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แรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ตรงกับวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะวิจัยโครงการ “การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของแรงงานพมา : กรณีศึกษาวัฒนธรรมการทํางานของแรงงานพมาในบริษัทไทยในประเทศไทยและในประเทศเมียนมา นัดพบกับ
นักวิจัยอีกคณะหนึ่งของสถาบัน ซึ่งมีผูชวยศาสตราจารย ดร.มรกต ไมยเออร อาจารยสิทธิพร นิยม อาจารยวิมลสิริ เหมทานนท และคุณ
ภัทราภรณ ภูบาล ที่วัดโคกหรือวัดศรีบูรณาวาส ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสังเกตการเตรียมงานตักบาตรเทโว
โรหณะ ที่ชาวพมาเชื้อสายมอญจะจัดขึ้นที่วัดโคก และชาวพมาเชื้อสายพมาจะจัดขึ้นที่วัดนอยนางหงษ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จะจัดใน
วันรุงขึ้น ดวยวันตักบาตรเทโวโรหณะตามประเพณีพมาจะ ชากวาประเพณีไทยหนึ่งวัน เมื่อคณะนักวิจัยไดพบกันแลว จึงปรึกษาหารือ
แบงการทํางานออกเปน ๒ กลุม กลุมหนึ่งประจําอยูที่วัดโคก อีกกลุมหนึ่งไปประจําที่วัดนอยนางหงส ซึ่งเปนวัดหนึ่งที่เปนศูนยกลางการจัด
งานประเพณีตางๆ ของชาวพมาเชื้อสายพมาในจังหวัดสมุทรสาคร

เจดียภายในบริเวณวัดศรีบูรณาวาส
ผูวิจัยไดสังเกตการเตรียมงานและการตักบาตรเทโวโรหณะอยูที่วัดโคก ซึ่งเปนวัดที่คนพมาเชื้อสายมอญสวนใหญนิยมมาทําบุญตาม
ประเพณีและความเชื่อมาเปนเวลานาน พอๆ กับวัดศิริมงคล ซึ่งตั้งอยูหางออกไปจากวัดโคกไปประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ทั้งสองวัดเปนศูนยรวมใจ
ชาวพมาเชื้อสายมอญมาตั้งแตสมัยเริ่มแรกที่แรงงานพมาเชื้อสายมอญเขามาทํางานในทองถิ่นนี้ ดวยวัดดังกลาวมีภิกษุ มัคทายก และชาวบานที่มี
สวนเกี่ยวของกับวัด เปนชาวไทยเชื้อสายมอญ สามารถพูดจาสื่อสารเขาใจ พึ่งพาอาศัยไววางใจไดอบอุนกวาวัดอื่น แรงงานพมาเชื้อสายมอญสวน
ใหญจึงถือเอาวัดทั้งสองเปนศูนยรวมจิตใจและกิจกรรมตามขนบ ธรรมเนียมประเพณีในวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย อยางงานวันตักบาตรเทโวโรหณะ
ครัง้ นี้ กิจกรรมหลัก คือ การจัดใหมกี ารแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมกถึกจากประเทศพมา ๑ กัณฑในค่ําคืนนี้ วันรุง ขึน้ ตักบาตรเทโวโรหณะ
Research Scoop : 1

ดังนัน้ เพือ่ ใหกจิ กรรมดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายเฉกเชนทุกปทกุ ฝาย ทัง้ ภิกษุและฆราวาส ทัง้ ชาวไทยและชาว
พมาเชือ้ สายมอญ จึงตองชวยจัดเตรียมเวที เตรียมหนุม สาวซักซอมสวดมนตในพิธี เตรียมนิมนตพระนักเทศน (ซึง่ ไดนมิ นตไวลว งหนาแลว)
บางอยางเตรียมการตอเนือ่ ง โดยแบงเปนกลุม ทํางานตามภารกิจทีเ่ กิดขึน้ มีผนู ําคอยมอบหมายงานเปนตนวา ประดับดอกไมบนเวทีและปะรําพิธี
ปดกวาดทําความสะอาดสถานที่ ตกแตงสถานที่ จัดซุม กิจกรรม จัดเครือ่ งครัว ทํากับขาวเลีย้ งผูม า รวมงานและถวายพระ จัดเครือ่ งทําบุญดอกไม ธูป
เทียน ไตรจีวร กางเตนท วางเกาอี้ จัดปจจัยถวายพระ จัดโตะวาง
ภาชนะอาหารตักบาตร เปนตน โดยเริม่ ทํางานมาตัง้ แตสาย
จนกระทัง่ บาย ครัน้ เห็นวาสถานทีแ่ ละบริบทตางๆ พรอม คนบาง
กลุม ทยอยกลับไปอาบน้ําแตงตัวเพือ่ กลับมาฟงเทศนฟง ธรรม แตก็
ยังมีบางกลุม ทีต่ อ งเตรียมจัดดอกไม ธูป เทียน ผาไตรจีวร พุม ผาปา
ณ จุดตางๆ ทัว่ ลานวัด เพือ่ ใหผคู นไดแลกเปลีย่ นนําไปบูชาพระ
เจดียแ ละติดกัณฑเทศน โดยมีหนุม สาวยืนอํานวยความสะดวกอยู
ทุกจุด เชนเดียวกับเตนทกจิ กรรมทีเ่ ริม่ มีสมาชิกเขามาประจํากลุม
เตรียมพรอมไว พอพลบค่ํา พระนักเทศนจากประเทศพมาเดินทาง
ผูท เี่ ดินทางมารวมงานเมือ่ เดินเขาซุม ประตูวดั จะไดรบั ดอกไม
มาถึงวัดเรียบรอยแลว ขณะที่แรงงานพมาเชื้อสายมอญทั้งเด็ก
เยาวชน หนุม สาว และผูใ หญเริม่ ทยอยเขาวัดโคกเปนกลุม เดินทาง
มากับรถเมลเล็ก เดินเทา ขีร่ ถมอรเตอรไซด เมือ่ มาถึงหนาวัด กลุม ที่
เตรียมพุม ผาปาจะตัง้ กลุม รอเพือ่ น เมือ่ มากันพรอมจึงเดินเขาวัด
บางคนถอดรองเทาถือเขาไปในวัด สวนคนทีไ่ มมพี มุ ผาปาจะเดิน
แถวเรียงหนาขามถนน เพือ่ เขาประตูวดั ทีซ่ มุ ประตูจะมีกลุม คนหนุม
สาวยืนมอบดอกไมและเครือ่ งดืม่ ชูกําลังใหคนละหนึง่ ขวดแกผทู เี่ ดิน
เขามา เปนการตอนรับทุกคนเขาสูพ นื้ ทีบ่ ญ
ุ หนุม สาวกลุม นีจ้ ะคอย
ตอนรับทุกคนทีเ่ ขามารวมงานทีว่ ดั จนเมือ่ เสียงสวดมนตดงั ขึน้ จาก
ปะรําเวทีแสดงธรรม จึงเดินกลับไปรวมกิจกรรม
ชาวมอญพรอมกันหนาปะรําเวทีแสดงธรรม เพือ่ สวดมนต

การสวดมนตของหนุม สาวชาวมอญซึง่ มีความพรอมเพรียง เสียงดังไปทัว่ วัด

การสวดมนตของชาวมอญ กอนพระธรรมกถึกแสดงธรรม สงเสียงดังเปน
ทํานองเสนาะทีไ่ พเราะและดังกึกกองไปทัว่ วัด เมือ่ เสียงจากเครือ่ งกระจาย
เสียงอืน่ เงียบลง บรรยายกาศชวนใหเกิดความสงบเงียบเหมาะแกการฟง
ธรรม และเปนการเตือนใหคนที่กําลังเดินประทักษิณรอบเจดียหรืออยู
ในทีอ่ นื่ มองหาสถานทีเ่ หมาะสมเพือ่ หยุดฟงธรรม ทีด่ งั มาจากปะรําพิธี
เปนเสียงแสดงธรรมภาษามอญดังตอเนื่องเปนเวลานาน สลับกับเสียง
โฆษกที่ประกาศขั้นตอนตางๆ ใหผูฟงธรรมไดปฏิบัติในแตละขั้นตอน
จนสิ้นสุดวาระแสดงพระธรรมเทศนา นักบุญทั้งหลายตางทยอยกลับที่
พัก ทิง้ คนหนุม สาวและภิกษุสงฆจํานวนหนึง่ ใหยงั คงเตรียมความพรอม
เพือ่ การตักบาตรเทโวโรหณะในเชาวันพรุง นี้
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ดวงอาทิตยยังไมพนขอบฟา แตชาวพมาเชื้อสายมอญจํานวนหนึ่งไดเตรียมสถานที่พรอมรับสาธุชนที่มาใสบาตรเรียบรอยแลว
โดยที่ภิกษุสงฆไมตองมาดูแลแตอยางใด นักบุญไดทยอยเดินเขาวัดพรอมดวยภาชนะใสอาหารแหงสําหรับใสบาตร เขามาจับจองโตะวาง
ขาวของใสบาตรอยางเปนระเบียบเรียบรอย จนแนนเต็มพื้นที่ที่จัดไว คนที่มาทีหลังตองยืนเขาแถวอุมภาชนะรอใสบาตร จนแนนขนัด
เต็มวัดอยางรวดเร็ว ครั้นเมื่อถึงเวลาขบวนพระสงฆนําดวยขบวนพระพุทธรูปที่มีหาบเงินหาบทองและคนแตงชุดทาวพระยาเดินแหแหน
ออกหนานํากระบวนมา ตามมาดวยกระบวนเจาอาวาสเดินพรมน้ํามนตใหพรคนใสบาตร จากนั้นจึงเปนแถวภิกษุสามาเณรจากหลาย
วัดมารวมรับบิณฑบาตรยาวตอเนื่อง พระภิกษุใชเวลารับบิณฑบาตรรวมสองชั่วโมง จึงทําใหพุทธศาสนิกชนไดใสบาตรอยางทั่วถึง

ผูท เี่ ดินทางมารวมงานเมือ่ เดินเขาซุม ประตูวดั จะไดรบั ดอกไม

ผูท เี่ ดินทางมารวมงานเมือ่ เดินเขาซุม ประตูวดั จะไดรบั ดอกไม
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อาหารและสิ่งของที่คนสวนใหญนํามาใสบาตร มีหลากหลาย เปนตนวา กาแฟสําเร็จรูป เครื่อมดื่มเพื่อสุขภาพ มามา
บะหมี่ ไวไว น้ําตาล อาหารกระปอง ธูปเทียน เงินใสซอง ขาวสาร ยารักษาโรค สบู ยาสีฟน สมุด ปากกา เทียน ผงเกลือแร ฯลฯ โดย
ภาพรวมสวนใหญเปนของแหง มีทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของเครื่องใช เมื่อใสในบาตรเต็มแลว เด็กวัดจะรับบาตรมาเทสิ่งของ
รวมไวในกระสอบ แลวสงบาตรใหภิกษุรับบิณฑบาตตอไป ผูที่รับสิ่งของจากคนใสบาตรชุดสุดทาย คือ เด็กวัด รับสิ่งของที่เหลือใสลง
ในกระสอบแทนบาตร แลวนําไปรวมกับสิ่งของสวนใหญ เมื่อใสบาตรเสร็จแลวทุกคนนั่งลงพนมมืออธิษฐานกราบพระแลวแยก
ยายเดินทางไปตามวิถีแหงตน อาหารแหงที่ได ถามไดความวา จะนําไปแจกจายแกเด็กยากจน เหมือนเชนทุกปที่ผานมา

สิ่งของที่ชาวมอญเตรียมใสบาตร

คณะพระสงฆออกรับบิณฑบาตจากพี่นองชาวมอญที่มารอใสบาตร
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พระมหาอําพล เจาอาวาสวัดศรีบูรณาวาสประพรมน้ําพระพุทธมนตใหเพื่อความเปนสิริมงคล

ลักษณะเดนทีเ่ ปนอัตลักษณนกั บุญแรงงานพมาเชือ้ สายมอญ
ทีส่ งั เกตไดจากงานดังกลาว เปนตนวา การแตงกาย ทุกคนทุก
เพศทุกวัย แตงกายตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
การแตงกาย ชาวพมาเชือ้ สายมอญ ทีผ่ พู บเห็นสามารถสัมผัสถึง
ความงามไดอยางมีพลังโดดเดน สือ่ อัตลักษณกลุม ชาติพนั ธุช าว
เอเชียไดอยางนาชื่นชม ภาพที่เห็น ผูหญิงสวนใหญนุงผาถุง
พื้นสีแดงบาง สีชมพูบาง มีลวดลายสีสันสลับตรงกลางผืนผา
ตอดวยเชิงผาดานลางทีบ่ รรจงออกแบบลวดลายใหสอื่ เรือ่ งราว
ชีวติ กับความงามไวบนเชิงชายผา สอดคลองกับเสื้อผาที่สวมใส
สวนใหญพื้นสีขาวหรือสีนวลหรือสีชมพูออน คอกลม แขน
ทรงกระบอก หมสไบเฉียง ลวดลายสีสันเสริมความงดงาม
เสือ้ ผาทีน่ งุ หมใหโดดเดนนามองเพิม่ ขึน้ เมือ่ ยืนรวมเปนกลุม ดู
ราวกับดอกไมทไี่ ดมดั รวมกันไวอยางมีศลิ ปะ สวนผูช ายนิยมนุง
โสรงลายตาหมากรุกพื้นสีแดง ใสเสื้อเชิ้ตแขนสั้นบางยาวบาง
เสื้อยืดคอกลมบาง มีขอความระบุเฉพาะกลุมบาง เสื้อทรง
พืน้ บานมอญบาง บางคนสวมกางเกงขายาว ไวผมทรงผมพังค
พนสีทองแบบฝรัง่ แตมกั จะหลบอยูใ นหลืบมุม ทีไ่ มโดดเดนนัก
เมือ่ อยูร วมเปนกลุม ทัง้ ชายญิง จะสัมผสถึงพลังวัฒนธรรมการ
แตงกายที่สื่อคุณคาอันเปนเกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี และอัต
ลักษณของกลุมชาติพันธุไดอยางลึกซึ้ง งดงาม จนบางขณะ

ทําใหหลงคิดไปวากําลังยืนอยูในแผนดินมอญ ยิ่งเมื่อเห็น
การตกแตงผิวหนา ทรงผม ประหนาทาแปงแบบพื้นบาน
พมา-มอญดวยแลว ยิ่ง ทําใหรูสึ กเหมือ นยืน อยูทามกลาง
แผนดินมอญมากขึ้น แมจะระลึกรูว า ที่นวี่ ัดโคก สมุทรสาคร
ประเทศไทย แตในใจยังรูสึกชื่นชมยินดีกับภาพที่เห็นยิ่งนัก
โดยเฉพาะลีลาการแสดงความเคารพตอพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ศาสนสถาน โบสถ วิหาร เจดีย นอกจากแตงกาย
เปนระเบียบ เรียบรอย สวยงามดังกลาวขางตนแลว ยังแสดง
ความเคารพโดยแสดงออกทางวาจา เช น ตั้ ง ใจสวดมนต
ภาวนา ฝกซอมออกเสียงสวดมนตใหถูกตองตามอักขระวิธี
เมื่อฟงและพูดกับภิกษุสามเณร ตองนั่งลง พนมมือ แลวพูด
ด ว ยความเรี ย บร อ ย เมื่ อ ภิ ก ษุ ส ามเณรเดิ น ผ า นมาทาง
เดียวกันตองหลบออกนอกทางแลวนั่งลงพนมมือกราบ รอให
ทานเดินผานไปแลวจึงลุกขึ้นทําภารกิจหรือเดินทางตอ เมื่อ
เขาวัดตองถอดรองเทาวางไวนอกวัดหรือไมก็ถือติดตัวไป ไม
ใสรองเทาเขากุฎิ โบสถ วิหารศาลาเด็ดขาด เมื่อมีงานทุกคน
จะวางรองเท า รวมไว เ ป น กอง เสร็ จ พิ ธี ก็ ม าหยิ บ รองเท า
กลับคืน รองเทาไมสูญหาย ไมสลับสับเปลี่ยนกับคนอื่น ไม
วาจะมากมายปานใด ทุกคนจะคนหารองเทาตนเอง หยิบ
เอาไปเฉพาะที่เปนของตนเอง
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การปะหนาดวยทะนาคาและการแตงกายดวยชุดสีแดงที่เปนสีประจําชาติ

ลักษณะสําคัญอีกประการที่สังเกตไดทั่วไปคือ การบริจาคเงินทําบุญ เชน จัดทําพุมผาปา บริจาคเปนเงินโดยตรง แลก
ซื้อไตรจีวร ดอกไม ธูป เทียนถวายพระสงฆ คนสวนใหญมีความตั้งใจรวมทําบุญตามศรัทธาดวยเงินจํานวนมาก ทําดวยความปติ
ยินดี ยิ้มแยม แจมใส อยางเห็นไดชัด สิ่งสําคัญอีกประการที่ควรนํามาเลาคือ ในงานนี้ ไมมีกิจกรรมบรรเทิงเริงรมย ไมมีหนัง
ดารา การแสดง นักรอง ดนตรี มีแตบันเทิงเริงธรรม ทําบุญ ไหวพระ ฟงเทศน สวดมนต รวมรณรงคสมทบทุนทําบุญและการ
กุศลตางๆ และดูเหมือนวา ที่นี่ ใครทําบุญเทาใด ทําแลวไมตองประกาศใหโลกรับรู หรือไมตองจารึกชื่อใหใครเห็น ไมตองประกาศ
ใหคนมารวมงานไดทราบ ชางเปนลักษณะที่ดีงาม สมควรไดรับการยกยองจากคนกลุมอื่น
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การจัดทําพุมผาปาของชาวมอญ

สิ่งของที่ชาวมอญนํามารวมใสาบาตร จะนํามาใสกลองเก็บไว
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หลังพิธีตักบาตรเหมือนกับไมมีอะไรเกิดขึ้น

ทายสุดของเรื่องเลา ผูเขียนเขาใจวาผูอานได “รูเขา” แลวหลายแงมุม แตปญหาที่เกิดขึ้นในใจคือ ทําอยางไร
ใหสังคมไทยได “รูเรา” ไดมากกวาที่เห็นและเปนอยูในปจจุบัน เชน รูวา วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒน ธรรมการ
แสดงออกทางกาย วาจา ใจตอศาสนา เชน การแสดงความเคารพตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และศาสนสถาน
วัฒนธรรมการมีสวนรวมที่ไมตองการผลประโยชนตอบแทน เชน การมีสวนการทําบุญตามศรัทธาที่ไมตองจารึกหรือ
ประกาศชื่อเสียงเรียงนาม วัฒนธรรมความรัก เชน รักความเปนไทย รักความเปนอิสระ รักความเปนบุญ รักการ
เสียสละ ฯลฯ รูแลวไดรวมใจกันอนุรักษและพัฒนาใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืน สามารถสนองตอบตอความจําเปนและ
ความตองการของสังคมไทยไดอยางพอเพียงสืบไป

ผูเขียน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรณู เหมือนจันทรเชย
อาจารยประจําหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
จากโครงการวิจัย “การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานพมา:
กรณีศึกษาวัฒนธรรมการทํางานของแรงงานพมาในบริษัทไทยในประเทศไทย”
ไดรับสนับสนุนทุนวิจัยจาก : งบประมาณแผนดินป ๒๕๕๘
ติดตอผูเขียนไดที่ : renuaor2517@gmail.com
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