ ปี พ.ศ.2553 
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ภาพประกอบ 77 นายกระเซา้โม่น (Nai Kasauh Mon)   

 ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 
  

นายมนชยั  ไม่มีช่ือสกุล หรือช่ือภาษามอญ นายกระเซ้าโม่น(Nai Kasauh Mon)  อายุ 43 ปี อาชีพ 
หวัหนา้ศูนยว์ฒันธรรมมอญ หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ภูมิล าเนาเดิม
รัฐมอญ ประเทศหพม่า ปัจจุบนัอาศยัอยูท่ี่ หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
สมรสกบั นางโกนถ่อ มีบุตรสาว 3 คน ช่ือ นางสาว จ าปา อุดมกิตติขจร เด็กหญิงอาริสา อุดมกิตติขจร และ
เด็กหญิงอินทนิล อุดมกิตติขจร เคร่ืองดนตรีท่ีถนดั คือ จฺยาม(จะเขม้อญ) เร่ิมเรียนดนตรีคร้ังแรกกบัครูโท
ไปญ และครูโม่นเซิง และยงัเป็นผูท่ี้เชิญ ครูโทโปญ และครูโม่นเซิง เขา้มาสอนให้แก่นักดนตรีท่ีศูนย์
วฒันธรรมมอญ ถือวา่เป็นผูส้ าคญัของการเรียนการสอนดนตรีท่ีศูนยว์ฒันธรรมมอญ  
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ภาพประกอบ 78 นางโกนถ่อ(Mi Kon Htaw) 

 ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 

  

นางโกนถ่อ (Mi Kon Htaw) อุดมกิตติขจร อายุ 39 ปี อาชีพแม่บา้น  ภูมิล าเนาเดิมอ าเภอสังขละบุรี  
ปัจจุบนัอาศยัอยู่ท่ี หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สมรสกบั นายกระเซ้า
มอญ  มีมีบุตรสาว 3 คน ช่ือ นางสาว จ าปา อุดมกิตติขจร เด็กหญิงอาริสา อุดมกิตติขจร และเด็กหญิง
อินทนิล อุดมกิตติขจร เคร่ืองดนตรีท่ีถนัด คือ ป๊ัดก่าน(ฆอ้งมอญ)  เร่ิมเรียนดนตรีคร้ังแรกกบัครูโทไปญ 
และครูโม่นเซิง 
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ภาพประกอบ 79  นายโกนซาจ(Nai Khon Seik) 

 ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 
 

นายโกนซาจ(Nai Khon Seik) อายุ 24 ปี อาชีพเจา้หนา้ท่ีหนงัสือพิมพม์อญ ช่ือวา่ “Guiding Star  
ภูมิล าเนาเดิม เมืองเยบะย ู(YEBYU) สหภาพพม่า ปัจจุบนัอาศยัอยูท่ี่ หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละ
บุรี จงัหวดักาญจนบุรี เคร่ืองดนตรีท่ีถนดั คือ ตะหลด(ขลุ่ยมอญ) และ ขะนวั(ป่ีมอญ) เร่ิมเรียนดนตรีคร้ัง
แรก เม่ือปี พ.ศ. 2553 กบัครูโทโปญและครูโม่นเซิง 
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ภาพประกอบ 80  นายอวัโม่น(Nai Aue Mon) 

 ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 
  

นายอวัโม่น (Nai Aue Mon) อายุ 32 ปี อาชีพ นกัวิจยัอิสระ ผูป้ระสานงานทางดา้นศิลปวฒันธรรม
มอญ สมรสกบันางหงสา (นางพยู่) มีบุตร 1 คน คือเด็กหญิงอาราดา บุญสุข  ภูมิล าเนาเดิม เมืองเยบะยู 
(YEBYU) สหภาพพม่า ปัจจุบนัอาศยัอยู่ท่ี หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
เคร่ืองดนตรีท่ีถนดั คือ จฺยาม(จะเขม้อญ)  เร่ิมเรียนดนตรีคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2553 กบัครูโทโปญและครู
โม่นเซิง 
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ภาพประกอบ 81  นางพยู(่Mi Phyu) 

 ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 
 

นางหงสา ไม่มีช่ือสกุล หรือช่ือภาษามอญคือ นางพยู(่Mi Phyu) อายุ 34 ปี อาชีพ การเงิน ศูนย์
วฒันธรรม สมรสกบันายอวัโม่น มีบุตร 1 คน คือเด็กหญิงอาราดา บุญสุข ภูมิล าเนาเดิม รัฐมอญ  สหภาพ
พม่า ปัจจุบนัอาศยัอยูท่ี่ หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เคร่ืองดนตรีท่ีถนดั 
คือ ป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้ เร่ิมเรียนดนตรีคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2553 กบัครูโทโปญและครูโม่นเซิง 
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ภาพประกอบ 82 นางสาวโพย 

ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 
 

นางสาวอนิสา หล่อเหล่ียม หรือช่ือภาษามอญคือ นางสาวโพย (Mi Phto) อาย ุ21 ปี  อาชีพ นกัศึกษา 
ท่ีการศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอสังขละบุรี และเป็นลูกจา้ง ขายยาคลินิกป่ินเมือง ภูมิล าเนาเดิมสังขละบุรี 
ปัจจุบนัอาศยัอยูท่ี่ หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เคร่ืองดนตรีท่ีถนดั คือ 
ป๊ัดตาหล่า ปะซวั(ระนาดเหล็ก) เร่ิมเรียนดนตรีคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2553 กบัครูโทโปญและครูโม่นเซิง 
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ภาพประกอบ 83  นายไป่ะเญ่(Nai Ba Yae)  

ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 
 

นายไป่ะเญ่ (Nai Ba Yae) อายุ 32 ปี อาชีพ เจ้าหน้าท่ีแปลภาษา มอญ พม่า และอังกฤษ ของ
หนงัสือพิมพม์อญ ช่ือวา่ “Guiding Star” แปลวา่ ดาวน าทาง ภูมิล าเนาเดิม เมืองเมาะละแหม่ง สหภาพพม่า 
ปัจจุบนั อาศยัท่ี หมู่ 2 บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เร่ิมเรียนดนตรีมอญ กบั 
ครูโทไปญ และ ครู โม่นเซิง เคร่ืองดนตรีท่ีถนดัคือ ป๊ัดวาย(เปิงมอญ) 
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ภาพประกอบ 84 นายอองร่อด(Nai Ong Rot) 

 ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 
 

   นายอองร่อด (Nai Ong Rot) อายุ 28 ปี อาชีพ ครูสอนคอมพิวเตอร์ เบ้ืองตน้ ภูมิล าเนาเดิม รัฐ
มอญ สหภาพพม่า ปัจจุบนั นายอองร่อด ไดก้ลบัไปอยูท่ี่ภูมิล าเนาเดิม กลบัไปสมรสและประกอบอาชีพท่ี
สหภาพพม่า ซ่ึงเคยเป็นนกัดนตรีประจ าวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ในต าแหน่ง โกรมอญ(ซอมอญ) เร่ิมเรียน
ดนตรีมอญ กบั ครูโทไปญ และ ครู โม่นเซิง 
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ภาพประกอบ 85 นายโทไปง (Nai Htaw Py) 
ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 

 
นายโทไปง (Nai Htaw Py) อายุ 36 ปี อาชีพ ครูสอนภาษามอญ ณ ศูนย์วฒันธรรมมอญ 

ภูมิล าเนาเดิม เมืองมูเด่ิง(Mudon) สหภาพพม่า ปัจจุบนั อาศยั ท่ี หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละ
บุรี จงัหวดักาญจนบุรี เร่ิมเรียนดนตรีคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2553 กบัครูโทโปญและครูโม่นเซิง โดยประจ า
เคร่ืองดนตรี คือ ขะดี-ขะดาบ(ฉ่ิง-เกราะ) 
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 ภาพประกอบ 86  นายตะละไล่ะว ี(Nai Tala lawi) 
ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 
 
นายตะละไล่ะว ี (Nai Tala lawi)   
อายุ 35 ปี อาชีพ เจา้หนา้ท่ีหนงัสือพิมพ ์มอญ ช่ือวา่ “Guiding Star” แปลวา่ ดาวน าทาง ภูมิล าเนา

เดิม เมืองเมาะละแหม่ง สหภาพพม่า ปัจจุบนั อาศยัท่ี หมู่ 2 บ้านวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี 
จงัหวดักาญจนบุรี มาเป็นเวลา 18 ปี  เร่ิมเรียนดนตรีมอญ กบั ครูโทไปญ และ ครู โม่นเซิง เคร่ืองดนตรีท่ี
ถนดัคือ หะเปิน(กลอง) 
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ภาพประกอบ 87 กลัยามอญ(Mi Kalayar Mon) 
ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 
 
นางกลัยามอญ (Mi Kalayar Mon) อายุ 42 ปี อาชีพผูป้ระกาศข่าวภาษามอญ ของศูนยว์ฒันธรรม

มอญ ภูมิล าเนาเดิม เมืองตามจูเซีย(Thenphyuzayat)  ปัจจุบนัอาศยั ท่ีหมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู    อ าเภอ
สังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี  เร่ิมเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่ อายุ 17 ปี เมืองย่างกุง้ สหภาพพม่า ท าหน้าท่ี       
ตะเยยี(ขบัร้อง) ในวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 
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   2.9 การถ่ายทอดและการเรียนการสอนของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   การถ่ายทอดและการเรียนการสอนของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี หมู่บา้นวงักะ  ต าบลหนองลู  
อ าเภอสังขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี เร่ิมจากการเรียนรู้จากการดูผูใ้หญ่ในหมู่บา้นไดสื้บทอดต่อกนัมา ซ่ึง
ทางผูว้ิจยัจึงแบ่งการเรียนการสอนของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี เป็น 2 ลกัษณะ คือ การเรียนการสอนแบบ
โบราณ การเรียนการสอนแบบปัจจุบนั 

    การเรียนการสอนแบบโบราณ 

    ส าหรับการเรียนการสอนแบบโบราณนั้น หรือการถ่ายทอดแบบในคร้ังอดีตนั้น ใชว้ิธีการท่องจ า 
ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของการเรียนการสอนของการเรียนดนตรีมอญ โดยขั้นแรก ผูเ้รียนจะตอ้งท่องโนต้จ า
เสียงของเพลงใหไ้ดก่้อน จึงจะเขา้มาเร่ิมเรียนเคร่ืองดนตรี โดยครูเป็นผูตี้ให้ และผูเ้รียนก็จ  าท านองเสียง ซ่ึง
บางคร้ังผูเ้รียนก็จะติดตามครูไปตามงานต่างๆ และจดจ าบทเพลงท่ีครูหรือนกัดนตรีบรรเลง จากนั้นผูเ้รียน
จึงเร่ิมเรียนเคร่ืองดนตรีช้ินแรก คือ ป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้ ซ่ึงครูจะให้เร่ิมหดัตีขั้นตน้คือการจบัไม ้และ
การฝึกใหเ้ขา้ใจกบัเคร่ืองดนตรี โดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะในการบรรเลง และส่ิงส าคญัของการเรียนแบบโบราณ
คือความตั้งใจในการเล่าเรียนและความอดทนในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทกัษะในการบรรเลง เม่ือเกิดทกัษะใน
การบรรเลงแลว้นั้น ครูก็จะอนุญาตให้ผูเ้รียนเลือกท่ีจะบรรเลงในเคร่ืองดนตรีท่ีตนเองช่ืนชอบ และก็ตอ้ง
ฝึกฝนเคร่ืองดนตรีนั้นให้เกิดทกัษะในการบรรเลงท่ีดีและบรรเลงตามเอกลกัษณ์ของเคร่ืองดนตรีนั้นๆ อาทิ
เช่น ก่อนท่ีจะเร่ิมมาเรียน จฺยาม(จระเข)้ นกัดนตรีจะตอ้งเร่ิมเรียน ป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้เสียก่อน และครูก็
จะเป็นผูอ้นุญาตใหเ้ขา้มาบรรเลงร่วมในวงเม่ือนกัดนตรีเกิดทกัษะในการบรรเลงดี  
    จากการเรียนการสอนแบบโบราณของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี มีความคลา้ยคลึงกบัการเรียนการ
สอนของดนตรีไทย ท่ีเรียกกนัวา่ การเรียนแบบ “มุขปาทะ”  
    การเรียนการสอนแบบปัจจุบนั 

    การเรียนการสอนแบบปัจจุบนัของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดีนั้น ได้จดัการเรียนการสอนท่ีเป็น
ระบบ ซ่ึงทางผูอ้  านวยการศูนยว์ฒันธรรมมอญ ไดเ้ชิญครูโทโปญและครูโม่นเซิง จากรัฐมอญ สหภาพพม่า 
เขา้มาสอนท่ีศูนยว์ฒันธรรมมอญ เป็นเวลา 2-3 เดือน โดยแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือ การเรียนขั้นพื้นฐาน และ 
การเรียนขั้นสูง 

   การเรียนขั้นพื้นฐาน   
   การเรียนขั้นพื้นฐาน จะให้ผูเ้รียนเขา้ใจในพื้นฐานขององค์ประกอบดนตรี คือ จงัหวะ เสียงของ

ดนตรี ตวัโน้ต และการอ่านโน้ต ซ่ึงเป็นโน้ตตวัเลข โดยครูเป็นผูอ่้านโน้ตให้ฟัง และผูเ้รียนท่องโน้ตตาม
ระดบัขั้นท่ีไดก้ าหนดไว ้มี 2 ระดบั  

ระดับท่ี 1 เป็นการอ่านโน้ตในลักษณะต่างๆ 8 บทเรียน และแบบฝึกตามระดับเสียง 

กล่าวคือ 
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   ตวัโนต้ 

  โนต้เสียงโด   แทนดว้ย  1 

  โนต้เสียงเร   แทนดว้ย  2 

โนต้เสียงมี   แทนดว้ย  3 

โนต้เสียงฟา   แทนดว้ย  4 

โนต้เสียงซอล   แทนดว้ย  5 

โนต้เสียงลา   แทนดว้ย  6 

โนต้เสียงที   แทนดว้ย  7 

    หากตวัโนต้นั้นมีเสียงท่ีสูงข้ึน ก็จะใชส้ัญลกัษณ์ จุดไวท่ี้บนตวัเลขนั้น เช่น โดสูง แทนดว้ย  ̇ 

   จงัหวะ  การบนัทึกจงัหวะของโนต้เพลงท่ีใชใ้นวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี คลา้ยกบัการวางตวัโนต้
ของสากลเช่น 

               โนต้ตวักลม ในอตัรา   
 
 ก็จะมีจงัหวะ 4 จงัหวะ        1  -  -  - 

               โนต้ตวัขาว  ในอตัรา  
 
 ก็จะมีจงัหวะ 2 จงัหวะ 1  -  2  - 

               โนต้ตวัด า   ในอตัรา   
 
 ก็จะมีจงัหวะ  1 จงัหวะ 1  2  3  4 

               โนต้ตวัเขบด็ชั้นเดียว   ในอตัรา    ก็จะมีจงัหวะ  
 

 
  จงัหวะ 11  11  11  11 

               โนต้ตวัเขบด็ชั้นเดียว   ในอตัรา    ก็จะมีจงัหวะ  
 

 
  จงัหวะ 1111  1111  1111  1111 

  การอ่านจงัหวะของตวัโนต้นั้น ก็คลา้ยกบัการอ่านโนต้สากล เช่น การอ่านโนต้แบบจงัหวะท่ี 1 
1  -  -  - 2  -  -  - 3  -  -  - 4  -  -  - 
5  -  -  - 6  -  -  - 7  -  -  -  ̇  -  -  - 

 ̇  -  -  - 7  -  -  - 6  -  -  - 5  -  -  - 

4  -  -  - 3  -  -  - 2  -  -  - 1  -  -  - 
  แบบฝึกตามระดบัเสียง 

 เป็นการฝึกไล่เสียงตวัโนต้ โดยให้เสียงท่ีฝีกไล่เสียงเป็นเสียงเร่ิมตน้ และไล่เสียงจากเสียงตั้งตน้ข้ึน
แลว้ก็ไล่เสียงลง ตามล าดบั เช่น การฝึกไล่เสียงตวัโนต้เสียง โด 

1  -  -  - 1  -  2  - 1  -  -  - 1  -  2  3 
1  -  -  - 1  2  3  4 1  -  -  - 2  3  4  5 
1  -  -  - 23  4  5  6 1  -  -  - 23  45  6  7 
1  -  -  - 23  45  67   ̇ 1  -  -  -    ̇      ̇ 

1  -   ̇  - 1  -  -  -  

 การฝึกในระดบัท่ี 1 จะตอ้งฝึกโดยการอ่านโนต้ตามล าดบัและมีการทดสอบในการฝึกทุกวนั จึงจะ
สามารถฝึกต่อในระดบัท่ี 2 ซ่ึงเป็นการฝึกอ่านตวัโนต้และฝึกบรรเลงกบั ป๊ัดกาล่า(ระนาดไม)้ 
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  ระดบัท่ี 2 เป็นการฝึกอ่านตวัโนต้และฝึกบรรเลงกบั ป๊ัดตาหล่า(ระนาดไม)้ โดยแบ่งเป็นบท
เพลงสั้นๆ มีทั้งหมด 18 บทเพลง ท่ีสามารถฝึกในการบรรเลงให้เกิดทกัษะไดต้ามล าดบั ตวัอยา่งเช่น เพลงท่ี 
14 ถึงเพลงท่ี 18 

 

 
 

ภาพประกอบ 88  แบบฝึกการบรรเลงป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้ เพลงท่ี 14 ถึงเพลงท่ี 18 

 ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 
  

และเม่ือฝึกฝนทบทวนแบบฝึกทั้ง 2 ระดบัใหเ้กิดทกัษะในการบรรเลงแลว้นั้น จะมีการทดสอบโดย 
ครูผูส้อนและนกัดนตรี ซ่ึงเป็นขั้นท่ีส าคญั กล่าวคือ เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนจะเลือกเรียนเคร่ืองดนตรีชนิดใด
ต่อไป และครูกบันกัดนตรีท่ีเป็นผูท้ดสอบจะช้ีแนะแนวทางให้ วา่ผูเ้รียนผูน้ั้นเหมาะสมกบัเคร่ืองดนตรีชนิด 
โดยพิจารณาหลายประการ อาทิเช่น วยั ความสนใจ ทกัษะในการบรรเลง การตดัสินใจ เพศ  ฯลฯ 

การเรียนขั้นสูง 

การเรียนขั้นสูง ของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ศูนยว์ฒันธรรมมอญ หมู่บา้นวงักะนั้น ผูเ้รียนจะไดรั้บ
เลือกใหเ้รียนเคร่ืองดนตรีท่ีสนใจ บางคนสามารถบรรเลงไดม้ากวา่ สองเคร่ืองดนตรี เน่ืองจากนกัดนตรีทุก
คนมีพื้นฐานในการบรรเลง จาก ป๊ัดกาล่า ตุน(ระนาดไม)้แลว้ ท าให้เกิดทกัษะในการบรรเลงเคร่ืองดนตรีอ่ืน
ซ่ึงใชโ้นต้ในรูปแบบเดียวกนัทั้งวง ต่างกนัท่ี ลีลาและเอกลกัษณ์ในการบรรเลงของแต่ละเคร่ืองดนตรีข้ึนอยู่
กบัประสบการณ์และการฝึกฝนของนกัดนตรี กล่าวคือ 
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ครูจะสอนการบรรเลงเคร่ืองดนตรีแบบตวัต่อตวั บรรเลงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของเคร่ืองดนตรีและ
ผูเ้รียนก็จดจ าเทคนิคท่ีครูได้สั่งสอน ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะไม่มีการเรียนในระบบตวัโน้ต แต่ผูเ้รียนจะจดจ า
เทคนิคและบนัทึกเทคนิคเป็นตวัโนต้อีกที ใหต้วัโนต้ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั แมจ้ะเป็นเคร่ืองดนตรีชนิด
เดียวกนัก็ตาม 

 

 
 

ภาพประกอบ 89 การเรียนการสอนแบบ ตวัต่อตวั 

ท่ีมา: ณฤดล   เผอืกอ าไพ 

 
เม่ือผูเ้รียนไดฝึ้กฝนเทคนิคของแต่ละเคร่ืองดนตรี จนเกิดความช านาญแลว้ ครูก็จะให้มาบรรเลงรวม

วงดว้ยกนั ซ่ึงท าให้นกัดนตรีเกิดความเขา้ใจและมัน่ใจในบทเพลงมากข้ึน และครูก็สามารถปรับเปล่ียนการ
บรรเลงแนวทางในการบรรเลงใหเ้รียบร้อยมากข้ึนดว้ย 
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ตอนท่ี 3 ศึกษาเพลงประกอบการร ามอญ จากวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี บา้นวงักะ หมู่ 2  ต าบลหนองลู อ าเภอ
สังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรีมี 2 ประเภทคือเพลงมอญเก่า และเพลงประกอบร า   
     เน่ืองจากการบรรเลงเพลง ของวงป่ีพาทยห์งสาวดี จะบรรเลงโดยยึดท านองหลกัจาก ป๊ัดกาล่า ตุน
(ระนาดไม)้ และบรรเลงตามรูปแบบการบรรเลงของแต่ละเคร่ืองดนตรี ทางผูว้ิจยัจึงยึดท านองหลกัของเพลง
โดย ทอดโนต้เพลงมอญ(ตวัเลข) เป็นโนต้เพลงไทย(อกัษรไทย)  

1. ตวัโนต้ 

  โนต้เสียงโด   แทนดว้ย  1  โนต้ไทย คือ  ด 
  โนต้เสียงเร   แทนดว้ย  2 โนต้ไทย คือ  ร 

โนต้เสียงมี   แทนดว้ย  3 โนต้ไทย คือ  ม 
โนต้เสียงฟา   แทนดว้ย  4 โนต้ไทย คือ  ฟ 
โนต้เสียงซอล   แทนดว้ย  5 โนต้ไทย คือ  ซ 
โนต้เสียงลา   แทนดว้ย  6 โนต้ไทย คือ   ล 
โนต้เสียงที   แทนดว้ย  7 โนต้ไทย คือ  ท 

2. ลูกตก 
   การบนัทึกโนต้เพลงมอญ(ตวัเลข) คลา้ย การบนัทึกเพลงแบบสากล คือ มีลูกตกอยูต่  าแหน่ง หนา้ 

หอ้งเพลง  
-   -   5   - 4   -   3   - 3   -   -   - 

    เม่ือบนัทึกเป็นโนต้เพลงไทย จะไดต้ามลกัษณะดงัน้ี 
---ซ ---ฟ ---ม ---ม 

    หากพิจารณาการบนัทึกโนต้เพลงมอญ ใน 1 ห้องเพลง มี 4 ต าแหน่ง ซ่ึง ต าแน่งลูกตก จะ อยูท่ี่ 
ต  าแหน่ง 1 และ ต าแหน่งท่ี 3  ดงัรูปแบบการบนัทึกโนต้ ดงัน้ี 
รูปแบบท่ี 1 

- - 1 2 3 - - - 

  
- - - ด - ร ‟ ม 

รูปแบบท่ี 2 
- 3 1 2 3 - - - 

 
- ม - ด - ร ‟ ม 
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รูปแบบท่ี 3 
-   31  12  23 3 - - - 

 
- ม ด ด ร ร ม ม 

รูปแบบท่ี 5 
- - 11 15   - - - - 

 
- - - ด ด ด ซ - 

รูปแบบท่ี 6 
-65 61 21 23 21 61 27 1--- 

 
-ลซล ดรดร มรดล ดรทด 
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    3.1 เพลงมอญเก่า จ านวน 9 เพลง 
3.1.1 เพลง แกวจ่ ไป่ะแญ่ไต่ะไล่ะ  

เพลง แกวจ่ ไป่ะแญ่ไต่ะไล่ะ แปลวา่ เพลงพญาทาละ ซ่ึงจุดประสงคห์ลกั คือ แต่ง 
ข้ึนเพื่อเชิดชูเกียรติยศ พญาทาละ แต่งเพลงข้ึนในปี พ.ศ. 2503 และนิยมบรรเลงในงานบวช และงานเฉลิม
ฉลองแด่พระสงฆ ์ท่ีไดรั้บสมณศกัด์ิทางพระสงฆ ์ 

 
เพลง แกวจ่ ไป่ะแญ่ไต่ะไล่ะ  

 
 

 
(เขียนโดยนายโทโปญ) 

 
 
 
 
 
 
 



139 
 

 

เพลง แกวจ่ ไป่ะแญ่ไต่ะไล่ะ  
---ด ดดซ- ---- ---ท ---ซ ---ฟ ---ม ---ซ 
มรดร มรด- ---- ---ด ---- ---ล -ซ-ม -ฟ-ซ 
---- ---ฟ ---- ---ม -ฟ-ซ -ท-- ---- ---ม 

ฟซฟม รดทด ---ร -ม-ท -ด-ร -ท-ด ---ร -ม-ท 
-ด-ร -ท-ด (-ฟซล ซซฟฟ มรดท ดรทด) -ดรด ทลซ- 
-ดรด ทลซม ทดรด ทลซซ ฟมฟซ ฟซทฟ ---ร -ด-ด 
มทดล ทลซฟ -รดด ทลซซ ทดทซ ทซฟม ---ท ดรดท 
ซฟมท ทดด- ดมทร ดดทม ทรดด ทลซ ทม -ด-ด -ด-ท 
ลทดซ ฟซซฟ ---ฟ -ซ-ม -ฟ-ร ดทม- รดทม มฟฟซ 
ฟมฟซ ฟซท- ซฟมท ทดดม ทรรด ทลฟซ ---ฟ ซลฟซ 

---ฟ ซลฟซ -ฟซฟ มรด- -ฟซฟ มรด- ---ม -ฟ-ซ 
-ท-ฟ ซฟซม (---ท ดทดม ---ม ฟมฟซ -ฟลซ -ดลซ 
-ฟซฟ -มฟม) -รด- -ทซ- -ทซ- -ฟม- -ฟซม ฟซทด 
---ด ทลซ- -ดรด ทลซซ -ด-ซ ทซฟม ทดมฟ ซฟม- 

(มทดร มรดด ทลซฟ ซฟม- -มมฟ ฟซซท ซฟมซ มรด- 
-ดทล ซฟลซ -ทลซ ฟมซฟ ซซซฟ มรดซ ซททด ดมม-) 
-มฟซ -ท-ด รทรด ---ท ดซดท ---ซ ทซทฟ ---- 
ซซซฟ มรดด มดมท ---ด ทลฟซ -ท-ซ ลฟซท ---ม 
มฟฟซ -ด-ท -ซ-ฟ ซฟซม     
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3.1.2 เพลง ซะโมญ จกักะโว  
เพลง ซะโมญ จกักะโว  หากแปลเป็นภาษาไทย คือเพลง “จกัรพรรดิ”  ไดแ้ต่งข้ึน 

เพื่อใชใ้นงาน เชิดชูเกียรติยศของผูน้ า ละชนชั้นสูง เจา้นาย ผูท่ี้ยศศกัด์ิ โดยแต่งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2502 
เพลง ซะโมญ จกักะโว   

 

 
 

 
(เขียนโดยนายโทโปญ) 
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เพลง ซะโมญ จกักะโว 
 

ซลทด รมซล ---ซ ลซมร ซมรร ดทซท ลมซล ดมรร 
(---ด ---ท ---ร ทลซ- -ทลม ซมซท ลมซล ซลดม) 
---- -ทลล ซฟม- -มรด รมรม ซ--ล ---ม ---ซ 
---ร ---- ซมรร ดทลท ดทดร ดทลซ ............. ---- 

-ทลซ ลทลร ดทลซ ลทล- -มรด รมรซ ฟมรด รมรร 
มรมร รมรม ซดรม ซมรด ซลทด รมซล ---ซ ฟซมร 
ซมรร ดทซท ลมซล ดมรด มรดซ ซลลล ทลซล ซฟมม 
-ล-ล ทลซม รดรม รมลซ -ซ-ด ดรมร มรดร ดทลล 
-ร-ร มรดล ซดรม ซมรด มรดซ ซลลล ทลซล ซฟมล 
---ซ มรมซ มรมท ดรทล ---ซ มรมซ มรมล ดรมด 
(---ม ซมดร มรลด ทลซร) มรมร รมรม ซดรม ซมรด 
ซลทด รมซล ---ซ ฟซมร ซมรร ดทลท ลมซล ดมรด 
---ล ---- -รมฟ ซลทล มรดท ลลซล มฟมฟ ซฟมด 
รมรท ลซด- มรลซ ฟมรด มมม- ฟมร มฟรม ลลล- ทลซ ลทซล 
มรดท ลลซล มฟมฟ ซลซ- ทลซด ดรมร มรดท ลซด- 
(-ลซด ดรรม ซลซม ซมรด ทลซด ซดรม ซลซม ซมรด) 
ลลล- ลซฟม ลลล- ลซฟม -รดท ลซม-) (-ล-ฟ -ซลซ 
ลซฟซ ฟมรม รมดร ดรมท ลมซล ซลด-) -รดร ดรม- 
-ฟมฟ มฟซล ---ม ซมรม รซลท ลทดร -ซลท ดร-ม 
ทลซม ดรมด       
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3.1.3 เพลง ไล่ะยิฮ่ซาซะนา 
เพลง ไล่ะยิฮ่ซาซะนา หมายถึง เพลงแสงแห่งพุทธศาสนา ซ่ึงผูแ้ต่งมีความ 

ประสงค์แต่งเพื่อถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจา้ และ สืบอายุของพุทธศาสนาให้ยืนยาว ดงัแสงของดวง
อาทิตยท่ี์ไม่มีวนัท่ีจะดบัลง โดยนิยมบรรเลงในงานท่ีเก่ียวขอ้งทางพุทธศาสนา เช่น งานอุปสมบท ฯลฯ แต่ง
ข้ึนเม่ือ พ.ศ.2500 

 
เพลง ไล่ะยิฮ่ซาซะนา  

 

 
 

 
(เขียนโดยนายโทโปญ) 
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เพลง ไล่ะยิฮ่ซาซะนา 

 
       ---ซ 

---- ---ล ---- ---ท ---- ---ล ---- ---ม 
---- ---ฟ ---- ---ซ ---- ---ล ซฟ-- -ซฟม 
---ฟ มร-ม ดรท- ---ด ---ด -ด-ร มทลท ดทซม 
ลซดท ลมรด ซลมซ รมรด ---ซ ซลลท ลทลม มฟ-ซ 
-มรม ฟซลซ ฟมรด ทลซด (---ซ ซลซล ลทลด ดรดล 
มรดท ลลซม ซลซม ซมรด) ---ซ ลซฟซ ลซฟม มฟฟซ 
-ลซฟ ฟซซล ดรดท ลลซฟ ---ซ ฟม-ซ ลทดซ ลซมร 
-ลซฟ มฟซฟ ซฟมร ดลซ- (ซดรม ซมรด รมรด ซลซม 
ดลซด ดรรม รดรม รมซฟ) มรดม มฟซล ซลซม รมรล 
ซลดร ดรมม ซดรม ซมรด ---ร -ม-ท -ด-ร -ท-ด 
-ฟซล ซซฟฟ มรดท ดรทด (-ฟมม รรดซ ลทลซ ซลลด 
-ทซล ดรมร ดทลล มลซด) (---ม -ม-ซ ลทลซ ลซมร 
-ซลท ลซมซ -ฟมร ดลซ-) ซดรม ซมรด รมรด ซลซม 
ดลซด ดรรม รดรม รมซฟ มรดม มฟซล ซลซม รมรล 
ซลดร ดรมม ซดรม ซมรด ---ร -ม-ท -ด-ร -ท-ด 
-ฟซล ซซฟฟ มรดด ทลซด (--มล -ซ-ด -ลซด ดรรม 
-ซลท ลฟมซ -ฟมร ดลซฟ) ---- ---ม รด รมร ดรม รม 
ซลซล ทลซม ซลซม ซมรด     
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3.1.4 เพลง องับอ๊บ พะลาดไจ่งกยาจ 
เพลง องับอ๊บ พะลาดไจ่งกยาจ ความหมาย คือ “เพลงสระหงส์เจดียใ์หญ่” เป็น 

เพลงท่ีบรรยายเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัหมู่บา้นท่ีผูแ้ต่งอาศยัอยู ่แต่งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2498   
เพลง องับอ๊บ พะลาดไจ่งกยาจ 

 

 
(เขียนโดยนายโทโปญ) 

 

เพลง องับอ๊บ พะลาดไจ่งกยาจ 
Intro        

มรด ดรม รดท ทดร ดทล ลทด มลซด     
ดรมท ลทซ- ---ม ซลด- -ทดร ดทลซ ลทล ซฟรม รดท ลมม 
-ลทล ลมมซ มรด รม ซทล- -ทลท รทลซ มรม ซลซล ทลซม ซลฟซ 

มมมร ดทลท ลซลท ลทดร ---ด รม-ร ดท-ล ทดรด ทลซด 
Intro        
(-ทลซ ลทลล ดซลฟ ซฟรม -รดท ลมม- -รรม มซซท 

ลซมซ มรดร มทลท ดทซ --ซลทล --ซลทล รรมร ดซ ลทล -ซฟม รทลท) 
ลซมซ มรดร มทลท ดทล- -มดร ดทลล ซดรม รดรม รมซม 

ทลซด ดรมท ลซมซ มรดร มทลท ดทล -ทลท รทลซ มรม ซลซล ทลซม ซลซ 

-ทลล ซฟมร รททซ ซรร- -รม- ดร-ซ มรดล ดซซ- 
-ทลล ซฟมซ ซมมด ดซซล ลฟฟม มดดม มดดท ทลลล 
ทดมร ทลซด       

 



145 
 

 

3.1.5 เพลง ไวย่เก่ิน 
เพลงไวย่เก่ิน เป็นค าเฉพาะไม่ค  าแปล เป็นเพลงท่ีผูแ้ต่ง ตอ้งการจะบรรยาย และ 

เชิดชูของเกียรติยศของสตรี และนิยมบรรเลงในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั สตรี และยงัใชใ้นงานท าบุญท าทาน ได้
อีกดว้ย แต่งข้ึนปี พ.ศ.2498 

เพลง ไวย่เก่ิน 

 
(เขียนโดยนายโทโปญ) 

เพลง ไวย่เก่ิน 

 
Intro        
-ลซล ดรดร มรดล ดรทด -ลซล ดรดร มรดล ดรทด 

        
-ทดร ดรทด -ด-ซ ---ฟ ซลซฟ ซฟมล ซรดร มรทด 
---ท -ท-ด -ลซล ทลฟ- -ซฟม -ฟ-ซ ฟมฟซ ฟซท- 

-ซฟด มฟซม ดทด ทดทซ ทลทซ ฟซฟ มรด ทล ซฟมล ซรดร มรด- 
-ฟ-- ---ร ฟซฟร ฟรดท รดทล ซฟมล ซรดร มรด- 
-ฟมร มฟม- -รดท ดรด- -ลซฟ ซลซ- -ลซล ทลซด 
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3.1.6 เพลง ไจ่ะเก่ิน 
เพลง ไจ่ะเก่ิน หากแปลเป็นภาษาไทย หมายถึงเพลง “เพลงกล่อมลูก” คือเพลงท่ี 

กล่าวถึง นางมารศรีท่ีกล่อมลูกให้นอนหลบัอย่างสบาย ซ่ึงนิยมบรรเลงในงานรับขวญั งานโกนผมไฟของ
เด็ก และกล่อมเด็ก โดยเพลงน้ีแต่งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2498 

เพลง ไจ่ะเก่ิน  
 

 
 

 
 

(เขียนโดยนายโทโปญ) 
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เพลง ไจ่ะเก่ิน  
 

Intro        
-ลซล ดรดร มรดล ดรทด รดซฟ มรดฟ มรดท ดรทด 

        
(--ซท --ซท --ซท -ซ-ฟ -ซทม มฟซฟ มรดม ฟซฟม) 
รดทม มฟฟซ ทดทซ ทซฟม -ฟมฟ ซฟมฟ ซฟมท ดรทด 

Intro 
(---ร ---ด ---ท ---ล --ดล -ซ-ฟ -ด-ฟ -ซ-ท 

-ซทซ ทซท- -ซ-ท -ม-ซ มรดร มรดด ทมฟซ ทซฟม) 
-ดทด มฟมฟ ซฟมด มฟ-ม ---- ---ร ---ร -ม-ซ 
-ม-ร -ด-ร ทลซร รมมซ ซมมร รดดล ซดรม ซมรด 

Intro 
(-ทดร ดรมฟ มรดร มฟมท -ทดร ดรมฟ มรดม ฟซฟม) 
รดทม มฟฟซ ทดทซ ทซฟม -ฟมฟ ซฟมฟ ซฟมท ดรทด 

Intro 
(---ร ---ด ---ท ---ล --ดล -ซ-ฟ -ด-ฟ -ซ-ท 

-ซทซ ทซท- -ซ-ฟ -ม-ซ มรดร มรดด ทมฟซ ทซฟม 
-ดทด มฟมฟ ซฟมด มฟ-ม) ---- ---ร ---ร -ม-ซ 
-ม-ร -ด-ร ทลซร -ม-ซ -ม-ร -ด-ล ซดรม ซมรด 
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3.1.7 เพลง ร่อมปะไซงโม่น 
เพลง ร่อมปะไซงโม่น หมายถึงเพลง “เสียงรามญั”  เป็นเพลงท่ีกล่าวถึงเร่ืองราว 

เสียงดนตรีมอญให้ผูฟั้งไดเ้ขา้ใจและรับรู้ถึงเสียงและเอกลกัษณ์ของดนตรีมอญ ซ่ึงนิยม ในงานต่างๆ อาทิ 
เช่น งานวนัชาติ ฯลฯ แต่งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2497  

 
เพลง ร่อมปะไซงโม่น 

 

 
(เขียนโดยนายโทโปญ) 
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เพลง ร่อมปะไซงโม่น 

 
Intro        
---ร -ม-ท -ด-ร -ท-ด -ฟซล ซซฟฟ มรดท ดรทด 

        
(---ล -ซ-ฟ -ม-ร -ด-- ---ร -ด-ม รลดร ดรฟ-) 
---ฟ ฟซซด ทลซฟ ซฟมร ดรมฟ มฟซฟ ซฟมร มฟ-ม 
---ฟ -ซ-ด ทลซฟ ซฟมร ดรมฟ มฟซล ซซฟฟ มฟรด 
---ล ดรดร มรดล ดรทด ลซล ดรดร มรดล ดรทด 
---ซ ---ซ ทดทซ ทซฟม ---ฟ -ซ-ร ดรมฟ มรด- 

-ฟซฟ มรดร ดซทด ทดม- -ซ-ฟ -ม-ซ มรดร มรดม 
-ม-ฟ ซฟมฟ ซฟมท ดรทฟ มรดฟ มรดฟ มรดท ดรด- 
รดซฟ มรดฟ มรดท ดรทด (---- -ซ-ท -ซ-ท -ซ-ฟ 
-ฟซฟ -ซ-ฟ มรดม ฟซฟม) ---- (---ร -ฟ-ร -ด-ท 
-ลซท ทดดร ดรมฟ มรทร ฟดรฟ ดรด-) (รดทม มฟฟซ 
-ฟมร ดลซ-) ---ฟ -ซ-ด ทลซฟ ซฟม- -ฟซฟ มรดร 
ดซทด ทดม- -ซ-ฟ -ม-ซ มรดร มรด- -ฟ-ฟ -ฟ-ร 
ฟซฟร ฟรดท -ซซฟ ฟมมซ มรดร มรด- -ฟซฟ ซฟมท 
ซฟมท ดรทด       
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3.1.8 เพลง ปอนนิทิ ไจ่ะยิฮ่ตะราวซาจ 
เพลง ปอนนิทิ ไจ่ะยิฮ่ตะราวซาจ หรือเพลงแสงพระพุทธเจา้ 6 ประการ เป็นเพลงท่ี 

บรรยาย ถึงคุณของพระพุทธเจา้ทั้ง 6 ประการ นิยมใชใ้นงาน พิธีกรรมทางศาสนา แต่งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2501  
 

เพลง ปอนนิทิ ไจ่ะยิฮ่ตะราวซาจ 
 

 

 
(เขียนโดยนายโทโปญ) 
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เพลง ปอนนิทิ ไจ่ะยิฮ่ตะราวซาจ 

 
(ซซซซ ฟฟฟฟ มมมร ดดดฟ ซลซฟ ซฟรด รลท ดรดท) 

---ด ---ซ มฟดม ทด ทลซ ---ซ -ด-ท -ลซฟ มรท- 
-ดรด ทลซซ ทดทซ ทซฟม -ลซด -ฟมท -รดซ ทดทด 
-ล-ฟ -ด-- -ดมซ ฟมท- -มทด รดทด รดทม มฟซร 
ดดมฟ ซลซด มฟซล ซลซด -ล-ฟ -ด-ด รดรด -ท-ด 
-ล-ฟ -ร-ด รมรด รดทล ---- ---ล ดรดท ลลซ- 
-มรด ซดรม รดรม รมลซ ---ซ ลทลซ มรดซ ซลล- 
ลดซท ลลซด ซทลม ซลซด ---ฟ ---ฟ -รดฟ ซลฟซ 
-ลดล ดลดร มรดฟ ซลฟซ ---ม -ฟ-ล -ซ-ร -ด-ซ 
ทดทซ ทซฟม -ลซด -ฟมท -รดซ ทดทด -รดท ดท-- 

       ---ซ 
-ท-ซ -ท-ร ดซทด ทดม- -ฟ-ล -ร-ร ฟซฟร ฟรดท 
-ซฟซ ทดทด รดทซ ทดทท ---ม ---ฟ ---ซ ---ฟ 
มร-ม -ฟ-ซ -ฟมร ดลซซ มฟดม -ท-ร -ด-ล -ซ-ร 
ดดมฟ ซลซด มฟซล ซลซด ---ด มฟมฟ ซฟมท ทดดซ 
มฟดม -ท-ร ดรดล ซทท- -ดรด รดทด รดทม มฟซร 
ดดมฟ ซลซล มฟซล ซลซด ---ด มฟมฟ ซฟมท ทดดฟ 
มมมร ดดดด มทดล ทลซ- ---ซ -ฟ-ด ---ฟ -ม-ท 

---- ---ด รดรด รดรฟ     
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3.1.9 เพลง ไล่ะยิฮ่ตะราวซาจ 
เพลง ไล่ะยิฮ่ตะราวซาจ หรือ เพลงแสง 6 ประการ เป็นเพลงท่ีใชใ้นพิธีกรรมทาง 

ศาสนา ซ่ึงเน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวกบั แสงของพุทธเจา้ทั้ง 6 ประการ แต่งข้ึนในปี พ.ศ.2501 
 

เพลง ไล่ะยิฮ่ตะราวซาจ  หรือ เพลงแสง 6 ประการ 
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(เขียนโดยนายโทโปญ) 
 

เพลง ไล่ะยิฮ่ตะราวซาจ 

 
   ---ซ ---ล ---- ---ท ---ล 

---- ---ม ---ฟ ---ท ---- ---- -ดรด ท--- 
-ลทล ซ--- -ฟซฟ ซ--- -รมร ท--ด ---ล ซรด- 
-ท-ม -ฟ-ซ ---- ---ซ -ท-- ---ด รดทซ ทดทซ 
ทซฟม ---ฟ ---ม ดมร- ---ซ ---ล ซฟ-ซ ฟม-ฟ 
มร-ม รดท- ---- ---ด ---ร -ม-ท -ด-ร -ท-ด 
-ฟซล ซซฟฟ มรดท ดรทด ---ซ -ล-ท -ล-ม -ม-ท 
---ด รดทล ทลซล ซมรด ---ล ซรดซ ทดทด มฟม- 
---ซ -ท-ด รดทซ ทซฟม -มดม รมรม ซลซม ซมรด 
---ร -ม-ท -ด-ร -ท-ด -ฟซล ซซฟฟ มรดด ทลซด 
(-ฟมม รรดซ ลทลซ ดซลร ดทซล ดรมร ดทลม ซลซด) 

---ล -ล-ซ -ซ-ฟ -มรฟ มลซท ลรดท ลลซม ซมรด 
-ท-ล -ซ-ม ดลซด ดรรม -มรม -มรม ซลซม ซมรด 
---ซ ลทลซ มรดซ ซลลร ดทซล ดรมร ดทลม ซลซด 
(---ล ดรดร มรดซ ซลลล ดรดท ลลซล มฟมฟ ซฟม-) 
---ท -ล-ซ -มรด ซดรม -มรม -มรม ซลซม ซมรด 
---ซ ลทลซ มรดซ ซลลร ดทซล ดรมร ดทลม ซลซด 
---ล -ล-ซ -ซ-ล ซฟมฟ มลซท ลรดท ลลซม ซมรด 
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-ท-ล -ซ-ม ดลซด ดรรม -มรม -มรม ซลซม ซมรด 
---ซ ลทลซ มรดซ ซลลร ดทซล ดรมร ดทลม ซลซด 
-ล-ฟ -ร-ด รดรด -ท-ด -ล-ฟ -ร-ด รดรด -ท-ล 
---- ---ล ดรดท ลลซ- -มรด ซดรม รดฟม รดลซ 
---ซ ลทลซ มรดซ ซลลร ดทซล ดรมร ดทลม ซลซด 
(---ล ดรดร มรดซ ซลลล ดรดท ลลซล มฟมฟ ซฟม-) 
-ท-ล -ซ-ม ดลซล ซดรม -มรม -มรม ซลซม ซมรด 
---ซ ลทลซ มรดซ ซลลร ดทซล ดรมร ดทลม มลซด 
---ซ -ล-ท -ล-ม -ม-ม -มรม -มรม ซลซม ซมรด 
ทลซด ดรรม ซลซม ซมรด -ลซฟ มมร- ดรม ลด ซลซด 
---ซ -ซ-ล -ล-ด -ด-- ---ล -ม-ล ซฟมซ มรดร 
มฟมด รมรล มรดซ ซลลร ดทซล ดรมร ดทลม ซลซด 
(---ล ซฟมม รดรม รมซซ) มรดซ ซลล- -ทลซ ฟซมร 
-มรด รมรม ซลซม ซมรด ---ซ ลทลซ มรดซ ซลลร 
ดทซล ดรมร ดทลม ซลซด -ทดร ฟรดท -ล-ซ -ฟ-ท 
-ซฟท -ด-ร ดทดร ดรฟ- -ทดร ฟรดท -ล-ซ -ฟ-ท 
-ซฟท -ด-ร -ม-ฟ -ซ-ร ดทรด ทรดซ ทดทซ ทซฟม 
-มรม ซลซม ซลซม ซมรด     
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3.2 เพลงประกอบร า จ านวน 10 เพลง 
3.2.1 เพลง จไร่กยาจสอยเด่ินมอญ  
เพลง จไร่กยาจสอยเด่ินมอญ หรือ เพลง เสน่ห์เมืองมอญ    เป็นท่ีแสดงถึงเร่ืองราว 

ของเมืองมอญท่ีมีความรุ่งเรืองทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่ียาวนาน  และกล่าวถึงสภาพบา้นเมืองของ
เมืองมอญในอดีตอีกดว้ย ซ่ึงนิยมแสดงในงาน เฉลิมฉลองงานต่างๆ เช่น งานวนัชาติมอญ  
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เพลง จไร่กยาจสอยเด่ินมอญ 
Intro        
---- ---- ---- ---ฟ -ม-ร -ฟ-ม -ร-ฟ -ม-ร 

-ด-ท -ร-ด -ท-ร -ด-- -ฟซล ซซฟฟ มรดท ดรด- 
-ฟซล ซซฟฟ มรดท ดรทด     

A        
-ซ-ด -รทด -ม-ฟ -ม-- -ซซฟ มรทร ดซทด ทดม- 
-ด-ซ -ลฟซ -ด-ด -ท-- -ทซฟ มรทร ดซทด ทดม- 
-ซ-ฟ -ม-ซ มรดร มรด- -ฟ-ฟ -ฟ-ร ฟซฟร ฟรดท 
-ซ-ฟ -ม-ซ มรดร มรดม -ม-ฟ ซฟมท ซฟมท ดรทด 

B        
-ดทม -ฟ-ซ -ฟมร ดลซร -ดทม -ฟ-ซ -ฟมร ดลซร 
ดทซท ซฟมซ มรดร มรดม ดทซท ซฟมซ มรดร มรดม 
-ม-ฟ ซฟมฟ ซฟมท ดรทฟ มรดฟ มรดฟ มรดท ดรด- 
รดซฟ มรดฟ มรดท ดรทด     

C        
(---ซ ---ด ---ท ลซฟม ---ฟ -ฟ-ม -มทด ซดทม) 
(-ซทร ดทมฟ ซลซฟ ซฟมท มฟซฟ มรทร ดซทด ทดม-) 
-ซ-ฟ -ม-ซ มรดร มรด- -ฟ-ฟ -ฟ-ร ฟซฟร ฟรดท 
-ซ-ฟ -ม-ซ มรดร มรด- (---ม -ร-ด -ร-ด -ซ-ท 
มฟซฟ มรดด รมรด รดทม -ม-ฟ ซฟมฟ ซฟมท ดรทด 
(---ร -ม-ท -ด-ร -ท-ด -ฟซล ซซฟฟ มรดท ดรทด) 
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3.2.2 เพลง สมาปไง่ะ  
เพลงสมาปไง่ะ หรือ เพลงชาวนา เป็นเพลงท่ีบรรยายเร่ืองราวของวถีิชีวติ และการ 

ท านา ของชาวนา ทั้ง ก่อนท า ขณะลงมือท านา และเฉลิมฉลองหลงัจากท่ีท านาเสร็จส้ิน ซ่ึงท่วงท่า ลีลา ใน
การแสดงก็เป็นท่าร าท่ีสอดคลอ้งกบัท่าทางของการท านา  ซ่ึงนิยม แสดงในงานวนัชาติมอญ เน่ืองจาก บรรพ
บุรุศของชาวมอญ มีอาชีพหลกัคือ เกษตรกรรม และ การท านา จึงเป็นเหตุผลท่ี คนมอญ ร าลึกถึงบุญคุณของ
ชาวนา 
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เพลง สมาปไง่ะ 
 

Intro        
(-ซลซ ฟมฟซ -ซลซ ฟมฟซ -มซด รมดร -มรด  รมรซ ฟมรด  รมดร) 

(--รซ --ฟฟ -ฟดร ฟรดท ลซฟท ดรดท -ซฟซ ทดทด รดทซ ทด-ท) 

ซฟท ดร ฟรดท -ฟ-ฟ ซลฟซ     

A        

(-ท-ด -ล-ซ -ฟมท ดรทด -ลซล ดรดร มรดล ดรทด) 
(---ด ทมฟซ ---ซ ทซฟม -ฟมร มฟ-ม -ดทด มฟมฟ 
ซฟมด มฟ-ม) ---ท -ท-ด ทลซฟ มรด- -ดรม รมดร 
-ดทล ซมรฟ (-ม-ร -ฟ-ม -ร-ฟ -ม-ร -ด-ท ดร-ด 
-ทดร ดรด-) -ซทซ ฟม-ม -ซ-ด -รทร ดรมฟ มฟซล 
ซดรม ซมรด -ลซล ดรดร มรดล ดรทด -ลซล ดรดร 
มรดล ดรทด       
B        
(-ทดร ดลซม -ลซฟ มดทม ทดรด ทลซด ทลซฟ ซฟมท) 
-ท-ด ทล-ซ -ด-ท ---ซ ดซดท ---- -ซ-ฟ -ม-ซ 
มรดร มรดร ดทซท ซฟมซ มรดร มรดม -ม-ฟ ซฟมฟ 
ซฟมท ดรทด ---ล ดรดร มรดล ดรทด -ลซล ดรดร 
มรดล ดรทด       
Intro 2        
---ม -ซ-ด -ซ-ม ซมซด     
C        
---ด ทมฟซ ---ซ ทซฟม -ฟมร มฟ-ม -ดทด มฟ-ม 
---ด ทมฟซ ---ซ ทซฟม -ฟมร มฟ-ม ดท-ด มฟมท 
(-ท-ท -ท-ด -ซ-ด -ท-ม -ม-ม -ม-ฟ -ด-ฟ -ม--) 
(-ดทม -ฟ-ซ -ฟมร ดลซ-) -ท-ซ -ฟ-ม ---ท ดรทด 
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3.2.3 เพลง ล่ิฮตง  หรือ เพลงร าตง เน่ืองจาก ชาวมอญ ทั้งอดีต และ 
ปัจจุบนัยงัมีความเช่ือเก่ียวกบัภูตผ ีท่ีคอยดูแลรักษา ชาวมอญใหอ้ยูอ่ยา่งสงบสุขและมีความราบร่ืนในการใช้
ชีวติอยา่งดี ซ่ึงเวลามีงานส าคญัต่างๆ คนมอญจึงนิยม แสดงเพลงล่ิฮตง หรือเพลงร าตง เพื่อเป็นการเคารพแด่
ผีให้ไดรั้บรู้และเขา้มาดูแลรักษาให้งานด าเนินไปอยา่งราบร่ืน ซ่ึงท่าร าก็เป็นท่าทางคลา้ยกบัคนถูกผีเขา้สิง 
ชาวมอญจึงใชเ้พลงน้ีเป็นเพลงเซ่นไหวผ้ไีปในตวัดว้ย  
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เพลง ล่ิฮตง 
Intro        
---ด -ด-- -ด-ล -ซ-ด -มมม -รรร -มมม -รรร 

-มมม -ซซซ -ลลล -ซซซ -ลลล -ซซซ --มร ดรทล 
--ทล ทลซร --มร ดรทล -ลทล ทลซด -ซซซ -มมม 
-รรร -ดดด -ซซซ -มมม -รรร -ดดด ---ด -ด-- 
-ด-ล -ซ-ด (---ล ดรดร มรดล ดรทด -ลซล ดรดร 
มรดล ดรทด)       

A        
(---ม -ร-ด มรดซ ลทซล) ---ท ลทดร -ม-ซ -ซมร 
---ท -ล-ซ -ซลท ลมรด ---ล ดรดร มรดล ดรทด 

-ลซล ดรดร มรดท ดรทด     
B        

(-มซม ซมรม ดลซด รมดร -ซลซ ฟมรซ ฟมรด รมดร) 
(ทลซร รมมล ซฟมซ มรด- -ลซล ดรดร มรดล ดรทด) 
(-มรด รดทล ซฟลซ ฟลซ-) -ด-ร -ท-ล -ร-ด -ท-ร 
-ซลท ดร-ม รซลท รทลซ -ลฟซ ลซฟม รดรฟ รมลซ 
---ล ดรดร มรดล ดรทด -ลซล ดรดร มรดล ดรทล 
(-ซ-ฟ -ร-ฟ -ร-ด -ล-ฟ) ---ล -ซ-ล -ซ-ม -ร-ด 
---ล -ซ-ล -ซ-ม -ร-ด     
C        

(-ด-ร -ท-ด -ด-ร -ท-ล -ซลท -ททท -ททท -ททท 
-ทซล -มลซ -มมม ซลซล ทลซม ซลซ- -มรม ซลซล ทลซม ซลซ-) (-ซซซ -มมม 
-รรร -ดดด) ---ด -ด-- -ด-ล -ซ-ด   

D        
(--มร ดทซล --ทล ทลซร --มร ดทซล --ทล ทลซด) 
(-ซซซ -มมม -รรร -ดดด) ---ด -ด-- -ด-ล -ซ-ด 

 
 
 
 



161 
 

 

3.2.4 เพลง ล่ิฮเจาฮบานวั หรือ เพลงร า 12 ท่า  
ในท่าฟ้อนราของมอญนั้น ท่ารามีอยู ่55 ท่า และท่าเหล่านั้น แบ่งออกเป็น 

สามระดบั แต่ในการฟ้อนราน้ีเป็นเป็นท่าราพื้นฐานของมอญ ไดค้ดัออกมาเพียง 12 ท่า ท่าราก็จะเปล่ียนตาม
ไปเองข้ึนอยูก่บัทานองเพลงนั้นๆ ท่ารา 12 ท่า มีดงัน้ี  

1. กร้อย เช้ียะเกร้ียง (นกกะเลียนกินลูกหวา้)  
2. ล่ิฮ ละหยอด ปะโนด (ร าสะบดัพดั)  
3. ล่ิฮ ปะกา้ว ฮะเกาฮ (ร าดอกบวั)  
4. ล่ิฮ โกน คะนู่ (ร าเทพธิดา)  
5. ล่ิฮ จา้ญ ด้ี (ร าไก่แจ)้  
6. ล่ิฮ ตุ่น เกล่ิง (ร าพายเรือ)  
7. ล่ิฮ หวอ่ย ปะกา้ว (ร าการเล่นดอก)  
8. ล่ิฮ อะปุฮ ตวั เตแหวะ ตา้ว (ร าฟ้อนน้ิวเทวดา)  
9. ล่ิฮ เด้ิง ฮะหมก / หล่ิฮ ก้ึน นะร่อย (ร าภาคตะวนัออก / ร ากินรี)  
10. ล่ิฮ หวอ่ย แซง (ร าเล่นดาบ)  
11. ล่ิฮ ปะกา้ว ไวง (ร าพวงมาลยั)  
12. ล่ิฮ โตง (ร าโตง้ / ร าจา้ว)  
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เพลง ล่ิฮเจาฮบานวั
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เพลง ล่ิฮเจาฮบานวั 
 

intro        
---ล ดรดร มรดล ดรทด -ลซล ดรดร มรดล ดรทด 
A        

-รดฟ -ซ-ล -ลซล ซลดร -ซฟม -มฟซ -ฟซล ซลดซ 
-ลซด -ร-ม -มรม -มรม -มรล -ด-ร มรดม ซมรด 
intro        

B        
-ดรม -ร-ม -ฟ-ซ ---ร -มรด รมรซ ฟมรด รมดร 
---ร -ด-ร -ม-ซ ---ด -รดท ดรดฟ มรดท ดรทด 

-ดรม รมรม รมฟซ -ซ-ร -มรด รมรซ ฟมรด รมดร 
---ร รมรด ดรดท ทดทร -ท-ล -ซ-- -ซ-ซ -ล-ด 

-ลซด ดรรม ซลซม ซมรด     
intro        

c        
---ล -ซ-ม รดรม รมลซ ---ล -ซ-ม รดรม ลมรด 

-มมร รดดท ลซลท ลทดร -มมร รดดล ซดรม ซมรด 
intro        

D        
---ล ซ-ฟ- -มรด ซดรม รดรม รมฟซ รมฟซ รมฟซ 
--ล- ซ-ฟ- -มรด ซดรม รดรม รมฟซ รมฟซ รมฟซ 
intro        

E        
-มรด -มรด -มรด รดลซ ---ล -ร-ด --รด รดทล 
---ม -มรม -มรม ซมรด -ลซด ดรรม รดรม รมลซ 
---ล ทลซม รดรม ลมรด     
Intro        

F        
-ดทม -ฟ-ซ ฟมฟซ ฟซท- รดทล ซฟมซ มรดร มรดล 
ซดรม ซมรด -ซซล ลดดด) (ซดรม ซมรด -ซซล ลดด- 
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มรดซ -ล-ด รมรด รดลซ) ---ม มฟฟซ ซรรม มรรล 
ซดรฟ ซมรด -ซ-ล -ด-- ---ม -ฟ-ซ -ร-ม -ร-ล 
ซดรม ซมรด ---ร -ม-ด (---ร -ม-ท -ด-ร -ท-ด) 
(-ฟซล ซซฟฟ มรดท ดรทด)     

G        
-มรม -ล-ม ซมรด ซลด- มรดร ดทลท ลทดร ---- 
มรดร ดทลล ซมรด ซลดซ ลซลด รดรม ซมรด ซลด- 
ซซลซ ฟฟมร รดรม รมฟซ ---- ซซลซ ฟมรล ทดรด ทลทด 

H        
-มซม ซมรม ดลซด รมดร -ซลซ ฟมรซ ฟมรด รมดร 
ทลซร รมมล ซฟมซ มรด- -ลซล ดรดร มรดล ดรทด 
-มรด รดทล ซฟลซ ฟลซ- -ด-ร -ท-ล -ร-ด -ท-ร 
-ซลท ดร-ม รดรม ซมรด -ทฟซ ลซฟม รดรม รมลซ 

I        
---ล -ร-ด --รด รดทล ---ม -มรม มรม ซมรด 

-ลซด ซดรม รดรม รมลซ ---ล ทลซม ซดรม ซมรด 
-มรด -มรด -มรด รดลซ -มรด -มรด -ร-ล -ร-ด 

J        
-มมม -รรร -มมม -รรร -มมม -ซซซ -ลลล -ซซซ 
-ลลล -ซซซ --มร ดรทล --ทล ทลซร --มร ดรทล 
--ทล ทลซด (-ซซซ -มมม -รรร -ดดด) ---ด -ด-- 
-ด-ล -ซ-ด       
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3.2.5 เพลง ทางละฮินบอ็บโท 
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เพลง ทางละฮินบอ็บโท 
 

Intro        
---ม รม-ซ ลทลซ ลซมร -มรด ซดรม ซลมซ รมรร 
ทลซร รมมซ ลทลซ ลซมร -มรด ซดรม ซลมซ รมรด 
---ด -ด-- -ด-ล -ซ-ด     
A        

-ลซฟ ซลซล ดรดท ลดซ- ลดซท มซด- รทด- รทดด 
รมลซ ฟฟดร -ดทล ซมรด รมรด รดลซ -มรม ซลซ- 
-ดซล ดรม- ซมม- มรรร ดรมร ดทล- ลทซล ดรม- 
-ดรม ซมรด รมรล -ท-ด (-ฟซล ซซฟฟ มรดท ดรทด) 

B        
(---ฟ -ฟ-ซ -ซ-ท -ท-ม ทดรด ทลซด ทลซฟ ซฟม-) 
-ฟฟซ ทซม- ฟซมฟ มฟซท มฟซฟ มรดร ดซทด ทดม- 
-ดรด ทลซฟ ซลฟซ ---- ททดท ลซฟฟ ฟซมฟ ---- 
ซลซ- มซฟ- ซฟมด ดซซ- -มฟซ ทซฟม ซฟมท -ท-ด 
-ฟซล ซซฟฟ มรดท ดรทด -ฟซล ซซฟฟ มรดท ดรทด 
Intro2        
มทด ซท ทฟซ มซ ฟซทด ---ม มทด ซท ทฟซ มซ ฟดฟม ---ท 
ดทม มด รดซ ซม ฟมท ท- ทททด ทลซ ฟด ดมมฟ ฟซซ- ดทลซ 

C        
-ดมท -ด-ซ ทมฟซ ทฟ-ฟ ดรมฟ ---ฟ ดรมฟ ดรฟด รฟ- 
-ฟมฟ ซฟมท ซฟมท -ท-ด (-ฟซล ซซฟฟ มรดท ดรทด) 

D        
-ซ-ร -ฟ-ซ ลซฟซ รซฟ- ฟฟซท ทดทด ทลซฟ ซฟมท 

ดทม มท ดทม ม- มมฟซ ทซฟม ซมรด ---- ดมท- ทดซ- 
-ดล ซลท- -ดล ซลท- ทมซฟ มรดฟ ซฟมฟ ---ซ ฟซทฟ ---- 
ซลซด มฟซฟ มรดซ -ท-ด     
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1.2.6  เพลง ยนิสนาญเสาวานะพม 
เพลง ยนิสนาญเสาวานะพม หรือ เพลงประเพณีวฒันธรรมสุวรรณภูมิ เป็นการ 

แสดงถึงเร่ืองราว เก่ียวกบั ประวติัของเมืองมอญในอดีตท่ีช่ือ สุวรรณภูมิ อาณาจกัรตั้งแต่โบราณ อนัเป็น
เมืองเก่าแก่ของมอญท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมยั ทวารวดี สืบต่อกนัมาจนถึงแผน่ดินเมืองพะสิม เมือง
อนัเป็นเมืองหลวงเดิมของชาวมอญ ความเจริญดา้นศาสนา วฒันธรรม แผก่วา้งไปทัว่แผน่ดินสุวรณภูมิท่ี มี
ความรุ่งเรืองทางวฒันธรรมเป็นอยา่งมาก นิยมแสดงในงาน วนัชาติมอญ วนัเฉลิมฉลองเกียรติยศของเจา้นาย
ท่ีมียศศกัด์ิ และเพลงน้ีใชบ้รรเลงและฟ้อนร าในงานมงคลทัว่ๆ ไป 
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เพลง ยนิสนาญเสาวานะพม 
 

Intro        
-ซลซ ฟซลซ -ฟซฟ มฟซฟ -มฟม รมฟม ซฟมท ดรทด 

A        
---- -ฟ-ม ---- -ฟฟม ---- ---- -รดร มฟ-ม 
---ท -ท-- -ซ-ฟ -ม-ซ มรดร -มรด -รดร มฟ-ม 
-รดร มฟ-ม รดทม มฟฟซ ---ร ฟรดท ---ท -ท-- 
-ซ-ฟ -ม-ซ มรดร มรด- ---ด รมฟซ ---- ---- 
---ซ -ฟ-ซ ทดทซ ทซฟม --ฟม -ร-ม ซลซม ซมรด 

-ซซซ ฟซลซ -ฟซฟ มฟรม -มมม รมฟม ซฟมท ดรทด 
B 

 
      

-ด-ท -ลฟซ ทดทซ ทซฟม --รด -ท-ด ทมฟซ ทซฟม 
-ทดท มฟมฟ ซฟมด มฟ-ม ---ด ---ร -ฟ-ร -ด-ล 
-ซ-ม -ร-ม -ร-ม -ซ-ล -ซ-ล -ซ-ล -ซ-ล -ท-ด 
---ด ---ด ---ด ---ล ซซซซ ฟฟฟฟ มมมร ดซซล 
ซซซซ ฟฟฟฟ มมมท ดรทด -ซซซ ฟซลซ -ฟซฟ มฟซฟ 
-มฟม รมฟม ซฟมท ดรทด   

 
 

C        
(---ซ -ซ-ซ ทดทซ ทซฟม ---ฟ -ซ-ร ดรมฟ มรท- 
-ฟซฟ มรทร ดซทด ทดม-) -ซ-ฟ -ม-ซ มรดร มรดม 
-ม-ฟ ซฟมฟ ซฟมท ดรทด -ซลซ ฟซลซ -ฟซฟ มฟซฟ 
-มฟม รมฟม ชฟมท ดรทด 

 
   

D        
(---ซ -ซ-ซ --ซท ซทซฟ -ฟซฟ -ซ-ฟ มรดร มซฟม) 
---- ---ร -ฟ-ร -ด-ท -ซฟท -ด-ร ดรมฟ มรทร 
ดทรด ทรดร -ฟ-ร- -ด-ท -ซฟท -ด-ร ดรมฟ มรทร 
ดทรด ทรด- รดทม มฟฟซ ฟมมซ ฟซท- -ฟซฟ มรทร 
ดซทด ทดม- -ซ-ม -ม-ซ มรดร มรด- -ฟ-ฟ -ฟ-ร 
ฟซฟร ฟรดท -ซ-ฟ -ม-ซ มรดร มรดม -ม-ฟ ซฟมฟ 
ซฟมท ดรทด       
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E        
รมร ดรมร รมร ดรมร --รร -ลดร --รร -ลดร --รร มรดล 

-ลซล ดมรด --รร -ลดร --รร -ลดด ลซล ดรดร มรดล ดทรด 

ลซล ดรดร มรดล ดรทด (-รรร -ลลล -รรร -ลลล -ลซล ดมรด 
ซลด ซลด ซลด ซลด) ซซซซ รมรด ซซซซ รมรด --รด --มร 

--รด --มร ---ร มฟซฟ มรดร มฟซฟ มรดซ ดรม รด 
F        

-ซ-ซ -ซ-ล ซดรม ---- รมร มรดล ---- ดรม ดร ---- 
รมร มรดล ---- ดรม รด ซลด- ซซซล มรดม รมฟซ ---- 
ซซซล มรดร มรดร มฟซร มรด รมรซ ฟมรด รมร ซซซล มรดม 
รมฟซ ---ร -ซ-ฟ มรดร มรดร มฟซ- ดดดด ---- 
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1.2.7 เพลง ฮะกรอมเร่แจ่มทีดาด   

เพลง ฮะกรอมเร่แจ่มทีดาด หรือ เพลง ราชอาณาจกัรราชาธิราช เป็นเพลง 
ท่ีแสดงถึง เร่ืองราวกษตัริยม์อญ ท่ีมีพระนามวา่ ราชาธิราช โดยกล่าวถึงคุณประโยชน์ท่ีไดเ้คยท าในคร้ังอดีต 
ใหผู้ช้มไดร้ าลึกถึงคุณของราชาธิราช และส านึกรักษช์าติพนัธ์ของตนเองดว้ย นิยมแสดงในงาน เชิดชู
กษตัริยร์าชาธิราช  
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เพลง ฮะกรอมเร่แจ่มทีดาด 
 

Intro        
มรด รซ มทลล ซดรม ซมรท     

A        
ลรลล ซดซท ลมซล ซลดซ ลซมซ มซลด ดรดร มรดท 
ลรลล ซดซท ลมซล ซลดซ ลซมซ มซลด ดรดร มรดร 
มทดล ทลซม ดลซด ดรร- มรลซ ฟซมร -ลซฟ มฟซล 
ลมมร รดดล ซดรม ซมรด มรด รซ มทลล ซดรม ซมร- 

B        
ดทม ฟซ ทซฟม ฟซฟม รดทม ทดทม มฟฟซ ฟมซซ ฟซทด 
มทดซ ทซฟม ฟซฟม รดทม ทดทม มฟฟซ ฟมฟซ ฟซทล 
ดรดท ลลซม ซมซร ---ฟ มมรร ดทลล ดลดซ ---- 
ดรดท ลลซม ซมซร ---ฟ มมรร ดทลล ดลดซ ---ท 
(ลลซซ ฟมรม รดมร ดมรล ซซฟฟ มรดร ดทรด ทรดล) 
ลมมร รดดล ซดรม ซมรด มรด รซ มทลล ซดรม ซมรล 

C        
ดรดท ลลซฟ มรฟม รฟม- มรด รม ซฟรม -รดท ลมมล 
ลมมร รดดล ซดรม ซมรด มรด รซ มทลล ซดรม ซมรด 

D        
-ทลท ดทซล ดรดท ลลซฟ ---ร รมรด ดรดท ทดทล 
ดลซฟ ดฟซล ซฟซล ซลทด -รดท ลทดท ดทลซ ฟรดท 
ลรดม รซฟม รรดล ดลซฟ ---ท -ท-ล ซซซม รรรม 
ซลซล ทลซม ซลมซ รมรด รดทม มฟซล ซซฟฟ มฟซด 

E        
ทมฟซ ทซฟม ฟซดม ทดทม ทดทม มฟฟซ ฟมฟซ ฟซท- 

---ร ดดดท ลลลล ซซซฟ มรฟม รฟมร มรดท ลมม- 
-ดรม ซมรด รมรด ทลซม ดลซด ซดรม รดรม รมซ- 
(---ร รมมล ซฟมม รรดฟ) ดรฟด รฟ-ฟ ซลซฟ ซฟรด 
รดทม มฟซล ซซฟฟ มฟซด     
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1.2.8 เพลง เปาแจ่วปะมุดเดินกวาจ 
เพลง เปาแจ่วปะมุดเดินกวาจ หรือเพลง บูชาเจา้เมือง เป็นเพลงท่ีแสดงถึงการ 

เคารพ เจา้เมือง ท่ีคอยปกปักษ์รักษา ประชาชนให้อยู่อยา่สงบสุข ไม่ให้เกิด ภยัอนัตรายเขา้มา ซ่ึงการแสดง 
ดงักล่าวจะใชผู้แ้สดงเพียงคนเดียว  

 
 



173 
 

 

เพลง เปาแจ่วปะมุดเดินกวาจ 
A -ลซล ดรดร มรดล ดรทด -ลซล ดรดร มรดล ดรทด 
ลซฟด ดรรฟ -ฟซล ดลซล ฟมรด รมดร ---- ---ด 
ลซฟด ดรรฟ -ฟซล ดลซล ฟมรด รมดร ---ด ลซลด 
-ดรม รมดร ---ด ลซลด -ดรม รมดร ---ด ลซลด 
---ด รดลซ ---ด ลซลด ---ด รดลซ -ซลด ลดลซ 
ฟมรม รรดฟ -ซลด ลดลซ ฟมรม รรดฟ ---ม รมรซ 
---ล ซลซร ---ม รมรซ ---ล ซลซร -มมร รดดท 
ลซลท ลทดร -มมร รดดท ลซลท ลทดร ---ล -ซ-ซ 
ฟมรด รมดร ---ล -ซ-ซ ฟมรด รมดร ---ร -มมร 
-มมร -ลลล -ดลล ซซฟล ซดรม รมฟล -ดลล ซซฟล 
ซดรม รมซร (---ล -ร-ด ลซฟด ดรรฟ -ฟซล ดลซล 
ฟมรด รมดร) ---ม รมรซ ---ล ซดรม ---ม รมรซ 
---ล ซดรม ---ม รมซล ทลซม ซมรด ซลดม รมซล 
ทลซม ซมรด ซลดร -มรม -มดร -ลรด -ซรม -ซรม 
-ดรม -ดรม ลมรม ลมรม -ซรม -ซรม ---ด -ดรม 
-มดร -ลรด มรดซ -ล-ด -มรด รดทล -ทลซ ลทลม 
รซลท ลทดร ---ม -ม-ม -มดร -ลรด มรดซ -ล-ด 
-มรด รดทล -ทลซ ลทลม รซลท ลทดร ---ม -ม-ม 
-มดร -ลรด ---ล ซลดร ---ร ดรฟซ ---ล ซลดร 
มรดล ดลซฟ มรดฟ มรดฟ มรดท ดรด- รดซฟ มรดฟ 
มรดท ดรทด       

B        
ดรดท ทดทด ดรดท ทดทด มมมฟ มมมฟ ฟซซฟ ฟมม- 
-ลซฟ ซฟมซ มรดร มรทด ดททซ ซททด ดททด ดมม- 
-ดทม -ฟ-ซ -ฟมร ดลซ- รดทม มฟฟซ -ฟมร ดลซร 
(ดทซท ซฟมซ มรดร มรดม) -ม-ฟ ซฟมฟ ซฟมท ดรทฟ 
มรดฟ มรดฟ มรดท ดรด- รดซฟ มรดฟ มรดท ดรทด 

C        
(-ซทซ ทซทท ดรดท ดซทฟ -ซทม มฟซฟ มรดม ฟซฟม) 
รดทม มฟฟซ ทดทซ ทซฟม -ฟมฟ ซฟมฟ ซฟมท ดรทด 
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1.2.9 เพลง สะมอดบอ็บโท 

เพลงสะมอดบอ็บโท หรือ เพลงร าหงส์เป็นการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาว 
มอญ ซ่ึงชาวมอญ นบัถือ หงส์เน่ืองจากชาวมอญมีความเช่ือวา่ หงส์เป็นสัตวต์นก าเนิดของ
ชาวมอญ และเป็นมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของชนชาติมอญ คร้ังตั้งรกราก
ของเมืองหงสาวดี จึงถือว่า หงส์เป็นสัตว์ท่ีศักด์ิสิทธ์ิและเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
เจริญรุ่งเรือง ซ่ึงในบทเพลงก็เป็นเร่ืองราวความเป็นมา ของการตั้งรกรากของชนชาติมอญ
ท่ีเมืองหงสาวดี เม่ือคร้ังเม่ือเมืองหงสาวดียงัคงความยิ่งใหญ่ ซ่ึงนิยมแสดง ในงานร าลึกถึง
คุณของชนชาติมอญในอดีต ในงานวนัชาติมอญ และการเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆดว้ย 
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เพลง สะมอดบอ็บโท 
 

Intro        
---ล ดรดร มรดล ดรทด -ลซล ดรดร มรดล ดรทด 
A        

(---ซ ---ด ---ร ---ม -ฟมร มฟมล ซฟมร มฟมซ 
---- ---ม -ร-ม -ด-ร -ซลท ดร-- -ม-ร -ด-ล 

-ซ-ม ซมซล ซมซล ซลดร -ซลท ดร-- -มรด -ร-ม 
-ลทด รม-- -มรด -ร-ซ ---ม -ร-- -ดรม ซมรด 
---ล ดรดร มรดล ดรทด -ลซล ดรดร มรดล ดรทด) 
B        

(--มร -ม-ท ลมซล ซมรด) (-ฟมร มฟม- -มรด รมรซ 
ดรมร ดทซท ลมซล ซลด-) (-ทลม ซมซท ลมซล ซลด-) 
ซมรด ซดร- มมฟซ รซมร รมรซ ซลซล ทดทล ทลซท 
รทรฟ มรซล ทดทล ทลซล -ล-ม ซมรร ดรมร ดรทล 
(--มร -ม-ท ลมซล ซมรด)     

C        
(---- -มรดทล ---- -ม-ร -ด-ร -ด-ท -ล-ท -ด-ท 
-ล-ซ -ล-ฟ มฟรม รดรม รมลซ กลอง 
มซซ ซ ดซซ ซ -ลทล ทลซ- -ทลซ ฟมรด รมรท ลซด- 
มรลซ ฟมรด) (-มม- ฟมร มฟรม -ลล- ทลซ ลทซล มรดท ลลซล 
ซฟมฟ ซลซ- ทลซด ดรมร มดรท ลซด-) (-ลซด ดรรม 
ซลมซ รมรด -ลล- ลซฟม -ลล- ลซฟม -รดท ลมม- 
-ลลฟ ฟซลซ ลซฟซ ฟมรม -รมท ดรทด -รมท ดรทด 
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3.2.10 เพลง เปาแจ่วปะนาญซะดาว 
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เพลง เปาแจ่วปะนาญซะดาว 

 
Intro        
---ด -ด-- -ด-ล -ซ-ด -มมม -รรร -มมม -รรร 

-มมม -ซซซ -ลลล -ซซซ -ลลล -ซซซ --มร ดทซล 
--ทล ทลซร --มร ดทซล --ทล ทลซด -ซซซ -มมม 
-รรร -ดดด (รดรด รดทล ทลทล ทลซ-) (-ลซด ดรรม 
ซลซม ซมรด) (-มซม ซมซล ทลซม ซมรด) -ซซซ -มมม 
-รรร -ดดด ---ด -ด-- -ด-ล -ซ-ด   

A        
(---ท -ท-ท -ด-ร -ท-ด -รดท ลซฟท ลมฟด ดรด- 
-มมท ทดดม -ท-ด -ล-ซ ---- -ซ-ด ---ท -ท-ท 
---ท -ฟ-ซ ทดทซ ทซฟม ---ล ซซซซ ฟฟฟฟ มมมซ 
-ม-ร -ด-ด ทมฟซ ทซฟม -ดทด มฟมฟ ซฟมด มฟม-) 
-ร-ด -ท-ม รดทม มฟฟซ -ลซฟ ซลซท ซฟมร ดลซม 
ทดทม มฟฟซ -ลซฟ ซลซท ซฟมร ดลซ- ---ท -ฟ-ซ 
ทดทซ ทซฟม (---ม -ร-ด -ลซด ดรรม) ---ม -ร-ม 
ซลซม ซมรด (---ล ดรดร มรดล ดรทด)   

B        
(ทลซด ดรมฟ มมรร ดทล- -มรด รดทล ทรทล ทลซ-) 
(-ทลม มฟมด ดรรม มซซร ดทลล ซฟมร มรมซ มรด-) 
(-ซฟซ ฟซลซ ลซฟซ ฟมร- -ซลม ซมรด ดรรม มซซ-) 
(ทลซด ดรมร มรดม ดทล-) (-รมร มรทล -ดรด รดลซ) 
-มซล -ด-ร -ม-ซ -ล-ม ซมซล -ม-ซ ลทลซ ฟมรด 

C        
(---ร รรรม ---ร รรรม -รมซ มรดท ลมซล ดมรด)ๆ 
---ม ซลซด ---ม ซลซด ---ม ซลซด) -มมม -รรร 

-มมม -รรร -มมม -ซซซ -ลลล -ซซซ -ลลล -ซซซ 
--มร ดทซล --ทล ทลซร --มร ดทซล --ทล ทลซด 
(-ซซซ -มมม -รรร -ดดด) ---ด -ด-- -ด-ล -ซ-ด 

 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

   การศึกษาดนตรีของชาวมอญบา้นวงักะหมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
เร่ืองวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ อาทิ งานวิจยั 
เอกสาร ต าราต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอีกทั้งการรวบรวมขอ้มูลจากการออกปฏิบติัการภาคสนามเป็นแนวทางใน
การศึกษา จากนั้นจึงน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีรวบรวมน ามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นรายงานการวิจยัในรูปแบบการ
บรรยาย ซ่ึงไดส้รุปไดด้งัน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา วถีิชีวติความเป็นอยู ่และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประเพณี 

ของชุมชนมอญบา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรีจงัหวดักาญจนบุรี 
2. เพื่อศึกษาวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี บา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดั 

กาญจนบุรี 
3. เพื่อศึกษาเพลงประกอบการร ามอญ จากวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี บา้นวงักะ หมู่ 2  ต าบล 

หนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
 

ความส าคญัของการวจิัย 
    วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี เป็นวงดนตรีท่ีมีรูปแบบเฉพาะของชุมชนท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากชาว
มอญท่ีมาจากสหภาพพม่าซ่ึงมีบทบาททางสังคม ในเร่ืองราวต่างๆ เช่น ด้านประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
ศาสนา ความเช่ือ และวิถีชีวิตของชาวมอญบา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดั
กาญจนบุรี การศึกษาในคร้ังน้ีจึงเป็นการเผยแพร่วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี รวมทั้งเป็นการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูวงป่ี
พาทยม์อญหงสาวดี ใหเ้ป็นองคค์วามรู้ดา้นดนตรีให้กบัผูส้นใจศึกษามรดกทางวฒันธรรมดนตรีในกลุ่มชาว
มอญใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมอยูคู่่กบัสังคมไทยสืบไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

   ผูว้จิยัไดเ้รียบเรียงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี จากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม
เป็นขอ้มูลหลกั โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมรวม ทั้งการสัมภาษณ์จากบุคลากรทอ้งถ่ิน 
ศิลปินประจ าหมู่บา้นผูมี้ความรู้ดา้นดนตรีมอญ อีกทั้งเขา้ร่วมสังเกตในประเพณีพิธีต่างๆและในโอกาส
พิเศษ ท่ีมีการบรรเลงวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี โดยมีรายละเอียดของการรวบรวมวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมาย
เป็นตอนดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1     ศึกษาบริบททางวฒันธรรมชุมชนมอญบา้นวงักะ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเอกลักษณ์ทาง
วฒันธรรมประเพณี ของชุมชนบา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

   1.1 ความเป็นมาของชาวมอญ 

1.1.1 ประวติัความเป็นมาของชาวมอญ 
    ชุมชนมอญ บา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เป็นหมู่บา้นเก่าแก่
มากวา่ 100 ปี ซ่ึงมีหลกัฐานปรากฏ ตั้งแต่ สมยั พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ตั้งแต่
คร้ังเป็น อ าเภอวงักะ ก่ิงอ าเภอวงักะ แลว้กลบัมาเป็นอ าเภอวงักะ จนปัจจุบนัเป็นอ าเภอสังขละบุรี และบา้น
วงักะเป็นหมู่หน่ึง ของอ าเภอสังขละบุรี ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ี ท่ีมีการอพยพเขา้มาของกลุ่มชาติพนัธ์ต่างๆ ซ่ึงมี
กลุ่มชาติมอญไดอ้พยพเขา้มาดว้ย กลุ่มแรกไดเ้ขา้เม่ือ ปี พ.ศ.2492 กลุ่มท่ี 2 ในปีพ.ศ. 2493 และกลุ่มท่ี 3 เดิม
ทางเขา้มา ถึง 40 ครอบครัว ในปี พ.ศ.2494 รวมเป็น 60 ครอบครัวโดยใช้เส้นทางด่านเจดียส์ามองค์ และ 
เส้นทางแม่น ้าบีคล่ี ซ่ึงอพยพมาจาก เมาะกะเนียง เจา้คะเล และ เมาะละแหม่ง ซ่ึงมีนายเจริญ ปลดัอ าเภอ เป็น
ผูดู้แล และ ผลบุญของหลวงพ่ออุตตะมะ(พระราชอุดมมงคล) ท่ีท าให้ชาวมอญมีแหล่งพกัพิง ท ามาหากิน 
จนถึงปัจจุบนั 

1.1.2 ลกัษณะทางภูมิประเทศของอ าเภอสังขละบุรี 

     อ าเภอสังขละบุรี มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ข้ึนอยู่กบัเมืองกาญจนบุรี เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีตั้ ง
ติดต่อกบัเขตแดนพม่า ในสมยัโบราณพม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทพั ผ่านเมืองสังขละบุรี โดยผ่านเขา้มาทาง
ด่านเจดียส์ามองค์ เพื่อเขา้มรุกรานไทยตั้งแต่สมยัสมเด็จพระจกัรดิพรรดิจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  
เพราะเส้นทางเดินทพั ในสมยัประวติัศาสตร์ ค าวา่สังขละบุรียงัไม่ปรากฏช่ือ มีแต่การเดินทพัผา่นเจดียส์าม
องคเ์ท่านั้น พม่าใชเ้ส้นทางน้ีตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้  
    ปัจจุบนั อ าเภอสังขละบุรี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดักาญจนบุรี ไดย้า้ยท่ีวา่การ
อ าเภอเดิม สถานท่ีราชการต่างๆ และราษฎรอพยพมาอยู่ในพื้นท่ีแห่งใหม่ซ่ึงห่างจากท่ีเดิมประมาณ 30 
กิโลเมตร เน่ืองจากถูกผลกระทบจากการสร้างเข่ือนเขาแหลม เม่ือพ.ศ. 2527 สภาพพื้นท่ีเป็นป่าเขา ประมาณ 
ร้อยละ 75 เป็นท่ีราบ ร้ยละ 15 เป็นบริเวณอ่างเก็บน ้ า ร้อยละ 10 มีเน้ือท่ีทั้ งหมดประมาณ 3,350 ตาราง
กิโลเมตร เป็นท่ีอยูอ่าศยั 515 ตารางกิโลเมตร มีล าน ้าส าคญั 3 สาย คือ ล าน ้ าซองกาเลีย ล าน ้ าบีคล่ี ล าน ้ ารันตี 
ใหลมาบรรจบท่ีสามประสบเป็นแม่น ้ าแควน้อยไหลผ่านอ าเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค เมือง
กาญจนบุรีท่ีต าบลปากแพรก บรรจบแม่น ้าแควใหญ่ เป็นแม่น ้าแม่กลอง 

   อาณาเขต 

   ทิศเหนือ จรดอ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก และรัฐมอญ รัฐกะเหร่ียง สหภาพพม่า 

   ทิศใต ้  จรดอ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี 

   ทิศตะวนัออก จรดอ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี และ อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก 

   ทิศตะวนัตก จรดเขตตะนาวศรี สหภาพพม่า 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
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1.1.3 การปกครองของอ าเภอสังขละบุรี 

     อ าเภอสังขละบุรีแบ่งการปกครอง 3 ต าบล 20 หมู่บา้น กล่าวคือ ต าบลหนองลู มี 10 หมู่บา้น มี
พื้นท่ีประมาณ 1,168 ตารางกิโลเมตร  ต าบลปรังเผล มี 4 หมู่บา้นมีพื้นท่ีประมาณ 712 ตารางกิโลเมตร และ
ต าบลไล่โว ่มี 6 หมู่บา้น มีพื้นท่ีประมาณ 1,470  ตารางกิโลเมตร การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอสังขละบุรี
ประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 แห่ง ไดแ้ก่   

- เทศบาลต าบลวงักะ ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลหนองลู 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองลู ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองลู (นอกเขตเทศบาลต าบลวงัก 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลปรังเผล ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลปรังเผลทั้งต าบล 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลไล่โว ่ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลไล่โวท่ั้งต าบล 

     ส่วนของพื้นท่ีต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี ประกอบดว้ย 10 หมู่บา้นดงัน้ี 
  หมู่ท่ี 1 บา้นนิเถะ 
  หมู่ท่ี 2 บา้นวงักะ 

หมู่ท่ี 3 บา้นไหล่น ้า 
หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยกบ 
หมู่ท่ี 5 บา้นเวยีคะด้ี 
หมู่ท่ี 6 บา้นหว้ยมาลยั 
หมู่ท่ี 7 บา้นใหม่พฒันา 
หมู่ท่ี 8 บา้นซองกาเรีย 
หมู่ท่ี 9 บา้นพระเจดียส์ามองค ์
หมู่ท่ี 10 บา้นปะไรโหนก 

   1.2 วถีิชีวติความเป็นอยู ่และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประเพณี 

1.2.1 ศาสนา 

   ความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวมอญ บ้านวงักะ ได้ยึดถือ ปลูกฝังสืบทอดต่อมาสู่
ลูกหลาน รวมไปถึงการร่วมจดักิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ในบริเวณวดั กล่าวคือ เม่ือเดินเขา้สู่ปากทางเขา้วดั
หรือเขตบริเวณวดัหรือเขตบริเวณวดัก็จะถอดรองเทา้ เพราะมีความเช่ือวา่ การใส่รองเทา้เขา้วดัจะท าให้ตน
และศาสนา เส่ือมลง และเป็นบาปติดตวัไป และจะไม่พูดเสียงดงัหยาบคายซ่ึงจะไม่เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 
เม่ือเขา้ไปในวดัจะไม่มีการน าส่ิงใดๆจากวดัติดตวักลบัไปทั้งส้ิน และเม่ือพระสงฆเ์ดินผา่นก็จะนัง่ลงยกมือ
ไหว ้เพื่อแสดงความเคารพนบัถือ นอกจากน้ียงัมีการส่งดอกไมใ้นช่วงเวลาเยน็ จะน าดอกไม ้โดยเฉพาะดอก
พุดท่ีจดัเตรียมไวไ้ปถวายพระท่ีวดั เพราะมีความเช่ือวา่พระสงฆจ์ะน าดอกไมน้ั้นไปบูชาพระพุทธเม่ือท าวตัร
สวดมนต์เย็น จะส่งผลบุญให้แกตนเองได้ และยงัมีการถือศีลภาวนาอย่างเคร่งครัดในวนัส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา พากนัไปท าบุญอยา่งเนืองแน่น และทุกหลงัคาเรือนในตอนเยน็จะเปล่ียนดอกไมบู้ชาท่ีห้ิง
พระทุกวนั เพื่อเป็นเคร่ืองสักการบูชาทุกๆวนั นอกจากน้ีชาวมอญยงันิยมถือปฏิบติั ตกับาตรกนัทุกเชา้ โดย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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จะใส่เพียงแค่ขา้วสวย เน่ืองจากชาวมอญจะน ากบัขา้วไปถวายท่ีวดัและเอกลกัษณ์ของชาวมอญบา้นวงักะยงั
มีส่งขา้ววดัท่ีเรียกกนัวา่ “  เวรส่งขา้ววดั ” ซ่ึงมีสัญลกัษณ์ท่ีแขวนบริเวณหนา้บา้นท่ีบ่งบอกวา่บา้นดงักล่าว
ตอ้งจดัท าอาหารไปถวายพระท่ีวดัซ่ึงแต่วนันั้นจะมี 10-15 ครัวเรือนโดยจะหมุนเวียนไปทัว่หมู่บา้นกล่าวคือ 
“ป้ายไมส่้งขา้ววดั”และศูนยร์วมจิตใจของชาวมอญบา้นวงักะคือ วดัวงัก์วิเวการาม หรือ วดัหลวงพ่ออุตตะ
มะ เป็นวดัท่ีหลวงพ่ออุตตะมะ ร่วมกบัชาวบา้นอพยพชาวกะเหร่ียงและชาวมอญ ไดร่้วมกนัสร้างข้ึน ในปี 
พ.ศ. 2496  

1.2.2 ภาษามอญ 

   หากกล่าวถึงภาษามอญท่ีใช้กนัในกลุ่มชาวมอญ หมู่บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี 
เป็นภาษามอญท่ีมีส าเนียงเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ชาวมอญส่วนใหญ่ใช้ภาษามอญในการส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนั ใชใ้นการส่ือสาร และในประโยคของการส่ือสารก็จะมีค าศพัทข์องภาษาไทยแทรกเขา้ไปเพื่อ
เพิ่มความเขา้ใจมากข้ึนในประโยค ซ่ึงต่างกบัภาษามอญท่ีใช้กนัในเมืองมอญ สหภาพพม่าท่ีใช้ภาษามอญ
ลว้นๆ ส่วนการอ่าน การเขียนอกัษรมอญก็ยงัคงมี คนเฒ่าคนแก่ท่ียงัสามารถอ่านและเขียนได ้

   คนมอญในหมู่บา้นจะใชภ้าษามอญในการสนทนาโตต้อบกนัเป็นหลกัในชีวิตประจ าวนั ตั้งแต่รุ่น
เด็กไปจนถึงผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ส่วนภาษาไทยนั้น ชาวมอญช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป แทบทั้งหมดจะฟังภาษาไทยได ้
เพราะเขา้มาอยูเ่มืองไทยมากกวา่ 50 ปีแลว้ ไดรั้บฟังภาษาไทยผา่นส่ือโทรทศัน์เกือบทุกวนั แต่พูดภาษาไทย
ไม่ค่อยไดห้รือพูดไดแ้ต่ไม่คล่อง ส่วนรุ่นหลานท่ีเกิดในประเทศไทยช่วงอายุประมาณ 30-50ปี จะสามารถ 
ฟังและพูดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดีแต่เขียนไม่ได ้ทั้งน้ีชาวมอญช่วงอายุต  ่ากวา่ 30 ปีลงมา โดยเฉพาะเด็กรุ่น
ใหม่ ซ่ึงเด็กท่ีโตมาในหมู่บา้นท่ีพูดภาษามอญเป็นภาษาหลกัจะพูดภาษามอญเป็นโดยปริยาย เม่ือถึงเวลาเขา้
เรียนหนงัสือในโรงเรียนท่ีท าการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เด็กในหมู่บา้นจึงตอ้งผา่นชั้นเตรียมการสอน
พูดฟังภาษาไทยจากศูนยเ์ด็กเล็กวดัวงัก์วิเวการามเสียก่อน จึงท าให้เด็กมอญรุ่นใหม่ พูด ฟัง และเขียน
ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  

1.2.3 การแต่งกายของชาวมอญ 

   ชาวมอญในหมู่บา้นวงักะทั้งชายหญิงมกัมีหน้าตาคมคาย รูปร่างสันทดั ผิวขาวอมเหลือง ผมด า
เหยยีดตรง ผูห้ญิงมอญนิยมไวผ้มยาว ส่วนผูช้ายตดัผมสั้น ในชีวติประจ าวนัผูห้ญิงมอญส่วนมากจะนุ่งผา้นุ่ง 
ส่วนผูช้ายนุ่งโสร่งหรือกางเกง หากมีงานเทศกาลพิเศษหรือวนัส าคญั คนมอญทั้งชายหญิงพิถีพิถนัในการ
แต่งกายมาก ผูห้ญิงจะนุ่งผา้นุ่งและสวมเส้ือเขา้รูปเอวลอย แขนกระบอกสามส่วนท่ีตดัเยบ็เป็นพิเศษและ
นิยมใชผ้า้สไบพาดเฉียงบ่าทบัเส้ือ บางคนจะสวมใส่ชุดสีเดียวกนัสีสันสดใสสวยงาม นิยมผา้ลูกไมแ้ละติด
กระดุมทองเพื่อบอกฐานะ ผมเกลา้ข้ึนไปสับหวีทองหรือตกแต่งผมดว้ยดอกไมป้ระดบัดว้ยสร้อยทอง ทั้งท่ี
คอ น้ิว ขอ้มือ ขอ้เทา้ เหลืองอร่ามทั้งตวั ซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ทจ้ริงแลว้เพื่อความสวยงามมากกวา่ท่ีจะอวดร ่ า
อวดรวย จนระยะหลงัหลวงพอ่อุตตะมะมีค าสั่งหา้มสวมใส่ เพราะล่อตาล่อใจมิจฉาชีพ ส่วนผูช้ายก็นุ่งโสร่ง 
เน้ือผา้อยา่งดี คนมีฐานะก็เป็นผา้โสร่งไหม เส้ือส่วนใหญ่มกัเป็นเส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว ปัจจุบนัเด็กๆหรือ
วยัรุ่นชาวมอญไม่นิยมแต่งกายตามประเพณีมากนกั เน่ืองจากค่านิยมการแต่งกายทางส่ือต่างๆท่ีเขา้มาใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
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ชุมชน ทั้ง โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ และค่านิยมการแต่งกายแบบสมยัของวยัรุ่นในเมืองแพร่ขยายอิทธิพล
เขา้มา ชมรมศิษยเ์ก่าวดัวงักว์เิวการาม จึงรณรงคใ์หมี้การแต่งกายตามประเพณีเม่ือมีเทศกาลต่างๆ โดยผูห้ญิง
จะนุ่งผา้สีแดง สวมเส้ือสีขาว ขณะท่ีผูช้ายจะนุ่งโสร่งแดงและเส้ือเช้ิตสีขาว เช่นกนั ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติ
ของมอญ เหตุผลท่ีใชสี้แดงเน่ืองจากเป็นสีประจ าชาติมอญ 

1.2.4 อาหาร 

   อาหารประจ าวนัส่วนใหญ่ของชาวบา้นมกัเป็นผกัท่ีหาไดง่้าย น ามาท าเป็นผกัตม้น ้ าพริก กบัแกง
กระเจ๊ียบท่ีมีรสเปร้ียวน า ถ้าเป็นวนัพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น ท าบุญบา้น งานบวช งานแต่งงาน เป็นตน้ 
อาหารท่ีนิยมท าไดแ้ก่ แกงฮงัแล(มีลกัษณะคลา้ยแกงฮงัเลทางเหนือ) และแกงป่าเน้ือสัตวต่์างๆ นอกจากน้ี
ครอบครัวท่ีไม่มีเวลาท าอาหารกินกนัเองในม้ือเช้า ก็จะมีอาหารปรุงส าเร็จท่ีหาซ้ือไดง่้าย และเป็นท่ีนิยม
บริโภคในหมู่คนมอญ เน่ืองจากอร่อยและราคาย่อมเยา ซ่ึงก็คือ ขนมจีนน ้ าพริกหยวกกล้วย โดยน ้ าพริก
หยวกกลว้ย โดยน ้าพริกหยวกกลว้ยท าจากปลากระมงัท่ีโขลกรวมกนักบัเคร่ืองน ้ าพริกแกงใส่ขมิ้น เพื่อให้มี
ความหอม สีสวยน่ารับประทาน อีทั้งช่วยในการดบัคาวปลา ใส่หยวกกลว้ยหั่นเป็นแว่นๆ กินกบัฟักทอด
หรือหอมทอด(ผสมกบัแป้งและเคร่ืองแกงทอด คลา้ยทอดมนั) กินกบัเคร่ืองเคียง คือ ผกัสะระแหน่ พริกป่น 
น ้ามะนาวหรือน ้ามะขามเปียก  และส่วนใหญ่ชาวมอญนิยมทานอาหารท่ีมีรสมนั อาหารหลกัท่ีคนมอญนิยม
กนัมากแทบทุกครัวเรือน คือ ขา้วสวยกบัแกงกระเจ๊ียบ น ้ าพริกกะปิมอญ และอาหารท่ีมีรสเปร้ียว เหตุท่ีคน
มอญชอบทานใบกระเจ๊ียบเพราะวา่หาไดง่้าย ส่วนขนมท่ีชาวมอญนิยมกินกนั คือ ขนมถงัแตก(กวนั บี เม็ก) 
และขนมเบ้ือง(กวนั อะเวียก) ชาวมอญในชุมชนวดัวงัก์วิเวการาม มีวฒันธรรมในการกินอาหารท่ีปฏิบติักนั
อยู่ในชีวิตประจ าวนัคือ ชาวมอญมกัจะรับประทานอาหารดว้ยมือ และส่วนใหญ่กินอาหารวนัละ 2 ม้ือ คือ
ม้ือเช้าและม้ือเยน็ มารยาทของการกินอาหารในครอบครัวท่ีปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา ผูท่ี้มีอายุน้อยกว่าซ่ึง
เป็นบุตรหลานขณะร่วมวงกินอาหาร จะตอ้งตกักบัขา้วใส่ในจานขา้วของผูสู้งอายุหรือผูท่ี้มีอายุมากกวา่ก่อน 
หรือในกรณีท่ีพ่อแม่หรือผูสู้งอายุในบา้นยงัไม่ได้กินพร้อมกนั ผูท่ี้มีอายุน้อยกว่าจะตอ้งตกัแบ่งขา้วและ
กบัขา้วไวต่้างหาก เพื่อไม่ให้ผูสู้งวยักวา่กินของเหลือจากบุตรหลาน และวฒันธรรมการกินอีกลกัษณะหน่ึง
ของชาวมอญคือการกินหมาก ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ยงันิยมเค้ียวหมากเล่น การกินหมากของชาวมอญมีมานาน
แลว้ ประโยชน์ของการกินหมากคือท าให้ฟันทน ไม่ผุง่าย เน่ืองจากน ้ ายางหมากและส่วนผสมเคลือบฟันท า
ให้ฟันทนแข็งแรง ฆ่าเช้ือโรค และท าให้ปากหอม หมากท่ีนิยมกินกินกนัในคนมอญมี 2 ชนิด คือหมากเมา
และหมาหวาน โดยสังเกตไดง่้ายหมากหวานนั้นจะมีมะพร้าวขดูเส้นยอ้มสีแดงรสหวาน ท าให้ชวนกิน และ
เพื่อใหค้นท่ีไม่เคยกินหรือผูท่ี้ชอบรสหวานสามารถกินได ้หวากชนิดน้ีกินแลว้ไม่เมาเท่ากบัหมากเมา หมาก
เมามีส่วนประกอบของพลู หมากแก่แห้งจดัและเคร่ืองปรุงท่ีมาจากพม่า ถา้ไม่เคยกินหรือกินขณะทอ้งวา่งก็
อาจท าใหเ้กิดอาการเมาหมากได ้
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1.2.5 ท่ีอยูอ่าศยั 

   จากการศึกษาพบว่าลักษณะบ้านเรือนมีความแตกต่างๆกันไปตามบริเวณต่างๆของหมู่บ้าน 
สามารถ แบ่งได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

   ลกัษณะท่ี 1 คือ กลุ่มของชาวมอญรุ่นบุกเบิกหรือเก่าแก่ท่ีสุดในหมู่บา้นเป็นครอบครัวท่ีมีฐานะ
ค่อนขา้งดี ตั้งบา้นเรือนกระจดักระจายตวัอยูร่ะหวา่งซอย 2,4 และซอย 6 เป็นลกัษณะเรือนไมห้ลงัใหญ่ 

   ลกัษณะท่ี 2 คือ กลุ่มบา้นเรือนบริเวณตล่ิงริมเข่ือนวชิราลงกรณ์จะเรียงรายไปด้วยบา้นเรือนท่ี
สร้างด้วยไม่ไผ่และหลังคามุงด้วยแฝกของคนมอญ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นมอญอพยพท่ีมาจากสหภาพพม่า
ภายหลงั คนเหล่าน้ีมกัมีญาติพี่นอ้งอยูใ่นชุมชนมอญ และเขา้มาตั้งบา้นเรือนอยูอ่าศยัแบบชัว่คราวในช่วงน ้ า
ลด เพื่อปลูกผกัและท าการเกษตรบริเวณริมน ้า 

   ลกัษณะท่ี 3 คือ กลุ่มบา้นเรือนบริเวณเชิงเขาริมแม่น ้ าและดงสักทางทิศตะวนัออกของวดัวงัก์วิเว
การาม เป็นกลุ่มบา้นท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการอพยพของชาวมอญท่ีเขา้มาทางตน้น ้ าบีคล่ี ใน พ.ศ.2540 ซ่ึงตั้ง
กระจายไปตามแนวฝ่ังท่ีโคง้ออ้มเขา 

1.2.6 ประเพณีรอบปีบา้นวงักะและประเพณีท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ 

   ประเพณีของกลุ่มชาวมอญในชุมชนบา้นวงักะ อ าเภอสังขละบุรี เป็นประเพณีท่ีปฏิบติัสืบต่อกนั
มาเป็นประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตและศาสนาท่ีมีรูปแบบเป็นของชุมชน ประเพณีบางอยา่งมีการ
ปรับเปล่ียนให้เขา้กบัสภาวะทางเศรษฐกิจของผูป้ระกอบพิธีกรรมประเพณีของชาวมอญบา้นวงักะ บาง
ประเพณีเป็นเพียงการบอกเล่า บางประเพณียงัมีอยูแ่ต่ก็ลดความส าคญัลง ประเพณีในรอบปีท่ียงัคงปรากฏ
ใหเ้ห็นในปัจจุบนัของชุมชนมอญบา้นวงักะไดแ้ก่ 

   เดือนเมษายน(ฮะตาว จอ) 
   หมู่บา้นวงักะมีประเพณีท่ีส าคญัมากซ่ึงเป็นงานประเพณีประจ าปีคือประเพณีสงกรานต ์ซ่ึงถือว่า

เป็นวนัข้ึนปีใหม่ ประชาชนในชุมชนจะร่วมกนัท ากิจกรรมต่างๆทางดา้นศาสนา เช่นท าบุญตกับาตร ถือศีล
ภาวนาท่ีวดั และมีการสรงน ้าพระ นอกจากน้ียงัมีการแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและบุพการีดว้ย
การอาบน ้ า ปู่ ย่าตายาย พ่อแม่ การละเล่นร่ืนเริงต่างๆ เช่น การสาดน ้ า การละเล่นพื้นเมือง ไดแ้ก่ การเล่น
สะบา้ เป็นตน้ 

   เดือนพฤษภาคม (ฮะตาว อะสาจ) 
    ในวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 6 เป็นวนัวิสาขบูชา ซ่ึงชาวมอญบา้นวงักะทุกครอบครัวนบัถือศาสนาพุทธ
อย่างเคร่งครัด มีการปฏิบติักิกรรมในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาในวนัวิสาขบูชาน้ี โดยมีการท าบุญใส่
บาตรในตอนเชา้ อุบาสก อุบาสิกาถือศีลภาวนาท่ีวดั มีการเวียนเทียนในตนเยน็เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจา้ ซ่ึง
หลงัจากการเวยีนเทียนแลว้ ชาวมอญบา้นวงักะยงัมาน าขา้วของ อาหาร มาแจกทานให้กบัชาวบา้นท่ีมาเวียน
เทียน โดยแต่ละบ้านจะน ามาตั้งเป็นร้านค้าของตนคล้ายกบัตลาดนัด เรียกกนัว่า “ตลาดนิพพาน” และมี
ประเพณีท่ีส าคญัอีกอยา่งท่ีท าร่วมกนัในชุมชนวงักะ คือ การรดน ้าตน้โพธ์ิ(โตดาดซอปูทิ)  
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   เดือนมิถุนายน (ฮะตาว จิ) 
    ช่วงก่อนเขา้พรรษา ชาวมอญนิยมบวชลูกหลานเพื่อเป็นการสืบต่ออายพุระพุทธศาสนา ศึกษาพระ
ธรรมวินยัเพื่อท าใจให้ผอ่งใส การบวชพระของชาวมอญโดยทัว่ไปคลา้ยกบัชาวไทย ในสมยัก่อนการแต่ง
กายของนาคแตกต่างจากยุคปัจจุบนั คือนาคจะตอ้งแต่งกายอยา่งสวยงามดว้ยผา้ถุงไหมสีสด โดยมีผา้สไบ
ห่มท่ีบ่า แต่งหน้า ทาปาก ทดัดอกไมท่ี้หูพร้อมเคร่ืองประดบัสร้อยคอ ก าไลขอ้มือ แหวน เข็มขดั ช่วงบ่าย
เป็นการโกนผมนาค มีการนิมนต์พระมาเทศน์ จากนั้นมีการท าขวญันาคโดยการตกเบ็ด ซ่ึงใช้ไมย้าวผูก
สายสิญจน์ปลายไมผู้กดว้ยแหวนทอง ส าหรับตกเบ็ดบนฝ่ามือของนาคขณะท าขวญั รุ่งเชา้จึงน านาคไปวดั
โดยจดัขบวนแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ แลว้เขา้พระอุโบสถท าพิธีอุปสมบท 

   เดือนกรกฎาคม (ฮะตาว ฮะเกิน) 
    ฮะเกิน แปลวา่เขา้พรรษา คือช่วงเวลา 3 เดือนน้ีเป็นช่วงเขา้พรรษา ในวนัอาสาฬหบูชา คือ ข้ึน 15 
ค ่า เดือน 8 จะมีการท าบุญตกับาตร คนเฒ่าคนแก่จะไปถือศีลภาวนาท่ีวดัและในวนัเขา้พรรษาช่วงเวลาแรม 1 
ค ่าเดือน 8 ชาวมอญนิยมหล่อเทียนพรรษา และมีการแห่เทียนพรรษาและน าผา้อาบน ้ าฝนไปถวายพระ 
ในช่วงกลางคืน 

    เดือนสิงหาคม (ฮะตาว ฮะดออะซอย) 
    ชาวมอญนิยมท าบุญเพื่อเก็บดอกผลบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญกา้วหนา้ มีเทศกาลท าบุญหมอ้
เงิน หมอ้ทองค า มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการถวายสังฆทาน มีความเช่ือวา่หากท าบุญลกัษณะเช่นน้ีแลว้เกิด
ชาติหนา้จะมีกินมีใชไ้ม่ยากจน ดงันั้นในวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 9 ชาวมอญจะน าหมอ้เงินหมอ้ทองท่ีบรรจุกลว้ย 
มะพร้าว ใบยา ขา้วสาร ของใช้อุปโภค บริโภค มากมายไวข้า้งใน และใช้กระดาษเงิน กระดาษทองห่อปิด 
แลว้จึงน าไปถวายพระสงฆท่ี์วดั 

   เดือนกนัยายน (ฮะตาว พอท) 
    ในเดือนน้ี ท่ีบา้นวงักะมีประเพณีตกับาตรน ้าผึ้งและเทศกาลลอยเรือสะเดาะเคราะห์ 

   เดือนตุลาคม (ฮะตาว โวะ) 
    ในเทศกาลออกพรรษาชาวมอญท่ีวงักะไดจ้ดังานท าบุญในเทศกาลน้ีอยา่งยิ่งใหญ่ ในช่วงเชา้จะมี
งานตกับาตรเทโว ซ่ึงจะมีการผลดักนัเป็นเจา้ภาพจดัพิธีหมุนเวียนกนัไประหวา่ง 3 วดั คือ วดัวงัก์วิเวการาม
ตั้งอยูฝ่ั่งมอญ วดัศรีสุวรรณ และวดัสมเด็จ 

   เดือนพฤศจิกายน (ฮะตาว กดัทอน) 
   เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงท าบุญทอดกฐินของชาวมอญ เรียกว่า “กดัทอน” มาจาก ภาษาบาลีว่า 

“กะ-ฐิ-นะ” ชาวบา้นจะร่วมกนัท าบุญและแห่องคผ์า้กฐินไปวดั มีการแต่งกายตามแบบวฒันธรรมของมอญ 
จดัส ารับอาหารถวายแด่พระสงฆโ์ดยการทูนส ารับอาหารตามขบวนกฐิน นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการลอยกระทง
ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีคลา้ยของไทยดว้ย 

 
 



185 
 

   เดือนธนัวาคม (ฮะตาว มะแรกะซอ) 
   ชาวมอญมีการท าบุญดว้ยผลิตผลทางการเกษตรกรรม เช่น ขา้วใหม่ ผลไม ้น ามาถวายพระ ซ่ึงถือ

วา่ไดบุ้ญกุศลมาก ในเมืองมอญนั้นมีน ้ าคา้งตกมาก ท าให้เม่ือพระสงฆ์ออกไปบิณฑบาตกว่าจะกลบัถึงวดั
จีวรจึงเปียกหมด กลายมาเป็นท่ีมาของการท าบุญในเดือนน้ีคือการท าบุญถวายฟืน เรียกวา่ “จอง โอะ ตาน”   

   เดือนมกราคม (ฮะตาว โปะ) 
   เดือนน้ีจะมีการสอบธรรมมะของพระภิกษุ ชาวบา้นจะท าอาหารไปถวายท่ีวดัโดยท าอาหารเช้า

(ปอนฮะเยีย) และท าอาหารเพล(ปอนอางวั) อีกทั้งพระภิกษุตอ้งปฏิบติัภารกิจสงฆ์ และท างานหนกัภายใน
วดัในช่วงระหวา่งเชา้ถึงเท่ียงเรียกวา่ “อะกราปอนปา 

   เดือนกุมภาพนัธ์ (ฮะตาว มาด) 
   มีการท าบุญถวายขา้วยาคู(เปิง ยาคุ) กบัพระภิกษุสงฆ ์การท าขา้วยาคูน้ีมีประวติัดั้งเดิมตั้งแต่สมยั  

หงสาวดี เน่ืองจากชาวมอญมีการสู้รบตลอดเวลากบัพม่า เรียกไดว้า่แทบไม่มีการพกัสงครามเลย ดงันั้นจึงมี
การท าขา้วยาคู 

   เดือนมีนาคม (ฮะตาว ฮะละเกิน) 
   งานเดือนส่ีจะจดัในวนั ข้ึน 6 ค ่า เดือน 4 เป็นการจดังานวนัคลา้ยวนัเกิดของหลวงพ่ออุตตะมะ 

การจดังานสมโภชมีมหรสพอยา่งนอ้ย 5 วนั 5 คืน มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งพิธีกรรมทางศาสนา 

 

ตอนท่ี 2 ศึกษาวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี บา้นวงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
   2.1 ประวติัความเป็นมาของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี เป็นวงดนตรี ศูนยว์ฒันธรรมมอญ อ าเภอสังขละบุรี หรือ  Mon National 
Culture Center (MNCC) ได้จดัก่อตั้งข้ึน ตั้ งแต่ท่ีหลวงพ่ออุตตะมะได้อนุญาตให้เพื่อจะได้สืบสาน
วฒันธรรมมอญและแลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัระหวา่งชาวมอญท่ีอยูใ่นประเทศไทยและชาวมอญท่ีอยูใ่นรัฐ
มอญ สหภาพพม่า จึงก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2545 ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้ง คือ จดัการประชุม อนุรักษ์
หนงัสือ ภาษา วฒันธรรมมอญ และเพื่อการแลกเปล่ียนวฒันธรรมมอญ   ดว้ยความเมตตาของหลวงพ่ออุต
ตะมะ จึงให้สร้างศูนยว์ฒันธรรมมอญในหมู่บา้นวงักะ และมี นายมนชัย(นายกระเซ้า) ไม่มีช่ือสกุล เป็น
หวัหนา้ศูนยว์ฒันธรรมมอญ ด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละจดักิจกรรมต่างๆ  

2.2 พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   ชาวมอญเป็นชนชาติหน่ึงท่ีมีพิธีกรรมสัมพนัธ์กบัศาสนาพุทธยา่งเคร่งครัด ฉะนั้นประเพณีต่างๆท่ี 

ชาวมอญปฏิบติั จึงปฏิบติัเพื่อระลึกและแสดงความเคารพต่อศาสนาพุทธ 

พิธีกรรมไหวค้รู 

    การบรรเลงดนตรีป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ของชาววงักะ อ าเภอสังขละบุรีนั้น ในส่วนของพิธีกรรม
ไหวค้รูจะประกอบการไหวค้รู ปีละ 1 คร้ัง โดยมีของท่ีใช้ในพิธีกรรมการไหวค้รู และไหวค้รูก่อนการ
บรรเลงทุกคร้ัง ไดแ้ก่ 
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 1. ธูป 9 ดอก 

 2. เทียน 1 เล่ม 

 3. กลว้ยน ้าหวา้ 3 หวี 
 4. มะพร้าว(ตอ้งมีจุก) 1 ลูก 

 5. หมากพลู 
 6. น ้าหอม 1 ขวด 

 7. บุหร่ี 1 ซอง 

 8. เงิน 5 บาท หรือ 50 บาทก็ได ้ตวัเลขตอ้งเป็นเลข 5 

 9. น ้า 1 ถว้ย 

 10. ดอกไม ้1 ก า 

   2.3 เคร่ืองดนตรีและวธีิการบรรเลงวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   เคร่ืองดนตรีมอญวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ท่ีศูนยว์ฒันธรรมมอญ มี 12 ชนิด โดยแบ่งตามตวั
ก าเนิดเสียงมี 4 ประเภท ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละเคร่ืองดนตรี 

2.3.1 เคร่ืองสาย (CHORDOPHONE) 

จฺยาม (จะเขม้อญ)  
โกรโม่น  (ซอมอญ) 

   ถะนะ (พิณมอญ 14 สาย) 
2.3.2 เคร่ืองลม (AEROPHONE) 

ขะนวั (ป่ีมอญ) 
ตะหลด (ขลุ่ยมอญ) 

2.3.3 เคร่ืองขึงหนงั (MEMBRANOPHONE) 
ปัดวาย (เปิงมางมอญ) 
หะเปิน (กลอง) 

2.3.4 เคร่ืองตี (IDIOPHONE) 
ป๊ัดกาหล่า  ตุน (ระนาดไม)้ 
ป๊ัดกาน (ฆอ้งวง) 
ขะดี ขะดาบ (ฉ่ิง-เกราะ)  
ฉ่าน (ฉาบใหญ่) 
มอง (โหม่ง) 
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   2.4 การประสมวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   ลกัษณะการประสมวงดนตรีของวงป่ีพาทย์มอญหงสาวดี หมู่บ้านวงักะ ชาวมอญโบราณได้
ก าหนดรูปแบบการประสมไวอ้ยา่งมีระเบียบแบบแผน หลกัการตั้งเคร่ืองดนตรี ต าแหน่งการตั้งเคร่ืองดนตรี 
ตามแบบแผนท่ีคนมอญโบราณไดว้างรูปแบบและปฏิบติัสืบทอดกนัมา ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตการวางต าแหน่ง
ของการวางเคร่ืองดนตรีในการประสมวงนั้น เน้นในงาความสวยงามและความส าคญัเป็นหลกั คือ เคร่ือง
ดนตรีใดท่ีเป็นหลักหรือผูน้ าของวงก็มกัจะจดัวางอยู่ด้านหน้าของการประสมวง ส่วนเคร่ืองดนตรีท่ีมี
ความส าคญัรองลงมาและเคร่ืองประกอบจงัหวะก็จะจดัวางไวด้้านหลังของวง ก็คงจดัวางตามท่ีเห็นว่า
เหมาะสม ทั้งน้ีคงค านึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงาม ตลอดจนเอ้ือประโยชน์ต่อระบบการ
บรรเลงในวงดนตรีดว้ย 

2.5 โอกาสท่ีใชใ้นการบรรเลงวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   การแสดงและการบรรเลงของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ในปัจจุบนันั้นเป็นการแสดงท่ีเน้นความ
สวยงาม เพื่อความสนุกสนาน ตอ้นรับแขก และเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆ ซ่ึงการแสดงและการบรรเลงแต่
ละชุดจะถูกซักซ้อม และแสดงเร่ืองราวท่ีเก่ียว ประวติัศาสตร์มอญ ต านานมอญ หลวงพ่ออุตตะมะ และ
ธรรมชาติเป็นตน้  อีกทั้งยงัแสดงในวนัเฉลิมฉลองของกลุ่มชนชาติมอญตามสถานท่ีต่างๆ อาทิเช่น มอญ
จงัหวดัปทุมธานี มอญท่ีจงัหวดัภูเก็ต งานวนัชาติมอญท่ีอ าเภอทองผาภูมิ รวมทั้งไดรั้บเชิญไปแสดงท่ี รัฐ
มอญ สหภาพพม่า  

2.6 การแต่งกายท่ีใชใ้นการแสดง  
   การแต่งกายของนกัดนตรีและนกัแสดงมีรูปแบบเดียวกนั คือ เนน้การแต่งกายตามวฒันธรรมการ

แต่งกายของมอญ  

   ผูแ้สดงฝ่ายชาย 

เคร่ืองแต่งของผูแ้สดงฝ่ายชายประกอบดว้ย เส้ือ โสร่ง ผา้โพกศีรษะ เคร่ืองประดบั  
   ผูแ้สดงฝ่ายหญิง 

เคร่ืองแต่งกายของผูแ้สดงฝ่ายหญิงประกอบดว้ย เส้ือเกาะอก เส้ือ ผา้นุ่ง ผา้คลอ้งคอ     
เคร่ืองประดบั 

2.7 นกัแสดงและนกัดนตรีวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   นกัดนตรี  

    ครูโทโปญ (Nai Thaw Poing)   ไม่มีช่ือสกุล   อาย ุ64 ปี 

   ครูโม่นเซิง (Mon Sein)   ไม่มีช่ือสกุล   อาย ุ54 ปี 

   นายมนชยั  ไม่มีช่ือสกุล  หรือช่ือภาษามอญ นายกระเซา้โม่น(Nai Kasauh Mon)  อาย ุ43 ปี 

   นางโกนถ่อ (Mi Kon Htaw)  อุดมกิตติขจร   อาย ุ39 ปี 

   นายโกนซาจ(Nai Khon Seik)  ไม่มีช่ือสกุล   อาย ุ24 ปี  
   นายอวัโม่น (Nai Aue Mon)  ไม่มีช่ือสกุล  อาย ุ32 ปี 
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   นางหงสา ไม่มีช่ือสกุล    หรือช่ือภาษามอญคือ นางพยู(่Mi Phyu)  อาย ุ34 ปี 

   นางสาวอนิสา หล่อเหล่ียม  หรือช่ือภาษามอญคือ นางสาวโพย (Mi Phto)  อาย ุ21 ปี   
   นายไป่ะเญ่  (Nai Ba Yae) ไม่มีช่ือสกุล     อาย ุ32 ปี 

   นายอองร่อด (Nai Ong Rot) ไม่มีช่ือสกุล    อาย ุ28 ปี 

   นายโทไปง (Nai Htaw Py) ไม่มีช่ือสกุล    อาย ุ36 ปี 
   นายตะละไล่ะว(ีNai Tala lawi) ไม่มีช่ือสกุล    อาย ุ35 ปี 

   นางกะไล่ะยามอญ(Mi Kalayar Mon)ไม่มีช่ือสกุล   อาย ุ42 ปี 
2.8 การถ่ายทอดและการเรียนการสอนของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

   การเรียนการสอนแบบปัจจุบนัของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดีนั้น ได้จดัการเรียนการสอนท่ีเป็น
ระบบ ซ่ึงทางผูอ้  านวยการศูนยว์ฒันธรรมมอญ ไดเ้ชิญครูโทโปญและครูโม่นเซิง จากรัฐมอญ สหภาพพม่า 
เขา้มาสอนท่ีศูนยว์ฒันธรรมมอญ เป็นเวลา 2-3 เดือน โดยแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือ การเรียนขั้นพื้นฐาน และ 
การเรียนขั้นสูง 

   การเรียนขั้นพื้นฐาน   
   การเรียนขั้นพื้นฐาน จะให้ผูเ้รียนเขา้ใจในพื้นฐานขององค์ประกอบดนตรี คือ จงัหวะ เสียงของ

ดนตรี ตวัโน้ต และการอ่านโน้ต ซ่ึงเป็นโน้ตตวัเลข โดยครูเป็นผูอ่้านโน้ตให้ฟัง และผูเ้รียนท่องโน้ตตาม 
ตามระดบัขั้นท่ีไดก้ าหนดไว ้มี 2 ระดบั  

ระดบัท่ี 1 เป็นการอ่านโนต้ในลกัษณะต่างๆ 8 บทเรียน และแบบฝึกตามระดบัเสียง 

ระดบัท่ี 2 เป็นการฝึกอ่านตวัโนต้และฝึกบรรเลงกบั ป๊ัดกาหล่า ตุน(ระนาดไม)้ โดย     
แบ่งเป็นบทเพลงสั้นๆ มีทั้งหมด 18 บทเพลง 

   การเรียนขั้นสูง 

   การเรียนขั้นสูง ของวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ศูนยว์ฒันธรรมมอญ หมู่บา้นวงักะนั้น ผูเ้รียนจะ
ได้รับเลือกให้เรียนเคร่ืองดนตรีท่ีสนใจ บางคนสามารถบรรเลงได้มากว่า สองเคร่ืองดนตรี เน่ืองจากนัก
ดนตรีทุกคนมีพื้นฐานในการบรรเลง จาก ป๊ัดกาหล่า ตุน(ระนาดไม)้แล้ว ท าให้เกิดทกัษะในการบรรเลง
เคร่ืองดนตรีอ่ืนซ่ึงใช้โน้ตในรูปแบบเดียวกนัทั้งวง ต่างกนัท่ี ลีลาและเอกลกัษณ์ในการบรรเลงของแต่ละ
เคร่ืองดนตรีข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และการฝึกฝนของนกัดนตรี 
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ตอนท่ี 3 รวบรวมและบนัทึกเพลงมอญ ท่ีบรรเลงดว้ยวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ศูนยว์ฒันธรรมมอญ    บา้น
วงักะ หมู่ 2 ต าบลหนองลู  อ าเภอสังขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี  มี 2 ประเภทคือเพลงมอญเก่า และเพลง
ประกอบร า   

    3.1 เพลงมอญเก่า จ านวน 9 เพลง 
3.1.1 เพลง แกวจ่ ปะแญ่ตะละ  หรือ เพลงพญาทาละ 
3.1.2 เพลง ซะโมญ จกักะโว  หรือ เพลงจกัรพรรดิ 
3.1.3 เพลง ไล่ะยิฮ่ซาซะนา  หรือ เพลงแสงแห่งพุทธศาสนา 
3.1.4 เพลง องับอ๊บ พะลาดไจ่งกยาจ หรือ เพลงสระหงส์เจดียใ์หญ่ 
3.1.5 เพลง ไวย่เก่ิน  
3.1.6 เพลง ไจ่ะเก่ิน   หรือ เพลงกล่อมลูก 
3.1.7 เพลง ร่อมปะไซงโม่น  หรือ เพลงเสียงรามญั 
3.1.8 เพลง ปอนนิทิ ไจ่ะยิฮ่ตะราวซาจ หรือ เพลงแสงพระพุทธเจา้ 6 ประการ 
3.1.9 เพลง ไล่ะยิฮ่ตะราวซาจ  หรือ เพลงแสง 6 ประการ 

   3.2 เพลงประกอบร า จ านวน 10 เพลง 
3.2.1 เพลง จไร่กยาจสอยเด่ินมอญ หรือ เพลงเสน่ห์เมืองมอญ 
3.2.2 เพลง สมาปไง่ะ  หรือ เพลงชาวนา 
3.2.3 เพลง ล่ิฮตง   หรือ เพลงร าตง 
3.2.4 เพลง ล่ิฮเจาฮบานวั  หรือ เพลงร า 12 ท่า 
3.2.5 เพลง ทางละฮินบอ็บโท  
3.2.6 เพลง ยนิสนาญเสาวานะพม หรือ เพลงประเพณีวฒันธรรมสุวรรณภูมิ 
3.2.7 เพลง ฮะกรอมเร่แจ่มทีดาด หรือ เพลงราชอาณาจกัรราชาธิราช 
3.2.8 เพลง เปาแจ่วปะมุดเดินกวาจ หรือ เพลง บูชาเจา้เมือง 
3.2.9 เพลง สะมอดบอ็บโท หรือ เพลง ร าหงส์ 
3.2.10 เพลง เปาแจ่วปะนาญซะดาว  
 

อภิปรายผล 
   วงป่ีพาทย์มอญหงสาวดี หมู่ 2 บา้นวงักะ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

ปัจจุบนัมีบทบาทในสังคม ทั้งชุมชนมอญในอ าเภอสังขละบุรี และ ชุมชนชาวมอญทัว่ประเทศไทย เน่ือง

ดว้ยความเป็นธรรมชาติของวฒันธรรมไทย-รามญั ท่ีผสมผสานลมกลืน จนเป็นเอกลกัษณ์ของอ าเภอสังขละ

บุรี ซ่ึงทางชุมชนไดเ้ล็งเห็นถึงคุณค่าของการสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย-รามญัให้คงรูปแบบอยูแ่ละเป็นท่ี

รู้จกัในวงกวา้ง และปัจจุบนัน้ี ถึงแมห้ลวงพ่ออุตตะมะ(พระราชอุดมมงคล) พระเกจิเช้ือสายมอญช่ือดงั ได้
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ล่วงลบัมรณภาพไปแลว้ ก็ยงัไดว้างรากฐานในการด าเนินวิถีชีวิตของคนมอญสังขละบุรีไดดี้ ทั้งการปฏิบติั

ตน การร่วมประเพณีส าคญัต่างๆ ซ่ึงจะพบเห็นจากงานต่างๆในชุมชน จะไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นไม่

เคยขาดซ่ึงเป็นจุดแข็งของชุมชนท่ีควรรักษาไว ้โดยมีพระมหาสุชาติ สิริปัญโญ เจา้อาวาสวดัวงัก์วิเวการาม 

องคปั์จจุบนัท่ีเป็นผูส้นบัสนุน และ ผลกัดนัให้คงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติพนัธ์มอญ ของ “สังขละบุรี” 

โดย สุมิตร ปุณณะการี(2537 : 72) กล่าวถึงการอพยพเขา้มาของชาวมอญวา่ ชาวมอญถูกรุกรานและก่อกวน

จากกองก าลงัทหารของพม่า ในอดีตนั้นชาวมอญส่วนหน่ึงไดเ้ขา้มาอยู ่ในประเทศไทย ตั้งแต่ท่ีกรุงหงสาวดี

แตกสลายใน พ.ศ. 2300 และไดม้าตั้งรกรากในจงัหวดัปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี ฯลฯจนรุ่นลูกรุ่นหลานได้

กลายเป็นคนไทยไปแลว้ ชาวมอญท่ีอพยพมา อยูท่ี่สังขละบุรี ใน พ.ศ. 2490 จดัเป็นชาวมอญอีกส่วนหน่ึงท่ี

อพยพหลบหนีดว้ยความหวาดกลวัการปราบปรามของทหารพม่าเขา้มาภายหลงั 

   ศูนยว์ฒันธรรมมอญ บา้นวงักะ อ าเภอสังขละบุรี หรือ  Mon National Culture Center (MNCC) 

ไดจ้ดัก่อตั้งข้ึน ตั้งแต่ท่ีหลวงพ่ออุตตะมะไดอ้นุญาตให้เพื่อจะไดสื้บสานวฒันธรรมมอญและแลกเปล่ียน

วฒันธรรมกนัระหวา่งชาวมอญท่ีอยู่ในประเทศไทยและชาวมอญท่ีอยูใ่นรัฐมอญ สหภาพพม่า จึงก่อตั้งข้ึน

เม่ือปี พ.ศ.2545 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือ จดัการประชุม อนุรักษ์หนงัสือ ภาษา วฒันธรรมมอญ 

และเพื่อการแลกเปล่ียนวฒันธรรมมอญ   ดว้ยความเมตตาของหลวงพ่ออุตตะมะ จึงให้สร้างศูนยว์ฒันธรรม

มอญในหมู่บา้นวงักะ ด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละจดักิจกรรมต่างๆ  

   วงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ได้จดัซ้ือเคร่ืองดนตรีทั้งหมดมาจากรัฐมอญ สหภาพพม่า  รวมทั้งบท
เพลงในการบรรเลงก็เป็นเพลงท่ีมาจากรัฐมอญเช่นกนั เน่ืองจากทางศูนยว์ฒันธรรมมอญได้เชิญ ครูสอน
ดนตรีมอญมาจากสหภาพพม่าใหม้าท าการสอน ทุกปี ปีละ 2-3 เดือน เพื่อทบทวนบทเพลงและสอนบทเพลง
ใหม่ๆ ให้กบันกัดนตรีและนกัเรียนท่ีสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แววมยุรา วิเศษสิงห์(2549:3) ท่ีพบว่าดนตรี
ประกอบการร ามอญ หมู่บา้นมอญ เป็นวฒันธรรมท่ีสืบทอดโดยตรงจากชาวมอญในสหภาพพม่า ส่วนเคร่ือง
ดนตรี  ในวง ป่ีพาทย์มอญหงสาวดี  โดยแบ่ งตามตัวก า เ นิด เ สี ยงมี  4  ประ เภท  คือ เค ร่ืองสาย 
(CHORDOPHONE)  , เ ค ร่ืองลม  (AEROPHONE) , เ ค ร่ือง ขึ งหนัง  (MEMBRANOPHONE), เ ค ร่ือง ตี 
(IDIOPHONE) ซ่ึงเป็นวธีิการในการแบ่งประเภทเคร่ืองดนตรีโดยทัว่ไป และเป็นวิธีการท่ี วนิดา พรหมบุตร 
(2552: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัดนตรีของชาวกะเหร่ียงในต าบลไล่โว ่ อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
ผลการศึกษาพบวา่ วงชะพูชะอู เป็นวงดนตรีส าหรับประกอบการแสดงของชาวกะเหร่ียง ไดแ้ก่ ร าตง ร าอะ
เยย้ และละครก่วยเจ๊าะ การประสมวงประกอบดว้ยกลุ่มเคร่ืองตี (Idiophone) หรือ ชะพู ประกอบดว้ย 
ตะโพว้(ตะโพน) ตะคูว้(ตะโพนใบเล็ก)  โป้ว (เปิงส่ีใบในรางไม)้ โหม่งวาย(ฆอ้งแผง) จีวาย(ฆอ้งแผง) ปาตา
ล่า(ระนาดเหล็ก) วาเละเคาะจี(เกราะไมต้อกติดดว้ยฉ่ิงฝาเดียว) และเจ่งจี(ฉาบใหญ่) เคร่ืองเป่า(Aerophone) 
หรือ ชะอู ประกอบดว้ย ขะน่วยผะดู(ป่ีขนาดใหญ่) ขะน่วยป๊ิ(ป่ีขนาดเล็ก) และตะเหลาะ(ขลุ่ย) 
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   ปัจจุบนัน้ี ดว้ยอิทธิพลต่างๆท่ีเขา้มาไม่วา่จะเป็นทางส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ จนถึงอินเตอร์เน็ต ก็
ท  าให้การสืบสานทางวฒันธรรมนั้นขดัขอ้งไป แต่อย่างไรก็ตามทางชุมชนก็มีวิธีการท่ีช่วยกนัแกไ้ข ไม่ให้
อิทธิพลต่างๆเขา้มาท าลายวฒันธรรมอนัดีงาม ทั้ง บา้น วดั และโรงเรียน ต่างช่วยกนัสืบสานประเพณีอนัดี
งามให้คงอยู่ ซ่ึงศูนยว์ฒันธรรมมอญ บา้นวงักะ ก็ยงัไดส้นบัสนุนทั้ง งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ชาติพนัธ์มอญ 
พิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีชาวมอญไดเ้คยใช้ในอดีต รวมทั้งไดก้ารจดัการเรียนการสอนดา้น
ดนตรีและนาฏศิลป์มอญไวอ้ย่างเป็นระบบ โดย ผูเ้รียนจะได้เรียนดนตรีตามขั้นตอน และยงัสามารถน า
ความรู้ไปใช้ได ้อีกทั้ง ยงัมีการฝึกซ้อมกนัอยูเ่ป็นประจ า แมว้่าครูผูส้อนจะมาช่วยสอนเป็นระยะเวลาสั้นก็
ตาม ก็ยงั มีการจดัการในการถ่ายทอดบทเพลง ทั้ง เทปเสียง วีดีโอเพลง วิดีโอการเรียนโน้ตเบ้ืองตน้ และ
โนต้เพลง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรรักษาและพฒันาทางดา้นวฒันธรรมดนตรีสืบไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

   จากการศึกษาวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 

1.1. การศึกษาเอกลกัษณ์ เทคนิค การบรรเลงของเคร่ืองดนตรีมอญ ในวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

1.2. การศึกษาวจิยั สามารถศึกษาในลกัษณะเชิงเปรียบเทียบ ระหวา่ง การบรรเลงของเคร่ือง 

ดนตรี ในวงป่ีพาทยม์อญหงสาวดี 

1.3. การศึกษาความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมดนตรีมอญ ของชุมชนบา้นวงักะ  อ าเภอสังขละบุรี  
จงัหวดักาญจนบุรี 

2. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

2.1. การศึกษาความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมดนตรี ของดนตรีมอญในอดีตและปัจจุบนัซ่ึงเป็น 

ประโยชน์ส าหรับผูส้นใจศึกษาต่อไปในอนาคต 
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เน้ือร้องเพลง จไร่กยาจสอยเด่ินมอญ หรือ เพลงเสน่ห์เมืองมอญ 
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เน้ือร้องเพลง สมาปไง่ะ หรือ เพลงชาวนา 
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เน้ือร้องเพลง ล่ิฮตง หรือ เพลงร าตง 
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เน้ือร้องเพลง ล่ิฮเจาฮบานวั หรือ เพลงร า 12 ท่า 
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เน้ือร้องเพลง ทางละฮินบอ็บโท 
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ภาคผนวก ง 

โนต้ฝึกตีป๊ัดกาหล่า ตุน(ระนาดไม)้  
บนัทึกโดย นางสาวบวั ไม่มีช่ือนามสกลุ 
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