แห่ หงส์ ธงตะขาบ

การแห่ ห งส์ และธงตะขาบ ถื อ เป็ นนิ มิ ต รหมายอัน ดี ข องการเริ่ ม ต้น งานประเพณี ส งกรานต์
ชาวมอญในเขตเมืองนครเขื่อนขันธ์จะเรี ยกว่า “งานสงกรานต์ปากลัด” ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อเป็ นเมือง
พระประแดง เราก็เรี ยก “งานสงกรานต์พระประแดง” ชาวมอญเป็ นชนชาติเก่าแก่ที่ปรากฏเรื่ องราวมาแต่
สมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงลูบพระเกศา ๘ เส้น มอบให้แต่พอ่ ค้าชาวสุ วรรณ
ภูมิ ทรงผินพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันออก ทอดพระเนตรเห็นเนินดินกลางทะเล มีหงส์ทอง ๒ ตัวกําลัง
เล่นนํ้า แต่เนื่องจากเนินดินมีขนาดเล็กเพียงพอให้หงส์สามารถยืนได้ตวั เดียว จึงปรากฏภาพที่ตวั เมียเกาะอยู่
บนหลังตัวผู้ ต่อมาเนินดินที่หงส์ทองทั้งสองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ เกิดเป็ นอาณาจักรมอญ ประเทศที่นบั ถือ
พระพุทธศาสนาอย่างเคร่ งครัด มีเมืองหลวงอยูต่ รงเนินดิน ตั้งชื่อเมืองตามชื่อหงส์บนเกาะ คือ เมืองหงสาว
ดี มีวดั สําคัญหลายวัดอันเป็ นที่ประดิษฐานพระเกศา ๘ เส้นที่ทรงมอบให้แก่พ่อค้า บริ เวณหน้าวัดมอญ
ต่างๆ สิ่ งแรกที่เราจะแลเห็นก็ได้แก่ “เสาหงส์” แต่ที่แปลกตาออกไป ก็คือ เราจะเห็นธงยาวๆ แขวนอยูต่ รง
เสาหงส์ เราเรี ยกธงนั้นว่า “ธงตะขาบ” ทั้งสองอย่างถือเป็ นสัญลักษณ์สําคัญแห่ งความเป็ นมอญ อันเป็ น
ที่มาของประเพณี สําคัญแห่ งความเป็ นมอญ อันเป็ นที่มาของประเพณี สําคัญที่มีชื่อว่า “ประเพณี แห่ หงส์
ธงตะขาบ”

วัตถุ ป ระสงค์ข องการแห่ รูป หงส์ และธงตะขาบ ก็เพื่ อเป็ นการบูช า และเฉลิ ม ฉลองเมื่ อครั้ งที่
พระพุทธเจ้าสมเด็จกลับจากดาวดึงส์ ในการฉลองงานบุญกุศล ชาวรามัญจะใช้เสาหงส์และธงตะขาบคู่กนั
“หงส์” เป็ นสัญลักษณ์ของรามัญประเทศ มีตาํ นานตามที่ได้เล่ามาแล้วข้างต้น ส่ วน “ตะขาบ” เป็ นสัตว์ที่มี
ลําดับยาว มีเท้ามาก มีเขี้ยวเล็บที่มีพิษ สามารถต่อสู้กบั ศัตรู และรักษาตัวเองได้ เปรี ยบเสมือนคนมอญที่มิ
เคยหวาดหวัน่ ต่อข้าศึกศัตรู สามารถปกป้ องคุม้ ครองประเทศของตนเอง

ตามความหมายอีกนัยหนึ่ง ตะขาบเป็ นสัตว์ที่มีลุกมาก คือ ๒๐ - ๓๐ ตัว แม่ตะขาบจะคอยดูแล
ปกป้ องลูกเอาไว้ในอ้อมอก เปรี ยบเสมือนกับว่า หากประเทศรามัญสามารถปกครองดู แลประชาราษฎร์
ได้เหมือนตะขาบแล้วรามัญประเทศจะเจริ ญรุ่ ง เรื อง และอยู่ต่อไปอี กยาวนาน ด้วยความร่ ม เย็นเป็ นสุ ข
“ตะขาบ” ยังประกอบด้วยสิ่ งที่ชาวมอญสามารถตีความออกเป็ นปริ ศนาทํา นับตั้งแต่ลาํ ตัว จากหัวถึงหางมี
๒๒ ปล้อง ขาทั้งสองข้างนับได้ ๒๐ คู่ คือ ๔๐ ขา มีหนวด ๒ เส้น มีหาง ๒ หาง มีเขี้ยว ๒ เขี้ยว
มีตา ๒ ข้าง ตัวเลขเหล่านี้ลว้ นตรงกับจํานวนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเข้าทั้งสิ้ น

คนมอญ จัดเป็ นชนชาติที่มีใจอนุรักษ์วฒั นธรรมเก่าแก่ด้ งั เดิมของตนเมื่อมีการอพยพเข้ามาอาศัยอยู่
ในเมืองไทย ประเพณี อย่างมอญก็ยงั ได้ดาํ เนิ นอยู่ต่อไป ในการปกครองชุ มชนชาวมอญ ก็ยงั คงตําแหน่ ง
สําคัญตามลําดับอย่างมอญ แม้แต่การตั้งชื่ อหมู่บา้ นก็ยงั ใช้ชื่อหมู่บา้ นดั้งเดิม ตามที่กลุ่มบุคคลนั้นเคยอาศัย
อย่างเช่น บ้านอะม่วง บ้านทรงคะนอง บ้านแซ่ บ้านทะมัง บ้านตองอุ๊ บ้านเกริ งกาง บ้านเต้อ บ้านจังบี
บ้านเวฮะราว บ้านฮะเริ่ น บ้านเดิงฮะโมกข์ ล้วนแล้วแต่มีถิ่นฐานอยูจ่ ริ งในประเทศพม่าทั้งสิ้ น จากการที่
ชาวมอญเป็ นผูท้ ี่นบั ถือศาสนาพุทธอย่างเคร่ งครัด

ตามตํา นานเล่ า ถึ ง เมื่ อทํา ธงตะขาบแล้ว ก็ จะนํา ขึ้ นแขวนบนเสาหงส์ ถื อว่า เป็ นการบูช าองค์
สัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่ได้ตรัสรู ้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิ ญาณแล้ว เสร็ จขึ้นไปจําพรรษาอยูบ่ นสวรรค์
ชั้นดาวดึ งส์ และแสดงธรรม เมื่อเสร็ จกลับ มวลมนุ ษย์ใ นโลกที่ เลื่ อมใสในพระองค์ต่างพากันดี ใจนํา
อาหารมาใส่ บาตร แต่เนื่ องด้วยจํานวนคนที่ไปใส่ บาตรนั้นมีจาํ นวนมากไม่สามารถนําอาหารเข้าไปถึ ง
พระองค์ได้ จึงทําเป็ นข้าวต้มมัดเล็กๆ แล้วโยนใส่ บาตร จึงเกิดเป็ นประเพณี ใส่ บาตรข้าวต้มลูกโยนตั้งแต่
ครั้งนั้นมา เป็ นการบูชาในลักษณะเดียวกันเมื่อครั้งวันออกพรรษา แต่การ “แห่ หงส์ ธงตะขาบ” ถือเป็ น
การบูชาในโอกาสอันดีเนื่องในวันสงกรานต์

หมู่บา้ นที่เป็ นต้นแบบของประเพณี แห่ หงส์ ธงตะขาบ คือ หมู่บ ้านทรงคะนอง ซึ่ งมีวดั ประจํา
หมู่บา้ น คือ วัดคันลัด เมื่อชาวบ้านในเขตเมืองพระประแดงต่างเห็นว่า เป็ นการรื้ อฟื้ นประเพณี อนั ดีงาม
ชุมชนต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยหมู่บา้ นมอญว่า ๑๐ หมู่บา้ น ซึ่ งแต่ละหมู่บา้ นก็มีการสร้างวัดประจําของ
ตนเอง จึงได้เริ่ มการจัดงานแห่ธงตะขาบเพื่อนํามาแขวนบนเสาหงส์ ตรงหน้าวัดของชุ มชนตนเอง แต่เพื่อ
ไม่ให้เกิดการซํ้าซ้อน และแย่งกันเป็ นเจ้าภาพในการจัดงาน การเริ่ มต้นงานประเพณี แห่ หงส์ธงตะขาบ ใน
เวลาต่อมาจึงมีการเวียนกัน ซึ่ งก็ถือเป็ นการแบ่งเบาภาระการจัดงาน โดยจะสลับกันเป็ นประธานจัดงาน
ปี ละ ๑ หมู่บา้ น

เมื่อทุกชุมชนต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อเป็ นการบูชาพระพุทธองค์ จึงเกิดความร่ วมมือ
พร้อมใจกันในการจัดงาน ขบวนแห่แหนในแต่ละปี จึงยิง่ ใหญ่งดงาม และมีชาวไทยเชื้ อสายมอญจากต่าง
ถิ่นเข้ามาร่ วมงานกันเป็ นจํานวนมาก โดยถือเอาวันขึ้นปี ใหม่ คือ วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี เป็ นวัน
เริ่ มต้นการจัดงาน

นอกจากประเพณี แห่ หงส์ ธงตะขาบนี้ แล้ว ชาวมอญยังมีประเพณี สําคัญต่างๆ ในช่วงวันขึ้นปี ใหม่
อันได้แก่ ประเพณี การแห่ งนกแห่ ปลา การกวนกาละแม แจกจ่ายกันเองในชุมชน เพื่อเปิ ดโอกาสให้หนุ่ม
สาวได้พบปะแลกเปลี่ ยนของหวานกัน การสรงนํ้าพระพุทธรู ปเพื่อเป็ นสิ ริมงคล และการส่ งข้าวสงกรานต์
(คล้ายข้าวแช่ ของไทย) เพื่อถวายให้พระฉันท์เป็ นการรองท้อง เพราะพิธีกรรมอันยาวเหยียดตั้งแต่เช้ามืด
จนกระทัง่ สาย
ด้วยเหตุที่เนื้ อหาตามประเพณี ด้ งั เดิ มมีเป็ นจํานวนมาก เราจึงเห็นว่า ในการจัดงานเทศกาลเล่นนํ้า
ในวันสงกรานต์ อย่างเป็ นทางการ ของอําเภอพระประแดง ต้องมีการเลื่อนวันเวลาออกไป เพื่อไม่ให้ตรง
กับงานเฉลิมฉลองตามประเพณี หลายอย่างในช่วงวันสงกรานต์ และเพื่อไม่ให้เกิดการซํ้าซ้อนกันกับการ
ฉลองสงกรานต์ในเขตพื้นที่อื่นอีกด้วย

