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This thesis aims to study the roles of a culture hero, Luang Por Uttama, toward the 

origination, sustenance and transformation of Diaspora Mon Village in Sangkhlaburi – Tambol 
Nongloo, Sangkhlaburi District, Kanchanaburi Province.  This study was performed in an array of 
historical development propositions. By this mean, a holistic view of social and cultural structures of 
Mon Village, changes in the decline of Luang Por Uttama’s leadership roles, and his way to maintain 
Diaspora Mons’ ethnic identities could be drawn.  

The results of the study showed that the leadership roles of Luang Por Uttama contribute to 
the unity and unification of Diaspora Mon Village.  It also revealed that in the beginning of the 
Diaspora Mon establishment, Luang Por Uttama was the one who unified all ethnic tribes in 
Sangkhlaburi- Thai, Karen and Mon.  

In addition to his task on religious perspectives, the roles on ordinary social views such as 
intellectual development, economic, political, and spiritual enlivenment were also covered.  

Due to uncertainties and changes of society and culture, the leadership roles of Luang Por 
Uttama would probably decline and Mon’s ethnic identities would gradually deteriorate 
consequently. As such, it might be believed that Luang Por Uttama’s leadership would lastly be 
remained legendary in the literature. 

Moreover, this study revealed that such ever-changing transformations of society and 
culture tend to affect a new generation of Mon in particular at a fast, intensified pace. In the case of 
the middle-level generation (parents), a tendency to maintain their ethnic identities is diminishing, 
Whereas, old generation of Mon (grandparents) and the new Mon refugees migrating to 
Sangkhlaburi not over 5 years are able to uphold their identities, tradition, and culture in pride.  
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บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในอดีตชาวมอญเปนชนชาติที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแนบแนน
มา และมีความรุงเรืองทางดานขนบธรรมเนียมประเพณี มีแผนดินเปนของตนเอง แตในปจจุบัน
สถานภาพทางการเมืองการปกครองผันแปรไป ชนชาติมอญที่รุงเรืองกลับไมมีถิ่นที่อยูที่ไดรับการ
รับรองอยางถูกตอง ขณะที่ในความเปนจริงแลวชนชาติมอญยังมีตัวตนเปนกลุมเปนกอน และยังมี
การตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายตัวอยูอีกมากมาย  

จากผลงานการศึกษาของ สุภรณ โอเจริญ (2527 : 14-22) พบวามีการอพยพของมอญ
เขาสูประเทศไทยตั้งแตสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน มอญที่เขามาในยุคนี้ไดกระจาย
ตัวตั้งถิ่นฐานอยูหลายแหลง ซึ่งมักจะยึดแหลงที่ตั้งติดกับริมแมน้ํา เชน แถบลุมแมน้ําเจาพระยา 
ลุมแมน้ําแมกลอง เปนตน กลุมคนมอญที่อพยพเขามาในสมัยกรุงธนบุรีหรือที่เรียกวามอญเกาตั้ง
ถิ่นฐานบริเวณเกาะเกร็ดนนทบุรี สวนกลุมที่เขามาภายหลัง เรียกวามอญใหมกระจายตัวอยูแถบ
ปทุมธานีและพระประแดง นอกจากนี้ยังมีกลุมคนมอญอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นที่ที่ใกล
กับแหลงที่ตั้งของชนชาติมอญเดิม คือ บริเวณระหวางลุมน้ําแมกลองกับชายแดนไทย-พมาในแถบ
จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี  

ชุมชนที่กลาวมานี้ลวนเปนชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมานานมากกวา 50 ป ปจจุบันคนมอญ
เหลานี้ไดกลายเปนคนไทยไปหมดสิ้นแลวตามสัญชาติ แตคนมอญก็ยังมีความสํานึกและยังหยั่ง
ลึกถึงวัฒนธรรมมอญอยูในจิตใจ อีกทั้งความศรัทธาในพุทธศาสนาและความเชื่อทางประเพณีก็
ยังอยูอยางแนบแนน 

นอกจากกลุมชาวไทยเชื้อสายมอญขางตนแลว ยังมีชาวมอญอีกกลุมหนึ่งซึ่งอาศัยอยูใน
ประเทศไทย แตมิไดมีสถานภาพเปนคนไทยเชนคนมอญอื่น ๆ ที่กลาวขางตน ชาวมอญกลุมนี้
อพยพเขาสูประเทศไทย เนื่องดวยหนีภัยสงครามและความบีบค้ันทางการเมืองที่รัฐบาลพมามีตอ
ชนชาติมอญในป พ.ศ. 2491 

สาเหตุจาก ในชวงระยะเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศพมาหลุดพนจากการ
ปกครองของอังกฤษในป พ.ศ. 2491 ชนชาติมอญซึ่งพมาผนวกไวเปนเพียงรัฐหนึ่งในแผนดินของ
พมา คาดหวังวาจะไดรับการปลดปลอยเปนอิสระเชนเดียวกับที่พมาไดรับจากอังกฤษ แตดวย
เหตุผลทางการเมืองที่พมาพยายามจะรวมนครรัฐตาง ๆ ของกลุมชาติพันธุเขาเปนสวนหนึ่งของ
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ประเทศ โดยใหอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลกลางของพมา โดยมิใหผูปกครองดั้งเดิมของ
กลุมชาติพันธุนั้นมีสิทธิในการบริหารกิจการภายในรัฐของตนเอง กอใหเกิดความขัดแยงที่
เปล่ียนแปลงไปสูการสูรบ  

มอญเปนหนึ่งในอีกหลายกลุมชาติพันธุที่พมาไมยอมปลดปลอยใหมีอิสรภาพ ทําใหเกิด
ขบวนการกูชาติมอญเขายึดครองพื้นที่บริเวณรอยตอระหวางชายแดนไทยและพมาในบริเวณ
ตอเนื่องกับดานเจดียสามองค จังหวัดกาญจนบุรี ขบวนการกูชาติมอญเปนขบวนการนอก
กฎหมายของพมา จึงถูกรัฐบาลพมาปราบปรามอยางหนักและตอเนื่อง ดวยเหตุผลดังกลาวทําให
ครอบครัวมอญในพื้นที่ลอแหลมตอการปราบปราม จึงไดอพยพหนีภัยสงครามเขามายังประเทศ
ไทย  

กลุมชาวมอญที่อพยพมาดวยเหตุผลทางการเมืองตั้งแต พ.ศ. 2491 เปนตนมานั้น ได
อพยพเขาสูประเทศไทยทางดานดานเจดียสามองค ซึ่งเปนเสนทางชายแดนติดตอกับประเทศพมา
ที่มีมอญเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และเขามายังพื้นที่อําเภอชายแดน
บริเวณที่อยูฝงตรงขามกับเขตมอญในพมาซึ่งคือเขตอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

แตมอญพลัดถิ่นกลุมนี้จะตางจากมอญอพยพกลุมอ่ืนที่อพยพเขามากอนหนานี้ ตรงที่ 
รัฐบาลไทยพยายามผลักดันใหออกนอกประเทศเพราะไมตองการบาดหมางกับรัฐบาลพมา 
อยางไรก็ตามดวยเหตุผลทางดานมนุษยธรรม ไทยจําเปนตองรับเอากลุมชาวมอญพลัดถิ่น
ดังกลาวใหอยูในประเทศไทยตอไป โดยมีมาตรการควบคุมดูแลไมใหมีการเคลื่อนไหวที่กระทบตอ
ความสัมพันธไทย-พมา ดวยนโยบายผอนปรนใหอยูอาศัยในประเทศไทย แตก็ถูกจํากัดเขตที่อยู
อาศัยในเฉพาะพื้นที่อําเภอชายแดนไปพลางกอน เมื่อสถานการณปกติแลวจึงจะทําการผลักดัน
ออกไป ชาวมอญจึงไดตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอาศัยปะปนอยูกับชาวกะเหรี่ยงซึ่งเปนชาว
พื้นเมืองดั้งเดิมของสังขละบุรี โดยอาศัยอยูตามริมแมน้ําหรือลําหวย เชน แมน้ําแควนอย แมน้ํารัน
ตี หวยบีคลี่ หวยซองกาเลีย หวยแมมาลัย เปนตน 

ตามขอเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแตดานเจดียสามองคมาถึงอําเภอสังขละบุรี 
อําเภอศรีสวัสดิ์ และอําเภอทองผาภูมิ ปรากฎมีหมูบานชาวไทยเชื้อสายมอญ ซึ่งอพยพมาแตเกา
กอนและกลายเปนคนไทยไปหมดแลว กระจายตัวกันอยูทั่วบริเวณ อาทิเชน ในอําเภอสังขละบุรี 
ตําบลหนองลู มีบานนาตะ บานวังกะบน บานวังกะลาง บานหมองสะเทอ บานหนองลู และบาน
หนองไถ ตําบลไลโว ประกอบดวยบานสะเนพอง บานกองมองทะ บานเกาะสะเดิ่ง บานไลโว 
บานทิไถปา และบานนาจะแก ตําบลปรังเผล ประกอบดวยบานทาดินแดง บานวังขยาย บานหวย
ตอ และบานจงอั่ว หมูบานที่กลาวขางตนมีชุมชนไทยมอญที่ตั้งถิ่นฐานมา 2-3 ชั่วอายุคนแลว มี
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อายุหมูบานเกิน 50 ป และชาวมอญในหมูบานลวนแตมีสัญชาติไทยแลว (กรมการผังเมือง, กอง
ผังเฉพาะ, อางถึงใน อรศิริ ปาณินท 2543 : 13) 

สวนชุมชนมอญพลัดถิ่นที่ตัวอําเภอสังขละบุรีเปนชุมชนเกิดใหมมีอายุประมาณ 50 ป
เทานั้น ชวงระยะหลังมีทีทาวามอญพลัดถิ่นกลุมนี้มีความตองการจะกลืนกลายเปนคนไทยมากขึ้น 
แตรัฐบาลก็ยังไมไดใหสิทธิความเปนพลเมืองไทย แมรัฐจะมีการจัดทําทะเบียนและบัตรประจําตัว
ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา แตทวาบัตรประจําตัวผูพลัดถิ่นดังกลาวมิไดใหสิทธิใด ๆ เพิ่มข้ึนแกมอญ
เหลานี้ (ขจัดภัย บุรุษพัฒน 2540 : 74) โดยเฉพาะสิทธิครอบครองในที่ดินที่อยูที่ทํากิน  

พิจารณาจากสถานะของความเปนชนพลัดถิ่นแลว การกอตั้งและการดํารงอยูของชุมชน
หมูบานมอญพลัดถิ่นนาจะเปนไปดวยความยากลําบาก แตมอญพลัดถิ่นเหลานี้กลับสามารถ
รวมกลุมกอต้ังหมูบานไดอยางเหนียวแนน มีพัฒนาการขยายกลายเปนชุมชนขนาดใหญ ซึ่งเห็นได
จากโครงสรางทางกายภาพของหมูบานที่มีระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ไมวาจะเปนถนน ไฟฟา 
น้ําประปา ตลาด โรงเรียน และวัดที่เปนของชุมชนเอง และที่สําคัญคือไดรับการยอมรับเปนสวน
หนึ่งของสังคมทองถิ่นที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ สะทอนใหเห็นขอเท็จจริงประการหนึ่งวา
การพัฒนาของชุมชนนี้ ผูนําจะตองมีศักยภาพมากพอที่จะรวบรวมชาวมอญพลัดถิ่น ปกครองและ
พัฒนาชุมชนหมูบานขึ้นมาไดภายใตขอจํากัดดังกลาว  

วิทยานิพนธนี้จะศึกษาถึงบทบาทของผูนําคนสําคัญของชาวมอญพลัดถิ่น สังขละบุรี ซึ่ง
ก็คือ พระมหาอุตตมะรัมโภภิกขุ หรือ “พระราชอุดมมงคล พหลนราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม 
คามวาสี” อดีตเจาคณะอําเภอสังขละบุรี หรือที่คนทั่วไปรูจักกันในนามของ “หลวงพออุตตมะ” ผู
ไมเพียงมีแคเฉพาะบทบาทของผูนําในทางศาสนาที่คนทั่วไปใหความเคารพนับถือและศรัทธา
เทานั้น แตยังมีบทบาทของผูนําทางโลก ผูนําทางภูมิปญญา และผูนําทางจิตวิญญาณของชาว
มอญพลัดถิ่นอีกดวย 

หลวงพออุตตมะเปนพระภิกษุสงฆชาวมอญสัญชาติพมา (ตอมาหลวงพอไดรับสัญชาติ
ไทย โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 100 ตอนที่ 41 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2526) เกิดเมื่อ
ป พ.ศ. 2453 ปจจุบันอายุ 94 ป เกิด เติบโต และเลาเรียนที่บานโมกกะเนียง ตําบลมะละแหมง 
เมืองเย ประเทศพมา ดวยอุปนิสัยเปนผูมีความพากเพียร ชอบเรียนรู บวชเรียนศึกษาธรรมตั้งแต
วัยเด็กจนสามารถสอบไดเปรียญธรรมชั้นสูงสุด และแตกฉานในทางธรรมเหนือสามเณรในวัย
เดียวกัน หลวงพออุตตมะเปนพระภิกษุที่มีวัตรปฏิบัติอยางเครงครัด และมีความชอบในการธุดงค
แสวงบุญไปทั่วระหวางประเทศไทยกับพมาทําใหมีประสบการณตาง ๆ ในชีวิตมากมาย นอกจากนี้
ยังสามารถพูดไดทั้งภาษามอญ ภาษาพมา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มีความรอบรูในเรื่องยา
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สมุนไพรโบราณ เร่ืองการรักษาโรคภัยไขเจ็บ เร่ืองหลักเกณฑในการกอสราง รวมไปถึงความ
เกงกลาในทางไสยเวทย  

กระทั่งป พ.ศ. 2492 เกิดสงครามระหวางขบวนการกูชาติกับรัฐบาลพมา ดวยความเบื่อ
หนายการรบราฆาฟนกันหลวงพอจึงตัดสินใจออกจากบานเกิดมุงหนาสูเมืองไทย และไดมาจํา
พรรษาอยูตามวัดตาง ๆ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ตอมาหลวงพอเร่ิมไดรับความเชื่อถือและความ
ศรัทธามากขึ้นในหมูคนไทย ทั้งจากความสามารถทางธรรมและความเปนพระนักพัฒนาที่เมื่อไป
จําพรรษาอยูที่ใดก็จะบูรณะวัดที่นั่น  

จนประมาณป พ.ศ. 2494 หลวงพออุตตมะทราบขาววามีชาวมอญพลัดถิ่นจํานวนมาก
มาอยูที่สังขละบุรี หลวงพออุตตมะจึงเปนผูเจรจากับทางราชการเพื่อขอที่ดินตั้งหมูบานใหชาว
มอญพลัดถิ่นไดอาศัยอยูรวมกัน  

ดวยคุณลักษณะอันโดดเดนของหลวงพออุตตมะ ประกอบกับชาวมอญซึ่งเปนผูมีความ
เลื่อมใสในศาสนาอยางแรงกลา พุทธศาสนาแทรกซึมเขาไปในเกือบจะทุกสวนของวิถีชีวิตคนมอญ 
หรือกลาวไดวาการตัดสินใหคุณคาทางศีลธรรมของชาวมอญจะมีมิติผานโลกทัศนทางศาสนา ส่ิง
เหลานี้ยิ่งเพิ่มบทบาทใหหลวงพอเปนพระภิกษุที่ไดรับความเคารพและศรัทธาอยางสูงในหมูชาว
มอญ  

พิจารณาใหลึกลงไป การอพยพของชาวมอญพลัดถิ่นแตละครั้ง หมายถึง ความปนปวน
ระส่ําระสาย ขาดหลักยึดเหนี่ยวและที่พึ่งทางใจ เมื่อไดเขามาอาศัยอยูในแผนดินอื่น ความรูสึก
หนึ่งที่ไมอาจปฏิเสธไดก็คือ ความรูสึกของการเปนชนพลัดถิ่นที่จําเปนจะตองสรางการยอมรับใน
สังคมใหมที่ตองเขาไปอาศัยอยู และมีสวนรวมในระบบของสังคมใหมที่รองรับการเขามาของชน
ชาติตน ดังนั้นหลวงพอจึงเปนเสมือนที่ยึดเหนี่ยวและความมั่นใจใหกับมอญพลัดถิ่นเหลานี้  

การรวมตัวกระทั่งเกิดเปนชุมชนหมูบาน ตลอดจนการดํารงอยูทามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของชาวมอญพลัดถิ่น ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใตบทบาทความเปนผูนําของหลวงพอ
อุตตมะเปนแกนหลัก ซึ่งความเปนผูนํานี้ ไมจํากัดขอบเขตแตเฉพาะในหมูชาวมอญเทานั้น แตรวม
ไปถึงชนชาติพันธุอ่ืน ๆ ทั้งชาวไทย และชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในทองถิ่นสังขละบุรีที่มีการปะทะ
สังสรรคระหวางกัน จนกระทั่งอยูรวมกันไดอยางผสมกลมกลืน  

อาจจะเนื่องดวยกะเหรี่ยงแถบนี้นับถือศาสนาพุทธอยูแลวจึงมีความเคารพนับถือหลวง
พอดวยเชนกัน จากพลังความศรัทธาของชนทุกกลุมที่มีตอหลวงพออุตตมะที่ทุกคนนับถือวาเปน
พระภิกษุสงฆผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทํานุบํารุงเผยแผพุทธศาสนาแกชาวบานทุกหมูเหลา มีความ
เมตตากรุณาตอคนทั่วไปโดยไมเลือกชั้นวรรณะและเชื้อชาติ เปนพระนักพัฒนา เปนศูนยกลาง
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เชื่อมประสานความสัมพันธระหวางชาวบานกับทางราชการ หรือแมแตความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยของหลวงพอ เหลานี้ลวนเปนเหตุผลสนับสนุนยืนยันใหเห็นถึงบทบาทความ
เปนผูนําของหลวงพออุตตมะไดเปนอยางดี 

ที่ผานมาองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตางใหความสําคัญในเรื่องของผูนําชุมชนมากขึ้น 
เนื่องจากเจาหนาที่หรือองคกรไดเล็งเห็นถึงคุณสมบัติบางประการของผูนําที่สามารถเสริมสราง
งานพัฒนาชุมชน ในฐานะเปนผูประสานหรือเชื่อมระหวางองคกรภายนอกกับชาวบานได ดวยรูจัก
ชาวบานและรูจักชุนชมเปนอยางดี นอกจากนี้ผูนํายังเปนผูมีอิทธิพลในทางใดทางหนึ่งและเปนที่
ยอมรับของชาวบาน ซึ่งสามารถที่จะชักจูงชาวบานใหรวมมือเพื่อพัฒนาหมูบานของตนเองไดมาก
ข้ึน แลวยังมีสวนสําคัญในการกระจายผลประโยชนในหมูบานและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
หมูบานอีกดวย (ปวัตร นวะมะรัตน 2538 : 2)  

การศึกษาครั้งนี้จึงตองการศึกษาบทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะในดานตาง 
ๆ ที่มีผลตอการกําเนิด การดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลงไปของหมูบานมอญ สังขละบุรี  ซึ่ง
การศึกษาที่ผานมาพบวามีผูศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับผูนําชุมชนไวมากมาย เชน ผูนําและการ
เปล่ียนแปลงในชุมชนอีสาน กรณีศึกษาบานสวนปอ จังหวัดรอยเอ็ด ของ กิ่งแกว เกษโกวิท (2533) 
ศักยภาพและเครือขายผูนําในทองถิ่น ของ ปรีชา อุยตระกูล และคณะ (2533) บทบาทของผูนํา
ชุมชนในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ของ ปวัตร นวะมะรัตน (2538) เปน
ตน ผลงานทางวิชาการเหลานี้ จะมีการนําเสนอบทบาทและศักยภาพของผูนําในดานตาง ๆ ทีม่ผีล
ตอการพัฒนาชุมชน ในรายละเอียดของ ผูนําของแตละชุมชน ลักษณะของผูนํา และบทบาทหนาที่
ของผูนํา งานวิจัยเกือบจะทั้งหมดนี้ ใหภาพหนึ่งที่เห็นพองตองกันวา ผูนําที่มีศักยภาพมากของแต
ละชุมชนในสังคมไทยจะเปนผูนําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมักจะเปนพระสงฆที่มีบทบาททั้ง
ในทางศาสนาและในทางโลก  

และการศึกษาครั้งนี้ไดนําแนวความคิดเรื่องผูนําทางวัฒนธรรม (Culture hero) เขามา
ใช แตนํามาใชในความหมายที่แตกตางไปจากเดิม ที่ผานมามักพบการศึกษาเรื่องผูนําทาง
วัฒนธรรมในลักษณะของเรื่องบอกเลาและตํานานปรัมปรา ซึ่งแมจะไมสามารถพิสูจนได แตอาจมี
ตัวตนจริงเปนบุคคลในประวัติศาสตร ในความรับรูของคนทองถิ่น ผูนําทางวัฒนธรรมมักเกี่ยวกับ
กระบวนการสรางบานแปลงเมืองตามทองถิ่นตาง ๆ เร่ืองของผูนําทางวัฒนธรรมบางคนกลายเปน
ประวัติศาสตรบอกเลาความสัมพันธกับถิ่นใดถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ (ธิดา สาระยา 2539 : 94-95) 
และมีความพยายามที่จะสรางวัฒนธรรมเฉพาะของตัวเองขึ้น  
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อาทิเชน ตํานานขุนเจือง วีรบุรุษสองริมฝงแมน้ําโขง ที่สามารถรวมเผาพันธุตาง ๆ และ
สรางความเปนหนึ่งเดียวทางสังคม วัฒนธรรมและการเมือง โดยไมมีพรมแดนทางเผาพันธุมา
จํากัด (ศรีศักร วัลลิโภดม, อางถึงใน ปรานี วงษเทศ 2541 : 146) หลวงพอข้ีหอม พระสงฆผูนํา
ชุมชนและการเมืองสองฝงโขงบริเวณลาวตอนใต ผูใหกําเนิดนครจําปาศักดิ์ (สุจิตต วงษเทศ, 
บรรณาธิการ 2544) เจาพอศรีนครเตา การถือผีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (อมาวสี เถียร
ถาวร 2532) เปนตน  

แตการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงบทบาทของหลวงพออุตตมะ ในฐานะผูนําของชมุชน
มอญพลัดถิ่น สังขละบุรีที่ถือวาเปนผูนําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไมใชผูนําการปกครองที่ถูกแตงตั้ง
จากทางราชการ ซึ่งเปนเสมือนผูนําทางวัฒนธรรมที่ยังมีตัวตนอยูจริง เปนผูนําคนสําคัญตอการ
กําเนิดหมูบานมอญพลัดถิ่น  

จุดมุงหมายของการศึกษาครั้งนี้จะมุงศึกษาในประเด็นผูนําทางวัฒนธรรมกับความ
เปลี่ยนแปลงของหมูบานมอญพลัดถิ่น สังขละบุรี ผานบริบทพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร เพื่อ
สะทอนใหเห็นภาพโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนหมูบานที่มีการคลี่คลายจากอดีต
จนถึงปจจุบัน 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา  

1. ศึกษาบทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะที่มีตอการกําเนิด และการดํารงอยู
ของหมูบานมอญพลัดถิ่น ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2. ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนหมูบานมอญพลัดถิ่น 
สังขละบุรี และผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชน 

3. ศึกษาการปรับเปล่ียนบทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะ เมื่อชุมชนหมูบาน
มอญพลัดถิ่น สังขละบุรี เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  

4. ศึกษาถึงวิธีการที่หลวงพออุตตมะใชในการธํารงชาติพันธุของชาวมอญพลัดถิ่น  
 
สมมติฐานในการศึกษา 

ความเปนปกแผนและความเปนหนึ่งเดียวของชุมชนหมูบานมอญพลัดถิ่นสังขละบุรี 
เกิดขึ้นภายใตบทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะ ขณะเดียวกันในยุคการกอต้ังหมูบาน 
หลวงพออุตตมะเปนผูสลายอคติทางชาติพันธุของคนเผาพันธุตาง ๆ ที่อาศัยอยูรวมกันในเขต
อําเภอ   สังขละบุรี ไมวาจะเปนชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และชาวมอญ (ดังเชนเดียวกันกับกรณีขุน
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เจือง วีรบุรุษในตํานานดินแดนสองฝงโขง) หลวงพอจึงนับเปนศูนยรวมในการผสมกลมกลืนทาง
ชาติพันธุใหเปนหนึ่งเดียว 

และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งในอนาคตถาไมมีหลวงพอ
อุตตมะอยูเปนเสาหลักแลว (เนื่องจากปจจุบันหลวงพอมีอายุมากแลว) บทบาทความเปนผูนําของ
หลวงพออุตตมะก็มีแนวโนมที่จะลดลง โดยเฉพาะบทบาทในการธํารงชาติพันธุ กลาวไดวา        
อัตลักษณความเปนมอญของชุมชนมอญพลัดถิ่นสังขละบุรีอาจไมถึงขั้นสูญสลายแตจะคอย ๆ 
เปลี่ยนแปลงไป และหลวงพออุตตมะจะเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผูนําที่มีตัวตนจริง ถูกกระทําให
กลายเปนวีรบุรุษในตํานาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. สามารถเขาใจถึงบทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะที่มีตอการกําเนิด และ
การดํารงอยูของหมูบานมอญพลัดถิ่น ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน 

2. สามารถเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนหมูบานมอญ
พลัดถิ่น สังขละบุรี และผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชน 

3. สามารถเขาใจถึงการปรับเปลี่ยนบทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะ เมื่อ
ชุมชนมอญพลัดถิ่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  

4. สามารถเขาใจถึงวิธีการที่หลวงพออุตตมะใชในการธํารงชาติพันธุชาวมอญพลัดถิ่น  
 

ขอบเขตของการศึกษา  
ศึกษาถึงบทบาทผูนําทางวัฒนธรรมของหลวงพออุตตมะที่มีตอชุมชนชาวมอญทีห่มูบาน

มอญพลัดถิ่น ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในดานตาง ๆ คือ ผูนําทางธรรม ดวยบทบาท
ของผูนําทางศาสนา ผูนําทางโลก ดวยบทบาทของผูนําทางภูมิปญญาในการพัฒนา ผูนําทางดาน
เศรษฐกิจ ผูนําทางดานการปกครอง และผูนําทางจิตวิญญาณ ดวยบทบาทเปนที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจของชาวมอญพลัดถิ่น โดยมุงศึกษาภายใตบริบททางสังคมวัฒนธรรมและพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร เพื่อความเขาใจถึงความดํารงอยู และการปรับตัวของชุมชนมอญพลัดถิ่น สังขละบุรี  

 
ขอจํากัดในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ไมไดทําการสัมภาษณหลวงพออุตตมะ เนื่องจากหลวงพออุตตมะมี
สุขภาพไมแข็งแรง ดวยมีอายุมากถึง 94 ป นอกจากนี้ ปจจุบันหลวงพออุตตมะยังไมไดอาศัยอยูใน
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ชุมชนตลอดเวลา เพราะหลวงพออาพาธดวยโรคประจําตัวจึงตองพํานักอยูที่สํานักสงฆ บริเวณ
พุทธมณฑล เพื่องายตอการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่จังหวัดราชบุรีและกรุงเทพฯ  

ดังนั้นผูศึกษาจึงแกไขดวยวิธีการศึกษาประวัติศาสตรจากการบอกเลาของคนในชุมชน 
จากการสัมภาษณชาวมอญพลัดถิ่นในหลายชวงอายุ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน โดยเฉพาะชาว
มอญที่อพยพเขามาในชวงเริ่มกอตั้งหมูบาน รวมไปถึงสัมภาษณบรรดาลูกหลานของชาวมอญ
เหลานี้ทั้งผูที่อพยพมาจากพมา และผูที่เกิดในประเทศไทย และนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับขอมูล
ในหนังสืออัตชีวประวัติของหลวงพออุตตมะที่มีผูศึกษาไว ซึ่งหนังสืออัตชีวประวัติดังกลาวมีความ
นาเชื่อถือไดระดับหนึ่ง เพราะผูศึกษาทําการสัมภาษณจากหลวงพออุตตมะโดยตรง 

อุปสรรคอีกประการหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูที่ใหสัมภาษณในเรื่องชวงเริ่มกอตั้ง
หมูบานเปนผูเฒาผูแกที่มีอายุประมาณ 50 ปขึ้นไป ซึ่งสื่อสารกันดวยภาษามอญเปนหลัก บางคน
ก็ฟงภาษาไทยไมออก หรือบางคนก็ฟงออกแตไมสามารถพูดภาษาไทยได ทําใหเกิดอุปสรรคดาน
การสื่อสารโตตอบกับผูศึกษา  

ผูศึกษาแกไขปญหาดานการสื่อสารนี้โดยใหเด็กชาวมอญในชุมชนเปนลาม เพราะ
สามารถพูดภาษามอญควบคูกับการใชภาษาไทยไดเปนอยางดี และยังสามารถชวยสราง
ความคุนเคยที่จะโยงใยความสัมพันธไปถึงคนอื่น ๆ ในชุมชน แตปญหาในการสัมภาษณที่ตอง
ผานลามก็ยังมีอยูบาง คือขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณอาจจะไมสมบูรณในดานนัยเชิงอารมณ
ของผูใหสัมภาษณ 

 
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

ผูนําทางวัฒนธรรม (Culture hero) ธิดา สาระยา (2539) ใหแนวความคิดเกี่ยวกบัผูนาํ
ทางวัฒนธรรมไววา มักอยูในรูปของเรื่องบอกเลาและตํานานปรัมปรา ซึ่งไมสามารถพิสูจนได แต
อาจมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร มักจะมีความสัมพันธตอการสรางบานแปลงเมืองตามทองถิ่น
ตาง ๆ เชน ขุนเจืองเปนผูนําทางวัฒนธรรมในหมูชนชาติขา ไท และลาว พระนางจามเทวีใน
ทองถิ่นหริภุญชัย หลวงพอข้ีหอม พระสงฆผูนําชุมชนและการเมืองสองฝงโขงบริเวณลาวตอนใต 
เปนตน 

สวนบทบาทผูนําทางวัฒนธรรมของหลวงพออุตตมะที่ทําการศึกษาในครั้งนี้  จะ
ทําการศึกษาบทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะที่ปรากฎในทุก ๆ ดานของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชาวมอญพลัดถิ่น ในฐานะผูใหกําเนิดและการดํารงอยูของหมูบานชาวมอญ ไมวา
จะเปนทั้งผูนําทางธรรมดวยบทบาทของผูนําทางศาสนา เปนทั้งผูนําทางโลกดวยบทบาทของผูนํา
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ทางภูมิปญญาในการพัฒนา ผูนําทางดานเศรษฐกิจ ผูนําทางดานการปกครอง และยังเปนทั้งผูนํา
ทางจิตวิญญาณดวยบทบาทเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวมอญพลัดถิ่นในดินแดนสังขละบุรี  

มอญพลัดถิ่น แตเดิมนั้นคําวา “คนพลัดถิ่น” (diaspora) จะใชอยูในกลุมนัก
ประวัติศาสตรและสังคมศาสตร โดยจะหมายถึงคนยิวที่กระจัดกระจายออกไปจากปาเลสไตน ซึ่ง
เปนบานเกิดเมืองนอนของตน หลังจากที่ยิวพายแพแกโรมันในป ค.ศ. 70 แตในปจจุบันนี้ คํานี้ได
ถูกใชไปในวงกวาง จนกลายเปนคําที่ใชในความหมายทั่วไป โดยมีความหมายถึงประชากรที่ยาย
ออกไปจากประเทศดั้งเดิมของตน แลวไปตั้งรกรากในตางถิ่นตางประเทศ แตยังคงรักษาความเปน
ชุมชนเดิมของตนอยู ฉะนั้น คําวา “คนพลัดถิ่น” จึงหมายถึง “ชนกลุมนอยที่อพยพเขาไปอยูในตาง
ถิ่น แตยังคงรักษาความรูสึกหรือความสัมพันธทางวัตถุกับถิ่นกําเนิดเดิมของตนอยู” (a minority 
ethnic group of migrant origin which maintains sentimental or material links with its land 
of origin) (Milton J. Esman, อางถึงใน พระอนิล ธมมสากิโย 2546 : 4)  

นอกจากนี้  Gerard Chaliand and Jean-Pierre Rageau ไดใหขอสรุปวา กลุมคนที่จัด
อยูในประเภทคนพลัดถิ่นนั้น ตองมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ (Safran 1999 อางถึงใน ฐิรวุฒิ 
เสนาคํา 2546 : 4) คือ 

1. ถูกบังคับใหอพยพจากมาตุภูมิ 
2. มีสํานึกรวมในประวัติศาสตรและมรดกทางวัฒนธรรมของกลุม 
3. มีเจตจํานงเพื่อความอยูรอดในฐานะชนกลุมนอย 
4. มีอัตลักษณรวมกันที่ปรากฏชัดเจน 
ผูศึกษาใชคําวา “มอญพลัดถิ่น” ในความหมายของ ชนชาติมอญที่สูญเสียอิสรภาพและ

ดินแดนของตนบริเวณตอนลางของแมน้ําอิรวดีใหกับพมา ดวยปญหาทางการเมืองในชวง
ระยะเวลาป พ.ศ. 2491-2492∗ ชาวมอญกลุมดังกลาวอพยพเขามาอาศัยอยูในฐานะผูพลัดถิ่นที่
ไมมีสัญชาติไทย และถูกจํากัดใหอยูอาศัยเฉพาะเขตพื้นที่แถบชายแดนเทานั้น จะพบมอญพลัด

                                                  
∗ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศพมาหลุดพนจากการปกครองของอังกฤษ ชนชาติมอญซึ่ง

พมาผนวกไวเปนเพียงรัฐหนึ่งในแผนดินของพมา คาดหวังวาจะไดรับการปลดปลอยเปนอิสระเชนเดียวกับที่พมา
ไดรับจากอังกฤษ แตดวยเหตุผลทางการเมืองที่พมาพยายามจะปกครองดวยนโยบายรัฐเดี่ยว โดยรวมนครรัฐ
ตาง ๆ ของกลุมชาติพันธุเขาเปนสวนหนึ่งของประเทศ และใหอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลกลางของพมา 
กอใหเกิดความขัดแยงที่พัฒนาไปสูการสูรบระหวางกลุมชนชาติพันธุกลุมตาง ๆ กับรัฐบาลพมา มอญก็เปนหนึ่ง
ในนั้นที่ไดผลกระทบจากปญหาการสูรบ และปญหาความกดดันที่ชาวมอญตองเผชิญจากรัฐบาลพมา นําไปสู
การอพยพหนีภัยสงครามเขามายังประเทศไทยอยางตอเนื่องและหลายระลอก 
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ถิ่นกระจายอยูทั่วไปในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะอําเภอทองผาภูมิ อําเภอศรีสวัสด์ิ และ
อําเภอสังขละบุรี ในการศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษากลุมมอญพลัดถิ่นกลุมใหญที่สุดที่อาศัยอยูใน
หมูบานแผนดินธรรมแผนดินทอง หมู 2 บานวังกะ ตําบลหนองลู  อําเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

โดยชาวมอญพลัดถิ่นที่อพยพมาหลังป พ.ศ. 2491 นี้ยังสามารถแบงไดอีก 2 กลุมยอย 
คือ หนึ่ง ชาวมอญผูที่อพยพเขามากอนป พ.ศ. 2519 จะไดรับบัตรประจําตัว “ผูพลัดถิ่นสัญชาติ
พมา” (บัตรสีชมพู) และ สอง ชาวมอญพลัดถิ่นที่อพยพเขามาหลังป พ.ศ. 2519 จะไดรับบัตร
ประจําตัว “ผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา” (บัตรสีสม) ซึ่งสิทธิของผูถือบัตรสีสมจะมีนอยกวาผู
ถือบัตรสีชมพู∗ 

 
ขั้นตอนของการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา โดยอาศัยการศึกษาและเก็บขอมูล
วิจัยภาคสนาม (Field research) พรอมกับการประมวลเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเขาดวยกัน 
เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการสรางพื้นฐานความเขาใจ กําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 
นําไปสูการวิเคราะหตีความ โดยมีข้ันตอนการทํางานดังนี้ 

1. การศึกษาภาคสนาม เพื่อรวบรวมขอมูลทางชาติพันธุวรรณา ลักษณะทางกายภาพ
ของชุมชนมอญพลัดถิ่น ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในรายละเอียดดังนี้ 

• สํารวจลักษณะทางกายภาพของชุมชนอําเภอสังขละบุรีโดยรวม และเนนศึกษาลง
ไปที่บริเวณฝงตะวันตกของลําน้ําซองกาเลีย ซึ่งเปนชุมชนหมูบานชาวมอญพลัดถิ่นที่กําเนิดมา
จากการรวบรวมชาวมอญพลัดถิ่นใหมาอยูรวมกันโดยการนําของหลวงพออุตตมะ ทั้งในแง
ภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและลักษณะในการดํารงชีพ 

• เก็บขอมูลชุมชนดวยวิธีการสัมภาษณทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 
เพื่อใหไดขอมูลดานตาง ๆ ภายในชุมชน ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานการเมือง ตลอดจน
ขอมูลจากคําบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของตระกูลและการศึกษาจากชีวประวัติ (Life History) 
ของชาวมอญพลัดถิ่น จากทุกกลุมเพศและวัย โดยเนนกลุมผูรูที่ไดรับการยอมรับในชุมชน เชน 
หัวหนาคุม และผูเฒาผูแกที่อพยพเขามาในยุคแรกเริ่มกอต้ังหมูบาน เปนตน  

                                                  
∗ รายละเอียดในภาคผนวก ก ข และ ค 
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• เขาสังเกตการณอยางมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน (Participant 
Observation) โดยเฉพาะงานประจําปในวันขึ้น 6 ค่ํา เดือน 4 ซึ่งเปนวันคลายวันเกิดของหลวงพอ
อุตตมะซึ่งถือเปนงานฉลองยิ่งใหญประจําป และงานพิธีกรรมอื่น ๆ ในรอบ 12 เดือน 

2. การรวบรวมและศึกษาขอมูลเอกสาร 
• ศึกษาคนควาและรวบรวบเอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร ในสวนที่

เกี่ยวของกับการสูญเสียแผนดินของชนชาติมอญ จนกลายเปนมอญพลัดถิ่นที่ตองอพยพเขามา
อาศัยในดินแดนไทย ประวัติของหลวงพออุตตมะฉบับตาง ๆ ที่มีผูรวบรวมไว ตลอดจนขอมูลที่
เกี่ยวกับพื้นที่ อําเภอสังขละบุรีที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน กรณีการสราง
เขื่อนเขาแหลมในป พ.ศ. 2527 ที่มีผลกระทบคอนขางมากตอชาวสังขละบุรี โดยเฉพาะชาวมอญ
พลัดถิ่น 

• ศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการ สารนิพนธ วิทยานิพนธ และบทความทาง
มานุษยวิทยาที่เกี่ยวของกับมอญพลัดถิ่น ผูนําตามธรรมชาติ ผูนําชุมชน และผูนําทางวัฒนธรรม 
 
แนวคิดในการศึกษา 

แนวความคิดที่นํามาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อาศัยแนวความคิดหลายแนวนํามา
เชื่อมโยงกัน แนวความคิดดังกลาวไดแก 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับผูนําตามธรรมชาติ 
ผูนําตามธรรมชาติตามแนวคิดของ แอนดรู เทอรตัน บทบาทของผูนําตามธรรมชาติอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ตามลักษณะพลวัตรและปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่จะตองปรับตัวให
เขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผูนําตามธรรมชาติเหลานี้อาจมีบทบาทเดียวหรือหลาย
บทบาทในเวลาหนึ่ง และมีเสนสายโยงกับพันธมิตรนอกหมูบาน บางครั้งมีบทบาทเปนผูเชื่อมโยง
ชาวบานในหมูบานใหเขากับโครงสรางของรัฐ ซึ่งการเชื่อมตอกันในระดับตาง ๆ นั้นเกิดขึ้น
ทามกลางเครือขายความสัมพันธอันสลับซับซอน เปนความสัมพันธมากมายหลายดานทั้ง
การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ฯลฯ หลากหลายชนิดทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ (แอนดรู 
เทอรตัน, อางถึงใน อดุลย ดวงดีทวีรัตน 2536 : 10) 

และจากการศึกษาของ มงคล ดานธานินทร และคณะ (2533) พบวา ผูนําตาม
ธรรมชาติจะตองเปนบุคคล ซึ่งเปนที่ยอมรับในแงของการคิดดีกับปฏิบัติจริง สามารถที่จะยัง
ประโยชนใหเกิดขึ้นแกชุมชม โดยไมตองรอคําสั่งใหปฏิบัติการใด ๆ จากอํานาจทางการ ผูนําตาม
ธรรมชาติ คือ ผูที่มีอิทธิพลในดานความคิด สามารถโนมนาวบุคคลอื่นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
ทิศทางที่ตนเองตองการใหเกิดขึ้นได 
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การที่บุคคลจะไดรับการยอมรับนับถือใหเปนผูนํานั้น บุคคลนั้นจะตองมีลักษณะเดน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางกวาคนทั่วไป จากการศึกษาผูนํา 8 กรณีของ มงคล ดาน
ธานินทร และคณะ (2533) พบวา บุคลิกภาพสวนตัวของผูนําเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูนําไดรับ
การยอมรับจากชุมชม กลาวคือ ผูนําสวนมากจะมีบุคลิกภาพที่เดน ๆ คือ มีความสนใจใฝรู และ
ศึกษาดวยตนเองอยูเสมอ กลาทดลองทําสิ่งใหม ๆ เรียนรูลองผิดลองถูก เปนคนชางคิด ชางทํา 
ชางสังเกต จดจํา มีความเปนตัวของตัวเอง รวมทั้งความสามารถในการประสานงานกับบุคคล 
องคกร และสถาบันตาง ๆ ทั้งในและนอกชุมชน เพื่อระดมทรัพยากรมาแกปญหาของชุมชน มี
ความเขาใจชุมชนของตนเอง และสังคมภายนอกชุมชน 

แนวคิดเรื่องผูนําตามธรรมชาตินี้ จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2523) ไดใหแนวความคิด
เรื่องผูนําวา ผูนําตามธรรมชาติในสังคมไทยมักจะเปนพระสงฆในชุมชน ที่มีบทบาทสําคัญในทาง
ศาสนาและในทางโลก โดยเฉพาะในสมัยกอนที่สังคมเปนชุมชนขนาดเล็ก และอยูในทองถิ่นไกล ๆ 
ปจจุบันกิจกรรมของพระสงฆที่เกี่ยวกับทางโลกไดถูกแทนที่โดยองคกรของรัฐบาลและเอกชน แต
อยางไรก็ดีพระสงฆที่ไดบวชอยูในบวรพระพุทธศาสนามาเปนเวลานาน และไดรับความเคารพนับ
ถือจากประชาชนในทองถิ่นยังคงมีอิทธิพลเหนือชาวบานอยูมาก ทั้งนี้เพราะศาสนาพุทธเปน
รากฐานสําคัญที่ชาวบานยึดถือเปนหลักปฏิบัติมาเปนเวลาชานาน ทําใหชาวบานเขารวมกิจกรรม
และประเพณีตาง ๆ ทางศาสนาอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการทําบุญที่ถือเปนแกนกลางที่ปฏิบัติ
กันในหมูพุทธศาสนา ดังนั้นพระภิกษุสงฆในฐานะเปนผูที่จะชวยใหพุทธศาสนิกชนไดรับสวนบุญ
ทางศาสนาจึงอยูในฐานะสูงและมีผูคนเคารพกราบไหว เปนผูใหคําปรึกษาแกชาวบานทั้งทางโลก
และทางธรรม นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลแผขยายไปนอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแมแตผูมี
อิทธิพลในชุมชนก็ใหความเคารพนับถือ 

ในสวนของแนวคิดเรื่อง พระสงฆ กับบทบาทของผูนําตามธรรมชาติที่มีบทบาทตอทาง
ศาสนาและทางโลกนี้ แสดงใหเห็นชัดเจนในแนวคิดที่ผานการวิเคราะหของ กาญจนา แกวเทพ 
(2539) ในโครงการวิเคราะหการตอบสนองตอนโยบายการพัฒนาสังคมทองถิ่น ซึ่งนํามาใชเปน
ตัวอยางในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับผูนํา ในบทบาทสถานะของพระสงฆที่มีความสามารถในการ
เชื่อมบทบาททางธรรม กับบทบาททางโลกเขาไวดวยกันได ดังนี้ 

โครงการสงเสริมการเกษตรของชุมชนยกกระบัตร อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยผูนําคือ หลวงพอชุบ 

เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรของชุมชมยกกระบัตรเปนเขตที่นาน้ําทะเลทวมถึง ทําให
ชาวบานทํานาไมไดผล สงผลตอปญหาเศรษฐกิจ และปญหาสังคมติดตามมา หลวงพอชุบจึงได
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ดําเนินนโยบายเพื่อใหเกิดความสมดุลในการพัฒนา โดยหลวงพอไดเปดมิติใหมของการพัฒนา 
คือ การจัดอบรมศีลธรรม ใหมีการพัฒนาจิตใจไปพรอมกับการพัฒนาวัตถุ 

โครงการนี้เปนโครงการที่พระสงฆเขามามีบทบาทเปนผูนําอยางจริงจัง ทําใหมีจุดเดน
คือ การเปนเจาอาวาสวัดทําใหเปนผูนําที่อยูในพื้นที่ และรับรูปญหาที่เกิดขึ้นจริง ทําใหสามารถ
วิเคราะหและหาทางแกไขปญหาไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความรอบรูและความสามารถของ
ผูนําดวย และดวยสถานภาพของการเปนพระภิกษุทําใหเกิดขอไดเปรียบตาง ๆ ไมวาจะเปนการชี้
แจงชักชวนชาวบานใหรวมในโครงการ ความชอบธรรมในการระดมทุนของชุมชน ในรูปของการ
ทําบุญ เปนตน แตก็มีขีดขอจํากัดไมใหลํ้าเสนสงฆ นอกจากนี้ขีดความสามารถของผูนําในการ
ผสมผสานระหวางระบบจัดการเชิงเทคนิคสมัยใหมกับระบบการจัดการเชิงศีลธรรมเขาดวยกัน
อยางเหมาะสม เชน ผูที่จะเขาเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยตองไปจุดธูปสาบานตนตอหนาพระ
ประธานวาจะปฏิบัติตามกฏระเบียบ กลวิธีการดังกลาว เมื่อผูนํามีสถานภาพเปนบุคลากรทาง
ศาสนาก็ยอมจะดําเนินการไดอยางเชี่ยวชาญและมีความชอบธรรม 

โครงการสมาธิเพื่อการพัฒนาของหลวงพอนาน วัดสามัคคี บานทาสวาง จังหวัดสุรินทร 
หลวงพอนานไดเสนอกระแสความคิดใหม 2 แนว เพื่อแกไขหลักการเดิมของสังคมไทย 

คือ ประการแรก แนวคิดที่วา เปนพระสงฆตองไมยุงเรื่องกิจการทางโลก หลวงพอนานไดเสนอ
หลักการใหมวา “พระสงฆกินขาวของชาวบาน ดังนั้นตองผูกพันกับเร่ืองทางโลก แตวิธีการผูกพัน
นั้นตองมีเอกลักษณแบบเฉพาะพระสงฆ”  

ประการที่สอง แนวคิดในทฤษฎีการพัฒนาของประเทศยุค 2500 ที่มักวิเคราะหวา
หลักธรรมในพุทธศาสนาเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน ความคิดเรื่องสันโดษรูจักพอ 
ทําใหประชาชนไมกระตือรือรนตอการเรงเติบโตทางเศรษฐกิจ หลวงพอนานตีความพุทธศาสนา
ใหม และสาธิตใหเห็นวา หลักธรรมและกิจกรรมของพุทธศาสนา เชน การทําสมาธินั้น ไมเพียงแต
จะไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนา แตยังเปนปจจัยหนุนที่สําคัญอีกดวย 

แมวาผูนําโครงการจะมีแนวคิดดานการเชื่อมโยงศาสนาใหเขากับการพัฒนา หากทวา
กิจกรรมสวนใหญกลับมิใชรูปแบบกิจกรรมทางศาสนา ดังเชน ดานการเทศน หากแตเนนการ
กระทําเปนหลัก เชน ในการพัฒนาชุมชน การระดมกําลังชาวบานสรางถนน เปาหมายที่แทจริง
มิใชตัวถนน หากเปนการปลุกพลังความสามัคคี หรือการจัดอบรมสมาธิ เปาหมายมิใชใหเกิด
สมาธิและจบส้ินในตัวเอง แตอุปมาเชื่อมโยงใหเห็นมิติของศาสนากับการพัฒนา คือเตรียมจิตใจ 
ขจัดความโลภ โกรธ และเมื่อเตรียมจิตใจพรอมแลว ก็ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ธนาคาร
ขาว กลุมออมทรัพย เปนตน และเชื่อมโยงงานทางโลกใหมากระชับชิดใกลกับงานทางธรรม เชน 
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การทําบุญในมิติใหมดวยการลงแรงทํานารวม เปนตน และสุดทาย สรางเครือขายผูนําพระสงฆใน
กิจกรรมโครงการนี้ สรุปวา แนวคิดของหลวงพอนานเปนความพยายามในการนําหลักธรรมคํา
สอนทางพุทธศาสนามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก 

จากสองตัวอยางโครงการขางตนจะเห็นไดชัดถึงบทบาทของผูนําพระสงฆ ซึ่งไมจํากัด
ขอบเขตตัวเองเฉพาะในทางศาสนาเทานั้น แตยังสามารถเขาไปมีบทบาทในเรื่องทางโลกไดอีก
ดวย รวมทั้งยังเปนผูนําตามธรรมชาติจากการรับรูปญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ของตน โดยทั้งสอง
กรณีจะเนนบทบาททางดานเศรษฐกิจ  

ทั้งสองกรณีขางตนนี้ สามารถนํามาใชไดกับกรณีของหลวงพออุตตมะกับชุมชนมอญ
พลัดถิ่น สังขละบุรี เนื่องจากหลวงพออุตตมะถือวาเปนผูนําตามธรรมชาติ ซึ่งใชบทบาทในทาง
ธรรมของความเปนพระสงฆและพุทธศาสนาเขามาเชื่อมโยงกับบทบาทในเรื่องทางโลกเชนกัน ส่ิง
ที่แตกตางออกไปจากสองกรณีขางตน คือ บทบาทของหลวงพออุตตมะไมจํากัดเฉพาะในดาน
เศรษฐกิจเทานั้น แตรวมไปถึงดานการปกครอง ดานพัฒนาชุมชน และดานจิตวิญญาณในเรื่อง
สํานึกรวมความเปนชาติพันธุมอญดวย  

โดยหลวงพออุตตมะเปนแกนในการยึดเหนี่ยวและควบคุมโครงสรางกฎเกณฑของ
หมูบานชาวมอญพลัดถิ่น ทั้งยังใชความศรัทธาที่ชาวบานมีตอหลวงพออุตตมะเปนเครื่องมือ
นําไปสูการพัฒนาหมูบาน รวมไปถึงทองถิ่นสังขละบุรีและบริเวณใกลเคียงใหเกิดความเจรญิข้ึนมา 
ในขณะเดียวกัน หลวงพออุตตมะยังมีบทบาทเปนผูเชื่อมโยงระหวางชาวบานกับทางราชการไทย 
โดยอาศัยความสัมพันธที่หลวงพอมีตอทางราชการ 

2. แนวความคิดเร่ืองความเปนชาติพันธุ 
ผูศึกษาเลือกใชกรอบความคิดของ เฟรดริก บารท จากหนังสือเร่ือง Ethnic Groups and 

Boundaries : The Social Organization of Culture Difference (Fredrik Barth 1969) เปน
แนวคิดหลักในการมองความเปนชาติพันธุ กลาวคือ บารท มองวา ความเปนชาติพันธุเปนสํานึกที่
ถูกสรางขึ้นมาอยางตอเนื่อง โดยกลุมชาติพันธุนั้นเปนผูเลือกอัตลักษณตาง ๆ เชน ภาษา ศาสนา 
เครื่องแตงกาย นิสัยการบริโภค และอื่น ๆ มาบรรจุไว เพื่อแยกแยะใหเห็นความแตกตางระหวาง
กลุมตนกับกลุมชาติพันธุอ่ืน หรือที่บารทเรียกวา “พรมแดนทางชาติพันธุ” (ethnic boundary)  

นอกจากนี้ บารทยังเสนอวา พรมแดนทางชาติพันธุที่แตละกลุมชาติพันธุสรางขึ้นไม
จําเปนตองมีความแนนอนตายตัว หากสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป สมาชิกของกลุมชาติพันธุนั้น ๆ จะเปนผูกําหนดพรมแดนทางชาติพันธุรวมกัน 
และจะใชพรมแดนที่กําหนดขึ้นในการจําแนกตนเองออกจากกลุมชาติพันธุอ่ืน 
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ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบวา ชาวมอญพลัดถิ่นกลุมที่ศึกษานี้อพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน
ในสังขละบุรีเปนระยะเวลาประมาณ 50 ปแลว แตพวกเขายังตองเผชิญกับความกดดันจากการถูก
มองวาเปนชนพลัดถิ่นที่ไรสัญชาติและไรดินแดน ในขณะที่พวกชาวมอญพลัดถิ่นกลับมองตนเอง
วา พวกเขาอาศัยอยูในผืนแผนดินไทย ลูกและหลานก็เกิดเติบโตและศึกษาเลาเรียนในเมืองไทย 
พวกเขาก็นาจะมีสิทธิเทาเทียมในสถานะพลเมืองของประเทศไทยคนหนึ่ง ถึงแมวาพวกเขาจะยังมี
จิตสํานึกของความเปนชนชาติมอญอยูก็ตาม  

ชาวมอญพลัดถิ่นแหงนี้จึงมักบอกใครตอใครอยูเสมอวาพวกเขาคือ “ชาวไทยรามัญ หรือ
คนไทยเชื้อสายมอญ” เหลานี้เปนการแสดงถึงพรมแดนของชนชาติมอญสามารถเปลี่ยนแปลงไป
ไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไป ซึ่งชาวมอญพลัดถิ่นเหลานี้ภายใตการนําของหลวงพออุตตมะได
พยายามสรางอัตลักษณของพวกเขาชาวมอญขึ้นมาใหม โดยการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม
มอญและไทย 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผลงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับเร่ืองผูนํา ไดแก ผูนําและการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
อีสาน กรณีศึกษาบานสวนปอ จังหวัดรอยเอ็ด ของ กิ่งแกว เกษโกวิท (2533) งานวิจัยชิ้นนี้
มีขอสรุปวาในอดีตกอนที่การพัฒนาของรัฐจะเขาไปในหมูบาน ชาวบานมีพลังในการพึ่งพาตนเอง 
โดยการนําของผูนําที่มีศักยภาพคือพระครูพิศิษฎนันทการ ผูเปนศูนยกลางในการแกไขปญหาของ
ชุมชนรวมกับชาวบาน จากความที่หลวงพอเปนบุคคลในพื้นที่ ประกอบกับความเปนพระ ความ
เปนนักเทศนอันเปนสัญลักษณของความดีงาม และประสบการณจากการสัญจรไปในที่ตาง ๆ ทํา
ใหหลวงพอมีฐานะเปนผูนําทางความคิด ผูนําศาสนาและพระนักพัฒนา แตในระยะหลังเมื่อรัฐเขา
ไปมีสวนรวมในการพัฒนา กลายเปนวารัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐเปนผูทําลายศักยภาพผูนําที่มีอยู
แตเดิม ชาวบานก็สูญเสียพลังการพึ่งพาตนเองไป  

สวนการศึกษาของ โสฬส ศิริไสย (2532) ในเรื่องบทบาทของผูนําศาสนากับการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผามูเซอแดง ศึกษากรณีจะนุพญา หมูบาน     
ปูนหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการศึกษาประวัติศาสตรเชิงสังคมของมูเซอในอดีตจนถึงปจจุบัน 
พบวาเผามูเซอซึ่งมีผูนําศาสนาเปนผูนําที่มีบทบาทสูงสุดแทนที่จะเปนผูนําทางการเมืองการ
ปกครอง และในประวัติศาสตรการตอสูเพื่อรักษาเอกราชจากการรุนรานโดยจีนและพมาที่ผานมา
มักจะประสบความลมเหลว เพราะผูนําศาสนาจะใชวิธีการแบบจิตนิยมดวยการเชื่อในอํานาจของ
พระเจา และฝากความสําเร็จไวกับเครื่องลางของขลังมากกวาจะใชวิธีการรบที่ถูกตอง เมื่อการ
ตอสูลมเหลว มูเซอก็จะแสวงหาผูนําคนใหมตอไป  
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และยังศึกษาใหเห็นถึงบทบาทของสถาบันศาสนาผานทางกระแสความคิดและคําสอน
ของจะนุพญา ผูนําศาสนาชาวเขาเผามูเซอแดงที่มีบทบาทโดดเดนที่สุดในหมูผูนําศาสนามูเซอ
ปจจุบัน ซึ่งมีความแตกตางจากผูนําคนอื่น คือ คําสอนเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ เปน
ส่ิงที่จะนุพญาคิดคนบัญญัติข้ึนมาเองโดยการผสมผสานขนบธรรมเนียมอันเกาแกของมูเซอ กับ
วัฒนธรรมจากภายนอกที่ไหลบาเขาสูชุมชนพรอมกับกระแสความเชื่อทางศาสนา โดยเฉพาะ
ศาสนาคริสต  

คําสอนและขอบัญญัติทางศาสนาเหลานี้ไดรับความเชื่อถือและปฏิบัติตามอยาง
กวางขวางในหมูชาวเขาเผามูเซอแดงที่กระจัดกระจายอยูบนภูเขาสูงทางภาคเหนือของไทย โดย
เปนวิธีการที่ปราศจากการใชกําลังเพื่อใหเกิดการบรรลุเปาหมายเหมือน ๆ กับผูนํามูเซอกลุมอ่ืนที่
ผานมา ซึ่งไดบทสรุปของการสูรบกับจีนและพมาอยางเดียวกัน แตก็เปนความพายแพที่พยายาม
รักษา  เอกลักษณของเผาพันธุเอาไว นี่เปนอีกตัวอยางหนึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถของผูนาํที่
สามารถนําการปรับตัวชุมชนชาวมูเซอแดงใหเขากับยุคสมัยทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงได 

ในเร่ืองเกี่ยวกับปจจัยการเปนผูนํา เชน การศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนในการ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ของ ปวัตร นวะมะรัตน (2538) เปน
การศึกษาบทบาทผูนําชุมชนที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการ
ปองกันประเทศ พบวาพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชาในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษานั้น 
ไดรับผลกระทบจากปญหาการสูรบในประเทศกัมพูชา อีกทั้งปญหากลุมโจรเขมรที่เขามา
ปลนสะดมภราษฎรไทยใหไดรับความเดือดรอน ผลการวิจัยจึงออกมาวา ผูนําชุมชนควรเปนผูมี
บุคลิกภาพโดดเดนและมีบารมีมากพอที่จะปกครองชุมชนของตนเองใหอยูรอดและปลอดภัย และ
ควรมีปจจัยดังตอไปนี้ ไดแก เปนผูนําที่ได รับการคัดเลือกและไววางใจจากชาวบาน  ใน
ขณะเดียวกันก็ควรจะประกอบอาชีพเปนพอคาหรือนายทุน นอกจากนี้ถามีความสัมพันธทางเครือ
ญาติกับคนในชุมชน ผูนํานั้นจะไดรับความยอมรับมากขึ้น  

งานวิจัยเรื่องศักยภาพและเครือขายผูนําทองถิ่น ของ ปรีชา อุยตระกูล และ
คณะ (2533) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาปจจัยที่ทําใหผูนํามีบทบาทการเปนผูนํา เพื่อประเมิน  
ศักยภาพความสามารถของผูนํา และเพื่อประเมินศักยภาพเครือขายผูนําในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาพระสงฆ 2 รูป ผูนําที่เปนครู 2 คน ผูนําที่เปน
ชาวบาน 2 คน และผูนําที่เปนเจาหนาที่ของรัฐอีก 2 คน คือ เกษตรกรตําบลและพัฒนากร  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่ทําใหผูนําไดมีโอกาสแสดงความเปนผูนํา มีทั้งปจจัยภายใน
ชุมชน เชน วิกฤติการณในชุมชม และปญหาความขัดแยงในชุมชน สวนปจจัยภายนอกชุมชน 
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ไดแก นโยบายของรัฐบาล การสนับสนุนจากองคกรเอกชน และกระแสการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 
ภายนอกชุมชน รวมถึงปจจัยทางดานครอบครัวและบุคลิกภาพของผูนําเอง 

ซึ่งในผลงานการวิจัยนี้มีขอมูลนาสนใจในบทบาทของผูนําที่เปนพระสงฆ 2 รูป คือ พระ
ครูพิพิธประชานาถ หรือหลวงพอนาน พระสงฆผูที่ไดนําเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาชุมชน ผูใหหลักแนวความคิดวาตองพัฒนาคน (จิตใจ) กอนแลวจึงพัฒนา
เศรษฐกิจ (ดังที่ไดกลาวรายละเอียดไปแลว) และพระครูสุภาจารวัฒน พระสงฆผูนําเอาภูมิปญญา
ชาวบานมาเปนหลักในการพัฒนา บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง และไมเบียดเบียนชาวบาน 

นอกจากนี้ยังมีผูศึกษาเกี่ยวกับผูนําในแงมุมที่ใกลเคียงกับผูนําทางวัฒนธรรม คือ       
นุงเหลือง-นุงดํา ตํานานของผูนําชาวนาแหงลานนาไทย ของ ชิเกฮารุ ทานาเบ (2529)        
ทานาเบ ใชแนวคิดชายขอบ (Liminality) คือชายตอระหวางมนุษยกับธรรมชาติ มนุษยกับสัตว 
และเปนชายตอระหวางวัฒนธรรมที่ตางกัน ทําใหเกิดอํานาจเหนือมนุษย มาใชอธิบายอํานาจของ
ผูนําขบวนการชาวนาไทยเขากับกรณีของพระปน กลาวคือการแสดงและการทํากิจกรรมของพระ
พอปนเปนการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหวางการเปนผูนําที่มีความศักดิ์สิทธิ์อันไดมาจากการบําเพ็ญ
และการเปนผูนําทางการเมือง  

ในขณะเดียวกันพระพอปนจึงเปนทั้งพระและทั้งหัวหนาขบวนการชาวนา โดยพระพอนุง
เหลืองเวลาทําการวิปสสนา แตก็พรอมที่จะนุงดําทับเวลาออกไปนํากลุมชาวนาจัดการเรื่องเหมือง
ฝาย ทั้งสรางวัดดอยสัพพัญูเพื่อการบําเพ็ญ และทั้งสรางฝายเพื่อหาน้ําใหชาวนา หรือสราง
หมูบานใหมสวรรคที่คอนขางอิสระจากอํานาจรัฐ ใชระบบปกครองตนเองแบบสังคมนิยมศาสนา
พุทธ เปนบุคคลผูเปนตํานานที่ถูกกลาวถึงในแถบลานนาไทย 

การศึกษาเรื่อง เจาพอศรีนครเตา ของ อมาวสี เถียรถาวร งานศึกษาทาง       
มานุษยวิทยาเกี่ยวกับความเชื่อของชาวบานแถบอีสานที่ยึดถือกันมาแตดั้งเดิม เปนความเชื่อตาม
ตํานานที่เชื่อกันวา เจาพอศรีนครเตาเปนผีปูตาและบรรพบุรุษผูสรางบานแปลงเมือง และมี
บทบาทสําคัญตอชุมชน และวิถีชีวิตของผูคนเปนอยางมาก โดยปรากฏรองรอยสืบเนื่องมาจนถึง
ปจจุบันผานพิธีกรรมตาง ๆ แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ บทบาทในระดับปจเจกบุคคล และในระดับ
ชุมชน  

ในระดับปจเจกบุคคลพบวา ความเชื่อมีบทบาทเปนที่พึ่งทางใจในสถานการณวิกฤต 
สวนในระดับชุมชน แบงเปนบทบาทหนาที่โดยตรงคือมีบทบาทในการรองรับสถานภาพใหมของ
บุคคล รับรองความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมชุมชน และเปนสัญลักษณแสดงถึงความอุดมสมบูรณ 
และบทบาทหนาที่แฝงคือ เปนกลไกควบคุมทางสังคมและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูผูคน  
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แมวาในปจจุบันการแพรกระจายของวัฒนธรรมเมืองจะมีอิทธิพลตอระบบความคิดกลุม
คนรุนใหม บทบาทของเจาพอศรีนครเตาจะลดลงไป แตความเชื่อก็คงยังสืบเนื่องจากการปฏิบัติ
ของคนรุนเกาวัยกลางคนขึ้นไป ประกอบกับสํานึกของความผูกพันตอบรรพบุรุษผูสรางบานแปลง
เมืองที่ยังคงมีอยูในคนรุนใหม ความเชื่อในเจาพอจึงเปนเสมือนภาพสะทอนอดีตที่ตอเนื่องถึง
ปจจุบัน 

นอกจากนี้ในประเด็นเรื่องผูนําทางวัฒนธรรม (Culture Hero) ผูนําทางวัฒนธรรมคน
สําคัญที่นาจะอางถึงก็คือ ตํานานขุนเจือง วีรบุรุษสองริมฝงแมน้ําโขง ที่สามารถรวมเผาพันธุตาง ๆ 
และสรางความเปนหนึ่งเดียวทางสังคม วัฒนธรรมและการเมือง โดยไมมีพรมแดนทางเผาพันธุมา
จํากัด 

ในเรื่องบทบาทความเปนผูนําทางวัฒนธรรมนี้มีผูศึกษาถึงในหนังสือ แนวคิดและ      
ฮีตคอง ทาวฮุง ทาวเจือง (ดวงเดือน บุนยาวง และโอทอง คําอินซู 2540) การศึกษาพบวา ทาว 
ฮุง ทาวเจือง และผูนําในระบบความเชื่ออันเกาแกของชาวพื้นเมืองในแถบอุษาคเนย นอกจาก
จะตองเปนแมทัพนําพาในการสูรบแลว เจาผูปกครองนครในสมัยโบราณยังตองรับผิดชอบในเรื่อง
ความเปนอยู หรือเศรษฐกิจของชาวเมือง บทบาทนี้สะทอนออกมาอยางชัดเจนในตํานาน และ
นิทานทองถิ่นหลายฉบับ เจาผูปกครองนครตองทํางานเองเปนแบบอยางใหแกชาวเมือง เพื่อสราง
ความศรัทธาเชื่อถือในหมูประชาชน การเกณฑแรงงานและการเก็บภาษีประชาชนมากอสราง
เหมืองฝาย ปราสาทราชวัง และศาสนสถาน กลายเปนวิธีสงเสริมบารมีอยางหนึ่ง  

ดังเชนกรณีเดียวกับบทบาทของหลวงพออุตตมะที่มีตอชุมชนมอญพลัดถิ่น สังขละบุรี 
หลวงพออุตตมะ ซึ่งตองมีบทบาททั้งในทางการปกครอง ทางเศรษฐกิจ และความเปนอยูของชาว
มอญ นอกเหนือไปจากบทบาททางดานศาสนา แมกระทั่งในฐานะผูนําทัพเกณฑแรงงานชาวบาน 
มารวมกันพัฒนาชุมชนสังขละบุรี และบริเวณโดยรอบ เพราะจากอัตชีวประวัติของหลวงพอ
อุตตมะพบวา หลวงพอก็ออกมารวมมือรวมแรงทํางานรวมกับชาวบานดวย 

การศึกษางานวิจัยทั้งหมดที่กลาวมาขางตนนี้สามารถนํามาใชเปรียบเทียบไดกบัหมูบาน
มอญพลัดถิ่น สังขละบุรี โดยจะเห็นไดวาผูนําที่มีบทบาทตอชุมชน มักจะเปนผูนําที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ เปนผูนําที่เกิดจากความศรัทธา ความเชื่อมั่น และความไววางใจจากชาวบาน และเปนผู
มีพื้นฐานความสัมพันธในระบบเครือญาติ มิใชผูนําจากการแตงตั้งจากทางราชการ ซึง่สวนใหญจะ
เปนผูนําในสังคมที่มีลักษณะสังคมหมูบานขนาดเล็ก ผูนําที่มีประสิทธิภาพมักจะเปนพระสงฆที่
อาศัยอยูในชุมชนและรับรูถึงปญหามาโดยตลอด ดังนั้นบทบาทจึงไมจํากัดอยูในเฉพาะผูนําทาง
ศาสนาเพียงอยางเดียว แตจะมีบทบาทผูนําทางโลกประกอบอยูดวย ซึ่งคุณสมบัติทัง้หมดจะนาํมา
ศึกษาเปรียบเทียบในกรณีของหลวงพออุตตมะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 1 
ความเปนมาของหมูบานมอญ สังขละบุรี 

 
เมื่อเอยถึง “มอญ” คนทั่วไปมักจะนึกถึงกลุมชาวมอญปากลัดพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ มอญสามโคก จังหวัดปทุมธานี บานมอญที่ฝงธนบุรี  มอญตามลุมน้ําแมกลอง  
และมอญที่หมูบานมอญสังขละบุรี  โดยไมไดติดใจวาชาวมอญที่หมูบานมอญ สังขละบุรีนั้น
แตกตางไปจากชาวมอญกลุมอ่ืน ๆ ขางตนอยางไร 

ชาวมอญกลุมอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนที่พระประแดง สามโคก ฝงธนบุรี และบริเวณลุมน้ําแม
กลอง  เปนชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีบรรพบุรุษเปนชาวมอญซึ่งอพยพเขามาอยูในเมืองไทยตางยุค
ตางสมัยกัน  ในขณะที่ชาวมอญที่หมูบานมอญ สังขละบุรี เปนชาวมอญที่อพยพมาพึ่งพระบรม   
โพธิสมภารเมื่อประมาณหาสิบกวาปที่ผานมา  และยังคงเปนชาวมอญสัญชาติพมา  มิใชชาวไทย
เชื้อสายมอญเชนชาวมอญกลุมอ่ืน ๆ ที่กลาวมาขางตน 

ในบทนี้จะกลาวถึงสาเหตุการอพยพเขามาอยูในเมืองไทยของชาวมอญกลุมตาง  ๆ 
โดยเฉพาะการอพยพและกอต้ังชุมชนของชาวมอญพลัดถิ่นที่หมูบานแผนดินธรรมแผนดินทอง หมู
ที่ 2 บานวังกะ  ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ชนชาติมอญ 
 
มอญเปนชนชาติหนึ่งซึ่งอาศัยอยูเปนกลุมกระจัดกระจายอยูในประเทศพมาและประเทศ

ไทย ชนชาติมอญเรียกตัวเองวามอญ (Mon) พมาเรียกชนชาติมอญวาตะเลง (Talaing) ไทยเรียก
ชนชาติมอญวามอญหรือตะเลง  ในสมัยโบราณชาวตะวันตกเรียกชนชาติมอญวาเพกวน 
(Peguan) ซึ่งปจจุบันชื่อนี้เลิกใชไปแลว ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของชนชาติมอญซึ่งเปนที่รูจักกันดี คือ 
รามัญ (Raman) (สุจริตลักษณ ดีผดุง และคณะ 2542 : 1) 

มอญเปนชนชาติเกาแกที่มีอารยธรรมรุงเรืองมากชนชาติหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ตามพงศาวดารพมากลาววามอญเปนชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยูในพมามาเปนเวลา
หลายศตวรรษกอนพุทธกาล โดยตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณทางตอนลางของแมน้ําอิระวดี และเปน
อาณาจักรแรกที่รับเอาอารยธรรมอินเดียเขามา กอนจะถายทอดใหแกชนชาติอ่ืนในดินแดนแถบนี้ 
ไมวาจะเปนพมา ไทย หรือลาว อาณาจักรมอญเมื่อแรกเร่ิมนั้นมีเมืองสําคัญหลายเมือง อาทิ      
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สะเทิม ทวันเท ทะละ และหงสาวดี ซึ่งตางก็เปนอิสระตอกัน เชื่อกันวาเมืองสะเทิมเปนศูนยกลาง
อาณาจักรมอญที่เจริญรุงเรืองที่สุดกวาอาณาจักรใด ๆ ในบริเวณใกลเคียง ทั้งดานวัฒนธรรม 
ศาสนาและการคา (สุภรณ โอเจริญ 2527 : 14) 

อาณาจักรมอญรุงเรืองมาเปนเวลาพันกวาปดวยความรมเย็น ชนชาติมอญมีความ
เกงกลาสามารถในวิทยาการดานตาง ๆ มากมายซึ่งเราสามารถศึกษาหลักฐานไดจากศิลปกรรม 
สถาปตยกรรม และบันทึกจากคัมภีรใบลานภาษามอญโบราณซึ่งจารึกเรื่องราวของวิทยาการ
หลายหลากที่บงชี้ถึงภูมิปญญาอันปราดเปรื่องของชาวมอญแตโบราณ 

แตขอเสียของชนชาติมอญคือไมเกงในการรบ และมิไดมีการเตรียมตัวเพื่อการสงคราม
เลย ดังนั้นเราจะพบหลักฐานทางประวัติศาสตรไดวาอาณาจักรมอญมักถูกพมารุกราน พมาเปน
ชนเผาชาตินักรบเชื้อสายทิเบต ซึ่งอพยพลงมาจากทางเหนือ ตั้งอาณาจักรเปนปกแผนไดที่เมือง
พุกามก็เร่ิมรุกรานอาณาจักรมอญ จนกระทั่งมอญตองเสียเอกราชใหแกพมาครั้งแรกในป พ.ศ. 
1600 ประวัติศาสตรมอญนับแตนั้นเปนตนมาเปนเรื่องของการทําสงครามกับพมาเพื่อความอิสระ
บาง เพื่อรักษาอาณาจักรของตนบางเรื่อยมาตลอดระยะเวลา 700 ป จนกระทั่งถูกรวมเขาเปนสวน
หนึ่งของพมาใน พ.ศ. 2300  

การที่พมาพยายามแผอํานาจเขาครอบครองมอญและรวมไวเปนสวนหนึ่งของอาณาจักร
ตน เนื่องมาจากอาณาจักรมอญมีความสําคัญตอพมาอยางมาก ทั้งในดานเศรษฐกิจและดาน
การเมือง เพราะตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุมที่อุดมสมบูรณของลุมแมน้ําอิระวดี และมีการติดตอ
คาขายกับตางประเทศทางทะเล ในขณะที่พมาตั้งอยูในบริเวณที่เปนภูเขาและที่สูงไมอุดมสมบูรณ 
ทั้งยังถูกปดกั้นการติดตอทางทะเลอีกดวย มอญจึงเปรียบเสมือนอูขาวอูน้ําสําคัญที่พมาตองการ
ครอบครองไว นอกจากนี้มอญตั้งอยูระหวางไทยและพมา ถือเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญ ซึ่งพมาได
อาศัยเปนฐานทัพและเสนทางเดินทัพเขามารบกับไทย ขณะเดียวกันพมายังไดอาศัยมอญเปนทั้ง
แหลงเสบียงอาหาร และแหลงระดมพลเขารวมกองทัพไปทําสงครามอีกดวย 

ขอมูลในป พ.ศ. 2526 เมืองมอญหรือที่เรียกวา สาธารณรัฐรามัญ (The Republic Of 
Ramanya) แบงแผนดินมอญเปนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ  
มะละแหมง สะเทิม พะโค มะริด และทวาย รวมพื้นที่ทั้งหมด 36,698 ตารางไมล (ในขณะที่พมามี 
261,789 ตารางไมล) ทั้ง 5 จังหวัดแบงออกเปน 48 อําเภอ เมืองหงสาวดี หรือเมืองหลวงเกาก็
เปล่ียนชื่อเปนเมืองพะโค โดยทั้งหมดนี้ตกอยูภายใตการปกครองของพมา ซึ่งกําหนดใหเมืองมอญ
เปนเมืองปด     (ธนะมูล แจมกระจาง, บรรณาธิการ 2542 : 37)  
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ดังนั้นในปจจุบันจึงแบงมอญได 2 จําพวก คือ พวกหนึ่งอยูในแผนดินมอญราว 6 ลาน
กวาคน อีกสวนหนึ่งอยูในแผนดินไทย เฉพาะที่สังขละบุรีมีชาวมอญพลัดถิ่น (สัญชาติพมา) 
ประมาณ 5 พันคน (เปนจํานวนที่ทางอําเภอสังขละบุรีไดทําทะเบียนประวัติไวในป พ.ศ. 2545) 
ทั้งนี้ยังไมนับรวมชาวมอญที่กลืนกลายไดสัญชาติไทยไปแลวอีกจํานวนนับไมถวน  
 

มอญในเมืองไทย 
 
การอพยพของชาวมอญเขาสูประเทศไทย 

ผลของการเสื่อมสลายของอาณาจักรมอญทําใหคนมอญพากันอพยพเขามาเมืองไทย
หลายระลอกดวยกัน  การอพยพของชาวมอญเขาสูประเทศไทยมีบันทึกอยางเปนทางการอยาง
คร้ังแรก ใน พ.ศ. 2127 คือหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมือง
แครง ซึ่งอาจมีการอพยพมากอนหนานี้บางเปนครั้งคราว แตไมมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน  

สุภรณ โอเจริญ (2527) สรุปไววา คนมอญเขามาเมืองไทยครั้งสําคัญ ๆ ตั้งแตสมัย
อยุธยาจนถึงตนรัตนโกสินทร รวม 7 คร้ังดวยกัน ซึ่งเปนการอพยพในสมัยอยุธยา 5 คร้ัง คือ ใน
สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา (พ.ศ. 2112-2133) สมัยสมเด็จพระนเรศวร (พ.ศ. 2133-2148) 
สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง (พ.ศ. 2173-2198) สมัยสมเด็จพระนารายณ (พ.ศ. 2199-2231) 
และสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301) สมัยกรุงธนบุรีเขามาในสมัยสมเด็จพระ
เจากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2317) และสมัยรัตนโกสินทรเขามาในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
(พ.ศ. 2352-2367) 

 
สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา (พ.ศ. 2112-2133) การอพยพครั้งนี้เกิดขึ้น

หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรไดประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง ในป พ.ศ. 2127 และไดทรง
ชักชวนพระมหาเถรคันฉอง พระยาเกียรติ พระยารามใหเขามาอยูในกรุงศรีอยุธยาดวยกัน ซึ่งพระ
มหาเถรคันฉอง พระยาเกียรติ พระยารามก็ไดพาพรรคพวกชาวมอญเขามาดวยจํานวนมาก 
สมเด็จพระมหาธรรมราชาไดทรงตั้งพระมหาเถรคันฉองเปนพระสังฆราชา และไดโปรดเกลาฯ ให
พระยาเกียรติ พระยาราม มีตําแหนงยศชั้นพระยาพานทอง และใหเปนหัวหนาควบคุมวากลาว
ชาวมอญที่อพยพมาดวยกันทั้งหมดนั้น ทั้งนี้เพื่อเปนบําเหน็จรางวัลแกมอญที่เขามาสวามิภักดิ์ 

สมัยสมเด็จพระนเรศวร (พ.ศ. 2133-2148) การอพยพในครั้งนี้สําคัญมาก เพราะ
เกิดขึ้นถึง 2 ครั้งติดตอกัน คือในป พ.ศ. 2136 เมื่อชาวมอญไมสามารถทนตอความเดือดรอนที่
ไดรับจากพมาได ก็พากันหนีเขามาอยูในประเทศไทย และอีกครั้งหนึ่งในป พ.ศ. 2138 เม่ือสมเด็จ
พระนเรศวรยกทัพขึ้นไปตีหงสาวดีเพื่อแกแคน ทรงยกทัพไปถึงเมาะตะมะ แลวไปลอมเมืองหงสาว
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ดีอยู 3 เดือน ก็เสด็จยกทัพกลับเพราะไดขาววาพระเจาแปร พระเจาอังวะ และพระเจาตองอูจะยก
กองทัพมาชวยหงสาวดี ซึ่งจะทําใหขาศึกมีกําลังมากเกินกวาจะเอาชนะได เมื่อยกทัพกลับก็ได
กวาดตอนครอบครัวมอญตามหัวเมืองหงสาวดีมาดวยเปนจํานวนมาก 

สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง (พ.ศ. 2173-2198) พมาในรัชสมัยของพระเจา 
สุทโธธรรมราชา ซึ่งเปนชวงคาบเกี่ยวที่พระเจาสุทโธธรรมราชาทําพิธีราชาภิเษก ฝายมอญไดคิด
การกบฎ แตการปราบปรามก็รวดเร็วเกินกวามอญจะตั้งรับไวได แตถึงกระนั้นมอญที่กบฎก็ยังไม
ยอมรับความพายแพ ไดถอยกลับไปตั้งทัพที่เมาะลําเลิงอีกครั้งกอนที่จะหนีเอาตัวรอดเขามาทาง
ฝงไทย พมาไดสงฑูตเขามาขอแตไทยปฏิเสธไมยอมใหคืน แตครั้งนั้นไมมีปญหาบานปลายขนาด
ตองทําศึกกัน 

สมัยสมเด็จพระนารายณ (พ.ศ. 2199-2231) การอพยพครั้งนี้ก็เนื่องมาจากความ
ไมพอใจของมอญที่ตองถูกเกณฑใหขึ้นไปชวยรักษาเมืองอังวะของพมาในการสงครามกับกองทัพ
จีนในป พ.ศ. 2203 มอญจึงพากันหนี  พวกที่หนีทัพถูกพมาจับกุมไดและลงโทษ  ทําใหมอญ
พรอมใจกันเปนกบฎปลนเมืองเมาะตะมะ แตก็รักษาเมืองอยูไมได เนื่องจากกองทัพจากหงสาวดี
จะยกลงมาปราบ จึงพาครอบครัวหนีมาทางดานเจดียสามองคเขาสูประเทศไทย 

สมเด็จพระนารายณโปรดใหขุนนางมอญเกาออกไปรับครอบครัวมอญที่อพยพมาใหม 
และตั้งหัวหนามอญทั้ง 11 คนใหมียศศักดิ์และใหควบคุมดูแลพรรคพวก โดยใหไปตั้งบานเรือนที่
บานสามโคก ปลายเขตกรุงศรีอยุธยาตอกับเมืองนนทบุรี และที่ริมวัดตองปุและแถวคลองคูจามใน
เขตพระนคร 

สมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301) การอพยพของมอญในสมัย
สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศนี้มีดวยกันหลายครั้ง มากบางนอยบาง ครั้งที่สําคัญ ๆ คือในป พ.ศ. 
2298-2299 และ พ.ศ.2301 ทั้งนี้เพราะความออนแอของกษัตริยในตอนปลายราชวงศตองอู  เมื่อ
ส้ินราชวงศตองอูพมามีนโยบายปกครองมอญอยางกดขี่และปราบปรามมอญ ทําใหมีการสูรบ
ระหวางพมาและมอญทั้งหลาย ทั้งเมืองเล็กเมืองนอยใกลเคียงก็พากันทําสงครามกับพมาดวย 
เพราะความไมพอใจพมาที่มีส่ังสมมาแตเดิม  

การรบระหวางพมากับมอญ บางครั้งมอญก็ไดเปรียบ  บางครั้งเมื่อพมาปราบปรามลง
ไดมอญก็จะพากันอพยพหนีเขามาในประเทศไทย เปนเชนนี้อยูหลายครั้งหลายครา ซึ่งสมเด็จ
พระเจ็าอยูหัวบรมโกศก็ทรงโปรดใหรับพวกมอญอพยพไว และใหตั้งบานเรือนอยูที่ชานพระนคร 

สมัยกรุงธนบุรีเขามาในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2317) การอพยพ
ของมอญในครั้งนี้เนื่องมาจากการที่พระเจามังระคิดการจะมาตีกรุงธนบุรี จึงไดเกณฑพวกมอญ
ตามหัวเมืองเตรียมการตั้งยุงฉางและทําทาง พวกมอญไมพอใจพากันหนี พมาจับกุมตัวคนใน
ครอบครัวมาเปนตัวประกัน และจับครอบครัวมอญที่ยอมถูกเกณฑมาทํางานเขาดวย พวกมอญที่
ถูกเกณฑรูเขาก็พากันโกรธแคนพรอมใจกันฆาพมาและยกทัพกลับ มอญที่ถูกเกณฑครั้งนี้มีพระ
ยามอญเปนหัวหนา 4 คน คือ พระยาเจง เจาเมืองอัตรัน หัวหนาใหญ พระยาอู ตละเสี้ยง และ
ตละเกล็บ 
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เม่ือพระยาเจงนํากองทัพกลับระหวางทางไดกําลังสมทบจากมอญหัวเมืองจึงยกเขาตี
เมาะตะมะ สะโตง และหงสาวดี และเลยไปยังรางกุง พวกมอญสูไมไดที่รางกุงก็แตกหนีลงมาและ
พากันมาพึ่งไทย สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดโปรดใหเจาพระยาจักรีแมทัพใหญกุมทัพไปตี
เชียงใหมไวใหไดกอนที่พมาจะยกทัพตามทัพมอญลงมา ทัพมอญที่หนีถอยมาครั้งนี้แยกกันอพยพ
เขาไทยเปนหลายพวก 

พวกที่อพยพเขามาทางดานเมืองตากในป พ.ศ. 2317 มีสมิงสุหรายกลั่นเปนหัวหนา 
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีโปรดใหพระยากําแพงวิชิตคุมกองทัพไปรอรับอยูที่บานระแหง เมืองตาก  
อีกพวกหนึ่งอพยพเขามาทางบานนาเกาะดอกเหล็ก แขวงเมืองตาก มีสุวรรณเทวะกับทามุมวย
เปนผูควบคุมครัวมอญทางดานนี้ 

พวกสุดทายเขามาทางดานเจดียสามองค มีจํานวนผูอพยพมากกวาทางอื่น ๆ มีพระ
ยาเจง พระยา กลางเมือง ตละเสี้ยง ตละเกล็บ ผูเปนหัวหนาในการกบฏตอพมาเปนผูคุมมา 
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดโปรดเกลาฯ ใหพระยายมราช (แขก) คุมกองทัพไปตั้งรับที่ตําบลทาดิน
แดง แขวงเมืองทาขนุนในลําน้ําไทรโยค 

ครัวมอญที่อพยพมาครั้งนี้ไดโปรดเกลาฯ ใหไปตั้งบานเรือนที่ปากเกร็ด แขวงเมือง
นนทบุรี และสามโคก แขวงเมืองปทุมธานี และไดโปรดเกลาฯ ใหพระยาบําเรอศักดิ์ซึ่งเปนเชื้อสาย
มอญเปนที่พระยารามัญวงศมียศเสมอจตุสดมภหรือที่เรียกวาจักรีมอญ เปนหัวหนาควบคุมดูแล
กองมอญ และไดตั้งใหพระยามอญและหัวหนามียศศักดิ์เปนขาราชการทุกคน 

สมัยรัตนโกสินทรเขามาในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (พ.ศ. 2352-
2367) การอพยพในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนี้อพยพเขามาครั้งใหญในสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย การที่มอญอพยพเขามาในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากการทนการกดขี่ขมเหงของพมาไมได 
เพราะพระเจาปดุงไดเกณฑแรงงานคนทั้งในพมา รามัญ ตลอดจนเมืองประเทศราชตาง ๆ ใหไป
สรางพระมหาธาตุที่เมืองเมกุน ทําใหผูคนไมมีเวลาทํามาหากิน ทั้งพมาที่ไดรับแตงตั้งไปปกครอง
เมาะตะมะก็ขมเหงและเบียดเบียนชาวมอญ แตชาวมอญก็ไมมีกําลังพอจะสูได ในป พ.ศ. 2358 
ชาวเมืองโดยมีสมิงสอดเบาเปนหัวหนาจึงพรอมใจกันเปนกบฎที่เมืองเมาะตะมะจับพมาฆาเสีย 
แลวพากันอพยพเขามายังประเทศไทย 

ชาวมอญที่อพยพเขามาครั้งนี้มาดวยกันหลายทาง ทั้งทางดานเมืองตาก ทางเมือง
อุทัยธานี และทางดานเจดียสามองค แขวงเมืองกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัยโปรดเกลาฯ ใหกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นไปรับครัวมอญที่เมืองนนทบุรี และโปรด
เกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟามงกุฎออกไปรับครัวมอญที่เมืองกาญจนบุรี โดยมีเจาฟา
กรมหลวงพิทักษมนตรีเปนผูใหญกํากับไปดวย สวนทางเมืองตากไดโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยา
อภัยภูธรที่สมุหนายกขึ้นไปคอยรับครัวมอญ และไดโปรดเกลาฯ ใหไปตั้งบานเรือนที่ในแขวงเมือง
ปทุมธานี เมืองนนทบุรี และเมืองนครเขื่อนขันธ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งสมิงสอดเบาเปน
พระยารัตนจักร บรรดาหัวหนานายรามัญอื่น ๆ ที่มียศอยูเดิมก็โปรดเกลาฯใหเปนพระยาทั้งส้ิน   
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นอกจากนี้ยังมีการอพยพครั้งยอย ๆ อีกครั้งหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร คือ ใน
ตอนตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2367 ซึ่งไดโปรดเกลาฯ ให
เจาพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) คุมกองทัพรามัญไปรับครอบครัวมอญมาจากเมืองมอญ ทั้งนี้
เพราะชาวมอญที่อยูในกรุงเทพฯ ไดเรียนเสนอเสนาบดีขึ้นมาวา พมามีศึกอยูกับอังกฤษจะทําให
ญาติพี่นองที่อยูยังเมืองมอญตองลําบาก ครัวมอญที่โปรดเกลาฯ ใหไปรับมาครั้งนี้ไดใหไปอยูที่
เมืองนครเขื่อนขันธ (พระประแดงในปจจุบัน) (สุภรณ โอเจริญ 2527 : 14-22, สุจริตลักษณ ดีผดุง 
และคณะ 2542 : 4-8) 

 
สาเหตุการอพยพ 

โดยการอพยพของคนมอญเขาสูประเทศไทยนั้นเขามาในหลายลักษณะตาง ๆ กัน 
กลาวคือ การเขามาในฐานะเปนเชลยสงคราม เชน ในป พ.ศ. 2138 สมเด็จพระนเรศวรเสด็จยก
กองทัพไปตีหงสาวดีแตไมเปนผลสําเร็จ เมื่อเสด็จยกทัพกลับพระองคก็ไดกวาดตอนครอบครัว
มอญในมณฑลหงสาวดีเขามาเปนเชลย การเขามาโดยการหลบหนีออกจากกองทัพพมา ซึ่งมัก
เกณฑใหไปทําสงคราม เชน สมัยสมเด็จพระนารายณ ประมาณป พ.ศ. 2205 คราวพมาเกณฑ
มอญไปรบศึกฮอ การเขามาในฐานะผูล้ีภัยทางการเมือง ซึ่งเปนการเขามาดวยความสมัครใจ เมื่อ
เปรียบเทียบกับสองกลุมแรก พบวากลุมมอญอพยพในฐานะผูล้ีภัยมีจํานวนมาก และนอกจากการ
อพยพครั้งสําคัญดังกลาวแลว สันนิษฐานวา ในระหวางการอพยพเหลานั้น คงจะมีการอพยพครั้ง
ยอย ๆ กระเส็นกระสายเขามาอยูเร่ือย ๆ โดยไมมีการบันทึก 

สาเหตุที่กอใหเกิดการอพยพ เนื่องจากการที่มอญไดรับความบีบค้ันขมเหงทางดาน
การเมือง การปกครอง สภาพความเปนอยูของชาวมอญที่ตองตอสูดิ้นรนเพื่ออิสรภาพและความ
อยูรอดของตน ตลอดจนความเดือดรอนที่ไดรับจากการปกครองอยางกดขี่ของพมา เนื่องจากพมา
มีนโยบายในการปกครองมอญอยางกดขี่ ทั้งยังมีการเก็บภาษีและเกณฑแรงงานเกือบตลอดเวลา 
และในบางสมัยพมายังมีนโยบายปราบปรามมอญอีกดวย รวมไปถึงความรูสึกไมปลอดภัยที่จะอยู
ในหัวเมืองมอญ ซึ่งเมืองมอญนั้นอยูระหวางพรมแดนที่เปนจุดยุทธศาสตรระหวางไทยกับพมาซึ่ง
เปนศัตรูกัน คร้ังใดที่เกิดสงครามระหวางไทยกับพมา เมืองมอญซึ่งเปนทางผานสําคัญของการ
เดินทัพก็จะตองเดือดรอนไปดวยทุกครั้ง และไมวาพมาจะทําสงครามกับใครอื่น มอญก็จะตองถูก
เกณฑแรงงานไปดวยทุกครั้ง ทําใหชาวมอญซึ่งรักความสงบตองพากันอพยพหลบหนีเขามาตั้ง
หลักแหลงยังประเทศไทยเปนระยะ ๆ 

มอญมีความสัมพันธที่ดีกับไทยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพมา ซึ่งเห็นไดจากการที่ไทยจะ
ไมเขาไปปกครองหัวเมืองมอญโดยตรง เมื่อไทยมีอํานาจเหนือหัวเมืองมอญก็จะแตงตั้งเจาเมือง
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มอญนั้น ๆ เปนผูดูแลวากลาวกันเอง และพระมหากษัตริยไทยก็เต็มพระทัยที่จะตอนรับทุกโอกาส 
เห็นไดจากการที่ไดโปรดเกลาฯ ใหมีผูไปคอยรับครัวมอญเกือบทุกครั้งที่มีการอพยพเขามา มอญ
เองก็มีความคุนเคยในเสนทางเขาสูประเทศไทย เพราะเคยถูกพมาเกณฑเขามารบกับไทยบอย ๆ 
และเห็นวาประเทศไทยเปนดินแดนแหงเสรีภาพ ยิ่งไปกวานั้นสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และ
สังคมของไทยยังคลายคลึงกับมอญ คือมีลักษณะภูมิประเทศและอากาศแบบเดียวกัน ประชากรมี
อาชีพทางเกษตรกรรม มีความเปนอยูและอาหารการกินคลายกัน และที่สําคัญคือ นับถือศาสนา
เดียวกันคือ ศาสนาพุทธ ทําใหมอญเลือกที่จะอพยพเขาสูประเทศไทย เมื่อตองการหาที่ตั้งหลัก
แหลงใหม เพราะเมื่อเขามาแลวสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมใหมไดงาย 
 
ถิ่นที่อยูในประเทศไทย 

จะเห็นไดวาเสนทางที่ชาวมอญใชในการอพยพเขามาประเทศไทยนั้นมีเสนทางหลัก ๆ 
ดังนี้ คือ ทางเหนือ อพยพเขามายังเมืองตากหรือทางดานแมละเมา ทางใต อพยพเขามายังเมือง
กาญจนบุรีทางดานเจดียสามองค และเขามาทางเมืองอุทัยธานี ซึ่งอยูระหวางสองทางแรก สอง
เสนทางแรกเปนเสนทางเดียวกับที่พมาใชในการยกกองทัพเขามารุกรานไทย ซึ่งมอญคงจะคุนเคย
กับเสนทางดังกลาวเปนอยางดี  

ชาวมอญที่อพยพเขามาครั้งกรุงศรีอยุธยานั้น สวนใหญจะไดรับพระราชทานที่ดินใหทํา
มาหากินอยูในกรุงศรีอยุธยาแถบชานพระนคร หรือบริเวณใกลเคียงที่ไมหางไกลจากกรุงศรีอยุธยา
นัก เชน แถบปลายเขตแดนตอกับจังหวัดนนทบุรี  

สมัยกรุงธนบุรีทรงโปรดเกลา ฯ ใหมอญที่อพยพเขามาในครั้งนั้นไปอยูที่ปากเกร็ด แขวง
เมืองนนทบุรี และที่สามโคก แขวงเมืองปทุมธานี ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัยทรงโปรดเกลา ฯ ใหสรางเมืองขึ้นที่ปากลัด โดยตัดเอาทองที่แขวงกรุงเทพมหานครกบัแขวง
เมืองสมุทรปราการรวมกันตั้งเปนเมืองใหม พระราชทานชื่อวา “เมืองนครเขื่อนขัณฑ” หรือพระ
ประแดงในปจจุบัน และโปรดเกลาฯ ตั้งพระยาราม (สมิงทอมา) บุตรพระยามหาโยธาขึ้นเปนพระ
ยานครเขื่อนขันธรามัญราชชาติเสนาบดีศรีสงคราม ผูรักษาเมือง 

สวนมอญที่เขามาหลังสุดก็โปรดเกลาฯ ใหไปอยูที่เมืองนครเขื่อนขันธบาง ปทุมธานีบาง 
นนทบุรีบาง เพราะฉะนั้นบริเวณที่มีชาวมอญอยูเปนจํานวนมากก็คือ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
สามโคก จังหวัดปทุมธานี และปากลัดหรือนครเขื่อนขันธ ซึ่งปจจุบันรูจักกันในนามของอําเภอพระ
ประแดง 
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อีกบริเวณหนึ่งซึ่งเปนที่ตั้งถิ่นฐานสําคัญของชาวมอญคือ บริเวณสองฝงแมน้ําแมกลอง 
ตั้งแตอําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รวมทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี บริเวณดังกลาว
นี้มีทั้งชาวมอญที่อพยพมาจากพมา และที่โยกยายขยายตัวจากกรุงเทพฯ ลงมาตามลําน้ําแม
น้ําทาจีนและแมน้ําแมกลอง การเขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองนี้จึงมีมาตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร (สุภาภรณ จินดามณีโรจน, ใน ปราณี วงษเทศ และ
คณะ 2536 : 74-112) 

 
ความเปนอยูของมอญในเมืองไทย 

ชาวมอญที่อพยพเขามาอยูในประเทศไทยในสมัยนั้น ไมวาจะโดยการอพยพเขามาเอง
หรือถูกกวาดตอนเขามา ก็ไดรับสิทธิเสมอหนาเทียบเทากับพลเมืองไทย ไดรับพระราชทานที่ดินให
ตั้งบานเรือนและที่ทํากิน พระราชทานขาวของเครื่องใชที่จําเปน และประกอบอาชีพตามอัธยาศัย 
ไมวาจะเปนเกษตรกรรมหรือการคา ตลอดจนบางคนที่สมัครใจจะรับขาราชการก็สามารถกระทํา
ได  

นโยบายการปกครองของไทยที่มีตอชาวมอญอพยพไมวาจะเปนสมัยอยุธยา หรือสมัย   
รัตนโกสินทรก็ไมแตกตางกัน กลาวคือ รัฐบาลจะจัดชาวมอญใหอยูรวมกันในหมูพวกของตน เชน 
มอญที่สามโคก ปากเกร็ด เมืองนครเขื่อนขันธ เปนตน และตั้งผูนําชาวมอญที่ไดรับความนิยมนับ
ถือในหมูพวกของตนใหเปนหัวหนาปกครองกันเอง รัฐมิไดเขาไปปกครองโดยตรง แตจะติดตอกับ
ชาวมอญโดยผานหัวหนาเหลานั้น  

ผูที่ไดรับเลือกใหเปนหัวหนาในแตละชุมชนจะไดรับการแตงตั้งใหมีตําแหนงและยศศักดิ์
ลดหลั่นกันลงมา และใหไปข้ึนกับหัวหนาใหญที่จักรีมอญ ซึ่งเปนผูควบคุมกองมอญทั้งหมดใน
ประเทศไทย วิธีการตั้งผูนําคนกลุมนอยใหเปนหัวหนาปกครองพวกเดียวกันนี้เปนนโยบายเพื่อผูก
น้ําใจชาวพลัดถิ่นไดดูแลทุกขสุขกันเอง จะสามารถเขาใจกันไดงายกวา และดีกวาที่ไทยจะเขาไป
รวบอํานาจการปกครองไวเอง 

นอกจากนี้ยังอนุญาตใหชาวมอญไดประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามวินัยปฏิบัติของตน 
ซึ่งแตกตางไปจากไทยเล็กนอย ตลอดจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ความเชื่อของตน เชน การนับถือผี และการฉลองเทศกาลตาง ๆ เปนตนวา สงกรานต ออกพรรษา 
ประเพณีตาง ๆ ไดมีการปฏิบัติสืบทอดมาถึงปจจุบัน ซึ่งจะพบไดในหมูบานมอญบางแหง แต
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปบางเล็กนอย สวนเรื่องภาษานั้นก็ไมไดบังคับใหหันมาใช
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ภาษาไทยแตเพียงภาษาเดียว แตใหใชภาษาเดิมไดตามสมัครใจ ภาษามอญจึงยังคงมีใชกันอยูใน
ปจจุบัน ตามวัดมอญ และในหมูบานมอญ แมวาจะมีภาษาไทยเขาไปปะปนอยูดวยก็ตาม 

ยิ่งไปกวานั้น ชาวมอญที่เขามาอยูในประเทศไทย ยังไดรับอนุญาตใหมีการติดตอกับ
พรรคพวก ญาติพี่นองที่อยูในเมืองมอญ ดังจะเห็นไดวา มีชาวมอญในประเทศไทยขอลากลับไป
เยี่ยมญาติพี่นองที่เมืองเมาะลําเลิงบาง เมืองทวายบางอยูเนือง ๆ และพระสงฆรามัญก็ไดรับ
อนุญาตใหลาออกไปนมัสการพระเจดียที่รางกุงตามความศรัทธา พรอมทั้งเยี่ยมเยียนญาติพี่นอง
ในเมืองมอญเชนกัน (ใบบอกกระทรวงกลาโหม รัชกาลที่ 4 จ.ศ.121 เลขที่ 91 : 206, อางถึงใน     
สุภรณ โอเจริญ 2527 : 20) การอนุญาตใหมีการติดตอดังกลาว นอกจากจะมีผลทางดานจิตวิทยา
ในการปกครองชาวมอญอพยพแลว ยังเปนประโยชนแกประเทศไทยทั้งทางตรงและทางออม คือ
ทําใหสามารถทราบขาวความเคลื่อนไหวในประเทศพมาดวย  

ดังเชนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ชาวมอญมีบทบาทการเปนรฐักนัชน
บริเวณชายแดนไทยกับพมา โดยทรงรับอุปการะพวกมอญซึ่งอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร 
ในยามที่ไดรับความเดือดรอนจากพมา รัฐไทยไดจัดการใหพวกมอญเหลานี้รวมกันเปนหมูเหลา
ตามเมืองหนาดาน ตําบลตาง ๆ ในเมืองที่ทําศึกกับพมา เรียกรวมกันวา รามัญ 7 เมือง ข้ึนตรงตอ
เมืองกาญจนบุรี และไดโปรดเกลาฯ แตงตั้งคนมอญขึ้นมาเปนผูสําเร็จราชการเมืองทั้ง 7 นี้ ไดแก 
สังขละบุรี ลุมซุม ทาตะกั่ว ทาขนุน ทากระดาน ไทรโยค และทองผาภูมิ (พรพิมล ตรีโชติ, ใน   
ชาญวิทย เกษตรศิริ และคณะ 2541 : 72-73) หนึ่งในหนาที่สําคัญของคนมอญใน 7 หัวเมืองนี้คือ 
การลาดตะเวนรักษาดานอยูเปนประจําทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง เพื่อปองกันไมใหพมาเล็ดลอดเขา
มาสืบขาวความเคลื่อนไหวของฝายไทย ขณะเดียวกันก็ตองหมั่นสืบขาวราชการในประเทศพมา 
 
การอพยพครั้งใหญครั้งลาสุด 

ตั้งแตสมัยหลังรัตนโกสินทรตอนตนจนถึงปจจุบัน พบการอพยพครั้งใหญสุดของชาว
มอญ คือ การอพยพในป พ.ศ. 2491-2492   ซึ่งเกิดจากปญหาความรุนแรงจากการปราบปรามชน
กลุมนอยของรัฐบาลพมา 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไมนาน ประเทศอังกฤษมีความประสงคจะคืนอิสรภาพใหกับ
ประเทศพมา ซึ่งในยุคกอนประกาศอิสรภาพ ผูนําของพมา คือ ออง ซาน เปนผูซึ่งเชื่อในความ
เสมอภาคของกลุมชาติพันธุ   ออง ซาน เชื่อวาแมวาพมาจะประกอบไปดวยกลุมชาติพันธุกลุม
ตางๆ ก็ตาม แตรัฐพมาก็สามารถรวมเปนหนึ่งเดียวได  
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ออง ซาน จึงเสนอใหมีการทําสัญญาขอตกลงกันระหวางพมากับชนกลุมนอยทั้งหลาย
ในประเทศพมา อันไดแก ไทยใหญ ชิน คะฉิน กะเหรี่ยง และมอญ วาเมื่อไดรับอิสรภาพจาก
อังกฤษแลวชนกลุมนอยทั้งหมดจะอยูรวมกันในรูปของสหภาพ โดยผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาปกครอง
ประเทศ  และแตละรัฐมีสิทธิในการปกครองตนเอง  

แตเปนที่นาเสียดายวา ออง ซาน ไดถูกกลุมนายทหารพมากลุมหนึ่งบุกเขายิงจนเสียชวีติ
พรอมกับนักการเมืองชนกลุมนอยอีกหลายคน ในระหวางการประชุมรางรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2490 จึงทําใหปรัชญาการเมืองของเขาไมไดรับการสานตอจากนักการเมืองและ
ผูบริหารประเทศรุนตอมา  

คร้ันเมื่อพมาไดรับอิสรภาพจากการเปนอาณานิคมของอังกฤษ รัฐบาลพมาภายใตการ
นําของ อู นุ ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองพมาที่สําคัญรวมกับ ออง ซาน แต อู นุ ไม
เห็นชอบกับการที่กลุมชาติพันธุจะแยกไปมีรัฐอิสระเปนของตนเอง เขาเชื่อในการปกครองแบบรัฐ
เดี่ยว รัฐบาลพมาจึงผิดคําสัญญาที่มีตอชนกลุมนอย คือไมยอมปลอยใหชนกลุมนอยไดปกครอง
ตนเอง  

ดังนั้นในชวงการปกครองของ อู นุ ตั้งแตป พ.ศ. 2491 เปนตนมานั้น ประเทศพมาก็ตก
อยูในหวงของภาวะสงครามกลางเมือง รัฐบาลพมาตองทําการสูรบกับฝายกองกําลังของพรรค
คอมมิวนิสตพมา และกองกําลังของชนกลุมนอยที่ตองการแยกตัวออกจากการปกครองและการ
ครอบงําทางการเมืองของชาวพมา โดยเฉพาะของชาวกะเหรี่ยงและมอญที่ตองการมีรัฐเปนอิสระ
ของตน 

ดวยความวุนวายทางการเมืองของประเทศพมาสงผลให อู นุ เชิญ นายพล เน วิน ซึ่ง
ดํารงตําแหนงสําคัญในกองทัพขึ้นเปนผูบริหารประเทศในป พ.ศ. 2501 ภายใตการบริหารประเทศ
ของรัฐบาลทหาร เพื่อหวังจะปราบปรามกองกําลังชนกลุมนอยที่ทําการตอสูกับรัฐบาลพมา  

พ.ศ. 2503 สถานการณทางการเมืองภายในของพมายังไมดีข้ึน ซ้ํากลับเลวรายลง 
เนื่องจากรัฐบาลพมามีนโยบายรวมอํานาจในการปกครองของประเทศไวที่รัฐบาลกลาง ปฏิเสธ
ความเปนผูนําของเจาผูครองนครรัฐของกลุมชาติพันธุเดิม อีกทั้งยังปฏิเสธการแยกตัวเปนอิสระ
ของกลุมชาติพันธุโดยสิ้นเชิง  ฝายกองกําลังของชนกลุมนอยไมยิมยอมจึงกอตั้งและสรางกอง
กําลังใหกลาแข็งขึ้นกวาเดิม สงผลใหนายพล อู นุ ใชวิธีทางการทหารเขาแกไขปญหาความขัดแยง
ระหวาง     รัฐบาลกับกองกําลังกลุมชาติพันธุอยางตอเนื่องและรุนแรงมากขึ้น  
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กองกําลังของชาวมอญที่รวมกลุมข้ึนตอตานรัฐบาลในพื้นที่ทางภาคใตของพมา ก็ถูก  
รัฐบาลเนวินปราบปรามอยางรุนแรง โดยใชนโยบายกลืนชาติ เชน เลิกใชภาษามอญ และลบแผน
ที่ที่ตั้งรัฐมอญออกดวย  

ปญหาการเมืองภายในประเทศพมาที่เกิดขึ้นตั้งแตชวงป พ.ศ. 2491-2492 เปนตนมา 
นําความขมขื่นมาสูชาวมอญอยางมาก และสงผลตอสภาพความเปนอยูของชาวมอญในพมาให
ตองตอสูดิ้นรนเพื่อความอยูรอด ตลอดจนความเดือดรอนที่ไดรับจากการปกครองอยางกดขี่ของ 
รัฐบาลพมา รวมทั้งยังถูกบีบค้ันในเรื่องการเก็บภาษีและการเกณฑแรงงาน นํามาสูการอพยพเขา
ประเทศไทยครั้งใหญ รวมไปถึงอีกหลายระลอกที่ตามมา 

ชาวมอญพากันอพยพเขามาหาที่ทํามาหากินในประเทศไทย ซึ่งอยูทางทิศตะวันออก
ของรัฐมอญ โดยเขามาทางดานจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ชายแดนที่ทุรกันดาร 
ยากตอการคมนาคมติดตอกับตัวจําหวัด และมีชองทางเขาออกระหวางประเทศไทยกับพมาหลาย
แหง ซึ่งทําใหการเคลื่อนยายเขาออกเปนไปโดยงาย และการควบคุมดูแลตรวจตราสอดสองของ
เจาหนาที่ไมทั่วถึง อีกทั้งอัตรากําลังยังมีไมเพียงพอ จึงทําใหมีผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาอพยพเขามา
อยูประเทศไทย ซึ่งเปนการเขาเมืองโดยไมถูกตองตามกฎหมายเปนจํานวนมาก (สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี 2522, อางถึงใน ดวงกมล สุคนธทรัพย 2524 : 2) 

ชาวมอญพลัดถิ่นที่สังขละบุรีเปนชาวมอญที่อพยพหนีการปราบปรามจากรัฐบาลพมา
เขาสูประเทศไทยในชวงเวลานี้เอง ซึ่งลักษณะอพยพนั้นเปนทั้งในลักษณะอพยพเปนกลุม
ครอบครัวหรือกลุมเครือญาติ และการอพยพเปนหมูบาน  

ชาวมอญกลุมที่อพยพหลังป พ.ศ. 2491 เปนตนมานี้มีสถานภาพแตกตางไปจากกลุม
ชาวมอญที่อพยพเขามาในยุคกอน กลาวคือ เปนกลุมมอญพลัดถิ่นที่รัฐบาลไทยไมมีความยินดี
และเต็มใจที่จะรับ ทั้งยังพยายามผลักดันออกนอกราชอาณาจักรอีกดวย เนื่องจากทางการไทยถือ
วาชาวมอญเหลานี้เปนผูพลัดถิ่นที่เขามาประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย และการเขามาอยูใน
ประเทศไทยของชาวมอญอาจจะกระทบกระเทือนตอสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับประเทศ
พมา เพราะเทากับวาประเทศไทยใหการสนับสนุนชนกลุมนอย ซึ่งทางพมาถือวาเปนกบฏตอ
รัฐบาล แตนโยบายผลักดันซึ่งหมายถึงการจับกุมและเนรเทศออกไปนั้นเปนไปไมไดโดยงาย ทั้งนี้
เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีอาณาเขตติดตอกับพมาและมักมีการเคลื่อนยายเขาออกระหวางทั้ง
สองประเทศอยูเสมอมาตั้งแตอดีตดังที่กลาวมาแลว ประกอบกับผูพลัดถิ่นมีจํานวนมาก ดังนั้น
แมวาชาวมอญพลัดถิ่นที่อาศัยอยูในหมูบานมอญ โดยเฉพาะบริเวณอําเภอสังขละบุรี ซึ่งมีอายุ
ของหมูบานมากวา 50 ปแลว แตชาวมอญพลัดถิ่นกลุมนี้ยังคงมีปญหาเรื่องสัญชาติจนถึงปจจุบัน 
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อาณาเขตรัฐมอญในปจจุบัน ซึ่งรัฐบาลเนวินของพมาตั้งในป พ.ศ. 2516 

อาณาเขตรัฐมอญที่ทางพรรคมอญใหมตอสูเรียกรองเอกราชในทุกวันนี้ 
      อาณาเขตรัฐมอญอันรุงเรืองในอดีต สมัยที่มีกรุงหงสาวดีเปนราชธานีกอนที่จะถูก

พมา ยึดและทําลายในป พ.ศ. 2300     
 

แผนที่ 1 แผนดินมอญอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
ที่มา : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ, “มอญอพยพ เม่ือหงสจะคืนสูรัง,” สารคดี 8, 90 (สิงหาคม 2535) : 127. 
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การต้ังถิ่นฐานของชาวมอญในไทย 
 

ปจจุบันนี้ บริเวณที่คนมอญตั้งหลักแหลงอาศัยอยูเปนกลุมใหญ ๆ ไดแก  
- บริ เวณตามลุ มน้ํ า เจ าพระยา  เชน  ก รุง เทพมหานคร  นนทบุ รี  ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ 
- บริเวณตามลุมน้ําแมกลองและบริเวณระหวางแมน้ําแมกลองกับชายแดนไทย-พมา 

เชน ราชบุรี กาญจนบุรี 
- บริเวณระหวางลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําแมกลอง เชน สมุทรสาคร และนครปฐม 
- บริเวณภาคเหนือตามลุมน้ําแมปง เชน เชียงใหม ลําปาง และลําพูน 
นอกจากนี้ยังมีการกระจัดกระจายเปนกลุมเล็ก ๆ ในบริเวณจังหวัดลพบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี จังหวัดฉะเชิงเทราในภาคกลาง และจังหวัดนครราชสีมาในภาคอีสาน และบริเวณ
จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎรธานีในภาคใต (สุภาภรณ จินดามณีโรจน, ใน ปราณี 
วงษเทศ และคณะ 2536 : 74-112) 

ในชุมชนไทยมอญแตละแหงซึ่งสามารถสืบคนประวัติการตั้งถิ่นฐานไดพบวา บางแหงมี
หลักฐานการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตกอนสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน ชุมชนไทยมอญบริเวณวัดมวง อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี มีหลักฐานการตั้งชุนชน และกอสรางวัดวามีอายุยอนหลังไปถึง 350 ป 
ชุมชนไทยมอญแถบบานเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี นครสวรรค ซึ่งมีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คาดวาไมต่ํากวา 380 ป สวนชุมชนมอญที่นับวาใหมสุด คือ
หมูบานมอญพลัดถิ่นที่อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนกลุมที่อพยพมาเมื่อคร้ังมีปญหา
การเมืองกับพมาอยางรุนแรงในป พ.ศ. 2592 ประมาณ 50 กวาปที่แลวมา 

การตั้งถิ่นฐานของชาวมอญที่อพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารหลายระลอกนี้ สวน
ใหญเลือกแหลงที่ตั้งเชนเดียวกับชุมชนไทย คือพยายามยึดที่ตั้งของชุมชนติดกับแหลงน้ํา 
เนื่องจากตองอาศัยแหลงน้ําในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ชุมชนแถบริมแมน้ําแมกลอง
และแมน้ําเจาพระยา หรือตามคลองใหญที่มีน้ําใชตลอดทั้งป เชนในแถบแมน้ําแมกลองของอําเภอ
บานโปง และอําเภอโพธาราม มีชุมชนมอญเปนแนวยาวตลอดตั้งแตอําเภอบานโปงถึงอําเภอโพ
ธาราม แถบริมแมน้ําเจาพระยาจะมีชุมชนมอญในแถบอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อําเภอ
ปากเกร็ด โดยเฉพาะที่ตําบลเกาะเกร็ดมีชุมชนมอญที่มีวัดปรมัยยิกาวาสเปนศูนยกลาง อําเภอ
พระประแดงริมแมน้ําเจาพระยามีชุมชนมอญมากถึง 11 ชุมชน (อรศิริ ปาณินท 2543 : 15) ซึ่งเปน
การยากที่จะกลาววา จํานวนคนมอญทั้งหมดในประเทศไทยมีมากเทาใด เนื่องจากคนมอญใน
เมืองไทยที่อพยพมาในยุคสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตนนี้ไดมีการผสมกลมกลืนกลายเปน
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คนไทยและรูปรางหนาตาก็คลายคลึงกับคนไทย จนบางครั้งก็แยกไมออกวาเปนคนมอญหรือคน
ไทย  

สําหรับในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีชุมชนมอญกระจายอยูทั่วไปนั้น เราอาจแยกกลุมการ
ตั้งถิ่นฐานออกไดเปนสองกลุม คือ ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานนานมาแลว (เกินกวา 50 ป) จะกระจายอยู
ทั่วไปในแถบอําเภอทองผาภูมิ ศรีสวัสด์ิ และสังขละบุรี ลักษณะแหลงที่ตั้งสวนใหญตั้งอยูริมแมน้ํา 
หรือลําหวย เชน แมน้ําแควใหญ แควนอย แมน้ํารันตี หวยบีคลี่ หวยซองกาเลีย หวยแมมาลัย เปน
ตน และกลุมที่ตั้งถิ่นฐานในชวงป พ.ศ. 2491 หรือหลังจากนั้น ซึ่งเปนกลุมชนชาวมอญพลัดถิ่นซึ่ง
รัฐบาลไทยจํากัดเขตที่อยู จะตั้งถิ่นฐานอยูริมอางเก็บน้ําของเขื่อนเขาแหลมบริเวณแมน้ํา   รันตี 
แมน้ําบีคลี่ และแมน้ําซองกาเลีย มาบรรจบกันตรงบริเวณที่เรียกวา สามประสบ ไหลรวมกันเปน
แมน้ําแควนอย 

 
ประวัติศาสตรอําเภอสังขละบุร ี

 
ในสมัยประวัติศาสตร อําเภอสังขละบุรีมีฐานะเปนเมืองหนาดานขึ้นอยูกับเมือง

กาญจนบุรี เนื่องจากเปนเมืองที่ตั้งอยูติดตอกับเขตแดนของประเทศพมา ในสมัยโบราณพมาใช
เปนเสนทางเดินทัพผานเมืองสังขละบุรี โดยผานเขามาทางดานพระเจดียสามองค เพื่อเขามา
รุกรานประเทศไทยเกือบทุกครั้ง เพราะตั้งอยูในบริเวณชองเขาของเทือกเขาตะนาวศรี อันเปน
เสนทางที่ใชในการเดินทัพตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี และตอเนื่องมาจนถึงสมัยกรุง
ธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร โดยแยกตามยุคสมัยดังตอไปนี้ 
 
สมัยทวาราวดี 

มีการตั้งชุมชนในยุคทวาราวดีหรือกอนหนานั้น เนื่องจากขุดพบแหลงโบราณคดี ซาก
ส่ิงกอสรางสมัยทวาราวดีที่ริมหวยแกงคะยือ หมูที่ 6 บานวังปะโท ตําบลปรังเผล อําเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี  (ปจจุบันน้ําทวม เนื่องจากอยูในเขตโครงการอางเก็บน้ําเขื่อนเขาแหลม) 
 
สมัยอยุธยา 

เมื่อพมาเริ่มมีอํานาจมากขึ้นในบริเวณลุมน้ําอิระวดีและสาละวินจึงไดรุกรานชนกลุมอ่ืน 
ๆ ที่เคยอาศัยและมีอํานาจอยูกอน คือ ชาติมอญ และกะเหรี่ยง ทําใหกลุมชนชาติเหลานี้ตอง
อพยพเคลื่อนยายเขามาสูดินแดนไทยทางดานพระเจดียสามองค โดยตั้งชุมชนอยูที่บริเวณ
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ชายแดนของไทย ซึ่งฝายไทยก็ยินดีรับคนเหลานี้อาศัยอยู ทั้งยังตั้งชุมชนข้ึนเปนเมืองเรียกวา เมือง
หนาดาน ทําหนาที่ชวยเหลือไทยเพื่อปองกันการรุกรานของพมา หรือเปนกันชนใหกับประเทศไทย  

ตามพระราชพงศาวดารกรุงเกา กลาวไววา ในเขตกาญจนบุรีมีเมืองหนาดานอยู 8 เมือง 
คือ เมืองสิงห เมืองลุมสุม เมืองทาตะกั่ว เมืองไทรโยค เมืองทองผาภูมิ เมืองทาขนุน (สังขละบุรี) 
เมืองทากระดาน และเมืองศรีสวัสด์ิ 

สําหรับเมืองสังขละบุรีนั้น ปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารกรุงเกาอยูหลายครั้ง 
เนื่องจากเปนเมืองหนาดานเมืองแรกที่พมาจะเขาสูดินแดนไทย เชน ในแผนดินสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช คราวพระเจาหงสาวดีใหพระเจาแปรคุมทัพมาดูลาดเลาไทยวา “อยูในแผนดินสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชหรือไม ถายังอยูก็ใหนําทัพกลับ” แตพระเจาแปรคิดจะเอาความดีความชอบ จึงยก
ทัพลวงล้ําเขามาในเขตแดนไทย และตั้งทัพอยูที่เมืองสังขละบุรี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
สมเด็จพระเอกาทศรถจึงไดนํากองทัพไทยจากกรุงศรีอยุธยามาทําการรบพุงกับพมาที่เมืองนี้ จน
พมาแตกพายกลับไป∗ (พระอาจารยสาคาร ธม มาวุโธ 2538 : 155-157) 

 
สมัยกรุงธนบุรี 

มีหลักฐานทางประวัติศาสตรวาในสมัยกรุงธนบุรี พมายกกองทัพเรือผานเมืองสังขละบุรี
ไปตามลําน้ําแควนอยเพื่อไปตีกรุงธนบุรี สวนกองทัพไทยก็ยกไปตั้งสกัดกั้นทัพพมาที่เมืองสังขละ
บุรีอยูเสมอ ๆ เชนเดียวกัน แตเมืองสังขละบุรีนี้สวนมากจะไมมีคนรูจัก คงไดยินและรูจักแตชื่อ 
“ดานพระเจดียสามองค” เทานั้น เพราะในประวัติศาสตรกลาวถึงแตดานพระเจดียสามองคนี้เปน
สวนใหญ 

 
สมัยรัตนโกสินทร 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนี้ไดจัดระเบียบการปกครองใหม มีเมืองหนาดานเพิ่มข้ึนอีก
หลายเมือง  เชน เมืองสังขละบุรี เมืองทองผาภูมิ เมืองไทรโยค การตั้งเมืองเหลานี้ ก็เพื่อประโยชน
ทางยุทธศาสตร และไดตั้งพวกมอญ พวกกะเหรี่ยงขึ้นเปนเจาเมือง และกรมการเมืองปกครอง
กันเอง โดยแตงตั้งใหเปนนายดาน  นายกอง ตามหลักฐานที่ปรากฏ คือ 

ขุนพิทักษไพรวัน นายกองกะเหรี่ยง บานยางโทน 
                                                           

∗ ที่มาของชื่อเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรมีที่มาจาก เมื่อป พ.ศ. 2127 สมัยสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง มีการกวาดตอนชาวมอญมาเมืองไทยทางเหนือดานพระเจดีย
สามองค ซึ่งเปนพื้นที่ทุงกวางใหญ ตอมาจึงเรียกวาทุงใหญนเรศวร 
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หลวงพิทักษบรรพต นายกองกะเหรี่ยง เมืองทาตะกั่ว 
หลวงประเทศเขื่อนขันธ นายกองกะเหรี่ยง เมืองไทรโยค 
พระยาศรีสุวรรณคีรี เจาเมืองสังขละบุรี 
พวกที่ไดรับการแตงตั้งนี้มีหนาที่ตระเวนฟงขาวขาศึกแลวรายงานเหตุการณใหทางเมือง

หลวงทราบ ตอมาเมื่อเหตุการณสงบวางเวนจากสงคราม เจาเมือง กรมการเมืองเหลานี้ก็มีหนาที่
สงสวยและสิ่งของอื่น ๆ ใหแกเมืองหลวง เพราะทางเมืองหลวงสมัยนั้นยังมิไดใหมีการจัดเก็บภาษี 
(มณฑล คงแถวทอง 2543 : 27) 

ตอมาในป พ.ศ. 2369 แผนดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) 
ยกสังขละบุรีข้ึนเปนเมือง และแตงตั้งเจานายกะเหรี่ยงที่เคยเปนกําลังใหไทยปองกันการรุกราน
จากพมาขึ้นเปนเจาเมือง และพระราชทานนามวา “พระศรีสุวรรณคีรี” ซึ่งมีทายาทสืบทอด
ตําแหนงกันมาถึง 5 คนดวยกัน คือ  

1. พระศรีสุวรรณคีรี (ภูวะโพ) 
2. พระศรีสุวรรณคีรี (กรมเมะจะ) 
3. พระศรีสุวรรณคีรี (ยังตะมุ) 
4. พระศรีสุวรรณคีรี (ปวยตงภู) 
5. พระศรีสุวรรณคีรี (ทะเจียงโรย เสตะพันธ ซึ่งเปนตนตระกูลเสตะพันธ มาจนถึงทุก

วันนี้ และเปนนายอําเภอคนแรกของอําเภอสังขละบุรี เมื่อ พ.ศ.2445-2467) (พระอาจารยสาคาร 
ธม มาวุโธ 2538 : 157-158) 

คร้ันในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) มีการจัดการ
ปกครองตามระเบียบใหม ไดลําดับหัวเมืองใหม ดังนี้ 

พ.ศ. 2438 (ร.ศ. 114) ตั้งอําเภอวังกะขึ้น ณ บานวังกะ สันนิษฐานวาคงจะอยูบริเวณ
สวนสักทางไปบานวังกะลาง (ปจจุบันน้ําทวมจากโครงการเขื่อนเขาแหลม) โดยมีพระศรีสุวรรณคีรี 
(ปวยตงภู) เปนผูดําเนินการกอสรางและเปนเจาเมืองปกครอง ยังไมมีหลักฐานวาแบงการปกครอง
ออกเปนกี่ตําบล กี่หมูบาน 

พ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) เปล่ียนชื่ออําเภอวังกะมาเปนอําเภอสังขละบุรี ตอมาในปเดียวกัน
ไดยุบอําเภอสังขละบุรีลงมาเปนกิ่งอําเภอวังกะ ข้ึนกับอําเภอทาขนุน (ปจจุบันอยูอําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี) ยังไมมีหลักฐานวา แบงการปกครองออกเปนกี่ตําบล กี่หมูบาน 

พ.ศ. 2447 (ร.ศ. 123) ยกฐานะกิ่งอําเภอวังกะขึ้นเปนอําเภอวังกะ และยุบอําเภอ       
ทาขนุนลงมาเปนกิ่งอําเภอทาขนุนขึ้นตรงตออําเภอวังกะ โดยมีเจาพระยายมราชเปนผูทูลขอ
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พระราชทานพระบรมราชานุญาต ยกฐานะกิ่งอําเภอวังกะขึ้นเปนอําเภอวังกะ เนื่องจากจํานวน
ราษฎรมากขึ้น และมีเหตุการณดานชายแดนเกี่ยวกับพมาเกิดขึ้นอยูเสมอ กวากรมการอําเภอจะ
ทราบเหตุก็ลาชา ไมทันทวงที  

พ.ศ. 2482 ยุบอําเภอวังกะลงมาเปนกิ่งอําเภอวังกะ และไดเปล่ียนชื่อจากกิ่งอาํเภอวงักะ
มาเปนกิ่งอําเภอสังขละบุรี แบงการปกครองออกเปน 4 ตําบล คือ ตําบลหนองลู (นุงลุ)  ตําบลปรัง
เผล (ปรองผะเล)  ตําบลลังกา (เลียงกา)  ตําบลไลโว (ไลโหว) 

พ.ศ. 2508 ในวันที่ 27 กรกฎาคม มีการยกกิ่งอําเภอสังขละบุรีข้ึนเปนอําเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายเฉลิม บุญมานุช เปนนายอําเภอ แบงการปกครองออกเปน 3 ตําบล 
คือ หนองลู ไลโว และปรังเผล 

 
ความเปนมาของหมูบานมอญพลัดถิน่ในสังขละบรุี 

 
ชาวมอญพลัดถิ่นที่อําเภอสังขละบุรีนั้นพบวามีการอพยพเขามาในประเทศไทยตั้งแต

สมัยป พ.ศ. 2450 เปนตนมา แตการอพยพเขามาในระยะแรก ๆ นั้น ยังมีการอพยพเขามาเปน
จํานวนนอย ซึ่งสวนใหญจะเขามาอาศัยปะปนอยูกับชาวกะเหรี่ยงซึ่งเปนกลุมคนดั้งเดิมที่ตั้งรกราก
อยูบริเวณหมูบานตาง ๆ ในเขตลําน้ําซองกาเลีย ลําน้ําบีคลี่ ลําน้ํารันตี และแมน้ําแควนอย  

ในชวงป พ.ศ. 2491-2492 พมาไดทําการปราบปรามชนกลุมนอยตาง ๆ รวมทั้งชาว
มอญดวย ชาวมอญสวนหนึ่งจึงหนีภัยสงครามจากการปราบปรามของทหารพมา เดินทางจาก
เมืองมะละแหมงมุงหนาเขาสูประเทศไทยทางดานเจดียสามองค อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี และเริ่มต้ังถิ่นฐานบริเวณบานนิเถะ∗ 

การอพยพของชาวมอญจะทยอยเดินทางเขามาเปนชุด ๆ หลายระลอก บางชุดก็มี
จํานวน 2-3 ครอบครัว หรือประมาณ 10 คน บางชุดก็มีจํานวน 10 ครอบครัว หรือประมาณ 30-40 
คน กระทั่งป พ.ศ. 2494 หลวงพออุตตมะเดินทางไปที่อําเภอสังขละบุรีพบวามีชาวมอญอพยพ
อาศัยอยูที่นั่นแลวประมาณ 60 ครัวเรือน เปนจํานวน 100 กวาคน 

การอพยพแตละครั้งใชเวลาเดินเทานานประมาณเดือนครึ่ง เสนทางเดินเทาเปนไปดวย
ความยากลําบาก เพราะจะตองเดินเทาขามภูเขาที่สูงชันเปนจํานวนมาก ผานปาเขาลําเนาไพรที่
อุดมไปดวยสัตวรายนานาชนิดและไขปา (มาลาเรีย) ทําใหชาวมอญเสียชีวิตระหวางอพยพไป
หลายคน นาย ตินหมอง วงษา (2545) อายุ 80 ป เลาวา ไดแบกจักรเย็บผาและของใชมากมายมา
                                                           

∗
 นิเถะ เปนภาษากะเหรี่ยง แปลวา บานตนผ้ึง หรือตนไมที่มีผ้ึงมาทํารัง 
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ดวย เพื่อหวังไปตั้งถิ่นฐานหาที่ทํามาหากินแหงใหม ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบานนิเถะ ซึ่งประชาชน
สวนใหญในบานนิเถะเปนชาวกะเหรี่ยง พวกเขาใหความชวยเหลือชาวมอญอพยพเปนอยางดี มี
กํานันทุนซา แกวจันทร (อดีตกํานันคนที่ 3 ของอําเภอสังขละบุรี) ไดจัดที่อยูและอาหารใหชาว
มอญอพยพอยูรวมกันเปนหมูพวก (ธนะมูล แจมกระจาง, บรรณาธิการ 2542 : 21) 
 ชาวมอญเมื่อไดที่พักพิงอาศัยอยางดีแลว ก็เร่ิมหาอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
บางก็ไปรับจางทําไร ทํานา ดายหญา และรับจางทั่ว ๆ ไปกับคนกะเหรี่ยงและคนไทยซึ่งสวนมาก
จะเปนขาราชการ อําเภอ ตํารวจ บางก็รับจางตัดเสื้อ เย็บผาและปกฉลุผา บางคนก็ขายทองคําที่
นําติดตัวมา แลวลงทุนคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ   
 ความเปนอยูของคนมอญอพยพและคนกะเหรี่ยงบานนิเถะ อยูรวมกันอยางมีความสุข  
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความเอื้ออาทรตอกัน  บางก็แตงงานกันทําใหมีความผูกพันกันระหวาง
คนมอญกับคนกะเหรี่ยงมากยิ่งขึ้น บางก็แยกครอบครัวออกไปสรางบานตั้งถิ่นฐานครอบครัวของ
ตนโดยจับจองที่ดินที่ทํากินกระจายตัวเรียงรายไปตามริมลําน้ําที่มีอยูมากมายในบริเวณสังขละบุรี   
 ชาวมอญที่อพยพเขามากลุมแรก ๆ ในชวงป พ.ศ. 2491-2494 นี้ เมื่อมีความเปนอยูดีขึ้น 
ก็เร่ิมติดตอไปมาหาสูกับญาติพี่นองที่ประเทศพมา และชักชวนกันมาอยูในประเทศไทย ชาวมอญ
ที่พมาก็เร่ิมอพยพเขามาในประเทศไทยอีกหลายทาง ไดแก ดานเจดียสามองค บีคลี่ และปลอก ซึ่ง
อยูติดกับชายแดนระหวางพมา-ไทย 

การอพยพของคนมอญกลุมใหมที่เขามาประเทศไทยในรูปแบบตาง ๆ บางก็มาเปน
ครอบครัว เพื่อมาตั้งบานเรือนอยูในประเทศไทย บางคนก็มาคนเดียวเพื่อมาหางานทํา ตามคํา
บอกเลาของผูมาอยูกอนวาเมืองไทยอุดมสมบูรณและสงบสุข จํานวนคนมอญมีมากข้ึนเรื่อย ๆ 
จากระยะแรกมีชาวมอญประมาณรอยกวาคนก็เพิ่มจํานวนเปนสี่ถึงหารอยจนถึงหลักพัน 
จนกระทั่งหลวงพออุตตมะซึ่งเปนพระภิกษุชาวมอญ ซึ่งอพยพเขามาอยูในประเทศไทยตั้งแต ป 
พ.ศ. 2492 และเปนพระสงฆที่ไดรับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวมอญอยางมาก เนื่องจากเปน
พระสงฆที่มีชื่อเสียงมาแตคร้ังยังอยูในประเทศพมาทั้งในดานวัตรปฏิบัติ การรักษาโรค งานชาง 
และเครื่องรางของขลัง นอกจากนั้นชาวมอญยังถือวาพระสงฆเปนเสมือนผูนําชุมชนอีกดวย หลวง
พออุตตมะจึงสามารถรวบรวมชาวมอญไปอยูรวมกันที่บานวังกะลาง∗ ซึ่งอยูหางจากบานนิเถะ
และที่วาการอําเภอไปทางตอนใต ประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อ ปพ.ศ. 2494  เพื่อใหชาวมอญพลัด
                                                           

∗ คําวา “วังกะ” เปนภาษามอญ  แปลวา วังปลา  หรือแปลงปลา สันนิษฐานวาเนื่องจากบริเวณนี้
เปนแหลงแมน้ําหลายสายมาบรรจบกัน ทําใหเปนแหลงที่มีปลาชุกชุม และเปนที่มาของชื่อวัดวังกวิเวการามหรือ
วัดหลวงพออุตตมะ ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในปจจุบัน 
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ถิ่นไดอยูรวมกันเปนกลุมกอน สามารถใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันได และงายตอการ
ควบคุมดูแลใหอยูในความสงบเรียบรอย 

ตอมาในป พ.ศ. 2496 คนมอญอพยพจากพมามีจํานวนมากขึ้น เปนจํานวนหลายรอย
ครัวเรือน กระจัดกระจายไปทั่วเขตบานนิเถะและบานวังกะลาง หลวงพออุตตมะจึงปรึกษากับทาง
ราชการซึ่งขณะนั้นมีปลัดเจริญ เปนผูรักษาการในตําแหนงนายอําเภอสังขละบุรี เพื่อจัดตั้งหมูบาน
ชาวมอญขึ้นโดยใหอยูตรงขามกับที่วาการอําเภอสังขละบุรี โดยมีแมน้ําแควนอยกั้นอยู บริเวณ
ดังกลาวปกคลุมดวยหญาเสือหมอบ ตนไมนอยใหญ มีสัตวปานานาชนิดอาศัยอยู และเปนบริเวณ
จุดรวมของแมน้ํา 3 สาย ที่ไหลมาบรรจบกัน คือแมน้ําบีคลี่ รันตี และซองกาเลีย เรียกวา สาม
ประสบ  (วัชรกิติ  วัชโรทัย และคณะ 2537 : 127-128) 

คนมอญชวยกันถากถางปาบริเวณริมฝงแมน้ําแควนอยจนโลงเตียน หลวงพออุตตมะ
จัดสรรแบงที่ดินใหกอสรางบานเรือนของแตละครอบครัว โดยแบงแยกออกเปนกลุม ๆ ตามความ
สมัครใจ บางก็อยูกับกลุมญาติพี่นอง ครอบครัวใดที่ไมมีญาติก็จะสรางอยูรวมกันเปนกลุมเพื่อน 
การกอสรางบานเรือนอยูในความดูแลของหลวงพออุตตมะและหนวยงานทางราชการของไทย  

หลังจากเสร็จจากการสรางบานเรือนแลว ชาวมอญยังคงมีการติดตอไปมากับคนกะเหรี่ยง
บานนิเถะและขาราชการอําเภอที่อยูฝงตรงขาม และจากการที่คนมอญไดยายมาสรางบานเรือน
อยูรวมกันเปนหมูบานคนละฝงแมน้ํากับคนกะเหรี่ยงบานนิเถะ และคนไทยซึ่งสวนใหญจะเปน   
ขาราชการอําเภอ  จึงเกิดการเรียกพื้นที่ตามเชื้อสายของคนที่อยูอาศัยวา ฝงมอญ ฝงไทย และฝง
กะเหรี่ยง  ซึ่งไดเรียกตอ ๆ กันมาจนถึงปจจุบัน 

คนมอญจะขามฝงไปคาขาย รับจางทํางานตาง ๆ กับคนกะเหรี่ยง และคนไทย  บาง
ครอบครัวก็เปดรานขายของ เล็ก ๆ นอย ๆ โดยขามฝงไปซื้อของจากฝงกะเหรี่ยง และฝงไทย  ที่มี
รานคาขายสงอยูเพียง 2-3 รานเทานั้น เพราะสมัยนั้น (ประมาณป พ.ศ. 2500) การคมนาคม
ลําบากมากใชเวลาเดินทางจากอําเภอสังขละบุรี  ถึงตัวเมืองกาญจนบุรี เปนเวลาอยางนอย 20 วนั 
โดยใชเรือยนตพาดหาง ลากเรือบรรทุกสินคาตามลําน้ําแควนอย  ที่มีโขดหินสลับซับซอน บางครั้ง
เรือชนกับกอนหิน ทําใหเรือลม สินคาเสียหายก็มี 
 คนมอญมีความมานะอดทน  ขยันหมั่นเพียรในการทํามาหากินทุกอยาง  ทําใหการดําเนนิ
ชีวิตของพวกเขามีความสุข และยังไดติดตอไปมาหาสูกับญาติพี่นองที่พมาอยูเสมอ   บางก็กลับไป
ชักชวนญาติ พี่นองเพื่อนฝูง  ใหมาอยูดวยกัน อีกทั้งมีการแตงงานกัน มีลูกหลานทําใหหมูบาน
มอญขยายใหญมีคนมอญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
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ตอมาในป พ.ศ. 2527 มีการกอสรางเขื่อนเขาแหลม พื้นที่ของหมูบานมากมายหลาย
หมูบานอยูในเขตที่จะตองใชเปนอางเก็บน้ํา น้ําในแมน้ําลําหวยทุกสายโดยรอบมีระดับสูงขึ้นทวม
บานเรือน เทือกสวนไรนา ที่วาการอําเภอสังขละบุรี รวมทั้งหมูบานชาวมอญ ชาวบานทัง้หลายและ
ชาวมอญพลัดถิ่นจําเปนตองอพยพขึ้นมาอยูบนพื้นที่ที่สูงขึ้น 

โดยชาวมอญอพยพจากบานวังกะลาง (หมูบานเกา) ข้ึนมายังพื้นที่ที่อยูสูงขึ้นไป คือมา
ตั้งหมูบานใหมในที่ดินของวัดวังกวังวิเวการามซึ่งตั้งอยูบนที่ราบบนเนินเขาสูง ซึ่งใชชื่อหมูบานเดิม
คือบานวังกะ โดยหลวงพออุตตมะไดจัดสรรพื้นที่ดังกลาวสรางวัดและหมูบานขึ้นใหม ซึ่งที่ดิน
บริเวณนั้นเปนพื้นที่ของการไฟฟาฯฝายผลิตแหงประเทศไทยซึ่งยกใหกรมการศาสนาในความดูแล
ของหลวงพออุตตมะ เจาอาวาสวัดวังกวิเวการาม  
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บทที่ 2 

สภาพทั่วไปของหมูบานมอญ สังขละบุรี 
หมูบานแผนดินธรรมแผนดินทอง หมูที่ 2 บานวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
 

สังขละบุรีเปนอําเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยูบริเวณชายแดนไทยดานทิศตะวันตก
ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมารหรือประเทศพมา เปนพื้นที่ที่อยูทามกลางภูเขานอยใหญ
สลับซับซอน มีแมน้ําและลําหวยมากมายหลายสายไหลผานตามซอกเขา  เปนดินแดนที่มีการ
ผสมผสานระหวางความงามของธรรมชาติ สายน้ํา และปาเขาลําเนาไพรที่อุดมสมบูรณ เขากับวิถี
ชีวิตความเปนอยูเรียบงายของผูคนหลากชาติหลากภาษาที่ยังคงเอกลักษณแหงชาติพันธุของตน
ไวได โดยแบงเปนชนชาวกะเหรี่ยง ชาวไทย และชาวมอญ  

บริเวณที่ตั้งอําเภออยูในพื้นที่ที่แมน้ําลําหวยสามสายไหลมาบรรจบกันเปนแมน้ําแคว
นอย คือลําหวยซองกาเลีย ลําหวยบีคลี่ และแมน้ํารันตี ทั้งสามสายบรรจบกันตรงบริเวณที่ตั้ง
อําเภอสังขละบุรีเกากอนถูกน้ําทวมจากการสรางเขื่อนเขาแหลมในป พ.ศ. 2527 บริเวณนี้เรียกอีก
ชื่อหนึ่งวา สามประสบ หรือ สามสบ บรรยากาศโดยรอบบริเวณจะพบเห็นไอหมอกละอองสีขาว
นวลลอยอยูเหนือผิวน้ําไดเกือบตลอดทั้งป 

แตเดิมลําหวยซองกาเลียเปนแมน้ําสายเล็ก ๆ ที่ไหลคดเคี้ยวไประหวางหุบเขา มีหมูบาน
ซึ่งสวนใหญเปนชาวกะเหรี่ยง ชาวไทย และชาวมอญตั้งถิ่นฐานอยูและไดอาศัยน้ําเปนปจจัยใน
การยังชีพ แตเมื่อมีการกอสรางเขื่อนเขาแหลม ในป พ.ศ. 2527 พื้นที่ของหมูบานมากมายหลาย
หมูบานอยูในเขตที่จะตองใชเปนอางเก็บน้ํา น้ําในแมน้ําลําหวยทุกสายโดยรอบมีระดับสูงขึ้นทวม
บานเรือน เทือกสวนไรนา และวัดวาอารามตาง ๆ รวมทั้งวัดวังกวิเวการาม ซึ่งถูกน้ําทวมเหมือน
อดีตที่จมหายไปกับสายน้ํา เฉพาะในฤดูแลงเมื่อน้ําในอางเก็บน้ํามีระดับลดลง จะสามารถเหน็ซาก
โบสถและเจดียเกาของวัดวังกวิเวการามที่จมภายหลังจากน้ําทวม ชาวบานทั้งหลายโดยเฉพาะ
ชาวมอญพลัดถิ่นจําเปนตองอพยพขึ้นมาอยูบนพื้นที่ที่สูงขึ้น มาตั้งหมูบานใหม และหลวงพอ
อุตตมะ เจาอาวาสวัดวังกวิเวการามไดสรางวัดใหมบนที่ราบบนเนินเขาสูง เปนวัดที่มีอาคารขนาด
ใหญ ทั้งโบสถ และเจดียรูปทรงแบบเจดียพุทธคยาในประเทศอินเดีย ปจจุบันเจดียพุทธคยา
จําลองนี้กลายเปนที่หมายตาที่เห็นไดในระยะไกลทามกลางสายหมอกของอําเภอสังขละบุรี 
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แผนที่ 2 อําเภอสังขละบุรี 
ที่มา :  ธนะมูล แจมกระจาง, บรรณาธิการ, Trips Magazine ฉบับพิเศษ : ทองวัฒนธรรมสูถิ่นธรรมชาติ

ชายแดนสังขละบุรี (กรุงเทพฯ : เวิลดทริป, 2542). 
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แผนที่ 3 พ้ืนที่บริเวณอําเภอสังขละบุรีใหมภายหลังการสรางเขื่อนเขาแหลม ป พ.ศ. 2527 
ที่มา :  จังหวัดกาญจนบุรี, อําเภอสังขละบุรี, เทศบาลตําบลวังกะ, บรรยายสรุปของเทศบาลตําบลวังกะ  

ประจําป 2545. (อัดสําเนา) 
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ลักษณะทัว่ไปของอําเภอสังขละบุร ี
 
ที่ต้ังและลักษณะทางกายภาพของอําเภอสังขละบุรี 

อําเภอสังขละบุรีอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี หางจากตัวจังหวัด
กาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร และหางจากอําเภอทองผาภูมิ 80 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 3,350 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ปา 2,500 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 75) พื้นที่อางเก็บน้ํา
เขื่อนเขาแหลม (เฉพาะที่อยูในเขตอําเภอสังขละบุรี) 335 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 10) พื้นที่ทํากิน
และที่อยูอาศัย 515 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 15) (ขอมูลจากเทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี 
ป พ.ศ. 2544) 

พื้นที่ตัวอําเภอสังขละบุรีตามสภาพทางกายภาพแยกเปนสองสวน มีลําหวยซองกาเลีย
คั่นกลาง แผนดินทางทิศตะวันออกของแมน้ําเปนที่ตั้งของตัวอําเภอสังขละบุรี หรือชาวบานเรียก
กันวา ฝงไทย ซึ่งอยูในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลวังกะ ตําบลหนองลู สวนแผนดินทางทิศ
ตะวันตก คือ หมูบานแผนดินธรรมแผนดินทอง หรือหมูบานมอญ ชาวบานเรียกกันวา ฝงมอญ อยู
ในเขตการปกครองของบานวังกะ ตําบลหนองลู เชนเดียวกัน 

 

 
 

ภาพที่ 1 ลําหวยซองกาเลียแบงอําเภอสังขละบุรีเปนฝงไทยกับฝงมอญ  
 

แหลงน้ําที่สําคัญของอําเภอสังขละบุรี ไดแก ลําหวยซองกาเลยี มีตนน้าํมาจากเทอืกเขา
ตะนาวศรี บริเวณบานไลโว ตําบลไลโว ไหลผานหมูบานทิชวยโหว ไลวาบอง ซาละหวะ สะเนพอง 
บานแมติ่ว จะมีสายน้ําแยกเปนสองสาย สายหนึง่ไหลลงในลําน้ําแมกะสะเขาเขตประเทศพมา อีก
สายหนึง่ไหลมาทีห่มูบานซองกาเลยี  
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ลําน้าํบีคลี่ มีตนกาํเนดิจากลําหวยสองลําหวยจากเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งชาวบาน
เรียกวา “ลําหวยสองพีน่อง” ไหลมาจากประเทศพมามาบรรจบทีห่มูบานเชอเดงเฉง ไหลผาน
หมูบาน กุยจะโถ บานนุงล ุบานนุงไกะ โลงตะโกง บานกผุะดู ทุงมาไลหรือประตูเมือง  

 
ภาพที่ 2 สภาพทางกายภาพของสังขละบุรี 

 
ภาพที่ 3 ที่ราบระหวางหุบเขา : ที่ทํากินของชาวสังขละบุรีที่เหลือรอด 

ภายหลังการสรางเขื่อนเขาแหลม 
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ภาพที่ 4 ตลาดรานคาฝงตัวอําเภอสังขละบุรี 

 

และ แมน้าํรันตี มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาธงชยัทางดานตะวันออก บริเวณที่ชาวบาน
เรียกกนัวา เขาใหญ ตําบลปรังเผล อําเภอสังขละบุรี โดยสายน้ําออกมาจากถ้าํซึง่มีรูปรางลักษณะ
ผูหญิงยนืถางขา  

สังขละบุรีเปนดินแดนที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด เนื่องจากเปนอําเภอที่อยูในถิ่น
ทุรกันดาร ลอมรอบดวยภูเขาปาไมและสัตวปาชุกชุม ในสมัยกอนการสรางเขื่อนเขาแหลมนั้น 
อําเภอสังขละบุรีปกคลุมไปดวยปาไม มีพันธุไมหลายชนิดที่เปนพืชเศรษฐกิจ เชน ไมแดง ไมสัก ไม
ประดู ไมอินทนิล ไมคะเตียน ไมยาง ฯลฯ และมีแรธาตุมากมาย เชน ตะกั่ว วุลแฟรม พลวง ดีบุก 
เปนตน จากการที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดสรางเขื่อนกักเก็บน้ํา ทําใหสภาพพื้นที่ปา
ที่เคยอุดมสมบูรณถูกทําลายลงไป ปจจุบันจึงทําใหพันธุไม สัตวปา และแรธาตุตาง ๆ ลดนอยลง 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพอากาศของพื้นที่อําเภอสังขละบุรี อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองรอน อีกทั้ง
อยูทางดานหนาของขอบเทือกเขา จึงเปนพื้นที่ที่เปดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากทะเล        
อันดามันอยางเต็มที่ ทําใหมีฝนตกชุกหนาแนนและมีฤดูฝนที่ยาวนานกวาที่อ่ืน สามารถแบง
ออกเปน 3 ฤดูกาลคือ 

ฤดูรอน เร่ิมต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 
อากาศจะรอนจัดมาก 
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ฤดูฝน เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน จะมีฝน
ตกชุกมากเกือบจะตลอดเวลา อากาศมีความชื้นสูง มีปริมาณน้ําฝนมากระหวาง 1,600-2,400 
มิลลิเมตรตอป (ขอมูลจากเทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี ป พ.ศ. 2544) 

ฤดูหนาว เร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน อากาศ
จะหนาวจัด 
 
การคมนาคม 

การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอกับจังหวัด อําเภอสังขละบุรีหางจากจังหวัด
กาญจนบุรีประมาณ 220 กิโลเมตร ในสมัยกอนการเดินทางติดตอระหวางอําเภอกับจังหวัดเปนไป
อยางลําบาก เนื่องจากถนนไมดี เมื่อถึงฤดูฝนถนนยิ่งไมสามารถใชการได ตองเดินทางดวยเรือหาง
ยาว ใชเวลาเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 7-8 ชั่วโมง  

ในปจจุบันเสนทางคมนาคมสะดวกขึ้น มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 323 ซึ่งเปน
ถนนลาดยางมะตอย  ถนนสายนี้ผานอําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค 
และอําเภอสังขละบุรี  มีรถประจําทางวิ่งทุกวัน สามารถไปและกลับไดภายในวันเดียว  

การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอกับหมูบาน พื้นที่ของอําเภอสังขละบุรีเปนพื้นที่
ประกอบดวยภูเขาเปนสวนใหญ มีเพียงรอยละ 15 ของพื้นที่เทานั้นที่เปนที่ราบ การคมนาคม
ติดตอระหวางหมูบานจึงไมสะดวก โดยเฉพาะเขตตําบลไลโว ไมมีถนน มีแตทางคนเดินหรือทาง
เกวียน การมาติดตอราชการของประชาชน หรือหนวยงานของรัฐจะเขาไปบริการจะตองใชเวลา
การเดินทาง 2-3 วัน กวาจะถึงหมูบานที่ตองการ ในชวงฤดูฝนไมสามารถติดตอกันได ตองเดินหรือ
เชาชางบรรทุกสัมภาระ ในฤดูแลงยังพอมีรถยนตเขาไดบาง แตสภาพรถตองสมบูรณ เพราะตอง
ข้ึนเขาสูงและลงลําหวยหลายแหง สวนในเขตพื้นที่ราบซึ่งประกอบดวยตําบลหนองลู ตําบล     
ปรังเผล มีถนนลาดยางสามารถติดตอกันไดสะดวก เพราะมีรถประจําทางวิ่งตลอดทั้งวัน 

ปจจุบันนี้ การเดินทางติดตอระหวางอําเภอกับจังหวัด อําเภอกับหมูบาน สะดวกมากขึ้น 
เพราะการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อันเนื่องมาจากโครงการสรางเขื่อนเขาแหลม ไดสราง
ถนนลาดยางมะตอยเขาสูหมูบานทุกหมูบานในเขตตําบลหนองลู และตําบลปรังเผล ยกเวนตําบล
ไลโว โดยมีระยะทางดังตอไปนี้ 

- ที่วาการอําเภอสังขละบุรีถึงอําเภอเมืองกาญจนบุรี มีระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร 
เปนทางหลวงแผนดินหมายเลข 323 ผานอําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค และอําเภอเมือง
กาญจนบุรี 
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- ที่วาการอําเภอสังขละบุรีถึงหมูบานวังขยาย ตําบลปรังเผล มีระยะทางประมาณ 50 
กิโลเมตร ผานหมูบานนิเถะ บานทิโครง บานลิเจีย บานเรดาร บานจองอั่ว บานหวยตอ บานทาดิน
แดง และบานวังขยาย 

- ที่วาการอําเภอสังขละบุรีถึงหมูบานดานพระเจดียสามองค มีระยะทางประมาณ 18 
กิโลเมตร ผานหมูบานนิเถะ บานซองกาเลีย บานน้ําเกิ๊ก และหมูบานพระเจดียสามองค 

- ที่วาการอําเภอสังขละบุรีถึงหมูบานเวียคะดี้ ตําบลหนองลู มีระยะทางประมาณ 25 
กิโลเมตร ผานหมูบานวังกะ บานฝงมอญ บานหมองสะเทอ บานหวยกบ บานใหมพัฒนา บาน
หวยมาลัย บานชูแหละ บานชองลุ และบานเวียคะดี้ 

- ที่วาการอําเภอสังขละบุรีถึงหมูบานจะแก ตําบลไลโว มีระยะทางประมาณ 80 
กิโลเมตร ผานบานสะเนพอง บานซาละหวะ บานไลวาบอง บานไลโว บานทิไลปา บานโปรงคี่ และ
บานจะแก ซึ่งถนนเสนนี้ยังไมมีถนนสําหรับรถวิ่ง ใชสําหรับเดินเทาเทานั้น พาหนะสวนใหญใชชาง 
เกวียน บางชวงตองขึ้นเขา บางชวงตองขามลําน้ํากวาจะถึงหมูบานจะแกตองใชเวลาเดินทางดวย
เทา 3-4 วัน ในชวงฤดูฝนไมสามารถเดินทางได เพราะตองขามลําน้ํา ลําธารหลายแหงที่เปน
อันตราย ดังนั้นเสนทางสายนี้จะใชไดในชวงฤดูแลงเทานั้น 

ในสวนของการเดินทางจากที่วาการอาํเภอสังขละบุรีถึงวัดวังกวิเวการาม มีระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร เปนถนนลาดยางผานตัวหมูบานมอญไปจนถึงวัด สวนถนนสายอืน่ ๆ ใน
หมูบานสวนใหญเปนถนนดนิลูกรังบดอัดแนน จะมกีารตกแตงผิวจราจรบางก็ตามถนนสายหลัก มี
การขุดรองระบายน้าํที่ขอบถนนทัง้สองขาง  

ตามปกติถาไมใชนักทองเทีย่วจากตางถิน่ที่นาํรถยนตสวนตัวเขามาในหมูบานแลว ถนน
จะใชเปนที่สัญจรของชาวบานดวยการเดินเทาและรถจักรยาน รถยนตมีบาง แตก็เปนชาวบานสวน
นอยทีจ่ะมีรถยนตใช สวนรถจักรยานยนต ในระยะหลังประมาณ 10 ปที่ผานมาจะมีมากขึ้น 
เนื่องมาจากคานิยมของกลุมเด็กวัยรุนชายที่เอาแบบอยางเพื่อน ซึ่งเปนผลจากการเลียนแบบ
พฤติกรรมคนเมืองอีกตอหนึง่  

รถยนตทีเ่ขามาในหมูบานมอญสวนใหญจะเลยเขาไปยงัวัดวงักวิเวการาม เพื่อมนสัการ
หลวงพออุตตมะ ไปไหวพระธาตุทีเ่จดียพทุธคยา ชมทศันียภาพของอางเก็บน้าํจากหอระฆงั และ
เดินเลือกซื้อสินคาที่ระลึกจากรานคามากมายที่บริเวณเจดียพุทธคยา  

นอกจากนีย้ังมีรถโดยสารทีเ่ขามาในหมูบานมอญ ซึ่งเปนรถโดยสารประจําทางสาย  
สังขละบุรี-หวยมาลัย ที่ออกจากตวัอําเภอสังขละบุรีแวะผานหมูบานมอญกอนจะเลยไปบานหวย
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มาลัย แตชาวสังขละบุรีโดยเฉพาะชาวมอญ จะใชวิธีเดินเทาจากฝงอําเภอสังขละบุรีขามสะพาน
ไมเพื่อเขามายังหมูบานมอญมากกวา 

 
ภาพที่ 5 ถนนคอนกรีตสายหลักที่เขาสูหมูบานมอญ สังขละบุรี 

 
การปกครองและประชากรของอําเภอสังขละบุรี 

อําเภอสังขละบุรีแบงการปกครองออกเปน 3 ตําบล 1 เทศบาลตําบล คือ ตําบลหนองลู 
ตําบลปรังเผล ตําบลไลโว และเทศบาลตาํบลวังกะ มีประชากร 2,819 ครอบครัว มีจาํนวน 12,616 
คน ประมาณรอยละ 80 ของประชากรเปนคนเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึง่เปนกลุมชนที่ตั้งรกรากอยูเดิม 
รอยละ 15 ของประชากรเปนคนไทย ซึง่สวนใหญอพยพมาจากภาคกลาง และภาคอีสาน มทีั้งชาว
ไทย ชาวไทยเชื้อสายลาว และชาวไทยเชื้อสายจนี อพยพเขามาเพือ่ทํามาหากนิ และชาวมอญ
พลัดถิ่น ประมาณรอยละ 5 ของประชากร (ขอมูลจากเทศบาลตาํบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี ป 
พ.ศ. 2544) 

ขอนาสังเกตพบวา ความจริงแลวจํานวนชาวมอญในอําเภอสังขละบุรีนาจะมีมากกวา
รอยละ 5 ของประชากรตามที่สํารวจ เพราะอัตรานี้มาจากตวัเลขการสํารวจตามทะเบียนราษฎร
ของอําเภอสังขละบุรีที่ไดบันทกึไวเปนประชากรที่ถูกตองตามกฎหมาย คือมีบัตรประชาชนสัญชาติ
ไทยและบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา (บัตรสีชมพู) แลว แตเนื่องดวยยงัมีชนกลุมนอยที่อพยพเขามา
ตลอดเวลาอยางไมถกูตองตามกฎหมายอกีมากมาย ไมเฉพาะเพียงแตกลุมผูพลัดถิ่นชาวมอญ
เทานั้น ยังรวมถึงชนเชื้อสายอื่นดวย เชน แขกมุสลิม กะเหรี่ยง พมา เปนตน โดยจําแนกออกได
ดังนี ้
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ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา (บัตรสีชมพ)ู ตามมติคณะรัฐมนตรีป 2535 ผูพลัดถิ่นสญัชาติ
พมาคือผูที่อพยพหนีภัยการสูรบมาจากประเทศพมาเขามาอยูในประเทศไทยกอนวนัที ่ 9 มีนาคม 
2519 ซึ่งสวนใหญไดแกชนเชื้อสายมอญ ทางราชการไดจัดทําบตัรและทะเบียนประวัติไวเมือ่ป 
พ.ศ. 2539 มีประมาณ 5,594 คน สวนใหญตั้งถิ่นฐานบริเวณบานวังกะ หมูที ่2 ตําบลหนองล ู

บุคคลพื้นที่ราบสูง (บัตรสีฟา) สวนใหญไดแก ชาวเขาเผากะเหรี่ยงทีย่ังไมไดสัญชาติไทย 
กระจัดกระจายอยูในเขตอําเภอสังขละบุรี ทางราชการไดจัดทําบัตรประจําตัวบุคคลบนพืน้ที่สูง 
และจัดทําทะเบียนประวัติไวเมื่อป พ.ศ. 2539 มีประมาณ 8,557 คน 

ผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาตพิมา (บัตรสีสม) รอยละ 70 เปนชาวมอญ ที่เหลือเปนคนเชื้อ
สายพมา แขก กะเหรี่ยง ลาวพมา ที่เขามาอยูในประเทศไทยหลังวนัที ่ 9 มีนาคม 2519 ซึ่งจดัวา
เปนผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาตามมตคิณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 ทางราชการไดทําบัตรและ
ทะเบียนประวตัิไวเมื่อป พ.ศ. 2539 ประมาณ 10,737 คน มีถิน่ฐานกระจัดกระจายอยูทัว่ไปเกือบ
ทุกหมูบานในเขตอําเภอสังขละบุรี 

ชุมชนบนพืน้ทีสู่ง (บัตรสีเขียวขอบแดง) ไดแก ชาวเขาเผากะเหรี่ยงและชนกลุมนอยอื่น 
ๆ มีการสํารวจเมื่อเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2542 (ตามความเหน็ชอบของสภาความมัน่คงแหงชาต)ิ มี
ทั้งหมด 6,734 คน (ขอมูลจากเทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี ป พ.ศ. 2544) 

บุคคลทั้ง 4 ประเภทนี้ ทางราชการไดควบคุมไวโดยกําหนดใหเขตหมูบานที่ระบุในบัตร
ประจําตัว หรือในทะเบียนประวัติเปนเขตควบคุม จะออกนอกเขตควบคุมไมได ยกเวนมีเหตุจําเปน
ในกรณีเจ็บปวย ทางราชการอนุญาตใหออกไปรักษาไดเปนครั้งคราว∗  

บุคคลที่กลาวมาทัง้หมดนี ้ ทางราชการมีนโยบายผลกัดันกลับใหไดมากที่สุด โดยให
เหตุผลวาบุคคลเหลานี้สรางปญหาใหกับอําเภอสังขละบรีุเปนอยางมาก โดยเฉพาะปญหาเรื่อง
การทาํลายทรพัยากรปาไม บุกรุกถากถางทําไรขาว ปลูกพืชตาง ๆ และปญหาดานแรงงานตาง
ดาวหลบหนีเขาเมือง 

สวนสถานการณดานชายแดนพืน้ที่อําเภอสังขละบุรีก็เปนปกติไมมีเหตุการณสูรบ ลึก
เขาไปในเขตประเทศพมาประมาณ 10-20 กิโลเมตร จากแนวชายแดน ยังมกีารสูรบระหวางทหาร
ฝายกะเหรี่ยงกับทหารฝายพมาอยูบอยครั้งแตไมรุนแรง ไมกระทบกระเทือนราษฎรในไทย สวน
ทหารฝายมอญไดมีการเจรจาขอยุติการสูรบกับทหารฝายพมามาตั้งแตป พ.ศ. 2538 ทําใหการคา

                                                           
∗ รายละเอียดในภาคผนวก ค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 49

ชายแดน ทั้งพอคาแมคาและกลุมนายทนุของฝายไทยบริเวณดานเจดียสามองค และเมืองพญา
ตองซูของฝายพมาเปนไปอยางคึกคัก 

 
แผนที่ 4 แผนผังหมูบานมอญ สังขละบุรี 
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สภาพทั่วไปของหมูบานมอญ สังขละบุรี 
 
ที่ต้ังและลักษณะทางกายภาพ 

หมูบานมอญ หรือชื่อทางราชการคือ หมูบานแผนดินธรรมแผนดินทอง หมูที่ 2 บาน
วังกะ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนที่ตั้งของหมูบานมอญพลัดถิ่น มีพื้นที่
ประมาณ 614 ไร เปนที่ดินของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยกใหกรมศาสนา ซึ่งทาง
ราชการไดจัดสรรใหผูพลัดถิ่นชาวมอญอยูชั่วคราว โดยไมคิดมูลคา และไดปดปายประกาศไว ณ 
ปากทางเขาหมูบาน “หากผูใดฝาฝนซื้อขายกันวานําที่ดินของทางราชการไปกระทําการโดยมิชอบ 
มีโทษรายแรงตามกฎหมายที่บัญญัติไวสูงสุด” (คัดลอกจากประกาศของ สภ.อ.สังขละบุรี เมื่อวันที่ 
18 เมษายน 2545) ประกาศนี้แจงโดยสถานีตํารวจภูธรอําเภอสังขละบุรี ที่ตองกระทําดังนี้ เพื่อย้ํา
ใหแนใจวา ไมมีชาวมอญผูใดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

จากลักษณะทางกายภาพที่แมน้ําซองกาเลียคั่นกลางแบงพื้นที่ตัวอําเภอสังขละบุรีแยก
ออกเปนสองสวน แผนดินทางทิศตะวันออกของแมน้ําเปนที่ตั้งของตัวอําเภอสังขละบุรี หรือ
ชาวบานเรียกกันวา “ฝงไทย” สวนแผนดินทางทิศตะวันตกคือ หมูบานมอญที่ทําการศึกษา 
ชาวบานเรียกกันวา “ฝงมอญ” 

ทิศเหนือ จรดเทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี 
ทิศใต  จรดอางเก็บน้ําเขื่อนเขาแหลม  
ทิศตะวันออก จรดบานนิเถะ ตําบลหลองลู อําเภอสังขละบุรี 
ทิศตะวันตก จรดบานหมองสะเทอ บานหวยกบ บานใหมพัฒนา ตําบลหนองลู อําเภอ

สังขละบุรี 
 

แผนผังหมูบานมอญ สังขละบุรี 
การสรางเขื่อนเขาแหลมในป พ.ศ. 2527 ทําใหบานเรือนและพื้นที่อําเภอเดิมถูกน้ําทวม 

ชาวบานสวนใหญ ตองอพยพโยกยายขึ้นมาอยูที่ตั้งอําเภอใหม เหนือพื้นที่อําเภอเดิมข้ึนมา
ประมาณ 3 กิโลเมตร ชาวมอญเองก็ตองอพยพโยกยายไปอยูในที่ดินของวัดวังกวังวิเวการาม ซึ่ง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยกใหกรมการศาสนา เทากับเปนการยกที่ดินใหกับหลวงพอ
อุตตมะไวสําหรับจัดสรรพื้นที่สรางวัดและหมูบาน โดยการอพยพสมัยนั้นเปนไปดวยความ
ยากลําบากเนื่องจากถนนหนทางไมสะดวก ชาวบานสวนใหญตองใชเกวียนในการขนของ หรือไม
ก็เดินเทา ถาตองจางรถบรรทุกเพื่อขนของนั้นจะมีราคาแพงมาก  
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หมูบานใหมซึ่งหลวงพออุตตมะชวยเหลือใหชาวมอญมาอยูนี้ มีการแบงพื้นที่ออกเปน
แปลง ๆ ละ 1 งาน (ประมาณ 100 ตารางวา) ตั้งบานเรือนเรียงรายกันไปดานริมหวยซองกาเลีย
จนถึงริมลําน้ําบีคลี่ ดานตะวันออกของวัด โดยจะมีการเขียนหมายเลขแปลงและใหชาวบานจับ
ฉลาก และเขาอยูอาศัยตามหมายเลขที่จับได บางสวนก็จะเลือกอยูอาศัยรวมกันในกลุมเครือญาติ
ของตนเอง บางก็เลือกอาศัยอยูกับเพื่อนบานที่เคยอยูเดิม โดยหมูบานในปจจุบันแบงพื้นที่หมูบาน
ออกเปนซอยตาง ๆ รวม 7 ซอย แตละซอยจะแบงเปนคุมบาน มีหัวหนาคุมคอยดูแล โดยมีคุม
ตางๆ จํานวน 27 คุม 

เสนทางสูหมูบานมอญ 
สภาพของหมูบานในปจจุบนัสามารถเขาถึงไดสองทาง ทางหนึ่งโดยทางเดนิเทาจาก

สะพานไมขามแมน้ําซองกาเลียจากฝงบานวังกะหรือฝงไทยซึง่เปนทีต่ั้งของอําเภอสังขละบุรีไปยัง
ฝงหมูบานมอญ อันเปนผลจากการสรางเขื่อนเขาแหลมและอางเกบ็น้าํในป พ.ศ. 2527 ทําใหเกดิ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของหมูบานทั้งสองฝงแมน้าํอยางมากมาย โดยเฉพาะลาํหวย     
ซองกาเลียไดขยายขนาดกลายเปนแมน้าํขวางกั้นระหวางชุมชมชาวไทยและชาวกะเหรี่ยงของบาน
วังกะกับชุมชนมอญพลัดถิน่   

จากการนาํของหลวงพออุตตมะ โดยไดรับความรวมแรงรวมใจจากทั้งชาวไทย ชาว
กะเหรี่ยง และชาวมอญ รวมทัง้พระภิกษุสงฆ ไดรวมกันสรางสะพานไมขนาดใหญเพื่อขามแมน้ํา
ซองกาเลียนี ้ เพื่อใชเปนทางสัญจรตดิตอถึงกัน สะพานไมนี้มีความสูงและยาวเปนอยางมาก 
เนื่องจากตองสรางใหพนระดับน้ําที่ทวม โดยใชโครงสรางซึง่เปนโครงถกัไมแบบภูมิปญญา
ชาวบานซึง่ออกแบบโดยหลวงพออุตตมะ โครงถกัไมนีส้รางยึดกนัไปมาอยางถีย่ิบเพื่อใหเกิดความ
คงทนแข็งแรง ทั้งเพื่อรับน้าํหนักของคนและรถจักรยานที่ผานสัญจรไปมาบนสะพาน และเพื่อรับ
แรงไหลของน้าํในฤดนู้ําหลาก และแรงลมซึ่งปะทะเต็มทีร่อบดาน ความสวยงาม ขนาดอันใหญโต 
และโดดเดนของสะพานจึงทาํใหสะพานไมนี้เปนสัญลกัษณสําคัญอยางหนึ่งของหมูบาน 

สําหรับสะพานไมที่ปรากฎอยูในปจจุบนั เปนสะพานที่ผานการซอมแซมบูรณะใหม
ในชวงวาระครบพระชันษา 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ป พ.ศ. 2539 ดวยความ
รวมมือจากชาวบานทัง้ชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และชาวมอญ รวมดวยพระสงฆ และภาคเอกชน 
เนื่องจากสะพานเกาชาํรุด ในปจจุบนัจึงไมอนุญาตใหรถยนต หรือรถจักรยานยนตผาน ทัง้เพือ่
ปองกันการชาํรุด และเพื่อความปลอดภัยของชาวบานทีสั่ญจรไปมา 

ที่สุดปลายสะพานไมฝงหมูบานมอญมีศาลาซึ่งเปนสัญลักษณเหมือนประตูทางเขา
หมูบาน ซึ่งปดปายไววา หมูบานแผนดินธรรมแผนดินทอง หมู 2 ตําบลหนองลู และที่เสาของศาลา
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มีประกาศของสถานีตํารวจภูธรอําเภอสังขละบุรีเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินปดย้ําไวใหทราบทั่วกัน
ดวย ที่ศาลานี้มีแผงขายหมากพลู ดวยอุปกรณขายหมากพลูมีสีสันสวยงาม จึงเปนจุดสนใจของ
นักทองเที่ยวที่เดินผานไปมา  

 

 
ภาพที่ 6 สะพานไมคดเคี้ยวไปมาดวยแรงปะทะของสายน้ําซองกาเลีย 

เอกลักษณอันโดดเดนของดนิแดนสังขละบุรี 
 

สะพานไมที่เชื่อมระหวางฝงไทยกับหมูบานฝงมอญนี้เสมือนเปนหัวใจของชุมชนทั้งสอง
แหง เพราะตลอดวันตั้งแตเชายันค่ําทามกลางสายหมอกหนาทึบโดยรอบหมูบานจะเห็นกิจกรรม
ตาง ๆ ที่เปล่ียนแปรไปตามชวงเวลา ตั้งแตคนเดินขามไปมาเพื่อคาขาย บางก็เดินไปทํางานฝงไทย 
เด็กเดินไปโรงเรียน คนเดินไปตกปลา รวมทั้งนักทองเที่ยวแบกกลองเดินเก็บภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 7 ถนนซอย 3 ขึ้นตรงมาจากสะพานไม 
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การเขาถึงอีกทางหนึ่งคือการออมเขาไปทางถนนทางหลวงสายหลัก ซึ่งทางราชการสราง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใหรถยนตขามได เพื่อเชื่อมโยงหมูบานสองฝง  จากสะพาน
คอนกรีตนี้จะเขาถึงหมูบาน โดยเมื่อขามสะพานไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะมีทางแยกตรงบริเวณ
ที่ตั้งของปอมตํารวจตระเวนชายแดน ถาตรงไปตามทางหลวงถนนสายหลักจะมุงหนาไปบานหวย
มาลัย และบานเวียคะดี้ อันเปนหมูบานที่อยูไกลออกไปจนถึงชายแดนติดตอกับบานฮะรอกนี 
ประเทศพมา แตถาเลี้ยวซายตรงปอมก็เปนถนนสายหลักเขาหมูบานมอญ ซึ่งพุงตรงไปยังวัดวังก
วิเวการาม อันเปนถนนที่นักทองเที่ยวสวนใหญใชเพื่อเขามาสักการะเจดียพุทธคยา และหลวงพอ
อุตตมะ 

ถนนในหมูบาน 
ถนนในหมูบานมีสายหลักสองสาย ถนนสายหลักสายที่หนึ่ง คือถนนที่พุงตรงจาก

สะพานไมผานหมูบาน ไปบรรจบกับถนนหลักอีกเสนตรงบริเวณตลาดกลางหมูบาน บนถนนสายนี้
มีรานคายอย ๆ ตั้งอยูหลายประเภท  

รานคาที่กลาวถึงนี้คือเรือนพักอาศัยที่ดัดแปลงเปนรานคาแลวแตความตองการของ
เจาของ มีทั้งรานขายของชํา ผักผลไม รานอาหารแบบชาวบาน เชน ขนมจีนน้ําพริกหยวก 
กวยเตี๋ยว เปนตน รานน้ําชากาแฟ รานขายของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว รานขายอัญมณีที่
ชาวบานเจียระไนเอง ชาวมอญมีฝมือทางการเจียระไนพลอยเชนเดียวกับพมา ดังนั้นจึงมีหลาย
บานในถนนสายนี้ รวมไปถึงถนนซอยอื่น ๆ ในหมูบานที่เปดบางสวนของบานเปนรานขายพลอยที่
เจียระไนและทําตัวเรือนเอง  

รวมไปถึงอาคารรานเสริมสวย รานใหเชาวีซีดี และรานเกมสคอมพิวเตอรที่เขามาใหม
ในชวง 3-5 ปหลัง (ป พ.ศ. 2541-2543) อาคารเหลานี้เปนของชาวมอญผูมีฐานะในหมูบานสราง
เปนหองแถวใหเชา  

นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร และโรงสีขาว ซึ่งตั้งถัดจากโรงภาพยนตรไปไมมากนักใน
ดานเดียวกันของถนน แตเดิมโรงสีขาวเปนแหลงที่ชาวบานจะพึ่งพาเอาขาวเปลือกมาสีในปที่ปลูก
ขาวไดในปริมาณมาก แตถาทํานาไดปริมาณนอยก็จะเก็บไวบริโภคในครอบครัว และจะใชครกไม
ตําเองในบานไมตองสงไปโรงสี ทั้งโรงภาพยนตรและโรงสีเปนอาคารไมที่ใหลักษณะเฉพาะของ
ทองถิ่น เปนสถาปตยกรรมพื้นบานของมอญและพมา (อรศิริ ปาณินท 2539 : 36) ซึ่งทั้งสอง
อาคารนี้ปดตัวลงไปแลวในปจจุบัน  

นอกจากนี้ บนถนนสายนี้ยังมี รานตัดผม รานตัดเสื้อ และรานซอมนาฬิกาแทรกอยู
ระหวางบานพักอาศัยดวย 
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ถนนสายหลักสายที่สอง คือสายที่ตอเนื่องจากสะพานคอนกรีต เล้ียวซายตรงปอม
ตํารวจตระเวนชายแดน เชื่อมสูถนนลาดยางเขาหมูบาน ตัดกับถนนสายแรกผานเขาไปยังพื้นที่
ของโรงเรียน และวัดวังกวิเวการาม โดยจะผานตลาดสด และลานโลงหนาตลาดที่ชาวบานใชเปน
แผงขายของหนาตลาดแบบตลาดนัดในชวงเชาและชวงเย็น  

 

ภาพที่ 8 โรงสีขาว           ภาพที่ 9 โรงหนัง 
 

ตลาดสดปดปายไวดานหนาวา “ตลาดวัดวังก” เปนตลาดที่หลวงพออุตตมะเปนผู
อุดหนุนใหทุนสรางขึ้นมา เปนพื้นที่ที่ชาวบานใชงานเอนกประสงค นอกจากจะใชเปนตลาดแลว 
ยังเปนพื้นที่ประกอบกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบาน เปนโรงมหรสพกลางแปลง  เปนศูนย
ประชาสัมพันธติดปายโฆษณาตาง ๆ และเปนศาลาประชาคมของหมูบานไปในตัวดวยตลาดวัด
วังกจึงมิใชทําหนาที่แคกิจกรรมการคาขายเทานั้น แตเปนพื้นที่ที่ชาวบานใชในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
ชุมชนดวย  

 

ภาพที่ 10 ตลาดเชา        ภาพที่ 11 ตลาดนัดยามเย็น 
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ตลาดวัดวังกมีตัวตลาดสดซึ่งเปนอาคารไมหลังคามุงสังกะสีและเปดโลง ซึ่งขายผัก 
ผลไม อาหารสด และอาหารแหงทั้งที่มาจากตัวเมืองกาญจนบุรีและมาจากฝงประเทศพมา พื้นที่
รอบๆ ตลาดมีแผงไมขายของตั้งเรียงรายแบบตลาดนัด มีของขายหลายประเภทซึ่งมีทั้งอาหาร
สําเร็จ ผลไม เสื้อผา เครื่องใชมากมาย  

ปกติแลวถาไมมีความจําเปนชาวบานจะไมขามสะพานไมไปตลาดที่อําเภอสังขละบุรีที่
ตองเดินไปไกลมาก ชาวบานไดอาศัยซื้อหาเครื่องใชและอาหารการกินในชีวิตประจําวันจากตลาด
วัดวังกทั้งตอนเชาและตอนเย็น ในตอนเชาตลาดจะเริ่มเปดขายของในชวงเชามืด ประมาณตี 3-4 
สวนตอนเย็นเวลาประมาณ 5 โมงเย็นไปจนถึงประมาณ 3 ทุม ลานโลงบริเวณหนาตลาดยังเปน
ตลาดนัดขายอาหารพื้นบาน อาทิ ขนมจีนน้ํายาหยวกกลวย ยําสาวมอญ (ยําหัวหมู) ลูกชิ้นปง ไส
กรอก น้ําปน ผลไมสด หมาก (ชาวมอญนิยมเคี้ยวหมากเปนขนมกินเลน) ฯลฯ ใหชาวบานไดมา
จับจายหาของกิน ทั้งยังเปนแหลงพบปะของหนุมสาวไดมาเกี้ยวพาราสีกัน  

นอกจากกิจกรรมการคาขายแลว พื้นที่เปดโลงหนาตลาดใชสําหรับกิจกรรมบันเทิง
กลางแจงเวลามีงานมหรสพ เชน การแสดงรํามอญ หนังกลางแปลง ไปจนถึงเพลงลูกทุงสตริงแบบ
สมัยใหมในเทศกาลตาง ๆ  

ศาลาประชาคมหนาตลาดแหงนี้ยังเปนพื้นที่ที่ใชสําหรับประชาสัมพันธหรือแจงขาวสาร 
ทั้งขาวสารจากทางราชการ เชน ประกาศเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการกีฬาตานยาเสพตดิ ประกาศ
กําหนดวันฉีดวัคซีนของสาธารณสุข ฯลฯ และขาวสารความเปนไปของหมูบาน เชน กําหนดการวัน
ประเพณีแขงบอลในเทศกาลวันออกพรรษา กําหนดการทอดกฐินประจําป เปนตน  

นอกจากที่ศาลาประชาคมหนาตลาดแลวหมูบานยังมีศูนยประชาสัมพันธอีก 2 แหง คือ 
ศาลาปลายสะพานไมฝงมอญ และศาลาวัดวังกวิเวการาม เพื่อแจงขาวสารความเปนไปในหมูบาน
ใหชาวบานไดรับรูกันถวนหนา 

ดานตรงขามถนนกับตลาดวัดวังก มีศาลาอานหนังสือประจําหมูบาน ใหชาวบานซึ่งสวน
ใหญจะเปนเด็กนักเรียนในหมูบานมาใชบริการ โดยกรรมการหมูบานจะจางเด็กนักเรียนในหมูบาน
เปนผูดูแลรับผิดชอบบริหารงานหองสมุด นับวาเปนการสรางรายไดเสริมใหกับเด็กในชุมชนไดเปน
อยางดี ศาลาอานหนังสือยังเปนสถานที่สําหรับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ใชสอน        
กิจกรรมการฝมือใหกับชาวบานผูสนใจ เชน สอนทําผาบาติก สอนทําดอกไมประดิษฐ เปนตน ถัด
จากศาลาอานหนังสือประจําหมูบานไปไมไกลก็เปนศูนยสุขภาพ และสนามเด็กเลน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 56

จากการสังเกตพบวาชาวบานไมมีความชัดเจนในเรื่องของการใชพื้นที่ โดยจะเปน
ลักษณะเฉพาะแบบชาวบาน ซึ่งนอกจากจะใชพื้นที่ประกอบกิจกรรมตามลักษณะของสถานที่นั้นๆ 
แลว ยังสามารถเปนพื้นที่เอนกประสงคใชงานดานอื่น ๆ ไดอีกดวย  

อาจกลาวโดยสรุปไดวาทางเขาหมูบานมอญสําหรับรถยนต คือ ถนนทางหลวงที่แลน
ผานสะพานคอนกรีตจนถึงทางแยกเขาหมูบาน สวนทางเขาหมูบานมอญสําหรับทางเทาคือ
สะพานไมซึ่งเชื่อมระหวางฝงไทยและฝงมอญ  

นอกจากถนนหลักสองสายที่มาบรรจบกันเปนมุมฉากแลว มีการแบงถนนรองเปนซอย 
แตละซอยจะทะลุถึงกันได ลักษณะเปนบล็อกตาราง แบงไดเปน 7 ซอย (โดยถนนที่มุงตรงมาจาก
สะพาน คือ ซอย 3 หรือชาวบานเรียกวาซอยสะพานไม) และยังมีกลุมบานดงตนสักที่เกิดขึ้นใหม
อีก 1 ซอย เรียกวา “บานดงสัก”  

แตกิจกรรมของชุมชนจะอยูบนถนนสองสายดังกลาวคือ ถนนที่ตรงมาจากสะพานไมไป
จนถึงตลาดวัดวังก ซึ่งประกอบไปดวยรานคายอย เชน รานชํา รานขายอาหารและเครื่องดื่ม ราน
ขายพลอยเจียระไน รวมทั้งโรงภาพยนตรและโรงสีที่ปดตัวลงไปแลว สวนถนนหลักจากตลาดวัด
วังกจนถึงวัดวังกวิเวการาม จะมีตลาดวัดวังก ศาลาอานหนังสือ ลานเอนกประสงค ศูนยสุขภาพ 
ลานสนามเด็กเลน โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม ลานสนามกีฬา ศูนยเด็กเล็ก และตัววัดวังกวิเวกา
รามที่อยูสุดปลายถนน 

ลักษณะบานและการตั้งบานเรือนในหมูบานมอญ 
ชาวมอญรุนบุกเบิกหรือเกาแกที่สุดในหมูบานจะเปนครอบครัวที่มีฐานะคอนขางดี จะตั้ง

บานเรือนกระจายตัวอยูระหวางซอย 2, 4, 5 และ 6  (จากผังหมูบาน) ลักษณะบานเปนเรือนไม
หลังใหญ โดยเปนเรือนที่ร้ือมาจากสมัยหมูบานเกากอนที่น้ําจะทวม แลวนํามาสรางใหม หลาย
บานจะติดตั้งจานดาวเทียมและมีร้ัวกั้นอาณาเขตคลายวัฒนธรรมคนเมือง  

คนเหลานี้สวนใหญเปนตระกูลเกาแกที่อพยพเขามาอยูในหมูบานนี้เปนกลุมแรก ๆ คือ
ในชวงป พ.ศ. 2493  ซึ่งสวนใหญเปนเครือญาติของหลวงพออุตตมะ สังเกตไดจากชื่อนามสกุล 
“สิทธิวงษา” “โมกกะเนียง” “ปุณณะการี” และ “หงษา” (แตก็มีชาวบานเปนจํานวนมากในหมูบาน
ที่ไมมีนามสกุล) 

หรือไมก็เปนครอบครัวที่มีฐานะมาตั้งแตสมัยอยูประเทศพมาจากการประกอบอาชีพ
คาขายสินคาตาง ๆ   อาทิ เพชรพลอย ขาว งาชาง ของปา ซึ่งจะทําการคาขายกับทางมาเลเซีย
และ  ปนังเปนสวนใหญ เพราะเมืองมอญที่ประเทศพมาจะมีอาณาเขตติดตอกับทะเล โดยคาขาย
ลองเรือออกไปทางประเทศพมาฝงอันดามัน  
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จากการศึกษาพบวาการสรางบานเรือนของชาวมอญในระยะหลัง กลับนิยมสรางบาน
ดวยคอนกรีตลักษณะเดียวกับบานเรือนของคนไทยมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม แตละบานจะตองมี
ชองลักษณะเหมือนกับชองหนาตางเจาะยื่นออกไปจากเรือนชาวมอญทุกหลังคาเรือน เปนที่หรับ
จัดหิ้งพระ เนื่องจากคนมอญนับถือศาสนาพุทธอยางเครงครัด จึงมีความเชื่อวาพระหรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์จะตองอยูเปนสัดสวนที่แยกเหนือสูงกวาที่ที่คนอยู 

 
ภาพที่ 12 ลักษณะชองคลายหนาตางที่ยื่นออกมาจากตัวบาน 

 
สวนพื้นที่บริเวณตลิ่งริมเขื่อนเขาแหลมจะเรียงรายไปดวยบานเรือนที่สรางดวยไมไผและ

หลังคามุงดวยแฝกของคนมอญ ซึ่งสวนใหญเปนพวกอพยพเขามาจากประเทศพมาในภายหลัง 
คนเหลานี้มักมีญาติพี่นองอยูในชุมชนมอญ และเขามาตั้งบานเรือนอยูอาศัยแบบชั่วคราวในชวง
น้ําลด เพื่อปลูกผักริมน้ํา โดยเฉพาะผักกระเจี๊ยบและฟกทอง  

แตเมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําจะทวมบานเรือนริมตลิ่ง ซึ่งจะทวมประมาณปละ 2-3 เดือนทุก
ป คนเหลานี้จะยายไปอาศัยอยูเรือนแพ บางก็ข้ึนไปอาศัยอยูกับญาติ บางก็ไปอาศัยตามโรง   
ภาพยนตรที่ราง บางก็กลับไปทํางานในประเทศพมา พอน้ําลดก็กลับลงมาซอมแซมบานเรือนที่
เสียหายจากน้ําทวม ทําการปลูกผัก ปลูกไวสําหรับบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก ถาเหลือก็ขายบาง 
หรือบางครอบครัวก็ปลูกไวสําหรับคาขายโดยเฉพาะ 

สวนกลุมบานตามเชิงเขาริมแมน้ําและดงสักทางทิศตะวันออกของวัดวังกวิเวการาม จะ
เปนกลุมบานที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งกระจายตัวไปตามแนวฝงซึ่งโคงออมเขา เหตุที่ชาวบานมาสรางเรือน
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แพและบานรมิน้ําอาศัยเปนกลุมใหญทางทิศตะวันออกบริเวณดงตนสักนี้ เนื่องมาจากเปนดานที่มี
ทาน้ําสามารถจะคมนาคมทางน้ําติดตอกบัหมูบานอืน่ๆ ที่อาศัยกระจายตัวอยูตามปาเขาริมแมน้าํ
ตาง ๆ เชน แมน้ําบีคลี่ และแมน้ํารันตี ไดอยางสะดวก  

นอกจากนี้ในระยะหลงัจาํนวนครัวเรือนชาวมอญพลัดถิน่ไดขยายตัวมากขึ้นจนเต็มพื้นที่ 
ทั้งจากการแตงงานของคูบาวสาวที่แยกบานออกมาปลกูบานใหม หรือบางกม็ีญาตขิองคนมอญใน
หมูบานอพยพเขามาใหมจากประเทศพมา  

รวมทัง้กลุมชาวมอญที่อพยพเขามาใหมทางตนแมน้าํบคีลี่ และกระจายตวัอาศัยสราง
บานเรือนอยูตามปาเขาบริเวณบานประตูเมือง เวียคะดี ้หวยมาลัย และบานใหมพฒันา ซึง่ตอมา
ประมาณป พ.ศ. 2540 เกิดปญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินของกรมปาไม จึงพากันอพยพเขามาที่
หมูบานมอญ โดยสรางบานบนพืน้ทีท่ีว่างบริเวณดงปาสกั  

 

ภาพที่ 13 บานเรือนริมน้ําแถบดงสัก 

 

ภาพที่ 14 บานเรือนริมน้ําถูกน้ําทวมในฤดูน้าํหลาก 
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สวนใหญบานบริเวณดงสักจะปลูกดวยไมไผ โดยนัง่เรอืไปตัดในปาเขาที่มีมากมายใน
แถบอําเภอสังขละบุรี ชาวบานคนใดมเีรือก็ไปตัดเอง บางคนก็จางชาวบานคนอืน่ไปตัดให จากนัน้
มีการลงแขกสรางบาน โดยเจาบานกท็ําอาหารเลี้ยงเพื่อนบานทีม่าชวยเหลือเปนการตอบแทน  

ซึ่งดงสักที่ชาวบานไดอาศัยอยูนี้ เกิดมาจากหลวงพออุตตมะเปนผูคิดริเร่ิมใหปลูกปาไว 
ประมาณป พ.ศ. 2530 ภายหลังจากที่ยายมาสรางหมูบานใหมไดประมาณ 3 ป (เณร สกุลวงศ 
2545)∗ 

วัดวังกวิเวการาม 
ศูนยกลางของหมูบานมอญ คือ วัดวังกวิเวการาม (หรือเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปในชื่อ “วัด

หลวงพออุตตมะ”) เพราะเปนสถานที่ที่ทุกคนในหมูบาน ทุกเพศ ทุกวัยใชเปนที่รวมพบปะกันเพื่อ
ทํากิจกรรมตาง ๆ  โดยเฉพาะในวันสําคัญทางศาสนาและวันเทศกาลตาง ๆ  

พื้นที่วัดวังกวิเวการามแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนบน ประกอบดวยโบสถ ศาลา วิหาร 
และกุฏิพระ ซึ่งตั้งอยูบนเชิงเขาที่อยูสูงขึ้นไป และสวนดานลาง คือ เจดียพุทธคยาจําลอง หอระฆัง 
และศาลาขายสินคาที่ระลึก ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกในพื้นที่ที่ต่ํากวา พื้นที่ของวัดทั้งสองสวนนี้
ชาวบานไดอาศัยประกอบกิจกรรมประเพณีตาง ๆ เกือบตลอดทั้งป  

ยังมีนักทองเที่ยวที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมวัดอีกดวย  โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อมา
นมัสการหลวงพออุตตมะ และยังนิยมไปไหวพระธาตุที่เจดียพุทธคยาจําลอง รวมทั้งขึ้นไปชม
ทิวทัศนดินแดนสามประสบและวัดเกาที่จมน้ําบนหอระฆัง เพราะเปนที่สูงริมแมน้ําเห็นทิวทัศนได
โดยรอบ รวมทั้งเดินซื้อหาสินคาที่ระลึกจากฝงพมา  

และลานโลงหนาเจดียพุทธคยาจําลองยังใชเปนพื้นที่จัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนวัด
วังกวิเวการาม และสถานดูแลเด็กกอนวัยเรียน ทั้งยังเปนลานเอนกประสงคสําหรับประกอบ
กิจกรรมตาง ๆ ของหมูบานไดเปนอยางดี ดังนั้นวัดวังกวิเวการามจึงเปนศูนยกลางของชุมชน 

 
ระบบสาธารณูปโภค 

การไฟฟา สมัยกอนที่ยังไมมีไฟฟาใหบริการ ทุกครัวเรือนจะใชเทียนและตะเกียงเจาพายุ 
ปจจุบันมีไฟฟาใหบริการโดยการไฟฟาฝายผลิตสวนภูมิภาคเขตอําเภอทองผาภูมิ สามารถ
ครอบคลุมไดทั้งพื้นที่ โดยเสียคาบริการตามราคาปกติ 
                                                           

∗ นางเณร สกุลวงศ อายุ 49 ป ชาวมอญในหมูบาน กลาววา เดิมบริเวณนี้เปนพื้นที่ของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งมีคนไทยเขามาจับจองทําไรปลูกขาว ตอมาขายยกใหหลวงพออุตตมะ แลวก็ยาย
ตัวเองไปทํามาหากินที่ดานเจดียสามองค ปจจุบันกลับมาอาศัยอยูในหมูบานแถวดงสัก 
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การประปา  
อําเภอสังขละบุรีมีบริการน้ําประปา เปนระบบจายน้ําประปาโดยงบประมาณของการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมอบใหสุขาภิบาลดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2528 ในสวนของ
หมูบานมอญพลัดถิ่นดําเนินการตอทอน้ําประปาเขามาใชโดยเอกชนชาวมอญในหมูบานที่มีฐานะ 
และเรียกเก็บคาบริการในอัตราที่สูงกวาปกติเล็กนอย 

ซึ่งในปจจุบันพบวายังมีบางครัวเรือนที่ยงัไมมีน้าํประปา รวมไปถงึไฟฟา สวนใหญจะ
เปนกลุมบานริมชายแมน้ํา เรือนแพ และบานดงสกั 

สายเคเบิล  
ดําเนนิการโดยเอกชนชาวมอญในหมูบานเปนผูดูแล ซึง่ลงทุนซื้อจานดาวเทยีมวางสาย

เคเบิลเองไมเกี่ยวของกับทางราชการ ชาวบานจะเสียคาบริการเดือนละ 100 บาท ชองเคเบลิที่
ติดตั้งนี้สามารถเลือกชมไดทัง้สถานีโทรทัศนชองธรรมดา (ชอง 3 5 7 9 11 และไอทีว)ี และชอง
สถานจีากประเทศใกลเคียง เชน เวียดนาม พมา และมาเลเซีย เปนตน  

นอกเหนือไปจากนัน้ ยังมีชองสถานีของหมูบานที่ปกติจะฉายภาพยนตรหมุนเวียนตลอด
ทั้งวัน เมื่อถงึชวงโอกาสพิเศษในวนัเทศกาลตาง ๆ ทางสถานีจะทําการฉายวิถทีัศนที่ถายเกบ็
บรรยากาศในวันสาํคัญของหมูบานใหชาวบานไดชมกนั หรือถามสีถานการณฉุกเฉินในหมูบาน 
คําประกาศจากหลวงพออุตตมะหรือคณะกรรมการหมูบาน ก็สามารถประชาสัมพนัธขาวสารผาน
ชองสถานนีี้ไดทันท ี

การโทรคมนาคม  
ในหมูบานมีบริการตูโทรศัพทสาธารณะประเภทหยอดเหรียญ 1 จุดบริการ ตั้งอยูบน

ปากซอยถนนหลักที่ตัดขึ้นมาจากสะพานไม ชาวบานบางครัวเรือนที่มีฐานะก็สามารถทําเรื่อง
ติดตั้งโทรศัพทที่บานได นอกจากนี้ยังสามารถใชโทรศัพทเคลื่อนที่ไดทั้งระบบ 800 1800 และ 900 
GSM  

สําหรับไปรษณียโทรเลขตองขามฝงไปใชบริการที่ที่ทําการไปรษณียโทรเลข ตั้งอยูฝง
อําเภอในเขตเทศบาลตําบลวังกะ และมีบริการบุรุษไปรษณียสงจดหมายถึงบานในหมูบานมอญ 

 
การสาธารณสุข 

ในเขตเทศบาลตําบลวังกะมีโรงพยาบาลของรัฐในการใหบริการทางการแพทยตอ
ประชาชน จํานวน 1 แหง หนวยมาลาเรีย 1  แหง สถานีอนามัย 1 แหง ดังนั้นเมื่อชาวบานเกิด
อาการเจ็บไขไดปวยก็จะเดินทางขามไปรักษายังฝงอําเภอ 
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นอกจากนี้ยังมีหนวยแพทยเคลื่อนที่ของกระทรวงสาธารณสุข จะเขามาทําการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคตาง ๆ ใหกับชาวบานปละ 1-2 คร้ัง โดยจะมาตั้งหนวยบริเวณลานหนาโรงเรียนหรือ
ลานบริเวณวัดวังกวิเวการาม 

 
การเมืองการปกครอง 

เนื่องจากชาวมอญในหมูบานมิไดมีสัญชาติไทยเชนเดียวกับชาวมอญกลุมอ่ืนทีอ่พยพมา
ตั้งถิ่นฐานกันนานหลายชั่วอายุคนแลว สวนใหญมีสถานภาพเปนเพียงผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาที่ถือ
บัตรประจําตัวสีชมพู และผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาที่อพยพเขามาหลังป พ.ศ. 2519 หรือชาว
มอญผูถือบัตรสีสม ดังนั้นสถานภาพในการเปนเจาของที่ดินทํากินจึงไมสามารถมีได และถูกจํากัด
ใหอยูในพื้นที่ที่รัฐบาลไทยระบุไวให คือในพื้นที่ 614 ไร ในพื้นที่หมูที่ 2 ตําบลหนองลู หรือที่เรียก
กันวา “ฝงมอญ”  

สถานภาพนี้ถูกจํากัดดวยระบบการเมืองการปกครองซึ่งรัฐบาลไทยใหเหตุผลวาเปนเรื่อง
ความมั่นคงของชาติและปญหาเรื่องการบุกรุกทรัพยากรปาไมของประเทศไทย ซึ่งผลจากระบบ
การเมืองการปกครองดังกลาว สงผลตอขนาดของที่ดินที่แตละครอบครัวไดรับเพื่อการครอบครอง
ชั่วคราว เพราะจะเห็นไดวา แตละครอบครัวไมสามารถมีบริเวณบานขนาดใหญได ขนาดของที่ดิน
ที่ไดรับเพื่อการอยูอาศัย จะอยูในขนาดประมาณ 35-150 ตารางวา 

หากเปนบานกลุมที่ตั้งถิ่นฐานริมอางเก็บน้ํา เรือนแพริมน้ํา และกลุมบานดงสัก จะปลูก
ติดกันเปนพืดโดยไมมีที่ดินสวนตัว กอใหเกิดการปรับตัวในเรื่องการประกอบอาชีพตามมา จากที่
เคยยังชีพดวยการเกษตรกรรมเพาะปลูกเปนหลัก ก็ตองหันมายังชีพดวยการประมง หรือรับจาง 
เพราะไมมีพื้นที่มากพอทําการเกษตร ทําไดแคเพียงปลูกผักแปลงเล็ก ๆ  

แมชาวมอญในหมูบานยังตระหนักในสถานภาพการเปนคนมอญของตนเองอยางเต็ม
เปยม แตชาวมอญเหลานี้ก็คาดหวังการไดรับสิทธิของความเปนพลเมืองไทยอยางเต็มสมบูรณ
เชนกัน ชาวบานบางคนกลาววาตนใชชีวิตอยูในหมูบานและประเทศไทยมามากกวา 50 ป ไมมี
ทางที่จะกลับไปประเทศพมาอยางแนนอน (ยายถวยติน 2546) 

มอญพลัดถิ่นในหมูบานทุกคนตางซาบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในรมพระ
บรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระราชวงศไทยเปนอยางยิ่ง ควบคูไปกับ
ความศรัทธาในพุทธศาสนาโดยเฉพาะในตัวหลวงพออุตตมะ เห็นไดชัดจากทุกบานที่เขาเยี่ยม
เยือน สํารวจ และสัมภาษณ จะติดพระบรมฉายาลักษณของในหลวงและสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ และรูปถายของหลวงพออุตตมะบนหิ้งพระไวดวยความเคารพศรัทธายิ่ง และ
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ความศรัทธานี้เองเปนปจจัยหนึ่งของระบบการปกครองของไทยที่ทําใหชนกลุมนี้อยูดวยความสงบ
รมเย็นเปนสุข 

ระบบการเมืองการปกครองของทางราชการกําหนดใหหมูบานมอญพลัดถิ่นอยูในเขต
การปกครองบานวังกะ หมู 2 ตําบลหนองล ูอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ตั้งแตทางแยกปอมตํารวจตระเวนชายแดนมาถงึหมูบานมอญ และผูใหญบานอยางเปนทางการ 
คือ นายทวีผล จําปขาว เปนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึง่มิใชชาวมอญและมิไดพํานักพกัอาศัยอยู
ในหมูบาน  

ดงันัน้ในทางปฏิบัติชาวมอญในหมูบานจะมีระบบการปกครองตัวเองดวยระบบคุม 
กลาวคือ แตละคุมบาน (กลุมบานที่อยูใกลเคียงกนั) จะมีหัวหนาคุมเปนผูดูแลลูกบานในแตละคุม
ของตน หัวหนาคุมเหลานี้จะถูกเลือกขึน้มาจากชาวบานและคณะกรรมการหมูบาน ซึ่งกรรมการ
หมูบานจะถูกเลือกมาจากชาวบานโดยตรง โดยทั้งหมดนี้ตองผานความเห็นชอบจากหลวงพอ
อุตตมะซึ่งถือเปนผูชี้ขาด  

นอกจากนีท้างราชการยังแตงตั้งชาวมอญในหมูบานมอญขึ้นเปนผูชวยผูใหญบาน โดย
ทําหนาที่ประสานงานกับผูใหญบาน ซึ่งในการแตงตั้งผูชวยผูใหญบานนี้ทางราชการจะมาถาม
ความเห็นชอบจากหลวงพออุตตมะเชนกนั ปจจุบนัมีผูชวยผูใหญบาน 3 คน หมูบานมทีัง้หมด 27 
คุม มีหวัหนาคุม 27 คน  

หัวหนาคุมและคณะกรรมการหมูบานมีหนาที่คอยดูแลชาวบาน ทั้งในดานชีวิตความ
เปนอยูทั่วไปใหอาศัยอยูรวมกันอยางสันติสุข และดานการติดตอประสานงานกับทางราชการ เมื่อ
ผูใหญบานโดยตําแหนงจากทางราชการตองการจะเขามาติดตอยังหมูบานก็จะติดตอกรรมการ
หมูบานหรือผูชวยผูใหญบาน จากนั้นผูชวยผูใหญบานจะติดตอชาวบานผานหัวหนาคุมอีกตอหนึง่  

ในทางตรงกันขาม ถาชาวบานตองการตดิตอกับทางราชการ กจ็ะตองติดตอหัวหนาคุม
ผานผูชวยผูใหญบานขึ้นไป คลายกบันโยบายการปกครองชาวมอญอพยพในสมัยอยุธยาและตน  
รัตนโกสินทร ซึ่งจะทาํการแตงตั้งผูนาํชาวมอญที่ไดรับความนยิมนับถือในหมูพวกของตนใหเปน
หัวหนาปกครองกันเอง โดยที่ทางการมิไดเขาไปปกครองโดยตรง แตจะติดตอกับชาวมอญโดยผาน
หัวหนาเหลานัน้ (ดังรายละเอียดในบทที่ 1) 

คุณสมบัติของผูที่จะขึ้นมาเปนหวัหนาคุม ผูชวยผูใหญบาน หรือกรรมการหมูบานได
จะตองเปนคนดีในสายตาของชาวบาน ซึง่คือผูที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีศีลธรรมจรรยา 
ตรงไปตรงมา ไมกินนอกกนิใน ที่สําคัญตองเปนผูที่พูด อาน เขยีน ภาษาไทยไดเปนอยางดี เพราะ
ตองคอยประสานงานกับทางราชการ 
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การแตงตั้งหัวหนาคุมและกรรมการหมูบานที่ตองผานความเห็นชอบจากหลวงพอ
อุตตมะ อันเนื่องมาจากการที่คนมอญมีความศรัทธาอยางแรงกลาในพุทธศาสนา และความ
ศรัทธาตอพระสงฆก็อยูในจิตวิญญาณของคนมอญเชนกัน ในอดีตที่คนมอญยังมีแผนดินของ
ตนเองซึ่งเปนอาณาเขตอยูในประเทศพมาขณะนี้ เจาอาวาสวัดมอญมีอํานาจตัดสินเรื่องราวตาง ๆ 
ของชาวบานได (พระอุน สิริภัทโท 2536 : 128) เมื่อชาวบานมีปญหาใด ๆ ก็จะมาพึ่งพาวัด  

ดังนั้นชาวบานนอกจากจะศรัทธาในพระสงฆแลวยังมีความเคารพยําเกรงอยูดวยในตัว 
ดังนั้นสิ่งที่มีอิทธิพลตอหมูบานชาวมอญ คือวัดและพระสงฆเปนปจจัยแรก ที่สําคัญเหนือไปกวานี้ 
หลวงพออุตตมะ ซึ่งถือเปนผูนําที่มีอิทธิพลตอคนมอญพลัดถิ่นกลุมนี้เปนอยางมาก นับต้ังแตตอน
ที่เปนพระสงฆองคสําคัญองคหนึ่งของหมูบานสมัยอยูประเทศพมา ตอนชักชวนกันอพยพเขามา
ตั้งรกรากถิ่นฐานในประเทศไทยบริเวณบานเกาที่จมน้ํา จนมาถึงหมูบานใหมหลวงพออุตตมะก็
เปนแกนนําจัดสรรที่อยูใหชาวมอญอยูรวมกันอยางเปนกลุมเปนกอนในปจจุบัน ความศรัทธาตอ
วัดและพระสงฆนี้เปนสิ่งที่ถูกปลูกฝงตอเนื่องกันมาในสายเลือดของคนมอญหลายชั่วอายุคน ไม
เฉพาะแตที่หมูบานนี้เทานั้น แตในหมูบานอื่น ๆ ก็เชนเดียวกัน  

ปญหาเรื่องความเปนชนพลัดถิ่นไรสัญชาติ∗ 
ชาวมอญพลัดถิ่นในหมูบานจะถือบัตรประจําตัวอยู 2 สี เชน บัตรสีชมพู เรียกวา บัตรผู

พลัดถิ่นสัญชาติพมา หรือผูมีสัญชาติพมาที่หลบหนีเขาเมืองมากอนป พ.ศ. 2519 และบัตรสีสม 
เรียกวา ผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาหรือผูมีสัญชาติพมาที่หลบหนีเขาเมืองหลังป พ.ศ. 2519∗∗ 

การไมมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยหมายถึงโอกาสทางการศึกษาและการทํางานที่นอย
กวาคนอื่น เพราะเด็กที่ไมมีบัตรประชาชน ไมวาจะเรียนจบสูงแคไหน ดานหลังใบคุณวุฒิจะมีตรา

                                                           
∗

 รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง 
∗∗

 สวนชาวกะเหรี่ยง รัฐกําหนดใหเปนบุคคลพื้นที่ราบสูงใหถือบัตรประจําตัวสีฟา เปนที่นาสังเกตวา 
กะเหรี่ยงในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ รัฐไทยยังไมใหการยอมรับวาเปนพลเมืองของประเทศเทาใดนัก สวน
กะเหรี่ยงในพื้นที่สังขละบุรีก็เปนกรณีเดียวกันแตในทางเปรียบเทียบกับชาวมอญแลว ทางรัฐบาลจะให
ความสําคัญกับชาวกะเหรี่ยงมากกวาชาวมอญ จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวาชาวบานสวนใหญพูดเปน
เสียงเดียวกันวา รัฐบาลจะดําเนินเรื่องทําบัตรประชาชนใหชาวกะเหรี่ยงบัตรสีฟากอน โดยกํานันและผูใหญบาน
ที่ทางราชการแตงตั้งเปนผูเห็นสมควรในการใหบัตร ดวยชาวบานใหเหตุผลในขอนี้วา เพราะชาวกะเหรี่ยงเปนชน
ที่สูง แตชาวมอญถือวาเปนชนเคยมีพื้นที่เปนของตนสามารถผลักดันใหกลับประเทศได ผูศึกษาเขาใจวา เหตุผล
ที่ทางราชการทําเชนนั้นเนื่องจากชาวกะเหรี่ยงนับเปนชนกลุมดั้งเดิมที่อาศัยในพื้นที่สังขละบุรีมากอนก็อาจ
เปนไป 
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ประทับวา ไมมีหลักฐาน ทร.13 (บัตรประชาชน) และ ทร.14 (ทะเบียนบาน) นั่นคือ หลักฐานนั้นจะ
นําไปใชสมัครงานตามบริษัทหรือหนวยงานราชการใด ๆ ไมได เพราะถือวาบุคคลนั้นไมใชคนไทย
และมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ชาวมอญผูถือบัตรสีชมพูมีโอกาส
นอยแคไหน ชาวมอญผูถือบัตรสีสมยิ่งมีโอกาสนอยกวานั้น 

ชาวมอญผูถือบัตรสีชมพู จะถูกจํากัดเขตที่อยูใหอาศัยอยูในเขตอําเภอสังขละบุรีเทานั้น 
หามออกนอกพื้นที่อยางเด็ดขาด มิฉะนั้นจะมีความผิดทางกฎหมาย แตถามีความจําเปนจริง ๆ ที่
จะตองออกนอกพื้นที่ เชน เดินทางไปตางอําเภอ หรือตางจังหวัดอยาง อําเภอทองผาภูมิ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี และหรือกรุงเทพมหานคร จะตองทําเรื่องขออนุญาตจากทางอําเภอ    
สังขละบุรีเสียกอน หรือถามีความประสงคจะเดินทางกลับไปประเทศพมา ก็ตองรายงานแจง
หัวหนาคุมในหมูบานกอน แลวจึงไปทําเรื่องขออนุญาตจากทางอําเภอ 

ในสวนของชาวมอญผูใชแรงงานก็จะใชบัตรสีชมพูทําเรื่องขออนุญาตทําบัตรแรงงาน
ตางดาวเอง หรือไมก็นายจางมาติดตอทําเรื่องขออนุญาตทําบัตรแรงงานตางดาวให เพื่อออกนอก
พื้นที่ไปทํางาน ผูใดที่มีบัตรแรงงานตางดาวแลวก็สามารถออกไปทํางานนอกตัวอําเภอสังขละบุรี
ได ที่ชาวบานเรียกวา “ลองเมือง” อาทิ หวยมาลัย หวยกบ ม็อกคะเนีย ดานเจดียสามองค จนถึง
อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร เปนตน โดยอาชีพที่ทํางาน ไดแก ลูกจางโรงงาน ลูกจาง   
รีสอรต ลูกจางรานคา ลูกจางเด็กเสริฟรานอาหาร ไดรับเงินเดือนประมาณ 3,000-4,000 บาท กถ็อื
วาเปนจํานวนเงินที่มากสําหรับชาวมอญพลัดถิ่น 

สวนเด็กนักเรียน เมื่อเรียนจบมัธยมตนก็มีวุฒิการศึกษาให แตดวยตราประทับวา ไมมี
หลักฐาน ทร.13 และ ทร.14 ถึงแมวาจะศึกษาตอระดับมัธยมปลาย ทั้งที่ฝงอําเภอสังขละบุรี หรือ
บางคนก็ไดทุนหรือโควตาศึกษาตอที่เมืองกาญจนบุรีและราชบุรี จนถึงระดับวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยบางแหงที่เปดโอกาสใหมอญพลัดถิ่นเขาศึกษาตอได เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ  แตเมื่อศึกษาจบออกมาก็ไมมี
สิทธิ์รับราชการ ดังนั้นถึงแมวาเด็กคนใดมีความสนใจอยากศึกษาตอมากแคไหน หรืออนาคตวาด
ฝนอยากรับราชการเปนครู ทหาร หมอ หรือตํารวจ แตเนื่องจากผูปกครองมีความเห็นวาถึงเรียนสูง
เพียงใด แตดวยความไมมีบัตรประชาชน และปญหาความยากจนที่พวกชาวมอญตองเผชิญ เด็ก
เหลานี้ก็ตองออกจากโรงเรียนแลว เดินเขาสูตลาดแรงงานราคาถูกที่สามารถกระทําไดเทาระดับ
ความรูความสามารถและวัยของพวกเขา ซึ่งเปนวัฏจักรปญหาที่ไมจบส้ิน  
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พบวา กลุมชาวมอญในหมูบานที่มีบัตรประชาชนแลว สวนใหญเปนพวกที่แตงงานกับ
คนไทย แลวลูกจะไดสิทธิโดยอัตโนมัติ (แตพอหรือแมชาวมอญยังไมไดสัญชาติเหมือนเดิม) หรือ
กลุมคนระดับบนของชุมชนคือกลุมคนมีฐานะ หรือบางคนก็ใชวิธีสวมรอยเขาแทนบัตรของคนตาย
ที่มีอายุใกลเคียงกัน โดยมีคาใชจายประมาณ 2-3 หมื่นบาท (มักจะเปนผูมีฐานะเชนกัน) ซึ่งเปน
คาใชจายที่สูง แตชาวมอญรูสึกคุมคากับโอกาสที่ไดรับตอบแทนคืนมา เชน โอกาสศึกษาตอและ
สามารถหางานทําที่ดีได  

ขณะป พ.ศ. 2545-2546 ที่ผูศึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม กระทรวงมหาดไทยกําลังดําเนิน
เร่ืองทําบัตรประชาชนใหชาวมอญ ซึ่งไมมีทางทราบไดเลยวากระบวนนี้จะเสร็จส้ินวันใด 
 
สภาพเศรษฐกิจและการดํารงชีพ 

วิถีชีวิตและการดํารงชีพ สมยักอนการสรางเขื่อนเขาแหลม 
การหาอยูหากนิของคนมอญ ในอดีตเมื่อยงัอาศัยอยูทีห่มูบานเดิมนัน้ ชาวบานสวนใหญ

จะดํารงชพีดวยการทาํการเกษตร ควบคูไปกับอาชพีอื่น ๆ ดังนี ้
• การทําการเกษตร  

ไดแก การปลูกพืชผักตาง ๆ สวนมากจะปลูกริมแมน้ําแควนอย  แมน้ําบิคลี และ
แมน้ําซองกาเลีย ในชวงฤดูน้ําหนาว น้ําในแมน้ําจะลดลง ชาวมอญก็ใชพื้นที่สวนนั้นทําการ
เพาะปลูก ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ ชาวบานบางกลุมนิยมปลูกถั่วลิสง คนมอญจะจับจองที่ดินแลว
ปลูกถั่วลิสงซึ่งมีพอคาคนกลางมารับซ้ือ บางรายก็จะออกทุนในการเพาะปลูกใหกอน เมื่อเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตไดก็ตองขายใหกับนายทุน ซึ่งทําใหชาวมอญมีรายไดพอสมควร 

การปลูกขาวไร พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบเชิงเขา การปลูกขาวจึงใชวิธีการขุดหลุมเรียง
เปนแถว ๆ แลวหยอดเมล็ดขาวเปลือกลักษณะคลายกับคนไทยปลูกขาวโพด การปลูกขาว
สวนมากจะเก็บไวกินกอน เมื่อเหลือก็จะนําไปขาย บางรายก็มีนายทุนออกทุนใหกอน เรียกวา ตก
เขียว 

การจับปลา ชาวมอญจะจับปลาในแมน้ําแควนอย ซองกาเลีย รันตี บีคลี่ ซึ่งถือวา
เปนสายน้ําแหงชีวิตของพวกเขา มีความสําคัญตอความเปนอยูของคนมอญอยางมาก 

• การคาขาย 
การคาขายภายในหมูบาน คนมอญมีนิสัยชอบการคาขาย   สวนมากจะเปดรานขาย

ของเล็ก ๆ นอย เชน กะป น้ําปลา เกลือ ผักผลไมสด อาหารประเภทบริโภคอุปโภคจะมีบาง 
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การคาขายชายแดนกับคนพมา จะเปนลักษณะตลาดมืดของพมา ทํารายไดใหกับคน
มอญที่มีกิจการร่ํารวยกันหลายราย คนมอญจะเปนลักษณะนายหนาจัดหาสินคาตามที่พอคาพมา
ตองการ ซึ่งตองเดินทางไปหาซื้อที่กรุงเทพฯ จากนั้นก็จะนําไปเสียคาธรรมเนียมผานดานของไทย 
การคานี้ทํารายไดใหกับคนมอญที่ยึดอาชีพคาขายชายแดนไดเปนอยางดี พอคาที่มาจากพมา
สวนมากจะพูดภาษามอญได หรือไมพอคาชาวมอญก็สามารถพูดภาษาพมาได จึงสามารถติดตอ
คาขายกันได 

• การหาของปา จากสภาพที่ยังเปนปาเขาทําใหอุดมสมบูรณไปดวยสัตวปาและ
พืชผักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คนมอญจะเขาไปในปาทึบ บางก็ลาสัตวเชน หมูปา เกง กวาง ไก
ปา คาง นํามาขายแตจํานวนไมมากนัก สวนพืชผัก ไดแก ผักกูด ผักหนาม ลูกระเนียง ลูกมะตาด 
ลูกซาน ยอดหวาย (ที่หายากมาก)  

• การรับจาง มีชาวบานจํานวนมากที่ไมมีที่ดินทํากินและไมมีทุนในการคาขาย  จะ
ออกไปทํางานรับจางตาง ๆ เชน รับจางขับเรือ ซึ่งเปนเรือยนตพาดหาง บรรทุกสินคาที่พอคาพมา
ส่ังซื้อ นําไปสงที่ซองกาเลีย เพื่อนําขึ้นรถบรรทุกตอไปยังเขตดานพระเจดียสามองค รับจางแบก
ของ แบกสินคาของพอคาที่ซื้อมาจากกรุงเทพฯ จะแบกขึ้นจากทาน้ํามาไวที่บานนายทุน (เถาแก) 
ทําการตรวจเช็ค  เมื่อครบตามจํานวนก็จะขนสงไปดานพระเจดียสามองค คนงานนี้ก็จะมีหนาที่
แบกส่ิงของนี้ลงเรือหรือใสรถบรรทุก (ในชวงฤดูหนาวหรือฤดูแลง)  

นอกจากนั้นจะเปนการรับจางทั่ว ๆ ไป แลวแตคนไทย คนกะเหรี่ยง และคนมอญ จะ
วาจางใหทําอะไรบาง เชน ขุดดิน ทําไร ดายหญา รับจางตักน้ํา ซักผา เปนตน คนมอญมีรายได
จากการประกอบอาชีพดังกลาวขางตนพอประมาณ ทําใหชีวิตความเปนอยูไมขัดสน มเีงนิเกบ็ออม 
และทําบุญในเทศกาลตาง ๆ ตามอัตภาพอยางมีความสุข 

วิถีชีวิตและการดํารงชีพ ภายหลังการสรางเขื่อนเขาแหลม 
ในป พ.ศ. 2524  เปนปที่มีการเริ่มสรางเขื่อนเขาแหลมของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย การสรางเขื่อนนี้ทําใหบริเวณหมูบาน ปา และที่ทํากินทั้งหมดถูกน้ําทวม เจาหนาที่
ของการไฟฟาฯ เร่ิมสํารวจเขตน้ําทวมเพื่อการเวนคืน  มอบเงินชดเชยคาเสียหายตามหลักฐาน ซึ่ง
คนมอญจะไดเวนคืนเฉพาะคาร้ือถอนบานเทานั้น บานหลังไหนสรางไวดีก็จะไดคาตอบแทนมาก 
บานใดปลูกสรางแบบงาย ๆ ก็จะไดนอยตามลําดับ สวนคาเวนคืนที่ดินทํากินนั้นจะไมไดเพราะคน
มอญสวนใหญไมมีหลักฐานเปนเพียงที่จับจองเทานั้น 

ในป พ.ศ.2527  ทางการไฟฟาฯ เริ่มกักเก็บน้ํา ชาวบานทั้งหมดของอําเภอสังขละบรีุและ
หนวยงานของราชการตองอพยพไปอยูที่แหงใหมที่ทางการไฟฟาฯ จัดสรรให เมื่อคนมอญอพยพ
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ข้ึนมาอยูที่บริเวณชุมชนวัดวังกวิเวการามในปจจุบัน มีสภาพความเปนอยูลําบากกวาตอนที่อยูที่
อําเภอเกามาก บางคนไมรูวาจะไปเพาะปลูกพืชผักตรงไหน เพราะไมมีที่ทํากิน  จะไปจับจอง
เหมือนอําเภอเกาก็ไมได การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจัดสรรที่ทํากินใหกับผูที่มีสิทธิเทานั้น 
ไดแก คนไทย คนกะเหรี่ยง เมื่อคนมอญเหลานี้ไปจับจองเพื่อจะประกอบอาชีพ วันดีคืนดีก็จะมีคน
มาบอกวาตรงนี้เปนที่ของเขา  

แตถึงอยางไรก็ตามคนมอญซึ่งมีนิสัยขยันและอดทน จึงมีความพยายามหาอาชีพเพื่อจะ
ไดมีรายไดเลี้ยงครอบครัวตอไป ซึ่งผลจากการสรางเขื่อนเขาแหลมทําใหอําเภอสังขละบุรีมีความ
เจริญรุงเรือง การคมนาคมสะดวกสบาย เปนที่รูจักของคนทั่วไปมากขึ้น โดยเฉพาะเปนเมือง
ชายแดนมีการติดตอคาขายกับประเทศพมา กลายเปนเมืองเศรษฐกิจ เมืองทองเที่ยวที่มีสภาพ
อากาศดี ทิวทัศนสวยงาม มีน้ําตก มีอางเก็บน้ํา มีสะพานไมที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มวีฒันธรรม
ที่หลากหลาย และเกจิอาจารยชื่อดังของประเทศไทย คือหลวงพออุตตมะ 

จากความเจริญรุงเรืองและสภาพสิ่งแวดลอมดังกลาวทําใหชาวมอญที่หมูบานมอญนี้มี
อาชีพ และวิถีชีวิตความเปนอยูแตกตางจากเมื่ออยูอําเภอเกามาก  บางก็วามาอยูที่ใหมนี้ดี ทํามา
หากินสะดวก บางก็วาไมมีที่ทํากินตองไปเปนลูกจางเขา จากสภาพปจจุบัน คนมอญมีวิถีชีวิตและ
การทํามาหากิน ดังนี้ 

• การคาขายภายในหมูบาน  หลวงพออุตตมะไดสรางตลาดไวกลางหมูบานและ
จัดสรรใหกับชาวบานที่ตองการคาขายในแตละวัน โดยใชวิธีจับฉลากจองแผง เสียคาแรกเขา 500 
บาท แตเสียรายวันแผงละ 9 บาท โดยจะมีกรรมการหมูบานเดินเก็บคาเชาแผงนําเงินเขาพัฒนา
หมูบาน  

เชาตรูคนมอญจะนําสินคาตาง ๆ ไดแก ผัก ผลไม เนื้อสัตว ปลา เส้ือผา เครื่องนุงหม 
ขนม อาหาร และสินคาอื่น ๆ มากมายมาจําหนายเรียงรายเต็มบริเวณตลาด สวนมากเปนสินคา
พื้นบานและของปา และอาหารแหงที่นําเขามาจากพมา ชาวบานจะออกมาจับจายกันมากมาย 
ราคาสินคาจะไมแพง เปนที่เรียกขานของนักทองเที่ยววา “ตลาดเชามอญ” 

นอกจากนี้ชาวบานบางคนยังดัดแปลงเรือนที่พักของตนเปดเปนรานตาง ๆ รานขาย
ของชํา รานอาหาร รานกาแฟ รานตัดผม และรานขายพลอย ซึ่งจะมีอยูแทบทุกถนนทุกซอยใน
หมูบาน แตจะกระจุกมากสุดบนถนนสายหลักดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอลักษณะทางกายภาพ
ของหมูบาน  

• การคาขายจําหนายของที่ระลึก คนมอญสวนหนึ่งจะไปเปดรานขายของที่ระลึกใน
ศาลายาวขางเจดียพุทธคยาจําลอง ซึ่งเดิมนั้นหลวงพออุตตมะไดสรางศาลาเอาไวเพื่อใหชาวบาน
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ที่มาจากตางบานตางเมืองหรือนักทองเที่ยวไดเขามาพักผอนและชมทิวทัศน ตอมาในภายหลังจึง
เปลี่ยนเปนพื้นที่คาขาย เพราะหลวงพออุตตมะตองการใหชาวบานมีรายได มีอาชีพ ทํามาหากิน
อยางสุจริต  

โดยชวงแรกเปดใหชาวบานที่มีเงินทุนและอยากคาขายเขามาจับจองเพื่อขายสินคา
โดยไมตองเสียคาใชจาย ระยะแรกมีคนมาคาขายเพียงไมกี่ราย เพราะตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง 
ภายหลังเมื่อชาวบานเห็นวาการขายสินคาสามารถสรางรายไดใหเปนอยางดี จึงมีชาวบานเขามา
จับจองพื้นที่มากขึ้นเรื่อย ๆ จนเต็ม ระยะหลังเมื่อมีคนตองการคาขายบริเวณนี้แตไมมีที่วาง ก็จะมี
การเซงพื้นที่ตอ ๆ กันโดยมีการเรียกเก็บเงินดวย  

สินคาที่คาขายกันบริเวณเจดียพุทธคยาก็คลายกับสินคาที่คาขายกันที่ดานพระเจดีย
สามองค อันไดแก เครื่องไม อัญมณี เสื้อผา และขาวของเครื่องใชตาง ๆ โดยสินคาจะมีพวกแขก
มุสลิมอพยพมาจากพมาเปนผูนําสินคาจากพมามาสง และเก็บเงินคาสินคาจากชาวบานเปนงวด 

• การคาชายแดน จากการที่ไดมีขอตกลงในระดับทองถิ่นไทย-พมา ไดมีการเปดจุด
ผานแดนในลักษณะของจุดผอนปรนทางการคาไทย-พมาที่ดานพระเจดียสามองค ทําใหพื้นที่
ดังกลาวมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาระหวางกัน ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากชายแดนไทย-พมา ที่
ชายแดนดานพระเจดียสามองคสวนใหญแลวไทยจะเปนฝายนําเขา ซึ่งสินคาที่นําเขา ไดแก โค 
กระบือ เฟอรนิเจอรไม หวาย ถาน ไมไผ สวนสินคาสงออก ไดแก วัสดุกอสราง  น้ํามันเชื้อเพลิง 
และสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป   

• อาชีพรับจางตัดเย็บเสื้อผาโหล จะมีนายทุนมาเปดเปนโรงงานตัดเย็บผาโหล ใน
บริเวณวัดวังกวิเวการาม ในหมูบานมอญ และที่ฝงอําเภอสังขละบุรี ผูที่ไปรับจางเย็บผาสวนมาก
เปนกลุมหญิงสาวที่มีความสามารถในการตัดเย็บ ทําใหมีรายไดประมาณเดือนละ 2,000-3,000 
บาท เฉลี่ยวันละ 40-60 บาท ซึ่งเพียงพอกับการใชจายของคนมอญ บางคนบอกวายังมีเงินเหลือ
เก็บบางเล็กนอย 

• อาชีพขับรถจักรยานยนตรับจางทั่วไป ผูที่พอจะมีทุนอยูบางก็จะผอน
รถจักรยานยนตออกมารับจางทั่วไป จากนั้นก็ตองซื้อเสื้อวินหรือเสื้อประจําตัวที่ไมสามารถใหคน
อ่ืนได เพราะถาเกิดเรื่องไมดีข้ึนมาจะเปนการเสียประวัติ โดยจะใหบริการรับสงจากหมูบานวัดวังก
วิเวการามไปยังที่ตาง ๆ ตามความตองการของผูวาจาง ซึ่งนับวันจํานวนรถจะมากขึ้น รายไดก็
นอยลงบางคนไมพอสงคางวด 

• อาชีพรับจางเปนคนงานปลูกปาของสวนปารัฐบาล  เจาหนาที่ปาไมจะวาจางให
ปลูกปาสักในชวงฤดูฝน สวนมากจะเปนผูชายและตองแข็งแรงดวย เพราะการปลูกปาจะตองเดิน
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ข้ึนไปบนไหลเขา เพื่อนํากลาตนสักไปปลูก และซอมในสวนที่ปลูกไวกอนแลวแตไมข้ึนหรือตายไป 
สวนในฤดูแลงก็ตองคอยระวังไฟปา 
 

    
 
 
 
 
 

 

  ภาพที่ 15.1 กระชังเลี้ยงปลา   
 
 
 
 
                     ภาพที่ 15.2 ปลูกผักริมน้ํา 
 
 
 

 
 ภาพที่ 15.3 คาขายในตลาดสด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 15.4 รับจางทั่วไป  
  

 ภาพที่ 15.5 เปดรานขายของ 
ภาพที่ 15 อาชีพของชาวมอญ สังขละบุรีในปจจุบัน 
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• จับปลา ซึ่งสวนใหญจะจับปลาจากอางเก็บน้ําเขื่อนเขาแหลม อาชีพนี้ทํารายไดให 
กับชาวบานคอนขางมาก บางรายก็จะทําการเพาะเลี้ยงปลาในบริเวณอางเก็บน้ํา ปลาที่จับไดสวน
ใหญนํามาขายเปนของสดประจําทุกวัน บางบานก็จะตากแหงทําเปนปลาแหงเขาไปขายที่ทั้ง
ตลาดฝงไทยและตลาดฝงมอญ ชาวบานบางรายที่ไมไดสงปลาไปขายที่ตลาด สามารถใชเรือติด
ทายเขาไปคาขายยังหมูบานอื่น ๆ ที่อยูริมฝงแมน้ําที่มีเปนจํานวนมากได ปลาที่มีอยูในอางเก็บน้ํา 
ไดแก ปลากดคัง ปลากด ปลานิล ปลาชอน ปลากระมัง ปลากา ปลาสูบ  เปนตน 

• รับจางขับเรือ โดยจะขับเรือนํานักทองเที่ยวชมทิวทัศนบริเวณอางเก็บน้ํา  และชม
วัดกลางน้ําซึ่งเปนวัดวังกวิเวการามเกา  ดวยวิสัยทัศนกวางไกลของหลวงพออุตตมะ  ทานจึงไมร้ือ
ถอนโบสถและหอระฆัง เมื่อเขื่อนกักเก็บน้ําทวมบริเวณวัดเกาทําใหโบสถและหอระฆังอยูบริเวณ
กลางอางเก็บน้ําพอดีกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีประวัติความเปนมาชวนใหระลึกถึงถิ่นเกาและมี
ความสวยงามมาก 

• การเพาะปลูก คนมอญจะไมมีดินทํากินเปนของตนเอง  ดังนั้นบางคนจะขอเชาที่ดิน 
(บริเวณนอกหมูบาน เนื่องจากในหมูบานไมมีที่ดินสําหรับทําการเพาะปลูกเพียงพอ) ของผูอ่ืน ซึ่ง
สวนใหญเปนที่ดินของคนไทยและคนกะเหรี่ยง หรือไมก็ไปเปนลูกจางของผูที่รูจัก ทําการปลูกผัก
ตาง ๆ แลวนํามาขายในตลาด คนมอญมักจะปลูกผักกระเจี๊ยบ ซึ่งถือวาเปนผักที่คนมอญสวนมาก
นํามาประกอบอาหารเกือบทุกวัน บางคนที่ปลูกบานเรือนอยูริมขอบอางเก็บน้ํา พอถึงฤดูแลงน้ํา
ลดลงก็จะเพาะปลูกผักในบริเวณริมน้ํานั้น 

จากการสํารวจ ไมพบวามีครัวเรือนใดที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินสําหรับการทําการ
เกษตรกรรมหลงเหลืออยูภายหลังน้ําทวมจากการสรางเขื่อน ดังนั้นในปจจุบันจึงไมมีบานใดปลูก
ขาวไรไวบริโภคเอง ตองซื้อขาวกินเกือบทุกครัวเรือน 

• การหาของปา คนมอญที่ไมมีที่ทํากินและไมไดเปนลูกจางของใครก็จะออกไปหา
พืชผักในปา ที่ตองออกไปแตเชาตรู แลวกลับมาตอนเย็น บางคนก็จะใสภาชนะทูนหัวเดินขายใน
ตอนเย็นวันนั้นเลย ผักปานี้ไดแก ผักกูด ผักหนาม ลูกระเนียง หนอไม ยอดผักอื่น ๆ ถาขายไมหมด
ก็จะนําไปขายในเชาวันรุงขึ้น แตบางคนก็จะนําไปสงใหกับแมคาขายผักในตลาดสด 

• รับจางทั่ว ๆ ไป เชน ขุดดิน กอสราง ดายหญา เปนตน คนงานเหลานี้จะไดรับ
คาจางเพียงวันละ 60-70 บาท เทานั้น ถาเปนชางกอสรางหรือชางไมจะไดคาจางวันละ 80-120 
บาท แลวแตฝมือการทํางาน  บางก็รับจางขายของในทั้งตลาดอําเภอสังขละบุรี ตลาดมอญและ
รานขายสินคาที่ระลึกที่เจดียพุทธคยา ซึ่งงานรับจางขายของในตลาดมอญและรานขายสินคาที่
ระลึกนี้ จะจางเฉพาะโอกาสเทศกาลตาง ๆ ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเปนจํานวนมาก และนายจาง
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สวนใหญเปนคนมอญในหมูบานที่มีฐานะ งานเกือบทุกประเภทนี้มีลักษณะเปนลูกจางชั่วคราวที่
ไดรับคาจางเปนรายวัน เร่ิมทํางานตั้งแต 6.00 น. ถึง 18.00 น.  ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนวากลุมทีท่าํการ
คาขายกับนักทองเที่ยวจะเปนกลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีกวากลุมอ่ืน ๆ ในหมูบาน 
เชน การประมง และการเกษตร  

นอกจากนี้ในปจจุบัน คานิยมของคนมอญรุนใหม โดยเฉพาะในวัยรุนที่เรียนจบชั้น
ประถม 6 หรือช้ันมัธยม 3 แลว   จะออกจากหมูบานเพื่อไปทํางานเปนลูกจางในโรงงาน      หรือ
ใหบริการตามรานอาหาร รีสอรท  บานพักตากอากาศ ใกลบางไกลบางแลวแตวามีเครือขายเพื่อน
ฝูง คนรูจัก หรือญาติในหมูบานทํางานอยูที่ใด ตั้งแตพื้นที่บริเวณอําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี มหาชัย บางขุนเทียน บางนา จนไปถึงกรุงเทพฯก็มี โดยจะตองมี
ใบอนุญาตออกนอกพื้นที่จากอําเภอกอน จึงจะออกนอกพื้นที่สังขละบุรีได บางก็ยื่นเรื่องขอดวย
ตัวเอง บางนายจางก็มาทําเรื่องขออนุญาตให ก็มีบางกรณีที่ทําการลักลอบหลบหนีไป 

 
การศึกษา 

สถานภาพการศึกษาของเทศบาลตําบลวังกะ มีสถานศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหนวยงานดานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ
ดําเนินการให ไดแก สังกัดกรมสามัญศึกษามี 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระดับมัธยม 
1-6  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) มี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลสังขละ
บุรี (บานวังกะ) รับนักเรียนตั้งแตอนุบาล-ประถม 6 และโรงเรียนวัดวังกวิเวการาม ตั้งแตระดับ
อนุบาลถึงระดับมัธยม 3 และสังกัดกรมพัฒนาชุมชน มี 1 ศูนย (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) สังกัด
การศึกษานอกโรงเรียน มี 1 แหง 

สวนใหญเด็กชาวมอญในหมูบานจะเขาศึกษาที่โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในเขตหมูบานมอญ ซึ่งเปนสถานศึกษาที่นอกจากจะไดรับเงินสนับสนุน
คาใชจายจากกระทรวงศึกษาธิการและกรมพัฒนาชุมชนแลว ยังไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
บางสวนจากหลวงพออุตตมะอีกดวย  

เด็กชาวมอญที่โตขึ้นในหมูบานมักจะพูดภาษามอญที่ถายทอดมาจากพอแมพี่นองที่
บาน และไมสามารถพูดภาษาไทยได จึงจําเปนตองผานการฝกพูดภาษาไทยที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เสียกอนที่จะเขาศึกษาตอในชั้นอนุบาลตามเกณฑการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียน
วัดวังกวิเวราราม และสวนใหญจะศึกษาจนจบชั้นมัธยม 3  
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เร่ืองของการศึกษาตอหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมตน พบวา เด็กชาวมอญเรียนตอ
ในระดับมัธยมปลายกันนอยมาก (จากการสอบถาม พบวา มีผูที่เรียนตอไมถึงรอยละ 5 ของเด็ก
นักเรียนที่เรียนจบมัธยมตน)∗ หรือเด็กในหมูบานบางสวนก็ไมไดเขารับการศึกษา อันเนื่องมาจาก
ปญหาเรื่องความยากจนเปนปจจัยหลัก และปจจัยแฝงก็คือ การที่ชาวมอญพลัดถิ่นเหลานี้ยังไมได
รับสัญชาติไทย มีเพียงบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา (บัตรสีชมพู) พอแมของเด็กเหลานี้จึงมีความ
คิดเห็นวา เรียนไปก็ไมมีประโยชน เพราะเมื่อเรียนจนจบแลวก็ไมไดวุฒิการศึกษารับรองตาม
กฎหมายไทย วุฒิการศึกษาของพวกเขาเหลานี้สามารถใชสมัครเรียนตอมหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัยไดเพียงบางแหง และไมสามารถสมัครเขารับราชการได 

ดังนั้นผูที่สามารถเรียนตอไดจึงตองมีฐานะคอนขางดี บางก็มีบัตรประชาชนสัญชาติไทย
แลว (ซึ่งสวนใหญก็คือผูมีฐานะดี) หรือบางก็มีพอหรือแมเปนชาวไทย โดยสวนใหญจะไปศึกษาตอ
ที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาที่ฝงตัวอําเภอ บางคนมีฐานะและโอกาส อาทิ เรียนเกงสอบไดโควตา 
พรอมกับครอบครัวมีฐานะพอที่จะสงเสียใหศึกษาตอไป ก็จะไดไปเรียนตอทั้งระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สถาบันเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาในตัวเมืองกาญจนบุรี มีจํานวนนอยมากที่ไดศึกษา
ตอจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2545-2546 ที่ผูศึกษาลงไปเก็บขอมูลพบวาทั้งหมูบานมีไมถึง 
10 คน หรือบางคนก็ใชวิธีศึกษาตอการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) แทน  

เด็กชาวมอญเปนจํานวนมากตองออกจากโรงเรียนกอนถึงวัยและเวลาอันสมควร เพื่อไป
ประกอบอาชีพตาง ๆ อาทิ ลูกจางโรงงานเย็บผาที่ฝงอําเภอ ลูกจางโรงงานอาหารทะเลที่มหาชัย 
บางนา บางขุนเทียน ทํางานดานบริการตามรานอาหารและรีสอรทที่ฝงอําเภอสังขละบุรี อําเภอ
ทองผาภูมิ ตัวเมืองกาญจนบุรี ไปจนถึงกรุงเทพมหานคร แลวแตจะมีเครือขายความสัมพันธไมวา
จะเปนเพื่อนญาติพี่นองพักอาศัยทํางานอยูแถวใด บางก็อยูชวยพอแมทํางานที่บาน จับปลา 
คาขาย และในปจจุบันจะพบปญหาในเด็กวัยรุนชายซึ่งมีคานิยมเลียนแบบพฤติกรรมสังคมเมืองที่
ไมตองการศึกษาตอหลังเรียนจบมัธยมตน โดยนิยมเขาไปทํางานในกรุงเทพฯตามอยางเพื่อนฝูง 

สําหรับศูนยเดก็เล็ก  พบวาปจจุบันศูนยเดก็เล็กมีเด็กชาวมอญประมาณปละ 150 คน มี
ครูพี่เลี้ยงซึง่สวนใหญเปนชาวมอญในหมูบานประมาณ 5-6 คน สังกดักรมพัฒนาชมุชน ในสวน
ของโรงเรียนวดัวังกวิเวการาม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีโครงการอาหารกลางวนัสําหรับ
เด็กที่มีปญหาโดยใชเกณฑน้ําหนกัไมถึง แตทั้งสองสถาบันนีก้็ไดรับความชวยเหลือสนับสนนุจาก

หลวงพออุตตมะ ทั้งในรูปของทนุการศึกษา ส่ิงกอสรางอาคารตาง ๆ เปนตน 

                                                           
∗ ขอมูลตัวเลขจากการเก็บภาคสนามในชวง กุมพาพันธ 2545 - สิงหาคม 2546 
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ลักษณะทางชาติพันธุของชาวมอญในหมูบานมอญ สังขละบุร ี
 
ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรมและการแตงกาย 

ชาวมอญที่สังขละบุรีทั้งชายและหญิงมกัมหีนาตาคมคาย รูปรางสันทัด ผิวเนื้อขาวอม
เหลือง ผมดําเหยียดตรง ผูหญิงมอญนิยมไวผมยาว สวนผูชายจะตดัผมส้ัน ในชวีติประจําวนัของ
คนมอญนัน้ผูหญิงสวนมากจะนุงผานุงและใสเสื้อผาธรรมดา ผูชายจะนุงโสรงหรือกางเกง    

ถามงีานเทศกาลพิเศษหรือสําคัญ คนมอญทั้งชายและหญิงจะพถิีพถิันในการแตงกาย
มาก  ผูหญงิจะนุงผานุงและสวมเสื้อเขารูปเอวลอย แขนกระบอกสามสวนที่ตัดเยบ็เปนพเิศษ และ
นิยมใชผาสไบพาดเฉียงบาทบัเส้ือ บางคนจะสวมใสเปนชุดสีเดียวกนัเปนสีสันสดใสสวยงาม นยิม
ผาลูกไมและติดกระดุมทองเพื่อบอกฐานะ ผมเกลาขึ้นไปสับดวยหวีทองหรือตกแตงผมดวยดอกไม 
ประดับดวยสรอยทองทั้งที่คอ นิว้  ขอมือ ขอเทา เหลืองอรามทั้งตัว วัตถุประสงคแทจริงแลวเพื่อ
ความสวยงามมากวาที่จะอวดร่ําอวดรวย จนระยะหลงัหลวงพออุตตมะมีคําสั่งหามสวมใส เพราะ
ลอตาลอใจมิจฉาชีพ สวนผูชายกน็ุงโสรง เนื้อผาอยางดี คนมีฐานะก็เปนผาโสรงไหม  เสื้อสวน
ใหญจะเปนเชิต้สีขาวแขนยาว  

ปจจุบันเด็ก ๆ หรือวัยรุนชาวมอญไมนิยมแตงกายตามประเพณีมากนัก เนื่องจากสื่อทาง
โทรทัศนและคานิยมการแตงกายแบบสมยัใหมของวยัรุนในเมืองแพรขยายอทิธพิลเขามา ชมรม
ศิษยเกาวัดวงักวิเวการาม จึงรณรงคใหมกีารแตงกายตามประเพณีเมือ่มีงานเทศกาลตาง ๆ โดย
ผูหญิงจะนุงผานุงสีแดง สวมเสื้อสีขาว ขณะที่ผูชายจะนุงโสรงแดงและเสื้อเชิ้ตสีขาวเชนกนั ซึ่งถือ
เปนชุดประจําชาติของมอญ เหตุผลที่ใชสีแดงเนื่องจากถือวาเปนสีประจําชาติ 

 
  ภาพที่ 16 ชุดประจําชาติมอญ      ภาพที่ 17 ชุดที่ผูสูงอายุนิยมใสขึ้นวัด 
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ภาษา  
คนมอญในหมูบานจะใชภาษามอญสนทนาโตตอบกนัเปนหลักในชวีิตประจําวนั ตั้งแต

รุนเด็กไปจนถงึผูเฒาผูแก สวนภาษาไทยนัน้ ชาวมอญชวงอายุ 50 ปข้ึนไป แทบทัง้หมดจะฟง
ภาษาไทยออกเพราะเขามาอยูเมืองไทยมากวา 50 ปแลว ไดรับฟงภาษาไทยผานสื่อโทรทัศนเกอืบ
ทุกวนั แตพดูภาษาไทยไมคอยไดหรือพูดไดบางแตไมคลอง รุนลกูรุนหลานที่เกิดในประเทศไทย 
ชวงอายุประมาณ 30-50 ป จะสามารถ ฟงและพูดภาษาไทยไดเปนอยางด ีแตเขียนไมได  

สวนชาวมอญชวงอายุต่ํากวา 30 ปลงมา โดยเฉพาะเดก็รุนใหม ซึง่ปกติแลวเด็กเลก็ที่โต
มาในบานทีพ่ดูภาษามอญเปนภาษาหลกัจึงพูดภาษามอญไปโดยปริยาย เมื่อถึงเวลาเขาเรยีน
หนงัสือในโรงเรียนทีท่ําการเรียนการสอนเปนภาษาไทย เด็กในหมูบานจงึตองผานชั้นเตรียมการ
สอนพูดฟงภาษาไทยจากศนูยเด็กเลก็วัดวังกวิเวการามเสียกอน จึงทาํใหเด็กมอญรุนใหม พูด ฟง 
และเขียนภาษาไทยไดเปนอยางด ี
 
การต้ังบานเรือนที่อยูอาศัย 

ชาวมอญมักนิยมอยูอาศัยรวมกันในกลุมเครือญาติ เมื่อแตงงานกันแลวจะอยูที่บานฝาย
ไหนก็ไดข้ึนอยูกับการตกลงกันตอนสูขอ แตตามธรรมเนียมแลว ฝายหญิงมักเปนฝายยายไปอยู
บานฝายชาย เพราะคนมอญมีประเพณีการนับถือผีบรรพบุรุษตามฝายชาย ถาฝายชายไปอยูบาน
ฝายหญิง จะขัดกับผีของพอฝายหญิงที่มีอยูแลวในบาน ถาเกิดเหตุการณเชนนี้มีทางแกไขโดยไม
ตองเอาผีตัวเองติดตัวไป หรือไมก็ตองแยกบานออกไป  

สมัยกอนถาลูกคนใดแตงงาน พอแมก็จะแบงที่ดินที่ทํากินใหไปเปนทุน สวนลูกคนเล็ก
ตองเลี้ยงพอแมแลวจะยกเรือนให หรือคนใดที่เลี้ยงพอแมก็ยกเรือนใหคนนั้น ในอดีตเมื่ออพยพ
ข้ึนมาอยูเหนือเขื่อนเขาแหลมใหม ๆ บานเรือนยังไมหนาแนนมากนัก การสรางเรือนใหมจะสราง
ข้ึนในพื้นที่อาณาบริเวณเดียวกันกับพอแม และหมูเครือญาติ แตปจจุบันการขยายตัวของ
ประชากรและการสรางบานเรือนใหม ทําใหบานเรือนในชุมชนมอญปจจุบันหนาแนนมากขึ้น 
ขยายตอเติมในพื้นที่ใกลเคียงกันไมไดแลว ทําใหตองแยกบานออกไปอยูไกลกันมากขึ้น แตก็ยังคง
อยูในหมูบานเดียวกัน 

 
อาหาร 

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของอําเภอสังขละบุรีมีสภาพเปนปาเขา มีแมน้ําลําธารมาก 
ทําใหมีพืชผักของปาหลายชนิดและมีปลาชุกชุมที่ชาวบานรูจักและนํามาปรุงเปนอาหารพื้นบาน 
อาหารการกินประจําวันของคนมอญที่สังขละบุรี มักนิยมกินอาหารที่สามารถหาไดในชุมชนตาม
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ฤดูกาล เชน ปลาตาง ๆ ในแมน้ําลําธาร ผักหวานปา ผักหนาม ลูกระเนียง ลูกมะตาด ลูกซาน ยอด
หวาย เห็ดโคน ผักกูด กระเจี๊ยบ เปนตน และของแหงที่ซื้อหาไดจากตลาด ซึ่งแมคาจะนําสินคา
จากฝงไทยและฝงพมาเขามาขาย  

อาหารประจําวันสวนใหญของชาวบานมักเปนผักที่หาไดตมจ้ิมน้ําพริก กับแกงกระเจี๊ยบ
ที่มีรสเปร้ียวนํา ถาเปนวันพิเศษในโอกาสตาง ๆ เชน ทําบุญบาน งานบวช งานแตงงาน เปนตน 
อาหารที่นิยม ไดแก แกงฮังเล (ซึ่งมีลักษณะคลายกับแกงฮังเลทางเหนือ) และแกงปาเนื้อสัตวตางๆ 
นอกจากนี้สําหรับครอบครัวที่ไมมีเวลาทําอาหารกินเองในมื้อเชา ก็จะมีอาหารปรุงสําเร็จที่หาซือ้ได
งายและเปนที่นิยมบริโภคในหมูคนมอญ เพราะอรอยและราคายอมเยา ซึ่งก็คือ ขนมจีนน้ําพริก
หยวกกลวย โดยน้ําพริกหยวกกลวยทําจากปลากระมังที่หาไดงายในลําน้ําลําหวยแถบนี้ 

 
ภาพที่ 18 อาหารการกินของชาวมอญ : แกงกระเจี๊ยบ แกงฮังเล ผักลวกจิ้มน้ําพริก และปลาทอด 

 
วัฒนธรรมประเพณ ีและความเชื่อของคนมอญ 

 
ประเพณีสิบสองเดือน 
คนมอญนับถือศาสนาพุทธ  ปฏิบัติกิจกรรม และพิธีกรรมตามความเชื่อของบรรพบุรุษ 

สืบทอดตอกันมาโดยตลอด ประเพณีทางศาสนาที่คนมอญปฏิบัติสืบทอดกันมา ทั้ง 12 เดือน ดังนี้ 
 
งานเดือนอาย  (เดือน 1) 
หลวงพออุตตมะจะจัดสนามสอบนักธรรม โดยสอบภาษาบาลีกับพระสงฆในเขตอําเภอ

สังขละบุรี  หรือในที่อ่ืน ๆ ซึ่งเดินทางมาสอบนักธรรมที่วัดวังกวิเวการาม   และพักคางคืนที่วัด  
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คณะกรรมการจะจัดเวรชาวบานใหทําอาหารคาวหวาน ไปเล้ียงพระทั้งหมด  ชาวบานที่มีจิต
ศรัทธาจะนําอาหารคาวหวานมาเลี้ยงพระทุกวันจนเสร็จส้ินการสอบนักธรรม 

 
งานเดือนยี่ (เดือน 2)  
หลวงพออุตตมะจะจัดสนามสอบทองจําภาษาบาลีโดยพระสงฆที่มีความประสงคสอบ

ทองจําภาษาบาลี  จะเดินทางมาสอบมากมาย  บางก็เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
ราชบุรี กรุงเทพฯ และมาจากประเทศพมา  คณะกรรมการและชาวบาน  ก็จะทําอาหารคาวหวาน
มาเลี้ยงพระเหลานี้จนสอบเสร็จ 

 
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 คํ่า เดือน 3  
ข้ึน 15 ค่ํา เดือน 3  ชาวบานจะทําขนมนมสาว (ขนมเทียน) แลวแจกจายใหกับญาติพี่

นอง  หรือบุคคลที่เคารพนับถือ  มีการไปทําบุญตักบาตรถวายอาหารคาวหวานแด พระสงฆที่วัด 
 
งานเดือน 4  (งานวันคลายวันเกิดหลวงพออุตตมะ) 
งานเดือน 4 จะยึดถือเอาวันคลายวันเกิดหลวงพออุตตมะ ตรงกับข้ึน 6 ค่ํา เดือน 4  ทุกป  

ชาวบาน กรรมการวัดและลูกศิษยทุกคน ไดจัดเตรียมงานดังนี้ 
• พระสงฆที่วัดวังกวิเวการาม   จะสวดมนตที่บนเจดียพุทธคยาจําลองกอนวันเกิด

หลวงพอเปนเวลา 9 วัน  ชาวบานจะไปรวมพิธีนี้ทุกคืน 
• การรวมทําบุญของพระที่มาจากหลายวัด ทั้งในบริเวณใกลเคียง เมืองกาญจนบุรี 

จากกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงพระที่เดินทางมาจากประเทศพมา ประมาณ 200-300 รูป เพื่อรวม
ฉลองทําบุญใหกับหลวงพออุตตมะ  

• มีงานมหรสพอยางนอย 5 วัน 5 คืน  ในตอนกลางวันของชวงเวลานี้ จะมีเวทีมวย
คาดเชือกใหชม เปนการชกมวยกันแบบสด ๆ โดยผูสมัครใจขึ้นชกทั้งหมดจะขึ้นมาบนเวทีเพื่อ
เทียบมวยจับคูชกกอน ชกทีละคู คูละ 3 ยก ผูชนะก็รับเงินรางวัลไป บริเวณบนศาลาวัดยังมีการ
แสดงรํามอญ ใหผูคนเลือกชมกันตามความพอใจ สวนในตอนกลางคืนมีการละเลน การแสดงของ
เด็กนักเรียน หนังกลางแปลง เครื่องเลน เสาชิงชา มาหมุน ออกรานสินคาตาง ๆ คณะกรรมการวัด
จะจางคณะละครมอญจากประเทศพมามาแสดงทุกคืน การเลนละครของพมา จะเลนเปนเรื่องราว
เหมือนลิเกของไทยเรานั่นเอง  นอกจากนี้จะมีภาพยนตร  ดนตรี สวนมากจะไดรับการสนับสนุน
จากทหารเหลาตาง ๆ เชน กองทัพภาคที่ 1 หรือพลรมลพบุรี  ตํารวจตระเวนชายแดน เปนตน 
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บรรยากาศของงานมีรูปแบบของงานวัดสมัยเกา มีแมคาสาวนั่งขายขนมกินเลน
และของกินพื้นบาน โดยเฉพาะหมากพมา นับเปนของกินเลนที่คนมอญนิยมมาก แมคาอุมลูกนั่ง
ปงขาวเกรียบขายกับไฟที่กอบนพื้นดิน  

ชาวมอญจะแตงตัวสวยงาม ผมปกดอกไม ทาแปงหนาขาวเดินเที่ยวงานหาซื้อของ
กินของใช สวนผูที่นิยมชมชอบในละครมอญก็จะหอบเสื่อมาปูจองที่นั่งกันตั้งแตหัวค่ํา ชมการ
แสดงกันจนโตรุง ตอนเชาจะเห็นภาพครอบครัวพอแมเดินจูงลูกกลับบานไปดําเนินชีวิตประจําวัน
ตามปกติ รอเวลาใหถึงเวลาค่ําเพื่อกลับมาชมมหรสพใหมอีกวัน 

 
ภาพที่ 19 ละครมอญสั่งตรงมาจากพมา 

 
ผูคนจากทั่วสารทิศที่เขามารวมเฉลิมฉลองเที่ยวชมในงาน มีทั้งคนมอญในหมูบาน 

คนมอญที่อาศัยอยูหมูบานใกลเคียง บางก็เหมารถมาเที่ยวงานแบบวันตอวัน บางที่อาศัยอยูตาม
ปาเขาริมแมน้ําก็นั่งเรือยาวกันมาทั้งหมูบาน และคนมอญที่เดินทางมาจากประเทศพมา ทางดาน
ไทยและดานพมาจะอนุโลมเปนพิเศษในชวงงานวันคลายวันเกิดหลวงพออุตตมะของทุกป โดยคน
มอญตางพื้นที่จะเดินทางเขามาพํานักพักพิงอยูตามศาลาวัด ฐานของเจดียพุทธคยา หรือบาน
ญาติที่อยูในหมูบาน ซึ่งทางวัดมีที่อยูที่กินสนับสนุนใหเปนอยางดี นอกจากนี้ยังมีชาวกะเหรี่ยง 
ชาวไทยที่อาศัยอยูฝงอําเภอ และนักทองเที่ยวมารวมงาน กลาวไดวาคนเหลานี้ ตางลวนแตเปนผูที่
มีความศรัทธาในตัวหลวงพออุตตมะ  

• จัดเตรียมสถานที่สําหรับรดน้ําอวยพรใหหลวงพอ  ลูกศิษยที่มีความสามารถในการ
จัดดอกไม  จะนําดอกไมนานาชนิด  มาจัดประดับบริเวณพิธีรดน้ําอวยพรอยางสวยงาม  กอนถึง
วันเกิด 1 วัน 
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• จัดเตรียมอาหารคาวหวาน ผูที่มีจิตศรัทธา เคารพนับถือหลวงพอทุกคน จะชวยกัน
ทําอาหารเพื่อเลี้ยงพระสงฆ และทุกคนที่มารวมงาน ไมมีการแบงชนชาติวาเปนคนมอญ คนไทย 
คนกะเหรี่ยง  ทุกคนเปนลูกศิษยของหลวงพออุตตมะ  ลูกศิษยบางคนจะนําอาหารมาเลี้ยงพระ
และประชาชนทั่วไป เพื่อเปนการทําบุญ กุศลใหกับหลวงพออุตตมะดวย 

• วันเกิดหลวงพออุตตมะ (ข้ึน 6 ค่ํา เดือน 4) เร่ิมพิธีทางศาสนาในตอนเชา โดยหลวง
พอจะนิมนตพระผูใหญและพระครูอาจารยของหลวงพอ หลวงพอจะถวายภัตตาหารและสิ่งของ
ตาง ๆ มากมายใหกับพระผูใหญเหลานั้น  และบริจาคทุนการศึกษา  เงินสําหรับสรางวัดตาง ๆ ซึ่ง
ในป พ.ศ. 2545 ที่ผูศึกษาลงไปเก็บขอมูล พบวามี พล. ต. จิรสิทธิ เกษะโกมล ผูบังคับบัญชาการ
กองพลที่ 1 รักษาพระองค มาเปนประธานฝายฆราวาสในพิธี 

กอนถึงเวลาฉันเพล  หลวงพอจะใหพระสงฆและลูกศิษยทุกคนรดน้ําอวยพร โดย
หลวงพอจะไปนั่งที่นั่งสําหรับรดน้ําที่ไดจัดเตรียมไว สวนน้ําที่ใชรดมือหลวงพอจะเตรียมไวในโอง
ขนาดใหญ ลอยดวยดอกมะลิ กุหลาบ  ซึ่งมีลูกศิษยทั่วสารทิศ ตั้งแตชาวบาน พอคา ขาราชการ 
ทหาร  และตํารวจ เดินทางมารวมพิธีมากมาย  โดยทุกคนจะเขาแถวรับขันน้ําจากเจาหนาที่ที่คอย
ตักใหรดลงไปในรางไมและน้ําจะไหลรวมไปสูมือของหลวงพอ น้ําที่ผานการรดมือของหลวงพอ
อุตตมะ ชาวมอญถือเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์นํามาลางหนาลูบศีรษะเปนศิริมงคล หลวงพอจะแจก
เครื่องลางของขลังใหกับศิษยทุกคน ระหวางนี้ก็จะมีการแสดงรํามอญควบคูกันไป โดยกลุมนางรํา
และวงปพาทยชาวมอญ 

 

 
 

ภาพที่ 20 วันขึน้ 4 ค่ํา เดือน 6 งานเฉลิมฉลองวันคลายวันเกิดหลวงพออุตตมะ : ชาวไทยและมอญ 
ตางมารวมกันรดน้ําอวยพรหลวงพอ 
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ประเพณีสงกรานต 
คนมอญถือวาเปนวันขึ้นปใหมเหมือนของไทย  เปนวัฒนธรรมของคนมอญที่ยึดถือ

ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแตโบราณ มีการเตรียมสิ่งของตาง ๆ เพื่อทําบุญ  บุตรหลานที่ไปทํางานตาง
ถิ่น  หรือไปทํามาหากิน  แยกบานเรือนออกไป  ก็จะเดินทางกลับมาในวันที่ 11-12 เมษายนของ
ทุกป  เพื่อกลับมารวมทําบุญกุศลในเทศกาลประเพณีสงกรานตประการแรก และเพื่อกลับมา
คารวะญาติผูใหญ พอ แม ปู ยา ตา ยาย ฯลฯ เปนประการที่สอง ชาวบานจะเตรียมงานดังนี้ 

การเตรียมงานกอนวันสงกรานต 
• การทําขาวแช  เปนอาหารที่ทุกครัวเรือนตองทําในเทศกาลสงกรานต เพื่อถวาย

พระภิกษุสามเณร หลังจากนั้นก็นําขาวแชสงคารวะใหกับญาติผูใหญ และบุคคลที่เคารพนับถือ 
แลวก็มีการเชิญเพื่อนบานรับประทานขาวแชสังสรรคกันตามประเพณีสงกรานตอยางสนุกสนาน มี
ข้ันตอนการทําคือ 

1. การเตรยีมขาวสาร  ซึ่งจะตองขัดใหขาวสะอาด  กอนนําไปหุงใหสุก เหมือนกับหุง
ขาวเจาทั่ว ๆ ไป 

2. การเตรียมน้ําสําหรับใสกับขาวที่หุงเสร็จแลว  บางครัวเรือนก็ใชน้ําสะอาดธรรมดา  
ผสมกับขาว แลวใสน้ําแข็งใหเย็น ๆ บางครัวเรือนก็พิถีพิถันทําน้ําอบเทียนหอม  
ผสมกับขาวที่หุง  แลวใสน้ําแข็งใหเย็น ๆ ถาไมใสน้ําแข็ง แชตูเย็นหรือใชน้ํา
สะอาดเปลา ๆ ใสลงไปในขาวสุกนั้นก็ได 

3. เครื่องเคียงที่รับประทานกับขาวแช  สวนมากจะมี 2 ประเภท คือ   
ประเภทปลา มีข้ันตอนการทําดังนี้ 
1) ปลาเค็ม ปลาที่ใชกนัมาก ๆ จะเปนปลาทีม่ีเนื้อมาก ๆ นําปลาเค็มไปตมใหสุก 

จากนั้นก็แกะกางออกใหหมด แลวตําใหละเอียด 
2) หัวหอม  สวนมากจะใชหัวหอมจากพมา  หัวจะใหญกวาหัวหอมไทย  แตกลิ่น

ฉุนนอยกวาหอมไทย  ราคาถูกกวา  แกะหอมออกเปนกลีบ ๆ เตรียมไว
พอเพียงกับความตองการ 

3) มะมวงเปรี้ยว  จะสับเปนชิ้นเล็ก ๆ เหมือนสมตํามะละกอ  สับจนพอกับความ
ตองการ นําปลาเค็ม หัวหอม และมะมวงที่เตรียมไวทั้งหมด  มาตํารวมกันจน
ละเอียด  และเหนียวเขากันจนไดที่พอเหมาะ เอาน้ํามันพืช ใสกระทะจนรอน  
นําปลาเค็ม หัวหอม และมะมวงที่ตําไวใสลงไปในน้ํามันที่รอนนั้น  แลวผัดไป
เร่ือย ๆ ไฟพอเหมาะ  (ไมออน หรือรอน เกินไป)  จนเหลือง มีกลิ่นหอม  ชิมรส  
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ถาตองการหวานก็ใหใสน้ําตาลทราย  สวนรสเค็ม และเปรี้ยว จะมีอยูแลว  
เมื่อไดรสตามความตองการ  ยกลงจากไฟ  เมื่อเย็นตัวใสภาชนะรับประทาน
กับขาวแช 

ประเภทถั่วเหลือง  มีข้ันตอนการทําคือ  นําถั่วเหลือง  แชน้ําไวจนพอง  แลวนําไป
ตมใสเกลือจนสุก  เทน้ําทิ้ง  ปลอยใหเย็น  นําไปตําหรือบดใหละเอียด ใสหัวหอม ตําจนเขากัน  
จากนั้นก็นําไปผัดจนมีกลิ่นหอม ชิมรส เติมน้ําตาล เกลือ จนไดที่ ยกลงรับประทานกับขาวแช 

• เตรียมของไหวพอแม และญาติผูใหญที่นับถือ  ไดแก  ขนม นม โอวัลติน กาแฟ 
ผานุง เครื่องไทยทาน นําไปไหวพอแมหรือญาติผูใหญที่นับถือ โดยเทศกาลสงกรานตนี้ก็
เปรียบเสมือนงานชุมนุมรวมญาติพี่นองที่แยกครอบครัวออกไป รวมไปถึงลูกหลานที่ออกไปทํางาน
ภายนอกชุมชนไดกลับมาพบปะกันที่บานของญาติผูใหญที่เปนศูนยรวมของครอบครัว ซึ่งมักจะ
เปนบานของปูยาเพราะชาวมอญมีการนับญาติทางฝายพอ 

• หมอมงคล (ภาษามอญ เรียกวา เนิงมะเงอ)  มีใบมะพราว 3 ใบ ใบชมพูปา 
(พอสมควร)  ดาย 1 หลอด  เทียน ไมขีด กรวดหอดวยผา ทรายถุง ขาวสาร (ในปจจุบันชาวมอญ
นิยมใชขวดแกวแทนหมอกันเปนสวนใหญเพราะสามารถหาไดงายและสะดวกมากกวา)  แตละ
ครัวเรือนจะเตรียมหมอมงคลบานละ 1 ชุดเพื่อนําไปสวดที่วัดคืนกอนสงกรานต 1 วัน  เมื่อสวด
เสร็จจะนําหมอมงคลหรือขวดไปวางไวที่หนาบาน  (กลางแจง)  ที่ชาวบานไดทําหิ้งสําหรับวางหมอ
มงคลไว แลวจุดเทียนไวเพราะมีความเชื่อวาเปนทางลงของเทวดา สวนขาวสาร กรวดและทรายก็
จะนําไปสาดในบานและบริเวณรอบ ๆ บานเพื่อความเปนศิริมงคล  จะเก็บหมอมงคลเมื่อ
สงกรานตเสร็จส้ินไปแลว   

• การจัดเตรียมอาหารคาวหวาน และสํารับสําหรับใสอาหาร  บุตรหลานของคน
มอญ  จะซื้อผลไม ดอกไม  ผัก เนื้อสัตว  เพื่อทําอาหารไปทําบุญถวายพระภิกษุสามเณร และสง
ให พอ แม และญาติผูใหญทั้งที่จําศีลอยูที่วัด หรือถาไมไดไปจําศีลอยูที่วัด ก็ไปสงอาหารคาว
หวานใหที่บานทุกวันตลอดเทศกาลสงกรานต 

• ทําความสะอาดบานและบริเวณรอบบาน  คนมอญจะเก็บกวาดบานและจัดใหดู
สะอาดเรียบรอยสวยงาม 

• ทําความสะอาดและตกแตงโกฏิใสกระดูกญาติพี่นองที่เสียชีวิตไปแลว ชวง
กอนวันสงกรานตเล็กนอยหรือในชวงเทศกาลสงกรานต ในหมูเครือญาติของคนมอญจะพากันไป
ทําความสะอาด ตัดตนหญาที่รกบริเวณโกฏิใสกระดูกใหกับญาติที่เสียชีวิตไปแลว ซึ่งสวนใหญจะ
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ตั้งอยูที่ปาชาบริเวณดานหลังเจดียพุทธคยา บางก็ทาสีใหม พรมน้ําหอม แลวประดับตกแตงดวย
ธงตะขาบสีสันงดงาม จากนั้นบรรดาญาติก็ทําการกรวดน้ําแผสวนกุศลไปให 

ธรรมเนียมปฏิบัติในเทศกาลสงกรานต 
วันที่ถือวาเปนวันสงกรานตวันแรก จะดูตามปฏิทินสงกรานตวานางสงกรานตประจําป

จะลงมายังโลกมนุษยวันใดก็ใหถือวาวันนั้นเปนวันสงกรานตวันแรก สวนใหญจะอยูในชวงวันที่ 
13-15  เมษายน จากนั้นจะทําบุญตักบาตรและทําพิธีกรรมตาง ๆ ตอไปอีก 3 วัน  ในชวงวัน
สงกรานตชาวบานจะปฏิบัติดังนี้ 

• การทําบุญในวันมหาสงกรานต ชาวบานจะตื่นแตเชาตรู ประกอบอาหารคาว
หวาน เพื่อทําบุญตักบาตรตอนเชา นําอาหารไปเลี้ยงพระภิกษุสามเณร สวนคนแก ไมวาจะเปนพอ 
แม ปู ยา ตา ยาย ฯลฯ เตรียมดอกไมธูปเทียน ชุดสังฆทาน แตงกายตามประเพณีไปวัดคือ ผูหญิง
นุงผานุงสีน้ําตาล เสื้อสีขาว สไบสีน้ําตาลหรือสีขาว มีลูกประคําสวมคอ  ชายนุงโสรงสีน้ําตาล หรอื
สีเขมๆ เสื้อสีขาว  สวนมากจะถือศีลปฏิบัติธรรมอยูที่วัดตลอดเทศกาลสงกรานต 3 วัน 3 คืน 

ตลอดชวงระยะเวลา 3 วัน 3 คืน ผูที่มาจําศีลอยูที่วัดซึ่งสวนใหญจะเปนคนแกทั้ง
หญิงและชาย ระหวางวันก็จะชวยกันทําความสะอาดบริเวณวัด บางก็อานหนังสือสวดมนต บางก็
นั่งรอยมาลัย จากดอกไมที่ลูกหลานเก็บมาใหเพื่อนําไปไหวพระในชวงสวดมนตทําวัตรเย็น 

ในวันมหาสงกรานต หรือวันสงกรานตวันแรกนี้ เมื่อชาวบานตั้งแตรุนเล็กไปจนถึงผู
เฒาผูแกข้ึนวัดแลว หลวงพออุตตมะและพระภิกษุสงฆสามเณรจะทําพิธีสวดใหศีลใหพร จากนั้น
หลวงพอจะเทศนาธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของคนในหมูบาน ขอใหชาวบาน
อยูรวมกันอยางสงบสุขสามัคคี วันสงกรานตเปนงานสนุกสนานก็จริง แตอยาเพลิดเพลินกันจน
ขาดสติ และสวนบรรดาพระภิกษุสงฆก็ควรประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่นาเคารพบูชา 

ในบางป ยามสายวันที่สองของเทศกาลสงกรานตจะมีการตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง พระภิกษุสงฆสามเณรประมาณ 200 รูป เดินจากตลาดฝงไทย ขามสะพานไมเดินผาน
หมูบานมอญจนถึงวัดวังกวิเวการาม 

• การปรนนิบัติ  พอ แม ญาติผูใหญ  ตั้งแตเวลา  10.00 - 11.00 น. บุตรหลาน จะ
ทําอาหารคาวหวาน พรอมดอกไม ธูป เทียน จัดใสสํารับอยางเรียบรอย นอกจากนี้ก็เตรียมอุปกรณ
การจําศีลที่วัด อันไดแก เสื่อ หมอน ผาหม ไปสงใหญาติผูใหญที่จําศีลอยูที่วัดดวย (อุปกรณการ
จําศีลนี้นําไปสงเฉพาะวันแรกเทานั้น) ทั้งอาหารและอุปกรณการจําศีลนั้นสวนมากจะเปนหญิง
สาว หรือไมก็เด็กทั้งหญิงและชายที่เปนลูกหลานในบานทูนหัวไปสงใหที่วัด หญิงสาวจะแตงกาย
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สะอาดสวยงาม และเปนเสื้อผาที่เตรียมไวสําหรับใสไปสงอาหารที่วัดในวันสงกรานตโดยเฉพาะ  
บางคนมีฐานะดีก็จะใสเครื่องประดับมากมาย  เสื้อผาที่สวมใสจะเปนชุดผานุง  และเสื้อสีเดียวกัน   

เมื่อไปถึงศาลาวัด หรือ เจดียพุทธคยาจําลอง   (เพราะชาวบานบางกลุมจะแยกกัน
อยู  บางกลุมก็อยูบนศาลาการเปรียญ  บางกลุมก็อยูที่ฐานเจดียพุทธคยาจําลอง) ลูกหลาน
เหลานั้นก็จัดอาหารใหพอแม  หรือญาติผูใหญรับประทาน เมื่อรับประทานเสร็จจึงทูนสํารับอาหาร
กลับบาน ถือเปนหนาที่อันยิ่งใหญที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 

เวลา 16.00 - 17.00  ลูกหลานคนมอญก็จะสงน้ําชา น้ําผลไมหรือไมก็น้ําอัดลม 
(เนื่องจากถือศีลตองงดอาหารมื้อเย็น) พรอมกับนําน้ําไปอาบใหพอแม ญาติผูใหญที่ไปจําศีลอยูที่
วัด  คนที่ไมมีรถก็ทูนถังน้ําเหนือศีรษะเดินจากบานไปจนถึงวัด ไมยอมยอทอ เพื่ออาบน้ําใหพอแม 
ญาติที่เคารพนับถือ หลังจากอาบน้ําใหกับญาติแลว ชาวบานจะเลนสาดน้ํากันเองอยางสนกุสนาน 
สวนชาวบานที่ถือศีลนั้น เวลาประมาณ 18.00 น. เปนตนไป จะรวมกันสวดมนตทําวัตรเย็นที่วัด 
และเดินเปนแถวไปที่เจดียพุทธคยาจําลองเพื่อจุดธูปเทียนบูชาองคพระเจดีย และสวดมนต 

ในระหวางเทศกาลสงกรานตตลอดระยะเวลา 3 วันของทุกป  ลูกหลานชาวมอญจะ
ปฏิบัติกิจวัตรดังกลาวขางตนจนเสร็จส้ินเทศกาลสงกรานต  การปฏิบัติเชนนี้ ถือวาเปนการตอบ
แทนผูมีพระคุณอยางหนึ่ง ซึ่งจะทําใหชีวิตอยูอยางรมเย็นเปนสุข มีความเจริญรุงเรือง 

• การละเลนในวันสงกรานต  คนมอญจะเลนสะบา  โดยจะตกลงกันในกลุมเพื่อนฝูง
วาจะตั้งวงสะบาที่ลานบานของใคร ก็จะชวยกันจัดเตรียมสถานที่ที่จะเลน  ในการจัดเตรียม
สถานที่ตองชวยกัน  กอนถึงวันสงกรานต  ตองทุบดินใหแนนและเรียบ  เพื่อใหลูกสะบาวิ่งได
สะดวก  ในการเลนสะบา  จะเลนเพื่อความสนุกสนานบาง  เปนการพนันบาง  บางกลุมไมเลน
สะบา  ก็จะเลนสาดน้ํา เปดเพลงเสียงดังพรอมทั้งเตนรํากันอยางสนุกสนาน  สวนมากจะเปนกลุม
วัยรุนสมัยใหม  จะเลนเชนนี้ทุกวัน 

 

        ภาพที่ 21 การใชไมค้ําโพธิ์เพ่ือตออายุ           ภาพที่ 22 พิธียกยอดพระเจดียทราย 
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• ความเชื่อการใชไมคํ้าตนโพธิ์เพื่อตออายุ ชาวมอญมีความเชื่อเร่ืองโชคชะตา ถา
ใครดวงชะตาไมดีจะนําลําไมไผไปคํ้าตนโพธิ์เพื่อตออายุในชวงสงกรานตนี้ นอกจากนี้ชาวมอญยัง
เชื่อวาการค้ําตนโพธิ์ ก็เสมือนกับเปนการค้ําชูพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองตลอดไป 

• การกอพระเจดียทราย จะทํากอนสรงน้ําพระสงฆ 1 วัน คณะกรรมการวัดซึ่งมีทั้ง
คนแก คนหนุมในหมูบานจะจัดทําเจดียทรายในบริเวณวัด โดยใชไมไผทําเปนชั้น 9 ชั้น ในชวง
ตลอดเทศกาลสงกรานต 3 วัน เวลาประมาณ 16.00 -17.00 น. ชาวบานจะนําทรายมาเทใสจน
เต็มทุกชั้นจนเปนรูปทรงเจดียทราย คนมอญจะขนทรายเขาวัด เพราะเชื่อวาเมื่อคนมาทําบุญที่วัด
แลวทรายติดเทาออกไปนอกวัด ดังนั้นในชวงนี้คนจึงนําดินทรายมาคืนวัด นอกจากนี้ยังนําดอกไม
ธูปเทียนไปไหวบูชา บางก็นําธงตะขาบมาปกเปนการสักการะบูชา บางก็ใชดอกไมประดับประดา
เจดียทรายใหสวยงาม และกรวดน้ําแผสวนกุศลใหญาติพี่นองที่เสียชีวิตแลวใหมาทําบุญรวมกัน 
คนแกที่จําศีลอยูที่วัดจะพากันไปกราบไหว และสุดทายจะทําพิธียกยอดเจดียในวันมหาสงกรานต 

• การสรงน้ําพระ    ชาวมอญจะทําพิธีสรงน้ําพระในวันที่15 หรือ 16 เมษายน ของทุก
ปแลวแตกรณี การสรงน้ําพระจะทําเพียงแควันเดียวไมเหมือนวัดไทยซึ่งมักจะสรงน้ําพระทุกวัน
ตลอดชวงเทศกาลสงกรานต โดยทําพิธีระหวางเวลา 16.00 - 17.00 น.  ในการจัดเตรียมการสรง
น้ําพระนั้น ชาวบานไดจัดสถานที่ไวกลางลานวัด ใชไมไผลําใหญ ๆ ผาครึ่ง ทําเปนรางน้ําไหล 
หลาย ๆ อัน วางเรียงเปนรูปตัววี (V) เพื่อใหน้ําไหลมารวมกันตรงจุดรวมของรางน้ํา จะทําที่สําหรับ
ใหพระสงฆนั่ง และมีไมหรือสังกะสีกั้นไวระหวางพระสงฆและชาวบานที่มาสรงน้ํา 

เมื่อถึงเวลาสรงน้ํา ชาวบานทั้ง คนมอญ ไทย กะเหรี่ยง ทั้งคนแก คนหนุมสาว และ
เด็ก  จะนําน้ําที่ผสมน้ําหอม แปง ดอกไม ไปยืนเรียงกันตามรางน้ําที่จัดเตรียมไว   คณะกรรมการ
วัดและผูชายจํานวนหนึ่ง  จะนอนราบลงกับพื้นดิน  เรียงกันเปนแถวยาวจนถึงที่นั่งสําหรับสรงน้ํา 
ดวยแรงศรัทธา และเปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ใหหลวงพออุตตมะเดินเหยียบบนแถวคน
ที่นอนเรียงกัน ถือเปนศิริมงคลและหายจากอาการเจ็บไขทั้งหลาย จนถึงที่นั่งสําหรับสรงน้ํา 

เมื่อหลวงพอพรอมที่จะสรงน้ําแลว กรรมการวัดก็จะตะโกนบอกใหชาวบานเทน้ําลง
บนราง หลวงพอสรงน้ําเสร็จก็จะเปลี่ยนผา แลวจะมีลูกศิษยอุมทานขึ้นไปบนกุฏิ (ในปจจุบันนี้
หลวงพออุตตมะมีอายุ 94 ปแลว จึงตองมีบรรดาลูกศิษยผูชายคอยพยุงหลวงพอเพื่อไมใหลมดวย 
และกรรมการวัดลงความเห็นไมควรใหหลวงพอลงไปสรงน้ําสงกรานตที่กลางแจง แตใหลูกศิษย
สรงน้ําที่มือของทานแทน) ตอจากหลวงพอ ก็จะนิมนตพระรูปตอไป สรงน้ํา  ซึ่งพระสงฆแตละรูปก็
จะมีลูกศิษยคอยอุมทานไปนั่งที่สําหรับสรงน้ํา แลวก็มีคนตะโกนบอกใหชาวบานเทน้าํลงบนรางน้าํ  
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เปนระยะ จนแลวเสร็จทุกรูป ตอจากนั้น  ชาวบานก็จะเลนสาดน้ํากันอยางสนุกสนานตั้งแตบริเวณ
วัดเรื่อยไปจนถึงหมูบาน  

 
ภาพที่ 23 ชาวบานนอนเปนสะพานเพื่อใหหลวงพออุตตมะเดิน 

 

 
ภาพที่ 24 รางน้ําสรงน้ําพระแบบฉบับของชาวมอญ สังขละบุรี 

 
• วันฉลองมหาสงกรานต  จะปฏิบัติหลังวันสรงน้ําพระสงฆแลวในเวลาเชาตรู โดย

ในชวงเทศกาลสงกรานตที่ผานมาชาวบานแตละคุมจะมีการเรี่ยไรเงินจัดตั้งกองผาปา ซึ่งประกอบ
ไปดวยจาน ชาม ชอน ตระเตรียมไวถวายวัด ในวันนี้ชาวบานทุกคนพรอมดวยบุตรหลานจะนํา
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ดอกไมธูปเทียนไปวัด  เพื่อทําพิธีกรวดน้ํา แผสวนกุศลที่ไดปฏิบัติตลอดเทศกาลสงกรานตใหกับ
ญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว  เจากรรมนายเวรทั้งหมด  เพื่ออโหสิกรรมแกกัน   

โดยจะยกขบวนผาปามารวมตัวกันที่ตลาด ในขบวนผาปา ชาวบานบางคนก็นําถวาย
เครื่องสังฆทาน บางคนก็ถวายอาหารคาวหวานสําหรับพระภิกษุสงฆ ตั้งขบวนพรอมกับยอดฉัตร
เจดียทรายเดินไปวัด บริเวณเจดียพุทธคยา ซึ่งมีเจดียทรายที่ชาวบานชวยกันขนทรายเขาวัดกอ
เจดียไวกอนหนานี้ในชวงเทศกาลสงกรานต หลวงพออุตตมะจะลงไปที่เจดียทราย  เพื่อทําพิธียก
ยอดเจดีย และสวดมนตให  ซึ่งถือเปนการเสร็จส้ินเทศกาลสงกรานตของปนั้น ๆ  

 
วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 
วันวิสาขบูชา  ชาวบานจะมาปฏิบัติ ดังนี้ 
• ทําบุญตักบาตรและรับศีล 5 ในตอนเชา 
• ในเวลา 16.00 น. ชาวบานแตงกายตามประเพณีมอญ ผูชายนุงโสรงแดงกับเสื้อขาว 

ผูหญิงนุงผานุงแดงเสื้อขาวพาดสไบขาว ถือดอกไมธูปเทียนเดินไปวัด พระสงฆทุกรูปจะลงไปที่ตน
โพธิ์ ซึ่งหลวงพอไดนํามาจากประเทศศรีลังกาพรอมพระบรมสารีริกธาตุ พระสงฆสวดมนตและรด
น้ําที่ตนโพธิ์กอนและชาวบานจะนําน้ําหอมที่จัดเตรียมมารดน้ําตนโพธิ์ บางคนจะเอาไมไผตัดเทา
ความสูงของตนเองไปวางค้ํากิ่งตนโพธิ์ เพื่อความอยูเย็นเปนสุข 
 

 
 

ภาพที่ 25 พระสงฆนําสวดมนตกอนรดน้ําตนโพธิ์ กอนที่จะทําการเปดตลาดนิพพาน 
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• ในเวลา 18.00 น. เปนตนไป ชาวบานจะมารวมกันที่บริเวณหนาเจดียพุทธคยา ซึ่งจะ
กลายเปนเหมือนตลาด เพราะชาวบานที่ตองการทําบุญทําทาน จะนําขนม ผลไมตาง ๆ มา
วางขายใหกับชาวบานที่มีทั้งผูใหญ เด็ก ซื้อกินในราคาเทาไรก็ได เงินที่ไดเจาของจะทําบุญที่วัด
หมด บางคนก็หยิบกินโดยไมจายเงิน ก็ไมเปนไรเพราะถือวาทําทาน ตลาดขายของนี้ เรียกวา 
ตลาดนิพพาน มีความเชื่อวา หมูบานอยูเย็นเปนสุขก็จําลองตลาดเปนสวรรค ปจจุบันมีรานนอยลง
และเด็ก ๆ จะแยงกันกินไมคอยเปนระเบียบ 

• เมื่อเสร็จจากตลาดนิพพานแลว พระสงฆและชาวบานก็เวียนเทียนรอบเจดีย       
พุทธคยาจําลอง จนครบ 3 รอบ 

 

วันอาสาฬหบูชา  ขึ้น  15  คํ่า เดือน 8   
ค่ํากอนวันอาสาฬหบูชา (ข้ึน 14 ค่ํา เดือน 8) ชาวบานจะแตงตัวสวยงามนําแจกัน

ดอกไมไปวัด นํามาเขาพิธีสวดที่ศาลาวัดวังกวิเวการาม ประมาณ 1 ชั่วโมง เปนอันเสร็จพิธี 
จากนั้นจะนําแจกันนั้นกลับไปบูชาที่บาน เพื่อเปนศิริมงคล ซึ่งแตละบานจะสงตัวแทนมาเพียง
แจกันเดียวเทานั้น มักจะเปนเด็กลูกหลานในบาน เปนผูนําแจกันดอกไมไปวัด 

ตอนเชาวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 ชาวบานจัดอาหารหวานคาว ดอกไมธูปเทยีน พรอมเครือ่ง
สังฆทาน ไปทําบุญตักบาตรที่วัด หลังจากตักบาตรแลว หลวงพอจะอบรมส่ังสอนชาวบานใหเปน
คนดี ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรม ปฏิบัติตนตามกฎหมายบานเมือง มีความสามัคคี ประกอบอาชีพ
สุจริต มีสัมมาคารวะ 

 

ภาพที่ 26 พิธีตักบาตรดอกไม 
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คนสูงอายุ จะอยูจําศีลที่วัด 1 คืน บุตรหลานก็จะทูนสํารับอาหาร พรอมทั้งเครื่องนอน 
มาสงใหในเวลาเพล ดูแลจนอิ่ม เวลา 14.00 น. ชาวบานทั้งเด็กผูใหญ หนุมสาว แตงตัวสวยงาม 
นําดอกไม ธูปเทียนมานั่งเรียงเปนแถวระหวางศาลาและโบสถ เพื่อใสบาตรดอกไมธูปเทียน 
พระสงฆจํานวน 50 กวารูปที่จะเขาโบสถสวดปาติโมกข 

ผูที่มีจิตศรัทธามากจะใหบุตรหลานนอนที่พื้นทางเดินใหหลวงพอเหยียบ หลวงพอก็จะ
ใชเทาแตะเบา ๆ ชาวบานมีความเชื่อวาเมื่อหลวงพอถูกตัวเด็ก เด็กจะหายเจ็บไขมีสุขภาพแข็งแรง 
เปนศิริมงคล ชาวบานบางคนนําเครื่องดื่มมาคอยถวายในชวงที่สวดปาติโมกขในโบสถ ในตอนเยน็
ชาวบานจะพาบุตรหลานไปขอขมาตอญาติผูใหญหรือผูที่ตนเองใหความเคารพนับถือ ซึ่งสวนมาก
จะนําของใช ขนมหรือเครื่องไทยทานไปขอขมาญาติผูใหญซึ่งทานจะใหศีลใหพรตอบ 

 

วันเขาพรรษา แรม 1 คํ่า เดือน 8 
ในตอนเชาชาวบานจะไปทําบุญตักบาตรและนําตนเทียน ผาอาบน้ําฝน เครื่องไทยทาน

ไปถวายพระสงฆที่วัด ชวงบายเด็ก ๆ จะเขาปาไปเก็บเฟรนหิน หรือภาษามอญเรียกวา “เกาว
เมาว” ที่มักจะขึ้นตามริมหนาผา นํามาจัดแจกันประดับดวยดอกไมสดหรือดอกไมที่ประดิษฐจาก
กระดาษหลากหลายชนิดที่มีสีสันสวยงาม เมื่อถึงเวลาค่ํา ประมาณ 19.00 – 20.00 น. ชาวบานจะ
นําแจกันดอกไมที่ประดิษฐกันอยางสวยงาม พรอมธูปเทียนไปวัด เพื่อทําพิธีเขาพรรษา พระสงฆ
จะสวดมนตและรับดอกไมเหลานั้นก็เปนเสร็จพิธี 

การสงแจกันดอกไมข้ึนวัดนี้ ชาวบานเชื่อกันวา ในวันเขาพรรษา พระภิกษุสงฆจะตองมี
ดอกไมไวบูชาพระ แตพระภิกษุสงฆเหลานี้ไมสามารถหาดอกไมไดเอง เพราะไมสามารถกระทํากิจ
ดังเชนฆราวาสได ตองถือเปนหนาที่หลักของพุทธศาสนิกชนที่ดีจัดเตรียมถวายไวให 

 

 

ภาพที่ 27 เด็กหนุมสาวเตรียมตัวสงดอกไมขึ้นวัด 
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หลังจากวันเขาพรรษาตอมาอีก 3 วัน พระสงฆทุกรูปที่จําพรรษาที่วัดวังกวิเวการามจะ
ออกบิณฑบาตเวลาสาย ๆ กอนเวลาเพล ชาวบานจะใสบาตรของคาวหวานผสมรวมกันไป ถือเปน
พิธีปฏิบัติของชาวมอญที่สังขละบุรีแหงนี้ 

 
งานบุญหมอเงิน หมอทอง ขึ้น 15 คํ่า  เดือน 9 
ชาวบานจะทําบุญหมอเงิน หมอทอง ซึ่งสมัยกอนจะใชหมอดิน แตปจจุบันหมอดินหา

ยาก จึงใชกะละมังขนาดใหญแทน โดยใสมะพราว ผงซักฟอก ขาวสาร เงิน ทราย กะป น้ําปลา 
ฯลฯ ชาวบานจะทูนหัวหรือแบกไปทําพิธีที่วัด เมื่อพระสงฆทําพิธีแลว ชาวบานสวนมากจะถวาย
หมอเงิน หมอทองใหพระสงฆ มีความเชื่อวาชาติหนาจะไมลําบากมีกินมีใช จะนําทราย ขาวสาร 
กลับมาบานเทานั้น นํามาสาดในบานและบริเวณบานเพื่อเปนศิริมงคลตอครอบครัว 

 
พิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห ขึ้น 15  คํ่า เดือน 10  
ประเพณีทําบุญสะเดาะเคราะหเปนการตอชะตาและใหปลอดภัยจากสิ่งชั่วรายทั้งปวง 

ชาวบานเชื่อวาเปนพิธีที่สําคัญมาก เปนพิธีกรรมทางศาสนาเกี่ยวกับความเปนมาของพระไตรปฎก
วา ในสมัยที่เจาเมืองสะเทิมซึ่งเปนกษัตริยพมาไดครอบครองเมืองมอญ มีความตองการเผยแผ
พุทธศาสนาแกชาวพมา จึงไดใหพระภิกษุมอญชื่อวา พระพุทธโกษา  เดินทางไปคัดลอก
พระไตรปฎกที่ประเทศศรีลังกา  

เมื่อพระพุทธโกษาเดินทางไปถึงไดมีเทวดาลงมาชวยคัดลอกจนเสร็จ จึงเดินทางกลับ
ระหวางทางไดเจอพายุกลางทะเลทําใหการเดินทางลาชา พระเจาสะเทิมรอนใจจึงใหคนตอเรือ
ขนาดใหญพรอมเสบียงอาหารมากมายไปรอรับ สวนชาวบานที่เหลือไดรวมกันทําพิธีสะเดาะ
เคราะหเพื่อใหเรือเดินทางกลับมาอยางปลอดภัย ในที่สุดเรือพระพุทธโกษาไดกลับมาประเทศพมา
พรอมดวยพระไตรปฎกโดยปลอดภัย จึงกลายเปนที่มาของพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะหของคนพมา
และคนมอญมาจนถึงปจจุบัน 

ในวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 10 ชาวบานทุกครัวเรือนจะไปซื้อของทําขนม ทํารมกระดาษ ธง
ตะขาบ ดอกไม ธูปเทียน จัดเตรียมไว สวนคณะกรรมการวัดและชาวบานจะชวยกันสรางเรือโดยใช
ไมไผสานเปนเรือขนาดใหญ ยาวประมาณ 8-10 เมตร กวาง 2 เมตรดานลางทําเปนวงลอเหล็ก
เคลื่อนที่ได เมื่อสรางเสร็จแลวจะตั้งไวบริเวณกลางลานวัด ขนาดของลําเรือที่มีขนาดใหญข้ึนกวา
สมัยกอนเพราะมีชาวบานและลูกศิษยของหลวงพอจากทั่วสารทิศเดินทางมารวมพิธีมากมาย  

เชามืด ตี 3-4 ของวันขึ้น 15 ค่ํา ชาวบานทุกคนทั้งเด็กและผูใหญ จะเอาของใสภาชนะ 
(จาน) ไดแก ขาวสุก ขาวตอก ขนม กลวย ออย หมาก พลู เงิน พรอมทั้งรมกระดาษ ธงตะขาบที่
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ตกแตงลวดลายสีสันสวยงาม บางคนก็ใชตุงผา นําไปวางไวที่เรือ สวนธูปเทียนจํานวนเทากับอายุ
หรือตามวันเกิด (วันอาทิตย-เสาร) นําไปวางไวในที่ที่คณะกรรมการวัดเตรียมไวเปนการสะเดาะ
เคราะหตอดวงชะตา จุดธูป เทียน อธิษฐานใหส่ิงไมดีออกไป และมีแตสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต  

เวลา 6 โมงเชา หลวงพอและพระสงฆลงมาสวดที่เรือใหศีลใหพร ประมาณ 7 โมง 
ผูสูงอายุ เดินถือเครื่องสังฆทานไปวัดเพื่อถวายพระ หลังจากนั้นจะตั้งแถวระหวางวิหารกับโบสถ
ทําพิธีใสบาตรน้ําตาล (อาจจะเปนน้ํามัน ขาวสาร หรืออาหารแหงก็ได) และจะอยูจําศีลที่วัด 1 คืน 
ชวงสายบุตรหลานทูนสํารับอาหาร พรอมทั้งเครื่องนอนมาสงที่วัด และในวันเดียวกัน เวลาบาย 2 
โมง ชาวบานจะมาวัดเพื่อทําพิธีใสบาตรดอกไมธูปเทียน ประมาณหนึ่งทุมลูกหลานจะไปสงน้ําชา
ใหญาติผูใหญที่วัด พรอมทั้งไปจุดธูปเทียนไหวพระ คืนพระภิกษุสงฆจะทําพิธีสวด และเผาธูป
เทียนที่ชาวบานนํามาสะเดาะเคราะห 

แรม 1 ค่ํา เวลาประมาณ 7 โมงเชา ชาวบานจะชวยกันลากเรือสะเดาะเคราะหไปยังริม
แมน้ํา แลวชวยกันลากเรือใสแพ แลวลากแพไปกลางแมน้ํา ปลอยเรือลงกลางน้ํา เปนอันเสร็จพิธี 

   
ภาพที่ 28 อาหารสําหรับสะเดาะเคราะห             ภาพที่ 29 ชาวบานนําตุงมาใสในเรือสะเดาะเคราะห 

 
ในปจจุบันนี้ มีลูกศิษยของหลวงพอที่เลื่อมใสศรัทธาในพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะหได

เดินทางมารวมพิธีมากมาย และไมไดเตรียมสิ่งของสําหรับสะเดาะเคราะหมาดวย คณะกรรมการ
วัดจึงไดจัดทําธงตะขาบรมกระดาษ อาหาร ขนม ออย ขาวตอก ใสจานไวและยังมัดเทียนสะเดาะ
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เคราะหจํานวนตามวันเกิดไวจําหนาย พิธีในตอนเชาตรูเหมือนเดิม แตกอนที่หลวงพอและพระสงฆ
จะลงมาสวดมีชาวบานหนุมสาวแตงชุดมอญ สวมเสื้อขาว ผานุงแดงนั่งสวดอิติปโส 108 จบ กลุม
หนุมสาวนี้เปนสมาชิกชมรมศิษยเกาวัดวังกวิเวการาม ซึ่งเริ่มมีการจัดตั้งชมรมขึ้นป พ.ศ. 2540 

 
ภาพที่ 30 ลอยเรือสะเดาะเคราะห : ทิ้งความเคราะหรายไปกับสายน้ํา 

 
วันออกพรรษา แรม 1 คํ่า เดือน 11 
วันออกพรรษามีพิธีตักบาตรเทโว หลวงพอจะเปนผูกําหนดวาปไหนจะไปตักบาตรเทโวที่

วัดไหน สลับกันไปแตละป ในรอบตัวอําเภอสังขละบุรีมีวัดอยู 3 วัด คือ วัดวังกวิเวการาม (หลวง
พออุตตมะ) วัดศรีสุวรรณาราม และวัดสมเด็จ  

กระบวนการในการตักบาตรเทโว ประมาณ 8 โมงเชา ชาวบานจะแตงตัวสวยงามไป
ทําบุญที่วัดที่ดําเนินการจัดพิธีตักบาตรเทโว พระทุกวัดจะมารวมกันที่โบสถแลวเดินลงจากโบสถ 
กรรมการวัดจะเชิญพระพุทธรูปเดินนําหนา พระภิกษุเดินตามลําดับพรรษาจนถึงสามเณร 
ชาวบานจะใสบาตรดวยพวกอาหารแหง ผลไม ขาวสุก ดอกไม ธูปเทียน ซึ่งในปจจุบนันยิมใสบาตร
ดวยลูกอม เพราะหางายและราคาไมแพง จากนั้นเวลาประมาณ 14.00 น. จะมีพิธีการตักบาตร
ดอกไมที่วัดวังกวิเวการาม ถือเปนพิธีปฏิบัติทุกป ชาวบานทั้งเด็กผูใหญ หนุมสาว แตงตัวสวยงาม 
นําดอกไม ธูปเทียนมานั่งเรียงเปนแถวระหวางศาลาและโบสถ เพื่อใสบาตรดอกไมธูปเทียน 

คนแกและผูสูงอายุจะจําศีลที่วัด 1 คืน ลูกหลานเปนผูสงอาหารคาวหวาน และเครื่อง
นอน โดยวิธีปฏิบัติเหมือนกันกับวันสําคัญทางศาสนาอื่น ๆ ดังรายละเอียดที่ไดกลาวไวแลว 
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ในระยะหลังชวง 2-3 ปที่ผานมา ชวงเทศกาลออกพรรษาของทุกป เร่ิมมีประเพณีหรือ
ธรรมเนียมที่เกิดข้ึนใหมในหมูบาน ไดแก ประเพณีแขงบอลออกพรรษาสําหรับกลุมเด็กวัยรุน ทั้ง
ประเภททีมชายและทีมหญิง ผูชนะเลิศจะไดรับมอบถวยรางวัลจากหลวงพออุตตมะ ซึ่งงานแขง
บอลประเพณีนี้เกิดมาจากการสนองนโยบายกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติดของทางรัฐบาล 

 
เทศกาลทอดกฐิน  เดือน 12 
จะมีลูกศิษยรับองคกฐินและกําหนดวัน คณะกฐินจะเดินทางมาวัดกอนถึงวันที่กําหนด

ทอดกฐิน และนําองคกฐินไปตั้งที่บริเวณเจดียพุทธคยา สวนของชาวบานจะตั้งเปนองคผาปาเล็ก 
ๆ แตละคุมบาน ซึ่งจะทําบุญเทาไรแลวแตศรัทธาและกําลังทรัพย ชวงเย็นของกอนวันกําหนด
ทอดกฐิน ชาวบานตั้งขบวนแหองคกฐินของแตละคุมมารวมกัน มีกองยาวและนางรํานําหนาขบวน
กฐินเดินไปวัด ชวงกลางคืนจะมีงานสมโภชองคกฐิน ทั้งรํามอญ หนังกลางแปลง วงดนตรี ออก
รานขายของ เพื่อชาวบานซึ่งนอกจากจะมาไหวพระที่เจดียพุทธคยาแลวยังไดเที่ยวงานวัดไปพรอม
กัน 

ตอนเชาตั้งขบวนแหองคกฐินจากเจดียพุทธคยาขึ้นไปยังศาลาวัด ในขบวนแหองคกฐิน 
นําดวยวงดุริยางคเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังกวิเวการาม ตามดวยขบวนกลองยาวและนางรํา และ
ชาวบานหนุมสาวแตงตัวตามประเพณี นําอาหารจัดใสสํารับและทูนหัวไปถวายพระที่วัด บางก็ถือ
เครื่องสังฆทาน เมื่อถึงวัดคนที่เปนประธานองคกฐินทําพิธีถวายกฐินแดหลวงพออุตตมะ ซึง่พธิตีอง
เสร็จกอนเพล 

 

ภาพที่ 31 ชาวบานกําลังแหกองกฐินที่แตละคุมบานทําถวายขึ้นวัด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 92

ลอยกระทง ขึ้น 15 คํ่า เดือน 12   
ชาวบานไปทําบุญตักบาตรที่วัด ทางอําเภอจะจัดงานลอยกระทง ชาวบานฝงมอญ

สวนมากจะไปรวมพิธีโดยแตงตัวตามประเพณีมอญ (ผูชายเสื้อขาว โสรงแดง  ผูหญิงเสื้อขาว 
ผานุงแดงสไบสีขาว) กลางคืนจะมีการประกวดกระทง นางนพมาศและการแสดงบนเวทีซึ่งชาว
มอญไดนําการแสดงรํามอญไปรวมแสดงดวยทุกป เวลา 20.00-24.00 น.  ชาวบานก็จะนํากระทง
ของตนเองไปลอยน้ําตามประเพณี 

 
ประเพณีอันเนื่องมาจากชวีิต 
ประเพณีแตงงาน 
คนมอญสมัยกอนจะเลือกคูไดอิสระ ถาชอบพอสามารถมาสูขอและแตงงานกัน แตตอง

ไมเกิดการพาหนีกัน โอกาสที่หนุมสาวชาวมอญจะพบปะกัน คือตามงานวัดเทศกาลตาง ๆ ตลอด
ทั้งป สมัยกอนจะมีการยองสาวเหมือนกะเหรี่ยง คือตอนค่ําจะไปตามบานสาวที่ชอบ เมื่อไปถึงจะ
ใหสัญญาณเรียกฝายสาวมาคุย แตสาวจะไมลงมาจากบาน อาจใชวิธีแหวกไมไผคุยกัน  ฝายชาย 
กอนบวชแมหามเที่ยวกลางคืน หลังบวชแลวพอแมมีหนาที่หาคูครองให เปนผูไปสูขอสาวที่ชอบให 
ไมมีการบังคับ 

ถาหนุมสาวชอบพอกันก็จะใหแตงงาน สินสอดแลวแตฝายชาย นอกจากถาฝายชายนั้น 
สาวไมชอบก็มักเรียกสินสอด เพื่อเปนการบอกปด เพราะชาวมอญไมนิยมมีคาสินสอด แตผูชายจะ
เปนฝายออกคาใชจายในการแตงงานทั้งหมด และทําพิธีแตงงานที่บานฝายหญิง หรือถามีคา
สินสอดก็จะยกใหคูบาวสาวไปตั้งตัว 

การแตงงานระหวางกลุมชาติพันธุ ถาหญิงมอญกับชายกะเหรี่ยงถือผีตามฝายชาย ถา
หญิงกะเหรี่ยงกับชายมอญถือผีตามฝายชาย 

เมื่อแตงงานกันแลว จะอยูบานฝายใดขึ้นก็อยูกับการตกลงกันตอนไปสูขอ ตามธรรม
เนียมแลว ฝายหญิงจะไปอยูบานฝายชาย แตที่ปฏิบัติกันฝายชายมักไปอยูบานฝายหญิงมากวา  
ถาฝายชายไปอยูบานฝายหญิง ถาฝายหญิงมีพออยูแลว ก็ไมตองเอาผีตัวเองไป จะตองแยกบาน
ออกไป แตบางคนก็ไมรับผีของบรรพบุรุษ เชน พอแมไมรับผีมาตลอดจะไมมีความเจริญ มีความ
เชื่อจากการเขาทรงพบวา เปนเพราะไมรับผี ตองทําพิธีรับผีบรรพบุรุษแลวจะเจริญขึ้น 

พิธีแตงงาน มีการแหขันหมาก กั้นประตู รดน้ําสังขแบบคนไทย คือเชิญแขกผูใหญที่นับ
ถือ ผูสูงอายุ ครอบครัวสมบูรณ ผูหญิงจะจับมือคูแตงงาน ใหมือฝายชายอยูบน แลวใหผูชายที่ไม
เคยแยกทางกับคูครองเปนผูทําพิธี โดยการประสานมือ แลวลางมือดวยน้ําสังข (ปจจุบันใชน้ําแปง 
น้ําหอม) 
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หลังจากนั้น จะนําดอกไมที่เตรียมไวไหวพระพุทธรูป ไหวผีและไหวพอแม เสร็จแลวฝาย
หญิงไหวฝายชาย ชายยกสินสอดทั้งหมดใหฝายหญิง และจูงเขาเรือนหอ พิธีนี้สวนใหญจัดที่บาน
ฝายหญิง 

ในเรือนหอ คูคนเฒาที่สมบูรณแบบจะนอนรอ คูแตงงานจะตองเอาเงินไปถายเตียงใช
เงินเทาใดก็ได มีการตอรองกัน ไดรับแลวก็ออกมา แลวก็มักจะคืนใหคูบาวสาวทั้งหมด เพื่อใหรูวา
กอนเขาเรือนหอลําบาก ทําพิธีเพื่อใหชาวบานรับทราบ หลังจากทําพิธีเสร็จคูบาวสาวตองไปทําพิธี
ไหวผีประจําหมูบาน ใหรับทราบวาเปนคูครองกันแลว ขอใหอยูเย็นเปนสุข  ในพิธีจะมีการซักถาม 
วาแตละฝายมีคูครองมากอนแลวหรือยัง ถาไมมีก็ตกลงเปนคูครองกันได ถาฝายใดฝายหนึ่งตาย 
จะไมมีการจัดพิธีเหมือนครั้งแรกไดอีก แมไมใชหนุมสาวก็ทําไมได 

สมัยกอนถาลูกคนใดแตงงาน พอแมก็จะแบงที่ดินที่ทํากินใหไปเปนทุน สวนลูกคนเล็ก
ตองเลี้ยงพอแมแลวจะยกเรือนให หรือคนใดที่เลี้ยงพอแมก็ยกใหคนนั้น   

ถาลูกสาวคนเล็กจะแตงงานกอนลูกสาวคนโต ตองถามลูกสาวคนโตกอนวาใหแตง
หรือไม และกรณีถามีลูกสาวคนที่แตงงานกอนตั้งทองอยู หามลูกสาวคนอื่นแตงงานชวงนั้น 

เมื่อฝายหญิงแตงงานเขาบานฝายชาย ตองทําพิธีไหวผี โดยพอแมฝายชายจะเรียก
ผูหญิงเขาไปในหองแลวพอแมจะเปนฝายบอกวาไดรับสมาชิกใหมในบานแลวขอใหผีคุมครอง 
ผูหญิงจะทําพิธีโดยใชธูปเทียนน้ําหอมไหวผีบาน 

ถาสามีคนแรกตาย ฝายหญิงมีสามีใหม จะนอนหองสามีเกาไมได เพราะผีจะไมรับ จะ
นอนไดก็ตอเมื่อไดทําการเปลี่ยนเสาผีของสามีคนแรกออกไป และรับผีของสามีใหมเขามาแทน จึง
จะเขาไปนอนได 

 
ประเพณีการเกิด 
ประเพณีการเกิด ของคนมอญมีกิจกรรมและพิธีตาง ๆ ที่ไมแตกตางจากของคนไทย

เทาใดนัก เชน ขณะที่ยังทองอยูหามนั่งพิงเสาบานโดยเฉพาะเสาเอกหรือเสาผี หามนั่งหอยเทาที่
หัวบันไดบาน หามไปงานศพ หามอาบน้ํากลางคืน หรือหามเดินทางขามน้ําขามคลอง มีความเชื่อ
วามีผีอาศัยอยูตามตําแหนงตาง ๆ ที่กลาวมา การบํารุงครรภคนมอญก็จะทานอาหารตามปกติ แต
ถาเปนครอบครัวที่มีเงิน และมีความรูก็จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชนสําหรับเด็ก  

การคลอดไมแตกตางจากของคนไทยเพราะสวนมากจะไปคลอดที่โรงพยาบาล การตั้ง
ชื่อคนมอญจะเรียกชื่อเด็กผูชายเปนภาษามอญคือ โกนปลาย (ลูกชาย) ลูกสาวเรียก โกนวูด (ลูก
สาว) สวนชื่อจริงมักตั้งตามชื่อดาราของไทย 
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การเลี้ยงดูจะใหกินนมแมและอาหารเด็กออนมักใหเด็กนอนในเปลผา ซึ่งจะใชผาฝายผนื
ใหญเย็บติดกันแลวนําไปผูกติดกับโครงหลังคาบานใชไมไผค้ําใหผากางออกแลวใหเด็กนอน มองดู
เหมือนเด็กนอนในถุงผา มีความเชื่อวาเด็กนอนหลับสบาย ไมสะดุงตกใจ 

หลังจากคลอด 3 วัน หรือเมื่อแมและเด็กมีสุขภาพแข็งแรง ฟนตัวจากการคลอดระยะ
หนึ่ง จะทําพิธี “จอปู” หรือพิธีรับขวัญแมและเด็ก เพื่อคุมครองเด็กใหมีอายุยืน ไมใหมีส่ิงชั่วรายมา
แผวพาน และมีกินมีใชในอนาคต ซึ่งภายหลังการคลอดแมจะตองอาบน้ําและตมกินดวยใบ       
ชะหยาด พรอมทั้งอยูไฟ ดวยวิธีนํากอนหินมาเผาไฟ แลวหอดวยผามาวางที่ทอง กอนหินที่ใชแลว
จะเอาไปทิ้งหรือเอาไวใชในครัวก็ได 

พิธีจอปูเร่ิมเวลาประมาณแปดโมงเชา เพื่อนบานที่สนิมสนมทยอยกันนําเงินแลวแต
ศรัทธา 10-50 บาท หรือไมก็เปนของใช เชน แปง สบู ผงซักฟอกมารับขวัญหลานที่เกิดใหม 
เจาภาพเลี้ยงแขกดวยขนมปบ น้ําชา โอวัลติน กาแฟ 

เจาภาพตองจัดเตรียมเครื่องสังเวยสูขวัญ กลาวคือ ถาดใสกลวย 1 หวี ขาวเหนียวปน
ผสมกับมะพราว ปลายาง ขาวสุก กับขาวอาหารคาว 3 อยาง ซึ่งมักจะเปนแกงฮังเลและแกงปลา
อาหารหลักของชาวมอญกลุมนี้ ทั้งหมดจํานวน 7 ถาด และถาดใส หมากพลู ผาขนหนู สมุด ไม
บรรทัด ดินสอ จํานวน 1 ถาด น้ําสะอาด 1 ขัน คันเบ็ดคลายไมเรียวปลายผูกเชือก ปลายเชือกผูก
สรอยทองและแหวนเอาไว และพานเครื่องบูชาแมหมอผูทําขวัญ คือ ผูเฒาผูหญิงที่นับถือ ในพาน
จะมีธูป เทียน ดอกไม และเงิน 12 บาท  

 
ภาพที่ 32 พิธีจอปู :  รับขวัญแมและเด็ก 
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เร่ิมทําพิธีโดยรับขวัญแมกอน แมหมอจะสวดไหวครูดวยภาษามอญ แลวเอาน้ํามัน
มะกอกใสปลายผมกระจุกหนึ่งของแม แลวก็นําเทียนมาลนบริเวณผมนั้นพรอมกับสวดไปดวย 
จากนั้นตัวแมก็นําใบไมมาไหวสามี ลางมือลางหนาใหสามี แมสามี แมหมอ และคนเฒาคนแก
ที่มารวมงาน แลวแมหมอก็ลางหนาใหตัวแมบาง ซึ่งน้ํานั้นถือวาเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่คนมารวมงาน
นํามาลูบหนาลูบหัว  

ข้ันตอนตอมาแมหมอ สวดเรียกสูขวัญจบตอนหนึ่งก็ทําพิธีตกเบ็ดเครื่องสังเวยครั้งหนึ่ง 
(นําคันเบ็ดไปแตะถาดอาหารและศีรษะเด็ก) พรอมกันนั้นคนที่มารวมงานก็จะโยนเงินเหรียญใสลง
ขัน ทําจนจบครบ 7 คร้ัง เปนอันเสร็จพิธีสูขวัญเด็ก สวดเสร็จก็ถอดสรอยที่ผูกปลายไมมาใสใหเด็ก 
แลวก็ปอนขาว กลวยใหเด็กพอเปนพิธี และก็ทําการแจกจายขาว กลวย อาหารในถาดใหเด็กแถว
นั้นกินคนละหนึ่งชุดเล็ก ๆ แบง ๆ กันไป ที่เหลือใสถุงแจกแขกผูมารวมงาน จากนั้นเจาภาพก็ตั้ง
โตะเลี้ยงขาวคนเฒาคนแกและบรรดาญาติมิตรที่มารวมงานพิธี 

 
ประเพณีบรรพชาและอุปสมบท  
ชาวมอญที่มีบุตรชายอายุประมาณ 7-14  ป  นิยมใหบวชเณร และเมื่ออายุครบ 20 ปให

บวชพระ ในอดีตชาวบานที่มีลูกชายที่จะบวชเณรและพระจะรวมกันจัดพรอมกันทั้งหมูบานสราง
ความสนุกสนานมาก และการตั้งขบวนแหนาคไปวัด เพื่อใหนาคมีสงาราศี ไมใชเทาเดิน ตองใหข่ี
มาหรือชางที่ประดับประดาไวอยางสวยงาม ซึ่งไมพบเห็นแลวในปจจุบัน (เนื่องจากตองขายมา วัว 
ชางไป ตอนที่ตองยายจากหมูบานเกา เพราะหมูบานใหมไมมีที่สําหรับเล้ียงเพียงพอ) 

ปจจุบันนี้การบวชเณรและบวชพระนั้น ชาวบานจะจัดตามความสะดวกของแตละคน  มี
การจัดเตรียมสิ่งของเครื่องอัฐบริขารสําหรับพระบวชใหม เชน สบง จีวร รมผาเหลือง บาตร ผาหม 
หมอน เสื่อ ฯลฯ เหมือนของไทย แตที่แตกตางนั้นอยูที่การทําขวัญนาค ซึ่งจะคลายคลึงกับพิธี
รับขวัญเด็กคลอดใหม กลาวคือ การทําพิธีบวชพระและเณรของคนมอญนั้น จะพาผูที่บวชไปโกน
ผมที่วัดกอนวันบวช  1  วัน จะเรียกกันวา “พอนาค” 

การทําขวัญนาคจะทําพิธีในคืนกอนบวช เจาภาพจะตองจัดเคร่ืองสังเวยสูขวัญ ไดแก 
ขนม กลวย มะพราวออน อาหารคาว 3 อยาง หมากพลู คันเบ็ดปลายเชือกผูกสรอยแหวนทองคํา 
และพานใสธูป เทียน ดอกไม เงินบูชาครู 12 บาท สําหรับบูชาครู น้ําสะอาด 1 ขัน เมื่อหมอขวัญ
ชุมนุมเทวดาจบแลว จะแหลสอนนาค เนื้อหาใจความกลาวถึงความสําคัญของพอแม และการ
ปฏิบัติตนขณะบวชเปนเณรหรือพระและอานิสงสของการบวช เมื่อสอนนาคจบบทขอหนึ่ง ก็ใชคัน
เบ็ดเอาสรอยแหวนจุมลงไปในถาดเครื่องสังเวย นําไปจุมน้ําแลวจึงนําไปใสมือของพอนาคถือไว 
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ทําแบบนี้จนครบ 10 คร้ัง เมื่อเสร็จพิธีทําขวัญแลว เครื่องสังเวยในการทําขวัญทําการแบงใหผูที่มา
รวมงาน ซึ่งทุกขั้นตอนจะสวดเปนภาษามอญ  

ในบางบานก็จัดงานบวชอยางยิ่งใหญ เชิญแขกมากมายจัดเลี้ยงอาหาร บางคนก็ไมได
จัดงาน เพียงแตพาบุตรหลานที่บวชไปวัด เตรียมอาหารหวานคาวไปถวายพระสงฆ การทําพิธีบวช
พระจะปฏิบัติภายในโบสถจนเสร็จ โดยใหญาติเขาไปในโบสถ ซึ่งมักจะญาติที่เปนผูชาย เพราะ
ชาวมอญจะเครงครัดเรื่องไมใหผูหญิง แมจะเปนแมของนาคก็ตาม เขาไปในโบสถ 

 
ประเพณีการตาย  
คนที่ตายดวยโรคชรา ปวยตายในบาน จะเก็บศพไวที่บานและทําพิธีสวดคลายคนไทย 

สวนคนที่ตายโหง และตายนอกบาน จะนําศพไปเก็บไวที่วัดซึ่งทางวัดจะมีศาลาสําหรับงานศพ
โดยเฉพาะ เมื่อมีคนตายในหมูบาน ลูกหลานจะบวชใหเปนเวลา 7 วัน ชาวบานจะชวยทําโลงใส
ศพเอง และทุกบานจะตองเสียคาศพบานละ 30 บาท เพื่อชวยเหลือคาทําศพ ชาวบานที่รูขาวก็จะ
ไปอยูเปนเพื่อนกัน ชวยกันทํากับขาวเลี้ยงคนที่มารวมงานตลอดวันตลอดคืน คนมอญจะสวด
อภิธรรมศพประมาณ 3 วัน ก็จะนําไปเผา โดยแหขบวนเดินถนนเลียบริมน้ําไปที่พระเมรุเผาศพ คน
ที่ไปงานศพจะแตงตัวตามปกติ (ไมจําเปนตองเปนสีดําหรือขาว) 

 
ภาพที่ 33 ศาลาตั้งสวดศพ : ชาวบานที่รูขาวจะมาอยูเปนเพื่อนกัน 

 
การนําศพจากบานหรือที่วัดไปเผานั้นก็จัดเตรียมสงของตาง ๆ คลายของไทย ที่แตกตาง

ก็คือมีกระปองใสน้ําสมปอยวางไว เพื่อใหคนที่ไปรวมงานใชลางหนา ลางมือ 
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ประเพณีการเผาศพพระสงฆ  
โดยเฉพาะชั้นผูใหญ คนมอญสรางปราสาทซึ่งมีจํานวนยอด 9 ยอด ความสวยงามขึ้นอยู

กับทุนทรัพย เพราะถือวาพระภิกษุเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ควรทําที่เผาใหสวยงามและไมปะปนกับคน
ธรรมดานอกจากนั้นการจุดไฟเผาศพพระก็จะไมเผาดวยมือ แตจุดดวยไฟจากลูกหนูแทน  

ลูกหนูเปนไมกระบอกขางหนึ่งยาวประมาณหนึ่งศอกหนากวางประมาณหนึ่งคืบ ภายใน
กระบอกบรรจุดินไฟ ปลายกระบอกขางหนึ่งเจาะรูใหประกายไฟออกเพื่อผลักดันใหลูกหนูวิ่งไป
ขางหนา โดยเอากระบอกนี้หอยไวกับลวดเหล็กเพียงหลวม ๆ เมื่อลูกหนูวิ่งไปจนสุดลวดเหล็กแลว
จะหลุดจากปลายสายลวดและลอยไปกระทบปราสาทและโลงอีกตอหนึ่ง การเผาศพพระภิกษุจะ
เผาเวลาประมาณ 24.00 น. เปนตนไป 

กอนถึงวันเผาศพพระภิกษุ จะตั้งศพบนปราสาทที่จัดทําไวโดยคนมอญในหมูบานที่มี
ความสามารถในการจัดทํา โดยเริ่มทําเปนโครงไมตกแตงดวยกระดาษสีตาง ๆ พรอมทั้งตกแตง
ลวดลายเปนศิลปะชาวมอญอยางสวยงาม ฐานปราสาทใชไมไผ ความยาวพอประมาณ จํานวน 
18 ลํา ผูกติดกับปราสาทอยางแนนหนา นําโลงศพตั้งบนปราสาท  

เวลาหัวค่ําประมาณ 19.00น. เปนตนไป กลุมหนุมสาว (ชมรมหนุมสาวและศิษยเกาวัด
วังกวิเวการาม) พรอมทั้งชาวบานคนมอญ จะพากันไปรวมกันที่บริเวณตั้งศพพระภิกษุกลุมหนุม
สาว จะแตงกายตามประเพณีชายนุงโสรง ลายแดง เส้ือเชิ๊ตสีขาว ผูหญิงนุงผาสีแดง เส้ือขาว และ
ที่พิเศษก็คือ ฝายหญิงจะทําผม แตงหนา ประดับตกแตงสวยงาม  

ผูชายจํานวน 36 คน จะเขาไปแบกไมไผที่ผูกติดกับปราสาทยกขึ้นพรอมกัน สวนผูหญิง
จะอยูรอบนอกลอมฝายชายไวเปนวงกลม เมื่อพรอมเพรียงแลวจะขับรองเพลง ชายเตนไปตาม
จังหวะ หญิงจะรายรําไปตามจังหวะเขาทํานองจังหวะเร็ว ผูชายที่แบกปราสาททั้งหมดจะโยก
ปราสาทอยางแรงจนปราสาทโยกไปโยกมา ที่สําคัญตองระวังไมใหยอดปราสาทหัก เพราะถายอด
ปราสาทหักเชื่อวาเปนอัปมงคล  

การรองรําทําเพลงนี้ ชาวมอญเชื่อวาเปนการสงวิญญาณของพระภิกษุใหสูที่สุขสงบที่ดี
บนสรวงสวรรค  กลุมหนุมสาวจะสลับกันแบกปราสาท และรายรํากันไปจนถึงเวลาประมาณ 
24.00 น. จะปฏิบัติเชนนี้อยางนอย 3 คืน หรือ 3-7 คืน แลวแตทุนทรัพยของผูประสงคจะเปน
เจาภาพ และในคืนสุดทายก็จะทําพิธีเผาศพตามประเพณี 
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ความเชื่อเกีย่วกับผี 
นอกจากศรัทธาในศาสนาแลวความเชื่อในผีและวิญญาณบรรพบุรุษ วิญญาณดีและ

รายตาง ๆ ที่ผูกพันกับชุมชน ยังฝงแนนอยูในจิตใจของชาวมอญ ชาวมอญมีการนับถือผี 
ดังตอไปนี้ 

ผีเรือน   
ผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษ ชาวมอญมีการนับถือผีทางพอ โดยแตละบานจะมีเสาผี และมี

สัญลักษณรูปผีนั้น ๆ เก็บไวที่เสาผี เชน ผีปลาชอน ผีกระบอก ผีมะพราว ผีเตา ผีควาย แตละปจะ
มีพิธีไหวผีปละสองครั้ง เมื่อถึงวันที่กําหนดไหวผีของแตละครอบครัว ลูกหลานจะกลับมาบานเพื่อ
ทําพิธีไหวผีบรรพบุรุษ ถือเปนวันรวมญาติ โดยจะไหวดวยขนม เชน ขนมบัวลอย มะพราว กลวย 
ขาวเหนียว กุงแหง  

ผีโมโทนเลีย  
ผีโมโทนเลียถือวาเปนเจาแหงมหาสมุทร ชาวมอญและพมาจะนับถือมากถาออกทะเล 

เพราะเมืองมอญติดทะเล (กอนพมามายึดไป)  ตามตํานานเลาวา โมโทนเลียเปนคนมอญ เปนลูก
ชายคนเล็กของยายเฒาคนหนึ่ง พอเสียชีวิตไปแลว เขาเปนคนตัดไมที่เกาะในทะเล วันหนึ่งไปตัด
ไมกับลุง พี่ชายและคนอื่น ๆ ในหมูบานเพื่อนําไมนั้นมาขาย  ตอนนั้นเขาใกลจะบวชเรียน  

เขาไปถึงเกาะหนึ่งชื่อ เมโมโจน (เกาะสตรีหรือเกาะที่มีแตผูหญิง) โมโทนเลียเปนเด็ก
ที่สุดจึงตองเฝาเรือคนอ่ืนไปตัดไม ซึ่งสตรีบนเกาะนั้นสวยแตเปนผีตายโหงทั้งหมด มีผูหญิงสองพี่
นองมาหาโมโทนเลียที่เรือ ซึ่งโมกําลังนั่งดีดพิณอยู สาวสองคนที่ไดยินชอบก็มาหาจึงมาปรนนิบัติ
โมทําอาหารใหกิน ลุง พี่ชาย กลับมาไดกลิ่นหอมของกับขาวก็แปลกใจวากับขาวหอมนัก ทํามา
จากไหน อะไร ถามไปถามมาโมก็เลาใหฟง ลุงจึงรูวาผูหญิงนั้นไมใชคนธรรมดา รูวาเปนผีสิงแน จงึ
นําเรือกลับบาน แตผีพวกนี้ไมใหออก ก็ออกไมได ตองใหคนใดคนหนึ่งอยูโมจับฉลากได แตแมส่ัง
พี่ชายวาลูกคนเล็กจะบวช ตัวเองจึงจะไปแทนผีไมยอม  ลุงจึงตีโมจนตายและโยนลงทะเล เรือก็
กลับไดไปถึงบาน 

แมที่รอลูกคนเล็กอยู จึงถามหาโม พี่ชายและชาวบานเลาใหฟง แมไมเชื่อจึงไปพิสูจนที่
เกาะดวยตัวเอง โมก็ปรากฎตัวใหแมเห็นบอกแมวาผมตายแลวอยูที่นี่แหละถาแมอยากเห็นผม ป
หนึ่งจะเรียกใหผมไปหาไดสองครั้ง โดยวิธีการเชิญจะมียําใบชา น้ําตาลจากตาล กลวย น้ํา
มะพราวและเนื้อมะพราว เนื้อมะพราวขูดมาใสขาวเหนียวน้ําตาลเทียน เมื่อแมเชิญลูกมาไดแลว 
ชาวบานเห็นก็เลยนับถือตามกลายเปนเจามหาสมุทรทั้งหมด   ซึ่งโมบอกแมของเขาดวยวาตนเปน
เจามหาสมุทรทั้งหมด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 99

การอัญเชิญผีโมโทนเลียตองทําพิธีขางลางบาน พอทําพิธีแลวก็ตองเชิญผีบาน และผีใน
บริเวณบานดวย  พิธีการนี้บอกถึงวาเดิมชาวมอญสวนใหญเปนชาวเล และมอญที่นับถือผีโมน
สวนใหญจะเปนชาวเล (มิใชผีบรรพบุรุษ) พิธีโมนจะไหวสองครั้งตอป  

เจาพอหลังเจดียพุทธคยา  
เปนศาลผีประจําหมูบานที่ตั้งอยูบริเวณหลังเจดียพุทธคยา ใกลกับเจดียสามประสบ มี

มาพรอมตั้งหมูบาน เรียกภาษามอญวา ปะโนก (พอใหญ) หรือผีปู เชื่อวาเปนเจาที่คอยคุมครอง
ปกปองดูแลคนในหมูบานใหรมเย็นเปนสุข นอกจากนี้ยังมีอีกศาล เรียกวา มะโนก (แมใหญ) หรอืผี
ยา ตั้งอยูที่วัดศรีสุวรรณาราม ฝงตัวอําเภอ ซึ่งแตเดิมชาวมอญก็นิยมไปกราบไหวทั้งสองศาล แต
ดวยความสะดวกของชาวมอญในหมูบานที่ไมคอยไดเดินไปฝงตัวอําเภอ ก็จะไปกราบไหวผีปู
มากกวา 

การเซนไหวบูชาผีปู ตองนําธูปเทียนไปไหวเพื่อบอกกลาวเวลามีงานสําคัญ เชน งานบวช 
งานแตงงาน เปนตน สวนงานไหวประจําป จะกระทําตอนกลางป คนในหมูบานจะรวมตัวกันไป
ไหว จะมีกรรมการดูแลเจาพอนี้อยู เปนผูเดินไปบอกกอนหนึ่งวันวาจะมีพิธี ชาวบานจะเตรียมขนม
ธูปเทียน น้ําหวาน น้ําหอม ขนม ดอกไม  

พิธีจะเริ่มสองโมงเชาทยอยไปรวมกันที่ศาล จากนั้นจะมีคนนําพิธี (เปนผูที่ดูแลศาลนี้อยู 
ซึ่งอาสาขึ้นมาเอง) เร่ิมโดยจุดธูปเทียนขอขมา พูดไหวไปเร่ือย ๆ  ถามีปญหาก็จะมีคนทรง หรือ
ภาษามอญเรียกวา นาไร (สวนใหญจะเปนผูหญิง) ข้ึนมาบอกวาตรงนั้น ตรงนี้ผิด ใครทําผิดเพราะ
อะไร ใครทําผิดก็เขามาขอขมา ชาวบานคนอื่นก็ชวยกันขอขมาอยาทําคนนี้เลย บางคนก็ทําผิด 
จากนั้นก็เลี้ยงเพลพระ เปนอันเสร็จพิธี  ชาวบานสวนใหญจะไปรวมพิธี แตคนที่เขามาใหมหรือ
พวกที่อยูชั่วคราวที่ไมนับถือก็จะไมมารวมพิธี นับไดวาเจาพอปะโนกหรือผีปูเปนกลไกหนึ่งในการ
ควบคุมทางสังคมชาวมอญ สังขละบุรี 

เจาพอเขาใหญ  
เจาพอเปนชาวละวา ชาวบานเคยไดยินเสียงฆองใหญมาจากทางเขาใหญ มีศาลตั้งอยู

ที่ทิโครง กอนถึงถ้ําลิเจีย มีคนเขาทรงเจาพอเขาใหญ 
 
ความเชื่อในพุทธศาสนา 
คนมอญเปนผูที่ศรัทธาในพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักธรรมอยางเครงครัดไมวาจะ

เปนชาวมอญที่อยูประเทศพมา หรือชาวมอญที่กระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทย 
เพราะมีความเชื่อวา  ทําบุญมากเทาไร เกิดในภพหนาจะทําใหมีความสุขความเจริญ ดูเหมือน
ความศรัทธานี้ไดหยังลึกอยูในจิตใตสํานึกของชาวมอญทุกคน คนมอญจะพร่ําสอนบุตรหลานและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 100

ทําเปนแบบอยาง นอกจากความศรัทธาตอศาสนาแลว ความศรัทธาตอพระสงฆก็ยังอยูในจิต
วิญญาณของคนมอญดวย  

การปฏิบัติตนทางศาสนาของชาวมอญ 
คนมอญในชุมชนวัดวังกวิเวการามมีความเชื่อและปลูกฝงสืบทอดตอกันมาสูลูกหลานให

ปฏิบัติตนดังนี้ 
1.  หามใสรองเทาบริเวณวัด เพราะมีความเชื่อถือวา จะทําใหตนเองและศาสนาเสื่อมลง 

และเนนบาปติดตัวไป 
2.  หามพูดเสียงดัง หยาบคาย จะไมเปนสิริมงคลแกตนเอง 
3.  แตงกายสุภาพเรียบรอย โดยหญิงจะตองนุงผาถุง  ผูชายนุงกางเกงหรือโสรงก็ได 
4.  หามเอาของที่วัด เชื่อวาเปนบาป และจะทํามาหากินไมดี 
5.  ผูหญิงหามเขาไปในโบสถ เพราะมีความเชื่อวาโบสถเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเร่ืองเลา

สืบตอกันมาวามีผูหญิงเขาไปในโบสถแลวถูกฟาผาตาย 
6. เมื่อมีพระสงฆเดินผาน ตองนั่งลง เพื่อแสดงความเคารพนับถือศรัทธา 
 

 
 

ภาพที่ 34 ศรัทธาของชาวมอญ : ทาทางเมือ่พระสงฆเดินผานมาแลวสนทนาดวย 
 

7.  การสงดอกไมข้ึนวัดเวลาเย็น  เด็กหรือคนแกจะนําดอกไมที่จัดเตรียมอยางสวยงาม
ไปวัด  เพราะมีความเชื่อวาพระสงฆนําดอกไมนั้นบูชาพระพุทธ  เมื่อทํากิจวัตรสวดมนตเย็น  จะ
สงผลบุญใหแกตนเองได 

8.  การถือศีลภาวนาในวันสําคัญทางศาสนาและวันเทศกาล เชน วันสงกรานต จะได
บุญกุศล 
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9.  ทําบุญตักบาตรทุกเชา จะทําใหไดบุญและแผสวนบุญนั้นใหญาติที่ตายไปดวย 
10.  การสวดมนตไหวพระ บานของคนมอญจะสรางหิ้งพระยื่นออกจากตัวบาน คนมอญ

จะยึดมั่นในพระพุทธศาสนาที่สืบทอดตอกันมา มีความเชื่อวา พระพุทธ ถาอยูในบริเวณเดียวกับ
บาน ผูที่อยูอาศัยเดินไปมาจะเปนการรบกวนและไมเคารพนับถือ จะเปนบาป จึงสมควรอยูคนละ
สวน ตกแตงหิ้งพระดวยดอกไมธูปเทียน ทําความสะอาดเปนประจํา 

ครัวเรือนที่มีฐานะจะตกแตงประดับไฟสวยงาม และถวายดอกไมและอาหารเชาแดพระ
พุทธทุกวัน ในเวลาเย็นสมาชิกในครัวเรือน ชําระรางกายแตงกายเรียบรอย สวดมนตไหวพระใช
ภาษาสวดแบบบาลี เหมือนการสวดของคนไทย  แตสําเนียงภาษาเปนภาษามอญ เชน ภาษาไทย 
ออกเสียง “..ทุติยัมป” คนมอญ จะสวดออกเสียง “..ทุติยังปอย” เปนตน 

การสวดมนตไหวพระมีความเชื่อวา จะทําใหชีวิตมีแตความสุขสงบ ไดบุญกุศล และ
เปนศิริมงคลแกตนเองและครอบครัว เมื่อสวดมนตไหวพระจบแลวจะนั่งสมาธินับลูกประคํา ซึ่ง
ลูกประคําจะไดมาจากหลวงพออุตตมะ 

 
ภาพที่ 35 ดอกกรรณิการ : ชาวบานเก็บมาเสียบกานสําหรับถวายหิ้งพระ หรือสงข้ึนวัด 
 
วัดวังกวิเวการาม 
ชาวมอญพลัดถิ่นในหมูบานจะยึดเอาวัดวังกวิเวการามเปนศูนยกลางความศรัทธา และ

ที่สําคัญคือ หลวงพออุตตมะเปนศูนยรวมแหงจิตใจ  คนมอญมีความเคารพศรัทธา และนับถือ
หลวงพออุตตมะมาก หลวงพอเปรียบเสมือนพอที่คอยดูแลลูก และใหความชวยเหลือลูก
ตลอดเวลา ตั้งแตสรางหมูบานและวัดวังกวิเวการาม หลวงพอสรางถาวรวัตถุที่เปนสัญลักษณทาง
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ศาสนาแบบศิลปะมอญ และเปนสถานที่สําหรับใหคนมอญและประชาชนทั่วไปไดประกอบ
กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา 

ส่ิงกอสรางที่เปนถาวรวัตถุ ในปจจุบันมีจํานวน 5 หลัง 
ศาลาการเปรียญ  ใชประกอบพิธีทางศาสนาเชนวันพระ วันเทศกาลสําคัญตาง ๆ เปนจดุ

รวมของคนมอญและประชาชนทั่วไปที่มาทําบุญโดยจะนําอาหารคาวหวาน มาทําบุญตักบาตร
และเปนที่สําหรับใหพระสงฆฆราวาสที่มาจากถิ่นอื่นไดอาศัยพักคางคืน 

โบสถ ใชประกอบพิธีสําคัญ เชน การปลุกเสกวัตถุมงคลของหลวงพออุตตมะที่รูจักกัน
ทั่วไป คือลูกปะคํา และพิธีบวชพระ 

วิหารพระหินออน (หลวงพอขาว) เปนวิหารที่หลวงพอสรางขึ้นโดยใชเสาไมแดงขนาด
ใหญ มีพระประธานเปนพระหินออนสีขาวงดงามมาก น้ําหนัก 9 ตัน ซึ่งหลวงพอและประชาชนทั้ง
คนมอญ ไทย และกะเหรี่ยง ไดอัญเชิญมาจากประเทศพมา เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนมอญใหความ
เคารพศรัทธาไดกราบไหวบูชา 

หลวงพอขาว เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะเหมือนพระพุทธชินราชที่จังหวัด
พิษณุโลก หนาตักกวาง 5 ศอก หนัก 9 ตัน โดยหลวงพออุตตมะสงรูปพระพุทธชินราชไปใหชาง
ที่มัณฑะเลยแกะสลัก เพราะทานตองการพระหินออนสีขาว และเลยเมืองมัณฑะเลยข้ึนไปมีภูเขา
หินออนสามารถนํามาทําพระประธานหินออนได โดยตกลงราคากับชางดวยทอง เพราะไมสะดวก
ที่จะเทียบอัตราระหวางเงินไทยกับเงินพมา ในสมัยนั้นทองราคาบาทละ 450 บาท หลวงพอตกลง
ชําระเปน 3 งวด งวดแรกเมื่อเร่ิมสราง (พ.ศ. 2514) จายเปนทองคําหนัก 10 บาท งวดที่สองจาย
เมื่อเวลาผานไปแลว 1 ป เปนทองหนัก 5 บาท งวดที่สามหลวงพออุตตมะสงคนไปตรวจวาพระ
เสร็จเรียบรอยแลวก็จายทองใหอีก 10 บาท 

 

 
ภาพที่ 36 โบสถวัดวังก 
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พระพุทธรูปเสร็จต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2515 แตรัฐบาลพมาสั่งหามเคลื่อนยายและ
ตรวจสอบหาเจาของ หลวงพอจึงติดตอพระในพมาที่เปนลูกศิษยใหไปขออนุญาตจากกรมการ
ศาสนาของพมา และจากแมทัพ แตไมกลาบอกแมทัพวาจะสงเขาเมืองไทย ตองทําเรื่องไปถึง
นายกรัฐมนตรีอูนุของพมา จึงยอมอนุญาตใหสงพระพุทธรูปเขาเมืองไทย กวาจะไดออกเดินทางก็
ปลายป 2515 การขนยายเปนไปดวยความยากลําบาก เพราะพระพุทธรูปองคใหญ และตองเดิน
ทางผานปาและหมูบานชายแดนมาเรื่อย ๆ  

พระพุทธรูปองคนี้ไมไดนําเขาไปไวในโบสถ เพราะวาในโบสถมีพระประธานที่เจาคุณ
พระธรรมโกศาจารยอัญเชิญมาแลวองคหนึ่ง กับเกรงวาชาวบานจะไปไหวพระไมสะดวก เพราะ
ดวยตามธรรมเนียมมอญนั้นหามผูหญิงเขาโบสถ ถือวาโบสถนั้นเปนของสงฆ ถาผูหญิงเขาไปจะ
อยูสูงกวาลูกนิมิต และแมกระทั่งการบวชพระที่วัด จะมีแตพระเทานั้นที่อยูในโบสถ ฆราวาสจะอยู
ไมไดแมแตผูชายก็ตาม  

พระพุทธรูปองคนี้อยูในวิหารสังกะสีจนกระทั่งมีการสรางเขื่อนเขาแหลม จึงอัญเชิญไป
ประดิษฐานที่วัดวังกวิเวการามที่สรางขึ้นใหม แลวสรางวิหารครอบไว ไมไดเขาโบสถเหมือนเดิม 
ถือวาเปนพระประธานของวิหาร เปนพระพุทธรูปสีขาวที่ชาวบานเรียกกันวา “หลวงพอขาว” ใน
โอกาสวันสําคัญ ๆ หลวงพออุตตมะจะนั่งอยูหนาพระประธานนี้รับญาติโยมที่มาขอพรทาน 

 
ภาพที่ 37 เจดยีพุทธคยาจําลอง 

 
เจดียพุทธคยาจําลอง เปนจุดเดนของวัดมองเห็นไดแตไกล เร่ิมกอสรางเมื่อ พ.ศ. 2526 

เนื่องจากหลวงพออุตตมะไดออกไปเผยแผศาสนาพรอมกับพระธรรมฑูตในประเทศอินเดีย เมื่อ 
พ.ศ. 2525 และไดนํารูปแบบองคพระเจดียมาสรางที่ริมอางเก็บน้ําเขื่อนเขาแหลม ใกลบริเวณสาม
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สบ รูปรางสัณฐานเปนศิลปะแบบอินเดียผสมมอญ ทรงสี่เหลี่ยมดานเทา กวางประมาณ 20 วา 
ยาวประมาณ 20 วา สูงประมาณ 20 วา พรอมกับนําพระบรมสารีริกธาตุ สวนที่เปนกระดูก
นิ้วหัวแมมือขวา ขนาดเทาเมล็ดขาวสาร จํานวน 2 องค มาบรรจุบนยอดเจดียและสวนของยอด
ฉัตรทองคําหนัก  400 บาท ไดรับบริจาคจากลูกศิษยของหลวงพอทั้งสิ้น 

วัตถุประสงคในการกอสราง เพื่อเปนศูนยรวมจิตใจของชาวมอญ กะเหรี่ยง พมา และ
ไทย และเปนที่เคารพบูชาของประชาชนโดยทั่วไป การกอสรางเจดียพุทธคยาจําลอง ใชกําลังจาก
ชาวมอญชวยกันกอสราง และกําลังทรัพยจากผูมีจิตศรัทธาบริจาคจนแลวเสร็จ ปจจุบันเปน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนทั่วไปเดินทางไปสักการะบูชา และเปนสถานที่ทองเทีย่วทาํรายไดใหกบั   
สังขละบุรีอยางมาก 

หอระฆัง ตั้งอยูริมทะเลสาบ รูปทรงศิลปะแบบมอญ และมีบันไดเดินขึ้นไปเพื่อชม
ทิวทัศนของบริเวณสามสบ ที่แมน้ําสามสายไหลมาประจบกันเปนแมน้ําแควนอย รวมทั้งชม
บริเวณวัดเกาที่จมน้ํา 

นอกจากนี้บริเวณเจดียพุทธคยายังมีศาลาที่เปดจําหนายสินคาที่ระลึกมากมาย รวมทั้ง
ผลิตภัณฑที่มาจากพมา เชน เครื่องสําอาง ผา เครื่องไม และพลอยสีตาง ๆ  

พบวา วัดนอกจากจะเปนศูนยกลางสําหรับประกอบกิจทางศาสนา และเปนพื้นที่
สาธารณะสําหรับประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในหมูบานแลว วัดยังเปนแหลงที่พักพิงของพระพมาที่
ไดรับบัตรสิทธิเขามาพักพิงชั่วคราว และชาวมอญที่อพยพเขามาใหมซึ่งยังไมมีที่ทํากิน รวมทั้งชาว
มอญที่มีฐานะยากจนก็จะนําลูกหลานมาฝากไวกับทางวัด ซึ่งเด็กวัดเหลานี้ทางวัดไดใหความ
ชวยเหลือตามอัตภาพ คือใหที่กินอยูหลับนอนและสอนหนังสือภาษามอญ สวนภาษาไทยไมได
สอนเพราะพระมอญสวนใหญจะพูดภาษาไทยไมไดหรือพูดไดเล็กนอยเทานั้น การกินอยูก็อาศัย
ขาวกนบาตร วันใดไมมีขาวกนบาตรก็หุงหาเพิ่มเติมจากเงินคาใชจายที่ปนสวนมาจากเงิน
ทอดกฐินผาปาที่มีประจําทุกป  

ซึ่ งรายไดหลักของวัดสวนใหญมาจากเงินทําบุญบริจาคของบรรดาญาติโยม 
นักทองเที่ยว และศิษยานุศิษยผูที่ศรัทธาในตัวหลวงพออุตมมะ รายไดจากกองกฐินปาผา และ
รายไดจากการจําหนายเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคล 

ในป พ.ศ. 2545 วัดวังกวิเวการามมีพระทั้งสิ้น 73 รูป สามเณร 39 รูป ในชวงเขาพรรษา
จะมีพระจําพรรษาอยูที่วัดจํานวนกวา 200 รูป เพราะในทุก ๆ ป จะมีการอุปสมบทหมูในงานวัน
คลายวันเกิดของหลวงพออุตตมะเปนจํานวนมาก รวมถึงพระพมาที่ไดรับบัตรสิทธิเขามาพักพิง
ชั่วคราว สวนเด็กวัดจะมีจํานวนที่เปลี่ยนแปลงทุกป ดังเชนในป พ.ศ. 2544 มีเด็กวัดจํานวน 60 
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กวาคน ป พ.ศ. 2545 มีเด็กวัด 45 คน เปนตน (พระศิริปญโญ, ใน นิสิตนักศึกษาสังขละบุรี 2545 : 
16)  
 
วิถีชีวิตประจาํวัน 

สมัยกอนการสรางเขื่อนเขาแหลม ป พ.ศ. 2527 
สมัยกอนการสรางเขื่อนเขาแหลม ป พ.ศ. 2527 ประชากรในทองถิ่นอําเภอสังขละบุรียัง

มีจํานวนไมมาก ดังนั้นจึงไมมีปญหาในเรื่องที่ดินในการทําอาชีพการเกษตร ชาวมอญสวนใหญจึง
ดํารงชีวิตดวยการทําการเกษตร โดยการปลูกพืชผักและผลไม รวมไปถึงการปลูกขาวไรบนที่ราบ
ระหวางเชิงเขาและบนภูเขา เนื่องจากขอจํากัดของพื้นที่อําเภอสังขละบุรีที่สวนใหญเปนภูเขา 

วิถีชีวิตประจําวันของชาวมอญทั้งชายและหญิงจึงมีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย 
ชวยกันทํามาหากินดวยการออกไปทําไรทํานา ฝายหญิงเมื่อต่ืนขึ้นมาในตอนเชา จัดเตรียมหุงหา
ขาวปลาอาหารไวสําหรับตักบาตร และสําหรับเปนเสบียงอาหารในตอนกลางวัน สวนฝายชายก็
จัดเตรียมอุปกรณในการประกอบอาชีพ เชน นั่งซอมแซมแหที่ใชจับปลาในแมน้ํา สานตะกรา
กระบุง เหลาไมทําจอบเสียม เปนตน จากนั้นในชวงสายจึงพากันออกไปที่ไรที่นาโดยใชเรือในการ
เดินทาง ถาครอบครัวใดที่มีลูกยังเล็กก็อาจนําลูกติดตัวไปเลี้ยงดวย สวนมากแลวบริเวณที่ไรที่นา
ของทุกครอบครัวจะมีกระทอมเล็ก ๆ ไวสําหรับพักผอนและกินขาวปลาอาหารที่เตรียมมา (บาง
ครอบครัวอาจจะปลูกบานไวในที่ทําดิน ซึ่งแตละหลังคาเรือนจะอยูหางกันดวยระยะภูเขาเลก็ ๆ แต
ละลูก) พอตกเย็นก็พากันกลับบาน ฝายหญิงเตรียมหุงหาอาหารสําหรับมื้อเย็น 

บางครอบครัวที่ฝายหญิงไมตองออกไปชวยทําไรทํานาก็อยูทํางานในบาน เชน ซักผา ทาํ
ความสะอาดบาน เลี้ยงลูก เปนตน ถาครอบครัวใดมีลูกที่โตแลวโดยเฉพาะถาเปนลูกสาว ก็มี
แรงงานในบานเพิ่มข้ึนมาชวยทํางานบานและเลี้ยงนอง  

เนื่องจากในสมยักอนยังไมมีไฟฟา ทุกบานตองใชแสงเทียนหรือแสงจากตะเกียงเจาพายุ 
ดังนั้นถาไมมีกิจกรรมพิเศษใด ๆ ทุกครัวเรือนจะพากันเขานอนตั้งแตหัวค่ํา เพื่อจะไดมีเร่ียวแรงตื่น
แตเชาไปทํางานในวันถัดไป 

ในชวงเชามืดหรือตอนพลบค่ํา ระหวางที่แมบานเตรียมอาหาร เด็ก ๆ กับผูเฒาผูแกฝาย
หญิงจะเก็บดอกไมทั้งที่ปลูกไวตามบานหรือที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ อาทิ ดอกมะลิ ดอกพุด ดอก
กรรณิการ ดอกอัญชัน เปนตน โดยไมหวงหามวาเปนตนไมของบานใดปลูกเอาไว จากนั้นนํามา
เสียบกานทางมะพราว ปกแจกันถวายหิ้งพระ ซึ่งเปนชองคลายหนาตางยื่นออกไปจากตัวเรือนของ
บานชาวมอญทุกหลังคาเรือน 
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สวนผูชายมักจะทํากิจกรรมนอกบาน ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องการใชแรงงาน โดยเฉพาะชวง
ที่ชาวมอญอพยพเขามาใหม ๆ ประมาณป พ.ศ. 2491-2500 ชวงนั้นทั้งในหมูบานมอญและ
กะเหรี่ยง รวมไปถึงทางอําเภอสังขละบุรีกําลังอยูในชวงกําลังพัฒนาความเปนบานและเมือง จึงมี
การกอสรางและบูรณะซอมแซมส่ิงกอสรางเปนจํานวนมาก ในการกอสรางและบูรณะซอมแซม
ส่ิงกอสรางใด ๆ ก็ตาม ดวยการนําของหลวงพออุตตมะ เชน วัด ถนน โรงเรียน เปนตน ก็ไดอาศัย
แรงงานจากฝายชายทั้งในหมูบานมอญ ไทย และกะเหรี่ยง ฝายหญิงจะคอยเปนผูชวยเหลือใน
ดานจัดหาเสบียงอาหารมาเลี้ยงรวมกัน 

เนื่องจากหลวงพออุตตมะเคยเจรจากับทางอําเภอและชาวกะเหรี่ยง (ซึ่งเปนชนกลุมที่
อาศัยอยูดั้งเดิม) เอาไวตอนการเจรจาขอแบงปนที่อยูอาศัยและที่ทํากินใหกับชาวมอญ วาชาว
มอญทุกผูทุกทุกคนยินดีชวยเหลือกิจการงานตาง ๆ หากทางเจาหนาที่อําเภอและชาวกะเหรี่ยง
ตองการ ชวงเดียวกันนั่นเองที่หลวงพออุตตมะไดนําพาชาวมอญชวยฟนฟูบูรณะวัดรางตาง ๆ ทั่ว
อําเภอสังขละบุรีจนพวกกะเหรี่ยงเห็นใจ ยอมเปนมิตรกับชาวมอญและใหมอญเขาไปทําไรขาว
รวมกัน 

เมื่อถึงวันพระหรือวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ ชาวมอญทั้งชายและหญิง ตั้งแตเด็กเล็ก
จนไปถึงผูเฒาผูแก เกือบทั้งหมดในหมูบานจะหยุดกิจการงานทั้งปวงเพื่อข้ึนไปรวมตัวกันที่วัด โดย
จัดเตรียมขาวปลาอาหาร แตงตัวอยางสวยงาม แลวไปทําบุญตักบาตร และรักษาศีลที่วัด ยิ่งถา
เปนงานเทศกาลเฉลิมฉลอง อยางเชนงานบุญสงกรานต ทุกคนจะชวยกันจัดเตรียมบริเวณวัดเพื่อ
เฉลิมฉลองรวมกันทั้งหมูบาน 

วิถีชีวิตภายหลังการสรางเขื่อนเขาแหลม 
ภายหลังการสรางเขื่อนเขาแหลมตั้งแต ป พ.ศ. 2527 เปนตนมา การดํารงวิถีชีวิตและ

การดํารงชีพของชาวมอญเกิดการเปลี่ยนแปลง นําไปสูการเปลี่ยนแปลงภาพวิถีชีวิตประจําวันของ
ชาวมอญ โดยเฉพาะในเรื่องอาชีพและการทํามาหากิน เนื่องจากปญหาการขาดแคลนที่ทํากิน 
ดังนั้นชาวมอญสวนใหญจะหันมาประกอบอาชีพใหม ๆ ที่ไมจําเปนตองใชที่ดิน เชน การปลูกผัก
ริมน้ําในฤดูน้ําลดเพื่อสําหรับกินและขาย ทําการประมงในแหลงน้ําที่มีอยูมากข้ึน อาชีพรับจาง
ทั่วไป และอาชีพคาขาย เหลานี้เปนตน 

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงดานการประกอบอาชีพนั้น ในขณะเดียวกันความศรัทธาใน
วิถีพุทธของชาวมอญยังคงมีอยูอยางแรงกลา ดังนั้นเมื่อถึงวันพระและวันสําคัญทางศาสนา ชาว
มอญเกือบจะทุกคนในหมูบานยังคงยืดถือเปนวัตรปฏิบัติ ในการหยุดกิจการงานทั้งปวงแลวไปทํา
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หนาพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยจัดขาวปลาอาหาร แตงตัวอยางสวยงาม เพื่อไปทําบุญตักบาตรและ
รักษาศีลที่วัด  

ภาพวิถีชีวิตของชาวมอญทั้งชายและหญิงตั้งแตเชาจรดเย็นจนกระทั่งเขานอน กลาวคือ 
ผูใหญทั้งฝายชายและหญิง โดยเฉพาะคนรุนเกา (ผูสูงอายุ) นิยมตื่นแตเชามืดเพื่อประกอบกิจการ
งานในแตละวันแลวเขานอนตั้งแตหัวค่ํา สวนคานิยมของเด็กรุนใหมสวนใหญมักจะเปนประเภท
นอนดึกแลวตื่นสาย  

ในตอนเชามืด ผูเฒาผูแกฝายหญิงจะออกไปเก็บดอกไมตามบานเพื่อมาเสียบกาน
สําหรับบูชาถวายหิ้งพระในบาน หรือเตรียมไวสําหรับนําไปวัดในวันพระ สวนผูเฒาผูแกฝายชาย 
เมื่อต่ืนเชามาก็ออกไปนั่งพูดคุยถกเถียงเรื่องราวตาง ๆ รวมไปถึงเรื่องราวความเปนไปในหมูบาน
กับเพื่อนฝูงรุนราวคราวเดียวกันที่รานกาแฟที่มีอยู 2-3 รานในหมูบาน  

ฝายแมบาน (ทั้งแมบานวัยรุนตอนปลายไปจนถึงแมบานวัยกลางคน) ลางหนาลางตา
แลวก็ออกไปตลาดเชาในหมูบานเพื่อจับจายซื้อของแหงและของสด นํากลับมาเตรียมหุงหาอาหาร 
ซึ่งสํารับอาหารนี้สวนหนึ่งสําหรับตักบาตรในตอนเชา สวนหนึ่งสําหรับทุกคนในบานกินกันในมื้อ
เชา และสวนหนึ่งเตรียมเปนเสบียงมื้อกลางวันสําหรับคนที่จะออกไปทํางานนอกบานและลูกที่จะ
ไปโรงเรียน ผูที่ไมตองออกไปทํางานนอกบานก็จะอยูทํางานบาน เชน ซักผา ทําความสะอาดบาน 
เลี้ยงลูกที่ยังเล็ก ดูแลคนแกในบาน เปนตน   

 
ภาพที่ 38 ตักบาตรในตอนเชา 
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สวนแมบานบางคนที่ตองออกไปทํางานนอกบาน เชน ไปรับจางเย็บผาที่โรงงานฝง
อําเภอ เปนลูกจางรานขายของในตลาดฝงอําเภอ หรือขายของที่ระลึกบริเวณเจดียพุทธคยา ฯลฯ 
หลังจากที่เตรียมอาหารใหคนอื่นในบานและตนเองเสร็จก็พากันเดินเปนกลุม ๆ ทั้งกลุมเพื่อนหรือ
ญาติพี่นองขามสะพานไปยังที่ทํางาน พอตกเย็นเมื่อกลับมาจากทํางานนอกบานแลวจึงคอย
ทํางานบาน เชน หุงหาอาหารสําหรับมื้อเย็น ทําความสะอาดบาน เปนตน เสร็จแลวจึงจะมีเวลา
พักผอนนั่งเลนพูดคุยกับเพื่อนฝูงละแวกบาน ซึ่งสวนใหญจะพูดคุยในเรื่องทั่วไป ทั้งความเปนไป
ของผูคนในหมูบาน บางก็หยอกลอกัน บางนินทาคนในหมูบานตามประสา หรือเร่ืองจะตัดชุดใหม
ที่จะใสในวันพระถัดไป  

ฝายพอบานมีหนาที่ภายในบานดานชางตาง ๆ เชน ชางไม ชางไฟ ชางประปา หรือทํา
สวนครัวเล็ก ๆ นอย ๆ (ปลูกเอาไวกินในครอบครัวและเผื่อแผใหเพื่อนบานบาง) ดูแลความ
เรียบรอยดานโครงสรางตัวเรือนภายในบาน สวนงานนอกบาน สวนใหญมักจะเปนอาชีพรับจาง
เปนชางไมชางกอสราง หรือออกไปจับปลาในเขื่อน พอตื่นเชามาอาบน้ําแตงตัวแลวหิ้วปนโตและ
อุปกรณการทํางานที่แมบานเตรียมไวให เดินขามสะพานไปทํางานที่ฝงอําเภอ พอตกเย็นก็กลับ
บานมาพักผอน หรืออาจจะออกไปพูดคุยเจรจากับเพื่อนฝูงละแวกบาน   

 
ภาพที่ 39 ชาวมอญเดินขามสะพานไปทํางานรับจางที่ฝงอําเภอ 
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ชวงระหวางเย็นจนถึงหัวค่ําเปนเวลาที่ทุกคนในบานกลับมากินขาวมื้อเย็นรวมกัน 
จากนั้นก็นั่งชมขาวสารบานเมือง ดูหนังดูละครจากโทรทัศนที่มีกันเกือบทุกบานในปจจุบัน 
จนกระทั่งเขานอน 

ฝายรุนเด็กที่อยูในวัยเรียนตื่นเชามาก็ชวยพอแมทํางานบานบางเล็กนอย จากนั้นก็
เตรียมตัวหิ้วกระเปานักเรียน พรอมทั้งปนโตอาหารเดินไปโรงเรียน หรือบางคนที่ไมไดเตรียมไปก็
กลับมากินขาวที่บานในชวงพักกลางวัน พอตอนเย็นเลิกเรียนกลับมาทําการบาน ชวยงานบาน 
จากนั้นจึงออกไปเที่ยวเลนกับกลุมเพื่อน ในปจจุบันวัยรุนหรือคนมอญรุนใหม โดยเฉพาะกลุม
เด็กผูชาย จะนิยมออกเที่ยวกลางคืน เชน ออกไปขับรถมอเตอรไซคซิ่งไปมาในหมูบาน หรือออกไป
เที่ยวเลนอยูบานเพื่อนจนดึกจึงคอยกลับมานอนที่บาน 

ในชวงวันสําคัญทางศาสนาหรือวันงานเทศกาล ก็จะคลายกับสมัยกอน คือ ชาวมอญจะ
หยุดกิจการงานเพื่อเตรียมตัว ไปทําบุญ ตักบาตร ถือศีล (ซึ่งปจจุบันการถือศีลจะกระทําเฉพาะใน
วัยคนเฒาคนแกที่ไมตองทํางาน) และรวมเฉลิมฉลองงานประเพณีตาง ๆ ที่วัด โดยในวันพระใหญ
หรือวันสําคัญทางศาสนา คนแกจะตื่นเชาแตงกายดวยชุดจําศีลแลวเดินถือดอกไมไปวัด บางคนที่
เดินไมไหวก็จะมีลูกหลานขับรถไปสง พอชวงสายลูกหลานก็จะทูนสํารับอาหารคาวหวาน พรอมทั้ง
เครื่องนอนไปสงใหญาติผูใหญของตนที่จําศีลอยูที่วัด การทูนสําหรับอาหารบนหัวนั้น ชาวมอญถือ
วาอาหารที่จัดสํารับนําไปถวายพระหรือญาติผูใหญที่วัดเปนของสูงจึงควรไวที่สูง 

 
ภาพที่ 40 ลูกหลานทูนสํารับอาหารคาวหวานพรอมทั้งเครือ่งนอนไปสงญาติผูใหญที่จาํศีลอยูวัด 

 
ฝายคนเฒาคนแกที่จําศีลอยูวัด นอกเหนือจากทําวัตรเชาและวัตรเย็นแลว ระหวางวันก็

จะชวยเหลือการงานที่วัด โดยการชวยทําความสะอาดบริเวณวัด เชน กวาดลาน เผาใบไมและ
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หญาแหง ขัดพื้น เปนตน หรือยามวางก็จะนั่งเสียบดอกไมที่ลูกหลานเก็บมาใหสําหรับบูชาไหวพระ
ในตอนเย็น  

พบวา ถาเปนงานบุญที่ไมใหญมากหรือเปนวันพระธรรมดา ชาวบานที่มีฐานะไมคอยดี
และตองดิ้นรนตอสูทํามาหากินคอนขางหนักจะไมหยุดทํางาน หรืออาจจะไปทําบุญตอนเชาแลวก็
ไปทํางานตอทันที 

 
ภาพที่ 41 ผูเฒาผูแกที่จําศีลอยูวัดจะชวยทําการงานตาง ๆ ใหกับทางวัด 

 
กลาวสรุปถึง วิถีปฏิบัติของชาวมอญที่ยังมีการปฏิบัติและยึดถือสืบทอดใหบุตรหลานได

ทําเปนประจําอยูจนถึงปจจุบัน ดังนี้ 
• การตักบาตรทุกเชา   เวลาประมาณ 6.00 – 6.30 น.  ชาวบานจะนําอาหารหวาน

คาวมารอหนาบาน เพื่อใสบาตรพระสงฆที่ออกมาบิณฑบาตร พระสงฆจากวัดวังกวิเวการาม จะ
เดินเปนแถวจากวัดถึงหมูบานแลวแยกยายออกไปตามซอยในหมูบาน 

• การตักบาตรดอกไม ธูปเทียน ในวันพระขึ้น 15 ค่ํา และ แรม 15 ค่ํา ในชวง
เทศกาลเขาพรรษา ชวงเชาชาวบานจะแตงตัวเรียบรอยและสวยงามตามประเพณีไปวัดตามปกติ 
เวลาประมาณบาย 2 โมง นําธูปเทียนดอกไมไปนั่งรอเปนแถวเพื่อรอใสบาตรหลวงพอและพระสงฆ
ที่บริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางกุฏิพระหินออนกับโบสถ เมื่อไดเวลาหลวงพอและพระสงฆทุกวัด
ในเขตอําเภอสังขละบุรี จะเดินออกจากกุฏิพระหินออนรับบิณฑบาตรดอกไมธูปเทียนของชาวบาน
ที่นั่งเปนแถวยาวจนถึงโบสถ หลวงพอและพระสงฆนําดอกไมธูปเทียนนั้นเขาไปในโบสถเพื่อทําพิธี
สวดปาติโมกขตอไป 
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• การสงขาววัดหรือแกงเวียน คณะกรรมการวัด จะจัดแบงเวรใหชาวบานทําอาหาร
หวานคาวสงใหกับพระสงฆที่วัดวังกวิเวการามทุกวัน วันละ 10 บาน โดยบานที่ทําจะเรียงกันไป
ตามถนนแตละคุม สลับหมุนเวียนกันไป (ใชเวลาประมาณ 3 เดือนจะวนกลับมาอีกรอบ) ใชไม
แผนเรียบเปนสัญลักษณ (ขนาดประมาณ 3X6 นิ้ว) เขียนเปนภาษามอญแปลวา ใหสงขาววัด ถา
ไมแผนนี้ไปอยูคุมใด หัวหนาคุมก็จะบอกลูกบาน การทําอาหารชาวบานจะกะประมาณใหเพียงพอ
กับจํานวนพระและเณร มีทั้งอาหารคาว หวาน และน้ํา นําไปถวายในตอนเชาและในตอนเพล 

• การสงดอกไม ในอดีตชาวบานคนแก เด็กจะตื่นแตเชาตรู ถือภาชนะไปเก็บดอกไม
นานาชนิดในหมูบาน และนํามาเก็บไวโดยใชผาชุบน้ําใหเปยกคลุมดอกไมไว ตอนเย็นประมาณ 4-
5 โมง จะนําดอกไมนั้นมาเสียบกับกานมะพราวหรือไม ใหยาวพอสวยงาม จัดใสแจกันหรือ
กระปองนม แตงตัวใหเรียบรอย นําดอกไมเดินจากหมูบานไปวัด เมื่อมาพรอมกันแลว จะมี
พระสงฆสวดมนต ใหศีลใหพร การสงดอกไมชาวบานจะปฏิบัติกันทุกวันในเทศกาลเขาพรรษา 
เพราะเชื่อวาดอกไมที่ตนเองนําไปถวายพระสงฆนั้น พระสงฆนําไปบูชาพระพุทธในการสวดทําวัตร
เย็น แลวจะทําใหไดบุญกุศลตอไป 

ในปจจุบนั การสงดอกไมไปวัดเริ่มนอยลงไป เพราะหาดอกไมยากขึ้น ชาวบานไมคอย
ปลูกเพราะมีทีด่ินจํากัด ตองซื้อหาจากตลาดในราคาที่แพง 

• การทําบุญในวันโกน  ตอนเย็นของทุกวันโกน กรรมการวัดจํานวนหนึ่งประมาณ   
5-6 คน  2 คนจะหามกังสะดานแลวตี พรอมทั้งตะโกนเปนภาษามอญ บอกใหชาวบานรูวาพรุงนี้
เปนวันพระ ใหไปทําบุญกัน จะมีคนถือบาตรพระเดินนําหนา ชาวบานจะใสเงินทําบุญแลวแต
ศรัทธา อีก 2 คน หามกระบุงหรือกระปอง เพื่อใหชาวบานใสขาวสารหรืออาหารแหง  คณะทั้งหมด
จะเดินไปทั่วหมูบาน 

• การทําบุญตักบาตรในวันพระ ทุกวันพระชาวบานสวนมากจะเปนผูสูงอายุ จะไป
วัดทําบุญตักบาตร สวดมนตดวยจุดมุงหลักคือการไดรับศีล ไหวพระเสร็จแลวก็กลับบาน  

• การทําบุญตักบาตรในวันพิเศษ เชน มีพระสงฆจากที่อ่ืนมาสอบนักธรรมหรือมา
รวมงานที่วัดมาก ๆ คณะกรรมการวัดก็จะไปประกาศใหชาวบานรูโดยการตีกังสะดาน ใหชาวบาน
ทําอาหารหวานคาวไปถวายพระสงฆรวมกัน ชาวบานก็จัดเตรียมซื้อของตาง ๆ เชาวันรุงขึ้นก็นํา
อาหารไปทําบุญที่วัดมากมาย 
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โครงสรางและความสัมพันธทางสังคมของชาวมอญ สังขละบุรี 
โครงสรางทางสังคมสมัยกอนการสรางเขื่อน 
สมัยแรกเริ่มกอต้ังหมูบานมอญพลัดถิ่นที่สังขละบุรี พื้นที่แถบนี้เปนปาเขาและมีแมน้ํา

หลายสายเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ เมื่อชาวมอญอพยพเขามาในยุคแรก ๆ 
ชวงประมาณป พ.ศ. 2492 จะทําไรทํานาหากินรวมกับชาวกะเหรี่ยงชนดั้งเดิมในบริเวณนี้ 
เนื่องจากที่ดินมีจํานวนมากและประชากรยังมีจํานวนนอย อาหารการกินจึงอุดมสมบูรณมีอยู
อยางไมจํากัดจนแทบจะไมตองใชเงินซื้อหาจับจาย ชาวบานไมวาจะเปนชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง
และชาวไทยจะทําการเพาะปลูกไวบริโภคในครัวเรือนมีเหลือก็แบงปน สภาพสังคมมีการชวยเหลือ
และอยูรวมกันเปนอยางดี กลไกการควบคุมทางสังคมไมซับซอนมากนัก 

ระยะตอมาชาวมอญอพยพเขามามากขึ้น หลวงพออุตตมะ ซึ่งเปนชาวมอญจากหมูบาน
เดียวกันในประเทศพมาไดเขามารวบรวมชาวมอญอพยพใหไปอยูรวมกันที่บานวังกะลาง 
จนกระทั่งในที่สุดหลวงพอไดทําการเจรจากับปลัดอําเภอขอพื้นที่กอต้ังกําเนิดเปนหมูบานมอญ
พลัดถิ่นบริเวณฝงตรงกันขามแมน้ํากับฝงตัวอําเภอ  

ในการนี้หลวงพออุตตมะไดเรียกประชุมชาวมอญอพยพทั้งหลาย ขอคํารับรองจากชาว
มอญตอหนาปลัดอําเภอ ดวยกฎของการอยูรวมกันในหมูบานมอญ  ชาวมอญจักตองปฏิบัติตาม
กฎ 3 ขอ คือ กฎขอที่ 1 หามดื่มสุรา กฎขอที่ 2 หามเลนการพนัน กฎขอที่ 3 หามลักทรัพยและหาม
ผิดลูกเมียใคร  หากผูใดทําผิดกฎก็จะถูกไลออกจากหมูบาน  ชาวมอญลวนรับคําทั้งสิ้น เปนกฎ
แหงการอยูรวมกันอยางสงบบนพื้นฐานแหงพุทธศาสนิกชน 

สาเหตุที่ชาวมอญทั้งหลายยอมรับ เคารพ และปฏิบัติตามกฎทั้ง 3 ขออยางเครงครัดนั้น  
อาจจะกลาวไดวาเปนเหตุผลจากปจจัยหลายประการ ประการแรก ความเคารพศรัทธาในตัวหลวง
พออุตตมะ เนื่องดวยชาวมอญเปนชนชาติที่มีศรัทธาตอพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา พระสงฆ
เปรียบเสมือนเทพเจาที่ตองใหความเคารพอยางสูงสุด โดยเฉพาะหลวงพออุตตมะ ซึ่งเปนผู
รวบรวมชาวมอญอพยพและเปนผูเจรจากับทางราชการไทยใหพวกเขาไดมีที่อยูที่อาศัย  ไมตองถูก
ผลักดันกลับประเทศพมา อีกทั้งชาวมอญเหลานี้อาศัยอยูในดินแดนไทยในสถานะผูพลัดถิ่นที่ไมมี
ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ นอกเหนือไปกวานั้น จากลักษณะและความสามารถหลาย ๆ ดานของหลวง
พออุตตมะจึงทําใหชาวบานมีความนับถือศรัทธาในตัวหลวงพออุตตมะอยางลึกซึ้ง 

ประการที่สอง ในสมัยนั้นหมูบานยังมีขนาดเล็ก จํานวนครัวเรือนในหมูบานชาวมอญ
พลัดถิ่นยังมีจํานวนไมมากนัก ที่ดินที่ทํากินยังมีเพียงพอในทําการเกษตร เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว
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เอาไวบริโภคในครัวเรือน ผลผลิตจากการเพาะปลูกยังมีเหลือเอาไวแจกจายหรือแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนบานบาง เวลาบานใดมีงานบุญหรืองานเฉลิมฉลองชาวบานในหมูบานก็จะไปชวยเหลือกัน  

จํานวนประชากรที่มีอยูไมมากนัก  และการทํามาหากินที่ไมอัตคัดขัดสนจนเกินไป  ทํา
ใหชาวมอญสามารถดํารงชีพอยูไดอยางราบรื่น  ไมแกงแยง เบียดเบียน หรือตองดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ  
สงผลใหชาวมอญสามารถมีวิถีชีวิตอยางเรียบงายเชนที่เคยปฏิบัติในบานเกิดของตน ไมมีปจจัยใด
มากดดัน โนมนาว  หรือสงผลใหตองละเมิดกฎทั้ง 3 ขอของหลวงพออุตตมะ  เพราะกฎเหลานีล้วน
แลวแตสอดคลองกับวิถีพุทธของชาวมอญทั้งสิ้น 

ดังนั้นกลไกการควบคุมทางสังคมของชาวมอญจึงมีพื้นฐานอยูที่กฎแหงการอยูรวมกนัทัง้ 
3 ขอนี้ โดยมีความศรัทธาที่ชาวมอญมีตอพระพุทธศาสนาและหลวงพออุตตมะเปนผูควบคุมอีก
ชั้นหนึ่ง ถาผูใดฝาฝนกระทําผิดกฎก็จะถูกการลงโทษจากชาวมอญในหมูบานดวยกันเอง เชน ถา
ใครทําผิดโดยการลักขาวสาร ก็ลงโทษโดยแบกขาวสารประจานไปทั่วหมูบาน ถาใครกินเหลาเมา
ยาก็จะไมใหเขาบานกักตัวไปประจาน หรือไมก็อยูในรูปของการซุบซิบนินทากัน ซึ่งชาวบานสมัย
นั้นจะมีความละอายจนตอไปไมกลากระทําอีก เปนตน ในเรื่องของการนินทาวารายกันก็มีบาง ซึ่ง
ก็ไมรายแรงนัก และเมื่อเกิดเหตุการณรายแรงก็มีการรวมตัว ชวยเหลือกันในหมูบาน  

นอกจากนี้ชาวมอญซึ่งมีลักษณะคลายกับชาวไทยในเรื่องการนับถือระบบผูอาวุโส ให
ความเคารพผูหลักผูใหญในหมูบาน และจากการที่ชาวบานสวนใหญเปนชาวมอญที่อพยพมาจาก
หมูบานเดียวกันจากพมา ดังนั้นจึงมักเปนเครือญาติกัน โดยเฉพาะเปนเครือญาติวงศวารเดียวกับ
หลวงพออุตตมะ ฉะนั้นการรักษากฎเกณฑการอยูรวมกันในหมูบาน จะทําไดงายขึ้น เพราะถาผู
อาวุโสหรือเครือญาติกันเองตักเตือนคนจะเชื่อฟงมากกวา  

โครงสรางทางสังคมสมัยหลงัการสรางเขื่อน 
ภายหลงัการสรางเขื่อนเขาแหลมในป พ.ศ. 2527 พื้นทีท่าํกินและที่อยูอาศัยสวนใหญถูก

น้ําทวม ชวงนัน้เกิดปญหาซึ่งทางรัฐบาลไทยพยายามผลักดันชาวมอญพลัดถิ่นผูไมมีสัญชาตใิห
กลับไป เนื่องจากไมมีพืน้ที่ใหอยูอาศัย ประกอบกับกลุมประชากรมอญพลัดถิ่นขยายตัวมากขึ้น
จากการอพยพเขามาอีกหลายระลอก  

ผลจากเจรจาของหลวงพออุตตมะกับทางรัฐบาลไทยในครานั้น เกิดขอสรุปใหชาวมอญ
พลัดถิ่นอาศัยอยูในดินแดนสังขละบุรีตอไป แตอนญุาตใหเพยีงแคที่ดินที่อยูอาศัยเทานัน้โดย
ปราศจากที่ดินทีท่ํากิน โดยหลวงพอเจรจาขอผืนทีด่ินเนนิเขาฝงตรงขามตัวอําเภอใหมจากการ
ไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทยใหเปนเขตสงฆ แลวหลวงพออุตตมะก็ทาํการจัดสรรแบงเปนทีด่ิน
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สําหรับสรางวดัใหม และทีด่ินที่อยูอาศัยสําหรับชาวมอญ โดยแบงทีด่ินออกเปนแปลง ๆ ละ 100 
ตารางวา แบงเปน 7 ซอย ใหชาวมอญจับฉลากเขาไปอยูอาศัย  

ซึ่งในระยะเวลาตอมาก็เกิดการขยายตัวของหมูบานที่ใหญข้ึนจากการแตงงานแลวแยก
ครอบครัวออกไปปลูกบานใหม และมชีาวมอญอพยพเขามาอยูอยางตอเนื่อง รวมไปถึงการ
ขยายตัวของสิง่กอสราง อาคาร และระบบสาธารณูปโภค ชุมชนมวีดั ตลาด โรงเรียน เปนของ
ตนเอง 

การขยายตวัของหมูบานที่ขยายตัวใหญข้ึน โครงสรางสงัคมหมูบานชาวมอญจึง
เปล่ียนแปลงไปสูสภาพโครงสรางสังคมเมอืงขนาดเลก็ทีส่ลับซับซอนมากขึ้น ชาวมอญในหมูบาน
จะมีระบบการปกครองตัวเองดวยระบบคุม กลาวคือ แตละคุมบาน จะมหีัวหนาคุมเปนผูดแูล
ลูกบานในแตละคุมของตน หัวหนาคุมเหลานี้จะถูกเลือกขึ้นมาจากชาวบานและคณะกรรมการ
หมูบาน กรรมการหมูบานกถ็ูกเลอืกมาจากชาวบานอีกที โดยทัง้หมดนี้ตองผานความเหน็ชอบจาก
หลวงพออุตตมะซึ่งถือเปนผูชี้ขาด เชน ถาเกิดกรณพีพิาทระหวางชาวบาน ถาชาวบานตกลงกัน
ไมไดก็ใหหัวคุมตัดสิน แตถาหวัหนาคุมยังไมสามารถตัดสินไดเร่ืองก็จะขึ้นไปถงึหลวงพอ และ
สุดทายถาปญหายงัไมจบกย็กใหเปนเรื่องของเจาหนาที่ของรัฐ เปนตน 

อยางไรก็ตาม วัดและพระสงฆ โดยเฉพาะหลวงพออุตตมะ ในฐานะที่เปนองคกรทาง
สังคมอยางหนึ่งในชุมชน หรือแมแตระบบเครือญาติและระบบผูอาวโุส ก็ยงัทาํหนาที่เปนผูคอย
ควบคุมความประพฤติของชาวมอญพลัดถิ่นในหมูบานอยางที่เคยเปนมาในอดีต แมวาในปจจุบัน
จะมีบทบาทลดลงบาง ดวยมีองคกรอ่ืน ๆ เขามาทาํหนาที่แทน เชน ครูในโรงเรียน ทหารและ
ตํารวจตระเวนชายแดน เจาหนาที่จากทางรัฐบาลไทย เปนตน 

แตเรายังสามารถเห็นภาพของวัดนอกจากจะเปนที่ที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีแลว วัดยังเปนที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งลูกหลานทุกบานตองเขามาศึกษาหาความรู พรอมกัน
นั้นก็ปฏิบัติชวยเหลือกิจการของวัดไปพรอม ๆ กันดวย ภาพของผูเฒาผูแกที่มาจําศีลอยูวัดในชวง
วันสําคัญทางศาสนาเมื่อมีเวลาวางระหวางวันก็จะชวยกันทําความสะอาดบริเวณวัด หรือในเรื่อง
ของการปดกั้นโลกของผูหญิงในการเขาไปมีสวนรวมในเรื่องของพระสงฆ ก็มีการลดชองวางโดย
การชวยกิจการงานวัดในดานตาง ๆ เชน ทําความสะอาดบริเวณ จัดเตรียมพื้นที่งานเวลามีงาน 
เทศกาล เปนตน หรือคนแกคนเฒาที่ไมสามารถเดินทางไปวัดได ก็จะนิมนตพระสงฆมาสวดถวาย
สังฆทานที่บาน เปนการลดชองวางระหวางคนไปวัดกับคนไมไปวัด 

ภาพของวันสําคัญทางศาสนา เมื่อชาวบานไปทําบุญตักบาตรในตอนเชา หลวงพอ
อุตตมะก็จะเทศนาในหัวขอเกี่ยวกับปญหาที่กําลังประสบอยูในขณะนั้น หรือถาหลวงพออุตตมะ
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จําพรรษาอยูที่วัด ในชวงเทศกาลเขาพรรษา เวลาพลบค่ําจะเรียกหนุมสาวชาวมอญขึ้นวัดไป
พูดคุยเทศนาสั่งสอนอบรม เชน ในเรื่องเกี่ยวกับการอยูรวมกันในหมูบาน เร่ืองการประพฤติตนให
ถูกตอง ทั้งเวลาที่หลวงพออยูและไมอยู (คือถาชาวบานเห็นวาหลวงพออยูก็จะเกรงใจไมกระทําผิด 
แตพอชาวบานเห็นวาหลวงพอไมอยูก็จะไมเกรงใจแลวประพฤติไมดีอยูเสมอ) เร่ืองมีคน
แปลกปลอมเขามาอยูในหมูบาน ใชวัดบังหนากระทําความผิดก็ใหรีบออกจากหมูบานไป  

บางครั้งก็เรียกประชุมเด็กวัยรุนในหมูบานเรื่องความประพฤติไมดี ทําลายขาวของ ซิ่งรถ 
กินเหลาเมายา ไมเชื่อฟงครูบาอาจารย ซึ่งครูในโรงเรียนก็ควบคุมไมได หลวงพอก็จะตักเตือนวา 
ถากระทําผิดอีกจะสงเรื่องถึงพอแม จนถึงขั้นไลออกไมใหอยูในหมูบาน ใหตํารวจตระเวนชายแดน
จับตัวออกจากหมูบาน และจะไมดําเนินการทําบัตรสัญชาติให เปนตน 

กลุมทางสังคมในหมูบานมอญพลัดถิ่น 
โครงสรางสงัคมหมูบานชาวมอญพลัดถิ่นที่มีความสลับซอนซอนมากขึ้น เปรียบเสมือน

ภาพจําลองของโครงสรางสงัคมเมืองขนาดใหญ ที่มีกลุมทางสังคมรูปแบบตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนการ ซึ่งมกัอยูในรูปของกลุมผลประโยชน เราอาจจะจาํแนกชาวมอญ
ในหมูบานไดตามลักษณะรปูแบบอยางงายที่สุดคือดวยฐานะและสถานภาพทางสังคม ซึ่งสามารถ
แบงชาวบานออกเปน ชาวบานที่มีฐานะด ีและชาวบานที่มีฐานะดอยกวา  

กลาวคือ ชาวบานที่มีฐานะดี มักจะมีฐานะความเปนอยูที่ด ีมีเครือขายความสัมพนัธทั้ง
ภายในและภายนอกชมุชน มีเพื่อนฝูงเครอืญาติอยูในเมือง มีการศึกษาและรายไดดี มีฐานอาํนาจ
ที่มั่นคง และที่สําคัญมีสัญชาติไทย ซึ่งสวนใหญชาวบานที่มีฐานะดีมักจะประกอบอาชีพคาขาย
สินคาชายแดน สวนชาวบานที่มีฐานะดอยกวาก็เปนไปในลักษณะทีต่รงกันขาม ตองคอยรับส่ือ
ผานมาจากคนที่มฐีานะด ี ดังนัน้ชองวางระหวางฐานะและความเปนอยูในหมูบานจึงมีใหเหน็เปน
เร่ืองปกติ  

กลุมทางสงัคมในหมูบานมสีองลักษณะคอืกลุมที่เปนทางการและกลุมที่ไมเปนทางการ 
สําหรับกลุมทางสัมคมที่เปนทางการ ไดแก คุมบาน 27 คุม กลุมกรรมการหมูบาน กลุมกรรมการ
วัด กลุมอาชพี เชน กลุมเย็บผาที่ศนูยวดัวังก  กลุมรํามอญ กลุมผูอนุรักษวฒันธรรมมอญ ชมรม
ชวยเพื่อนหรือชมรมเผาพันธุมอญ   ชมรมศิษยเกาวัดวงัก กลุมตํารวจชุมชน  กลุมผูสูงอาย ุ

จะเหน็วา ในบางกลุมยงัมหีนาที่และบทบาทในชีวิตประจําวนัดวย อาทิเชน กลุมคุมบาน
จะรวมตัวชวยเหลือเวลามงีานเทศกาล เชน งานทอดกฐนิ ชาวบานในคุมบานเดียวกันก็จะรวมตัว
กันตั้งกองกฐนิขึ้นมาเปนของคุมตัวเอง หรือ ในการลงแรงกอสรางอาคารไมชั่วคราว เพื่อเปนการ
ขยายโรงเรียน แตละคุมบานก็สงตัวแทนมาชวยกันวันละ 3 คนตอคุม เปนตน  
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ชมรมชวยเพื่อนหรือชมรมเผาพนัธุมอญ เปนกลุมวัยรุนชายที่ใหความชวยเหลือในดาน
แรงงาน กลุมตํารวจชุมชน ทาํหนาที่คอยดูแลความสงบและความเปนไปในชมุชน หรือชวงงาน 
เทศกาลก็ดูแลความสะดวกสบายดานจราจร ชมรมศิษยเกาวัดวงัก มีหนาที่ในการฟนฟูและ
ชวยเหลือในกจิการงานที่เกีย่วกับวัฒนธรรมและประเพณีมอญ เหลานี้เปนตน  

แตในทางตรงกันขาม บางกลุมมีเพียงชื่อกลุมใหเห็นในรูปของปายติดหนาอาคาร แต
กลับไมมีชีวิตและความหมายกับชีวิตชาวมอญในหมูบาน เชน ชมรมผูสูงอายุ เปนตน เพราะถึง
อยางไร ผูเฒาผูแกก็ไดมีการรวมตัวกันอยูเปนประจําที่วัดทุก ๆ วันสําคัญทางศาสนาอยูเสมอ 

สําหรับกลุมทางสงัคมที่ไมเปนทางการจะเห็นไดจากการที่ชาวมอญในหมูบานจะ
แบงเปนกลุมตามลักษณะของความสัมพนัธในหลายลกัษณะ อาท ิ กลุมการตัง้บานเรือน กลุม
เครือญาติ กลุมเพื่อนบานที่สนทิสนมไปมาหาสูกนัเปนประจํา กลุมผูที่ทาํงานดวยกนั เชน กลุม
คาขายที่ตลาดวัดวังก กลุมคาขายที่เจดยีพุทธคยา กลุมคาขายที่ดานเจดยีสามองค กลุมลูกจาง
โรงงานเย็บผาฝงอําเภอ กลุมชางไม เปนตน 

ทั้งกลุมที่เปนทางการและกลุมที่ไมเปนทางการนี้ เราไมสามารถแบงสมาชิกในกลุมดวย
การแยกความเปนสมาชิกของแตละกลุมออกจากกันไดอยางชัดเจน เปนวิถีอยางหนึ่งของชาวบาน
ที่เขาจะมีสวนรวมกับหลายกลุมตามแตละสถานการณ เชน ชาวบานคนหนึ่งที่เปนสมาชกิของกลุม
ชมรมศิษยเกาวัดวังก เขายังมีอาชีพคาขาย เขาจึงเปนสมาชิกในกลุมคาขายที่เจดียพุทธคยาดวย 
และแมวาจะมีการแบงเปนกลุมตาง ๆ แตก็พบวา ชาวบานชาวมอญทุกกลุมจะมีการรวมตัวกัน
และทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีศูนยกลางอยูที่วัดวังกวิเวการาม 
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บทที่ 3 
หลวงพออุตตมะ หลวงพอใหญของชาวสังขละบุร ี

 

 
ภาพที่ 42 หลวงพออุตตมะ หลวงพอใหญของชาวสังขละบุรี 

 
“พระราชอุดมมงคล” หรือ “พระมหาอุตตมะรัมโภภิกขุ” หรือที่รูจักกนัทัว่ไปในนามของ 

“หลวงพออุตตมะ” พระเกจอิาจารยชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรี ทัง้ยงัเปนพระภิกษสุงฆชาวมอญ
ผูมีบทบาทเปนผูนาํคนสาํคัญของชาวมอญพลัดถิ่นที่สังขละบุรี  

ดวยภาระกิจทางศาสนธรรมและศาสนปกครองของหลวงพออุตตมะ ผูดํารงตําแหนงเจา
คณะอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอําเภอสังขละบุรีใน
ดานตาง ๆ แมทานจะเหนื่อยยากตรากตรําก็ตองรับปฏิบัติดวยจิตเมตตาธรรม และดวยเมตตา
บารมี จึงนับเปนศูนยรวมจิตใจของผูคน ทั้งชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง และชาวไทยที่ไมไดจํากัดอยู
เฉพาะในสังขละบุรีเทานั้น หลวงพออุตตมะยังเปนที่เคารพเลื่อมใสตอผูคนทั่วไปในจนถึงปจจุบัน 
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หลวงพออุตตมะไดอุทิศตนเพื่อการบําเพ็ญสาธารณประโยชน เชน การสรางสะพาน 
สรางโรงเรียน สรางโรงพยาบาล บูรณะซอมแซมวัดวาอารามตาง ๆ ในอําเภอสังขละบุรี รวมทั้ง
ชวยเหลือสงเคราะห อนุเคราะห ทั้งที่เปนสวนบุคคล และสวนรวม แดพุทธศาสนิกชนผูเดือดรอน
ทั้งหลายทําใหชาติ บานเมือง และสังคม มีความเจริญกาวหนาเปนที่ปรากฏโดยทั่วไป 

ในบทนี้จะไดกลาวถงึประวัตคิวามเปนมาของหลวงพออุตตมะ  บทบาทความเปนผูนาํ
ของหลวงพออุตตมะตอหมูบานมอญ สังขละบุรีในดานตาง ๆ และบทบาทของหลวงพออุตตมะใน
การธํารงชาตพิันธุชาวมอญในหมูบานมอญ 
 

หลวงพออุตตมะ ผูนําชาวรามัญ 
 

ในหวัขอนี้จะกลาวถงึประวัตชิีวิตและผลงานของหลวงพออุตตมะ โดยเฉพาะในสวนที่
เกี่ยวของกับประวัตศิาสตรความเปนมาและการดํารงอยูของชุมชนชาวมอญพลัดถิ่นสังขละบุรี 
โดยศึกษาผานงานเขียนอัตชีวประวัติของหลวงพออุตตมะ ทัง้จากหนังสือ “ครบรอบ 84 ป หลวง
พออุตตมะ” (วัชรกิติ วัชโรทัย และคณะ 2537) และ “หลวงพออุตตมะ มหาวชัระแหงรามญั”  
(นามกาย 2543) ซึ่งหนงัสอืทั้งสองเลมนีเ้ปนอัตชีวประวัติที่เขียนมาจากการสัมภาษณหลวงพอ ผู
ใกลชิดที่อยูรวมสมัยกับหลวงพออุตตมะ และจากการสัมภาษณชาวมอญพลัดถิ่นที่เดินทางเขา
มายงัประเทศไทยในยุคแรกเริ่มกอต้ังหมูบาน 
 
หลวงพออุตตมะกอนเดินทางมาประเทศไทย 

หลวงพออุตตมะเกิดเมื่อวันอาทิตย ข้ึน 6 ค่ํา เดือน 4 ปจอ จุลศักราช 1272 (พ.ศ. 2453) 
ที่หมูบานโมกกะเนียง ตําบลเกลาสะ อําเภอเย จังหวัดมะละแหมง ประเทศพมา เปนบุตรของนาย
โงและนางทองสุข มีอาชีพทํานา มีพี่นองรวม 12 คน เนื่องจากเปนทารกเพศชายเกิดในวันอาทิตย
จึงมีชื่อวา “เอหมอง”  (ตอมาเปลี่ยนเปนอุตตมะตามพยางคตนของฉายา) 

หมูบานโมกกะเนียงซึง่เปนบานเกิดของหลวงพออุตตมะนั้น เปนหมูบานชาวมอญที่มี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางมั่นคง ลํ้าลึก ผูคนเขาวัดฟงเทศนฟงธรรม ทาํบุญตักบาตรอยาง
สม่ําเสมอ นอกจากนัน้วัดยงัเปนสถานทีพ่ึ่งพิงของชาวบานในยามเดอืดรอนอีกดวย 

ป พ.ศ. 2462 ขณะเด็กชายเอหมองมีอายุได 9 ขวบ เกิดอหวิาตกโรคระบาดขึ้นใน
หมูบาน บิดามารดาจึงพาเด็กนอยไปฝากพระอาจารยนันสาโรแหงวดัโมกกะเนียงซึ่งเปนลุง เพื่อให
ปรนนิบัติรับใชและศึกษาพระธรรมเปนเครื่องคุมครองจากโรคภัย เด็กชายเอหมองเปนผูใฝใจใน
การศึกษาอยางยิ่ง จนสามารถสอบไดชนะเด็กในวยัเดียวกันเปนประจาํทกุ ๆ ป 
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ป พ.ศ. 2467 เด็กชายเอหมองอายุได 14 ป เกิดอหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญอีกครั้งหนึง่ 
สงผลใหตองสญูเสียนองชายถึง 5 คน เด็กชายเอหมองจึงขอออกจากวัดโมกกะเนียง เพื่อมา
ชวยเหลือทางบานดวยความขยันขันแข็ง จนกระทั่งเมื่ออายุ 18 ป เจาอาวาสวัดเกลาสะ ซึง่เปนวัด
ใหญกวาวัดโมกกะเนียงไดไปขอกับบิดามารดาใหไปบรรพชาเปนสามเณร 

หลวงพออุตตมะบรรพชาเปนสามเณร ณ วัดเกลาสะ ตําบลเกลาสะ อําเภอเย จังหวัด 
มะละแหมง เมื่อจุลศักราช 1291 (พ.ศ. 2472) โดยมีพระเกตุมาลาเปนอุปชฌาย ปนั้นเองหลวงพอ
ศึกษาภาษาบาลีและพระปรยิัติธรรมจนสอบไดนักธรรมตรี อีกหนึง่ปตอมา สอบไดนักธรรมโท แต
ไมนานหลวงพอก็ตัดสินใจสึกออกมา เพราะไมมีใครชวยบิดามารดาทํานา  

จนกระทั่งหมองเอซึ่งเปนลกูของพี่สาวของบิดาไดมาอาศัยอยูดวยหลงัจากที่บิดามารดา
ของหมองเอเสียชีวิตจนหมดสิ้น ซึง่เทากบัวามีคนมาชวยแบงเบาภาระในการทํานา และมีญาติซึ่ง
ไววางใจไดมาคอยดูแลบิดามารดา หลวงพออุตตมะจงึตัดสินใจอุปสมบทเปนพระภิกษุทีว่ัดเกลา
สะ โดยมีพระเกตุมาลา วัดเกลาสะเปนพระอุปชฌาย พระนนัทสาโร วัดโมกกะเนยีงเปนพระ
กรรมวาจาจารย พระวิสารทะ วัดเจาคะเลเปนอนุสาวนาจารย เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 23 เมษายน 
พ.ศ. 2476 ไดรับฉายาจากพระเกตุมาลาแหงวัดเกลาสะวา “อุตตมรัมโภ” แปลวา “ผูมีความ
พากเพียรอันสงูสุด” โดยหลวงพออุตตมะไดตั้งเจตจํานงที่จะบวชไมสึกจนตลอดชีวติ 

ดวยความพากเพียรและใฝใจในการศึกษาพระธรรม  ในป พ.ศ. 2474 หลวงพออุตตมะ
สามารถสอบไดนักธรรมชั้นเอก ณ สํานักเรียนวดัปราสาททอง อําเภอเย จังหวดัมะละแหมง  ตอมา
ในป พ.ศ. 2482 สอบไดเปรียญธรรม 8 ประโยค ที่สํานักเรียนวัดสุขการี อําเภอสะเทิม จังหวัด    
สะเทิม ซ่ึงเปนชั้นสูงสุดของคณะสงฆในประเทศพมา ขณะนัน้บานเมืองกําลังเกิดสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 หลวงพอจึงเดินทางกลับวัดเกลาสะ และไดรับมอบหมายใหเปนอาจารยสอนภาษาบาลีแกภิกษุ
สามเณร 

ตอมาทานก็ลาพระอุปชฌายเดินทางไปศึกษาวิปสสนากรรมฐานที่วัดตองจอย จังหวดัมะ
ละแหมง และวัดปาเลไลย จงัหวัดมณัฑะเลย จนมีความรูความสามารถในเรื่องวิปสสนากรรมฐาน 
ตลอดจนวิชาไสยศาสตรและพุทธคมเปนอยางดี ป พ.ศ. 2486 หลวงพอจึงเริ่มออกธุดงคเพื่อหา
ประสบการณ 

หลวงพออุตตมะเริ่มออกธุดงคไปตามที่ตาง ๆ ในประเทศพมา และเขามาประเทศไทย
คร้ังแรกทางจงัหวัดเชียงใหม ระหวางนั้นไดพบกับพระธุดงคหลายรูป เชน หลวงปูแหวน สุจิณโณ 
วัดดอยแมปง หลวงปูฝน อาจาโร วัดปาอุดมสมพร จงัหวัดสกลนคร ฯลฯ ตอมาทราบขาววาพระ
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เกตุมาลา พระอุปชฌายกาํลังอาพาธ จงึรีบเดินทางกลบัพมา จนกระทั่งพระเกตมุาลามรณภาพ 
ทานก็ไดเดินทางเขามาประเทศไทยอีกครั้ง  

โดยครั้งนี้หลวงพอเดินทางเขามาทาง ตําบลปล็อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบุรี 
ประมาณป พ.ศ. 2592 
 
หลวงพออุตตมะเดินทางธุดงคเขามาประเทศไทย 

ป พ.ศ. 2492 อันเปนพรรษาที่ 16 ของพระมหาอุตตมะรมัโภภิกข ุพายไุตฝุนพัดจากทะเล
อันดามันสรางความเสียหายใหกับชาวบานอยางใหญหลวง โดยเฉพาะบานโมกกะเนยีงและเกลาสะ
มีผูเสียชีวิตมากกวารอยคน บานเหลือเพียงไมกี่หลังคาเรือน ชาวบานลําบากยากแคนแสนสาหัส 
ขาวของอาหารการกินขาดแคลนกันทั่วหนา 

นอกจากภยัธรรมชาติแลว  ชาวบานยังตองประสบเคราะหกรรมจากปญหาความขดัแยง
ในทางการเมืองอีกดวย เนื่องจากการปะทะและตอสูระหวางกองทหารของรัฐบาลพมากับกองกําลัง
ติดอาวุธกูชาตขิองมอญ อีกทั้งกองกําลังกูชาติบางกลุมแปรตัวเองไปเปนโจรปลนระดมแมกระทั่ง
กับชาวมอญดวยกันเอง  

ดวยความเบื่อหนายเร่ืองการรบราฆาฟนทั้งระหวางชนเผาและเผาพันธุเดียวกัน หลวงพอ
อุตตมะจึงตัดสินใจจากบานเกิดมุงหนาสูดนิแดนประเทศไทย เปาหมายทีแ่ทจริงของทานในเวลา
นั้นคือ เขาพระวหิาร ปรากฏวาเมื่อชาวบานรูขาวตางเสียใจ ไมอยากใหทานจากไป พากันรองไห
ระงมดวยความอาลัย ซ่ึงทานไดช้ีแจงการออกเดินทางของทานวา “การไปของเราจะเปนปรหิต เปน
ประโยชนแกผูอ่ืน” (นามกาย 2534 : 69) 

หลวงพอเดินทางเขาเมืองไทยในชวงระหวางป พ.ศ. 2492-2493 ทางหมูบานอีตอง 
ตําบลปล็อก ชายแดนเขตจงัหวัดกาญจนบุรี โดยไดรับความชวยเหลือจากคนไทยสองคนซึ่งมีเชื้อ
สายมอญพระประแดงที่มาทําเหมืองแรทีบ่านอีตอง ทั้งคูไดจัดบานพักหลังหนึ่งใหเปนกุฏิช่ัวคราว
ของหลวงพอ มีชาวเหมืองจาํนวนมากมาทาํบุญกับหลวงพอ  เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นไมมวีัดและ
พระสงฆเลย  

เดิมทีนั้นที่คนไทยเชื้อสายมอญพระประแดงทั้งสองตองการสรางกุฎิถวายหลวงพอ
อุตตมะใหจําพรรษาอยูที่บานอีตอง แตหลวงพออุตตมะไมรับ เนือ่งจากเกรงวาจะกลายเปนพระ
เถ่ือนเขาเมืองไทย กลัวตํารวจจับ และผิดพระวนิัยดวย ทานจึงตองการไปขออนุญาตจากพระผูใหญ
ที่ปกครองเขตปล็อกเสียกอน ทั้งสองจึงพาหลวงพออุตตมะมาจําพรรษาที่วัดทาขนนุ อําเภอทองผา
ภูมิ จังหวดักาญจนบุรี กับหลวงพอไตแนมซึง่เปนชาวกะเหรี่ยงและอุปสมบทที่วัดเกลาสะ
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เชนเดยีวกับหลวงพออุตตมะ นับเปนกาวแรกที่หลวงพออุตตมะไดเปนพระในสังกดัศาสนจักรของ
ไทยอยางถูกตอง 

ป พ.ศ. 2494 ขณะจําพรรษาที่วัดทาขนนุ อําเภอทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบุรี หลวงพอ
อุตตมะมีโอกาสไปสักการะพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม ทําใหหลวงพอไดพบชาวไทยเชื้อสาย
มอญที่มาจากเมืองชายทะเลตาง ๆ เชน แมกลอง สมุทรสาคร   มีชาวบานกลุมหนึ่งไดนิมนตหลวง
พอไปจําพรรษาที่วัดบางปลา บานบางปลา อําเภอเมือง จงัหวัดสมุทรสาคร  

ที่วัดบางปลานี้หลวงพอไดคัดลอกหนังสือมอญ 3 เลม คือ เร่ือง “ปลาบูทอง” ภาษามอญ
เรียกวา “กะไกลโท” หนังสือขอปฏิบัติของลูกศิษยวัดกบัพระ เขียนเปนกาพยตาง ๆ เชน กาพยยานี 
กาพยสุรางคนางค เปนตน และหนงัสือเลมที่สามคือเร่ือง “โลกสมมติ” เปนเรื่องทางโลกที่ใชสอน
เด็ก เพื่อสงไปใหพระที่วัดโมกกะเนียง ซ่ึงยังใชเปนตําราเรียนของเดก็มอญอยูจนทุกวนันี้ (วัชรกิตต ิ
วัชโรทัย และคณะ 2537 : 124) 

หลังจากเดนิทางกลับจากวดับางปลามาจําพรรษาที่วัดทาขนุน หลวงพอไตแนมขอให
หลวงพอไปจําพรรษาที่วัดปรังกาสีซ่ึงเปนวัดราง  บริเวณวัดปรังกาสีมีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยูเปน
จํานวนมาก  และบริเวณนัน้ไมมีพระหรือวัดอื่นเลย หลวงพอรวมกบักํานันชาวกะเหรีย่งนิมนตพระ
กะเหรี่ยงจากตลอดแมน้ําแควใหญและแควนอยได 42 รูป มาอยูปริวาสที่วัดปรังกาสี 9 วัน 9 คืน 
หลังจากนัน้กส็รางกุฏิและเจดียขึ้น  หลวงพอนิมนตพระกะเหรยีงมาจาํพรรษาที่วัด 3 รูป  ทานสอน
ภาษามอญแกพระทั้ง 3 รูปนี้เพื่อเปนพื้นฐานในการสอนธรรมะตอไป นอกจากนีย้งัสอนภาษามอญ
แกเดก็ชาวกะเหรี่ยงดวย 

หลวงพอจําพรรษาอยูวดัปรังกาสีหนึ่งพรรษา ตอมาผูใหญทุมจากทาขนุนมานิมนตให
หลวงพอไปเยีย่มหลวงปูแสงที่วัดเกาะ อําเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี ซ่ึงเคยไปจําพรรษาที่วัด โมก
กะเนยีง เกลาสะ และมะละแหมงมากอน และในพรรษาปนั้นหลวงพออุตตมะไดจําพรรษาอยูที่วัด
เกาะตามคํานมินตของหลวงปูแสง 

ป พ.ศ. 2494 ขณะที่หลวงพอจําพรรษาอยูที่วัดเกาะ มีคนมาแจงขาวแกหลวงพออุตตมะ
วาที่กิ่งอําเภอสังขละบุรี มีชาวมอญจากบานเดิมของหลวงพออพยพเขาเมืองไทยมาทางบีคล่ีเปน
จํานวนมาก และตองการนิมนตใหหลวงพอไปเยี่ยม เมื่อหลวงพออุตตมะออกจากจําพรรษาแลวก็
เดินทางกลับไปยังอําเภอทองผาภูมิและไปยังอําเภอสังขละบุรี และพบกับคนมอญที่ทั้งหมดมาจาก
โมกกะเนียง  เจาคะเล  และมะละแหมง บานเกิดของทาน หลวงพอจึงพาชาวมอญเหลานี้ไปอาศัยอยู
ที่บานวังกะลาง นับเปนจุดกําเนิดแรกเริ่มของชุมชนชาวมอญพลัดถ่ินในสังขละบุรี     (วัชรกิตติ วัช
โรทัย และคณะ 2537 : 124; ตินหมอง วงษา 2545) 
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แผนที่ 5 เสนทางชีวิตหลวงพออุตตมะ 
ที่มา :  วัชรกิติ วัชโรทัย และคณะ, 84 ป หลวงพออุตตมะ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิง  

แอนดพับลิชช่ิง, 2537), 48. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

123

 

หลวงพออุตตมะกับการกอตั้งหมูบานมอญ สังขละบุรี 
 
หลวงพออุตตมะกับการเขามาของมอญพลัดถิ่น 

ในป พ.ศ. 2494 ขณะทีห่ลวงพออุตตมะจําพรรษาอยูทีว่ัดเกาะ ผูใหญทุมจากบาน      ทา
ขนุนใหคนมาแจงขาวแกหลวงพออุตตมะวาที่กิ่งอําเภอสังขละบุรี มีชาวมอญจากบานเดิมของหลวง
พออพยพเขาเมืองไทยมาทางบีคล่ีเปนจํานวนมาก  และตองการนิมนตใหหลวงพอไปเยี่ยม   

เมื่อหลวงพออุตตมะออกจากจําพรรษาแลวจึงเดินทางไปยังอําเภอสังขละบุรี เมื่อไปถึง
หลวงพอพบคนมอญเขามาอยูที่บานนิเถะถึง 60 หลังคาเรือน  คนมอญทั้งหมดมาจากโมกกะเนยีง  
เจาคะเล  และมะละแหมง  ซ่ึงตางรูจักหลวงพอเปนอยางดี  หลวงพอจึงพาชาวมอญเหลานี้ไปอาศยั
อยูที่บานวังกะลาง (บานวังกะลางอยูระหวางตัวอําเภอกบับานละวา)  

หลวงพออุตตมะไดสรางสํานักสงฆขึ้นทีบ่านวังกะลางนี้ดวย  โดยเริ่มสรางกุฏิสงฆ และ
สรางแพเพื่อใชเปนโบสถน้ําเมื่อ พ.ศ. 2495 ซ่ึงสํานักสงฆบานวังกะลางในระยะแรกนี้มีหลวงพอ
อุตตมะจําพรรษาอยูเพยีงรูปเดียว   

จนกระทั่งออกพรรษาในป พ.ศ. 2495 มีชาวมอญอพยพมาทางบคีล่ีอีกชุดหนึ่ง ตํารวจ
สกัดใหหยดุอยูที่บีคล่ีซ่ึงเปนพื้นที่ทํากนิของชาวกะเหรีย่ง หลวงพออุตตมะทราบขาวจึงเดนิทางไป
บีคล่ี เจรจากับตํารวจและกํานันผูดูแลทองที่ ขอใหชาวมอญไดมาอยูรวมกัน  

ระหวางนั้นหลวงพออุตตมะไปพักที่วัดรางในบีคล่ีซ่ึงเปนวัดของกะเหรี่ยง  และนําชาว
มอญไปชวยฟนฟูบูรณะวดัรางแหงนีจ้นพวกกะเหรี่ยงเหน็ใจ ยอมเปนมิตรกับชาวมอญและใหมอญ
เขาไปทําไรขาวได เนื่องจากมอญที่อาศัยอยูบานวังกะลางนั้นไมมีที่ทาํกิน หลวงพอจึงพามอญที่
อาศัยอยูบานวงักะลาง ครอบครัวละ 2-3 คนไปชวยทําไรขาวดวย  ชาวมอญจึงเริม่รวมตัวกันไดที่
บริเวณบีคล่ีนี่เอง 

ในระยะนี้ยังมชีาวมอญอพยพเขามายังดนิแดนของประเทศไทยอยางไมขาดสาย เนื่องจาก
ชาวมอญที่อพยพเขามากลุมแรก ๆ นี้ เมื่อมีความเปนอยูดีขึ้น กเ็ร่ิมติดตอไปมาหาสูกับญาติพี่นองที่
ประเทศพมา และชักชวนใหมาอยูดวยกนั  

อยางไรก็ตาม หลวงพออุตตมะและชาวมอญอพยพเหลานี้ตระหนกัดีถึงปญหาเรื่องที่ดิน
และที่อยูอาศยั กระทั่งป พ.ศ. 2496 หลวงพอจึงเจรจากับปลัดเจริญ ปลัดอําเภอสงัขละบุรี เพื่อ
ขอใหชาวมอญที่บีคล่ีอพยพไปตั้งหมูบานใกล ๆ กิ่งอําเภอสังขละบุรี  บริเวณหนาที่วาการอําเภอคน
ละฝงแมน้ํา โดยใหเหตุผลวา  ชาวมอญพรอมจะยอมรบักฎหมายไทย และจะชวยทําใหตวัอําเภอ
เจริญขึ้น  อีกทั้งชาวมอญยินดีชวยเหลืองานการตาง ๆ หากทางเจาหนาที่อําเภอตองการ  หรือ
เจาหนาที่อําเภอจะไปรับประทานอาหารทีบ่านชาวมอญก็ได ชาวมอญยินดีทั้งส้ิน ปลัดอําเภอตกลง
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ยินยอมใหชาวมอญอพยพมาอาศัยอยูทางตะวันตกของตัวอําเภอ คนละฝงแมน้ํากับชาวบานที่อยูแต
เดิม ซ่ึงชาวบาน ผูใหญบานและกํานนัของกิ่งอําเภอสังขละบุรีตางไมขัดของ  
 
การกําเนิดหมูบานชาวมอญพลัดถิ่น 

ภายหลังการเจรจาระหวางหลวงพออุตตมะผูนําชาวมอญกับปลัดเจรญิ ปลัดอําเภอ  สังข
ละบุรีในสมัยนั้น หลวงพออุตตมะไดทําการจัดสรรที่ดินใหแกชาวมอญเหลานีโ้ดยแบงพืน้ทีใ่ห
ครัวเรือนละ 400 ตารางวา  จํานวน 100 แปลง และใชวิธีจับสลากเพือ่เลือกที่ดิน หลวงพออุตตมะ
เก็บที่ดินไว 1 แปลง สําหรับเปนที่พระมาสวดมนตทาํบุญ  

เมื่อจะเริ่มการกอสรางบานเรือน หลวงพอไดเรียกประชุมชาวมอญอพยพทั้งหลาย ส่ิงที่
หลวงพอตองการคือคํารับรองจากชาวมอญตอหนาปลัดเจริญ ก็คือ การที่ชาวมอญไดมาอาศัยภายใต
รมโพธิสมภารนั้น เนื่องเพราะหลวงพอไดขอรองตอปลัดเจริญ ดังนัน้ ใครที่จะมาอยูหมูบานมอญ
อพยพจกัตองปฏิบัติตามกฎ 3 ขอ คือ กฎขอที่ 1 หามดื่มสุรา กฎขอที่ 2 หามเลนการพนัน กฎขอที่ 3 
หามลักทรัพยและหามผิดลูกเมียใคร  หากผูใดทําผิดกฎก็จะถูกไลออกจากหมูบาน  ชาวมอญตาง
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎทั้งสามขอนี้ 

หลังจากชาวมอญไดกอสรางบานเรือนแลวหลวงพออุตตมะไดกลับไปจําพรรษาที่สํานัก
สงฆวังกะลางตามเดิม  ตอมาใน พ.ศ. 2497 นายทุนซา แกวจันทร กาํนันตําบลหนองลูซ่ึงเปนชาว
กะเหรี่ยงไดนมินตหลวงพอใหไปจําพรรษาที่วัดนิเถะซึ่งเปนวัดราง (วัดนิเถะ หรือช่ืออยางเปน
ทางการในปจจุบันคือ “วัดศรีสุวรรณาราม” ไดกลายเปนศูนยกลางทั้งชาวกะเหรีย่งและชาวมอญมา
รวมกันทําบุญในวนัสําคัญทางศาสนาจนถึงปจจุบัน) หลวงพอจึงรับนิมนตไปจําพรรษาที่วัดนิเถะ
นั้น  ทานไดนมินตพระจากวดัสะเนพอง  เกริงสะเดา  กองมองทะ  และวัดบีคล่ีมาจําพรรษากับทาน
รวมเปน 9 รูป โดยหลวงพออุตตมะเปนเจาอาวาส  โดยหลวงพอสอนหนังสือมอญใหแกพระ
กะเหรี่ยงดวย 

ชาวกะเหรีย่งจากบานตางๆ เชน บานละวา  บานวังกะ  บานนิเถะ  และบานอื่นๆ รวมท้ัง
ชาวมอญตางมารวมกันทําบญุที่วัดนิเถะแหงนี้ โดยชาวมอญจะทําแพขามแมน้ํามาทีว่ัด เทศกาลออก
พรรษาและทอดกฐินจะมทีัง้ชาวไทย  ชาวมอญ  และชาวกะเหรี่ยงมารวมกนัทําบุญที่วัดนิเถะ
จํานวนมาก   

ระหวางทีจ่ําพรรษาอยูที่วัดนเิถะนี้ มชีาวมอญสองคนเดินทางมาชักชวนชาวมอญให
รวมกันกูชาติ ชาวมอญไดมาปรึกษากับหลวงพอ หลวงพอจึงกลาววา “การที่เราไมมีแผนดินจะอยูนี้
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เพราะอะไร เพราะเรื่องกูชาติใชไหม ตอนนี้เราตองมาอาศัยแผนดนิไทยอยู เพราะฉะนั้นอยาไปคิด
ทําอะไรใหเดอืดรอนอีกเลย” (นามกาย 2534 : 90) 

 
สราง “วัดหลวงพออุตตมะ” 

ตอมาในป พ.ศ. 2499  หลวงพออุตตมะจัดประชุมผูใหญบานและพระกะเหรี่ยงทัง้หมด
ในละแวกนั้นเพื่อถามความสมัครใจของทุกคนวาทานควรจะอยูวดันิเถะตอไป  หรือควรจะไปสราง
วัดใหมที่ฝงมอญ  โดยทานใหเหตุผลวามิไดมีเจตนาจะแยกกะเหรี่ยงและมอญแตอยางใด แตชาว
มอญนั้นตองขามแมน้ํามาทําบุญดวยความยากลําบากมาก ดังนั้นชาวกะเหรี่ยงจึงแสดงความเหน็ใจ
ชาวมอญและยินดใีหความชวยเหลือในการสรางวัด  

ในที่สุดศาลาวดัที่เกิดจากการรวมแรงรวมใจในการกอสรางทั้งจากชาวมอญและชาว
กะเหรี่ยงก็สรางเสร็จในเดือน 6 ของปนั้นเอง โดยชาวกะเหรีย่งเปนผูเขาไปเอาไมสําหรับสรางวัด
มาให ในพิธียกเสาศาลาวัดนั้นพระกะเหรีย่งก็มาทําพิธีสวดมนตใหดวย  นอกจากนี้หลวงพอยงั
สรางโบสถน้ําไวดวย และทําพิธีบวชพระมอญถึง 6 รูป 

แตเนื่องจากยังมิไดมีการขออนุญาตจากกรมการศาสนา วัดที่สรางเสร็จจึงมีฐานะเปน
สํานักสงฆ  แตชาวบานโดยทั่วไปเรียกวา “วัดหลวงพออุตตมะ” ตั้งอยูบนเนินสูงในบริเวณที่เรียกวา 
“สามประสบ”  เพราะมีแมน้าํ 3 สายไหลมาบรรจบกัน  คอื แมน้ําซองกาเลีย  แมน้ําบคีล่ี  และแมน้ํา
รันตี 

 
ภาพที่ 43 บริเวณสามประสบในปจจุบัน 
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ปตอมาคือ พ.ศ. 2500  หลวงพออุตตมะดําริจะทําบุญฉลองพระพุทธศาสนา  โดยจัดพิธี
อุปสมบทใหแกทุกคนที่ตองการบวชไมวาเด็กหรือผูใหญ ที่สํานักสงฆแหงนีจ้ึงมติองตระเตรียม
อาหารแตอยางใด  เพยีงแตเตรียมสรางปะรําไวทําพิธี  เพราะทุกหมูบานที่ทราบขาวสงขาวสาร
บรรทุกชางมารวมทําบุญ  สวนเกลือบรรทุกเรือมาจากสมุทรสาคร  ทั้งยังมีผูสงพืชผักตาง ๆ มา
รวมงานมากมายดวย  

ในครั้งนั้นมีพระเณรมาบวชเปนจํานวนมาก  หลวงพออุตตมะกําหนดใหทุกคนบวช 7 วัน  
สอนใหสวดมนตไหวพระเหมือน ๆ กนัทั้งพระมอญและพระกะเหรีย่ง  แตยังไมครบ 7 วัน มีพระที่
จําพรรษาอยูที ่ปล็อกแจงขาวไปยังเจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี (เจาคุณพระวิสุทธิรังสี หรือหลวงปูด ี
แหงวัดเทวสังฆาราม) วา หลวงพออุตตมะบวชพระทัง้ที่ยังไมไดรับแตงตั้งเปนพระอุปชฌาย เจา
คณะจังหวดัฯจึงแจงใหหลวงพออุตตมะมาพบเปนการดวน  หลวงพออุตตมะจึงออกเดินทางทันททีี่
ไดรับลิขิตจากเจาคณะจังหวดัฯ ใชเวลาหลายวันหลายคืนจึงมาถึง เนื่องจากการคมนาคมในสมัยนัน้
คอนขางลําบาก 

เมื่อไดเขาพบเจาคณะจังหวัดฯ ไดถูกสอบถามเรื่องการสรางโบสถน้ําตามพระธรรมวนิัย  
และรายละเอยีดตาง ๆ เชน เปนพระมาจากที่ใด บวชมากี่พรรษา  เรียนบาลีมาทางใดบาง  สวด
ปาติโมกขไดหรือไม ใหลองสวดใหเจาคณะจังหวดัฯฟง ในที่สุดเจาคณะจังหวัดฯจึงอนุญาตให
หลวงพออุตตมะเปนพระอปุชฌายได เพราะเหน็วาหลวงพออุตตมะเปนพระที่เรียนภาษาบาลีและ
พระปริยัติธรรมขั้นสูงมา สามารถสวดปาติโมกขและแปลได ซ่ึงหาไมไดงาย ๆ แตเนื่องจากเปน
พระมอญจึงอนุญาตใหบวชพระไดเฉพาะในเขตจังหวดักาญจนบุรีเทานั้น (วัชรกิตต ิ วัชโรทัย และ
คณะ 2537 : 135-136) 

ตอมาในป พ.ศ. 2502  หลวงพอสรางศาลาการเปรียญขึ้นใหม  สวนศาลาเกากั้นหองทํา
เปนกุฏิพระ  มีทั้งชาวมอญ ชาวไทย และชาวกะเหรี่ยงมารวมกอสรางศาลาการเปรียญใหมนี้เปน
จํานวนมาก ศาลาการเปรียญใหมมีขนาดใหญมาก  กวางถึง 30 เมตร ยาว 60 เมตร  ที่ตองสรางใหญ
ขนาดนี้เพราะเวลาเขาพรรษาประชาชนทุกหมูบานจะมาที่ “วัดหลวงพออุตตมะ”  เพราะนับถือวา
ทานเปน “หลวงพอใหญ”  บางหมูบานตองเดินทางมาถึง 3 วัน   และในเทศกาลออกพรรษาหลวง
พออุตตมะกจ็ดัทอดกฐนิใหญที่สํานักสงฆแหงนี ้ โดยสํานักสงฆและวัดบริวารอกี 20 วัด มา
ทอดกฐินรวมกันแหงเดยีวทีน่ี่  ซ่ึงเปนประเพณีสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน 

ทั้งนี้เนื่องจากบารมีที่หลวงพออุตตมะไดส่ังสมไวนับแตกาวเขาสูผืนแผนดินไทย ดวย
การพัฒนาชุมชนและบูรณะวัดรางทั่วทั้งอําเภอสังขละบรีุและอําเภอใกลเคียง ทําใหประชาชนทกุ
หมูทุกเหลาตางนับถือวาหลวงพออุตตมะเปนพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และยงัถือวาเปนหลวง
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พอของทุกเชื้อชาติ ไมแบงแยกกนั ชาวบานทุกเชื้อชาติจงึมีความสามัคคีกลมเกลียว เพราะไมวาชน
เผาไหนกเ็ปนลูกศิษยของหลวงพอองคเดยีวกัน  

พ.ศ. 2503 หลวงพออุตตมะดําเนนิการสรางกุฏิและศาลาเพิ่มเติม  มีการสรางเขื่อนกัน
ถนน (ถนนที่มุงไปกุฏินั้นตองขึ้นเนินไป และอยูสูงกวาศาลา จึงเกรงวาถนนอาจจะพังเขามาทับ
ศาลาได) เขื่อนหรือกําแพงนี้กอสรางสูง 3 เมตร กออิฐฉาบปูน  หลวงพออุตตมะใหทําวัสดุขึน้ใช
เองทุกอยาง  ทั้งปนอิฐ  เผาอิฐ  ทําปูนขาว  และผสมน้ําออย  

ตอมา พ.ศ. 2504 สมเด็จพระสังฆราช (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)  สมยัดํารง
ตําแหนงพระธรรมวโรดมอยูที่วัดโพธิ์  ไดจัดประชุมพระธรรมฑูตขึ้น (พระธรรมฑตู คือ พระที่
เผยแพรศาสนาตามหมูบานชายแดนและตามปา)  หลวงปูดีเจาคณะจังหวัดฯ เห็นเปนโอกาสดีที่
จะใหหลวงพออุตตมะไดมาทําความรูจักกบัพระในกรงุเทพฯ  จึงใหหลวงพอไปประชุม (โดยมีลาม
ไปดวยเพราะหลวงพออุตตมะยังพูดภาษาไทยไมคลอง ซึ่งลามคนนี้รูจักกับพระผูใหญในวัดโพธิจ์ึง
พาหลวงพอไปพักที่กุฏิพระรูปนั้น  ทําใหทานไดรูจักคุนเคยกับทางวัดโพธิ์มาจนทุกวนันี้) 
 ซ่ึงในการประชุมครั้งนั้นทําใหพระผูใหญไดทราบวาสํานักสงฆของทาน  รวมทั้งสํานัก
สงฆในละแวกนั้นยงัไมเปนวัดที่ถูกตองตามระเบียบ  ซ่ึงตองเริ่มจากการทีว่ัดตองมีที่ดินอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย  ดังนัน้หลวงพออุตตมะจึงเริ่มตามหาเจาของที่ดนิของวัด  เมื่อพบเจาของที่ดนิ
แลว ปรากฎวาเจาของที่ดินยนิดียกที่ดินใหวัดจึงทําหนังสือเปนหลักฐานที่ที่วาการอําเภอ   
 หลวงพออุตตมะตั้งชื่อสํานกัสงฆตามชื่ออําเภอเกา (อําเภอวังกะ) วา “วัดวังกวิเวการาม”  
จากนั้นจึงไปขออนุญาตหลวงปูดี เจาคณะจังหวัดฯ  ซ่ึงในขณะนั้นไดขออนุญาตใหแกวดันิเถะ 
(ตอมาในป พ.ศ. 2505 ไดเปลี่ยนชื่อเปนวัดศรีสุวรรณ  ตามชื่อของพระศรีสุวรรณ  เจาเมืองสังขละ
บุรีเกา  และเชือ้สายของพระศรีสุวรรณ คือ กํานันเตเลอะก็เปนผูอุปการะจัดหาไมในการสรางวัดมา
ให) ซ่ึงตามหาเจาของที่ดินพบดวย  และไดรับอนุญาตจากเจาคณะจังหวดัฯทั้งสองวัด  หลวงพอ
อุตตมะมีช่ือเปนเจาอาวาสวัดศรีสุวรรณ  และรักษาการเจาอาวาสวัดวังกวิเวการาม   

พ.ศ. 2505  ชาวมอญอพยพเขามาอีกระลอกใหญ เนื่องจากการปราบปรามมอญครั้ง
รุนแรงของรัฐบาลเนวิน ทางอําเภอใหหลวงพออุตตมะเปนผูจัดการ  ทานจึงใหชาวมอญมาอยูที่บาน
วังกะและจัดหาที่ดินใหทํานา   

ตอมาในป พ.ศ. 2513 หลวงพอเร่ิมสรางโบสถวัดวังกวิเวการามโดยปนอิฐเอง  พรอมกับ
เร่ิมปลูกพันธุไมตาง ๆ ในวดั  ทั้งไมยืนตน  และสมนุไพร หลวงพออุตตมะเหน็วามอญนั้นตอง
สรางวัดใหญไวรองรับคนมอญที่อพยพเขามาอยูเนื่อง ๆ 
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กระทั่งในป พ.ศ. 2518 หลวงพอตั้งใจจะสรางเจดยีใหญที่สามประสบเพื่อใหเปนศูนย
รวมจิตใจขอชาวมอญและชาวกะเหรยีงที่สังขละบุรี แตไมไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร หลวงพอ
ไดตระเวนหาพื้นที่ที่จะสรางเจดียหลายแหง ในที่สุดในป พ.ศ. 2519 หลวงพอจึงตัดสินใจวาจะ
สรางเจดียใหมโดยจําลองแบบเจดียพุทธคยาที่ประเทศอินเดีย เพราะเจดียพุทธคยาเปนเจดียที่
สวยงามและเปนสัญลักษณถึงพระพุทธองค โดยสรางไวใกล ๆ กบัเจดียสามประสบ ในป พ.ศ. 
2520 โดยไดเริ่มปรับที่ดินที่จะใชสรางเจดยีพุทธคยา ป พ.ศ. 2526 เร่ิมวางรากฐานคอนกรีตเจดยี
พุทธคยา ในป พ.ศ. 2525 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2529 
 
หลวงพออุตตมะกับกองโจร 

พ.ศ. 2507 มีกองโจรหลายเชื้อชาติ ประกอบดวย กะเหรี่ยง กะหราง มอญ และอื่น ๆ 
จํานวนประมาณ 500 คน มาจากพมา  จะเขาปลนนิเถะ  กองโจรนี้เคยปลนแมสอด และปล็อก
มาแลว  พวกพรานลาสัตวไปพบชุมโจรนี้ตั้งอยูในเขตพมาทางใตดานพระเจดียสามองค  และไดยิน
พวกกองโจรพูดกัน  จึงสงขาวใหตํารวจและทางอําเภอทราบ  แตไมมีผูใดกลาที่จะปราบโจร   

เมื่อหลวงพออุตตมะทราบเรื่องจึงขอใหตํารวจเขียนหนังสืออนุญาตใหหลวงพอไปพบ
โจร เพื่อปองกันไมใหถูกกลาวหาวาหลวงพอเปนหัวหนาโจร หลวงพอเดินทางไปพบโจรพรอม
ตํารวจกะเหรี่ยงนอกเครื่องแบบ 3 คน  โดยตํารวจทั้งสามมีเพียงมีดขอชางเปนอาวุธ   

เมื่อไปถึงหลวงพอไดเจรจากับหัวหนาโจรทั้งสามคน และเกลี้ยกลอมใหยุติแผนการปลน
นิเถะ  ดวยนิเถะเปนเพียงหมูบานกะเหรี่ยง  ไมไดรํ่ารวยแตอยางใด  ที่เจริญขึ้นมาเพราะหลวงพอ
และชาวมอญไปชวยสรางสิ่งตาง ๆ ขึ้น  ดวยความเคารพนับถือหลวงพอของหัวหนาโจร และ
ลูกนองที่มีทั้งมอญ กะเหรี่ยง และกะหราง คนเหลานี้มีไมนอยที่เคยไดยินชื่อเสียงพระอาจารยตั้งแต
ครั้งอยูประเทศพมา ซ่ึงรวมทั้งชั้นพอแมของหัวหนาโจรดวย ทําใหทั้งหมดตกลงใจที่จะกลับเขา
พมา  ไมปลนนิเถะตามที่ตั้งใจไว 

แตตอมามีพระสองรูปแจงแกผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีวาหลวงพออุตตมะเปน
ผูสนับสนุนกองโจร ขอกลาวหาถึงขั้นระบุวาหลวงพอเปนหัวหนาขบวนการมอญกูชาติ ดังนั้น
กองโจรจึงยอมเช่ือฟง  ทั้งหมดเปนเพียงการแสดงของหลวงพอและหมูโจรเทานั้น  ผูวาฯจึงส่ังให
นายอําเภอไปสืบเรื่องราว  นายอําเภอสั่งใหปลัดอําเภอไปพบหลวงพอ ปลัดอําเภอไปพบหลวงพอ
อินที ซ่ึงเปนพระมอญมาจากปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปลัดอําเภอถามหาเจาอาวาสและสงหนังสือ
แจงขอกลาวหาที่วา หลวงพออุตตมะเปนหัวหนาขบวนการกูชาติมอญ  สะสมอาวุธปน  เปน
หัวหนาโจรกะเหรี่ยงชายแดนที่ปลนแมสอดและปล็อก  ถาพระสงฆรูปนี้ยังอยู  ชายแดนไทยจะไม
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มีความสุข  พระสงฆรูปนี้เรรอนมาโดยไมถูกกฎหมาย  คณะสงฆไทยยังไมยอมรับ  และขอสุดทาย
กลาวหาวาพวกมอญและกะเหรี่ยงเขามาซื้ออาวุธในไทยเพราะพระสงฆรูปนี้พามา   

เมื่อผูวาฯไดเดินทางมาสังขละบุรี (ซ่ึงจะมาเปนประจําทุกปในหนาน้ํา) ประเด็นคือทั้ง
ผูวาฯ ขาราชการ และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย ชาวมอญ และชาวกะเหรี่ยง ซ่ึงนับถือและมี
ความสัมพันธใกลชิดกับหลวงพออุตตมะตางวิตกกังวล เพราะแมจะรูจักกันดีวาหลวงพอไมไดเปน
ผูกระทําดังขอกลาวหา แตหลวงพอแมจะอยูในประเทศไทยมานาน แตก็ยังเปนมอญอพยพ ยังมิได
เปนคนไทยโดยสมบูรณ และเมื่อมีผูมาแจงจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตองดําเนินการตามขั้นตอน หลวงพอ
จึงเชิญผูวาฯ ใหมาที่วัด  และใหตํารวจทั้งสามนายที่ไปพบโจรกับหลวงพอเลาความจริงใหผูวาฯฟง  
ผูวาฯจึงเขาใจเรื่องทั้งหมด (นามกาย 2543 : 134; ลมูล โพธ์ิเผือก 2545) 
 
หลวงพออุตตมะกับคอมมิวนิสต 

พ.ศ. 2508 มีขาววามีคอมมิวนิสตมาอาศัยอยูบริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงอยู
รวมกันหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน ลาว กะเหรี่ยง ฯลฯ ตอมาทางหัวหนาคอมมิวนิสตสงจดหมายแจง
วาจะมาเผาโรงพัก  หลวงพอจึงปรึกษากับปลัดอําเภอและคนอื่น ๆ วาจะปลอยใหคอมมิวนสิตเขามา
ไมได  ทานจะออกไปเจรจากับพวกเขาเอง  หลวงพอ  ปลัดอําเภอ กํานัน และตํารวจอีกสามนายจึง
ทําทีไปทําบุญที่ทิไลปา  โดยนําแตของที่จะนําไปทําบุญไปแตไมเอาปนไปดวยเลย   

เมื่อเดินทางไปถึงทิไลปามีขาวจากชาวบานวามีคอมมิวนิสตอยูบานจอแกราว 50 คน  
หางทิไลปาเปนระยะเดินเทาเพียงชั่วโมงกวาเทานั้น  หลวงพอจัดใหมีพิธีทําบุญมีคอมมิวนิสตหลาย
คนมารวมทําบุญดวย  หลวงพอจําไดวาเปนกะเหรี่ยงหลายคนที่เคยบวชเณรกับทานเมื่อป พ.ศ. 
2500 พวกนี้ไปเขากับคอมมิวนิสตเพราะคอมมิวนิสตแจกเงินใหใชและสอนวารัฐบาลกดขี่
ประชาชน แตพวกเขาเคยเปนศิษยเกาของหลวงพอจึงมาทําบุญ 

หลวงพอเรียกหัวหนากะเหรี่ยงมาพูดคุยและเกลี้ยกลอมใหยกเลิกแผนการณเผาโรงพัก
และบานนิเถะ  โดยใหเหตุผลวาเมื่อคราวที่พวกเขาบวชก็เคยไปอาศัยพักที่นิเถะ  อีกทั้งบานนิเถะ
และโรงพักก็เปนของชาวกะเหรี่ยงเชนกัน  เหตุใดจึงจะทํารายพวกเดียวกัน  พวกคอมมิวนิสตจึงไม
เขามาเผาโรงพักและบานนิเถะตามที่ขูไว (นามกาย 2543 : 137-138) 

 
หมูบานมอญแหงใหม หลงัการสรางเขือ่นเขาแหลม 

ตอมาทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดเร่ิมโครงการกอสรางเขื่อนเขาแหลม  
จนกระทั่ง พ.ศ. 2527 หลังจากเริ่มกักเก็บน้ําในเขื่อนเขาแหลม พืน้ที่ของหมูบานมากมายหลาย
หมูบาน ตวัอําเภอสังขละบุรี วัดหลายแหง รวมทั้งวดัหลวงพออุตตมะและหมูบานชาวมอญพลัดถ่ิน
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อยูในเขตทีจ่ะตองใชเปนอางเก็บน้ํา น้ําในแมน้ําลําหวยทกุสายโดยรอบมีระดับสูงขึ้นทวมบานเรือน 
ชาวบานทั้งหลายจําเปนตองอพยพขึ้นมาอยูบนพื้นที่ทีสู่งขึ้น  

 

 
ภาพที่ 44 วัดเกาจมน้ํา มองตรงไปดานหลังเปนวัดใหมในปจจุบัน 

 
หลวงพอตองเปนที่พึ่งพิงใหแกวดัทั้งหลาย โดยเดินทางไปเชิญเจาคณะจังหวดัมาชวย

เจรจาระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยกับเจาอาวาสวัดตาง ๆ ซ่ึงสรุปวา การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยจะเปนผูสรางวัดในพืน้ที่ใหมคืนใหแกทุกวัด 

สวนวดัหลวงพออุตตมะนัน้ หลวงพอขอที่ดินจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
โดยจะยายไปตั้งในที่ราบบนเนินสูง บริเวณเดียวกับเจดียพุทธคยาตรงสามประสบ สวนคนมอญที่
หมูบานมอญเดิมนั้นทางอําเภอไมจดัที่อยูใหใหมเพราะเปนพวกอพยพ  หลวงพอจึงขออนุญาต
ปลัดกระทรวงมหาดไทยใหคนมอญเหลานี้อาศัยอยูในทีว่ัด ซ่ึงไดรับอนุญาตทั้งจาก
กระทรวงมหาดไทยและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  นอกจากนี้หลวงพอยังใหการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยสรางโรงเรียนไวใหดวย 

หลังจากนัน้มคีนตอวาวาวัดหลวงพออุตตมะไดทีด่ินมาก หลวงพอจึงตอบวา “พวกคุณได
ที่นาที่ไรกันคนละ 10 ไร  12 ไร  พวกมอญไมไดเลย  มแีตที่จะสรางบาน  ที่ทํากินไมมี  พวกมอญสี่
รอยกวาหลังคาเรือนนี่จะไปทํากินที่ไหนละ  คุณอยามาวาอาตมาเลย” (วัชรกิตติ วัชโรทัย และคณะ 
2537 : 236) 
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หมูบานมอญแหงใหมซ่ึงหลวงพออุตตมะชวยเหลือใหชาวมอญมาอยูรวมกันอกีครั้ง มี
การแบงพื้นทีอ่อกเปนแปลง ๆ ละ 1 งาน (100 ตารางวา) ตั้งบานเรือนเรียงรายกนัไปตามริมหวย
ซองกาเลียจนถึงริมลําน้ําบีคล่ี โดยมีการเขียนหมายเลขแปลงและใหชาวบานจับฉลาก และเขาอยู
อาศัยตามหมายเลขที่จับได เพื่อความเทาเทยีมกัน    

หมูบานแบงพืน้ที่ออกเปนซอยตาง ๆ รวม 7 ซอย แตละซอยจะแบงเปนคุมบานยอย ๆ 
จํานวน 27 คุม แตละคุมบานจะมหีวัหนาคุมเปนผูดูแลลูกบานในแตละคุมของตน หัวหนาคุม
เหลานี้จะถูกเลือกขึ้นมาจากชาวบานและคณะกรรมบานหมูบาน กรรมการหมูบานก็ถูกเลือกมาจาก
ชาวบานอีกท ี โดยทั้งหมดนี้ตองผานความเหน็ชอบจากหลวงพออุตตมะซึ่งถือเปนผูช้ีขาด (ดัง
รายละเอียดในบทที่ 1) 

ซ่ึงนอกจากจะจัดสรรที่อยูอาศัยใหกับชาวมอญพลัดถ่ินเหลานี้แลว หลวงพอยังใหการ
สนับสนุนทั้งดานแรงงานและคาใชจายในการกอสรางอาคาร และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่
จําเปนตอชาวบานภายในหมูบานอีกดวย อาทิ สะพานไมขามแมน้ําซองกาเลีย ซ่ึงชาวมอญรวมแรง
รวมใจกันสรางขึ้นตามแนวความคิดของหลวงพออุตตมะที่จะเชื่อมผูคนสองฟากฝงใหไปมาหาสู
กันได ตลาดวดัวังก เปนพื้นที่ที่ชาวบานชาวมอญไดมาซือ้ขายแลกเปลีย่นสินคาอุปโภคบริโภคที่ใช
ในชีวิตประจําวัน โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม เพื่อใหเดก็ชาวมอญทุกคนไดศึกษาเลาเรียน สามารถ
เขียนอานดวยภาษาไทย นอกจากนีห้ลวงพอยังใหการสนับสนุนในดานการใหทนุการศึกษา  

ในสวนของวดัวังกวิเวการาม หลวงพอเลือกพื้นที่ในการตั้งวัดใหมบริเวณสามประสบ ซ่ึง
เปนที่กอสรางเจดียพุทธคยาจําลองดวย ในป พ.ศ. 2529 บริเวณทีจ่ะสรางโบสถของวัดใหมปรับ
พื้นที่เรียบรอย  หลวงพอทําพิธีฝงลูกนิมิต เร่ิมกอสรางโบสถ  มีความกวาง 10 เมตร ยาว 25 เมตร มี
ระเบียงรอบดานกวาง 1.5 เมตร ซ่ึงทานเปนผูออกแบบเอง จากนัน้ก็เริ่มสรางศาลาการเปรียญ กฏิุ
สงฆ หอระฆัง ในระยะเวลาตอ ๆ มา  

ตอมาในป พ.ศ. 2530 หลวงพอไดเดินทางไปศรีลังกาเพื่อไปขอประทานพระบรม
สารีริกธาตุจาก สมเด็จพระมหานายกะ พระสังฆราชของศรีลังกา ซ่ึงทานสบอัธยาศัยหลวงพอจึงตก
ลงมอบพระบรมสารีริกธาตุสวนที่เปนกระดกูนิ้วหัวแมมือขวามา 2 องค ขนาดเทาเมล็ดขาวสาร  มี
สีขาวใสอมเหลืองเปนเงา  หลวงพอไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้ง 2 องคนี้ไปประดิษฐานไวบน
ยอดพระเจดยีพุทธคยา รวมกับพระบรมสารีริกธาตุอีก 9 องค ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชประทานมา     
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หลวงพออุตตมะกับบทบาทดานศาสนปกครอง 
บทบาทของหลวงพออุตตมะทางดานศาสนปกครองนับแตเดินทางเขาสูประเทศไทยดังนี้ 
ป พ.ศ. 2504 เปนเจาอาวาสวัดวังกะวิเวการาม 
ป พ.ศ. 2505 เปนเจาอาวาสวัดศรีสุวรรณาราม 
ป พ.ศ. 2509 เปนพระกรรมวาจาจารย 
ป พ.ศ. 2511  หลวงพออุตตมะไดรับแตงตั้งเปนพระอุปชฌายอยางเปนทางการ นับเปน

พระอุปชฌายรูปแรกของสังขละบุรีที่เปนคนมอญ และในปเดียวกัน ก็ไดรับแตงตั้งใหเปนเจาคณะ
ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี  

ป พ.ศ. 2512 หลวงพออุตตมะไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูอุดมสิทธาจารย 
ตําแหนงพระครูสัญญาบัตร เจาคณะตําบลชั้นโท ฝายวิปสสนาธุระ  

ป พ.ศ. 2513 ไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดวังกวิเวการามและรักษาการเจาอาวาสวัดศรี
สุวรรณ   

ป พ.ศ. 2516 หลวงพอไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูเจาคณะตําบลชั้นเอก  
ไดรับพระราชทานพัดยศจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ป พ.ศ. 2524  หลวงพอไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ  
ฝายวิปสสนาธุระ ที่ “พระอุดมสังวรเถร” นับเปนคร้ังแรกที่อําเภอสังขละบุรีมีพระราชาคณะ  

นอกจากนี้เจาคุณพระพิมลธรรม เจาอาวาสวัดมหาธาตุมีความยินดีที่หลวงพอไดรับเลื่อน
สมณศักดิ์ครั้งนี้ เพราะทานถือวา  หลวงพอเปนพระของวัดมหาธาตุ เนื่องจากหลวงพอมักจะมา
พํานักที่วัดมหาธาตุอยูเสมอ ทานจึงใหนําพัดยศไปสวดชยันโตที่วัดมหาธาตุเสียกอน 

ป พ.ศ. 2525  พระครูสังขละบุรารักษ (หลวงพอเพิ่ม)  เจาคณะอําเภอสังขละบุรี  เจา
อาวาสวัดวังปะโทมรณภาพ   เจาคณะจังหวัดจึงแตงตั้งใหหลวงพออุตตมะเปนผูรักษาการแทนเจา
คณะอําเภอสังขละบุรี  

ป พ.ศ. 2526 หลวงพอไดรับสัญชาติไทย โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 100 
ตอนที่ 41 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2526 และไดรับแตงตั้งเปนเจาคณะอําเภอสังขละบุรี 

ป พ.ศ. 2534 เล่ือนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราช ฝายวิปสสนาธุระ มีราชทินนาม
ตามที่ปรากฏในสัญญาบัตรทรงตั้งสมณศักดิ์วา “พระราชอุดมมงคล พหลนราทร มหาคณิสสร บวร
สังฆาราม คามวาสี” 

ป พ.ศ.2535 ไดรับประกาศสดุดีเกียรคุณจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญา
บัตรพุทธาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ 
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หลวงพออุตตมะพัฒนาทองถิ่นสังขละบุรี 
 
หลวงพออุตตมะกับการสรางวัด  
• วัดบีคล่ี 

พ.ศ. 2501 ชาวกะเหรีย่งจากบีคล่ีมานิมนตหลวงพอไปจําพรรษาที่วดับีคล่ี เนื่องจากเจา
อาวาสวัดบีคล่ีหนีไปพมา ชาวกะเหรีย่งเลาวาพระที่มาอยูวัดบีคล่ีแตละรูปไมไดพฒันาวัด ซํ้ายัง
สะสมปจจัยทีช่าวบานนํามาถวายไวเองจนชาวบานตําหนิติเตียน พระจึงยายหนไีป หลวงพออุตตมะ
จะสงพระรูปอืน่ไปอยูแทน แตชาวกะเหรีย่งไมตองการ กลาววาหากเปนพระอื่นไปใหพวกเขามา
ทําบุญที่สํานักสงฆนี้ดีกวา หลวงพอจึงยายไปจําพรรษาทีว่ัดบีคล่ีตามคํารองขอของชาวกะเหรีย่ง 

เมื่อไปถึงวัดบคีล่ีที่ชํารุดผุพัง  หลวงพออุตตมะจึงเรยีกประชุมชาวบานใหมาชวยสรางวัด  
ชาวบานรองทกุขวาไมมีเงนิ  หลวงพอจึงแนะวาใหนําไมงิ้วแดงที่บานบีคล่ีนี่เองมาสรางวัด  ทานให
คนไปตามชาวมอญที่วังกะมาเลื่อยไม  ชาวกะเหรีย่งเปนคนหุงหาอาหารเลี้ยงชาวมอญ  ชาวมอญ
และกะเหรีย่งรวมกันสรางศาลาวัดขึ้นใหมจนสําเร็จ ตอมาใน พ.ศ. 2511 มีชาวบานจากบานหวย
มาลัยมาขอรองใหหลวงพอชวยสรางวดัหวยมาลัยดวย เนื่องจากวัดบีคล่ีกับวัดหวยมาลัยเปนเหมือน
วัดพีว่ัดนองกนั  ซ่ึงขณะนัน้วัดหวยมาลัยมแีตเพยีงกุฏิเล็ก ๆ เทานั้น 
 

• วัดปล็อกค่ี 
ใน พ.ศ. 2501 หลังจากหลวงพออุตตมะกลับมาจําพรรษาที่สํานักสงฆ “วัดหลวงพอ

อุตตมะ” ตามเดิมแลว พระเบี้ยไดมาแจงขาวกับหลวงพอวาชาวบานทีป่ล็อกคี่ (ตนน้ําปล็อก) เห็น
หลวงพอสรางวัดบีคล่ีจึงขอนิมนตใหไปชวยสรางวดัที่นัน่บาง  หลวงพอจึงนิมนตเจาอาวาสของ
สํานักสงฆในละแวกนั้น 5 วัด รวมทั้งพระเบี้ยออกเดินทางไปยงัปล็อกคี่  พระทั้ง 7 รูปนั้นตางเชือ้
ชาติตางภาษา  แตรวมแลวมคีรบทุกเชื้อชาติที่ปล็อกคี่มี   

เมื่อไปถึงหลวงพอเรียกประชุมชาวบาน  พระรูปไหนเชือ้ชาติใดก็พดูภาษานัน้  สรุปวาจะ
ทําการสรางวัดขึ้นใหมที่ริมน้ํา  หลวงพอชวยในการตระเตรียมไมสําหรับสรางวัดแลวจึงเดินทาง
กลับสํานักสงฆ  ตอมาจึงใหพระเบีย้  พระกะเหรี่ยง  และชาวกะเหรี่ยงไปชวยชาวปล็อกคี่สรางวัด
ขึ้นจนเสร็จสมบูรณ 
 

• วัดสะเนพอง และชุมชนใกลเคียง 
พ.ศ. 2502  เจาอาวาสวดัสะเนพองมาแจงกับหลวงพออุตตมะวา  น้าํกัดเซาะตลิ่งจนวัด

ใกลจะพังแลว  ตองการนิมนตใหหลวงพอรีบไปชวย  หลวงพอจึงเดนิทางไปชวยเลือกพื้นที่ใหมที่
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จะตั้งวัด  โดยยายวดัจากทางทายน้ํามาอยูเหนือน้ําทางตะวนัออกของหมูบาน และชวยส่ังงานตางๆ 
เชน เตรียมไมสําหรับสรางวัดคอยไว แลวเดินทางกลับสํานักสงฆ 

พ.ศ. 2503 หลวงพอซ่ึงจําพรรษาที่สํานักสงฆ “วัดหลวงพออุตตมะ” ไดชวยชาวบาน
กอสรางวัดตาง ๆ อาทิเชน วัดสะเนพอง  ทิไลปา  มีเซิง  จะเตอะ และเกริงสะเดา เปนตน   โดยให
ชางชาวมอญประจําอยูทีว่ัดสะเนพอง 

หลวงพอใหคนมอญสรางวัดใหกะเหรี่ยงเพื่อเปนการผูกมิตร  เพื่อวาเมื่อคนมอญออกไป
ทํามาหากินทีใ่ด  จะไดไมมีผูใดรังเกียจ  อีกทั้งพระในละแวกนัน้หลวงพอเปนผูบวชใหทุกรูป  
เพื่อใหทกุเชื้อชาติเกิดความรูสึกวาเปนศิษยรวมอาจารยเดียวกัน 

ตอมาหลวงพอก็ดําเนนิการซอมแซมวัดสะเนพองอกีดวย 
 
• วัดนิเถะ (วัดศรีสุวรรณาราม) และวัดสมเด็จ 

พ.ศ. 2509  หลวงพอจะวางศิลาฤกษวัดนเิถะ แตทีว่ัดนิเถะนั้นคับแคบมีที่เพียง 7 ไร  ที่
ติดกันนัน้เปนของจาอินคํา  วัดขยายไมไดเพราะรัว้ของจาอยูติดวดัพอดี  หลวงพอจึงออกปาก
บิณฑบาตกับจาอินคํา  จาตกลงทันที  รีบกรวดน้าํยกใหวัด  ซํ้ายังบอกวาตนเองก็จะขอบวชอีกดวย 

ตอมาสมเด็จพระวันรัต (ปุน ปุณณะสิริ) วัดพระเชตพุนวมิลมังคลาราม เปนหัวหนาคณะ
ธรรมฑูตไปเผยแพรศาสนาทีสั่งขละบุรี  หลวงพอจึงขอใหเจาคุณพระธรรมโกศาจารยชวยอาราธนา
สมเด็จพระวันรัตไปวางศิลาฤกษวัดนิเถะและวัดวังกวิเวการาม ในเดอืน 4  หลังจากนั้นหลวงพอ
อุตตมะจึงเริ่มการกอสราง 

ในการกอสรางวัดมอญนั้นจะฝงลูกนิมิตกอนสรางโบสถ  แตทีว่ัดนิเถะไมไดทําเชนนั้น  
จึงมีชาวบานบางคนครหาหลวงพอวาอยากสรางโบสถวัดวังกวิเวการามกอน แตที่จริงนั้นมีสาเหตุ
มาจากมีผูประสงคจะจัดงานฝงลูกนิมิตเก็บเงินหารายไดเขาวัด  ถาทําแบบมอญที่ตองฝงลูกนิมิต
กอนสรางโบสถ  จะหมดโอกาสจัดงานฝงลูกนิมิต  อยางไรก็ตามจากคําครหาดังกลาว  หลวงพอจงึ
ชะลอการสรางโบสถวัดวังกไวกอน  เพราะเกรงจะถูกครหาอีก  แตมาเรงสรางวัดนิเถะแทน 

ในสวนของวดัสมเด็จนัน้ กําเนิดมาจากสมเด็จพระวันรัตไปฉันภตัตาหารที่ศาลาบําเพ็ญ
กุศลขางอําเภอ  ไดเหน็เขาเตี้ย ๆ อยูหลังที่วาการอําเภอก็ชอบใจ  บอกวาที่ตรงนีน้าจะสรางวัดได  
เจาคุณพระธรรมโกศาจารยบอกวาถาจะสรางวัดใหหลวงพออุตตมะสรางเถอะ  สมเด็จพระวันรัต
เห็นชอบดวยจงึใหหลวงพออุตตมะเปนผูสราง  เร่ืองนี้จึงเปนที่มาของวัดสมเดจ็และชื่อวัด 

ในชวงเขาพรรษาของป พ.ศ. 2509 หลวงพอขอใหนายอําเภอและทีด่ินอําเภอดําเนนิการ
ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหแกวดัที่หลวงพอดแูลอยูทั้ง 3 วัด (วัดนิเถะ  วัดวังกะวิเวการาม  และ
วัดสมเดจ็)  คร้ันออกพรรษาแลว  ราว ๆ เดือนอายก็ไดใบวิสุงคามสีมา  ที่ดินอําเภอบอกวา  ธรรมดา
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ถาไมคอยติดตามเรื่อง  อาจจะใชเวลาอยางนอย 3 ป  แตสําหรับกรณขีองหลวงพอนับวาเปนพิเศษ  
เพราะคณะธรรมฑูตใหการสนับสนุนอยู 
 
• ศาลาจตุทิศาที่เจดียสามองค 

พ.ศ. 2510 หลวงพออุตตมะสรางศาลาจตุทิศาที่เจดียสามองคเพื่อใหเปนที่พกัแก
พระสงฆหรือชาวบานที่ไปนมัสการเจดยีสามองคนี้  โดยหลวงพอบอกบุญเถาแกกจิจาใหชวยเจรจา
กับทางปาไมเพื่อขอตัดตนไม  และจางชาวมอญไปเลื่อยไมเสียคาแรงตนัละ 300 บาท ซ่ึงเถาแกเปน
ผูออกเงิน  รวมทั้งสังกะสีและตะปูในการสรางศาลาดวย  ศาลานี้เปนสี่เหล่ียมจัตุรัส กวาง 12 ศอก 
ยาว 12 ศอก เสร็จภายในเวลาไมถึงเดือน 

มีผูคนลือกันวา  หลวงพอไปสรางที่อยูใหกองโจรกูชาตทิี่พระเจดียสามองค  ตอมาในป 
พ.ศ. 2511 เมื่อเจาคุณพระธรรมโกศาจารยพาคณะธรรมฑูตมาสังขละบุรี หลวงพอจึงนิมนตไป
ทําบุญที่ศาลาแหงนี้  ระหวางสวดมนต  กองโจรกะเหรี่ยงและมอญกูชาติพรอมอาวุธเขามาที่ศาลา
และถามวาผูใดเปนผูสราง  และกลาวหาวาสรางอยูในเขตพมา  หลวงพอตอบวาทานเปนผูสราง  แต
ศาลานี้ไมไดเปนของใครคนใดคนหนึ่ง  แตเปนศาลาจตุทิศา มอญ กะเหรีย่ง พมา ไทย มาใชศาลานี้
ไดทั้งนั้น  พวกโจรจึงเหน็ดีเห็นงามดวยแลวกลับไป   

จากเหตกุารณนี้เจาคุณพระธรรมโกศาจารยไปชมเชยหลวงพอไวที่วดัมหาธาตุวา  คน
อยางหลวงพออุตตมะหายาก  คนทําตึกนัน้ทําได  ทําใจคนนัน้สิยาก  แตหลวงพออุตตมะทาน
สามารถทําใจคนใหตรงกับศาสนาได 
 
• วัดท่ี เวียคะดี้  ชิเด็งเฉง  เกาะจะโท  หนองไก  และเกาะละโกว 

พ.ศ. 2516 มชีาวกะเหรีย่งมานมินตหลวงพอใหไปสรางวัดเล็ก ๆ ที ่ เวียคะดี ้  ชเิด็งเฉง  
เกาะจะโท  หนองไก  และเกาะละโกว รวม 5 แหง  หลวงพอไปส่ังงานใหถากเสาเลื่อยไมเตรียมไว  
สวนคาแรงใหมาขอเบิกไดทีห่ลวงพอ 

ตอมาหลวงพอตองนําเงินทีไ่ดจากการทอดกฐินไปจายคาที่ดินที่ทําการสรางวัดชิเด็งเฉง 
และเกาะจะโท   

พ.ศ. 2518  พระและชาวบานที่จอแกมาขอใหหลวงพออุตตมะสรางวดัให  ขณะเดยีวกัน
ชาวบานที่ทิไลปามาขอใหหลวงพอสรางกุฏิให  รวมทัง้ชาวบานเกาะสะเดิงก็มาขอกุฏิจากหลวงพอ  
ซ่ึงหลวงพอทาํตามประสงคทั้งสามแหง ระยะนั้นชาวบานทิมูคี่มาตอวาทานวา  เหตุใดจึงสรางวดั
สะเนพองใหญกวาที่อ่ืน  หลวงพออธิบายวา  เพราะที่สะเนพองเปนชมุทาง  ชาวบานจอแก  ทิไลปา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

136

 

ทิมูคี่  ไลโว  มีเซิงจะเตอะ  จะไปวดัศรีสุวรรณตองผานวัดสะเนพองทั้งนั้น  พระไปกไ็ดพัก  
ชาวบานไปก็ไดพัก  ไมใชทานรักวัดสะเนพองมากกวาวดัอื่น 

ตอมา พ.ศ. 2519  หลวงพอรับนิมนตไปชวยสรางวดัทาทุงนา  ซ่ึงเดมินั้นเพยีงแตยกเสา
ไวยังไมไดสรางอะไรตอ  และมุมหลังคาไวดวยใบพลวงเทานั้น  หลวงพอก็รับปากชวยสรางให 
 
หลวงพออุตตมะกับการสรางสะพานขามแมน้ําแควนอย 

ป พ.ศ. 2505 การขามแมน้ําแควนอยนั้นเดิมทีใชเรือ หรือแพ  หรือเรือขามฟาก  แต
ปรากฏวาเกิดมีเรือลม ทําใหเด็กนักเรียนมอญจมน้ําตาย  เมื่อไปเรียกรองจากเจาของเรือซ่ึงเปนคน
ไทย  เจาของเรืออางวาเปนความผิดของน้ําไมใชความผิดของเรือ ชาวมอญซึ่งเปนคนตางดาวไม
สามารถฟองรองคนไทยได  พอแมของเด็กจึงไมสามารถเอาผิดกับใครได จึงไดแตบนกันในหมูคน
มอญดวยกัน 

เร่ืองนี้เปนสาเหตุใหหลวงพออุตตมะคิดสรางสะพานขามแมน้ําแควนอย แตไดรับการ
ทวงติงวาเคยสรางมาแลวแตน้ําก็พัดพังจนหมด และการสรางสะพานเปนการขัดผลประโยชนผูที่
ดําเนินกิจการเรือขามฟาก  อยางไรก็ตาม หลวงพอตัดสินใจที่จะสรางโดยไมหวั่นเกรง  

หลวงพอทําเรื่องขออนุมัติจากทางอําเภอ โดยเจรจากับปลัดพยอม ปลัดอําเภอสังขละบุรี
ในสมัยนั้น ปลัดพยอมพูดอยางตรงไปตรงมาวาหลวงพอไปขัดผลประโยชนเขานะ หลวงพอกลาว
วา “แมน้ําเปนสาธารณะไมมีใครปกครองอยู ปกลายมีเด็กตายไป 2 คน ไมมีใครรับผิดชอบ เจาจึง
จะสรางสะพานใหความสะดวกแกทุกคน พอมีเด็กตาย เด็กก็กลัวกัน จะไมยอมขามมาเรียน ถาเด็ก
ไมมาเรียนก็มีความผิด จะถูกปรับอีก เราจําเปนตองสรางสะพาน ใครจะฟองก็ฟองเถิด แตเราก็สราง 
ถาเราแพก็ใหเผาสะพานได ไมเราก็ขอทางปาไมไวไดเรียบรอยแลว” (นามกาย 2534 : 126) 

การสรางสะพานเปนการขัดผลประโยชนเรือขามฟากเชนนี้ ทําใหชาวมอญอาศัยเรือขาม
ฟากอีกไมได กอนจะสรางสะพานหลวงพอจึงสรางแพแทนสะพานขึ้นตรงเหนือที่ที่ทานจะสราง
สะพานจริง แพนั้นทําดวยไผบงแพละ 100 ลํา มีเสาริมตล่ิงทั้ง 2 ฝง ขึงเชือกโยงแตละแพตอกันเต็ม
แมน้ํา บนแพเอาไมไผสานกันเปนพื้นอีกจนไมเห็นรอยตอระหวางแพ แตเวนแพตรงกลางให
สามารถดึงออกได 2 แพ เพื่อใหเรือแลนผานได 

งานสรางสะพานขามแมน้ําแควนอยเปนงานใหญสําหรับหลวงพอ  ทานตองพิจารณาดู
สายน้ํา  ดูกอสวะที่ลอยตามน้ํามา  ถาสวะมากมาปะทะเสาสะพาน  จะทําใหสะพานพัง  ทานจึงให
ปกเสาไวเหนือน้ําเพื่อปะทะสวะ  และผอนความแรงของกระแสน้ํา  เสาปะทะ 4 ตน ตอเสาสะพาน 
1 ตน  สวะก็จะแตกกระจายออก  ไมจับตัวเปนแพใหญ  ทางกรมปาไมสนับสนุนใหไมแดงซึ่งเปน
ไมที่ทนทานมากสําหรับใชทําสะพานทั้งหมด  ทั้งเสาราวสะพานและพื้นสะพาน  แตก็จํากัดไวให
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เสาใหญไมเกิน 10 กํา  สวนมากจะไดไมขนาด 5-6 กํา (หนากวางราว 1 ศอก) ตัวสะพานใชเสา 60 
ตน เสาชวงกลางหางกัน 10 ศอก  ชวงอื่น ๆ หาง 7 ศอก  ฤกษยกเสาของหลวงพอ  ทานวาเปน
อํามฤคโชค  ตรงกับวันอาทิตย ขึ้น 8 ค่ํา เดือนยี่ ตนป พ.ศ. 2506  ทานใหคนไปหาปอมาจากในปา  
นํามาฟนทําเชือกปอขนาดใหญ  พื้นแมน้ําเปนกรวดมาก  เวลาจะลงเสาตองใชวิธีหมุนเสาใหกรวด
หลีกออก  เสาจะคอย ๆ จมลงไป  โดยใชเชือกปอขวั้นเสา  ใหคนชวยกันหมุนทีละ 4-5 คน คนอีก 
7-8 คน ขึ้นไปขยมใหเสาจมลงจนลึกถึงชั้นหิน ลําตนเสานั้นทานเอาปูนสักระยะไว  เสาจมลงไป
เทาใดก็เห็นไดตลอด ชวงที่เริ่มกอสราง ทางอําเภอ ทางสถานีตํารวจ และชาวบานตางมามุงดูดวย
ความสนใจ ในที่สุดสะพานกวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ก็สําเร็จกอนงานวันเกิดของหลวงพอ (ซ่ึง
ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ํา เดือน 4) นั่นคือใชเวลาสรางแคประมาณ 2 เดือนเทานั้น 
 
หลวงพออุตตมะกับการสรางถนน 

หลวงพอทําถนนตั้งแตอําเภอสังขละบุรีถึงแกงกะโตก อําเภอทองผาภูมิ  เพื่อใหคนไป
ทําบุญกันไดสะดวก  เสนทางประมาณ 60 กิโลเมตร กวางขนาดรถ 2 คันสวนกันได  ถนนดังกลาว
เปนการถางพื้นที่ใหโลงเพื่อเปนแนวถนน  แลวใชจอบปรับดินเทานั้น  เมื่อถนนผานหวยก็ใชไมซุง
ส่ีตนมาทอดทําสะพาน  วางไมซุงติดกัน 2 คู ประมาณใหไดระยะหางขนาดลอรถสิบลอ  ถนนสาย
นี้สรางเสร็จในเดือนยี่ (พ.ศ. 2507) ใชเวลาเพียง 2 เดือนเศษ  ที่เสร็จเร็วดวยเพราะบารมีของหลวง
พออุตตมะทําใหมีผูคนมาชวยเหลือกันเปนจํานวนมาก   
 
หลวงพออุตตมะสรางโรงเรียน  

พ.ศ. 2512  หลวงพออุตตมะดําเนินการสรางโรงเรียนที่วัดวังกะวเิวการามบริเวณหนา
โบสถ  เนื่องจากโรงเรียนทีฝ่งอําเภอนั้นมเีด็กจาก นิเถะ วังกะ ละวา มาเรียนจนเตม็หมด  ครูที่
โรงเรียนแจงวาเด็กมอญไมมทีี่จะเรียนแลว  และเด็กมอญเริ่มมีมากขึ้นดวย  หลวงพอจึงคิดสราง
โรงเรียนขึ้น  

หลวงพอระดมแกลบถมที่จากบรรดาเถาแกทั้งหลาย  และไดเถาแกกจิจาเปนผูดําเนนิการ
ขออนุญาตสรางโรงเรียนจากศึกษาธิการจงัหวัดให  ชางที่สรางโรงเรียนเปนชางมอญ  สวนอุปกรณ
การเรียนการสอน ทางศึกษาธิการจังหวดั หลวงพออุตตมะ และเถาแกกิจจารวมกันจัดหาให
โรงเรียน 

โรงเรียนเปดทาํการสอนในปการศึกษา พ.ศ. 2512  เปนสาขาของโรงเรียนบานวังกะ  แต
ชาวบานเรยีกวา  โรงเรียนวดัวังกะ 
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ตอมาโรงเรียนมัธยมคริสตของฝรั่งซ่ึงตั้งอยูทางใตบานนเิถะไดปดตวัลง  โรงเรียนคริสต
นี้สอนโดยครฝูร่ังและครูไทยจากเชยีงใหม เหตุที่โรงเรียนคริสตนี้ปดตัวลงเพราะฝรั่งเห็นวาเด็ก
มอญและเด็กกะเหรีย่งสอนยาก  เมื่อโรงเรียนปดตวัลง  นักเรียนที่มีอยูสามสิบกวาคนจึงเควงควาง
ไมมีที่เรียน  หลวงพอเห็นวาถาปลอยใหเด็กอยูลอย ๆ เชนนี้ก็จะไปตดิฝนติดกญัชาเสีย  จึงรับอาสา
นายอําเภอจะสรางโรงเรียนให  โดยใหทางอําเภอเปนผูจัดหาครู หลวงพอจึงสรางโรงเรียนขึ้นจาก
ไมไผที่สนามฟุตบอลหนาทีว่าการอําเภอขึ้นชั่วคราว   

ตอมาหลวงพอทําการสรางโรงเรียนมัธยมนี้ขึ้นใหมโดยสรางขึ้นที่บริเวณทีด่ินของวดั
สมเด็จ  โรงเรียนแหงนี้สรางขึ้นจากไมแดง  ตั้งชื่อตามสมณศักดิ์ใหมที่หลวงพออุตตมะไดรับเมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2512  คือ “โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา”  (สมณศักดิข์องหลวงพอ คือ พระครูอุดม
สิทธาจารย  ตําแหนงพระครูสัญญาบัตร  เจาคณะตําบลชั้นโท)  โรงเรียนนี้เปดทําการสอนในป 
พ.ศ. 2513  ซ่ึงตัวอาคารโรงเรียนใชวัสดุและงบประมาณที่จัดหามาโดยหลวงพออุตตมะซึ่งไดรับ
บริจาคจากบรรดาเถาแกทั้งหลาย  สวนบานพักครูกับการเดินทอน้ําและสายไฟของโรงเรียนนั้นใช
งบประมาณทีท่างกระทรวงศึกษาธิการจัดใหสําหรับการสรางโรงเรียน  (สวนโรงเรียนมัธยมที่สราง
จากไมไผนัน้ทางอําเภอไดสรางเปนโรงเรียนประถมบานวังกะตอไป) 

 
หลวงพออุตตมะเปดโรงเรียนสอนวินยับาล ี

พ.ศ. 2513 หลวงพออุตตมะไดเร่ิมเปดโรงเรียนสอนวินยับาลีขึ้นที่วัดวังก เพือ่อบรม
พระภกิษุใหสอบนักธรรมชั้นตาง ๆ โดยจะจัดสนามสอบทองจําภาษาบาลีในชวงเดอืนยี่ ของทุกป 
 
หลวงพออุตตมะในฐานะผูรู (ดอนเจดีย) 

พ.ศ. 2514  พล.ต.ท.จํารัส มังคลารัตน สนทนากับหลวงพอเร่ืองดอนเจดีย  หลวงพอมี
ความเห็นวา  ตามพงศาวดารมอญซึ่งมีอยูในใบลานเกาของวัดหลายวัด เชน วัดโมกกะเนียง และ
เกลาสะ ระบุวา  คร้ังนั้นพระมหาอุปราชประทับใตตนขอยกลางนา  พระนเรศวรประทับใตตน
ประดูแดงใหญสถานที่นั้นอยูระหวางนครปฐมกับแควใหญ  หมูบานที่ทัพพมาพักนั้น  ภาษามอญ
เรียกวา กวานมะแลงศิลา (แปลวาบานกรวด)  พอออกทุงลาดหญาก็มองเห็นกัน  พวกทหารมอญได
ขุดสระขังน้ําไวใชลับมีด (เรียกวาสระเหล็กไหล)  

หลวงพอจึงมีความเห็นวา ดอนเจดียนาจะเปนบริเวณตําบลดอนเจดีย อําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี  เพราะยังมีสระอยู  ตามประวัติของมอญวาพระนเรศวรทรงสรางชัยเจดียขึ้นซ่ึง
ยังมีซากเจดียเกาอยู  ตนประดูใหญก็ยังเหลือตอ  สวนที่สุพรรณบุรีนั้น  ในสมุดขอยมอญวา  เปนที่
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บวชพระภิกษุพันรูป  พระนเรศวรชนะศึกแลวใหมีการบวชพระที่สุพรรณบุรี  เพราะที่สุพรรณบุรีมี
น้ําบริบูรณดี 
 
หลวงพออุตตมะกับการยุติขอพิพาทเรื่องที่ทํากินระหวางกะเหรี่ยงกับมอญ 

พ.ศ. 2516 หลวงพอเดินทางไปภูผาคูเพื่อจัดการปญหากรณีพิพาทระหวางกะเหรี่ยงกับ
มอญเรื่องการแบงที่ดินทํากิน ที่ภูผาคูนั้นมีบานกะเหรี่ยงอยู 42 หลัง  มอญทํามาหากินอยูทาง
ขางลางที่เดิกดักและซวยลังกัง  แตทํากินจนเต็มแลวเลยขยับขยายไปทางบีคล่ี  ทางนั้นเปนปาเสือ
หมอบที่ชาวมอญเริ่มเขาไปถากถาง  แตกะเหรี่ยงไมยอมบอกวาบริเวณนี้เคยเปนที่ทํากินรุนพอรุนปู
ของพวกตน  ถามอญอยากเขามาทํากินก็ตองซื้อที่  แตวากะเหรี่ยงก็ไมมีใบสําคัญอะไรใหเปน
หลักฐาน  มอญเลยไมยอมซื้อ  จึงเริ่มผิดใจกัน 

หลวงพอเกรงวาทั้งสองเผาจะกลายเปนศัตรูกัน  จึงเกล้ียกลอมวาทั้งสองฝายตางก็เปน
ศิษยของทาน  ใหทํากินไปดวยกันทั้ง 2 ฝาย  แตฝายมอญนั้นไดแตทํากิน  ไมมีสิทธิในที่ดิน  
กะเหรี่ยงรองทุกขวายังไมทันมีขอตกลงมอญก็มาถากถางที่ดินไปกอนแลว  กะเหรี่ยงจะทําอยางไร  
หลวงพอตอบวาเพราะพวกกะเหรี่ยงทิ้งใหที่ดินรกราง  มอญจึงมาถากถาง  ใหคิดดูเองวากะเหรี่ยง
จะเก็บที่ดินรก ๆ ไว  หรือจะเก็บศัตรูไว  แลวเลาประวัติศาสตรเดิมใหฟงวากะเหรี่ยงกับมอญ
สามัคคีเปนพี่นองชวยเหลือกันมาหลายรอยปแลว  กะเหรี่ยงจึงใจออน  ยอมใหมอญทํากิน 

คร้ันพวกมอญไดที่ทํากินก็พากันเขามาถึง 30 ครอบครัว  แตละครอบครัวถากถางที่กัน
คนละ 20 ไร  ทําทาจะเปนเนื้อที่กวางขวางมากกวากะเหรี่ยงเจาถ่ินเกาเสียอีก  กะเหรี่ยงรอนใจมา
ปรึกษาหลวงพอ  ทานเลยตัดสินใหเก็บคาเชาเปนขาว  มอญทําไดรอยปบ  ตองจายคาเชา 5 ปบ  
ทานบอกวาไดขาวดีกวาปลอยที่ทิ้งไวโดยเปลาประโยชน  กะเหรี่ยงถามวาถามีคนไมใหคาเชาละ  
หลวงพอตอบเสียงเฉียบวา “ไมใหก็ไลออกไปเลยซี” จึงยุติการพิพาทได  ตางฝายตางทํากินดวย
ความสบายใจ  จากที่เคยทะเลาะเบาะแวงกลายเปนสามัคคีกันแนนเหนียว (นามกาย 2534 : 168) 
 
หลวงพออุตตมะกับการสรางสะพานขามแมน้ําสามประสบ 

พ.ศ. 2517 หลวงพอตองการสรางสะพานขามแมน้ําสามประสบ  เพื่อใหชาวบานเดินทาง
ไปมาสะดวก  และเพื่อไปซอมแซมเจดียรางที่อยูเลยสะพานขามแมน้ํานั้นไป  ตัวสะพานอยูหางจาก
วัดวังกขึ้นไปทางเหนือราวกิโลเมตรครึ่ง  หลวงพอเลือกสรางตรงสวนที่เปนแหลมยื่นเขาไปใน
แมน้ําบีคล่ีทั้งสองฝง  สะพานจึงมีความยาวเพียง 40 เมตร  โดยใชไมในปาที่พวกเถาแกทิ้วไวไมชัก
ลากไปเพราะขนาดเล็กเกินกวาที่ตองการ หลวงพอจึงขอแรงชาวบานชักลากไมเหลานั้นมาใช  และ
ใชเงินที่ชาวบานที่ทําบุญไวไปซื้อตะปูและจางคนงาน  สวนน็อตนั้นโรงงานบริจาคให   
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เมื่อสะพานใกลจะเสร็จ  หลวงพอก็จอใหตํารวจตะเวนชายแดนมาชวยหักรางถางพงที่ขึ้น
ปกคลุมเจดียเล็ก ๆ 3 องค  ซ่ึงอยูริมทางกอนถึงสะพานเห็นซากเจดียโผลขึ้นมา  เปนเจดียทรงมอญ
เพราะยังมีเศษยอดลักษณะเปนชฎาอยู  วากันวาเปนเจดียที่มอญและไทยรวมกันสรางไวตั้งแตสมัย
สงครามเกาทัพ   

นอกจากเจดีย 3 องคแรกนี้แลว  ขามสะพานไปยังมีเจดียอีก 1 องคเปนเจดียใหญ  ซ่ึงมี
เจดียเล็กอยูที่ฐาน 4 ทิศ  คลายพระปฐมเจดีย  แตเจดียใหญองคกลางพังทลายลงเปนซากปรักหักพัง  
มีตนไมขึ้นแทรกอยูทั่วไป  หลวงพอขอแรงตํารวจตะเวนชายแดนมาชวยถางกอไผและเสือหมอบที่
เจดียเล็ก 3 องคแรกออกแลว  ทําทางเดินตอไปจนถึงเจดียใหญ  เหตุที่ทานวานพวกตํารวจตะเวน
ชายแดน  เพราะตํารวจตะเวนชายแดน มีเครื่องมือเครื่องใชมากกวาพวกมอญ  และจะไดเปนพยาน
ยืนยันตอไปในอนาคตวา หลวงพอไมไดมาขุดหาสิ่งของใด ๆ ตามซากเจดีย  จากนั้นหลวงพอก็เร่ิม
บูรณะเจดียทั้งหมด 
 
การเคลื่อนยายพระประธานหินออนจากพมา 

ป พ.ศ. 2515 หลวงพอส่ังแกะสลักพระพุทธรูปหินออนปางมารวิชัย หนาตักกวาง 5 ศอก 
หนัก 9 ตัน จากเมืองมัณฑะเลย ประเทศพมา แตเมื่อเสร็จแลวรัฐบาลพมาส่ังหามเคลื่อนยายและ
ตรวจสอบหาเจาของ หลวงพอจึงติดตอพระสงฆในพมาที่เปนลูกศิษยของทานหลายรูปใหชวยขอ
อนุญาตให (ในปจจุบันศิษยของทานไดเจริญรุงเรืองเปนที่รูจักและเกรงใจของรัฐบาลพมา เชน พระ
เขมา พระเขมะจาโร และพระกตปุญโญ เปนตน แตละรูปจบเปรียญ 9 ประโยคกันทั้งสิ้น) ศิษยของ
ทานก็ไปขออนุญาตใหทั้งจากกรมการศาสนาของพมาและจากแมทัพ แตไมกลาบอกแมทัพวาจะสง
เขาเมืองไทย เพียงแตบอกวาจะสงไปชายแดนใหหลวงพออุตตมะ แมทัพบอกวา ถาเชนนั้นตองให
หลวงพอทําหนังสือแจงไปวาวัดอยูที่ไหน เร่ืองนี้ขึ้นไปถึงนายกรัฐมนตรีอูนุซึ่งรูจักหลวงพอเปน
อยางดี นายกฯ อูนุ จึงยอมอนุญาตใหสงพระพุทธรูปเขาเมืองไทย 

พ.ศ. 2517  หลวงพอทําการเคลื่อนยายพระประธานหินออนองคใหญ หนัก 9 ตัน มาจาก
พมาจนมาถึงบริเวณชายแดนที่จะตองผานพื้นที่ยึดครองของขบวนการกูชาติมอญและกะเหรี่ยงซ่ึง
เปนคนละฝายกัน  บรรดาหมูบานกะเหรี่ยงที่ตองผานนั้นมีหมูบานหนึ่งเปนคริสตคือหมูบานกอสุเล  
หลวงพอเรียกหัวหนาหมูบานมาพบและขอความชวยเหลือเร่ืองทําถนน  หัวหนาหมูบานตอบวา  ถา
เปนถนนของหลวงพอพวกเขายินดีถวายชีวิตทําให   

หัวหนาหมูบานเรียกประชุมชาวบาน 500 คน  ส่ังทําถนนโดยแบงความรับผิดชอบเปน
เขต ๆ ไป  มีหัวหนาดูแลทุกเขต  ถนนผานที่ใดใหตัดตนไมไดทันทีเพราะถือวาเปนถนนพระพุทธ  
ภายในเดือนเดียวตะลุยตัดถนนจากถ้ําพระนอกเมืองมะละแหมงมาทะลุพระเจดียสามองค  ชาวบาน
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ขุดตอไมปรับถนนจนเรียบโลงราวกับถนนทหารเพราะความศรัทธาในหลวงพออุตตมะ  ทั้ง ๆ ที่
พวกเขานับถือศาสนาคริสต   

เรื่องนี้เล่ืองลือไปถึงมะละแหมง  ทําใหชาวมะละแหมงพลอยเกรียวกราวปลาบปลื้มไป
กับหลวงพอดวยวาสามารถชนะใจชาวคริสตได  เมื่อมีผูไปถามชาวกอสุเลวาเขานับถือศาสนาคริสต  
เหตุใดจึงไหวหลวงพออุตตมะ  ชาวกอสุเลตอบวา  เขาไหวผูมีพระคุณ 

นอกจากนี้หลวงพอยังขอใหกองกําลังกะเหรี่ยงกูชาติ เขาคุมครองขบวนอัญเชิญ
พระพุทธรูปจากถ้ําพระมาถึงพระเจดียสามองคดวย  สวนหลวงพอนั้นพักรออยูที่พระเจดียสามองค
โดยมีกองกําลังกะเหรี่ยงและมอญคอยอารักขา  มอญเฝาทางทิศตะวันออก  กะเหรี่ยงเฝาทางทิศ
ตะวันตก  เมื่อพระพุทธรูปมาถึง  หลวงพอจัดเล้ียงอาหารทั้งชาวพุทธและชาวคริสต  หลังอาหาร
หลวงพอเรียกหัวหนากะเหรี่ยงมาเพื่อจะใหรางวัล  หัวหนากะเหรี่ยงประกาศวา “พวกเราทํางานนี้
เอาบุญ” (วัชรกิตติ วัชโรทัย และคณะ 2537 : 218) 

จากดานพระเจดียสามองคก็ไดรถของกํานันทุนซาที่มีศรัทธาบรรทุกพระพุทธรูปมาจนถึง
วัดวังก จากนั้นชาวบานก็พากันมาชวยชักลากพระลงจากรถดวยความสนุกสนาน 

เหตุการณในครั้งนี้แสดงออกไดชัดเจนถึงความสัมพันธของหลวงพออุตตมะที่มีตอกลุม
เครือขายผูมีอิทธิพลตาง ๆ ในประเทศพมาไดเปนอยางดี  
 
หลวงพออุตตมะฟนฟูประเพณีตักบาตรเทโว 

พ.ศ. 2518 หลวงพอปรึกษากับพระตาง ๆ วาจะฟนฟูประเพณีตักบาตรเทโว โดยใหเร่ิม
ประเพณีนี้ที่วัดวังกกอนแลวหมุนเวียนไปวัดศรีสุวรรณ  และวัดสมเด็จตอไป   แตประเพณีตักบาตร
เทโวที่สังขละบุรีจะจัดขึ้นในวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ํา) เพราะชาวบานไมคอยมาทําบุญในวันแรม 
1 ค่ํา เพราะไมรูจักและคิดวา แรม 1 ค่ําไมใชวันพระ  ดังนั้นจึงใชวันขึ้น 15 ค่ําแทนเพราะเปนวัน
ออกพรรษา  พระมารวมกันมาก  ไมตองนิมนตพระมาอีกครั้ง  และเปนวันพระกลางเดือนซ่ึง
ชาวบานมาขอสมาลาโทษพระกันอยูแลว 
 
หลวงพออุตตมะกับการสรางโรงพยาบาลสังขละบุรี 

พ.ศ. 2527  หลวงพอเร่ิมการกอสรางโรงพยาบาลสังขละบุรี  เนื่องจากเดิมนั้นสังขละบุรี
มีโรงพยาบาลแหงเดียวเปนโรงพยาบาลฝรั่ง  แตเมื่อน้ําทวมจากการสรางเขื่อนเขาแหลม 
โรงพยาบาลฝรั่งไดขอใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไปสรางใหใหมที่ชายแดนอยูระหวาง
บานหวยมาลัยกับเวียคะดี้  ดังนั้นอําเภอสังขละบุรีจึงไมมีโรงพยาบาล เหลือแตสถานีอนามัยเล็ก ๆ 
ไมมีแพทย  มีแตพยาบาลผดุงครรภและอนามัย 
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หลวงพอสรางโรงพยาบาลนี้ดวยอิฐที่ทําขึ้นเอง  และกอสรางโดยชางมอญ  เปน
โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง  หลวงพอไดบริจาคเตียงคนไขพรอมอุปกรณการแพทยไวใหดวย   
 
หลวงพออุตตมะกับความเชื่อเรื่องผี 

หลวงพออุตตมะมีช่ือเสียงในเรื่องปราบผีอยางมาก   ชาวบานที่มีความเชื่อวาญาติมิตรถูก
ผีเขาก็จะพามาใหหลวงพอรักษา  ตัวอยางเชน  หลวงพออุตตมะไปจัดการหมูบานที่เปนโรคระบาด
ตายทั้งหมูบานที่วังกะ ซ่ึงชาวบานโดยรอบเชื่อวาผีในหมูบานนี้ดุมาก นอกจากนี้ยังมีชาวบานวังปะ
โทมานิมนตหลวงพอไปสวดมนตชวย  เพราะคนที่วังปะโทเจ็บปวยกันบอย ๆ ซึ่งชาวบานเชื่อวา
เปนผีมาสิง   หลวงพอทําพิธีสวดกลางหมูบาน  และทําพิธีปลดปลอยผีใหชาวบาน 
 
หลวงพออุตตมะกับความเชื่อ เรื่องเปดเหมือง 

เจาของเหมืองมีความเชื่อกันวาหากหลวงพอเปนผูทําพิธีเปดเหมืองใหจะประสบ
ความสําเร็จ  เร่ิมจากการที่หลวงพอช้ีตําแหนงที่ควรขุดเหมืองแรใหเหมืองใหหนึ่งแลวพบดีบุกและ
วุลแฟรมในบริเวณนั้นเปนจํานวนมาก  ซ่ึงหลวงพอพิจารณาจากตําแหนงการวางตัวของภูเขาที่
วางตัวในแนวเหนือใต  หัวของภูเขาอยูทางทะเล  และตําราโลกวิทูวาไววาสายแรหรือสายน้ํามันจะ
ไหลลงทะเล   
 
หลวงพออุตตมะรักษาผูปวย 

ฤดูฝนป พ.ศ. 2501 ซ่ึงหลวงพออุตตมะยังจําพรรษาอยูที่วัดบีคล่ีหลังจากซอมแซม
ปรับปรุงวัดเสร็จแลวนั้น  เกิดฝนตกหนักติดตอกันถึง 9 วัน 9 คืน  ทําใหเกิดน้ําทวม  ใบไมในปาใน
ไรจมน้ําจนเนากลายเปนที่เพาะพันธยุง  จนเปนเหตุใหพระและเณรในวัดปวยเปน “ไขขี้นก” ที่เกิด
จากยุงนําเชื้อจากนกมาสูคน  หลวงพออุตตมะเปนผูรักษาพระเณรที่ปวยเหลานี้ดวยการตมยา
สมุนไพรรักษาจนหายทุกรูป  แตในที่สุดหลวงพอก็อาพาธแตก็ไดรักษาตนเองจนหาย   การรักษาผู
เจ็บปวยนี้  หลวงพออุตตมะไดตํารายามาจากบิดาของทานซึ่งเปนหมอแผนโบราณ  ซ่ึงทานไดนํา
ตํารายาของบิดาไปศึกษาที่วัดดวยเมื่อออกบวช  แตยังไมเคยไดใชรักษา  จนกระทั่งครั้งนี้  หลังจาก
หายอาพาธหลวงพอไดกลับมาอยูที่สํานักสงฆ “วัดหลวงพออุตตมะ” ตามเดิม  โดยไดนิมนตพระปา
ชาวกะเหรี่ยงรูปหนึ่ง (พระเบี้ย) ใหไปเปนเจาอาวาสแทน   

พ.ศ. 2503 ขณะนั้นหลวงพอจําพรรษาอยูที่สํานักสงฆ “วัดหลวงพออุตตมะ”  มีทั้ง
ชาวบาน ตํารวจตะเวนชายแดน คนทําไม และพระภิกษุสงฆสามเณร จํานวนมากปวยเปนไขจับส่ัน  
ซ่ึงตางพากันมาใหหลวงพอรักษา  รวมทั้งผูที่เจ็บไขไดปวยดวยโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ หรือแมกระทัง
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ผูที่ถูกงูกัด  จนหลวงพออุตตมะตองสรางศาลารักษาคนไขขึ้น  และตั้งลูกศิษย 5-6 คน เปน “กัปปย” 
ทําหนาที่บุรุษพยาบาลดูแลคนไข  หลวงพออุตตมะรักษาคนไขดวยยาสมุนไพรซึ่งตมเปนยาหมอ   

สมัยนั้นโรงพยาบาลอยูไกล  การเดินทางไมสะดวก  ที่อนามัยมีแตยาเล็ก ๆ นอย ๆ 
ชาวบานไปขอนิดหนอยก็หมดแลว  ศาลาของหลวงพออุตตมะรักษาฟรีและอยูใกลคนจึงนยิมไปกนั
มาก นอกจากนี้ยังมีผูมานิมนตใหไปรักษาอยูเสมอ ๆ ดวย ทั้งชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง และชาวไทย 

ภายหลังหลวงพอรับรักษาคนปวยที่มาที่วัดมากมาย สวนใหญเปนคนทําไม ซ่ึงเปนไข
มาลาเรียบาง  ทองเดินบาง งูกัดบาง  สมัยนั้นมีงูชนิดหนึ่งชุกชุมในปาที่มีใบไมรวงทับถมกันจนชื้น
แฉะ  งูนั้นสันนิษฐานวาเปนงูกนขบ  ถาใครเขาใกลจะกระโดดกัดได  ทําใหขาบวม  หลวงพอจะใช
ยาพอกให   

ยานั้นมีตัวยา 19 อยาง  รวมทั้งดีงูดวย  บดเปนผงใสขวดไว  เวลาคนถูกงูกัด  พิษถึงไหนก็
จะบวมถึงนั่น  ทานเอาน้ํามะนาวมาผสมพอก  แลวใชมะนาวที่ผาซีกครอบไว  ยาจะดูดพิษงูออกมา
เปนสีเขียวอยูที่มะนาว  ไมเกิน 3 วันก็หาย  แตถาพิษเขาลึกถึงกระดูก  ตองใชมีดโกนคม ๆ กรีด
แผลใหเลือดไหล  ถาเลือดยังไมออกอีก  ใหเอาเทียนจุดใสในแกวสักครูหนึ่งแลวคว่ําแกวครอบปาก
แผลใหแนน  แกวจะดูดแผลใหเลือดออกแลวพิษงูก็จะตามออกมา  รักษากันทั้งยากินยากพอก
จนกวาจะหาย 

พ.ศ. 2516  หลวงพอประสบอุบัติเหตุรถยนตที่จะเดินทางไปวางศิลาฤกษวัดวรณีธรรม
กายารามตามที่ คุณวรณี สุนทรเวชเปนผูนิมนต (ปจจุบันคือวัดพระธรรมกาย) ตกเหว  เขารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลตํารวจ ดวยการดูแลอํานวยความสะดวกจากลูกศิษยในกรุงเทพฯ  เชน        
พล.ต.อ.ชุมพล โลหะชาละ (ซ่ึงไดพบหลวงพอจากการที่หลวงพอเดินทางมาพบ พล.ต.ท.จํารัส เพื่อ
พูดคุยเร่ืองการกอตั้งสมาคมชาวกาญจนบุรีและเรื่องดอนเจดียอยูที่ใด ซ่ึง พล.ต.ท.จํารัสไดเชิญ 
พล.ต.ท.ชุมพล รองอธิบดีกรมตํารวจในขณะนั้นมาพบดวย  ซ่ึงพล.ต.ท.ชุมพล เลาวา  เคยไดยินชื่อ
หลวงพอเพราะสมเด็จปาวัดโพธิ์พูดถึงอยูเสมอ)   

เมื่อหลวงพออาการทุเลา  หลวงพอกลับมารักษาตนเองที่วัด  เมื่อกลับมาถึงวัดใหม ๆ นั้น 
หลวงพอยังเจ็บซี่โครงอยูกับงอแขนและกํามือไมได ทานรักษาตนเองดวยน้ํามันซ่ึงทําจากงาดําแท
นึ่งสุกแลวบดจนไดน้ํามัน 1 ถวย  ผสมตัวยา (ทานเรียกวาธาตุทั้งเกา) ดังนี้ 

กระทือ  กระชาย  ไพล  ใบมะงั่ว  ใบมะนาว  ลูกมะงั่ว  ลูกสอดลีมอง (เปนผลไมปาชนิด
หนึ่ง  หลวงพอไมทราบวาภาษาไทยเรียกวาอะไร  แตมีลักษณะคลาย ๆ กะทอน)  ใบมะตูม  และใบ
ชุมเห็ด 
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ตัวยาทุกอยางชั่งใหหนักเทาลูกมะงั่ว  แลวนําลงตํารวมกันในครก (ยกเวนลูกมะงั่ว)  จน
ละเอียดเปนเนื้อเดียวกัน  หอผาขาวทําลูกประคบใหไดขนาดเทาลูกหมากไปจนหมดครก  แลวผา
ลูกมะงั่ว  บีบน้ําใสชาม  นําลูกประคบลงชุบน้ํามะงั่วในชามจนชุม 

วิธีทําน้ํามันงาเปนน้ํามันมนตตองสวดคาถาประสานบทตังเมสุพระพุทธเจา 28 พระองค  
สวด 9 คาบ  เทากับนวโลกุตระ (ประกอบดวย มรรค 4 ผล 4 นิพาน 1)  คาถาอื่นสวดเปนคาถาสูญ
ใหโรคภัยหายไป  เวลาสวดตองมีสมาธิและความเชื่อมั่นจึงจะไดผล  เสกน้ํามันงาแลวตองใชภายใน 
7 วัน  ถาเกิน 7 วัน  ตองสวดใหม 

นําน้ํามันงามาทาแลวนําลูกประคบมาสัก 3 ลูก คลึงกับถาดจนน้ํายาออกมาแลวชะโลม
ทับน้ํามันงา (ถาไมทาน้ํามันงากอนผิวจะไหม)  เวลาทาจะรูสึกรอนไปถึงกระดูก  สักพักจะเย็นลง  
นั่นคือยาซึมจนไดที่แลว  เสร็จจากทายาที่แขนก็ใชน้ํามันและยาทามือ  แลวใชมือนั้นกําลูกมะนาว  
คอย ๆ กําไปเรื่อย ๆ จนอาการคอยทุเลาลง 

หลวงพอกลาววาวิธีใชยานั้นตองคอย ๆ ทาวันละ 2 ครั้ง  เชาและเย็น  อยานวดเพราะจะ
ทําใหชํ้า  ยาขนานนี้เปนขนานใหญใชรักษากระดูกหัก  ถาเปนเพียงเคล็ดขัดยอกธรรมดา  ใชนํามัน
งาเสกอยางเดียวก็เพียงพอ  หลวงพอทายาและกํามะนาวอยูสิบกวาวันก็กํามือได  หลังจากนั้น 5-6 
วันก็หายสนิท   

แมหลวงพอจะหายปวยไดไมนานก็ยังคงมีคนปวยมาใหหลวงพอรักษา  ตอมาเมื่อมีหมอ
ฝร่ังมาเปดโรงพยาบาลอยูเลยวัดศรีสุวรรณไปเล็กนอย  หลวงพอจึงขอใหญาติโยมไปรักษาที่
โรงพยาบาลคริสเตียนบาง  แตบางคนก็ไมยอมไป  ยืนยันที่จะขอใหหลวงพอรักษา 

พ.ศ. 2519 เมื่อหลวงพอเดินทางไปชวยสรางวัดทาทุงนา  พบวาเจาอาวาสวัดทาทุงนาคือ
หลวงพอพรหมานั้นปวยหนัก มีทองโตมาก หลวงพอเห็นวาเปนโรคมามโต จึงชวยรักษาให  โดย
ใชสมุนไพรจามะนายและขะเตาะเจิก (จามะนายแปลวาเถาวัลยที่สานกันแนนจนเสือผานไมได 
และขะเตาะจิกแปลวาพญามือเหล็ก)  ซ่ึงขะเตาะเจิกจะออกฤทธิ์ใหเหงื่อออกและปสสาวะไหลพา
น้ําเสียในมามใหออกมาดวย  สวนจามะนายจะเขาไปแทรกในที่ตาง ๆ ที่ดูดน้ําออกมา  หลวงพอ
รักษาหลวงพอพรหมาจนหายเปนปกติ 
 
หลวงพออุตตมะกับเครื่องรางของขลัง 

หลวงพออุตตมะยังเปนที่รูจักของกลุมคนกลุมอยางกวางขวาง ในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องราง
ของขลัง มีช่ือเสียงมากในทางแคลวคลาดและเมตตามหานิยม โดยเฉพาะวัตถุมงคลของหลวงพอ
อุตตมะที่เปนที่รูจักกันทั่วไปก็คือ ลูกประคํา  
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ทานแนะนําสั่งสอนใหลูกศิษยทุกคน  สวดมนตไหวพระ  และนับลูกประคํา  เพื่อระลึก
ถึงคุณพระศรีรัตนตรัย  ลูกประคํา มีจํานวนทั้งหมด 108 เม็ด  มีความหมายดังนี้ 

พระพุทธคุณ 56  พระองค คือ  อิติปโสภควา 
พระธรรมคุณ 38  พระองค คือ  สวาขาโต 
พระสังฆคุณ 14  พระองค คือ  สุปฏิปนโน 
ที่ยอดของสายลูกประคํา ไดใสลูกประคําไวซัก 3 เม็ด เพื่อแทนพระรัตนตรัยทั้งสาม คือ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
ในการนับลูกประคําใชบทสวดดังนี้ 
" นะโม  พุทธายะ  ยะธาพุทโมนะ มะอะอุ  อุอะมะ " 
(เปนการรวมพระเจาทั้ง 5 พระองค) 
ลูกศิษยของหลวงพอ มีความเชื่อในอานุภาพของการตั้งจิตภาวนาสวดนับลูกประคํา คือ 

เกิดความเมตตาและยังสามารถปองกันภัยอันตราย
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หลวงพออุตตมะ หลวงพอใหญของชาวสงัขละบุรี 
 

สัมภาษณพี่กนุทึง สิทธวิงษา และมารดา (อายุ 80 ป) เมื่อวันที ่17 กุมภาพันธ 2545 
พี่กุนทงึ เลาวา “ตนมีศักดิ์เปนหลานหลวงพอ แมเปนนองสาวของหลวงพอ ปจจุบันทัง้

ตนและแมยังมีสัญชาติเปนผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา (บัตรสีชมพู)  
สวนนามสกุล “สิทธิวงษา” และนามสกุล “โมกกะเนียง” เปนตระกูลเกาแกที่อพยพมาจาก

หมูบานโมกกะเนยีงที่หลวงพออุตตมะอาศัยอยูในประเทศพมา” 
พี่กุนทึงเลาถึงตํานานที่ทําใหหลวงพอมีช่ือเสียงเปนที่นยิมเรื่องความแคลวคลาด ในหมู

ทหารไทยก็คือ พลตํารวจโท ชุมพล โลหะชาละ รองอธิบดีกรมตํารวจในสมัยหนึ่ง ไดนั่งเครื่องบนิ
กองรอยตํารวจตะเวนชายแดน แลวเกิดเหตุการณใบพดัหลุด แตไมมีใครไดรับบาดเจ็บ เพราะมี
หลวงพออุตตมะนั่งไปดวย 

สวนยายเลาใหฟงวา “เดิมพื้นที่ตรงนี้เปนปาที่ชาวกะเหรี่ยงไดอาศยัอยู ระยะแรกที่มอญ
อพยพเขามา ชาวบานก็ทําไรทํานารวมกับพวกกะเหรี่ยง ตั้งบานเรือนในพื้นที่ทํากนิบริเวณริมแมน้ํา 
เมื่อกอนก็มีทีด่ินทํากิน ทําไรทํานาปลูกผัก ภายหลังการสรางเขื่อนก็ไมมีพื้นที่ทํากนิ ตองรับจาง
ทํางาน” 

“สวนตัวยายเขามาได 53 ปแลว (พ.ศ. 2494) หลวงพอมากอนหนึ่งป มาจากบีคล่ี ทาง
หวยอีตองซ่ึงเปนเหมืองแร แลวยายไปอยูปรังกาสี อําเภอทองผาภูมิกอน” 

“ป 2495 มีมอญอีก 3 หลังคาเรือน เขามาทางเวียคะดี้ ก็อาศัยที่เวยีคะดี้กอน แลวยาย
มาอยูหนาทีว่าการอําเภอ ฝงอําเภอเกา” 

“ป 2496 มีมอญเขามา 2 ชุด ประมาณ 10 หลังคาเรือน โดยหลวงพอเปนผูชักชวนใหมา 
เชน ตาของครูอรัญญาที่เปนชางไม หลวงพอก็ชวนใหมา อยูวงักะลาง หางจากอําเภอเกาไป
ประมาณ 2 กโิลเมตร สวนพวกที่เขามาทางกุยจะโถ และไดอาศยัอยูบริเวณนั้นกอนจึงยายเขามา” 

“ป 2496 ปลัดเจริญ หัวหนากิ่งอําเภอสังขละบุรีในสมัยนั้น กใ็หครอบครัวมอญมาอยู
รวมกัน แลวนมินตหลวงพอใหมาอยูทีว่ังกะลาง ประมาณป 2500 หลวงพอจําวัดอยูที่วัดนิเถะ” 

นอกจากนี้พี่กนุทึงยังกลาวทิง้ทายไววา “หลวงพอใหสัญญาวา ถาทานยังอยู รับรองวาคน
มอญในหมูบานจะตองไดบตัรไทยแน ๆ ทุกวันนีท้ี่ชาวมอญอยูกันไดก็ดวยบารมีของหลวงพอ 
ไมเชนนัน้ รัฐบาลก็ไลกลับประเทศไปแลว” 
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สัมภาษณยายมะเย็น อายุ 73 ป เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2545 
ยายเลาใหฟงวา “ยายเขามาเมอืงไทยเมื่อตอนอายุประมาณ 20 ป (พ.ศ. 2494) ตอนนัน้เขา

มาพรอมกัน 5 ครอบครัว ประมาณ 20 คน เดินมา 7 วัน” 
“ตอนเขามาใหม ๆ ตองสีขาวตําขาวเอง สมัยนี้ไมมีแลว” 
“คนในหมูบานสวนใหญจะเปนพี่นองกัน เพราะอพยพมาจากหมูบานเดียวกันทีพ่มา” 
“ที่ยายตดัสินใจยายมาจากพมา ก็เพราะกลัวทหารพมา จงึยายเขามาทํามาหากินในประเทศ

ไทยดกีวา” 
“คิดวาคงไมกลับประเทศพมาแลว ลูกหลานก็เกดิและโตที่นี่ ไมรูวาจะกลับไปทํามาหากิน

อะไรที่โนน” 
 

สัมภาษณยายดวงใจ อาย ุ65 ป เมื่อวนัที่ 16 เมษายน 2545 
ยายดวงใจอาศยัอยูบานบริเวณทางลงสะพานไม อยูตัวคนเดียว ลูกชายถูกรถชนตาย ยาย

เลาวา “มาจากพมา สมัยวัดเกา จําไมไดวากี่ปแลวตอนนัน้ยังเดก็อยู แตพอมาถึงยายยายไปบานทาทุง
นา พอมีสามีและลูกก็ยายเขากรุงเทพฯ”  

“ตอนนี้ไมมีใคร ก็ไดอาศยัญาติๆ กับคนรูจักแถวบานนี่แหละ รูจกักนัหมด ก็ชวย ๆ กัน
ไป คงไมไปไหน ก็คงตายทีน่ี่แหละ” 

ปจจุบันยายยายกลับมาอาศัยอยูกับญาติในหมูบาน รับจางทํางานทุกอยาง เชน ดูหมอ เย็บ
ผา 

 
สัมภาษณยายถวยติน อายุ 74 ป เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2546  

ยายถวยติน มพีี่นอง 5 คน ยงัอยูที่พมา 1 คน ยายมีทั้งลูกสาวและลูกชาย 11 คน ปจจบุันมี
ชีวิตอยู 7 คน 

“ยายมาจากเมอืงเย หมูบานเดียวกับหลวงพอ ตามหลวงพอมาทีหลัง ประมาณ 50 ปที่แลว 
ตอนนั้นมาพรอมกัน 30 ครัวเรือน มาเกวยีน ยายมาเพราะกินอยูอยางลําบาก ไมมีอะไรทํา ทําไดก็
ตองใหทหาร เมืองไทยนาจะสุขสบายดกีวา ก็เลยตามมา เดินทางมาตามทางที่ญี่ปุนทําไวสมัย
สงคราม ใชเวลาประมาณ 3 เดือน เขามาทางดานเจดียสามองค” 

“เดี๋ยวนี้กย็ังเดนิทางไปมาระหวางไทยพมา คนทางโนนทําเรื่องผานเขามาอยูไดประมาณ 
7 วัน สวนใหญบอกเขาวามาเยี่ยมญาติ เขาก็ไมวาอะไร” 

“สมัยอยูพมามกีารทอผาใชเอง ซ้ือจากเมืองไทยก็ม”ี 
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“เขามาอยูที่บานนิเถะกอน เปนชุดที ่ 2 ชุดแรกมีอยูแลวประมาณ 30 กวาครัวเรือน 3-4 
ป ยายก็ตามมา มาถากไรนาอยูที่ตรงไหนกไ็ด ทําไร ทํานา ทาํสวนผัก มีที่เยอะ ปจจุบันก็ยงัรับจาง
ทั่วไป เชน ปลูกผักอยู” 

“บานเกาม ี 300 กวาครอบครัว อาชพีหลกัไรสวนนา คาขาย ปลูกเงาะ ทุเรียน ขาวปลูก
ไวกิน เปนขาวไร เหลือคาบาง ปหนึ่ง 500-600 ถัง กนิทัง้ป ไมตองซื้อกิน เอาของแลกพวกกะป 
เกลือ น้ํามัน น้ํามนักาด ของแหง ชาวจนีหรือชาวไทยจะลองเรือจากกรุงเทพมาขายปละครั้ง มา
ตามแมน้าํแควนอย ในฤดูน้ํา มารับซ้ือขาวดวย ถงัละ 300 บาท (ตอนนัน้ทองบาทละ 15 บาท) 
ขาวใชวิธีตาํสขีาวเอง” 

“ตอนนัน้มอญก็อยูฝงหนึง่ กะเหรี่ยงฝงหนึ่ง อยูดวยกนัไมมีปญหาอะไร มีงานวัดก็เที่ยว
รวมกัน แตไมคอยมีการแตงงานขามกลุม เพราะถือคนละผี แตก็อยูกนัอยางสงบ”  

“ยายวาสมยัตอนอยูทีพ่มาคนจะไปวัดมากกวานี้ ยายมาอยูที่บานเกาคนก็ยงัไปวัดเยอะ 
แตพอยายมาอยูที่หมูบานใหม คนไปวัดลดลง เปนเพราะเด็กในหมูบานไมคอยไปกนั” 

“ตอนยายหมูบานหลังสรางเขื่อน ไมคอยอยากยาย แตเพราะน้ําทวมหมดก็ตองยาย” 
“ถาหลวงพอไมอยู ก็ไมรูจะเปนยงัไงเหมือนกนั แตคิดวายังไงก็ไมกลับพมาแน จะอยูและ

ตายทีน่ี”่ 
 

สัมภาษณครลูมูล โพธิ์เผือก พื้นเพชาวอําเภอสงัขละบุรี เมื่อวนัที่ 16 เมษายน 2545 
ครูลมูล โพธิ์เผือน เปนคนไทยที่มีพืน้เพเปนชาวสังขละบุรี ที่ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชนมอญพลัดถิ่นที่สังขละบุรีมาโดยตลอด ปจจุบนัครูลมูลยังคงดาํรงตําแหนงกรรมการวัดวงัก
วิเวการาม เปนผูมีสวนรวมในการชวยเหลอืกิจการงานตาง ๆ ของวัดอยางไมเปนทางการอีกดวย 

ครูลมูลเลาวา “ที่ดินที่สรางวดัวังกคร้ังแรก เปนของจาสิบตรี ชิต คําเสาร เปนผูใหที่ แรกๆ 
ยังไมมีคุม แตมีผูหลักผูใหญที่คนนับถือกับหลวงพออุตตมะคอยดแูล จนน้ําทวมก็เกิดมหีัวหนาคุม 
โดยมาจากการเลือกของชาวบาน สวนกรรมการวดั หลวงพอและคณะกรรมการเปนผูเลือก 
กรรมการวัดกเ็ปนพวกเดยีวกับกับกรรมหมูบาน” 

“พวกคนมอญอพยพ สมยัทีเ่ขามาใหม ๆ อาศัยอยูบริเวณประตูเมือง บริเวณตนน้าํบีคลี่ 
จากนั้นก็กระจายตัวไปอยูเวยีคะดี้ บานใหม หวยมาลัย ทําไรขาว เงาะ ขาวโพด แตงโม สม ปลูก
ผัก ถัว่ นอกจากจะมกีะเหรีย่งแลวยงัมีชาวลาวเวียงจนัทนที่มีบัตรไทยแลว” 

“ผมคิดวาความสัมพนัธของหลวงพอกบัทหารมี 2 ระดับนะ คือ ระดับหนึง่เขาก็มีความ
เชื่อความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ กับอีกระดับก็เร่ืองของการสบืขอมูล” 
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เขารวมสังเกตการณงานฉลองวัดเกิดหลวงพออุตตมะ  
วันขึ้น 6 ค่ํา เดือน 4 (16-18 กุมพาพันธ 2545) 

ในชวงวันขึน้ 6 ค่ํา เดือน 4 ของทุกป ถือเปนวนัคลายวันเกิดของหลวงพออุตตมะ 
กรรมการวัด ลูกศิษยหลวงพอ และชาวมอญพลัดถ่ินที่สังขละบุรีจะจดังานเฉลิมฉลองเปนระยะเวลา 
5 วัน 5 คืน 

ทั้งในสวนของสงฆ จะมีการรวมทําบญุของพระที่มาจากหลายวัด ทั้งบริเวณใกลเคียง 
เมืองกาญจนบรีุ จากกรุงเทพฯ รวมไปถึงพระสงฆที่เดินทางมาจากประเทศพมา ประมาณ 200-300 
รูป เพื่อรวมฉลองทําบุญใหกับหลวงพอ สวนของฆราวาส ก็จัดใหมีมหรสพ ในตอนกลางวัน จะมี
การจัดชกมวยคาดเชือก สวนในตอนกลางคืนมีการละเลน การแสดงของเด็กนกัเรียนชาวมอญ หนัง
กลางแปลง เครื่องเลน ออกรานสินคา การแสดงละครมอญที่เดินทางมาจากพมา 

ชาวมอญจากทั่วทุกสารทิศไมวาจะเปนคนมอญในหมูบาน คนมอญจากหมูบานใกลเคียง 
บางก็อาศัยอยูตามปาเขาริมแมน้ําก็นั่งเรือกนัมาทั้งหมูบาน ชาวไทยเชือ้สายมอญ รวมไปถึงคนมอญ
จากฝงพมากจ็ะเดินทางขามแดนเขามารวมเฉลิมฉลอง นอกจากนีช้าวกะเหรีย่ง ชาวไทยจากฝง
อําเภอ คณะศษิยานุศษิยจากทั่วประเทศ ผูที่เคารพศรัทธาในตัวหลวงพออุตตมะ ตางก็หล่ังไหลกนั
เขามาในชวงระยะเวลานี ้

 
ภาพที่ 45 ชาวบาน พอคา ขาราชการ รอเขาถึงหลวงพออุตตมะ  

เพื่อรอรับการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง 
 
จะเห็นภาพฝูงชนที่ใฝศรัทธานั่งเรียงรายอยูในวิหาร ที่มตีั้งแตชาวบาน พอคา ขาราชการ 

ทหาร ตํารวจ เพื่อรอเขาถึงตัวหลวงพออุตตมะ ซ่ึงนั่งเดนอยูบนเกาอ้ีหนาพระประธาน เพื่อใหหลวง
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พอเจิมรถ เคาะหวั ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ประคําเสนแลวเสนเลาที่หลวงพอประจงโยนคลอง
คอใหดวยความเมตตา เร่ืองราวตาง ๆ มากมายถูกบอกเลาออกมาเพื่อขอใหหลวงพอชวยเหลือและ
ปดเปาโดยมไิดสนใจผูที่เรียงรายอยูรอบขางตนเลย 

แมหลวงพอจะดูเหน็ดเหนื่อยและออนลาดวยความเจ็บปวยและวยัที่มากขึ้น แตก็หาไดขัด
ศรัทธาของสานุศิษยไม ไมวาเรื่องราวจะใหญนอยเพียงใดทานก็ยังยิม้อยางเมตตาและรับฟงอยาง
สงบ 

เมื่อถึงเวลาของพิธีการสรงน้ําหลวงพออุตตมะ ภาพคนเฒาคนแกชาวมอญในเครื่องแตง
กายชุดจําศีลที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก และถือวาหลวงพออุตตมะเปนเทพเจาที่ตอง
ใหเคารพไวสูงสุด นั่งลงกราบกับพื้นทั้ง ๆ ที่พื้นเปยกแฉะ และน้าํที่ผานการรดมือของหลวงพอ
อุตตมะ ชาวบานถือเปนน้ําศกัดิ์สิทธิ์นํามาลางหนาลางตาดื่มกินเปนศิริมงคล กระทั่งแมที่อุมลูกมาก็
ตักน้ํามาปอนใหลูกกนิ และเมื่อถึงกําหนดการณขั้นตอไป คณะกรรมการตองประกาศยุติการรดน้ํา 
แตภาพของผูคนที่เขาแถวอยางไมขาดสาย หลวงพออุตตมะจึงกลาววา “ไมเปนไร ใหชาวบานเขา
รดตอเถิด เขาอุตสาหเดินทางมากันไกล” อีกภาพที่ตรอกย้ําอยางชดัเจนถึงเมตตาบารมีของหลวงพอ
อุตตมะ 

 
เขารวมสังเกตการณในวนัอาสาฬหบชูา (24 กรกฎาคม 2545) 

นอกเหนือจากการเขารวมทําบุญในชวงเชา และตักบาตรดอกไมในชวงบาย หลวงพอ
อุตตมะและบรรดาพระภกิษสุงฆเขาสวดปาฏิโมกขตลอดชวงบาย  พบวามีเหตกุารณที่ตางไปจากป
อ่ืน ๆ กลาวคือ หลวงพออุตตมะประกาศผานผูชวยผูใหญบานเรียกประชุมเด็กนักเรียนตั้งแตช้ัน
ประถม 4 ถึงชั้นมัธยม 3 ในชวงหวัค่ํา 

หัวขอที่หลวงพอเทศนเดก็นกัเรียนเหลานี้ เปนปญหาเรื่องความเกเร ทําลายขาวของ ซ่ิงรถ 
กินเหลาเมายา ไมเชื่อฟงครู(คนไทย)ในโรงเรียน หลวงพอคาดโทษเอาไววาถายังปฏิบัติตนเชนนี้อยู 
จะสงเรื่องถึงพอแม ใหตํารวจตะเวนชายแดนจับตัวออกไป หรือใหขบัไลออกไปจากหมูบาน จนถึง
ขั้นไมดําเนนิการทําบัตรประชาชนสัญชาติไทยให เนื่องจากครูในโรงเรียนรับมือไมอยูแลว 

เปนภาพของหลวงพออุตตมะกับบทบาทนกัปกครอง ผูควบคุมกฎเกณฑความเปนไปใน
หมูบานชาวมอญพลัดถ่ินสังขละบุรี 
 
เขารวมสังเกตการณในวนัสงกรานต (13-18 เมษายน 2545) 

หลวงพออุตตมะไดเทศนาในวนัสงกรานต ในเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณที่มีคนแฝงตัว
มาเปนคนงานที่วัด แตมีเบื้องหลงัลอบเอาคนเขาเมือง หลวงพอวากลาวขับไลใหออกไป อยาใชวัด
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เปนสถานที่แอบแฝง เชนเดียวกับเวลามผูีปฏิบัติมิชอบ จะมีคนไปบอกหลวงพอ หลวงพอกจ็ะ
เทศนดาแบบออม ๆ อยูเสมอ ๆ 

ชวงเย็นของวนัสรงน้าํพระ หลวงพออุตตมะนัง่รถกระบะออกพรมน้ํามนตใหศีลใหพรชาว
มอญทั่วทั้งหมูบาน เปนการเพิ่มความศรัทธาของชาวบานที่มีตอหลวงพอ ทัง้เคารพรักบูชา และ
กลัวบารมีไปพรอม ๆ กัน 
 
เขารวมสังเกตการณในวนัสงกรานต (12-18 เมษายน 2546) 

เนื่องจากสงกรานตในปนี ้ หลวงพออุตตมะอาพาตหนกัไมสามารถเดินทางมารวมงาน
บุญสงกรานตกับชาวมอญทีสั่งขละบุรีได ทําใหชาวบานรูสึกใจหาย เกิดเหตุการณผีมาเขานาไร 
(คนทรง) ผีในรางนาไรกลาววา “ชาวบานรูสึกเหงา ใจไมดี ไมอบอุน เพราะหลวงพอไปอยูที่วัดทา
ทุงนา (อําเภอทองผาภูม)ิ” แตหลวงพอกม็อบหนาที่ใหหลวงพอหอม สํานกัสงฆทีพุ่ทธมณฑลของ
หลวงพออุตตมะมาอยูกับชาวบานแทนหลวงพอ หลวงพอหอมก็เปนลูกศิษยของหลวงพอ ซึง่แต
เดิมเคยเปนพระสงฆอยูที่วดัวังกวิเวการาม 

 
บทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะกับหมูบานมอญ สังขละบุรี 

 
จากประวัติชีวิตและผลงานของหลวงพออุตตมะดังที่กลาวมาขางตน ทั้งในรูปของตํานาน

เรื่องเลาที่มีผูคนมักกลาวถึง หรือแมแตการเขาไปสังเกตการณและสัมภาษณชาวมอญพลัดถ่ิน
โดยตรงของผูศึกษา พบวาตั้งแตในอดีตที่มีการรวบรวมชาวมอญพลัดถ่ินใหมาอยูรวมกันจนกระทั่ง
กําเนิดเปนหมูบานมอญ สังขละบุรี ความเปนปกแผนและความเปนหนึ่งเดียวนี้ลวนสะทอนใหเห็น
ภาพของหลวงพออุตตมะในฐานะผูนําคนสําคัญ  

ขณะเดียวกันหลวงพออุตตมะเปนผูสลายอคติทางชาติพันธุของคนเผาพันธุตาง ๆ ที่อาศัย
อยูในเขตอําเภอสังขละบุรี ไมวาจะเปนชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และชาวมอญ โดยใชพุทธศาสนาเปน
เครื่องมือในการผสมกลมกลืนชาติพันธุใหเปนหนึ่งเดียว 

แมวาในระยะแรก ๆ การกระทําของหลวงพออุตตมะอาจมีผูคนตอตาน คัดคาน หรือไม
เห็นดวยโดยเฉพาะจากชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิม หรือกลุมผูมีอิทธิพลภายในอําเภอสังขละบุรีที่ตาง
สูญเสียผลประโยชนของตน หรือจากผูที่อิจฉาริษยาในตัวหลวงพอจนถึงขั้นใสรายปายสีวาหลวง
พอเปนพวกเดียวกับโจรและพวกมอญกูชาติ แตในระยะตอมาหลวงพออุตตมะก็สามารถพิสูจน
ตนเองดวยการประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดีงาม ผลงานการพัฒนาชุมชน ความสามารถ
สวนตัว ทั้งในความรอบรู การเจรจาอยางมีวาทะศิลปโนมนาวใหผูคนคลอยตาม รวมไปถึง
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ความสัมพันธสวนตัวอยางใกลชิดกับบุคคลที่มีอิทธิพลทั่วทุกวงการทั้งในประเทศไทย และประเทศ
พมา 

การทีห่ลวงพออุตตมะซึ่งเปนพระสงฆชาวมอญ แตกลับไดรับการยอมรับและมีชื่อเสียง
คอนขางมากไมเฉพาะในหมูชาวมอญ หรือชาวสงัขละบรีุเทานั้น รวมถึงประชาชนทัว่ทัง้สังคมไทย 
ทั้งนี้เหตุผลหนึ่งเนื่องมาจากบทบาทของพระสงฆในวฒันธรรมและประวัติศาสตรของไทย พบวา มี
ธรรมเนียมโบราณที่ยงัปฏิบัติกันอยู คือจะมีพระครูปริตรมอญวัดชนะสงคราม (ตองปุ) สองรูป เขา
ไปสวดพระปริตรทําน้าํมนตที่หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวงัทกุวัน ม.ร.ว.เทวาธิราช ป. 
มาลากุล สันนิษฐานวาเมื่อครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนัน้ ทรงนับถือพระมหาเถรคัน
ฉองวาเปนครอูาจารยมาแตเมืองหงสาวด ีและไดมีความชอบมาก โปรดใหเปนสมเด็จพระสังฆราช 
แลวทรงนับถอืพระสงฆรามญันิกายมาก แตนั้นมาจงึไดโปรดใหอาราธนาเฉพาะพระมอญเขามา
สวดพระปริตรในพระราชวัง และถือเปนประเพณีสืบมาจนสมัยรัตนโกสินทร 

ความสัมพันธระหวางพระมอญกับพระมหากษัตริยไทยนั้นมเีร่ืองเลาสืบตอกันมาอีกเรื่อง
หนึง่ คือ เลากันวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลก ทรงนบัถือหลวงพอฟาผามาก หลวง
พอเปนชาวมอญ นัยวาเชื้อเจาดวย มีความรูในดานวิปสสนากรรมฐานและพระไตรปฎก เดิมอยูวัด
ลิงขบ (บวรมงคล) แลวภายหลังไปอยูวัดชมภูเวก อําเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี รัชกาลที่ 1 โปรดให
นิมนตมาประกอบพระราชพิธีที่สําคัญอยูเสมอ (ส.พรายนอย 2544 : 227-228) เชนเดียวกับหลวง
พออุตตมะ พระสงฆรามญันิกาย ผูซึง่ไดรับการยอมรับจากราชวงศในรัชกาลปจจุบันใหเขารวม
ประกอบพระราชพิธทีี่สําคัญอยูเนือง ๆ เชนกนั 

ประกอบกับช่ือเสียงหลวงพออุตตมะยังเปนที่รูจักของกลุมคนกลุมอยางกวางขวาง ใน
เร่ืองเลาเกีย่วกับอิทธฤิทธิป์าฏิหาริย และเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสยีงมากในทางแคลวคลาดและ
เมตตามหานยิม โดยเฉพาะลูกประคํา วตัถุมงคลของหลวงพออุตตมะที่เปนที่รูจักกันทั่วไป 

บทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะนี้ เปนลักษณะของผูนําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
มิใชผูนําจากการแตงตั้งจากทางราชการ โดยเปนผูนําที่เกิดมาจากความศรัทธา ความเชื่อมั่น และ
ความไวใจจากชาวมอญพลัดถ่ินผูซ่ึงมีสภาพขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพราะตองอพยพละถิ่นฐาน
บานเกิดและพลัดพรากจากญาติพี่นอง เขามาอาศัยในสังคมใหมที่ยังไมไดใหการยอมรับ หลวงพอ
อุตตมะรับรูถึงปญหาตาง ๆ ที่ขึ้นกับชาวมอญมาโดยตลอด ดังนั้นจึงสามารถใชบทบาทความเปน
ผูนําตอบสนองความตองการทางจิตใจใหกับชาวมอญไดตรงตามความตองการ รวมไปถึงการสราง
ผลประโยชนอันจะเกิดขึ้นกับชุมชม โดยไมตองรอคําสั่งใหปฏิบัติการใด ๆ จากอํานาจทางการ (ซ่ึง
ก็ไมแนใจวาจะไดรับหรือไม เพราะชาวมอญทั้งหมดมีสถานะภาพเปนผูพลัดถ่ิน ที่ไมมีสิทธิและ
อํานาจใด ๆ ทางกฎหมายในฐานะพลเมืองไทย) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

153

 

กลาวโดยสรุปแลว คุณลักษณะและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเปนผูนําของหลวงพอ
อุตตมะ นาจะมีพื้นฐานจากปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

ประการแรก ลักษณะเฉพาะตัวของหลวงพออุตตมะ เปนผูมีความเพียรตั้งแตคร้ังยังเปน
เด็กในการแสวงหาความรูและการศึกษาเลาเรียน เปนผูใฝรู เปนผูคิดดีและปฏิบัติจริง และเมื่อบวช
เปนพระภิกษุสงฆก็มีวัตรปฏิบัติอยางเครงครัด หลวงพออุตตมะยังเปนพระธุดงคที่แสวงบุญไปทั่ว
บริเวณระหวางประเทศไทยกับประเทศพมา ทําใหหลวงพออุตตมะมีประสบการณตาง ๆ ในชีวิต 
เปนผลใหหลวงพออุตตมะมีความสามารถในดานตาง ๆ มากมาย อาทิ  ดานภาษา หลวงพอ
สามารถพูดไดทั้งภาษามอญ ภาษาพมา  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย ดานการเจรจาที่มี
วาทะศิลปในการโนมนาว ดานการกอสราง ดานการรักษาโรค โดยศึกษาจากตํารายาของบิดาซึ่ง
เปนแพทยแผนโบราณและไดรับถายทอดตํารับตําราตาง ๆ เชน ตํารายาสมุนไพร ไสยศาสตร 
คาถาไลผี และคาถารักษาสารพัดโรคจากพระเกตุมาลา ผูเปนพระอุปชฌาย 

ประการที่ 2 การที่หลวงพออุตตมะอยูในสถานภาพของพระภกิษุสงฆ ทาํใหเปนที่เคารพ
และศรัทธาอยางสูงของบรรดาชาวมอญ ดวยชาวมอญเปนชนชาติที่มีศรัทธาตอพระพุทธศาสนา
อยางแรงกลา โดยเฉพาะหลวงพออุตตมะซึ่งทุกคนนับถือวาเปนพระภกิษุสงฆผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 
ทํานุบํารุงเผยแพรพุทธศาสนาแกชาวบานทุกหมูเหลา 

ประการที่ 3 ความเปนเครือญาติของชาวมอญ สังขละบุรี ซ่ึงชาวมอญสวนใหญใน
หมูบานมีถ่ินกําเนิดมาจากบานโมกกะเนียง และหมูบานใกลเคียงในตําบลมะละแหมง เมืองเย 
ประเทศพมา อันเปนบานเกิดที่หลวงพออุตตมะจากมา ดังนั้นชาวมอญในหมูบานสวนใหญจะมี
ความสัมพันธเปนเครือญาติกัน และเปนเครือญาติตระกูลเดียวกันกับหลวงพออุตตมะดวย 

ประการที่ 4 หลวงพอเปนผูมีเมตตาบารมีสูง มีความเปนกันเอง และปฏิบัติกับคนทั่วไป
อยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกชั้นวรรณะและเชื้อชาติ  

ประการที่ 5 จากการที่หลวงพออุตตมะมลูีกศิษยอยูทุกชั้นวรรณะและเชื้อชาติ ไมเฉพาะ
แตในทองถ่ินสังขละบุรีเทานั้น แตหลวงพออุตตมะยังมีลูกศิษยที่นับถือในตัวทานอยูมากมายทัว่ท้ัง
ประเทศ รวมไปถึงในประเทศพมา ดังนัน้หลวงพอจึงมีเครือขายความสัมพันธของคนทุกระดับชัน้
และในทกุวงการ ตั้งแต ชาวบาน พอคา ทหาร ตํารวจ จนไปถึงขาราชการจากทุกหนวยงาน  

ผลพลอยไดที่ตามมา คือ หลวงพอจะไดรับเงินทําบุญบริจาคเปนจํานวนคอนขางมากจาก
ผูที่ศรัทธา ไวสําหรับเพื่อนํามาใชในการพฒันาชุมชนดานตาง ๆ ไดเปนอยางด ี

ประการที่ 6 เนื่องจากดนิแดนสังขละบุรีเปนพื้นที่รอยตอระหวางประเทศไทยกบัพมา 
เปนพื้นที่ชายแดนที่ทรุกนัดาร หางไกลจากการปกครองจากสวนกลาง ในทางตรงกนัขาม ทางการก็
ตองอาศัยพึ่งพาหลวงพออุตตมะ ทั้งในเรือ่งการปกครองดูแลชาวมอญพลัดถ่ิน ชาวกะเหรีย่ง และ
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ชาวไทยใหอยูรวมกันอยางสันติสุข รวมไปถึงการเจรจาตอรองกับกลุมกองโจรที่มีอยูมากมายตาม
ตะเข็บชายแดน 

ประการตอมา การที่เร่ืองเลาและตํานานเกีย่วกับตัวหลวงพออุตตมะไดรับการยอมรับและ
ถูกกลาวขานถงึความศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ มากมาย แมวาเรื่องเลาถึงความศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเปนจริงหรือไม
ก็ตาม แตผูคนเชื่อกันวาเปนเรื่องจริง นั่นเปนเพราะวาเหตกุารณในชวงที่ตํานานถูกเลากลาวขาน
ข้ึนมา อยูภายใตบริบทที่ดินแดนสังขละบรีุอยูในยุคบานปาเมืองเถื่อน ความเปนอยูทั่วไปคอนขาง
ลําบาก ทั้งการคมนาคมและเครื่องไมเครือ่งมือในการจะทํากิจใด ๆ ที่ลาสมัย แตหลวงพออุตตมะก็
สามารถกระทําการทุกอยางใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและดวยระยะเวลาอันรวดเรว็ หรือแมแต
ความยากลําบากตาง ๆ หลวงพออุตตมะก็สามารถฝาฟนมาได เชน กรณีเดนิทางธุดงคเขาปาเขามา
อยางปลอดภยัทั้งจากสัตวรายและโจรปา ความสําเร็จในการเจรจากับกลุมโจร ฯลฯ 

และประการสดุทาย บริบททางการเมืองและสังคมที่กระตุนใหเกดิผูนํา เนื่องจากทั้ง
นโยบายของรฐับาลพมา (เนนการปราบปรามชาวมอญชนกลุมนอย) และนโยบายของรัฐบาลไทย 
(ที่พยายามผลกัดันชาวมอญพลัดถ่ินใหออกไป โดยการไมใหสัญชาตไิทย) ลวนแตบีบคั้นทําใหชาว
มอญพลัดถ่ินเกิดความรูสึกไมมั่นคงในสถานภาพของตนเอง  

การอพยพของชาวมอญพลัดถ่ินแตละครั้ง หมายถึง ความปนปวนระส่ําระสาย ขาดหลัก
ยึดเหนี่ยวและที่พึ่งทางใจ เมื่อไดเขามาอาศัยอยูในแผนดินอื่น ความรูสึกหนึ่งที่ไมอาจปฏิเสธไดก็
คือ ความรูสึกของการเปนชนพลัดถ่ินที่จําเปนจะตองสรางการยอมรับในสังคมใหมที่ตองเขาไป
อาศัยอยู และมีสวนรวมในระบบของสังคมใหมที่รองรับการเขามาของชนชาติตน แตสังคมใหมที่
พวกเขาไดเขาไปอาศัยอยูก็ยงัปฏิเสธที่จะใหสิทธิ อํานาจ และสัญชาติ ทําใหพวกเขารูสึกถึงความไม
มั่นคงในชวีิต ดังนั้นหลวงพอจึงเสมือนเปนที่ยึดเหนีย่วและความมั่นใจเพยีงหนึ่งเดยีวใหกับมอญ
พลัดถ่ินเหลานี้ ในฐานะตวักันชนระหวางพวกเขา (ชาวมอญพลัดถ่ิน) กับรัฐบาลไทย รวมถึงคํามั่น
สัญญาจากหลวงพออุตตมะวาจะดําเนนิเรือ่งสัญชาติไทยใหกับลูกหลานของพวกเขา 

จากปจจัยทัง้หมดที่ไดกลาวมาขางตน สงผลสนับสนุนใหหลวงพออุตตมะ มีบทบาทของ
ความเปนผูนาํที่มีอิทธพิลสงูและเต็มไปดวยบารมทีั้งในทางธรรมและทางโลก เพราะบทบาทผูนํา
ของหลวงพออุตตมะนั้น ไมจํากัดอยูเฉพาะทางศาสนาเพียงอยางเดียว แตยังพบวาหลวงพอ
อุตตมะมีบทบาทและอทิธิพลตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมอญพลัดถิ่นแทบจะทุก ๆ ดาน ไม
วาจะเปนดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการปกครอง ดานการพัฒนา และดานจติวิญญาณ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

 

หลวงพออุตตมะกับบทบาทผูนําทางธรรม 
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พระสงฆ วัด และศาสนา เปนองคกรทางสังคมอยางหนึ่งในชุมชน เปนกลไกสราง
ระเบียบแบบแผนใหเกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะพระสงฆ ยิง่ถาเปนผูที่ไดบวชอยูในบวร
พระพทุธศาสนามาเปนเวลานาน และเปนผูมีจริยวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จะไดรับความเคารพนับ
ถือจากประชาชนในชมุชนและมีอิทธพิลเหนือชาวบานอยูมาก และยังมีสวนทําใหชาวบานเขารวม
กิจกรรมและประเพณีตาง ๆ ทางศาสนาอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการทําบุญทีถ่ือเปนแกนกลางที่
ปฏิบัติกันในหมูพุทธศาสนิกชน พระภิกษสุงฆยงัอยูในฐานะเปนผูที่จะชวยใหพทุธศาสนิกชนไดรับ
สวนบุญทางศาสนา จงึอยูในฐานะสงูและตองเคารพกราบไหว นอกจากนี้ ยงัมีบทบาทในการให
คําปรึกษาแกชาวบานทั้งทางโลกและทางธรรม ทัง้นีถ้อืกันวา ศาสนาพุทธเปนรากฐานสําคัญที่
ชาวบานยึดถอืเปนหลกัปฏิบัติมาเปนเวลาชานาน เปนลกัษณะรวมอยางเดนชัดของผูคนใน
ดินแดนอุษาคเนย ชาวมอญก็เปนหนึง่ในชนชาติทีม่ีศรัทธาอยางแรงกลาในพทุธศาสนา ชาวมอญ
จึงวางสถานภาพของพระสงฆไวสูงมาก บางครั้งชาวมอญก็ยกใหพระสงฆเปนผูนาํชุมชนอีกดวย 

โดยเฉพาะหลวงพออุตตมะซึ่งเปนพระสงฆที่ชาวมอญใหความศรัทธาตั้งแตคร้ังยังอยูใน
ประเทศพมา เนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวของหลวงพออุตตมะดังที่ไดกลาวไปแลว รวมไปถึง     
จริยวัตรและคุณงามความดทีี่หลวงพออุตตมะไดกระทําไวตลอดชีวิตของทาน โดยเฉพาะในเรื่อง
ทางธรรม ทาํใหหลวงพออุตตมะมีบทบาทเปนแกนนําใหชาวมอญในหมูบานประพฤติปฏิบัติอยูใน
ศีลธรรม เขารวมกิจกรรมและประเพณทีางศาสนาอยางเครงครัด  

วิธีการหนึ่งที่หลวงพออุตตมะใชในการควบคุมโครงสรางทางสังคม คือ ใชวิธีการเทศนา
ในวันสําคัญทางศาสนา เมื่อชาวบานไปทําบุญตักบาตรที่วัด หลวงพอก็จะเทศนาเรื่องราวในหัวขอ
เกี่ยวกับปญหาที่กําลังประสบในหมูบานขณะนั้น หรือในชวงเวลาพลบค่ําจะเรียกชาวมอญขึ้นวัดไป
พูดคุยเทศนาสั่งสอนอบรม เชน ในเรื่องเกี่ยวกับการอยูรวมกันในหมูบาน เร่ืองการประพฤติตนให
ถูกตอง  เปนตน 
 

หลวงพออุตตมะกับบทบาทผูนําทางโลก 
บทบาททางการพัฒนา 
ดานพฒันา หลวงพออุตตมะใชพลังความศรัทธาของชาวบานเปนเครื่องมือนําไปสูการ

พัฒนาหมูบาน รวมไปถึงทองถิ่นสงัขละบุรีและบริเวณใกลเคียง ใหเกิดความเจรญิขึ้นมา 
กิจกรรมการพฒันาชมุชนเกอืบจะทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหมูบาน ไมวาจะเปนการ

สรางและบูรณะ ทัง้วัด โรงเรียน และถนน เปนตน  (ดงัรายละเอียดในหวัขอที่แลว) สวนหนึ่งเปนผล
มาจากหลวงพอเจรจากระตุนใหทางการเห็นดวย จากนัน้หลวงพออุตตมะจะเปนผูสนับสนนุ
คาใชจาย พรอมทั้งสัง่การใหชาวมอญ รวมถงึชาวกะเหรี่ยงและชาวไทย ชาวบานและขาราชการที่
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อยูรวมกนัในดนิแดนสังขละบุรีเกิดความรวมมือรวมใจกนัทาํกิจกรรมนั้น ภายใตความรูสึกซึง่ตาง
คนก็ลวนเปนลูกศิษยของหลวงพอคนเดียวกัน นอกจากนี้ตวัหลวงพออุตตมะยังลงไปรวมแรงกับ
ชาวบานดวยตัวเอง โดยใชวิชาความรอบรูของทานในเรือ่งการกอสรางมาใชประโยชนอีกดวย  

บทบาททางสงัคม 
บทบาทดานนีเ้ปนผลทีเ่ชื่อมโยงมาจากบทบาทดานการพัฒนาทองถิน่ตาง ๆ ในดินแดน

สังขละบุรี ทําใหภาพของหลวงพออุตตมะกลายเปนศูนยรวมของความเปนมอญพลัดถิ่น และ
รวบรวมความแตกตางทางชาติพันธุในทองถิ่นสงัขละบุรี (ทั้งชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง และชาวไทย) 
เขาไวดวยกนั โดยเปนผูสลายความเปนชาตพิันธุใหเกิดความเปนหนึง่เดียว ในขณะเดียวกนัก็
สามารถทําใหคนตางชาติพนัธุรวมมือรวมใจ เสียสละสรางวัด หมูบาน และชุมชนข้ึนมาได 

นอกจากนี ้ หลวงพอยงัเปนศูนยกลางเชือ่มโยงประสานความสัมพนัธระหวางชาวบาน
กับรัฐ องคกร และสถาบนัตาง ๆ โดยอาศัยเครือขายความสัมพันธสวนตัว ทัง้ทางสงฆ และทาง
การเมืองทีห่ลวงพออุตตมะสั่งสมมาตลอดระยะเวลา ทั้งสมยัที่อยูประเทศพมาจนกระทั่งเขามาอยู
ในเมืองไทย 

และความสัมพันธนัน้เปนแบบสองทาง กลาวคือ เมื่อชาวบานไดรับความเดือดรอน 
หลวงพออุตตมะจะเปนตัวแทนผูไปเจรจากับทางราชการ เหน็ตัวอยางชัดเจนในกรณีที่ชาวบาน
ไดรับความเดือดรอนในเรื่องที่อยูอาศัยภายหลงัน้ําทวม หลวงพอจะเปนผูไปเจรจากับทางการ เพื่อ
ขอความชวยเหลือแทนชาวมอญทั้งหมด  

ในขณะเดียวกัน ถาทางการมีความตองการสิ่งใดจากชุมชนหรือชาวมอญทั้งหมูบาน ก็
จะบอกผานมาทางหลวงพออุตตมะ แลวหลวงพออุตตมะจะนําปญหาหรือขอเรียกรองนั้นมาหารือ
และกระจายขาวสารกับชาวบานอีกที ยกตัวอยางเชน ทางอําเภอตองการสรางถนน แลวอยากจะ
อาศัยแรงงานจากชาวมอญ ก็อาศัยบอกผานมาทางหลวงพออุตตมะ ซึ่งชาวมอญจะเต็มใจให
ความชวยเหลือเปนอยางดี เปนตน 

หรือตัวอยางเชน ชวงงานเฉลิมฉลองวันเกิดของหลวงพออุตตมะ ซ่ึงถือเปนงานใหญ 
ประจําป จะมีบุคคลสําคัญจากทางราชการมาเปนประธานในพิธี และมีทหารหรือตํารวจเขามาชวย
ดูแลความสงบเรียบรอย นอกจากนี้ยังมีพระสงฆที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศเดินทางมารวมนมัสการ
หลวงพอ หรือกรณีงานพิธีรวมพระเกจิอาจารยทั่วประเทศ ก็มีช่ือหลวงพออุตตมะอยูในรายการดวย 
เปนตน 

บทบาทดานการใหคําปรึกษา พบวา หลวงพอจะเปนผูใหคําปรึกษา คําแนะนาํ ตลอดจน
ความชวยเหลอืตาง ๆ แกชาวบาน ภาพทีเ่ห็นกันเจนตา เวลาที่หลวงพออุตตมะอยูทีว่ัด คือ ภาพฝูง
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ชนที่ใฝศรัทธานั่งเรียงรายอยูในวหิาร ตัง้แตชาวบาน พอคา ขาราชการ ทหาร ตํารวจ เพื่อรอเขาถึง
ตัวหลวงพออุตตมะ ซึง่นัง่เดนอยูบนเกาอี้หนาพระประธาน เพื่อใหหลวงพออุตตมะเคาะศีรษะ เปา
มนต ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ที่โดงดงัคือ เสนลูกประคํา ทีห่ลวงพออุตตมะโยนคลองคอใหดวย
ความเมตตา พรอมทัง้เรื่องราวตาง ๆ ถูกบอกเลาออกมา เพื่อขอใหหลวงพอชวยเหลือ  

 

 
ภาพที่ 46 ชาวบานรอรับการเคาะศีรษะ เปามนต และเครื่องรางของขลังจากหลวงพออุตตมะ 

 
บทบาททางการปกครอง 
ทั้งในสวนของการปกครองหมูบานและปกครองพระลูกวดั หลวงพออุตตมะจะรักษา

ความสงบเรียบรอยของหมูบาน จากเหตุการณใด ๆ ที่เกิดขึน้ภายในหมูบาน เชน การทะเลาะ
วิวาท การตีกนั การแยงชิงทรัพยากร (อาท ิที่คาขาย หรือที่อยูอาศัย) เหลานี้เปนตน ดวยระบบการ
ควบคุมผานหวัหนาคุม กรรมการหมูบาน และกรรมการวัด (ซึง่เกือบจะทัง้หมดเปนคณะบุคคล
กลุมเดียวกัน)  

กลาวคือ หมูบานมอญ สังขละบุรี มีระบบการปกครองตัวเองดวยระบบคุม โดยแตละคุม
บาน จะมีหัวหนาคุมเปนผูดูแลลูกบานในแตละคุมของตน หัวหนาคุมเหลานี้จะถูกเลือกขึ้นมาจาก
ชาวบานและคณะกรรมการหมูบาน กรรมการหมูบานก็ถูกเลือกมาจากชาวบานอีกที โดยทั้งหมดนี้
ตองผานความเห็นชอบจากหลวงพออุตตมะซึ่งถือเปนผูช้ีขาด  
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โดยมากจะประสบผลสําเร็จเพราะวาคูกรณีใหการเคารพตามศรัทธาและความเกรงใจตอ
หลวงพออุตตมะและเหนือไปกวานั้น จะมีกลไกควบคุมทางสังคมดวย ระบบจารีตประเพณี ระบบ
เครือญาติ และระบบผูอาวุโส เชน ถาเกิดกรณีพิพาทระหวางชาวบาน ถาชาวบานตกลงกันไมไดก็
ใหหัวคุมตัดสิน แตถาหัวหนาคุมยังไมสามารถตัดสินไดเร่ืองก็จะขึ้นไปถึงหลวงพอ 

ชวงที่ลงไปเก็บขอมูลในชวงป พ.ศ. 2545-2546 ผูศึกษาพบกรณีหลวงพออุตตมะเขาไกล
เกลี่ยระงับเหตุขอพิพาทเรื่องที่ขายของสินคาที่ระลึกบริเวณหัวสะพานทางขึ้นหมูบาน ระหวางคน
มอญกับคนไทยที่เขาไปอยูในหมูบาน หลวงพอตัดสินโดยไมใหฝายใดฝายหนึ่งหรือใครก็ตามได
สิทธิครอบครองขายของบริเวณหัวสะพาน ถาจะทําการคาขายก็ใหคาขายบริเวณหนาบานของ
ตนเองเทานั้น 

บทบาททางเศรษฐกิจ 
บทบาทในขอนี้เหน็ชัดเจนจากภายหลังการสรางเขื่อนเขาแหลม ผลกระทบที่ตามมาก็คือ

ชาวบานไมมทีี่ดินที่ทาํกนิ หลวงพอเห็นความทุกขยากของชาวมอญจึงใหความชวยเหลือในดาน
เศรษฐกิจดวยการสรางอาชพีใหมใหกับชาวบาน ดวยการสรางตลาดภายในชุมชน ทั้งตลาดวัดวงัก 
และศาลาตรงบริเวณเจดียพทุธคยาที่แตเดมิมีวัตถุประสงคในการสรางเพื่อใหคนตางถิ่นมาพัก แต
เมื่อการทองเที่ยวเขามาหลวงพอก็ยกศาลานัน้ใหชาวมอญเขาไปจับจองทาํอาชพีคาขายของที่
ระลึก  

นอกจากนีย้ังมีเร่ืองของแหลงเงนิทนุ เมือ่ชาวมอญผูใดเดือดรอนหรือมีความตองการจะ
ลงทนุ ก็จะมาขอความชวยเหลือจากหลวงพอ ซึง่รายไดรายรับของวดัและหลวงพอสวนใหญมา
จากเงินกองกฐินผาปา และเงินทําบุญบริจาคของคณะศิษยานุศิษยผูซึ่งศรัทธาในตัวหลวงพอ 
หลวงพออุตตมะมักจะใหความชวยเหลือแกชาวมอญ โดยมีขอแมวาเงนิทนุทีห่ลวงพออุตตมะให
ไปนั้น ตองไมนําไปใชในเรื่องที่ผิดจารีต และผิดกฎหมาย 

บทบาททางจติวิญญาณหรอืบทบาทความเปนศนูยรวมทางจิตใจ 
ชาวมอญพลัดถิ่น ซึ่งถือวาเปนผูพลัดถิน่ละจากถิ่นฐานบานเกิด หนจีากการกดดันและ

ถูกบีบค้ันทางการเมือง ตองอพยพเขามาหาพื้นที่ที่สงบรมและอุดมสมบูรณมากกวา และเมื่อมาถึง
ประเทศไทยชาวมอญพลัดถิน่ก็ตองตกอยูในสถานะผูพลัดถิ่น ที่ไมไดรับการยอมรับและสิทธิใดใน
ฐานะพลเมืองไทย ไมมทีางแนใจเลยวาทางรัฐบาลจะสงตัวกลับไปวนัใด เปนชวีติตางบานตาง
เมืองขาดที่พึง่พิงและดําเนนิอยูบนความไมมั่นคง  

ส่ิงที่จะยึดเหนีย่วจิตใจพวกชาวมอญพลัดถิน่ไวได เหน็จะมีแตหลวงพออุตตมะ ผูซึง่มี
สถานภาพของพระสงฆชาวมอญที่พวกเขาศรัทธาอยูแลวเปนทนุเดิม และยังเปนชาวโมกกะเนยีง
บานเกิดเดียวกันกับพวกเขาเทานั้นที่จะเปนทีย่ึดเหนี่ยวจิตใจใหกับพวกเขาได ทัง้เปนผูจัดหาที่อยู
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อาศัยและเปนผูกันชนระหวางชาวมอญกับทางรัฐบาลไทย และเปนศูนยรวมของจติสํานึกรวมใน
ความเปนชาตพิันธุมอญ  

เหนือไปกวานัน้ หลวงพออุตตมะยังใหคํามั่นสัญญากับพวกชาวมอญวาจะชวยเจรจา
ดําเนนิเรื่องขอสัญชาติไทยใหกับชาวมอญทุกคน ยิ่งเพิม่ความอุนใจใหกับชาวมอญพลัดถิ่นไดอีก
ระดับหนึง่ 
 
หลวงพออุตตมะกับบทบาทในการธํารงชาติพันธุชาวมอญ สังขละบุรี 

กฎการอยูรวมกันและวิถีพุทธ 
เมื่อจะเริ่มการกอสรางบานเรือน หลวงพอไดเรียกประชุมชาวมอญอพยพทั้งหลาย ส่ิงที่

หลวงพอตองการคือคํารับรองจากชาวมอญตอหนาเจาหนาที่อําเภอ ก็คือการที่ชาวมอญไดมาอาศัย
ภายในดินแดนประเทศไทยนั้น เปนเพราะหลวงพอเปนคนเจรจาขอรองตอทางอําเภอ      สังขละบุรี 
ดังนั้น ใครจะมาอยูในหมูบานนั้นจะตองปฏิบัติตามกฎ 3 ขอ คือ กฎขอท่ี หนึ่ง หามดื่มสุรา กฎขอที่ 
สอง หามเลนการพนัน กฎขอที่ สาม หามลักทรัพยและหามผิดลูกเมียใคร  หากผูใดทําผิดกฎจะถูก
ไลออกจากหมูบานทันที ชาวมอญลวนรับคําทั้งส้ิน 

กฎทั้งสามขอนี้คือสัญญาประชาคมของการอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอย โดยมีพื้นฐาน
แหงความคิดจิตใจของความเปนพุทธศาสนิกชนนั่นเอง 

วิถีพุทธ ก็คือ แนวทางประพฤติปฏิบัติที่อยูในกรอบของพุทธศาสนา ทั้งการปฏิบัติตาม
คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาในชีวิตประจําวัน การไปทําบุญตักบาตรที่วัดทุกวันพระ เขา
รวมทุกวันงานประเพณีทางศาสนา และการชวยเหลือในกิจการงานของวัด รวมไปถึงการใหความ
เคารพและศรัทธาในพระสงฆ (ผูซึ่งทําหนาที่ถายทอดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา) อยาง
สูงสุด ซึ่งชาวมอญก็นับถือในพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคัญที่ยึดถือเปนหลักปฏิบตัมิาเปนเวลาชา
นาน 

สาเหตุที่ชาวมอญทั้งหลายยอมรับ เคารพ และปฏิบัติตามกฎทั้ง 3 ขออยางเครงครัดนั้น 
กลาวไดวา เปนเหตุผลดวยความเคารพ ศรัทธาหลวงพออุตตมะ ทั้งในฐานะผูเปนพระสงฆ ซ่ึงชาว
มอญเปนชนชาติที่มีศรัทธาตอพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา และในฐานะผูมีพระคุณ เพราะหลวง
พออุตตมะเปนผูรวบรวมชาวมอญอพยพและเปนผูเจรจากับทางราชการไทยใหพวกเขาไดมีที่อยูที่
อาศัย ไมตองถูกผลักดันกลับประเทศพมา อีกทั้งชาวมอญเหลานี้อาศัยอยูในดินแดนไทยในสถานะ
ผูพลัดถ่ินที่ไมมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  
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นอกจากนี้ยังเปนการควบคุมดวยระบบเครือญาติ ที่ชาวมอญในหมูบานและหลวงพอ
อุตตมะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ในฐานะเครือญาติ หรือคนบานเดียวกัน (บานโมกกะเนียง 
เมืองมะละแหมง ประเทศพมา) และหัวอกของความเปนมอญพลัดถิ่นเหมือนกัน  

และเนื่องจากในสมัยที่หมูบานยังมีขนาดเล็ก จํานวนครัวเรือนในหมูบานชาวมอญพลัด
ถ่ินยังมีจํานวนไมมากนัก ที่ดินที่ทํากินยังมีเพียงพอ จํานวนประชากรที่มีอยูไมมากนัก  และการทํา
มาหากินที่ไมอัตคัดขัดสนจนเกินไป  ทําใหชาวมอญสามารถดํารงชีพอยูไดอยางราบรื่น  ไม
แกงแยง เบียดเบียน หรือตองดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ ทําใหยังไมมีแรงผลักดันที่นําไปสูการละเมิด
กฎเกณฑจารีตประเพณีที่ดีงาม ขณะเดียวกันก็ไมมีปญหาในการอยูรวมกันกับชาวไทยและชาว
กะเหรี่ยงที่อาศัยอยูดั้งเดิม 

ในเรื่องการธํารงชาติพันธุนี้พบวา เบื้องตนหลวงพออุตตมะไมไดมีเจตนาที่จะแสวงหา
วิธีการอันใดเพื่อมาใชในการธํารงชาติพันธุ หลวงพออุตตมะมีเพียงเจตนาแคตองการใหชาวมอญ
พลัดถิ่นที่กระจัดกระจายกันอยูไดมาอาศัยอยูรวมกัน ซึ่งใชวิธีการออกกฎกติกาของการอยูรวมกัน
ข้ึนมา เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน และใหทุกคนรวมมือชวยเหลือกันทํามาหากิน
เทานั้น ไมไดมีเปาหมายถึงขั้นธํารงเผาพันธุ แตส่ิงตาง ๆ เหลานี้กลับกลายมาเอื้อตอการธํารงชาติ
พันธุความเปนมอญใหอยูรอดตอไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
วิเคราะหบทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะ 

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของหมูบานมอญพลัดถิ่น สังขละบุรี 
 

 
ภาพที่ 47 หลวงพออุตตมะ 

 
จากประวัติศาสตรพัฒนาการของชุมชนชาวมอญพลัดถิ่น สังขละบุรี หรือชาวมอญกลุม

ที่อพยพมาในชวงป พ.ศ. 2491 เปนตนมา นับรวมเปนระยะเวลามากกวา 50 ป ตัง้แตอพยพหนภัีย
สงครามและการเอารัดเอาเปรียบจากรัฐบาลพมา จนกระทั่งกําเนิดเปนชุมชนมอญพลัดถิ่นใน
ปจจุบัน ภายใตโครงสรางและการจัดระเบียบความสัมพันธทางสังคมที่แสดงออกมานั้น ลวน
สะทอนถึงบทบาทและอิทธิพลความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะ  

ขณะเดียวกัน ประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมของอําเภอสังขละบุรีมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา ทั้งหมูบานมอญพลัดถ่ินเองก็เปนชุมชนท่ีไมไดอาศัยอยูอยางสันโดษ และจากกระแส
การไหลบาของสังคมและวัฒนธรรมภายนอกเขามามีอิทธิพลตอชุมชน ซ่ึงเปนเรื่องแนนอนวา 
ชุมชนชาวมอญพลัดถ่ินยอมหนีไมพนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ทั้งขนาดของชุมชนและวิถี
วัฒนธรรมประเพณีอันเรียบงายที่มีอยูแตเดิม  

ดังนั้นเนื้อหาในบทนี้ จึงเปนการศึกษาถึงบทบาทของหลวงพออุตตมะที่มีตอการดํารง
โครงสรางและความสัมพันธทางสังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนหมูบานมอญ สังขละบุรี รวมไปถึงการปรับเปล่ียนบทบาทความเปน
ผูนําของหลวงพออุตตมะ ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมของหมูบานมอญ 
 
โครงสรางทางสังคมสมัยกอนการสรางเขื่อน 

ในสมัยแรกเริ่มกอตั้งหมูบานมอญพลัดถ่ินที่สังขละบุรี พื้นที่แถบนี้เปนปาเขาและมีแมน้ํา
หลายสายเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ เมื่อชาวมอญอพยพเขามาในยุคแรก ๆ ชวง
ประมาณป พ.ศ. 2492 ก็ไดอาศัยทําไรทํานาหากินรวมกับชาวกะเหรี่ยงชนดั้งเดิมในบริเวณนี้ 
เนื่องจากที่ดินที่ทํากินมีจํานวนมากและประชากรยังมีจํานวนนอย อาหารการกินจึงอุดมสมบูรณจน
แทบไมตองใชเงินซื้อหาจับจาย ชาวบานไมวาจะเปนชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง และชาวไทยจะทําการ
เพาะปลูกไวบริโภคในครัวเรือนมีเหลือก็แบงปน สภาพสังคมมีการชวยเหลือและอยูรวมกันเปน
อยางดี กลไกการควบคุมทางสังคมจึงไมซับซอนมากนัก 

ระยะตอมาชาวมอญอพยพเขามามากขึ้น หลวงพออุตตมะ พระสงฆชาวมอญที่มาจาก
หมูบานเดียวกันในประเทศพมาไดเขามารวบรวมชาวมอญอพยพใหไปอยูรวมกันที่บานวังกะลาง 
จนกระทั่งในที่สุดหลวงพอไดทําการเจรจากับปลัดอําเภอขอพื้นที่กอตั้งกําเนิดเปนหมูบานมอญ
พลัดถิ่นบริเวณฝงตรงกันขามแมน้ํากับฝงตัวอําเภอ (ดังรายละเอียดในบทที่ 3) 

ในการนี้หลวงพออุตตมะไดเรียกประชุมชาวมอญอพยพทั้งหลาย ขอคํารับรองจากชาว
มอญตอหนาปลัดอําเภอ ดวยกฎของการอยูรวมกันในหมูบานมอญ  ชาวมอญจักตองปฏิบัติตามกฎ 
3 ขอ คือ กฎขอที่ 1 หามดื่มสุรา กฎขอที่ 2 หามเลนการพนัน กฎขอท่ี 3 หามลักทรัพยและหามผิด
ลูกเมียใคร  หากผูใดทําผิดกฎก็จะถูกไลออกจากหมูบาน  ชาวมอญลวนรับคําทั้งสิ้น ซ่ึงกฎทั้ง 3 ขอ
นี้เปนกฎแหงการอยูรวมกันอยางสงบบนพื้นฐานแหงพุทธศาสนิกชน 

ชาวบานเลาวา หากใครทําผิดขั้นแรกจะถูกตักเตือนโดยประธานหมูบานหรือผูอาวุโส 
หากผิดซ้ําสองจะถูกตักเตือนโดยการใชแรงงาน เชน ซอมสะพาน หรืองานสวนรวมของหมูบาน ถา
ยังผิดซํ้าอีกครั้งก็จะถูกขับออกจากหมูบาน แตเกือบ 10 ปที่ตั้งหมูบานไมเคยมีปรากฎวาจะมีการ
ลงโทษถึงขั้นสองแมสักครั้งเดียว เหลานี้นับเปนเครื่องบอกเลาอยางดีถึงการอยูรวมกันอยางสันติ
ของชาวมอญ (สุวรรณ ตปนียากรกช 2534 : 81) 

สาเหตุที่ชาวมอญทั้งหลายยอมรับ เคารพ และปฏิบัติตามกฎทั้ง 3 ขออยางเครงครัดนั้น  
อาจจะกลาวไดวาเปนเหตุผลจากปจจัยหลายประการ  ดังนี้   

ประการแรก คือดวยความเคารพ ศรัทธาหลวงพออุตตมะ  เนื่องดวยชาวมอญเปนชนชาติ
ที่มีศรัทธาตอพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา พระสงฆเปรียบเสมือนเทพเจาที่ตองใหความเคารพ
อยางสูงสุด โดยเฉพาะหลวงพออุตตมะ พระสงฆผูรวบชาวมอญอพยพและเปนผูเจรจากับทาง
ราชการไทยใหพวกเขาไดมีที่อยูที่อาศัย  ไมตองถูกผลักดันกลับประเทศพมา อีกทั้งชาวมอญเหลานี้
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อาศัยอยูในดินแดนไทยในสถานะผูพลัดถ่ินที่ไมมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ นอกเหนือไปกวานั้น จาก
ลักษณะและความสามารถหลาย ๆ ดานของหลวงพออุตตมะจึงทําใหชาวบานมีความนับถือศรัทธา
ในตัวหลวงพออุตตมะอยางลึกซึ้ง 

ประการที่สอง ในสมัยนั้นหมูบานยังมีขนาดเล็ก จํานวนครัวเรือนในหมูบานชาวมอญ
พลัดถ่ินยังมีจํานวนไมมากนัก ที่ดินที่ทํากินยังมีเพียงพอในทําการเกษตร เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว
เอาไวบริโภคในครัวเรือน ผลผลิตจากการเพาะปลูกยังมีเหลือเอาไวแจกจายหรือแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนบานบาง เวลาบานใดมีงานบุญหรืองานเฉลิมฉลองชาวบานในหมูบานก็จะไปชวยเหลือกัน  

จํานวนประชากรที่มีอยูไมมากนัก  และการทํามาหากินที่ไมอัตคัดขัดสนจนเกินไป  ทํา
ใหชาวมอญสามารถดํารงชีพอยูไดอยางราบรื่น  ไมแกงแยง เบียดเบียน หรือตองดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ  
สงผลใหชาวมอญสามารถมีวิถีชีวิตอยางเรียบงายเชนที่เคยปฏิบัติสมัยอยูบานเกิดของตน ไมมีปจจัย
ใดมากดดัน โนมนาว  หรือสงผลใหตองละเมิดกฎทั้ง 3 ขอของหลวงพออุตตมะ  เพราะกฎเหลานี้
ลวนแลวแตสอดคลองกับวิถีพุทธของชาวมอญทั้งส้ิน 

ดังนั้นกลไกการควบคุมทางสังคมของชาวมอญจึงมีพื้นฐานอยูที่กฎแหงการอยูรวมกนัทัง้ 
3 ขอนี้ โดยมีความศรัทธาที่ชาวมอญมีตอพระพุทธศาสนาและหลวงพออุตตมะเปนตัวควบคุมอีก
ชั้นหนึ่ง ถาผูใดฝาฝนกระทําผิดกฎก็จะถูกการลงโทษจากชาวมอญในหมูบานดวยกันเอง เชน ถา
ใครทําผิดโดยการลักขาวสาร ก็ลงโทษโดยแบกขาวสารประจานไปทั่วหมูบาน ถาใครกินเหลาเมา
ยาก็จะไมใหเขาบานกักตัวไปประจาน หรือไมก็อยูในรูปของการซุบซิบนินทากัน ซึ่งชาวบานสมัย
นั้นจะมีความละอายจนตอไปไมกลากระทําอีก เปนตน  

เร่ืองของการนินทาวารายกันก็มีบาง ซึ่งไมรายแรงนัก เนื่องจากเปนวิธีการที่ชาวบานใช
ลดปญหาความตึงเครียดในสังคม ซึ่งยามปกติแลวชาวบานก็ใชชีวิตทํามาหากินแบบหาเชากินค่ํา
และตัวใครตัวมัน หรือกลุมหรือเครือญาติใครก็เปนเรื่องของกลุมหรือเครือญาตินั้น ๆ แตในยาม
เกิดเหตุการณที่มีผลกระทบตอชาวมอญโดยรวม หรือในชวงเทศกาล หรืองานบุญในวันสําคัญทาง
ศาสนา ดวยสํานึกรวมของความเปนมอญและพุทธศาสนิกชน ก็เกิดการรวมตัวชวยเหลือกิจการ
งานกันในหมูชาวมอญเปนอยางดี 

นอกจากนี้ชาวมอญยังนับถือระบบผูอาวุโส ซึ่งเปนลักษณะทั่วไปของดินแดนอุษาคเนย
โดยจะใหความเคารพผูหลักผูใหญในหมูบาน และเนื่องจากชาวบานสวนใหญเปนชาวมอญที่
อพยพมาจากหมูบานเดียวกันจากประเทศพมา ดังนั้นจึงมักมีความสัมพันธเปนเครือญาติกัน 
โดยเฉพาะเปนเครือญาติวงศวานเดียวกับหลวงพออุตตมะ ฉะนั้นการรักษากฎเกณฑการอยู
รวมกันในหมูบาน จะทําไดงายขึ้น เพราะถาผูอาวุโสหรือเครือญาติกันเองตักเตือนคนจะเชื่อฟง
มากกวา 
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นอกจากนี้ เร่ืองของการควบคุมและรักษาความสัมพันธในหมูเครือญาติ จะแสดงออก
ผานระบบความเชื่อของชาวมอญ กลาวคือ ชาวมอญมีความเชื่อในการนับถือผีตามฝายชาย จะมีการ
ทําพิธีเซนไหวผีบรรพบุรุษประจําทุกป เชื่อกันวาถาไมประกอบพิธีตามที่บรรพบุรุษไดกระทําสืบ
ทอดกันมา อาจทําใหเกิดภัยพิบัติหรือความเจ็บปวยขึ้นมา เมื่อถึงกําหนดวันทําพิธีไหวผี   บรรพ
บุรุษสมาชิกในตระกูลที่แยกยายครอบครัวออกไป หรือออกไปทํางานนอกชุมชนจะกลับมารวมพิธี
เซนไหวผีบรรพบุรุษ ซ่ึงในระหวางที่ทําพิธีไหวผีก็อาจจะมีพิธีลงทรงของผีบรรพบุรุษ ขึ้นอยูกับวา
ในชวงนั้น ๆ ของตระกูลนั้นมีวิกฤตปญหาบางอยางเกิดขึ้น ผีบรรพบุรุษในรางทรงจะเปนผูให
คําแนะนําหรือคําปรึกษา ช้ีทางออกของปญหา คําทํานาย หรือไมก็วากลาวตักเตือนคนในตระกูลที่
กระทําผิดจารีต นับไดวาวันไหวผีบรรพบุรุษเปนวันพบปะสังสรรคหมูเครือญาติอีกวันหนึ่ง ซ่ึง
นอกจากจะพบปะสังสรรคกันแลวยังนําไปสูการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องอื่น ๆ ตอไป 

เมื่อเกิดการสรางเขื่อนเขาแหลม หลังป พ.ศ. 2527 เปนตนมา พื้นที่บริเวณสังขละบุรีทั้ง
ที่ดินที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินเปนจํานวนมากตองจมอยูใตเขื่อน ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยมีอยู
อยางเหลือเฟอก็ลดนอยถอยลงเหลืออยูอยางจํากัด ประชากรที่ขยายตัวมากขึ้น ทั้งจากชาวไทย และ
ชาวไทยเชื้อสายตาง ๆ เชน ชาวไทยอีสาน ไทยเชื้อสายจีน ที่อพยพมาจากสวนตาง ๆ ของประเทศ
ไทยอพยพเขามาทํามาหากินในเขตอําเภอสังขละบุรีมากขึ้น รวมไปถึงชาวกะเหรี่ยงกลุมชนดั้งเดิม 
และชาวมอญที่อพยพเขามาอยูอยางตอเนื่อง  

ความสําคัญอยูที่ชาวมอญพลัดถ่ิน ซ่ึงทางรัฐบาลไทยเห็นวาไมใชพลเมืองไทยก็สมควร
จะถูกผลักดันใหออกนอกประเทศ เหตุผลเนื่องจากไมมีพื้นที่ใหอยูอาศัย แตดวยความสามารถใน
การเจรจาของหลวงพออุตตมะกับทางราชการไทยทําใหชาวมอญพลัดถ่ินอาศัยอยูในสังขละบุรีได
ตอไป แตอนุญาตใหชาวมอญมีเพียงแคที่ดินที่อยูอาศัยเทานั้นโดยปราศจากที่ดินที่ทํากิน  

โดยหลวงพอเจรจาขอผืนที่ดินเนินเขาฝงตรงขามตัวอําเภอใหมจากการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยใหเปนเขตสงฆ แลวหลวงพออุตตมะก็ทําการจัดสรรแบงเปนที่ดินสําหรับสรางวัด
ใหม และที่ดินที่อยูอาศัยสําหรับชาวมอญ โดยแบงที่ดินออกเปนแปลง ๆ ละ 100 ตารางวา แบงเปน 
7 ซอย ใหชาวมอญจับฉลากเขาไปอยูอาศัย โดยไมมีสิทธิครอบครองในที่ดินมีเพียงสิทธิอยูอาศัย 

ชุมชนหมูบานมอญ สังขละบุรี ภายหลังการสรางเขื่อนเขาแหลมมีพัฒนาการขยายตัว
กลายเปนชุมชนขนาดใหญ เห็นไดจากโครงสรางทางกายภาพของหมูบานที่มีระบบสาธารณูปโภค
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ตาง ๆ ไมวาจะเปนถนน ไฟฟา น้ําประปา ตลาด โรงเรียน และวัดที่เปนของชุมชน และจํานวน
ครัวเรือนที่มีมากกวา 1,000 ครัวเรือน∗  
 
เหตุปจจัยแหงการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของหมูบานมอญพลัดถิ่น สังขละบุรี มีสาเหตุ
ปจจัยทั้งภายในและภายนอก ดังตอไปนี้ 

การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน ประการแรก คือ ปญหาเรื่องการขาดแคลนที่ดินที่ทํากิน 
ภายหลังน้ําทวมอําเภอสังขละบุรีจากการสรางเขื่อนเขาแหลมเมื่อป พ.ศ. 2527 ซึ่งสงผลตอชีวิต
ความเปนอยูของชาวมอญพลัดถิ่นคอนขางมาก ชาวมอญไมมีสิทธิในที่ดินที่ทํากินสําหรับประกอบ
อาชีพการเกษตร อาชีพที่ชาวมอญจะกระทําหาเลี้ยงชีพไดมีเหลืออยูเพียงไมกี่ชนิด ซึ่งก็คืออาชีพ
การเกษตรเล็ก ๆ นอย ๆ อยางเชน ประมงจับปลาในเขื่อน ปลูกผักริมตลิ่งในฤดูน้ําลด เปนตน  

ประการที่ 2 การขยายตัวของจํานวนประชากรชาวมอญพลัดถิ่น ที่มีการขยายตัวอยาง
รวดเร็ว ทั้งจากชาวมอญพลัดถิ่นที่อพยพเขามาอยางตอเนื่อง จากการชักชวนของญาติพี่นองที่
อพยพเขามาอยูในหมูบานอยูกอนหนาแลว ทั้งจากชาวมอญในหมูบานขยายขนาดครัวเรือนจาก
การแตงงาน แลวออกลูกออกหลาน โดยเฉพาะปญหาเรื่องการคุมกําเนิด ซึ่งชาวมอญในหมูบาน
ขาดแนวคิดดานนี้ อาจเปนเพราะชาวมอญขาดความรูความเขาใจ หรือนัยยะที่แฝงอยูคือชาว
มอญมีความหวังวา ลูกหลานของพวกเขาที่ถือกําเนิดขึ้นในประเทศไทยจะไดสิทธิความเปน      
พลเมือง และยังเชื่อมั่นวาหลวงพออุตตมะจะคุมครองพวกเขาไมใหถูกรัฐบาลไทยไลกลับไปยัง
ประเทศพมา สงผลใหชุมชนหมูบานมอญพลัดถิ่นคอย ๆ ขยายตัวกลายเปนชุมชนขนาดใหญ 

ประการตอมา จากปญหาเรื่องสุขภาพและความชราภาพของหลวงพออุตตมะ ทําใหหลวง
พออุตตมะไมไดอยูในชุมชนตลอดเวลา ดวยมีอายุมากถึง 94 ป (ป พ.ศ. 2547) จึงตองพํานักอยูที่
กรุงเทพฯ เพื่องายตอการรักษาตัวในโรงพยาบาล สงผลใหชุมชนชาวมอญเกิดสภาวะขาดแคลนผูนํา 
ผูเปนเสมือนเสาหลัก ผูควบคุมความประพฤติ และผูปกครองที่คอยสอดคลองดูแลความเปนไปของ
ชาวมอญในหมูบาน และถึงแมวาหลวงพออุตตมะจะกลับมาอยูในชุมชนบาง แตเนื่องจากนับวัน
ชุมชนจะยิ่งมีขนาดใหญขึ้น การดูแลก็คงกระทําไดไมทั่วถึง 

                                                           
∗ เปนสถิติจากการประเมินของผูศึกษา ซึ่งยังไมมีหนวยงานจากทางราชการเขามาทําการเก็บขอมูล

สถิติของจํานวนครัวเรือนชาวมอญพลัดถิ่นในหมูบานอยางจริงจัง เนื่องจากยังมีการอพยพโยกยายของชาวมอญ
พลัดถิ่นอยูตลอดเวลา  
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สวนปจจัยภายนอกที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
มอญพลัดถิ่น สังขละบุรี กลาวคือ ประการแรก นโยบายของรัฐบาลและสภาพเศรษฐกิจของพมาที่
ตกต่ํา การเมืองไมแนนอน การปกครองคนในประเทศอยางกดขี่ การครองชีพฝดเคือง และมีการสู
รบกันระหวางกองกําลังกลุมตาง ๆ ตลอดแนวชายแดน ซึ่งนํามาสูการอพยพหลบหนีของชาวมอญ
เขามายังประเทศไทยหลายระลอกจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณอําเภอสังขละบุรี  

ขณะเดียวกัน นโยบายของรัฐบาลไทย ก็พยายามผลักดันชาวมอญพลัดถิ่นใหออกไป 
ดวยการไมใหสัญชาติและสิทธิพลเมืองไทย ลวนแตบีบค้ันทําใหชาวมอญพลัดถิ่นเกิดความรูสึกไม
มั่นคงในสถานภาพของตนเอง ชาวมอญพลัดถิ่นจึงตองดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อหาชองทางใหตนและ
ครอบครัวอยูรอดปลอดภัย ทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง บางครั้งหรือบางรายถึงขั้นกระทําโดยไม
คํานึงถึงความถูกตอง และไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบใหถูกทํานองครอง
ธรรมที่ดังเชนที่เคยเปนมาแตในอดีต 

ประการตอมา ปจจัยการแทรกแซงทางการปกครองจากทางรัฐบาล ใหมีผูปกครองที่
แตงตั้งจากทางราชการ อยางเชน ผูใหญบานและกํานัน ทําใหลดบทบาทผูนําตามธรรมชาติใน
ชุมชน 

และอีกประการ คือ กระแสการทองเที่ยวที่เขมขนขึ้น ในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา ทํา
ใหอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไหลบาเขาสูชุมชมอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะใน
เร่ืองของระบบทุนนิยม 

 

โครงสรางทางสังคมสมัยหลังการสรางเขื่อน 
ดวยปจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน ผลกระทบอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดเจน คือ เร่ือง

การดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวมอญ สังขละบุรี กลาวคือ ภายหลังสรางเขื่อนเขาแหลม ชาว
มอญขาดแคลนที่ดินที่ทํากิน ตองดํารงชีพดวยการประมง เก็บของปา และเพาะปลูกในฤดูน้ําลด  

เมื่อกระแสทุนนิยมและการทองเที่ยวเขามามีบทบาทในหมูบาน ชาวมอญเริ่มมีอาชีพใหม 
ๆ เกิดขึ้น อาทิเชน เปนลูกจางใหกับนายทุนคนไทยฝงอําเภอ เชน โรงงานเย็บผา บานพักตากอากาศ 
รานคา รานอาหาร อาชีพคาขายสินคาอุปโภคบริโภค อาชีพคาขายจําหนายสินคาที่ระลึก เปนตน 
หรือบางกรณีก็เขาไปใชแรงงานในเมือง แลวไปรับวัฒนธรรมภายนอกเขามาในชุมชน สงผล
กระทบกลับมาสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมภายในชุมชนอีกครั้ง  

ในขณะเดียวกัน พบวาโครงสรางสังคมหมูบานขนาดเล็กที่มีลักษณะเรียบงาย เร่ิมมี
พัฒนาการกลายเปนโครงสรางสังคมชุมชนขนาดใหญ หรือสังคมกึ่งเมืองที่มีความสลับซับซอน
มากขึ้น ปญหาตามมาก็คงหนีไมพนเรื่องของผลประโยชนและความขัดแยง ดังเชนกรณีเดียวกับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

167

 

โครงสรางสังคมเมืองที่เกิดกลุมผลประโยชนตาง ๆ ข้ึนภายในชุมชน เชน ปญหาเรื่องความไมเทา
เทียม ผลประโยชนโดยมากมักจะตกเปนของกลุมคนที่มีฐานะในชุมชนที่มีความสัมพันธเครือขาย 
การศึกษา ฐานะ และอํานาจที่ดีกวากลุมคนที่มีฐานะดอยกวา 

หมูบานชาวมอญพลัดถิ่น สังขละบุรี ก็มีปญหาความขัดแยงในทํานองเดียวกัน 
ความสัมพันธของคนในชุมชนที่นอกจากจะขึ้นอยูกับระบบเครือญาติและระบบผูอาวุโสดังแตเกา 
ก็มีเร่ืองของผลประโยชนเขามาแทนที่มากขึ้น โดยกลุมที่มีผลประโยชนในหมูบานมักเปนกลุมคนผู
มีฐานะของชุมชน เชน กรรมการหมูบาน กรรมการวัด ผูชวยผูใหญบาน∗ และหัวหนาคุม ซึ่งมักมี
ความสัมพันธสวนตัวใกลชิดกับหลวงพออุตตมะ  

บางครั้งพบวา ผูนําชุมชนที่ควรจะเปนตัวอยางที่ดีใหกับชาวบาน อยางเชน กรรมการ
หมูบาน กรรมการวัด ผูชวยผูใหญบาน หรือหัวหนาคุม กลับมีความขัดแยงระหวางกัน หรือเปนผู
ละเมิดกฎเกณฑในชุมชนเองดวย∗∗ ทําใหความกลัวและเกรงที่ชาวบานมีตอผูนําชุมชนเหลานี้ลด
นอยถอยลงไป 

นอกจากนี้ การเขามาของเจาหนาที่ผูปกครองจากทางรัฐ ยังผลใหผูนําตามธรรมชาติ
ของชุมชนลดบทบาทลงเชนกัน  

และเนื่องจากผูปกครองที่รัฐสงมานั้นไมใชชาวมอญและไมไดอาศัยอยูในชุมชน รวมไป
ถึงในระยะหลังหลวงพออุตตมะเองก็ไมคอยไดอยูในชุมชน ดังนั้นจึงกลาวไดวาชุมชนหมูบานมอญ 
สังขละบุรี ในปจจุบันเสมือนปราศจากผูนํา 

อยางไรก็ตาม วัดและพระสงฆ โดยเฉพาะหลวงพออุตตมะในฐานะที่เปนองคกรทาง
สังคมอยางหนึ่งของชุมชน หรือแมแตระบบเครือญาติและระบบผูอาวุโส ก็ยังทําหนาที่เปนผูคอย
ควบคุมความประพฤติของชาวมอญพลัดถ่ินในหมูบานอยางที่เคยเปนมาในอดีต แมวาจะมีบทบาท
ลดลงบางก็ตาม ดวยองคกรอื่น ๆ เร่ิมเขามาทําหนาที่แทนมากขึ้นเรื่อย ๆ เชน ครูในโรงเรียน ทหาร
และตํารวจตะเวนชายแดน เจาหนาที่จากทางรัฐ เปนตน 

เรายังสามารถเห็นภาพของวัดนอกจากจะเปนที่ที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีแลว วัดยังเปนที่ตั้งของโรงเรียน ซ่ึงลูกหลานทุกบานตองเขามาศึกษาหาความรู พรอมกัน

                                                           
∗ ชาวมอญไมมีสัญชาติไทย จึงไมสามารถมีตําแหนงจากทางราชการได อยางเชน ตําแหนงผูใหญบาน

ได ผูปกครองชาวมอญในหมูบานจึงมีฐานะเปนเพียงผูชวยผูใหญบาน 
∗∗ ในชวงที่ผูศึกษาลงไปเก็บขอมูล พบวา ชาวบานบางคนที่จะทําเรื่องขออนุญาตจากทางอําเภอ ตอง

ทําเรื่องผานผูชวยผูใหญบาน ซึ่งชาวบานตองมีคาตอบแทนใหกับผูชวยผูใหญบาน ซึ่งชาวบานบอกวา ตัวผูชวย
ผูใหญบานไมไดรองขอถึงคาตอบแทนนั้น แตเปนที่รูกันดีในหมูบานวาจะตองใหคาตอบแทนเปนสินน้ําใจ 
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นั้นก็ปฏิบัติชวยเหลือกิจการของวัดไปพรอม ๆ กันดวย ภาพของผูเฒาผูแกที่มาจําศีลอยูวัดในชวง
วันสําคัญทางศาสนา เมื่อมีเวลาวางระหวางวันก็จะชวยกันทําความสะอาดบริเวณวัด  

กลาวไดวา ในประเด็นของการปดกั้นโลกของผูหญิง ที่หามไมใหผูหญิงเขาไปมีสวนรวม
ในเรื่องของพระสงฆองคเจา ก็มีการลดชองวางโดยการชวยกิจการงานวัดในดานตาง ๆ เชน ทํา
ความสะอาดบริเวณ จัดเตรียมพื้นที่งานเวลามีงานเทศกาล หรือคนแกคนเฒาที่ไมสามารถเดินทาง
ไปวัดได ก็จะนิมนตพระสงฆมาสวดถวายสังฆทานที่บาน เปนการลดชองวางระหวางคนไปวัดกับ
คนไมไปวัด 

ภาพของวันสําคัญทางศาสนา ถาหลวงพออุตตมะจําศีลอยูที่วัด เมื่อชาวบานไปทําบุญตัก
บาตรในตอนเชา หลวงพออุตตมะก็จะเทศนาในหัวขอเกี่ยวกับปญหาที่กําลังประสบอยูในขณะนั้น 
หรือในชวงเวลาพลบค่ําจะเรียกหนุมสาวชาวมอญขึ้นวัดไปพูดคุยเทศนาสั่งสอนอบรม เชน ในเรื่อง
เกี่ยวกับการอยูรวมกันในหมูบาน เร่ืองการประพฤติตนใหถูกตอง ทั้งเวลาที่หลวงพออยูและไมอยู 
(กลาวคือ เปนสภาพของสังคมที่ปราศจากผูนํา ถาชาวบานรูวาหลวงพออุตตมะอยูก็จะเกรงใจ ไม
กลากระทําผิด) เร่ืองมีคนแปลกปลอมเขามาอยูในหมูบาน ใชวัดบังหนากระทําความผิดก็ใหรีบออก
จากหมูบานไป เปนตน 

บางครั้งก็เรียกประชุมเด็กวัยรุนในหมูบานเรื่องความประพฤติไมดี ทําลายขาวของ ซ่ิงรถ 
กินเหลาเมายา ไมเชื่อฟงครูบาอาจารย ซ่ึงครูในโรงเรียนก็ควบคุมไมได หลวงพอก็จะตักเตือนวา ถา
กระทําผิดอีกจะสงเรื่องถึงพอแม จนถึงขั้นไลออกไมใหอยูในหมูบาน ใหตํารวจตะเวนชายแดนจับ
ตัวออกจากหมูบาน และจะไมดําเนินการทําบัตรสัญชาติให เปนตน 
 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น มีผลทําใหสภาพเศรษฐกิจของ
หมูบานเติบโตมากขึ้น ในทางกลับกัน ชุมชนมอญที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแตก็หนีไมพนตองตก
เปนเหยื่อของระบบทุนนิยมที่ไหลบาเขามา  

กลไกควบคุมทางสังคมดังเชนกฎการอยูรวมกันทั้ง 3 ขอ เร่ิมลดหยอนความเขมงวด เร่ิม
มีส่ิงแปลกปลอมใหม ๆ เกิดขึ้นมาในชวงระยะ 5-10 ปที่ผานมา  ยกอยางเชน ปญหาเรื่องการพนัน
เล็ก ๆ นอย ๆ อยางกรณีหวยใตดิน รานขายเหลาและเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทตาง ๆ ซ่ึง
สมัยกอนหลวงพอหามซื้อขายและกินดื่มในบริเวณหมูบานอยางเด็ดขาด รานวีดีโอเกมส รานเสริม
สวย ในกลุมเด็กวัยรุนก็เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมคนเมือง เชน คานิยมเรื่องการแตงกายแบบ เลน
วีดีโอเกมส การมีรถมอเตอรไซด เปนตน เหลานี้ลวนกอใหเกิดปญหาสังคมอื่น ๆ ตามมาในที่สุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

169

 

จากสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถพบประเด็นปญหาหลัก ๆ ที่เกิดขึ้น
ในหมูบานชาวมอญพลัดถิ่น  ดังนี้ 

 
ปญหาเรื่องการละเมิดกฎการอยูรวมกัน 
โดยเฉพาะปญหาเรื่องสิ่งเสพติด อยางเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมวาจะเปน เหลา เบียร 

เหลาขาว ที่เขามาในหมูบาน ทั้ง ๆ ที่แตเดิมสมัยกอต้ังหมูบานหลวงพออุตตมะออกกฎของการ
อาศัยอยูรวมกัน 3 ขอ คือ กฎขอที่ 1 หามดื่มสุรา กฎขอที่ 2 หามเลนการพนัน กฎขอที่ 3 หามลัก
ทรัพยและหามผิดลูกเมียใคร ซึ่งในที่นี่กฎรวมไปถึงขอหาม ทั้งหามกิน หามซื้อ และหามขายใน
บริเวณหมูบานอยางเด็ดขาด ดวยมีบทลงโทษคนกินดวยการประจานทั่วหมูบาน คนที่กระทําผิด
จะละอายจนไมกลากระทําอีกตอไป ถาอยากกินเหลาตองออกไปกินใหไกลจากหมูบาน 

เสนทางการเขามาของปญหาเรื่องนี้ คือเมื่อประมาณป พ.ศ. 2530 เร่ิมมีรานคาบานหนึ่ง
ขายเหลา คือ บานลุงมี (นามสมมติ) เปดรานดวยอาศัยความเปนเครือญาติ ขอเงินจากหลวงพอ
อุตตมะมาทําทุน (ตอนที่ไปขอทุนไมไดบอกวาจะเอาลงทุนในเรื่องผิดกฎ) ตอมาไมนานนัก 
บานเรือนแพที่มีเจาของเปนคนไทยก็เร่ิมนําเหลามาคาขายแขงขันดวย โดยมีขออางวาคาขาย
ใหกับนักทองเที่ยว ชวงนั้นหลวงพออุตตมะทราบขาวก็ทําการขับไลออกไปจากชุมชน โดยหลวงพอ
อุตตมะจะเทศนทุกวันพระวาไมใหคาขายเหลา คนที่ขายจะละอายและออกไปเอง  

แตในชวง 10 กวาปที่ผานมา หลวงพออุตตมะไมคอยไดอยูในชุมชน และใหหัวหนาคุม
ดูแลอีกที บางครั้งผูรักษากฎก็กระทําผิดเอง การหามปรามเริ่มเอาไมอยู  

ในเรื่องการคาขาย ปรากฏวามีการซื้อขายเหลากันเกือบทุกรานคา แตก็เปนแบบลักลอบ
ขายไมถึงขั้นเสรีเพราะดวยความเกรงใจในตัวหลวงพออุตตมะ โดยผูที่ขายจะอางเหตุผลเร่ืองการ
ทํามาหาเลี้ยงชีพ ตองคาขายใหกับนักทองเที่ยวที่เขามาเปนจํานวนมาก สวนเรื่องการกิน ก็มีบาง
ในชวง เทศกาลที่สนุกสนาน อยางเชนเทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม เปนตน  

ชุมชนชาวมอญก็เหมือนกับสังคมอื่น ๆ ที่หนีไมพนจากปญหาเรื่องสิ่งเสพติดเล็กนอย
อยางเหลา ก็โยงใยไปสูปญหาเรื่องยาเสพติดอื่น ๆ เชน ดมกาว และเสพยาบา เปนตน 

 
 
 
ปญหาชาวมอญรุนใหม 
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ภาพความขัดแยงมีใหเห็นอยูทั่วไป กลาวคือ แมวากลุมวัยเด็กหรือกลุมวัยรุนชาวมอญจะ
เติบโตข้ึนมาในสังคมหมูบานชาวมอญ มีความรับรูและสํานึกรวมของเผาพันธุที่ถูกถายทอดมาจาก
สถาบันครอบครัว และสถาบันศาสนาที่ชาวมอญดําเนินอยูในชีวิตประจําวันก็ตาม 

แตมอญรุนใหมเหลานี้ก็เกิดและเติบโตในผืนแผนดินไทย ขณะเดียวกัน ดวยความเปน
วัยรุนที่วุฒิภาวะยังมีไมเพียงพอ ฉะนั้นจึงงายตอการรับเอาอิทธิพลส่ือกระแสจากโลกภายนอกชุม
ชมเขามาและเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะจากสื่อภาพยนตรและโทรทัศน 
จากพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชนเกือบตลอดเวลา รวมไปถึงพฤติกรรมคนเมืองที่
มอญรุนใหมรับมาจากการเขาไปทํางานในเมือง  

คานิยมของชาวมอญรุนใหมที่เปลี่ยนแปลงไป เปนเหตุปจจัยสําคัญทําใหชาวมอญรุนใหม
เขาถึงสถาบันทางศาสนา วัด พระสงฆ โดยเฉพาะหลวงพออุตตมะ และสํานึกรวมของชาติพันธุ
มอญลดลง นําไปสูการธํารงเผาพันธุความเปนมอญก็ลดลงดวย 

เห็นไดชัดเปนรูปธรรม อาทิเชน การแตงกายในชีวิตประจําวันที่ทันสมัยแบบคนเมือง รถ
มอเตอรไซดก็เปนคานิยมของเด็กวัยรุนอีกอยางหนึ่งที่เห็นวาเพื่อนมีแลวเราตองมี ปญหาติดเกมส
คอมพิวเตอร ปญหาการกินเหลาเมายา ปญหาลักเล็กขโมยนอย (มีบางแตไมมาก) ปญหาเรื่องชูสาว 
ทั้งที่มีกฎหามไมใหกระทํา 

สวนปญหาที่ผูศึกษาพบระหวางการลงไปเก็บขอมูล ก็คือ ปญหาเด็กวัยรุนตีกันระหวาง
เด็กฝงมอญและเด็กกะเหรี่ยงฝงอําเภอในเฉพาะกลุมวัยรุนชาย ซ่ึงผูศึกษามองวาเปนปญหาของเด็ก
วัยรุนมากกวาปญหาเรื่องชาติพันธุ เปนพฤติกรรมที่เด็กวัยรุนในชุมชนเลียนแบบมาจากสื่อท่ีรุนแรง
ในเรื่องรบราฆาฟนของเด็กวัยรุนในเมือง เปนปญหาเรื่องของสถาบันการศึกษาระหวางเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม ฝงชุมชนมอญพลัดถ่ิน (ซ่ึงทั้งหมดเปนเด็กชาวมอญ) กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ฝงตัวอําเภอ (ซ่ึงเปนสวนใหญเปนชาวกะเหรี่ยง)  

เนื่องจากปญหาเด็กตีกันระหวางเด็กมอญกับเด็กกะเหรี่ยง เพิ่งจะเกิดขึ้นประมาณ 20 ป 
หลังในชวงป พ.ศ. 2527 ที่เริ่มกอตั้งโรงเรียนวัดวังกวิเวการาม แลวเด็กมอญในชุมชนก็ยายมาเรียน
ที่โรงเรียนนี้แทน ซ่ึงกอนหนานี้เด็กทุกกลุมไมวาจะไทย กะเหรี่ยง หรือมอญ จะเรียนที่โรงเรียน
เดียวกัน จึงมีความสัมพันธเปนเพื่อนพี่นองกันที่ดีตอกัน จะมีปญหากันบางแตเปนเรื่องเฉพาะบุคคล
ทีเ่ปนคูอริกันเทานั้น แตปจจุบัน ถาเกิดปญหากับคนคนหนึ่งก็ลุกลามถึงขั้นยกพวกตีกัน  

ปญหาเริ่มจากกลุมเด็กวัยรุนมอญกับกลุมเด็กวัยรุนกะเหรี่ยงมีปญหากันเปนทุนเดิมอยู
แลว เมื่อใครสักคนไมวาจะมอญหรือกะเหรี่ยงไปหาเรื่องกอน จากนั้นก็เกิดการขยายลามไปจนถึง
ขั้นยกพวกตีกัน (ซ่ึงมักเกิดในชวงที่หลวงพอไมไดอยูในหมูบาน) เร่ืองรายแรงถึงขั้นตองให
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เจาหนาที่บานเมือง อยางเชนตํารวจตะเวนชายแดนเขามาจัดการจับตัวไปอบรมทั้งสองพวก∗ เพราะ
การหามปรามจากพอแม ผูใหญ หรือหัวหนาคุมก็รับมือไมอยู  

เด็กพวกนี้อาจแครูสึกถึงคําวา “สนุกและศักดิ์ศรี” โดยไมไดมองไปถึงขั้นความขัดแยงทาง
ชาติพันธุ 

ผลที่ตามมาหลังจากเหตุการณเด็กวัยรุนตีกัน นอกจากจะทําใหเด็กวัยรุนฝงมอญจะไม
คอยมีการขามฝงไปฝงไทยบอยนัก โยงไปถึงปญหาใหญกวาที่ตามมา คือ เร่ืองการศึกษาตอของเด็ก 
กลาวคือ ปญหาเด็กวัยรุนตีกันก็เปนเหตุผลอีกประการหนึ่ง ที่ทําใหเด็กที่เรียนจบมัธยมตนที่ฝง
หมูบานมอญไมอยากศึกษาตอมัธยมปลายในโรงเรียนที่ฝงอําเภอ 

ซ่ึงปญหาในเรื่องมอญตีกับกะเหรี่ยงนี้ ไมปรากฏในรุนพอแม ถาพิจารณาไปถึงสมัยที่ชาว
มอญอพยพเขามาเมืองไทยใหม ๆ ก็ไดอาศัยทํามาหากินรวมกับชาวกะเหรี่ยง ซ่ึงเปนชนกลุมดั้งเดิม
ที่อาศัยอยูแถบบริเวณนี้มากอน ทําใหตองมีการพิงพาอาศัยทํามาหากินรวมกันมา ดังคํามอญเคย
กลาววา “กะเหรี่ยงคือพี่ มอญเปนนอง”  

 
ปญหาแรงงานตางดาว∗∗  
จากสภาพเศรษฐกิจของพมาตกต่ํา การเมืองไมแนนอน การปกครองประชาชนใน

ประเทศอยางกดขี่ การครองชีพฝดเคือง และมีการสูรบกันระหวางกองกําลังกลุมตาง ๆ ตลอดแนว
ชายแดน จึงทําใหชาวพมาพยายามที่จะหลบหนีเขามาในราชอาณาจักรไทยอยูตลอดเวลา 

สวนดานนายทุนหรือผูประกอบการก็ยังมีความตองการแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมอืง
อยูมาก เพราะยังขาดแรงงานไทย และสามารถวาจางแรงงานตางดาวไดในอัตราต่ํา ทําให
ประหยัดตนทุน ประกอบกับแรงงานตางดาวใชงานงาย ไมมีปญหาประทวงเรียกรองสิทธิแตอยาง
ใด จึงเปนการเกื้อหนุนเอื้ออํานวยประโยชนซึ่งกันและกันระหวางนายทุน กับแรงงานผิดกฎหมาย 

แนวนโยบายของรัฐที่ไมชัดเจนมีมติผอนผันใหใชแรงงานตางดาวในประเทศ จึงเปนการ
เปดชองใหมีการลักลอบหลบหนีเขามาเพื่อรับจางขายแรงงาน ประกอบกับอําเภอสังขละบุรีเปน
ตะเข็บชายแดนที่มีแนวติดตอประเทศพมาเปนระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ลักษณะสวน

                                                           
∗ ในเรื่องนี้ชาวมอญพลัดถิ่นในหมูบานใหความคิดเห็นวา มอญเปนพลเมืองช้ัน 2 ถูกกดขี่จาก

เจาหนาที่บานเมืองมาโดยตลอด เรื่องไมมีบัตร และเรื่องมาอาศัยแผนดินอยู เวลามีปญหาเรื่องทะเลาะกันระหวาง
เด็กชาวกระเหรี่ยงกับเด็กชาวมอญ เด็กกะเหรี่ยงก็มีคําดาอางวา “ถือวามีหลวงพอหนุนหลัง” และตํารวจมักจะเขา
ทางฝายกะเหรี่ยงมากกวาเพราะเปนพวกพองของตน 

∗∗ รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง 
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ใหญเปนปาเขามีชองทางติดตอกัน สามารถผานเขาออกไดตลอดแนวชายแดน ไมมีแนวแบงเขตที่
แนนอน จึงมีการหลบหนีเขามาในเมืองไทยอยางตอเนื่อง 

ผูหลบหนีเขาเมืองสวนใหญก็จะเปนญาติ ๆ หรือพรรคพวกที่มีเชื้อสายตระกูลเดียวกัน 
ยอมรักและชวยเหลือกันเปนธรรมดา ดังนั้นในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ผูปองกันและ
ปราบปรามคนตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง จึงไมไดรับความรวมมือจากชาวบานสวนมากในพื้นที่ 
และเพราะความเปนพวกเครือญาติเดียวกัน มักปกปดชวยเหลือและสงเสริมใหมีการหลบหนีเขา
เมือง เพื่อไปรับจางขายแรงงานแลวสงเงินกลับไปจุนเจือเครือญาติครอบครัวในพมา 

 
การปรับเปลีย่นบทบาทของหลวงพอเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 
การศึกษาพบวา บทบาทผูนําของหลวงพออุตตมะเกิดขึ้นมาเพราะคนมอญเกิดวิกฤต

ปญหาในชีวิต อันเนื่องมาจากความเปนมอญพลัดถ่ิน ไมมีสัญชาติ ไมมีที่ดินที่อยูและที่ทํากิน ไมมี
อาชีพ และขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ หลวงพออุตตมะจึงเปนผูที่เขามาสนองตอบใหกับชาวมอญได
ในทุกดาน  

แตเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนหมูบานมอญพลัดถิ่น 
สังขละบุรี จากสาเหตุปจจัยตาง ๆ (ดังรายละเอียดในหัวขอที่แลว) เกิดขึ้นประกอบกัน โดยเฉพาะ
เมื่อกระแสการทองเที่ยวและระบบทุนนิยมที่เขามาอยางเขมขน แปรผกผันกับบทบาทความเปน
ผูนําของหลวงพออุตตมะในดานตาง ๆ เร่ิมลดบทบาทลงอยางเห็นไดชัด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมชาวมอญรุนใหมที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย ชองวาง
ระหวางวัยและวัฒนธรรมของชาวมอญรุนใหมเหลานี้ กับหลวงพออุตตมะและชาวมอญรุนเกาจะ
เกิดมากขึ้น เนื่องจากเด็กมอญรุนใหมจะรับรูเร่ืองราวทางประวัติศาสตรการอพยพ ความเปนมาของ
หมูบาน หรือทุกสิ่งทุกอยางที่หลวงพออุตตมะมีบทบาทและอิทธิพลตอชาวมอญ รวมถึงสํานึกรวม
ความเปนชาติพันธุมอญ ผานการเลาเรื่องราวจากคนมอญรุนพอแมหรือปูยาตายายเทานั้น  เขา
เหลานั้นไมไดมีประสบการณรวมดวยตัวเอง  

ดังนั้น ภาพของหลวงพออุตตมะประกาศเรียกกลุมเด็กวัยรุนขึ้นไปเทศนาอมรมในวัน
พระ เบื้องตนเด็กวัยรุนจะเกิดความกลัวเกรงตอบารมีของหลวงพออุตตมะ แตเมื่อระยะเวลาผานไป
ไมนานเด็กวัยรุนก็ลืมความกลัวเกรงนั้น หันกลับไปประพฤติตัวไมดี เพราะความเกรงกลัวไมได
เปนสิ่งที่ฝงรากลึกในระบบวิธีคิดของพวกเขา 

เหตุที่ศักยภาพความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะลดลงนั้น สวนหนึ่งอาจมาจากการไม
อยูของหลวงพออุตตมะ ผูศึกษามีความคิดเห็นวา เนื่องจากความเจ็บปวยและอายุที่มากขึ้นของ
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หลวงพอ ทําใหหลวงพออุตตมะไมนาจะมีแนวทางในเรื่องการปรับเปลี่ยน หรือคงสภาพบทบาท
ความเปนผูนําของตัวหลวงพออุตตมะเองใหมีบทบาทอยูเทาเดิม หรือแมแตแนวคิดในเรื่องการ
ถายทอดความเปนผูนําใหกับใครคนใดคนหนึ่ง 

ยิ่งในอนาคต ถาเรื่องปญหาเรื่องความไรสัญชาติคล่ีคลาย ชาวมอญพลัดถ่ินไดรับสัญชาติ
เปนพลเมืองไทยอยางสมบูรณแลว ผูศึกษาคาดการณวา ในความเปนจริงแลว ชาวบานในชุมชน
มอญ สังขละบุรี เองไมไดรูสึกวาพวกเขาจําเปนตองมีผูนําที่มีตัวตนจริงก็เปนได 

บทบาทของหลวงพออุตตมะตอไปในภายภาคหนา จะเหลือเพียงบทบาทของผูนําทางจิต
วิญญาณ เปนตํานานหรือเรื่องราวความศักดิ์สิทธ์ิที่สะทอนถึงสํานึกรวมทางชาติพันธุมอญ และ
ความเปนมาของชุมชนหมูบานมอญ สังขละบุรี เทานั้น 

การแสดงออกในรูปของตํานานของหลวงพออุตตมะก็เร่ิมมีบางแลวในปจจุบัน ไมวาจะ
เปนเสียงลือเสียงเลาอางถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยของตัวหลวงพอและเครื่องรางของขลังจากปลุกเสก
ของหลวงพอ ชาวมอญพลัดถ่ินมีบทเพลงที่แตงขึ้นดวยภาษามอญ เนื้อหาของเพลงแปลออกมาได
ใจความวา เปนการสรรเสริญถึงคุณงามความดีของหลวงพอมหาเถระ หรือหลวงพออุตตมะของ
พวกเขา และเลาถึงประวัติความเปนมาของหลวงพออุตตมะวามาจากเมืองเย ทั้งยังเปนเจาอาวาสวัด
วังก หลวงพอเปรียญเสมือนเทพมอญ ที่ดูแลความเปนอยูของชาวมอญทั้งหมูบาน และในปจจุบัน
หมูบานนี้ไมใชเปนเพียงแคหมูบาน แตเปนเมืองเมืองหนึ่ง (ติช่ิง เอมโอช 2545) 

 
แนวโนมของชุมชนมอญ สังขละบุร ี

 
ผูนําคนตอไป 

ประเด็นคําถามที่นาสนใจ ถาในอนาคตไมมีหลวงพออุตตมะอยูเปนเสาหลักแลว ผูนําคน
ตอไปจะเปนใคร แลวผูนําคนนั้นจะมีบทบาทความเปนผูนําไดเทียบเทากับหลวงพออุตมะหรือไม ผู
ศึกษาไดทําการวิเคราะหแลวพบวามีบุคคลตาง ๆ ที่นาจะขึ้นมาเปนผูนําในชุมชนมอญพลัดถ่ิน สังข
ละบุรี ซ่ึงแตละบุคคลก็มีทั้งจุดเดนและจุดดอยที่สงผลตอการขึ้นไปเปนผูนํา ดังนี้ 

 
ผูนําที่มาจากการปกครองโดยรัฐ จุดเดนคือเปนผูนําการปกครองที่มาจากรัฐบาลมีอํานาจ

ทางกฎหมายที่ชาวมอญตองใหความยําเกรง แตความเคารพยําเกรงนั้นมาจากเงื่อนไขของกฎหมาย
บานเมือง ไมไดมาจากความเคารพจากตัวบุคคล และผูนําของรัฐนั้นก็มิใชชาวมอญและมิไดมาจาก
ผูที่อาศัยอยูในชุมชน ทําใหขาดขอมูลการรับรูปญหาที่แทจริงในชุมชน และไมมีสํานึกรวมความ
เปนชนชาติมอญ 
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ดังนั้นความนาจะเปนในการขึ้นมาเปนผูนําแทนที่หลวงพออุตตมะ พบวา เปนไปไดยาก 
เนื่องจากมีเพียงบทบาททางการปกครองเทานั้น บทบาทดานพัฒนาอาจมีบางดวยงบประมาณการ
พัฒนาจากทางรัฐบาล แตบทบาทดานอื่น อยางเชน ผูนําดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และผูนําทางจิต
วิญญาณ นั้นแทบจะไมมีบทบาทเลย 

 
หัวหนาคุม ซ่ึงถึงแมจะเปนชาวมอญและอาศัยอยูในชุมชน เปนผูนําตามธรรมชาติที่ไดรับ

การคัดเลือกจากชาวบาน แตในแงอํานาจบารมียังนอยเกินไป และในบางรายมีความขัดแยงกันเอง
สูง ทําใหขาดความศรัทธาจากชาวบาน  

ความนาจะเปนในการขึ้นมาเปนผูนําแทนที่หลวงพออุตตมะ พบวา เปนไปไดยาก 
เนื่องจากมีบทบาทความเปนผูนําในแตละดานคอนขางนอย กลาวคือ อยูในสถานะแคเปนผูรักษา
กฎระเบียบและความเรียบรอยในสังคม แตมีอํานาจไมพอถึงขั้นเปนผูปกครอง 

 
พระสงฆผูเปนทายาทหลวงพออุตตมะ ซ่ึงก็คือ พระมหาปญญา เจาคณะอําเภอ       สังข

ละบุรีคนปจจุบัน อายุประมาณ 40 ป เปนศิษยเอกที่เคยบวชเรียนกับหลวงพออุตตมะ พื้นเพเปนคน
ไทยอาศัยอยูในจังหวัดกาญจนบุรี ไดมาอาศัยบวชเรียนกับหลวงพออุตตมะ และหลวงพออุตตมะ
เปนผูใหทุนสนับสนุนสงใหไปเรียนดานศาสนาที่ประเทศอินเดีย  

การขึ้นมาเปนผูนําแทนที่หลวงพออุตตมะ พบวา เปนไปไดยากเชนเดียวกัน ถึงแมวาจะมี
สถานภาพของความเปนพระสงฆที่ไดรับการยอมรับจากสังคมชาวมอญ และยังเปนลูกศิษยที่หลวง
พอใหการสนับสนุน แตทวาพระมหาปญญาไมใชผูนําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่เกิดจากวิกฤตและ
ความตองการของคนในชุมชนชาวมอญ และที่สําคัญคือไมไดเปนชาวมอญ และไมสามารถพูด
ภาษามอญได จึงขาดบทบาทผูนําดานจิตวิญญาณอยางแทจริง 

 
แนวโนมดานการธํารงชาติพันธุมอญ สังขละบุรี 

ในระยะแรกเริ่มกอตั้งหมูบาน ตั้งแตสมัยหมูบานเกากอนการสรางเขื่อนเขาแหลม (ป 
พ.ศ. 2496-2527) จนถึงสมัยที่ยายไปอยูหมูบานใหมภายหลังการสรางเขื่อนเขาแหลมไดไมนาน
นัก ยุคนั้นชุมชนหมูบานมอญ สังขละบุรี ยังเปนชุมชนขนาดเล็ก หลวงพออุตตมะไดนําแนวทาง
ของวิถีพุทธและกฎของการอยูรวมกัน มาใชเปนวิธีการควบคุมใหชาวมอญพลัดถ่ินที่อยูกันอยาง
กระจัดกระจายไดมาอาศัยอยูรวมกัน รวมถึงเปนส่ือกลางทามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ
ในดินแดนสังขละบุรีใหอยูรวมกันอยางสันติสุข  
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ผูศึกษาเห็นวา ในระยะแรกนั้นหลวงพออุตตมะยังไมมีแนวคิดที่จะนําเอาแนวทางของวิถี
พุทธและกฎของการอยูรวมกันมาใชเปนวิธีการหนึ่งในการธํารงชาติพันธุมอญ แตแนวทางปฏิบัติ
จริงนั้น เมื่อชาวมอญในชุมชนประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑที่วางไว ก็เทากับเปนการชวยเอื้อตอ
การธํารงชาติพันธุ เปนสิ่งที่ชวยสรางสํานึกทางชาติพันธุและรักษาโครงสรางทางสังคมและ     
วัฒนธรรมใหกับคนในชุมชน แลวยังทําใหสังคมอยูรอดปลอดภัยและสงบสุข ซ่ึงหลวงพอเห็นวา
เปนส่ิงที่ดี ระยะตอมาหลวงพออุตตมะจึงนํากฎเกฑณของการอยูรวมกันและวิถีพุทธมาใชเปน
วิธีการหนึ่งในการธํารงชาติพันธุ  

ยิ่งในระยะหลังที่มีปจจัยตาง ๆ เชน ชุมชนเกิดการขยายตัว การไมอยูของหลวงพอ  และ
กระแสทุนนิยมและการทองเที่ยวในยุคที่วัฒนธรรมและประเพณีถูกทําใหเปนการคาเขามามี   
อิทธิพล สงผลใหชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ผลที่ตามมาก็คือ วิธีการที่หลวงพออุตตมะใชในการธํารงชาติพันธุ หรือกลาวอีกนัยก็คือ 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีที่ชาวมอญประพฤติปฏิบัติอยูในชีวิตประจําวัน (ที่ไมไดมีการจัด
ฉาก) กลับกลายมาสอดรับกับการกระแสทองเที่ยวที่เขามา 

ไมวาจะเปนวัฒนธรรมประเพณีที่เรียบงายแบบชาวพุทธของชาวมอญพลัดถิ่นที่ดําเนิน
อยูจริงในชีวิตประจําวัน วัดและหมูบานชาวมอญที่หลวงพอสรางขึ้น ดวยเหตุผลเบื้องตนเพื่อให
ชาวมอญไดมีชุมชนและวัดเปนของชาวมอญเอง แตสถาปตยกรรมของวัดและบานเรือนที่เปน  
เอกลักษณของชาวมอญในหมูบาน หรือแมแตวัดเกาที่จมน้ําจากการสรางเขื่อนเขาแหลม กลับเปน
ตัวดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามายังชุมชน  

และเมื่อการทองเที่ยวเขามา หลวงพออุตตมะก็ชวยสรางอาชีพใหกับชาวบานโดยยก
พื้นที่บางสวนของวัดใหชาวมอญเพื่อทําการคาขาย อันไดแก ศาลาจําหนายของที่ระลึกบริเวณ
เจดียพุทธคยา ซึ่งยังผลใหเศรษฐกิจของชุมชนมีสภาพคลองตัวขึ้น  

ในทางกลับกัน การทองเที่ยวที่เขามาก็สงผลตอการธํารงชาติพันธุที่เปลี่ยนแปลงไป 
กลาวคือ อัตลักษณทางชาติพันธุมอญที่ลดลง ไมวาจะเปนดานภาษา การแตงกาย อาหารการกิน 
วัฒนธรรมและประเพณีในวันสําคัญตาง ๆ เชน ตักบาตรดอกไม ลอยเรือสะเดาะเคราะห หรือ
แมแตการทูนของบนศีรษะ ก็เปนไปในแนวทางสอดรับกับการทองเที่ยวมากขึ้น เปนตน  

พบวา ปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สงผลตอการ
ธํารงชาติพันธุของชาวมอญกลุมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

• ชาวมอญรุนใหม (เด็กวัยรุน) ที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย 
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• ชาวมอญรุนกลาง (คนรุนพอรุนแม อายุประมาณ 30-50 ป) ผูซึ่งเกิดที่ประเทศพมา 
แตอพยพเขามาอยูเมืองไทยนานแลว   

• ชาวมอญรุนเกา (คนรุนปูยาตายาย อายุ 50 ปข้ึนไป) 
• ชาวมอญอพยพใหม เขามาอยูในประเทศไทยไมเกิน 5 ป 
 
ผูศึกษาคาดวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจะสงผลกระทบตอ ชาวมอญรุน

ใหม คอนขางรวดเร็วและรุนแรงกวากลุมอื่น เพราะชาวมอญรุนใหมเกิดและเติบโตในเมืองไทย 
ศึกษาเลาเรียนในระบบการศึกษาไทย สามารถพูดภาษาไทยควบคูไปกับภาษามอญไดเปนอยางดี 
นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเขาไปทํางานในเมือง เกิดการรับวัฒนธรรมเมืองเขามาอยางเต็มที่ นอกจากนี้
สํานึกทางชาติพันธุอาจจะมีนอยกวามอญกลุมอ่ืน ทําใหการธํารงชาติพันธุลดลงอยางเห็นไดชัด เชน 
ในเรื่องของการแตงกายที่เปลี่ยนไปเปนแบบคนเมืองมากขึ้น เปนตน 

ชาวมอญรุนกลาง ซ่ึงเปนรุนพอแมที่อาจจะเกิดในประเทศพมา แตมาเติบโตและใชชีวิต
ในเมืองไทยเปนเวลานานแลว พบวา แมวามอญกลุมนี้จะมีชีวิตอยูรวมสมัยเดียวกันกับหลวงพอ
อุตตมะ และเคยมีชีวิตอยูในสมัยที่กฎและวิถีพุทธทํางานอยางมีประสิทธิภาพ แตปจจัยการ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ ก็สงผลกระทบตอพวกเขาในดานชีวิตความเปนอยู และโดยเฉพาะในเรื่องการ
ทํามาหากิน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทําใหชีวิตของมอญในกลุมนี้ตองปากกัดตีน
ถีบ ทําใหไมมีเวลาปฏิบัติตามแนวทางและจารีตอยางที่เคยเปนมา เชน ตองทํางาน ทําใหไมมีเวลา
ไปวัด เปนตน ดังนั้นในเรื่องการธํารงชาติพันธุของชาวมอญรุนกลางนี้ พบวามีแนวโนมจะลดลง
เชนเดียวกัน 

และการศึกษาพบวา ผูที่สามารถธํารงชาติพันธุไวได คือ ชาวมอญรุนเกา คือคนรุนปูยาตา
ยาย และกลุมชาวมอญที่เพิ่งอพยพเขามาใหมไดไมเกิน 5 ป  

กลาวคือ ในกลุม มอญรุนเกา ซ่ึงยังคงยึดถือวัฒนธรรมและประเพณีรูปแบบเกาเอาไว
อยางเหนียวแนน ปจจัยภายนอกยังเขามากระทบตอพวกเขาไดนอยมาก เนื่องจากอุปสรรคดาน
ภาษา ซ่ึงชาวมอญรุนเกาไมสามารถรับการสื่อสารไดดวยภาษาไทย (อาจจะฟงออก แตไมสามารถ
พูดภาษาไทยได) แตในอนาคตอันใกล ชาวมอญพวกนี้ก็จะลมหายตายจากไปเนื่องจากมีอายุมาก
แลว ดังนั้นดานการธํารงชาติพันธุของคนมอญกลุมนี้มีแนวโนมจะหายตามไปดวย 

และในกลุม ชาวมอญผูที่อพยพเขามาใหม เนื่องจากอพยพเขามาอยูในประเทศไทยไดไม
นาน (ไมเกิน 5 ป) ซ่ึงนอกจากจะมีขอจํากัดดานภาษาแลว ยังมีปญหาในเรื่องของบัตรประจําตัวผู
พลัดถ่ินซึ่งพวกเขายังไมมี (ทั้งบัตรสีชมพูและบัตรสีสม) จึงอยูในฐานะผูหลบหนีเขาประเทศอยาง
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ผิดกฎหมาย ทําใหพวกเขาไมสามารถออกไปทํางานนอกชุมชนไดอยางเด็ดขาด ทําใหตองอาศัยอยู
แตในหมูบาน ดังนั้นการรับสื่อที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของมอญกลุมนี้
ยังมีนอยมาก จึงยังคงสามารถธํารงอัตลักษณเอาไวได แตอนาคตถามอญเหลานี้อาศัยอยูในเมืองไทย
นานขึ้น การธํารงชาติพันธุมอญก็มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปได 
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บทสรุป 
 

หมูบานแผนดินธรรมแผนดินทอง หมูที่ 2 บานวังกะ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี หรือที่รูจักกันในนามของ หมูบานมอญพลัดถิ่น สังขละบุรี เปนชุมชนชาวมอญ
พลัดถิ่นขนาดใหญที่มีการกอต้ังมายาวนานกวา 50 ป ซึ่งสวนใหญเปนชาวมอญจากเมืองมะละ 
แหมง ประเทศพมา อพยพหนีภัยสงครามและความบีบค้ันทางการเมืองที่รัฐบาลพมามีตอชนชาติ
มอญ ตั้งแตป พ.ศ. 2591 เปนตนมา โดยอพยพเขาสูประเทศไทยทางดานดานเจดียสามองค และ
เขามายังพื้นที่ชายแดนอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

จากความกดดันทางการเมืองและปญหาความไมมั่นคงในชีวิตและเศรษฐกิจ ชาวมอญ
จึงพากันอพยพเขามาหาที่ทํากินในประเทศไทย ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกของรัฐมอญ โดยเขามา
ทางดานจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี เสนทางชายแดนติดตอกับประเทศพมาที่มีมอญ
เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากเปนพื้นที่ชายแดนที่ทุรกันดารยากตอ
การคมนาคมติดตอกับการปกครองจากสวนกลาง และมีชองทางเขาออกระหวางประเทศไทยกับ
พมาหลายชองทาง ทําใหการเคลื่อนยายเขาออกเปนไปโดยงาย  

จากการศึกษาของ สุภรณ โอเจริญ (2527) พบวามีการอพยพของชาวมอญเขาสูประเทศ
ไทย (ที่มีการบันทึกอยางเปนทางการ) มาตั้งแตสมัยอยุธยา ซึ่งมอญอพยพเหลานี้เขามาอยาง
ไดรับการยอมรับ และอาศัยอยูในประเทศไทยเปนระยะเวลาที่ยาวนานจนแทบจะกลืนกลายเปน
คนไทยไปทั้งสิ้นแลว แตมอญพลัดถิ่นสังขละบุรีจะแตกตางจากมอญอพยพกลุมอ่ืนที่เขามากอน
หนา ตรงที่รัฐบาลไทยพยายามผลักดันใหออกนอกประเทศ เพราะไมตองการบาดหมางกับรัฐบาล
พมา ดวยเหตุผลทางดานมนุษยธรรม ไทยจําเปนตองรับเอากลุมมอญพลัดถิ่นดังกลาวใหอยูใน
ประเทศไทยตอไป โดยมีมาตรการควบคุมไมใหมีการเคลื่อนไหวที่กระทบตอความสัมพันธไทย-
พมา และจํากัดเขตที่อยูอาศัยในเฉพาะพื้นที่อําเภอสังขละบุรี 

การศึกษาครั้งนี้มีคําถามสําคัญวาภายใตเงื่อนไขของความเปนมอญชนชาติพลัดถ่ินที่ไมรู
ชะตากรรมลวงหนาไดเลยวา จะถูกทางรัฐบาลผลักดันใหกลับประเทศพมาวันใด แตชาวมอญกลุม
นี้ กลับสามารถดํารงอยูจนกระทั่งกําเนิดเปนหมูบานขนาดใหญในปจจุบันอยางเปนปกแผน 
ขณะเดียวกันดินแดนสังขละบุรีเปนดินแดนที่มีเจาถ่ินอาศัยอยูมาแตดั้งเดิม ซ่ึงก็คือชาวกะเหรี่ยง แต
ชาวมอญพลัดถิ่นก็สามารถแทรกตัวเขาไปอยูรวมกับชนชาติพันธุอ่ืนไดอยางผสมกลมกลืนและเปน
หนึ่งเดียว คําถามก็คือ ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เกิดขึ้นไดอยางไร 
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จากการศึกษาพัฒนาการเชิงประวัติศาสตรของชุมชนมอญพลัดถ่ินสังขละบุรีเบื้องตน
พบวา การดํารงอยูของชาวมอญพลัดถ่ิน ลวนสะทอนใหเห็นภาพของผูนําคนสําคัญ ซ่ึงก็คือ หลวง
พออุตตมะ พระสงฆชาวมอญผูมีบทบาทสําคัญตอชาวมอญพลัดถ่ินในเกือบจะทุก ๆ ดาน ไมเฉพาะ
ชาวมอญเทานั้น แตรวมไปถึงชาวบานกลุมอ่ืนในดินแดนสังขละบุรีอีกดวย 

การศึกษาครั้งนี้ จึงใหความสําคัญตอบทบาทความเปนผูนําทางวัฒนธรรมของหลวงพอ
อุตตมะ ที่มีตอการกําเนิด การดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลงของหมูบานมอญพลัดถ่ิน สังขละบุรี 
ผานบริบทพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร เพื่อใหเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนหมูบาน และการปรับเปลี่ยนบทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะ ที่มี
การคลี่คลายจากอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงวิธีการที่หลวงพออุตตมะใชในการธํารงชาติพันธุของ
ชาวมอญพลัดถ่ิน 

ผลการศึกษาพบวา ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธของชุมชน
หมูบานมอญพลัดถิ่น ขณะเดียวกับก็พบวา กระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นสงผลกระทบตอการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทความเปนผูนําทางวัฒนธรรมของหลวงพออุตตมะ ทั้งบทบาทผูนําทางโลก 
ผูนําทางธรรม และผูนําทางจิตวิญญาณของหลวงพอที่มีตอชาวมอญพลัดถิ่นเชนกัน 

โดยเฉพาะกับชาวมอญพลัดถ่ิน ซ่ึงถือวาเปนผูพลัดถ่ินละจากถิ่นฐานบานเกิด หนีจาก
ความกดดันและการถูกบีบคั้นทางการเมือง ตองดิ้นรนอพยพเขามากับของมีคาติดตัวไมมากนัก เพื่อ
มาหาพื้นที่ที่สงบรมและอุดมสมบูรณ (อยางประเทศไทย) มากกวา แตถึงแมเมืองไทยจะเปน
ประเทศที่สงบเสรี แตเมื่อมาถึงประเทศไทย ชาวมอญพลัดถ่ินก็ตองตกอยูในสถานะผูพลัดถ่ิน ที่
ไมไดรับการยอมรับและสิทธิใดในฐานะพลเมืองไทย ไมมีทางแนใจเลยวาทางรัฐบาลจะสงตัว
กลับไปวันใด เปนชีวิตตางบานตางเมืองขาดที่พึ่งพิงและดําเนินอยูบนความไมมั่นคง  

ส่ิงที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจพวกชาวมอญพลัดถ่ินเอาไวได ก็เห็นจะมีแตหลวงพออุตตมะ 
พระสงฆชาวมอญที่พวกเขาศรัทธาอยูแลวเปนทุนเดิม และยังเปนชาวโมกกะเนียงบานเกิดเดียวกัน
กับพวกเขาเทานั้นที่จะเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหกับพวกเขาได ทั้งเปนผูจัดหาที่อยูอาศัยและเปนผูกัน
ชนระหวางชาวมอญกับทางรัฐบาลไทย ยิ่งไปกวานั้น หลวงพออุตตมะยังใหคํามั่นสัญญากับพวก
ชาวมอญวาจะชวยเจรจาดําเนินเรื่องขอสัญชาติไทยใหกับชาวมอญทุกคน ยิ่งเพิ่มความมั่งคงและอุน
ใจใหกับพวกชาวมอญพลัดถ่ินไดอีกระดับหนึ่ง 

ยิ่งภายหลังการสรางเขื่อนเขาแหลม ในป พ.ศ. 2527 บทบาทความเปนผูนําของหลวงพอ
อุตตมะยิ่งปรากฏชัดเจน เพราะชุมชนตองการผูนําทั้งทางดานเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
เพิ่มขึ้นมา เนื่องจากน้ําทวมพื้นที่ทั้งที่อยูอาศัยและที่ทํากินเปนบริเวณกวางของอําเภอ     สังขละบุรี 
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จึงทําใหชาวมอญไมมีที่อยูอาศัย ไมมีที่ทํากิน และไมมีอาชีพ หลวงพออุตตมะจึงตองปรับบทบาท
ตนเองเพิ่มขึ้น จากเดิมมีสถานะเปนผูนําทางศาสนาและผูนําทางจิตวิญญาณ ก็เพิ่มบทบาทผูนํา
ทางการพัฒนา ผูนําทางดานเศรษฐกิจและดานการปกครองขึ้นมา โดยการเปนผูจัดหาที่อยู จัดหา
แหลงอาชีพ บางกรณีก็จัดหาแหลงเงินทุน และรักษาความสงบสุขของหมูบานดวยกฎการอยู
รวมกัน ซ่ึงเปนวิธีการปกครองดวยกฎหมู ดังนั้นบทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะ จึง
สามารถตอบสนองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมอญพลัดถ่ิน สังขละบุรี ไดในทุก ๆ ดาน ภายใต
บริบทที่ขณะนั้นชุมชนมอญพลัดถ่ิน สังขละบุรี ยังเปนชุมชนขนาดเล็ก 

ซ่ึงบทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะเหลานี้ เปนลักษณะผูนําที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ไมไดเกิดจากการจัดตั้งจากรัฐบาล เปนลักษณะเฉพาะของสังคมอุดมคติของสังคมไทย
และสังคมในดินแดนอุษาคเนยที่ผูนําตามธรรมชาติมักจะเปนพระสงฆ ผูซ่ึงไมเพียงแตมีบทบาท
ในทางศาสนาเทานั้น แตยังเขาไปมีบทบาทในทางโลก โดยเฉพาะสมัยกอนที่ชุมชนยังเปนชุมชน
เกษตรกรรมและเปนชุมชนขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะศาสนาพุทธเปนรากฐานสําคัญที่ชาวบานยึดถือ
เปนปฏิบัติมาเปนเวลาชานาน และพระสงฆในฐานะที่บวชเรียนอยูในบวรพระพุทธศาสนามาเปน
เวลานาน จึงไดรับความเคารพนับถือจากชาวบาน  

แตเมื่อหมูบานมอญพลัดถ่ิน สังขละบุรี เกิดการขยายตัวเปนชุมชนขนาดใหญ ทั้งจาก
ปจจัยทั้งภายในและภายนอกชุมชนสงผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม อาทิ 
ดวยระบบการปกครองของทางราชการ และกระแสการทองเที่ยวที่เขามา ยิ่งในระยะเวลาเกือบ 10 
ปที่ผานมา ปรากฏวา หลวงพออุตตมะมีอายุมากขึ้น และอาพาธบอยครั้ง ดังนั้นหลวงพออุตตมะจึง
ไมไดอยูเปนเสาหลักในชุมชนตลอดเวลา  

พบวา บทบาทความเปนผูนําของหลวงพออุตตมะยังคงมีอยู แตมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 
กลาวคือ บทบาทบางดานลดลงไปและถูกแทนที่ดวยองคการของทางรัฐบาลและเอกชน เชน 
บทบาทผูนําทางการปกครองและผูนําทางการพัฒนาถูกแทนที่ดวยระบบราชการ บทบาทของผูนํา
ทางดานเศรษฐกิจก็ถูกแทนที่ดวยระบบการทองเที่ยว เหลานี้เปนตน 

ยกตัวอยางกรณีที่หลวงพออุตตมะถูกลดบทบาทของความเปนผูนําทางการปกครอง 
กลาวไดวา ปจจุบันหลวงพออุตตมะแทบจะไมมีบทบาททางการปกครองที่เปนตัวตนจริงเหลืออยู
แลว เห็นไดชัดจากการที่หลวงพอไมอยู ก็ไมมีผูรักษาและควบคุมกฎ และอยูเปนเสาหลักใหชาว
มอญในหมูบานไดกลัวและเกรง ผลที่ตามมาคือกฎเกณฑที่วางไวก็เร่ิมผอนคลายลดหยอนลง  

บทบาทการควบคุมโครงสรางทางสังคมของหลวงพออุตตมะ อาจเกิดขึ้นไดในระยะสั้น 
เฉพาะชวงที่ทานกลับข้ึนมาอยูในชุมชน อยางเชน ชวงวันงานเทศกาลและวันสําคัญทางศาสนาที่
สําคัญ หลวงพอจะกลับมาทวงถามถึงกฎแหงชาวพุทธที่ทานตั้งไว แสดงอออกดวยเนื้อหาของการ
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เทศนาชาวบานทุกวันพระที่มีเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับการอยูอาศัยรวมกันในหมูบาน  กลาวถึงเรื่องมี
ผูกระทําผิด หลวงพอจะวากลาวทั้งโดยตรงและโดยออมใหผูนั้นไดละอายจนไมกลากระทั่งอีก หรือ
เรียกประชุมเด็ก วัยรุนในหมูบานมาเทศนาวากลาวตักเตือนเรื่องความประพฤติที่ไมดี หรือในชวง
เขาพรรษาที่หลวงพอจําศีลอยูที่วัด เวลาพลบค่ําจะเรียกหนุมสาวขึ้นไปเทศนาวาใหอยูรวมกันดี ๆ 
เวลาที่หลวงพอไมอยู เปนตน แตในระยะยาวพบวา จากสาเหตุเนื่องจากกลไกทางเศรษฐกิจและ
ทุนนิยมเขามาทํางานมากกวากลไกทางจิตวิญญาณ ชาวมอญบางคนจําเปนตองละเมิดกฎเพื่อ
ความอยูรอดของเขา 

ผลการศึกษายังพบอีกวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจะสงผลกระทบตอ
ชาวมอญรุนใหมคอนขางรวดเร็วและรุนแรงกวากลุมอ่ืน สวนกลุมชาวมอญรุนกลาง (รุนพอแม) มี
แนวโนมในการธํารงชาติพันธุลดลงเชนเดียวกัน และกลุมผูที่ยังสามารถธํารงชาติพันธุไวได คือ 
ชาวมอญรุนเกา (รุนปูยาตายาย) และกลุมชาวมอญผูอพยพเขามาใหมไมเกิน 5 ป ซึ่งยังยึดถือ
วัฒนธรรมประเพณีมอญอยางเหนียวแนน  

แตในจิตสํานึกของชาวมอญ พบวา หลวงพออุตตมะยังคงเปนผูนําทางจิตวิญญาณที่หยั่ง
รากลึกซ้ึงอยูอยางไมเส่ือมคลาย อาจดวยจากบทบาทของหลวงพออุตตมะที่มีตอประวัติศาสตรและ
พัฒนาการอันยาวนานของชุมชนมอญพลัดถ่ิน สังขละบุรี และบทบาทความเปนผูนํานั้นก็
เปล่ียนแปลงรูปแบบไป โดยจากบทบาทผูนําที่มีตัวตนจริงถูกขบวนการคลี่คลายทําใหกลายเปน
ผูนําในตํานานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีปาฏิหาริยอิทธิฤทธิ์  

เห็นชัดในกรณีการไปมาของหลวงพออุตตมะไมมีผูใดในชุมชนรูขอมูลท่ีแทจริง ไมรูวาใน
ปจจุบันทานทําอะไร หรืออยูที่ไหน ชาวบานอาจอาศัยวิธีการเขาทรงนาไร (คนทรง) มาบงชี้ถึงการ
ไมอยูของหลวงพอ วาหลวงพอปวยมาไมได หรือหลวงพออาจจะไปอยูที่นี่หรือที่โนน เปน
พิธีกรรมของชาวมอญที่แสดงออกมาเพื่อเปนการกระชับความสัมพันธของชาวมอญในหมูบาน ทั้ง
เปนโอกาสในการพูดคุย ปรับทุกข สงขาวสารถึงกัน เมื่อชาวมอญรูสึกไมดี ไมอบอุนใจ เมื่อหลวง
พอไมอยู 

จึงไมนาแปลกใจที่เวลาเดินเขาออกแตละบานของชาวมอญพลัดถ่ินในหมูบาน แลวพบรูป
ถายของหลวงพออุตตมะวางไวบนหิ้งพระ หรือไมก็ติดไวที่ผนังบานคูกับพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมดังคํากลาวของชาวมอญพลัดถ่ิน สังขละบุรีมักกลาววา  
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“ชาวมอญที่สังขละบุรี มีพอ 3 คน หนึ่ง คือ พอผูใหกําเนิด สอง คือ ‘พออยูหัว’ 
พอผูใหที่อยูที่อาศัยในแผนดินไทย และสาม คือ ‘หลวงพอ’ ศรัทธาอันสูงสุด ถาไมมีหลวง
พอก็ไมมีชาวมอญที่นี่ในวันนี้” 
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