อาจารย์จวน เครือวิชฌยาจารย์
(เชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านภาษามอญ)

อาจารย์จวน เครื อวิชฌยาจารย์ ชาวมอญบ้านม่วง อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ปั จจุบนั อายุ ๗๘ ปี ท่านเป็ นผูห้ นึ่งที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู ้ดา้ น
ภาษามอญเป็ นอย่างดี ท่านได้เพียรพยายามแปลคัมภีร์ใบลานภาษามอญหลายฉบับ เป็ นผูห้ นึ่งที่เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงในการสร้างพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดม่วง โดยเป็ น
ความคิดของท่านอธิ การบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์ คุณหญิงไขศรี ศรี อรุ ณ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเพื่ อเฉลิม พระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่จะทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษาอยูแ่ ล้วจึงจะสร้างพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านเพื่อชุมชนชาวบ้านให้
ถูกต้องตามหลักวิชาและมีความหมายต่อท้องถิ่นจริ ง ๆ เป็ นโครงการร่วมมือระหว่างชาวบ้านวัดม่วง และมหาวิทยาลัยศิลปากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขอ
ความร่ วมมือจากผูท้ รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ดา้ นพิพิธภัณฑ์จากหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดพิพิธภัณฑ์จากกรมศิลปากร คณาจารย์จากคณะวิชา
ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วจึงเข้าพบปรึ กษากับท่านเจ้าอาวาส วัดม่วงและผูน้ าชุมชนบ้านม่วง อาจารย์จวน เครื อวิชฌยาจารย์ เป็ นผูห้ นึ่งของชุมชนบ้านม่วง
ที่ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษามอญในการแปลภาษามอญ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี วิถีชีวิตของชาวมอญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๓ เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านวัดม่วง และในปั จจุบนั ท่านเป็ นที่ปรึ กษาของเจ้าอาวาสวัดบ้านม่วง และนักวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม องค์กรทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และมีผลงานการแปลคัมภีร์ใบลานภาษามอญเป็ นภาษาไทยหลายเรื่ อง คือ
๑. ตารายาไทย
๒. ตาราทานายฝัน และนิมิตสังหรณ์สตั ว์ภาษามอญ
๓. ตาราปลูกสร้างบ้าน
๔. ระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการจัดงานพิธีต่าง ๆ ของชาวรามัญ
๕. แปลจากคัมภีร์ "โลกสิทธิ " และ "โลกสมุตติ"
๖. ฝึ กพูดภาษามอญแบบพื้นบ้าน
๗. รางสังหรณ์ ๑,๐๐๐ ประการ
๘. ตานานพระเจดียร์ ่ างกุง้
๙. วัฒนธรรมประเพณี มอญที่สาคัญ
๑๐. ตาราหมอนวดมอญ ตาราเกิด - เจ็บป่ วยทั้ง ๗ วัน คัมภีร์โลกหิ ตเพทวิชา
๑๑. พระยากวางทองนิทานธรรมพื้นบ้านชาวมอญ
๑๒. ปมาสี่ - สี่
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างผลงานของท่าน ด้วยความรักสัญชาติมอญ ด้วยความศรัทธาในชนชาติ การนับถือพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นมาแต่อดีต และด้วย
ความสามารถในการอ่านภาษามอญโบราณและแปลภาษามอญโบราณเป็ นภาษาไทยได้ อาจารย์จวน ได้เห็นคุณค่าของคัมภีร์ ใบลานภาษามอญที่มีอยูม่ ากมายในวัด
ม่วง เป็ นที่น่าสนใจให้ศึกษาเรื่ องราวของชาวมอญโบราณ ในครั้งแรกอาจารย์จวน เครื อวิชฌยาจารย์ ได้แปล "โลกสมุตติ" และ "โลกสิ ทธิ " ซึ่งเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตนของชาวมอญได้แปลเสร็จสิ้ นแล้วก็ทาให้อาจารย์จวน เครื อวิชฌยาจารย์ อยากศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายเรื่ อง ดังที่กล่าวมาแล้วนอกจากนี้แล้ว
ท่านยังศึกษาค้นคว้าเรื่ องประวัติชาวมอญมาอยูใ่ นประเทศไทย และรวบรวมเรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่มตั้งชื่อว่า "วิถีมอญ : สยาม"จากที่ท่านแปลคัมภีร์ใบลานภาษามอญ
หลายฉบับ และจากการรวบรวมเรี ยบเรี ยงเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวมอญนั้น มีนกั วิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมหลายท่าน ได้แก่ รศ.ศรี ศกั ร วัลลิโภดมศาสตราจารย์
คุณหญิงไขศรี ศรี อรุ ณ รศ.ปราณี วงษ์เทศ และอีกหลายท่าน ได้เลือกสรรบางเรื่ องพิมพ์เผยแพร่ โดยเมืองโบราณเป็ นผูจ้ ดั ทา ได้แก่ เรื่ อง "วิถีชีวิตชาวมอญ" จัดพิมพ์

เผยแพร่ ๑,๐๐๐ เล่ม และ "ตานานพระเจดียร์ ่ างกุง้ " จัดพิมพ์เผยแพร่ ๑,๐๐๐ เล่ม พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดม่วงได้นา เรื่ อง "ตาราทานายฝัน และนิมิตสังหรณ์สตั ว์ภาษา
มอญ"
จัดพิมพ์เผยแพร่ จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม และ "ปมาสี่ - สี่ " จัดพิมพ์เผยแพร่ จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินทร ได้นา เรื่ อง "ประเพณี มอญที่สาคัญ"
จัดพิมพ์เผยแพร่ จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม นอกจากนี้ รศ.ปราณี วงษ์เทศ ท่านเป็ นบรรณาธิ การจัดทาหนังสื อ ลุ่มน้ าแม่กลอง : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม ได้นา
เรื่ องที่อาจารย์จวน เครื อวิชฌยาจารย์ แปลมาจากคัมภีร์ใบลานภาษามอญโบราณ เรื่ องวัฒนธรรมประเพณี ชาวไทยรามัญ (มอญ) มาบันทึกข้อมูลไว้ในหนังสื อเล่มนี้ มี
เรื่ องที่บนั ทึกไว้มีดงั นี้
๑. ประเพณี โกนผมไฟ
๒. ประเพณีบรรพชาและอุปสมบท
๓. ประเพณี การช่วยเหลืองานศพ
๔. คัมภีร์โลกสมุตติ
และได้นาจดหมายที่อาจารย์จวน เครื อวิชฌยาจารย์ ตอบคาถามเกี่ยวกับประเพณี ของชาวมอญ เรื่ องประเพณี สงกรานต์ ให้กบั เพื่อนของลูกที่กาลังศึกษาที่
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต ปั ตตานี มาบันทึกไว้ในหนังสื อเล่มนี้ดว้ ย นับว่าท่านมีประวัติผลงานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแปลภาษามอญโบราณจาก
คัมภีร์ใบลาน และได้รับการยอมรับจากนักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านศิลปะทางวัฒนธรรมของชาติ ท่านจึงเป็ นผูท้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี ท่านเป็ น
วิทยากรเผยแพร่ วิชาการเกี่ยวกับประเพณี มอญให้กบั นักวิจยั ของมหาวิทยาลัย และ สถานศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย และท่านยังเป็ นที่ปรึ กษานักวิจยั ต่างประเทศ
ที่เข้ามาทาวิจยั ในประเทศไทยที่ทา่ นพอจาได้ และสามารถเก็บข้อมูลได้ คือ นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุณหมิ ง แม้ท่านจะมีอายุมาก
แล้วท่านก็ยงั เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ทุกครั้งที่มีผสู ้ นใจและผูศ้ ึกษางานด้านวัฒนธรรมของมอญมาโดยตลอดอย่างภาคภูมิใจท่านเป็ นผูห้ นึ่งที่สมควรได้รับการยกย่อง ลักษณะ
การบันทึกผลงานการแปลคัมภีร์ใบลานภาษามอญโบราณ ของท่านใช้วิธีเขียนด้วย ลายมือรวบรวมไว้เป็ นเรื่ อง เรื่ องละเล่ม ด้วยความเชี่ยวชาญในการแปลคัมภีร์
ใบลานภาษามอญโบราณ ท่านสามารถอ่านและแปลเป็ นภาษาไทยได้เลย การถ่ายทอดผลงานของท่าน ได้ถ่ายทอดการแปลภาษามอญ การใช้ไวยกรณ์ภาษามอญ การ
อ่านภาษามอญ ให้กบั อาจารย์อาไพ มัฆมาน ซึ่งอาจารย์ท่านนี้ จบการศึกษาปริ ญญามหาบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านผูน้ ้ ี เมื่อได้รับความรู ้จาก
อาจารย์จวนแล้ว ได้จดั การเรี ยนการสอนภาษามอญ ให้กบั เยาวชนที่มีเชื้อสายมอญ อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี จัดการเรี ยนการสอนที่วดั ม่วง อาเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
คุณค่า ประโยชน์ และความสาคัญของผลงาน อาจารย์จวน เครื อวิชฌยาจารย์ ความรู ้การแปลภาษามอญโบราณ ของอาจารย์จวน เครื อวิชฌยาจารย์ เท่าที่
ศึกษา ค้นคว้า มีไม่มากนักที่มีผเู ้ ชี่ยวชาญในการแปลภาษามอญโบราณได้เชี่ยวชาญอย่างท่าน คัมภีร์ใบลานภาษามอญโบราณที่วดั ม่วง และปัจ จุบนั นี้ได้อยูใ่ น
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดม่วงมีอยูม่ ากมาย การที่อาจารย์จวน เครื อวิชฌยาจารย์ มีความรู ้ความสามารถในการแปลภาษามอญโบราณได้ จึงเป็ นการสื บทอด และสามารถ
นาความรู ้จากคัมภีร์ใบลานที่มีอยูอ่ อกมาเผยแพร่ ให้เห็นถึงวิถีชีวิตชุมชนชาวมอญโบราณ ทั้งในด้านความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทั้งประเพณี ความเชื่อ และการ
ทามาหากิน ของชุมชนไทยเชื้อสายมอญ
ผลงานของอาจารย์จวน จึงมีคุณค่าต่อนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจยั ตลอดจนนิสิตนักศึกษา สาหรับการศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ยงั สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กบั ชาวไทยเชื้อสายมอญ และผลงานของท่านยังได้ทาให้เยาวชนชาวไทยเชื้อสายมอญ ได้รบั การอบรมสัง่ สอนในเรื่ องภาษามอญ จารี ตประเพณีของ
บรรพบุรุษ ดังนั้น อาจารย์จวน เครื อวิชฌยาจารย์ จึงเป็ นผูน้ าภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง

