ชุมชนพร้อมให้การเรียนรูแ้ ก่ผู้มาเยีย่ มเยือนเสมอ จะนัดหรือไม่นดั ...ไม่เป็นไร
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 คณะวิจัยโครงการ “การจัดการ
ความหลากหลายทาง วั ฒ นธรรมของแรงงานพม่ า :
กรณีศกึ ษาวัฒนธรรมการทางานของแรงงานพม่าในบริษทั
ไทยในประเทศไทยและในประเทศเมียนมาร์ ” ตั้งใจจะไป
นมัสการหลวงพ่อเจ้าอาวาสวั ดศิ ริมงคล ต าบลบ้า นเกาะ
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุท รสาคร เพื่ อ ขอเรี ย นรู้ เ รื่ องราว
บทบาทของวัดกับการช่วยเหลือสงเคราะห์แรงงานพม่าใน
พืน้ ที่จังหวัดสมุทรสาครด้วยทราบข่าวว่า วัดนี้คือที่พงึ่ สาคัญ
ของแรงงานกลุม่ มอญพม่ามานานแล้ว แต่เมือ่ ไปถึงวัด ถามไถ่
เด็กๆ ที่อยู่ในวัดได้ความว่า..หลวงพ่อมีกิจนิมนต์ที่จังหวัด
ราชบุรแี ละจะกลับตอนบ่าย ขณะนัน้ ในใจของพวกเราก็เริม่
คิด “คงรอไม่ไหวแน่ จะทาอย่างไรกันดี” แต่ช่วงทีก่ าลังสับสน
อยู่นั้น นักวิจัยท่านหนึ่งได้เรียกให้ไปนั่งคุยกับผู้อาวุโสสอง
ท่าน ท่านแรกชื่อสมคิด ปานลิ้ม อายุ 72 ปี และท่านที่สอง
ชื่อ มะอี แ ม เป็ น ชาวมอญประเทศพม่า มาอาศั ย อยู่ วั ด นี้
ประมาณ 20 ปีแล้ว เดิมเคยเป็นหัวหน้างานบริษัทในพืน้ ที่
นี้ ตอนนี้เกษียณ ส่งลูกและภรรยากลับประเทศพม่าแล้ว
ส่วนตนเองยังอยูร่ บั ใช้หลวงพ่อทีว่ ดั นีต้ อ่

จากเรื่องราวของลุ งทั้งสองท่า น จนประเมินได้ว่า ถึงไม่ได้
สนทนากับหลวงพ่อ แต่สองท่านนีก้ เ็ ป็นหนังสือเล่มใหญ่ของวัด
และชุมชนแห่งนีท้ เี ดียว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งราวของชาวมอญ
ทั้งส่วนที่เป็นแรงงานที่เพิ่งเข้ามาเมื่อยี่สิบปีที่ผ่านมา และชาว
ไทยมอญที่เป็นเจ้าของชุมชนแห่งนี้ ซึง่ เข้ามาอยู่อาศัยนานกว่า
200 ปี พวกเราเริ่มเห็นหนทางสว่างว่าวัตถุประสงค์การมา
เรียนรู้ประสบการณ์ชุมชนและวัดที่เกี่ยวข้องกับแรงงานพม่า
ครัง้ นี.้ ..ไม่ผดิ หวัง

โบสถ์วัดศิริมงคล

ลุงทัง้ สองท่านเริม่ เล่าเรือ่ งราววัดและชุมชน สลับกับเรือ่ งราวชาว
ไทยมอญเจ้าของชุมชนและชาวมอญพม่าผู้เป็นแรงงานอพยพ
รวมทั้งบทบาทของวัดและหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดศิรมิ งคลรูปเดิม
และรูปปัจจุบนั ด้านการสงเคราะห์พฒ
ั นาชุมชนและแรงงานมอญ
พม่าทีเ่ ข้ามาอาศัยวัด ครอบคลุมรายละเอียดรอบด้าน จนทาให้
เริ่มเห็นภาพกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางศาสนา ประเพณี พิธีกรรม
การตาย การรักษาพยาบาล การตรวจชะตาราศี การศึกษาของ
เด็กและเยาวชน การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ที่
เกิดขึน้ ทัง้ ในวัด ลานวัด กุฎิ วิหาร ศาลาการเปรียญ โรงเรียนวัด
เมรุเผาศพ ในชุมชน ฯลฯ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ทีซ่ งึ่
หลวงพ่อเจ้าอาวาส ผูน้ าชุมชน มัคทายาวัด คนชุมชนและแรงงาน
พม่า ได้เข้าไปเกีย่ วข้อง

นักวิจัยสนทนากับลุงสมคิด ; มัคทายกของวัดศิริมงคล

ผูอ้ าวุโสทัง้ สองท่าน ได้วางงานทีก่ าลังทาอยู่ (ซ่อมโต๊ะ เก้าอีข้ อง
วัด) ลุกขึน้ มานัง่ สนทนา ต้อนรับพวกเรา หลังจากทีไ่ ด้รายงาน
ให้ทราบว่าเป็นใคร มาจากไหน มาทาไม พวกเราเริ่มเรียนรู้
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โรงเรียนวัดศิริมงคล: โรงเรียนนาร่องจัดการศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย

อาหารกลางวัน สนับสนุนจากงบรัฐและท้องถิ่น

บทสนทนาของลุงมัคทายกมาจบลงตรงทีเ่ ชิญชวนให้พวกเราเดินไป
เยีย่ มโรงเรียนประถมศึกษา ทีต่ งั้ อยูใ่ นบริเวณวัด เพือ่ ให้ได้สมั ผัส
กับรูปธรรมด้านบทบาทการจัดการศึกษาแก่เด็กคนต่างด้าวทีไ่ ด้เล่า
ให้ฟงั พร้อมทัง้ ชี้แนะทางให้เดิน หลังจากได้ร่าลาผูอ้ าวุโสทัง้ สอง
ท่านแล้ว พวกเราได้มโี อกาสเดินศึกษาบริเวณภายในวัดจนกระทัง่
ถึงโรงเรียน ในขณะทีน่ กั เรียนกาลังรับประทานอาหารเทีย่ งพอดี
ถือเป็นบทเรียนสาคัญทีไ่ ด้เห็นรูปธรรมและเรือ่ งเล่าต่างๆ

นักเรียนมีวินัย กินข้าวแล้วต้องเก็บถาดอาหารล้างทาความสะอาด

เมื่อออกจากโรงเรียน พวกเราตัดสินใจเดินสังเกตบริเวณลาน
วัด ซึ่ ง ตั้ งอยู่ ริ ม แม่น้ าท่ า จีน ทางวัด ได้ ส ร้า งเขื่ อ นดิ น กั้ น ริ ม
แม่น้าและปรับแต่งเขื่ อนเป็นที่พั กผ่อนหย่ อนใจให้ กับผู้ม า
เยือน โดยมีการจัดวางเก้าอี้ ที่นั่งและทาลานโล่งที่สามารถชม
ทัศ นียภาพอีกฝั่งหนึ่งของแม่นาได้ รวมทั้งสร้า งรูปปั้นและ
อาคารที่สร้างเจดีย์ทาสีสวยงามไว้บนหลังคา ถัดออกไปเป็น
อาคาร เมรุเผาศพ ที่ลุงมัคทายกเล่าเรื่องการจัดงานศพของคน
มอญแรงงานพม่าที่เสียชีวิตให้ฟังว่า คนมอญทาศพแบบเรียบ
ง่าย เมื่อนาศพมาถึงเมรุ นิมนต์ภิกษุสองสามรูปมาประกอบ
พิธี แล้วจุดไฟเผา เสร็จแล้วเอาเถ้าถ่านและกระดูกลอยน้าใน
วันนั้น ไม่ต้องจัดงานแบบที่คนไทยพุทธทา ถ้าจะสวดศพหรือ
เก็บศพประกอบการกุศลหลายวัน ต้องเป็นศพระดับผู้นาสังคม
ไม่เช่นนั้นจะเผาอย่างนี้ทั้งหมด

ความพร้อมเพรียงของเด็กนักเรียน

พวกเราเดินตรงเข้าไปแนะนาตนเองกับอาจารย์ดว้ ยความเคารพ
แล้วอาจารย์ได้แนะนาพวกเราให้รจู้ กั กับอาจารย์ทา่ นอืน่ จากนัน้
เล่าเรือ่ งและข้อมูลนักเรียนและสิง่ อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงบทบาทของ
ท้องถิ่นที่เข้ามาสนับสนุนโรงเรียน และสถิตินักเรียนลูกหลาน
แรงงานต่างชาติ ซึ่งมีอยู่มากกว่า 80 เปอร์เซ็นของนักเรียน
ทัง้ หมด ได้พรัง่ พรูออกมาจนเพียงพอจะรูจ้ กั ภาพทีเ่ ห็นได้บางส่วน
แล้ว อาจารย์จงึ ได้เชิญชวนให้ทานอาหารด้วยกัน แต่พวกเราขอ
ศึกษาเรียนรูต้ อ่ ด้วยยังมีสงิ่ น่าสนใจอีกมาก จึงได้พากันเดินเยีย่ ม
เยือนอาคารเรียนหลังใหม่ (ซึง่ ก่อสร้างยังไม่เสร็จ) รวมถึงอาคาร
เรียนเด็กอนุบาล และกล่าวคาอาลาอาจารย์เป็นลาดับสุดท้าย
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พืน้ ทีร่ ะหว่างเมรุ ศาลาการเปรียญ กุฎพี ระ และท่าน้า เป็นพืน้ ที่
ลานวัด เมือ่ เดินผ่าน ทาให้ยอ้ นนึกถึงเรือ่ งเล่าของลุงมัคทายกทีว่ า่
“เมือ่ ถึงวันชาติมอญ ลานแห่งนี้ และอาคารทุกหลัง รวมทัง้ พืน้ ที่
อืน่ ในวัดจะมีผคู้ นเนืองแน่น ล้นหลาม เต็มทุกพืน้ ทีท่ กุ ตารางนิว้

พระพุทธรูปกับชนชาวมอญริมแม่น้าท่าจีน

ตะวั น เลยเที่ ย งนิ ด หน่ อ ยแล้ ว ขณะที่ เ ราพนมมื อ ไหว้ ล าสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวัดแห่งนี้ พอเสียงประตูรถปิดปึง เสียงใคร
คนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่า “นึกว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเสียแล้ววันนี้ นัดก็
นัดไม่ได้” รถค่อยๆ เคลื่อนผ่านประตูวัดไป พร้อมกับเสียงท้อง
ร้องของใครคนหนึ่ง

คนมอญสร้างอาคารเจดีย์สามองค์ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมริมน้าท่าจีน
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ชาวมอญแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาครและใกล้เคียงจะมา
รวมกันราลึกถึงวันชาติ ทีก่ าลครัง้ หนึง่ เคยยิง่ ใหญ่ในสุวรรณภูมิ
เป็นประจาทุกปี จัดมามากกว่าสิบปีแล้ว” และยังนึกถึงคาบอกเล่า
ของลุงมัคทายกอีกฉากหนึง่ ทีว่ า่ “คนมอญทีเ่ ข้าวัด จะแต่งกายด้วย
ชุ ด ประจ าชาติ ทั้ ง คนหนุ่ ม สาวเฒ่ า แก่ พวกเขารั ก ชาติ รั ก
วัฒนธรรม และให้ความสาคัญกับสิ่งนี้อย่างจริงจัง ” ลุงบอกว่า
“ควรทีเ่ ราจะถือเป็นแบบอย่างทีเดียว”

ผู้เขียน :
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย
อาจารย์ประจาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
E-Mail: renuaor2517@gmail.com

เมื่ อ เดิ น ต่ อ มาจนถึ ง หน้ า กุ ฎิ (กุ ฎี วั ด แบบภาคกลาง สร้ า ง
อาคารวนรายรอบเป็นวง ตรงกลางมีศาลาหอฉัน มีชานต่อ
ระหว่ า งกุ ฏิ กั บ ศาลา ศาลาใช้ เ ป็ น ที่ ฉั น ข้ า วและประกอบ
พิธีกรรมบางประการ) พบคณะศรัทธาจากมหาชนะชัย กาลัง
หามหม้อข้ าวหม้อแกงลงมาจากกุฎิ มาใส่ในรถ จะเดิ นกลั บ
เมื่ อ เข้ า ไปสนทนาทราบว่ า เป็ น คนมอญจากมหาชั ย เช่ า
รถตุ๊กตุ๊ก นาอาหารมาถวายเพลพระภิกษุสามเณร มาประจา
ทุกเดือนๆ ละสองหรือสามครั้ง ดูท่าทางมีความสุข หลังจาก
ทักทายพอหอมปากหอมคอแล้วพวกเขาจึงจากไป ทิ้งพวกเรา
ให้มองตาม เพราะใบหน้าทีป่ ระแป้ง และหม้อข้าวขนาดใหญ่บน
รถ ทาให้พวกเราทึ่งในศรัทธาของคนมอญ ตามที่ลุงมัคทายก
เล่าให้ฟังว่า “คนมอญจริงจัง จริงใจ และทุ่มเทกับพระศาสนา
เป็นอย่างยิ่ง คนไทยและมอญไทยเราสู้เขาไม่ได้หรอก”

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
“การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานพม่า :
กรณีศกึ ษาวัฒนธรรมการทางานของแรงงานพม่าในบริษทั ไทยใน
ประเทศไทยและในประเทศเมียนมาร์”
เรียบเรียงและจัดวางรูปแบบการนาเสนอโดย
ภัทราภรณ์ ภูบาล
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