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บทนํา
ในชวงตนป 2562 มกีารตพีมิพวรรณกรรมสารคดเีกีย่วกบัชนชาตมิอญ

ออกเผยแพร จํานวน 3 เลมในคราวเดียวกัน โดยใหชื่อชุดวรรณกรรมวา “มอญ
ซอนสยาม” และใชคําวา “มอญซอนสยาม” เปนคําหลักของชื่อเรื่อง ในแตละ
เลมจะตัง้ชือ่รองแตกตางกนัออกไปตามเน้ือหาสาระ หนงัสอืเลมแรก คอื “มอญ
ซอนสยาม: จากสาละวินถึงถิ่นแมกลอง” ตอดวย “มอญซอนสยาม: ความ
ผูกพันกับสยามในลุมนํ้าเจาพระยาและทาจีน” เปนเลมที่สอง สวนเลมที่สาม 
คือ “มอญซอนสยาม: ลุมนํ้าจากเหนือจรดใต” สารคดีทั้ง 3 เลมนี้เปนภาคตอ
เนือ่งของหนงัสอืเกีย่วกบัชนชาตมิอญเรือ่ง “มอญสยาม” ซึง่ตพีมิพเผยแพรเมือ่ 
พ.ศ.2556

ผูแตงใชเวลาศกึษาเกบ็ขอมลูภาคสนามเกีย่วกบัชนชาตมิอญไมนอยกวา 
10 ป ในระหวาง พ.ศ. 2551-2561 โดยเดนิทางไปท่ัวทกุภมูภิาคของไทยทีม่ชีาว
รามัญอาศัยอยู ไดพบปะพูดคยุและสอบถามเร่ืองราวเก่ียวกับประวัตศิาสตรและ
ชีวิตความเปนอยูทุกแงทุกมุม 
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 ภาพท่ี 1 ปกหนังสือหนังสือ “มอญซอนสยาม: จากสาละวินถึงถิ่นแมกลอง” 
(บุญยงค  เกศเทศ, 2562: หนาปก)

เมื่อไดขอมูลครบถวนสมบูรณแลว ผูแตงจึงแสดงฝไมลายมือดานการ
ประพันธของตน นําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตรและชีวิตความเปนอยูของชาว
ไทยรามัญ ใหมีชีวาโลดแลนอยูบนแผนกระดาษ โดยมีภาษาและตัวอักษรเปน
วัสดุในการถายทอดเร่ืองราว ดวยเหตุนีจ้งึทาํใหวรรณกรรมสารคดี ชดุ “มอญซอน
สยาม” อดุมคณุคาเปนอยางยิง่

เพื่อใหผูอานท่ียังมิไดอานหรือลิ้มชิมรสวรรณกรรมสารคดีชุด “มอญ
ซอนสยาม” ไดรับความรู กอเกิดแรงบันดาลใจ ใครแสวงหาหนังสือนี้มาไวใน
ครอบครอง แลวอานอยางเอาจริงเอาจัง หรอืละเลยีดอานทลีะนิดคราวละหนอย 
ดวยเกรงวาจะอานจบในเวลาอันสั้น ทั้งรูสึกเสียดายในรสถอยที่รอยเรียงภาษา
ไดอยางสละสลวย ผูเขียนบทความปริทัศนนี้ จึงนําเสนอเร่ืองราวอันวาดวย
วรรณกรรมสารคดีชุด “มอญซอนสยาม” ใน 5 ประเดน็ ไดแก แลรอบ “มอญซอน
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สยาม”, องคประกอบของเร่ือง, สารตัถะของ “มอญซอนสยาม”, กลวธิกีารประกอบ
สราง “มอญซอนสยาม” และคณุคาของ “มอญซอนสยาม” ดงันี้

แลรอบ “มอญซอนสยาม” 

ความรอบรูเกี่ยวกับวรรณกรรมชุด “มอญซอนสยาม” มี 4 ประการ 
ประกอบดวย ผูแตงและประวัติผูแตง ลักษณะการแตง ขอมูลทั่วไปของหนังสือ 
และสาระสําคัญของเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้

 1. ผูแตงและประวัติผูแตง
ผูแตงวรรณกรรมชุด “มอญซอนสยาม” คอื รองศาสตราจารย ดร.บุญยงค 

เกศเทศ 
รองศาสตราจารย ดร.บญุยงค เกศเทศ เกดิทีบ่านหนองแก ตาํบลไรสะทอน 

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เติบโตและเรียนหนังสือระดับตนท่ีจังหวัด
เพชรบุร ีจากน้ันเขาศึกษาระดับปริญญาตรี จนสาํเรจ็การศึกษาปริญญาการศึกษา
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย จากวทิยาลยัวชิาการศกึษา ประสานมติร เมือ่ พ.ศ.2513 
แลวเขาศึกษาตอระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรปรญิญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขา
วิชาภาษาและวรรณคดีไทย ณ สถาบันการศึกษาเดียวกันจนสําเร็จการศึกษา 
เมื่อ พ.ศ.2517 แลวไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชามานษุยวิทยา (Anthropology) มหาวทิยาลัยปญจาบ เมอืงจนัดิการ รัฐปญจาบ 
ประเทศอินเดีย ในดานการทํางาน รองศาสตราจารย ดร.บุญยงค เกศเทศรับ
ราชการในระหวาง พ.ศ.2506-2517 เปนครูโรงเรียนครบุรี (ประถมศึกษา) 
โรงเรียนบานแซะ โรงเรียนครบุรี (มัธยม) อําเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา

พ.ศ.2517-2518 รบัราชการเปนอาจารยภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร จงัหวดันครปฐม 
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พ.ศ.2518 ยายไปเปนอาจารยสังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ.2548 ใน
ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเปนอาจารยประจําหลักสูตรภาษาไทย ตําแหนง
พนักงานสมทบของสาขาวิชาสงัคมศาสตร สาํนกัวิชาศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ          

ภาพที่ 2 ปกหนังสือหนังสือ “มอญซอนสยาม: ความผูกพันกับสยามในลุม
นํ้าเจาพระยาและทาจีน”

(บุญยงค  เกศเทศ, 2562: หนาปก)
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ผลงานเดนของรองศาสตราจารย ดร.บุญยงค เกศเทศ กลาวเฉพาะใน
ดานการเขียนจําแนกได 4 กลุม ไดแก กลุมงานหนังสือสารคดีนวนิยายและ
วรรณกรรมเยาวชน มากกวา 100 เรือ่ง เชน เช่ือมฟาฝากดนิ, สาํนกึถิน่ดงขมุคาํ, 
ผีปาดงภู เจาปูขุนนํ้า, ผี: วิถีคน, ปลายทางที่จองคํา กลุมงานตําราและหนังสือ
วชิาการ มากกวา 50 เรือ่ง เชน ศาสตรและศลิปแหงภาษาไทย แลลอดวรรณกรรม
ไทย, เขียนไทย, ภาษาวิทยานิพนธ, วิถีคิด วิธีเขียน, คมคิด คําเขียน กลุมงาน
วิจัยมากกวา 50 เรื่อง เชน วรรณกรรมในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณมหาราชและ
สมเดจ็พระเจาอยูหวับรมโกศ, พธิกีรรมของชาวผูไท กิง่อาํเภอหนองสงู จงัหวดั
มกุดาหาร, สถานภาพของสตรีผูถกูคมุขงัในเรือนจาํภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และ
กลุมงานบทความลงตีพิมพในหนังสือพิมพและนิตยสาร มากกวา 1,000 เรื่อง 
(กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2561: 11-12)

รางวัลและเกียรติคุณท่ีรองศาสตราจารย ดร.บุญยงค เกศเทศไดรับ 
ไดแก รางวัลงานเขียนดีเดน “ลูกโลกสีเขียว” จากองคการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2542 และไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปนพื้นบานอีสาน ใน
ฐานะผูมผีลงานดีเดนทางวัฒนธรรม จากสถาบันวจิยัศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556 และไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน
ปูชนียบุคคลดานภาษาไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2560

2. ลักษณะการแตง
วรรณกรรมชุด “มอญซอนสยาม” มีลักษณะการแตงเปนรอยแกว

ประเภทสารคดี 
เนื้อหาทั้งหมดของเรื่องเปนขอเท็จจริง แมจะมีขอคิดเห็นแทรกอยูบาง 

แตขอคิดเห็นนั้นผูแตงไดแสดงไวโดยมีขอเท็จจริงเปนพื้นฐาน
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ภาพที่ 3 ปกหนังสือหนังสือ “มอญซอนสยาม: ลุมนํ้าจากเหนือจรดใต”
(บุญยงค  เกศเทศ, 2562: หนาปก)

3. องคประกอบของหนังสือ
วรรณกรรมในชุด “มอญซอนสยาม” มีเลมยอย 3 เลม มีองคประกอบ

ของเรื่องในทํานองเดียวกัน แบงได 2 ลักษณะ คือ องคประกอบที่เหมือนกัน 
และองคประกอบที่ตางกัน ดังนี้
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3.1 องคประกอบที่เหมือนกัน การจัดพิมพวรรณกรรมชุดนี้ดําเนิน
การโดยสาํนักพมิพเดยีวกนั คอื กากะเยยีสาํนกัพมิพ เผยแพรดวยการตพีมิพครัง้
แรกในเดือนกุมภาพันธ 2562 มีคณะกรรมการผูผลิตชุดเดียวกันโดยแบงออก
เปน 6 ฝาย ประกอบดวย บรรณาธิการอํานวยการ โดยพนัส ปรีวาสนา 
บรรณาธิการบรหิาร โดยปรชีา ศรบีญุเศษ บรรณาธิการ โดยบรรจง บรุนิประโคน 
กองบรรณาธิการ โดย มิ่งมนัสชน จังหาร, วิสุทธิ์ พุฒผา, เอกลักษณ ชัยราช, 
เดนชัย วินทะไชย ศิลปกรรม โดยกากะเยีย และพิสูจนอักษรโดยอภิชาต จันนา
เวช กากะเยยีสาํนกัพมิพ ตัง้อยู ณ เลขที ่381 หมู 20 หมูบานอคัรฉตัรธาน ีตาํบล
ขามเรยีง อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 โทรศพัท 09-2554-6564 
และ 08-9823-1638 สวนโรงพิมพซึ่งดําเนินการพิมพหนังสือชุดนี้ คือ โรงพิมพ
เดือนตุลา ตั้งอยู ณ เลขที่ 39/205-206 ซอยวิภาวดีรังสิต 84 แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท 0-2996-7392 ถึง 4 โทรสาร 
0-2996-7395 อีเมล: octoberprint50@yahoo.com  

หนังสือทั้ง 3 เลมในชุด “มอญซอนสยาม” นี้ มีขนาดเดียวกัน คือ 
16 หนายก พิมพดวยกระดาษชนิดเดียวกัน คือ กระดาษกรีนรีดท้ัง 3 เลม ใชบท
เกริน่นาํบทเดยีวกนั และในตอนทายของเลมเปนรายการบรรณานกุรมกบัประวตัิ
ผูเขียนซ่ึงใชขอมูลชุดเดียวกัน โดยรายการหนังสือบรรณานุกรม จํานวน 101 
รายการ แบงเปนหนังสือภาษาไทย จํานวน 96 รายการ หนังสือภาษาอังกฤษ 
จํานวน 5 รายการ อันเปนเครื่องแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ผูแตงไดศึกษา
คนควาอย่างลุมลึกและกวางขวาง  

3.2 องคประกอบท่ีตางกัน แมหนงัสอืทัง้ 3 เลมนีจ้ะอยูในชุดเดียวกัน
แตก็มีสวนที่ตางกันคือ จํานวนหนา สีของปก รูปลักษณของปก เลขมาตรฐาน
สากลประจําหนังสือ (ISBN) รายละเอียดของสารบัญ เนื้อหา และภาพประกอบ 
องคประกอบโดยรวมที่ตางกันมีดังนี้ 
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“มอญซอนสยาม: จากสาละวินถึงถิ่นแมกลอง” ปกสีมวง เลข
มาตรฐานสากลประจําหนังสือ คือ 978-616-7661-57-5 มีจํานวน 288 หนา มี
ความหนา จํานวน 18 ยก  

“มอญซอนสยาม: ความผูกพันกับสยามในลุมนํ้าเจาพระยาและ
ทาจีน” ปกสีฟา เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ คือ 978-616-7661-58-2 
มีจํานวน 316 หนา มีความหนา จํานวน 19.75 ยก 

“มอญซอนสยาม: ลุมนํา้จากเหนือจรดใต” ปกสแีดง เลขมาตรฐาน
สากลประจําหนังสือ คือ 978-616-7661-59-9 มีจํานวน 336 หนา มีความหนา 
จํานวน 21 ยก 

สารัตถะของ “มอญซอนสยาม”

สารัตถะ หมายถึง เนื้อหาหลักหรือเนื้อหาสําคัญ จากความหมายนํามา
พจิารณาหนงัสอืชดุ “มอญซอนสยาม” ทัง้ 3 เลม ของรองศาสตราจารย ดร.บญุ
ยงค เกศเทศ ปรากฏผลดังนี้

1. “มอญซอนสยาม: จากสาละวินถึงถิ่นแมกลอง” 
รองศาสตราจารย ดร.บญุยงค เกศเทศแบงเน้ือหาหลักของ “มอญซอน

สยาม: จากสาละวิน ถึงถิ่นแมกลอง” ออกเปน 3 ประเด็น โดยกลาวถึง “พื้นภูมิ
ความเปนมา” เปนประเด็นแรก ตอดวย “ลุมนํ้าแมกลองตอนบน” เปนประเด็น
ที่สอง และ “ลุมนํ้าแมกลองตอนลาง” เปนประเด็นที่สาม

ในประเด็นวาดวย “พื้นภูมิความเปนมา” ของชนชาวมอญ ประกอบ
ดวยประเด็นยอย 8 ประเด็น ไดแก ตํานานหินรูปหัวฤๅษี, อุบาสกคูแรกเปนคน
มอญ, ราชอาณาจกัรมอญ, “มะละแหมง” ตาํนานรกัเจานอยสขุเกษมกบัมะเมียะ, 
“นัต” เทพทันใจเทพธิดากระซิบ, มหาเจดียมุเตา, เมืองสิเรียม, ตันบูซายัค เมือง
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มะละ-แหมง เนื้อหาท้ังหมดเปนเรื่องของชาวมอญในประเทศพมา 
 เนื้อหาท่ีวาดวยเร่ืองราวของชาวมอญในประเทศไทย กลาวไวใน

ประเด็นทีส่องวาดวยชนชาวมอญบริเวณ “ลุมนํา้แมกลองตอนบน” มสีาระยอย 
8 ประเด็น ไดแก มุมมอง อ.พงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร เรื่อง “มอญซอนสยาม”, ลุม
นํ้าแมกลองตอนบน, ความเปนมาของช่ือ “แมกลอง” และ “บางคณที”, 
สงัขละบรุ ีหรอืเมอืงทาขนนุ, “ทองผาภูม”ิ มณีเมอืงกาญจน ดานเจดยีสามองค, 
ตนทางที่ “หนองปลาดุก” เชื่อมถึงตันบูซายัค,   สืบเชื้อสาย “มอญ” ในลุมนํ้า
แมกลอง, “บานมวง” ชุมชนมอญโบราณจากอดีตถึงปจจุบัน  

เรื่องราวของชาวมอญใน “ลุมนํ้าแมกลองตอนลาง” กลาวไวเปนลําดับ
สุดทายของเลมนี้ ประกอบดวย 4 ประเด็นยอย คือ มอญ “บางชาง” ปากคลอง
อัมพวา, ความเปนมาของพระปรางคและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลาฯ, จิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณคาในพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม, 
“ถนนเจาจอมมารดาซอนกลิ่น” ที่ดอนกระเบื้อง 

2. “มอญซอนสยาม: ความผูกพันกับสยามในลุมนํ้าเจาพระยาและ
ทาจีน” 

เนื้อหาหลักของหนังสือเลมที่สองซ่ึงวาดวย “มอญซอนสยาม: ความ
ผกูพนักบัสยามในลุมนํา้เจาพระยาและทาจนี” แบงออกเปน 2 ประเด็นหลกั คอื 
“ความผูกพันกับสยามในลุมนํ้าเจาพระยาและทาจีน” กับ “ลุมนํ้าทาจีน”

ในประเด็น “ความผูกพันกับสยามในลุมนํ้าเจาพระยาและทาจีน” มี
เนื้อหาสําคัญซึ่งเปนรายละเอียด 14 ประเด็น ไดแก ความผูกพันกับสยาม: ลุม
นํ้าเจาพระยาและทาจีน, ตํานาน “ตุมสามโคก”, วัดสิงห วิหารนอย โกศพญา
กราย, ชุมชนมอญวัดศาลาแดงเหนือเชียงรากนอย, ความเปนมาของมอญ
ปากเกร็ด, เลายอน “มอญปากเกร็ดในความทรงจําของ อ.สุรพล ดวงแข, คลอง
บางหลวง “วัดรามัญประดิษฐาราม”, “บางไสไก” เชื่อมโยงสะพานมอญและ
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พระยาศรสีหเทพ, เมอืงนครเขือ่นขนัธ “ปากลดั” ภมูสิถานของคนมอญ, ตาํนาน
การสรางเมืองนครเขื่อนขันธและผีบรรพชนของคนมอญชุมชนเวขะราว, วัด
ทรงธรรม: อีกหนึ่งศรัทธาของคนมอญในเมืองพระประแดง, ชุมชนมอญเสา
กระโดง วัดทองบอ ขนอนหลวง บางปะอิน, เจาพระยาหลง “คลองบางบาล” 
ในตาํบลไทรนอย พระนครศรีอยธุยา, พระพุทธเจาหลวงเสด็จประพาสตนชมุชน
มอญ วัดเกาะหงษ นครสวรรค  

สังเกตไดวาในลุมนํ้าเจาพระยากับลุมนํ้าทาจีนซึ่งสวนใหญเปนอาณา
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย มพีืน้ทีก่วางใหญและอดุมสมบรูณ มชีาวมอญ
อาศัยกระจัดกระจายและหนาแนนเปนบางแหง กอเกิดเปนกลุมวัฒนธรรมชาว
มอญที่เห็นไดอยางเดนชัด

ในเน้ือหาของประเด็น “ลุมนํ้าทาจีน” มีเร่ืองราวเกี่ยวกับชนชาวมอญ 
8 ประเดน็ ไดแก ความเปนมาของเมอืงสมทุรสาครและแมนํา้ทาจีน, “วดัเกาะ” 
ภูมิสถานคนมอญเมืองสมุทรสาคร, พระมหาเย็น บานคลองครุวัดบางปลา 
ทาทราย, ชมุชน “กระทุมมดื” วดัสโมสร คลองหมอมแชม, คลองบางกระด่ี แขวง
แสมดํา บางขุนเทียน, คลองบางหลวง บางกอกใหญ บาง (บงั) ยงิเรือ, บางจะเกร็ง 
วัดศรัทธาธรรม, เจ็ดริ้ว บานแพว

3. “มอญซอนสยาม: ลุมนํ้าจากเหนือจรดใต” 
เรือ่งราวเก่ียวกบัชาวมอญใน “มอญซอนสยาม: ลุมนํา้จากเหนอืจรดใต” 

อยูภายใตประเด็นหลัก 4 ประเด็น แตละประเด็นก็มีประเด็นยอยไมเทากัน โดย
ประเด็นแรกกลาวถึงชาวมอญใน “ลุมนํา้ลพบุร-ีปาสกั-ปง-วงั-ยม-นาน” ประกอบ
ดวยประเด็นยอย 8 ประการ คอื วดัโตนด วดัหงสสองฟากฝงแมนํา้ปาสกั, สาํนกึ
และจิตวิญาณแข็งแกรงมั่นคงของมอญบางขันหมาก, ปามะมวง ชุมชนมอญนํ้า
แมปงสมัยพระยาตาก, หลากหลายสกุลมอญในเมืองระแหง, “เวียงเกาะกลาง” 
ปาซางเมืองลําพูน, บานหนองดู-บอคาว-หนองคอบ, บานสันนาเม็ง ลุมนํ้าขาน 
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แมนํ้ากวง, “วัดนามอญ” ศรีสําโรง สุโขทัย 
ประเด็นท่ีสองวาดวยชาวมอญใน “ลุมนํ้าตะวันตก-สะแกกรัง” มี

ประเด็นยอย 4 เรื่อง ไดแก มอญทุงเข็น ตําบลทุงคอก, จากตําบลบางมอญ ผาน
บางนา ถึงบางสงบ, ชุมชนมอญบานเกา หนองฉาง อุทัยธานี, วัดหนองนํ้าคัน 
“บานเกาะลูกมอญ” ลําหวยทาโพธิ์ 

จากน้ันมากลาวถึงชาวมอญใน “ลุมนํา้ตะวันออก-ปราจีนบรุ-ีบางปะกง” 
เปนประเด็นที่สามซึ่งมีประเด็นสําคัญ 8 เรื่อง กลาวคือ คลองลําปลาทิว: คลอง
มอญ “วัดสุทธาโภชน”, “เกลียดตัวกินไข เกลียดปลาไหลกินนํ้าแกง” สูคลอง
ดานบางเห้ีย วัดสรางโศก, ตํานาน “ขุนอินทร” นายกองมอญ, บานพระเพลิง 
เมอืงกระโทก, ตาํบลบางครก บางลาํพ,ู “คุงตาํหนกั” บางตะบนูมอญปลายแมนํา้
เพชรบุรี, “หมอตะนน” และ “ หมอตาล” ศิลปะภูมิปญญาของคนมอญ

ในภาคใตของประเทศไทยมีชาวมอญอาศัยอยูในลุมนํา้ตาปและลุมนํา้พมุดวง 
ผูแตงกลาวไวในประเด็น “ลุมนํ้าตาป-พุมดวง” ซึ่งมีประเด็นยอย 5 ประเด็น 
ไดแก “ศาลพอตาหินชาง” ตําบลสลุย เมืองทาแซะ ชุมพร, “บานคนเมืองใน” 
ทีไ่ผพระ ใตโคงทุงอาว เมอืงพนุพนิ สรุาษฎรธานี, ตาํนาน “พญาทาขาม” แมนํา้
สองส ีตาป-พมุดวง, คนมอญปรากฏในจารกึพงศาวดารเมอืงนครฯ, “วดัทามอญ” 
ตนตระกูลมอญ ตําบลประตูชาง 

กลวิธีการประกอบสราง “มอญซอนสยาม”
วรรณกรรมท้ัง 3 เลมนี ้เปนงานเขียนรอยแกวประเภทสารคดี มลีกัษณะ

การประกอบสรางเปนไปในทํานองเดียวกัน คือ แตละเลมแบงเปนตอนๆ แตละ
ตอนแบงเปนเร่ืองยอยท่ีมีเน้ือหาแตกตางกัน และจํานวนเร่ืองยอยก็มีไมเทากัน 
กลวิธีประกอบสรางท่ีเห็นไดจัดเจนมี 2 ลักษณะ คือ การรอยเรียงเน้ือหาดวย
ถอยคํา และการรอยเรียงเรื่องราวดวยภาพ 
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การรอยเรียงเนื้อหาดวยถอยคํามีอัตลักษณเฉพาะตัว ดวยวาผูแตงเปน
ปูชนียาจารยดานภาษาไทย จึงสามารถใชภาษาไทยเขียนถายทอดเรื่องราวได
อยางถูกตอง อานแลวเขาใจไดทุกคํา ทั้งยังสละสลวยเปนภาษาภาพพจนหรือ
โวหาร ดังตัวอยางเชนใน “มอญซอนสยาม: ลุมนํ้าจากเหนือจรดใต” ตอนที่
กลาวถงึคลองลําปลาทิว คลองมอญ “วดัสทุธาโภชน” ใชภาษาเขียนอนัมอีรรถรส
วา 

“เม่ือดวงอาทติยเขาสถติราศเีมษ ในชวงกลางเดอืนเมายน ป พ.ศ.2560 
ผมตะลอนขับรถยอนดวงตะวัน หวังจะพบพานชุมชนมอญแถบนี้วา มีพิธีกรรม
อะไรบางกไ็มผดิหวงัครบั ชมุชนแรก วดัสทุธาโภชนกาํลงัมแีหหงสธงตะขาบ สรง
นํ้าพระและรดนํ้าขอพรญาติผูใหญกัน...” (บุญยงค เกศเทศ, 2562.ค: 143)

ดวยความท่ีผูแตงปราดเปร่ืองทางดานวรรณคดีวรรณกรรม เม่ือกลาว
ถึงเนื้อหาจุดใดที่พองความกับวรรณคดีหรือวรรณกรรมไทย ผูแตงก็ยกตัวบท
วรรณกรรมน้ันมาประกอบการเลาเรื่อง ทําใหขอมูลนาสนใจและชวนอานยิ่งขึ้น 
ดังตัวอยางเชนใน “มอญซอนสยาม: ความผูกพันกับสยามในลุมนํ้าเจาพระยา
และทาจีน” ตอนความเปนมาของมอญปากเกร็ด ยกตัวอยางบทประพันธจาก
นิราศวัดเจาฟาของสุนทรภูวา

 ถึงปากเตร็ด เตร็ดเตรมาเรรอน  เทีย่วสญัจรตามระลอกเหมอืนจอกแหน
มาถึงเตร็ดเขตมอญสลอนแล ลูกออนแออุมจูงพะรุงพะรัง
 หรือนิราศภูเขาทองวา
 ถึงปากเกร็ด ผานบานมอญแตกอนเกา  ผูหญิงเกลามวยงามตามภาษา
เด๋ียวนี้มอญ ถอนไรจุกเหมือนตุกตา   ทั้งผัดหนาจับเขมาเหมือนชาวไทย

(บุญยงค เกศเทศ, 2562.ข: 72)
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นอกจากผูแตงจะเปนนักภาษาและนักวรรณกรรมแลว ยังเปนนัก
มานุษยวทิยาดวย การเก็บขอมลูภาคสนามนอกจากตองใชทกัษะการพูดและการ
เขียนบันทึกแลว ยังตองใชทักษะการถายภาพ เก็บขอมูลดวยภาพถาย ผูแตงมี
ความสามารถในการถายภาพเปนอยางดียิ่ง ถายไดรวดเร็ว ภาพแตละภาพส่ือ
ความหมายและอารมณไดเปนอยางดี

ในวรรณกรรมสารคดีทั้ง 3 เรื่อง มีภาพประกอบเปนจํานวนมาก ภาพ
ทัง้สวนใหญเปนฝมอืการถายของผูแตง เมือ่นาํมาเลาเรือ่งราวจึงทาํใหผูอานเขาใจ
เนื้อหาไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนภาพผูคน ภาพธรรมชาติ และภาพส่ิงกอสราง 
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

   

ภาพที่ 4 ภาพผูคนจากเรื่อง “มอญซอนสยาม: จากสาละวินถึงถิ่นแมกลอง” 
ตอน “ทองผาภูมิ” มณีเมืองกาญจน ดานเจดียสามองค (บุญยงค เกศเทศ, 

2562.ก: 165)
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ภาพที่ 5 ภาพธรรมชาติและส่ิงกอสรางของมนุษย จากเรื่อง “มอญซอนสยาม:
ลุมนํ้าจากเหนือจรดใต” 

ตอนตํานาน “พญาทาขาม” แมนํ้าสองสี ตาป-พุมดวง
(บุญยงค เกศเทศ, 2562.ค: 294-295)

คุณคาของ “มอญซอนสยาม”

“มอญซอนสยาม” มีคุณคาสูงกวาหนังสือทั่วๆ ไป เพราะหนังสือทั่วไป
อาจใหประโยชนเพยีงดานใดดานหนึง่ เชน ดานวชิาการและดานความสนกุสนาน 
หากแต “มอญซอนสยาม” ทั้ง 3 เลมนี้มีคุณลักษณะเปน “วรรณกรรม” ซึ่งจัด
อยูในกลุม “สารคดี” ดวยความเปนวรรณกรรมสารคดี “มอญซอนสยาม” จึงให
คุณคาสําคัญ 2 ประการ คือ ใหความรูและความรอบรู และใหความจรรโลงใจ

การใหความรูและความรอบรู ผูอานที่ศึกษาทางดานมานุษยวิทยา 
คติชนวิชา และไทยศึกษา จะไดประโยชนจากการอานหนังสือทั้ง 3 เลมนี้เปน
อันมาก เพราะเปนหนังสือที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชาวมอญที่ครบถวนทั้งใน
ดานกวางและดานลึก ในดานกวางคือใหความรูเก่ียวกับวิถีชีวิตความเปนอยู 
ประวติัศาสตรความเปนมาของชาวมอญครบถวนทกุประเด็น สวนในดานลึกคอื
เม่ือไดศกึษาแลวผูอานจะเขาถงึจติวญิญาณของชาวมอญไดเปนอยางด ีอกีทัง้นาํ
เสนอเร่ืองราวต้ังแตกาลเวลาแรกเร่ิมความเปนมาของชาวมอญมาจวบจนความ
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เปนชาวมอญ ณ วนันี ้และยอมท่ีจะคาดเดาไดอยางไมยากวา ชาวมอญในอนาคต
จะเปนอยางไร 

ความจรรโลงใจที่บังเกิดจากการอานของผูอาน คือความสนุกสนาน
เพลิดเพลินทีไ่ดรบัความรูเก่ียวกับชาวมอญทุกประเด็นทกุมิต ิอกีท้ังผูแตงใชภาษา
เขยีนทีม่ชีวีติชีวา สาํนวนภาษาสละสลวย ชวนใหอานไดอยางไมรูสกึแหนงหนาย

อยางไรกต็าม คณุคาของวรรณกรรมสารคดเีรือ่ง “มอญซอนสยาม” คง
เปนไปตามกลาวของผูแตงดงัทีไ่ดแสดงไวในปกหลงัของวรรณกรรมทัง้ 3 เลม วา

“มอญซอนสยาม”  เปนเรื่องราวที่ตอเนื่องจาก “มอญสยาม” ที่ผูเขียน
ไดลงพืน้ทีท่กุภูมภิาค เพือ่ไปพบปะพดูคยุถามไถกบัพีน่องชาวมอญ ทีม่าเปนชาว
ไทยเชื้อสายมอญในทุกวันนี้ ปราชญชาวมอญในพื้นที่ ไดเลาเรื่องราวความเปน
มาในหลายๆ สาระ ไมเพียงแตเทานั้น ยังพาไปชมกับพิพิธภัณฑที่เก็บสะสมไว 
เพื่อบอกเลาอนุชนคนรุนหลังใหตระหนัก เปนการสรางสํานึกและจิตวิญาณถึง
ความเปน “มอญ” ที่ไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผนดินสยามในหลาก
หลายชวงเวลา นานนับหลายศตวรรษ

บทสรุป
วรรณกรรมสารคดชีดุ “มอญซอนสยาม” นี ้มไิดมแีตสวนดเีดนทัง้หมด 

หากแตมจีดุออนอยูบางซ่ึงก็เปนสวนนอยนิด เชนเม่ือพจิารณาหนาปกท้ัง 3 เลม 
จะแยกไมออกวาเลมใดเปนเลม 1 เลม 2 และเลม 3 เพราะผูแตงมิไดบอกไวอยาง
ชัดเจนในหนาปก แตจะทราบไดก็ตอเมื่อไดอานดานในแลว

นอกจากนี้ในเรื่องความหนาของเลมแตละเลม อาจสรางความไมชวน
อานแกผูไมรักการอานอยางแทจริงได ความหนาท่ีวานี้เมื่อพินิจใหถองแทแลว 
สวนหนึ่งมาจากเนื้อหาที่มากจนเกินไป และอีกสวนหนึ่งเปนผลมาจากภาพ
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ที่เลาเรื่องราวเรื่องเดียวกัน แตมีภาพประกอบท่ีถายจากตางทิศกัน ทําใหเห็นภาพ
ของสิ่งเดียวกันจากหลายมุมมิชวยใหเขาใจหรือซาบซึ้งถึงประเด็นเนื้อหาสาระ
มากกวาการไดพิจารณาจากภาพที่ดีที่สุดเพียงภาพเดียว   
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