
 

 

  

การศึกษาบทบาทผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมร 
 

โดย 
นางสาวสายธาร ทิมทับ  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจารึกศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2561 
ลิขสิทธิ์ของบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

 

การศึกษาบทบาทผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมร 
 

โดย 
นางสาวสายธาร ทิมทับ  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจารึกศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2561 
ลิขสิทธิ์ของบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

 

A STUDY ROLE OF WOMEN AND MEN IN KHMER FOLKTALES 
 

By 

MISS Saythan TIMTAB 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Master of Arts (EPIGRAPHIC STUDIES) 

Department of Oriental Languages 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2018 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หัวข้อ การศึกษาบทบาทผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมร 
โดย สายธาร ทิมทบั 
สาขาวิชา จารึกศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวล คัชชิมา  

  
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้รบัพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

  
  

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช)  

  
พิจารณาเห็นชอบโดย 

  
  

 

ประธานกรรมการ 
(อาจารย์ ดร. จตุพร โคตรกนก )  
  

 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวล คัชชิมา )  
  

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลมาศ ปฤชากุล )  

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย 

57114205 : จารึกศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : บทบาทผู้หญิงและผู้ชาย, นิทานพื้นบ้านเขมร, พื้นที่ส่วนตัว, พื้นที่สาธารณะ 

นางสาว สายธาร ทิมทับ: การศึกษาบทบาทผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวล คัชชิมา 

  
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมร 

จากประชุมเรื่องต านานและนิทานพื้นบ้านเขมรภาคที่ 1 – 9 ภาษาเขมร จัดพิมพ์เผยแพร่โดยพุทธศาสน
บัณฑิตย์ฉบับปี ค.ศ.1959 จ านวน 191 เรื่อง โดยจะศึกษาบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในพื้นที่ส่วนตัวและ
พื้นที่สาธารณะ 

ผลการศึกษาพบว่าบทบาทของตัวละครผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแสดงให้เห็นบทบาทของ
ผู้หญิงใน 3 ฐานะ คือ 1. บทบาทผู้หญิงในฐานะบุตรสาว 2. บทบาทผู้หญิงในฐานะภรรยา และ 3.บทบาท
ผู้หญิงในฐานะมารดา ผู้หญิงทั้ง 3 ฐานะข้างต้นล้วนเป็นผู้คอยสนับสนุนและส่งเสริมผู้ชายให้ประสบ
ความส าเร็จโดยอาศัยลักษณะของความเป็นกุลสตรีหรือสตรีครบลักษณ์ตามลักษณะคติความเชื่อของสังคม
กัมพูชา ส่วนบทบาทผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะแสดงให้เห็นบทบาทของผู้หญิงในบทบาทประชาชน  ใน
นิทานปรากฏว่ามีผู้หญิงสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะในฐานะของการเป็นผู้น าเพียง 1 เรื่อง ซึ่ง
ผู้หญิงนั้นต้องสมบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญาและเป็นชนชั้นสูง นอกจากนั้นผู้หญิงยังอยู่ในฐานะของผู้ค้ าจุน
พุทธศาสนา   ฐานะของผู้หญิงที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในฐานะที่พึ่งพาใน
รูปแบบของสิ่งเหนือธรรมชาติเท่านั้น 

ส่วนบทบาทของตัวละครผู้ชายที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแสดงให้เห็นบทบาทของผู้ชายใน 3 ฐานะ 
คือ 1. บทบาทผู้ชายในฐานะบุตรชาย 2. บทบาทผู้ชายในฐานะสามี และ 3. บทบาทผู้ชายในฐานะบิดา 
ผู้ชายทั้ง 3 ฐานะข้างต้นล้วนเป็นผู้น า ผู้เลือก ผู้ตัดสินและผู้รับการปรนนิบัติ แม้ว่าบางครั้งตัวละครผู้ชายจะ
ขาดลักษณะของการเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์หรือเป็นผู้ชายครบลักษณ์ก็ตาม แต่ด้วยความที่มีผู้หญิงที่เป็นกุลสตรี
ช่วยให้สามารถประสบความส าเร็จในชีวติได้  ส่วนบทบาทผู้ชายที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะมีบทบาทเป็นอย่ามาก 
นับว่าเป็นพื้นที่ที่ผู้ชายมีบทบาทอย่างยิ่ง ผู้ชายด ารงตนในฐานะผู้น าทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผู้น าทางด้านความเชื่อ 
และผู้น าทางการปกครอง 

บทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมรต่างด ารงตนตามบทบาทและฐานะของตน
สอดคล้องกับค่านิยมและจารีตในสังคม ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแสดงบทบาทของตนตามพื้นที่และฐานะที่ตนด ารง
อยู่อันเป็นกติกาที่ท าให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57114205 : Major (EPIGRAPHIC STUDIES) 
 

MISS SAYTHAN TIMTAB : A STUDY ROLE OF WOMEN AND MEN IN KHMER 
FOLKTALES THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR KANGVOL KHATSHIMA, Ph.D. 

This study aims to a study role of women and men in Khmer folktales 
adopted from the collection of Khmer folktales episode 1-9 in Khmer published by 
Buddhist Institute issued 1959 on the title of the study role of women and men in the 
private and public sphere.    

The findings show that there are three roles of women in the private sphere 
that are daughter, wife, and mother. These are supported and encouraged men in order to 
achieve their goals applying feminine traits according to the beliefs of Cambodian society. 
Regarding the role of women in public sphere, it shows that there is only one story 
portraying the role of people in folktales where women are able to participate in the 
public sphere as leadership under the condition of high levels of intelligence and societal 
classes. Moreover, women are still supporters of Buddhism. Another outstanding role of 
women is the acceptance from society in only the case of supernatural dependence. 

 On the other hand, the role of men can be identified in the private sphere as 
three figures; son, husband, and father. These illustrate the leadership, selectors, judges, 
and recipients. Even though they are not qualified, the women who are virtuous and noble 
can contribute them to be successful in life. The role of men in the public sphere 
illustrates the great identity which signifies the leaders of both belief and governance.   

The roles of women and men in Khmer folktales portray differently based on 
their individual roles and diverse space indicating their values and social norm in the 
society in order to live their lives happily and harmoniously. 
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บทที่ 1 

 บทน า  
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

 นิทานเป็นข้อมูลทางคติชนที่ส าคัญข้อมูลหนึ่งที่เป็นกุญแจน าไปสู่ความเข้าใจมนุษย์ ท า

ให้การศึกษานิทานในฐานะที่เป็นผลผลิตทางสังคม ถือเป็นการท าความเข้าใจมนุษย์ได้อีกทางหนึ่ง 

สืบเนื่องจากนิทานในแต่ละยุคสมัยนั้นมีบทบาทและหน้าที่เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรม และ 

ขัดเกลาคนในสังคมให้อยู่ในกรอบอันดีงาม ซึ่งลักษณะของการควบคุมหรือขัดเกลาจะถูกผลิตซ้ าตาม

บริบทเงื่อนไขของช่วงเวลาที่นิทานด ารงอยู่ การกระท าหน้าที่ดังกล่าวกระท าผ่านโครงเรื่อง แก่นเรื่อง 

โดยมีตัวละครแสดงพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นการกระท า และผลจากการกระท า ผลลัพธ์

ของการอบรมสั่งสอนที่ส่งผ่านตัวละครในนิทานพื้นบ้านนั้น เป็นการอบรมสั่งสอนที่โน้มน้าวให้ผู้ฟัง

ประพฤติปฏิบัติตามกรอบในลักษณะของค าสั่งสอน คุณธรรม ข้อคิด คติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในอดีตมักจะถูก

น ามาใช้ควบคุมความประพฤติ ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข นอกจากนี้นิทานยังเลือกหยิบ

แง่มุมที่ “เป็นปัญหา” ที่เกิดขึ้นในสังคมมาเป็นแก่นเรื่อง และท าหน้าที่แก้ปัญหา “ทางใจ” หรือ

หาทางออกให้กับความกดดันที่เกิดให้คนในสังคม ในแง่นี้เรื่องเล่าของแต่ละยุคสมัยจึงท าหน้าที่บันทึก

บางเสี้ยวของสังคมนั้น ๆ1 เอาไว้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นข้อบ่งชี้ชัดยิ่งขึ้นว่า ข้อมูลคติชนประเภทนิทาน

พื้นบ้านมีบทบาทหน้าที่ในสังคมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้อมูลคติชนประเภทอื่น เพราะสิ่งที่มนุษย์

สร้างสรรค์ปรุงแต่งขึ้นมาและสามารถด ารงอยู่ได้ล้วนมีบทบาทหน้าที่ต่อมนุษย์ในสังคมทั้งสิ้น  

 นิทานอยู่เคียงคู่กับสังคมมาอย่างยาวนาน สามารถบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดในสังคม 

โดยเรื่องที่ เล่าสู่กันฟัง อาจมีลักษณะเป็นทั้งเรื่องของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น เป็นปกติธรรมดาใน

ชีวิตประจ าวัน เป็นปรากฏการณ์อันน่าเหลือเชื่อหรือเป็นเหตุการณ์ที่ น ามาซึ่งความสูญเสีย  

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการเล่าต่อๆ กันมา จึงมีการจัดประเภทในภายหลังโดยใช้ชื่อเรียกที่แตกต่าง

กันออกไปเป็นต้นว่านิทานพื้นบ้าน ต านาน เรื่องเล่าชาวบ้าน แต่ต่อมาค าว่านิทานพื้นบ้านได้หมาย

                                                            

 1 ศิราพร  ฐิตะฐาน ณ ถลาง, ในท้องถิ่นมีนิทานและการละเล่น...การศึกษาคติชนในบริบท
ทางสังคมไทย (กรุงเทพฯ : มติชน, 2537), ค าน า. 
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รวมถึงต านานที่เป็นเรื่องราวดึกด าบรรพ์2 โดยปรากฏชื่อใหม่ที่เรียกว่าวรรณกรรมชาวบ้าน3 ต่อมาเมื่อ

การพิมพ์แพร่หลายมากขึ้นวรรณกรรมประเภทนิทานปรากฏในลักษณะของการบันทึกเป็นลายลักษณ์

ซึ่งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นภายหลังด้วยเกรงว่านิทานพื้นบ้านจะสูญหายไปจึงบันทึกไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้

ศึกษา  

 นิทานพื้นบ้าน (folktales) พบว่ามีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาคทั่วโลก 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่หนึ่ง ที่พบการแพร่กระจายของนิทาน เนื้อหาของนิทานใน

พื้นที่ดังกล่าวพบทั้งที่มีลักษณะร่วมที่แสดงให้เห็นสายรากร่วมกันของวัฒนธรรมและลักษณะที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่ ซึ่งนิทานพื้นบ้านของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้บันทึกภาพหรือลักษณะของสังคมไว้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ การผูกนิทานแต่ละเรื่องจะ มี 

การสอดแทรกลักษณะเรื่องราวในชีวิตประจ าวันทั่ว ๆ ไป ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่และ

ความต้องการในด้านพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างในสังคมของชาวบ้านในพื้นที่นั้น  ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ประสบการณ์ ความคิด ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของมนุษย์  

 นิทานพื้นบ้านของประเทศกัมพูชาน่าสนใจในฐานะที่พื้นที่ตั้งเคยเป็นแหล่งอารยธรรมที่
ส าคัญแหล่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย และมีอาณาจักรที่เข้ามาผลัดเปลี่ยนกันมีอ านาจเหนือพื้นที่ดังกล่าว
อ านาจ ราวพุทธศตวรรษที่ 5 อาณาจักรฟูนันเข้ามาเรืองอ านาจ เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของอาณาจักรเจน
ละราวพุทธศตวรรษที่ 11 สู่ยุคอาณาจักรเมืองพระนครราวพุทธศตวรรษที่ 14 สมัยจตุมุขราวพุทธ
ศตวรรษที่  21 สมัยละแวกราวพุทธศตวรรษที่  22 และสมัยอุดงค์ ราวพุทธศตวรรษที่  23 4 ซึ่ง
อาณาจักรที่กล่าวมาข้างต้นถูกน ามากล่าวอ้างไว้ในนิทานพื้นบ้านเขมรหลากหลายเรื่อง อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์ทางการเมืองท าให้ประเทศกัมพูชาต้องเข้าสู่ช่วงภาวะสงครามกลางเมือง ในปี พ.ศ. 2519 – 
2523 เป็นระยะเวลา 3 ปี 8 เดือน ได้รับการขนานนามว่าเป็นยุคเขมรแดง อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคมืด
ของประเทศกัมพูชาที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างหนักหน่วงก็ว่าได้เพราะเกิดการกวาดต้อน
ผู้คนจ านวนมากออกจากกรุงพนมเปญและเมืองส าคัญอื่นๆ ออกสู่ต่างจังหวัด ท าให้เกิดการพลัดพราก

                                                            

 2 ประคอง  นิมมานเหมินทร์, นิทานพื้นบ้านศึกษา, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2543), 1.  

 3 กุหลาบ มัลลิกามาส, คติชาวบ้าน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 
2518), 99. 
 4  ณัฐพล  จันทร์งาม, “การศึกษาวิเคราะห์จารึกตวลปราสาทในเชิงวรรณคดีศึกษา” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2550), 214. 
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ของสมาชิกในครอบครัวเกิดการเข่นฆ่ากัน การเคลื่อนย้ายผู้คนทั้งที่เป็นทหาร ข้าราชการ เชื้อพระวงศ์
และผู้มีการศึกษาหรือผู้ที่มีความรู้เฉพาะในด้านต่างๆ รวมทั้งหนังสืออีกมากมายไม่ว่าจะเป็น
วรรณกรรม แบบเรียน กฎหมายต่าง ๆ ถูกท าลายเกือบทั้งหมดส่งผลให้องค์ความรู้ที่ เป็นลายลักษณ์
อักษรจ านวนมากถูกท าลายไปพร้อมกับสงคราม  
 แม้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์ถูกท าลายไปเป็นจ านวนมากในห้วงเวลาแห่งสงครามนี้แต่

โบราณสถานทั่วประเทศและโบราณวัตถุในยุคต่างๆ ของประเทศกัมพูชาที่หลงเหลือเป็นมรดกมา

จนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าประเทศกัมพูชาเคยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดอาณาจักรหนึ่ง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอาณาจักรที่รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย อิทธิพลทาง

วัฒนธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการรับศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์เข้ามา โดยอิทธิพลทาง

ศาสนาดังกล่าวได้เข้ามาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของคนพื้นเมือง หลักฐานที่ปรากฏเป็นประจักษ์

พยานส าคัญคือมีจารึกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ โบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความเชื่อทางด้าน

ศาสนาปรากฏ โดยเฉพาะปราสาทต่างๆ ที่มีรูปประติมากรรมตามฝาผนัง หน้าบันหรือทับหลังของ

ปราสาทที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกัมพูชา นอกจากมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปของวัตถุที่กล่าว

มาข้างต้นแล้วมรดกทางวัฒนธรรมด้านมุขปาฐะอย่างนิทานพื้นบ้านเขมรก็ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่อยู่

ในรูปของการบอกเล่าปากต่อปาก (oral) เป็นมรดกส าคัญอีกประเภทหนึ่งของประเทศที่ตกทอดผ่าน

ความทรงจ ามาถึงชนรุ่นหลังที่ยังคงแสดงให้เห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาในอดีต

ได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน  

 ศานติ ภักดิค า ศึกษาพัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่พบว่า นิทานพื้นบ้านเขมร  
( Khmer folktales )ถูกเก็บรวบรวมและเผยแพร่อย่างจริงจังครั้งแรกในปี พ.ศ.2469 5 โดยคณะที่
ปรึกษาด้านวัฒนธรรมเขมรให้เก็บรวบรวมนิทานพื้นบ้าน จากผู้รู้หรือที่เก็บอยู่ตามวัดวาอารามจังหวัด
ต่างๆ ในประเทศมาเก็บไว้ที่หอสมุด ดังในหน้าค าน าของหนังสือ ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី១ (ประชุม
ต านานและนิทานพื้นบ้านเขมรภาคที่ 1) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่พุทธศาสนบัณฑิตย์เริ่มให้เก็บรวบรวม
นิทานพื้นบ้านเขมรที่มีเขียนบันทึกไว้หรือเรื่องที่มีการเล่าต่อๆ กันมาทั่วประเทศเพราะเกรงว่านิทานจะสูญ
หายไปและกลัวว่าเรื่องราวของนิทานที่มีมาแต่เดิมนั้นถูกเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นเรื่องใหม่เมื่อ
รวบรวมแล้ วให้น ามาเก็บ ไว้ที่ หอสมุด  และในช่ วงเดี ยวกันนั้ นพุทธศาสนบัณ ฑิ ตย์ ได้ ตีพิ มพ์

                                                            

 5 ศานติ ภักดีค า, "พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่," รูสมิแล, 36, 2 (2558): 83. 
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นิทานพื้นบ้านเขมรบางเรื่องลงในนิตยสารกัมพุชสุริยาเพื่อเป็นการเผยแพร่อีกทางหนึ่งด้วย ดังข้อความ
ที่ว่า 

   ររើេ ុំប្រមូលទ កកត់ប្ាទ ករទ ររឿងទុំងរ ោះនឹងរៅរាត់រាយរកកុំណត់ចុំនួនេ ុំបាន
រ ើយនឹងបាត់រង់នឹងខ្ប្រក្លាយរៅជាររឿងសម័យថ្ែីអស់បាត់េូជរ ើមប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ
រៅេ ទសាសនរណឌិតាយបានមិតមុំប្សាវប្ជាវរកនិងប្រខ្មប្រមូលរទៀងររឿងខ្ រចារជាសាសប្ា
ទុំងររឿងខ្ លនិទនម្ត់ទរទ រោយេិទីទក់ទងរវាងសម្ជិករ្លើយ្លងររស់ប្ក មជុំន ុំរនោះ
ខ្ លម្នរៅាមប្ស ករមតត  និងកត់ប្ាាមម្ត់ចាស់ខ្ លរចោះចាុំសាទាត់មកតមកល់ទ កកនុង
មនទីរប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់និងរោយេិទីចារសររសរចមលងអុំេីវតតអារាមទុំងឡាយកនុងប្េោះរាជា
ណាចប្ក មតមកល់ទ កកនុងរណាតាល័យេ ទធសាស រណឌិតប្េមទុំងរោយេិទីច ោះផ្ាាយកនុងទសាស
 វ តីសមពជុស រា។ 6 

 หลังจากเก็บรวบรวมได้ไม่นาน นิทานได้ปรากฏตัวสู่สายตาของผู้คนผ่านตัวอักษรเป็นครั้ง
แรก โดยได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารกัมพุชสุริยาซึ่งด าเนินงานโดยพระราชบรรณาลัย (ต่อมาในปี 
พ.ศ.2473 พระราชบรรณาลัยได้เปลี่ยนฐานะเป็นสถาบันพุทธศาสนบัณฑิตย์)7 นับเป็นการครั้งแรกที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากวรรณกรรมมุขปาฐะไปเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ เมื่อมีการรวบรวมและ
ตีพิมพ์เรื่องนิทานพื้นบ้านเขมรลงในวารสารแล้ว ในปี พ.ศ. 25048 คณะที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมเขมร
ได้น าเรื่องต านานและนิทานพื้นบ้านเขมรทั้งหมดในเอกสารที่หอสมุดพุทธศาสนบัณฑิตย์และใน
นิตยสารกัมพุชสุริยามารวบรวมจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพร้อมตั้งชื่อว่า ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរ (ประชุมนิทาน
พื้นบ้านเขมร) ซึ่งมีการแบ่งออกเป็นภาค มีทั้งหมด 9 ภาค ความส าคัญของนิทานพื้นบ้านเขมรในฐานะ
ที่เป็นมรดกความทรงจ า เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ของคนกัมพูชาในสมัยอดีต
มีส่วนช่วยให้ผู้คนในประเทศกัมพูชาในสมัยปัจจุบันได้รับรู้เรื่องราวการด าเนินชีวิตรวมถึงประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเชื่อในอดีตของตนเอง พร้อมทั้งเป็นหลักฐานชิ้นส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญของนิทานพื้นบ้านเขมรจึงเป็นแหล่ง
รวบรวมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความเป็นเขมรเอาไว้ดังที่ ประยูร ทรงศิลป์  กล่าวไว้ว่า 

 ในบรรดามรดกทางวัฒนธรรมของเขมรมีนิทานพื้นบ้านที่ เป็นนิทานและเป็น 
นิทานพื้นบ้านในรูปแบบของต านาน (myth) เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่มีความส าคัญเพราะ
นิทานพื้นบ้านเขมรมีความเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร 

                                                            

 6 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, (n.p., n.p.,1959), អារាមភរទ. 
 7 ศานติ ภักดีค า, "พัฒนาการวรรกรรมเขมรสมัยใหม่," รูสมแิล, 36, 2 (2558): 83. 
 8 ศานติ ภักดีค า, "พัฒนาการวรรกรรมเขมรสมัยใหม่,": 83. 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวเขมรอย่างแนบแน่นมาแต่โบราณซึ่งได้

ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังมาเป็นล าดับ9 

 นอกจากนี้นิทานพื้นบ้านเขมรยังใช้บอกเล่าสภาพของวัฒนธรรมในอดีต รวมถึงการบอก
เล่าถึงวิถีปฏิบัติทางด้านประเพณีของผู้คน ซึ่งสามารถเห็นได้จากการผูกนิทานพื้นบ้านขึ้นเพื่อใช้เล่าถึง
ความเป็นมาของเมืองหลวงหรือโบราณสถานที่ส าคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ของประเทศ เช่น  
ប្ក ងឧតតុងគ(108) (กรุงอุตดงค์) ប្ក ងភ្នុំរេញ(106) (กรุงพนมเปญ) ប្រសាទនគរវតត(123) (ปราสาทนคร
วัด) ប្រសាទរ ទាយឆ្មា រ(126) (ปราสาทบันทายฉมาร์) เป็นต้น หรือการผูกนิทานเพื่ออธิบายถึง 
ความเป็นมาของประเพณี เช่น េិធីរញ្ចូលមលរ់កូនប្សី(165) (ประเพณีการเข้าร่ม) ទុំរនៀមរធវើរធែញ
(170) (ประเพณีการท าฟัน) រ ណាយភ្្ុុំរិណឌរខ្ណែត ូនា(181) (ประเพณีท าบุญให้บรรพบุรุษ) เป็น
ต้น สามารถกล่าวได้ว่านิทานพื้นบ้านเขมรคือฟันเฟืองส าคัญในการอธิบาย บันทึกประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นและของชาติหรือแสดงให้ เห็นสภาพความเป็นอยู่ ในด้านการด าเนินชีวิต ความคิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของบุคคล ดังที่ อารียา หุตินทะ ได้กล่าวถึงนิทานพื้นบ้านเขมร
ไว้ว่า 

วรรณคดีประเภทนิทานพื้นบ้านนั้นข้องเกี่ยวกับเรื่องต านาน ขนบประเพณีสิ่งเหนือ
ธรรมชาติและความเชื่อชาวบ้านทั่วๆ ไป สิ่งพิเศษที่มองหาได้จากวรรณคดีประเภทนิทาน
พื้นบ้านคือการบันทึกวิถีชีวิตของชาวบ้านในทุกๆ แง่มุมที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากวรรณคดี
ลายลักษณ์ที่เน้นการแสดงภาพของชนชั้นสูงเช่นกษัตริย์และขุนนางมากกว่าในสังคมเขมร ภูมิ
หลังที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านคือวิถีชีวิตโดยทั่วไปของชาวนาซึ่งแสดงให้เห็นบุคลิกภาพของคน

เขมร อารมณ์ขันและปรัชญาชีวิตที่พวกเขายึดถือ10                      

 นิทานพื้นบ้านเขมรสามารถสะท้อนให้เห็นความเป็นไปทางสังคมร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี
โดยน าเสนอผ่านจินตนาการและ ความบันเทิงท าให้วรรณกรรมชาวบ้านอย่างนิทานพื้นบ้านเขมร 
สามารถแสดงภาพสังคมหรือชีวิตของมนุษย์ได้อย่างอิสระและหลากหลาย กล่าวคือมนุษย์มักจะไม่
พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ เพราะมนุษย์มีข้อจ ากัดไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือสังคม ไม่สามารถท า
อะไรได้ตามที่ใจต้องการ มนุษย์จึงสร้างพื้นที่ที่สามารถท าให้ตัวเองห่างไกลจากข้อจ ากัดของตนเอง

                                                            

 9 ประยูร ทรงศิลป์ และ ทรงธรรม ปานสกุล, "แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีในนิทาน
พื้นบ้าน," Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร, 8, 2 ฉบับภาษาไทย (2558.): 2616. 

 10 อารียา หุตินทะ,“แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร” (วิทยานิพนธ์
ปริญญา อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 53. 
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หรือสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจึงเห็นมนุษย์ที่เหาะได้ มนุษย์ที่เกิดมาจากดอกไม้ มนุษย์ที่
สามารถฆ่ายักษ์ตายด้วยมือเปล่า หรือมนุษย์ที่ถูกฆ่าแล้วถูกชุบชีวิตให้ฟื้นจากความตายได้ ซึ่ง 
ความต้องการเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตแห่งความจริง มนุษย์จึงใช้นิทานเป็นทางออกเพื่อ
ปลดปล่อยความต้องการในส่วนนี้  
 ตามที่ได้กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า นิทานพื้นบ้านเขมรเป็นพื้นที่ที่น าเสนอเรื่องราววิถีชีวิต
ของชาวบ้านไว้อย่างชัดเจนยิ่งกว่าวรรณกรรมประเภทอื่น ๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาบทบาท
ตัวละครผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมร จึงเป็นประเด็นการศึกษาที่น่าสนใจและยังไม่มีผู้ใด
ศึกษาไว้ก่อน ซึ่งการวิจัยดังกล่าวจะน ามาซึ่งค าตอบที่หลากหลายน่าสนใจ เห็นถึงวิถีชีวิตผู้คนในสมัย
น้ัน รวมถึงสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมตัวละครให้ตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจท าสิ่งใด อันจะเห็นได้จาก
ผลลัพธ์ในเรื่องที่เป็นกรอบชี้พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสังคม ผ่านบทบาทของตัวละครหญิงและ
ชายในนิทานพื้นบ้านเขมร  
 ในที่นี้ผู้วิจัยจะขอแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจในบทบาทของตัวละครผู้หญิงผู้ชายใน
นิทานพ้ืนบ้านเขมรพอสังเขปดังนี้ โดยเริ่มจากบทบาทของตัวละครผู้หญิง 
 บทบาทของตัวละครผู้หญิงในนิทานพื้นบ้านเขมรในฐานะบุตรสาว เช่น ในนิทานเรื่อง 

រ ើមកុំរណើតសតវរផ្ាាត(97) (ก าเนิดปลาโลมา), រ រសក្ស៣០(24) (ชาย30เบี้ย), មន សាសរោក
(28)  (มนุษย์โลก) ស្រសតីម្នសហាយៗសាលារ់(63) (หญิงแอบมีสามีและสามีตาย) , អាសមគមបាញ់
លលក(43) (ไอ้ผอมยิงนกเขา) ฯลฯ ในฐานะภรรยา เช่น ในนิทานเรื่อง ប្សីរសាមាោះប្តង់សាវាមី(86)  
(หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามี),  សម្លាញ់២ ក់(16) (เพื่อนรัก 2 คน), រ រសកមជិលម្នប្រេនធប្គរ់លក័ខណ៍
(20) (ชายขี้เกียจมีภรรยาดี)  ប្សីកណែុ ររោអា ចគឺកណែុ ររុំផ្លាញ (40)  (หญิงชั่วคือตัวท าลาย),  
េស់រកងកង(2)  (งูเกงกอง), ប្សីម្។ កមញី(26) (มารยาถอนขิง) ฯลฯ หรือบทบาทในฐานะมารดา 

เช่น ในนิทานเรื่อง រចាចិតតជា  (13)(โจรใจดี) រ ើមកុំរណើតសតវកូនរោក(96)  (ก าเนิดนกเขา) 

นอกจากบทบาทของผู้หญิงที่ท าหน้าที่ภายในครอบครัวดังที่กล่าวมาแล้วยังมีบทบาทของผู้หญิงที่เข้า

ไปมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะ เช่น ในนิทานเรื่อง អាខ្វាក់អាមវិន(29)  (เจ้าบอดเจ้าง่อย) , ម្រយើង
(99) (มาเยีง) ที่น าเสนอการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในพื้นที่ของผู้ชาย การท าหน้าที่ค้าขายช่วยเหลือสามี

เคียงบ่าเคียงไหล่ในการท ามาหากิน ต้องเป็นผู้หญิงที่วางแผนให้สามีได้ท างานตามความสามารถของ

ตนเองจนประสบความส าเร็จ 

 ส่วนในนิทานเรื่อง ប្សីម្។ កមញី(26) (มารยาถอนขิง) กลับตรงกันข้ามกับนิทานเรื่อง  
ម្រយើង(99) (มาเยีง) ในนิทานเรื่องนี้น าเสนอภาพของภรรยาที่ค่อนข้างจะท้าทายต่อค่านิยมของ

สังคม โดยเฉพาะในเรื่องของศีลธรรม ตัวละครที่มีเพศสัมพันธ์กับชู้ในไร่ขิงและต่อหน้าสามีของตน มี
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เพียงแค่ฝ่ามือที่ปิดตาสามีไว้แค่นั้น การน าเสนอประเด็นดังกล่าวเป็นการน าเสนอความปรารถนาของ

ผู้หญิงในเรื่องเพศสัมพันธ์ที่อยู่ในสภาวะอิหลักอิเหลื่อ ระหว่างความต้องการที่จะท าตามแรงปรารถนา

และกรอบของจารีตและศีลธรรมที่ตั้งไว้ ท าให้สัญลักษณ์ของการปิดตาสามีไว้เท่านั้น ซึ่งยังคงสื่อสาร

การสยบยอมต่ออ านาจขิงจารีตที่ยังคงมีอ านาจควบคุมพฤติกรรมคนอยู่นั่นเอง ในขณะที่จุดจบของ

เรื่องก็ยังคมตอกย้ าถึงระบบจารีตและศีลธรรมที่ยังคงรัดรึงควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมอยู่

เช่นเดิม 

 ส่วนบทบาทของผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมรได้น าเสนอถึงบทบาทในฐานบุตรชาย เช่น 
ในนิทานเรื่อง រ រសជីកក្តាម(25) (ชายขุดปู) អារេវ(39)  (ไอ้เฬว), អាក  កស ី(6) (ไอ้โกหกกิน),  
កូន៤ ក់មិនររប្មើឪេ ក(98) (ลูก 4 คนไม่เลี้ยงดูพ่อ) ฯลฯ บทบาทในฐานะสามี  เช่น ในนิทานเรื่อง 
រៅក្ុំរិតររ ទាោះ(33) (เจ้ามีดตอก) គង់ហា ាន(3) (คงหาญ), រៅតរ់ប្រមល់(34) (เจ้าตรอมใจ) ฯลฯ
และบทบาทในฐานะบิดา เช่น ในนิทานเรื่อง រកែងកុំប្ា (46) (เด็กก าพร้า) , ត រោរស ឋី (90)   
(ตุโลเศรษฐี) ฯลฯ រៅធ ងរៅសាញ់(42) (เจ้าธุงเจ้าสัญ), គាមណីរស ឋីលួចទឹកឃែុុំក ណឌលរស ឋ(ី61)   
(คามณีเศรษฐีขโมยน้ าผึ้งกุณฑลเศรษฐี) บทบาทผู้ชายในพื้นที่สาธารณะ เช่น ในฐานะเป็นผู้น าทางจิต
วิญญาณ เช่น พระสงฆ์ ฤๅษี และผู้น าทางสังคมที่เป็นพระราชาหรือข้าราชการ ซึ่งฐานะข้างต้น
ลักษณะของผู้ชายจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เช่น ในนิทานเรื่อง វតតរញ្ញាជី(120) (วัดปัญญา
เณร) เป็นต้น นอกจากบทบาทของผู้ชายที่กล่าวในข้างต้นแล้วนิทานพื้นบ้านเขมรบางเรื่องก็แสดงให้
เห็นบทบาทของผู้ชายที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้หญิง ซึ่งสามารถพบได้จากนิทานพื้นบ้านเขมร
หลายเรื่องเช่นกัน เช่น นิทานเรื่อง គង់ហា ាន(3) (คงหาญ)นิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงตัวละครผู้หญิง 
2 ตัว ที่เป็นภรรยาของคงหาญที่สามารถช่วยเหลือสามีขี้ขลาดจนสามารถประสบความส าเร็จในหน้าที่
การงานได้ การน าเสนอภาพดังกล่าวยังคงแสดงให้เห็นชัดเจนถึงบทบาทของสามียังคงยึดโยงอ านาจ
ในฐานะผู้น าครอบครัวไว้อย่างมั่นคง ไม่ว่าผู้ชายนั้นจะมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ก็ตาม 
 เมื่อค้นคว้านิทานพื้นบ้านเขมรและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านเขมร จะ

เห็นได้ว่าข้อคิดข้อคิดหรือการอธิบายเหตุผลเชิงพฤติกรรมหรือการอบรมสั่งสอนผู้คนในสังคมให้

ปฏิบัติตัวเป็นคนดีนั้น แก่นส าคัญของเรื่องดังกล่าวจะยึดหลักจากจบับ (ចាារ់)11 จบับหมายถึงค า

                                                            

 11 ฆีง หุกฑี ให้ความหมายของ ចាារ់ หมายถึง วรรณคดีค าสอนหรือแบบอย่างค าสอนที่แต่ง
เป็นบทร้อยกรองหรืออาจหมายรวมไปถึงกฎหมายต่างๆ ของรัฐซึ่งค าสอนของประเทศกัมพูชาจะมี
หลากหลายค าสอน เช่น ចាារ់ប្កម  คือค าสอนสามเณร ចាារ់រករកាក្ល คือค าสอนบุตร ចាារ់អរាយសាថា คือ
ค าสอนนักเรียนหรือสอนลูกศิษย์, ចាារ់ប្សី คือค าสอนผู้หญิง, ចាារ់ប្រស់ คือค าสอนผู้ชาย, ចាារ់ទូ មានមលួន 
คือค าสอนตนเอง , ចាារ់កូនរៅ  คือค าสอนลูกหลาน , ចាារ់ាកា យចាស់  คือค าสอนบุคคลทั่ วไป ,  
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บัญญัติส าหรับให้ชาวนครปฏิบัติตาม วินัย กฎเกณฑ์ กระบวนค าสอนมนุษย์ให้ประพฤติดี แบบอย่าง 

ตัวอย่างแบบเดิม12 ซึ่งจบับเป็นค าสอนที่ใช้อบรม ควบคุม จ ากัดขอบเขตของผู้หญิงและผู้ชายในสังคม

ของประเทศกัมพู ชา เยาวลักษณ์  อยู่ เจริญสุข ได้กล่ าวถึ งความเป็นผู้หญิ งและผู้ ชายใน 

จบับไว้ว่า  

  ในสังคมกัมพูชาผู้หญิงเป็นเพศที่ดูเสมือนมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าผู้ชาย แต่ใน

ความเป็นจริงบทบาทและสถานภาพของผู้หญิงเขมรล้วนมีภาระหน้าที่เอื้ออ านวยประโยชน์

ให้แก่ผู้ชายทั้งสิ้นโดยเฉพาะผู้หญิงในฐานะภรรยาซึ่งมีสถานภาพทางสังคมที่ต่ าต้อยกว่า

ผู้ชายมาก สังคมในเขมรใช้แนวคิดเรื่อง “สตรีครบลักษณ์” โดยอาศัยวรรณกรรมค าสอนที่

เรียกว่า “จบับ” มาเป็น “กรอบ” เพื่อควบคุมความประพฤติของผู้หญิงให้ต้องด าเนินชีวิตอยู่

ในแนวทางที่สังคมก าหนดขึ้นหากไม่ท าตามก็จะถูกสังคมลงโทษ ผู้หญิงจึงถูกควบคุมทั้งใน

เรื่องส่วนตัวและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น อีกทั้งยังถูกจ ากัดขอบเขตอ านาจและพื้นที่ใน 

การด าเนินชีวิต13 

 ค าว่า “ครบลักษณ์” ไม่ได้ใช้เรียกผู้หญิงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแบบที่จบับได้ก าหนด
ไว้เพียงอย่างเดียว หากแต่มีการใช้เรียกผู้ชายที่มีลักษณะที่ดีเพียบพร้อมด้วยลักษณะ ตามที่สังคมพึง
ปรารถนาด้วยซึ่งชายใดสามารถปฏิบัติตามค าสอนได้จะถูกจัดว่าเป็น “บุรุษครบลักษณ์”14  
ฉะนั้นจบับที่อาจถือได้ว่าเป็นบรรทัดฐานของสังคมกัมพูชาถูกน าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะคน
ในสังคมและยังมีบทบาทในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและอุดมการณ์”15ในสังคมของประเทศ
กัมพูชา ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าจบับจะเข้ามามีอิทธิพลในการอบรมสั่งสอนผู้คนผ่านนิทานพื้นบ้าน

                                                                                                                                                                          

ចាារ់រណាតាុំរិា คือค าสอนบุตร, ចាារ់កូនរៅរលើាបក  คือค าสอนลูกหลาน, ចាារ់វាធូររណឌិត คือค าสอน
โอรสของกษัตริย์, ចាារ់ប្តីរនតិ คือค าสอนกษัตริย์ อ ามาตย์ ขุนนาง ข้าราชการ และผู้ที่ต้องปกครองคนอื่น ,  
ចាារ់រាជរនតិ, ចាារ់ប្េោះរាជ คือค าสอนบุคคลทั่วไป เป็นต้น  
 12 ศานติ ภักดีค า, "การศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมรฉบับหอพระสมุดวชิรญาณกับ
ฉบับของกัมพูชา," สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 21, 1 (2558): 67. 
 13 เยาวลักษณ์  อยู่ เจริญสุข , “จบับเผฺสงๆ : มิติชายหญิงในวรรณกรรมค าสอนเขมร ,”  
วรรณวิทัศน์ 15, ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน 2558), 77. 
 14 ស ង   ស ,ី ស ជវីធមប៌្រចាុំសងគមប្គសូារ  (ភ្នុំរេញ: n.p., 1965), 142. 
 15 อารียา หุตินทะ, แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร , (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทีย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2551), 52. 
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เขมรด้วยเช่นกัน ในบทความของ เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข ได้กล่าวถึงอิทธิพลของจบับในวรรณกรรม
ประเภทอื่น ๆ ว่า ในสังคมเขมรมีวรรณกรรมที่ปรากฏค าสอนอันเกี่ยวข้องกับสตรีมากมาย  
ค าสอนสตรีจึงปรากฏในการประพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ หลายรูปแบบ มีทั้งค าสอนที่แทรกอยู่ใน
วรรณกรรมประเภทอื่น ๆ เช่น นิทานพื้นบ้าน วรรณคดีชาดก ตลอดจนค าสอนสตรีที่ผู้แต่งเจาะจง
แต่งเพื่อใช้อบรมสั่งสอนสตรีโดยตรง16 ดังนั้นจบับจึงเป็นวรรณกรรมค าสอนที่ใช้อบรมผู้คนในสังคม
กัมพูชาให้แต่ละบุคคลน าไปปฏิบัติ จบับได้กล่าวถึงชีวิตหลากหลายรูปแบบ แนวทางในการครองตน 
รวมทั้งเป็นช่องทางในการปลูกฝังเน้นย้ าให้ผู้อ่านยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐานที่มีอยู่ในสังคม17 
ตลอดจนแบบแผนความประพฤติที่ดีงามที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคม เราจะเห็นการแบ่งพื้นที่ที่มีความ
แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ส าหรับผู้ชายและพื้นที่ส าหรับผู้หญิง18 เช่นเดียวกันกับนิทานพื้นบ้านเขมร
ผู้หญิงและผู้ชายในเรื่องก็แสดงให้เห็นการแบ่งบทบาทตามพื้นที่ในครัวเรือนและบทบาทของพื้นที่ในที่
สาธารณะระหว่างผู้ชายและผู้หญิงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม19ด้วย 
 เมื่อพิจารณาลักษณะของสังคมประเทศกัมพูชาพบว่ามีผู้ให้ความเห็นว่าสังคมกัมพูชาเป็น

แบบ“มาตาธิปไตย (matriarchy) ”  และแบบ “ปิตาธิปไตย(patriarchy)” โดยงวล ญิลได้น าเสนอว่า

กัมพูชาเป็นสังคมแบบ “มารดาธิปไตย”20 หรือ “มาตาธิปไตย” ซึ่งให้ความส าคัญแก่ผู้หญิงสืบ

สายเลือดหรือสืบมรดกทางฝ่ายหญิงท าให้ผู้หญิงได้รับการเคารพยกย่องและให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งใน

ฐานะเป็นมารดา21 ในขณะที่อารียาให้ความเห็นว่าสังคมประเทศกัมพูชาเป็นสังคมที่มีลักษณะ

ผสมผสานทั้งแบบ “ปิตาธิปไตย และ มาตาธิปไตย (matriarchy) ”22 ควบคู่กันไปซึ่งลักษณะของ

สังคมที่กล่าวมาได้รับการสนับสนุนจากต านานเรื่องพระทองนางนาค ต านานเรื่องนี้นอกจากจะแสดง

ให้เห็นรูปแบบทางสังคมแล้วยังแสดงให้เห็นการแบ่งพื้นที่สาธารณะ (Public sphere) และพื้นที่

ส่วนตัว (Private sphere) ดังความคิดเห็นที่ว่า 

                                                            
16 เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข, "ฉบับสตรี: มุมมองเกี่ยวกับบทบาทและฐานะทางสังคมของสตรี

เขมร," วรรณวิทัศน์, 6, ฉบับพิเศษ (2549): 267. 
17 เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข, "จบับเผฺสงๆ : มิติชายหญิงในวรรณกรรมค าสอนเขมร," : 81. 
18 เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข, “จบับเผฺสงๆ : มิติชายหญิงในวรรณกรรมค าสอน,” 27. 
19 เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข, “จบับเผฺสงๆ : มิติชายหญิงในวรรณกรรมค าสอนเขมร,” 55. 
20 งวล  ญิล, จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร , แปลจาก ប្េលឹងម្ាធិររតយាយ  

, แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช,  (บุรีรัมย์: โรงพิมพ์วินัย, 2548), 28. 
 21 อุบล เทศทอง, ภาษิตเขมร : วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวเขมร (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเขมร ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548),143. 
 22 อารียา หุตินทะ, “แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร”, 43. 
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บุรุษเป็นเจ้าของพื้นที่สาธารณะเช่นในการเมืองการปกครองและในศาสนาซึ่ง

เป็นพื้นที่ที่สังคมประเมินคุณค่าว่ามีอ านาจทางจิตวิญญาณสูง ในพื้นที่เหล่านี้บุรุษจึงมีอ านาจ

เหนือกว่าสตรีแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่สตรีมีความส าคัญมากกว่าบุรุษนั่นคือการที่พระทองจับ

สไบนางนาคไปเคารพบิดามารดาของนางนาคก็แสดงให้เห็นการยอมรับว่า พื้นที่ภายใน

ครัวเรือนยังเป็นพื้นที่ของสตรีและสตรีอยู่ในสถานะที่สูงและมีอ านาจในการตัดสินใจเรื่อง

ส าคัญ ๆ ในครัวเรือนอย่างเต็มที่23  

 จากข้อความข้างต้นการแบ่งพื้นที่ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในต านานเรื่องพระทองนาง

นาคมีความสอดคล้องกับการแบ่งพื้นที่ในจบับ ดังความคิดเห็นข้างต้นหากพิจารณาจากจบับจะเห็นว่า

สังคมเขมรก าหนดให้ผู้ชายและผู้หญิงมีบทบาทในพื้นที่ต่างกัน ในขณะที่พื้นที่ของผู้ชายกัมพูชาคือ

ส่วนของราชการและศาสนา พื้นที่ของผู้หญิงกัมพูชาจะอยู่ในครัวเรือน การก าหนดพื้นที่เช่นนี้จะ

หมายรวมถึงอ านาจที่สังคมอนุญาตให้ผู้ชายและผู้หญิงมี24 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากข้อเสนอดังกล่าว 

ผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนั้นสอดคล้องกับข้อเสนอของอารียา หุตินทะ ที่กล่าวถึงการแบ่ง

บทบาทของผู้หญิงและผู้ชาย โดยค านึงถึงพื้นที่ที่แตกต่างกันเป็นหลักในการแสดงบทบาทของแต่ละ

เพศ  

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า การศึกษาบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในนิทาน

พื้นบ้านเขมรยังไม่มีการศึกษาในภาพรวมที่เพียงพอ โดยการศึกษาวิจัยที่พบเลือกศึกษาเฉพาะนิทาน

บางเรื่องเท่านั้น และเรื่องที่เลือกมาศึกษาก็มีจ านวนน้อยมาก ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาบทบาทผู้หญิง

และผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมรยังคงจะก่อประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษานิทานพื้นบ้านเขมรใน

ประเด็นที่ไม่มีผู้ศึกษามาก่อน อันจะน ามาซึ่งความรู้ความเข้าใจในบทบาทของผู้หญิ งและผู้ชายใน

นิทานพื้นบ้านเขมรอันจะเชื่อมโยงไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วไปในประเทศกัมพูชา นอกจากการศึกษา

ดังกล่าวยังเป็นการเข้าใจถึงบทบาทผู้หญิงและผู้ชายในกลุ่มประเทศอาเซียนอันจะน าไปสู่ความเข้าใจ

ถึงความเป็นรากวัฒนธรรมร่วมกันกับของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้อีกด้าน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. วิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในนิทานพ้ืนบ้านเขมร 

   2. วิเคราะห์บทบาทของผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมร 

                                                            
23 อารียา หุตินทะ, แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร, 44. 
24 อารียา หุตินทะ, แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร, 28. 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องบทบาทผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมร ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของ

ข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ 

 1. ข้อมูลทั้งหมดในการวิจัยน ามาจากจากประชุมเรื่องต านานและนิทานพื้นบ้านเขมร

ภาคที่ 1 – 9 ภาษาเขมร จัดพิมพ์เผยแพร่โดยพุทธศาสนบัณฑิตย์ฉบับปี ค.ศ.1959  

2. ข้อมูลนิทานที่ได้จะคัดเลือกจากนิทานพื้นบ้านเขมรที่มีตัวละครหลักเป็นมนุษย์เท่านั้น 

จากเกณฑ์ดังกล่าวได้นิทานที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้สามารถน ามาวิเคราะห์ได้จ านวน 191 เรื่อง ดังแสดง

ไว้ในภาคผนวก 

ข้อตกลงเบื้องต้น  

 ผู้วิจัยขอก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการน าเสนอวิทยานิพนธ์เล่มนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ที่ตรงกันและชัดเจนขึ้น ดังนี ้

 1. ค าว่า “กัมพูชา” ใช้เรียกช่ือประเทศและค าว่า “เขมร”ใช้เรียกช่ือภาษาและช่ือนิทาน 

 2. ประชุมต านานและนิทานพื้นบ้านเขมรในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเรียกชื่อว่านิทาน

พื้นบ้านเขมร 

ผู้วิจัยจะเรียกสั้นๆ ว่านิทานพ้ืนบ้านเขมร 

 3. ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านเขมร เขียนเป็นภาษาเขมรขึ้นก่อนและใส่ชื่อที่แปลเป็น

ภาษาไทยไว้ในวงเล็บตามหลัง 

 4. ชื่อตัวละครและชื่อสถานที่ ที่เป็นภาษาเขมรจะใช้วิธีการถอดรูปเป็นภาษาไทยเพื่อคง

เสียงตามฉบับเดิมเนื่องจากเป็นชื่อเฉพาะ 

 5. ผู้วิจัยจะยกตัวบทที่เป็นภาษาเขมรมาประกอบการอธิบายโดยไม่แปลเป็นภาษาไทย 

 6. ตัวเลขในวงเล็บที่อยู่หลังชื่อนิทานพื้นบ้านเขมรที่เป็นภาษาเขมร ตัวเลขดังกล่าวใช้

อธิบายให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับเรื่องย่อของนิทานที่อยู่ในภาคผนวก เช่น មន សាស២ ក់រៅផ្ទោះជិតគានា

(1) หมายถึง นิทานพื้นบ้านเขมรเรื่องที่ 1 หรือ រ ើមកុំរណើតសតវរផ្ាាត(97)  หมายถึงนิทาน

พื้นบ้านเขมรเรื่องที่ 97 เป็นต้น 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยบทบาทผู้ หญิ งและผู้ ชายในนิทานพื้ นบ้ าน เขมรเป็นการวิจัย เอกสาร 

(Documentary Research) โดยน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

การวิจัยบทบาทผู้หญิงและผู้ชาย ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลวรรณกรรมประเภทนิทานพื้นบ้านของประเทศ
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กัมพูชาเพื่อศึกษาบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ ผู้วิจัยใช้ประชุมเรื่อง

ต านานและนิทานพื้นบ้านเขมรภาคที่ 1 – 9 ภาษาเขมรซึ่งพุทธศาสนบัณฑิตย์จัดพิมพ์เมื่อ ค.ศ.1959 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้ประชุมเรื่องต านานและนิทานพื้นบ้านเขมรภาคที่ 1 – 9 ฉบับแปลเป็นภาษาไทย

โดยรองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์ อ่านประกอบเพื่อช่วยตรวจทานสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่ง

งานวิจัยเรื่องนี้มีตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1. ได้ค้นคว้าและรวบรวมงานวิจัยทั้งที่เป็น บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์และเอกสาร

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิทานพ้ืนบ้านเขมรและบทบาทของผู้หญิงและผู้ชาย 

2. . ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกนิทานพื้นบ้านเขมรที่จะวิเคราะห์ดังนี้ เลือกนิทาน

พื้นบ้านเขมรที่มีตัวละครหลักเป็นมนุษย์เท่านั้น จากเกณฑ์ข้างต้นจะมีข้อมูลทั้งหมด 191 เรื่อง 

3 จัดท าเรื่องย่อของนิทานและน ารายชื่อนิทานมาใส่ตารางโดยใส่ชื่อนิทานตามบทบาทที่

จ าแนก โดยผู้วิจัยแยกข้อมูลตามบทบาทในการวิเคราะห์เป็นพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ นิทาน 1 

เรื่องสามารถปรากฏในหลายบทบาทได้ การใส่ชื่อนิทานลงในตารางผู้วิจัยจะใส่ชื่อนิทานที่ซ้ ากับชื่อ

นิทานในบทบาทอื่นๆ ด้วย  

4. น าทฤษฎีเรือ่งบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายที่ได้ศึกษามาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์

ข้อมูล 

5.บทบาทผู้หญิงและผู้ชายในนอทานพื้นบ้านเขมรประกอบไปด้วย 5 บท คือ 

5.1 บทที่ 1 บทน าว่าด้วยความส าคัญของนทิานพื้นบ้านเขมร 

5.2 บทที่ 2 กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวถึงนิทานพ้ืนบ้านเขมร 

5.3 บทที่ 3 การศึกษาบทบาทของผู้หญิง 

5.3.1 บทบาทผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว 

 5.3.1.1 บทบาทผู้หญิงในฐานะบุตรสาว 

 5.3.1.2 บทบาทผู้หญิงในฐานะภรรยา 

 5.3.1.3 บทบาทผู้หญิงในฐานะมารดา 

5.3.2 บทบาทผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ  

 5.3.2.1 บทบาทผู้หญิงในฐานะประชาชน 

5.3.2.1.1 ผู้หญิงในฐานะที่พึง่ 

5.3.2.1.2 ผู้หญิงในฐานะผู้น า 

  5.3.2.1.3 ผู้หญิงในฐานะพุทธศาสนิกชน 
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5.4 บทที่ 4 เปน็การศึกษาบทบาทของผู้ชาย 

 5.4.1 บทบาทผู้ชายที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว 

 5.4.1.1 บทบาทผู้ชายในฐานะบุตรชาย 

 5.4.1.2 บทบาทผู้ชายในฐานะสามี 

 5.4.1.3 บทบาทผู้ชายในฐานะบิดา 

 5.4.2 บทบาทผู้ชายที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ  

 5.4.2.1 บทบาทผู้หญิงในฐานะประชาชน 

 5.4.2.1.1 ผู้ชายในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณ  

5.4.2.1.2 ผู้ชายในฐานะผู้น าทางสังคม 

5.4.2.1.3 ผู้ชายในฐานะพลเมือง 

5.5. บทที่ 5 เป็นการสรุปของการวิจัย 

 5. สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.นิทานพื้นบ้านเขมร หมายถึง เรื่องเล่าของต านานโบราณ25 อาจจะเป็นเรื่องที่มีเค้า
ความจริงหรือเป็นเรื่องที่สมมติขึ้นก็ได้ โดยถ่ายทอดด้วยมุขปาฐะอันเป็นการเล่าต่อ ๆ กันมาในกลุ่ม
สังคมชาวบ้าน เนื้อหาของนิทานจะเป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่เกินความเป็นจริงที่แทรกอยู่ในวิถีชีวิต
ของชาวบ้านมีการสอดแทรกคติสอนใจไว้ในเนื้อเรื่อง 
 2.สตรีครบลักษณ์ หมายถึง ลักษณะของผู้หญิงที่ดีมีความประพฤติในด้านการปฏิบัติและ
การแสดงออกต่อผู้อื่นโดยรู้ว่าอันใดควรกระท าและไม่ควรกระท า มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเหมาะสม 
รูจ้ัก กาลเทศะเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของการเป็นผู้หญิงที่ดี 
 3.บุรุษครบลักษณ์ หมายถึง ลักษณะของผู้ชายที่ดีมีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้จัก กาลเทศะ 
มีภาวะความเป็นผู้น า กล้าหาญ และประกอบด้วยคุณธรรม  
 4.ស ជីវធម៌ប្រចាុំប្គួសារ26 (สุชีวธรรมประจ าครอบครัว) หมายถึง ค าสอนที่แต่งขึ้น
เพื่อให้ผู้หญิงและผู้ชายปฏิบัติ ซึ่งค าสอนนั้นจะเป็นการสอนที่ต้องแสดงออกต่อผู้อื่น เช่นบุตรธิดาควร
ปฏิบัติต่อมารดาอย่างไร ภรรยาควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อแต่งงานมีสามี ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพื่อการอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 

                                                            

 25 ឌិវ សា ាន, វច ន ប្កមខ្មែរ (ភ្នុុំរេញៈ នគរធុំ, 2555), 516. 

 26 ស ង   ស ីវ, ស ជីវធមប៌្រចាុំសងគមប្គសូារ (ភ្នុំរេញ: n.p., n.p., 1965). 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้เข้าใจบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมร  

 2. น ามาซึ่งความรู้ความเข้าใจในบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพ้ืนบ้านเขมร อัน

จะเช่ือมโยงไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วไปในสงัคมประเทศกัมพูชา 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องบทบาทผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมรผู้ วิจัยได้ทบทวนแนวคิด 
เอกสารที่เกี่ยวข้องน ามาเป็นกรอบและแนวทางในการวิจัยเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
ผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมรโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎ ี
       1.1 ทฤษฎีบทบาท (Role) 
       1.2 ทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยม (Functionalism) 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       2.1 การวิจัยที่เกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้านเขมรในประเทศไทยและประเทศเขมร 
       2.2 การวิจัยที่เกี่ยวกับบทบาทของตัวละครผู้หญิงและผู้ชาย 

  2.3 การวิจัยที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎ ี

 ในการวิจัยเรื่องบทบาทผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมรผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายรวมทั้งพื้นที่ของแต่ละเพศด้วยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่แบ่งแยกผู้หญิง

และผู้ชายให้แตกต่างกัน ต่อไปนี้ผู้วิจัยจะใช้กรอบและจ ากัดขอบเขตความหมาย พร้อมทั้งอธิบาย

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ดังต่อไปนี ้

1.1 ทฤษฎีบทบาท (Role) 

นิยามของค าวา่ บทบาท (Role) มผีู้ที่ให้ค าจ ากัดความทีห่ลากหลายดังต่อไปนี ้

อุทัย  หิรัญโต อธิบายความหมายบทบาทว่าคือหน้าที่ (Function) และพฤติกรรมอันพึง

คาดหมายของบุคคลแต่ละกลุ่มหรือในสังคมหนึ่งๆ หน้าที่หรือพฤติกรรมดังกล่าวโดยปรกติแล้วเป็นสิ่งที่

กลุ่มสังคม วัฒนธรรมก าหนดขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบของสังคม27 

นิศา ชูโต และคณะ กล่าวว่า บทบาทผู้หญิงผู้ชาย (Role) เป็นบทบาทที่ปฏิบัติตามกันมา

ตามความเคยชิน ผู้หญิงควรท าอะไร อย่างไร ผู้ชายควรท าอย่างไร เป็นความเคยชินและยึดมั่นว่า 

บทบาทชนิดนั้น ๆ เป็นเรื่องของเพศใดเพศหนึ่ง หากผู้ใดไม่ท าตามถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติไม่เป็นที่

                                                            

 27 อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 
2530), 197. 
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ยอมรับของสังคม บทบาทซึ่งคิดว่าเป็นบทบาทหญิงชายเป็นบทบาทที่ได้รับการอบรมสั่งสอน ถ่ายทอด

ผ่านระบบการศึกษาครอบครัว สังคมแวดล้อมบุคคลนั้น ๆ บทบาทที่คิดว่าเป็นของเพศใดเพศหนึ่งเป็น

สิ่งที่มนุษย์สั่งสอนและก าหนดขึ้น28  

นาถฤดี เด่นดวง กล่าวว่า บทบาทผู้หญิงและผู้ชาย (Role) หมายถึงความแตกต่างระหว่าง

หญิงชายที่เกิดจากความคาดหวังในสังคม เรียนรู้ถ่ายทอดกันต่อๆ มาเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและ

สภาพสังคม วัฒนธรรม สัมพันธ์กับเงื่อนไขทางชนชั้น ชาติพันธุ์และอายุ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นอยู่ทั่วไป29 

บลูมและเซลสนิค (Bloom and Seiznick) กล่าวว่า บทบาทหรือบทบาททางสังคม 

(Social Role) เป็นหน่วยพ้ืนฐานในโครงสร้างสังคม บทบาทเป็นแบบแผนพฤติกรรมของต าแหน่งทาง

สังคม (Social Position) เช่น ต าแหน่ง พ่อ แม่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น บทบาท

พิจารณาได้ 2 ลักษณะ30 คือ 

1. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) เป็นบทบาทที่มีการก าหนดสิทธิและหน้าที่ของ

ต าแหน่งทางสังคมไว้ เพื่อแสดงให้ทราบว่าบุคคลทั่วไปคาดหวังอะไรจากบทบาทเหล่านั้น ใครคือผู้ที่มี

หน้าที่ผูกพันตามบทบาทนั้นและใครคือผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องความชอบธรรมจากบทบาทนั้น 

2. บทบาทที่เป็นจริง (Actual Role) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกจริงโดยได้รับอิทธิพล

จากสิ่งแวดล้อมทางสังคมลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ เช่นเดียวกับบุคลิกภาพของบุคคล เช่น 

อิทธิพลจากการขัดเกลาทางสังคม การรับรู้ถึงความคาดหวังของสังคม เป็นต้น ความแตกต่างระหว่าง

บทบาทในอุดมคติและบทบาทที่เป็นจริงจะไม่เกิดขึ้นในกรณีของบทบาทที่ไม่เป็นทางการหรือบทบาท

ที่ปรากฏขึ้นชั่วคราว ทั้งนี้เพราะเป็นบทบาทในอุดมคติหรือไม่มีการก าหนดความคาดหวังที่ชัดเจนต่อ

บทบาทเหล่านั้น 

                                                            

 28 สรัญญา เอกธรรมสุทธิ์, การวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในช่วง
ชั้นที่  1 และช่วงชั้นที่  2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ .ศ. 2544  (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา) ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 98. 

 29 ณัฐราพร พรหมประสิทธิ์, บทบาทหญิงชายในการศึกษาระดับประถมของประเทศเมียนมา 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มหาวิทยาลัย  
วลัยลักษณ์, 2559), 18. 
 30 สรัญญา เอกธรรมสุทธิ์, การวเิคราะห์บทบาทหญิงชายในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในช่วง
ชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที ่2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544, 98. 
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ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ค าว่าบทบาท หมายถึง การท าตามหน้าที่ ภาระความคาดหมายจาก

บุคคลอื่นและความหวังที่บุคคลผู้นั้นต้องมีต่อผู้อื่น เช่น บทบาทของการเป็นบิดาหรือมารดาต้องดูแล

เลี้ยงดูบุตร บุตรต้องตอบแทนบุญคุณบิดามารดาหรือผู้ชายคาดหวังให้ผู้หญิงปฏิบัติต่อตนไม่ว่าจะเป็น

การดูแลปรนนิบัติหรือผู้หญิงคาดหวังให้ผู้ชายมีภาวะความเป็นผู้น า ซึ่งความคาดหวังดังกล่าวเกิดจาก

ขนบธรรมเนียม บรรทัดฐาน ความเช่ือประเพณีต่าง ๆ ของแต่ละสังคมเป็นตัวก าหนด 

เกณฑ์การจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันใน 

วงวิชาการมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ บางกลุ่มเสนอว่าผู้หญิงและ

ผู้ชายไม่มีความแตกต่างกันเลย บางกลุ่มใช้เกณฑ์เรื่องความแตกต่างทางด้านร่างกายระหว่างผู้หญิงและ

ผู้ชายมาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดความสัมพันธ์ทางเพศ เกณฑ์เรื่องความแตกต่างทางด้านร่างกายได้

น าไปสู่ความเข้าใจผิดที่ว่า การมีอวัยวะที่แตกต่างกันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้หญิงและผู้ชายมี 

ความแตกต่างกันในด้านอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม ความคิด อารมณ์ และความสามารถ ซึ่ง

เกณฑ์ข้างต้นส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกว่าสิ่งใดที่ผู้หญิงและผู้ชายควรท าหรือไม่ควรท า ส าหรับใน

ประเทศไทยมีนักวิชาการที่ศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายไว้

หลายท่าน เช่น ปรานี วงษ์เทศได้กล่าวถึงความแตกต่างทางด้านเพศไว้ว่าตัวก าหนดคือธรรมชาติของ

มนุษย์ ฮอร์โมน ค่านิยม บรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีทางสังคม ในทางวิทยาศาสตร์ได้

อธิบายเรื่องของความแตกต่างทางเพศว่า เกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนที่สามารถส่งผลต่อสมองของเด็ก

ที่เกิดมาและเป็นตัวก าหนดลักษณะทางกายภาพให้รู้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชาย แม้ผู้หญิงและผู้ชายจะมี

ความแตกต่างกันทางด้านกายภาพ แต่ก็มีความเท่าเทียมกันในด้านมันสมอง ผู้หญิงอาจมีความอดทน

กว่าผู้ชายเพราะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพศชายไม่มี31 ส่วนผู้ชายอาจมีร่างกายแข็งแรงกว่าเพราะมี

โครงสร้างกระดูกที่ใหญ่กว่าผู้หญิง เมื่อผู้ชายมีความแข็งแรงกว่าท าให้ผู้ชายมีกิจกรรมและบทบาทเป็น

ที่ยอมรบั ส่งผลให้เกิดการให้คุณค่าผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิง  

นอกจากนี้ความจริงทางด้านร่างกายที่เห็นได้ชัดคือผู้หญิงต้องให้นมลูกและอยู่ดูแล

บ้านเรือน แต่พฤติกรรมดังกล่าวสามารถจะปรับเปลี่ยนไปตามความซับซ้อนของสังคม กล่าวคือแต่ละ

สังคมมีความสามารถในการตีความหรือเปลี่ยนแปลงบทบาทได้ อีกนัยหนึ่งก็คือความเป็นผู้หญิงและ

ผู้ชายหรือบาทบาททางเพศขึ้นอยู่กับการตีความ ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของแต่ละวัฒนธรรมว่ามี 

การก าหนดไว้อย่างไร สอดคล้องกับค าอธิบายของ สรัญญา เอกธรรมสุทธิ์ ซึ่งได้อธิบายให้เห็นถึง 

ความแตกต่างทางเพศว่ามีอยู่จริงแต่แตกต่างในบางเรื่องเท่านั้น เช่น เรื่องหน้าที่ของความเป็นแม่ที่ต้อง

                                                            

 31 ปรานี วงษ์เทศ, เพศและวัฒนธรรม, พิมพ์ครั้งที่2  (กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 2544), 8.  



 18 
 

 

เลี้ยงดูลูก แต่จะไม่ยอมรับความแตกต่างในเรื่องสติปัญญา แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านร่างกาย 

แต่ต่างคนต่างท าหน้าที่คนละอย่างตามที่ธรรมชาติได้ก าหนด32 ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างเสริมกันและกัน

เพื่อการด ารงอยู่สังคม ในขณะที่บางกลุ่มยอมรับความแตกต่างระหว่างเพศ แต่มองว่าความแตกต่างที่

ด ารงอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือตามประเพณีนิยม แต่เป็นผลจากการขัดเกลาทางสังคม  

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ ได้แสดงความเห็นเรื่องความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายไว้

ว่าผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้เกิดจากความแตกต่างทางด้านร่างกาย แต่ในความจริงแล้วเกิดจากการก าหนด

หรือการสร้างของสังคมไม่ว่าจะมาจากการปฏิบัติตามค่านิยมที่สังคมพึงปรารถนาซึ่งถูกถ่ายทอดมาจาก

วัฒนธรรมและการเลี้ยงดูรวมไปถึง ค่านิยม อุดมคติ บรรทัดฐาน ตลอดจนความคิดและความเชื่อของ

สังคมอันหลากหลาย โดยมีความแตกต่างกันในแต่ละสังคม33 ดังนั้นบทบาทผู้หญิงและผู้ชายที่แสดงตัว

อยู่ในแต่ละสังคมถูกก าหนดโดยคนเพียงบางกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ทางด้านร่างกายควบคู่กับความเชื่อทาง

สังคม โดยผ่านการอบรมและขัดเกลา และยิ่งไปกว่านั้นการก าหนดข้างต้นก็ถูกน ามารับใช้กลุ่มคนที่

ก าหนดบทบาทที่พึงปฏิบัติ ซึ่งการแสดงออกของตัวละครในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นผู้หญิง ความเป็น

ผู้ชาย และสิ่งที่สังคมคาดหวังให้ผู้หญิงและผู้ชายแสดงออกจะมาจากการเรียนรู้ในสังคมไม่ว่าจะเป็น

การอบรมสั่งสอน การหล่อหลอมจากครอบครัว และสถาบันอื่น  ๆ ทางสังคม ซึ่งเป็นการก าหนด

ความหมายกับการกระท า  

1.2 ทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยม (Functionalism) 

 นิทานพื้นบ้านเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งของคติชน ในที่นี้ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีทางด้านคติชนมา

ประกอบการวิเคราะห์ นั่นคือทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยม (Functionalism) ซึ่งมีนักวิชาการหลายคนได้

ให้ค าอธิบายไว้ ได้แก่ วิลเลียม บาสคอม (William Bascom) มองว่า วัฒนธรรมส่วนต่าง ๆ ในสังคมมี

หน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน ทางด้านความมั่นคงของสังคม และ

ความมั่นคงทางด้านจิตใจในสังคมประเพณี พิธีกรรมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ในทีนี้

ผู้วิจัยจะปรับใช้ทฤษฎีดังกล่าวเพื่อใชว้ิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมร 

                                                            

 32 สรัญญา เอกธรรมสุทธิ์, การวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในช่วง
ชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544, 98. 

 33 สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ, สุภาพบุรุษในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวกับวรรณกรรมศรีบุรพา (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 1. 
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 วิลเลียม  บาสคอม (William Bascom)34 เขียนบทความเรื่อง Four functions of 

Folkore บาสคอม ได้จ าแนกบทบาทหน้าที่ของคติชนไว้ 4 ประการคือ  

 1. ใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการท าพิธีกรรม 

  2. ท าหน้าที่ใหก้ารศึกษาในสงัคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่า 

 3. รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม 

 4. ใหค้วามเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล 

 ผู้วิจัยจะใช้บทบาทหน้าที่ของคติชนทั้ง 4 ข้อ ข้างต้นเป็นกรอบ เพื่ออธิบายบทบาทหน้าที่

ของผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในนิทานพื้นบ้านเขมร มนุษย์ผู้หญิงและผู้ชายในโลกนี้คาดหวังสภาพที่เป็นอยู่

หรือสภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสังคม สืบเน่ืองจากมนุษย์รู้สึกว่าตัวเองมี

ข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย เช่น บินไม่ได้อย่างนก ในนิทานทั่วโลกจึงมักจะพบตัวละครที่สามารถเหาะ

หรือบินได้ หายตัวได้ ทั้งนี้มนุษย์มีความต้องการทางใจมากมาย นิทานจึงเสนอ “ทางเลือก”35 ที่สนอง

ความปรารถนาของมนุษย์ เมื่อเราฟังหรืออ่านนิทานเรามักจะพบว่าตัวละครในเรื่อง โดยเฉพาะตัวเอก 

มีเวทมนตห์รือคาถาอาคมที่สามารถท าให้เหาะไปที่ไหน ๆ ก็ได้ตามต้องการ มีของวิเศษต่าง ๆ มากมาย 

และมนุษย์มักรู้สึกไม่พอใจกับกฎเกณฑ์บางประการของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้ง

ในครอบครัวหรือสังคม ในโลกของนิทานพื้นบ้านตัวละครที่เป็นมนุษย์จึงเป็นตัวแทนของมนุษย์ใน  

ความเป็นจริงที่ไม่สามารถเป็นได้ เช่น ในสังคมจริง ๆ มนุษย์ไม่สามารถก าจัดศัตรูคู่อาฆาตตาม 

ความต้องการของตนเองได้ แต่ในโลกของนิทานพื้นบ้านถ้ามนุษย์คนนั้นสามารถท าได้โดยอาศัยอ านาจ

หรือของวิเศษก็สามารถก าจัดศัตรูได้  ลักษณะเช่นนี้นิทานจึงท าหน้าที่รองรับการ “ถ่ายโอน”36  

ความเกลียดชังของบุคคลจากในชีวิตจริงนอกจากนี้นิทานมักจะกล่าวถึงเรื่องเพศที่ไม่สามารถแสดงได้

ตามความต้องการ บางสังคมเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องต้องห้าม เป็นเรื่องที่ต้องเก็บไว้อย่างมิดชิดแต่ใน

โลกของนิทานตัวละครไม่จ าเป็นต้องปกปิด เราจึงมักพบว่าตัวละครมีเพศสัมพันธ์กันในที่สาธารณะหรือ 

การมีชู้กับเพื่อนของสามี ในแง่นี้นิทานจึงเป็นการระบายความกดดัน ความคับข้องใจอันเกิดจากแบบ

แผนหรือกฎเกณฑ์ของสังคม  

                                                            

 34 ศิราพร ณ ถลาง, ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ต านาน-นิทานพื้นบ้าน, 
(กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 319-
320. 
 35 ศิราพร ณ ถลาง, ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวเิคราะห์ต านาน-นิทานพื้นบ้าน, 352. 
 36 ศิราพร ณ ถลาง, ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวเิคราะห์ต านาน-นิทานพื้นบ้าน, 352. 
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 บทบาทของผู้หญิงและผู้ชายกับการสร้างความเชื่อให้เปลี่ยนเป็นความจริง โดยผ่านการจัด

ระเบียบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท าให้กลายไปเป็นค าสอนที่แนบอิงอยู่กับเรื่องเล่าที่เรียกว่านิทาน

พื้นบ้านเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและปลูกฝัง พื้นที่ของการปลูกฝังคือการถ่ายทอดผ่านสถาบันทางสังคม

โดยจะเริ่มจากบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ปลูกฝังในขั้นต้น ขั้นต่อไปก็เป็นการปลูกฝังผ่านการศึกษา  

ผ่านทางศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการปกครอง การปลูกฝังและถ่ายทอดต่อกันมาอาจถือได้ว่า

เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผูกขาดของการสร้างกฎเกณฑ์โดยมีมุมมองหรือถูกครอบด้วยแนวความคิด 

ดังนั้นความเชื่อที่อยู่ในรูปของค าสอน โดยคนส่วนมากมองเห็นตรงกันว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ต่อมาเมื่อใคร

หรือบุคคลใดปฏิบัติหรือยึดตามต่อกันมาจึงกลายมาเป็นความจริง ซึ่งความเชื่อที่คนหมู่มากเห็นพ้องกัน

ว่ าถู กต้ องดี งาม เหมาะสมแล้ วนั้ นถื อว่ า เป็ นกระบวนการในการจั ดระ เบี ยบ  นอกจากนี้  

สรัญญา เอกธรรมสุทธิ์ ได้อธิบายเรื่องการสร้างความเช่ือเอาไว้ว่า  

  บทบาทหญิงชายมีการท าให้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา กล่าวคือแปรสภาพ 

จากสิ่งที่สร้างขึ้นสู่การเป็นความเชื่อความจริงทางจารีตปฏิบัติของผู้คนในสังคม

โดยเฉพาะน าไปจัดระเบียบกับ “ผู้หญิง” หรือการกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาประกอบ

ไปด้วยการส่งผ่านสถาบันทางสังคม คือการปกครอง เศรษฐกิจ ครอบครัว โรงเรียน และ

ศาสนา ซึ่งสถาบันที่กล่าวมาล้วนถูกสร้างและก าหนดด้วยผู้ชายทั้งสิ้น มีการก าหนด

กฎเกณฑ์ จารีตพิธีต่าง ๆ เพื่อก ากับดูแลผู้หญิงและสิ่งที่ส าคัญไปกว่านั้น ในการท าให้

บทบาทหญิงชายกลายเป็นเรื่องธรรมดานั้นมีการสร้างผู้หญิงขึ้นมาเพื่อควบคุมผู้หญิง

เอง37  

 บทบาทผู้หญิงผู้ชายที่ได้กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สังคมเต็มไปด้วยเรื่องราวของ 

การควบคุม การจัดระเบียบแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าหรือต่ ากว่าระหว่างผู้หญิงและผู้ชายน าไปสู่

การจัดระบบของการศึกษาหรือการหล่อและหลอม กล่อมและเกลา รวมถึงการส่งผ่านวัฒนธรรมใน

สังคมไม่ว่าจะเป็น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีปฏิบัติ ฯลฯ ให้ผู้หญิงและผู้ชายเรียนรู้ในสิ่งที่ควร

ปฏิบัติหรือต้องปฏิบัติตั้งแต่วัยเด็กเช่น การเป็นพ่อและแม่ที่ดี การเลี้ยงดูลูก งานในบ้าน งานนอกบ้าน 

หรือความรู้ต่าง ๆ ที่เข้ามาก าหนดควบคุมวิธีคิดหรือการด าเนินชีวิต สิ่งที่ควบคุมการจัดระบบก็คือ

อ านาจ โดยใครเป็นผู้กระท าต่อมาต้องการจะถ่ายทอดหรือส่งผ่านไปยังผู้ที่รับการถ่ายทอด โดยความรู้

จะเข้าไปก าหนดคุณลักษณะเฉพาะว่าแต่ละเพศมีพื้นที่ในการเรียนเกี่ยวกับอะไร มีขอบเขตท าได้หรือ
                                                            

 37 สรัญญา เอกธรรมสุทธิ์, การวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในช่วง
ชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544, 69. 
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ท าไม่ได้แค่ไหนซึ่งความรู้จะเข้ามาก าหนดวิธีคิด กรอบ และท่าทีในการปฏิบัติ และความรู้เกี่ยวกับ

กฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการอยู่ร่วมกัน เช่น ค่านิยม บรรทัดฐาน ล าดับชั้น

ทางสังคม รวมไปถึงบทบาทว่าค่านิยมของสังคมที่มีต่อผู้หญิงและผู้ชายเป็นอย่างไร ผ่ านสถาบันทาง

สังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือการศึกษา สิ่งที่เป็นตัวก าหนดข้างต้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะจัดระเบียบ

ผู้หญิงและผู้ชายเพื่อให้สามารถควบคุมพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการได้ โดยเริ่มตั้งแต่การจัด

ระเบียบด้านร่างกายด้วยการออกกฎ ความประพฤติ วิธีคิดเช่น การก าหนดพฤติกรรมของผู้หญิงตั้งแต่

กิริยามารยาท การแต่งกาย การพูดจา รวมแล้วผู้หญิงต้องเป็นกุลสตรี อ่อนหวาน เรียบร้อย เชื่อฟังพ่อ

แม่และสามี เมื่อแต่งงานไปก็ต้องจัดการงานในบ้านได้ไม่ขาดตกบกพร่อง ส่วนผู้ชายจะต้องเข้มแข็ง มี

ภาวะความเป็นผู้น า สามารถปกป้องผู้หญิงได้เมื่อมีการก าหนดบทบาทผู้หญิงและผู้ชายขั้นต่อไปคือ 

การแบ่งงานกันท าในแต่ละพื้นที่ ผู้หญิงกับผู้ชายมีการแบ่งงานกันท าแบ่งหน้าที่ระหว่างเพศที่แตกต่าง

กัน โดยแบ่ งพื้ นที่ ส าหรับงานออกเป็นพื้ นที่ ส่ วนตั ว (Private Sperer) และพื้ นที่ สาธารณ ะ  

(Public Sperer) ผู้หญิงท างานในบ้านส่วนผู้ชายท างานนอกบ้าน การแบ่งพ้ืนที่ดังกล่าวส่งผลต่ออ านาจ

ของการตัดสินใจในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นคือ ถ้าเป็นเศรษฐกิจระดับครอบครัวถือเป็นอ านาจของผู้หญิง 

เศรษฐกิจในระดับสาธารณะนั้นเป็นอ านาจของผู้ชาย นอกจากนี้การแบ่งพื้นที่ดังกล่าวยังสัมพันธ์กับ

บทบาทหน้าที่ที่ติดตัวมา ดังข้อความของ มิเชล โรซาลโด (Michell Rosaldo) ที่กล่าวถึงความแตกต่าง

ทางเพศของผู้หญิงและผู้ชายวา่ 

ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนั้นเป็นลักษณะสากลที่
สัมพันธ์กับการแบ่งแยกระหว่างอาณาเขตหรือพื้นที่ของวิถีชีวิตภายในบ้านและสาธารณะ 
กล่าวคือผู้หญิงในทุกแห่งหนถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของขอบข่ายภายในบ้าน การที่ผู้หญิง
ถูกมองเช่นนี้เนื่องจากผู้หญิงเป็นผู้ให้ก าเนิดบุตรและมีความจ าเป็นในการเลี้ยงดูบุตรโดย
ที่แก่นแห่งขอบเขตชีวิตนี้อยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็ก  ตรงกันข้ามกับผู้ชายซึ่ง
ไม่มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็กจะเกี่ยวเนื่องกับขอบเขตสาธารณะอันเป็นขอบเขตที่สัมพันธ์
กับงานนอกบ้านในความหมายที่งานในบ้านถูกมองว่าเป็นรองกว่างานสาธารณะท าให้

สถานภาพของผู้หญิงเป็นรองกว่าผู้ชาย38 

                                                            

 38 อภิวันทน์ อดุลยพิ เชฏฐ์ , สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายไทยในอดีต :  
ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 8. 
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 ดังนั้นเกณฑ์ในการก าหนดบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายคือเริ่มจากความแตกต่างทางด้าน

ร่างกาย โดยผู้หญิงและผู้ชายหญิงมีจุดเริ่มต้นจากความแตกต่างทางกายภาพและชีวภาพ โดยผู้หญิง

ต้องตั้งครรภ์ให้ก าเนิดบุตรและต้องอบรมเลี้ยงดูบุตร ในขณะที่ผู้ชายมีรูปร่างที่แข็งแรงกว่าหญิงท าให้

ผู้ชายเป็นฝ่ายรับหน้าที่เลี้ยงครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นผู้น ามากกว่าผู้หญิง ซึ่งสิ่งที่กล่าว

มาข้างต้นเกี่ยวข้องกับลักษณะของสังคมที่ก าหนดระเบียบในการอยู่ร่วมกัน เช่น ค่านิยม บรรทัดฐาน 

ล าดับชั้นทางสังคม รวมไปถึงบทบาทค่านิยมของสังคมที่มีต่อผู้หญิ งและผู้ชายเป็นอย่างไร  

ผ่านการเรียนรู้ที่เป็นค าสอนและการขัดเกลา ส่วนในด้านพื้นที่เกิดการแบ่งงานกันท าเมื่อผู้หญิงมีหน้าที่

ดูแลบ้านเรือนและลูก พื้นที่ในบ้านเป็นของผู้หญิง ส่วนผู้ชายเป็นฝ่ายหาเลี้ยงครอบครัวพื้นที่นอกบ้าน

ในสังคมจึงเป็นของผู้ชาย  

2. เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 การศึกษาที่เกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้านเขมรของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

การศึกษาเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเขมรมีผู้ศึกษาไว้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน  
การจ าแนกนิทาน ด้านภาพสะท้อนทางสังคม ด้านคุณธรรมและวิถีชีวิตชาวบ้าน ด้านคติความเชื่อ 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและคติธรรมหลักค าสอน ฯลฯ การศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็น
ความส าคัญของนิทานพื้นบ้านว่านิทานพื้นบ้านนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วยังเป็นเครื่องช่วยให้
เข้าใจมนุษย์และเข้าใจสภาพของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากในนิทานพื้นบ้านเป็นที่ประมวลแห่ง
ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ความนิยม ความกลัว ความบันเทิงใจและระเบียบแบบแผนและอื่นๆ  

2.1.1 การศึกษาที่เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นไทย 

 ราตรี  ชัยมูล39 ศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านของชาวไทยเขมรบ้านพลวง                                       
ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ การศึกษาเรื่องดังกล่าว เก็บข้อมูลนิทานเขมรบ้าน
พลวงจ านวน 31 เรื่อง จัดแบ่งกลุ่มนิทานได้ 6 ประเภท ได้แก่ นิทานคติ นิทานอธิบายเหตุ นิทานเรื่อง
สัตว์ นิทานมหัศจรรย์ นิทานเรื่องผีและนิทานมุขตลก ภาพสะท้อนทางสังคมที่พบในนิทานคือ สภาพ
สังคมมีการจัดระบบชุมชนโดยแบ่งการปกครองเป็นหมู่บ้าน ต าบลและเมือง มีผู้ใหญ่บ้านและก านัน
เป็นผู้ดูแล มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คนในสังคมมีความสัมพันธ์และพึ่งพาช่วยเหลือกัน สถานที่
ส าคัญในชุมชนมีวัดเป็นแหล่งรวมของผู้คน การประกอบอาชีพมีการเลี้ยงสัตว์ สภาพทางเศรษฐกิจเป็น

                                                            

 39 ราตรี  ชัยมูล , วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านของชาวไทยเขมรบ้านพลวง ต าบลบ้านพลวง  
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (รายงานการค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดี
ศึกษา (กลุ่มมนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542). 
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เศรษฐกิจแบบพึ่งพาธรรมชาติส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็น าไปขาย สภาพค่านิยมชาวบ้านนิยมท าบุญ
และจัดงานประเพณี ประพฤติตามธรรมเนียมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยกย่องผู้ฉลาดและนับถือผี  
 สภาพครอบครัวส่วนมากจะเป็นครอบครัวเดี่ยว ส่วนภาพทางวัฒนธรรมชาวบ้านจะอยู่อาศัยกันแบบ
รวมกลุ่ม ด ารงชีพด้วยการหาของป่า แม่น้ า ภูเขา นาและไร่ รักษาโรคโดยใช้สมุนไพรและเวทย์มนต์
คาถา นิยมประพฤติและปฏิบัติตามจารีตประเพณีของชุมชน ละเว้นการกระท าที่ผิดต่อศีลธรรม 
ศิลปะการแสดงและการละเล่นมีการแสดงกันตรึมและเจรียงเพื่อความบันเทิง การละเล่นพื้นบ้านคือ 
การชนไก ่

 วลีรัตน์ มันทุราช40 ศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นต าบลศรีสะอาด อ าเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษเพื่อรวบรวมและจ าแนกประเภทนิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นที่สะท้อนวิถีชีวิต คติความเชื่อ 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและคติธรรมหลักค าสอนต่างๆ จากนิทานพื้นบ้านเขมรจ านวน 106 
เรื่อง ผลการศึกษาปรากฏว่า สามารถจัดแบ่งกลุ่มนิทานได้ 9 ประเภท เรียงล าดับ การพบนิทานจาก
มากไปหาน้อยดังต่อไปนี้คือประเภทของนิทานที่พบมากที่สุดคือนิทานตลก รองลงมาคือนิทานท้องถิ่น
ประเภทอธิบายเหตุ นิทานท้องถิ่นประเภทคติสอนใจ นิทานสัตว์ประเภททั่วไป นิทานปรัมปรา นิทาน
สัตว์ประเภทสอนคติธรรม นิทานเข้าแบบประเภทลูกโซ่ นิทานเข้าแบบประเภทไม่รู้จบและนิทานเทพ
นิยายตามล าดับ นิทานพื้นบ้านเขมรถิ่น ต าบลศรีสะอาดสะท้อนสภาพสังคมและสภาพชีวิตของ
ชาวบ้านด้านสภาพที่ตั้ง สภาพองค์ประกอบของสังคม สภาพอาชีพ สภาพทรัพยากร สภาพที่อยู่อาศัย 
สภาพกิจวัตรประจ าวัน สภาพอาหารการกิน สภาพเครื่องมือเครื่องใช้ สภาพการรักษาพยาบาล สภาพ
การคมนาคมและสภาพการปกครอง ด้านการสะท้อนทางวัฒนธรรมของชาวบ้านสามารถสะท้อนให้
เห็นวัฒนธรรมทั่ว ๆ ไปซึ่งเป็นประเพณีส่วนบุคคล ประเพณีส่วนรวมและธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมด้านความเช่ือ ค่านิยม คติสอนใจ  

2.1.2 การศึกษาที่เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเขมรในประเทศไทย 

 การศึกษานิทานพื้นบ้านเขมรมีผู้ให้ความสนใจศึกษาในประเด็นต่าง ๆ มีทั้ง
การศึกษาโดยการน าแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ เช่นแนวคิดทางด้านนิทานหรือแนวคิดทางด้าน
มานุษยวิทยาซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาสัญลักษณ์ของเพศสภาวะหรือเพศสภาพจากนิทานพื้นบ้านเขมร 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

                                                            

 40 วลี รัตน์  มันทุ ราช , การศึกษาวิ เคราะห์ นิท านพื้ นบ้ าน เขมรถิ่ นต าบลศรีสะอาด   
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเขมรศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2547). 
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 นภาพร  แสงสุข41 ศึกษาเรื่องสารัตถะจากนิทานพื้นบ้านเขมรโดยจ าแนกหัวข้อใน 
การวิเคราะห์ตามแนวทางของ กุหลาบ มัลลิกกะมาส ใน 3 ด้าน คือ 1. สารัตถะที่มีตัวละคร 2. 
สารัตถะที่มีวัตถุหรือสิ่งของ และ 3. สารัตถะที่มีเหตุการณ์หรือพฤติกรรม จากการศึกษาพบว่านิทาน
พื้นบ้านเขมรนิยมใช้สารัตถะที่มีตัวละครซึ่งมีลักษณะแปลกหรือพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งเป็นต้นเหตุ
ส าคัญ ท าให้เรื่องเกิดขึ้นแล้วด าเนินไปมากที่สุด รองลงมาคือสารัตถะที่มีวัตถุหรือสิ่งของซึ่งมีลักษณะ
เด่นหรือแปลกเป็นต้นเหตุส าคัญให้เรื่องเกิดขึ้นแล้วด าเนินไปและสุดท้ายสารัตถะที่มีเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเด่นหรือพิเศษเป็นต้นเหตุส าคัญให้เรื่องเกิดขึ้นแล้วด าเนินไปพบน้อยที่สุด 
 ปรานี วงษ์เทศ42 ได้แปลบทความเรื่องสัญลักษณ์ของเพศสภาวะและการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม บทความเรื่องนี้เป็นการวิเคราะห์หาสัญลักษณ์ของเพศสภาวะหรือเพศสภาพโดยมอง
ผ่านวรรณกรรมพื้นบ้านเขมรเรื่องมาเยิง ซึ่งบทความดังกล่าวเป็นการมองหาผู้หญิงในอุดมคติ ซึ่งนิทาน
เรื่องดังกล่าวไดแ้สดงให้เห็นความเป็นผู้หญิงของชาวกัมพูชาว่าได้ถูกนิยาม ผลิตซ้ าและตีความใหม่ทั้งใน
รูปของบทเรียนและการบอกเล่าความเป็นผู้หญิงซึ่งไม่ได้เป็นแค่เพียงกุลสตรีเท่านั้น แต่ผู้หญิงเขมรยัง
ถูกคาดหวังว่าต้องมีคุณสมบัติที่ชาญฉลาด เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือสามีให้ประสบความส าเร็จ 
แม้ว่าภาระที่ผู้หญิงได้รับจะหนักเพียงใดก็ตาม พร้อมกันนี้ ผู้หญิงในนิทานเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นว่า
ผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีจะเป็นผู้หญิงที่ประเสริฐ งดงามทั้งด้านรูปร่าง หน้าตาและนิสัยใจคอ ส่วนผู้หญิงไม่
ดีหรือที่เรียกว่าไม่เป็นกุลสตรีแม้จะเป็นคนที่มีรูปร่างงดงาม แต่ไม่เอาใจใส่ในการบ้านการเรือน ไม่
ช่วยเหลือสามีและไม่ให้ค าปรึกษาสามีก็จะท าให้สามีตกต่ า ภาพของผู้หญิงตามอุดมคติหรือแบบอย่าง
ของพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับจึงต้องเป็นผู้หญิงที่ครบถ้วนตามคุณสมบัติของกุลสตรีและยังต้องชาญ
ฉลาดอีกด้วย 

 เอียง โซเครือน43 ได้ศึกษาเรื่องกุลสตรีที่น าเสนอในนิทานพื้นบ้านเขมรกล่าวว่า ค าว่ากุล
สตรีหรือ สฺรีคฺรบ่ลกฺขณ์ ปรากฏครั้งแรกในนิทานพื้นบ้านเรื่องมาเยีงอันเป็นเรื่องที่ชาวเขมรรู้จักกันดีแต่
เมื่อส ารวจนิทานเรื่องนี้กลับไม่พบค าว่า สฺรีคฺรบ่ลกฺขณ์ แต่จะพบค าอื่นที่อาจอนุมานได้ว่ามีความหมาย
                                                            

 41 นภาพร  แสงสุข , สารัตถะจากนิทานพื้นบ้านเขมร (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542). 

 42 ปรานี วงษ์เทศ, “สัญลักษณ์ของเพศสภาวะและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : มอง
หาผู้หญิงในอุดมคติจากนิทานเรื่องเมียะหย่ง,” “ใน”เพศสภาวะในสุวรรณภูมิ (อุษาคเนย์), (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มติชน, 2549), 223-239.   

 43 Aing Sokroeun, The perfect women as represented in Combodian 
folktales,2548), 495, อ้างถึงใน อารียา หุตินทะ, แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาตรดุษฎีบัณ ฑิ ต  สาขาวิชาวรรณ คดีและวรร ณ คดี เปรียบ เที ยบ   
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551), 36. 
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ใกล้เคียงกับค านี้เช่น ลกฺขณามารยาทหมด่หมอง หรือ กบนูวลกฺขณา อันหมายถึง มีลักษณะอันดีมี
กิริยามารยาทดี ค าว่า กบลกฺขณาสูครสล่สฺรี หมายถึงประกอบด้วยลักษณะอันดีเลิศเหมือนนางสวรรค์
เกินกว่าสตรีอื่นและค าว่า ลกฺขณ์สฺรี หมายถึงสตรีที่มีลักษณะดี แต่ค าที่พบในเรื่องมาเยีงคือค าว่า 
 สฺรีขาด่ลกฺขณ์ ซึ่งเป็นค าคู่ตรงข้ามกับค าว่า สฺรีคฺรบ่ลกฺขณ์ 

 นอกจากการศึกษาในลักษณะแนวคิดแล้ว อุบล  เทศทอง44 ได้วิจัยเรื่องโลกทัศน์ชายหญิง
ภาพสะท้อนจากภาษิตเขมร บางส่วนของงานวิจัยเรื่องดังกล่าว ได้กล่าวถึงภาษิตซึ่งมีที่มาและเนื้อหา
จากนิทานพื้นบ้านเขมร จากการวิเคราะห์ภาษิตท าให้เห็นโลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงและผู้ชายว่าสังคมเขมร
เป็นสังคมแบบมาตาธิปไตยที่ให้ความส าคัญแก่ผู้หญิง  สืบสายเลือดหรือสืบมรดกทางฝ่ายหญิงท าให้
ผู้หญิงได้รับการเคารพยกย่องและให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งในฐานะเป็นมารดา ส่งผลให้สังคมเขมรโบราณมี
ความคาดหวังในตัวผู้หญิงสูงมาก และสังคมได้สร้างบรรทัดฐานที่สังคมเห็นว่าดีงามให้ผู้หญิงประพฤติ
ปฏิบัติ โดยก าหนดเป็นลักษณะของผู้หญิงที่พึงปรารถนาซึ่งผู้หญิงต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่
เกิดจนตาย หากผู้หญิงคนใดไม่ถือปฏิบัติตามจะถูกสังคมต าหนิและลงโทษอย่างรุนแรง และอาจจะถือ
ได้ว่าสิ้นสุดการเป็นผู้หญิงเขมร  ดังนั้นผู้หญิงจึงต้องเรียนรู้หน้าที่และบทบาทของตัวเองในสถานภาพ
ต่างๆ กัน ในแต่ละช่วงชีวิต ในสังคมเขมรผู้ชายสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างอิสระมีโอกาสทางการศึกษา
ซึ่งสามารถน าไปสู่การมีอ านาจ ชื่อเสียงและเกียรติยศในทางโลกหรือสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่
สูงกว่าชาติก าเนิดของตนเองได้โดยการบวชหรือเรียนหนังสือและเข้ารับราชการซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่
หรือบทบาทที่สังคมเขมรได้ก าหนดไว้เป็นส าคัญส าหรับผู้ชายเพื่อพร้อมที่จะเป็นผู้น า 

บทความของ วิฑูรย์ คุ้มหอม45 ที่เขียนถึงบทบาทผู้หญิงในสังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา
ภาพสะท้อนจากต านานยายหยาดและยายเปญ ท าให้เห็นบทบาทของผู้หญิงกัมพูชาในหลาย ๆ ด้านไม่
ว่าจะเป็นบทบาทด้านครอบครัวที่ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวในต านานเรื่องยายหยาด  ด้านที่อยู่
อาศัยซึ่งผู้หญิงมีบทบาทที่ส าคัญเพราะการตัดสินใจในการตั้งถิ่นฐานของบ้าน โดยมักจะสร้างบ้านอยู่ที่
บ้านฝ่ายหญิง เนื่องจากสังคมกัมพูชาเป็นการแต่งงานเข้าบ้านฝ่ายหญิงนั่น เอง ส่วนต านานเรื่อง 
ยายเปญภาพที่สะท้อนบทบาทของผู้หญิงในการดูแลครอบครัวได้แก่  การเป็นชาวประมงหาปลาใน
แม่น้ าซึ่งท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กันทั้งผู้หญิงและผู้ชาย บทบาทด้านสังคมจะเห็นได้ว่าทั้งยายหยาด
และยายเปญล้วนเป็นผู้น าในการก่อตั้งชุมชน ก่อสร้างวัดการกระท าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
ในการระดมความร่วมมือให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ฉะนั้นผู้หญิงกัมพูชาต้องสอดส่องดูแล  

                                                            

 44 อุบล  เทศทอง, ภาษิตเขมร : วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวเขมร (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเขมร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548). 

 45 วิฑูรย์ คุ้มหอม, “บทบาทผู้หญิงในสังคมและวัฒนธรรมกัมพูชาภาพสะท้อนจากต านานยาย
หยาดและยายเปญ,” ด ารงวิชาการ 7, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551): 114-137. 
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ความสงบของสังคมและเป็นผู้รักษากฎระเบียบของสังคม บทบาทด้านศาสนาผู้หญิงจะต้องอุปถัมภ์ค้ าชู
พระพุทธศาสนาตลอดจนรักษาความเชื่อดั้งเดิมและผสมผสานความเชื่อที่เข้ามาใหม่ และบทบาทด้าน
สิ่งแวดล้อมต้องมีส่วนในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ต้นไม้ แหล่งน้ า และภูเขา ซึ่ง
สัมพันธ์กับความเช่ือที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

บทความเรื่องแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีในนิทานพื้นบ้านเขมรของประยูร  
ทรงศิลป์และทรงธรรม ปานสกุล46 ได้กล่าวถึงนิทานพื้นบ้านเขมรจ านวน 40 เรื่อง ซึ่งถูกจัดแบ่งไว้ใน
หมวดหมู่นิทานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เป็นนิทานในรูปแบบของต านานคือมีลักษณะเป็น
เรื่องที่เล่าถึงความเป็นมาหรือการก าเนิดของโบราณสถานต่างๆ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ปราสาท วัด วิหาร เมืองหลวง หมู่บ้าน ภูเขา หนองและบึง ความส าคัญของ
บทความนี้อยู่ที่เนื้อหาของนิทานส่วนหนึ่งสามารถใช้เป็นข้อเท็จจริงและเนื้อหาในนิทานก็ยังสอดคล้อง
กับลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี นิทานพื้นบ้าน
เขมรจึงมีส่วนช่วยให้คนเขมรรับรู้เรื่องราวในอดีตของตนอีกทางหน่ึง 

จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีผู้สนใจศึกษานิทานพื้นบ้านเขมรในลักษณะของแนวคิด 
ด้านมานุษยวิทยาและการวิเคราะห์ตัวบทซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ศึกษา
พบว่ายังไม่มีผู้ใดศึกษาในประเด็นบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมรโดยตรงนับว่าเป็น
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะจะท าให้เห็นบทบาทของตัวละครที่ถูกก าหนดให้แสดงบทบาทตามเพศ
ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน 

2.2.2 การศึกษาที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงและผู้ชาย  

 อารักษ์ คคะนาท47 ศึกษาฐานะและบทบาทหญิงไทยจากวรรณคดีได้ข้อสรุปว่า 
ฐานะของหญิงจากตัวอย่างในวรรณคดี มฐีานะที่เป็นแม่ต้องคอยดูแลจัดการชีวิตลูก ฐานะของลูกที่ต้อง
ปฏิบัติตามความต้องการของแม่และฐานะของความเป็นภรรยาต้องคอยปรนนิบัติตามใจผู้เป็นสามี ทั้งนี้
เป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูมาจากครอบครัวการเลี้ยงดูนั้นผู้ใหญ่จัดการวางแนวทางชีวิตให้แก่ผู้น้อย
ท าให้หญิงผู้เป็นลูกเหล่านี้ไม่มีโอกาสในการรับผิดชอบและตัดสินชีวิตตัวเองเลยนับตั้งแต่เกิดจนถึงเวลา
ออกเรือน เมื่อออกเรือนไปแล้วชีวิตก็ต้องตกอยู่ในอาณัติของผู้เป็นสามีต่อไปอีก ตอนมีลูกการอบรมสั่ง
สอนและวิธีการเลี้ยงดูก็ถ่ายทอดมาจากการที่ตนได้รับการดูแลมาตั้งแต่เด็กนั่นเอง ฐานะในการเป็นผู้

                                                            

 46 ประยูร  ทรงศิลป์ และ ทรงธรรม ปานสกุณ, “แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีในนิทาน
พื้นบ้านเขมร,” Veridian E-Journal, Silpakorn University 8, 2 ฉบับภาษาไทย (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2558): 2616-2619. 

 47 อารักษ์ คคะนาท , ฐานะและบทบาทหญิงไทยในวรรณคดีไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2516). 
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ตามของหญิงจึงคงอยู่สืบเนื่องมาและไม่ได้มีบทบาทอะไรมากไปกว่าการเป็นแม่เรือนที่ดีที่คอยดูแล
ความเรียบร้อยของบ้านและใช้ฝีมือในการปรุงอาหาร เป็นขวัญบ้านขวัญเรือน เมื่ออยู่กับพ่อแม่ก็เป็นที่
รักของพ่อแม่ เมื่ออยู่กับสามีก็เป็นที่รักและเอ็นดูของสามี ไม่มีบทบาทมากไปกว่านี้จะหาหญิงที่เป็น
ผู้น าอย่างนางละเวงหรือช่างคิดเจ้าปัญญาขนาดออกศึกได้อย่างวาลีในพระอภัยมณีนั้ นเป็นส่วนน้อย 
หญิงในวรรณคดีน้อยเรื่องนักที่จะถูกกล่าวถึงอย่างมีสติปัญญาเลิศล้ ามากไปกว่าการมีรูปโฉมอันเลื่องลือ  

จินดา เม่นประเสริฐ48 รวบรวม จ าแนกประเภทและศึกษาลักษณะของนิทานชาวบ้าน 
ต าบลคู้ยายหมี อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อวิเคราะห์บทบาทของตัวละค รตาม
สถานภาพและสภาพสังคมที่ปรากฏในนิทานจ านวน 99 เรื่อง นิทานที่พบจะเป็นภาพจ าลองพฤติกรรม
ที่ เป็นแบบอย่างในการประพฤติของคนในสังคม โดยแสดงออกมาในบทบาทของตัวละครตาม
สถานภาพโดยเน้นความส าคัญของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง  โดยคือนิทานสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายจะเป็น
ผู้น าทั้งในระดับครอบครัว ประเทศชาติและรวมไปถึงในด้านศาสนา ส่วนผู้หญิงเป็นเพียงผู้ตามที่ ต้อง
ซื่อสัตย์แบ่งเบาภาระงานบางอย่างมาจากผู้ชาย ผู้หญิงมีสิทธิ์เต็มที่ในงานบ้านเท่านั้น   

การศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าสังคมมองเห็นคุณสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชาย
และผู้หญิง นอกจากนี้นิทานยังช้ีให้เห็นว่าสติปัญญาจะช่วยให้คนเลือกสรรได้ว่า พฤติกรรมใดเหมาะสม
อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่และส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งในระดับครอบครัวและระดับส่วนรวม  เป็นการร่วมแรงร่วมใจกัน
ประกอบกิจการงานเพื่อตนเองและสังคม อันมีความเชื่อ ประเพณีและค่านิยมซึ่งเกิดจากหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องช้ีแนวทางในการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน 

วารสารภาษาและหนังสือ49น าเสนอเรื่องภาพและบทบาทของผู้หญิงในวรรณกรรมไทย
สมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากการวิเคราะห์ภาพและบทบาทของผู้หญิงเท่าที่
ประมวลไว้ก็พอจะคาดเดาถึงขอบเขตความสามารถและก าหนดเกณฑ์ประเมินค่าของผู้หญิงไว้ดู
เหมือนว่าผู้หญิงในอุดมคติหรือนางเอกที่พอจะมีโอกาสประสบกับความสุขในบั้นปลายชีวิตนั้นต้อง
พร้อมด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติอันได้แก่ความซื่อสัตย์ อดทน นอบน้อมเชื่อฟังและยอมท าตาม
ต้องการของผู้ชายทุกประการโดยไม่มีข้อแม้หรือเรียกร้องใดๆ  ผู้หญิงที่บกพร่องหรือขาดคุณสมบัติ
จะต้องประสบแต่ความทุกข์และความพินาศเสมอไป แต่ข้อที่น่าสังเกตของการศึกษาเรื่องน้ีคือ บางครั้ง

                                                            

 48 จินดา เม่นประเสริฐ, วิเคราะห์นิทานชาวบ้าน ต าบลคู้ยายหมี อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2530). 

 49 “ภาพและบทบาทสตรีในวรรณกรรมไทย" วารสารภาษาและหนังสือ, 1-2, 24 (2535 
(เมษายน 2534 – มีนาคม ): 101. 
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แม้แต่ผู้หญิงที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติก็หลีกไม่พ้นชะตากรรมที่ต้องจ ายอมในการรับความทุกข์
ทรมานทั้งกาย วาจาและใจจากการกระท าของผู้ชายอยู่ดี เช่น กรณีนางบุญเหลือและลักษณาวดีใน     
ลิลิตพระลอหรือแก้วกิริยาในเรื่องขุนช้างขุนแผน มีน้อยนักที่บทบาทผู้หญิงจะโดดเด่นขึ้นมาในฐานะผู้
เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของชาย เช่น พระเพื่อนพระแพงหรือนางโมรา แต่จะเห็นได้ว่าผู้หญิงที่
เพียบพร้อมทุกนางต้องประสบวิบากกรรมอันร้ายแรงอาจจะเป็นเพราะด้วยผู้ประพันธ์ต้องการวาง
กรอบจ ากัดมิให้หญิงใดยึดถือเป็นแบบอย่างก็เป็นได ้

 ทนงค์   จันทะมาตย์50 ท าวิจัยเรื่องบทบาทของตัวละครพ่อในวรรณคดี 3 ประเภท คือ
วรรณคดีนิทาน วรรณคดีชาดก และวรรณคดีบทละครจ านวน 16 เรื่อง บทบาทของตัวละครพ่อใน
วรรณคดีข้างต้นแสดงออกมาให้เห็นบทบาทของผู้ชายในฐานะพ่อว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล
สมาชิกในครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยบทบาทของพ่อในวรรณคดีนิทานและ
วรรณคดีบทละครแสดงบทบาทของพ่อที่เหมาะสมในด้านการเลี้ยงดู ดูแลปกป้องคุ้มครอง อบรมสั่ง
สอนและแนะน าสิ่งดีงามและช่วยเหลือสนับสนุนลูก ส่วนวรรณคดีประเภทชาดกจะแสดงบทบาทของ
ตัวละครพ่อด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนลูก ดังนั้นบทบาทของพ่อเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อ
ครอบครัว เป็นผู้ก าหนดชะตาชีวิตของสมาชิกในครอบครัว หากครอบครัวใดที่มีพ่อเป็นผู้น าที่ดี มีความ
รักเมตตาต่อลูกและสมาชิกในครอบครัวก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข ในทางตรงกันข้ามหากพ่อบกพร่อง
ในการท าหน้าที่ก็จะส่งผลให้ครอบครัวแตกแยกหรืออยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุข  

กาญจนา วิชญาปกรณ์51 วิจัยเรื่องมิติชายหญิงในวรรณกรรมสอนสตรีเรื่องสุภาษิตสอน
หญิงของสุนทรภู่ กฤษณาสอนน้องค าฉันท์พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรสและสุภาษิตสอนหญิง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว งานวิจัย น้ีแสดง
ให้เห็นว่าสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสั งคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ ส่งผลให้ผู้ชายมีอ านาจใน 
การจัดการจัดระเบียบของสังคมส่งผ่านมายังตัววรรณกรรม จะเห็นได้จากผู้แต่งวรรณกรรมค าสอนเป็น
ผู้ชายทั้งหมด ซึ่งผู้แต่งแสดงให้เห็นว่าผู้ชายเป็นผู้ที่มีโอกาสถ่ายทอดและสามารถแสดงมุมมองทาง
วัฒนธรรมและสังคม ผู้แต่งคาดหวังให้ผู้หญิงและผู้ชายเป็นแบบที่สังคมต้องการ โดยก าหนดบทบาท
ความเป็นชายและความเป็นหญิงเพื่อใช้เป็นกลไกในการจัดและรักษาระเบียบของสังคมด้วยการวาง
กรอบขนบธรรมเนียมประเพณีให้คนในสังคมปฏิบัติ ซึ่งการก าหนดบทบาทและหน้าที่ผู้หญิงและผู้ชาย
จะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เนื่องจากวรรณกรรมดังกล่าวเป็นวรรณกรรมที่มุ่งสอนสตรีจึงเน้นเรื่อง

                                                            

 50 ทนงค์   จันทะมาตย์, บทบาทของตัวละครพ่อในวรรณคดีไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษร
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551). 

 51 กาญจนา วิชญาปกรณ์ , "มิติชายหญิงในวรรณกรรมสอนสตรี ," วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2, 8 (2544): 1-20. 
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ขนบธรรมเนียมที่เป็นกรอบก าหนดให้สตรีประพฤติและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทและหน้าที่ในครอบครัวซึ่งสังคมไทยในวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่อง ให้ความส าคัญกับสถาบัน
ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งโดยให้ผู้หญิงมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในครอบครัว ส่วนผู้ชายหน้าที่ของความเป็น
ผู้ชายที่สังคมคาดหวังคือ พื้นที่ที่เป็นสาธารณะได้แก่กิจการนอกบ้านหรือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองเท่านั้น 

อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์52 ศึกษาสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายไทยในอดีต
โดยศึกษาจากวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นการวิเคราะห์ผ่านตัวละครโดยแบ่งตามเพศและตาม
สถานะทางสังคมและความสัมพันธ์ทางสังคมของตัวละคร จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าตัวละครเอก
ผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในชนชั้นผู้ปกครอง ผู้หญิงผู้ชายในกลุ่มนี้ต้องอยู่ภายใต้ความคาดหวังทางสังคมใน  
การสืบทอดสถานภาพทางสังคมซึ่งออกมาในรูปของการผลิตซ้ าของผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในอุดมคติ แต่
อ านาจในการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของผู้หญิงจะเคร่งครัดมากกว่าผู้ชาย เพราะบทบาททางสังคม
ของผู้ชายจะสัมพันธ์กับการท ากิจกรรมกับสังคมภายนอกคือการเกี่ยวข้องกับรัฐ ทั้งในส่วนของการเป็น
ขุนนางและไพร่ ซึ่งต่างจากผู้หญิงที่จะถูกควบคุมพฤติกรรมในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงอ านาจของ
คนต่างวัยคือ บิดาที่มีต่อลูก ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของคนต่างเพศคือผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงที่ปรากฏใน
ค่านิยมของการด าเนินชีวิตและคติความเชื่อทางศาสนา ทั้งนี้ลักษณะของผู้หญิงในอุดมคติแบบชนช้ันสูง
จะแตกต่างจากผู้หญิงชนชั้นล่างเพราะผู้หญิงที่เป็นผู้ถูกปกครองจะมีภาระและความรับผิดชอบทาง
สังคมที่เปิดโอกาสให้มีอิสระ มีสิทธิและมีอ านาจในการตัดสินใจมากกว่าผู้หญิงชนช้ันสูง 

เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข53 เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องค าสอนสตรีในจบับสตรี โดยเป็น
มุมมองที่ เกี่ยวกับบทบาทและฐานะทางสังคมของสตรีกัมพูชา บทบาทของผู้หญิงกัมพูชานั้นมี  
ความหลากหลายทั้งบทบาทของความเป็นลูกที่ต้องกตัญญูต่อบิดามารดารักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล
และบทบาทของการเป็นภรรยาที่ดีซึ่งเป็นบทบาทของสตรีที่สังคมกัมพูชาให้ความส าคัญมากที่สุด ดังจะ
เห็นได้จากค าสอนในจบับสอนสตรีนั้นมักมุ่งแสดงให้ผู้อ่านเห็นตัวอย่างของภรรยาที่ดีและภรรยาที่ไม่ดี
เพื่อเปรียบเทียบแสดงให้เห็นผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว เพื่อให้ผู้อ่านตระหนัก
เห็นว่าอะไรเป็นแบบอย่างที่ควรน าไปปฏิบัติอะไรควรหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติซึ่งแนวทางการสอนที่ท าให้
ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ สาระส าคัญในการอบรมสั่งสอนก าหนดขึ้นด้วย

                                                            

 52 อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายไทยในอดีต : ภาพ
สะท้อนจากวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544). 

 53 เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข , “ฉบับสตรี : มุมมองเกี่ยวกับบทบาทและฐานะทางสังคมของสตรี
เขมร,” วรรณวิทัศน์ 6, ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน 2549): 265-292. 
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แนวคิดที่ว่าการปฏิบัติตามค าสอนนั้นจะท าให้สตรีชาวเขมรเป็นสตรีที่มีคุณลักษณะที่เปน็สตรีในอุดมคติ
ของสังคมรอดพ้นจากการติฉินนินทา และประการส าคัญคือเป็นที่พึงปรารถนาแห่งบุรุษ ดังนั้นค าสอน
สตรีจึงมีข้อก าหนดอันหลากหลายซึ่งล้วนแต่จะเป็นการเอื้ออ านวยประโยชน์ให้แก่บุรุษเป็นส าคัญ สิ่งที่
เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดของสตรีคือการตอบสนองความต้องการทุกอย่างของบุรุษโดยไม่มีข้อโต้แย้ง   

นอกจากบทความข้างต้น เยาวลักษณ์ ยังได้เขียนบทความเรื่อง “จบับเผฺสง ๆ” : มิติชาย
หญิงในวรรณกรรมเขมร54 สรุปได้ว่า ในแต่ละสังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เมื่อทุกคนประพฤติ
ตามระเบียบหรือความนิยมของสังคมที่คนส่วนใหญ่ยอมรับและถือปฏิบัติ  โดยการก าหนดกรอบการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมส าหรับคนในสังคมตามสถานะของตนอย่างชัดเจนและควบคุมความสัมพันธ์ที่แต่
ละคนพึงมีต่อกัน โดยความสัมพันธ์ที่ว่า เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร ครูบาอาจารย์
กับศิษย์  ซึ่งในบทความนี้ได้กล่าวว่าจบับเป็นตัวก าหนดในการปฏิบัติตนตามที่สังคมต้องการจะให้เป็น 
เช่น จบับจะกล่าวถึงการปฏิบัติของผู้หญิงที่ต้องปฏิบัติต่อสามี บุตรที่ต้องปฏิบัติต่อบุพการี หรือกษัตริย์
ที่ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเป็นผู้น า จากการศึกษาแสดงให้เห็นความส าคัญระหว่างผู้หญิงและ
ผู้ชายว่าสังคมให้ความส าคัญกับผู้ชายมากว่าผู้หญิง แม้ว่าผู้หญิงจะมีบทบาทหน้าที่ในการเอื้ออ านวย
ประโยชน์ให้กับผู้ชาย นอกจากนี้ผู้หญิงยังถูกจ ากัดขอบเขตอ านาจและพื้นที่ในการด าเนินชีวิต  สังคม
เขมร ต้องการผู้หญิงที่มีสติปัญญาและมคีวามสามารถในการดูแลครอบครัว เพิ่มพูนรายได้ให้ครอบครัว 
ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักปรนนิบัติรับใช้สามีและสมาชิกในครอบครัวทุกคนได้อย่างดี จากค าอธิบาย
ข้างต้นไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ผู้หญิงทุกคนจะเป็นผู้มีอ านาจควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงผู้ชายได้ 
หากแต่ในทางกลับกันผู้หญิงจะมีอ านาจได้ก็ต่อเมื่อต้องมีคุณสมบัติอย่างที่สังคมต้องการ  

สรัญญา เอกธรรมสุทธิ์55 ศึกษาเรื่องบทบาทหญิงชายในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในช่วง
ชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 บทบาทหญิงชายที่ปรากฏใน
หนังสือแบบเรียนภาษาไทยค่านิยมที่ได้ปลูกฝังและถ่ายทอดสืบต่อกันมาคือ ค่านิยมเกี่ยวกับบทบาท
การให้ก าเนิดและการเลี้ยงดูลูกเป็นบทบาทส าคัญที่ปรากฏโดยมีการเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเครือญาติและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันซึ่งมีพื้นฐานคือ “ความรัก และ ความ
ห่วงใย” ถ่ายทอดผ่านผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าสู่ผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่า ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดระหว่าง
ผู้ใหญ่ทั้งเพศหญิงและเพศชายสลับกัน แต่โดยรวมแล้วผู้หญิงจะมีความใกล้ชิดกับเด็กมากกว่าเพศชาย 

                                                            

 54 เยาวลักษณ์  อยู่ เจริญสุข , “จบับเผฺสงๆ : มิติชายหญิงในวรรณกรรมค าสอนเขมร ,”  
วรรณวิทัศน์ 15, ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน 2558), 77-121. 

 55 สรัญญา เอกธรรมสุทธิ์, การวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในช่วง
ชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต (สตรีศึกษา) ส านักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549) 
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ค่านิยมเกี่ยวกับบทบาทการผลิตในก าลังแรงงานผู้ชายมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากกว่าผู้หญิง 
และค่านิยมเกี่ยวกับบทบาทในการจัดการชุมชนทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาชุมชน
เท่าๆ กัน นอกจากนี้ค่านิยมในฐานะผู้ถ่ายทอดและผู้รอบรู้ในด้านประวัติศาสตร์ผู้ชายจะมีความส าคัญ
กว่า ส่วนผู้หญิงจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพอนามัยตลอดจนวิธีการปฏิบัติในเรื่องขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมโดยเฉพาะผู้หญิงสูงวัยเพศหญิงจะเป็นผู้ทรงความรู้ในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
และค่านิยมต่างๆ ในสังคมอดีตโดยผ่านวิธีการเล่านิยายหรือนิทาน 

ปรีชา เสือพิทักษ์ 56 ศึกษาบทบาทของผู้หญิ งและผู้ชายในบทละครนอกในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (2325-2394) โดยใช้กรอบแนวคิดแบบปิตาธิปไตย พบว่าบทบาทของตัวละคร
หญิงไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม โดยจะแสดงออกในเชิงยั่วล้อกับความบกพร่องทางเพศ การ
รุกเร้าทางเพศ ความหึงหวงและการผรุสวาท ตัวละครผู้ชายจะยั่วล้อกับความบกพร่องของกษัตริย์กับ  
การผรุสวาท กษัตริย์กับความโง่เขลาและสามีกับการกลัวภรรยา  บทบาทของผู้หญิงและผู้ชายที่กล่าว
มานี้มีทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม ส่วนที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทาง
สังคมนั้น บทบาทของผู้หญิงและผู้ชายสอดคล้องตามแนวคิดแบบปิตาธิปไตยซึ่งอยู่ในกรอบของศาสนา
และวรรณกรรมค าสอนอันเป็นอุดมคติทางสังคม ส่วนบทบาทที่ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม
นั้นผู้แต่งใช้ความขบขันซึ่งเป็นขนบของบทละครนอกเป็นสื่อ 

ณัฐราพร พรหมประสิทธิ์57 ศึกษาเรื่องบทบาทหญิงชายในการศึกษาระดับประถมของ
ประเทศเมียนมา ข้อค้นพบส าคัญของการศึกษานี้คือ ทัศนคติเกี่ยวกับผู้ชายที่มีบุญบารมียังคงถูกให้
ความส าคัญ ในฐานะของบุคคลที่บุญบารมีที่สูงส่ง มีความรู้ความสามารถและอยู่ในระดับที่สูงกว่า
ผู้หญิง เนื้อหาของต าราเรียนอธิบายถึงหน้าที่หรือการแบ่งหน้าที่ของผู้หญิงและผู้ชายไว้อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะหน้าที่ด้านครอบครัวต าราเรียนเสนอภาพของ “พ่อ” ในฐานะเสาหลักของครอบครัวเป็น
เสมือนเทพประจ าบ้านในขณะที่ “แม่” เป็นเพศหญิงเป็นได้เพียงแค่ผู้ดูแลและสนับสนุนสมาชิกใน
ครอบครัวเท่านั้น หน้าที่ทางด้านการท างานอาชีพที่ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับมีความมั่นคงใน
สังคมคือ ทหาร แพทย์ ครู ซึ่งอาชีพดังกล่าวถูกอธิบายและแทนที่ด้วยภาพของเพศชายทั้งสิ้ น  
ส่วนเพศหญิงอาชีพที่ได้รับการยอมรับคืออาชีพครูและพยาบาลซึ่งภาพที่แสดงออกมาจะเป็นผู้มีหน้าที่

                                                            

 56 ปรีชา เสือพิทักษ์, การศึกษาบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในบทละครนอกสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น (2325-2394) (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554). 

 57 ณัฐราพร พรหมประสิทธิ์, บทบาทหญิงชายในการศึกษาระดับประถมของประเทศเมียนมา 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 
2559) 
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ในการดูแลผู้อื่น และด้านสังคม ผู้ชายพม่าถูกคาดหวังให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง  ๆ 
ตั้งแต่วัยเด็กโดยแรกเริ่มสมัยที่เข้าโรงเรียนที่ผู้ชายมีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งรอบข้างมากกว่าผู้หญิง 
ในขณะที่ผู้หญิงถูกคาดหวังในเรื่องของความงามและการมีหน้ามีตาในสังคม ทั้งนี้พื้นที่ของผู้หญิงถูกกัน
ไว้เพียงแค่พื้นที่ที่ปลอดภัยเท่านั้น ลักษณะด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างเพศหญิงและเพศชายของพม่า 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายที่ยกมากล่าวอ้างในข้างต้นถือเป็นบทบาท
ของผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่ามีสายรากทางวัฒนธรรม
ร่วมกัน เพราะฉะนั้นบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในแต่ละประเทศจึงยังคมมีลักษณะร่วมกันบาง
ประการและมีความแตกต่างกันบ้างตามเงื่อนไขของพื้นที่ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าบทบาทของผู้หญิง
และผู้ชายไม่ใช่บทบาทที่คงที่ตายตัว แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เวลา 
พื้นที่ และความส าคัญของบทบาทในแต่ละเพศยังยึดโยงกับพื้นที่ให้แต่ละเพศมีบทบาทในพื้นที่ที่
แตกต่างกัน อันจะก่อให้เกิดการประนีประนอมและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข 

2.2.3 การศึกษาที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในพืน้ที่ส่วนตัวและพื้นที่

สาธารณะ 

 จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์58 ศึกษาบทบาทสตรีในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่
สาธารณะองค์ประกอบวรรณกรรม บริบททางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองในเรื่องเล่าประสบการณ์
ชีวิต 3 เรื่องของไทใหญ่ การศึกษานี้มุ่งไปที่บทบาทของผู้หญิงที่อยู่ในราชส านักในพื้นที่ส่วนตัวคือ
บทบาทในครอบครัวทั้งในสถานภาพความเป็นลูก เป็นภรรยาและเป็นมารดาโดยผู้หญิงสามารถขึ้นเป็น
ผู้น าครอบครัวและมีอ านาจตัดสินใจได้มาก ส่วนบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะคือบทบาททาง
สังคมและการเมืองผู้หญิงราชส านักของไทใหญ่ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้น าเรียกร้องเอกราชและความเป็นธรรม
ไทใหญ่ซึ่งบทบาททางสังคมและการเมืองขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง ผู้หญิงราช
ส านักไทใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะไม่สามารถแยกออกจากกันได้
เนื่องจากการเป็นผู้หญิงในราชส านักไทใหญ่ท าให้เรื่องส่วนตัวของผู้หญิงกลายเป็นเรื่องของการเมือง
หรือเรื่องของส่วนรวมเพราะบทบาทที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งถูกก าหนดจากปัจจัยของสังคม 

                                                            

 58 จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์, สตรีราชส านักไทใหญ่ในเรื่องเล่าของนักเขียนสตรีร่วมสมัย: 
การศึกษาบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547). 
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อารียา หุตินทะ59 ศึกษาแนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร บางส่วน

ของงานวิจัยได้กล่าวถึงบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะไว้  โดย 

การยกตัวอย่างเรื่องต านานการเกิดประเทศกัมพูชาอย่างต านานเรื่องพระทองนางนาค อารียาได้แสดง

ให้เห็นว่าต านานเรื่องดังกล่าว แสดงให้เห็นการแบ่งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ครัวเรือนออกจากกัน   

โดยผู้ชายเป็นเจ้าของพื้นที่สาธารณะเช่นในการเมืองการปกครองและในศาสนา เพราะผู้ชายเป็นผู้น า

อยู่ในฐานะกษัตริย์และในทางพุทธศาสนาผู้ชายเท่านั้นที่สามารถบวชได้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นเป็น

พื้นที่ที่ถูกสังคมประเมินคุณค่าว่ามีอ านาจทางจิตวิญญาณสูง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ผู้ชายมีอ านาจเหนือกว่า

ผู้หญิง แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ผู้หญิงสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของพื้นที่ได้ นั่นคือพื้นที่ภายในครอบครัวหรือ

พื้นที่ส่วนตัวภายในบ้าน ด้วยเพราะพื้นที่นี้เป็นภาระความรับผิดชอบของผู้หญิงเพราะการที่พระทองจับ

สไบนางนาคไปเคารพบิดามารดาของนางนาค ก็แสดงให้เห็นการยอมรับว่าพื้นที่ภายในครัวเรือนยังเป็น

พื้นที่ของผู้หญิงและผู้หญิงอยู่ในสถานะที่สูงและมีอ านาจในการตัดสินใจเรื่องส าคัญ ๆ ไดอ้ย่างเต็มที่  

จากข้อมูลที่น่าสนใจข้างต้นตั้งแต่แนวคิดของการวิเคราะห์ เอกสารหรือการศึกษาที่

เกี่ยวกับนิทานและบทบาทของผู้หญิงและผู้ชาย ข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจะใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือใน

การวิจัยเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพ้ืนบ้านเขมร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 59 อารียา หุตินทะ, แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร (วิทยานิพนธ์
ปริญญา อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551) 
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บทที่ 3 

บทบาทของผู้หญิงในนิทานพื้นบ้านเขมร 
 

 บทบาท (Role) เป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามกันมาตามความเคยชิน ผู้หญิงควรท าอะไร อย่างไร 

ผู้ชายควรท าอย่างไร เป็นความเคยชินและยึดมั่นว่า บทบาทชนิดนั้น ๆ เป็นเรื่องของเพศใดเพศหนึ่ง

หากใครไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งการเรียนรู้บทบาทจะ

เป็นไปในลักษณะของการอบรมสั่งสอน โดยถ่ายทอดผ่านระบบการศึกษา ครอบครัว สังคมแวดล้อม

บุคคลนั้น ๆ บทบาทที่คิดว่าเป็นของเพศใดเพศหนึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สั่งสอนและก าหนดขึ้น60  

 ចាារ់ (จบับ) เป็นวรรณกรรมค าสอนของประเทศกัมพูชาแต่งขึ้นเพื่อสั่งสอนผู้คนให้

ประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมที่ดีงาม เนื้อหาที่เป็นค าสอนในจบับที่สอนการประพฤติตน ส่วนมากมา

จากหลักค าสอนทางพุทธศาสนา โดยพระภิกษุที่มีความรู้ในหลักธรรมค าสอนหรือหลักปฏิบัติเป็นผู้แต่ง 

ซึ่งจบับแต่ละเรื่องที่ถูกแต่งขึ้น ผู้แต่งมีการจ าแนกกลุ่มบุคคลที่สั่งสอนที่อย่างเจาะจง จึงท าให้จบับใน

ประเทศกัมพูชามีหลากหลายประเภท เช่น ចាារ់អរាយសាថា (สอนนักเรียน) ចាារ់ប្សី (สอนผู้หญิง)  
ចាារ់ប្រស់ (สอนผู้ชาย) ចាារ់រណាតាុំរិា (สอนบุตร)  ចាារ់កូនរៅ (สอนลูกหลาน) เป็นต้น ดังนั้น 

จบับในสังคมกัมพูชาจึงท าหน้าที่เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมส าหรับบุคคลแต่ละฐานะ

ของสังคมกัมพูชา   

 ในบทที่ 3 แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 หัวข้อ คือ 1. บทบาทของผู้หญิงในพื้นที่ส่วนตัว และ 

2. บทบาทของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ  

1. บทบาทของผู้หญิงในพื้นที่ส่วนตัว  

 พื้นที่ส่วนตัว (Private sphere) หมายถึง พื้นที่ในครอบครัวที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลที่มีรูปแบบเฉพาะ กล่าวคือเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอบอุ่นระหว่างบิดามารดา  

บุตร สามีภรรยา61 ในนิทานพื้นบ้านเขมรมีการแสดงบทบาทของตัวละครผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว 

ใน 3 ฐานะ คือ 1.1 บทบาทผู้หญิงในฐานะบุตรสาว 1.2.บทบาทผู้หญิงในฐานภรรยา และ1.3.บทบาท

ผู้หญิงในฐานะมารดา 

                                                            

 60 เก็บความจาก อุทัย หริัญโต, สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา (กรุงเทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช, 2530), 197. 
 61 กาญจนา  แก้วเทพ, ผู้หญิง ผูช้าย : ที่บ้าน ที่สาธารณะ (กรุงเทพฯ : หจก.อรุณการพิมพ์, 
2544), 63. 
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1.1 บทบาทผูห้ญิงในฐานะบุตรสาว  

 เมื่อบทบาทผู้หญิงในฐานะบุตรสาวในนิทานพื้นบ้านเขมรพบว่ามี 3 ลักษณะ ได้แก่  

1.1.1 ผู้เคารพเชื่อฟังค าสั่งสอน 1.1.2 ผู้เล่าเรียนเพื่อสืบทอดความเป็นกุลสตรีและ 1.1.3 ผู้กตัญญูและ

ตอบแทนบุญคุณบิดามารดา  

1.1.1 ผู้เคารพเชื่อฟังค าสั่งสอน  

   ในหนังสือ លកខណ៍ប្សី  ได้กล่าวถึงหน้าที่ของบุตรสาวเอาไว้ว่า 

    កូនប្សីម្នតួ ទី  និងភារកិចចកនុងក្រជួយរប្ជាមរប្ជង  រមើលខ្ថ្ររកាាប្គួសារជា
េិរសសកិចចក្ររមផ្ទោះរនោះខ្តមតង  មិនថាមលួនរៅកនុងរនទុកម្តាយឪេ ក  ាមប្ទឹសតី ងប្តូវ
ប្រក្ន់ខ្ជារ់នូវប្កមសីលធម៌ រប្រប្េឹតតមលួនាម ុំរូ មានអរ់រំនិងប្តូវរកាាភាេររាស ទធររស់
មលួន  រោយមិនរធវើឲាយម សគនលងប្រពេណីខ្ ល ុំឲាយអារ់ឱន ល់មលួនឯង62  

 ข้อความที่ยกมาข้างต้นเป็นข้อความที่ปรากฏในหนังสือลักษณะผู้หญิงในสังคมกัมพูชา 

ข้อความนี้ได้กล่าวถึงหน้าที่และการประพฤติตนของบุตรสาวว่า หน้าที่ที่มีต่อครอบครัว บุตรสาว

จะต้องรู้จักดูแลการงานในครัวเรือนโดยเฉพาะหน้าที่ของการเป็นแม่บ้านแม่เรือน หน้าที่ในการปฏิบัติ

ตามหลักจริยธรรมในการปฏิบัติตามค าสั่งสอนและการประพฤติตัวโดยการรักษาความบริสุทธิ์

(พรหมจรรย์) ให้คงอยู่และไม่ท าให้ตัวเองและครอบครัวต้องอับอายโดยการประพฤติผิดประเพณี63  

 หน้าที่ของบุตรสาวต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งสอนของบิดามารดาอย่างไม่มี
เงื่อนไข และไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ในนิทานเรื่อง េស់រកងកង (2) (งูเกงกอง) ตัวละครที่ชื่อนางเอดผู้เป็น
บุตรสาวท าตามค าสั่งของนางนีผู้เป็นมารดาที่ใช้ให้ไปตามงูเกงกองและพางูเกงกองมาที่บ้าน แม้ว่านาง
เอดจะกลัวงูจนตัวสั่นแต่ก็ต้องท าตามค าสั่งของมารดา រ ើមកុំរណើតសតវកូនរោក  (96)(ก าเนิด
นกเขา) ดังข้อความที่ว่า “ ងរអតរឃើញេស់ក៏ភ្័យខ្លាចប្េឺរសញើរអស់ទុំងមលួន រ  ខ្នតខ្លាចម្តាយ 
រប្ាោះម្តាយរប្រើមក ក៏មុំសងកត់ចិតត ុំេស់រៅផ្ទោះ 64 ในนิทานเรื่อง แสดงให้เห็นบุตรสาวที่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งมารดา ซึ่งมารดาจะแบ่งงานให้บุตรสาวทั้ง 3 คนรับผิดชอบ โดยให้บุตรสาวคนโตเป็นคนตักน้ า
หุงข้าว บุตรสาวคนรองมีหน้าที่เลี้ยงน้อง และเมื่อถึงฤดูท านามารดาให้ลูกไปเฝ้าข้าวในไร่ ดังข้อความ
ที่ว่า  “កូនរអើញ! ក្លឪេ កឯងរស់រៅខ្ត ល់រ ូវរនោះរ ើយគាត់ខ្តង ុំម្តាយរៅសាររប្ាោះប្សវូ
រៅប្តាុំងទឹកកនុងពប្េជិតរជើងភ្នុំ ម្នមទមលុំ  រ កចាុំប្សូវខ្សែករនោះ ម្តាយនឹងយកប្សូវេូជរៅ

                                                            

 62 វា ាន់  វី, លកខណប៍្ស ី(ភ្នុំរេញ: នគរវតត, 2011), 53. 
 63 វា ាន់  វី, លកខណប៍្ស ី(ភ្នុំរេញ: នគរវតត, 2011), 53. 
 64 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, (n.p.: n.p., 1959), 7. 



  

 

36 

សាររប្ាោះ ចូលកូនរៅ រ កចាុំចារប្ារលលក ក ុំឱាយស ីប្សូវ  ” 65 หลังจากที่มารดาน าบุตรไปอยู่
ที่กระท่อมเพื่อให้เฝ้าข้าวในไร่แล้วจึงกลับบ้าน ตกกลางคืนเสียงสัตว์ป่าร้องระงม เด็ก ๆ ทั้ง ๓ คน 
ต่างหวาดกลัวว่าสัตว์จะมาจับไปกินเป็นอาหาร แต่ก็หวาดกลัวมารดามากกว่าหากกลับไปบ้าน เพราะ
แม่ได้สั่งเอาไว้ว่าต้องเฝ้าข้าวในไร่ที่ปลูกไว้อย่าให้อะไรมามากัดกินท าลาย  

 นอกจากนี้การเชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดามารดา ปรากฏออกมาในรูปแบบของความ

คาดหวังที่บิดามารดามีต่อบุตรสาว โดยการให้บุตรสาวช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้าน เช่น การหา

อาหารและการหารายได้เพื่อช่วยยกระดับฐานะของครอบครัว  ในนิทานเรื่อง មន សាសរោក(28) 

(มนุษย์โลก) ตัวละครบุตรสาวสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานภายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง โดย

มารดาให้บุตรสาวออกไปขุดมันเพื่อน ามาเป็นอาหารของครอบครัวดังข้อความที่ว่า “ម្នក ម្រីម្នាក់
អាយ ១៤ឆ្នាុំម្តាយរប្រើឲាយរៅជីក ុំេូង  រកែងទុំងរ ោះររៀរចររួចរប្សចរចញរ ើររៅរក ុំេូង”66 

เมื่อบุตรสาวออกไปขุดมันบังเอิญท าจอบหลุดมือหล่นไปในโพรงข้างจอมปลวก เมื่อเสือชราเดินผ่านมา

เด็กสาวจึงอ้อนวอนขอให้เสือช่วยหยิบจอบให้ นอกจากนี้การออกไปหาขุดมันน ามาซึ่งโชคลาภ ด้วย

ลักษณะของเด็กสาวที่มีสัมมาคาราวะ พูดจาไพเราะอ่อนหวานท าให้เสือเอาทองใส่เต็มกระบุงท าให้

ครอบครัวเด็กสาวมีฐานะที่ร่ ารวยขึ้น67ซึ่งสอดคล้องกับในนิทานเรื่อง រ ើមកុំរណើតសតវរផ្ាាត(97) 

(ก าเนิดปลาโลมา) เรื่องราวในอดีตของบุตรสาวน ามาซึ่งโชคลาภของบิดามารดา ใกล้รุ่งสว่างรุกขเทวดา

บอกภรรยาให้พาบิดามารดาไปขุดเอาทรัพย์สมบัติที่จอมปลวกแห่งหนึ่ง ขุดได้ทั้งเงินแก้วแหวนทอง

และของมีค่ามากมาย ช่วยกันขนมาไว้จนเต็มบ้าน เขากลายเป็นคนมั่งมีทรัพย์สมบัติ 

 มีนิทานบางเรื่องที่กล่าวถึงการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของบิดามารดา เช่นในนิทานเรื่อง 
រ ើមកុំរណើតសតវមូស(100) (ก าเนิดยุง)  แสดงให้เห็นลักษณะของบุตรสาวที่ขัดค าสั่งของบิดามารดา 
เนื่องจากบุตรสาวของเศรษฐีนางสงสารชาวบ้านที่ต้องไปให้ยุงกิน นางจึงคิดหาอุบายโดยการเสนอ
ตัวเองให้ยุงกินเป็นอาหาร แต่พ่อแม่ไม่ยินยอม แม้ว่าพ่อแม่จะว่าอย่างไรนางก็ยังไม่ยอมหยุดอ้อนวอน
จะขอไปให้ยุงกินจนได้ เมื่อบิดาและมารดาเห็นว่าไม่สามารถทัดทานความประสงค์ของบุตรสาวได้ก็
เกิดโทสะ ดังข้อความที่ว่า  

                                                            

 65 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4 (n.p.: n.p., 1959), 2-3. 
 66 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2 (n.p.: n.p., 1959), 1. 
 67 อารียา หุตินทะ, แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร (วิทยานิพนธ์
ปริญญาอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 65. 



  

 

37 

រទោះរីឪេ កម្តាយ ថា ូរចានាោះ ក៏យ វតីមិនប្េមឈរ់អខ្ងវរឪេ កម្តាយ រៅឱាយមូសស ី
រ ោះរេើយ   ឪេ កម្តាយក្លររើរឃើញកូនប្សមីលួន រៅខ្តរឹងចរចសមិនប្េមសាតារ់ ុំរូ មាន
គាត់ ូរចានាោះ ក៏រកើតរទសៈល្ួលរ្ោះឥតឧរម្រទើរនិ។យថា"រអើ ឥេូវររើឯងចងងារ់មិន
ប្េមសាតារ់អញរៅ , រៅឱាយបាត់េីម មម្ត់អញរៅ 68  

 จากข้อความข้างต้นเมื่อบิดามารดาเห็นบุตรสาวดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังค าห้ามปรามของตน
ก็โกรธ ลักษณะอาการโกรธและไล่ให้บุตรสาวไปให้พ้นหน้า “ឥេូវររើឯងចងងារ់មិនប្េមសាតារ់អញរៅ , 
រៅឱាយបាត់េីម មម្ត់អញរៅ   ”แสดงให้เห็นว่าการที่บุตรสาวไม่ท าตามค าห้ามปรามถือเป็นการไม่
เคารพและไม่เชื่อฟังบิดามารดา 

1.1.2 ผู้ยึดถือพรหมจรรย ์ 

หน้าที่ของบุตรสาวในการประพฤติตัวโดยการรักษาความบริสุทธิ์ให้อยู่จนถึง
วันแต่งงานไม่ประพฤติผิดประเพณีท าให้ตัวเองและครอบครัวต้องอับอายโดยการชิงสุกก่อนห่าม  
ในสังคมกัมพูชายึดถือเรื่องพรหมจรรย์ของบุตรสาวเป็นอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติตามค าสั่งสอนและ 
การประพฤติตัวโดยการรักษาความบริสุทธิ์ (พรหมจรรย์) ให้คงอยู่และไม่ท าให้ตัวเองและครอบครัว
ต้องอับอายโดยการประพฤติผิดประเพณี  ได้กล่าวถึงการรักษาพรหมจรรย์ แต่บุตรสาวใน 
นิทานพื้นบ้านเขมรจ านวนไม่น้อยที่กล่าวถึงบุตรสาวที่ละเมิดค าสั่งสอนคือประพฤติตัวผิดตามค าสอน
ลักลอบได้เสียกับชายหนุ่มคนรักก่อนที่จะมีการแต่งงาน ซึ่งความประพฤติดังกล่าวจะท าให้หญิงสาวที่
ลักลอบพบเจอกับชายหนุ่มคนรักหรือมีสัมพันธ์ที่เกินเลยกับคนรักก่อนการแต่งงานจะได้รับการลงโทษ
จากสังคม ซึ่งการลงโทษบุตรสาวที่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น  
การถูกชายคนรักทอดทิ้ง การนินทาให้เกิดความอับอายหรือการเนรเทศ เป็นต้น  

 นิทานที่กล่าวถึงการไม่รักนวลสงวนตัวของบุตรสาวเช่น นิทานเรื่อง ស្រសតីម្នសហាយ
ៗសាលារ់(63) (หญิงแอบมีสามีและสามีตาย) ตัวละครผู้หญิงในเรื่องนี้แสดงให้เห็นผู้หญิงในฐานะ
บุตรสาวที่ชักชวนให้ชายคนรักมาร่วมหลับนอนกับตนที่บ้านโดยที่บิดามารดาฝ่ายหญิงไม่ทราบ  
ดังข้อความที่ว่า “ម្នរ រសម្នាក់ និងប្សីម្នាក់ជាសែន់អនធករផ្ងគានា លួចរៅមករកគានា ម្តាយឪេ កេ ុំ
 ឹងរេើយ  ”69 กลางดึกที่ชายคนรักมาหาหญิงสาวเป็นคืนที่ฝนตก ชายหนุ่มกระหายน้ าจึงใช้หญิง
สาวไปน าน้ ามาให้ดื่ม แต่หญิงสาวไม่ได้ไปตักน้ าในโอ่งแต่กลับเอาขันไปรองน้ าฝนที่ชายคา น้ าฝนชะ
ล้างพิษงูเห่าไหลลงตามชายคาเมื่อชายคนรักดื่มน้ าที่มีพิษงูท าให้ชายนั้นเสียชีวิต นางจึงอุ้มศพไปวาง
ไว้ที่ข้างถนนการกระท าของหญิงสาวเป็นเหตุให้บิดามารดาของชายหนุ่มน าเรื่องราวไปฟ้องท่าน
เจ้ากรมให้หาบุคคลที่ฆ่าบุตรชาย แม้ว่าหญิงสาวในนิทานเรื่องนี้จะไม่ได้รับการลงโทษจากทางการ
                                                            

 68 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, (n.p.: n.p., 1959), 60. 
 69 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, (n.p.: n.p., 1959), 37. 
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เพราะเป็นกรรมของชายหนุ่มเอง เขาตายโดยเหตุบังเอิญ พระราชาจึงไม่ให้บิดามารดาของชายหนุ่ม
เอาโทษกับหญิงสาว แม้ว่าหญิงสาวจะไม่ได้รับการลงโทษที่เป็นรูปธรรม แต่หญิงสาวได้รับการลงโทษ
ในลักษณะของนามธรรมนั่นคือถูกชาวบ้านนินทาถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีนิทาน
เรื่อง រប្េងទក់ទងនឹងេិធីរញ្ចូលមលរ់កូនប្សី(165) (ต านานเกี่ยวกับประเพณีการเข้าร่ม) ได้กล่าวถึง 
ความประพฤติของบุตรสาวที่ไม่ถูกต้อง เมื่อหมอต าแยได้แนะน าชายหนุ่มให้ให้กับบุตรสาวมหาโจร
แล้ว เมื่อทั้ง 2 คนได้พบกันต่างพอใจซึ่งกันและกัน ต่างยอมตกลงใช้ชีวิตด้วยกันโดยลูกสาวมหาโจรพา
สามีหนุ่มไปซ่อนไว้ในห้อง ดังข้อความที่ว่า “មិនប្តឹមខ្តរ  រណា្ាោះក៏ទទួលរាក់ទក់សុំរណោះសុំណាល
ាម ផ្លូវរោកិយ រោយស មចិតតស មក្យរលើកជាសាវាមី រ ើយ ុំយករៅោក់ មិនឱាយមហាររចារ
ជាឪេ កចិញ្ចឹម ឹងរេើយ  ”70  ซึ่งการกระท าของบุตรสาวท าให้บิดาต้องหนีไปอยู่ที่อื่น ดังข้อความ
ที่ว่า “មហារចារនឹកសងាស័យថា “ ងរនោះចាាស់ជាម្នប្រ សសហាយរ ើយ ! ក៏នឹកតូចចិតតនិងកូន
ប្សី ោយនឹងរសចកតីខ្មាស រអៀនអាសហា ងរ ោះផ្ង ក៏រ ើររចាលទីកខ្នលងរ ោះរៅ  ”71 จาก
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบิดามีความความอับอายกับการกระท าของบุตรสาวที่แอบซ่อนสามีไว้
และอับอายต่อชายคนรักของบุตรสาว 

 นอกจากนี้ในสังคมกัมพูชามีศีลธรรมที่เป็นบรรทัดฐานเคร่งครัดอย่างยิ่ง ถ้าหากว่าหนุ่ม

สาวคนใดประพฤติเยี่ยงชู้รัก แอบได้เสียกันประเพณีเขมรได้จัดเอาไว้ว่าหนุ่มสาวผู้นั้นประพฤติผิด

ครรลองประเพณีเขมร “ผิดเมบา”72 ซึ่งคนที่ท าผิดเมบานี้จะไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีแต่งงานของผู้อื่น

ได้เช่น เป็นเมบา อาจารย์ ธมาย (ผู้ท านาย) ผู้ช่วยมหาถือถุงรองเข้าร่วมเอามือโบกแว่นเทียนชัย73  

เป็นต้น และไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกับพิธีอื่น ๆ ได้เป็นต้นว่า พิธีเข้าร่ม พิธีขึ้นบ้านใหม่ เพราะว่า

ประเพณีเขมรถือว่าความประพฤติที่ผิดของผู้ชายและผู้หญิงท าให้เกิดความไม่เป็นมงคลต่อพิธีการ

แต่งงานและพิธีอื่น ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น นิทานเรื่องប្រសាទ ងរ្មា(111) (ปราสาทนางเขมา) แสดง

ให้เห็นความประพฤติอันไม่พึงประสงค์ของบุตรีพระบาทสุริโยวงศ์ที่มีนามว่าพระนางเขมา เมื่อพระ

นางเขมา มีพระชนมายุได้ 16 ชันสา พระนางมีพระสิริโฉมงดงามเหนือเหล่าสตรีในพระนคร วันหนึ่ง 

พระนางเสด็จออกไปท่องเที่ยวภายนอกพระราชวัง ไปเจอกับชายหนุ่มชื่อบัณฑิตศรีเพิ่งจะสึกจาก

                                                            

 70 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី9 (n.p.: n.p., 1959), 19. 
 71 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី9 (n.p.: n.p., 1959), 19. 
 72 งวล  ญิล, จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, แปลจาก ប្េលឹងម្ាធិររតយាយ แปล
โดย ภูมิจิต เรืองเดช, (บุรีรัมย์: โรงพิมพ์วินัย, 2548), 53. 
 73 งวล  ญิล, จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, แปลจาก ប្េលឹងម្ាធិររតយាយ แปล
โดย ภูมิจิต เรอืงเดช, 53. 
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สมณเพศ มีรูปร่างงดงาม รู้จักเวทมนต์คาถาอาคม เมื่อทั้ง 2 คนได้พบกันจึงเกิดความเสน่หาต่อกัน 

ก่อนจากกันไปทั้ง 2 คนได้นัดแนะกันว่าวันหลังจะมาพบกันอีก ดังข้อความที่ว่า “អនកទុំងេីររូរបាន
និ។យមត់គានាថា ពថ្ៃរប្ក្យរយើងនឹងមកជួរគានារទៀត”74 เมื่อทั้ง 2 คน เจอกันเป็นครั้งที่ 2 ลักษณะ

ของการแอบเจอกันเกิดท าให้พวกเหล่าบริวารเกิดความสงสัยจึงแอบตามดู เห็นว่าเป็นการกระท าที่ไม่

เหมาะ จึงน าเรื่องราวที่ได้เห็นไปกราบทูลพระราชา ดังข้อความที่ว่า “េួកររាវារសងាស័យរៅលរ) 
រមើលរឃើញកិរា។មិនលែ ល ោះប្តេរ់រៅវាញ េួកររាវាក៏រៅគាល់ទូលរសេចសេវប្គរ់ាម ុំរណើរ 
 ”75พระองค์ทรงกริ้วโกรธมาก ทรงเรียกเพชฌฆาตว่าให้น าตัวของพระนางเขมาไปประหารชีวิต  

ดังข้อความที่ว่า “រសេច ប្ទង់ខ្ញាល់ជាខ្លាុំង ក៏ប្ទង់រៅេួករេជាឈឃាតមកប្បារ់ថា “ប្តូវយកកូនអញ 
រៅសម្លារ់ឱាយឆ្រ់  ”76 แต่พระมารดาของพระนางทรงขอให้พระสวามีเว้นโทษตายให้พระนางเขมา

โดยพระนางได้กล่าวแม้ว่าบุตรสาวจะมีความผิดก็อย่าลงโทษถึงประหารชีวิตเพียงแต่เนรเทศให้ไปอยู่ที่

อื่นก็เพียงพอ ดังข้อความที่ว่า “សូមប្េោះអងគក ុំសម្លារ់ ប្គាន់ខ្ត រុំរររង់រចញអុំេីទីរនោះច ោះ សូម
ប្ទង់អន ញ្ញាតឱាយទន”77 พระราชาจึงให้สร้างปราสาทในพื้นที่ไกลออกไปแล้วให้พระนางเขมาไปอยู่

น่ัน หลังจากที่พระนางเขมาถูกเนรเทศไปอยู่ที่ปราสาทไกลออกไปชายคนรักของพระราชบุตรีก็หายตัว

ไปไม่กลับมาหาพระนางอีกเลย ซึ่งลักษณะที่ให้พระราชบุตรีไปอยู่ที่อื่นแสดงให้เห็นว่าเป็นการก าจัด

ลักษณะที่ไม่ดีออกไปจากพื้นที่ของชนชั้นสูง ส่วนการหายตัวไปของชายคนรักพระราชบุตรีแสดงให้

เห็นว่าเมื่อการกระท าต้องห้ามถูกเปิดเผย ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายที่รับความผิดและถูกลงโทษเพียงผู้เดียว  

1.1.3 ผู้เล่าเรยีนเพื่อสืบทอดความเป็นกุลสตรี  

  หน้าที่ผู้เล่าเรียนเพื่อสืบทอดความเป็นกุลสตรีของบุตรสาวในนิทานพื้นบ้าน

เขมร ตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งเข้าสู่วัยเรียนบิดาและมารดาไม่ได้ส่งเสริมให้บุตรสาวเรียนหนังสืออย่าง

เด็กผู้ชาย แต่การเรียนของเด็กผู้หญิงจะเป็นไปในรูปแบบของการช่วยบิดามารดาท างานเพื่อแบ่งเบา

ภาระ ซึ่งการช่วยงานบิดามารดาถือเป็นการเรียนรู้และฝึกงานไปในตัว ลักษณะของงานที่จัดว่าเป็นการ

เรียนรู้ควบคู่ไปที่เด็กผู้หญิงสามารถช่วยแบ่งเบางานของบิดามารดาได้คือการท างานภายในบ้านหรือ

นอกบ้านที่เป็นงานเบา ๆ การช่วยท างานบ้านของตัวละครในนิทานเรื่องរ ើមកុំរណើតសតវកូនរោក
(96) (ก าเนิดนกเขา) แสดงให้เห็นหน้าที่ของบุตรที่ช่วยงานมารดาว่า “ កូនទី១ រចោះថ្ងទឹកោុំបាយ 
                                                            

  74 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5 (n.p.: n.p., 1959), 68. 
  75 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5 (n.p.: n.p., 1959), 68. 
  76 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5 (n.p.: n.p., 1959), 68. 

  77 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5 (n.p.: n.p., 1959), 68. 
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កូនទី២ រចោះ ុំរែូនរ ើររលង”78  บุตรคนที่ 1 ช่วยหุงข้าว บุตรคนที่ 2 ช่วยเลี้ยงน้อง ซึ่งลักษณะงานที่

กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการช่วยมารดาหุงข้าวและช่วยมารดาเลี้ยงน้องถือว่าเป็นภาระที่บุตรผู้หญิง

จะต้องปฏิบัติในอนาคตเมื่อมีครอบครอบครัว  

 การเรียนรู้ของเด็กผู้หญิงชาวบ้านและเด็กผู้หญิงชนชั้นสูงมีลักษณะของภาระงานที่ได้รับ

มอบหมายแตกต่างกัน กล่าวคือเด็กสาวที่อยู่ในราชส านัก เป็นผู้หญิงชนชั้นสูงเป็นธิดาของกษัตริย์หรือ

บุตรสาวของมหาเศรษฐี การศึกษาของพวกเธอสมัยยังเป็นเด็กเมื่อเข้าสู่วัยเรียนพวกเธอเรียนรู้งานจาก

ราชส านักฝ่ายในหรือจากมารดา ในส่วนของภาระงานที่ต้องช่วยงานบิดามารดาในวิถีชีวิตประจ าวัน

หรือเพื่อด ารงชีพแทบจะไม่มีเพราะเป็นภาระของข้าทาส การเรียนรู้ของเด็กสาวกลุ่มนี้จึงความรู้ที่มา

พร้อมกับฐานะและชาติตระกูล ซึ่งเด็กสาวกลุ่มนี้ได้รับการคาดหวังให้ความเป็นกุลสตรีสูงกว่าเด็กสาว

ชาวบ้าน ในนิทานเรื่อง ស្រសតីេិត ម្តាយេិត ឪេ កេិត(37) (สตรีจริง แม่จริง พ่อจริง) แสดงให้เห็นลักษณะ

ของบุตรสาวที่เป็นกุลสตรีได้ด้วยตัวเองเพราะพระมารดาสิ้นพระชนม์ตั้งแต่พระธิดายังเล็ก พระธิดาจึงไม่มี

มารดาคอยอบรมสั่งสอน ดังข้อความที่ว่า “ឯប្េោះរាជរ ប្តីរសតចរ ោះក ុំប្ាេ ុំម្នប្េោះម្រតៗកាស័យប្េ ុំ
ជនែរចាល ងាុំងអុំេីតូចរៅ”79 พระธิดาในนิทานเรื่องนี้เป็นเด็กก าพร้า แต่แม้ว่าพระมารดาของ

พระธิดาไม่ได้อยู่อบรมเลี้ยงดู แต่ในฐานะของธิดากษัตริย์ที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาและกิริยามารยาทท าให้

พระธิดารู้กาลเทศะและสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อผู้ชายดังข้อความที่ว่า  

  ងទតរៅរឃើញរ រសកមាសត់អងគុយសទួចប្តីរប្ក្មសាពាន  ងឈរ់េ ុំហា ាន។ង ួសរៅ  
អស់េួកប្សីៗ  ររាវារសួរថា  “ម្ចាស់ ូចរមតចក៏បានជាឈរ់? ” ងម្នប្េោះស វណីថា  “បានជា
ឈរ់ ាបិតម្នរ រសម្នាក់រៅអងគុយសទូចប្តីរប្ក្មសាពានរៅ ូចរមតចបាន ” អស់ប្សីសាវេឹកថា  
“ម្ចាស់។ងរៅមិនអវីរទ ខ្លាចអវីមន សាសកមាសត់ ូចមន សាស្កួត ”  យរ្លើយរេើងថា “ក ុំថា ូរចានាោះ  
មិនប្តូវរទធមែារគជាប្រ សទ កជារគ្កួតរប្េើលលៃង់រ្លា ូចរមតច  ក៏រយើងជាប្សីមិនប្តូវរ ើររំលង
កាាលរគរទ”

80 

 จากข้อความข้างต้นเป็นบทสนทนาระหว่างพระธิดาและนางก านัล พระธิดาเห็นชาย

ยากไร้นั่งอยู่ใต้สะพานจึงไม่ยอมข้ามสะพาน บรรดานางก านัลบอกให้พระธิดาเดินข้ามศีรษะชายยากไร้

นั้นไปแต่พระธิดาก็ไม่ข้าม ซึ่งจากข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของชนชั้นสูงคือธิดาของกษัตริย์ที่

แม้ว่าผู้ชายจะยากจนหรือโง่เขลาเพียงใด ก็เป็นเพศชายซึ่งผู้หญิงไม่ควรดูถูกโดยการเดินข้ามศีรษะ 

                                                            

 78 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4 (n.p.: n.p., 1959), 1. 
 79 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2 (n.p.: n.p., 1959), 79. 
 80 Iប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ2ី (n.p.: n.p., 1959), 79-80. 
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  ลักษณะบางประการที่บ่งบอกว่าการศึกษาแบบเด็กผู้ชายไม่จ าเป็นส าหรับเด็กผู้หญิงไม่ว่า

จะเป็นเด็กสาวชาวบ้านหรือพระธิดาของกษัตริย์ เพราะความคาดหวังของสังคมบางประการเช่นว่าให้

เด็กผู้หญิงที่เติบโตขึ้นด ารงฐานะของการเป็นภรรยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอนาคตเด็กผู้หญิงไม่ได้มี

หน้าที่ออกไปท างานยังพื้นที่นอกบ้านเหมือนเด็กผู้ชาย เพราะหน้าที่ของภรรยาคือการปรนนิบัติสามี

และการเลี้ยงดูบุตร บิดามารดาจึงไม่ส่งเสริมให้บุตรสาวออกไปศึกษาเล่าเรียน ลักษณะต่อมาเนื่องจาก

เป็นเรื่องผู้ชาย เป็นการศึกษานอกโรงเรียนการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นที่ส านักของดาบส ฤๅษีและที่วัด

ซึ่งมีพระสงฆ์เป็นผู้สอน การให้เด็กหญิงเข้าป่าไปร่ าเรียนหนังสือหรือฝึกฝนวิชาความรู้ในป่าและวัดจึง

ไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสิ่งที่สังคมคาดหวังจะให้ผู้หญิงเป็น หากจะกล่าวว่าเด็กผู้หญิงในนิทาน

พื้นบ้านเขมรไม่ได้รับการศึกษาก็ไม่ถูกต้องนัก ความจริงเด็กผู้หญิงจะได้รับการศึกษาในรูปแบบที่

แตกต่างไปจากเด็กผู้ชายกล่าวคือ การเรียนรู้ของเด็กผู้หญิงตั้งแต่เล็กจนโตเป็นไปในรูปแบบของ 

การอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา พี่ชายหรือบุคคลในหมู่บ้านที่เป็นเครือญาติ สิ่งที่เด็กผู้หญิงต้องเจอ

ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นสาวคือการอบรมสั่งสอนในเรื่องของกิริยามารยาท การดูแลร่างกายตัวเอง การ

อบรมศีลธรรมจริยธรรมไปจนถึงกิจการงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายในบ้าน เช่น การท าอาหาร การเย็บปักถัก

ร้อย การทอผ้า การดูแลงานในบ้านซึ่งงานเหล่านี้อาศัยการเรียนรู้และฝึกฝนกับเหย้าเฝ้ากับเรือนหรือ

จ ากัดอยู่ในพื้นที่ในบ้านเท่านั้น ซึ่งลักษณะของการเรียนแบบนี้เป็นการเริ่มจ ากัดพื้นที่ของผู้หญิงตั้งแต่

เด็กหรืออาจกล่าวได้ว่าการอบรมบ่มเพาะได้จัดเงื่อนไขด้านสภาพความเป็นจริงที่ผูกเอาร่างกายของ

ผู้หญิงให้เกาะติดอยู่กับที่บ้าน81 ฉะนัน้ในช่วงท่ีเด็กผู้หญิงถูกมอบหมายให้ท างานในบ้านก็จะถูก

อบรมสัง่สอนไปพร้อม ๆ กนัวา่งานท่ีก าลงัท าเป็นงานท่ีบตุรสาวทกุคนพงึกระท า 

 นิทานพ้ืนบ้านเขมรเรื่อง រប្េងទក់ទងនឹងេិធីរញ្ចូលមលរ់កូនប្សី(165) (ต านานเกี่ยวกับ
ประเพณีการเข้าร่ม) นิทานเรื่องนี้กล่าวถึงการเข้าร่มของเด็กสาว เนื้อเรื่องของนิทานมีอยู่ว่า มหาโจร
ได้หลอกพาเด็กสาวเอาไปเลี้ยงเป็นบุตรไว้ที่บ้านของตน เมื่อถึงบ้านมหาโจรน าเด็กสาวไปซ่อนไว้ใน
ห้องพร้อมทั้ งใส่กุญแจเพื่อไม่ให้ เด็กหนีกลับบ้าน เด็กสาวอยู่ในที่ร่มตลอดมายิ่งนานวันก็ยิ่ง
เจริญเติบโตผิวพรรณเปล่งปลั่ง เมื่อเข้าสู่ช่วงมีประจ าเดือนเกิดล้มป่วย มหาโจรจึงไปตามหมอต าแยมา
รักษาจนหายด ีดังข้อความที่ว่า  

   “រកែងប្សីរ ោះរៅកនុងមលរ់ក៏រចោះខ្តចរប្មើនសាច់ឈាមរាល់ពថ្ៃជាលុំោរ់ 
ល ោះ ងរេញវ័យប្កម ុំ ក្រខ្ ល ងមិនម្នប្តូវេនលឺប្េោះអាទិតាយ និងមិនបាន

                                                            

 81 กาญจนา  แก้วเทพ, ผู้หญิง ผู้ชาย: ที่บ้าน ที่สาธารณะ, (กรุงเทพฯ : หจก.อรุณการพิมพ์, 
2544), 85. 
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ជាន់ ីរណាតាលឱាយ ងម្នជមៃឺសគមសា្ាុំងរសលក  មហារចាររទើរបានជួរនឹង  ូន
ចាស់ម្នាក់ធ្លារ់រធវើធែរ ក៏និ។យអងវរស ុំអរញ្ជើញ ូនឱាយមកជួយរមើល កូនមលួន 
 ”82 

  ต่อมาหมอต าแยได้แนะน าชายหนุ่มให้บุตรสาวมหาโจร เมื่อทั้ง 2 คนได้พบกันต่างพอใจ

ซึ่งกันและกันต่างยอมตกลงใช้ชีวิตด้วยกันโดยบุตรสาวมหาโจรพาสามีหนุ่มไปซ่อนไว้ในห้อง แต่มหา

โจรสังเกตเห็นกิริยาท่าทางของบุตรที่แต่งตัวสวยเป็นประจ า ท างานการทุกอย่างภายในบ้านโดยไม่ต้อง

ให้บิดาคอยตักเตือน ดังข้อความที่ว่า “រធវើក្រងារសេវសាររេើកនុងផ្ទោះរោយមិនបាត់ឪេ ករតឿន
រេើយ”83 เมื่อมหาโจรทราบเรื่องที่บุตรสาวแอบซ่อนชายหนุ่มไว้เกิดความอับอายจึงหนีไป  

 หลังจากที่มหาโจรหนีไปแล้ว บุตรสาวมหาโจรและสามีจึงออกมาในหมู่บ้านพบหมอ

ต าแยๆ เดินบอกคนบ้านใกล้เรือนเคียงให้ออกมาดูบุตรสาวมหาโจรแล้วบอกชาวบ้านว่าที่บุตรสาว 

มหาโจรผิวนวลเนียนเป็นเพราะอยู่แต่ในร่ม ดังข้อความที่ว่า “ ងរនោះម្នរួមរឆ្មរោមេណ៍ 
សាច់ជិតលែមកអុំេីរគរៅកនុងមលរ់ ល់រចញេីមលរ់ក៏ម្នរតីខ្តមតង  អនកប្ស ករឃើញ ូរចានាោះ ុំគានាយក
កូនខ្ ល ល់អាយ ប្គរ់ក្ររៅឃាុំងកនុងមលរ់រ ើមាបីឱាយបានលែ ូចរគក៏ជារ់ជាទុំរនៀមរ ូតមក ”84 

การตีความของนักวิชาการถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการเข้าร่มของเด็กสาวว่า การเข้าร่มคือ

การจ ากัดบริเวณลูกสาวที่เริ่มมีประจ าเดือนเป็นครั้งแรกให้อยู่แต่ในบ้านหรือบริเวณบ้าน โดยเป้าหมาย

ของการเข้าร่มคือการปลูกฝังสิ่งที่เป็นทั้งความรู้และคุณสมบัติที่ส าคัญของเด็กผู้หญิงที่ก าลังจะเข้าสู่วัย

สาวกัมพูชาทุกคนนั่นคือ วิถีการปฏิบัติตามแบบอย่างของผู้หญิงผู้ถึงพร้อมทั้งด้านจริตกิริยา นิสัยใจคอ 

ให้มีความรู้ในการดูแลกิจการบ้านเรือนและมีความรู้ด้านการงาน (ที่สามารถท าอยู่กับบ้าน) เพื่อช่วยหา

รายได้เพิ่มพูนของครัวเรือนในอนาคต พิธีการเข้าร่มจึงเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝังแบบอย่างที่ปฏิบัติ

กันมาอย่างยาวนาน ซึ่งการเข้าร่มน้ีถือว่าเป็นการเรียนของเด็กผู้หญิงซึ่งข้อความดังต่อไปนี้สามารถ

สนับสนุนความคิดข้างต้นได้เป็นอย่างดี ดังข้อความที่ว่า 

 บิดามารดาต้องหาหนังสือค าสอนอื่น ๆ เช่น ค าสอนสตรีหนังสือแม่บ้านมาให้บุตร

เรียน ถ้าหากว่าหญิงสาวผู้นั้นอ่านหนังสือไม่ออกให้บิดาหรือบุตรชายภายในครอบครัวมา

อ่านให้บุตรสาวฟัง และให้บุตรสาวท่องจ าเนื้อหาในค าสอนเหล่านั้น มารดาจะต้องสอนวิชา

แม่บ้าน เช่น การท าอาหาร จัดเก็บบ้านเรือนให้สะอาดเรียบร้อยและวิชาที่เกี่ยวกับอาชีพ

                                                            

 82 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី9 (n.p.: n.p., 1959), 15-16. 
 83 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ9ី (n.p.: n.p., 1959), 19. 
 84 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ9ី (n.p.: n.p., 1959), 20. 
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ต่างๆ เช่นทอผ้าขาวม้า ผ้าม่วง โฮล เป็นต้น ส่วนบิดามีภารกิจในการอบรมสั่งสอนเรื่อง

ศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมให้ครบทุกอย่างเพื่อให้บุตรสาวสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคม

หรืออยู่ร่วมกับสามีได้อย่างสุขสบาย85   

 การศึกษาของเด็กผู้หญิงจนกระทั่งเข้าสู่วัยสาวเป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตนั่น

คือการปลูกฝังการเป็นภรรยาและมารดา การศึกษาของเด็กผู้หญิงเป็นกระบวนการทางสังคมประการ

หนึ่งที่เริ่มจ ากัดพื้นที่ของผู้หญิงให้อยู่กับบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงชนชั้นสูง เนื่องจากผู้หญิงในชนชั้น

ดังกล่าวต้องพึ่งพาสามีมากกว่าผู้หญิงในชนชั้นสามัญชนกล่าวคือ ผู้หญิงชนชั้นสูงจะด ารงหรือสืบทอด

ความเป็นภรรยาและมารดาตามขนบได้มากกว่าผู้หญิงสามัญชนเพราะตั้งแต่เป็นเด็ก ผู้หญิงในระดับ

สามัญชนจะต้องช่วยบิดามารดาท างานนอกบ้าน เมื่อแต่งงานมีครอบครัวก็ต้องท างานเคียงบ่าเคียงไหล่

ร่วมกับสามีส่งผลให้การจ ากัดพื้นที่ของเด็กผู้หญิงในกลุ่มนี้ค่อนข้างมีอิสระและน้อยกว่าเด็กผู้หญิงในชน

ชั้นสูง  

 ดังนั้นการศึกษาของผู้หญิงตั้งแต่เด็กจนเข้าสู่วัยสาวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับชนชั้นและ

ฐานะทางครอบครัว กล่าวคือส าหรับเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชนชั้นสูง แหล่งความรู้จะมาจากราชส านักของ

ฝ่ายในที่สั่งสอนคุณสมบัติของการเป็นกุลสตรี เช่น เป็นผู้มีสติปัญญา งานบ้านงานเรือนตลอดจน 

การปรนนิบัติบิดามารดาและสามี แม้ว่าการศึกษาของผู้หญิงจะไม่ได้เรียนรู้เพื่อมีหน้าที่ท างานใน 

การหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนผู้ชาย แต่ผู้หญิงก็มีหน้าที่ในการก าหนดอนาคตของครอบครัวและบุคคล

ในครอบครัว ผู้หญิงจึงจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังเรียนรู้หน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่ยังเด็กเพื่อที่จะท าหน้าที่

ไดอ้ย่างสมบูรณ์ที่สุดเมื่อมีครอบครัว 

1.1.4 ผู้กตัญญูและตอบแทนบุญคุณ 

 ความกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นคุณธรรมที่บุตรสาวพึงระลึกถึงอยู่เสมอซึ่ง 

การแสดงความกตัญญูมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปรนนิบัติรับใช้บิดามารดา ในฐานะผู้ที่มี

พระคุณที่ได้ให้ก าเนิดและเลี้ยงดูจนเติบโต การเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งสอนของบิดามารดาก็ถือว่า

เป็นความกตัญญูประการหนึ่ง เมื่อบุพการีได้ลาจากโลกนี้ไป ผู้เป็นลูกก็ต้องท าหน้าที่ของความเป็น

บุตรโดยการจัดงานบ าเพ็ญกุศลศพเพื่ออุทิศให้กับบุพการีดังนิทานเรื่อง ប្សី២ ក់រឈាលាោះ រណែើមរធែើ
ញរឈើ(91) (หญิงสองคนทะเลาะกันเรื่องหูก) แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่มารดาของตัวละครที่เป็น

                                                            

 85 งวน  ญิล, จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, แปลจาก ប្េលឹងម្ាធិររតយាយ แปล
โดย ภูมิจิต เรอืงเดช (บุรรีัมย์: โรงพิมพ์วินัย, 2548), 34. 
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เจ้าของหูกทอผ้าเสียชีวิตไปผู้เป็นบุตรได้ ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับมารดาดังข้อความที่ว่า រ ើយ
រលើករខ្មាចម្តាយរធវើរ ណាយ86   

 นอกจากนี้ในนิทานเรื่อง េស់រកងកង(2) (งูเกงกอง) เมื่อบิดากลับมาบ้าน บิดาสงสัยที่

มารดาท้องใหญ่ขึ้นจึงถามนางเอด บุตรสาวจึงบอกเรื่องที่มารเป็นชู้กับงูเกงกองให้บิดาทราบ  

ดังข้อความที่ว่า “ខ្ម គាត់សាហាយនឹងេស់រកងកងខ្តរវោប្េលរ់ក្លណាឲាយមញុុំរៅរៅខ្តសេវ
ពថ្ៃ”87 จากข้อความส่วนนี้ เราจะเห็นลักษณะการให้ผู้หญิงควบคุมพฤติกรรมผู้หญิงด้วยกันเอง  

การควบคุมที่ว่านี้คือการให้บุตรสาวสอดส่องดูแลความประพฤติของมารดาเมื่อบิดาไม่อยู่บ้าน เมื่อบิดา

ทราบว่ามารดาเป็นชู้กับงูเกงกอง จึงให้ให้บุตรสาวไปเรียกงูเกงกองมาที่บ้าน แต่ด้วยความโกรธที่มีต่อ

มารดา ซึ่งมารดาไปเป็นชู้กับงู “មួយរទៀតមឹងកនុងចិតត ាបិតម្តាយសហាយនឹងេស់ ”88 ความโกรธของ

บุตรสาวท าให้ลืมความกลัวที่มีต่องูเกงกองมลายไป หลังจากที่บิดาฆ่างูเกงกองตายก็ให้บุตรสาวน าเนื้อ 

งูเกงกองไปท าอาหารให้มารดารับประทาน “ល ោះប្េឹករេើង ងរអតយកសាច់េស់មកសលទ កឲាយ ង
នីជាម្តាយស ី”89 บุตรสาวก็ท าตามที่บิดาสั่งทุกอย่าง  

 บุตรสาวมีโอกาสใกล้ชิดได้เลี้ยงดู ปรนนิบัติบิดามารดายามแก่เฒ่า หุงหาอาหาร 

รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย จนกระทั่งเสียชีวิตจากกันไป สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบุตรสาวต้อง

เกี่ยวข้องอยู่กับบิดามารดาตั้งแต่เด็ก บุตรสาวจะอยู่กับบิดามารตลอดทุกช่วงของชีวิต แม้ว่าบุตรสาวจะ

แต่งงานแล้วก็ยังคงอยู่บ้านเดียวกับบิดามารดาเพราะการแต่งงานในนิทานพื้นบ้านเขมรพบว่า เป็น  

การแต่งลูกเขยเข้าบ้านฝ่ายหญิง นิทานที่บอกเกี่ยวกับการแต่งลูกเขยเข้าบ้านฝ่ายหญิง เช่นในนิทาน

เรื่องរទវាខ្សករសាយ (32) (เทวดาสิงสู่ )  សួសតី និងអេមងគល (17) (สิริมงคลและอัปมงคล)  

เรื่อง ស្រសតីេិត ម្តាយេិត ឪេ កេិត(37) (สตรีจริง มารดาจริง บิดาจริง) ឪេ ករកែកររីសកូនប្រសា(14) 
(พ่อตาเลือกลูกเขย), ាក់ាយស ភាសិតតពមល៣០តមលឺង(4) (สุภาษิต 30 ต าลึง), រ រសក្ស៣០ (24) 

(ชาย 30 เบี้ย), រៅក្ុំរិតររ ទាោះ (33) (เจ้ามีดตอก), រៅផ្ការ់ប្តរឡាក (32) (เจ้ากะลาคว่ า) ซึ่งนิทาน

ที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหลังจากแต่งงานผู้ชายจะเป็นฝ่ายที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของฝ่ายหญิง  

ดังนั้นความผูกพันของบิดามารดากับบุตรสาวจึงแนบแน่นมากกว่าความสัมพันธ์ของบุตรชายกับบิดา

มารดา 

                                                            

 86 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី3 (n.p.: n.p., 1959), 95. 
 87 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ3ី (n.p.: n.p., 1959), 8. 
 88 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1 (n.p.: n.p., 1959), 8. 
 89 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ1ី (n.p.: n.p., 1959), 9. 
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1.2.บทบาทในฐานภรรยา  

 เมื่อการวิเคราะห์บทบาทผู้หญิงในฐานะภรรยาในนิทานพื้นบ้านเขมรพบว่ามี 4 ลักษณะ 

ได้แก่ 1.1.1 ผู้ปรนนิบัติ 1.1.2 ผู้เคารพเชื่อฟัง 1.1.3 ผู้สนับสนุนส่งเสริมและให้ค าปรึกษา 1.1.4 

ผู้จัดการทรัพย์สิน เพื่อต้องการจะแสดงให้เห็นลักษณะของภรรยาที่สังคมคาดหวังให้ปฏิบัติ และ 

เพื่อแสดงให้เห็นความสอดคล้องและความแตกต่างกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในจบับและนิทานพื้นบ้าน

เขมร ในหข้ัอนีมี้นิทานพืน้บ้านท่ีสามารถน าวิเคราะห์ได้จ านวนนิทาน 70 เรื่อง 

ចាារ់ប្សី (จบับสตรี) หลายส านวนในที่นี้จะยกค าสอนของ រណខិតមឺ់ន ពម (บัณฑิตหมื่น

ไม) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเป็นภรรยา 7 จ าพวก โดยแบ่งเป็นภรรยาที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 3 

จ าพวก และภรรยาที่ควรเอาเป็นแบบอย่างอีก 4 จ าพวก ดังต่อไปนี้90  

 ภรรยาที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 

  1.เพชฌฆาตภรรยา เป็นภรรยาที่จัดไว้เหมือนเพชฌฆาต อยากฆ่าสามีเพื่อหาผู้ชายอื่น
อีก ภรรยามีชู้ไม่ซื่อตรงต่อสามี ทะเลาะเถียงกับสามี บังคับบัญชาสามี แล้วมีความยินดี
อยากจะไปอยู่ใกล้ชิดกับบุรุษอื่น 

  2.ศัตรูภรรยา เป็นภรรยาที่จัดไว้เหมือนศัตรู ไม่กลัวสามี ไม่พูดกับสามี ไม่รับฟัง 
ค าอบรมสั่งสอนจากสามี ไม่อยากให้สามีมีความรุ่งเรือง ดื้อรั้นแข็งกระด้างกับสามี นอกใจ
สามี และนินทาใส่ร้ายสามี 

  3.โจรภรรยา เป็นภรรยาที่จัดไว้เหมือนโจรใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของสามีโดยไม่คิด  
ขโมยเอาทรัพย์สมบัติไปให้มารดา บิดาของตน เป็นคนขี้เกียจอืดอาดในการท างาน 

 ภรรยาที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 

  4.มาตุภรรยา เป็นภรรยาที่จัดไว้เสมอแม่ เพราะนางต้องการให้สามีได้รับผลประโยชน์ 
มียศศักดิ์เป็นที่เลื่องลือ รู้จักจัดเก็บดูแลทุกอย่างให้สามี รู้จักจัดเตรียมหาหยูกยาไว้ส ารอง
ไม่ให้ขาด เตรียมหมอส าหรับมาตรวจรักษาสามี เวลาที่สามีเจ็บป่วย 

  5.ภาตุภรรยา เป็นภรรยาที่จัดไว้เสมอพี่ เพราะนางมีความรักต่อสามีเหมือนพี่กับน้อง 
ท าทุกอย่างให้สามี มีความสุขสบาย รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ให้คงอยู่ รักษาเกียรติยศของ
สาม ีถ้าหากมีใครพูดจาถึงสามีในทางที่ไม่เหมาะสมให้แก้แทน ถ้าหากสามีมีความทุกข์ตนเอง
ต้องดูแลอย่างดี 

                                                            

 90 เก็บความจาก งวล  ญิ ล , จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร , แปลจาก  
ប្េលឹងម្ាធិររតយាយ แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช (บุรีรัมย์: โรงพิมพ์วินัย, 2548), 132-133. 
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  6.มิตรภรรยา เป็นภรรยาที่จัดไว้เหมือนเพื่อนฝูงที่มีความรักใคร่กัน ไม่หึงหวงต่อกัน 
เป็นเหมือนพี่น้องที่นับถือ มีความรักต่อกันด้วยความซื่อตรง โดยมีความจงรักภักดีต่อสามีแต่
เพียงผู้เดียว  
 7.ทาสภรรยา เป็นภรรยาที่จัดไว้เหมือนทาส เพราะมีความเกรงกลัวสามี กลัวสามีตี 
กลัวสามีด่า กลัวและอายผู้อื่นเมื่อถูกสามีกล่าวโทษ กลัวและอายผู้อื่นเมื่อถูกสามีด่า ไม่กล้า
ทะเลาะกับสามีไม่กล้าต่อสู้กับสามี แล้วจะรอคอยทานข้าวกับสามี  

1.2.1 ผู้ปรนนบิัต ิ

 ภรรยาอยู่ในฐานะของการเป็นแม่ศรีเรือน  ผู้ดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวกับครอบครัว ครัวเรือน หน้าที่ต่าง ๆ ที่ภรรยาต้องปฏิบัติ เช่น การดูแลความสะอาดเรียบร้อย 

ท าอาหารบ ารุงสามี การกระท าเช่นนี้เรียกว่าการปรนนิบัติสามี นิทานเรื่อง រ រសកមជិលម្នប្រេនធ
ប្គរ់ល័កខណ៍(20) (ชายขี้เกียจมีภรรยาดี) สามีในนิทานเรื่องนี้ กล่าวถึงสามีที่ขี้เกียจเอาแต่กินกับนอน 

แต่ภรรยาของชายขี้เกียจก็ปฏิบัติกับสามีดีทุกอย่างมิได้ขาดตกบกพร่อง แม้ว่าตั้งแต่แต่งงานกันมาสามี

เอาแต่กินกับนอน เมื่อหิวข้าวลุกขึ้นมากินข้าวจากนั้นจึงกลับไปนอนต่อ ยาสูบภรรยาก็มวนให้ ภรรยา

ไม่มีปากเสียงไม่โต้เถียงสามี เมื่อจัดการหาข้าวหาน้ าและข้าวของต่างๆ ให้สามีเรียบร้อยแล้วไหว้ทุก

ครั้ง ดังข้อความที่ว่า 
   ម្នរ រស់កមជិលម្នា ក់ម្នប្រេនធប្គរ់លកខណ៍   ម្នកិរា។ម្ទលែ   រគារេ

ប្រណិរ័តន៍រតី  ាុំងេីបានគានា  ជារតីប្រេនធមករ រស់កមជិលរចោះខ្តេីរ ក   ល់ឃាលានបាយបាន
រប្ក្ករេើងស ីរួចៗ  រ កវាញសូមឲាយប្រេនធមូរខ្ រ   ប្រេនធជាមន សាសរគារេប្រណិរ័តន៍រតី  មិន
ម្នាកាយអាប្កក់រៅរលើរតីរសាោះ  រលើកបាយទឹក  និងររស់អវីឲាយរតីស ទធខ្តសុំេោះ...91 

 นอกจากนี้ความเป็นกุลสตรีของภรรยายังช่วยให้สามีรอดพ้นจากอันตรายได้ด้วย  

ดังที่ภรรยาขอให้สามีออกไปตัดไม้มาท าไถท าคราดจากในป่ามา เมื่อชายขี้เกียจออกจากบ้านจะไปตัด

ไม้บังเอิญไปนอนใต้ต้นไม้ต้นที่มีเทวดาอยู่ แล้วนอนชี้กิ่งไม้ว่ากิ่งนี้จะใช้ท าเป็นคันไถ กิ่งนั้นท าเป็นคราด 

เทวดาที่สถิตอยู่ในต้นไม้ที่ชายขี้เกียจชี้ เกิดความกลัวว่าจะไม่มีที่อยู่อาศัยจึงตามชายขี้เกียจไปจนถึง

บ้านและจะฆ่าให้ตายตรงบันได เมื่อเทวดาตามชายขี้เกียจมาจนถึงรั้วบ้านเห็นภรรยาชายขี้เกียจวิ่ง

ออกมารับสามีถึงเชิงบันได เอาน้ าล้างเท้าให้สามี ด้วยอ านาจคุณความดีของภรรยาท าให้เทวดาไม่ท า

ร้ายชายขี้เกียจ ดังข้อความที่ว่า “រឃើញប្រេនធរត់រៅទទួលរតី ល់ម្ត់ជរណែើរ  យកទឹកោងរជើង
រតី   រោយសិរាសួសតីប្រេនធរ ោះរទវាចូលមិនហា ានវាយ   រ រសរ ោះរួចេីអនតរាយក៏រេើងរលើ

                                                            

 91 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, (n.p.: n.p., 1959), 102. 
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ផ្ទោះ ”92 ชายขี้เกียจจึงรอดพ้นจากอันตราย จะเห็นว่าความเป็นกุลสตรีของภรรยายังช่วยให้สามีรอด

พ้นจากการปองร้ายของรุกขเทวดา เมื่อชายขี้เกียจออกไปตัดต้นไม้อีกครั้งเทวดาก็อ้อนวอนขออย่าให้

ชายขี้เกียจตัดต้นไม้พร้อมทั้งยอมบอกที่ฝังทรัพย์สมบัติ ฉะนั้นภรรยาที่มีความเป็นกุลสตรีช่วยให้สามี

หลุดพ้นจากความทุกข์ โทษทัณฑ์ เคราะห์ร้ายต่าง ๆ93 และน ามาซึ่งทรัพย์สมบัติได้ด้วย 

 นิทานเรื่อง ស្រសតីេិត ម្តាយេិត ឪេ កេិត(37) (สตรีจริง มารดาจริง บิดาจริง) จะเห็น
หน้าที่ของภรรยาที่เพียบพร้อมและถึงพร้อมด้วยกิริยามารยาทที่ดีคือ พ่อตาแม่ยายเห็นบุตรเขยป่วย
จึงบอกบุตรสาวมาบีบนวดให้สามี เมื่อบุตรสาวได้ฟังดังน้ันก็รีบกระวีกระวาดเข้ามาบีบนวดให้สามีตาม
ค าสั่ง เมื่อพ่อแม่บอกให้บุตรสาวปรนนิบัติสามีอย่างไรบุตรสาวก็กระท าตาม ดังข้อความที่ว่า 

ឯ ងជាប្រេនធរ ោះក៏ប្រណិរ័តន៍រេី ោងាចោក់ទឹកច ងរជើង ររៀកសាលា  ៥ ម្ ាត់ 
ោក់ខ្កាបរ ុំរណករតី ខ្តសេវពថ្ៃររៀងរៅ   រវោរសេច។ងរៅប្សង់ ទឹក  ងក្ន់ផ្តិល និង
សុំេត់ងូតាមរៅផ្ង   រេលរសតចប្សង់ទឹក ង រ ោះ  សខ្កែលឱាយរេីៗផ្លាស់សុំេត់ងូត  ង
ទទួលយកសុំេត់េូត រួច ងទឹកោក់ផ្តិលក្ន់រ ើរាមរេីរៅ ល់ផ្ទោះោងរជើងឱាយរតី   ពថ្ៃមួយ
រសេចរធវើជាឈឺ " ម្តាយរកែក ឪេ ករកែករឃើញកូនប្រសាឈឺ ក៏ម្នចិតតគិត ភ្័យប្បារ់រៅកូន
ប្កម ុំថា “កូន ! មករមើលគក់ប្ចបាច់ឱាយរតីផ្ង”  94  

 จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นภรรยาปรนนิบัติสามีว่า ตอนเย็นตักน้ าไว้ที่ปลายเท้า จีบพลู

วางไว้ที่นอนของสามีทุกคืน เวลาสามีไปอาบน้ า ภรรยาก็จะถือขันและผ้าตามสามีไปด้วย ขณะอาบน้ า

ภรรยาต้องถูขี้ไคลให้ เมื่อสามีเปลี่ยนผ้าเสร็จภรรยาต้องเอาผ้ามาบิด เสร็จแล้วจึงตักน้ าใส่ขันเดินตาม

สามีไปถึงบ้าน ก่อนสามีจะขึ้นบนบ้านภรรยาก็ล้างเท้าให้ สามีเจ็บไข้ก็ต้องบีบนวด  เมื่อสามีเล่นพนัน

จนหมดตัวฝ่ายภรรยาก็ท าขนมขายเพ่ือหาเงินมาจุนเจือครอบครัวโดยไม่ปริปากบ่นออกมา 

1.2.2 ผู้เคารพและเชื่อฟัง 

  นิทานเรื่อง រ រសកមជិលម្នប្រេនធប្គរ់លក័ខណ៍(20) (ชายขี้เกียจมีภรรยาดี) 

แสดงให้เห็นภรรยาที่แสดงออกว่ามีความเคารพต่อสามี ดังข้อความที่ว่า “ប្រេនធជាមន សាសរគារេ
ប្រណិរ័តន៍រតី  មិនម្នាកាយអាប្កក់រៅរលើរតីរសាោះ  រលើកបាយទឹក  និងររស់អវីឲាយរតីស ទធខ្តសុំេោះ”  

                                                            

  92 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, (n.p.: n.p., 1959), 103. 
  93 งวล  ญิล, จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, แปลจาก ប្េលឹងម្ាធិររតយាយ แปล
โดย ภูมิจิต เรอืงเดช (บุรรีัมย์: โรงพิมพ์วินัย, 2548), 117. 
  94 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, (n.p.: n.p., 1959), 85. 
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และ “រ ើរពថ្ៃមួយ ងររៀរសាលា៥ម្ ាត់បារី៥ចូលរៅប្ក្រសុំេោះ” 95 ข้อความนี้กล่าวถึงการกระท า

ของภรรยาที่สื่อให้เห็นว่าภรรยามีความเคารพต่อสามี ในขณะที่ภรรยาปรนนิบัติสามีหลังจากที่ยก

อาหาร ยกน้ าหรือสิ่งของต่าง ๆ ไปให้สามีเรียบร้อยแล้วภรรยาจะยกมือไหว้สามี อีกทั้งไม่เคยมีปาก

เสียงหรือโต้เสียงสามีเลย แม้ว่าสามีจะขี้เกียจท าให้ฐานะทางการเงินย่ าแย่จนกระทั่งกลายเป็นคนจน 

ดังข้อความที่ว่า  
  “ ល់រៅយូររៅម្នរសចកតីប្កីប្ក ខ្លាុំងណាស់  ងរ ោះរកអវីចិញ្ចឹម េ ុំបានរសាោះ រ ើយ

ពថ្ៃមួយ ងររៀរសាលា ៥ ម្ ាត់ បារី ៥ ចូលរៅប្ក្រសុំេោះ រេីថា : មញុុំស ុំរទសអនករេី  ាបិតរយើង
សេវពថ្ៃប្កណាស់ រយើងមិនបានរកស ី គាមានអវីទទួលទនរទ ស ុំឲាយអនករៅក្រ់រឈើរធវើនងគ័ល 
រ ស់ រធវើខ្ប្សនឹងរគ  ាបិត ល់រ ូវរធវើខ្ប្សរ ើយ  ”96  

 ตอนที่ภรรยาจะเข้าไปพูดกับสามี ภรรยาได้เตรียมหมากและบุหรี่ ก่อนที่จะพูดกับสามี

ภรรยาก็กราบแล้วจึงบอกให้สามีไปออกไปตัดไม้มาท าคันไถ ท าคราดเพราะถึงฤดูท านาแล้ว ตอนที่พูด

ภรรยาก็มิได้ใช้ค าพูดหยาบคายแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามภรรยากลับพูดจาไพเราะน่าฟังขอให้สามี

กระท าตามที่นางขอ ซึ่งลักษณะของการหมอบกราบ การเตรียมหมากและบุหรี่แสดงออกถึง 

ความเคารพที่มีต่อสามีเป็นอยา่งสูง 

 ความซื่อสัตย์ถือเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่ง ในนิทานเรื่อง ប្សីរសាមាោះប្តង់សាវាមី
(86) (หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามี) เป็นนิทานที่แสดงให้เห็นความซื่อสัตย์ของภรรยาที่มีต่อสามีคนแรกที่ไม่ได้

อยู่กินด้วยกัน กล่าวคือเธอเคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่กินด้วยกันเพราะเหตุของสงครามท า

ให้ต้องพลัดพรากแยกกันไป เมื่อบิดาจะให้แต่งกับชายคนที่สอง นางจึงขออนุญาตสามีใหม่ไปบอกเลิก

กับสามีคนแรกก่อน ดังข้อความที่ว่า  

       ឪេ កមញុុំបាន ផ្ាសុំផ្គុុំមញុុំឲាយម្នរតីម នរួចមតងរ ើយ  ខ្តមិនទន់ទុំងបានរៅមូលគានា
ផ្ង  ប្សារ់ខ្តអនកមកបានមញុុំជាភ្រា។រោយមញុុំមិនទន់បានរោោះាកាយររតជាញានឹងរតីម ន
រ ោះរៅរេើយ  ឥេូវរនោះមញុុំសូមោអនករៅរោោះាក់ររតជាញានឹងរតីរ ើមរ ោះសិន ខ្តររើ
អនកររើក  រទើរមញុុំហា ានរៅ ររើអនកេ ុំររើកឱាយរៅរទ  មញុុំក៏មិនហា ានរៅខ្ រ97 

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นค าพูดของภรรยาที่พูดกับสามีใหม่ว่าตนเคยมีสามีมาครั้งหนึ่ง

แล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ร่วมกันจนกระทั่งมาแต่งงานใหม่กับชายหนุ่ม โดยตนจะขออนุญาตชายหนุ่มซึ่งเป็น

                                                            

  95 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, (n.p.: n.p., 1959), 85. 
 96 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, (n.p.: n.p., 1959), 102. 
  97 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, (n.p.: n.p.,1959), 79. 
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สามีใหม่ไปบอกเลิกกับสามีเก่าก่อน ถ้าสามีอนุญาตตนก็จะไป แต่ถ้าสามีไม่อนุญาตก็จะไม่ไป ลักษณะ

เช่นนี้ยังแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงแม้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ยังต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสามี ซึ่งจะ

เห็นว่าตั้งแต่เล็กจนกระทั่งแก่ชราผู้หญิงจะอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดา เมื่อแต่งงานไปก็อยู่

ภายใต้การดูแลของสามี และเมื่อแก่ชราก็อยู่ภายใต้การดูแลของบุตร เมื่อเธอไปเจอสามีคนแรก เธอก็

พูดข้อความเดียวกันกับที่พูดกับสามีคนแรกด้วย การเดินทางคนเดียวผ่านอันตรายต่าง ๆ ในป่า เพื่อมา

บอกเลิกกับสามีคนแรกของเธอแสดงให้เห็นความซื่อสัตย์ต่อสามี ท าให้สามีเก่าของเธอยกย่อง 

ความซื่อสัตยข์องเธอที่มีต่อเขา ดังข้อความที่ว่า “ ងម្នចិតតរសាមាោះចុំរាោះមក ល់មញុុំៗអរណាស់  រក
អវីរប្រៀរេ ុំបាន”98 และจากข้อความเดียวกันนี้ ยังแสดงให้เห็นว่าสังคมปฏิเสธการมีชู้ การเลิกกันควร

จะพูดกันให้มั่นเหมาะและอีกฝ่ายต้องรับรู้ว่าเลิกกัน หากหญิงใดต้องการมีสามีใหม่จะต้องไปจัดการกับ

สามีเก่าให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเมื่อแต่งงาน

แล้วตกเป็นสมบัติของสามี จะท าอะไรต้องขออนุญาตสามีก่อนด้วย  

 การกระท าและจิตใจที่มีความซื่อสัตย์ของภรรยาส่งผลให้อุปสรรคที่เจอมลายหายไป  

คือเมื่อเจอเสือหิวโซจะกินระหว่างเดินทาง แต่แล้วเมื่อเล่าเรื่องราวถึงสาเหตุที่ท าให้ต้องเดินทางคน

เดียวให้เสือฟังเสือก็ไม่คิดกิน เมื่อเจอโจรที่คิดจะปล้นเครื่องแต่งกาย แต่แล้วเมื่อเธอเล่าเหตุการณ์ให้

เหล่าโจรนั้นฟังพวกโจกก็ปล่อยเธอไปโดยไม่ได้ปล้น  และขณะที่เธอเดินทางกลับจะไปหาสามีใหม่

ระหว่างทางเธอก็เจอชายอีกคนที่ก าลังแสวงหาหญิงสาวมาเป็นภรรยา เมื่อชายคนนั้นเห็นเธอที่มีรูป

โฉมงดงามพร้อมทั้งเครื่องประดับอยู่เต็มตัวก็พูดเกี้ยวพาราสี ปรารถนาที่จะเอามาเป็นภรรยาให้ได้ แต่

เมื่อเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ชายผู้นั้นก็ไม่ปรารถนาที่เอาเธอมาเป็นภรรยาอีก จุดจบ

สุดท้ายของตัวละครที่เป็นภรรยาในเรื่องนี้เมื่อเธอปฏิบัติตามครรลองที่สังคมได้ก าหนดไว้เธอก็จะได้อยู่

กับสามีใหม่อย่างปกติสุขซึ่งภรรยาที่กล่าวมาข้างต้นตามหลักปฏิบัติในจบับถือว่าเป็นมิตรภรรยา 

กล่าวคือเป็นภรรยาที่จัดไว้เหมือนเพื่อนฝูงที่มีความรักใคร่กัน ไม่มีหึงหวงต่อกัน เป็นเหมือนพี่น้องนับ

ถือ มีความรักต่อกันด้วยความซื่อตรงโดยมีความจงรักภักดีต่อสามีแต่เพียงผู้เดียว 

 นิทานพื้นบ้านเขมรที่กล่าวถึงการมีชู้ของภรรยามีค่อนข้างมาก หากพิจารณาตามตัวเรื่องใน

นิทานเรื่อง រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមឲាយម្នអាចារាយក្ន់រេោ (167) (ต านานเกี่ยวกับประเพณีให้มี

อาจารย์ถือฤกษ์ยาม) จะเห็นว่านิทานเรื่องนี้กล่าวถึงการสร้างมนุษย์ผู้หญิงและผู้ชายว่า มหาฤษีท าพิธี

ปลุกเสกยาที่ท าให้เกิดความเสียวซ่านให้ผู้หญิงและผู้ชายกินโดยที่มหาฤษีมอบยาให้ผู้หญิงกิน 2 เม็ด 

และผู้ชายกิน 1 เม็ด ท าให้ผู้หญิงมีความก าหนัดมากกว่าผู้ชาย จากต านานเรื่องดังกล่าวน าไปสู่  

                                                            

  98 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី3, (n.p.: n.p., 1959), 80. 
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การเชื่อมโยงนิทานเรื่องอื่น ๆ เช่นนิทานเรื่องប្សីម្។ កមញី (26) (มารยาถอนขิง) ตัวละครที่เป็น

ภรรยาเล่นชู้ในที่สาธารณะ (ในไร่ขิง) โดยใช้อุบายหลอกล่อสามีว่าลืมซื้อขิงทั้งที่จริงภรรยานัดชายชู้

เพื่อไปร่วมรักกัน อีกทั้งหลังร่วมหลับนอนในไร่ขิงเสร็จนางยังสั่งให้ชายชู้ตามไปที่บ้านและร่วมหลับ

นอนกับนางต่อในค่ าวันนั้น เมื่อชายชู้มาหานางที่บ้านขณะที่นางให้สามีเล่นดนตรีให้ฟังตรงชานบ้าน 

นางออกอุบายให้สามีปิดตาขณะเล่นดนตรีเพื่อแสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญด้านดนตรีของสามีโดยใช้ 

“มารยา” ลวงให้สามีปิดตาเพื่อที่นางจะได้ร่วมรักกับชายชู้ได้  ภรรยาเอามือปิดตาสามีทั้งสองข้าง 

หลังจากนั้นนางให้สัญญาณแก่ชายชู้ เมื่อชายชู้เห็นนางเอามือปิดตาผัวไว้ดังนั้นก็รีบเข้าไปร่วมประเวณี 

เมื่อเสร็จกิจแล้วชายชู้นั้นถอยออกไปภรรยาเลิกปิดตาสามี ส่วนผัวนางไม่ได้รู้เล่ห์กลมารยานั้นเลย ดัง

ข้อความที่ว่า             
ប្រេនធយកព រិទខ្ភ្នករតីមលួនទុំងេីររួចរ ើយកខ្នធករជើងឲាយសហាយរ ោះ 

រឃើញ   ប្រស់សហាយរឃើញប្សីសហាយមលួនរិទខ្ភ្នករតីបានរ ើតកខ្នធករជើងឲាយ
សញ្ញា ូរចានាោះ  ក៏ចូលរៅរួមសងាវាសនឹង ងរ ោះរៅ   ល ោះសហាយរ ោះថ្យរចញ
រៅ  រទើរប្រេនធខ្លងរិតខ្ភ្នករតី   រតីរ ោះមិនអាច ឹងកិចចកលរ ោះរេើយ 99 

 เมื่อน ากรอบของความเป็นกุลสตรีมาเป็นตัวเทียบหรือครอบบทบาทของภรรยาในนิทาน

เรื่องนี้ จะเห็นว่าภรรยาไม่มีความเป็นกุลสตรีหรือเป็นผู้หญิงที่ “ขาดคุณสมบัติ” ของการเป็นภรรยาที่ดี

ตามแบบของสังคม ดังที่ได้ก าหนดไว้ในวรรณคดีค าสอนสตรีที่ว่าลักษณะอัปมงคลในสตรี มายาระคน

ตัณหา สามีนอนหลับแอบเปิดประตูไปหาชู้ เมื่อกลับมาแกล้งนอนไม่รู้ไม่ชี้ 100 โดยภรรยาในนิทานเรื่อง

มารยาถอนขิง เป็นภรรยาที่ค่อนข้างจะท้าทายต่อค่านิยมของสังคมกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมา ดังเช่น

ท้าทายต่อจบับสอนสตรีโดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงออกทางเพศที่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับชู้ในไร่

ขิง (ที่สาธารณะ) และต่อหน้าสามีของตน มีเพียงแค่ฝ่ามือที่ปิดตาสามีเอาไว้แค่นั้น ทั้งนี้ประเด็น  

การกระท าของผู้หญิงตรงนี้เป็นการท้าทายต่อค่านิยมของสังคมกัมพูชาที่ให้ความส าคัญเรื่องของ  

ความ “ซื่อสัตย์” และความเป็น “กุลสตรี” เอาไว้มาก ประเด็นต่อมานิทานเรื่องប្សីម្។ កមញី(26) 

(มารยาถอนขิง) แท้จริงแล้วเพียงต้องการจะแสดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วเป็นการปลดปล่อยหรือระบาย

ความคับข้องใจในเรื่องเพศให้กับผู้หญิง เพราะบทบาทหน้าที่ของคติข้อหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็น 

                                                            

 99 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, (n.p.: n.p., 1959), 126. 
 100 อารียา หุตินทะ, แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร (วิทยานิพนธ์
ปริญญา อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 334. 
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ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของคนในสังคม อันเกิดจากกฎเกณฑ์ทาง

สังคม101 บทบาทของคติชนข้อที่ยกมานี้แสดงให้เห็นว่า ในชีวิตจริงไม่มีผู้หญิงคนใดสามารถปฏิบัติตนได้

ตามตัวละครในนิทานได้ นิทานเรื่องดังกล่าวข้างต้นจึงมีหน้าที่ในการตักเตือนผู้หญิงว่าหากจะกระท า

ตนเหมือนตัวละครในนิทาน จะพบจุดจบของบั้นปลายชีวิตที่ถูกสามีทอดทิ้งเมื่อจับได้ว่าภรรยามีชู้และ

จะถูกคนในสังคมประณามให้ได้รับความอับอาย ซึ่งการตักเตือนยังเป็นการรักษามาตรฐานพฤติกรรม

ของคนในสังคมด้วย102 ดังนั้นสาเหตุที่นิทานมักจะกล่าวถึงเรื่องเพศที่ไม่สามารถแสดงออกได้ตาม 

ความต้องการ เพราะเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องต้องห้าม เป็นเรื่องที่ต้องเก็บไว้อย่างมิดชิด แต่ในโลก

ของนิทานตัวละครไม่จ าเป็นต้องปกปิด เราจึงมักพบว่าตัวละครมีเพศสัมพันธ์กันในที่สาธารณะหรือ 

การมีชู้กับเพื่อนของสามี ในแง่นี้นิทานจึงเป็นการระบายความกดดัน ความคับข้องใจอันเกิดจากแบบ

แผนหรือกฎเกณฑ์ของสังคม  

 ในนิทานเรื่อง ម្។ប្សីត (5) (มารยาหญิง) ภรรยาอยากจะเอาชู้มาท าเป็นสามีใหม่ 
ระหว่างที่สามีไปขุดมันในป่า ภรรยาก็จัดเตรียมสิ่งของเพื่อไปบนบานเจ้าพ่อขอให้สามีตายเมื่อภรรยา
เตรียมของเสร็จก็เอาสิ่งของไปยังศาลเจ้านั้น สามีเห็นภรรยาของตนเดินเข้าไปในศาลเจ้านึกแปลกใจ
ว่าภรรยามาหาอะไรในศาลเจ้า จึงหลบไปซ่อนอยู่หลังศาลเจ้าลอบฟังภรรยา  ดังข้อความที่ว่า  
“ឯប្រេនធក៏ចូលរៅអ ជរទៀនធូរ រ ើយនិ។យរន់អនកាថា  “ មញុុំមិន ចង់យករេីមញុុំរទ មញុុំយករតី
រទៀត សូមអនកាក្ច់រេីមញុុំឲាយសាលារ់រៅ មញុុំនឹងថាវាយ ប្ជូក ១  ”103  ข้อความนี้กล่าวถึงค าของของ
ภรรยาที่ขอต่อเจ้าพ่อว่าอยากจะไดส้ามีใหม่ ขอให้เจ้าพ่อฆ่าสามีเก่าของตนให้ตายด้วยหากเจ้าพ่อช่วย
ฆ่าสามีของตน ตนจะถวายหัวหมู สามีของนางที่แอบอยู่หลังศาลเจ้าก็บอกวิธีการที่ท าให้สามีนางตาย 
เมื่อกลับมาถึงบ้านนางท าตามที่เจ้าพ่อสั่งมาทันที นิทานทั้งสองเรื่องข้างต้นนั้นเต็มใจและจงใจจะมีชู้
และหาสามีใหม่ จากนิทานที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าภรรยาเป็นเพชฌฆาตภรรยา กล่าวคือเป็น
ภรรยาที่จัดไว้เหมือนเพชฌฆาต อยากฆ่าสามีเพื่อหาผู้ชายอื่นอีก ภรรยามีชู้ไม่ซื่อตรงต่อสามี ทะเลาะ
เถียงกับสามี บังคับบัญชาสามี แล้วมีการยินดีอยากจะไปอยู่ใกล้ชิดกับบุรุษอื่น  ซึ่งตัวละครภรรยาใน
นิทานข้างต้นแตกต่างจากภรรยาในเรื่อง េស់រកងកង(2) (งูเกงกอง) นางนีต้องร่วมหลับนอนกับงูเพื่อ
แลกกับการได้ขวานคืนมา กล่าวคือนางนีจะต้องเป็นภรรยาของงูเกงกองเพื่อเป็นการตอบแทน 

                                                            

 101 ศิราพร ณ ถลาง, ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ต านาน-นิทานพื้นบ้าน, 
(กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 321. 
 102 ศิราพร ณ ถลาง, ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ต านาน-นิทานพื้นบ้าน, 
321. 
 103 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, (n.p.: n.p., 1959), 24. 
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ที่งูเกงกองเก็บขวานคืนให้ หากนางนีไม่ยินยอมงูเกงกองก็จะไม่เก็บขวานให้ “រអើ!ររើ ងឯងរោយ
អញ  រធវើជាប្រេនធអញ  រទើរអញឲាយ ឹង ររើ ងឯងមិនរោយអញមិនរធវើជាប្រេនធរ ោះអញមិន
ឲាយ ឹងរទ”104 เหตุการณ์ เช่นนี้อาจถือได้ว่าเป็นชะตากรรมของนางนีที่ตกอยู่ในภาวะจ ายอม  
เมื่อพิจารณาหน้าที่ของภรรยาที่ต้องเผชิญชะตากรรมกับ “งู” เพศผู้ ที่เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของ
บุรุษเพศ ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งนางนีได้รุกล้ าเข้าไป เจ้าของพื้นที่จึงยื่นข้อเสนอให้นางนีใช้ร่างกายเพื่อ
แลกกับขวาน ก่อนการยอมรับข้อเสนอของงูเกงกองจะเห็นภาวะ การดิ้นรนของนางนีใน 2 ลักษณะ 
คือลักษณะของภรรยาที่ต้องการจะซื่อสัตย์ต่อสามี และลักษณะต่อสังคมกล่าวคือ ในฐานะของภรรยา
นางนีไม่มีความซื่อสัตย์และไม่หนักแน่นต่อสามีคือการเป็นชู้กับงูเกงกอง แต่หากนางนีปฏิเสธงูเกงกอง
และละทิ้งขวานไปก็ไม่ได้ เพราะเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการท ามาหากินและส าคัญต่อการด ารงชีพ 
หากจะอธิบายถึงลักษณะของขวานที่มีด้ามจับของขวานสื่อถึงสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศชาย หากจะ
มองว่าขวานเป็นสามีของนางนีและงูที่เป็นชู้ การที่นางนีตัดสินใจยอมเป็นชู้กับงูเกงกองก็เป็นเรื่องที่
ถูกต้อง เพราะยอมเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อรักษาขวานไว้เพราะการรักษาขวานเท่ากับการซื่อตรงต่อ
สามี แต่การมีชู้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ฉะนั้นจะเห็นภาพของภรรยาที่ต้องต่อสู้กับการมีชีวิตอยู่คือ 
การยอมตกเป็นภรรยาของงูเกงกองและต่อสู้กับความคาดหวังของสังคมที่ต้องซื่อสัตย์ต่อสามี  ภาพ
ของการแบกขวานเข้าป่าหาฟืน คือการสับเปลี่ยนหน้าที่คือเมื่อสามีไม่อยู่บ้านออกไปค้าขายนาน ๆ 
ภาระความรับผิดชอบที่เคยเป็นหน้าทีข่องสมจีึงตกมาเป็นภาระของภรรยา  

 ลักษณะการเปลี่ยนหน้าที่จากผู้ถูกปกป้องมาเป็นผู้น า (แบบชั่วคราว) เมื่อสามีไม่อยู่ แม้
ภาระนี้จะเป็นพื้นที่ซึ่งอิงแอบกับภาระในครอบครัว แต่เป็นการออกมาสู่พื้นที่ภายนอกบ้าน ซึ่งการ
ออกมาสู่พื้นที่ภายนอกบ้านก่อให้เกิดปัญหา ซึ่งปัญหาเริ่มขึ้นเมื่อนางนียอมรับข้อเสนอที่งูเกงกองยื่น
มา จึงเป็นลักษณะการแก้ไขปัญหาของผู้หญิงโดยใช้เรือนร่างแก้ปัญหา “ ងនីឮេស់រកងកងថា
 ូរចានាោះរ ើយ  រ ត ខ្តមលួនជាប្សីមូចក៏ទទួលប្េម”105 วิธีการหาทางออกแบบนี้ถูกมองว่าผิดร้ายแรง
ดังค าที่ใช้บรรยายถึงตัวนางนีว่า ប្សីមូច  เป็นการเน้นย้ าว่าการตัดสินใจของนางนีเป็นการตัดสินใจที่
ผิดพลาดและไม่ควรได้รับการให้อภัย สุดท้ายแล้วเมื่อสามีที่กลับมาจากค้าขายล่วงรู้ที่ภรรยาเป็นชู้กับงู
เกงกองก็ลวงภรรยาออกจากบ้าน โดยการออกอุบายว่าจะพาไปสระผมที่ริมบึง แต่แล้วเมื่อภรรยาหัน
หลังจะสระผมสามีดึงดาบออกจากฝักแล้วฟันภรรยาจากทางด้านหลัง โดยไม่ให้ภรรยารู้ตัวร่างของ
ภรรยาขาดกลางล าตัวและสิ้นลมอยู่ตรงนั้น ดังข้อความที่ว่า “ឯ ងនីមិន ឹងជារតីគិតសម្លារ់មលួន  ក៏
អងគុយកក់សក់រៅម្ត់ប្ចាុំង  រតីរ ោះក៏ ូតោវក្រ់ ងនី  េីរប្ក្យកនងមិនឲាយ ឹងមលួនោច់ាក់ក

                                                            

 104 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ1ី, 7. 
 105 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ1ី, 7. 



  

 

53 

ណាតាលមលួនសាលារ់រៅ ”106 การกระท าของสามีจึงเป็นการตัดสินความผิดและจบปัญหาของภรรยาที่
ไม่หนักแน่นต่อความซื่อสัตยข์องภรรยาที่มีต่อสามี   

 นิทานเรื่อง ម្។ប្សីត(5) (มารยาหญิง) นิทานเรื่องนี้ภรรยาไม่ซื้อสัตย์ต่อสามี ในหมู่บ้านที่

อยู่มีโจร 4 คนออกขโมยสิ่งของชาวบ้านเป็นประจ านางจึงคิดหาอุบายหลอกให้โจรหามศพชายชู้ออก

จากบ้านไปทิ้งในป่าโดยไปยืมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีราคาแพงมาตากไว้รอบ ๆ บ้านเพื่อให้โจรเห็นว่า

นางร่ ารวย พอตกเย็นนางน าสิ่งของที่ได้ยืมมาไปคืนให้เจ้าของ “ ូរចនោះអញនឹងគិតឲាយរចារទុំង 4 អនក
រ ោះយករខ្មាចរចញេីផ្ទោះអញរៅរចាលកនុងពប្េឲាយបានគិតរ ើយក៏រ ើរមចីសុំេត់ ូលអាវខ្ប្េគរមក
ហាលជ ុំផ្ទោះ ”107 ตกกลางคืนโจรเข้ามาจะขโมยของเห็นโอ่งที่ใส่ศพชายชู้ คิดว่าเจ้าของบ้านบรรจุของ

มีค่าไว้ในโอ่งจึงช่วยกันยกเอาโอ่งนั้นไป เมื่อเปิดโอ่งนั้นดูเห็นว่าเป็นศพพวกโจรโกรธแค้นนางมาก หาก

เจอนางอีกจะจับตีให้หลาบจ า เมื่อพวกโจรเจอนางอีกก็ถูกนางหลอกไปขายให้นายส าเภา  “រមរ ោះ
និ។យផ្តាុំរចារទុំង៤ ក់រ ើយក៏ច ោះរៅសុំរៅនិ។យនឹង យសុំរៅលក់រចារទុំង៤ ក់”108 

สุดท้ายนางสามารถเอาตัวรอดจากโจรทั้ง 4 คน กลับบ้านไปพร้อมกับเงินที่ขายโจรได้ อยู่กับสามีอย่าง

สุขสบาย ดังข้อความที่ว่า “ឯរមរ ោះច ោះេីរលើច ងរឈើយកប្បាក់រៅផ្ទោះឲាយរតីរៅរកស ីជាមូយនឹងរតីជា
ស មសរាាយរៅ ”109 ภรรยาในนิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่านางจะไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีแต่ด้วย

สติปัญญานางสามารถแก้ไขปัญญาที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้ท าให้นางสามารถกลับไปอยู่กินกับสามีได้  

 ความประพฤติของผู้หญิงในฐานะภรรยาจะส่งผลต่อชีวิตของสามีกล่าวคือ สามีที่มีภรรยา

ดีหรือมีภรรยาที่เป็นกุลสตรี จะช่วยส่งเสริมให้สามีที่มีลักษณะบกพร่องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้  

ในทางตรงกันข้ามหากสามีดีได้ภรรยาที่บกพร่องไม่เป็นกุลสตรี แม้ว่าสามีจะเป็นคนดีเก่งในการงานทุก

อย่างก็สามารถท าให้ชีวิตของสามีตกต่ าลงได้ ดังนั้นบทบาทของตัวละครผู้หญิงในฐานะภรรยาต้องเป็น

ผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีหรือเป็นผู้หญิงครบลักษณ์ซึ่งภรรยาดังกล่าวจะสามารถปรนนิบัติสามีได้ไม่ขัดตก

บกพร่อง อีกทั้งยังต้องเป็นผู้หญิงฉลาดที่สามารถจัดการทั้งงานในบ้านและงานนอกบ้านได้โดยใช้ 

ความฉลาดที่มีอยู่ช่วยให้สามีประสบกับความส าเร็จในชีวิต และจากการวิเคราะห์ยังพบว่า 

ความเก่งกาจของบรรดาภรรยามิได้เกิดขึ้นเพราะความเก่งกาจด้วยตัวเองหรือติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด

หากแต่ได้ฝึกฝนเรียนรู้และซึมซับมาจากมารดาเป็นส าคัญ นอกจากมารดาแล้วยังมีบิดาคอยอบรมสั่ง

                                                            

 106 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ1ី, 10. 
 107 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 26. 
 108 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ1ី, 27. 
 109 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 28. 
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สอนด้วย ซึ่งลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงจะเก่งกาจหรือประสบความส าเร็จล้วนมาจาก

ครอบครัว และฐานะภรรยาของผู้หญิงซึ่งประกอบด้วยสติปัญญาและคุณสมบัติของการเป็นกุลสตรีถูก

สร้างขึ้นเพื่อรองรับ สนับสนุนและช่วยเหลือสามี  

1.2.3 ผู้สนับสนุนส่งเสริมและให้ค าปรึกษา 

 ภรรยามีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมและให้ค าปรึกษาสามี เพราะภรรยาเป็นเพื่อน

คู่คิดของสามี เมื่อสามีเจอปัญญา ภรรยาต้องช่วยหาวิธีกรแก้ปัญหาให้ด้วย ในนิทานเรื่อง រ រសកមជិល
ម្នប្រេនធប្គរ់លក័ខណ៍(20) (ชายขี้เกียจมีภรรยาดี) ภรรยาท าหน้าที่สนับสนุนให้สามีออกไปตัดไม้มา

ท าคันไขเพราะถึงฤดูในการท านาแล้ว ดังข้อความที่ว่า “មញុុំស ុំរទសអនករតី ាបិតរយើងសេវពថ្ៃប្កណាស់
រយើងមិនបានរកស ីគាមានអវីទទួលទនរទស ុំឲាយអនករៅក្រ់រឈើរធវើនងគ័ល រ ស់ រធវើខ្ប្សនឹងរគ ាបិត
 ល់រ ូវរធវើខ្ប្សរ ើយ”110  ในนิทานเรื่อง គង់ហា ាន (3) (คงหาญ) ภรรยาทั้ง 2 คนของคงหาญพูดจา

เกลี้ยกล่อมให้สามีไปออกรบ ดังข้อความที่ว่า “ប្រេនធរ្លើយរេើងថា អនកក ុំប្េួយចិតតធ្ រលើមញុុំទុំង
អស់ អនករប្ក្ករេើងេិសាបាយឲាយខ្ ែ្តងូតទឹកឲាយសរាាយមលួនច ោះ គង់ហា ានឮប្រេនធលួង ូរចានាោះបាន
ធូរកនុងចិតតរប្ក្ករេើងងូតទឹក ស ីបាយររៀររប្គឿងប្រោរ់នឹងរៅចាាុំង”111 เมื่อภรรยาเห็นสามีไม่

รับประทานอาหารเพราะทุกข์ใจที่ต้องไปออกรบ ภรรยาทั้ง 2 คน ของคงหาญ ก็พูดจาปลอบประโลม

จนสามียอมรับประทานอาหาร เมื่อถึงวันที่ต้องไปออกรบภรรยาทั้ง 2 ของคงหาญก็ไปออกรบกับสามี

ด้วยเช่นกัน ดังข้อความที่ว่า “ ល់បានរេលលែក៏ចូលរៅប្ក្ររងគុំោរសតចរចញរៅចាាុំង រ។ក
ប្រេនធរៅផ្ង   គង់ហា ានជិោះខ្ងកាាល ុំតី ប្រេនធជិោះខ្ងរប្ក្យ”112 เมื่อถึงเวลาออกรบคงหาญเข้า

ไปกราบลาพระราชา และพาภรรยาทั้ง ๒ คนไปออกรบด้วย โดยคงหาญนั่งตรงหัวช้าง และภรรยาทั้ง 

๒ คนนั่งตรงกูบบนหลังช้าง ซึ่งลักษณะของต าแหน่งในการนั่งแสดงให้เห็นว่าภรรยาเป็นผู้ตาม  

การที่ภรรยาสนับสนุนและส่งเสริมให้สามีออกรบและออกไปจับจระเข้ ส่งผลให้สามีได้เลื่อนต าแหน่งมี

ยศที่สูงขึ้น นอกจากสามีได้เลื่อนต าแหน่งทางหน้าที่การงานแล้ว พระราชายังได้พระราชทานทรัพย์

สมบัติมากมายให้แก่คงหาญด้วยเช่นกัน ดังข้อความที่ว่า  “រសតចប្ទង់ប្េោះរាជទនយសសកតិជា  ែឺន
ធុំ រ ើយប្េោះរាជទនប្េោះរាជប្ទេាយនិងរប្គឿងរណ្ាាក្រជារប្ចើន”113 เคียงบ่าเคียงไหล่กับสามี  

                                                            

 110 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 102. 
 111 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 12. 
  112 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ1ី, 12. 
  113 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ1ី, 13. 
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 ฉะนั้นค ากล่าวที่ว่า  សុំណាររ។ង ី ប្សីរ។ងប្រ ស114 ต้นกล้าพยุงดิน นารินพยุง

บุรุษ115 ค ากล่าวที่ว่านี้เป็นความจริงเพราะสังคมกัมพูชาได้ให้คุณค่าแก่ผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติ

เป็นผู้รักษาความสามัคคีและเป็นผู้มอบเกียรติยศให้แก่สามีและครอบครัว สามีไม่สามารถมีทรัพย์

สมบัติ เกียรติยศและดูแลรักษาความสมัครสมานที่เป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องและญาติได้เลยหากว่าภรรยา

ของตนไม่เป็นกุลสตร1ี16 
 ในนิทานเรื่องសម្លាញ់២ ក់(16)(เพื่อนรัก 2 คน) រ រសកមជិលម្នប្រេនធប្គរ់លក័ខណ៍ 
(20)(ชายขี้เกียจมีภรรยาดี) រ រសជីកក្តាម (25)(ชายขุดปู) ម្រយើង (99)(มาเยีง) ก็ได้แสดงให้เห็น

บทบาทภรรยาในนิทานทั้ง 4 เรื่อง ข้างต้นแสดงให้เห็นบทบาทของการเป็นภรรยาที่ดีเป็นกุลสตรีที่

สังคมคาดหวัง ซึ่งการที่จะเป็นภรรยาที่ดีนั้นจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานในครัวเรือน ในนิทาน

เรื่อง សម្លាញ់ ២  ក់ (16)(เพื่อนรัก 2 คน)แสดงให้เห็นภาระหน้าที่ของภรรยา เริ่มตั้งแต่ค่อนรุ่ง

ภรรยาจะต้องลุกขึ้นตระเตรียมข้าวปลาอาหารให้กับสามีและตนเอง หลังจากนั้นจึงตระเตรียมอุปกรณ์

ส าหรับวิดน้ าในทะเล แล้วจึงออกไปช่วยเหลือสามีวิดน้ าในทะเลเพื่อหาสมบัติ ซึ่งลักษณะการท างาน

เช่นนี้แสดงออกถึงการท างานเคียงบ่าเคียงไหล่ ของสามีและภรรยา ดังข้อความที่ว่า  

   ប្េឹករនោះ  ងឯងោុំបាយ ួសោក់ករញ្ជើឲាយម្នមហូរ និងសាលាមួ ផ្ង ប្េហាមប្សាង 
រយើងរៅបាចទឹកសម ប្ទឲាយរឹង   ប្រេនធឮរតីប្បារ់រ ើយ ក៏រធវើាមរងា្ារ់រេី   ល ោះប្េឹករេើង
ររៀរប្គរ់ប្រោរ់រួច ក៏ ុំគានារៅ ល់ម្ត់ សម ប្ទ រ ើយទ កោក់បាយមហូរចុំណីរោយប្សួល
រទើររេីក្ន់ករញ្ជើ ១ ប្រេនធក្ន់ក ១ មុំបាចទឹករៅរលើរគាក បាចទល់ខ្ត ល់រេលបាយ រទើរ
ឈរ់ររារភាគ ររារភាគបាយរួច  ុំរេីប្រេនធបាចរទៀត  ល់ោងាច117 

 ในนิทานเรื่องเดียวกันนี้ ได้กล่าวถึงภรรยาของเพื่อนที่ไม่เป็นกุลสตรี สามีสั่งให้ตื่นนอน

ตั้งแต่ตอนรุ่งสาง แต่ภรรยาตื่นสายจนตะวันโด่ง เมื่อตื่นสายแล้วก็รีบจัดการหุงข้าว ตวงข้าวสารก็หก 

ขณะที่ซาวข้าวสารก็หกอีก น าข้าวสารใส่หม้อก็หกอีก ดังข้อความที่ว่า “រមខ្តលកខណ៍ជាប្រេនធ ភ្លឺ
ចាាស់បានរប្ក្ករងាកាត់រភ្លើងរ្ោះរ ើយបាន រៅររើកខ្រ់វាល់អងករ កុំេរ់មតង១ទូកព  យកអងកររៅ

                                                            

 114 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី, 14. 
 115 ประยูร  ทรงศิลป์, ประชุมเรื่องต านานและนิทานพื้นบ้านเขมรภาคที่1-9, (ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏธนบุรี,2540), 13. 

 116 งวล  ญิล, จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, แปลจาก ប្េលឹងម្ាធិររតយាយ  
แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช, (บุรีรมัย์: โรงพิมพ์วินัย, 2548), 120. 
 117 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 76. 
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ោង កុំេរ់១ទូកព  រទៀត ប្ចកអងកររៅកនុងឆ្នាុំង កុំេរ់រទៀត  ល់េ ោះជាត់បាយ កុំេរ់រទៀត ប្ចក 
អងករចុំនួនលែម្ែិនរេញឆ្នាុំង បាយរៅខ្តកនលោះឆ្នាុំង”118 กว่าจะได้ออกจากบ้านก็สายมากแล้ว เมื่อ

ไปถึงทะเลก็เห็นว่าวิดน้ ามาหลายวันแต่น้ าทะเลไม่ลดลงเลย สามีภรรยาจึงทะเลาะกันภรรยาด่ามารดา

สามี สามีด่ามารดาภรรยา ดังข้อความที่ว่า រឈាលា ោះរតី ប្រេនធៗរជរម្តាយរតីៗរញ្ហា រប្រេនធ119  

นิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ามีการเปิดพื้นที่ให้ภรรยาได้แสดงอารมณ์หรือความต้องการของตนเอง 

และท าให้เห็นความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาว่าไม่ได้ถูกจัดล าดับให้บุรุษเหนือกว่าสตรีอย่างตายตัว แต่มี

ลักษณะของการต่อรอง การที่ภรรยาไม่เคารพสามีก็มิใช่เรื่องเลวร้ายอย่างที่ จบับได้กล่าวเอาไว้120  

ซึ่งความเป็นผู้หญิงในบทบาทของการเป็นภรรยาต้องประกอบด้วยการเป็นกุลสตรีและยังต้องเป็น

ผู้หญิงที่มีความฉลาดเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและคอยช่วยเหลือสามีให้ประสบความส าเร็จได้ด้วย อย่างตัว

ละครภรรยาในเรื่อง ម្រយើង(99) (มาเยิง) บทบาทภรรยาในนิทานเรื่องดังกล่าวได้กล่าวถึงหน้าที่ของ

ภรรยาในการบริหารผลประโยชน์ให้เพิ่มพูนโดยการเข้าไปในพื้นที่การค้ากับพวกพ่อค้าต่างเมืองสร้าง

ฐานะจนร่ ารวย เมื่อพิจารณาความสามารถในด้านการค้าขายเป็นไปได้ว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะท า

การค้าที่ค่อนข้างใหญ่ขนาดนี้ได้ เรามักจะรับรู้กันว่าในอดีตการค้าขายที่ผู้หญิงด าเนินนั้นจะเป็น

การค้าขายเล็กๆ กับคนในหมู่บ้านหรือต่างหมู่บ้านเท่านั้น และผู้หญิงที่สามารถท าการค้าขายได้ต้องมี

ความรู้และไหวพริบพอที่จะต่อรองราคากับพ่อค้าจากต่างเมืองหรือต่างประเทศได้ ดังข้อความที่ว่า 

គរទ ក សាថាន រ ោះរ ើយរទើរម្ន    ាណិជជទីពទ 
មកទិញប្កឹសានា    ក្លាុំាក់ប្រពេ             ងថ្លឹងក្ត់ពថ្ល 
  ឥតរលែៀងរេើយណាា៎  
រ ត  ង រី       ឹងអស់អុំេី   ក្ល ងរៅជា 
ប្រេនធពនរៅ       យភាររភ្ប្ា    ឥតឈែួញណាៗ 
  រុំរាតបានរេើយ 121 

                                                            

 118 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ,ី 78. 
 119 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ,ី 79. 

 120 อารียา หุตินทะ, “แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร” (วิทยานิพนธ์
ปริญญา อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 82. 
 121 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, 28. 
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 จากข้อความข้างต้นภรรยาท าการค้ากับพวกพ่อค้าซึ่งมาจากเมือง ภรรยาได้ขายไม้

กฤษณาที่สามีหามาได้ “เธอชั่งตีราคาได้อย่างถูกต้อง เพราะว่าเธอรู้เรื่องการค้าดีเมื่อตอนที่เธอเป็น

ภรรยานายส าเภาไม่มีพ่อค้าคนไหนจะมาหลอกลวงได้”122 การใช้ประโยชน์ด้านท าเลและความรู้

ทางการค้าของภรรยา เมื่อสมัยที่เป็นภรรยาของนายส าเภามาใช้ประโยชน์ในด้านการค้า จากแต่เดิมที่

เป็นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่จ าเป็นกลับกลายไปเป็นการค้าที่หวังผลก าไรเพื่อสร้างฐานะให้

ร่ ารวยมากขึ้น ในนิทานเรื่องนี้สิ่งที่ภรรยาต้องท าอีกประการหนึ่งคือการวางแผนให้สามีได้ท างานตาม

ความสามารถแฝงของตนเองทั้ง ๆ ที่สามีไม่ทราบว่าตนมีความเก่งเช่นนั้นอยู่ในตัว นอกจากนี้ภรรยา

ยังหาหนทางให้สามีได้รับราชการใกล้ชิดกับกษัตริย์จนได้รับการชุบเลี้ยงและเข้าเป็นขุนนางใกล้ชิด

กษัตริย์ บทบาทของผู้หญิงในฐานะภรรยาในนิทานเรื่องนี้จึงเป็นภรรยาที่น าพาครอบครัวไปสู่ 

ความเจริญและความมั่นคงของชีวิต จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ในครัวเรือนหรือ

ครอบครัวผู้หญิงมีสิทธิ์และมีอ านาจในการจัดการกับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองและสมาชิกใน

ครอบครัวได้อย่างเต็มที่ ดังที่ งวน ญิล ได้กล่าวถึงผู้หญิงในบทบาทภรรยาเอาไว้ว่า  

ในครอบครัวภรรยามีอิทธิพลอยู่เหนือสามี เหนือลูก ภรรยาเป็นผู้ถือท้ายเรือ

ของครอบครัว ค าโบราณเป็นจ านวนมากได้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติเช่นนี้ ดังเช่น สามี

เป็นผู้หา ทรัพย์สมบัติ ภรรยาเป็นผู้ดูแล คนเฒ่าคนแก่ในสมัยโบราณได้สั่งสอน แนะน า

ว่าให้ผู้หญิง จงจ าใส่ตน กล้าข้าวงดงามด้วยดิน ส่วนพวกผู้หญิงทั้งหลายที่ต้องเกี่ยวข้อง

กับผู้ชายชั่วช้าสามาลย์ ถึงแม้กิริยามารยาทไม่งดงามนักก็ตามถ้าได้สตรีมีนิสัยรู้จักเก็บ

หอมรอมริบอย่างเหนียวแน่น จะได้รับความเจริญ มีทรัพย์เพิ่มพูน เพราะผู้หญิงเฝ้า

รักษาดูแล รู้จักเก็บซ่อนสะสม มีความเพียรพยายาม ระวังรักษาให้คงอยู่123   

 ดังนั้น บทบาทของภรรยาในนิทานที่กล่าวมาข้างแสดงให้เห็นว่าภรรยาที่มีความเป็น 

กุลสตรีจะเป็นผู้หญิงที่ประเสริฐ สวยทั้งด้านรูปร่าง หน้าตาและนิสัยใจคอจะน าพาสามีสู่ความส าเร็จใน

ชีวิตได้ ส่วนภรรยาที่ไม่ดหีรือที่เรียกว่าไม่เป็นกุลสตรีแม้จะเป็นคนสวย ไม่เอาใจใส่ในการบ้านการเรือน 

ไม่สามารถช่วยเหลือสาม ีให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาสามีไม่ไดจ้ะท าให้ชวีิตสามีตกต่ าลงได ้

                                                            

 122 ประยูร ทรงศิลป์, การศึกษาวิเคราะห์ต านานและนิทานพื้นบ้านเขมรภาคที่1-9, 

(กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 

2542), 407. 

 123 งวล  ญิล,  จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร แปลจาก ប្េលឹងម្ាធិររតយាយ 
แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช, (บรุีรมัย์: โรงพิมพ์วินัย, 2548), 29. 
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1.2.4 ผู้จัดการทรัพย์สิน 

 ภรรยายังมีหน้าที่ในการดูแล จัดเก็บทรัพย์สินที่สามีหามาให้ ดังในนิทานเรื่อง 

រ រសជីកក្តាម (25)(ชายขุดปู) ด้วยความที่นางเพาภรรยาชายขุดปูเป็นภรรยาที่มีลักษณะของการเป็น

กุลสตรี ปรนนิบัติสามีไม่ให้ขัดเคืองใจพร้อมทั้งรู้จักเก็บหอมรอมริบเงินที่สามีหามาได้ส่งผลให้ชีวิต

ครอบครัวดีขึ้น ก่อนเข้านอนคืนหนึ่ง นางเพาจะน าเงินไปเก็บ แต่เกิดท าเงินหลุดจากมือหล่นลงไปใน

กระดองปูนั้น รุ่งเช้านางเพาจะลงไปเก็บเงินที่ท าตกเห็นเงินมากมายเต็มกระดองปู  แสดงให้เห็นว่า

ภรรยามีหน้าที่ดูแลเงินที่สามีหามาได้ ดังข้อความที่ว่า “ ល់រវោ យរ់ចូល ុំរណក  ងរៅក្ន់
ប្បាក់ររូតេីព ធ្លាក់ខ្ណន រៅរប្ក្មផ្ទោះល ោះប្េឹករេើង  ងច ោះេីផ្ទោះ រៅយកប្បាក់ ១ខ្ណន ខ្ ល
ធ្លាក់ ប្សារ់ខ្តរឃើញប្បាក់ខ្ណនរេញសមាបក ក្តាម  ងអរណាស់ ”124 ข้อความข้างต้นคือตอนที่

ภรรยาบอกสามีว่า ถือเงินจะเอาไปไว้ข้างใน แต่เงินหล่นจากมือร่วงลงไปใต้ถุนบ้าน และไม่ได้ลงไป

เก็บเพราะคิดว่าบ้านอยู่ไกลจากคนอื่นไม่มีใครเห็น คอยจนสว่างจึงค่อยลงไปเอา เมื่อเช้าขึ้นจะลงไป

เก็บเงิน ก็เห็นเงินมากมายเต็มกระดองปู ก็เอามา อีกทั้งนางเพาสามารถท าให้พ่อแม่และพี่ ๆ ของนาง

เลิกเกลียดชังสามีของเธอที่เป็นชายก าพร้าแถมยากจนมีอาชีพแค่ขุดปูขาย นางเพาได้ท าให้สามีของ

เธอได้รับการยอมรับจากครอบครอบของเธอที่เป็นมหาเศรษฐีและได้สืบต่อวงศ์ตระกูลเป็นเศรษฐีต่อ

จากบิดา ในนิทานเรื่อง ម្រយើង (99)(มาเยิง) ก็ได้แสดงให้เห็นว่าภรรยาเป็นผู้จัดการเงินที่ได้จาก

การค้าขายกับส าเภาต่างเมือง ดงัข้อความท่ีวา่  

ល ោះឈែួញទញិបាន  េី ងកលាាណ  រគយករៅរ ើយ  

 ងររៀរទ កប្ទេាយ  ផ្គូផ្តារ់ជារប្តើយ   េិតេ ុំលង់រេើយ 

រណាតារ់ប្គឹោះឋាន    

ចាយចាត់ររៀររក ៍  រោោះមញុុំកុំ រ   ប្រករធនធ្ន  

អនកផ្ងរចញចូល    ងរសាតរថ្កើងថាកាន  សមាបតតិមូលម្ន  

អរនកប្ទេាយ  125  

  ข้อความนี้เมื่อพ่อค้ากลับไปแล้ว ภรรยาจัดเก็บทรัพย์สมบัติไว้อย่างรอบคอบ จัดแจง

บ้านเรือน ไถ่ข้าทาสมารับใช้ ทรัพย์สมบัติมีมากมาย จนมีเกียรติมีชื่อเสียงว่าเป็นคนร่ ารวย มีทรัพย์

สมบัติมากมายอเนกอนันต ์จากค ากล่าวที่ว่า 

                                                            

 124 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ4ី, 30 
 125 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, 29. 



  

 

59 

     “สามีเป็นผู้หา ทรัพย์สมบัติหามาได้ ภรรยาเป็นผู้ดูแล คนเฒ่าคนแก่

ในสมัยโบราณได้สั่งสอน แนะน าว่าให้สตรีให้ผู้หญิง จงจ าใส่ตน กล้าข้าวงดงาม

ด้วยดิน ส่วนพวกผู้หญิงทั้งหลายที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ชายชั่วช้า สามาลย์ 

ถึงแม้ว่ากิริยามารยาทไม่งดงามนักก็ตามถ้าได้สตรีมีนิสัยรู้จักเก็บหอม รอมริบ

อย่างเหนียวแน่น ต้องได้รับความเจริญ มีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูน เพราะ ผู้หญิงเฝ้า

รักษาดูแล รู้จักเก็บซ่อนสะสม มีความเพียรพยายาม ระวังรักษาให้คงอยู่”126 

  ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นในสังคมกัมพูชามีความเชื่อว่าผู้หญิงเป็นสิริมงคลน ามาซึ่ง 

ความสงบสุขและน าความส าเร็จมาสู่ครอบครัว และสังคมโดยส่วนรวม อยู่ในครอบครัวภรรยามี

อิทธิพลอยู่เหนือสามี เหนือลูก ซึ่งมีความหมายว่าภรรยาเป็นผู้ถือท้ายเรือของครอบครัวไปสู่

จุดมุ่งหมายที่ผู้หญิงปรารถนา127 ความส าเร็จในครอบครัว ดังเช่น ครอบครัวมีฐานะ มั่งคั่ง หรือยากจน 

บุตรมีความรู้หรือโง่เขลา ทรัพย์สมบัติคงอยู่หรือสูญหาย สาเหตุมาจากผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นใหญ่ใน

ครอบครัว 

จากการวิจัยพบว่าบทบาทของผู้หญิงการปรนนิบัติสามีเป็นลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดใน

นิทาน บทบาทผู้หญิงฐานะภรรยาที่เป็นไปตามสมัยอดีตตามขนบเดิมกล่าวคือ ภรรยาจะต้องยึดเอา

ความคิดของสามีเป็นหลักและต้องเคารพเชื่อฟังสามีในเรื่องต่าง ๆ ตามลักษณะของช้างเท้าหลังที่ต้อง

คอยสนับสนุนสามีทุก ๆ ด้าน กล่าวคือไม่แสดงความโกรธเคืองเมื่อสามีเกียจคร้านหรือด้อย 

ความสามารถ รวมทั้งบกพร่องในหน้าที่ของการเป็นสามี อีกทั้งภรรยายังต้องมีความซื่อสัตย์และภักดี

ต่อสามี นอกจากนี้ภรรยายังต้องท าให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่น มั่งคั่ง มั่นคงและเจริญก้าวหน้า  

 บทบาทผู้หญิงในฐานะภรรยาจะถูกยึดโยงอยู่กับประเพณีของสังคมกัมพูชาโดยมีข้อห้าม

ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศห้ามผู้หญิงไม่ให้พูดเรื่องเพศ ห้ามไม่ให้ภรรยาเป็นฝ่ายรุกเร้าสามีหรือห้าม  

การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศในที่สาธารณะ จากข้อมูลนิทานพื้นบ้านเขมรที่น ามาวิเคราะห์พบ

เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเพศโดยเฉพาะผู้หญิงในบทบาทภรรยาว่ามีการน าเสนอเกี่ยวกับความต้องการทาง

เพศของผู้หญิงที่เป็นภรรยาซึ่งการน าเสนอแบบเรื่องเหล่านี้สิ่งที่นิทานต้องการบอกเล่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

จริงๆ ในสังคมและเป็นการสอนที่การขับเน้นให้ผู้หญิงในสังคมตระหนักรู้และยึดถือ ยึดมั่นพร้อมทั้ง

ต้องตระหนักสิ่งที่ควรกระท าและไม่ควรกระท า โดยน ากรอบความความเป็นกุลสตรี พร้อมทั้งด ารง 

                                                            

 126 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, 29. 
 127 งวล  ญิล, จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, แปลจาก ប្េលឹងម្ាធិររតយាយ 
แปลโดยภูมิจิต เรืองเดช, (บุรีรมัย์: โรงพิมพ์วินัย, 2548), 29. 
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ความคาดหวังให้ผู้หญิงที่เป็นภรรยาได้ตระหนักรู้ในหน้าที่ภรรยาที่ดีว่าไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง หรือ

เป็นการกระตุ้นเตือนบรรดาภรรยาถึงผลของการกระท าว่าหากประพฤติผิดหลงมัวเมาในเรื่องกามราคะ

จะมีจุดจบเหมือนอย่างในนิทานคือถูกสามีทอดทิ้ง  

1.3.บทบาทในฐานะมารดา  

 ในหัวข้อน้ีมีนิทานที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้จ านวน 42 เรื่อง ผู้หญิงในฐานะมารดาเป็น

ผู้ให้ก าเนิดและผูกพันกับบุตรเพราะต้องคอยเฝ้าฟูมฟักและดูแลบุตรจนกระทั่งเติบโต บทบาทของแม่ที่

สังคมคาดหวังว่าจะต้องกระท าได้แก่ การดูแลอบรมบุตรให้มีเหตุผล โดยไม่ใช้อารมณ์ เป็นที่พึ่งของ

บุตร ไม่ทุบตีด่าทอโดยไม่มีเหตุผลหรือเกินกว่าเหตุ บุตรกระท าความผิดก็ว่ากล่าวสั่งสอน อบรม ใน 

ស ជីវធម៌ប្រចាុំប្គួសារ128 (สุชีวธรรมประจ าครอบครัว) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของการเป็นมารดาเอาไว้ว่า 

“ខ្ លម្តាយក្ន់ខ្តម្នតួ ទីសុំខ្ន់រេើងកនុងក្រចិញ្ចឹមនិងអរ់រំកូនឲាយម្នជីវាតរឹងម្ុំកនុងសងគម  
កនុងរេលខ្ លឪេ ករចញរៅរធវើកក្ររកស ី  រ ើមាបីប្ទប្ទង់ជីវីតប្គួសារទុំងមូល ”129 มารดามีหน้าที่

ส าคัญในการดูแลเลี้ยงดูบุตรในเวลาที่บิดาออกไปท ามาหากินเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว 

นอกจากนี้ งวน ญิล ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของมารดาเอาไว้ด้วยดังต่อไปน้ี 

 1.เลี้ยงดูและปกป้องทะนุถนอมลูกเป็นอย่างด ี
  2.อบรม ตกัเตือน เฝ้าส่ังสอนบุตร  

  3.ให้บุตรได้รับการศึกษา มีวิชาความรู้  

  4.ให้บุตรหลานมีคู่ครองที่เหมาะสม 

 ผู้หญิงที่เป็นมารดาในนิทานพื้นบ้านเขมรถูกจัดอยู่ในฐานะที่สูงแม้ว่าจะไม่เทียบเท่ากับ

บทบาทของภรรยาแต่ก็มิได้ยิ่งหย่อนกว่ากันมากนัก เพราะบทบาทของมารดามีความส าคัญเนื่องจาก 

การอบรมเลี้ยงดูของมารดาส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของบุตรโดยตรงเพราะมารดาใกล้ชิดกับ

บุตรมากที่สุด ดังเราจะเห็นบทบาทของมารดาที่มีต่อลูก ได้แก่ ผู้ปกป้องดูแลบุตร ผู้อบรมสั่งสอนและ

เลี้ยงดูลูก และผู้เลือกคู่ครอง 

1.3.1 ผู้ปกป้องดูแล 

 ในนิทานเรื่อง ប្រសាទ ងរ្មា (111)(ปราสาทนางเขมา) แสดงให้เห็นหน้าที่

ของผู้หญิงเป็นมารดาที่ปกป้องบุตรสาวจากความตายโดยการเอ่ยปากขอให้พระสวามีละเว้นโทษที่จะ

                                                            

 128 ស ង   ស ីវ, ស ជីវធមប៌្រចាុំសងគមប្គសូារ,  (ភ្នុំរេញ: n.p., 1965) 
 129 វា ាន់  វី, លកខណប៍្ស,ី  (ភ្នុំរេញ: n.p., 2011), 106. 
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ประหารพระนางเขมา แม้ว่าพระนางเขมาจะมีความผิดก็อย่าลงโทษถึงประหารชีวิตเพียงแต่เนรเทศให้

ไปอยู่ที่อื่นก็เพียงพอดังข้อความที่ว่า “ប្េោះអគគរ សី ជាប្េោះម្ា ប្ក្រទូលសូមរទសប្េោះសាវាមីថា 
សូម ប្េោះករ ណា ប្ទង់ប្េោះរមាតារប្បាសប្េោះរាជទនរទស ល់កូនររស់រយើងខ្ត មួយ ររើទ កជាម្ន
រទសម ស។ ាងណាៗ សូមប្េោះអងគក ុំសម្លារ់ ប្គាន់ខ្ត រុំរររង់រចញអុំេីទីរនោះច ោះ សូមប្ទង់
អន ញ្ញា តឱាយទន"  ”130 พระมารดาของพระนางทรงขอให้เว้นโทษตายให้พระนางเขมา แม้ว่า 

การกระท าของบุตรสาวที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม  โดยการนัดพบกับชายคนรักในที่ลับตาคนของพระ

นางเขมาเป็นเรื่องที่ผิดท าให้พระบิดาและพระมารดาต้องอับอาย แต่ด้วยความที่พระนางเขมาเป็นบุตร 

หน้าที่ของการเป็นมารดาจึงต้องปกป้องบุตรให้ถึงที่สุด ข้อความ “សូមប្េោះអងគក ុំសម្លារ់ ប្គាន់ខ្ត 
រុំរររង់រចញអុំេីទីរនោះច ោះ”131 จากข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าพระมารดาของพระนางเขมาได้เสนอ

ทางเลือกให้ให้เนรเทศพระนางเขมาออกไปอยู่ที่อื่นโทษประหารชีวิต ซึ่งการกระท าเช่นนี้มารดาของ

พระนางเขมามิได้รักบุตรสาวจนมิลืมหูลืมตา กล่าวคือพระมารดายังคงตระหนักถึงความผิดที่บุตรตรีได้

ก่อขึ้นอยู่แต่ได้ขอให้ผ่อนการลงโทษที่เกินกว่าเหตุลง  

 ในนิทานที่ยกมาอธิบายข้างต้นแสดงให้เห็นมารดาที่ปกป้องบุตร แต่ในนิทานพื้นบ้านเขมร

ก็ยังพบว่ามีมารดาที่อยากจะฆ่าบุตรให้ตายคือ ในนิทานเรื่อง រ ើមកុំរណើតសតវកូនរោក (96)(ก าเนิด

นกเขา) หญิงที่เป็นมารดาในเรื่องนี้นางเป็นม่ายสามีเสียชีวิต อาศัยอยู่กับบุตรสาวอีก 3 คน เมื่อนางได้

สามีใหม่นางเกลียดบุตรมาก เห็นหน้าลูกยามไหนคิดแต่อยากจะฆ่าให้ตายทั้ง 3 คน เมื่อนางหุงข้าว

ท าอาหารเสร็จก็จะรับประทานกันกับสามีใหม่เพียงแค่ 2 คน คงเหลือแต่ข้าวติดก้นหม้อนิดหน่อยให้กับ

บุตรเท่านั้นดังข้อความที่ว่า “រេលោុំសល្ែិនរ ើយ  ុំរតីររារភាគខ្តេីរ ក់ សល់បាយកនុងឆ្នាុំងរនតិច
រនតិច កូនទុំង៣ ុំរងរែូនរក្ោះក្យស ីមលោះរ កលក់ខ្កាបររជើងប្ក្ន មលោះរ កលស់រៅខ្លវងផ្ទោះខ្ង
កររា ”132 บรรดาบุตรต้องออกไปขุดหาหัวเผือกหัวมันมากิน นางไม่สนใจบุตรสาวว่าจะกินนอนอย่างไร 

บ้างก็นอนหลับข้างเตาไฟ ยุงกัดจนเป็นแผลพุพองไปทั้งตัว มารดาในเรื่องนี้จัดได้ว่าเป็นมารดาพิฆาตที่

คิดจะฆ่าบุตรของตัวเองเพียงเพราะสามีใหม่ให้อยู่กับบ้านกับเรือนเพื่อดูแลบุตร นางจึงคิดหาอุบาย 

ឧបាយសម្លារ់កូនប្សីទុំង៣ ក់រចាល133 จะฆา่บุตรสาวของตัวเองทิ้งโดยการให้ลูกไปเฝ้าข้าวในไร่ที่

ปลูกไว้ห้ามทิ้งไร่กลับมาบ้านหากกลับบ้านจะต้องถูกตีจนตายดงข้อความที่ว่า “ ងរ ោះកូនចូលរៅ

                                                            

 130 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 68. 
 131 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 68. 

 132 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, 2. 
 133 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, 2. 
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កនុងពប្េជិតរជើងភ្នុំយកប្សូវរៅបាចសាចកនុងប្តាុំងរួចផ្តាុំកូនថា “ពន ងរាល់គានាប្តូវរៅចាុំប្សូវ ក ុំ
រៅណាឆ្ងាយ ក ុំរៅផ្ទោះររើរៅអញវាយសម្លារ់”...យរ់រនោះខ្លាវីនឹងមកខ្ុំាស ីររើមិនខ្ុំសាលារ់រោយខ្លា
ស ីក៏គង់សាលារ់រោយអត់បាយេ ុំខ្ន”134 ที่มารดาท าเช่นนั้นเพราะนางทราบว่าในป่านั้นมีสัตว์ดุร้าย

มากมายหวังให้สัตว์เหล่านั้นจับบุตรสาวกินเป็นอาหาร หรือถ้าไม่ถูกสัตว์จับกินก็ปล่อยให้อดอาหารจน

เสียชีวิตไป ลักษณะของมารดาในนิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นความขัดแย้งในการแสดงบทบาทของตัว

ละคร กล่าวคือหน้าที่ของการเป็นมารดาที่ต้องดูแลเลี้ยงดูบุตรกับหน้าที่ของการเป็นภรรยา ตอนแรกที่

นางได้โจรมาเป็นสามีใหม่ได้แสดงให้เห็นว่านางตระหนักในบทบาทของการเป็นภรรยามากกว่าการเป็น

สามี เห็นได้จากการปล่อยให้บุตรสาวต้องอยู่ตามยถากรรมไม่เอาใจใส่ดูแล สนใจแต่สามีใหม่ออกไป

ท่องเที่ยวดื่มกินกับสามีใหม่ทุกวัน ดังข้อความที่ว่า แต่เมื่อสามีใหม่ของนางหายไปนางกลับมาตระหนัก

ในหน้าที่ของการเป็นมารดาหากแต่สายเกินไปลูก ๆ ทั้ง 3 คนของนางได้กลายไปเป็นนกเขาเสียแล้ว   

1.3.2 ผู้อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูก  

 การอบรมเลี้ยงดูลูกถือว่าเป็นบทบาทโดยตรงของมารดาเพราะครอบครัวโดย

ส่วนใหญ่ในนิทานพื้นบ้านเขมรส่วนมากแม่เป็นหลักในการดูแลบุตร การอบรมเลี้ยงดูเป็นวิธีการต่างๆ 

ที่มารดาใช้ในการเลี้ยงดูบุตร วิธีการอบรมอาจจะเป็นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือการอบรม

สั่งสอนตักเตือน ทางอ้อมคือการประพฤติตัวของคนเป็นมารดาเองที่สามารถเป็นแบบอย่างให้ลูกดู

พฤติกรรมเลียนแบบ โดยที่มารดาอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม เช่นในนิทานเรื่องโจรใจดี “ម្ាទូ មាន
ប្ររៅ ូចរមតចក៏មិនប្េមរធវើាមរទើរម្ាយករៅឲាយរៅវតតររៀនអកាសរ”135 มารดาจึงเอาไปฝากไว้ที่

วัดให้เรียนหนังสือ ครูสั่งสอนเท่าไรก็ไม่ยอมเชื่อฟังและไม่พยายามตั้งใจเรียน ประพฤติแต่ลักทรัพย์ของ

ชาวบ้านเอามาเลี้ยงแม่และตนเอง นิทานเรื่องนี้แม้ว่ามารดาจะสั่งสอนบุตรอย่างไรบุตรก็ไม่เชื่อฟัง

แม้แต่น้อย เป็นที่น่าสังเกตว่าบทบาทของมารดาจะสามารถอบรมหรือสั่งสอนบุตรสาวได้เท่านั้น 

 นอกจากนี้ยังมีมารดาที่ไม่ยอมเลี้ยงดูบุตร สืบเนื่องจากมีบุตรมาเกินไป เช่นในนิทานเรื่อง  
កណែុរសរេើងជារសតច(139) (หนูขาวได้เป็นราชา) นิทานเรื่องนี้ ได้กล่าวว่ามีสามีภรรยายากจน ทั้งคู่
มีบุตรสาวจ านวน 17 คน บิดามารดาจึงปรึกษากันว่าจะน าลูกไปปล่อยในป่าเพราะทนเลี้ยงไม่ไหว จึง
ออกอุบายโดยท าเป็นว่าชักชวนลูก ๆ ไปหาอาหารในป่า ลูก ๆ ทั้งหมดพร้อมใจกันตาม บิดามารดาคิด
กันว่าจะพาไปถึงป่าใหญ่แล้วเข้าไปให้ลึกค่อยหนีจากพวกลูก ดังข้อความที่ว่า “ម្នរតីប្រេនធជាអនក
ទ័លប្ក ម្នកូន១៧ ក់ ស ទធខ្តប្សី   ឪេ កម្តាយជុំន ុំគានាថា : រយើងររើទ័លប្ករម លោះ នឹងប្ទប្ទុំ 

                                                            

 134 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 3. 
 135 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 53. 
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ចិញ្ចឹមកូនេ ុំបានរទ ប្តូវខ្តរយើងោច់ចិតត  ុំយករៅរប្បាសរចាល ាមខ្ត ផ្លកមែររស់វាច ោះ 
 ”136 สาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรต่อไปได้เนื่องจากฐานะที่ยากจน  ซึ่ งมีลักษณะที่คล้ายกับ
นิทานเรื่อง រៅធ ងរៅសាញ់(42) (เจ้าธุงเจ้าสัญ) สาเหตุที่มารดาไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรในนิทานเรื่อง
นี้เพราะบุตรรับประทานข้ามากจนเกินไปมารดาดากเกรงว่าจะกลับไปยากจนเหมือนเดิมจึงออกอุบาย
บุตรชาย ดังข้อความที่ว่า  

ជាយូររៅណាា៎ា   ងម្នកូនងា ា   មួយលែកនលង  

ឲាយរឈាមាោះអាសាញ  ធុំរេញចិតតហាង   ស ីបាយរប្ចើនផ្ង  

មួយឆ្នាុំងមួយពថ្ៃ   

ល ោះ ល់គុំររ់  ប្បាុំមួយ ណែរ់  ឆ្នាុំរ ើយរសាតពន  

ររារភាកអាហារ  ក្ន់ខ្តរប្ចើនពប្ក    កនុងមួយពថ្ៃ  

៣ ឆ្នាុំងអងគរ   

រីម្តាយឪេ ក   រចោះខ្តរកើតទ កខ  ភ្័យខ្តេីប្ក   

រីប្សូវកនុងខ្ប្ស  ក្ន់ខ្តមិនលែ  ភ្័យខ្តេីប្ក  

រធវើប្សូវមិនទន់   137 

  จากนิทานที่ยกมาข้างแสดงให้เห็นว่าสาเหตท่ีุต้องทอดทิ้งหรือจะฆ่าบุตรเกิดจาก

ข้อจ ากัดทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ความยากจนเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ต้องปฏิบัติต่อบุตร
เช่นนั้น  

1.3.3 ผู้เลือกคู่ครอง 

 ในนิทานพื้นบ้านมารดามีความส าคัญอย่างมากในการคัดเลือกคู่ครองให้กับ

บุตร โดยเฉพาะบุตรสาวเพราะเกรงว่าหากบุตรได้คู่ครองที่ไม่ดีและไม่เหมาะสมกันจะไม่ประสบกับ

ความส าเร็จในชีวิตหรืออาจะต้องล าบากในบั้นปลายชีวิต จะเห็นว่าการเข้าไปสู่ขอฝ่ายหญิงต้องเข้าทาง

ฝ่ายมารดา ในนิทานเรื่อง រស ឋី៣ ក់រៅទិសទុំង៣ (89) (เศรษฐี 3 คนอยู่ทิศทั้ง 3) “គួររស ធី
ខ្ លម្តាយរលើកប្រគល់ឲាយ ាបិតម្តាយបានរីរមថ្នមកូនរោយរសចកតីរនឿយ ត់ជាងឪេ ក រប្ាោះ
កូនប្សីឪេ កមិនសូវបានខ្ថ្ទុំ ូចម្តាយ”138 ลูกสาวของเศรษฐีควรเป็นภรรยาชองเศรษฐีที่แม่ยกให้ 

เพราะแม่เลี้ยงดูทะนุถนอมบุตรสาวมาตั้งแต่เล็กจนโต มีความเหนื่อยยากกว่าพ่อ อีกทั้งพ่อไม่ค่อยจะได้

                                                            

 136 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី7, 37. 
 137 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 123. 
 138 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី3, 92. 
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ดูแลบุตรสาวเหมือนแม่ จากข้อความที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและ

บุตรสาวที่มีความใกล้ชิดมากกว่าบิดา ในนิทานเรื่อง ឪេ ករកែកររីសកូនប្រសា  (14) (พ่อตาเลือก

ลูกเขย) บทบาทของมารดาในนิทานเรื่องนี้ แม้ว่าตัวเรื่องนิทานจะแสดงให้เห็นว่าบิดาเป็นผู้พิสูจน์ชาย

หนุ่มที่จะเข้ามาเป็นลูกเขย แต่ในความจริงแล้วคนที่ออกความคิดเห็นในการพิสูจน์ความสามารถและ

สติปัญญาของชายหนุ่ม รวมทั้งตัดสินใจที่จะยกบุตรสาวให้ชายหนุ่มนั้นเป็นมารดา ดังข้อความที่ว่า 

“ល ោះ ល់យរ់ា។យចូលរ កានិ។យប្បារ់។យេីររឿងកូនប្រសារធវើបាររ ើយរងែត់ទុំង
បាយផ្ង    ូនថា "រណហើយ ! ឲាយកូនរៅវារៅ ផ្តាច់វា មិនបានរទ អារនោះម្នប្បាជាញាណាស់ ឯងគិត
អីវា ឹងម នទុំងអស់ វារធវើបាររសទើរខ្តនឹងសាលារ់ រមតចក៏មិនរាង "  ”139 ข้อความที่ยกมากล่าวถึงค าพูด

ของยายที่บอกให้ตายกบุตรสาวให้ชายหนุ่ม เพราะยายเห็นตาถูกลูกเขยที่มีสติปัญญาเอาชนะการ

ทดสอบที่ตนคิดขึ้นได้ทุกการทอสอบ ค าพูดของมารดาแสดงให้เห็นว่าในกรณีที่บิดามารดายังอาศัยอยู่

ด้วยกันมารดาจะเป็นผู้ตัดสินว่าควรจะยกบุตรสาวใหช้ายหนุ่มคนใด 

 ผู้หญิงในนิทานพื้นบ้านเขมรไม่ได้ผูกติดอยู่กับบทบาทดังกล่าวอย่างตายตัวและเสมอไป 

หากแต่ผู้หญิงในนิทานพื้นบ้านเขมรสามารถแสดงบทบาทที่ขัดแย้งกับบรรทัดฐานทางสังคม เช่น 

มารดาไม่ดูแลเลี้ยงดูบุตร ภรรยาไม่เอาใจใส่สามี คบชู้สู่ชาย เอาใจใส่งานในบ้านหรือบุตรสาวที่ไม่เชื่อ

ฟังค าสั่งสอนของบุพการี ฯลฯ 

 ในสังคมกัมพูชามีความเชื่อว่าผู้หญิงเป็นสิริมงคลน ามาซึ่งความสงบสุขและน าความส าเร็จ

มาสู่ครอบครัว และสังคมโดยส่วนรวม อยู่ในครอบครัวภรรยามีอิทธิพลอยู่เหนือสามี เหนือลูก ซึ่งมี

ความหมายว่าภรรยาเป็นผู้ถือท้ายเรือของครอบครัวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ผู้หญิงปรารถนา140 ความส าเร็จ

ในครอบครัว ดังเช่น ครอบครัวมีฐานะ มั่งคั่ง หรือยากจน บุตรมีความรู้หรือโง่เขลา ทรัพย์สมบัติคงอยู่

หรือสูญหาย สาเหตมุาจากผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นใหญ่ในครอบครัว  

 สังคมกัมพูชาเชื่อว่าการเป็น “ผู้หญิงที่ดี” สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ชายให้ดีขึ้นได้ บุตรสาว

จะมีความรู้เรื่องการประพฤติตัว การท าอาหาร ติดตัวหรือไม่ก็เป็นเพราะมารดาว่าจะอบรมสั่งสอนให้

บุตรสาวได้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นบทบาทของผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวมีลักษณะที่สอดคล้อง

และแตกต่างจากวรรณกรรมเกี่ยวกับการสอน กล่าวคือ นิทานพื้นบ้านเขมรบางเรื่องได้แสดงให้เห็น

                                                            

 139 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី3, (n.p.: n.p., 1959), 65. 

 140 งวล  ญิล, จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, แปลจาก ប្េលឹងម្ាធិររតយាយ 
แปลโดยภูมิจิต เรืองเดช, (บุรีรมัย์: โรงพิมพ์วินัย, 2548), 29. 
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บทบาทของตัวละครผู้หญิงที่ด ารงตนไปตามวรรณกรรมค าสอน สิ่งที่ท าให้ค าสอนจากวรรณกรรมลด

ความเข้มข้นลงเพราะด้วยลักษณะความเป็นนิทานที่มีความเหนือจริง  

2.บทบาทผู้หญิงที่อยู่ในพืน้ที่สาธารณะ  

 พืน้ที่สาธารณะ (Public sphere) หมายถึง พื้นที่ทางสังคม เป็นพื้นทีท่ี่อยู่ภายนอกบ้าน 

เป็นมีการแสดงให้เห็นความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีรูปแบบที่เปิด กล่าวคือเป็นความสัมพันธ์ที่ต้อง

พบเจอกับบุคลอื่นที่ไม่ใช่แคค่นในครอบครวั เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ในสังคมด้วยกัน ใน

นิทานพ้ืนบ้านเขมรมีการแสดงบทบาทของตัวละครที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ คือบทบาทผู้หญิงในฐานะ

ประชาชน ตามการอธิบายดังต่อไปน้ี 

2.1 บทบาทผูห้ญิงในฐานะประชาชน 

 ในบทบาทนีม้ีนิทานที่น ามาวิเคราะห์ได้ 28 เรื่อง โดยผู้วิจัยจะอธิบายผู้หญิงในฐานะ

ประชาชน 3 ฐานะ ได้แก่ 2.1.1 บทบาทผู้หญิงในฐานะที่พึง่ 2.1.2 บทบาทผู้หญิงในฐานะทางสังคม 

และ2.1.3 บทบาทผู้หญิงในฐานะพุทธศาสนิกชน ตามการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ผู้หญิงในฐานะที่พึ่ง  

 ในนิทานเรื่อง  អនកាេ ុំខ្សន(149) (เจ้าพ่อพุมแสน) นิทานเรื่องนี้กล่าวถึง

เทพธิดาที่ได้แสดงให้เห็นอิทธิฤทธิ์ในการดลบรรดาให้ผู้มาขอหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย โดยเนื้อ

เรื่องในนิทานได้กล่าวถึงความเป็นมาของเจ้าแม่ที่เป็นเทพธิดานั้นว่า มีตายายคู่หนึ่ง ชื่อตาพุ่ม  

ยายแสน ข้างบ้านของตายายมีต้นโพธิ์อยู่บนเนินดิน ตอนกลางคืนจะเห็นแสงไฟจากต้นโพธิ์ต้นนั้น 

ยายแสนสงสัยจึงให้ตาพุ่มไปดูที่ต้นโพธิ์นั้น ตาพุ่มเห็นรูปสลักผู้หญิงที่ท าด้วยหินเป็นรูปร่างมนุษย์ยืน

พิงอยู่กับโคนต้นโพธิ์ จึงเดินกลับมาบอกภรรยาและชาวบ้านคนอื่น ๆ เมื่อชาวบ้านเห็นรูปสลักนั้นจึง

ชักชวนกันท าบุญให้ โดยนิมนต์พระมาสวด เทศนาและฉันภัตตาหาร ดังข้อความที่ว่า “ក្លអនកប្ស ក 
ភ្ូមិបាន ឹងប្គរ់គានារ ើយ ម្នរសចកតីសងាស័យប្គរ់គានា ក៏ររួលគានារធវើរ ណាយអស់មួយយរ់មួយពថ្ៃ 
រោយនិមនតប្េោះសងាឃចរប្មើនប្េោះររាតត រទស  ចាន់ររងហើយកិចច  ”141 เมื่อชาวบ้านไม่สบายก็จะเอา

ของไปเซ่นไหว้ ถวายรูปสลักแล้วจึงบนบานให้บุตรหลานหายจากความเจ็บป่วย เมื่อหลังจากนั้น

ชาวบ้านจึงสร้างศาลาถวายแล้วอัญเชิญจากรูปสลักไปอยู่บนศาล วันหนึ่งยายแสนเกิดป่วยขยับตัว

ไม่ได้เป็นปี หมอมารักษาก็ไม่หาย ยายแสนได้ยินว่าชาวบ้านไปบนบานที่รูปสลักแล้วหายป่วย จึงให้ 

                                                            

 141 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី8, 24. 
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ตาพุ่มผู้เป็นสามีไปขอน้ ามนต์มาดื่มและลูบตัว ภายในเวลา ๘ วัน ที่ไดร้ับน้ ามนต์ท าให้ยายแสนอาการ

ดีขึ้น ดังข้อความที่ว่า  
  ...។យខ្សនម្នជមៃឺរ ើមអស់ទុំងមលួន ចុំនួនជាង១ឆ្នាុំមករ ើយរកប្គូរមើល េ ុំជា

រសាោះ បានឮអនកប្ស កជិតខ្ង  ុំគានាឈូ្រមករន់ប្សន់ រគារេរូជារូរ រ ោះ។ ាងប្គឹករប្គង
 ូរចានាោះគាត់ក៏រប្រើរេីគាត់ឱាយរៅស ុំទឹកអរ់េីរូររ ោះ មកលាបងរមើល  …ចារ់ាុំងេីពថ្ៃខ្ លគាត់
េាាបាលររាគ រោយទឹកអរ់រ ោះមក ររាគ ក៏ក្ន់ខ្តប្សាកប្សានត បានប្សួលរនតិចមតងៗ ប្តឹម
ខ្ត ៨ពថ្ៃ រ  រណា្ាោះក៏បាន ជាសោះរសាបើយ...142  

 นิทานเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นการนับถือของผู้คนที่มีต่อเจ้าแม่ กล่าวคือเมื่อชาวบ้าน

เกิดความเจ็บก็จะไปท าการบนบานขอให้เจ้าแม่ช่วยให้หาย เมื่อชาวบ้านได้ตามที่ขอหรือสมหวังก็จะ

กลับมาเซ่นไหว้ หรือสร้างศาลให้เจ้าแม่เพื่อเป็นการตอบแทน ซึ่งการเซ่นไหว้น้ีกระท าขึ้นเพื่อให้เจ้าแม่

พอใจหากเมื่อเจ้าแม่พอใจแล้ว วันต่อไปก็สามารถกลับมาขอบนบานได้อีก อีกประการหนึ่งตัวละคร

ยายแสนในนิทานเรื่องนี้เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ ขอให้สามีไปขอน้ ามนต์จาก

ศาลเจ้าแม่มาดื่มท าให้ความเจ็บป่วยทุเลาลง เมื่อยายแสนสามารถกลับมาเคลื่ อนไหวร่างกายได้ก็

ขอให้ตาพุมพาไปศาลเจ้าแม่ ระหว่างที่เดินวนรอบศาลเจ้าแม่ เจ้าแม่เข้าทรงในร่างยายแสนและใช้

ยายแสนเป็นร่างทรงนับตั้งแต่นั้นมา ซึ่งการยอมรับเป็นร่างทรงให้เจ้าแม่แสดงให้เห็นว่ายายแสนใช้

ร่างกายตนเองเป็นเครื่องเซ่นไหว้ นอกจากนี้ยายแสนที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าแม่และมนุษย์  

ตัวยายแสนเองถูกจัดวางให้เป็นที่ เคารพของชาวบ้าน ซึ่งร่างทรงท าหน้าที่ เป็นที่พึ่งทางใจแล้ว  

การมีอยู่ของร่างทรงยังสื่อให้เห็นประเด็นเรื่องการรักษาเยียวยาและอ านาจที่ยายแสนมี การทรงนี้มัก

เป็นการทรงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ หรือดวงวิญญาณที่กลุ่มชนเชื่อว่าเป็นใหญ่ในพื้นที่นั้น ๆ หนึ่งใน 

ร่างทรงคือการที่มนุษย์หยิบยืมเสียงหรือตัวตนจากโลกและสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถมองเห็นได้ 

ที่อยู่เหนือกว่าตัวเองมาใช้ นอกจากนี้ร่างทรงในนิทานพื้นบ้านเขมรมักจะเป็นผู้หญิง ดังนั้นการมีอยู่

ของร่างทรงที่ใช้ร่างกายผู้หญิงแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถมีอ านาจและถูกเป็นที่เคารพในฐานะของ

การเป็นที่พึ่ง  
 นิทานเรื่อง អនក។យងួន (159) (เจ้าแม่ยายงวน) กล่าวถึงหญิงชราคนหนึ่งชื่องวนอาศัย

อยู่ในหมู่บ้านพราหมณ์เพียงล าพัง นางงวนตั้งท้องโดยไม่มีสามี เมื่อครบ 10 เดือน นางงวนคลอดบุตร

เป็นทารกเพศชาย หลังจากที่ทารกที่คลอดออกมาก็เดินได้ พูดได้ทันที พร้อมบอกชื่อตนเองว่า 

                                                            

 142 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី8, 25-26. 
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ชื่อทุมบารมี ๆ บอกมารดาว่าตนจะอยู่กับมารดาได้เพียง 5 วัน ก่อนจากไปทุมบารมีได้ปลูกต้นโพธิ์ไว้

ให้มารดา 1 ต้น ไว้เป็นที่ระลึกพร้อมสั่งว่า เมื่อใดที่นางงวนเกิดความทุกข์เพียงแค่นึกถึงบุตร ๆ ก็จะ

ช่วยให้สมปรารถนาทันที ดังข้อความที่ว่า “ កូនោុំកូនរាធិ៍មួយរ ើម ទ កជូនខ្ម ជាទីរឭក ររើខ្ម 
ម្នទ កខ ធ រៈ ូចរមតច ប្គាន់ខ្តនឹក ល់មញុុំជាកូន មញុុំនឹងមកជួយខ្ម ឱាយបានសរប្មច”143 เมื่อสั่งเสร็จ 

ทุมบารมีก็หายตัวไป ตั้งแต่นั้นมานางงวนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะมีปากทิพย์ สามารถท าให้ 

ความปรารถนาของชาวบ้านส าเร็จได้ดังใจ โดยเพียงแค่คิดถึงความดีของทุมบารมีให้มาช่วย ด้วยเหตุนี้

ชาวบ้านจึงยกนางงวนเป็นที่เคารพสักการะและเป็นที่พึ่ง หลังจากที่นางงวนเสียชีวิตไปพวกชาวบ้านก็

ยังคงเคารพนับถืออยู่ ลักษณะความแตกต่างของเจ้าแม่ ในนิทานเรื่องนี้แตกต่างจากนิทานที่ได้ยกมา

กล่าวก่อนหน้านี้คือ เจ้าแม่ยายงวนมีบุตรชายที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติเห็นได้จากหลังจากที่ทารก

คลอดออกมาก็สามารถเดินได้ พูดได้ทันที อีกทั้ง นอกจากนี้ก่อนที่บุตรชายจะจากไปได้สั่งมารดา

เอาไว้ว่าเมื่อใดที่มารดาเกิดความทุกข์เพียงแค่นึกถึงจะช่วยให้สมปรารถนาทันที จากข้อความนี้แสดง

ให้เห็นว่าบุตรชายที่อยู่ในฐานะเพศชายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความศักดิ์สิทธิ์ (ปากทิพย์) ของมารดา 

นิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ตัวละครยายงวนเมื่อยังไม่เปลี่ยนสถานะไปเป็นดวงวิญญาณจะได้รับ

ความเคารพจากชาวบ้านเพราะมีบุตรชายคอยช่วยเท่านั้น มิได้มีถูกเคารพด้วยความสามารถของ

ตนเอง 

  แม้ว่า “ศาสนาในกระแสหลัก (great tradition) มองพลังอ านาจเหนือธรรมชาติและจิต
วิญญาณหรือเทพเจ้าหรือสิ่งมีชีวิตที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติเป็นความเชื่อที่งมงาย ไม่มีเหตุผล ไม่
สามารถใช้เป็นหลักการของศาสนาได้เพราะไม่เกี่ยวข้องกับจุดหมายที่น าไปสู่ภาวะสูงสุด”144 แต่
ส าหรับผู้คนในนิทานพื้นบ้านเขมรซึ่งเป็นสังคมของชาวบ้าน วิถีชีวิตที่ผูกติดอยู่กับป่าเขา ท าให้พวก
เขายึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติเป็นที่พึ่งทางใจและทางความรู้สึก รวมถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
ลักษณะการกระท าที่ชาวบ้านชักชวนกันท าบุญให้กับดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ในเทวรูป “โดยนิมนต์พระ
มาสวด เทศนาและฉันภัตตาหาร” ของนิทานเรื่องអនកាេ ុំខ្សន(149) (เจ้าพ่อพุมแสน)  เป็น 
การแสดงให้เห็นการยอมรับพุทธศาสนาที่คาดว่าจะเข้ามามีอิทธิพลในภายหลัง ซึ่งการยอมรับใน
ลักษณะนี้เป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมที่ยึดถือดวงวิญญาณเข้ากับความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา จากค ากล่าวนี้ยังเห็นได้จากที่ตัวบทในนิทานเรื่อง អនកាប្សីនិង។យរ ស(157) (เจ้าพ่อตา
ศรียายบุส)นิทานเรื่องนี้แม้ว่าชื่อนิทานพื้นบ้านเขมรในเรื่องนี้จะเป็นชื่อที่แสดงถึงผู้ชาย แต่ในความ

                                                            

 143 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី8, 114. 
 144 ปฐม  หงส์สุวรรณ, กาลครั้งหนึ่งว่าด้วยต านานกับวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้นท์
, 2550), 262. 
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เป็นจริงแล้วกล่าวถึงเจ้าแม่ซึ่งเจ้าแม่นี้ถูกพบว่าลอยมากับต้นตะเคียนลักษณะของเจ้าแม่จะเป็นหิน 
คนที่พบเจ้าแม่ยายบุสคือเจ้าอาวาส สืบเนื่องจากเจ้าแม่ยายบุญไปเข้าฝันเจ้าอาวาสโดยบอกว่า ขอให้
ท่านเจ้าอาวาสช่วยให้ตนได้อยู่ที่วัดนี้ด้วย ดังข้อความที่ว่า  “យរ់រ ោះ រោកប្គូរៅអធិក្រយល់ស រិ
នតរឃើញប្សីម្នាក់មកប្បារ់ ថា  "មញុុំករ ណាជិោះទូកមកេីប្ស កោវ ឥេូវរនោះមកចតទ ករៅម មវតត 
សូមរោកប្គូរមាតាសរស្រងា្ាោះ ឱាយមញុុំករ ណារៅនឹងវតតរនោះផ្ង”  ”145 การขอเข้ามาอยู่ที่วัดของเจ้าแม่
แสดงให้เห็นถึงว่า ผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปนับถือพุทธศาสนาที่เข้ามามีอิทธิพลในภายหลังมากยิ่งขึ้นซึ่ง
พอจะอนุมานได้ว่าช่วงระยะเวลานี้พุทธศาสนาเริ่มเข้ามาแทนที่และมีอิทธิพลต่อผู้คนมากกว่าการนับ
ถือดวงวิญญาณ ตอนเช้าเจ้าอาวาสจึงเดินไปหน้าวัดเห็นต้นตะเคียนลอยอยู่ ท่านจึงให้เด็กลงไปดูพบ
หินก้อนหนึ่งติดอยู่กับรากตะเคียนต้นนั้น หลังจากนั้นท่านจึงให้เด็กไปตีกลองเรียกให้อุบาสกอุบาสิกา
มายังวัด แล้วท่านเล่าถึงความฝันให้ฟัง พวกอุบาสกอุบาสิกาต่างดีใจและพร้อมใจกันสร้างศาลไม้ขึ้น
หลังหนึ่ง ดังข้อความที่ว่า  “េួក ឧបាសកម្នរសចកតីរប្តកអរ ប្េមរប្េៀងគានា អនកមលោះរករឈើ អនកមលោះ
រកេូរៅ រណា ចារ់រធវើមទមមួយ ទុំ ុំររណាតាយ ១,៥០ម ទទឹង ១ម រោយរប្គឿងរឈើប្រក់សលឹក
រ ើយរប្សចកនុងពថ្ៃរ ោះ”146  ซึ่งการสร้างศาลให้เจ้าแม่อยู่แสดงให้เห็นว่าเจ้าแม่ยังคงได้รับความ
เคารพจากชาวบ้านอยู่ เมื่อเจ้าอาวาสจึงให้คนลงไปน าหินก้อนนั้นขึ้นมาจากน้ าแต่ยกไม่ขึ้น ลอง
เปลี่ยนคนยกแล้วก็ยกไม่ขึ้น จึงท าพิธีบวงสรวงและอัญเชิญก็ไม่ส าเร็จ กลางคืนยายบุสจึงมาเข้าฝันเจ้า
อาวาสบอกว่าให้ผู้หญิงไปน าตนขึ้นมาจากน้ า รุ่งเช้าเจ้าอาวาสตีกลองเรียกอุบาสกอุบาสิกามาพร้อม
เล่าความฝันเมื่อคืนให้ฟัง เมื่อเล่าเสร็จเจ้าอาวาสจึงให้ผู้หญิง 5 คน ลงไปน าหินก้อนนั้นขึ้นมา  
เมื่อสาว ๆ ยื่นมือไปก้อนหินแทบจะลอยมาโดยไม่ต้องออกแรงยก เมื่อขึ้นฝั่งมาได้จึงน าไปวางไว้ที่ศาล
ที่ได้สร้างไว้ ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเคารพนับถือเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปบนบานขอให้ยายบุสช่วย  

 นิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้ติดต่อกับเจ้าแม่สื่อให้เห็นการพบกันระหว่าง 
ความเชื่อทางพุทธศาสนาและดวงวิญญาณที่อยู่ในรูปของเจ้าแม่ เทพเจ้า หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 
นอกจากนี้การที่ชาวบ้านนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญปริตก็แสดงให้เห็นการยอมรับนับถือผีและสิ่ ง
เหนือธรรมชาติในเวลาเดียวกัน  

2.1.2 ผู้หญิงในฐานะผู้น าทางสังคม 
 ผู้น าในที่นี้มิได้หมายความถึงการเป็นผู้น าในการปกครองบ้านเมืองเพียงอย่าง

เดียว หากแต่ยังหมายรวมถึงผู้น าในบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม นิทานพื้นบ้านเขมรได้แสดงให้เห็น

ว่าผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมด้วยเช่นกัน  

                                                            

 145 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី8, 74. 

 146 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទ8ី, 75. 
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 ผู้หญิงกับการเป็นผู้น าในนิทานพื้นบ้านเขมรมีปรากฏค่อนข้างน้อย อีกทั้งลักษณะที่
ปรากฏก็เป็นไปเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ชายทั้งสิ้น  ในนิทานเรื่อง ភ្នុំប្រស់ភ្នុំប្សី(115) (ภูเขาชาย
ภูเขาหญิง) กล่าวถึงผู้หญิงที่เป็นพระราชาพระนามว่าพระราชาศรีอยุธยา ด้วยเหตุที่พระนางทรงเป็น
พระราชาปกครองบ้านเมืองจึงไม่มีชายใดกล้ามาสู่ขอพระนางไปเป็นภรรยา พระนางจึงต้องแสวงหา
ผู้ชายที่มีรูปโฉมเป็นที่พอใจมาเป็นพระสวามี เมื่อพระนางศรีอยุธยาได้ทรงสู่ขอบุรุษมาเป็นพระสวามี
ส่งผลให้ บรรดาสตรีในพระราชอาณาจักรของพระนางต้องไปสู่ขอบุรุษมาเป็นสามีด้วยเช่นกัน ตัวบท
ไม่ได้กล่าวถึงหน้าที่ของพระราชาศรีอยุธยาที่อยู่ในฐานะผู้น าเลย หากแต่กลับเน้นย้ าถึงฐานะของ 
การเป็นภรรยาของพระราชาศรีอยุธยามากกว่า และการที่ผู้หญิงบางคนซึ่งรูปร่างไม่สวย ไปสู่ขอผู้ชาย 
ๆ ปฏิเสธ ผู้ชายมักจะเลือกแต่ผู้หญิงสวยดังข้อความที่ว่า “កនុងរជជក្លរ ោះ ម មគួរឱាយរវទ នឹងប្សី
មលោះ ខ្ លម្នរូរអន់ៗរៅរក ណែឹងប្រ សៗ រគ ុំគានាប្រខ្កកមិនយក រគររីសខ្តប្សីៗ ម្នរូរលែៗ 
រទើរយករធវើជាភ្រា។   ”147 ลักษณะของผู้หญิ งขี้ เหร่ที่ ถูกปฏิ เสธก็ยิ่ งตอกย้ าสถานะของ 
การเป็นผู้เลือกของผู้ชายที่อยู่เหนือกว่าผู้หญิง ด้วยเหตุนี้เมื่อมาถึงพระราชาองค์หลัง ๆ หญิงสาวต่าง
ไม่เห็นด้วยที่ผู้หญิงจะไปสู่ขอผู้ชายมาเป็นสามี  ผู้หญิงต้องการเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้เลือกบ้าง  
ดังนั้นผู้หญิงจึงชวนผู้ชายมาพูนดินแข่งกันว่าของใครสูงมากกว่ากันซึ่งลักษณะที่ผู้หญิงชวนผู้ชายมาพูน
ดินแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงต้องการเปลี่ยนสถานะจากผู้เลือกมาเป็นผู้ที่ถูกเลือก โดยผู้หญิงมีข้อแม้ว่าถ้า
พวกผู้ชายแพ้จะต้องเป็นฝ่ายมาสู่ขอผู้หญิง ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ผู้หญิงและผู้ชายมีข้อตกลงร่วมกัน
ว่าสามารถขนดินได้จนกระทั่งดาวประกายพรึกขึ้น ถ้าดาวยังไม่ขึ้นจะหยุดไม่ได้ เมื่อตกลงกันดังนั้น
แล้ว ต่างช่วยกันขนดินตามก าลังของแต่ละคน ขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน พวกผู้หญิงมีปัญญา 
เฉลียวฉลาด เมื่อขนดินไปได้ 2 - 3 ชั่วโมง ก็ชวนกันชักโคมเล็ก ๆ ลูกหนึ่งขึ้นไปสูง ๆ ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาเพื่อให้ผู้ชายเห็นว่าดาวขึ้นดังข้อความที่ว่า 

រេល រ ោះជារេលរាប្តី  េួកប្សី ៗម្នប្បាជាញា  ជញ្ជូ ន ី រវោ  ៣ -៤រម្ ា ង  
ក៏ ុំគានារងែួតរគាមតូចមួយ។ ាងមពស់ រៅប្ជ ងឦសាន់ភ្នុំ េួកប្រ សៗប្ករេក រោយរ ត 
រមើលរៅរលើរឃើញរគាមខ្ លប្សីរងែតនឹងឫសាសី១រ ើមរ ោះ សាមានថាផ្កា រៅរប្ក្មប្េឹករោះ 
ក៏ររួលគានាឈរ់រធវើក្រ ុំគានានិប្ទលក់អស់រៅ គាមានសល់ម្នាក់, េួកប្សីៗ ក៏ ុំគានាជញ្ជូន ី 

 រារ ល់ផ្កាយប្េឹករោះខ្មនខ្ទនរទើរឈរ់   148 

  จากข้อความข้างต้นเมื่อผู้ชายเห็นโคมจ าลองที่ผู้หญิงท ามาหลอก ก็คิดว่าดาวขึ้นจึงชวน

กันหยุดและนอนหลับหมด บรรดาหญิงสาวจึงพากันขนดินจนกระทั่งดาวขึ้นจริงจึงหยุด เมื่อไก่ขันพวก
                                                            

 147 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 86. 

 148 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 87. 
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ผู้ชายตื่นขึ้นเห็นดาวประกายพรึกเพิ่งจะขึ้นจึงรู้ว่าพวกตนเข้าใจผิด หลังจากนั้นก็หันไปดูภูเขาดินของ

พวกผู้หญิงมีขนาดสูงใหญ่กว่าของตนก็อับอาย ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาพวกผู้ชายต้องไปสู่ขอผู้หญิงมา

เป็นภรรยา จากข้อความข้างต้นตัวบทความได้แสดงให้เห็นความฉลาดของผู้หญิงในเอาชนะผู้ชายด้วย

สติปัญญาหาใช่ด้วยก าลังแรงกายไม่ หากพิจารณาด้านร่างกายและก าลังผู้หญิงไม่สามารถขนดินสู้ผู้ชาย

ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากผู้หญิงต้องการเอาชนะหรือเหนือกว่าผู้ชายต้องมีความฉลาดในการหาอุบาย

ลวงให้ผู้ชายหลงกล แม้ว่าผู้หญิงจะสามารถช่วงชิงชัยชนะมาจากผู้ชายได้ด้วยสติปัญญา ความมุ่งมั่น

และกลวิธีเล่ห์เหลี่ยมควบคู่ไปกับความพยายามจริง149 แต่ลักษณะดังที่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่า

สุดท้ายแล้วการที่ผู้หญิงต้องการเอาชนะผู้ชายโดยการท้าผู้ชายพูนดินเป็นภูเขาและเพื่อให้ผู้ชายมาเป็น

ฝ่ายสู่ขอนั้น การที่ผู้หญิงคิดว่าจะได้เป็นผู้เลือกผู้ชายที่จะมาเป็นสามีบ้างนั้นกลับไม่ใช่ หากแต่กลับเป็น

ตรงกันข้ามคือผู้หญิงยังคงตกเป็นฝ่ายถูกเลือกเช่นเดิม เพราะแม้ว่าจะให้ผู้ชายมาเป็นฝ่ายสู่ขอ ก่อน

การสู่ขอผู้ชายก็เลือกผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยงามมาเป็นภรรยาอยู่ดี  

 พระนางพิจิตรสารีเป็นตัวละครที่อยู่ในนิทานเรื่อง ោរសលួចម្ស(58) (ดาบสขโมย
ทอง) ตัวละครตัวนี้ได้แสดงให้เห็นลักษณะของการเป็นผู้น า ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ไม่สามารถเห็นได้
จากตัวละครพระราชาศรีอยุธยา กล่าวคือแม้ว่าฐานะทางชนชั้นของผู้หญิงทั้ง 2 คน จะอยู่ในชนชั้น
เดียวกันคือชนชั้นของผู้ปกครอง แต่สิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้หญิงทั้ง 2 คนนี้แตกต่างกันคือฐานะของตัว
ละคร ณ ขณะที่เกิดเหตุการณ์นั่นคือ ตัวบทได้มุ่งประเด็นไปที่ฐานะในการเป็นผู้น าที่มีสติปัญญาของ
พระนางพิจิตรสารี โดยตัวบทขับเน้นให้พระนางพิจิตรสารี ซึ่งเป็นพระราชบุตรีของพระราชาได้แสดง
ภาวะการเป็นผู้น าด้านการตัดสินคดีความ ซึ่งพระนางพิจิตรสารีขอพระบิดาตัดสินคดีความเพื่อหา
ดาบสที่ขโมยทองของพราหมณ์ โดยตัวบทได้กล่าวถึงความมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดของพระนางเอาไว้
ว่า “ប្េោះរាជរ ប្តីមួយប្េោះអងគប្ទង់ប្េោះ ម ងេិចិប្តសារីម្នប្បាជាញាឈាលាសពវយល់ធម៌អាថ្៌
អធាាប្ស័យប្គរ់ប្រក្រ   ងទូលប្េោះរិាថា  រសចកតីរនោះ  សូមប្េោះអងគក ុំប្េួយប្េោះរាជ ទ័យ
រេើយ  មញុុំប្េោះបាទអម្ចាស់វានិចឆ័យ  រកម្សថាវាយបាន ូចប្េោះចិ តា”150 ก่อนที่พระนางจะมาตัดสิน
คดีความเนื้อเรื่องได้ปูเอาไว้ว่าพราหมณ์น าเรื่องราวไปฟ้องเจ้ากรมให้ช่วยตัดสินคดีความให้ แต่
เจ้ากรมไม่สามารถตัดสินคดีความได้ จึงน าดาบสและพราหมณ์ เข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกราบบังคมทูล
เรื่องราวต่อต่อพระราชา ๆ ทรงพิจารณาร่วมกับมุขมนตรีก็ไม่สามารถหาดาบสที่ขโมยทองได้ พระนาง
พิจิตรสารีซึ่งอยู่ ณ ที่นั้นด้วยทรงเข้าพระทัยเรื่องราวทุกประการ จึงกราบทูลพระราชานุญาติจาก  

                                                            

 149 งวล  ญิล, จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร, แปลจาก ប្េលឹងម្ាធិររតយាយ 
แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช (บุรีรมัย์: โรงพิมพ์วินัย, 2548), 119. 
 150 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី3, 23. 
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พระบิดาขอเป็นผู้พิจารณาและตัดสินคดีความเอง พระราชบิดาทรงอนุญาต พระนาง ซึ่งการเข้ามามี
ส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะของพระนางพิจิตรสารใีนฐานะหน่อเชื้อกษัตริย์ถือเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับได้  

 ในนิทานเรื่องរ ើមកុំរណើតសតវមូស(100) (ก าเนิดยุง)  ตัวละครบุตรสาวของเศรษฐีคนหนึ่ง
ไม่ปรากฏนามได้แสดงให้เห็นภาวะของการเป็นผู้น าชาวบ้านและการเสียสละ คือตัวบทกล่าวว่าเมื่อ
นางทราบว่าเวลากลางคืนยุงจะมาจับชาวบ้านกินเป็นอาหาร ด้วยความที่นางสงสารชาวบ้านที่ต้อง
เป็นทุกข์จากการต้องไปให้ยุงกิน และในขณะเดียวกันหากนางยังปล่อยให้ยุงมากินชาวบ้านอยู่เช่นนี้
จะไม่มีมนุษย์คนใดหลงเหลืออยู่เป็นแน่ นางจึงไปขอบิดามารดาให้ส่ งตนไปให้ยุงกินแทนชาวบ้าน  
ดังข้อความที่ว่า 

ម្នកូនប្កម ុំរស ឋីម្នាក់ ប្រកររោយរញ្ញាវាងពវ  ងអាណិតអាសូរអនកប្ស ក 
ខ្ លបានោក់រវនគានា រៅឱាយមូសស ីរ ោះពប្ករេក ងគិតកនុងចិតតថា  " ររើអញមិនជួយរក
មរធាាបាយរប្សាចប្សង់ មន សាសទុំងអស់រោយឥតររីសម មរទ,អនកទុំងអស់រ ោះប្បាក ជា
រគចេី ចុំណីមូសេ ុំបាន រ ើយតរៅប្បាក ជាគាមានមន សាសរស់រៅរទៀតរេើយ ”   ក្លររើ
បាននឹករឃើញ។ ាងរនោះ  ងកញ្ញា ក៏ចូលរៅជួរនឹងឪេ កម្តាយ រ ើយនិ។យថា " មញុុំចង់

រៅឱាយមូសស ីជាមួយនឹងជនឯរទៀតខ្ រ ”  151 

 บุตรสาวเศรษฐีจึงใช้สติปัญญาอันเฉลียวฉลาดคิดหาอุบาย “เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านรอด
พ้นจากยุง” ลักษณะเช่นนี้เองที่แสดงให้เห็นภาวะของการเป็นผู้น้ าที่มีอยู่ในตัวบุตรสาวของเศรษฐี  
วิธีการประการแรกที่นางสามารถออกจากบ้านไปยังสถานที่ที่ให้ยุงกิน (พื้นที่สาธารณะ) โดย  
การยินยอมเสนอตัวเองให้ยุงกินเป็นอาหาร แต่บิดามารดาของนางไม่ยินยอม แม้ว่าบิดามารดาจะห้าม
ปราม แต่นางก็ยังไม่หยุดอ้อนวอนเพื่อขอไปให้ยุงกินแทนชาวบ้าน จนได้ท าให้บิดาและมารดาต่อว่า 
ว่าการกระท าของนางเป็นการอวดดี และบิดายังกล่าวต่อไปอีกว่า มีอย่างที่ไหนชาวบ้านคนอื่น ๆ ต่าง
วิ่งหนีความตาย ส่วนนางวิ่งเข้าหาความตาย ดังข้อความที่ว่า “រ ត រមតចបានជាកូនឯងរភ្លើ្កួត 
 ូរចនោះ?  មន សាសកនុងនគររនោះ រគម្នខ្តេីរគចរត់ឱាយផ្ តេីរសចកតីសាលារ់ច ោះកូនឯងរមតចក៏រលៃើេក
ថាងាស រៅជាចង់រៅងារ់វាញ  "  ”152 จากข้อความที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่บิดา
มารดาทัดทานความตั้งใจของนางไม่ได้ แสดงให้เห็นว่านางเชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถใช้สติปัญญา
เอาชนะยุงได้ และลักษณะการเดินออกจากบ้านมุ่งตรงไปยังที่ซึ่งชาวบ้านต้องไปนอนให้ยุงกิน 
ลักษณะการเดินเช่นนี้ยังสื่อให้เห็นว่านางมิกลัวอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นข้างหน้าแสดงให้เห็นความกล้า
หาญของนาง เมื่อไปถึงนางพบชาวบ้านซึ่งจะไปนอนให้ยุงกิน นางพูดกับชาวบ้านว่าถ้าอยากรอดตาย

                                                            

 151 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី7, 59. 

 152 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី7, 59. 
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ต้องท าตามที่ตนบอก คือต้องช่วยกันหาใบไม้แห้ง ๆ มา เราจะจุดไฟให้มีควันรอบ ๆ ตัว ยุงไม่กล้าบิน
เข้ามากินพวก ชาวบ้านทั้งหลายเห็นด้วยกับความคิดของนางและพร้อมใจกันท าตามที่ลูกสาวเศรษฐี
สั่งท า ส่งผลให้เอารอดชีวิตรอดจากยุงได้  

แต่ในลักษณะตรงกันข้าม หากหญิงสาวที่เป็นสามัญชนไม่มีฐานะทางสังคมเหมือนอย่างใน
นิทานเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เช่นการเป็นกษัตริย์ บุตรีของพระราชาหรือบุตรสาวของเศรษฐีที่
กล่าวมาในข้างต้น ตัวบทจะจัดวางให้หญิงสาวสามัญชนซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะ โดยท า
ให้เธอต้องพบจุดจบของชีวิต ดังหญิงสาวที่ชื่อณ ากรึในนิทานเรื่อง សតវប្រឡាងក្ស  (140) (แมงดา)  
ตัวบทได้กล่าวถึง พระราชาพระองค์หนึ่งที่ไม่มีพระราชบุตร โหรให้พระองค์จัดพิธีเพื่อขอพระราชบุตร 
ไม่นานพระองค์ทรงสมปรารถนามีราชบุตรที่รูปร่างงดงาม เมื่อพระราชบุตรอายุ 7 ชันษา พระมารดา
ทรงพาราชบุตรเสด็จไปที่อุทยาน แต่พระราชกุมารถูกครุฑโฉบไป พระราชาจึงให้ป่าวประกาศหาผู้ที่มี
ความสามารถไปน าพระราชกุมารกลับมา ป่าวประกาศจนทั่วแต่ไม่มีผู้ใดกล้ารับอาสา จนกระทั่งคน
ป่าวประกาศมาเจอนางณ ากรึบริเวณชายหาด นางจึงรับอาสาว่าจะไปน าพระราชบุตรกลับคืนมา 
พระราชาทรงยินดีที่นางณ ากรึมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ดังข้อความที่ว่า  “ប្េោះរាជា ប្េោះអងគប្ទង់
ខ្ថ្លង អុំណរេន់ប្រម្ណ ចុំរាោះ ងណាុំប្គឹោះ ខ្ លម្នរសចកតីក្លាហានអង់អាច  រ ើយប្េោះអងគ
ប្ទង់សនាាថា នឹងរប្បាសប្េោះរាជទនប្ទេាយ ៏ម្នតពមលជា  រងាវាន់ចុំរាោះរសចកតីក្លាហានររស់ ង 
រៅរេលណា ងយកបានប្េោះរាជរ ប្តមកវាញ”153 ทรงให้สัญญาว่าจะพระราชทานทรัพย์สมบัติ
อันมีค่าเป็นรางวัลตอบแทนความกล้าหาญของนาง ขณะนางก าลังว่ายน้ ากลับเข้าฝั่งเมื่อมาถึงกลาง

ทะเลด้วยความที่นางเป็นผู้หญิงว่ายน้ าไม่เก่งดังผู้ชาย ดังข้อความที่ว่า “ល ោះមក ល់ាក់កណាតាលស
ម ប្ទ  រោយរលកទឹកវាយខ្លាុំង”154 ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นความอดทนทางด้านร่างกายของนาง
ด้อยกว่าผู้ชาย อีกทั้งลักษณะของชายผ้านุ่งที่หลุดของนางณ ากรึบ่งบอกว่าการแต่งกายของผู้หญิง
รุ่มร่ามซึ่งลักษณะตรงนี้ยิ่งสนับสนุนและตอกย้ าให้เห็นว่าผู้หญิงเหมาะกับการอยู่ที่บ้านมากกว่า
ภายนอกบ้านดังข้อความที่ว่า  

         ុំប្េោះរាជក ម្រឲាយរាងកខ្ ល្លងសម ប្ទមកនគរវាញ  ល ោះមក ល់ាក់  
កណាតាលសម ប្ទ  កនទុយកាបិនក៏ររូត   ងងាកប្សវាចារ់ទញកាបិន  ប្េោះរាជក ម្រក៏ឈលក់
កនុងទឹក ល់កាស័យប្េោះជនរៅ    ងណាុំប្កឹោះភ្័យជាខ្លាុំងណាស់  ខ្លាចប្េោះរាជាយករទស  
 ងក៏អត់ រងហើមសាលារ់កនុងរេលជាមួយគានារ ោះ 155  

                                                            

 153 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី7, 43-44. 

 154 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី7, 44. 

 155 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី7, 44. 
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 ความพยายามของนางณ ากรึในการที่ช่วยพระราชบุตรขอพระราชาท าให้เธอต้องจบชีวิต

ของตัวเองลงด้วย เพราะนางกลัวว่าพระราชาจะเอาชีวิตนางที่ท าให้พระราชบุตรสิ้นพระชนม์  

นางณ ากรึจึงจ าใจฆ่าตัวเองตายตามพระราชบุตรไป ดังนั้นแม้ว่านิทานเรื่องนี้จะแสดงให้เห็นภาพของ

ผู้หญิงที่พยายามจะออกมาสู่พื้นที่สาธารณะแต่สุดท้ายแล้ว ลักษณะบางประการของการเป็นผู้หญิงนั่น

คือความแข็งแรงทางด้านร่างกายหรือการแต่งกายกลับฉุดรั้งให้ผู้หญิงกลับไปสู่พื้นที่ภายในบ้านเช่นเดิม

และไม่สามารถก้าวเข้าหรือแทรกแซงมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะอันเป็นพ้ืนที่และหน้าที่ของผู้ชายได้  

 ในนิทานเรื่อง ប្ក ងភ្នុំរេញ(106) (กรุงพนมเปญ) ตัวละครในนิทานเรื่องนี้แตกต่างจาก
นิทานเรื่องอื่น ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งความต่างที่ว่าเป็นความต่างด้วยเรื่องของวัยและความอาวุโส
ที่มีมากกว่าตัวละครอื่น ยายแก่ชื่อยายเปญเป็นคนร่ ารวย บ้านอยู่บนเนินทางด้านตะวันออกของภูเขา
เล็ก ลูกหนึ่งริมฝั่งแม่น้ าจตุมุข ช่วงฤดูฝนท าให้น้ าในแม่น้ าเอ่อล้น ยายเพ็ญลงไปที่ท่าน้ าเห็นต้น
ตะเคียนใหญ่ลอยมาใกล้  ๆ  ฝั่ง จึงรีบตะโกนบอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันดึงต้นตะเคียนขึ้นฝั่ง  
ชาวบ้านช่วยกันลากต้นตะเคียนเข้ามาถึงฝั่ง  ดังข้อความที่ว่า“ល ោះ ូនរេញរឃើញ ូរចានាោះ ក៏ប្រញារ់
រត់រៅអុំាវ  វរៅអនកជិតខ្ងឱាយមកជួយទញយករ ើមគគីររ ោះ  ”156 ยายเพ็ญใช้ข้าทาสเอา
ต้นไม้นั้นไปขัดถูและล้างโคลนออกจนสะอาด เห็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์เล็ก ๆ อยู่ 4 องค์ กับมี  
เทวรูปหินอีก 1 องค์ ยายเพ็ญกับเพื่อนบ้านดีใจมากเพราะได้ของที่ เคารพนับถือ จึงพากันแห่
พระพุทธรูปและเทวรูปนั้นไปบ้านยายเปญ ๆ จัดการสร้างกระท่อมเล็ก ๆ หลังหนึ่งเป็นที่ประดิษฐาน
ชั่วคราว โดยยายเปญบอกให้เพื่อนบ้านมาช่วยถมดินบริเวณภูเขาที่อยู่ทางตะวันตกของบ้านให้สูงขึ้น
คล้ายภูเขาใหญ่ จากนั้นเขาให้เลื่อยต้นตะเคียนท าเป็นเสาวิหาร ยายเปญและชาวบ้านช่วยกันสร้าง
วิหารมุงหญ้าคาบนกองดินคล้ายภูเขา แล้วจึงแห่อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์ ไปประดิษฐานใน
วิหาร ดังข้อความที่ว่า “ ពថ្ៃរប្ក្យមក  ូនរេញអុំាវ វឱាយអនកឱាយជិតខ្ងលិចផ្ទោះគាត់រ ោះ  ឱាយ
រៅជាភ្នុំធុំជួយរលើក ីេូនភ្នុំ ខ្មនខ្ទន   រ ទារ់េីរ ោះ គាត់ឱាយរគអាររឈើគគីររ ោះរធវើជាសរសរវា
ហារខ្  រជលគាត់រប្ម ងនឹងសង់រលើភ្នុំរ ោះ  ”157 เมื่อสร้างวิหารเสร็จแล้วได้นิมนต์พระสงฆ์มาอยู่ที่
เชิงเขาทางด้านตะวันตกจึงเกิดเป็นช่ือวัดว่าวัดพนมดูนเปญ  
 ตัวละครยายเปญเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการก่อสร้างวัด ซึ่งการกระท าดังกล่าวสะท้อนให้

เห็นถึงความสามารถในการระดมผู้คนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างวัดจนส าเร็จซึ่งลักษณะ

การระดมคนมาช่วยงานเป็นลักษณะของผู้น า และลักษณะที่ยายเปญ “ตะโกนบอกเพื่อนบ้านให้มา

ช่วยกันดึงต้นตะเคียนขึ้นฝั่ง” และ “บอกให้เพื่อนบ้านมาช่วยถมดินบริเวณภูเขาที่อยู่ทางตะวันตกของ

                                                            

 156 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 21. 

 157 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 21. 
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บ้านให้สูงขึ้นคล้ายภูเขาใหญ่” คือการแสดงความสามารถในการระดมผู้คนให้มาช่วยงาน ซึ่งความคิด

ดังกล่าวสอดคล้องกับค าอธิบายของวิฑูรย์  คุ้มหอม ที่กล่าวถึงบทบาทของการเป็นผู้น าของยายเปญ

ที่ ว่า ยายเปญเป็นผู้น าในการก่อตั้ งชุมชน ก่อสร้างวัดแสดงให้ เห็นศักยภาพของการระดม 

ความร่วมมือของคนในชุมชน นอกจากนี้แม้ว่าระบบคิดแบบชายเป็นใหญ่ที่ควบคู่ไปกับพุทธศาสนา 

อ านาจรัฐท าให้พื้นที่ที่เป็นทางการอาจเป็นของผู้ชาย158 แต่ในสังคมหมู่บ้านแล้วการท างานหนึ่ง ๆ 

ผู้หญิงก็สามารถเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้น าได้  

2.1.3. ผู้หญิงในฐานะพุทธศาสนิกชน 

 ในนิทานเรื่อง ប្រពេណីសតវស នម (103) (กิริยาของสุนัข) ตัวละครตาและ

ยาย 2 คน พูดกันว่าพวกตนยิ่งอยู่ก็ยิ่งแก่ตัวลงไป ชีวิตของพวกตนมีแต่ความยากล าบาก ในชีวิตก็ไม่

เคยได้ท าบุญให้ทานเลยเพราะยากจนมาก ดังข้อความที่ว่า “រយើងចាស់ៗណាស់រ ើយ ចូលកនុងរសច
កតីមិនរទៀងខ្តរយើងទុំង២ ក់ ជាអនកទ គ៌តប្កមាសត់ គាមានអវីនឹងរធវើរ ណាយឱាយទន ល់មតងរសាោះ”159  
ซึ่งลักษณะของการเปิดเรื่องไปตลอดจนกระทั่ งจบเรื่องจะกล่าวถึงฐานะของอุบ าสิกาที่ เป็น

พุทธศาสนิกชนต้องการจะท าบุญสักครั้งหนึ่งในชีวิต หากแต่ฐานะความเป็นอยู่ที่ยากจนเป็นข้อจ ากัดท า

ให้ยายและตาไม่สามารถท าบญุแจกทานได้เลยในชีวิต ด้วยข้อจ ากัดเช่นนี้จึงเป็นที่มาของการสนทนาว่า

หากเกิดมาแล้วตายไปโดยที่ไม่ได้ท าบุญคงเสียดายชาติที่ได้เกิดมาเป็นคน ดังข้อความที่ว่า “យល់ជា
នឹងសាលរ់រៅទរទ ឥតផ្លប្ររ។ជន៍អវីរឃើញជានឹងរង់ជាតិកុំរណើតខ្ ល បានរកើតមកបាន
មន សាសរនោះមិនខ្ន ”160 และด้วยข้อจ ากัดเดียวกันนี้ ยายจึงชวนตาไปหาเมล็ดข้าวที่ตกหล่นอยู่ในนา

ที่เขาได้เก็บเก่ียวไปแล้ว ยายและตาช่วยกันเก็บอยู่หลายวัน จึงได้ข้าวเปลือกมาคนละหน่ึงกะโหลก  

 เมื่อได้ข้าวเปลือกมาแล้วยายชวนตาไปปอกเมล็ดข้าวเปลือกออก เมื่อยายปอกเมล็ดข้าว

เสร็จตาใช้มีดขูดเมล็ดข้าวสารที่ยายปอกเพื่อให้ร าข้าวออกหมด เมล็ดข้าวสารที่ยายและตาช่วยกันท า

จึงขาวสะอาดดั่งไข่มด ดังข้อความที่ว่า “ខ្ងាគាត់យកក្ុំរិតសាលារក្សប្គារ់អងគរខ្ ល។យ រក
រួចរ ើយរ ោះឱាយប្ជ ោះកនទក់រចញ រមល លោះរ ើយប្គារ់អងកររ ោះម្នសមាបុរ ស ភ្លឺថា ូចេងសងាហារជិតភ្លឺ
។យយកអងកររ ោះរៅោងទឹក រ ើយប្ចក កនុងឆ្នាុំង ណាតាុំបាយាមធមែា   ”161 รุ่งเช้ายายน า

                                                            

 158 เก็บความจาก วิฑูรย์ คุ้มหอม, “บทบาทผู้หญิงในสังคมและวัฒนธรรมกัมพูชาภาพสะท้อน
จากต านานยายหยาดและยายเปญ,” ด ารงวิชาการ 7, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551): 132. 
 159 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, 74. 

 160 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, 75. 

 161 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, 75. 
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ข้าวสารนั้นไปหุง ท่านเจ้าอาวาสที่อยู่ในวัดไม่ไกลจากบ้าน เจ้าอาวาสรูปนั้นรู้ได้โดยญาณวิเศษเห็น

เหตุการณ์ที่ยายและตาปรารถนาจะมาท าบุญและถือเอาทานที่ยายและตาน ามาท าบุญนั้นเป็นมหาทาน

อันยิ่งใหญ่ ท่านเจ้าอาวาสจึงให้ภิกษุสามเณรท าความสะอาดกุฏิเพื่อรับมหาทานของยายตา ซึ่ง 

การกระท าของเจ้าอาวาสแสดงให้เห็นว่าการท าบุญให้ทานอยู่ที่ความตั้งใจหาใช่สิ่งของที่น ามาท า  

 ฉะนั้นการท าบุญหรือให้ทานควรท าตามก าลังและความสามารถของตน ซึ่งการท าบุญกับ

พระสงฆ์ของตัวละครยายและตาในนิทานเรื่องนี้เป็นการท าเพื่อหวังผลให้หลุดพ้นจากความทุกข์ และ

เพื่อการสืบทอดพระศาสนาด้วยการบ ารุงพระภิกษุ เมื่อยายและตาน าสุนัขที่อยู่ในหมู่บ้านมาท าเป็น

อาหารเพื่อน าไปท าบุญที่วัด เจ้าอาวาสรู้ได้โดยญาณวิเศษอีกครั้งว่าคู่ตายายจะมาท าบุญ แต่ครั้งนี้ 

เจ้าอาวาสบอกภิกษุสามเณรว่าจะมีทานมาอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น แต่ไม่จ าเป็นต้องท าความสะอาดวัดเพื่อ

ต้อนรับทานนี้ ลักษณะที่ยาย “กระเดียด” กระบุงใบเล็กที่ใส่จานข้าวมาวัดในครั้งแรกและครั้งที่สอง

กิริยาอาการของยายที่เดิน “เทิน” หม้อใส่อาหารและตา “หาบ” อาหารมาอีกหาบหนึ่ง เพื่อมาถวาย

ภัตตาหารพระภิกษุแสดงให้เห็นว่าผลบุญที่จะได้รับจากการบริจาคทานหาใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับปริมาณ

ของสิ่งของที่น ามาท าบุญ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ยังแสดงให้เห็นว่าแก่นแท้ของการท าบุญให้ทานในทาง

พระพุทธศาสนานั้นก็คือการ “ตั้งใจให้” พระภิกษุได้ฉันภัตตาหารซึ่งเจ้าอาวาสมองเห็นความตั้งใจของ

ยายและตาในการมาท าบุญ  

 ตัวบทได้เน้นย้ าหน้าที่ของตัวละครยายที่มากว่าตา แม้ว่าในตอนแรกตาจะเป็นผู้ปรารภ

เรื่องการท าบุญขึ้นมาก่อน แต่ยายเป็นผู้แสดงความคิดว่าควรจะออกไปหาเก็บข้าวเปลือกในนา ชวนตา

ปอกเมล็ดข้าว และลุกขึ้นหุงข้าว ซึ่งลักษณะการกระท าที่กล่าวมาข้างต้นเป็นลักษณะงานที่อยู่ใน 

ความรับผิดชอบของผู้หญิงทั้งสิ้น ทั้งนี้พุทธศาสนาอนุญาตให้ผู้หญิงมีบทบาทในพื้นของศาสนาได้ แต่

ทว่าผู้หญิงถูกจ ากัดบทบาทอยู่เพียงการเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาในรูปของอุบาสิกาหรือฆราวาสหญิง

เท่านั้น162 ดังนั้นฐานะของผู้หญิงทีม่ีต่อพุทธสาสนาคือการเป็นผู้อุปถัมภ์และค้ าจุนศาสนาเท่านั้น 

 นอกจากนี้มีผู้หญิงที่มีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับตัวละครยายข้างต้น ซึ่งลักษณะที่ถือว่า

ตรงกันข้ามคือเป็นภัยต่อพุทธศาสนาการเพราะต้องการที่จะสึกพระภิกษุสงฆ์ การออกบวชของผู้ชาย

เป็นการละหรือไม่เข้าไปผูกพันกับการมีชีวิตในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการละหรือยุติความสัมพันธ์

ระหว่างสามีภรรยาหรือบิดาและลูก แต่ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเป็นสิ่งที่ห้าม

ได้ยากมาก หากเมื่อผู้หญิงและผู้ชายเกิดความพึงใจต่อกันแล้วบางครั้งสามารถละทิ้งเรื่องอื่น ๆ ได้เช่น 

ภาระหน้าที่ด้านการงานหรือทรัพย์สินเงินทอง เป็นต้น ลักษณะของตัวละครพระราชบุตรีพระนามว่า

                                                            

 162  วรธิภา  สัตยานุศักดิ์กุล, หญิงร้าย, (กรงุเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2562), 32. 
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พระนางเขมา ในนิทานเรื่อง ប្រសាទ ងរ្មា (111) (ปราสาทนางเขมา) กล่าวถึงผู้หญิงที่มีใจปฏิพัทธ์

ต่อพระภิกษุสงฆ์ที่ไปหา โดยตัวบทได้กล่าวปูเรื่องไว้ว่าเมื่อพระนางเขมาพระชนมายุได้ 16 ชันสา  

พระนางขอพระบิดาเสด็จไปเที่ยวที่แม่น้ าใกล้ ๆ พระราชวังและได้พบกับชายหนุ่มชื่อบัณฑิตศรีที่เพิ่ง

ลาสิกขาจากสมณเพศ มีรูปร่างงดงาม รู้จักเวทมนต์คาถาอาคม เมื่อทั้ง 2 คนเจอกันต่างคนต่างมีใจ

ให้แก่กัน จึงนัดพบกันอีกครั้ง การแอบนัดพบกันของทั้ง 2 คน ท าให้พวกเหล่าบริวารเกิดความสงสัย

จึงไปแอบดู เห็นว่าเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม จึงน าความไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบ 

พระองค์ทรงกริ้วโกรธมาก จึงเนรเทศพระนางเขมาให้ไปอยู่ที่ปราสาทไกลออกไปจากพระราชวัง  

 นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระนางเขมาเกิดความทุกข์ระทมอย่างใหญ่หลวง ขณะนั้นมี

ภิกษุรูปหน่ึงช่ือแก้ว หลังจากไปเรียนเวทมนต์ คาถาอาคมที่ต่างเมืองจึงกลับมายังบ้านเกิด พระครูแก้ว

เมื่ออยู่นานไปมีชื่อเสียงเลื่องลือถึงความเก่งกาจไปทั่วละแวกที่อยู่ พระนางเขมาจึงทรงปรารถนาจะ

พบกับพระครู เพื่ออยากจะรู้ว่าพระนางจะหลุดพ้นจากความทุกข์และความเศร้าโศกตอนไหน ซึ่ง

ลักษณะการเข้าวัดของพระนางเขมาในขณะที่อยู่ในอาการทุกข์โศก แสดงให้เห็นว่าฐานะของพระสงฆ์

ถูกจัดวางให้อยู่ในฐานะของการเป็นที่พึงทางจิตใจของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิง เมื่อพระนางทรง

เห็นพระครูรูปนี้ ก็เปลี่ยนใจจากคนรักเดิมมารักใคร่ชอบพอพระครูแก้วในทันที พระนางเขมาตรัสเล่า

เรื่องราวความทุกข์ของพระนางให้พระครูทราบจนหมดสิ้น พระนางเขมาได้แสดงอาการสนิทสนมต่อ

พระครูแก้วราวกับว่ารู้จักมักคุ้นกันมานาน พระครูแก้วเกิดใจอ่อนจึงมีค าพูดอ่อนโยนกับพระนาง 

ตั้งแต่วันนั้นพระนางเขมามีผิวพรรณเปล่งปลั่งงดงาม ฝ่ายพระครูแก้วพยายามเอาธรรมะเข้าข่ม เพื่อ

จะตัดใจจากพระนางเขมาแต่พระครูแก้วท าไม่ส าเร็จ ดังข้อความที่ว่า “ឯរោកប្គូ ខ្កវ វាញ រោកមុំ
ប្រឹងេិចារណាធម៌ រ ើមាបី កចិតតអុំេីប្េោះ ងរ ោះខ្លាុំងណាស់ខ្ រ ខ្តរោក កេ ុំរួចរសាោះ  ”163 

หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไป พระนางเขมาได้เสด็จไปให้พระครูรดน้ ามนต์เพื่อให้มีสิริมงคล 

วันที่ไปรดน้ ามนต์นั้นพระนางแสดงอาการความพอใจในตัวพระครูแก้วด้วยค าพูดให้ยินมากยิ่งขึ้น  

พระครูแก้วเมื่อได้ยินค าพูดเหล่านั้นมีสีหน้าหม่นหมอง เกิดความทุกข์เพราะค าพูดของพระนางเขมา 

ดังข้อความที่ว่า 

   រេលរប្ក្យមក ប្េោះ ងប្តេរ់រៅថាវាយរងគុំស ុំឱាយរោកប្គូរប្សាចទឹក រ ើមាបីឱាយ
ម្នសិរីសួសតី រេលរៅរប្សាចទឹករ ោះ ប្េោះ ងក៏រឹតខ្តសខ្មតងអាក្ររាក់ទក់រៅរក រោក
ប្គូ ខ្កវ ខ្លាុំងរេើងខ្ថ្មរទៀត រ ើយប្េោះ ងទូលរោកថា  “សូមឱាយ រោកម្ចាស់គង់រៅ

                                                            

 163 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 70. 
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សរាាយច ោះ " ក្លររើឮាកាយរ ោះ រោកប្គខ្កវ ក៏ រប្កៀមប្កុំប្សរានម មរកើតទ កខ រោយស
មតីប្េោះ ង   164 

 จากอากัปกิริยาของพระครูแก้วแสดงให้เห็นว่าพระนางเขมาทรงทราบว่าพระครูแก้วมี 

ความทุกข์ เมื่อพระนางเขมาเสด็จถึงปราสาทก็เกิดความทุกข์เสวยบรรทมไม่ได้ เมื่ออดทนต่อไปอีก

ไม่ได้จึงให้บริวารเตรียมช้างและไปนิมนต์พระครูมายังพระต าหนัก ฝ่ายพระครูแก้วเมื่อเห็นบริวารของ

พระนางเขมามานิมนต์เช่นนั้นก็สบายใจมากขึ้น จึงรับนิมนต์ทันทีดังข้อความที่ว่า “ឯរោកប្គូ ខ្កវ 
ក្លររើបានរឃើញអនកររប្មើ និមនតក៏សរាាយ ប្េោះទ័យណាស់ បានររៀរចុំ ុំរណើរនិមនតមកជា
ប្រញារ់ ”165 เมื่อพระครูแก้วมาถึงพระนางเขมาได้เตรียมภัตตาหารไว้แล้วเรียบร้อย พระครูแก้วฉัน

ภัตตาหารไม่ได้ เมื่อพระนางเขมาเห็นดังนั้นพระนางทรงทราบอย่างแน่ชัดว่าพระครูแก้วมีความทุกข์

อันเกิดจากพระนาง ๆ ทรงมีความทุกข์ในพระทัยมากยิ่งขึ้นจนทนไม่ได้จึงหักห้ามความอายเข้าไปบอก

ให้พระครูแก้วลาสิกขา “ប្េោះ ងក៏រឹតខ្តរកើតទ កខខ្លាុំងរេើងៗ អត់ប្ទុំរករកាខ្មាសេ ុំបានក៏ចូលរៅទូល
រោកថា "សូមរោកម្ចាស់សឹកចាកសិក្ខារទមកច ោះ" រ ើយ  ងប្ររគនសុំេត់រសលៀកាក់ ប្េម
ទុំងប្រោរ់ប្រោសេវប្គរ់  រោកទទួលប្េមាមសមតីប្េោះ ងនិមនត រ ើយក៏សឹកចាកសិក្ខា
រទ”166 พระครูยอมตามค าพูดของพระนางเขมา ลาสิกขาเป็นฆราวาสอยู่กินกับพระนางเขมาใน

ปราสาทนั้น  จากข้อความที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้หญิงมีอิทธิพลชักจูง

และครอบง าจิตใจของพระภิกษุให้หลงใหลได้ง่าย อีกทั้งความใกล้ชิดกับผู้หญิงย่อมท าให้การฝึกฝน

เพื่อละกิเลสราคะของผู้ชายที่เป็นพระสงฆ์เป็นไปได้ยาก ดังค ากล่าวในพุทธศาสนาที่ว่า “ผู้หญิงเป็น

ศัตรูของพรหมจรรย์ของพระสงฆ์”167 ค ากล่าวนี้มิได้หมายความว่าผู้หญิงคอยจ้องท าลายพรหมจรรย์

ของพระสงฆ์ หากแต่หมายความว่าลักษณะบางประการของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเรือนร่าง น้ าเสียงล้วน

มีอ านาจส่งผลต่อพระสงฆ์ทั้งสิ้น 

 ดังนั้นบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะในฐานะเจ้าแม่และผู้น าทางสังคมได้นั้นจะต้อง

เป็นผู้หญิงที่อยู่ในฐานะที่สูง ฐานะสูงในที่นี้หมายถึงได้เลื่อนฐานะจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่ผู้คนให้ความเคารพ ฉะนั้นผู้หญิงจะได้รับการเคารพหรือการยอมรับ จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นเจ้า

                                                            

 164 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 70. 

  165 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 70. 

  166 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 70-71. 

  167 ปรีชา  ช้างขวัญยืน, สตรีในคัมภีร์ตะวันออก, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2541), 77. 
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แม่เท่านั้น ส่วนบทบาทของผู้หญิงที่อยู่ในฐานะของผู้น าทางสังคมหากลักษณะของผู้หญิงที่อยู่ในฐานะ

ผู้น าจะต้องควบคู่ไปกับระดับชั้นทางสังคม กล่าวคือผู้หญิงที่อยู่ในสถานะของการเป็นพระราชาหรือ

สถานะพระราชบุตรีของพระราชา เป็นบุตรสาวของมหาเศรษฐีและอยู่ในวัยอาวุโส จะได้รับการยอมรับ

จากผู้คนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ฉะนั้นผู้หญิงจะเป็นที่ยอมรับในพื้นที่สาธารณะได้นั้นจะต้องประกอบด้วย

สติปัญญาอันเฉลียวฉลาด มีสถานะทางสังคมและมีวัยวุฒิที่สูงด้วย  

บทบาทของผู้หญิงในฐานะต่าง ๆ ที่อธิบายดังข้างต้นจะเห็นว่าค าสอนจากจบับแต่ละ

ส านวนที่ยกมากล่าวอ้างนั้นเป็นเพียงบทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ที่ผู้แต่งต้องการให้ผู้หญิงเป็นไป

ตามความคาดหมายที่ผู้ชายในฐานะผู้ประพันธ์ต้องการ แต่บทบาทของผู้หญิงในแต่ละฐานะที่เกิดขึ้น

ในนิทานพื้นบ้านเป็นบทบาทที่เป็นจริง (Actual Role)168 ที่ตัวละครได้แสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่ง

พฤติกรรมที่แสดงออกมาได้แสดงให้เห็นว่า ความคาดหมายในอุดมคตินั้นแม้ว่าจะส่งผลต่อบทบาท

ผู้หญิงในฐานะต่าง ๆ ของนิทานบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งการส่งต่อบทบาทของผู้หญิง โดยได้อิทธิพล

จากการขัดเกลาทางสังคม ในการรับรู้ถึงความคาดหวังของสังคม เป็นต้น ความแตกต่างระหว่าง

บทบาทในอุดมคติอย่างจบับและบทบาทที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในนิทานพื้นบ้านจะไม่เกิดขึ้นในกรณีของ

บทบาทที่ไม่เป็นทางการหรือบทบาทที่ปรากฏขึ้นชั่วคราว ทั้งนี้เพราะไม่มีบทบาทในอุดมคติหรือไม่มี

การก าหนดความคาดหวังที่ชัดเจนต่อบทบาทเหล่าน้ัน 

 แม้ว่าบางครั้งความแตกต่างที่เกิดขึ้นในนิทานพื้นบ้านเขมรกับจบับได้แสดงให้เห็นว่าสังคมได้

เปิดพื้นที่ให้แก่ผู้หญิงและเปิดโอกาสให้ต่อรองกับกรอบที่ก ากับควบคุมผู้หญิงอยู่  แต่พฤติกรรมของตัว

ละครผู้หญิงในนิทานพื้นบ้านเขมรได้แสดงให้เห็นการก าหนดกรอบของจบับอย่างหลวม ๆ ในบทบาท

ผู้หญิงในแต่ละฐานะเอาไว้ซึ่งการกระท าของตัวละครมักจะสัมพันธ์กับวิถีชีวิตหรือค าสอนที่ปรากฏ

ในจบับโดยพฤติกรรมของตัวละครจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามความซับซ้อนของเหตุการณ์ของสังคม 

กล่าวคือแต่ละสังคมมีความสามารถในการตีความหรือเปลี่ยนแปลงบทบาทได้เช่นเดียวกับตัวละคร

ผู้ หญิ งที่ อยู่ ในนิทานพื้ นบ้ าน เขมร ทั้ งในพื้ นที่ ส่ วนตั วและพื้ นที่ สาธารณ ะที่ แสดงให้ เห็ น 

ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวละครโดยการก้าวเข้ามาสู่พื้นที่สาธารณะให้ได้มาก

ยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่สามารถก้าวเข้ามาได้หรือบางครั้งแม้ว่าจะประสบผลส าเร็จในบางสถานการณ์แต่ก็ยังคง

                                                            

 168 สรัญญา เอกธรรมสุทธิ์, “การวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย
ในช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544” (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา) ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 98. 



  

 

79 

ถูกควบคุมโดยผู้ชายและอยู่ภายใต้กรอบที่ผู้ชายก าหนดไว้ทั้งสิ้น สุดท้ายแล้วผู้หญิงในนิทานพื้นบ้าน

เขมรยังคงอยู่ในสถานะเป็นรองผู้ชาย  
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บทที่ 4 

บทบาทของผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมร 

 บทบาท คือหน้าที่ (Function) และพฤติกรรมที่อันพึงคาดหมายของบุคคลแต่ละกลุ่ม

หรือในสังคมหนึ่ง ๆ หน้าที่และพฤติกรรมดังกล่าวโดยปรกติแล้วเป็นสิ่งที่คนในสังคม ได้ก าหนดขึ้นเป็น

วัฒนธรรมเพื่อความเป็นระเบียบของสังคม169 ตัวละครในนิทานพื้นบ้านเขมรที่อาศัยอยู่ในสังคมของ

นิทานจะแสดงบทบาทไปตามหน้าที่โดยการแสดงออกมาในลักษณะของพฤติกรรม ท าให้เห็นบทบาทที่

ตัวละครได้แสดงออกว่าตัวละครในสังคมของนิทานพื้นบ้านเขมรด ารงบทบาทแต่ละฐานะอย่างไร  

ซึ่ งในบทนี้ ได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 หัวข้อ คือ 1. บทบาทของผู้ชายในพื้นที่ ส่วนตัว และ  

2. บทบาทของผู้ชายในพื้นที่สาธารณะ  

1.บทบาทของผู้ชายในพื้นที่ส่วนตัว  

 พื้นที่ส่วนตัว (Private sphere) หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ภายในครอบครัว มีการแสดงให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีรูปแบบเฉพาะ กล่าวคือเป็นความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างบิดามารดา 

บุตร สามีภรรยา170 ในนิทานพื้นบ้านเขมรมีการแสดงบทบาทของตัวละครผู้ชายที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว 

ใน 3 ฐานะ คือ 1.1 บทบาทผู้ชายในฐานะบุตรชาย 1.2 บทบาทผู้ชายในฐานะสามี และ 1.3 บทบาท

ผู้ชายในฐานะบิดา ดังการวิเคราะห์ดังต่อไปนี ้

1.1 บทบาทผูช้ายในฐานะบตุรชาย  

ผู้ชายในฐานะบุตรชายมีความส าคัญในแง่ที่ต้องเป็นผู้สืบต่อวงศ์ตระกูลของครอบครัว 

บทบาทบุตรชายที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านเขมร มีนิทานที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้จ านวน 47 เรื่อง 

โดยจะแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ฐานะ ได้แก่ 1.1.1 ผู้เคารพเชื่อฟังบิดามารดา 1.1.2  

ผู้มีไหวพริบและโวหารในการเจรจา 1.1.3 ผู้เล่าเรียนเพื่อประกอบอาชีพ และ 1.1.4 ผู้กตัญญูและตอบ

แทนบุญคุณ 

                                                            

 169 อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 
2530), 197. 
 170 กาญจนา  แก้วเทพ, ผู้หญิง ผูช้าย : ที่บ้าน ทีส่าธารณะ, (กรงุเทพฯ : หจก.อรุณการพิมพ์, 
2544), 63. 
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1.1.1 ผู้เคารพเชื่อฟังบิดามารดา 

 ในหนังสือ ស ជីវធម៌ប្រចាុំប្គួសារ171 (มารยาทประจ าครอบครัว) ข้อที่ 21. ได้
กล่าวถึงหน้าที่ของบุตรคือ “เคารพและปฏิบัติตามค าสอนของบิดามารดา ญาติและนักปราชญ์”172 มี
นิทานที่กล่าวถึงการเชื่อฟังค าสอนของบิดามาร ไม่ว่าบิดามารดาให้ท าอะไรก็จะท าตาม ในนิทานเรื่อง 
រៅធ ងរៅសាញ់(42) (เจ้าธุงเจ้าสัญ) และนิทานเรื่องរកែងកុំប្ា(46) (เด็กก าพร้า) ได้แสดงให้เห็นการ
ท าตามค าสั่งสอนของบิดาที่ชวนบุตรไปตัดไม้ในป่า เมื่อไอ้สัญได้ยินค าสั่งของบิดาก็รีบกลับมาแจ้ง
มารดาให้ท าอาหาร ดังข้อความที่ว่า  

ឪេ ករៅកូនរ ើយ  អាសាញ់រអើយមកឲាយឆ្រ ់

 ាបិតអញចង់រៅក្រ់  រឈើឯពប្េភ្នុំរ ោះ   

អាសាញ់បានឮរ ើយ  រ ើរប្េរងើយប្បារ់ម្ា 

ថាខ្ម ោុំបាយរា ា   ាបិតមញុុំរៅក្ររ់ឈើផ្ង   

ម្ដាយឮអាសាញ់ប្បារ់  ោុំបាយឆ្រ់រេកកនលង 

មទរ់ឲាយអាសាញ់ហាង  រ ើយអាសាញ់សាតាយរ ើរពវ 173 

 จากข้อความที่ยกมาข้างต้น แสดงให้เห็นการเชื่อฟังบิดาของตัวละครที่เป็นบุตร คือเมื่อบิดา
บอกให้ท าบุตรก็รีบรับค าสั่งโดยการไปบอกมารดาว่าตนจะเข้าไปในป่ากับบิดาให้แม่ช่วยตระเตรียม
อาหารให้ด้วย หรือในนิทานเรื่อง រកែងកុំប្ា(46) (เด็กก าพร้า) นิทานเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นการสั่งสอน
บุตรว่า บิดาไม่จ าเป็นต้องสั่งสอนบุตรโดยการใช้วาจาเพียงอย่างเดียว หากยังมีวิธการสอนโดย  
การปฏิบัติให้เห็นด้วย ดังข้อความที่ว่า  

ឯកូនរែូនខ្ លរទើរខ្តនឹងបានរៅកនុងពថ្ៃរ ោះ ក៏មុំេិនិតាយរមើលឪេ ករធវើជ ច ចារ់
ាុំងេីក្ន់ក្ុំរិតយករៅក្រ់វលលិ៍រ្ដា រ ូត ល់រកើតជាជ ច យករៅោក់ប្តី ោក់បាយប្តី
រ ើយ យកប្តីមក  ត អាុំងចមែិនជាចុំណីអាហារ   ចួនជាពថ្ៃមួយរ ោះ ឪេ ករៅពប្េរភ្លច
យកខ្ ករភ្លើងរៅផ្ង គាមានអវីនឹង! រងាកាត់រភ្លើងអាុំងប្តីឱាយកូនររារភាគ   ក៏រៅក្រ់ឫសាសីសៃួត
មួយកុំណាត់ យក មកកួតសរងកតគានាឱាយទល់ខ្តរ្ដា រកើតរភ្លើងរ្ោះបាន រ ើយគាត់រងាកាត់
អាុំង រែូន ប្តីឱាយកូនទុំងេីរររារភាគចខ្មលតពផ្ទមួយរេល  ល់ោងាចប្តេរ់ផ្ទោះវាញ  174  

                                                            

 171 ស ង   ស ីវ, ស ជវីធមប៌្រចាុំសងគមប្គសូារ, (ភ្នុំរេញ: n.p., 1965) 

 172 ស ង   ស ីវ, ស ជវីធមប៌្រចាុំសងគមប្គសូារ, 142. 

 173 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 124. 

 174 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 156. 
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 จากข้อความที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นการสั่งสอนบุตรในการสืบต่ออาชีพท าชุดดักปลา

ขาย โดยผ่านการปฏิบัติให้บุตรดู ตัวละครบิดาในนิทานเรื่องนี้แสดงให้บุตรชายเห็นว่าตนท าชุดดัก

ปลาอย่างไร การเลือกหวายที่น ามาใช้ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปด้วย บุตรชายคนเล็กในนิทานเรื่องนี้

เป็นผู้สังเกตการณ์และจดจ าการกระท าของบิดาบิดาได้ทุกขั้นตอน นอกจากนี้บิดายังปฏิบัติให้เห็นอีก

ว่าเมื่อได้ปลาหรือเนื้อสัตว์มาแล้วต้องท าอย่างไรต่อไป บิดาในนิทานเรื่องนี้แสดงวิธีการจุดไฟเพื่ อย่าง

ของสดที่ได้มาให้บุตรชายดู ฉะนั้นการรับฟังค าสั่งสอนของบุตรได้แสดงให้เห็นเป็นผลลัพธ์ที่ว่าบุตรท า

ตามค าที่บิดาสั่งหรือท าตามที่บิดาเคยปฏิบัติหรือแสดงให้เห็น 

 นอกจากนี้ยังมีนิทานที่กล่าวถึงการไม่เชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดมารดา ในนิทานเรื่อง  

រចារចិតតជា(13) (โจรใจดี) แสดงให้เห็นบุตรชายที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของมารดา ดังข้อความที่ว่า  

“ រៅរ ោះមិនគិតរធវើក្ររកស ីអវីរសាោះ ខ្តរវោយរ់ ក្លណារ ើររកលួចប្ទេាយសមាបតតិអនកប្ស ក
ទុំងេួង ម្ាទូ មានប្ររៅ ូច រមតចក៏មិនប្េមរធវើាម រទើរម្ាយករៅឲាយរៅវតតររៀនអកាសរ   
រៅរ ោះក៏ មិនមុំររៀនសូប្តរេើយ ប្រប្េឹតតខ្តរ ើរលួចប្ទេាយរគយកមកចិញ្ចឹមម្ា និង អាាមា  ” 
175ข้อความที่ยกมาอธิบายข้างต้นกล่าวถึงบุตรชายที่มีอาชีพทางการลักขโมย แม้ว่ามารดาจะสั่งสอน

เท่าว่าให้เลิกเป็นขโมยบุตรชายก็ไม่ยอมท าตาม มารดาน าไปฝากให้เรียนหนังสือที่วัดบุตรชายก็ไม่

ตั้งใจเรียน  

 ลักษณะของนิทานที่ยกมาอธิบายข้างต้นเป็นลักษณะของตัวละครที่ปฏิบัติตนคู่ขนานกัน 

กล่าวคือตัวละครในเรื่องរៅធ ងរៅសាញ់(42) (เจ้าธุงเจ้าสัญ) และ រកែងកុំប្ា(46) (เด็กก าพร้า) เป็น

บุตรที่พร้อมจะท าตามค าสั่งของบุพการีทุกเมื่อ แต่ในนิทานเรื่องរចារចិតតជា(13) (โจรใจดี) กลับปฏิบัติ

ตนขัดค าสั่งของมารดาคือการไม่เลิกเป็นขโมยและการไม่เอาใส่ใส่การเรียน แม้ว่าการไม่เชื่อฟังมารดา

ของตัวละครในนิทานเรื่อง រចារចិតតជា(13) (โจรใจดี)  สุดท้ายตัวละครในเรื่องนี้ก็สามารถประสบ

ความส าเร็จในชีวิตเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าตัวละครที่อยู่ในฐานะบุตรชายจะด ารงตนอยู่ในค าสั่ง

สอนของบิดามารดาหรือไม่ก็มิได้ส่งผลต่อชีวิตมากมายนัก  

1.1.2 ผู้มีไหวพริบและโวหารในการเจรจา 

   ตัวละครในนิทานพื้นบ้านเขมรได้แสดงให้เห็นว่ามีไหวพริบ รู้จักเจรจาจนท าให้

ชีวิตประสบความส าเร็จ เช่น ในนิทานเรื่อง អាក  កស ី(6) (ไอ้โกหกกิน) กล่าวถึงตัวละครในนิทานเรื่อง

นี้ ด้วยความที่อยากจะรับประทานหมูที่มารดาเลี้ยงไว้ แต่มารดาไม่ให้กินเพราะจะเก็บไว้ขายเพ่ือน าเงิน

มาใช้จ่ายในครอบครัว บุตรชายจึงบอกมารดาว่าเทวดามาเข้าฝันให้ไปขุดทองที่จอมปลวกในป่า มารดา
                                                            

 175 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 53. 
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ได้ฟังดังนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมาก เมื่อทั้ง ๒ คน ไปถึงจอมปลวกบุตรชายให้มารดากดกระเชอไว้ให้แน่น 

ส่วนตนจะกลับไปน าจอบมาขุดทองที่อยู่ในจอมปลวก ในความเป็นจริงบุตรชายกลับไปฆ่าหมูและได้

รับประทานเนื้อหมูสมดังที่ได้ตั้งใจไว้ หลังจากที่ฆ่าหมูแล้วก็น ามาท าอาหารดื่มกินกับเพื่อนบ้านอย่าง

สนุกสนาน ฝ่ายมารดารอคอยบุตรชายจนหิวข้าวบุตรชายก็ยังไม่มา จึงตัดสินใจเดินกลับบ้าน เมื่อทราบ

ว่าบุตรชายได้จับหมูมาฆ่ากินเกิดความโกรธ จึงบอกให้น้องชายจับบุตรชายใส่กระสอบไปถ่วงน้ า ดัง

ข้อความที่มารดาพูดกับน้องชายถึงการกระท าที่ท าให้มารดาโกรธว่า “វារចោះររញ្ឆាតឲាយអញរៅកនុង
ពប្េថារៅយកម្សប្បាក់រ ើយវាឲាយអញចាុំកនុងពប្េល ោះប្ាខ្ត ល់ខ្ថ្ៃឃាលានបាយរសទើរនឹងោច់រាោះ
ឯវាមកក្រ់ប្ជូកស ីផ្ឹកប្សារលងសរាាយប្ជូកអញខ្តមូយទ កលក់ឲាយរគយកប្បាក់ចាយរទរតើ” 176 

ตัวละครบุตรชายในนิทานเรื่องนี้ มีความสามารถด้านการพูดจาเป็นอย่างมาก เห็นได้จากเมื่อเขาถูกน้า

ชายจับมัดใส่กระสอบแล้วออกมาจากกระสอบได้ คือ หลังจากที่เขาถูกจับใส่กระสอบแล้วพูดอ้อนวอน

ให้น้าชายช่วยไปหาต าราโกหกให้ที่บ้าน ระหว่างนั้นมีชายขี้เรื้อนเดินผ่านมาไอ้โกหกกินแกล้งพูดขึ้นว่า 

ตนมารักษาขี้เรื้อนอยู่ในกระสอบนี้หลายวันแล้ว ไม่แน่ใจว่าจะหายหรือยังเป็นอยู่ แต่เท่าที่ลองลูบลอง

คล าดูก็ค่อยยังช่ัวขึ้นแล้ว ดังข้อความที่ว่า “អញមក តមឃលង់កនុងក្រ ងរនោះយូរពថ្ៃរ ើយមិន ឹងជាជា
រ ើយឬរៅរ  ខ្នតសាទាររមើល រៅរឃើញហាក់ ូចសោះរ ើយ   ”177 เมื่อชายขี้เรื้อนได้ยินดังนั้นจึงขอไอ้

โกหกกินว่าจะรักษาโรคขี้เรื้อนในกระสอบนั้นบ้าง ไอ้โกหกกินได้ยินดังนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะจะ

ได้ออกจากระสอบ และรอดพ้นจากการถ่วงน้ าโดยให้ชายขี้เรื้อนเป็นผู้รับเคราะห์แทนได้ ในตอนท้าย

ของเรื่องไอ้โกหกกินไปเจอชายอีกคนหนึ่งซึ่งมีโวหารในการเจรจาเช่นกัน จึงตกลงยอมรับเป็นเพื่อนกัน

และชักชวนกันท ามาหากิน 

 นิทานเรื่องนี้สอดคล้องกับนิทานเรื่อง អារេវ(39) (ไอ้เฬว) ตัวละครไอ้เฬวเป็นเด็กฉลาด 

วันหนึ่งไอ้เฬวอยากกินขนมมากจึงขอบิดากลับไปบ้าน ระหว่างทางกลับบ้านพบวัดแห่งจึงเข้าไปกราบ

พระสงฆ์ขอให้โกนผมให้  เมื่อใกล้จะถึงบ้านไอ้เฬวเอาผ้าคลุมหัวท าเป็นร้องไห้เดินเข้าบ้านบอกมารดา

ว่าบิดาตายแล้ว มารดาจึงจัดแจงท าขนมเพื่อให้ไอ้เฬวน าไปท าบุญให้บิดา กลางทางมันวางสาแหรกลง

แล้วนั่งกินขนมและของหวานต่าง ๆ จนอิ่ม เมื่อไอ้เฬวมาถึงกระท่อม บิดาถามบุตรชายว่าได้ขนมมาจาก

ไหนและท าไมต้องโกนผมไอ้เฬวตอบบิดาไปว่ามารดาเสียชีวิตแล้วมีญาติ ๆ มาช่วยท าบุญให้มารดา มี

ขนมที่ใช้ในการท าบุญของการท าศพด้วยจึงน าขนมมาฝากบิดาให้ได้รับประทาน ดังข้อความที่ว่า  

“ឪរអើយ ! ឥេូវរនោះ ខ្ម គាត់សាលារ់រៅរ ើយ បានជាមញុុំរក្រសក់ អស់រងរែូនរគរធវើររៀររធវើរ ណាយឱាយខ្ម បានជា 

                                                            

 176 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 30. 

 177 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 30. 
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ម្ននុំ ឥេូវរនោះមញុុំយកមករផ្ញើឪេិសា  ”178 เมื่อไอ้เฬวเดินทางไปในหมู่บ้านระหว่างทางเจอพ่อค้า พ่อค้า

เห็นบิดาไอ้เฬวว่ิงอยู่จึงถามว่าชายคนนั้นวิ่งท าไม ไอ้เฬวจึงตอบไปว่าชายคนนั้นวิ่งไล่กวาง พวกพ่อค้าได้

ยินเช่นนั้นด้วยความที่ต้องการรับประทานเนื้อกวางด้วยจึงฝากข้าวของต่าง ๆ มากมายไว้ที่ไอ้เฬว เมื่อ

พวกพ่อค้าวิ่งตามกวางไปจนลับตา ไอ้เฬวจึงเอาข้าวของเครื่องใช้ที่พ่อค้าฝากไว้ไปให้มารดาที่บ้าน  

ตอนที่ไอ้เฬวไปอาศัยอยู่ที่วัด มันเห็นพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งมีเงินทองมากมายคิดจะเอาเงินจากพระสงฆ์

รูปนั้นไปให้บิดามารดา ไอ้เฬวจึงไปบอกพระสงฆ์รูปนั้นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากหลงรักพระสงฆ์ ดัง

ข้อความที่ว่า “អញនឹងររញ្ឆាតរោកសងាឃ ម្នប្បាក់រប្ចើន យករៅឱាយខ្ម ឪ ! អញ "   អារេវគិត
 ូរចានាោះ រ ើយក៏និ។យនឹងរោកភ្ិកខុករម្លាោះ១អងគ ខ្ លម្នប្បាក់រប្ចើនថា "ម្នប្សីម្នាក់ប្សឡាញ់
រោកប្គូ ប្សីរ ោះប្កម ុំលែ ោអាច់ណាស់”  ”179  เมื่อพระท่านได้ยินเช่นนั้นก็อยากหญิงสาวได้จึงขอให้

ไอ้เฬวไปพาผู้หญิงคนนั้นมาโดยจะให้เงิน 1 บาท ไอ้เฬวไปหาจีนคนหนึ่งในตลาดพร้อมบอกจีนคนนั้น

เหมือนที่บอกกับพระสงฆ์ เมื่อทั้ง ๒ คนเจอกันก็ตกใจและทราบว่าถูกไอ้เฬวหลอก รุ่งเช้าไอ้เฬวไปทวง

เงินจากพระสงฆ์ แต่พระสง์ปฏิเสธ ไอ้เฬวจึงบอกพระรูปนั้นว่าถ้าไม่ให้จะไปฟ้องท่านเจ้าอาวาส 

พระสงฆ์รูปนั้นกลัวมากจึงให้เงินไอ้เฬวไป 1 บาท แต่ไอ้เฬว บอกว่า 1 บาตรของพระ ดังข้อความที่ว่า  

រោករ ោះឮអារេវថា ូរចានាោះ ក៏ភ្ិតភ្័យខ្លាុំងណាស់ យកប្បាក់ ១ បាត់រៅ ឱាយអារេវជា
ប្រញារ់   អារេវមិនប្េមទទួលយកវាថា  “ក្លរោក និ។យរ ោះថា ឱាយប្បាក់១បាប្ត 
ខ្ លឆ្ន់បាយសេវពថ្ៃ * ឥេូវប្តូវរោក យកប្បាក់វាល់រេញបាប្ត រទើរមញុុំករ ណាទទួលយក 
ររើរោកមិនរកឱាយរទ   នឹងរៅេិតរោកប្គូធុំថា រោករៅរ កនឹងប្សីេីយរ់មិញ180  

 จากนิทานที่ได้กล่าวไปข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการมีไหวพริบและโวหารใน

การเจรจาท าให้ตัวละครในแต่ละเรื่องได้รับผลในสิ่งที่ต้องการ เช่น ได้มีชีวิตรอด ได้รับประทานขนม ได้

สิ่งของและเงินไปให้บิดามารดา ฯลฯ แสดงให้เห็นว่าหากผู้ใดสามารถใช้ไหวพริบและวาจาได้ถูกที่ถูก

ทางและถูกต้องจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ที่ช่วยท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น หรือรอดพ้นจากภัยอันตรายที่พบ

เจอได้ 

                                                            

 178 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 92. 

 179 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 96. 

 180 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 98. 
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1.1.3 ผู้เล่าเรยีนเพื่อประกอบอาชีพ  

 การศึกษาของเด็กผู้ชายกระบวนการถ่ายทอดความรู้จะเป็นความสัมพันธ์

ระหว่างอาจารย์และศิษย์ นั่นคือครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเด็กผู้ชายซึ่งผู้ถ่ายทอดความรู้จะเป็นผู้ ทรง

อ านาจที่เป็นผู้ก าหนดเนื้อหาที่จะต้องจดจ า พระหรือครูบาอาจารย์เสมือนบิดามารดา เป็นผู้ประสิทธิ์

ประสาทความรู้และออกค าสั่ง ผู้ชายในฐานะนักเรียนเป็นฝ่ายรับและเชื่อฟังเพื่อจะน าความรู้ที่ได้มานี้

ถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อไป การศึกษาเป็นไปในรูปแบบและมีรายละเอียดของกระบวนการเรียนรู้ของ

เด็กผู้ชายสามารถอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 

 การเรียนรู้ของเด็กผู้ชายเริ่มต้นเมื่อบิดามารดาน าบุตรไปฝากให้เป็นลูกศิษย์วัด หรือเด็ก
คนไหนที่ไม่มีบิดามารดาจะเห็นว่าการศึกษาส าคัญก็มุ่งหน้าสู่วัดเพื่อศึกษาหาวิชาติดตัว  เมื่อเริ่มเข้าไป
อยู่ในวัดเด็กผู้ชายจะคอยปรนนิบัติรับใช้พระภิกษุที่เป็นพระอาจารย์ เวลาว่างจากงานการต่าง  ๆ 
พระภิกษุจะช่วยฝึกให้หัดอ่าน หัดเขียน เด็กบางคนบวชเป็นสามเณรหรือเมื่อโตพอก็บวชเป็นพระภิกษุ
เพื่อเรียนหนังสือต่อไป ดังข้อความในนิทานเรื่อง រៅក្ុំរិតររ ទាោះ(33) (เจ้ามีดตอก) ที่ว่า 

  ម្នរ រស់េីរ ក់ ជារងរែូននឹងគានា ម្តាយឪេ កសាលារ់អស់រៅរៅេីរ ក់រងរែូន 
ក៏ររួលគានារៅរៅវតត ររៀនអកាសរធម៌អាថ្៍ សាស្រសតបាលីនឹងរោក ងាឈរាជ រោកក៏រមាតា
ករ ណា រប្រៀប្ររៅឱាយររៀនសូប្ត  រកែងទុំងេីរ ក់េាា។មណាស់ រករកែងណារសែើ
គាមាន  ល់ររៀនរចោះចរ់រោកប្គូរុំរួសរននៗទុំងេីរេ ុំមជិលរសាោះមុំររៀនសូប្តនិងររប្មើប្គូ 
ក ុំឱាយអាក់អន់ប្េោះទ័យរេើយ រ ើយរននទុំងេីររួសបាន៥វសាា នឹកចង់សឹក ក៏ចូលរៅ
វ ទាោប្គូសឹក  181  

 ข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการหาความรู้ของเด็กผู้ชายจะมาจากในวัดดังที่ตัวละคร 

2 ตัวคือพี่ชายและน้องชายที่บิดามารดาเสียชีวิต จึงชวนกันไปอยู่วัดเรียนหนังสือกับพระสงฆ์ เมื่อเด็ก

ทั้ง 2 คนเรียนจบพระอาจารย์บวชให้เป็นสามเณร สามเณรทั้ง 2 รูปขยันศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติรับใช้ครู

อาจารย์ เมื่อบวชได้ 5 พรรษาก็เข้าไปหาอาจารย์ขอลาสิกขาเพื่อออกไปหาอาชีพเลี้ย งตนเองต่อไป 

ลักษณะการเรียนการสอนในวัด เด็กที่จะเข้าเรียนจะต้องอยู่รับใช้พระครูก่อน หากเด็กคนไหนพออ่าน

ออกเขียนได้หรือเรียนจบแล้วพระครูจะบวชให้เป็นสามเณร เพื่อเรียนหนังสือในระดับสูงขึ้นขึ้นไป 

นอกจากนี้ในนิทานเรื่อง ប្តាុំងោក់នងគ័ល(118) (หนองน้ าซ่อนไถ) ตัวละครที่ชื่อเจ้าอิอี เข้ามาบวช

เรียนนานหลายปี ด้วยความที่เป็นเด็กที่มีปัญญาทึบแม้ว่าพระอาจารย์จะสั่งสอนเคี่ยวเข็นให้เรียนมาก

น้อยเพียงใด แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ พระอาจารย์ก็จะเป็นธุระในการน าไปฝากให้ฝึกเรียนรู้ด้านอื่น

                                                            

 181 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 24. 
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เพื่อหาอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ การจัดวางฐานะของผู้ชายสมัยที่ยังเป็นเด็กแม้ว่าจะไม่เก่งกาจก็

สามารถอยู่ในสังคมและมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้  

 การเรียนรู้ของเด็กผู้ชายสามัญชนเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตที่มีภาระงานที่ต้องดูแลช่วยเหลือ

ทางบ้านส่งผลให้เด็กผู้ชายในนิทานบางคนไม่ได้รับการศึกษาจากพระในวัด แต่การเรียนรู้ของเด็กกลุ่ม

นี้จะเป็นการแสวงหาความรู้ที่เป็นความรู้เฉพาะทาง ได้รับการถ่ายทอดวิชาเฉพาะคนในตระกูลของตน

เท่านั้น ความรู้ในลักษณะดังกล่าวเกิดจากการสังเกต เรียนรู้ หรือการรับช่วงต่อมาจากบิดาหรือคนใน

ครอบครัวดังในนิทานเรื่อง រកែងកុំប្ា (46) (เด็กก าพร้า) ข้อความในนิทานที่ว่า “ឯកូនរែូនខ្ លរទើរ
ខ្តនឹងបានរៅកនុងពថ្ៃរ ោះក៏មុំេិនិតាយរមើលឳេ ករធវើជ តចារ់ទុំងេីក្ន់ក្ុំរិតយករៅក្រ់វលលីរៅតា
រ ូត ល់ រកើតជាជ ច យករៅោក់ប្តី  ោក់បាយប្តីរ ើយយកប្តីមក  តអាុំងចមែិនចុំណី  
អាហារ ”182 ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าลูกคนเล็กซึ่งเพิ่งจะตามบิดาเข้าป่าเป็นครั้งแรกในวันนั้น 

ได้พยายามพินิจพิจารณาดูบิดาท าชุดดักปลา เริ่มตั้งแต่เอามีดไปตัดหวายจนกระทั่งถึงท าเป็นชุดดัก

ปลาเอาไปดักปลาได้ แล้วเอาปลานั้นมาย่างให้สุกเพื่อเป็นอาหาร หรือในนิทานเรื่อง អនកាឃាលាុំងរមឿង
(145) (เจ้าพ่อคลังเมือง) ก็แสดงให้เห็นการเรียนของพระกุมารอุเทนที่เป็นตัวละครเอกของเรื่องว่า 

พระกุมารอุเทนพยายามเสาะแสวงหาวิชาความรู้ทุก ๆ ด้านทั้งด้านอักษรศาสตร์ พระกุมารอุเทนเป็น

เด็กที่ฉลาดกล้าหาญต่างจากเด็กธรรมดาทั่วไป วันหนึ่งเด็กชายอุเทนไปขอพวกหมอช้างเป็นคนรับใช้

ปัดกวาดที่โรงช้างเพื่อที่จะขอเรียนวิชาหมอช้างให้เป็นที่เชี่ยวชาญ ดังข้อความที่ว่า  

   ចុំខ្ណកក ម្រឧរទន ចារ់រ ើមាុំងេីពថ្ៃខ្ លបានសាតារ់ាក់ម្តាយមក ក៏មុំរសវងររៀន
សូប្តវាជាជាប្គរ់។ ាង ម្នអកាសរជារ ើម ឧរទនជាក ម្រឆ្លាតពវ អង់អាចខ្រលកអុំេីក ម្រធមែា  
ពថ្ៃមួយ ក ម្រឧរទនចូលរៅរសេគរ់នឹងេួក ែ ុំរី ស ុំមលួនជាអនកររប្មើរបាសប្ចាសររាង ុំរី 
រ ើមរីររៀនវាជាជាខ្ង ែ ុំរីឱាយសាទាត1់83  

 นิทานเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นส่วนการศึกษาของเด็กผู้ชายในชนชั้นสูงเมื่อเจริญวัยขึ้น

พอที่จะเอารอดจากอันตรายต่าง ๆ ได้แล้วต้องออกไปแสวงหาวิชาความรู้ต่างบ้านต่างเมืองด้วยตัวเอง 

การออกไปเผชิญโลกด้วยตนเองที่ต้องอาศัยความกล้าหาญเป็นลักษณะหนึ่งที่เชื้อหน่อกษัตริย์พึงมี  

การศึกษาในภาพรวมของเด็กในกลุ่มนี้ย่อมแตกต่างจากกลุ่มเด็กสามัญชนเพราะภาระงานที่จะต้อง

รับผิดชอบในอนาคตนั้นจะเกี่ยวข้องกับการปกครองหรืองานราชการซึ่งความรู้ที่ต้องศึกษาและพึงมีจะ

เกี่ยวข้องกับการปกครองคน ปกครองทหาร การท านายทายทัก หรือความสามารถในการยิงธนูซึ่ง
                                                            

182 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 156. 

 183 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 5 
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ความรู้ดังกล่าวต้องอาศัยความกล้าหาญ การศึกษาในลักษณะเช่นนี้เกี่ยวเนื่องด้วยสภาพของสังคมใน

นิทานพื้นบ้านเขมรที่ต้องท าศึกสงครามเพื่อปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูท าให้การศึกษาดังกล่าวช่วยให้

บ้านเมืองรอดพ้นจากภัยต่าง ๆ ได้  ดังข้อความในนิทานที่กล่าวถึงการศึกษาของเด็กชนช้ันสูงว่า 

 ในนิทานเรื่อง រ រសម្នកូន៤ ក់ររៀនវាជាជា៤រទ(21)  (ชายมีลูก 4 คนเรียนวิชา 4 

อย่าง) ได้กล่าวถึงการเรียนของเด็กผู้ชายเอาไว้ว่า มีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าว่ามีชาย 4 คน ไปแสวงหาเรียน

วิชาศิลปศาสตร์จากพราหมณ์ทิศาปาโมกข์ผู้หนึ่งที่ตักศิลามหานครชายทั้ง 4 คนนั้น ชายหนึ่งเรียน

วิชาการท านาย ชายหนึ่งเรียนวิชาการยิงธนู ชายหนึ่งเรียนวิชาด าน้ า และอีกชายหนึ่งเรียนวิชาชุบชีวิต 

ชายทั้ง 4 คนเรียนวิชาการแตกต่างกันออกไป ครั้งเรียนจบแล้วจึงกราบลาอาจารย์ทิศาปาโมกข์ผู้เป็น

ครูกลับบ้าน ดังข้อความที่ว่า 

ម្ននិទនមួយថា : ម្នរ រស៤ ក់ រៅខ្សវងរកររៀនសិលា ប៍សាស្រសតអុំេី
ប្ា ែណ៍ម្នាក់ជាទិសាបារម្ក្ខាចារាយ រៅតកកសិោមហានគរ រណាតារ រស់ទុំង  ៤  ក់ 
រ រសម្នាក់ររៀនទយ រ រសម្នាក់ររៀនបាញ់ រ រសម្នាក់ររៀនម ជទឹក រ រសម្នាក់ររៀនជ រឱាយ
រស់រេើងវាញ   អនកទុំង៤ ក់សឹងររៀនទីពទៗ េីគានា ល ោះររៀនចរ់រ ើយ ប្ក្រោទិសា
បារម្ក្ខាចារាយជាប្គូរៅប្ស កវាញ184  

นอกจากนี้ผู้ชายสามารถเรียนได้ตลอดชีวิตเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งมีครอบครัว 

การออกเดินทางของตัวละครผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมรคือการออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้และ

ชีวิตที่ดีกว่า เราจะพบว่ามีผู้ชายส่วนน้อยของนิทานที่ได้เรียนหนังสือ การออกเดินทางไปยังต่างเมือง

จึงเป็นการเรียนรู้และจดจ าอีกทางหนึ่ง เช่น ชายผู้เป็นสามีเกิดอยากจะเรียนเพียงเพราะเห็นคนอื่น

เรียนวิชาความรู้เก่งก็อยากเรียนขึ้นมาบ้าง ดังข้อความที่ว่า  

ក្លេីរប្េង យ ម្នជនេីរ ក់រតីប្រេនធរ រសជារតីបានរឃើញរគររៀនររៀនេូរក
ចង់ររៀនណាស់យកប្បាក់៣០តមលឹងោប្រេនធរ ើររៅរកររៀន រ ើរេីប្ស កមួយ ល់រមតត
មួយឬរគថាប្តង់ទីណាម្នអនករចោះររៀនអាគមគាថាេូខ្កក៏រៅរកប្តង់រ ោះ...(ាកាយ
ស ភាសិតតពមល៣០តមលឹង185 …រៅរ ោះមិនគិតរធវើក្ររកសីអវីរសាោះ ខ្តរវោយរ់ក្ល
ណារ ើររកលួចរប្ទប្េសមាបតតិអនកប្ស កទុំងេូង  ម្ាទូ មានប្ររៅ ូចរមតចក៏មិនប្េម
រធវើាម រទើរម្ាយករៅឱាយរៅវតតររៀនអកាសរ 186 

                                                            
184 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី3, 4. 
185 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 15. 

 186 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 53. 
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 ดังนั้นความแตกต่างของเด็กผู้ชายที่เรียนที่วัดหรือการแสวงหาความรู้โดยการถ่ายทอด

จากครอบครัวและเด็กผู้ชายที่ออกไปศึกษาวิชาความรู้ที่ส านักของดาบสฤๅษีนั้นมีความแตกต่างกัน 

กล่าวคือเป้าหมายของเด็กที่เรียนที่วัดเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมพื้นฐานทางสังคมเป็น

ประเด็นส าคัญ ความรู้ด้านอักษรศาสตร์นั้นไม่ได้มุ่งเน้นเพราะไม่ได้มีความส าคัญต่อการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน ส่วนเด็กที่ออกไปศึกษาหาวิชาความรู้ที่ส านักของดาบสฤๅษีนั้นเรียนเพื่อน าความรู้ไปใช้

ในการปกครองและงานราชการซึ่งเป็นภาระงานที่ต้องอาศัยความรู้ซึ่งแตกต่างจากเดก็ทั่ว ๆ ไป 

1.1.4 ผู้กตัญญูและตอบแทนบุญคุณ  

 ในหนังสือ លកខណ៍ប្សី ได้กล่าวถึงหน้าที่ของบุตรผู้ชายและบุตรผู้หญิงใน

สังคมกัมพูชาเอาไว้ว่า រៅកនុងវរាបធម៌ខ្មែក្រ ឹងគ ណនិងក្រតរគ ណចុំរាោះម្តាយឪេ កជាករណីចាុំ
បាត់ររស់កូនប្រស់ប្សីប្គរ់រូរ ខ្ លប្តូវរុំរេញប្គរ់រេញ 187 การตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา

เป็นสิ่งที่บุตรชายหญิงทุกคนต้องกระท า จากข้อความที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการตอบแทน

บุญคุณที่บิดามารได้เลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่เป็นเรื่องที่บุตรทุกคนต้องกระท า ซึ่งการตอบแทนบุญคุณของ

บุตรชายนั้นสามารถท าได้หลากหลายประการ เป็นต้นว่าบวชเป็นพระภิกษุสงฆ ์ซึ่งตามหลักพุทธศาสนา

ได้กล่าวเอาไว้ว่า การบวชเป็นเครื่องแสดงความกตัญญูและทดแทนบุญคุณของบิดามารดา ในนิทาน

เรื่อง រប្េងទក់ទងនឹងោក់ផ្កានិងរទៀនធូរកនុងព រខ្មាច(178)  (ต านานเกี่ยวกับประเพณีการใส่ดอกไม้

ธูปเทียนในมือคนตาย) นิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าบุตรชายที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ช่วยให้บิดาหลุด

พ้นจากความทุกข์และพบเจอกับความสว่างทางด้านจิตใจ สืบเนื่องจากโยมบิดาของท่านเป็นพรานป่า

ฆ่าสัตว์มามากมายตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่ เมื่อตอนใกล้ตายบิดาของพระภิกษุคิดถึงสัตว์ที่ตนฆ่าจึงร้อง

บอกบุตรชายที่บวชอยู่ให้ช่วย พระภิกษุผู้เป็นบุตรทราบว่าบิดามีกรรมมากท าให้คิดถึงสัตว์ที่ฆ่า ภิกษุจึง

ให้คนไปหาดอกไม้ ธูป เทียน เอามาใส่มือบิดาและบอกให้บิดามองดูดอกไม้ ธูป เทียน ซึ่งเป็นเครื่อง

สักการบูชาพระรัตนตรัยด้วยใจที่ตั้งมั่น หลังจากบิดาท าตามค าบอกของบุตรชายก็เกิดศรัทธามีจิตใจ

สว่างเป็นกุศล เมื่อบิดาขอพระภิกษุรูปนี้เสียชีวิตไปจึงได้ไปเกิดบนสวรรค์ เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้

สอดคล้องกับสุบินค ากาพย์188ซึ่งเรื่องสุบินค ากาพย์เป็นการแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ของการบวชว่าช่วย

ให้บิดาและมารดาตลอดจนผู้บวชและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความสงบสุขพบทางสว่างของชีวิต เมื่อเสียชีวิต

ไปแล้วบุคคลเหล่านี้ก็จะไปเกิดบนสวรรค์ ลักษณะที่เหมือนกันของสุบินค ากาพย์และนิทานเรื่องนี้ คือ 

                                                            

  187 វា ាន់  វី, លកខណប៍្ស,ី (ភ្នុំរេញ: នគរវតត, 2011), 54. 

 188 กรมศิลปากร, สุบินค ากาพย,์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 52. 
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บุตรชายในเรื่องทั้ง ๒ เรื่อง มีบิดาเป็นนายนายพรานและในสถานะของบุตรชายที่ช่วยเหลือให้บิดาพ้น

จากความทุกข์  

 การแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบิดาคือการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ตัวละครที่เป็น

บุตรชายในสุบินค ากาพย์ บิดาของเณรที่เป็นนายพรานเสียชีวิตไปเป็นเปรตอยู่ในนรก เมื่อภรรยาของ

พรานท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็เริ่มสบายขึ้น ครั้นถึงวันที่พระยมได้ปล่อยให้ขึ้นไปบนโลกมนุษย์ เปรต

นายพรานได้ไปหาบุตรชาย เล่าความทุกข์ให้ฟังพร้อมทั้งขอร้องให้บุตรชายหาทางช่วยให้พ้นจากสภาพ

เปรต เณรสงสารบิดาจึงไปถาม “พระอุปัชฌาย์ ๆ บอกว่าในพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าถ้าบวชเป็นเณรผล

บุญจะตกแก่แม่ แต่ถ้าบวชเป็นพระภิกษุผลบุญจะตกที่บิดา”189 เณรสุบินจึงตัดสินใจบวชเป็นพระสงฆ์

เพื่อช่วยบิดาให้พ้นจากความทุกข์ สิ่งที่ผู้บวชจะต้องเจอระหว่างที่อยู่ในเพศบรรพชิตนั้นคือการท าตาม

กฎของการเป็นพระสงฆ์ การด ารงชีวิตอยู่โดยละจากกิเลสทั้งปวง โดยละเว้นการกระท าที่ไม่ดี ค าพูดไม่

ดี รวมทั้งการละจากความอยากทางด้านร่างกายและจิตใจที่สามารถท าได้อย่างยากยิ่งคือการละจาก

กามราคะ จากความอยากต่าง ๆ มากมาย หากพระภิกษุรูปใดสามารถละสิ่งเหล่านี้ได้จะน ามาซึ่งผล

บุญ ดังนั้นการบวชและครองตนอยู่ในเพศบรรพชิตอย่างเคร่งครัด จะท าให้ผู้บวชมีบุญกุศลอย่างมาก 

ซึ่งบุญกุศลที่ได้ปฏิบัติเมื่อครั้งครองเพศบรรพชิตนั้นจะส่งผลต่อบิดามารดาของผู้ปฏิบัติด้วย สามเณรที่

ตัดสินใจบวชตามการบวชเป็นพระสงฆ์ท าให้ผลบุญในการบวชครั้งนี้ส่งให้บิดาซึ่งเป็นเปรตอยู่ในนรกพ้น

จากความทุกข์ ได้ไปเกิดใหม่ในเมืองสวรรค์ แสดงให้เห็นว่าบุตรชายที่อยู่ในสมณเพศช่วยให้บิดาหลุด

พ้นจากความทุกข์ มีค ากล่าวอย่างหนึ่งว่า “หากบุตรชายได้บวชในพุทธศาสนาบิดามารดาจะได้จับชาย

ผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ ซึ่งค ากล่าวที่ว่านี้ก็มีที่มาจากเรื่องสุบินค ากาพย์นี้เอง”190  

 นอกจากนี้จากข้อความในนิทานที่ยกมาอธิบายยังแสดงให้เห็นว่าการที่บุตรชายบวชไม่ว่า

จะเป็นสามเณรหรือบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ นอกจากจะเป็นไปเพื่อนการบวชเรียนหาวิชาความรู้แล้ว ยัง

เป็นการบวชเพื่อสนองความต้องการของบิดามารดา กล่าวคือ ในนิทานบุตรของนายพรานที่บวชเป็น

ภิกษุสามารถช่วยให้บิดาพ้นจากความทุกข์ที่ได้ฆ่าสัตว์ไปเกิดบนสวรรค์ ส่วนบิดามารดาของสามเณร

สุบินขอร้องให้สามเณรช่วยโดย “กล่าวถึงอานิสงส์ของการบวช ซึ่งสามเณรสุบินก็ยินยอมเพราะถือว่า

เป็นการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาได้ทางหนึ่ง”191 ซึ่งการแสดงความกตัญญูของบุตรต่อบิดา

                                                            

 189 กรมศิลปากร, สุบินค ากาพย,์ 52. 
 190 กุลนรี  ราชปรีชา, การศึกษาเชิงวิเคราะห์สุบินค ากาพย์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษร 
ศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527), 53. 
 191 กุลนรี  ราชปรชีา, การศึกษาเชิงวิเคราะห์สุบนิค ากาพย์, 53. 
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มารดานั้นจะคุ้มครองผู้ปฏิบัติให้ปลอดภัยและมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ดังในนิทานเรื่อง ប្រសាទរ ទាយឆ្មារ
(126) (ปราสาทบันทายฉมาร์)  นิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นตัวละครบุตรชายแสดงออกถึงความกตัญญูให้

เห็นว่า เมื่อพระราชกุมารมีพระชนม์ได้ 12 ชันษา พระราชกุมารทรงถามพระนางปทุมผู้เป็นมารดาว่า

พระบิดาไปไหน พระนางปทุมทรงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระราชบุตรฟัง ด้วยความกล้าหาญและ

ต้องการตามหาพระบิดาราชกุมารศรีวิบุลเกร จึงทูลลาพระมารดาออกไปตามหาพระบิดา ไปพบ

พระองค์ทรงถูกจองจ าอยู่ในกระบวนแห่นักโทษไปประหารชีวิต ขณะที่เพชฌฆาตก าลังจะประหารชีวิต

พระบิดา พระราชกุมารทรงกล่าวอย่างกล้าหาญมิได้เกรงกลัวอ านาจของพระราชาหูลู่ว่าพระบิดาของ

ตนไม่มีความผิดอะไร การที่จะส่งท่านไปประหารชีวิตนั้นก็ไม่มีเหตุผล ขอให้พระเจ้าหูลูอย่าสั่งประหาร

พระบิดา ถ้าอยากจะประหารใครขอให้มาประหารพระองค์แทน ดังข้อความที่ว่า “មញុុំជារាជរ ប្តពន
ប្េោះបាទយសរករ គឺអនករទសរនោះឯង មញុុំមិនខ្លាច សាលារ់ រោយសារអយ តតិធម៌ ូរចនោះរទ ! មញុុំហា ាន
សាលារ់ជុំនួសរិាមញុុំ  ”192 พระเจ้าหูลูทรงตกตะลึงถึงความกล้าหาญและเดี่ยวของราชกุมารศรีวิบุล

เกรจึงถามชื่อเสียงเรียงนามทรงทราบแน่ชัดว่า พระราชกุมารเป็นพระราชบุตรของพระเจ้ายศเกรจึงให้

เพชฌฆาตไปน าตัวมาประหารแทนพระบิดา ด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อบิดาผู้มีพระคุณที่ได้ให้ชีวิตแทน

พระบิดา ดาบอันคมกริบของเพชฌฆาตกลับย่น พระเจ้าหูลูทรงพิโรธอย่างมาก ให้น าดาบเล่มใหม่มา

ประหารพระราชกุมารศรีวิบุลเกร แต่ดาบทุกด้ามไม่สามารถท าอันตรายได้เลย ดังข้อความที่ว่า  

រោយអាន ភាេកតញ្ញូាធម៌ររស់ប្េោះអងគ ចុំរាោះអនក ៏ម្នគ ណ ោវ  ៏ម តររស់
រេជាឈឃា ៍ ខ្ប្រប្តេរ់ជាមូរម មអស់រលីង ជារ ត អសាចារាយ ណាស់   ប្េោះបាទ  ូលូ ប្ទង់
េិររាធ។ ាងខ្លាុំង ខ្ប្សកស ធារ់ឲាយរេជាឈឃា  រតូរោវខ្មែរម មរ ោះរចញ យកោវសុំរលៀង
ម ត រ ើយចូលមកក្រ់មតង រទៀត   ជារប្ចើនរលើករប្ចើនប្គា ោវរៅខ្តមូរម ម េ ុំបានម ត
ោច់សាច់ក ម្រសូមាបីរនតិចរេើយ  193 

 หลังจากนั้นพระเจ้าหูลูทรงสั่งให้เพชฌฆาตก่อกองไฟแล้วจับพระราชกุมารนั้นโยนเข้า
กองไฟแต่ว่าพระองค์ไม่เป็นอะไร ทรงสั่งให้อ ามาตย์ไปน าช้างศึกมาไล่เหยียบพระราชกุมาร แต่
อัศจรรย์มากโขลงช้างทั้งหมดคุกเข่าลงต่อหน้า ลักษณะที่พระเจ้าหูลู่ท าอะไรพระราชกุมารไม่ได้แสดง
ให้เห็นว่าด้วยอ านาจและคุณความดีของความกตัญญูช่วยให้พระราชกุมารทรงรอดพ้นจากภยันตราย
ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นคมดาบ เปลวเพลิง สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างศึกก็ยังยอมจ านนลงต่อหน้า  

                                                            

 192 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 49. 

 193 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី6, 49. 
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1.2 บทบาทผู้ชายในฐานะสาม ี

 ในการอธิบายบทบาทของผู้ชายที่ด ารงตนเป็นสามี ผู้วิจัยจะยก ស ជីវធម៌ប្រចាុំប្គួសារ194  

(มารยาทประจ าครอบครัว) กบั ចាារ់ប្ស ី(จบับสตรี) ส านวนของ ប្េោះអងគឌួង (พระองค์ด้วง) ซึ่งไดก้ล่าวถึง

ลักษณะของบุรุษที่พึงสงเคราะห์ภรรยา 5 สถาน195คือ 

1.สามีต้องใช้ค าพูดที่อ่อนโยน ไพเราะกับภรรยา 

2. สามีต้องมีอัธยาศัยไมตรีต่อภรรยา 

3. สามีต้องยกมอบทรัพย์สมบัติให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลรักษา 

4. สามีต้องพยายามหาทรัพย์มาเลี้ยงภรรยาและลูก 

5. สามีต้องมีความภักดีกับภรรยาของตน 

1.2.1 ฐานะผูน้ า  

  สามีมีหน้าที่เป็นผู้น าภรรยา សម្លាញ់២ ក់ (16) (เพื่อนรัก 2 คน) ในนิทาน

เรื่องนี้แสดงให้เห็นภาวะการเป็นผู้น าครอบครัวของสามีคือด้วยหน้าที่ของการเป็นผู้น าคือการพยายามท าให้

สภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวดีขึ้น  ดังข้อความที่ว่า “ និ។យគិតគានារេីប្រេនធថា “ រយើងរកស ីអីឲាយម្នឆ្រ់ 
ប្រេនធរ្លើយថា  អនកចងរកស ីអី ឬរប្រើមញុុំឲាយតាាញរពវ មញុុំទទួលាមមិនហា ានទទឹងទស់ចិតត អនករទ  "   ”196 

ข้อความที่ยกมาข้างต้นกล่าวถึงแสดงให้เห็นสามีชวนภรรยาปรึกษาว่าจะท ามาหากินอะไรให้ร่ ารวยเร็ว ภรรยา

ตอบว่าสามีให้ตนท าอะไรตนพร้อมจะท าตามทุกอย่าง สามีเล่าเรื่องทรัพย์สมบัติที่อยู่ในทะเลให้ภรรยาฟั ง 

หลังจากเล่าจบสามีตัดสินใจชวนภรรยาออกไปวิดน้ าในทะเลเพื่อหาทรัพย์สมบัติ เมื่อตกลงกับภรรยาเรียบร้อย

แล้วกล่าวกับภรรยาว่าให้จัดการเตรียมอาหารและข้าวของเครื่องใช้ไปให้ครบถ้วนดังข้อความที่ว่า  

រយើង ុំគានារៅបាចទឹកសម ប្ទរ ោះឲាយ រីង ប្កអវីម្សប្បាក់ ររស់ប្គរ់ម មរ ោះ ររើ
បានប្តីតូច ធុំ រយើងវោះរធវើប្តីរងៀត រធវើផ្ែក ប្រ  ក ប្េឹករនោះ  ងឯងោុំបាយ ួសោក់ករញ្ជើ
ឲាយម្នមហូរ និងសាលាមួ ផ្ង ប្េហាមប្សាង រយើងរៅបាចទឹកសម ប្ទឲាយរឹង   ប្រេនធឮរតីប្បារ់
រ ើយ ក៏រធវើាមរងា្ារ់រេី   ល ោះប្េឹករេើងររៀរប្គរ់ប្រោរ់រួច ក៏ ុំគានារៅ ល់ម្ត់ សម ប្ទ 

                                                            

 194 ស ង   ស ីវ, ស ជវីធមប៌្រចាុំសងគមប្គសូារ,  (ភ្នុំរេញ: n.p., 1965) 

 195 ผู้วิจัยคัดมาจาก อารียา หุตินทะ, แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร 
(วิทยานิพนธ์ปริญญา อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 345. 
 196 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 76.  
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រ ើយទ កោក់បាយមហូរចុំណីរោយប្សួលរទើររតីក្ន់ករញ្ជើ ១ ប្រេនធក្ន់ករញ្ជើ ១ មុំបាច
ទឹករៅរលើរគាក បាចទល់ខ្ត ល់រេលបាយ រទើរឈរ់ររារភាគ ររារភាគបាយរួច  ុំរេី
ប្រេនធបាចរទៀត197 

 ข้อความที่ยกมาข้างต้นกล่าวถึงค าพูดของสามีที่เล่าในทะเลมีทรัพย์สมบัติมากมายเพราะ
มีส าเภาของพ่อค้าหลายประเทศที่อับปางลง สิ่งของทรัพย์สมบัติเงินทองล้วนจมอยู่ก้นทะเล หากพา
กันไปวิดน้ าทะเลให้แห้ง  เงินทองข้าวของครบทุกอย่างอยู่ในน้ า นอกจากนี้จะเห็นการจัดการสิ่งของ
ของสามีที่คาดว่าจะได้มา หากถ้าได้ปลาเล็กปลาใหญ่ก็เอามาท าปลาแห้ง ปลาหมัก ปลาร้า ภรรยาได้
ฟังสามีว่าดังนั้นก็ท าตามค าบอก เช้าขึ้นเตรียมเครื่องมือครบครันแล้ว ก็พากันไปยังริมทะเล  สามีถือ
กระเชอใบหนึ่ง ภรรยาถืออีกใบหนึ่ง ซึ่งลักษณะเช่นนี้ยังแสดงให้เห็นการท างานเคียงบ่าเคียงไหล่ของ
ตัวละครสามีภรรยาด้วย 

 บทบาทของสามีที่ปรากฏนิทานพื้นบ้านเขมรประการหนึ่งคือการปกป้องภรรยา บทบาท
ดังกล่าวอาจเป็นการแสดงออกมาในรูปแบบของความห่วงใยหรือท่าทีภายนอกซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ
ประเด็นด้านความรักและความกล้าหาญโดยเฉพาะประเด็นนี้ที่เป็นความคาดหวังของสังคมที่มีต่อ
ผู้ชายที่เป็นสามี นิทานเรื่อง គង់ហា ាន(3) (คงหาญ) แม้ว่าตัวละครที่เป็นสามีในนิทานเรื่องนี้จะไม่มี
ความเป็นผู้น าทางด้านความประพฤติและการแสดงออกดังตอนที่คงหาญพาภรรยาทั้ง 2 คน ไปเยี่ยม
ญาติต่างหมู่บ้านระหว่างทางได้เจอเสือเมื่อคงหาญเห็นเสื้อก็วิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่ในโพรงของต้นไม้ มือ
เท้าสั่น ปัสสาวะราดเพราะความกลัว หลังจากที่ภรรยาตีเสือจนตายคงหาญจึงออกมาจากโพรงไม้ ดัง
ข้อความที่ว่า ល ោះអនកគង់រៅ ល់ កខ្នលងរ ោះ ខ្លាក៏សទុោះរ ញខ្ប្សកស ទារ់េីចម្ងាយមក   អនកគង់
រត់ចូលរូងរឈើ រាករ ម រប្ាោះភ្័យណាស់ ញ័រព ញ័ររជើង    ងអាុំ និង ងគុំ មុំ ប្េួតគានាវាយខ្លា
រ ោះសាលារ់រៅ  198  อาการของคงหาญตรงกับข้อห้ามใน ស ជីវធម៌ប្រចាុំប្គួសារ199 (มารยาทประจ า
ครอบครัว) ข้อที่ 4. คือไม่กลัวจนตัวสั่น หรือไม่หวาดกลัวเรื่องไม่เป็นเรื่อง200 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัว
ละครสามีไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม หลังจากที่ภรรยาทั้ง 2 คน ช่วยกันตีเสือจนตาย ดัง
ข้อความที่ว่า ខ្លារគវាយងារ់រ ើយរធវើជាមកវាយខ្ថ្មរទៀតប្រ សអីកុំសាក ូរចនោះ201ภรรยาพูดว่าเสือ
ตัวนี้เราตีมันตายแล้วยังมาตีซ้ าอีก ผู้ชายอะไรท าไมขี้ขลาดอย่างนี้ สามีจึงพูดแย้งภรรยาว่าไม่มีผู้หญิง

                                                            

 197 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 76. 

 198 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 11. 

 199 ស ង   ស ីវ, ស ជវីធមប៌្រចាុំសងគមប្គសូារ,  (ភ្នុំរេញ: n.p., 1965) 

 200 ស ង   ស ីវ, ស ជវីធមប៌្រចាុំសងគមប្គសូារ, 142. 

 201ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 11. 
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คนไหนสามารถตีเสือจนตายได้ จะมีก็แต่ผู้ชายเท่านั้นที่สามารถตีเสือให้ตายได้ ดังข้อความที่ว่ า  
“មិនខ្ លម្នប្សីណាវាយខ្លាសាលារ់រទម្នខ្តប្រស់បានហា ានវាយខ្លាទល់ខ្តសាលារ់  ” 202 ลักษณะ
การสนทนาของสามีภรรยาแสดงให้เห็นว่า การใช้ก าลังทางด้านร่างกายจะเป็นหน้าที่ของผู้ชาย 
นอกจากนี้แม้ว่าคงหาญจะไม่ได้แสดงออกถึงการเป็นสามีที่มีภาวะความเป็นผู้น าที่ชัดเจนต่อภรรยา 
แต่ตัวบทได้แสดงให้เห็นฐานะของการเป็นผู้น าของสามีจากต าแหน่งการนั่งบนหลังช้างตอนที่ไปท า
สงคราม ข้อความที่ว่า “ ល់បានរេលលែក៏ចូលរៅប្ក្ររងគុំោរសតចរចញរៅចាាុំង រ។កប្រេនធ
រៅផ្ង   គង់ហា ានជិោះខ្ងកាាល ុំតី ប្រេនធជិោះខ្ងរប្ក្យ”203 เมื่อถึงเวลาออกรบคงหาญเข้าไป
กราบลาพระราชา และพาภรรยาทั้ง ๒ คนไปออกรบด้วย โดยคงหาญนั่งตรงหัวช้าง และภรรยาทั้ง 2 
คนนั่งตรงกูบบนหลังช้าง ซึ่งลักษณะของต าแหน่งในการนั่งสื่อให้เห็นว่า แม้ว่าผู้ชายที่เป็นสามีจะเป็น
คนขี้ขลาด แต่สังคมก็ยังให้สถานะความเป็นผู้น ายังคงอยู่กับผู้ชาย ผู้หญิงจะต้องเป็นผู้ตามและผู้ที่อยู่
เบื้องหลังความส าเร็จของสามี 

  ในนิทานเรื่อง រ ើមកុំរណើតសតវរផ្ាាត(97) (ก าเนิดปลาโลมา) กล่าวถึงรุขเทวดาที่หลง

รักหญิงสาวชาวบ้านที่น าของถวายมาเซ่นไหว้รุขเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไทร และรู้สึกเหมือนกับว่า

พลัดพรากจากกันมานาน ยิ่งนานวันรุกขเทวดายิ่งรักใคร่นางมากขึ้นจนทนอยู่ต่อไปไม่ได้จึงเหาะไป

ทูลถามพระอินทร์ ๆ ทรงพิจารณาโดยทิพยญาณทรงทราบว่ารุขเทวดาและหญิงสาวนางนั้นเคยเป็น

สามีภรรยากันมาก่อน แต่เพราะเป็นเวรกรรมที่รุขเทวดาหนีภรรยาไปบวชไม่เห็นหน้าจนกระทั่งตาย

ท าให้ทั้ง 2 คน ต้องแคล้วคลาดจากกัน จนมาชาตินี้ที่รุขเทวดามาเกิดเป็นเทวดาและภรรยาได้มาเกิด

เป็นหญิงชาวบ้าน นิทานเรื่องนี้กล่าวถึงการละทิ้งหน้าที่ของการเป็นผู้น าโดยการทิ้งภรรยาไปบวช  

ดังข้อความที่ว่า “ម្នរេៀរខ្ លរគចរៅរួសរចាលប្រេនធឱាយប្េួយទ កខរវទ ល ោះអស់សងាខាររៅ
មិនឱាយជួរម មបានជាចាបុតរៅរកើតជាមន សាសវាញមិនជួរគានា ”204 แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ทางสังคม

ยิ่งใหญ่กว่าหน้าที่ของการเป็นสามี และยิ่งต้องย้ าให้เห็นเรื่องของเวรกรรมตามแนวทางของพุทธ

ศาสนา ที่ท าให้ต้องคลาดจากภรรยาหลายชาติ มิใช่ว่าการทอดทิ้งภรรยาของเทวดาในชาติที่บวชจะ

ถูกต้องตามหลักของการครองเรือน แต่ในลักษณะนี้หน้าที่ทางศาสนาส าคัญกว่าการเป็นสามี ซึ่งเรา

จะเห็นผลบุญของการบวชส่งให้สามีมาเกิดเป็นรุขเทวดาซึ่งมีฐานะที่สูงส่งกว่ามนุษย์ธรรมดาและ

ฐานะรุขเทวดาซึ่งได้มาจากผลบุญที่บวชยังส่งผลให้ครอบครัวของหญิงสาวมีฐานะที่ดีขึ้นจนกลายเป็น 

 
                                                            

 202 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 11. 

  203 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 12. 

 204 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 9. 
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คนร่ ารวยดังข้อความที่ว่า “រទៀរភ្លឺរ កខរទវា ប្បារ់ប្រេនធ ឱាយ ុំឪេ កម្ដាយរៅជីកយក កុំណរ់កនុង
 ុំរូកមួយ បានម្សប្បាក់រេប្ជ ខ្កវកង ត ថាសចាន ជញ្ជូនមក ោក់រេញផ្ទោះ រេើងរៅជាអនក
ម្នធុំ  ” 205 
 ในนิทานบางเรื่องพบว่าสามีมิได้มีคุณสมบัติของการเป็นผู้น าเช่นในนิทานเรื่อง  

រ រសកមជិលម្នប្រេនធប្គរ់លក័ខណ៍ (20) (ชายขี้เกียจมีภรรยาดี) แต่ละวันสามีไม่ท าอะไรวันเอาแต่

นอนจนตะวันขึ้นเมื่อเข้าป่าจะไปตัดไม้มาท าไถท าคราด แต่พอเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านสาขา

ร่มเย็นดีก็วางห่อข้าว วางขวาน  แล้วลงนอนเอกเขนกไขว่ห้างมองขึ้นไปเบื้องบนพูดกับตนเองว่า 

“ខ្មករនោះប្តូវរធវើរភ្លៀង នងគ័ល ខ្មករនោះប្តូវរធវើជា។ម ខ្មករនោះប្តូវរធវើជា ង ខ្មករនោះប្តូវរធវើជា 
រ ស់ ប្គាន់ខ្តរ កថារ  ណណឹង រេលឃាលានបាយរប្ក្ករេើង ប្សាយបាយ សុំណ ុំស ីៗរួចរ កថា
 ូចម នរទៀត ពថ្ៃររសៀលប្តេរ់មកផ្ទោះវាញ  ”206 ข้อความนี้กล่าวถึงค าพูดของสามีที่นอนชี้กิ่งไม้ว่า

กิ่งนี้ต้องท าเป็นหัวหมู กิ่งนี้ต้องท าเป็นคันไถ กิ่งนี้ต้องท าเป็นแอก กิ่งนี้ต้องท าเป็นคราด เพียงแต่นอน

คิดเท่านั้นไม่ได้ลงมือท า พอหิวข้าวก็ลุกขึ้นแกะห่อข้าวกิน กินแล้วก็นอนลงดังเดิมตกตอนบ่ายก็

กลับมาบ้านมือเปลา่  

 ในเรื่อง ាកាយស ភាសិតតពមល៣០តមលឺង(4) (สุภาษิต 30 ต าลึง)  เมื่อสามีกลับมาจากเล่า

เรียนด้วยความที่ภรรยาเร่งเร้าให้สามีเล่าว่าได้อะไรมาจากการออกไปเล่าเรียน สามีละเมิดค าสอน

ของชายชราที่ว่า “រតីក៏និ។យប្បារ់ថា អញនិ។យនឹងឯងរនោះម សប្គូរ ើយ ាបិតប្គូផ្តាុំថា រ ក
យរ់ក ុំនិ។យនឹងប្សី”207 เมื่อสามีไม่เชื่อค าชายชราเล่าให้ภรรยาฟังว่าระหว่างทางที่กลับมาจาก

เรียนเขาได้ตะบองวิเศษมา ชู้ของภรรยาที่รอฟังอยู่ใต้ถุนบ้านได้ยินจึงขโมยตะบองวิเศษไป หลังจากที่

ชายผู้เป็นสามีได้ตะบองตีเองกลับคืนมาเขาปฏิเสธไม่ขอรับพร้อมทั้งยกภรรยา บ้านและข้าวของ 

ต่าง ๆ ให้ชายชู้ของภรรยาทั้งหมด “ប្ទង់ឱាយយក ុំរងរ ោះមក ឱាយសហាយទុំងប្រ សទុំងប្សីរ ោះ
រៅោក់ប្ចវាក់រធវើរទស  រ រស់ជាម្ចាស់ ុំរងប្ក្រ់រងគុំសូមរទសរ ើយក៏ប្រគល់ទុំងផ្ទោះសខ្មាបង
ទុំងប្រេនធឱាយរៅសហាយរ ោះទុំងអស់រោយេ ុំម្នមឹងអលវីរេើយ”208 หลังจากที่ยกบ้านและ

ภรรยาให้ชายชู้หมดแล้ว เขายังยกตะบองตีเองให้กับพระราชา พระราชาจะให้ค่าตอบแทน โดยให้

เขาเข้าไปเลือกในท้องพระคลังจนพอใจ แต่เข้ากลับเข้าไปหยิบเพียงมีดเล่มเดียวและเงินอีกเพียง

                                                            

 205 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, 10. 

 206 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 102. 

 207 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 17. 

 208 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 19. 
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เล็กน้อยแล้วอออกเดินทางไปต่างเมือง การกระท าของเขาเป็นเรื่องตลกให้พวกข้าราชการน้อยใหญ่

หัวเราะว่าเขาเป็นคนโง่ที่เลือกเพียงมีดด้ามเดียว ดังข้อความที่ว่า  “ជាមន សាសរឆ្តប្បាក់ម្សមិន
យករៅយកឯក្ុំរិតខ្ប្ចស ី”209  

1.2.2 ฐานะผูห้าทรัพย์สมบตัิ  

  ในนิทานหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่าสามีออกไปค้าขายเพื่อหาเงินมาจุนเจือ

ครอบครัว เช่นในนิทานเรื่อง េស់រកងកង  (2) (งูเกงกอง), ាកាយស ភាសិតតពមល៣០តមលឹង (4)  

(สุภาษิต 30 ต าลึง), រ រសក្ស៣០ (ชาย 30 เบี้ย), ที่ออกไปค้าขายต่างเมืองเพื่อน าเงินมาจุนเจือ

ครอบครัว េស់រកងកង (2) (งูเกงกอง) ดังข้อความที่ว่า រេីរ ោះរៅជួញអងាកា បាត់ជាយូរអខ្ងវង  210 

สามีต้องมอบทรัพย์สมบัติที่หามาได้ให้ภรรยาดูแล เช่นนิทานเรื่องរ រសជីកក្តាម (25) (ชายขุดปู)  

ตัวละครที่เป็นสามีในนิทานเรื่องนี้ท าอาชีพขุดปูขาย ทุกเช้าสามีจะแบกจอบเดินไปที่จอมปลวกเพื่อ

ขุดปูน าไปขายที่ตลาด เมื่อขายปูได้เงินแล้วก็น ากลับมาให้ภรรยาเป็นผู้ เก็บ ดังข้อความที่ว่า   

“ ល ោះប្េឹករេើងមកជីកក្ដាមរៅទី ខ្ ល យកមកលក់ ូចពថ្ៃម ន រទៀត បានប្បាក់រ ើយទិញវតថុ
រផ្ាសងៗមករផ្ញើប្រេនធ ប្រប្េឹតត។ ាងរនោះជា រប្ចើនពថ្ៃ ”211 ด้วยความที่นางเพาที่เป็นหญิงมีคุณสมบัติ

ดี ปรนนิบัติสามีไม่ให้ขัดเคืองใจท าให้พวกเขามีเงินทองมากมายจนกลายเป็นเศรษฐี 

 រ ើមកុំរណើតសតវកូនរោក(96) (ก าเนิดนกเขา)  ងរ ោះម្នម្សប្បាក់ចាយររារូណ៌ 
រសលៀកាក់ស ទធខ្តររស់លែៗ212 แสดงให้เห็นว่าเมื่อตอนที่ตัวละครเป็นภรรยาในเรื่องนี้เป็นม่ายสามี

เสียชีวิตไป ภรรยายากจนมาก ยังชีพอยู่ได้ด้วยการเก็บผักน าไปขาย แต่เมื่อนางได้สามีใหมท่ าให้นาง

มีเงินทอง มีเสื้อผ้า ดี ๆ แพง ๆ ใส่  
1.2.3 ฐานะผูต้ัดสิน 

  ในนิทานเรื่อง ាកាយស ភាសិតតពមល៣០តមលឺង(4) (สุภาษิต 30 ต าลึง) สามีคิด

จะลองใจภรรยาโดยการดื่มสุราแล้วอาเจียนใส่ภรรยาจนเลอะเทอะตัวภรรยา  ดังข้อความที่ว่า  

“ រ រសរ ោះគិតលាបងចិតតប្រេនធរ ើយរធវើជាផ្ឹកប្សាប្សវឹងរ ករៅ ល ោះយរ់យូររនតិចក៏រធវើកែួត 
ប្រឡាក់ប្រេនធអស់  កូនរស ធីរឃើញ ូរចានាោះក៏ខ្ប្សករេើងកនុងយរ់រ ោះថា  រោកឪេ ករករតីឲាយមញុុំ

                                                            

 209 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 20. 

 210 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 7. 

 211 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 121. 

 212 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, 2. 
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ជាមន សាសប្រមឹកកែួតប្រឡាក់មញុុំអស់រ ើយមញុុំមិនបានរទ  ” 213 ภรรยาเมื่อเห็นสามีดื่มสุราและ

อาเจียนใส่ตนเช่นนั้นก็ร้องโวยวายกลางดึกเรียกให้บิดาช่วย รุ่งเช้าฝ่ายสามีเมื่อทราบว่าภรรยาซึ่งเป็น

บุตรสาวของเศรษฐีไม่เป็นกุลสตรีเขาจึงไปขอคืนบุตรสาวแก่เศรษฐี การกระท าเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า

หากภรรยาใดไม่มีความเป็นกุลสตรีจะไม่มีชายใดพึงประสงค์ เช่นเดียวกันกับภรรยาคนแรกของชาย

คนนี้ที่มีชู้ เขาได้ยกภรรยาให้กับชายชู้ลักษณะเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าลักษณะของผู้หญิงใน

ฐานะภรรยาที่ไม่ดีเป็นอย่างไร เมื่อภรรยากระท าตัวไม่ดีก็จะถูกสามีทิ้งหรือสามีสามารถตัดสิน

ความผิดได้ ในนิทานเรื่อง េស់រកងកង(2) (งูเกงกอง) ก็ได้แสดงให้เห็นการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดี

ของภรรยา เมื่อสามีทราบว่าภรรยามีชู้จึงฆ่าภรรยาเป็นการตัดสินความผิดและจบปัญหาของภรรยาที่

ไม่หนักแน่นและไม่ซื่อสัตยต์่อสามี  

 ในนิทานเรื่องខ្កែក១ជាខ្កែក១០(8) (กา 1 เป็น 10) ตัวละครสามีพบเกวียนที่บรรจุ

ทรัพย์สินเต็มเกวียน สามีคิดจะลองใจภรรยาว่าภรรยาของตนเป็นคนที่มีมารยาทดีหรือไม่ โดยเขาคิด

ว่าหากภรรยาของตนเป็นผู้หญิงที่มีมารยาทดีจริงจะเก็บทรัพย์สมบัตินั้น ไว้ หากภรรยาไม่ได้เป็น

ผู้หญิงมีมารยาทดีจะน าทรัพย์สมบัติที่เจอทั้งหมดมอบให้แผ่นดิน ดังข้อความที่ว่า “ក៏រ ញររទោះ
សប្ម ករៅទ កកនុងខ្ប្េ  ចងប្ករីជារ់ប្តេរ់រៅផ្ទោះវាញរ ើយក៏េិរសាធន៍ម្រ។ទរោយគិតថា 

“ររើប្រេនធម្រ។ទលែនឹងយកប្ទេាយរ ោះទ កជាររស់មលួនររើនិ។យអវីរៅមិនរចោះោក់នឹងយក
ររស់ទុំងអស់រៅជូនរាជក្រខ្ ន ីប្ររ។ជន៍រ ើមាបីឲាយស មមលួន ”214 เมื่อสามีกลับถึงบ้านจึงเล่า

เรื่องโกหกเพื่อทดสอบภรรยา โดยเขาเล่าให้ฟังว่าขณะที่ถ่ายอุจจาระมีนกกาบินออกมาจากก้นด้วย 1 

ตัว เมื่อภรรยาได้ฟังก็น าเรื่องนี้ไปพูดต่อกับเพื่อนบ้านบอกว่ามีนกกาบินออกมาจากก้นของสามี 2 ตัว 

ชาวบ้านก็ไปพูดต่อเป็น 5 ตัว 10 ตัว นัยหนึ่งของการกระท าของสามีเพื่อที่จะทดสอบภรรยาของตน

ว่าสามารถเก็บเรื่องราวที่สามีเล่าให้ฟังไว้ได้หรือเปล่า ในចាារ់ប្សី (จบับสตรี) ส านวนของหมื่นไมได้

กล่าวถึงลักษณะของภรรยาที่ดีว่าจะต้องเป็นภรรยามีมารยาทดีซึ่งให้รู้จักเรียนรู้ผู้หญิงมีสามีก็เหมือน

มีเพลิง 3 กอง เพลิง 1 ใน 3 กองได้กล่าวเอาไว้ว่า ไฟในอย่าน าออกไฟนอกอย่าน าเข้า แต่ในนิทาน

ข้างต้นภรรยาน าเรื่องที่สามีเล่าให้ฟังไปบอกเพื่อนบ้าน แสดงให้เห็นว่าหากสามีน าทรัพย์สมบัติ

กลบัมาท่ีบ้านภรรยาจะต้องน าไปบอกเพื่อนบ้านเม่ือเพื่อนบ้านทราบก็น าไปเลา่เกินกว่าความจริง

ท่ีมี เหมือนกบันกกาท่ีเร่ิมจาก 1 ตวั กลายไปเป็น 10 ตวั  

                                                            

 213 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 21. 

 214 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 41. 
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 นอกจากนีใ้นนิทานเร่ืองរៅស មនិងរៅរៅរ៍(9) (เจ้าศุกร์และเจ้าเสาร์) ขณะบวชอยู่

ด้วยกันชายทั้ง 2 คนเป็นเพื่อนรักกัน หลังจากทั้ง 2 คน ลาสิกขาเพื่อออกมาสร้างครอบครัวของ

ตัวเองแล้ว  ก่อนจากกันทั้ง 2 คน ต่างได้สัญญากันไว้ว่าหากใครเดือนร้อนจะต้องช่วยเหลือกัน  

เจ้าศุกร์ท ามาหากินมีทรัพย์สมบัติมากมาย เดินทางมาเยี่ยมเจ้าเสาร์และเห็นว่าเจ้าเสาร์ยากจนมาก

อีกทั้งนางปิจที่เป็นภรรยาเจ้าเสาร์มีชู้ ซึ่งเจ้าศุกร์ทราบว่าภรรยาของเจ้าเสาร์มีชู้เป็นบุตรของเศรษฐี 

เมื่อเจ้าศุกร์ทราบเช่นนั้นจึงหาอุบายช่วยเจ้าเสาร์ โดยการชวนเจ้าเสาร์ออกไปท าโลง เมื่อท าโลงเสร็จ

แล้วก็น ากลับมาที่บ้าน แล้วออกไปท าโลงอีก เจ้าศุกร์แสร้งชวนเจ้าเสาร์กลับมาบ้านก่อนนางปิจ 

ภรรยาเจ้าเสาร์นอนอยู่กับบุตรของเศรษฐี ๆ จะหนีไปไหนก็ไม่ทันจึงเข้าไปนอนในโลง รุ่งเช้านางปิจ 

ไปบอกเศรษฐีว่าบุตรชายซ่อนตัวอยู่ในโลงหากสามีของตนน ามาขายก็ให้เศรษฐีรับซื้อไว้ เจ้าศุกร์พา

เจ้าเสาร์มาขายโลงให้กับเศรษฐีโดยราคาของโลง  ให้เศรษฐีน าเงินมากองพูนให้เท่ากับความสูงของ

โลง การกระท าของเจ้าศุกร์นอกจากจะช่วยให้เพื่อนมีฐานะร่ ารวยขึ้นแล้วยัง แสดงให้เห็นว่าไม่ว่า

ผู้หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของเพื่อนแต่ในฐานะสามีสามารถเข้ามาตัดสินภรรยาของเพื่อนได้โดย  

การตัดสินใจก าจัดชู้ของนางปิจ 

1.3 บทบาทผู้ชายในฐานะบดิา   

1.3.1 ผู้อบรมสั่งสอน  

    แม้ว่าบิดาจะไม่ได้ใกล้ชิดกับบุตรเท่ากับมารดา แต่เม่ือมีโอกสาบิดาก็จะ

สอนบตุรด้วยหรือหากในกรณีท่ีบิดาต้องอยู่กับบุตรสาวในบ้านโดยปราศจากมารดา บิดาจะท าหน้าที่

สอนให้บุตรสาวรู้จักหน้าที่ของการเป็นภรรยาที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นั่นก็คือการให้

บุตรสาวรู้จักปรนนิบัติสามีโดยการน าข้าวปลาอาหารมาให้ชายหนุ่มรับประทานทุกครั้งก่อนที่เขาจะ

ออกไปรับการทดสอบจากบิดา ในนิทานเรื่อง ឪេ កររីសកូនប្រសា  (14) (พ่อตาเลือกลูกเขย) ดัง

ข้อความที่ว่า “រៅរ ោះរៅ ល់ផ្ទោះឪេ ករកែកម្តាយរកែកៗក៏ឲាយកូនប្កម ុំគាត់ររៀរបាយរលើកយក
រម្កឲាយរៅរ ោះស ី”215 นิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าบิดาสั่งให้บุตรสาวน าอาหารมาให้ชายหนุ่มที่เข้า

รับการทดสอบการเป็นบุตรเขย หรือในนิทานเรื่อง ស្រសតីេិត ម្តាយេិត ឪេ កេិត  (37) (สตรีจริง 

มารดาจริง บิดาจริง) ตอนที่บิดาบอกให้บุตรสาวปรนนิบัติสามีเมื่อสามีเกิดความเจ็บป่วย ดังข้อความ

ที่ว่า “ពថ្ៃមួយរសេចរធវើជាឈឺ ឱថា ម្តាយរកែក ឪេ ករកែករឃើញកូនប្រសាឈឺ ក៏ម្នចិតតគិត ភ្័យ
ប្បារ់រៅកូន ល ោះ ប្កម ុំថា “កូន ! មករមើលគក់ប្ចបាច់ឱាយរតីផ្ង    ងរ ោះ ក៏គក់ប្ចបាច់ឱាយរតី ា

                                                            

 215 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី, 63. 
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ក់ាយស ភាសិតតពមល៣០តមលឺង”216 จากนิทานพื้นบ้านเขมรที่ยกมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบิดาก็สามารถ

สอนบุตรสาวได้เช่นกัน 

1.3.2 ผู้เลือกคู่ครอง  

   โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งงานและการเลือกคู่ครองโดยบิดาจะเป็น

ผู้ดูแลและตัดสินใจ เห็นได้จากเมื่อถึงวัยที่จะมีคู่ครองได้ บิดาจะเป็นผู้จัดหาคู่ครองให้บุตรสาวตามที่

ตนเองเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยบิดามารจะสรรหาวิธีต่าง  ๆ เพื่อพิสูจน์สติปัญญาหรือ 

ความสามารถของชายผู้ที่เห็นเหมาะจะมาเป็นคู่ครองของบุตรสาว เช่นในนิทานเรื่อง ឪេ ករកែកររីស
កូនប្រសា(14) (พ่อตาเลือกลูกเขย), ាកាយស ភាសិតតពមល៣០តមលឺង(4) (สุภาษิต 30 ต าลึง), นิทานเรื่อง  

រប្េងទក់ទងនឹងាកាយប្រ ូចររស់ខ្មែរថា“ឆ្មាក៏រោយ ខ្្កក៏រោយឲាយរៅ”(163) (ต านานเกี่ยวกับ

ค าพูดเปรียบเทียบของเขมรที่ว่า "หมาก็ตาม แมวก็ตาม ให้เขาไป”) ប្សីរសាមាោះប្តង់សាវាមី (86) (หญิงผู้

ซื่อสัตย์ต่อสามี) ស្រសតីេិត ម្តាយេិត ឪេ កេិត(37) (สตรีจริง แม่จริง บิดาจริง) រ រសក្ស៣០(24) (ชาย 
30 เบี้ย), រៅក្ុំរិតររ ទាោះ(33) (เจ้ามีดตอก), រៅផ្ការ់ប្តរឡាក (35) (เจ้ากะลาคว่ า), រទវាខ្សក
រសាយ (32) (เทวดาสิงสู่), សួសតីនិងអេមងគ (17) (สิริมงคลและอัปมงคล), អាខ្វាក់អាមវិន(29) (เจ้าบอด

เจ้าง่อย), រកែងកុំប្ា (46) (เด็กก าพร้า) រៅអាចម៍រសោះ(22) (เจ้าขี้ม้า) นิทานที่กล่าวมาข้างต้น แสดง

ให้ เห็นวิธีการคัดเลือกคู่ครองให้บุตรสาว โดยบิดาจะสรรหาวิธีต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์สติปัญญา

ความสามารถ รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้ชายที่จะมาเป็นคู่ครองของบุตรสาว ซึ่งการพิสูจน์เพื่อหา

ผู้ชายที่เหมาะสมนั้นดูได้จากเมื่อพิจารณาการเลือกคู่ครองให้บุตรสาว ถ้าบุตรสาวเป็นชาวบ้านบิดา

ต้องการให้แต่งงานกับคนมีฐานะเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในอนาคต ในส่วนของการอธิบาย

ผู้วิจัยไม่ได้น านิทานที่ยกมาอธิบายทั้งหมด แต่จะขอยกนิทานมาบ้างเรื่องนั้น เพราะการเลือกคู่ครอง

ของบิดาให้บุตรสาวมีวิธีการเลือกและตัดสินใจที่คล้าย ๆ กัน 

 นิทานเรื่อง ឪេ ករកែកររីសកូនប្រសា (14) (พ่อตาเลือกลูกเขย) หากเป็นบุตรสาวของ

เศรษฐีหรือกษัตริย์ เหตุผลที่บิดายกบุตรสาวตนเองให้แต่งงานด้วยก็เพื่อตอบแทนบุญคุณที่เคยช่วยชีวิต

ไว้หรือยกให้เป็นรางวัลในการประลองปัญญา หรือในนิทานเรื่อง ាកាយស ភាសិតតពមល៣០តមលឺង(4) 

(สุภาษิต 30 ต าลึง) แสดงให้เห็นบิดา ใน 3 ระดับคือ บิดาที่เป็นมหาเศรษฐีเลือกชายหนุ่มให้บุตรสาว

เพราะเห็นว่าชายหนุ่มมีบุญคุณต่อตนโดยการช่วยสร้างเกวียนให้มหาเศรษฐีเพื่อถวายพระราชาจนเสร็จ

ช่วงข้ามคืน ตามที่พระราชาได้มีรับสั่งไว้ เพราะถ้าหากมหาเศรษฐีท าเกวียนไม่เสร็จจะมีโทษถึงตาย 

มหาเศรษฐีจึงซาบซึ้งชายนั้นมากที่ช่วยให้ตนรอดพ้นจากความตาย มหาเศรษฐีซาบซึ้งมากจึงตอบแทน
                                                            

 216 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 85. 
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ชายหนุ่มโดยการยกบุตรสาวให้เป็นภรรยา ดังข้อความที่ว่า “ឯមហារស ធីល ោះរួចេីរសចកតីសាលារ់រ ើយក៏
នឹកកនុងចិតតថា  អនករនោះម្នគ ណធៃន់ណាស់  ឥេូវរនោះនឹងរកអវីសងឲាយរសែើគាមានម្នខ្តកូនប្កម ុំ១
លែមឲាយម្នរតី    ូរចនោះម្នខ្តអញក្រឲាយអនករ ោះ  គិតរ ើយក៏រៅមកក្រឲាយរៅ ”217 ซึ่ง 

การยกบุตรสาวให้ชายหนุ่มคนนี้นอกจากจะเป็นการตอบแทนบุญคุณแล้วมหาเศรษฐีเห็นความสามารถ

ของชายหนุ่มนั้นด้วย แต่ด้วยความที่บุตรสาวของมหาเศรษฐีไม่มีความเป็นกุลสตรีท าให้ชายหนุ่มที่มี

บุญคุณกับเศรษฐีทิ้งไป ดังข้อความที่ว่า “មហារស ធីឮកូនខ្ប្សក ូរចានាោះក៏ឃាត់រៅថា  កូនរ ករៅក ុំ
និ។យ ាបិតរតីកុំេ ងប្សវឹងរ ើយរគម្នគ ណផ្ង”218 หลังจากชายนั้นคืนบุตรสาวให้กับเศรษฐีแล้วก็

ออกเดินทางต่อไป ถึงบ้านของข้าราชการคนหนึ่งด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าฟ้า พระราชาให้ไปเฝ้า

พระราชวัง คนที่ไปเฝ้าถูกพระราชาใช้ดาบฟันจนตาย เมื่อถึงเวรของเจ้าฟ้าเขาเกิดความทุกข์กลัวว่าจะ

ถูกฆ่าตายเหมือนคนที่ไปเฝ้าก่อนหน้า เมื่อชายคนนี้มาถึงเจ้าฟ้าก็เล่าเรื่องราวให้ชายคนนี้ฟัง ชายคนนี้

ขอข้าวที่บ้านของเจ้าฟ้ารับประทานแล้วจึงรับอาสาไปเฝ้ายามแทน หลังจากที่ชายหนุ่มกลับจาก

เฝ้ายามพระราชาเมื่อมาถึงบ้านเจ้าฟ้าเขาก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เจ้าฟ้าฟัง ด้วยส านึกใน

บุญคุณที่ชายหนุ่มไปเฝ้ายามแทนเจ้าฟ้า เจ้าฟ้าจึงยกบุตรสาวให้ชายหนุ่ม ดังข้อความที่ว่า “រៅហា វា
រ ោះម្នកូនប្កម ុំមូយឲាយជាប្រេនធរ រស់រ ោះរោយគិតថារ រស់រនោះម្កគ ណធៃន់ណាស់ ”219 

พร้อมกันนี้ด้วยสติปัญญาของชายหนุ่มพระราชาได้แต่งตั้งให้ชายหนุ่มรับต าแหน่งเป็นหมื่นคอยเฝ้า

ประตูของพระองค์ ดังข้อความที่ว่า “ ល ោះប្េឹករេើងរសតចប្ទង់ឲាយរៅរ រស់រ ោះមកប្ទង់ឲាយរធវើជា 
 ែឺនធុំរកាាប្េោះនគររ ទារ់េីប្េោះអងគ ”220 ด้วยความที่พระราชาไม่มีพระราชบุตรเพื่อสืบราชสมบัติ

แทน มีแต่พระราชบุตรตรี พระราชาจึงให้ชายหนุ่มนั้นแต่งงานกับพระราชบุตรตรีของพระองค์ และขึ้น

ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ตอ่ไป ดงัข้อความท่ีว่า “រវោរសតចប្ទង់ជរារៅ  ប្ទង់េ ុំម្នប្េោះ
រាជរ ប្តនឹងរសាវាយរាជាយសនង  ម្នខ្តប្េោះរាជធីា១អងគក៏ប្ទង់ប្េោះរាជទនប្េោះរាជធីានិងរាជាយ
សមាបតតិឲាយរ រសរ ោះរសាយរាជាយជារសតចតរៅ 221 หลังจากนั้นไม่นานพระราชาก็ยกพระธิดาให้ชาย

หนุ่มเช่นกัน  

                                                            

 217 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 20. 

 218 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 21. 

 219 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 22-23. 

 220 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 23. 

 221 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 23. 
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 นิทานเรื่องរប្េងទក់ទងនឹងាកាយប្រ ូចររស់ខ្មែរថា“ឆ្មាក៏រោយ ខ្្កក៏រោយឲាយរៅ”

(163) (ต านานเกี่ยวกับค าพูดเปรียบเทียบของเขมรที่ว่า "หมาก็ตาม แมวก็ตาม ให้เขาไป”) นิทานเรื่อง

นี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อชายหนุ่มกลับมาจากร่ าเรียนวิชาแล้ว เศรษฐีอยากทราบฝีมือลูกบุญธรรมจึงขอให้

บุตรบุญธรรมแสดงศิลปะวิทยาที่ได้ร่ าเรียนมา ชายหนุ่มลูกสุนัขจับธนูมายิงเกิดเป็นไฟและยิงออกไป 

และยิงลูกธนูออกไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นน้ าดับไฟ เมื่อเศรษฐีผู้เป็นบิดาเห็นว่าชายหนุ่มผู้เป็นบุตรบุญ

ธรรมมีวิชาความรู้จริงจึงตกลงใจยกบุตรสาวให้เป็นภรรยา ดังข้อความที่ว่า  “ល ោះរឃើញកូន ចិញ្ចឹម
ម្នឬទធាន ភាេខ្មន រស ឋី និងប្រេនឋក៏ប្េមរប្េៀងគានារលើកកូនប្សីឱាយ រធវើជាប្រេនធរ រសកូនខ្្ក
រ ោះ”222 บทบาทของบิดามักเน้นในเรื่องการหาคู่ครองที่เหมาะสมให้กับบุตรสาวเป็นเรื่องส าคัญที่สุด

และเหตุผลที่บิดามักจะยกบุตรสาวให้เพราะคิดว่าชายผู้นั้นมีแววที่จะปกครองบ้านและดูแลทรัพย์สิน

ต่อไปได้ ในนิทานเรื่อง ប្សីរសាមាោះប្តង់សាវាមី(86) (หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามี) แสดงให้เห็นบทบาทของบิดา

ในการเลือกคู่ครองให้บุตรสาว ดูได้จากค าพูดของบุตรสาวที่พูดกับสามีคนใหม่ว่าบิดาของนางให้นาง

แต่งงานมีสามีมาครั้งหน่ึงแล้ว ครั้งนี้บิดานางให้มีสามีใหม่อีก ดังข้อความที่ว่า 

 រស ឋីម្នាក់ម្នកូនប្សី រស ឋីម្នាក់រទៀត ម្នកូនប្រ ស   រស ឋីទុំង២ ក់ឱាយ ផ្ាសុំផ្គុុំកូន
ប្រ សប្សីររស់មលួនឱាយបានសាវាមីភ្រា។ ារ់ជួនជានគររ ោះ រកើតចោចលរោះរបាររ ើយរស ឋី
ទុំង២ ក់ ក៏ខ្រកខ្មញកខ្ចាត់ខ្ចាយរចញ រៅរៅកខ្នលង ទីពទៗេីគានា   តមក, រស ឋីម្នប្សីក៏ផ្ាសុំ
ផ្គុុំកូនប្សរី ោះ ឱាយម្នរេនឹីងរ រស ពទរៅកូនប្សក៏ីប្េមយករេរី ោះមិនប្រខ្កក  223 

 จากข้อความที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมื่อบุตรสาวต้องเป็นม่าย บิดาจึงหาชายอีกคน

มาแต่งงานกับบุตรสาวเมื่อบิดาจะให้แต่งงานกับชายคนที่สอง นางก็เชื่อฟังบิดาโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ 

การกระท าเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าบิดาได้จัดการหาที่พึ่งให้บุตรสาว ฉะนั้นบุตรสาวไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นสูง

หรือหญิงสาวชาวบ้านสามัญพวกเธออยู่ในฐานะที่บิดามารดาจะยกให้แต่งงานกับชายหนุ่มระดับไหนก็

ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลและสถานภาพของบิดามารดา บุตรสาวที่ปฏิบัติตามความต้องการของบิดามารดาก็

จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกับตัวเธอเองทุกครั้งไป กล่าวคือพวกเธอจะมีสามีที่ดี มีสติปัญญา มีฐานะที่

มั่นคงหากไม่เป็นเศรษฐีก็เป็นพระราชาหรือได้ด ารงต าแหน่งเป็นขุนนาง  
 ในนิทานរស ឋី៣ ក់រៅទិសទុំង៣(89) (เศรษฐี 3 คนอยู่ทิศทั้ง 3) แม้ว่ากษัตริย์จะ

ตัดสินความให้บุตรสาวแต่งงานกับเศรษฐีคนที่แม่ยกให้เพราะบุตรสาวถือเป็นสมบัติของแม่ แต่ในนิทาน

เรื่องอื่นแสดงให้เห็นว่าลูกสาวเป็นสมบัติของบิดา ในแต่ถ้าในนิทานมีแต่บิดา ไม่ปรากฏว่ามีมารดา 
                                                            

 222 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី9, 10. 

 223 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី3, 79. 
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บุตรสาวเติบโตมากับบิดา บิดาสามารถยกบุตรสาวให้กับชายหนุ่มที่บิดาพอใจในความสามารถของชาย

นั้น ๆ ได้ เช่นเดียวกับตวัละครบิดาในนิทานเร่ือง ភ្នុំបាណន់(117) (ภูเขาบานน) ได้แสดงให้เห็นว่า

บุตรสาวอาศัยอยู่กับบิดาเป็นมหาเศรษฐี บุตรสาวชื่อนางสยายผมเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรค

ประจ าเดือนแห้งเป็นเวลาหลายปี เศรษฐีจึงหาคนมารักษา ไปเจอดาบสคนหนึ่งชื่อครามเก่งทางด้าน

วิชาอาคม ดาบสครามสามารถรักษานางสยายผมจนกระทั่งหายจากโรคได้ มหาเศรษฐีจึงยกนางสยาย

ผมให้แต่งงานกับดาบสคราม ดังข้อความที่ว่า “ម្នរស ឋីម្នាក់ម្នកូន ប្សីមួយរឈាមាោះ ងរំសាយ
សក់  ងរ ោះរចោះខ្តឈឺរោយជមៃឺរាុំងរ ូវជា យូរឆ្នាុំ   រប្ក្យមក ម្នារសម្នាក់រឈាមាោះ ាប្គាម 
បានទទួលរមើលជមៃឺ  ងរ ោះល ោះប្ាខ្តជា ក្លជារ ើយ មហារស ឋីជាឪេ ក ង បានផ្ាសុំផ្គុុំ  ង
ឱាយជាភ្រា។ារសរ ោះ  ” 224 ซึ่งการที่บิดายกบุตรสาวให้แต่งงานกับดาบสนั้นเพื่อตอบแทนบุญคุณ

ที่ดาบสได้ช่วยรักษาให้นางสยายผมหายขาดจากโรค ดังนั้นในนิทานพื้นบ้านเขมรผู้ชายในฐานะบิดา 

มักจะมีหน้าที่ในการเลือกคู่ครองให้กับบุตรสาว เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกรณีที่บิดาอาศัยอยู่กับบุตรสาว

ในบ้าน บิดาจะเป็นผู้น าในการออกค าสั่งและให้บุตรสาวเป็นผู้ปฏิบัติตาม ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรสาวว่าบุตรสาวกลับกลายมาเป็นผู้ปรนนิบัติแทนมารดา ผู้ปรนนิบัติ

ในที่นี้คือการท าหน้าที่ภายในบ้านแทนมารดา รวมถึงการท าตามความต้องการของบิดาโดย 

การแต่งงานกับชายที่บิดาเลือกให้โดยมิได้โต้แย้ง   

 บทบาทของบิดาที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านเขมรเน้นในเรื่องการหาคู่ครองที่เหมาะสม

ให้กับบุตรสาวเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด และสาเหตุที่บิดาจะยกบุตรสาวให้ชายหนุ่มคนใดนั้น เพราะบิดา

มองเห็นว่าชายหนุ่มจะสามารถดูแลบุตรสาว ทรัพย์สิน และสามารถปกครองบ้านหรือเมืองต่อไปได้ 

ส่วนบุตรสาวที่ปฏิบัติตามค าสั่งของบิดาก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกับตัวเองทุกครั้ง เพราะคนที่บิดา

เลือกให้ถูกมองว่าดีสามารถช่วยให้บุตรสาวมีฐานะที่มั่นคงในอนาคต กล่าวคือหากบิดาเป็นเศรษฐีอยู่

แล้วชายที่มาเป็นสามีของบุตรสาว หากไม่ด ารงการเป็นเศรษฐีตามพ่อตา ก็อาจจะได้เป็นขุนนางที่อยู่

รับใช้ใกล้ชิดพระราชา หรือได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระราชาปกครองบ้านเมือง ในกรณีที่ชายคนนั้นได้

แต่งงานกับพระราชบุตรีของพระราชาชายนั้น มักจะได้ขึ้นเป็นพระราชาองค์ต่อไป ผู้ชายที่บิดาเลือกให้

มาแต่งงานกับบุตรสาวมักจะเป็นการแต่งงานในลักษณะเพื่อตอบแทนบุญคุณชายที่เคยช่วยเหลือ ซึ่งไม่

                                                            

 224 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 98. 
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ว่า “บิดาจะยกบุตรสาวให้ชายใดแต่การแต่งงานกับบุคคลที่บิดาจัดหาหรือเลือกให้คือการแสดง 

ความกตัญญูขั้นสูง”225 

 

2. บทบาทผูช้ายที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ  

 พื้ นที่ สาธารณะ  (Public sphere) หมายถึ ง พื้ นที่ ที่ อยู่ภายนอกบ้ าน  เป็นพื้ นที่ 

ทางสังคม มีการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีรูปแบบที่เปิด กล่าวคือเป็นความสัมพันธ์ที่

ต้องพบเจอกับบุคลอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ในสังคมด้วยกัน ใน

นิทานพ้ืนบ้านเขมรมีการแสดงบทบาทของตัวละครที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ เช่น พื้นที่ทางด้านศาสนาจะ

มีพระสงฆ์เป็นผู้น าแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา พื้นที่ทางการปกครอง

จะมีพระราชาเป็นผู้น าแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของพระราชากับประชาชน ฯลฯ พบว่าตัวละครใน

นิทานพ้ืนบ้านเขมรได้แสดงให้เห็นในบทบาทของผู้ชายที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะใน 1 ฐานะ คือบทบาทใน

ฐานะประชาชน 

2.1 บทบาทผู้ชายในฐานะประชาชน  

 ในบทบาทนีม้ีนิทานที่น ามาวิเคราะห์ได้ 153 เรื่อง โดยผู้วิจัยจะอธิบายผู้ชายในฐานะ

ประชาชน 3 ฐานะ ได้แก่ 2.1.1 บทบาทในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณ2.1.2 บทบาทในฐานะทางสังคม 

และ2.1.3 บทบาทในฐานะพลเมือง 

2.2.1 บทบาทผู้ชายในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณ  

  คือผู้น าทางความเชื่อ ผู้มีความรู้ ทางด้านคาถาอาคมและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 

รวมทั้งยังเป็นที่เคารพของผู้คน ในนิทานพื้นบ้านเขมรพบว่ามี 3 ฐานะ ได้แก่ 2.2.1 พระภิกษุสงฆ์ 

2.2.2 ฤๅษี และ 2.2.3 เจ้าพ่อ 

 2.2.1.1 พระภิกษสุงฆ์ พระภิกษุสงฆ์หรือพรพะสงฆ์ คือผู้ที่ได้รับการอุปสมบท

ตามหลักพุทธศาสนา หลังจากอุปสมบทเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาจะมีหน้าที่ศึกษา ปฏิบัติ

ธรรม เผยแผ่ค าสอน และสืบต่อพระพุทธศาสนา ที่อยู่ของพระสงฆ์คือวัด พระสงฆ์และวัดในนิทาน

พื้นบ้านเขมรเป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารให้กับคนในสังคม ในสังคมของนิทานยังไม่มีการจัดตั้งโรงเรียน

พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้รู้หนังสือเพราะได้ผ่านการบวชเรียนมา จึงมีหน้าที่ในการสอนหนังสือให้กับเด็ก 

                                                            

 225 อารียา หุตินทะ, “แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร” (วิทยานิพนธ์
ปริญญา อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 67. 
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นอกจากนี้วัดยังเป็นสถานที่รวมตัวหรือสถานที่ชุมนุมของอุบาสกอุบาสิกา เพราะดูเหมือนว่าผู้ที่สามารถ

อ่านหนังสือได้ส่วนมากจะเป็นพระสงฆ์ นิทานพื้นบ้านเขมรที่สามารถน ามาวิเคราะห์ให้เห็นหน้าที่ของ

พระสงฆ์ มีจ านวน 13 เรื่อง ได้แก่ ប្គូនិងសិសាស(10) (ครูกับศิษย์), អាស មសលូតអាស មក្ច(15)  

(ไอ้สุขดีไอ้สุขร้าย), រៅក្ុំរិតររ ទាោះ(33) (เจ้ามีดตอก), អារេវ(39) (ไอ้เฬว), ប្រពេណីសតវស នម
(103) (กิริยาของสุนัข), ប្រសាទ ងរ្មា (111) (ปราสาทนางเขมา), ប្តាុំងោក់នងគ័ល (118)  
(หนองน้ าซ่อนไถ), វតតរញ្ញាជី(120) (วัดปัญญาเณร), អនកាឃាលាុំងរមឿង(145) (เจ้าพ่อคลังเมือง),  

អនកា។យរ្មា  (151) (เจ้าแม่ยายเขมา), ผู้พบเจ้าแม่, រប្េងទក់ទងនឹងេិទីរលើករាសី  (162)  

(ต านานเกี่ยวกับพิธียกราศี), អនកាប្សីនិង។យរ ស  (157)  (เจ้าพ่อตาศรียายบุส), ในนิทานเรื่อง 

រប្េងទក់ទងនឹងាកាយថា "វាយអាគាុំងរាុំងរភ្លៀងវាយអាគកររើកពថ្ៃ"(191) ต านานเกี่ยวกับค าพูดที่ว่า 

“ตีไอ้คังหยุดฝน ตีไอ้คอกเปิดตะวัน" พระสงฆ์ในนิทานพื้นบ้านเขมรถูกจัดให้อยู่ในฐานะที่สูงเป็นผู้น า

ทางด้านความเชื่อ  เป็นที่พึงทางใจและยังเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กผู้ชายที่บวชเรียน ฉะนั้น

พระสงฆ์จึงต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ ฐานะของพระสงฆ์ในสังคมจึงเป็นที่เคารพนับถือของผู้คน 

พระสงฆ์มีหน้าที่ในการสอนหนังสือให้กับเด็ก เมื่อเด็กคนไหนที่ไม่มีบิดามารดาจะยึดวัดเป็นที่พึ่ง ใน

นิทานเรื่อง រៅក្ុំរិតររ ទាោះ(33) (เจ้ามีดตอก) แสดงให้เห็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการสอนหนังสือให้กับ

เด็กผู้ชาย 2 คนพี่น้อง ดังข้อความที่ว่า “ររួលគានារៅរៅវតត ររៀនអកាសរធម៌អាថ្៍ សាស្រសតបាលីនឹងរោក 
 ងាឈរាជ រោកក៏រមាតាករ ណា រប្រៀប្ររៅឱាយររៀនសូប្ត  រកែងទុំងេីរ ក់េាា។មណាស់ រករកែងណារសែើគាមាន 
 ល់ររៀនរចោះចរ់រោកប្គូរុំរួសរននៗទុំងេីរ  ”226 นอกจากนี้ในนิทานเรื่อง   អាស មในนิทานเรื่อง 

សលូ តអាស មក្ច (15) (ไอ้สุขดีไอ้สุขร้าย) แสดงให้ เห็นหน้าที่ของพระสงฆ์อีกประการหนึ่งคือ  

เมื่อพระสงฆ์เห็นหัวกะโหลกไอ้สุขร้ายลอยตามจึงน าเอาไปยังกุฏิ นิมนต์พระสงฆ์อื่น ๆ มาบังสุกุลแล้ว

เผาอุทิศส่วนกุศลให้กับไอ้สุขร้าย ดังข้อความที่ว่า       

 ល ោះរោកប្គរឃើញ  ុំថ្ែេិត ូរចានាោះ រទើរនិមនត ប្តេរ់មកក  ិវាញ រប្រើរកែងឱាយវាសគរ 
រ ើមាបីឱាយ ុំណឹង ល់េួកឧបាសក រជើងវតត   េួកឧបាសក ក្លររើឮសូរសគរ ក៏ម្នរសចកតី
សងាស័យ ុំគានា ប្រញារ់ប្រញាល់មកក្ន់ទីវតតទុំងប្េឹកប្េហាម   រោកប្គូ ុំណាលររឿង  
ស រិនតប្បារ់េួកឧបាសក ាមខ្ លរោកបានរឃើញរ ោះសេវប្គរ់  227 

 นอกจากนี้แต่ในนิทานพ้ืนบ้านเขมรจ านวนหนึ่งพบว่ามีการกล่าวถึงพระสงฆ์ที่ไม่ถูกเคารพ

และด้อยด้านสติปัญญา ในนิทานเรื่อง ប្គូនិងសិសាស(10) (ครูกับศิษย์) พระสงฆ์ในนิทานเรื่องนี้เชื่อ

                                                            

 226 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 98. 

 227 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី8, 75. 
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ตามที่ศิษย์บอกว่าเวลาที่ใครมานิมนต์ไปฉันจังหันที่บ้านไม่ต้องสวมสบงไปก็ไม่มีใครเห็นเพราะพระสงฆ์

เก่งด้านคาถาอาคมในการพรางตัว “ ររើរោកនិមនតរៅឆ្ន់ឯផ្ទោះរគ ក ុំរសលៀកសាបង់ឲាយចាស់មូចឥត់
អុំរេើឃែុុំខ្តចីេរបានរ ើយរគរមើលមិនរឃើញរទ  ាបិតរោកប្គូរចោះមនតអាគមរុំបាុំងមលួនេូខ្កណាស់
អនកណានឹងមិនរឃើញ  ប្គូរជឿក៏រធវើាមាកាយសិសាយ ” 228 ด้วยความที่ด้อยสติปัญญาพระสงฆ์รูปนี้

จึงเช่ือลูกศิษย์ 

 ในนิทานเรื่องរប្េងទក់ទងនឹងាកាយថា  "វាយអាគាុំងរាុំងរភ្លៀងវាយអាគកររើកពថ្ៃ"
(191) ต านานเกี่ยวกับค าพูดที่ว่า “ตีไอ้คังหยุดฝน ตีไอ้คอกเปิดตะวัน" กล่าวถึงชายคนหนึ่งไปเรียนที่

วัด แม้ว่าพระอาจารย์จะสั่งสอนให้ท่องจ าอย่างไร เขาก็จ าได้แต่ น โม พุทธา ย สิทฺธ  อ อา อิ อี 

บรรดาอาจารย์และศิษย์จึงพากันเรียกว่าเจ้าอิอี เขาโกรธมากจึงออกจากวัดไปอยู่ที่วัดวัดร้างแห่งหนึ่ง

ที่อยู่ในป่าลึก เขาเห็นจีวรเก่า ๆ จึงเอามาสวมใส่แล้วจึงบวชตัวเองเป็นพระภิกษุ ซึ่งลักษณะการ

กระท าเช่นนี้ถือว่าผิดหลักการเป็นพระภิกษุ  ชาวบ้านที่เดินทางไปมาเห็นว่ามีพระสงฆ์อาศัยอยู่ในวัด

เพียงรูปเดียวจึงเกิดศรัทธา จึงให้ลูกหลานมาอยู่ปรนนิบัติ พระอิอีได้ลูกศิษย์ 2 คน ชื่อไอ้คังและไอ้

คอก เมื่อพระอิอีอยู่นานไปไม่มีอุบาสกและอุบาสิกามาท าบุญที่วัด พระอิอีจึงให้ลูกศิษย์ทั้ง  2 คน 

ออกไปขโมยคันไถของชาวบ้านไปซ่อน แล้วให้ลูกศิษย์ไปบอกเจ้าของคันไถว่าตนเก่งเรื่องการท านาย 

“រប្រើកូនសិសាសឱាយរៅលួចនងគ័លអនក ប្ស កយករៅោក់ រួចឱាយមកប្បារ់កខ្នលងោក់រៅប្តង់ណាៗ
ជារប្សច រទើរសិសាសរ ោះរៅអួតប្បារ់ម្ចាស់នងគ័លថា “រោកប្គូមញុុំ រចោះចារ់។ម េូខ្កណាស់
រ ើយរោកយកកុំណល់ខ្តចងាហាន់មួយសតុករទ”   អាគាុំង និងអាគក ក៏រធវើាមរងា្ារ់  ”229 

หลังจากเจ้าของคันไถได้ฟังค าท านายจากพระอิอี จึงกลับไปดูตามค าบอกของพระอิอีก็พบคันไถที่

หายไป เจ้าของคันไถกล่าวสรรเสริญถึงความเก่งกาจของพระครูอิอีจนชาวบ้านทราบกันทั่ว ชื่อเสียง

ของพระครูอิอีจึงเป็นที่เลื่องลือ ต่อมาพระราชาทรงให้พระอิอีเข้าวังเพื่อรักษาฝีที่พระอุทรของพระราช

บุตรี ระหว่างทางพระอิอีคิดจะหนีก็หนีไม่พ้น เมื่อถึงวังพระราชานิมนต์พระอิอีเข้าไปในปราสาทของ

ราชบุตรีซึ่งก าลังกันแสงเพราะปวดฝีมาก ท่านพระครูเห็นดังนั้นก็สงสารพระราชบุตรีเป็นอันมาก แต่

ไม่รู้จะท าอย่างไร คิดถึงตอนที่ตนเองคิดจะหลบหนีจึงพูดขึ้นว่า “ក ករប្គាងមពស់ចប្ងឹងរចាត ទនាាយ
រោតរឆ្នាត កខ្ងករខ្ប្សកវ៉ក ”230 พระอิอีท่องว่านกยางโทนสูงโย่งโย่ง กระต่ายกระโดดแผล็ว กบ

ร้องอ็อบ ท่องจบก็เป่าลงไปบนฝีของพระราชบุตรี ๆ ได้ยินคาถาอันประหลาดนั้นก็หัวเราะท าให้ฝีแตก

                                                            

 228 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 47. 

 229 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 126. 

 230 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី9, 127. 
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อาการปวดหายทันที พระราชาเห็นดังนั้นก็คิดว่าพระครูอิอีเก่งจริง ๆ จึงสร้างกุฏิ ศาลา และดูแลวัด

ของพระอิอีเป็นอย่างดี ชาวบ้านก็ต่างพากันมาท าบุญ  เวลาผ่านไปนานในเมืองเกิดความแห้งแล้ง

อย่างหนัก ทั้งชาวบ้านและสัตว์ได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมากพระราชาจึงให้อ ามาตย์ไปนิมนต์

พระครูอิอีมาท านายดู ท่านพระครูกลัวมากหากท านายไม่ได้จะต้องถูกประหารเป็นแน่จึงคิดหนี แต่

โชคดีเพราะรุขเทวดาที่อยู่ในป่าสงสารจึงแปลงกายเป็นกบพูดคุยกันว่าอีก 7 วันจะมีฝนตกหนัก พระ

ครูได้ยินดังนั้นก็ดีใจมาก จึงเข้าเฝ้าพระราชาแจ้งแก่พระราชาว่าอีก 7 วันจะมีฝนตกหนักเป็นเวลา 7 

วัน 7 คืน หลังจากนั้นฝนตกหนักไม่ยอมหยุดชาวบ้านเกิดความเดือนร้อน ชาวบ้านจึงไปหาพระครูอิอี

ให้ช่วยท าให้ฝนหยุดตก ท่านพระครูเห็นชาวบ้านเดินมาจะขอให้ช่วยท าให้ฝนหยุดตก เมื่อชาวบ้าน

ใกล้เข้ามาพระอิอีคว้าไม้ไล่ตีไอ้คัง ไอ้คังวิ่งหนีไปนอกวัด พระอิอีวิ่งไล่ตาม เวลานั้นฝนตกพอดี 

ชาวบ้านต่างดีใจพูดกันว่าพระครูไล่ตีไอ้คังหยุดฝน หลังจากฝนหยุดตกได้ 3 วัน ท้องฟ้ามืดครึ้มตาก

อะไรไม่ได้ ชาวบ้านจึงพากันไปหาพระอิอี ท่านพระครูเห็นว่าชาวบ้านมาหาจึงวิ่งไล่ตีไอ้คอก ปรากฏ

ว่าขณะที่ก าลังวิ่งอยู่นั้นเมฆลอยหายไป ดวงอาทิตย์สว่างขึ้น ชาวบ้านดีใจมากพูดว่าท่านพระครูตีไอ้

คอกเปิดตะวัน หลังจากนั้นพระราชานิมนต์พระครูอิอีไปเทศน์ พระครูอิอีเทศน์ไม่ได้ตกกลางคืนจึงจุด

ไฟเผาวัด รุ่งขึ้นพระครูรับนิมนต์ไปในวัง เมื่อถึงเวลาเทศน์ ท่านพระครูร้อ งไห้ออกมาเสียงดัง 

พระราชาตรัสถามว่าเกิดอะไรขึ้น พระครูอิอีจึงว่าเทศน์ไม่ได้เพราะคัมภีร์ถูกไฟไหม้เมื่อคืน พระราชา

จึงให้พระรูปอื่นขึ้นเทศน์แทน  

 จากนิทานเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่อยู่ในฐานะของพระสงฆ์แม้ว่า 

การบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์จะเป็นการบวชด้วยตัวเอง หรือจะอยู่ในสถานะผู้ชายคนหนึ่ง การโกหกถือ

เป็นเรื่องผิดเช่นกัน อีกทั้งยังมีเล่ห์อุบายในการโกหกชาวบ้านซึ่งการกระท าเช่นนี้ของพระครูอิอีผิดศีล

ของการเป็นพระภิกษุที่กล่าวถึงปาจิตตียห์้ามพระสงฆ์พูดปด231 นอกจากนี้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ซึ่งจากนิทานเรื่องนี้ แสดงให้เห็นว่าฐานะของพระสงฆ์..แม้จะไม่ใช่พระสงฆ์จริง ๆ 

ตามหลักการอุปสมบทในพุทธศาสนา หากพิจารณาอีกด้านหนึ่ง ชายคนนี้เขาไม่ได้เป็นพระภิกษุอย่าง

แท้จริงเพราะไม่ได้ผ่านการอุปสมบท 

 ប្រពេណីសតវស នម(103) (กิริยาของสุนัข) ในนิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นลักษณะของ

พระสงฆ์ 2 แบบ คือพระภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาส ๆ เป็นพระสงฆ์ที่ถือวาจาสัตย์ท าให้มีญาณวิเศษส่งผล

ให้สถานะของพระภิกษุรูปนี้จึงถูกจัดให้เป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้น าของภิกษุสามเณรของวัด ซึ่งแนวปฏิบัติ

                                                            

 231 กิตติวรรธน์  กติติวรรธนา, ศีล 227 ข้อของพระสงฆ์, เข้าถงึเมื่อ 27 มถิุนายน 2562, 
เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/watbhannoi/home/bthbath-hnathi/sil-227 
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ตามพุทธศาสนาเน้นดวงตาเห็นธรรมของผู้ปฏิบัติว่าปฏิบัติเพื่อความสะอาด สว่าง สงบ แห่งปัญญา 

เพื่อขจัดอวิชชามากกว่าปฏิบัติเพราะเกรงกลัวการลงโทษจากอ านาจเหนือธรรมชาติที่ลึกลับหรือเพื่อ

หวังผลตอบแทนที่ลาภสักการะ232 ต่างกับพระภิกษุคนหนึ่งที่อยู่ในสถานะของพระลูกวัด พระภิกษุรูป

นี้หลังจากตาและยายท าบุญเสร็จ ระหว่างทางกลับบ้าน พระภิกษุรูปน้ีไม่พอใจที่ตาและยายน าแค่

เพียงข้าวเปล่ามาท าบุญ จึงคอยอยู่กลางทางเพื่อบอกให้ตาและยายไปท าบุญที่อื่น ภิกษุรูปนั้นกล่าวว่า 

ម្នភ្ិកខុមួយរូររ្តាចិតតណាស់ សទុោះរចញរៅឈរចាុំរមើល ផ្លូវ   ល ោះ។យាររណែើរគានារចញរៅ
 ល់ប្េុំវតត ភ្ិកខុរ ោះក៏និ។យថា និ។យនិងា រប្ក្យ ៗយកចងាហាន់ររស់។យនិងារៅវតតឯ
ណារទៀត រៅ ក ុំ ុំចូលមកវតតរនោះរទៀត សេវររើបាយមួយចាន ឱាយរគលុំបាកអស់មួយយរ់233 

หลังจากที่ตาและยายได้ฟังค าพูดของพระภิกษุรูปนั้นก็วิตกกังวลมาก เป็นเพราะเวรกรรมที่ตนยากจน 

ท าบุญไม่ทั่วถึงจึงท าให้พระท่านไม่พอใจ ครั้งต่อไปถ้าจะมาท าบุญจะต้องจัดเตรียมอาหารมาให้

เพียงพอพระวัดทั้งวัด การกระท าของพระภิกษุรูปนี้แสดงให้ เห็นความไม่พอใจต่อภัตตาหารที่ 2  

ตายายน ามาถวาย นอกจากนี้พระสงฆ์ที่ยังระงับกามราคะมิได้ นิทานเรื่อง អារេវ(39) (ไอ้เฬว) ก็ได้

แสดงให้เห็นถึงความจริงที่กล่าวไปข้าวต้น ตัวละครที่เป็นพระสงฆ์ยังมีความต้องการทางด้านร่างกาย

อยู่ เห็นได้จากที่ลูกศิษย์วัดมาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหลงรักพระท่าน เมื่อพระท่านได้ฟังดังนั้นก็ให้เด็ก

วัดไปติดต่อหญิงผู้นั้นให้ ดังข้อความที่ว่า “ រោកឮអារេវថា ូរចានាោះ ក៏អរចង់បានរ ើយនិ។យ 
នឹងអារេវថា " ររើប្បាក  ូចឯងថាខ្មន អញនឹងឱាយប្បាក់ឯង ១ បាត   ”234 

 ผู้ซึ่งฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวชเพื่อปฏิบัติตามพระ

ธรรมวินัยที่ก าหนดไว้  เพื่อต้องการจะได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้า พระสงฆ์เป็นสาวกของ

พระพุทธเจ้า มีหน้าที่เผยแผ่ หลักค าสอนให้กับพุทธศาสนิกชน 

 2.2.1.2 ฤๅษี เป็นนักบวชพวกหนึ่งที่สละบ้านเรือนออกไปบ าเพ็ญพรต

แสวงหาความสงบ ตามสถานที่สงบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในป่าลึก เช่นใน ป่าหิมพานต์ ตามภูเขาหรือถ้ า 

ฤๅษีในนิทานพื้นบ้านเขมรพบว่าเป็นผู้ชายทั้งหมด ท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านคาถาอาคม  

เวทมนต์ การท านาย รวมถึงศิลปะการต่อสู้ต่าง ๆ นิทานพื้นบ้านเขมรที่สามารถน ามาวิเคราะห์ให้เห็น

หน้าที่ของฤๅษี มีจ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមឲាយម្នអាចារាយក្ន់រេោ (167) 

                                                            

 232 กุลนรี  ราชปรีชา, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์สุบินค ากาพย์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษร- 
ศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527), 53. 
 233 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, 76. 

 234 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 15 
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(ต านานเกี่ยวกับประเพณีให้มีอาจารย์ถือฤกษ์ยาม), ក្ុំរណើតសតវឆ្មា(138) (ก าเนิดแมว), រាជរ ប្ត៣
អងគររៀនសិលាប៍៣។ ាង(64) (พระราชบุตร 3 คน เรียนวิชา 3 อย่าง), រ ើម ុំរណើតរនទោះ(102) (ก าเนิด

ฟ้าแลบฟ้าร้อง), រ រសតុំខ្េក៤ ក(់104) (ชายหัวล้านสี่คน), ភ្នុំ ងកប្ង(ី119) (ภูเขานางกองรี)  

 ฤๅษีในนิทานเป็นผู้มีวิชาความรู้ มีความสามารถในการต่อสู้ และมีคาถาอาคมในการปลุก

เสก ในนิทานเรื่อง រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមឲាយម្នអាចារាយក្ន់រេោ (167) (ต านานเกี่ยวกับ

ประเพณีให้มีอาจารย์ถือฤกษ์ยาม) ในนิทานเรื่องนี้กล่าวถึงฤๅสร้างมนุษย์ขึ้นโดยไปขูดเอาขี้ไคลที่

หมอนมาชุบเป็นผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 1 คน ให้อยู่รับใช้ในอาศรมทั้ง 2 คน ฤๅษีคิดว่าถ้าจะให้ทั้ง 2 คน 

อยู่เป็นสามีภรรยากันเฉย ๆ เป็นเรื่องไม่สมควร จึงแต่งต าราสิริมงคลเพื่อยึดถือเอาเป็นแบบอย่างตาม

ส าหรับคนที่จะแต่งงานลูกหลานเป็นสามีภรรยากัน ดังข้อความที่ว่า  

រោកក៏រៅរក្សយកខ្កែលរមនើយប្រសិទធីជរ់បានជារូរ ង ក ម្រី ១, ក ម្រា១ 
រៅររប្មើកនុងអាប្សមជាសិសាសទុំងេីរ ក់   មហា ឥសីគិតថា ររើអញនឹងផ្ាសុំផ្គុុំរៅទុំងេីរ
ឱាយរធវើរេីប្រេនធទរទៗ រៅហាក់ ូច ជាមិនគរាបី ររើ ូរចនោះ គួរ អញខ្តងជាកាបួនសិរីមងគល 
ទ កជារករកាតរៅម មច ោះ ប្គាន់នឹងរណាតាជនររៀរផ្ាសុំផ្គុុំកូនរៅជារេីប្រេនធ យកតប្ម្រ់ាមផ្ង 
 235 

 นอกจากนี้ฤๅษียังปลุกเสกยาจ านวน 3 เม็ดให้ผู้หญิงกิน 2 เม็ด ผู้ชายกิน 1 เม็ด ท าให้
ผู้หญิ งมีความเสียวซ่านมากกว่าผู้ชาย ในนิทานเรื่อง  ក្ុំ រណើ តសតវឆ្មា (138) (ก าเนิดแมว), 
และរ ើម ុំរណើតរនទោះ(102) (ก าเนิดฟ้าแลบฟ้าร้อง) ก็แสดงให้เห็นว่าฤๅษีมีฤทธิ์ในการปลุกเสกแมว
จากประจ าเดือนของผู้หญิง และปลุกเสกขวานจากน้ าค้าง ในนิทานเรื่อง រាជរ ប្ត៣អងគររៀនសិលាប៍
៣។ ាង(64) (พระราชบุตร 3 คน เรียนวิชา 3 อย่าง) และ រ រសតុំខ្េក៤ ក់(104) (ชายหัวล้านสี่
คน) แสดงให้เห็นหน้าที่ของฤๅษีในการเป็นผู้ชว่ยเหลือ ดังข้อความที่ข้อความที่ว่า   

ាឬសីរ្លើយថា “ច ោះម្នលុំបាកអវី រៅទុំងឡាយរអើយ ! រៅទីរនោះ ម្នប្តាុំង
ទឹកសកតិសិទធិមួយ ចូរអនកទុំងឡាយរៅម ជទឹកកនុងប្តាុំងរ ោះ ច ោះ រ  ខ្នតប្តូវអនកទុំងអស់
គានាម ជខ្តមេងបានរ ើយ ក ុំម ជរប្ចើន ងឱាយរសាោះ  ក្លររើបានឮារសប្បារ់ ូរចានាោះ
រ ើយ រ រសតុំខ្េក៤ ក់ រកើត រសចកតីរីករាយជាពប្កខ្លង រ ើយច ោះរៅម ជទឹកកនុង
ប្តាុំងរ ោះទុំងអស់ គានា236 

                                                            

 235 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី9, 23. 

 236 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី4, 107. 
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  ชายหัวล้าน 4 คนเข้าไปขอให้ฤๅษีช่วย ฤๅษีจึงให้ชายหัวล้านทั้ง 4 คน ลงไปในสระน้ า

ศักดิ์สิทธิ์แต่มีข้อแม้ว่าทุกคนจะต้องด าน้ าเพียงครั้งเท่านั้น หลังจากพวกโผล่หัวขึ้นมาจากน้ าบนหัวมี

ผมดกด าเป็นมันกันทุกคน ในนิทานเรื่อง ភ្នុំ ងកប្ងី(119) (ภูเขานางกองรี) แสดงให้เห็นว่าฤๅษีเป็นผู้

เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของผู้คนได้ ดังตอนที่พระพุทธิเสนเดินทาง เมื่อถึงระหว่างทางจึงแวะพักและ

เผลอหลับไป ฤๅษีจึงเปลี่ยนข้อความในจดหมายของนางยักษ์สันธมารที่มีถึงนางเมรีผู้เป็นธิดาจากที่ให้

นางเมรีฆ่าพระรถเสนเป็นให้แต่งงานด้วย ดังข้อความที่ว่า “ មហាឫសីបានរឃើញេ ទធិខ្សនកុំេ ងផ្ទុំ
លក់ និងរឃើញសុំរ ប្ត ន ខ្ លចងរៅករសោះ ក៏ខ្ កសុំរ ប្តរ ោះរចាល រ ើយសររសរសុំរ ប្តជា 
ង ថ្ែីថា “ររើេ ទធិខ្សនមក ល់យរ់ ឱាយររៀរក្រទុំងយរ់  ល់ពថ្ៃ ឱាយររៀរក្រ ឱាយ ទុំងពថ្ៃ ជាមួយ ង
ជាកូន"  ”237   

 ดังนั้นฤๅษีในนิทานพื้นบ้านเขมรมีหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านคาถาอาคม เชี่ยวชาญ

ในการปลุกเสก รวมทั้งเป็นผู้สอนศิลปวิทยาในการต่อสู้ให้กับพระราชบุตรของพระราชา 

 2.2.1.3 เจ้าพ่อ ในนิทานพื้นบ้านเขมรคือดวงวิญญาณของมนุษย์ ผู้ที่เคยสร้าง

วีรกรรมอันยิ่งใหญ่หรือสร้างคุณความดีให้กับหมู่บ้านหรือประเทศชาติ เมื่อเสียชีวิตไปผู้คนให้ 

ความเคารพนับถือ และจัดไว้ให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิทานที่กล่าวถึงเจ้าพ่อในนิทานพื้นบ้านเขมรมีจ านวน 

10 เรื่อง ได้แก่ អនកាឃាលាុំងរមឿង(145) (เจ้าพ่อคลังเมือง), អនកាប្តរងាល(148) (เจ้าพ่อหัวโล้น), អា
ស មសលួតអាស មក្ច(15) (ไอ้สุขดีไอ้สุขร้าย) ភ្នុំបាយ ង់រក្រ(110) (ภูเขาบางยองโกน), រ ើមកុំរណើត
សតវរផ្ាាត(97) (ก าเนิดปลาโลมา), អនកាកងជ ុំ(146) (เจ้าพ่อกองชุม), អនកាមឺនគង់(147) (เจ้าพ่อ

หมื่นคง), អនកាទួលសលឹង(150) (เจ้าพ่อเนินสลึง), អនកាទវារប្ស ក(152) (เจ้าพ่อประตูเมือง), អនកា
ររង(155) (เจ้าพ่อมะค่าโมง) 

 អនកាឃាលាុំងរមឿង(145) (เจ้าพ่อคลังเมือง), และអនកាប្តរងាល(148) (เจ้าพ่อหัวโล้น) 

เจ้าพ่อในนิทานพื้นบ้านเขมรบางเรื่อง กล่าวถึงประวัติของเจ้าพ่อก่อนที่จะมาเป็นเจ้าพ่อ ว่ามาจาก

มนุษย์ธรรมดาที่เป็นผู้มีเวทย์มนต์คาถาเก่งกล้า สร้างคุณงามความดีให้กับหมู่บ้านและประเทศ นิทาน

เรื่อง អនកាឃាលាុំងរមឿង(145) (เจ้าพ่อคลังเมือง)สมัยที่ยังเป็นมนุษย์ด ารงยศศักดิ์เป็นเสนาชื่อเมือง 

เป็นคนมีอ านาจ มีวิชาอาคมที่ เก่งกล้า อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่กล้าหาญเสียสละชีวิตตนเองเพื่อ

ประเทศชาติ ดังข้อความที่ว่า “រោយម្នឧបាយមួយ ៏ចុំខ្លក គឺហា ានរតូរជីវាត រ ើមាបីនឹងរៅ 
រកណឌេលរខ្មាចរធវើជាទ័េចាាុំងនឹងេលរសៀម   រទើររងា្ារ់ឱាយជីកររ្តា ទុំ ុំ ៤ខ្ម ប្ត ៤ប្ជ ង ជុំ

                                                            

 237 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 111. 
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រៅ ៤ខ្ម ប្ត រួចឱាយោក់រប្គឿងសាស្រសាតាវ ធ កនុងររ ត្ា រ ោះ រ ើមាបីរោតរៅឱាយជង់សាលារ់កនុងររ ត្ា”238 

เสนาเมืองสละชีวิตตนเองโดยการกระโดดลงไปในหลุมที่มีศาสตราวุธต่าง ๆ มากมายเพื่อเป็นกอง

ก าลังฝ่ายอมนุษย์ให้กับพระราชา แสดงให้เห็นว่าเมื่อเสนาเมืองเสียชีวิตไปท าให้มีอ านาจเพิ่มมากขึ้น 

หลังจากศึกสงครามสงบลงชาวบ้านต่างนับถือเสนาคงและตั้งให้เป็นเจ้าพ่อ นิทานเรื่อง អាស មសលួតអា
ស មក្ច(15) (ไอ้สุขดีไอ้สุขร้าย) กล่าวถึงเจ้าพ่อที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือ โดยการบันดาลให้ตาของไอ้สุขดี

กลับมามองเห็นอีกครั้งและยังบันดาลเงินทองให้ไอ้สุขดีอีกด้วย ดังข้อความที่ว่า “ សឺមា ជួយស
រស្រងា្ាោះឲាយរៅរស់ជីវាត ខ្ភ្នកក៏ឲាយភ្លឺ ូចរ ើម បានរៅជួរនឹងជី ូនឯផ្ទោះ វាញ   ថារ ើយក៏ផ្ាសុំថានាុំោក់
ខ្ភ្នក សូប្តទិេវមនតធុំខ្ភ្នកៗរៅស មសលូតរ ោះក៏ បានភ្លឺ ូចរ ើម”239  

 นิทานเรื่องนี้กล่าวถึงเจ้าพ่อที่ชื่อส าฤทธิ์ เจ้าพ่อมีอ านาจมาก สามารถแปลงกายเป็นคน
ธรรมดาได้ ในวันพระเจ้าพ่อมักจะแปลงกายเป็นหนุ่ม แต่งกายสะอาดหมดจดถือขันและทัพพีมาตัก
บาตรร่วมกับชาวบ้าน ดังข้อความที่ว่า “វតតរនោះម្នអនការូរសុំរាទធម្នឥទធិេលខ្លាុំងេូខ្កណាស់ 
អាចខ្កលងមលួនជាមន សាសធមែាបាន រៅពថ្ៃរ ណាយទន ឬពថ្ៃសីល ខ្ លម្នរធវើកិចចរារ់បាប្តកនុងវតត
រ ោះ អនកាខ្តងខ្កលងមលួនជារ រសករម្លាោះម្នាក់ រសលៀករុំាក់សាអាតសែុំ ក្ន់ផ្តល់សុំរាទធ ខ្វក សុំរាទធយក
បាយរៅរារ់បាប្តជាមួយនឹងអនកប្ស ក ” 240 เจ้าพ่อแอบไปมีสัมพันธ์กับน้องสาวท่านเจ้าอาวาส เมื่อ
ท่านเจ้าอาวาสทราบ จึงใช้ให้เด็กขุดหลุมแล้วน าเอารูปสัมฤทธิ์ของเจ้าพ่อไปฝังโดยเอาหัวลงข้างล่าง 
แล้วจึงปลูกต้นมะค่าโมงสะกดทับไว้บนหลุม นิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่างเจ้าพ่อและ
พระสงฆ์ สื่อถึงการแย่งชิงพื้นที่ทางด้านความเชื่อระหว่างพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมของ
ชาวบ้าน ในที่สุดพุทธศาสนาอยู่เหนือความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้าน เห็นได้จากที่เจ้าพ่อแปลงกายมา
ตักบาตรในวันพระ และการที่เจ้าอาวาสน าเอารูปสัมฤทธิ์ของเจ้าพ่อไปฝังหมายถึงการสิ้นสุดของการ
นับถือเจ้าพ่อ 

 บทบาทในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณ มี 3 ฐานะคือ พระสงฆ์ ฤๅษีและเจ้าพ่อ ทั้ง 3 ฐานะ

นี้มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ พบบทบาทของพระสงฆ์ในนิทานพื้นบ้านเขมรมากที่สุด ลักษณะของ

พระสงฆ์มีทั้งที่ปฏิบัติตามหลักพระวินัยและไม่เป็นไปตามพระวินัย พระสงฆ์ไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ 

จะมีก็แต่การใช้จิตล่วงรู้เหตุการณ์ในภายภาคหน้า แต่พระสงฆ์ที่สามารถกระท าเช่นนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่

ยึดมั่นในค าสัตย์ ฉะนั้นพระสงฆ์ด ารงอยู่ในแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อการบรรลุนิพพาน ฤๅษีเป็นผู้ที่มี

ความรู้และมีเวทมนต์คาถาอาคมในการปลุกเสกสิ่งของต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นผู้สอนศิลปะการต่อสู้ และ
                                                            

 238 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី8, 13. 

 239 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី91, 70. 

 240 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី5, 66. 
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เจ้าพ่อถูกจัดไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาของเจ้าพ่อคือดวงวิญญาณของมนุษย์ที่เสียชีวิตไป ชาวบ้านจะไป

บนบานเจ้าพ่อเพื่อขอให้หายจากความเจ็บป่วยและมีการเซ่นไหว้เจ้าพ่อเมื่อหายจากอาการป่วย 

ดังนั้นบทบาทผู้ชายในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณต้องเป็นผู้มีความรู้ ผู้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตน 

2.1.2 บทบาทผู้ชายในฐานะทางสงัคม 

    2.1.2.1 พระราชา ชนชั้นผู้ปกครอง บุคคลที่อยู่ในชนชั้นน้ีได้แก่ พระราชา 

เชื้อพระวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการ กษัตริย์ด ารงต าแหน่งเป็นประมุขของบ้านเมืองมีสิทธิ์ขาดใน

อ านาจด้านต่าง ๆ มีมเหสีเป็นใหญ่เหนือผู้หญิงและมีคณะที่ปรึกษาเป็นขุนนางช่วยงานราชการ ดังใน

นิทานเรื่องជាតិជាខ្លាធុំ(12) (ชาติเป็นเสือใหญ่) นิทานเรื่องนี้กล่าวถึงการเสวยราชย์ของพระราชา มี

พระอัครมเหสีเป็นใหญ่แห่งสตรี มีจตุสดมภ์เสนา 4 คน มีโหรหนึ่งคน คอยดูแลต่างพระเนตรพระกรรณ  

มีขุนนางและเหล่าสนมเป็นข้าราชบริพารเสริมพระเกียรติยศผู้เป็นใหญ่ของแผ่นดินตามราชประเพณีแต่

โบราณกาลมา ดังข้อความที่ว่า “ម្នប្េោះមហាកាសប្ត ១ ប្េោះអងគ រសាយរាជសមាបតតិរៅនគរមួយ 
ម្នអគគមរ សីជាមស្រសតី ម្នមនតតីចត សតមភ ៤  ក់ ម្នរហារា ១  ក់  ជាតុំណាងប្េោះរនប្ត ប្េោះ
ក្ណ៌ប្េោះអងគ ម្នមស្រនតីនិងប្សីឪសនុំជារាជររាារ រេលកិតតិយសជាម្ចាស់ខ្ផ្ន ី ាមប្េោះរាជ
ប្រពេណីអុំេីរ រាណររៀងមក”241 ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นโครงสร้างการใช้อ านาจของกษัตริย์ใน

นิทานพื้นบ้านเขมรเรื่องอื่น ๆ ว่าภาพที่ออกมาเป็นการใช้อ านาจผ่านข้าราชการที่มีหน้าที่แตกต่างกัน

ไปในแต่ละด้าน ต าแหน่งงานในนิทานที่พบได้แก่ อ ามาตย์เป็นผู้รับพระบัญชาหรือพระราชโองการ

โดยตรงจากกษัตริย์ มีจตุสดมภ์เสนาหรือเสนาบดีทั้ง 4 คนกลาโหมควบคุมทหารในการรักษาความ

สงบของบ้านเมือง ออกญา พระยา ขุนหมื่น มหาดเล็ก ยมราช เจ้ากรมที่ท าหน้าที่เป็นตุลาการคอย

ตัดสินคดีความ และมีโหรคอยท านายดวงชะตาของบ้านเมืองรวมทั้งพิธีการต่าง ๆ ในราชส านัก เป็น

ต้น ฐานะกษัตริย์ของนิทานพื้นบ้านเขมรแสดงให้เห็นการมีอ านาจและการใช้อ านาจในการปกครองซึ่ง

กษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดและเด็ดขาดเพียงพระองค์เดียวเป็นเสมือนเจ้าชีวิต สามารถก าหนดชะตา

ชีวิตของผู้อยู่ใต้การปกครองได้ซึ่งการตัดสินใจขึ้นอยู่กับความพอใจมากกว่าเหตุผล อาจพิจารณาได้

จากภาพที่ตัดตอนมาจากนิทานเรื่อง เจ้าตรอมใจที่กล่าวถึงสภาวะของความกลัวเกรงในพระราช

อ านาจของกษัตริย์หากเขาท าให้พระราชากริ้วที่ว่า “រ រសឮ ូរចានាោះក៏ភ្័យគិតថា "ម មជាសាលារ់រ ើយ
កនុងប្គារនោះ មិន ឹងជារៅរកសតវតរ់ប្រមល់ឯណារទ" ខ្តមិនហា ានប្រខ្កក រោយខ្លាចអុំណាច 
រសតចក៏ប្ក្ររងគុំោរសតចរ ើររចញរៅ”242 ชายได้ยินดังนั้นก็กลัวมาก คิดว่าคราวนี้คงต้องตายแน่

                                                            

 241 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 50. 

 242 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 44. 
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แล้ว ไม่รู้ว่าจะไปหาตัวตรอมใจได้ที่ไหน แต่ไม่กล้าโต้เถียงเพราะกลัวอ านาจพระราชา หรือในข้อความ

ของนิทานเรื่อง ាក់ាយស ភាសិតតពមល៣០តមលឺង(4) (สุภาษิต 30 ต าลึง) ที่ว่า“ ចួនជាពថ្ៃរ ោះរសតច
នគររ ោះប្ទង់ម្នប្េោះរនទូលរងា្ារ់រស ឋីម្នាក់ថា: "ប្េឹកខ្សែកប្ទង់នឹងរៅប្កសាលពប្េ ឲាយរស ឋីរធវើ
ររទោះមួយ។ ាងលែលែោះឲាយឆ្លាក់កាាច់ោរលនឲាយរ ើយ  ឲាយទន់កនុងរេលប្េឹកខ្សែករនោះ ររើរធវើេ ុំ
ទន់នឹងយករទស ល់សាលារមនួន"  ”243 เวลานั้นพระราชาทรงมีพระบัญชาแก่มหาเศรษฐีคนหนึ่งว่า

พรุ่งนี้เช้าพระองค์จะเสด็จประพาสป่า ให้จัดเกวียนอย่างดี แกะสลักลวดลายลงรักให้เสร็จให้ทันพรุ่งนี้

เช้า ถ้าท าไม่ไดพ้ระราชาจะเอาโทษถึงชีวิต 

 ลักษณะอ านาจของพระราชาที่ใช้บริหารผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองคือ “การพระราชทาน

และเรียกคืนต าแหน่งต่าง ๆ ตามความพอใจ” 244  กล่าวคือพระราชาจะมอบต าแหน่งใดให้ผู้ใต้ 

การปกครองจะพิจารณาจากผลงานที่สร้างให้ประจักษ์ หากแต่ผู้ใดที่ล่วงละเมิดต่อพระองค์จะถูกริบ

ทรัพย์สินทั้งหมด ดังเช่นในนิทานเรื่อง រៅធ ងរៅសាញ់(42) (เจ้าธุงเจ้าสัญ) “ให้ภาพของสังคมที่มี

กษัตริย์เป็นพระราชาใช้อ านาจโดยเน้นต าแหน่งอภิสิทธิ์”245 นิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นความคิดที่

เกี่ยวกับความประพฤติที่เหมาะสมตามสถานะของแต่ละบุคคล พระราชาทรงปกครองผ่านรูปแบบที่

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นคือการเป็นผู้โปรดปราน ข้าราชการหรือประชาชนที่กษัตริย์พบเจอด้วยความ

บังเอิญหรือเจอโดยความตั้งใจจึงก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ถูกโปรดปรานในวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นอาจตกเป็นผู้ที่ถูก

เนรเทศหรือถูกเอาชีวิตไม่ว่าจะเป็นการถูกน าไปประหารหรือถูกเนรเทศ สามารถพิจารณาได้จาก

ข้อความที่ตัดตอนมาจากนิทานเรื่อง រៅធ ងរៅសាញ់់្ (42) (เจ้าธุงเจ้าสัญ) ที่แสดงให้เห็นการใช้

อ านาจของกษัตริย์ที่มีต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา พระราชาได้ฟังสิ่งที่เจ้าสัญพูด จึงตรัสให้เอาไอ้ธุงไปฆ่า

เพราะมันเป็นโจรใจชั่ว พูดโกหก จะเอามันไว้อีกต่อไปไม่ได้ อ ามาตย์ได้ฟังรับสั่งจึงให้คนไปจับไอ้ธุงไว้ 

แล้วน าไปประหารที่กลางทุ่ง ส่วนคนที่บ้านของไอ้ธุงนั้น พระราชาทรงไล่ออกไปอยู่เมืองไกล บรรดา

ทรัพย์สมบัติทั้งหลายพระองค์ทรงริบเข้าพระคลังทั้งหมด ส่วนญาติพี่น้องของมันส่งไปเป็นคนงาน

ทั้งหมดดังข้อความในนิทานที่ว่า 

                                                            

 243 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី1, 20. 

 244 เดวิด แชนเลอร์ , ประวัติศาสตร์กัมพูชา, พิมพ์ครั้งที่  2, แปลจาก A History of 
Cambodia แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสารและคณะ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์,2540), 141. 

 245 เดวิด แชนเลอร,์ ประวัติศาสตร์กัมพูชา, พิมพ์ครั้งที่ 2, แปลจาก A History of 
Cambodia แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสารและคณะ, 141. 
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ប្េោះអងគប្ាស់រនទូល រ្លើយររើ ូរចានាោះរ ើយ យកអាធ ងរៅសាលារ់   ុំវារចញរៅ
ឲាយ ឆ្រ់សម្លារ់ឪាយសាលារ់ ឥេូវរនោះឪាយឆ្រ់ណាា៎ា   ាបិចជាចិតតរចារ រម្ហាប្េរ ើនម សា 
ទ កវាតរៅេ ុំបាន  អាម្តាយសាតារ់រនទូលថាកាន រប្ក្កសទុោះប្គរ់ប្បាណ រចាមចារ់អាធ ង
។ ាងម្ុំ  រ ើយចងចាុំណង ទុំងប្បាុំប្រក្ររួច ុំ យករៅក្រ់ឯវាលលាបិញ  ឯអនកផ្ទោះ
វារ ោះមិញ ប្ទង់ឪាយច ោះរចញ ររណែញរៅរៅប្ស កឆ្ងាយ  អស់ប្ទេាយ មាបតតិទុំងឡាយ 
ប្េោះបាទេណណរាយ ប្េោះអងគឪាយរឹរយកណាា៎ា  រញ្ចូលកនុងឃាលាុំងរាជក្រ ញាតិស តារវា រ
ញ្ជូលជាអនកងារអស់ 246 

 นอกจากนี้ในนิทานยังพบว่า หน้าที่ของพระราชาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการตัดสิน

คดีความ พระราชาเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดและประกอบไปด้วยคุณธรรม การตัดสินคดีความของ

พระราชาถือเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามและยอมรับ ាាយស ភាសិតតពមល៣០តមលឺង(4) (สุภาษิต 

30 ต าลึง) แสดงให้เห็นอัจฉริยภาพของกษัตริยใ์นการตัดสินคดีความ 

 ดังนั้นพระราชาจะมีบทบาทในฐานะการเป็นผู้ในการปกครองบ้านเมือง และยังมีหน้าที่

ในการตัดสินคดีความอีกด้วย 

 ប្រសាទរ ទាយឆ្មារ(126) (ปราสาทบันทายฉมาร์)  พระเจ้ายศเกรครองราชสมบัติอยู่ที่

เมืองจัมปากบุรี พระองค์ทรงรักสันโดษ มีความเมตตากรุณา ไม่เคยมีเรื่องราวกับเมืองใกล้เคียง 

ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข พระเกียรติยศอันสูงส่งนี้เป็นที่เลื่องลือไปทั่ว พระราชาอีก

พระองค์นามว่าพระเจ้าหูลูซึ่งครองราชย์อยู่ ณ ปราสาทเพรา อยากจะแผ่อ านาจมาถึงนครจัมปากบุรี 

จึงทรงส่งพระราชสาส์นมาเพื่อชิงราชสมบัติจากพระเจ้ายศเกร ด้วยเหตุที่พระเจ้ายศเกรทรงพอ

พระทัยในสันติและความสงบ พระองค์ไม่ยอมท าสงครามแต่กลับหลบหนีออกไปจากพระราชวังเพื่อ

ไม่ให้เกิดสงครามเพราะจะท าให้ประชาชนเดือดร้อน  

2.1.3 บทบาทผู้ชายในฐานะพลเมืองของรฐั 

 “ความเป็นพลเมือง (Citizenships) คือการที่บุคคลสามารถแสดงบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคมและด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล

กัน”247 กลุ่มคนที่อยู่ในฐานะนี้จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเอง กล่าวคือ พลเมืองของรัฐมี

หน้ าที่ ในการมี ส่ วน ร่ วมท างการเมื อ ง  (Political Participation) มี จิ ต วิญ ญ าณ สาธารณ ะ  

                                                            

 246 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 145. 

 247 ถวิลวดี  บรุีกุลและคณะ, “ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย” (เอกสารเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 13 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ, 22 – 23  มีนาคม 2555), 4. 
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(Civic Engagement) และมีความรับผิดชอบทางสังคม  (Social Responsibility)248 ในการวิเคราะห์

ส่วนนี้ผู้วิจัยจะยกความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) มาอธิบายให้ เห็นความ

รับผิดชอบของผู้ชายที่มีต่อสังคมนั่นคือการรับผิดชอบหน้าที่ตามสถานะของตนเอง  

  2.1.3.1 ผู้จ่ายภาษี ผู้ชายที่ท าหน้าที่ เสียภาษีให้กับภาครัฐเพื่อแลกกับ

หลักประกันของชีวิตในการรับความคุ้มครองภัยจากการคุกคามต่าง ๆ ซึ่งการจัดเก็บภาษทีี่พบในนิทาน

พื้นบ้านเขมร จะมีข้าราชการซึ่งเป็นตัวแทนภาครัฐเข้ามาเก็บภาษีถึงบ้าน ในนิทานเรื่องរៅតរ់ប្រមល់
(34) (เจ้าตรอมใจ) ดังข้อความที่ว่า 

រប្ក្យរ ោះម្នប្េោះរាជររប្មើមកទរេនធប្េោះរាជធ្នី រមើលរៅរឃើញ  ុំម្ស
ខ្ លរ រសរ ោះរធវើជាថ្ែរជើងប្ក្ន ក៏ឪាយរ រសរ ោះយកម្ស ៣   ុំរង់េនធ ខ្ លរ រស
រ ោះជុំាក់រាជក្រ  រ រសរ ោះនឹកអរណា ់ រោយមលួនទ័លប្ក រ ើយប្េោះរាជររប្មើ
យក  ោះថ្នរជើងប្ក្ន ូរចានាោះ ក៏ប្េមាម បានប្រគល់ថ្ែរជើងប្ក្នទុំង ៣   ុំ រ ោះរៅឲាយ
ប្េោះរាជររប្មើភាលាម 249 

 นิทานเรื่องนี้ได้กล่าวว่ามีพนักงานราชการของพระราชาเข้ามาเก็บภาษีจากชายหนุ่มยาก
จนถึงที่บ้าน แต่ด้วยความที่ชายนั้นยากจนไม่มีเงินจะจ่ายภาษี พนักงานเหลือบไปเห็นก้อนทองซึ่งถูก
น ามาท าเป็นเตา จึงเสนอให้ชายคนนั้นใช้ก้อนหินซึ่งชายหนุ่มน ามาท าเป็นก้อนเส้าเตาไฟจ่ายเป็นค่า
ภาษีได้ ด้วยความที่ชายคนนั้นไม่ทราบว่าก้อนหินที่ตนเก็บมานั้นเป็นก้อนทองจึงรู้สึกดีใจเมื่อพนักงาน
บอกเช่นนั้น ในนิทานเรื่อง រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមឲាយោក់ប្បាក់ក្ក់កនុងម្ត់រ គគលសាលារ់(177) 
(ต านานเกี่ยวกับประเพณีใส่เงินในปากคนตาย) นิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพระราชาผู้ปกครองเมือง 
ทรงมพีระบัญชาใหเ้ก็บทองจากชาวบ้านทุกหลัง ๆ ละ 1 บาท  “សម័យមួយ ប្េោះមហាកាសប្តមួយអងគ 
ម្នរោកចិតតប្គរសងកត់ ឬ ក៏រចញប្េោះរាជអាជាញាឱាយពរយកម្សកនុងមួយផ្ទោះចុំនួន ១បាត ជា
កុំ ិត  ”250 ลักษณะการให้จัดเก็บทองและจ่ายภาษีด้วยก้อนทองเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนอัน
เป็นพลเมืองของรัฐมีหน้าที่จ่ายภาษีหรือส่งส่วยให้กับทางการเพื่อแลกกับความคุ้มครอง เมื่อใดที่ผู้เสีย
ภาษีรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากบุคคลในสังคมด้วยกันเอง โดยการขอรับ
ความคุ้มครองที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านเขมร ตัวละครจะเข้าไปขอให้ท่านเจ้ากรมซึ่งมีหน้าที่ในการ

                                                            

 248 ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง, พิมพ์ครั้งที่2 (กรุงเทพฯ : สถาบัน
นโยบายศึกษา, 2556), 13. 
 249 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 43. 
250 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី9, (n.p., n.p., 1959), 71 
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ตัดสินคดีความช่วยตัดสินคดีที่เกิดการพิพาทกันขึ้น หรือเข้าเฝ้าพระราชาในกรณีที่คดีความเกิน
ความสามารถของท่านเจ้ากรม เช่น ในนิทานเรื่อง 

 นอกจากนี้ยังมีพลเมืองของรัฐที่ไม่ได้ท าหน้าที่เสียภาษีแต่ได้ท างานตามหน้าที่ตามสถานะ

ของตนเอง กล่าวคือในนิทานจะมีพลเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าทาส ท าหน้าที่ในการรับใช้เจ้านาย เราจะ

เห็นลักษณะของพลเมืองที่ ยากจนหมดหนทางท ามาหากินสมัครใจเป็นข้าทาสในบ้านของ 

มหาเศรษฐี ตามบันทึกของบันทึกของจูต้า-กวน แสดงให้เห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองพระนครคือทาส 

ทาสเหล่านี้คือชาวเขาที่ถูกจับตัวมา แสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงที่สังคมกัมพูชาสร้างตัวขึ้นมาด้วยการดึง 

“คนป่า” เข้ามาเป็นส่วนของสังคม251 จึงเป็นจริง ในนิทานเรื่อง រប្េងទក់ទងនឹងាកាយប្រ ូចររស់
ខ្មែរថា“ឆ្មាក៏រោយ ខ្្កក៏រោយឲាយរៅ”(163) (ต านานเกี่ยวกับค าพูดเปรียบเทียบของเขมรที่ว่า "หมาก็

ตาม แมวก็ตาม ให้เขาไป”) นิทานเรื่องนี้ได้สนับสนุนความคิดที่ว่าทาสมาจากคนป่าได้เป็นอย่างดี 

กล่าวคือในนิทานเรื่องนี้ได้บอกว่าแม่สุนัขได้ออกลูกมาเป็นคน วันที่จะออกลูกแม่สุนัขไปออกลูกในถ้ า 

ดังข้อความที่ว่า “ល ោះ ល់រេលនឹងសប្ម្ល រមខ្្ករត់រៅរកកខ្នលងរៅកនុងរូងភ្នុំ252 และข้อความที่ว่า 

រទើរ ុំ និង ម្តាយរ ើររៅរកភ្ូមិប្ស ករគ រ ើមាបីនឹងរកក្រងាររធវើ យកល យក្ក់ប្គាន់នឹងវាល”253  

ข้อความนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนที่บุตรชายจะชวนมารดาออกมาเป็นทาสรับใช้ของเศรษฐีกล่าวว่าจะชวน

แม่ออกมาหางานในหมู่บ้านท าเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูมารดาที่เป็นสุนัข หลังจากที่ทั้ง 2 ออกมาจากบ้าน

แล้วได้เข้าไปเป็นทาสรับใช้ในบ้านของเศรษฐี ดังข้อความที่ว่า “រមខ្ ក្ និងកូនប្រ ស ក៏បានចូលមលួនរៅ
ស ុំរៅររប្មើនឹងរស ឋីម្នាក់ រ ើយកូនប្រ សរ ោះ មុំយកចិតតទ កោក់ខ្ថ្រកាាប្ទេាយសមាបតតិររស់រស ឋីជា
ទីរុំផ្ ត ”254  หลังจากที่ทั้ง 2 เข้ามาอยู่ในบ้านของเศรษฐีได้ไม่นาน ชายหนุ่มได้แสดงให้เห็น

ภาระหน้าที่ของการเป็นทาสก็คือดูแลความสะอาดทั้งในบ้านและนอกบ้าน เอาใจใส่ดูแลทรัพย์สินของ

เศรษฐีเป็นอย่างดีอีกทั้งกิริยามารยาทของชายหนุ่มเป็นที่พึงพอใจของเศรษฐี ๆ จึงรับชายหนุ่มลูกสุนัข

เป็นบุตรบุญธรรมซึ่งการกระท าของชายหนุ่มในนิทานเรื่องดังกล่าวมีลักษณะที่สอดคล้องกับของชาย

หนุ่มในนิทานเรื่อง រទវាខ្សករសាយ(32) (เทวดาสิงสู่) ชายหนุ่มในนิทานเรื่องนี้ได้ชวนยายไปอยู่เป็น

                                                            

 251 เดวิด แชนเลอร์ , ประวัติศาสตร์กัมพูชา, พิมพ์ครั้ งที่  2, แปลจาก A History of 
Cambodia แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสารและคณะ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์,2540), 107. 

 252 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី9, 7. 

  253 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី9, 9. 

  254 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី9, 9. 
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ข้าทาสของเศรษฐีซึ่งการเป็นทาสในนิทานเรื่องนีเ้ป็นการยินยอมพร้อมใจของหลานที่ชวนยายไปเป็นข้า

ทาสของมหาเศรษฐี เมื่อเข้าไปถึงบ้านของมหาเศรษฐีแล้วก็ไปนั่งพับเพียบอยู่ที่เชิงบันได เมื่อมหา

เศรษฐีและภรรยาออกมาจึงแจ้งความประสงฆ์ว่าจะมาขอเป็นทาสรับใช้ดังข้อความที่ว่า 

 ជី ូននិងរៅ ក៏ ុំគានា រ ើររៅផ្ទោះមហារស ឋី  ...រៅអងគុយរត់រជើងរៅម្ត់ជរណែើ រ 
មហារស ឋី  ល ោះរនតិចរៅមហារស ឋីរតីប្រេនធ  ុំគានារចលមករប្្ ប្ករេករៅរឃើញអនក
ទុំងេី អងគុយ ក៏សួរថា "ឯងមករនោះមកប្បាថានាអវី?" រ រសកមាសត់រ ោះរ្លើជប្ម្ររៅរស ឋីថា"
មញុុំេីរ ក់ជី ូននិងរៅរនោះ មកស ុំរៅរធវើជាមញុុំររប្មើរោកប្គាន់ខ្តយកបាយចិញ្ចឹមជីវាត"  
255 

 เมื่อเวลาผ่านไป 3-4 ปี ชายหนุ่มขออนุญาตมหาเศรษฐีไปเลี้ยงควาย เมื่อเขาไปอยู่เลี้ยง
ควายก็เปลี่ยนเชือกเก่า ๆ ที่ผูกควายออกทั้งหมด ซ่อมแซมปัดกวาดคอกให้สะอาดดีขึ้น ดังข้อความ
ที่ว่า “ល ោះយូររៅ ប្រម្ណជា៣-៤ឆ្នាុំ រ រសរ ោះស ុំមហារស ឋីរៅរៅឃាវាលប្ករីវាញ  ល់រៅរៅ
ឃាវាលប្ករី ផ្លាស់អស់ខ្មាសរចាស់ៗទុំងរ   មាន ជួសជ លរប្ក្លឱាយសាអាតលែរេើង”256 เมื่อมหาเศรษฐี
และภรรยาพากันไปดูชายหนุ่ม เห็นควายเชือกล่ามและคอกได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีก็เกิดพอใจ
ในตัวชายหนุ่มจึงรับมาเป็นบุตรบุญธรรม ด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาด จิตใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญ
ช่วยเหลือให้เศรษฐีผู้เป็นบิดารอดพ้นจากอันตราย กล่าวคือพระราชาทรงมีพระบัญชาให้เรียกมหา
เศรษฐี 4 คน มานอนเฝ้าพระราชวังซึ่งมหาเศรษฐีที่ชายหนุ่มเป็นข้าทาสอยู่ก็ต้องไปด้วย ชายหนุ่มจึง
อาสาไปเฝ้าพระราชวังแทนมหาเศรษฐี กลางดึกพระราชาเสด็จออกมาดูมหาเศรษฐีทั้ง 4 คน ว่านอน
หลับหรือไม่ เมื่อชายนั้นเห็นพระราชาดินออกมาจึงถือดาบไล่ฟันหลายครั้งแต่ไม่ถูก พระราชาทรงหนี
พ้นไปได้ คืนนั้นพระองค์เสด็จออกมาถึง 3 ครั้ง ทุกครั้งถูกชายนั้นไล่ฟันแต่ทรงหนีรอดไปได้ทุกครั้ง รุ่ง
เช้าพระราชามีพระบัญชาให้น ามหาเศรษฐีทั้ง 3 คน  ที่นอนหลับไปฆ่า และมีพระบัญชาให้ชายหนุ่ม
เข้าเฝ้าและขอชายหนุ่มเป็นบุตรบุญธรรมและจัดแจงให้ชายหนุ่มเป็นสามีภรรยากันกับพระราชบุตรี
แล้วอภิเษกให้ขึ้นเสวยราชสมบัติ ดังข้อความที่ว่า “រសេចម្នប្េោះរនទូលថា "ររើកូន មហារស ឋីឯង 
អញស ុំរធវើជាកូនអញ "   មហារស ឋីក៏ថាវាយរ រសរ ោះ រៅរសេច រ ើយប្ក្ររងគុំោរៅវាញ រសេច
ម្នប្េោះរាជរ ប្តីមួយប្េោះអងគ ក៏ប្ទង់ររៀរផ្ាសុំផ្គុុំមឹងរ រសកមាសត់រ ោះជារតីប្រេនធរៅ រ ើយអភ្ិរសក
ឱាយរេើងរសាយរាជាយសមាបតតិ”257 จากนิทานข้างต้น แสดงให้เห็นว่าพลเมืองมีการเลื่อนฐานะทางสังคม
ได้ จากทาสหรือประชาชนธรรมดาไปเป็นชนชั้นที่สูงขึ้นจากชาติก าเนิดด้วยการมีความรู้  ความกล้า

                                                            

 255 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 18-19. 

 256 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 19. 

 257 ប្ក មជុំន ុំទុំរនៀមទម្លារ់ខ្មែរ, ប្រជ ុំររឿងរប្េងខ្មែរភាគទី2, 21. 
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หาญและบุญพาวาสนาส่ง ลักษณะของชายทั้ง 2 คนในนิทานเรื่อง រប្េងទក់ទងនឹងាកាយប្រ ូច
ររស់ខ្មែរថា“ឆ្មាក៏រោយ ខ្្កក៏រោយឲាយរៅ”163 (ต านานเกี่ยวกับค าพูดเปรียบเทียบของเขมรที่ว่า 
"หมาก็ตาม แมวก็ตาม ให้เขาไป”) และរទវាខ្សករសាយ(32) (เทวดาสิงสู่)  แม้ว่าในตอนแรกจะอยู่
ในฐานะทาสแต่ด้วยความที่เอาใจใส่ดูแลการงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี อีกทั้งกิริยามารยาท
เป็นที่พึงพอใจส่งผลให้พวกเขาทั้ง 2 คน ได้เลื่อนระดับฐานะทางสังคมจากข้าทาสไปเป็นบุตรบุญธรรม
ของเศรษฐี ชายหนุ่มในนิทานเรื่องរប្េងទក់ទងនឹងាកាយប្រ ូចររស់ខ្មែរថា“ឆ្មាក៏រោយ ខ្ ក្ក៏រោយ
ឲាយរៅ”(163) (ต านานเกี่ยวกับค าพูดเปรียบเทียบของเขมรที่ว่า "หมาก็ตาม แมวก็ตาม ให้เขาไป”) ได้
ขออนุญาตมหาเศรษฐีไปร่ าเรียนจนเก่งกล้าท าให้มหาเศรษฐีและภรรยายกบุตรสาวให้เป็นภรรยา  
ชายหนุ่มลูกสุนัข ก่อนที่จะได้แต่งงานกันชายหนุ่มลูกสุนัขต้องการไปแก้แค้นพี่สาว เมื่อพระราชาที่
เป็นพระสวามีของพี่สาวทรงทราบว่ามีชายที่มีอิทธิฤทธิ์มาท้าพระองค์สู้รบ ด้วยความกลัวพระองค์จึง
พาพระมเหสีหนีออกจากพระราชวัง ฝ่ายขุนนางทั้งหลายออกตามหาพระราชาก็ไม่พบจึงยกราชสมบัติ
ถวายแก่ชายที่เป็นลูกสุนัข  

 นอกจากนิทานที่ยกมาอธิบายข้างต้นแล้วยังมีนิทานที่กล่าวถึงการซื้อขายข้าทาสกัน เช่น 
นิทานเรื่อง ម្។ប្សីត(5) (มารยาหญิง) เมื่อหญิงสาวขึ้นบนเรือนางบอกนายส าเภาว่าโจรทั้ง 4 คนนั้น
เป็นข้าทาสของนาง นายส าเภาสนใจจะซื้อไหม រ រសចាក់សែុប្គ(41) (ชายสานสมุก) กล่าวถึงกรไถ่ข้า
ทาสมาเป็นผู้รับใช้ អារេវ(39) (ไอ้เฬว) ไอ้เฬวปลูกบ้านและไถ่ข้าทาสมาให้รับใช้ยายและภรรยา  

 រៅអាចម៍រសោះ(22) (เจ้าขี้ม้า) ข้าทาสคนหนึ่งเขาเลี้ยงม้าให้ เศรษฐีอยู่ริมแม่น้ า  

មន សាសរឆ្ត៤ ក(់7) (ชายโง่ 4 คน) รุ่งเช้ายายแก่จึงไปฟ้องนายอ าเภอ นายอ าเภอตัดสินให้ชายโง่ 4 

คน ผิดต้องอยู่เป็นข้าทาสของยายแก่ រចារចិតតជា(13) (โจรใจดี) โดยอ ามาตย์เสนอว่าถ้าสาวใช้ท า

ส าเร็จจะออกเงินไถ่ตัวเอ็งให้รอดจากเป็นข้าทาส ขณะนั้นมีคนหัวล้าน 4 คน เดินหาคนใช้ไปให้ภรรยา 

เมื่อเดินมาถึงใต้ต้นตาล ทั้งควาญช้างและชายสานสมุกร้องให้ช่วย โดยทั้ง 2 คนจะยินยอมเป็นข้าทาส

ไปตลอดชีวิต ซึ่งนิทานดงักล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าลกัษณะของพลเมืองในนิทานส่วนใหญ่จะ

เป็นทางและประชาชนทัว้ไป  

 ผู้ชายที่เป็นพลเมืองซึ่งอยู่ในสถานะของทาสสามารถเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคมให้

สูงขึ้นได้และผู้ที่อยู่ในชนชั้นปกครองอย่างขุนนางที่มีความมั่งคั่งหากประพฤติไม่เหมาะสมก็จะน าไปสู่

ความเสื่อมในอ านาจเรื่อยไปจนถึงถูกลดบทบาทหรือถูกปลดจากต าแหน่ง ส่วนประชาชนผู้ถูก

ปกครองไม่ว่าจะเป็นสามัญชนทั่วไปหรือเป็นข้าทาสหากผู้ใดเป็นคนดี มีคุณธรรม บุญวาสนาเสริมส่ง 

มีความฉลาดหรือเก่งกล้าสามารถก็สามารถเลื่อนฐานะให้สูงขึ้นได้ โดยสภาวะเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับ

ความพอใจของกษัตริย์ควบคู่ไปกับบุญกรรมที่ได้เก้ือหนุนและสั่งสมมาในกาลก่อน 
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 จากนิทานพื้นบ้านเขมรที่น ามาวิเคราะห์แสดงให้เห็นบทบาทของผู้ชายในพื้นที่ส่วนตัวที่

อยู่ใน 3 ฐานะคือ 1.บทบาทผู้ชายในฐานะบุตรชาย 2.บทบาทผู้ชายในฐานะสามีและ 3.บทบาทผู้ชาย

ในฐานะบิดา ส่วนในพื้นที่สาธารณะพบว่ามีบทบาทผู้ชายในการเป็นประชาชนโดยมีบทบาทผู้ชายใน

ฐานะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ บทบาทผู้ชายในฐานะผู้น าทางสังคม และบทบาทผู้ชายในฐานะพลเมือง

ของรัฐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 5  

สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
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 การวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้หญิงและผู้ชายในนิทานบ้านเขมร” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์

บทบาทของผู้หญิงและผู้ชายที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านเขมร ซึ่งมีนิทานพื้นบ้านเขมรที่น ามาวิเคราะห์

จ านวน 191 เรื่อง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านเขมรแสดงให้เห็นบทบาทของผู้หญิงใน

พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ บทบาทของผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวมี 3 ฐานะ คือ 1.บทบาทผู้หญิง

ในฐานะบุตรสาว 2.บทบาทผู้หญิงในฐานะภรรยาและ 3.บทบาทผู้หญิงในฐานะมารดา ส่วนในพื้นที่

สาธารณะพบว่ามี บทบาทผู้หญิงในฐานะประชาชนมี 3 ลักษณะ โดยมีบทบาทผู้หญิงในฐานะเป็นที่

พึ่งพา บทบาทผู้หญิงในฐานะผู้น าทางสังคมและบทบาทผู้หญิงในฐานะพุทธศาสนิกชน ส่วนผู้ชายที่

ปรากฏในนิทานพื้นบ้านเขมรแสดงให้เห็นบทบาทในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะด้วยเช่นเดียวกัน 

บทบาทของผู้ชายที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวมี 3 บทบาทคือ 1.บทบาทผู้ชายในฐานะบุตรชาย 2.บทบาท

ผู้ชายในฐานะสามีและ 3.บทบาทผู้ชายในฐานะบิดา ส่วนในพื้นที่สาธารณะพบว่ามีบทบาทผู้ชายในการ

เป็นประชาชนโดยมีบทบาทผู้ชายในฐานะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ บทบาทผู้ชายในฐานะผู้น าทาง

สังคม และบทบาทผู้ชายในฐานะพลเมืองของรัฐ 

 บทบาทของผู้หญิงในพื้นที่ส่วนตัว บทบาทแรกคือผู้หญิงในฐานะบุตรสาวเป็นบุตรสาวที่

เชื่อฟังค าสั่งสอนหรือท าตามที่บิดามารดาให้กระท าจะท าให้ชีวิตหลังการแต่งงานเป็นไปอย่างราบรื่น

และมีความสุข ในทางตรงกันข้ามหากบุตรสาวไม่เชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดามารดาจะท าให้ในบั่นปลาย

ชีวิตต้องพบเจอกับความทุกข์ ทั้งนี้มีเงื่อนไขบางประการที่แสดงให้เห็นว่าบุตรสาวที่ไม่เชื่อฟังค าสั่งสอน

บุพการีก็สามารถพบกับความสุขได้ด้วยซึ่งเงื่อนไขที่ว่าคือบุตรสาวจะต้องเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด

และเป็นกุลสตรี และบุตรสาวต้องแสดงความกตัญญูเพื่อเป็นการตอบแทนคุณของบิดามารดาที่ได้เลี้ยง

ดูมาจนเติบใหญ่ด้วยการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระงานของบุพการี รวมทั้งยังเป็นผู้หารายได้เล็ก ๆ 

น้อย ๆ เข้าครอบครัวด้วย บทบาทที่สองคือผู้หญิงในฐานะภรรยาจะต้องท าหน้าที่ในการดูแลปรนนิบัติ

สามีมิให้ขาดตกบกพร่อง เป็นผู้เคารพเชื่อฟังโดยการซื่อสัตย์ต่อสามี ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาและคอย

สนับสนุนให้สามีประสบความส าเร็จในชีวิตและงานที่ท า เมื่อภรรยาคนใดปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

จะท าให้ชีวิตผู้หญิงในฐานะภรรยาพบเจอกับความสงบสุข หากภรรยาคนใดไม่ท าหน้าที่อย่างใดอย่าง

หนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะท าให้ชีวิตตัวเองและสามีตกต่ าลงได้ ส่งผลให้ชีวิตครอบครัวแตกแยกหรือ

กลายเป็นภรรยาที่ถูกสามีทอดทิ้ง บทบาทสุดท้ายคือบทบาทผู้หญิงในฐานะมารดาจะท าหน้าที่ดูแล

เลี้ยงดูบุตรโดยการอบรมสั่งสอนให้บุตรรู้จักหน้าที่ของตนเองว่าในอนาคตต้องพบเจอกับภาระอัน

ใดบ้าง บทบาทในฐานะผู้ปกป้องบุตรจากอันตรายทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้นและบทบาทในฐานะการเลือก
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คู่ครองที่เหมาะสมให้กับบุตร นอกจากนี้ยังมีมารดาที่ประสงค์จะฆ่าบุตรของตนซึ่งมารดาที่ประพฤติตน

เช่นนี้ในบั้นปลายของชีวิตต้องพบเจอกับความทุกข์และไม่มีที่พึ่ง 

 บทบาทของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ พบว่ามีบทบาทในการเป็นประชาชนโดยพบว่ามี

บทบาทผู้หญิงในฐานะเป็นที่พึ่ง บทบาทผู้หญิงในฐานะผู้น าทางสังคมและบทบาทผู้หญิงในฐานะ

พุทธศาสนิกชน บทบาทแรกคือบทบาทผู้หญิงในฐานะเป็นที่พึ่งพาคือการเป็นร่างทรง คอยให้ความ

ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยโดยการเป็นผู้ติดต่อกับดวงวิญญาณของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติและมนุษย์ ซึ่ง

ผู้หญิงที่อยู่ในบทบาทนี้จะมีสถานะที่สูงกว่าผู้หญิงทั่วไป กล่าวคือ นอกจากจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

ยังท าหน้าที่ในการรักษาพยาบาลให้กับมนุษย์ได้ด้วย บทบาทประการที่สองคือผู้หญิงในฐานะผู้น าทาง

สังคมพบว่ามีนิทานเพียง 1 เรื่องที่ผู้หญิงเข้ามาแสดงบทบาทเป็นผู้น าในพื้นที่สาธารณะ คือในเรื่องของ

การตัดสินคดีความ สิ่งที่ช่วยให้ผู้หญิงเข้ามาในพื้นที่นี้ได้เพราะสติปัญญาและอยู่ในชนชั้นสูง นอกจากนี้

การแสดงบทบาทในการเป็นผู้น าของผู้หญิงมีลักษณะที่ไม่มีต าแหน่งที่ชัดเจนรองรับ เหมือนต าแหน่ง

ทางสังคมที่ผู้ชายมี และบทบาทประการที่สามคือบทบาทผู้หญิงในฐานะพุทธศาสนิกชนผู้ซึ่งค้ าจุนและ

อุปถัมภ์ ผู้หญิงสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการทางศาสนาได้ในการเป็นผู้ท านุบ ารุงและรักษาพุทธ

ศาสนาเท่านั้น 

 บทบาทในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะที่ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงอยู่

ภายใต้การปกครองหรือการดูแลตลอดชีวิต ในวัยเยาว์อยู่ในความดูแลของบิดามารดา ในวัยมี

ครอบครัวอยู่ในความดูแลของสามีและเมื่อแก่เฒ่าก็อยู่ในความดูแลของบุตร บทบาทต่าง ๆ ของผู้หญิง

ในนิทานพื้นบ้านเขมรมีลักษณะเป็นผู้ปรนนิบัติ ผู้สนับสนุนและผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของผู้ชายที่

ต้องประกอบด้วยความเป็นผู้หญิงครบลักษณ์ ถึงพร้อมด้วยกิริยามารยาทและสติปัญญา หนักแน่น ไม่

ปริปากแม้ได้รับความล าบาก ว่านอนสอนง่าย ต้องจงรักภักดี ดังนั้นบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงไม่ว่า

จะอยู่ในฐานะใดก็ล้วนมีทิศทางเดียวกันคือเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้ผู้ชาย 

 ดังนั้นบทบาทของผู้หญิงในแต่ละฐานะมักจะปรากฏออกมาเป็นผู้หญิงใน ๒ ลักษณะ คือ

ผู้หญิงที่อยู่ในขนบและนอกขนบกล่าวคือ ผู้หญิงที่อยู่ในขนบจะเป็นผู้หญิงครบลักษณ์มีลักษณะ 

ความเป็นผู้หญิงที่สอดคล้องตามความคาดหวังของสังคมตามที่จบับได้กล่าวเอาไว้ นั่นก็คือถึงพร้อม

ด้วยความรู้ เป็นผู้มีสติปัญญา กิริยามารยาทงดงามและการประพฤติตัวตามแบบแผนของสังคม ที่ได้

กล่าวถึงลักษณะที่ผู้หญิงต้องปฏิบัติเอาไว้ในจบับซึ่งจบับนี้อาจถือได้ว่าเป็นบรรทัดฐานทางสังคมของคน

กัมพูชา ส่วนผู้หญิงที่อยู่นอกขนบ จะเป็นผู้หญิงที่ได้ปฏิบัติตามข้อห้ามที่กล่าวไว้ในจบับกล่าวคือ
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ในจบับห้ามผู้หญิงท าสิ่งใด ผู้หญิงในนิทานมักจะกระท าซึ่งลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงในนิทาน

พื้นบ้านเขมรมีทั้งลักษณะที่เป็นไปตามวรรณกรรมค าสอนและเบี่ยงเบนออกจากวรรณกรรมค าสอน 

 ส่วนบทบาทของผู้ชายที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านเขมรแสดงให้เห็นบทบาทผู้ชายในพื้นที่

ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ บทบาทของผู้ชายที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวมี ๓ บทบาทคือ 1.บทบาทผู้ชายใน

ฐานะบุตรชาย 2.บทบาทผู้ชายในฐานะสามีและ 3.บทบาทผู้ชายในฐานะบิดา ส่วนในพื้นที่สาธารณะ

พบว่ามีบทบาทในการเป็นประชาชนโดยมีบทบาทในฐานะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ บทบาทในฐานะ

ผู้น าทางสังคม และบทบาทในฐานะพลเมืองของรัฐ 

 บทบาทของผู้ชายในพื้นที่ส่วนตัว บทบาทแรกคือผู้ชายในฐานะบุตรชายที่เคารพเชื่อฟัง

เชื่อฟังบิดามารดา พบว่าบุตรชายในนิทานพื้นบ้านเขมรน้อยมากที่จะเชื่อฟังค าสั่งสอนของบุพการี 

เท่าที่พบจะไม่ค่อยเชื่อฟังค าตักเตือนของบิดาและมารดาเพราะบุตรชายเหล่านั้นเป็นที่พึ่งของมารดา 

หรือเป็นผู้น าครอบครัวแทนบิดา บุตรชายเมื่อถึงวัยเรียนต้องออกไปศึกษาเล่าเรียนเพื่อหาความรู้น าไป

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและคนในครอบครัว การศึกษาของเด็กผู้ชายจะเกิดขึ้นในวัดโดยมีพระภิกษุ

สงฆ์ และฤๅษีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ ซึ่งการเรียนในวัดของเด็กผู้ชายจะบวชเป็นสามเณรเพื่อเรียน

หนังสือและเมื่อถึงเกณฑ์ที่ก าหนดถึงจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เพื่อเรียนธรรมะในชั้นที่สูงขึ้น 

นอกจากนี้การเรียนของเด็กที่เป็นสามัญชนจะแตกต่างจากเด็กที่อยู่ในชนชั้นสูง กล่าวคือเด็กที่เป็น

สามัญชนจะบวชเรียนอยู่ในวัด แต่เด็กที่เป็นบุตรของกษัตริย์หรือขุนนางจะเข้าไปหาที่เรียนวิชาความรู้

ในป่าซึ่งมีดาบส ฤๅษีเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้โดยวิชาที่เด็กกลุ่มนี้เรียนจะเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ท า

ศึกสงคราม การท านาย หรือการปกครองบ้านเมือง นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เรียนรู้

จากบิดาตนเองซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้เป็นการเรียนรู้เพื่อสืบทอดกิจการของครอบครัว ทั้งนี้บุตรชาย

ยังมีหน้าที่ในการตอบแทนบุญคุณซึ่ง การบวชเรียนของเด็กผู้ชายเป็นเครื่องแสดงการตอบแทนบุญคุณ

ต่อบิดามารดา บทบาทที่สองคือผู้ชายในฐานะสามี ๆ จะต้องมีภาวะของการเป็นผู้น าครอบครัวที่มี

ความกล้าหาญและมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น เป็นผู้หาทรัพย์สมบัติมาให้ภรรยา 

นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อภรรยาและเป็นผู้ตัดสินความผิดของภรรยาได้ด้วย บทบาทที่

สามคือผู้ชายในฐานะบิดาต้องเป็นผู้ที่ปกป้องดูแลบุตรให้มีชีวิตที่ดี ในนิทานพื้นบ้านเขมรพบบิดาที่

ต้องการจะฆ่าบุตรด้วย นอกจากนี้บิดาต้องเป็นผู้อบรมสั่งสอนบุตรและผู้ที่เลือกคู่ครองให้กับบุ ตรซึ่ง

การเลือกคู่ครองของบิดาในนิทานจะเป็นการเลือกคู่ครองให้กับบุตรสาวมากกว่าบุตรชาย 

 บทบาทผู้ชายในพื้นที่สาธารณะพบว่ามีบทบาทในการเป็นประชาชนโดยมีบทบาทในฐานะ

เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ บทบาทในฐานะผู้น าทางสังคม และบทบาทในฐานะพลเมืองของรัฐ  บทบาท
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แรกคือผู้ชายในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณ ผู้ชายในบทบาทนี้อยู่ในสถานะของพระสงฆ์ ฤๅษีและเจ้าพ่อ

ซึ่งสถานะเหล่านี้เป็นสถานะที่ถูกจัดว่าสูงของสังคม จะได้รับความเคารพจากผู้คนเพราะมีความรู้และ

เป็นแหล่งความรู้ของสังคมในทุก ๆ ด้าน นอกจกนี้ยังมีอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์ทั่วไป อีกทั้งยังเป็นที่ พึ่ง

ทางใจช่วยแก้ปัญหาที่เกิดทางใจให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัยในสังคม เป็นผู้หาทางออกให้กับปัญหาอันจะ

เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้คนได้ด้วย บทบาทที่สองคือผู้ชายในฐานะผู้น าทางสังคมซึ่งเป็นสถานะ

ของผู้ปกครองบ้านเมือง การปกครองนี้จะแสดงต าแหน่งและหน้าที่ของงานอย่างชัดเจนเป็นต้นว่า 

พระราชาเป็นผู้ปกครองนครหรือเมือง โหรท าหน้าที่ท านาย เจ้ากรมท าหน้าที่ตัดสินคดีความ บทบาทที่

สามคือผู้ชายในฐานะพลเมืองของรัฐ ท าหน้าที่เป็นผู้จ่ายภาษีแลกกับการคุ้มครองความปลอดภัยจากรัฐ 

นอกจากนี้ผู้ชายในบทบาทนี้ยังแสดงให้เห็น การเลื่อนชั้นทางสังคมโดยอาศัยการประพฤติตนที่ดีจน

เป็นที่พอใจน าพาตนเองไปสู่ชนชั้นสูงของสังคม 

 ดังนั้นบทบาทของผู้ชายแต่ละฐานะจะปรากฏออกมาใน ๒ ลักษณะ เช่นกันคือผู้ชายที่

เป็นไปตามข้อก าหนดของจบับและออกนอกกรอบของจบับกล่าวคือ ผู้ชายที่อยู่ในกรอบของจบับจะ

เป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายที่ด ารงตนตามความคาดหวังของสังคมตามที่ จบับได้กล่าวเอาไว้ 

ส่วนผู้ชายที่อยู่นอกกรอบของจบับจะเป็นผู้ชายที่ละเมิดข้อห้ามที่กล่าวไว้ในจบับน่าสนใจในแง่ที่ว่า 

แม้ว่าผู้ชายจะประพฤติตนออกนอกกรอบของจบับผลลัพธ์ที่ต้องเจอแต่งจากผู้หญิง กล่าวคือผู้ชายจะ

ยังอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และยิ่งไปกว่านั้นในนิทานบางเรื่องยังแสดงให้เห็นว่าผู้ชายอยู่เหนือ

ข้อบังคับทางสังคมได้ด้วย คือเมื่อกระท าตนผิดตามหลักของจบับบทบาทของผู้ชายในพื้นที่ส่วนตัวและ

พื้นที่สาธารณะที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นฐานะของผู้ชายที่อยู่เหนือผู้หญิง เป็นผู้ปกครอง ผู้ออก

ความคิดและผู้ออกค าสั่งให้ผู้หญิงปฏิบัติตาม นอกจากนี้ลักษณะการบวชของเด็กผู้ชาย นอกจากจะ

เป็นการหาความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเมื่อเจริญวัยขึ้นแล้ว ยังเป็นการตอบแทนบุญคุณของ

บิดามารดาได้ด้วย และการอุปสมบทของผู้ชายเมื่ออายุถึ งเกณฑ์ก็ เป็นไปเพื่ อการสืบทอด

พระพุทธศาสนา 

 การแบ่งพื้นที่ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในนิทานพื้นบ้านเขมรจะเห็นว่าสังคมของนิทานได้

ก าหนดให้ผู้ชายและผู้หญิงมีบทบาทในพื้นที่ต่างกัน โดยการเรียนรู้หน้าที่ประจ าบทบาทเริ่มตั้งแต่สมัย

ยังเป็นเด็ก เด็กผู้ชายจะได้รับการศึกษาจากดาบสและฤๅษีที่ตั้งส านักอยู่ในป่า หรือพระสงฆ์ในวัด เรา

จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับวัดในฐานะที่ผู้ชายคือผู้สืบทอดพุทธศาสนา และผู้หญิงอยู่ใน

ฐานะของการค้ าจุนพระพุทธศาสนา หลังจากที่เด็กผู้ชายได้ร่ าเรียนจนจบหลักสูตรที่ครูอาจารย์รู้จน

หมดสิ้นแล้ว ก็ก้าวเข้ามาสู่การท างานซึ่งการท างานนี้จะอยู่ในพื้นที่สาธารณะทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานรับ
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ราชการที่มีต าแหน่งหน้าที่ทางการปกครองซึ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนเช่น เป็นโหร เสนาบดี ขุนนาง 

ออกญา พระยา เจ้าฟ้า ยมราช เป็นต้น แม้ว่าในนิทานบางเรื่องจะแสดงให้เห็นภาวะความเป็นผู้น าของ

ผู้หญิงบ้าง แต่การเป็นผู้น านั้นเกิดขึ้นในบางเหตุการณ์หรือเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งผู้น าที่กล่าวนี้ไม่มี

ต าแหน่งระบุไว้อย่างชัดเจนเหมือนต าแหน่งทางการปกครอง จึงสามารถกล่าวได้ว่าไม่มีผู้หญิงเข้ามาท า

หน้าที่ในส่วนของราชการที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังเลย นอกจากงานด้านรับราชการแล้วงานค้าขายที่

ต้องเดินทางไปไกล นานหลายปีที่จะกลับมาภูมิล าเนาเดิม ดังนั้นพื้นที่ของผู้ชายคือส่วนของราชการ 

ศาสนาและการค้าขายที่ต้องเดินทางไกล ๆ  พื้นที่ของผู้หญิงจะอยู่ในครัวเรือนและละแวกใกล้เคียงกับ

บ้าน จะมีการค้าขายบ้าง แต่เป็นการค้าขายกับเพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกเดียวกัน เช่นอยู่ในหมู่บ้าน

เดียวกันหรืออยู่หมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งการก าหนดพื้นที่เช่นนี้จะหมายรวมถึงอ านาจที่สังคมอนุญาตให้

ผู้ชายและผู้หญิงมีด้วย กล่าวคือผู้ชายมีอ านาจในพื้นที่ภายนอกบ้านสามารถตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

ส่วนผู้หญิงเป็นใหญ่ในครอบครัวมีอ านาจสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้ทุกอย่าง แต่

ทั้งนี้สังคมนิทานพื้นบ้านเขมรได้ให้สิทธิในการตัดสินปัญญาแก่ผู้หญิงที่ประกอบด้วยลักษณะของการ

เป็นกุลสตรีเท่านั้น หากเป็นผู้หญิงที่ขาดคุณสมบัติของการเป็นกุลสตรี ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ชายจะเข้ามา

ท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินปัญญาที่เกิดขึ้นภายในบ้าน ดังนั้นผู้หญิงและผู้ชายจะด ารงบทบาทตามฐานะที่ตน

ได้รับโดยเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ด้านพละก าลังผู้ชายมีความแข็งแรงมากกว่าผู้หญิง งานต่าง 

ๆ ที่ต้องอาศัยพละก าลังผู้ชายจะเป็นผู้กระท า ผู้หญิงจะตอบแทนผู้ชายด้วยการปรนนิบัติดูแลหลังจาก

ที่ผู้ชายเหน็ดเหนื่อยจากการใช้พละก าลัง ดังนั้นผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในฐานะของการตอบแทนซึ่งกัน

และกัน 
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ภาคผนวก 

เรื่องย่อนิทานพื้นบ้านเขมรที่น ามาวเิคราะห ์

นิทานเรื่องที่ 1 ชื่อนิทานภาษาเขมร មន សាស២ ករ់ៅផ្ទោះជិតគានា  

ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 2 คนอยูบ่้านติดกัน 

เรื่องย่อ 

 มีชาย 2 คน อาศัยอยู่บ้านติดกันชวนกันไปดักสัตว์ ชายคนแรกดักที่โคนต้นไม้ คนที่สอง

ดักบนต้นไม้เมื่อวางกับดักเสร็จแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน ฝ่ายคนที่ดักบนต้นไม้เมื่อกลับถึง

บ้านแล้ว ตกตอนกลางคืนก็คิดกันสองคนสามีภรรยาว่า ตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาไม่เคยได้ยินว่ามีใครดัก

สัตว์บนต้นไม้แล้วได้สัตว์ 4 เท้าที่เดินดินได้ ตอนนี้ฉันวางบ่วงดักไว้บนต้นไม้ ท าอย่างไรจึงจะได้สัตว์ 

ดังนั้นตอนไก่ขันเขาจะออกไปดูสัตว์ที่ดักไว้ก่อน ถ้าเห็นสัตว์ติดบ่วงดักของเพื่อนเขาบนพื้นดิน เขาจะ

แก้เอาไปผูกติดกับบ่วงดักของเขาบนต้นไม้ สามีและภรรยาคิดกันแล้วเข้านอนจนกระทั่งรุ่งเช้า ตื่นมา

ล้างหน้ากินหมากแล้วออกจากบ้านตรงไปที่ที่ดักสัตว์ เห็นบ่วงดักซึ่งอยู่ที่พื้นดินมีสมันติดอยู่  

1 ตัว จึงแก้เอาขึ้นไปมัดติดกับบ่วงดักของตน แล้วรีบกลับไปบ้าน รุ่งเช้าคนที่วางบ่วงดักไว้ที่พื้นดินมา

ตะโกนเรียกให้ไปดูบ่วงด้วยกัน เมื่อถึงเห็นบ่วงที่อยู่บนดินไม่ติดสัตว์ เห็นแต่บ่วงที่อยู่บนยอดไม้มีสัตว์

ติดอยู่ ชายที่มีบ่วงอยู่บนยอดไม้ดีใจจึงเข้าไปแก้เอาสมันลงมาแล้วกลับบ้านของตน ชายคนที่ดักสัตว์ที่

โคนต้นไม้จึงน าเรื่องไปฟ้องผู้พิพากษานกแก้ว แต่ผู้พิพากษานกแก้วได้เนื้อสมันจากชายที่มีบ่วงดักบน

ยอดไม้เป็นสินบนจึงแสร้งออกอุบายให้ชายทั้ง 2 คน ไปหาหมากและพลูมาให้ตนโดยก าหนด

ระยะเวลาให้ทั้ง 2 คน หามาให้ทันตอนเช้า ชายที่มีบ่วงตรงโคนต้นไม้ไปฟ้องผู้พิพากษากระต่าย ๆ จึง

ออกอุบายว่าที่พวกตนกลับมาช้าเพราะดูปลาหมอกระโดดขึ้นมากินใบมะขาม ผู้พิพากษาหลงกลจึง

ตอบว่าตั้งแต่บิดามารดาปู่ย่าตายายเกิดมาไม่เคยมีใครเห็นปลาหมอกระโดดขึ้นมากินใบมะขาม  

ผู้พิพากษากระต่ายจึงพูดขึ้นเช่นกันว่าตั้งแต่บิดามารดาปู่ย่าตายายเกิดมาไม่เคยมีใครเห็นบ่วงที่อยู่บน

พื้นดินไม่ติดสัตว์แต่ไปติดบ่วงที่อยู่บนยอดไม้ ผู้พิพากษานกแก้วเงียบ ผู้พิพากษากระต่ายจึงตัดสินให้

คนที่ดักบ่วงบนพื้นดินชนะ 
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นิทานเรื่องที่ 2 ชื่อนิทานภาษาเขมร េស់រកងកង  

ชื่อนิทานภาษาไทย งูเกงกอง 

เรื่องย่อ 

 มี 2 สามีภรรยา ภรรยาชื่อนางนี มีบุตรสาวคนหนึ่งชื่อนางเอด สามีไปค้าขายลูกปัด  

นางนีชวนนางเอดบุตรสาวออกไปหาฟืนกับบรรดาเพื่อบ้านด้วย ทั้ง 2 คนช่วยกันแบกขวานเข้าป่าไป 

เห็นฟืนใหญ่ท่อนหนึ่ง นางนีเอาขวานฟันฟืนแต่ขวานหลุดมือตกลงไปในรูงู นางนีมองไปเห็นขวานและ

งูเกงกอง จึงพูดกับงูเกงกองให้ส่งขวานให้ ก่อนที่งูเกงกองจะส่งขวานคืนให้นางนีงูเกงกองยื่นข้อเสนอ

ว่าถ้านางนียอมเป็นภรรยา จะส่งขวานให้ถ้าไม่ยอมก็จะไม่ส่งขวานคืน นางนีตกลงและให้นางเอด

บุตรสาวมาตามงูเกงกองไปที่บ้านเพื่อร่วมหลับนอนด้วย ทุกเย็นนางนีใช้ให้นางเอดไปตามงูเกงกอง 

นางเอดกลัวมารดาจึงไปตามดังที่มารดาใช้ แต่ในใจนั้นกลัวงูเหลือเกินเพราะงูนั้นใหญ่มาก วันหนึ่งนาง

นีตั้งท้อง เมื่อสามีซึ่งกลับมาจากค้าขายนึกแปลกใจที่ภรรยาท้องใหญ่จึงถามบุตรสาวนางเอดจึงบอก

บิดาว่ามารดาเป็นชู้กับงู เมื่อบิดาทราบดังนั้นก็ให้นางเอดบุตรสาวไปตามงูเกงกองมาที่บ้านโดยให้บอก

งูเกงกองว่านางนีให้มาตาม เมื่องูเกงกองมาถึงบ้านสามีของนางนียืนถือดาบแอบอยู่ที่ประตูเมื่อเห็นงูเก

งกองเลื้อยเข้ามาสามีนางนีก็ฟันคองูเกงกองจนขาด แล้วให้นางเอดบุตรสาวเอาเนื้องูเกงกองมา

ท าอาหารให้ภรรยารับประทาน เมื่อนางนีท้องแก่ใกล้คลอดสามีจึงชวนไปสระผมที่ริมบึง ฝ่ายภรรยา

ไม่รู้ตัวว่าสามีคิดจะฆ่าจึงนั่งสระผมที่ริมฝั่ง สามีชักดาบฟันนางนีทางด้านหลังโดยไม่ให้รู้ตัว ร่างนางนี

ขาดกลางล าตัวตายไป   

นิทานเรื่องที่ 3 ชื่อนิทานภาษาเขมร គង់ហា ាន  

ชื่อนิทานภาษาไทย คงหาญ 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งชื่อคงมีภรรยา 2 คน วันหนึ่งนายคงพาภรรยาทั้ง 2 คนไปเยี่ยมญาติที่อยู่

บ้านไกล ระหว่างเดินทางกลับหมู่บ้านทั้ง 3 คนเจอเสือระหว่างทาง ภรรยาทั้ง 2 คนของนายคง

ช่วยกันตีเสือตัวนั้นจนตาย ส่วนนายคงตกใจเมื่อเห็นเสือจนฉี่ราด มือเท้าสั่นและวิ่งหนีเสือไปหลบอยู่ที่

โพรงไม้ ปล่อยให้ภรรยาตีเสือจนตาย เมื่อเสือตัวนั้นตายแล้วก็ช่วยกันหามเข้าไปในหมู่บ้าน เมื่อเจอ

ผู้คนนายคงพูดโอ้อวดว่าตนตีเสือจนตายชาวบ้านต่างเล่าลือถึงความเก่งกาจของตน กระทั่งเรื่องราว

ความเก่งกาจของนายคงล่วงรู้ถึงพระราชา พระราชาจึงสั่งให้นายคงเข้าวังเพื่อน าไปชุบเลี้ยง เมื่อนาย

คงเข้าวังได้ไม่นานเกิดมีศึกมาประชิดเมือง พระราชาจึงมีรับสั่งให้นายคงน าทัพออกปราบข้าศึกและ
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จับจระเข้ แต่นายคงกลัวความตายไม่กินข้าวปลาอาหาร ภรรยาทั้ง 2 คนจึงต้องออกหน้าพูดจาปลอบ

ประโลมจนนายคงไปออกศึกและจับจระเข้ได้ส าเร็จ 

นิทานเรื่องที่ 4 ชื่อนิทานภาษาเขมร ាក់ាយស ភាសតិតពមល៣០តមលឺង  

ชื่อนิทานภาษาไทย สุภาษิต 30 ต าลึง 

เรื่องย่อ 

 มี 2 สามีภรรยา ฝ่ายสามีเห็นเขาเรียนวิชาความรู้เก่งก็อยากเรียนมาก จึงลาภรรยาและ

น าเงิน 30 ต าลึงเดินไปหาที่เรียน พบชายชราและชายชราให้ท่อง ขยันมีมานะพยายามท้องอิ่ม นอน

กลางคืนอย่าพูดกับผู้หญิง หิวอย่าเพิ่งกิน ฝ่ายสามีเมื่อได้สุภาษิตจากชายชราแล้วจึงกลับบ้านระหว่าง

ทาง พบกับส าเภาค้าขายล าหนึ่ง ชายนั้นขออาศัยกลับเมืองตน พ่อค้าส าเภายอมให้โดยสารไปด้วย

และช่วยดูแลรักษาซ่อมแซมส าเภาเหมือนว่าเป็นของตนท าให้นายส าเภารักใคร่ให้ข้าวน้ ากินทุกวัน 

นายส าเภาคิดว่าถ้าไปถึงบ้านเมืองจะแบ่งทรัพย์สินให้เจ้าคนนี้ไปท ามาหากินต่อไป เมื่อแล่นส าเภา

มาถึงเมืองหนึ่ง เขาจัดเครื่องสังเวยมาตั้งไว้ให้ยักษ์ แต่คนบนเรือส าเภาไม่ทราบจึงชวนกันกินและดื่ม

จนเมาแล้วนอน ยกเว้นแต่ชายคนนั้นไม่กิน โดยคิดว่าอาหารทั้งหมดนี้จะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่ง

เขาจึงจัดมาไว้ที่นี่  ตอนนี้ทุกคนกินเข้าไปคงต้องมีอันตรายแน่ เขาเลยจึงไม่กล้ากินและขึ้นไปซ่อนอยู่

บนขื่อในวิหาร แอบอยู่เงียบ ๆ เวลาเที่ยงยักษ์มาถึง มันโกรธมาก แล้วก็ใช้ให้ตะบองไปตีมนุษย์ที่นอน

อยู่นั้นตายหมด ชายนั้นเห็นยักษ์ก็กลัวมาก ปากได้แต่ท่องคาถา 3 บทที่ชายชราบอก คิดว่าถ้ายักษ์

เห็นเข้าเขาจะต้องถูกยักษ์กินเป็นแน่ จึงกระโดดลงมาจากขื่อร้องตะเบ็งเสียงเต็มที่ ยักษ์ได้ยินก็กลัว

มากทิ้งตะบองวิ่งหนีไป ชายนั้นได้ตะบองที่ตีได้เองแล้วเดินกลับบ้าน ทิ้งส าเภาไว้ที่ท่าน้ าวิหารนั้น เมื่อ

มาถึงบ้านตอนค่ า เขาเอาตะบองไปซ่อนไว้ใต้บันได เอาหินทับไว้แล้วขึ้นไปนอนบนบ้าน ภรรยาถามก็

บอกว่าพรุง่นี้เช้าจะเล่าให้ฟัง 

 ฝ่ายภรรยาตอนที่สามีออกไปหาความรู้ก็คบชู้ ตอนกลางคืนที่สามีกลับมาถึงบ้าน ชู้แอบ

ฟังอยู่ใต้ถุนบ้าน ชู้อยากรู้เรื่องเร็วๆ เลยให้มารดาผู้หญิงนั้นถามว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรถึงต้องคอยตอน

เช้าจึงจะบอกได้ภรรยาพยายามกอดและลูบไล้สามี ๆ อดรนทนไม่ได้จึงบอกภรรยาว่าได้ตะบองตีเอง

มาจากยักษ์ชู้ได้ยินดังนั้นจึงขโมยตะบองตีเองไปจากที่ซ่อน รุ่งเช้าฝ่ายสามีมาดูตะบองตีเองก็พบว่า

ตะบองตีเองได้หายไปแล้ว สามีจึงทราบว่าภรรยาของตนมีชู้จึงน าเรื่องไปร้องเรียน พระราชาจัดการให้

ขุนนางสืบจนเจอตะบองตีเองได้และทรงให้ไปเอาตะบองนั้นมา และให้เอาชายชู้และหญิงนั้นไปท า

โทษด้วยการใส่โซ่ตรวน ชายเจ้าของตะบองกราบบังคมทูลขออภัยโทษ ยกบ้านเรือนและภรรยาให้ชาย

ชู้ไปโดยไม่โกรธเคืองอะไรชายชู้ดีใจมากยกมือไหว้ขอโทษ ฝ่ายชายเจ้าของตะบองถวายตะบองแด่
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พระราชาและกราบถวายบังคมลา พระราชามีรับสั่งว่าตะบองตีเองนั้นแพงมาก ทรงอนุญาตให้เปิด

พระคลังเงินทองพระราชทานให้ชายนั้นเอาไปได้ตามใจ ชายนั้นเห็นมีดตอกเก่า ๆ ด้ามหนึ่งอยู่ใต้พระ

คลังจึงเอามีดนั้นกับเงินนิดหน่อยพอใช้จ่ายตามทาง   

 ชายนั้นออกเดินทางไปถึงนครแห่งหนึ่งและได้ช่วยสร้างเกวียนให้ให้มหาเศรษฐีด้วยมีด

เล่มหนึ่งซึ่งเอามาจากท้องพระคลัง เพื่อถวายพระราชาเสร็จช่วงข้ามคืน มหาเศรษฐีซาบซึ้งชายนั้น

มากที่ช่วยให้ตนรอดพ้นจากโทษความตาย ฝ่ายมหาเศรษฐีครั้นรอดตายแล้วคิดว่าชายคนนี้มีบุญคุณ

มากเหลือเกิน จะหาอะไรมาตอบแทนให้เสมอไม่มี มีแต่บุตรสาวคนหนึ่ง ดังนั้นจะต้องจัดการแต่งงาน

ให้บุตรสาวแต่งงานกับชายคนนั้น เมื่อแต่งงานแล้วในเวลากลางคืนที่นอนด้วยกัน ชายนั้นคิดอยากลอง

ใจภรรยาจึงท าเป็นดื่มเหล้าเมาหลับไป จนกระทั่งกลางดึกท าเป็นอาเจียนรดใส่ภรรยา ลูกเศรษฐีเห็น

อาเจียนเปรอะเปื้อนตนก็โวยวาย  ชายคนนั้นเห็นดังนั้นจึงไปขอคืนบุตรสาวกับเศรษฐี แล้วออก

เดินทางไปอีกนครหนึ่ง พระราชานครนั้นทรงให้ขุนนางไปนอนเวรเฝ้ายามที่ท้องพระโรงเป็นประจ าคืน

ละคน พระองค์เสด็จออกมาฟันตายหมดทุกคืนตั้งแต่วันที่สั่ง วันที่ชายคนนั้นไปถึงเป็นเวรของเจ้าฟ้า

ต้องไปนอนเวร เจ้าฟ้าท าบุญท าทานในวันนั้นเพราะคิดว่าตนต้องตาย ชายคนนั้นขอกินข้าวแล้วอาสา

ไปนอนแทนเจ้าฟ้า  เมื่อไปถึงท้องพระโรง ชายนั้นไม่ได้นอน เวลาดึกสงัดพระราชาทรงเปิดประตูถือ

พระขรรค์เสด็จเข้าไปฟัน ชายคนนั้นเมื่อเห็นพระราชาเสด็จมาใกล้จึงรีบเข้าไปจับพระราชาแล้วเอามีด

ตอกแกล้งฟันผิด ๆ ไป รุ่งเช้าชายคนนั้นกลับไปบ้านเจ้าฟ้า และเล่าเรื่องราวว่าพระราชาไม่ร้ายกาจ

อะไรหรอก พระองค์ต้องการพิสูจน์หาคนมีสติปัญญาในเมืองนี้เพื่อปกป้องรักษาพระองค์ จึงทรงให้จัด

ผู้คนไปอยู่ยาม แต่คนที่เข้าไปอยู่ยามนั้น ไปนอนหลับพระองค์จึงฟันเอาทุกคนตกใจเมื่อชายนั้นเล่า

เรื่องจบ เจ้าฟ้ามีบุตรสาวคนหนึ่งจึงยกให้เป็นภรรยาของชายนั้น เพราะคิดว่าชายนั้นมีบุญคุณแก่ตน

อย่างล้นเหลือ รุ่งเช้าพระราชาทรงเรียกชายนั้นมา ทรงแต่งตั้งให้เป็นขุนนางใหญ่รักษาพระนครรอง

จากพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงพระชราเนื่องจากไม่มีพระราชบุตรจะเสวยราชสมบัติ มีแต่พระราชธิดา

พระองค์เดียว จึงพระราชทานพระราชธิดาและราชสมบัติให้ชายนั้นครอบครองต่อไป 

นิทานเรื่องที่ 5 ชื่อนิทานภาษาเขมร ម្។ប្សីត  

ชื่อนิทานภาษาไทย มารยาหญิง 

เรื่องย่อ 

 มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินด้วยกันมานานแต่ไม่มีลูก ต่อมาภรรยามีชู้และพาชู้มานอนที่

บ้านทุกวัน ด้วยความที่ภรรยาอยากได้ชู้มาเป็นสามีใหม่จึงไปขอให้เจ้าพ่อช่วยฆ่าสามีที่อยู่กินด้วยกัน

เสีย ภรรยาไม่ทราบว่าสามีของตนไปแอบอยู่หลังศาลของเจ้าพ่อที่ภรรยาไปบนบานขอสามีใหม่ ฝ่าย
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สามีเมื่อได้ยินภรรยาอยากได้สามีใหม่จึงพูดอออกมาจากศาลเจ้าพ่อโดยแสร้งออกอุบายว่าถ้าภรรยา

อยากมีชู้ และอยากให้สามีตายก็กลับไปบ้าน ไปหามารดาไก่ที่ก าลังฟักไข่ เอามาทั้งรัง ต้มให้สามีกิน

เดี๋ยวก็จะไม่สบายแล้วจะตาย เมื่อสามีกลับถึงบ้านในตอนเย็นก็พบว่าภรรยาได้ท าตามค าแนะน าของ

ตน เมื่อถึงเวลาอาหารเย็นภรรยายกกับข้าวพร้อมทั้งไก่และไข่มาให้สามีรับประทาน สามีก็กิน

หมดแล้วท าเป็นไม่สบายภรรยาดีใจคิดว่าสามีเป็นไข้จริงเหมือนดังค าของเจ้าพ่อ สามีแกล้งท าเป็น

นอนเงียบภรรยาคิดว่าตายแล้วจึงเปิดประตูพาชู้เข้ามานอนด้วย ภรรยาและชู้ก าลังพูดกันอยู่สามีก็ลุก

ขึ้น  ฝ่ายชู้เห็นสามีนางลุกขึ้นนั่งดังนั้นจะหนีก็ไม่ทันจึงเข้าไปซ่อนในโอ่งใหญ่ข้างที่นอน สามีเห็นชายชู้

ของภรรยาแต่ท าเป็นไม่เห็นบอกให้ภรรยาไปต้มน้ าให้อาบหน่อย เมื่อภรรยาต้มน้ าเดือดแล้วให้ภรรยา

ไปตักน้ าเย็นมาให้ ฝ่ายสามีเมื่อภรรยาลับตาไปก็ยกน้ าร้อนมาเทใส่ในโอ่งที่ชายชู้ของภรรยาซ่อนตัวอยู่

จนตาย เมื่อภรรยากลับมาจากตักน้ าชะโงกไปดูชายชู้ในโอ่งเห็นชายชู้นอนแน่นิ่งจึงแน่ใจว่าชู้ตายแล้ว  

 รุ่งเช้าภรรยาคิดว่าจะท าอย่างไรจึงจะน าศพของชายชู้ออกไปจากบ้านได้  ก็นึกถึงว่าใน

หมู่บ้านนี้มีโจร 4 คน คอยลักขโมยของชาวบ้านทุกวันทุกคืน นางจึงคิดว่าจะให้โจรทั้ง 4 คน นี้น าศพ

ชายชู้ออกไปทิ้งในป่า  นางจึงไปยืมผ้าซิ่นไหม เสื้อแพรน ามาตากไว้ รอบ ๆ บ้านให้โจรเห็นว่านาง

ร่ ารวย แต่พอตอนเย็นก็น าข้าวของที่ยืมมาไปคืนเจ้าของ แล้วเอาเชือกมามัดโอ่งศพชายชู้ให้แน่น

เพื่อให้โจรทั้ง 4 คน เข้ามาแบกเอาไปในเวลากลางคืน หลังจากโจรขโมยโอ่งมาแล้วโจรเปิดโอ่งนั้นออก

ดูก็พบว่าเป็นศพ ก็โกรธแค้นหญิงคนนั้นมากเพราะนางหลอกโจรให้มาหามศพออกมาทิ้งไว้ โจรคิดกัน

ว่าจะคอยจับตาดูนาง ถ้าเห็นนางเดินไปไหนมาไหนคนเดียวจะจับไปตีให้เข็ด วันหนึ่งนางภรรยาลงไป

ซื้อของจากเรือส าเภาต่างเมืองที่มาจอดเทียบท่าอยู่ เมื่อนางเดินทางมาถึงกลางทางก็พบโจรทั้ง 4 คน 

โจรเห็นก็พากันรุมจับจะตีและด่าเรื่องที่หลอกพวกตน นางจึงออกอุบายว่าท่านตีฉันก็ไร้ประโยชน์ 

เพราะว่าฉันจะไปทวงเงินจากนายส าเภา ท่านร่วมมือกับฉันเถอะ ไปช่วยทวงเอาเงินมาแบ่งกันใช้

ดีกว่า โจรก็หลงเชื่อนางภรรยา แต่แล้วเมื่อเดินทางไปถึงเรือส าเภานางให้พวกโจรรออยู่บนฝั่ง นางลง

ไปหานายส าเภา เมื่อขึ้นบนเรือนางบอกนายส าเภาว่าพวกโจรทั้ง 4 คนนั้นเป็นข้าทาสของนาง นาย

ส าเภาสนใจจะซื้อไหม นายส าเภาตกลงนางจึงเรียกให้โจรขึ้นมาบนเรือ นายส าเภาจึงให้คนบนเรือจับ

ล่ามโซ่ไว้ เมื่อนางได้เงินจากการขายโจรนางก็เดินทางกลับบ้าน แต่มืดค่ าเสียก่อนที่จะถึงบ้านนางจึง

ปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ ฝ่ายโจรเมื่อทราบว่าถูกนางหลอกอีกครั้งด้วยความโกรธแค้นนางเป็นอย่างมาก

จึงท าลายโซ่ที่พันธนาการพวกตนไว้ออกแล้วหนีลงจากเรือ เมื่อเดินทางมาสักระยะหนึ่งก็ดึกมากจึงพา

กันปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ โจรคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนต้นไม้พบกับนางภรรยาบนยอดไม้พอดี นางจึง

เสนอให้โจรคนที่พบว่าเรามาเป็นสามีภรรยากันดีกว่า จะได้น าเงินนี้ไปจับจ่ายใช้สอย โจรคนนั้น
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หลงเชื่อนางสบโอกาสจึงผลักโจรตกลงไปยังพื้นดิน โจรร้องด้วยความเจ็บปวด ฝ่ายโจรอีก 3 คนได้ยิน

คิดว่าเป็นนายส าเภาตามไล่จับก็พากันกระโดดลงจากต้นไม้วิ่งหนีไป ฝ่ายนางภรรยานั้นเมื่อลงจาก

ต้นไม้จึงน าเงินกลับไปบ้านให้สามีอยู่กินกันเป็นสุขต่อไป 

นิทานเรื่องที่ 6 ชื่อนิทานภาษาเขมร អាក  កស  ី  

ชื่อนิทานภาษาไทย ไอ้โกหกกิน 

เรื่องย่อ 

 มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอยู่กับมารดาและเลี้ยงหมูตอนไว้ตัวหนึ่งเมื่อหมูโตขึ้นเด็กหนุ่มนั้นอยาก

กินหมู ต้องการจะฆ่าหมูเอามากินกับเหล้า แต่มารดาห้ามไว้เพราะจะเก็บหมูไว้ขายเพื่อเอาเงินมาใช้

จ่าย เด็กหนุ่มคนนี้ไม่เชื่อฟังค ามารดาของตนจึงออกอุบายว่าเทวดามาบอกให้ไปเอาเงินมารดารู้ดังนั้น

ก็ให้ลูกพาไปเอาเงินนั้น บุตรชายพามารดาเข้าป่าไปไกลจากเมือง เมื่อเจอกองดินจึงบุตรชายเอา

กระเชอครอบบนดิน พยายามกดไว้แล้วบอกให้มารดาช่วยกดกระเชอเอาไว้เงินทองอยู่ในนี้มากมาย 

บุตรชายจะไปหาเสียมมาขุดเงินทอง ส่วนบุตรชายวิ่งกลับไปบ้านจับหมูเอาไปฆ่าเป็นอาหาร ชักชวนพี่

น้องบ้านใกล้เรือนเคียงมากินมาดื่มกันตามสบาย ฝ่ายมารดาคอยบุตรชายอยู่ในป่านานจนหิวข้าวหมด

แรงมือหลุดจากกระเชอ มองไปในกระเชอไม่เห็นมีอะไร คอยอยู่นานนึกได้ว่าถูกบุตรชายหลอกจึงทิ้ง

กระเชอแล้วกลับบ้าน พูดกับพี่น้องของตนให้เอาบุตรชายใส่กระสอบเอาไปทิ้งน้ าให้มันตายไป เพราะ

บุตรชายคนนี้มันชั่วเหลือเกินเลี้ยงเอาไว้ไม่ได้แล้ว เมื่อไปถึงท่าน้ าก่อนจะถูกทิ้งลงในน้ า เด็กหนุ่มบอก

ให้น้ากลับไปหาต าราโกหกที่บ้านมาให้ ระหว่างนั้นชายขี้เรื้อนเดินผ่านมาเด็กหนุ่มก็พูดว่าตัวเองมา

รักษาขี้เรื้อนอยู่ในกระสอบจนหาย ชายขี้เรื้อนอยากหายบ้างจึงขอเข้าไปอยู่ในกระสอบ เด็กหนุ่มผูก

ปากกระสอบแน่นแล้ววิ่งหนีไป ฝ่ายน้าหาต าราของที่เด็กหนุ่มพูดถึงไม่เจอก็รู้ว่าโดนหลอกตนจึงโกรธ

มาก คิดว่าถ้าไปถึงจะถีบหลานชายให้ตกน้ าทันที เมื่อถึงท่าน้ าก็ตรงปรี่เข้าไปทุบตีชายขี้เรื้อนเพราะคิด

ว่าเป็นหลานชาย ชายขี้เรื้อนพยายามอดทนเพราะอยากหาย เมื่อทั้งถีบทั้งตีจนพอใจแล้วน้าชายก็ยก

กระสอบโยนลงในมารดาน้ า  

นิทานเรื่องที่ 7 ชื่อนิทานภาษาเขมร មន សាសរឆ្ត៤ ក់  

ชื่อนิทานภาษาไทย ชายโง่ 4 คน 

เรื่องย่อ 

 มีชายโง่ 4 คน ชวนกันไปเรียนตัดสินคดีความระหว่างเดินทางไปเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จะ

เข้าไปหาบ้านพักก็ไม่มี สักครู่ได้พบกับยายแก่มารดาม่ายคนหนึ่งจึงขอพักที่บ้านยายแก่นั้น ยายแก่นั้น

ยินยอมให้ชายทั้ง 4 คนพักอยู่ด้วย ถึงตอนกลางคืนชายโง่ทั้ง 4 คนพากันท่องข้อความเกี่ยวกับ 
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การตัดสินคดีความซึ่งเขาบอกไว้ ท่องไม่หยุดจนกระทั่งสว่างยายแก่โกรธมาก รุ่งเช้ายายแก่จึงไปฟ้อง

นายอ าเภอ นายอ าเภอตัดสินให้ชายโง่ 4 คน ผิดต้องอยู่เป็นข้าทาสของยายแก่ ยายแก่ใช้ให้ท างาน

สารพัดทุกวัน อยู่ได้ 2-3 เดือน ยายแก่ใช้ให้ชายโง่ทั้ง 4 คนไปตัดไม้มาท าเรือ เมื่อเข้าป่าเดินหาต้นไม้

ซึ่งมีโพรง จนกระทั่งเข้าไปถึงป่าลึกจึงพบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจึงช่วยกันตัด เมื่อต้นไม้ใกล้จะล้มให้ชาย

หนึ่งใน 4 คนไปรับ ต้นไม้หักลงมาทับชายคนที่ไปรับจนตาย ชายโง่ 3 คนเห็นดังนั้นนึกกลัวความผิดจึง

คิดจะหนี จึงพากันวิ่งไปหลงทางไม่รู้ว่าเป็นที่ไหน ปรากฏว่าวิ่งมาที่ท่าน้ าหน้าบ้านยายแก่ ชายทั้ง 3 

คนพากันลงเรือจะพายไปฝั่งตรงข้าม คนหนึ่งอยู่ข้างท้ายหันหน้าไปข้างท้าย คนหนึ่งอยู่ข้างหัวหันหน้า

ไปข้างหัว อีกคนหนึ่งนั่งตรงกลางวักน้ าท าท่าพายเรือ แต่ไม่แก้เชือกผูกเรือออก ได้แต่พาย ๆ ตั้งแต่

กลางคืนจนสว่างก็ยังอยู่ที่เดิม รุ่งเช้ายายแก่ลงมาตักน้ าจึงพบชายทั้ง 3 คน ๆ มองไป เห็นยายแก่

เจ้านายของตัวก็จนปัญญาไม่รู้จะหนีไปไหนจึงกลับไปอยู่กับยายแก่ตามเดิม 

นิทานเรื่องที่ 8 ชื่อนิทานภาษาเขมร ខ្កែក១ជាខ្កែក១០  

ชื่อนิทานภาษาไทย จาก 1 เป็น 10 

เรื่องย่อ 

 มีชาย 2 คน ชื่อไอ้ขิลและไอ้ขูจ อยู่ต่างเมืองกัน ทั้ง 2 คนมีความฉลาด ไอ้ขูจขี้ใส่ไว้เต็ม

โอ่งใบหนึ่งแล้วเอาครั่งปิดแน่นหนาไม่ให้กลิ่นออกมาข้างนอกได้ ไอ้ขิลท ามีดเล่มหนึ่งใบของมีดขนาด

เท่าไม้ป้ายปูน ด้ามเท่าข้อมือ มีปลอกยาวใหญ่ประมาณเอามือล้วงได้ ไอ้ขิลสะพายมีดเดินไปขาย ส่วน

ไอ้ขูจก็แบกโอ่งขี้เดินไปขายเหมือนกัน เมื่อทั้ง 2 คนเจอกันกลางทางก็แลกเปลี่ยนของที่ตนทีมีคือ  

ไอ้ขูจบอกขายปลาเจ่า ไอ้ขิลบอกขายมีด เมื่อแลกเปลี่ยนกันเสร็จไอ้ขูจบอกว่าค่อยเปิดปลาเจ่าตอนจะ

รับประทาน ส่วนไอ้ขิลก็ตอบว่ามีดค่อยดึงออกมาดูตอนที่จะใช้ ถ้าดึงออกมาแล้วไม่ได้ใช้จะใส่ในฝักไม่

เข้า คนทั้งสองต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน เมื่อถึงบ้านจึงรู้ว่าตนถูกหลอกก็หัวเราะออกมาอย่างดัง ต่าง

ฝ่ายทราบว่าตัวเองถูกหลอกจึงจะไปชวนอีกฝ่ายให้มาเป็นเพื่อนช่วยกันท ามาหากิน เพราะต่างมี

สติปัญญาคงจะหาเงินทองได้โดยง่าย เมื่อไอ้ขิลและไอ้ขูจเจอกันอีกครั้งจึงตกลงที่จะเป็นเพื่อนกัน ทั้ง

สองคนตกลงใจเดินไปด้วยกัน  เมื่อไปถึงบ้านมหาเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งแก่ชราและป่วยตาย เขาเอาใส่ไว้ใน

โลงศพจะเผาพรุ่งนี้ ทั้งสองคนคบคิดกันว่าจะแกล้งท าเป็นจดหมายฉบับหนึ่งไปบอกว่า เป็นจดหมาย

ของเศรษฐีให้มาเอาทรัพย์สิ่งของ แล้วจะลอบเข้าไปนอนบนศพเศรษฐีในโลงคอยตอบ คนหนึ่งลอบ

เข้าไปนอนได้ดังที่คิดโดยที่คนใกล้ชิดไม่เห็น ลูกหลานเอาแต่ร้องไห้เศร้าโศก ไอ้ขูจเดินไปหากระดาษ

เอามาท าเป็นจดหมายปลอมพร้อมทั้งบอกให้ญาติของมหาเศรษฐีทราบว่าไอ้ขูจเป็นลูกบุญธรรม  

ลูกหลานชายหญิงแพ้กลอุบายไอ้ขิลไอ้ขูจก็โกรธผีบิดา  ตายแล้วยังพูดได้ เรียกว่าอัศจรรย์จริง ๆ คิด
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จะเปิดกระดานดูให้ชัดแต่คนแก่ ๆ ห้ามว่าดูหน้าศพไม่ได้ กลัวว่าเวลานอนกลางคืนจะละเมอจึงเชื่อ 

แล้วเอาเงินทองผ้านุ่ง เสื้อ เครื่องแต่งกาย เสื่อ ฟูกหมอน แถมทั้งโตก ถาด จานดี ๆ เกลือ ปลาร้า 

ข้าวสารให้ไอ้ขูจไอ้ขิลไป เมื่อถึงกลางทางความโลภเกิดแก่ทั้ง 2 คน คือต่างฝ่ายวางแผนที่จะฆ่าอีกฝ่าย

โดยไอ้ขิลไปขอข้าวชาวบ้านแล้วผสมยาพิษให้ไอ้ขูจกิน ส่วนไอ้ขูจก็เตรียมธนูส าหรับยิงไอ้ขิลไว้ ไอ้ขิลก

ลับมาแล้วเอายาคลุกข้าว เมื่อเข้ามาใกล้ถูกลูกธนูตายไป  ไอ้ขูจเดินอย่างรวดเร็วไปเอาข้าวกิน เมื่อ

จวนจะอิ่มยาพิษก็ท าให้ตายในเวลาต่อมา รุ่งเช้ามีชายคนหนึ่งเดินไปเห็นสมบัติเหล่านั้นในป่าคิดจะ

ลองใจภรรยา โดยคิดว่าถ้าภรรยาเป็นคนดีจะเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน ถ้าพูดอะไรไปแล้วไม่รู้จักปิดบัง

จะเอาทรัพย์นั้นไปมอบให้ราชการใช้เป็นประโยชน์ เมื่อเดินไปถึงบ้านจึงโกหกบอกภรรยาว่าเมื่อคืนตน

ถ่ายอุจจาระ มีอีกาตัวหนึ่งบินออกมาจากก้น แล้วบอกภรรยาว่าต้องปิดปากให้สนิท อย่าให้ใครเขารู้ 

ถ้าไปเข้าหูใครเข้ามันเป็นเรื่องร้าย ฝ่ายภรรยาเก็บไว้ไม่ได้เที่ยวเดินบอกไปทั่ว ความทราบถึงพระราชา 

ๆ ทรงให้สืบเรื่องราวเพื่อหาความจริง ฝ่ายสามีจึงแจ้งความจริงแก่พระราชาว่าตนโกหกภรรยาเพื่อจะ

ดูใจ เพราะเห็นว่าทรัพย์สมบัติมากมาย ชายนั้นกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนไปเจอสมบัติมา และ

กราบถวายบังคมลาไปเทียมเกวียนเอาทรัพย์สมบัติมาถวายพระราชา พระองค์พระราชทานให้ชายนั้น

ครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งให้ใส่พระคลัง 

นิทานเรื่องที่ 9 ชื่อนิทานภาษาเขมร រៅស មនិងរៅរៅរ ៍  

 ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าศุกร์และเจา้เสาร ์

เรื่องย่อ 

   มีชาย 2 คนเป็นเพื่อนกัน คนหนึ่งชื่อเจ้าศุกร์ อีกคนหนึ่งชื่อเจ้าเสาร์ทั้งคู่สัญญากันว่าถ้า

ใครยากจนต้องช่วยกัน ทั้งคู่มีภรรยาและลูกต่างแยกไปท ามาหากิน เจ้าศุกร์ท ามาหากินมีทรัพย์สมบัติ

มากมาย ส่วนเจ้าเสาร์โง่เขลาล าบากยากจนแถมภรรยาชื่อนางปิจมีชู้ เจ้าศุกร์รู้ว่าภรรยาเจ้าเสาร์มีชู้

และยากจนล าบากจึงไปเยี่ยม เห็นเจ้าเสาร์ล าบากยากจนจริงจึงชักชวนไปท ามาหากิน เจ้าศุกร์ชวน

เจ้าเสาร์เข้าป่าไปตัดไม้มาท าโลงศพขาย ระหว่างที่สามีและเพื่อนสามีเข้าป่า นางปิจก็พาลูกเศรษฐีซึ่ง

เป็นชู้มานอนที่บ้าน เจ้าศุกร์และเจ้าเสาร์ท าโลงศพได้ 1 โลง ก็เอากลับมาไว้ที่บ้าน แล้วกลับไปท าโลง

ศพอีก เที่ยงคืนเจ้าศุกร์และเจ้าเสาร์กลับมาบ้าน เจ้าศุกร์รีบเดินมาก่อนแล้วตะโกนเรียกนางปิจให้เปิด

ประตู ฝ่ายลูกเศรษฐีซึ่งเป็นชู้กับนางปิจกลัวมากจะหนีก็ไม่ทัน นางปิจบอกจึงให้ชู้ลงไปนอนในโลงศพ

แล้วเปิดประตูให้สามีและเพื่อน เจ้าศุกร์รู้ว่าชู้ของนางปิจซ่อนอยู่ในโลงจึงให้เพื่อนหาหวายมามัดฝา

โลงและตอกตะปูอีก รุ่งเช้านางปิจรีบไปบอกเศรษฐีว่าบุตรชายนอนอยู่ในโลงศพที่สามีของตนจะน ามา

ขาย ให้เศรษฐีรับซื้อโลงศพนั้นไว้ เมื่อเจ้าศุกร์และเจ้าเสาร์หามโลงศพมาถึงบ้านเศรษฐีก็ตะโกนบอก
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ขายโลงศพ เศรษฐีรีบออกมาดูและถามราคา เจ้าศุกร์บอกราคาโลงศพว่ากองเงินที่พื้นดินให้สูงเท่าโลง

ศพเศรษฐีขอต่อราคา เจ้าศุกร์ไม่ยอม เศรษฐีจึงใช้ข้าทาสเอาเงินมากองสูงเท่าโลงศพ เจ้าศุกร์และเจ้า

เสาร์ก็เอาเงินนั้นไปแบ่งกัน เศรษฐีงัดโลงศพเอาลูกออกมา หลังจากนั้นเจ้าเสาร์ก็อยู่กินกับนางปิจตาม

เดิม 

นิทานเรื่องที่ 10  ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្គូនិងសិសាស  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ครูกับศิษย ์

เรื่องย่อ 

 มีภิกษุรูปหนึ่งโง่มาก ท่านมีช้างเชือกหนึ่งและอาศัยอยู่กับลูกศิษย์ชื่อไอ้ผลูญมันขี้เกียจ

มาก ไม่มีอุบาสกอุบาสิกาคนใดเคารพนับถือเอาอาหาร บุหรี่ไปถวายและไม่นิมนต์ท่านไปฉันที่บ้านเลย 

ภิกษุนั้นล าบากยากจน ดังนั้นตนเองจะต้องไปซื้อสิ่งของต่าง ๆ เอามาไว้ฉันไม่ให้ล าบากภิกษุจึงชวน  

ไอ้ผลูญไปตลาดหาซื้อของเอามาไว้ฉัน เมื่อถึงตลาดลูกศิษย์ไปซื้อเกลือมาครึ่งหาบเทใส่  ขากลับภิกษุขี่

ช้างให้ไอ้ผลูญหาบเกลือเดินตามหลัง ถึงกลางทางภิกษุมองไปยังไอ้ผลูญท่าทางหาบเกลือสบายจึงลง

ไปหาบเกลือแทนแล้วจึงให้ไอ้ผลูญขี่ช้างแทน ระหว่างที่หาบเกลือ ลูกศิษย์ขี่ช้างไปถึงร่มไม้ก็ไม่หยุด

คอยภิกษุ กลับบังคับช้างไปถึงวัด ภิกษุหาบเกลือเดินตามหลัง เกลือหนักมากจึงหาบ ๆ หยุด ๆ มองไม่

เห็นลูกศิษย์จึงคิดว่าไว้วันหลังจะให้ลูกศิษย์มาเอาไป ภิกษุจึงน าเกลือไปซ่อนในน้ า เมื่อกลับถึงวัดภิกษุ

ชวนไอ้ผลูญไปเอากระสอบเกลือขึ้นมาจากน้ าไม่มีเกลือเหลืออยู่เลย พบก็แต่ปลาแขยงตัวหนึ่งอยู่ใน

กระสอบภิกษุเห็นปลาก็โกรธมาก จึงตบกกหูปลา เงี่ยงปลาต ามือ ไอ้ผลูญจับเงี่ยงปลาดึง ภิกษุและ  

ไอ้ผลูญกลับวัดพร้อมปลาแขยงไปด้วย เมื่อกลับถึงวัดภิกษุบอก ไอ้ผลูญให้หุงข้าว ย่างปลาแขยง

ระหว่างนั้นภิกษุเผลอหลับไป ตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าไอ้ผลูญกินหมดปลาหมดแล้ว เหลือไว้แต่ข้าวกับ

ก้างปลา แต่มันครอบไม่มิดแล้วบอกกับภิกษุว่าแมลงวันกินปลาหมดแล้ว ภิกษุเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัย

เพราะโง่ แล้วส่งไม้ให้ไอ้ผลูญตีแมลงวัน ขณะนั้นมีแมลงวันตัวหนึ่งเกาะปลายจมูกภิกษุ ไอ้ผลูญตีไม่ถูก

แมลงวัน แต่ไปถูกจมูกภิกษุแตกเลือดกระจาย ลูกศิษย์กลัวมากวิ่งไปบ้านบอกบิดามารดาให้รู้เรื่อง 

บิดามารดาให้ไอ้ผลูญกลับมาวัด แต่มันไม่ยอมมา ภิกษุไปตามมันไม่กล้ามาเพราะกลัวภิกษุตีเอา 

หลังจากนั้นภิกษุตั้งพิธีท่องอาคมมนต์เสน่ห์เพื่อท าให้ลูกศิษย์ใจอ่อนกลับมา ไอ้ผลูญรู้ว่าภิกษุท่านตั้ง

พิธที่องคาถาอาคมมนต์เสน่ห์ดังนั้นจึงกลับมา เพื่อให้ท่านเช่ือว่าคาถาอาคมท่านเก่ง เมื่อไปถึงวัดก็เดิน

แอบ ๆ เข้าไป ภิกษุคิดว่ามนต์เสน่ห์ของตนเก่งจริง ควรท่องให้มารดานไม่ให้ลืม วันต่อมามีอุบาสกเขา

มานิมนต์ท่านไปฉันที่บ้าน ไอ้ผลูญบอกภิกษุตอนไปบ้านอุบาสกว่าอย่านุ่งสบงไปเพราะจะท าให้สบง

เก่า ไม่มีประโยชน์อะไร ห่มแต่จีวรก็พอแล้ว เขามองไม่เห็นหรอกเพราะภิกษุรู้คาถาก าบังตน ใครก็
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มองไม่เห็น ภิกษุหลงเชื่อท าตามลูกศิษย์ เสร็จแล้วภิกษุห่มแค่จีวร ไม่นุ่งสบง เพราะคิดว่าห่มแต่จีวรก็

พอแล้ว มนต์คาถาอาคมของตนเองเก่งใครก็มองไม่เห็นของลับหรอก เมื่อไปถึงอุบาสกนิมนต์ขึ้นบ้าน 

เขายกจังหันมาประเคนให้ฉัน เหตุที่ท่านไม่นุ่งสบงและนั่งไม่สบาย หันซ้ายหันขวาของลับก็โผล่ออกมา 

อุบาสกเห็นดังนั้นจึงพากันหัวเราะลั่น ภิกษุไม่ทันได้ฉันจังหัน รีบลงจากบ้านกลับวัดเพราะอับอายเขา

มาก  

นิทานเรื่องที่ 11 ชื่อนิทานภาษาเขมร ករម្លាោះ២ ក ់ចង់បានប្រេនធរគ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชายหนุ่ม 2 คนอยากได้ภรรยาเขา   

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งมีภรรยาสวยเพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ ๆ พากันไปเยี่ยมญาติ มีชายหนุ่ม 2 คน

เห็นเข้าก็รักใคร่อยากได้ คิดกันว่าท าอย่างไรจึงจะได้ ชายคนที่ 1 ออกอุบายให้ชายคนที่  2 ไปยืม

เกวียนเขามาขับให้พบกับชายที่เดินมากับภรรยา ชายที่เพิ่งแต่งงานใหม่เข้าไปนั่งคุยกับชายคนที่ 1  

เมื่อชายคนที่ 2 ขับเกวียนมาถึง ชายคนที่ 1 ถามชายที่เพิ่งแต่งงานว่าที่เขาขับนั้นเรียกว่าอะไร ชายที่

เพิ่งแต่งงานตอบว่าเกวียน ชายคนที่ 1 บอกว่าไม่ใช่ แต่ชายที่เพิ่งแต่งงานใหม่ยืนยันว่าเป็นเกวียนจริง 

ชายคนที่ 1 จึงท้าให้ชายที่เพิ่งแต่งงานใหม่พนันโดยใช้ภรรยาเป็นเดิมพันชายที่เพิ่งแต่งงานใหม่รับจึง

ยอมพนันด้วยเพราะเขาคิดว่านั่นเรียกว่าเกวียนจริง ๆ เมื่อชายคนที่ 1 ถามชายคนที่ 2 ที่ขับเกวียนมา

ว่านี่คืออะไร ชายคนที่ 2 เขาเรียกทูบ นี่เขาเรียกงอนไถ นี่เขาเรียกแอก นี่เขาเรียกล้อ นี่เขาเรียกหลัง

ล้อ ชายผู้มีภรรยาไม่สามารถโต้เถียงอะไรได้อีก ชายคนที่ 1 จึงแย่งเอาภรรยาไป ชายผู้มีภรรยาไม่

พอใจจึงไปฟ้องเจ้ากรม เจ้ากรมให้ไปตีเกราะเรียกคนทั้งคู่นั้นมาจะพิจารณาคดีโดยถามชายคนที่ 1 ว่า

ตรงไหนที่เรียกว่าภรรยา ถ้าชายคนที่ 1 หาพบก็เอาไปได้ ถ้าไม่พบขอให้คืนภรรยาเขาไป เมื่อชายคน

ที่ 1 จับที่มือ เจ้ากรมก็บอกว่า นี่เรียกว่ามือ จับตรงเท้า เขาเรียกว่าเท้า เมื่อความเป็นดังนี้เจ้ากรมจึง

ให้ชายคนที่ 1 น าภรรยามาคืนให้กับชายที่เพิ่งแต่งงานใหม่ 

นิทานเรื่องที่ 12  ชื่อนิทานภาษาเขมร ជាតិជាខ្លាធុំ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาติเป็นเสือใหญ ่

เรื่องย่อ 

 มีพระราชาองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติ ณ นครแห่งหนึ่ง มีพระอัครมเหสีเป็นใหญ่แห่งสตรี 

มีจตุสดมภ์เสนา 4 คน มีโหร 1 คน มีขุนนางและเหล่าสนมเป็นข้าราชบริพาร  แต่ว่าพระราชาและ

จตุสดมภ์เสนาทั้ง 4 ไม่ได้เรียนเวทมนต์ด้านพิชัยสงครามเหมือนพระราชาองค์ก่อน ๆ พระองค์ทรง

วิตกกังวลห่วงใยพระมหานครมาก วันหนึ่งพระองค์เสด็จออกยังท้องพระโรง จึงทรงแจ้งต่อที่ชุมนุมว่า
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พระองค์ทรงคิดว่าอยากจะไปเรียนศิลปศาสตร์  โดยมีพระอัครมเหสีตามเสด็จด้วย ส่วนโหรและ

จตุสดมภ์เสนาทั้ง 4 ก็ขอตามเสด็จเพื่อจะไปเรียนเวทมนต์ให้เก่งกาจเอาไว้ป้องกันพระนคร ทรงน า

พระอัครมเหสี โหราและจตุสดมภ์เสนาทั้ง 4 ออกจากพระนครไปถึงนครตักศิลาพบกับอาจารย์  

ทิศาปาโมกข์ขอเรียนศิลปเวท อาจารย์ทิศาปาโมกข์รับภาระสอนพระองค์ พระอัครมเหสี โหรา และ

จตสุดมภ์เสนา เมื่อเรียนจบแล้วแม้อยากแปลงกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นยักษ์ คนธรรพ์ สุบรรณก็

ท าได้โดยง่าย พระองค์ทรงลาท่านอาจารย์กลับพระนคร เสด็จออกจากนครตักศิลาได้ 3 วัน ด้วย

อกุศลกรรมท าให้หลงทาง เสด็จพระราชด าเนินตัดป่าดงจนเสบียงอาหารหมด เสวยแต่หัวเผือกหัวมัน

และผลไม้ พระองค์ทรงเสียดายพระชนม์ชีพจึงปรึกษากับโหรา จตุสดมภ์เสนาทั้ง 4 และพระอัคร

มเหสี โหรกราบบังคมให้แปลงกายเป็นเสือใหญ่จับสัตว์อื่น ๆ กินเป็นอาหาร จนกระทั่งถึงพระนคร

ค่อยแปลงกายเป็นมนุษย์ ซึ่งการแปลงกายจตุสดมภ์เสนาเป็นเท้าทั้ง 4  โหราเป็นหาง พระอัครมเหสี

ขอเป็นตัวเสือ หัวเสือก็คือพระราชา เมื่อตกลงเสร็จจึงสวดเวทมนต์แปลงกายเกิดเป็นเสือดังปรารถนา 

กระโดดไปไล่จับกวาง และสมันกินเป็นอาหาร เวลาล่วงไปนานก็เกิดความสุขสบาย ลืมราชสมบัติและ

พระนครโดยไม่เสียดาย 

นิทานเรื่องที่ 13 ชื่อนิทานภาษาเขมร រចារចិតតជា  

 ชื่อนิทานภาษาไทย โจรใจด ี

เรื่องย่อ 

 มีเด็กหนุ่มอาศัยอยู่ในเมืองแห่งหนึ่ง เด็กหนุ่มคนนี้บิดาตายเหลือแต่มารดา เขาไม่คิดท า

มาหากินขโมยทรัพย์สมบัติชาวบ้านอย่างเดียว มารดาสั่งสอนเท่าไรก็ไม่ท าตาม จึงเอาไปฝากไว้ที่วัดให้

เรียนหนังสือเขาก็ไม่เรียน ครูสั่งสอนเท่าไรก็ไม่ยอมเชื่อฟัง เอาแต่ลักทรัพย์เอามาเลี้ยงมารดาและ

ตนเอง มีอ ามาตย์ชั้นผู้น้อยคนหนึ่งเกิดความทุกข์ อยากเป็นเจ้าเมืองแต่ไม่มีเงิน เพราะพระราชามีพระ

ราชโองการว่าถ้าใครมีไปถวายใส่ท้องพระคลัง พระองค์จะให้ไปเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองซึ่งยังว่างอยู่

ภรรยาพูดอ้อนวอนต่อเทวดาให้ได้เงิน ไปถวายพระราชา เวลานั้น ไอ้โจรใจดีไปขโมยของเขาแล้วมา

นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านของอ ามาตย์ผู้นั้น  มันได้ยินเรื่องราวก็สงสารจึงเอาเงิน หย่อนใส่ไว้ที่ช่องข้างฝาบ้าน

ของอ ามาตย์ ต่อมาอ ามาตย์ได้เป็นเจ้าเมือง ไอ้โจรใจดีจึงไปขโมยของที่อ ามาตย์ปกครองอยู่ และท าให้

เขาจับตนได้ เจ้าเมืองสั่งให้หัวหน้าคุกจองจ าโซ่ตรวนขังไว้ใต้ถุนบ้านของท่าน เวลากลางคืนเงียบสงัด 

ไอ้โจรใจดีพูดคนเดียวถึงเรื่องที่ช่วยน าเงินไปวางไว้ให้อ ามาตย์ รุ่งเช้าเจ้าเมืองถามไถ่เรื่องราวและรับไอ้

โจรใจดีเป็นเพื่อน พร้อมทั้งชักชวนให้ไอ้โจรใจดีอยู่ที่บ้านและพร้อมจะเลี้ยงดู แต่ไอ้โจรใจดีปฏิเ สธ  

เจ้าเมืองจะให้เงินก็ปฏิเสธอีกและลาเจ้าเมืองกลับบ้านไป ขณะนั้นท่านยมราชกับอ ามาตย์ช้ันผู้น้อยคน
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หนึ่งมีเรื่องวิวาทกันอยู่หลายเดือนแล้วอ ามาตย์ชั้นผู้น้อยคิดจะฆ่าท่านยมราช บังเอิญไอ้โจรใจดีไป

ขโมยของชาวบ้านแถวนั้นพอดี จึงได้ยินเรื่องที่อ ามาตย์ให้สาวใช้ไปรับใช้ที่บ้านท่านยมราชและวิธีการ

ฆ่าท่านยมราช โดยอ ามาตย์เสนอว่าถ้าสาวใช้ท าส าเร็จจะออกเงินไถ่ตัวเอ็งให้รอดจากเป็นข้าทาส 

กลางดึกคืนหนึ่งสาวใช้ตื่นมาหลอมตะกั่วให้เดือดแล้วเอาไปเทใส่ในปากท่านยมราช ภรรยาของยมราช

เข้าไปกราบทูลพระราชาถึงเรื่องที่ท่านยมราชตาย พระราชาพระราชาออกพระราชโองการถ้าใคร

สามารถหาคนฆ่าท่านยมราชได้และรู้แน่ชัดว่าจริงจะให้เป็นยมราชแทน เมื่อเจ้าเมืองทราบเรื่องก็ไป

หาไอ้โจรใจดีถามถึงสาเหตุการตายของยมราช ไอ้โจรใจดีจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าเมืองฟัง  

เจ้าเมืองได้ฟังแล้วจึงกลับไปบ้านวันต่อมาจึงเข้าไปกราบทูลพระราชาโดยการเล่าความจริงทั้งหมด 

เมื่อทราบเรื่องแล้วพระราชาจึงให้ประหารชีวิตอ ามาตย์และสาวใช้และทรงตั้งเจ้าเมืองนั้นเป็นยมราช 

 นิทานเรื่องที่ 14 ชื่อนิทานภาษาเขมร ឪេ កររសីកូនប្រសា  

 ชื่อนิทานภาษาไทย พ่อตาเลือกลูกเขย 

เรื่องย่อ 

 มีตายายอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตายายนั้นมีบุตรสาวคนหนึ่งรูปร่างงดงามมาก  

ชายใดไปขอตาก็ไม่ยอมยกให้เพราะไม่สามารถท าตามที่ตาก าหนดไว้ได้คือ งดเว้นไม่ด่ามารดาและ

สามารถทนรับใช้ตาได้โดยไม่บ่นได้ มีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาขอบุตรสาวชายหนุ่มคนนี้มีสติปัญญา  

ตาเลยพิสูจน์เขาด้วยการให้ไปไถนาโดยมีข้อแม้ว่าต้องไถนาจนก้อนหินร้อง ชายหนุ่มไถนาจนตะวันขึ้น

สูง หิวข้าวก็หยุดกินข้าว เสร็จแล้วก็ไถอีกจนตะวันบ่าย ก้อนหินก็ไม่ร้อง ควายก้าวขาเดินไม่ไหว ชาย

หนุ่มจึงบังคับควายเข้าไปใกล้ก้อนหินเพราะทราบว่าตาแก่นั้นแอบอยู่หลังก้อนหิน เขาอ้อนวอนให้

ก้อนหินร้องเพราะควายเดินไม่ไหวแล้วให้ปล่อยควายไปตัวเขาไม่เป็นไรมีข้าวกินแล้วจะไถถึงกลางคืน

ก็ได้ ตาแก่มองเห็นควายเดินไม่ไหว ก็ท าเป็นเสียงครวญครางออกมาจากหลังก้อนหิน ชายหนุ่มก็

ปล่อยควายให้กินหญ้าแล้วกลับมาบ้าน ตาแก่ ๆ ก็ให้บุตรสาวยกข้าวมาให้ชายหนุ่มกิน ตกกลางคืนตา

แก่ปรึกษากับภรรยาว่าจะท าอย่างไรให้ชายหนุ่มด่ามารดาออกมา ภรรยาเสนอให้ตาเข้าไปอยู่ใน

กระสอบป่านแล้วให้ชายหนุ่มหาบตาไว้ข้างหนึ่งและอีกข้างให้ใส่ข้าวสารหาบไปบนภูเขา ตายายคิดกัน

แล้วก็หลับไป ชายหนุ่มแอบฟังอยู่ใต้ถุนบ้านได้ยินรู้เหตุการณ์แล้วกลับไปนอน เช้าขึ้นก็ไปรับใช้ตายาย

อีก ระหว่างทางที่หาบด้วยความที่หนักมากจึงวางหาบลงบนหญ้าคาแล้วแกล้งจุดไฟเผา ไฟไหม้กอง                

หญ้าคา ไฟลุกมากขึ้นความร้อนไปถึงตาแก่ที่อยู่ในหาบตาแกก็กลิ้งตัวหนีไฟชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึง

กระโดดเข้าไปดึงหาบออกจากไฟ ตาแก่ดิ้นทุรนทุราย ชายหนุ่มจึงแก้กระสอบให้ตาแก่โกรธมากแต่ไม่

รู้จะท าอย่างไรลุกขึ้นเดินอ่อนเปลี้ยกลับบ้าน ตาแก่และภรรยาทดสอบชายหนุ่มอีกหลายวิธีไม่ว่าจะให้ 
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ชายหนุ่มเป็นสุนัข พาไปล่าเต่า หรือหาบข้าวสารไปขายที่ตลาดโดยตาแก่อยู่ในกระสอบอีกข้าง รีบเดิน

กลับมาบ้านโดยไม่พูดอะไร ถึงบ้านก็หมดปัญญาไม่กล้าคิดอีก ในที่สุดภรรยาก็พูดกับตาแก่ว่าให้ยก

บุตรสาวให้ชายหนุ่มไป บอกเลิกมันไม่ได้แล้วเพราะชายหนุ่มมีปัญญามาก คิดอะไรก็รู้ก่อนทั้งหมด  

ท าอย่างไรก็หลีกไม่พ้น ตาแก่ได้ยินภรรยาพูด ก็เตรียมจัดงานแต่งงานให้บุตรสาวกับชายหนุ่ม 

นิทานเรื่องที่ 15 ชื่อนิทานภาษาเขมร អាស មសលួតអាស មក្ច  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ไอ้สุขดีไอ้สุขร้าย  

เรื่องย่อ 

 มีชายหนุ่ม 2 คนอยู่หมู่บ้านเดียวกัน คนหนึ่งชื่อไอ้สุขร้ายมีนิสัยชอบทะเลาะวิวาท ด่าว่า

ทุบตีเด็กคนอื่น ๆ เย่อหยิ่งลุ่มหลงตนเองบิดามารดาไอ้สุขร้ายเป็นผู้มีอันจะกินมักเข้าข้ างลูกเสมอ

แม้ว่าลูกจะเป็นฝ่ายผิดก็ตาม อีกคนหนึ่งชื่อไอ้สุขดีเป็นเด็กที่นิสัยดีเด็กก าพร้าบิดามารดาอาศัยอยู่กับ

ยายซึ่งแก่ชราล าบากยากจนมาก ผู้คนในหมู่บ้านจึงรักใคร่สงสารให้ข้าวปลาอาหารกินไม่เคยขาด  

วันหนึ่งไอ้สุขร้ายชวนไอ้สุขดีไปตัดไม้ไผ่มาท าฟาก แต่ไอ้สุขดีปฏิ เสธเพราะตนไม่มีข้าวปลาและ

เครื่องใช้ในการตัดไม้เลย แต่ไอ้สุขร้ายบอกว่ามันจะเป็นคนตระเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งข้าว

ปลาอาหารไปเองทั้งหมด เมื่อไปถึงป่าไอ้สุขร้ายได้ไม้ฟากนิดเดียว ส่วนไอ้สุขดีได้ไม้ฟากจ านวนมาก 

ทั้งสองคนหยุดพักกินข้าวนั่งหันหน้าเข้าหากัน ไอ้สุขร้ายเกิดความอิจฉาจึงเอามีดแทงนัยน์ตาทั้ง 2 

ข้างของไอ้สุขดี หลังจากนั้นไอ้สุขร้ายก็ผลักไอ้สุขดีตกน้ าไป เสร็จแล้วจึงรวบรวมไม้ฟากทั้งหมดผูกเป็น

มัดเอากลับบ้าน เมื่อวางไม้ฟากแล้ว จึงเลยไปโกหกยายว่าไอ้สุขดีถูกเสือกัดตาย ฝ่ายไอ้สุขดีปล่อยให้

ตัวเองลอยตามกระแสน้ าไปไปเจอจระเข้ตัวหนึ่งที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ มันพาไอ้สุขดีไป

ถวายเจ้าบิดา เมื่อเจ้าบิดาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากไอ้สุขดี จึงช่วยให้ไอ้สุขสุขดีกลับมามองเห็นได้อีก

ครั้งหนึ่งพร้อมทั้งให้กองดินทรายติดตัวไอ้สุขดีกลับบ้านไป เมื่อถึงบ้านยายไอ้สุขดีวางกองดินทายลง

บนเสื่อเกิดเป็นกองเงินกองทอง สองคนยายหลานจัดแจงซื้อเสื้อผ้า เครื่องใช้ สร้างบ้านใหม่ เป็นที่

เลื่องลือในหมู่บ้าน เมื่อไอ้สุขร้ายทราบข่าวว่าไอ้สุขดีกลับมาบ้านก็แวะไปหาและสอบถามเรื่องราวจน

ตลอดรอดฝั่งแล้วเกิดความโลภจึงชวนไอ้สุขดีเข้าป่าไปตัดไม้ฟากอีกครั้งเหมือนคราวก่อน ไอ้สุขร้ายส่ง

มีดและบังคับให้ไอ้สุขดีแทงนัยน์ตาของตนพร้อมทั้งให้ผลักตนลงในน้ า แต่สุดท้ายไอ้สุขร้ายก็หมดแรง

จมน้ าตาย ลอยอืด เน่าปลากินเหลือแต่หัวกะโหลก ศพไอ้สุขร้ายลอยตามกระแสน้ าหลอกคนเขาทั่วคุ้ง

น้ า บุตรสาวมหาเศรษฐีลงไปอาบน้ าที่ท่าน้ าเห็นหัวกะโหลกไอ้สุขร้ายลอยมาจึงเก็บไปให้บิดา ด้วย

ความที่กะโหลกไอ้สุขร้ายร้องพุทโธก่อนตายเมื่อตายไปแล้วมันก็ยังร้องพุทโธอยู่ไม่สร่าง มหาเศรษฐี

และภรรยา ก็อัศจรรย์มากจึงให้ล้างวางไว้ รุ่งเช้ามหาเศรษฐีไปเฝ้าพระราชาที่ท้องพระโรง เล่า
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เรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่จตุสดมภ์เสนาทั้ง 4 คน ไม่เชื่อจึงขอท้าพนัน มหาเศรษฐีกลับไปน าหัวกะโหลกไอ้

สุขร้ายมาแต่มันกลับไม่ร้องพุทโธท าให้มหาเศรษฐีแพ้พนันเมื่อกลับถึงบ้านจึงให้บ่าวไพร่น าขวานใหญ่

มาจามหัวกะโหลกแล้วเอาไปทิ้งน้ า หัวกะโหลกไอ้สุขร้ายลอยตามกระแสน้ าไป มันร้องพุทโธ ๆ หลอก

เขาเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงท่าน้ าของวัดแห่งหนึ่ง มีพระสงฆ์ไปสรงน้ าเห็นหัวกะโหลกร้องพุทโธ ๆ ท่าน

จึงน าเอาไปยังกุฏิ นิมนต์พระสงฆ์อื่น ๆ มาบังสุกุลแล้วเผากะโหลกนั้นจนเป็นขี้เถ้าป่นแล้วน าไปผสม

กับรักแล้วลงรักเสาพระวิหารเพื่อจะส่งผลานิสงส์ให้ผู้ตาย ส่วนที่เหลือพระสงฆ์น าไปทาเกวียน เมื่อ

ท่านน าเกวียนออกไปเยี่ยมญาติโยมพบอุบาสกอุบาสิกาเกวียนลั่นได้ยินเสียงเหมือนกับท่านก าลังด่า

พวกเขาว่า อีโจร ๆ  ซ้ า ๆ อุบาสกอุบาสิกาได้ยินก็โกรธท่าน เพราะว่าท่านด่าลูกด่าภรรยาเขา  ท่าน

ถูกต าหนิติเตียนอย่างรุนแรง ๆ ท่านอธิบายอย่างไรก็ไม่มีใครฟัง ยิ่งดูหมิ่นไม่เคารพย าเกรง เมื่อท่าน

กลับถึงวัดท่านฟันเกวียนนั้นแล้วเอาไฟเผาตรงที่เดียวกับที่เผาหัวกะโหลกไอ้สุขร้ายนั้นไหม้เป็นผุยผง 

นิทานเรื่องที่ 16 ชื่อนิทานภาษาเขมร សម្លាញ២់ ក ់  

 ชื่อนิทานภาษาไทย เพื่อนรัก 2 คน 

เรื่องย่อ  

 มีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกัน ได้สัญญากันไว้ว่า เมื่อใครมีภรรยาแล้ว ถ้าร่ ารวยต้อง

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่มาไม่นานนักคนหนึ่งมีภรรยาดีพอตกกลางคืนสามีและภรรยาปรึกษาว่าจะท า

มาหากินอะไรจะได้ร่ ารวยเร็ว สามีเสนอให้ไปวิดน้ าในทะเลเพราะมีส าเภาของพ่อค้าหลายประเทศซึ่ง

บางล าก็อับปางลง สิ่งของทรัพย์สมบัติเงินทองจมอยู่ก้นทะเลมากมาย ถ้าพากันไปวิดน้ าทะเลให้แห้ง  

เงินทองข้าวของครบทุกอย่างอยู่ในน้ า ถ้าได้ปลาเล็กปลาใหญ่เราก็เอามาท าปลาแห้ง ปลาหมัก ปลาร้า 

ภรรยาได้ฟังสามีว่าดังนั้นก็ท าตามค าบอก เช้าขึ้นเตรียมเครื่องมือครบครันแล้ว ก็พากันไปยังริมทะเล  

สามีถือกระเชอใบหนึ่ง ภรรยาถืออีกใบหนึ่งพยายามวิดน้ าสาดขึ้นไปบนบก วิดได้ 5 วัน สามีเอามือ

ป้องหน้ามองดูน้ าในทะเล บอกภรรยาว่าน้ าลดลงไปมากแล้วภรรยาตอบสามี ถ้าอย่างนั้นเราพยายาม

วิดต่อไป อย่างนานที่สุดก็เพียงอีกครึ่งเดือนคงจะแห้ง ฝูงปลาได้ยินเรื่องราวก็กลัวมาก ปรึกษากันว่ า

เราคงจะพากันตายในครั้งนี้แน่ ท้าวปลารู้เรื่องแล้วก็แนะน าให้ปลาทั้งหมดคาบเอาทอง 5 ไห เงิน 5 

ไห โตก ถาด ขัน จาน ไปให้ 2 สามีภรรยาพร้อมทั้งอ้อนวอนให้เขาหยุดวิดน้ า ทั้งสองยินดีอย่างยิ่ง พา

กันเลิกวิดน้ าตั้งแต่วันนั้นแล้วขนทรัพย์สินทั้งหมดไปไว้ที่บ้าน ทั้งสองมีทรัพย์สมบัติร่ ารวยมีความสุข

สบาย ส่วนเพื่อนอีกคนที่มีภรรยาไม่ดี เขาเฝ้าแต่นึกถึงเพื่อนรัก จึงพาภรรยาไปบ้านของเพื่อนที่มี

ภรรยาดีและสอบถามความเป็นไปของชีวิตว่าท าไมถึงได้ร่ ารวยขึ้นมากมาย ชายคนที่มีภรรยาดีก็เล่า

เรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง เมื่อเพื่อนที่มีภรรยาไม่ดีรู้ดังนั้นก็ขอตัวลากลับบ้าน เวลาเข้านอน ชายผู้นั้นพูด
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กับภรรยาว่าให้หุงข้าวตั้งแต่ดึก ตระเตรียมของใช้ให้ครบทุกอย่างรุ่งเช้าจะได้ไปวิดน้ าทะเลให้ได้เงิน

ทองข้าวของทรัพย์สมบัติจนสว่างภรรยาที่ขาดลักษณะของภรรยาที่ดีลุกขึ้นติดไฟ เมื่อไฟลุกเปิด

กะออมตวงข้าวสาร ข้าวสารหก เอาข้าวสารไปซาว ข้าวสารก็หกอีก กรอกข้าวสารลงในหม้อก็หกอีก 

จนเดือดเช็ดน้ าก็หกอีก ข้าวสารที่กรอกจ านวนพอดีที่จะสุกเต็มหม้อก็เหลือแต่เพียงครึ่งหม้อ จนตะวัน

สายจึงคดข้าวใส่กระเชอ แล้วสามีภรรยาเดินทางไปวิดน้ าทะเล วิดไปบ้าง ด่ากันไปบ้าง หัวเราะไปบ้าง 

วิดได้ 5 วัน ฝูงปลาใหญ่เล็กตื่นกลัวกัน แต่พอพวกปลาเห็น สามีภรรยาทะเลาะกัน ภรรยาด่ามารดา

สามี สามีด่ามารดาภรรยา ต่อสู้ปล้ ากัน ดึงชายพกกันไปมาจนผ้าหลุดเหลือแต่ตัวล่อนจ้อน เห็นอวัยวะ

เพศโผล่ออกมาทั้งสองสามีภรรยาก็พูดออกมาพร้อม ๆ กันว่าจะเลิกวิดแล้วจะเป็นขี้ข้าใครก็ช่างมั น

เถิดปลาในที่นั้นได้ยินว่าเลิกวิดก็ยินดีมากไม่ให้สินบนเงินทองของทั้งปวง  

นิทานเรื่องที่ 17  ชื่อนิทานภาษาเขมร សសួតីនិងអេមងគល  

 ชื่อนิทานภาษาไทย สิริมงคลและอปัมงคล 

เรื่องย่อ 

 สิริมงคลและอัปมงคลอยากจะทราบฤทธิ์อ านาจของของอีกฝ่ายจึงให้สิริมงคลแสดงฤทธิ์

อ านาจโดยการเข้าไปสถิตร่างของไอ้ตุลที่เป็นข้าทาสของเศรษฐี จากที่ไอ้ตุลไม่เอาใจใส่ดูแลวัวควาย

ปล่อยให้วัวควายผ่ายผอม เมื่อสิริมงคลเข้าสถิตร่างท าให้ท าให้มันสดชื่นเบิกบานไล่ต้อนวัวควายกลับ

เข้าคอกเศรษฐีสามีภรรยายืนดูวัวควาย เห็นไอ้ตุลปิดประตูคอกแล้วขึ้นไปบนบ้านเศรษฐี  นั่งในที่ของ

ตนดังเช่นทุกวัน เศรษฐีสามีภรรยาเห็นไอ้ตุลแล้วนึกสงสาร เพราะมันเลี้ยงวัวควายมาอดข้าวอดน้ า

จนกระทั่งเย็นจึงจะได้กิน คิดแล้วจึงบอกข้าทาสสาวให้ไปจัดหาอาหารรสชาติอร่อยเอาไปให้เศรษฐี 

เศรษฐีสองสามีภรรยาเรียกไอ้ตุลให้มาใกล้ ๆ เอาอาหารดี ๆ ให้กิน เศรษฐี พินิจพิจารณาดู

กิริยามารยาทไอ้ตุลเห็นว่ามันเหมาะสมควรรับไว้เป็นลูกด้วยฤทธิ์อ านาจของสิริมงคลที่สถิตในร่างของ

ตน เมื่อไอ้ตุลเจริญเติบโตขึ้นมันยิ่งรูปงามไม่มีชายใดเทียบได้  ทุกเช้าเย็นเศรษฐีจะไปเฝ้าพระราชา

และน าเอาไอ้ตุลไปด้วย พระราชาทรงมีพระราชบุตรีพระองค์หนึ่ง เมื่อไอ้ตุลเห็นพระราชบุตรีจึงขอให้

บิดาไปสู่ขอพระราชบุตรีให้ เมื่อพระราชาทรงทราบว่าเศรษฐีมาขอพระราชบุตรีให้ไอ้ตุลพระองค์ทรง

อนุญาตให้จัดเตรียมพระราชพิธีอภิเษกสมรส โหรหาฤกษ์ดี ทรงอภิเษกพระราชบุตรีกับลูกเศรษฐี และ

ยกราชสมบัติให้ เมื่อได้ราชสมบัติแล้วพระราชาตุลและพระมเหสีอยู่กันอย่างเป็นสุขสบายสืบมา 

อัปมงคลเจอสิริมงคลอีกครั้งและขอให้ช่วยออกจากร่างไอ้ตุลเพราะอัปมงคลจะแสดงฤทธิ์อ านาจบ้าง 

เมื่ออัปมงคลเข้าสถิตร่างพระราชาตุลเกิดมัวเมารุ่มร้อนพระทัย พระมเหสีและนางสนมบริวารก็ไม่เอา

ใจใส่ บันดาลให้โกรธเกลียดพระราชาตุล เหล่าจตุสดมภ์เสนาต่างไม่พอใจ คิดอยากจะให้พระราชบิดา
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กลับมาครองราชย์เหมือนเดิม ฝ่ายพระราชาตุลได้แต่ร้อนรุ่มกระสับกระส่าย จึงเล่าให้พระมเหสีฟังว่า

ก่อนหน้านี้ตนไม่ใช่ลูกเศรษฐี แต่เดิมเป็นข้าทาสเศรษฐีมีหน้าที่เลี้ยงวัวควาย พระมเหสีได้ฟังดังนั้นก็

เศร้าโศกและน าความไปเล่าให้พระบิดาและพระมารดาทรงทราบ พระราชาจึงเรียกเศรษฐีสามีภรรยา

มาต าหนิและคืนพระราชาตุลให้เศรษฐีสามีภรรยาเอากลับไปบ้าน เศรษฐีสองสามีภรรยาพาไอ้ตุลกลับ

แล้วด่าว่าไม่ยอมรับเป็นลูก ให้ไอ้ตุลเป็นข้าทาสเลี้ยงควายตามเดิม 

นิทานเรื่องที่ 18  ชื่อนิทานภาษาเขมร រងពថ្លនិងរែូនពថ្ល  
 ชื่อนิทานภาษาไทย พี่เขยและน้องเขย 

เรื่องย่อ 

 มีชาย 2 คนเป็นคู่เขยกัน เขยพี่เป็นคนยากจน ส่วนเขยน้องเป็นคนมั่งมีทรัพย์สมบัติ 

พ่อตามีงานเลี้ยงจึงให้พี่น้องลูกหลานไปร่วมงาน เขยพี่ไม่กล้าไปเพราะเป็นคนยากจนไม่เคยได้กิน

อาหารดี ๆ กลัวว่าจะกินไม่ถูกท าให้อับอายคนเขา แต่เขยน้องคะยั้นคะยอให้ไปบอกถ้ากินไม่ถูกก็ให้ดู

ในสิ่งที่เขาท าแล้วท าตาม เมื่อเขยทั้ง 2 คนไปถึงก็นั่งกินอาหารตามปกติจนกระทั่งมีคนยกแกงหอยขม

มาให้เขยน้องใช้ตะเกียบคีบหอยขมตัวหนึ่งขึ้นมาดูดกินเนื้อจนหมด คายเปลือกหอยทิ้ง ฝ่ายเขยพี่ไม่

ทราบเพราะไม่ทันเห็นเขยน้องทิ้งเปลือกหอยจึงพยายามดูดแล้วเคี้ยวเปลือกหอยจนละเอียดและกลืน

ลงไป เขยน้องกินอ้อยแล้วคายกากทิ้ง เขยพี่ก็ท าตาม พยายามเคี้ยวจนกระทั่งกากอ้อยละเอียดแล้ว

กลืนเข้าไป สุดท้ายเขยน้องหันไปกินวุ้นเส้น ตอนที่วุ้นเส้นอยู่ในปากนึกถึงพี่กินอ้อยทั้งกากก็ขบขัน

กลั้นไว้ไม่อยู่ หัวเราะออกมาท าให้ลมดันวุ้นเส้นเข้าไปในรูจมูกทั้งสองข้าง วุ้นเส้นโผล่ออกมาจากรูจมูก 

เขยพี่เห็นเช่นนั้นก็วางตะเกียบลงหยุดกินอาหารทันทีโดยบอกว่าให้ท าอะไรก็ท าตามได้ทุกอย่าง แต่ให้

กินวุ้นเส้นทะลุออกรูจมูกอย่างนี้ท าตามไม่ได้ 

นิทานเรื่องที่ 19 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសក  ក៤ ក់  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชายโกหกสี่คน 

เรื่องย่อ 

 มีชายโกหก 4 คน ปรึกษากันเรื่องที่จะไปหลอกเอาทรัพย์สมบัติเขาตามบ้านเรือนที่อยู่

ไกลจากหมู่บ้านของตน เมื่อปรึกษากันแล้วจึงออกเดินทางไป พบตาแก่ยายแก่ซึ่งท าไร่ฝ้ายที่อยู่ ริม

มารดาน้ าแห่งหนึ่ง ชายโกหกทั้ง 4 คน เข้าไปพูดกับตายายว่าถ้าพวกตนพูดอะไรออกมาตายายต้อง

เชื่อทั้งหมด ตายายตกลง เมื่อชายโกหก 4 คน เล่าเรื่องจบตายายตอบไปว่าเชื่อ แต่ในใจของตายาย

นั้นคิดว่าพวกชายเหล่านี้ล้วนแต่โกหกทั้งนั้น แต่ก่อนจะเล่าตาแก่นั้นขอสัญญาจากชายทั้ ง 4 คนนั้น

เหมือนกัน เมื่อตกลงกันแล้วตาแก่จึงเริ่มเล่าเรื่องว่าเมื่อตากับยายมาท าไร่ฝ้ายได้ 5-6 ปี มีทรัพย์สมบัติ
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เงินทองพอจะเลี้ยงหลานทั้ง 4 คนนี้ได้ มีอยู่ปีหนึ่ง คราวก่อนโน้นฝ้ายไม่ได้ผลเลย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ

เหตุใด วันหนึ่งตาบุกเข้าไปในไร่เห็นต้นฝ้ายต้นหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าต้นตาล มีผลใหญ่ผลหนึ่งตาจึงขึ้นไป

เก็บผลนั้นมา ตายายช่วยกันแกะดูเห็นมีเมล็ดอยู่  4 เมล็ด ๆ หนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่ง ตาได้ให้ยายเลี้ยง

ดูจนกระทั่งเด็กชายทั้ง 4 นั้นโตขึ้นเขาก็พากันทิ้งตายายไปหมด ตอนนี้ตายายได้เห็นหลานทั้ง 4 กลับ

มาแล้ว ชายโกหกทั้ง 4 คนกลัวมาก ช่วยกันเถียงตายายว่าไม่ใช่ ตาเลยทวงว่าชายโกหกผิดสัญญา

จะต้องมาเป็นคนรับใช้ตาตามสัญญา ชายโกหกทั้ง 4 คนหนีไม่พ้นจึงต้องอยู่รับใช้ตายายต่อไป 

นิทานเรื่องที่ 20 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសកមជិលម្នប្រេនធប្គរ់លក័ខណ ៍

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชายขี้เกียจมีภรรยาด ี

เรื่องย่อ 

 มีชายขี้เกียจคนหนึ่งมีภรรยาดีพร้อมทุกอย่าง มีกิริยามารยาทดี  รู้จักเคารพปรนนิบัติ

สามี ตั้งแต่แต่งงานกันมาชายขี้เกียจคนนี้เอาแต่นอน ยามหิวข้าวก็ลุกขึ้นมากินแล้วก็ไปนอนต่อ แม้แต่

ยาสูบภรรยาก็มวนให้ ภรรยาเป็นคนที่เคารพปรนนิบัติสามีไม่มีปากเสียงโต้เถียงสามี เมื่อจัดหาข้าวหา

น้ าและข้าวของต่าง ๆ ไปให้สามีก็ต้องไหว้ทุกครั้ง อยู่ไปนานเข้าก็ยากจนลง วันหนึ่งภรรยาเตรียม

หมาก 5 ค า บุหรี่ 5 มวน เข้าไปกราบสามีให้สามีออกไปตัดไม้มาท าไถท าคราดเพื่อท านา เมื่อสามี

รับค าว่าจะออกไปในวันรุ่งขึ้น ภรรยาลุกขึ้นหุงหาอาหารแต่เช้ามืดห่อเตรียมให้สามี พร้อมทั้งเตรียม

ขวานไว้ให้ ฝ่ายสามีนอนจนตะวันขึ้น ภรรยาไม่กล้าปลุกคอยให้สามีตื่นเอง เมื่อลุกขึ้นแล้วภรรยาตัก

น้ าไปให้สามีล้างหน้า เสร็จแล้วนางยื่นหมากและบุหรี่ รวมทั้งห่อข้าวและเครื่องมือตัดไม้ให้  สามีลง

จากบ้านเข้าป่าไปหาไม้ เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาร่มเย็นดีก็วางห่อข้าว ขวาน แล้วลงนอนพูด

กับตนเองว่ากิ่งนี้จะท าเป็นหัวหมู กิ่งนี้ต้องท าเป็นคันไถ กิ่งนี้ต้องท าเป็นหางยาม กิ่งนี้ต้องท าเป็นแอก 

กิ่งนี้ต้องท าเป็นคราด สามีเพียงแต่นอนคิดเท่านั้น  พอหิวข้าวก็ลุกขึ้นแก้ห่อข้าวกิน กินแล้วก็นอน

ดังเดิม ตกตอนบ่ายกลับมาบ้าน ภรรยาเห็นก็วิ่งไปรับเอาเครื่องมือตัดไม้ พาสามีขึ้นบนบ้าน เอาน้ า

ล้างเท้าให้ รุ่งเช้าสามีบอกภรรยาว่าต้องออกไปในป่าอีกครั้ง รุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ได้ยินดังนั้น

ก็กลัวไม่มีที่อาศัย จึงตามชายขี้เกียจกลับไปที่บ้านเพื่อจะฆ่าชายขี้ เกียจให้ตาย เมื่อชายขี้เกียจกลับ

มาถึงบ้านรุกขเทวดาก็ตามถึงรั้วบ้าน เห็นภรรยาวิ่งออกไปรับสามีถึงเชิงบันได เอาน้ าล้างเท้าให้สามี 

โดยอ านาจคุณความดีของภรรยาเทวดาเข้าไปในบ้านไม่ได้ ไม่กล้าที่จะท าร้ายชายขี้เกียจนั้น  

ชายขี้เกียจจึงรอดพ้นจากอันตราย รุ่งขึ้นชายขี้เกียจออกไปตัดไม้อีก เทวดาจึงออกมาอ้อนวอนว่าอย่า

ตัดต้นไม้ที่ตนเองอาศัยอยู่ พร้อมเสนอว่าจะให้เงินทองมากมาย ชายขี้เกียจตกลง เทวดาจึงบอกให้

ชายขี้เกียจกลับไปบ้านแล้วจะบันดาลเงินทองให้ เมื่อได้เงินมาภรรยาชายขี้เกียจก็จัดเก็บเงินไว้เป็น
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อย่างดี พร้อมทั้งให้ท าเครื่องประดับขาย ท าให้ชายขี้เกียจและภรรยากลายเป็นเศรษฐีมีบริวาร

มากมาย 

นิทานเรื่องที่ 21  ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសម្នកូន៤ ក់ររៀនវាជាជា៤រទ 

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชายมีลูก 4 คนเรียนวิชา 4 อย่าง  

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งมีบุตรชาย 4 คน เรียนวิชา 4 อย่าง มีความช านาญต่าง ๆ กันคือ คนหนึ่งรู้เรื่อง

กิน คนหนึ่งรู้เรื่องนอน คนหนึ่งรู้เรื่องการตัดสินความ และอีกคนหนึ่งรู้เรื่องจีบผู้หญิง บิดาน าบุตรชาย

ทั้ง 4 คนไปถวายพระราชา วันหนึ่งพระราชาทรงประสงค์จะพิสูจน์ชายคนที่รู้เรื่องกินก่อนเป็นคนแรก 

จึงให้จัดโภชนาหารมากมายหลายชนิด พระราชาทรงเอาน้ าดิบมาเล็บมือหนึ่งใส่ไปในแกงจานหนึ่งเขา

ก็ทราบว่ามีน้ าดิบอยู่ในแกง  จากนั้นพระองค์พิสูจน์ชายคนที่รู้เรื่องนอนคนที่ช านาญเรื่องการนอน ๆ 

ไม่หลับเพราะมีเส้นผมอยู่ใต้หมอน ชายคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการตัดสินคดีความก็สามารถพิสูจน์การ

ตายของชายคนหนึ่งได้นั่นก็คือ ชายคนที่ไปสืบสวนจัดผู้คนจ านวนมากคอยพิจารณาดูถ้ามีใครมี

พฤติกรรมแปลกให้พามาหาเขาทันที ขณะที่ไฟก าลังลุกไหม้เต็มที่มีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งร้องไห้ คนที่

คอยดูเห็นเข้าจึงน าตัวหญิงสาวนั้นไปมอบให้เขาและเขาสอบสวนด้วยวิธีแยบคายถึงสาเหตุที่นาง

ร้องไห้ หญิงสาวหาทางแก้ตัวไม่ได้จึงบอกตามตรงว่านางแอบได้เสียกับชายคนตาย และเพิ่งจะได้เสีย

กันในคืนที่ตายนั่นเอง สาเหตุที่เขาตายเพราะนางไปเอาน้ ามาให้ดื่ม นางไม่กล้าออกไปตักข้างนอก

เพราะกลัวบิดาจะรู้ จึงเอาขันไปรองน้ าฝนจากชายคาบ้านซึ่งมุงด้วยหญ้าคา ดังนั้นเขาจึงให้คนไปดูบน

หลังคาบ้านเห็นงูตัวหนึ่งอยู่เหนือห้องที่นางนอน ชายนั้นจึงให้ตีงูนาคราชตัวนั้นเอาไปถวายพระราชา 

วันต่อมาเศรษฐีคนหนึ่งตาย เศรษฐีนั้นมีภรรยาเป็นเด็กสาวสวยนางประกาศว่าจะไม่เอาสามีอีกจน

ตลอดชีวิต เรื่องนี้ทราบถึงพระราชา พระองค์ทรงให้ขุนนางมุขมนตรีไปจีบนางมารดาม่ายภรรยา

เศรษฐีที่ตายไป ขุนนางทั้งหมดไปจีบไม่ได้เลย พระองค์มีรับสั่งว่าพระองค์จะไปร่วมบรรทมด้วย นาง

มารดาม่ายรับพระราชโองการ ตอนเย็นนางจัดห้องบรรทมแล้วให้สาวใช้คนหนึ่งซึ่งร่างกายเป็นขี้กลาก

แต่งตัวประดับประดาด้วยเครื่องตบแต่งอันงดงาม ประพรมน้ าอบน้ าหอม แล้วให้นางเข้าไปในห้อง

พระบรรทมซึ่งจัดไว้รับพระราชาตามพระราชโองการ เมื่อพระราชาเสด็จมาถึงไม่ได้ทรงพินิจพิจารณา

ให้รอบคอบ จึงทอดพระองค์ลงเคียงคู่ด้วยคิดว่าเป็นนางมารดาม่ายแล้วจึงกัดแก้มนางไว้เป็นหลักฐาน 

รุ่งเช้าจึงให้คนไปตามมารดาม่ายสาวมา เมื่อพระองค์ทราบว่าไม่ใช่มารดาม่ายสาวก็เสียพระทัยเพราะ

ไม่ทรงพินิจพิจารณาดูก่อน ทรงคิดว่าม่ายสาวผู้นี้มีสติปัญญาจะหาใครไปจีบนางไม่ได้ พระองค์ทรงนึก

ถึงชายคนซึ่งเป็นผู้ช านาญการจีบผู้หญิงมาเข้าเฝ้า หลังจากรับค าสั่งให้ไปจีบม่ายสาวชายหนุ่มเริ่มท า
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กลอุบายอันแยบยล ที่วางไว้โดยการนุ่งห่มผ้าดิบเก่าๆ และสะพายกระดูกโค เดินมุ่งไปที่บ้านของ

เศรษฐีที่เพิ่งเสียชีวิตไป ระหว่างนั้นม่ายสาวก าลังจัดเตรียมศาลาท าบุญ เผาศพสามีเสร็จแล้วจึงเก็บอัฐิ

ห่อตั้งไว้บนศาลา ชายนั้นไปถึงศาลาที่ม่ายสาวท าบุญ เมื่อไปถึงท าเป็นร้องไห้เศร้าโศกคิดถึงภรรยา

ของตนที่เสียชีวิตไป แสดงออกว่ามีความทุกข์อย่างหนักและขอพักแรมที่ศาลาสักคืน คนเฝ้าศาลาจึง

ไปบอกม่ายสาวที่เป็นเจ้านายของตน เมื่อได้ฟังดังนั้นจึงสงสารให้ชายหนุ่มพักที่ศาลาสั่งให้คนรับใช้ไป

จัดหาอาหารมาเป็นทานแก่ชายคนนั้นด้วย เวลากลางคืนชายนั้นแอบน าอัฐิที่เตรียมมาไปวางไว้ข้าง ๆ  

อัฐิเศรษฐีสามีของม่ายสาวนั้นและร้องไห้คร่ าครวญออกมาหาว่ามีคนขโมยอัฐิภรรยาของตนไป ม่าย

สาวได้ยินเสียงร้องไห้ดังนั้นจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้น ชายคนนั้นจึงบอกม่ายสาวว่าผีสามีของนางขโมยอัฐิ

ภรรยาของตน ม่ายสาวได้ยินดังนั้นนึกโกรธผีสามีที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้มีความซื่อตรงต่อภรรยา ขณะที่

ตนยังทุกข์โศกกันเรื่องของสามี แต่สามีกลับไปขโมยภรรยาชายคนนั้นมาเคียงคู่ ม่ายสาวจึงยอมรับเอา

ชายผู้นั้นเป็นสามีเป็นการประชดสามีตนที่กล้าท าผิดไปขโมยภรรยาของชายผู้นั้น 

นิทานเรื่องที่ 22 ชื่อนิทานภาษาเขมร រៅអាចម៍រសោះ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าขี้ม้า 

เรื่องย่อ 

 ข้าทาสคนหนึ่งเขาเลี้ยงม้าให้เศรษฐีอยู่ริมมารดาน้ า เขาเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

คือไม่ว่าเขาจะท าอะไรเขาจะระลึกถึงพระพุทธคุณอยู่เสมอ เช่นว่าฉันไปไล่ม้าสัมมาสัมพุทโธ ฉันไปขน

ขี้ม้าสัมมาสัมพุทโธ ท าอะไร ๆ ก็จะท่องว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นประจ า วันหนึ่งเขาเห็นเรือส าเภาจ านวน

มากผ่านมาและสอบถามทราบว่าเป็นส าเภามาจากเมืองจีน เขาจึงฝากขี้ม้าที่โกยใส่กระสอบเก็บไว้ 

400 กระสอบ ส่งไปให้พระเจ้ากรุงจีน นายส าเภาน ากระสอบที่เจ้าขี้ม้าฝากมาให้แก่พระเจ้ากรุงจีน

โดยแจ้งว่าเพื่อนของพระองค์ฝากสิ่งของจากเมืองเขมรมาถวาย พระเจ้ากรุงจีนสงสัยเพราะไม่เคยไป

เมืองเขมรจะมีเพื่อนได้อย่างไร ให้ไปขนกระสอบนั้นเอามากองไว้หน้าพระลาน พระองค์จึงมีรับสั่งให้

เปิดดูพบว่าเป็นก้อนทองอยู่เต็มทุกกระสอบ ไม่รู้จะตอบแทนชายเลี้ยงม้าอย่างไรจึงส่งพระราชบุตรี

พระชนม์ 18 พรรษา พระรูปโฉมงดงามเหนือสตรีทั้งปวงฝากไป จึงทรงให้ช่างท ากลองใหญ่ขึงด้วย

หนังสัตว์ทั้งสองด้าน แต่ด้านหนึ่งให้มีที่เปิดเข้าออกได้ เอาพระราชบุตรีใส่ไปในกลองนั้น มีทั้งผ้าพัดผ้า

โบกใส่ไปด้วย จัดคนให้แล่นส าเภาเอาไปให้เจ้าขี้ม้า เมื่อเจ้าขี้ม้าได้กลองก็น าไปตีเล่นและแขวนไว้ใน

โรงม้า วันหนึ่งพระราชบุตรีที่อยู่ในกลองออกมาจัดข้าวปลาอาหารไว้ให้แล้วกลับเข้าไปในกลอง เจ้า

ขี้ม้าสงสัยว่าใครมาท าอาหารให้กินทุกวันจึงแอบดู เห็นนางซึ่งมีรูปร่างงดงามออกมาจากกลอง และ

พัดโบกผ้าท าให้มีอาหารขึ้นมา เมื่อเจ้าขี้ม้าเห็นดังนั้นจึงวิ่งหนี พระราชบุตรีก็วิ่งตามพร้อมกับแจ้ง
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เรื่องราวว่าเจ้าขี้ม้าเป็นสามี เพราะท่านฝากเงินทองไปให้บิดา ๆ จึงให้ฉันมาเป็นภรรยาท่าน หลังจาก

นั้นพระราชบุตรีอธิษฐานผ้าพัดผ้าโบกเกิดเป็นปราสาทราชวัง มีผู้คนมากมาย  

นิทานเรื่องที่ 23 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្សីរក្ងាកម្ស  

 ชื่อนิทานภาษาไทย นกยูงทอง 

เรื่องย่อ 

 มีชายคนหนึ่งบิดามารดาสั่งไว้ว่า อย่าเอาผู้หญิงที่สามีทิ้งและผู้หญิงสาวแก่  แต่ให้เอา

ผู้หญิงสาวพรหมจารีและผู้หญิงมารดาม่ายสามีตายเป็นภรรยา ไม่ให้เอาชายที่เรียนกับครู 3 คนเป็น

เพื่อน เขาไม่เชื่อค าบิดามารดาเขาจึงเอาผู้หญิงลักษณะทั้ง 4 ประการดังกล่าวเป็นภรรยา และเอาชาย

ที่เรียนกับครู 3 คน เป็นเพื่อนเพื่อจะลองดู วันหนึ่งนกยูงทองของพระราชาไปหากินใกล้ ๆ บ้าน ชาย

นั้นคิดจะพิสูจน์ภรรยาและเพื่อนจึงจับนกยูงทองไปซ่อนไว้  เสร็จแล้วชายนั้นเอาไก่ตัวหนึ่งไปฆ่า

ท าอาหาร พร้อมทั้งชวนเพื่อนมากินไก่ด้วย ขณะก าลังกินอาหารกันอยู่เขาบอกกับภรรยาและเพื่อนว่า

เนื้อที่ก าลังกินกันอยู่นั้นเป็นเนื้อนกยูงทองของพระราชาที่หายไป ภรรยาซึ่งเป็นผู้หญิงสามีทิ้งและสาว

แก่จะไปบอกพวกตีฆ้องป่าวประกาศว่าสามีแอบฆ่านกยูงของพระราชาเอาเนื้อไปกินแล้ว และอย่าไป

ช่วยสามี ปล่อยให้สามีตายไปเพราะเขาท าร้ายทุบตีด่าว่ามากเหลือเกิน แต่ภรรยาที่เป็นสาวพรหมจารี

และมารดาม่ายที่สามีตายอ้อนวอนว่าอย่าท าร้ายสามีของตน เมื่อได้ยินเรื่องราวจากภรรยาของชาย

หนุ่มพวกตีฆ้องป่าวประกาศจึงจับชายนั้นไปถวายพระราชา เมื่อพระราชาตรัสถามเรื่องเขาฆ่านกยูง

ทอง ชายนั้นเล่าเรื่องราวให้พระราชาทรงทราบ พระราชาจึงตรัสสั่งให้ไปน านกยูงทองกลับมาและให้

ปล่อยชายนั้น ส่วนภรรยาทั้ง 2 คน ซึ่งฟ้องว่าสามีฆ่านกยูงก็ถูกชายผู้เป็นสามีทิ้ง 

นิทานเรื่องที่ 24  ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសក្ស៣0  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 30 เบี้ย 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งก าพร้าอยู่คนเดียวด้วยความยากล าบากมาก มีแต่เศษเงิน 30 เบี้ย ที่ผูกติด

เอวไว้ ชายนั้นจึงคิดว่าจะไปขออยู่กับท่านกลาโหม ด้วยความที่เขาไม่รู้หนังสือท่านกลาโหมจึงให้เขา

กวาดขยะอยู่ใต้ถุนบ้าน วันหนึ่งเขาไปถามวันเดือนปีเกิดและเวลาของท่านกลาโหมจากมารดาของ  

ท่านกลาโหมแล้วน ามาจดใส่เศษผ้าเก่าๆ ไว้ หลังจากนั้นไม่นานท่านกลาโหมถามวันเดือนปีเกิดของ

ชายคนนั้น ๆ จึงยื่นเศษผ้าเก่า ๆ นั้นให้ กลาโหมเห็นว่าเกิดวันเดือนปีและเวลาเดียวกับตน พิจารณาดู

รูปร่างหน้าตาชายคนนี้ก็สมส่วน อีกทั้งกิริยามารยาทตลอดจนผิวพรรณก็เหมาะสม จะได้เป็นขุนนาง

ใหญ่เหมือนตนแน่จึงจัดพิธีแต่งงานบุตรสาวกับชาย 30 เบี้ยนั้นให้เป็นสามีภรรยากัน เสร็จแล้วท่าน
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กลาโหมให้ลูกเขยไปฝึกหัดท าราชการด้วย เวลาผ่านไปไม่นานมีคนมาบอกท่านกลาโหมว่าลูกเขย

โกหก ท่านกลาโหมเสียใจมากที่ต้องเสียรู้ จึงหาอุบายจะให้เลิกกับบุตรสาวและขับไล่ไปซึ่งตรงกับที่มี

กองทัพโจรเกิดขึ้น ท่านกลาโหมรับอาสากับพระราชาว่าจะให้ลูกเขยของตนไปปราบโจร เมื่อท่าน

กลาโหมกลับมาบ้านจึงแจ้งเรื่องกับลูกเขยว่าให้ยกทัพออกไปสู้รบกับโจร ฝ่ายลูกเขยก็สู้รบอย่าง

เข้มแข็ง ทัพโจรสู้ไม่ได้เป็นฝ่ายแพ้ไป เมื่อลูกเขยปราบโจรราบคาบแล้วก็น าทหารกลับไปกราบบังคม

ทูล พระราชาทรงมีพระดีราชหฤทัย ฝ่ายท่านกลาโหมเมื่อทราบว่าลูกเขยรบชนะพวกโจรก็เสียใจมาก 

โรคภัยไข้เจ็บของท่านกลาโหมรุมเร้าท าให้อาการทรุดหนัก แพทย์รักษาไม่หายท าให้ท่านกลาโหม

เสียชีวิต พระราชาทรงพิจารณาเห็นว่าลูกเขยท่านกลาโหมยกทัพไปปราบโจรมีบุญคุณกับทางราชการ

สมควร พระองค์จึงทรงต้ังให้เป็นท่านกลาโหมแทนพ่อตา 

นิทานเรื่องที่ 25 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសជីកក្តាម  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชายขุดปู 

เรื่องย่อ 

 มีชายก าพร้ายากจน บิดาตายได้ 5 วันก็มาเข้าฝันให้บุตรชายไปขุดปูที่ใต้ถุนศาลเจ้าที่อยู่

ใกล้บ้านเอาไปขายประทังชีวิตทุกวันอย่าเว้นเป็นอันขาด เมื่อเด็กชายขุดปูแล้วเอาไปขายที่ตลาด ได้

เงินแล้วก็กลับบ้าน มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งมีบุตรสาวหลายคน บุตรสาวคนพี่มหาเศรษฐีจัดแจงให้มีสามี

หมดแล้ว เหลืออยู่แต่บุตรสาวคนเล็กชื่อนางเพาไม่ยอมมีสามี แม้ว่ามหาเศรษฐีจะเคี่ยวเข็ญอย่างไร

นางก็ไม่ยอม เช้าวันต่อมาชายนั้นไปขุดปูแล้วเอาไปขาย นางเพาบุตรสาวมหาเศรษฐีเรียกจะซื้อปูจาก

ชายก าพร้าและสั่งว่าถ้าหาปูมาได้ให้น ามาขายให้ตน ชายก าพร้าน าปูไปขายให้นางเพาทุกวัน นางเพา

รับซื้อไม่เคยขาด นางยิ่งมีจิตผูกพันรักชายก าพร้ามากขึ้น นางแสดงกิริยาอาการให้ชายนั้นรู้ ฝ่ายชายก็

รับรู้ว่านางรักตน  แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนยากจนจึงแกล้งเฉย พี่สาวทุกคนเห็นนางเพาแสดงกิริยา

ว่ารักชายขุดปูคนนั้นมากจึงพากันไปบอกมหาเศรษฐีผู้เป็นบิดาและมารดา ทั้ง 2 โกรธนางเพามากจึง

ขับไล่นางเพาให้ออกจากบ้านไปอยู่กับชายขุดปู เมื่อนางเพาไปถึงบ้านชายขุดปู ๆ กลัวไม่กล้ารับรับ

เพาให้อยู่ด้วยเพราะตนเองจนและเกรงว่ามหาเศรษฐีจะมาฆ่า แต่นางเพายืนกรานที่จะอยู่ด้วย 

ชายขุดปูจึงอนุญาต ทั้ง 2 คนย้ายออกไปสร้างบ้านอยู่นอกเมือง ทุกๆ วันสามีจะออกไปขุดปูน าไปขาย

ที่ตลาดแล้วซื้อของกลับมาฝากภรรยา ด้วยความที่นางเพาที่เป็นหญิงมีคุณสมบัติดี ปรนนิบัติสามีไม่ให้

ขัดเคืองใจท าให้พวกเขามีเงินทอง นางเพาจึงบอกสามีให้หยุดขุดปูขาย แต่สามีไม่ยอม เมื่อสามีออกไป

หาฟืนนางจึงแอบไปขุดท าลายสถานที่ที่สามีขุดปู เช้าของอีกวันสามีออกไปขุดปูอีกเห็นสถานที่นั้นพัง

กระจัดกระจายหมด แต่เห็นกระดองปูใหญ่อันหนึ่งแปลกประหลาด เขาจึงเก็บกระดองปูนั้นมาไว้ใต้
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ถุนบ้านโดยไม่บอกให้รู้ เวลากลางคืนเข้านอนนางเพาท าเงินหลุดจากมือหล่นลงไปในกระดองปูนั้น รุ่ง

เช้านางเพาจะลงไปเก็บเงินที่ท าตกเห็นเงินมากมายเต็มกระดองปูจึงไปบอกสามีให้ทราบ ฝ่ายสามีก็

ยินดีมากบอกกับภรรยาว่าต่อไปตนจะเลิกขุดปูขาย ทุก ๆ คืนทั้งสองสามีภรรยาจะพากันทิ้งเงินไปที่

กระดองปู รุ่งขึ้นลงไปดูเห็นเงินเต็มกระดองปูก็เอามาเก็บไว้ทุก ๆ วัน พวกเขามีเงินทองมากมาย         

เหลือคณานับ 2 สามีภรรยาคิดกันว่าจะกลับไปเยี่ยมมหาเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดา ถูกพี่ ๆ ด่าว่าและดู

ถูกมากมาย นางเพาจึงพาพวกพี่ ๆ ไปดูเงินที่พวกตนมี เมื่อพวกพี่ ๆ เห็นเงินซึ่งมากมายก่ายกองของ

นางเพาก็ตกใจรียกลัยมาบอกมหาเศรษฐี หลังจากนั้น มหาเศรษฐีให้เกณฑ์ เกวียน โค กระบือ

มากมายไปขนเงินและทรัพย์สมบัติทั้งหมดของนางเพามา นางเพากับสามีกลับมาอยู่บ้านกับบิดา

มารดาเหมือนเดิม ส่วนพี่สาวทั้งหมดก็เกรงกลัวนางเพากับน้องเขยมาก เมื่อมหาเศรษฐีผู้เป็นบิดาถึง

แก่กรรม สามีนางเพาได้ขึ้นเป็นมหาเศรษฐีแทนบิดาต่อไป 

นิทานเรื่องที่ 26  ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្សីម្។ កមញ ី  

 ชื่อนิทานภาษาไทย มารยาถอนขิง 

เรื่องย่อ 

 มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง สามีเป็นคนซื่อตรงแต่ไม่มีสติปัญญา ส่วนภรรยาเป็นหญิงไม่ซื่อตรง  

มีมารยามาก ภรรยามีชู้และต้องการจะไปพบชู้เนื่องจากไม่ได้พบกันมานาน แต่ว่าไม่รู้จะท าอย่างไร

เพราะชู้อยู่อีกหมู่บ้าน จึงชวนสามีออกไปซื้อไก่ยังหมู่บ้านที่ชู้อาศัยอยู่ สามีแยกไปซื้อไก่ ภรรยาแสร้ง

ไปหาซื้อขิงแต่ความจริงไปพบชู้บอกกลอุบายต่าง ๆ เสร็จแล้วกลับมาพบสามี ขณะนั้นเป็นเวลามืดค่ า

แล้ว ระหว่างทางกลับบ้านเมื่อเดินมาถึงกลางทางภรรยาท ามารยาทุบอกตนเองบอกกับสามีว่าลืมซื้อ

ขิง ภรรยาจึงให้สามีรออยู่ตรงนี้ตนจะวิ่งกลับไปซื้อขิง แต่ในความเป็นจริงแอบไปพบกับชู้ เพราะ  

ความคิดถึงชู้จึงทอดตัวลงนอนบนพื้นดินร่วมประเวณีกับชู้โดยไม่ทันได้หาบ้านช่อง และต้องรีบวิ่ง

กลับไปกับสามี ฝ่ายชายชู้รับภาระไปเอาขิงมาให้ ก่อนแยกจากชู้นางบอกให้ชู้ก็ไปนอนด้วยกันอีกใน

ตอนเย็น เมื่อบอกกลอุบายเสร็จ นางกลับมาหาสามีดินที่ติดหลังเมื่อครั้งไปนอนกับชู้นั้นก็ยังไม่ทันได้

ปัดออกเพราะรีบ เมื่อกลับถึงบ้านทานข้าวเรียบร้อยภรรยาขอให้สามีเป่าปี่ส่วนตัวเองก็นอนฟังสักครู่ก็

ขยับมานอนหนุนตักสามีและให้สามีปิดตาเป่าปี่ ภรรยาเอามือปิดตาสามีทั้งสองข้าง  เสร็จแล้วถ่างขา

ให้ชู้เห็น ชายชู้เห็นนางเอามือปิดตาสามีไว้และถ่างขาให้สัญญาณดังนั้นก็รีบเข้าไปร่วมประเวณีกับนาง

เมื่อเสร็จกิจแล้วชายชู้นั้นถอยออกไปภรรยาจึงเลิกปิดตาสามี 
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นิทานเรื่องที่ 27 ชื่อนิทานภาษาเขมร ាច័នទរំរលៀក 

 ชื่อนิทานภาษาไทย ตาจันทร์เสี้ยว 

เรื่องย่อ 

 ตาจันทร์เข้าไปตัดหวายในป่าไปเจอเสือดุร้ายตัวหนึ่งเสือตัวนั้นพยายามจะกัดตาจันทร์ 

แต่ตาจันทร์เห็นก่อนแกจึงพูดว่า ปีนี้น้ าจะท่วมสรรพชีวิตจะล้มตายเป็นจ านวนมาก แกจะต้องรีบตัด

หวายเพื่อจะเอาไว้ผูกลูกหลานแขวนไว้ให้พ้นน้ า เสือได้ยินดังนั้นจึงขอให้ตาจันทร์แขวนตนให้พ้นจาก

น้ าตาจันทร์จึงรีบตัดหวายมาท าบ่วงแล้วให้เสือกระโดดเข้าบ่วงนั้นหลังจากเสือติดอยู่ในบ่วง ตาจันทร์รู้

ว่าเสือตัวนี้ที่ร้ายกาจคอยกัดกินชาวบ้านแกจึงใช้ไม้ตีเสือหนังถลอกบวมไปทั้งตัว มันพยายามดิ้นหันไป

กัดหวายจนขาดแล้ววิ่งหนีไปจนไปเจอช้างเสือเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ช้างฟัง ช้างจึงรับอาสาจะไป

เหยียบตาจันทร์ให้ เมื่อเจอตาจันทร์ๆ ก็บอกว่าบ้านของตาจันทร์อยู่ที่กระท่อมด้านตะวันออกของบึง 

ช้างขอช่วยให้ตาจันทร์พาไปเมื่อถึงริมบึงตาจันทร์บอกกับช้างว่าน้ าลึกข้ามไปไม่ได้ช้างจึงให้ตาจันทร์

ขึ้นไปบนหัว เมื่อสบโอกาสตาจันทร์ใช้มีดอีโต้ฟันหัวช้าง 3 ครั้ง มีดนั้นคมท าให้เลือดของช้างไหลท่วม 

ช้างวิ่งขึ้นบนบกก็เหวี่ยงตาจันทร์ตกลงแล้ววิ่งหนีไปพบหมีตัวหนึ่งก็เล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมด หมีโกรธ

ตาจันทร์จึงอาสาจะไปกัดหัวตาจันทร์ให้ตาย มันเดินไปเห็นตาจันทร์ไถนาจึงซ่อนตัวหมอบคอยตา

จันทร์อยู่ที่ชายป่าโดยที่ตาจันทร์ไม่รู้ตัว ตาจันทร์ไถนาอยู่นานหมีชะโงกมาดู ตาจันทร์เห็นหมีชะโงกมา

เขาคิดว่าสัตว์นี้มันจะมาท าร้าย จึงกล่าวขึ้นว่าจะไปหาน้ าผึ้งมาให้ควายกิน หมีได้ยินดังนั้นนึกอยากกิน

น้ าผึ้งด้วยจึงไปของรังผึ้งตาจันทร์กิน ตาจันทร์จึงยื่นข้อเสนอว่าถ้าหมีให้ตาเอาเทียมไถนาแทนควายตา

จะให้เจ้ากินทั้ง 2 รัง หมีตกลงหลังจากนั้นหมีพยายามลากแต่ไถไม่ขยับเขยื้อนเลย ตาจันทร์โกรธจึง

ปล่อยหางไถหันไปตีหมี ๆ พยายามดิ้นรนหนี ตาจันทร์ตีแรงมากจนหมีบวมไปทั้งตัว เมื่อมันรอดตัวมัน

วิ่งหนีไปพบกับสุนัขจิ้งจอก ๆ สุนัขจิ้งจอกจะไปแหกลอบตาจันทร์เอาปลามาแบ่งกันกินให้หมด หมีวิ่ง

หนีไป รุ่งเช้าตาจันทร์ถือมีดโต้เล่มหนึ่งกับพายเล่มหนึ่งออกไปกู้ลอบในบึง ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเมื่อเดินมา

กลางทางพบกับเสือปลาตัวหนึ่งจึงชวนกันไปแหกลอบดักปลาของตาจันทร์ เสือปลาและสุนัขจิ้งจอก

ไปนั่งอยู่ริมบึง สักครู่เห็นตาจันทร์พายเรือมาจึงถามว่ารู้จักตาจันทร์รึเปล่า ตาจันทร์บอกว่ารู้จักจึงชวน

เสือปลาและสุนัขจิ้งจอกให้ขึ้นเรือจะพาไปส่ง เรือออกจากฝั่งไปได้ประมาณ 10 วา ตาจันทร์เอามีดฟัน

หัวสุนัขจิ้งจอก 1 ครั้ง สุนัขจิ้งจอกกระโดดตกน้ า เสือปลาก็กระโดดตาม ตาจันทร์นึกว่าสัตว์ทั้ง 4 มัน

จะต้องผูกพยาบาทจองเวรตนต่อไปภายหน้า ดังนั้นจะต้องไปซื้อเหล็กเอามาท ามีดให้ได้สัก 50 เล่ม 

เพื่อป้องกันตัวเองเมื่อตายไป ก่อนตายตาจันทร์สั่งเสียลูกหลานไว้ว่าหากตนตาย ให้น าศพไปฝังและให้

เอามีดที่ตนได้ท าไว้ใส่ไว้ในหลุม โกยดินกลบให้มิด เมื่อตาจันทร์ตาย ลูกหลานเอาศพตาจันทร์ไปฝังท า
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ดังที่แกสั่งไว้ทุกประการ  เมื่อครบก าหนด 7 วัน ลูกหลานตาจันทร์พากันไปดูศพ ปรากฏว่าเห็นช้าง 

เสือ สุนัขจิ้งจอก หมี ตายอยู่ข้างหลุมศพ จึงพากันช าแหละเนื้อ หนัง กระดูก งา  ไปขายเอาเงินมา

ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตาจันทร์เสี้ยว 

นิทานเรื่องที่ 28  ชื่อนิทานภาษาเขมร មន សាសរោក  

 ชื่อนิทานภาษาไทย มนุษย์โลก  

เรื่องย่อ 

 เด็กหญิงคนหนึ่งอายุ 14 ปี  มารดาใช้ให้ไปขุดมัน เด็กหญิงเตรียมจอบแล้วออกเดินหา

มันจนถึงป่าใหญ่พบจอมปลวกแห่งหนึ่งมีโพรงลึกจึงเข้าไปขุดหามันที่เชิงจอมปลวก จอบลื่นหลุดมือ

ตกลงไปในโพรงลึก เด็กหญิงไม่รู้จะท าอย่างไรจึงร้องอ้อนวอน ขณะนั้นมีเสือแก่ตัวหนึ่งมีบาดแผลเน่า

ที่หัว   แมลงวันตอม หนอนไต่ยั้วเยี้ยเดินออกมาจากป่า เสือบอกกับเด็กหญิงนั้นว่าจะเก็บจอบให้ แต่

เด็กหญิงจะต้องเขี่ยหนอนให้เป็นการตอบแทน เด็กหญิงตกลง เสือเก็บจอบจากโพรงลึกเอามาให้ 

เด็กหญิงจึงเขี่ยหนอนอยู่ในแผลบนหัวเสือ เสือถามว่าแผลของตนเหม็นหรือหอม จริง ๆ แผลนั้นเหม็น

เน่าเหลือเกิน แต่เด็กหญิงกลับตอบว่าหอม เสือถามกี่ครั้ง  ๆ เด็กหญิงก็ตอบว่าหอมทุกครั้ง จนกระทั่ง

เขี่ยหนอนหมดเสือหายเจ็บแผลจึงขอตะกร้าจากเด็กหญิง เสือใส่เงินทองเต็มตะกร้า ผูกปากตะกร้าส่ง

ให้โดยเสือสั่งให้เด็กกลับไปเปิดตะกร้าที่บ้าน เรียกพี่น้องมาให้พร้อมหน้า ปิดประตูให้มิดชิดแล้ วค่อย

เปิดปากตะกร้าเด็กหญิงลาเสือกลับไปถึงบ้าน  เรียกพี่น้องมาพร้อมหน้าแล้วจึงเปิดตะกร้าพบแต่เงิน

ทองก็แบ่งกัน เวลาผ่านไปเรื่องราวนี้ล่วงรู้ไปถึงหญิงอื่น ๆ ที่มีบุตรสาว วันหลังหญิงเหล่านั้นใช้

บุตรสาวไปขุดมัน บุตรสาวพบเสือจึงท าเป็นจอบหล่นแล้วพูดว่าถ้าใครเอาจอบมาให้จะตอบแทน

บุญคุณเสือได้ยินก็เอาจอบมาคืน แล้วให้เขี่ยหนอนให้ เสือถามเหมือนถามเด็กหญิงคนก่อนว่าแผลของ

ตนเหม็นหรือหอมเด็กนั้นตอบว่าเหม็นเสือใส่งูเห่าในตะกร้าให้กับเด็ก เมื่อเด็กสาวกลับถึงบ้านปิด

ประตูแล้วเปิดตะกร้าดู  งูเห่าออกมาฉกคนในบ้านตายหมด 

นิทานเรื่องที่ 29 ชื่อนิทานภาษาเขมร អាខ្វាកអ់ាមវិន  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ไอ้บอดกับไอ้ง่อย 

เรื่องย่อ 

 ชาย 2 คน คนหนึ่งตาบอดทัง 2 ข้าง อีกคนหนึ่งเป็นง่อย ทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันและเป็นข้า

ทาสของคนจีน ทั้ง 2 คนถูกเจ้านายใช้งานอย่างหนักจึงแอบหนีไปตอนกลางคืนโดยทางเรือ แต่ทั้งคู่

พายเรือไม่เป็นอีกทั้งยังเป็นเวลากลางคืนท าให้มองไม่เห็นจึงคิดว่าเรือแล่นไปข้างหน้า แต่ว่าเรือนั้นยัง
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อยู่ที่ท่าน้ าตามเดิม รุ่งเช้าเจ้านายลงมาตักน้ าเห็นเจ้าบอดเจ้าง่อยนั่งพายเรือหันหน้าเข้าหากัน จึงเรียก

ให้พายเรือเข้ามา  เขารู้ว่าเจ้าบอดเจ้าง่อยคิดหนี แต่คิดว่ามันตาบอดเป็นง่อยมันจะหนีไปไหนได้ เขา

ให้มันกลับขึ้นบ้านไม่ตีไม่ด่า อยู่มานานทั้งคู่คิดหนีอีกเจ้าบอดให้เจ้าง่อยขี่คอเพ่ือคอยบอกทางที่จะเดิน

ไป เจ้าบอดเจ้าง่อยพยายามหนีไป 2-3 วัน ก็ถึงเมืองหนึ่งซึ่งมีเสือดุร้ายมาก เจ้าบอดกับเจ้าง่อยคิดจะ

ขโมยวัวชาวบ้านมาท านา จึงมุ่งตรงไปยังคอกวัว ซึ่งขณะนั้นเสือดักซุ่มที่จะเข้าไปกินวัวอยู่พอดี เจ้า

ง่อยบอกให้เจ้าบอดไปขโมยวัว แต่ด้วยความที่เจ้าบอดมองไม่เห็นจึงไปแบกเสือออกมาจากคอก เสือ

เห็นเจ้าบอดคิดว่าเป็นสิงโตก็กลัวไม่กล้าขยับตัว เจ้าง่อยบอกเจ้าบอดว่าที่แบกอยู่เป็นเสือ แต่เจ้าบอด

ก็ไม่สนใจขอเชือกจากเจ้าง่อยร้อยจมูกเสือไว้เสือเจ็บทนไม่ไหวจึงกระโดดหนีไป ทั้งคู่จึงออกเดินทาง

ต่อไประหว่างทางเจอกระท่อมในกระท่อมมีเครื่องมือในการท านาเจ้าบอดให้เจ้าง่อยขนมาให้หมด 

ด้วยความที่เจ้าบอดมีก าลังเยอะจึงขนข้าวของต่างที่อยู่ในกระท่อมไปจนหมด ระหว่างทางเจอคนเก็บ

น้ าผึ้งจึงขอรังผึ้งไว้กินกับข้าว แต่คนเก็บรังผึ้งให้อุจจาระที่ถ่ายใส่ไว้ในกระบอกแทนโดยบอกว่าเป็นรัง

ผึ้ง เจ้าบอดกับเจ้าง่อยจึงออกเดินทางต่อไปเมื่อหิวจึงหาสถานที่กินข้าวเมื่อเปิดกระบอกจะเอารังผึ้ง

ออกมากินก็ทราบว่าเป็นอุจจาระ เจ้าบอดเจ้าง่อยจึงรีบกินข้าวแล้วก็รีบไปตามคนตีผึ้ง  เดินหลงทาง

ไปไกลไม่ทราบทิศทางจนไปเจอเมืองหนึ่ง เมืองนั้นมีพระราชา และมียักษ์คอยมากินมนุษย์ที่ศาลาทุก

วัน  วันที่เจ้าบอดเจ้าง่อยไปถึง พระราชาให้เอานางเพาซึ่งเป็นพระธิดาไปให้ยักษ์เพราะยักษ์อยากกิน  

ถ้าไม่เอาไปให้มันจะกินมนุษย์ในเมืองทุกคน ทั้งขุนนาง และพระองค์ด้วย นางเพาสงสารประชาชน 

ขุนนางและพระบิดาจึงยอมมาให้ยักษ์กิน ตอนนั้นเจ้าบอดเจ้าง่อยไปถึงศาลาได้เจอกับนางเพา ด้วย

ความที่เจ้าบอดตาบอดตั้งแต่ก าเนิดจึงไม่กลัวอะไรทั้งยังมีก าลังมากจึงอาสาจะฆ่ายักษ์ ส่วนเจ้าง่อย

เมื่อได้ฟังเรื่องราวจากนางเพาก็กลัวจนตัวสั่น หลังจากที่เจ้าบอดทานอาหารเสร็จก็เข้าไปอยู่ในศาลา 

เมื่อยักษ์มาถึงเจ้าง่อยใช้ดาบฟันคอยักษ์จนตาย เจ้าบอดเจ้าง่อยรู้ว่ายักษ์ตายแล้วจึงขนทรัพย์สินเงิน

ทองเอาไปแบ่งกัน เจ้าง่อยแบ่งของเป็นกอง ๆ แล้วให้เจ้าบอดเลือก เจ้าบอดเลือกได้แต่กองของที่ดี ๆ 

เจ้าง่อยเลยแบ่งใหม่ เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้ง เจ้าบอดลุกไปถีบเจ้าง่อยจนเจ้าง่อยมือเท้าตรง เจ้าง่อย

ลุกไปต่อยถูกนัยน์ตาเจ้าบอด  นัยน์ตากลับมองเห็นทั้งสองข้าง  ทั้งสองชวนกันแบ่งของใหม่ทั้งของดี

ของไม่ดีเท่า ๆ กันแล้วพากันเดินต่อไป  ฝ่ายนางเพาหลังจากเจ้าบอดและเจ้าง่อยไปแล้ว รุ่งเช้าผู้คน

ต่างมาดูนางที่ศาลาพบว่านางยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ถูกยักษ์กินและเห็นยักษ์นอนตายอยู่ที่ปากประตู ผู้คน

จึงพากันไปกราบทูลพระราชา  พระองค์ให้เอานางออกมาจากกลอง ทรงยินดีมากที่พระธิดารอดพ้น

จากความตาย เมื่อเจอพระบิดานางเพาจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังโดยตลอด พระราชาจึงให้ตามหาเจ้าบอด

และเจ้าง่อย เมื่อเจอทั้งคู่แล้วพระราชาจึงให้นางเพามาดูนางเพายืนยันว่าใช่ทั้ง 2 คนนี้ พระองค์ทรง
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จัดการอภิเษกนางเพากับเจ้าบอด และให้ครองราชย์สมบัติแทนพระองค์ เมื่อเจ้าบอดได้เสวยราชย์

แล้วก็ให้เจ้าง่อยเป็นอุปราช 

นิทานเรื่องที่ 30 ชื่อนิทานภาษาเขมร មន សាសរមពើមអាចម៍ ុំរី រមពើអកតីរេើងច ងរានាត  

 ชื่อนิทานภาษาไทย คนเกลียดขี้ขี่ช้าง คนเกลียดคดีความขึ้นยอดตาล 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งก าลังขึ้นยอดตาลเพื่อเอาใบตาลมาสานเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ขายแล้วเอาเงินไป

ซื้อเสื้อผ้า ซื้อวัวควายมาไถนา แล้วไปไถ่คนมาเป็นคนรับใช้ ถ้าใช้มันไม่ได้จะถีบจะตีมัน ไม่เพียงแต่คิด 

ชายนั้นยกขาขึ้นถีบอย่างแรงจนพลาดตกจากยอดตาล  แต่เอามือคว้าใบตาลไว้ได้จึงห้อยโตงเตงอยู่บน

ยอดตาล เขาตกใจมากไม่รู้จะท าอย่างไร ขณะนั้นมีชายอีกคนหนึ่งเกลียดขี้ขี่ช้างมาถึงใต้ต้นตาล เขาจึง

ตะโกนขอให้ชายคนขี่ช้างช่วยโดยให้ขี่ช้างมาหยุดอยู่ข้างใต้เขา แล้วยืนขึ้นจับขาเขาลงมา ชายขี่ช้างได้

ยินแล้วก็ท าตาม ขณะยืนเท้าที่เหยียบบนหลังช้างขยับเขยื้อนเหมือนบอกให้ช้างเดิน  ช้างจึงออกเดิน

ไป  ชายทั้งสองคนห้อยอยู่บนยอดตาล ทั้งสองคนตกใจมากไม่รู้จะท าอย่างไร ตอนนั้นมีชายหัวล้าน 4 

คน เป็นทนายความเดินทางผ่านมา ชายทั้ง 2 คน ที่ห้อยอยู่บนยอดตาลเรียกให้ช่วยโดยให้ชายทั้ง 4 

คนเอาผ้ามาผูกคอคนละมุม แล้วยืนหันหน้าเข้าหากัน ชาย 2 คนที่ห้อยอยู่ปล่อยมือตกลงมาบนผ้า 

ความหนักกระชากหัวทั้ง 4 คน ชนกันถึงแก่ความตาย ตอนกลางคืน ณ บ้านตาแก่ยายแก่หลังหนึ่ง  

ตาแก่ผู้เป็นสามีไปท าไร่ ชายทั้งสองช่วยกันหามศพชายหัวล้านทั้ง 4 คน ไปไว้ที่นอกชานหน้าบ้านแล้ว

พากันวิ่งหนีไป รุ่งขึ้นยายแก่ตื่นออกมาล้างหน้าที่นอกชานบ้านเห็นศพทั้ง 4 คน ก็ตกใจมากคิดว่าใคร

มาตายอยู่ที่นี่  แล้วก็ลากศพแต่ละศพเข้าไว้ในบ้าน เอาผ้าขาวมาห่อศพ เอาศพหนึ่งออกมาวางไว้หน้า

บ้าน ร้องไห้คร่ าครวญว่าสามีตาย เดินไปบอกชาวบ้านให้มาช่วยกันเอาศพไปฝัง  ชาวบ้านมาช่วยเอา

ศพไปฝังแล้วต่างก็กลับบ้าน รุ่งเช้ายายแก่ท าเหมือนเดิมอีก โดยบอกชาวบ้านว่าสามีกลับมา  ชาวบ้าน

ก็ช่วยกันอีก วันถัดมาก็ท าเช่นนี้อีกจนครบ 4 ศพ ชาวบ้านคิดกันว่าต้องไปตีผีนั้นเพราะกลัวว่ามันจะ

กลับมาอีก พวกเขาพากันไปเฝ้าทางที่เอาศพนั้นไปฝัง  พลบค่ าตาแก่สามียายแก่ซึ่งไปท านากลับมา

บ้านเพื่อจะเอาข้าวและได้พบกับชาวบ้านซึ่งคอยเฝ้าดูอยู่เมื่อพวกชาวบ้านเห็นสามียายก็ช่วยกันตีจน

ตาแก่ตาย 
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นิทานเรื่องที่ 31 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស ណែឹងប្រេនធ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย บุรุษสู่ขอภรรยา 

เรื่องย่อ 

 มีชายคนหนึ่งอยากได้ภรรยาจึงไปสู่ขอบุตรสาวจากบิดามารดาๆ เขาบอกว่า ถ้าอยากได้

บุตรสาวไปเป็นภรรยาต้องยอมให้จับผูกแช่น้ า 3 คืน ชายนั้นยอมให้เขาจับผูกแช่น้ า เมื่อแช่อยู่ได้ 2 

คืน เขาเห็นไฟไหม้ที่ยอดเขาจึงยกมือขึ้นอังไฟ เขาจึงไม่ยอมยกบุตรสาวให้ ชายนั้นโกรธไปฟ้อง

เจ้ากรม เจ้ากรมให้ไปพาบิดามารดาผู้หญิงนั้นมาพิจารณาคดีความ แต่เจ้ากรมกินสินบนจากคนหลัง

จึงตัดสินคดีว่าชายนั้นแพ้ ชายนั้นได้ยินเจ้ากรมตัดสินว่าไม่ได้บุตรสาวเขา ซ้ าต้องไปหาอาหารมาให้

เจ้ากรมกินอีกด้วยก็น้อยใจมาก เดินร้องไห้ไปพบกับกระต่ายเจ้าปัญญา กระต่ายจึงเสนอตัวจะช่วย

ชายคนนั้นโดยให้ชายนั้นเตรียมอาหารไปให้เจ้ากรมกิน แต่ตอนแกงอย่าใส่เกลือและปลาร้า ให้เอา

เกลือและปลาร้าวางไว้ข้าง ๆ  แกงแทน เมื่อเจ้ากรมกินอาหารนั้นเข้าไปเอ่ยถามว่าท าไมแกงถึงจืด 

กระต่ายจึงตอบเจ้ากรมไปว่าไฟไหม้บนยอดเขายังร้อนมาถึง  แล้วเกลือและปลาร้าซึ่งวางอยู่ใกล้ ๆ นี้

ท าไมถึงไม่เค็มไปถึงกระต่ายตอบไปแค่นั้น เจ้ากรมจนปัญญาจึงตัดสินให้ชายนั้นชนะได้บุตรสาวเขา

เป็นภรรยา 

นิทานเรื่องที่ 32  ชื่อนิทานภาษาเขมร រទវាខ្សករសាយ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย เทวดาสิงสู ่

เรื่องย่อ 

 สามีภรรยายากจนคู่หนึ่ง มีบุตรชาย 1 คน ตอนเด็กชายเกิดมีเทวดาชั่วร้ายมาสิงสู่และ

ดูแลรักษาเด็ก  ต่อมาบิดามารดาตายจากไปเด็กชายอยู่กับยาย ยายเลี้ยงจนอายุ 20 ปี วันหนึ่งเขาเข้า

ป่าเพื่อจะหาฟืน  ขณะก าลังตัดฟืนอยู่นั้น  มีเทวดาอีกองค์หนึ่งเป็นเทวดาดี ขอดูแลชายหนุ่มคนนี้

แทน เมื่อเทวดาเข้ามาอยู่ดูแลชายหนุ่มก็ท าให้ชายหนุ่มเกิดกระปรี้กระเปร่าชวนยายไปอยู่เป็นข้าทาส

ของเศรษฐีโดยขออยู่รับใช้ในครัวและบนบ้านใหญ่ เวลาผ่านไป 3-4 ปี เขาขออนุญาตมหาเศรษฐีไป

เลี้ยงควาย เมื่อไปอยู่เลี้ยงควายก็เปลี่ยนเชือกเก่า ๆ ที่ผูกควายออกทั้งหมด ซ่อมแซมปัดกวาดคอกให้

สะอาดดีขึ้น มหาเศรษฐีสองสามีภรรยาพากันไปดูชายหนุ่ม เมื่อไปถึงมองเห็นควายเชือกล่ามและคอก

ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีก็พอใจชายหนุ่มและชื่นชมว่าเขาเป็นคนซื่อตรง  ชายนั้นไปเลี้ยงควาย

ทุกวัน เย็นวันหนึ่งเขาไล่ควายจะกลับเข้าคอกเมื่อมาถึงหนองน้ าแห่งหนึ่งจึงต้อนควายลงไป    

เขาเหยียบก้อนทองค าซึ่งอยู่ในหนองน้ านั้น หันไปทางไหนล้วนแต่ก้อนทองค าเต็มไปหมดจึงเก็บไปให้

ยายเพราะเห็นว่าหินนั้นสวยงาม เมื่อยายเห็นก้อนหินที่หลานเก็บมาให้นั้น เกิดความกลัวเพราะรู้จักว่า
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หินที่หลานเอามาให้นั้นล้วนเป็นก้อนทองก้อนใหญ่จึงให้หลานน าไปคืนไว้ที่เดิม ชายหนุ่มจึงรู้ว่าเป็น

ก้อนทองค า เขาเอาก้อนทองค ากลับไปวางไว้ในหนองน้ าตามเดิมตามที่ยายสั่ง เย็นวันต่อมาพระราชา

ทรงมีพระบัญชาให้เรียกมหาเศรษฐี 4 คน มานอนเฝ้าพระราชวังซึ่งมหาเศรษฐีที่ชายหนุ่มเป็นข้าทาส

อยู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น เมื่อมหาเศรษฐีทราบเรื่องก็เศร้าโศก ชายหนุ่มจึงเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น มหา

เศรษฐีก็เล่าเรื่องราวให้ชายหนุ่มฟัง ชายหนุ่มนั้นขออาสาไปนอนเฝ้าพระราชวังแทนเขาน าดาบติดตัว

ไปเล่มหนึ่ง กลางคืนพระราชาเสด็จออกมาเหมือนครั้งก่อน ชายนั้นเห็นจึงถือดาบไล่ฟันหลายครั้งแต่

ไม่ถูก  พระราชาทรงหนีพ้นไปได้ คืนนั้นพระองค์เสด็จออกมาถึง 3 ครั้ง ทุกครั้งถูกชายนั้นไล่ฟันแต่

ทรงหนีรอดไปได้ทุกครั้ง ครั้นรุ่งเช้ามีพระบัญชาให้น ามหาเศรษฐีทั้ง 3 คน ที่นอนหลับไปฆ่า และมี

พระบัญชาให้ชายหนุ่มยากจนเข้าเฝ้าและจัดแจงให้ชายยากจนนั้นเป็นสามีภรรยากันกับพระราชบุตรี

แล้วอภิเษกให้ขึ้นเสวยราชสมบัติ  

นิทานเรื่องที่ 33  ชื่อนิทานภาษาเขมร រៅក្ុំរិតររ ទាោះ  
 ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้ามีดตอก 

เรื่องย่อ 

 มีเด็กชาย 2 คนพี่น้อง บิดามารดาตายหมด จึงชวนกันไปอยู่วัดเรียนหนังสือ ทั้ง 2 คนมี 

ความเพียรมาก เมื่อเรียนจบแล้วท่านอาจารย์บวชให้เป็นสามเณร ๆ ทั้ง 2 รูปขยันศึกษาเล่าเรียน 

ปฏิบัติรับใช้ครูอาจารย์ไม่ให้ต้องเหนื่อยใจอะไร เมื่อบวชได้ 5 พรรษา เข้าไปหาอาจารย์ขอลาสิกขา 

อาจารย์ก็ยอมให้สึก อาจารย์สั่งคนที่เป็นพี่ว่าให้ไปท ามาหากินที่เมืองจีนจะได้เป็นเจ้าสัวร่ ารวยและ

เป็นใหญ่ ณ เมืองนั้น ส่วนคนที่เป็นน้องอาจารย์ไม่สั่งอะไร เพราะท่านรู้ว่าคนนี้มีบุญวาสนาจะได้เป็น

พระราชาเสวยราชย์ถึง 2 เมือง ทั้งสองพี่น้องลาท่านอาจารย์ออกเดินทาง คนพี่ไปท ามาหากินที่เมือง

จีนร่ ารวยเป็นใหญ่เหมือนดังอาจารย์ท านายให้จริง ๆ คนน้องไม่รู้จะหากินอะไรจึงไปอาศัยอยู่กับญาติ

พี่น้อง เขาสงสาร หาผู้หญิงมาให้แต่งงาน และสร้างบ้านเรือนให้อยู่อาศัย ชายนี้ลืมค าพูดของอาจารย์

ที่บอกไว้ อยู่ท ามาหากินกับภรรยาบางทีก็มีกินบางทีก็อดอยาก ได้เช้าอดเย็น เสื้อผ้าก็ไม่มี เขาจึง

ตัดสินใจไปหาพี่ชายที่เมืองจีน แต่เมื่อไปถึงบ้านพี่ชายด้วยความที่เขาสวมกางเกงขาสั้นขาดรุ่งริ่ง

ภรรยาของพี่ชายจึงใช้ให้คนไปจับใส่โซ่ตรวนให้ไปอยู่ที่โรงม้า เมื่อสามีกลับมาจากเข้าเฝ้าพระราชา 

ภรรยาแจ้งเรื่องให้สามีทราบ สามีจึงให้คนไปน าตัวชายคนที่ภรรยากล่าวถึงมา เมื่อเห็นก็ทราบในทันที

ว่าเป็นน้องชายเขาจึงจัดแจงให้น้องชายกินอาหาร แล้วจึงขอตัวออกไปหาซินแสให้ช่วยท านายดวงของ

น้องชายและทราบว่า น้องชายจะไม่ล าบากยากจนไปตลอด อีก 7 ปี น้องชายจะได้ครองราชย์ถึง 2 

เมือง และตัวเขาก็จะได้เป็นใหญ่ในราชการเพราะน้องชาย แต่ว่าตอนนี้น้องชายจะล าบากมาก คือเมื่อ
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กลับถึงบ้านเจอภรรยาอยู่กับชายชู้และชายชู้ขโมยของวิเศษที่เขาได้มา ภายหลังพระราชาในเมืองนั้น

สืบหาความจริงได้เขาจึงมอบของวิเศษคือเชือกผูกเอง กระบองตีเอง หม้อสุกเอง และแก้วหมูเดินบน

ผิวน้ าได้ให้พระราชา พระราชาจึงยกพระธิดาและราชสมบัติให้แต่เขาปฏิเสธ เขาขอแค่มีดตอกด้าม

หนึ่งจากพระราชาแทน เจ้ามีดตอกยกภรรยาให้กับชายชู้แล้วจึงออกเดินทางต่อไปอีกเมืองหนึ่ง ไปขอ

พักอยู่บ้านมหาเศรษฐี ซึ่งมีบุตรสาวคนเดียว เมื่อเห็นเจ้ามีดตอกเล่มเดียวมาขอพักอาศัยก็มีความ

สงสารรักใคร่ให้อยู่เป็นลูก เป็นเจ้ามีดตอกเล่มเดียวก็ดูแลทรัพย์สมบัติ ตักเตือนข้าทาสให้ท ามาหากิน  

มหาเศรษฐีรักใคร่เจ้ามีดตอกเล่มเดียวมากกว่าลูกในไส้ เวลานั้นพระราชามีพระประสงค์จะพิสูจน์หา

ข้าราชการที่มีสติปัญญารู้จักรักษาบ้านเมืองแทนพระองค์ จึงให้เหล่าขุนนางเข้าเวรที่พระราชวังแล้ว

พระราชาเสด็จแอบมาดู เห็นนอนกันไม่ตื่นจึงจับเอาขุนนางไปฆ่าทิ้ง เมื่อถึงเวรของมหาเศรษฐีเจ้ามีด

ตอกอาสาไปนอนเวรแทนบิดา เมื่อตกกลางคืนพระราชาเสด็จออกมาดู แต่ไม่เห็นเจ้ามีดตอก เจ้ามีด

ตอกรู้ว่าพระราชาซ่อนตัวอยู่ใกล้เสาจึงแกล้งวิ่งไล่ตาม พระราชาๆ ทรงหลบที่เสาท้องพระโรง เจ้ามีด

ตอกไล่ฟันแบบเฉียด ๆ ให้ถูกแต่เสาท้องพระโรง เจ้ามีดตอกฟันไม่ให้ถูกพระราชาให้ถูกแต่เสาทุก ๆ 

ต้น โดยไม่รู้ว่าเสาขาด เมื่อลมพัดท้องพระโรงพังครืนลงมา พระราชาจึงให้คนไปถามว่าเมื่อคืนเป็นเวร

ใคร เมื่อทราบว่าเป็นลูกของเศรษฐีก็ชื่นชมและให้เศรษฐีจัดงานแต่งเจ้ามีดตอกและบุตรสาวของ  

มหาเศรษฐี เมื่อเจ้ามีดตอกมีภรรยาแล้ว ก็ขยันหมั่นเพียรไปเฝ้าพระราชาทุกวัน เมื่อพระราชาทรงชรา

ภาพมีแต่พระราชธิดา เห็นว่าเจ้ามีดตอกมันมีปัญญาและมีกิริยามารยาทดีฉะนั้นจะจัดพิธีอภิเษกสมรส

กับพระราชธิดาและให้เสวยราชสมบัติแทน ส่วนภรรยาที่เป็นบุตรสาวมหาเศรษฐีก็ทรงให้พามาอยู่

ด้วยกัน พระเจ้ามีดตอกประทับอยู่อย่างเป็นสุขในเมืองนั้น วันหนึ่งพระราชามีดตอกทรงด าริอยากไป

ถวายบังคมพระราชาที่พระราชทานมีดตอกให้เมื่อยังเป็นชายยากจน เมื่อพระราชาทรงทราบจึง ให้ 

การต้อนรับอย่างมโหฬาร และยังจัดให้มีพิธีอภิเษกสมรสพระราชบุตรีกับพระเจ้ามีดตอกนั้นให้

ครองราชย์เป็นพระราชา ส่วนเชือกผูกเอง กระบองตีเอง หม้อสุกเอง แก้วหมูเดินบนผิวน้ าได้ พระ

บิดาพระราชทานให้แก่พระราชบุตรเขยทั้งหมด  พระเจ้ามีดตอกทรงครองถึง 2 เมือง ก็นึกถึงพี่ ชาย  

ทรงรับสั่งให้ไปรับมาจากเมืองจีนแล้วแต่งตั้งให้เป็นอัครมหาเสนาบดี พระเจ้ามีดตอกถวายบังคมลา   

พระบิดาพระมารดา  ทรงรับสั่งให้พี่ชายดูแลราชการในพระราชวัง พระองค์เสด็จพระราชด าเนินกลับ

พระนครเดิม และเสด็จพระราชด าเนินไป ๆ มา ๆ ดูแลราชการ และอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็น

เป็นสุขตลอดไปทั้งสองเมือง  
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นิทานเรื่องที่ 34  ชื่อนิทานภาษาเขมร រៅតរ់ប្រមល ់  

 ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าตรอมใจ 

เรื่องย่อ 

 ชายสองคนได้ท าบุญกุศลร่วมกัน เมื่อตายไป คนหนึ่งไปเกิดเป็นพระอินทร์  อีกคนหนึ่ง

ไปเกิดเป็นคนยากจนมีภรรยาตกระก าล าบากมาก หากินด้วยการดักลอบหาปลา พระอินทร์เบิกเนตร

เห็นชายนั้นล าบากน่าเวทนา เวลากลางคืนพระอินทร์จึงเอาทอง 3 ก้อน ไปวางไว้ในลอบของชายนั้น 

รุ่งเช้าชายนั้นไปกู้ลอบเห็นทองแต่ไม่รู้จักคิดว่าเป็นก้อนหินจึงโยนทิ้งน้ าไปแล้ววางลอบไว้อย่างเดิม 

ชายนั้นเฝ้ากู้ลอบถึง 3 ครั้ง พระอินทร์เอาทองมาไว้ในลอบเหมือนครั้งแรก ชายนั้นโกรธจึงมัดทองทั้ง 

3 ก้อนนั้นคอนเอาไปท าเป็นหินก้อนเส้าเตาไฟหุงข้าว หลังจากนั้นมีพนักงานมาทวงภาษีมองไปเห็น

ก้อนทองซึ่งท าเป็นหินก้อนเส้าเตาไฟ  จึงให้ชายนั้นเอาก้อนทองทั้ง 3 ใช้เป็นค่าภาษีที่เป็นหนี้ราชการ

อยู่ ชายนั้นดีใจมากเพราะตนเองยากจนแล้วพนักงานยังเอาหินก้อนเส้าเตาไฟไปแทนภาษีจึงยอมท า

ตามและมอบหินก้อนเส้าเตาไฟทั้ง 3 ก้อนนั้นให้เขาไปทันที พนักงานเก็บภาษีได้ก้อนทองแล้วจึงเอา

ทองก้อนหนึ่งไปถวายพระราชา พระองค์ทรงสอบถามสาเหตุที่ได้ทองนั้นมา พนักงานกราบทูลไปตาม

เรื่องราว  พระราชาทรงจึงทรงเรียกชายนั้นไปเฝ้าและบังคับให้ชายนั้นไปหาก้อนทองมาเพิ่ม แต่เขา

ปฏิเสธจึงถูกควบคุมตัว รุ่งเช้านายต ารวจซึ่งเป็นผู้ดูแลใช้ชายนั้น ไปท างานและถูกต ารวจด่าว่า  

ความทราบถึงพระราชา พระองค์ทรงเรียกชายนั้นมาซักถามสาเหตุที่ท าให้นายต ารวจไม่พอใจ ชายนั้น

ตอบพระราชาว่าตนตรอมใจมาก พระราชาทรงรับสั่งชายนั้นไปหาตัวตรอมใจมาให้หาไม่ได้ จะถูกฆ่า

ทิ้งเขาได้ยินดังนั้นก็กลัวมาก คิดครั้งนี้ถึงคราวตายของตนเป็นแน่ ไม่รู้ว่าจะไปหาตัวตรอมใจได้ที่ไหน 

แต่ไม่กล้าโต้เถียงเพราะกลัวอ านาจพระราชา จึงกราบบังคมลาไปหาตัวตรอมใจในป่า เมื่อเดินเข้าป่า

ไปไกล พระอินทร์เปิดเนตรมองดูชายนั้นเห็นว่าล าบากน่าเวทนา จึงนิมิตอาศรมหลังหนึ่งตรงข้าง

หน้าที่ชายนั้นเดินอยู่  พระอินทร์แปลงกายเป็นพระฤษี ชายนั้นเห็นอาศรมจึงเดินเข้าไปกราบพระฤษี

ในอาศรม พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฤษีฟัง หลังได้ฟังเรื่องราวพระฤษีจึงเอากระบอกไม้มา

อันหนึ่งแล้วเสกเวทมนต์คาถาเกิดเป็นเสือ สิงโต ช้าง งู แรด ซึ่งล้วนแต่เป็นสัตว์ดุร้ายทั้งสิ้น พระฤษี

เสกให้สัตว์เหล่านั้นเล็กลง แล้วกรอกใส่กระบอกไม้ส่งให้ชายนั้นพร้อมสั่งว่าให้เอาไปถวายพระราชา 

แต่ว่าก่อนจะเปิดจุกออกจงกราบทูลให้พระราชาทรงเรียกบรรดาพระวงศานุวงศ์มาชุมนุมให้พร้อม

หน้ากัน ปิดประตูให้มิดชิดจึงค่อยเปิดจุกออก เพราะสัตว์นี้จะวิ่งเร็วมาก ชายนั้นรับค าสั่งจากพระฤษี

แล้วและท าตามที่พระฤษีสั่งมา พระราชาจึงให้พระญาติวงศ์มาชุมนุมกันพร้อมทรงให้ปิดประตูก าแพง

วังแล้วให้อ ามาตย์เปิดจุกกระบอกไม้ซาง  เสือ ช้าง สิงโต แรด งู ก็พากันออกจากกระบอกกัด
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พระราชาและพระญาติวงศ์สิ้นพระชนม์ชีพหมด บรรดาผู้คนในพระนครเห็นว่าชายนั้นมีฤทธิ์อ านาจจึง

อภิเษกให้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระราชานครนั้นสืบต่อไป  

นิทานเรื่องที่ 35 ชื่อนิทานภาษาเขมร រៅផ្ការ់ប្តរឡាក  
 ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้ากะลาคว่ า 

เรื่องย่อ 

 มหาเศรษฐีสามีภรรยามีบุตรสาวคนหนึ่งสวยงามมาก บรรดาหนุ่ม ๆ  ผูกใจสมัครรักใคร่

บอกบิดามารดาให้ไปสู่ขอบุตรสาวมหาเศรษฐี แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องสร้างบ้าน 5 ห้อง ให้เสร็จภายใน

วันเดียว ถ้าไม่เสร็จ จะไม่ยกบุตรสาวให้ ชายหนุ่มอื่น ๆ เสียของหมั้นไปหลายคน เพราะสร้างไม่เสร็จ  

มีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนมีความคิด รู้เล่ห์กลอุบายช่ือเจ้ากะลาคว่ า เป็นลูกของคนพอมีอันจะกิน แล้ว

ไปบอกบิดามารดาให้ไปสู่ขอบุตรสาวของมหาเศรษฐี ๆ ให้สร้างบ้าน 5 ห้องให้เสร็จภายในวันเดียว 

เมื่อบิดามารดาเจ้ากะลาคว่ ากลับมาถึงบ้านและแจ้งให้บุตรชายทราบว่ามหาเศรษฐี ให้สร้างบ้านให้

เสร็จภายในวันเดียว เจ้ากะลาคว่ าจึงไปขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องที่เป็นช่างสร้างบ้านหลายคน

ขอให้ไปช่วยกันสร้างบ้านและขอเงินจากบิดามารดาไปซื้อไม้เตรียม พร้อมทั้งตระเตรียมเครื่องใช้ไม้

สอยไว้เสร็จสรรพ รุ่งขึ้นเช้าบ้างขับเกวียน บ้างแบกหาม เมื่อถึงที่ปลูกบ้าน บ้างฟันดิน บ้างขุดหลุม 

พยายามท ากันอย่างพร้อมเพรียงไม่ได้หยุด เมื่อกินข้าวเสร็จก็พากันท าต่อไปอีกจนกระทั่งเสร็จในวัน

นั้น ถึงวันเดือนอันเป็นฤกษ์ดี บิดามารดาของทั้งสองฝ่ายจัดงานแต่งงานให้ลูกเสร็จเรียบร้อย เจ้ากะลา

คว่ าซ่อนกะลาไว้ไม่ให้ใครเห็น เมื่อถึงคืนส่งตัวทั้งคู่นอนด้วยกัน เจ้ากะลาคว่ าเอากะลาคว่ าครอบ

อวัยวะเพศของตนไว้ เพราะว่าอาย นุ่งโจงกระเบนระวังไม่ให้ กะลาตก นอนอยู่เงียบ ๆ ห่างจาก

ภรรยา ไม่ได้แตะต้องแม้ปลายมือปลายเท้าของภรรยาเลย ใช้วิธีการเช่นนี้อยู่ได้ 3 คืน ภรรยา

กระสับกระส่ายวุ่นวายใจ นอนกับสามีมาหลายคืน เขาท าเป็นไม่สนใจ เขาเป็นกะเทยหรือกามตาย

ด้าน คิดแล้วด้วยความอยากรู้จึงตัดสินใจแอบล้วงไปลูบคล าให้รู้จริง เจ้ากะลาคว่ านอนไม่หลับ แต่ท า

เป็นกรน ภรรยาแอบเอามือล้วงลงไปตรงอวัยวะเพศ ถูกกะลาคว่ าซึ่งเกลี้ยงเกลาก็ชักมือออก คิดว่า

สามีเรานี้เป็นกะเทยหรือกามตายด้านก็ไม่ใช่ ลักษณะเหมือนกับอวัยวะเพศหญิงแต่ไม่มีช่องคลอด รุ่ง

เช้าจึงไปกระซิบบอกมารดาถึงเรื่องที่ตนเองแอบลูบคล าสามี มารดาได้ฟังก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ แล้ว

จึงน าเรื่องราวเล่าให้มหาเศรษฐีผู้เป็นสามีฟังตามที่บุตรสาวบอก มหาเศรษฐีคิดว่าถ้าพูดอะไรไปจะ

อายคน จึงกระซิบกระซาบกันเฉพาะสามีภรรยาว่าลูกเขยเป็นคนดีสงสารมันจะให้เงินค่าที่มันน าของ

หมั้นมาให้และค่าสร้างบ้าน แล้วบอกให้มันกลับไปอยู่กับบิดามารดา มหาเศรษฐีจึงเรียกเจ้ากะลาคว่ า

บอกว่าให้กลับไปอยู่กับบิดามารดาพร้อมคืนเงินมหาเศรษฐีจัดบ่าวไพร่หามหีบเงินตามเจ้ากะลาคว่ าไป
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เมื่อไปถึงบ้าน ส่งเงินในหีบให้บิดามารดา เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วกลับมาบ้านมหาเศรษฐีอีก เจ้ากะลา

คว่ าท าเป็นหน้าตาเศร้าหมองตรอมตรมเหมือนกับว่าอาลัยอาวรณ์ผู้เป็นภรรยาอย่างล้นเหลือจึงจะขอ

นอนด้วยอีกสักคืน มหาเศรษฐีสามีภรรยาจึงอนุญาต เจ้ากะลาคว่ าเข้าไปนอนกับภรรยาโดยกะลายัง

คว่ าครอบอวัยวะเพศอยู่เหมือนเดิม จนกระทั่งกลางดึกภรรยาคิดว่าคืนพรุ่งนี้สามีจะกลับบ้านแล้ว 

อยากจะลูบคล าดูให้แน่ชัด ส่วนเจ้ากะลาคว่ านอนหงาย นอนไม่หลับเพราะเกิดความใคร่เหมือนกับว่า

ใครเขามาแบกกะลาไว้ ภรรยาล้วงมือไปถูกกะลาตกลงมาดังป๊อก เจ้ากะลาคว่ าหั นขวับไปร่วม

ประเวณีกับภรรยาด้วยพละก าลังอันแข็งกล้า รุ่งเช้าภรรยาไปบอกมารดาให้ห้ามสามีไม่ให้กลับไปอยู่ที่

บ้านของตนเพราะสามีมีอวัยวะเพศเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เป็นกะเทย มหาเศรษฐีจึงยอมรับเจ้ากะลา

คว่ าเป็นลูกเขยต่อไป  

นิทานเรื่องที่ 36  ชื่อนิทานภาษาเขมร តមលង៧់សណាតាន  

 ชื่อนิทานภาษาไทย หูหนวก 7 พี่นอ้ง 

เรื่องย่อ 

 ครอบครัวหนึ่งมี 7 คน คือ สามี ภรรยา บิดา มารดา พระภิกษุ บุตรชายและน้องสาว

ล้วนแต่หูหนวกพูดจากันคนละเรื่องไม่ลงรอยกัน วันหนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งออกเดินทางเพื่อไปเยี่ยม

น้องที่หมู่บ้านป่าถั่ว ระหว่างทางพวกเขาพบกับคนหูหนวกก าลังไถนา สามีถามชายหูหนวกถึงทางลัด

ที่จะไปบ้านป่าถั่ว ชายหูหนวกโกรธมากคิดว่าเขากล่าวหาว่าเป็นโจรขโมยวัวของ 2 สามีภรรยา สามี

ภรรยาได้ยินค าตอบก็ไม่เข้าใจว่าท าไมชายหูหนวกถึงด่าว่าพวกตน  2 สามีภรรยาจึงพากันเดินจากไป  

ส่วนคนหูหนวกไถนาต่อไป เมื่อใกล้เที่ยงภรรยาคนหูหนวกเอาข้าวไปให้สามีกิน สามีเห็นภรรยาเอา

ข้าวมาให้ก็หยุดไถนามากินข้าว ชายหูหนวกเล่าให้ภรรยาฟังว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งหาว่าตนขโมยวัว 

ภรรยาเห็นสามีพูดปากพะงาบ ๆ นึกว่าสามีด่าตนว่ามีชู้ก็โกรธ ฝ่ายสามีมัวแต่กินข้าว ภรรยาพูดอะไรก็

ไม่ได้ยิน จนกินข้าวเสร็จภรรยาดึงเอากล่องมาเก็บแล้วกระเดียดกระบุงกลับบ้าน พบหน้ามารดาจึง

บอกมารดาว่าสามีกล่าวหาว่าตนมีชู้ ฝ่ายมารดาโกรธลูกเพราะลูกหาว่าตนขโมยยาสูบเอาไปแลก

มะพร้าว เมื่อสามีกลับมาจากตัดไม้เพื่อท ารั้ว สามีฟังไม่ได้ยินภรรยาพูดอะไร นึกโกรธภรรยาจึงด่าไป 

สามีหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วก็ไปตกเบ็ดได้ปลาน ากลับมาบ้าน ภรรยาท าแกงปลาและปิ้งปลา แบ่งไว้

วันรุ่งขึ้นเพื่อไปประเคนพระที่เป็นลูกซึ่งบวชอยู่ที่วัด และเอาไปฝากบุตรชายคนเล็กซึ่งไปเรียนหนังสือ

อยู่ที่วัดกับหลวงพี่ด้วย รุ่งเช้ามารดาคดข้าวใส่จาน มีกับข้าวที่แบ่งไว้เมื่อเย็นวาน เมื่ อไปถึงกุฏิ ยก

อาหารประเคนแด่พระบุตรชายถามถึงความเป็นอยู่ แต่แล้วพูดว่า แต่พระบุตรชายคิดว่าโยมมารดาจะ

ให้สึกจึงตอบปฏิเสธไป มารดาเรียกบุตรชายคนเล็กที่อยู่รับใช้หลวงพี่มาแล้วบอกว่า ให้ลาหลวงพี่ไป
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บ้านกับมารดาสักวันเพราะบิดาคิดถึงมาก ลูกคนเล็กตอบว่ายังมีปลาแห้งของหลวงพี่ ตอนเย็นตนน า

ปิ้งกินกับข้าวพระสงฆ์ที่อยู่ใกล้ ๆ กุฏินั้น ได้ยินมารดาลูกพูดกันไปคนละเรื่องก็พากันหัวเราะ เสียงดัง

ลั่น สีกามารดาไหว้พระแล้วกลับมาบ้าน นั่งชันเข่าส่งบุญให้สามี  สามีกลับตอบว่าเห็นข้าว แกง ปลา

ปิ้ง ห้อยไว้ตนเอามากินหมดแล้วภรรยามองหน้าสามี  สามีมองหน้าภรรยา ท าตาปริบ ๆ ต่อมา 

น้องสาวของสามีซึ่งอยู่บ้านไกลออกไปมาถึง นางเอาของมาฝากพี่ทั้งสองคน และถามความเป็นอยู่

ทั่วไป พี่ชายกลับใช้ให้น้องสาวดูแลสามีอย่าให้เล่นไพ่ ดื่มเหล้า สูบกัญชามากนัก น้องสาวไม่ได้ยินที่

พี่ชายพูด จึงตอบพี่ชายไปว่า ตนเสียดายฟักเขียว มันก าลังออกดอกออกลูก  เล็ก ๆ ด้วย แต่มารดา

หมูมันดุนโคนต้นขาดตายไป พี่ชายไม่ได้ยินจึงใช้ให้น้องสาวกลับไปบ้าน  

นิทานเรื่องที่ 37 ชื่อนิทานภาษาเขมร ស្រសតីេិត ម្តាយេិត ឪេ កេិត  

 ชื่อนิทานภาษาไทย สตรีจริง มารดาจริง บิดาจริง 

เรื่องย่อ 

 ชายยากจนคนหนึ่ง บิดามารดาตายจากไปตั้งแต่ยังเล็ก ต้องอยู่ล าพังคนเดียว หากินเลี้ยง

ตนเองพอให้อิ่มท้อง เมื่อเติบใหญ่รู้ความก็อยากจะรู้ว่าในเมืองนั้นมีสตรีจริง มารดาจริง บิดาจริง

หรือไม่ วันหนึ่งพระราชาทรงด าริจะท าบุญเพื่อให้สบายใจ พระราชามีพระราชด ารัสเรียกขุนนางชั้น

ผู้ใหญ่คนหนึ่งมาเฝ้า ทรงใช้ขุนนางออกไปท าศาลาท าบุญที่ฝั่งน้ าด้านหนึ่งที่มารดาน้ านั้นมีสะพาน 

ฝ่ายชายนั้นได้ยินว่าพระราชาจะท าบุญก็ดีใจมาก  เพราะอยากจะรู้ว่าในเมืองมีสตรีจริง มารดาจริง 

บิดาจริงหรือไม่ จึงท าเป็นไปอยู่ใต้สะพานนั่งตกปลา พระราชาเสด็จไปยังศาลาท าบุญก่อน ยังเหลือแต่

นางสนมและพระราชบุตรี บรรดานางสนมข้ามสะพานไปแล้ว ยังคงเหลืออยู่แต่พระราชบุตรีก าพร้า 

ขณะที่ก าลังย่างก้าวข้ามสะพานทอดพระเนตรเห็นชายยากจนก าลังนั่งตกปลาอยู่ใต้สะพาน พระนาง

หยุดไม่กล้าข้ามไป โดยพระธิดากล่าวว่า แม้ว่าเขาจะบ้าทะลึ่งโง่เขลา เราเป็นผู้หญิงไม่ควรเดินข้ามหัว

เขา ชายยากจนจึงขอเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อให้พระราชาพิสูจน์ว่าสตรีจริง มารดาจริง บิดาจริงนั้นเป็น

อย่างไร พระราชาจึงออกพิสูจน์หาความจริง โดยการปลอมตัวเป็นคนยากไร้ พระองค์เสด็จไปถึงเมือง

ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนพระนคร พบตาแก่ยายแก่สามีภรรยา พระองค์เข้าไปขอพักอาศัยอยู่ด้วย เมื่ออยู่

นานไปเห็นบุตรสาวของเขาในเมืองนั้นรูปโฉมงดงามก็อยากได้ให้ตายายไปสู่ขอให้ รุ่งเช้าตายายกับ

พระราชาพากันไปยังบ้านคนมีบุตรสาวนั้น ขึ้นไปบนบ้านเมื่อไหว้เจ้าของบ้านแล้วถอยมานั่งในที่อัน

ควร เจ้าของบ้านมีใจรักลูกเขย พระราชาอยู่รับใช้บิดาตามารดายายทุกวัน เวลาเข้านอนมารดายาย

บอกให้ลูกรินน้ าวางไว้ที่ปลายเท้าสามี จีบพลู 5 ค าวางไว้ให้ เวลากลางคืนถ้าสามีลุกขึ้นหาหมากกิน 

หาน้ าดื่มจะได้พร้อมสรรพ เวลาสามีไปอาบน้ าให้ถือขันตามสามี ฝ่ายบุตรสาวท าตามที่มารดาบอกบ้าง
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ไม่ท าบ้าง รุ่งขึ้นเช้าพระราชาลาบิดาตามารดายายกลับไปบ้านตาแก่ยายแก่ บอกให้ตายายไปคืน

บุตรสาวเขาโดยอ้างว่าตนไม่ได้เป็นเนื้อคู่กับหญิงคนนั้น หลังจากนั้นพระราชาลาตายายออกเดินทาง

ต่อไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่สุดเขตเมืองชั้นนอก ไปขอพักกับตาแก่ยายแก่ วันหนึ่งพระราชาออกไปเดิน

เล่น เห็นบุตรสาวมหาเศรษฐีในเมืองซึ่งไม่มีใครร่ ารวยเท่า คนผู้นั้นมีบุตรสาว 1 คน บุตรชาย 1 คน ยัง

ไม่มีคู่ครอง พระราชาเห็นก็ทรงอยากได้จึงกลับมาบ้านบอกยายตาให้ไปสู่ขอให้ บิดามารดาหญิงสาว

ยอมยกให้พระราชาไปอยู่รับใช้มารดายายบิดาตาทุกวัน ฝ่ายภรรยาปรนนิบัติสามี ตอนเย็นตักน้ าไว้ที่

ปลายเท้า จีบพลู 5 ค า วางไว้ใกล้ที่นอนของสามีเป็นประจ าทุกคืน เวลาพระราชาไปอาบน้ า นางถือ

ขันและผ้าตามไปด้วย เวลาพระราชาอาบน้ านางถูขี้ไคลให้ เมื่อผลัดผ้านางเอาผ้ามาบิด เสร็จแล้วตัก

น้ าใส่ขันเดินตามสามี ไปถึงบ้านก็ล้างเท้าให้ วันหนึ่งพระราชาท าเป็นป่วย บิดาตามารดายายเห็น

ลูกเขยป่วย บอกบุตรสาวให้มาบีบนวดให้สามี นางบีบนวดให้สามี พระราชากับนางยังไม่ได้ท าพิธี

แต่งงานกันบิดาตามารดายายไม่รู้ว่าเป็นพระราชา คิดว่าเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้า อยู่นานไปเมื่อ

ได้ฤกษ์ดีมารดายายบิดาตาออกเงินจัดการแต่งงานบุตรสาวกับพระราชา เชิญบรรดาญาติมิตรใกล้ไกล

มาร่วมงาน พระราชาและนางอยู่ร่วมทุกข์สุขกันตั้งแต่นั้นมา เวลาผ่านไป พระราชาอยากจะพิสูจน์ใจ

ภรรยาและใจมารดายายบิดาตาให้เห็นว่าจริงหรือไม่จริง  พระองค์ท าเป็นดื่มสุราและเล่นไพ่แพ้ 

เจ้าหนี้มาทวงเงินก็หาให้เขาไม่ได้ มารดายายบิดาตาออกเงินให้ทุกวันจนกระทั่งเงินหมดกลายเป็นคน

ยากจน พระราชาเห็นบิดาตามารดายายหมดสิ้นทรัพย์สมบัติเหลือแต่ตัวจึงหยุดเล่น เอาแต่นอนไม่คิด

ท ามาหากินอะไร ภรรยาท าขนมขายพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง บิดาตา มารดายายและภรรยาไม่ต่อว่าเลย 

พระองค์เจอสตรีจริง มารดาจริงและบิดาจริง ที่เรียกได้เต็มปากเต็มค า พระราชาจึงทรงแต่งสาส์นไป

ยังเสนาบดีให้แห่กระบวนมารับตนและครอบครัวของภรรยากลับพระนคร 

นิทานเรื่องที่ 38 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនទង់ខ្វង ឆ្នាុំងខ្វង  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ปลาไหลยาวหม้อยาว 

เรื่องย่อ 

 มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง สามีออกไปหาปลาได้ปลาไหลมา 1 ตัว ให้ภรรยาแกง แต่ภรรยาเห็น

ว่าปลาไหลยาวจะหาหม้อยาวจากที่ไหนมาแกง สามีเห็นเช่นนั้นจึงให้ภรรยาวางไว้ แล้วเลี่ยงไปนอนให้

ลูกกินนมในมุ้ง สามีเอาปลาไหลนั้นมาสับแล้วเอาหม้อมาใส่แกง  จนกระทั่งแกงสุกจึงเรียกภรรยาให้

มากิน กินแล้วก็ล้างจาน  แกงปลาไหลยังเหลือติดก้นหม้อนิดหน่อยสามีจึงไม่ล้างหม้อแล้วออกไปไถ

นา ส่วนภรรยารู้ว่าสามีออกไปแล้วก็นึกถึงแกงปลาไหล จึงรีบลุกขึ้นไปเอาหม้อนั้นมาเลีย พยายามเลีย

มากไปหัวของหล่อนจึงเข้าไปในหม้อ หม้อครอบติดอยู่บนหัวไม่รู้ว่าท าอย่างไรจะเอาหม้อออกจากหัว
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ได้จึงคลานไปซ่อนในมุ้ง จนกระทั่งสามีกลับมาจากไถนาหาภรรยาไม่พบ ได้ยินเสียงตอบอู้อี้ ๆ นึก

สงสัยจึงเข้าไปเปิดมุ้งดูเห็นภรรยาหัวติดอยู่ในหม้อ จึงหาไม้ตะบองมาตีหม้อแตก ภรรยาร้องลั่นขึ้นว่า

ตนซ่อนอยู่ในนี้สามีหัวเราะแล้วเดินออกไป 

นิทานเรื่องที่ 39  ชื่อนิทานภาษาเขมร អារេវ  
 ชื่อนิทานภาษาไทย ไอ้เฬว 

เรื่องย่อ 

 ไอ้เฬวเป็นลูกของนายเงะนางเงะ ไอ้เฬวเป็นเด็กฉลาด วันหนึ่งมันอยากกินขนมมาจึงขอ

บิดากลับไปบ้าน ระหว่างทางกลับบ้านพบวัดแห่งหนึ่งจึงเข้าไปกราบพระขอให้โกนผมให้  เมื่อใกล้จะ

ถึงบ้านไอ้เฬวเอาผ้าคลุมหัวท าเป็นร้องไห้เดินเข้าบ้านบอกมารดาว่าบิดาตายแล้ว นางเงะร้องไห้เสียใจ 

จึงจัดแจงท าข้าวต้มผัด ขนมเทียนและของหวานต่าง ๆ ให้ไอ้เฬวน าไปท าบุญให้บิดา เมื่อถึงกลางทาง

วางสาแหรกลงแล้วนั่งกินขนมและของหวานต่าง ๆ จนอิ่ม เหลืออยู่เอาไปฝากบิดา เมื่อไปใกล้

กระท่อมบิดาไอ้เฬวท าเป็นร้องไห้อีก และบอกผู้เป็นบิดาว่ามารดาตายแล้ว ผู้เป็นบิดาก็ร้องไห้เสียใจ

ไม่ยอมเข้าไปในเมืองอีกตั้งแต่นั้น เวลาผ่านไปไม่นานไอ้เฬวคิดอยากจะให้บิดาและมารดากลับมาอยู่

ด้วยกันจึงแสร้งพูดกับบิดาว่าจะหาภรรยาใหม่ให้บิดาจึงกลับบ้านไปหามารดาและบอกมารดาว่ามี

ผู้ชายหน้าตาเหมือนบิดาเขาอยากได้มารดาเป็นภรรยามาก มารดาได้ฟังดังนั้นก็ตอบตกลงไป ไอ้เฬวก

ลับไปบอกบิดามารดายินดีจะแต่งงานด้วยแต่ต้องไปแต่งงานตอนกลางคืนเท่านั้น เมื่อนายเงะและนาง

เงะเห็นกันชัด ๆ จึงรู้ว่าบุตรชายหลอกก็อับอายต่างวิ่งหนีไป ไอ้เฬวรู้ว่าบิดามารดารู้จึงไปแอบ รุ่งเช้า

จึงหนีไปอยู่เป็นลูกศิษย์พระที่วัด ไอ้เฬวอยู่เรียนหนังสือกับท่านเจ้าอาวาส อยู่นานไปไอ้ เฬวคิดจะ

หลอกพระที่มีเงินมากเอาไปให้บิดามารดาโดยออกอุบายหลอกพระว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากหลงรัก

พระ พระได้ยินไอ้เฬวพูดเช่นนั้นก็อยากได้จึงขอให้ไอ้เฬวไปพาผู้หญิงคนนั้นมาโดยจะให้เงินไอ้เฬวบาท

หนึ่ง ไอ้เฬวได้ฟังดังนั้นก็ลงจากกุฏิเดินไปบ้านคนจีน  คิดจะไปหลอกคนจีนอีกโดยไปหลอกคนจีนว่ามี

สาวสวย คนจีนนั้นอยากได้บอกไอ้เฬวว่าถ้ามาให้ได้จะให้เงินบาทหนึ่ง ไอ้เฬวจึงนัดแนะพระกับคนจีน

และพระให้เจอกัน คนจีนดูในโรงเรือนเห็นพระนั่งเอาจีวรคลุมศีรษะคิดว่าเป็นผู้หญิงก็ให้เงินไอ้เฬว 

เมื่อได้เงินแล้วก็รีบหนีกลับวัด เมื่อคนจีนและพระพบกัน คนจีนคิดว่าพระเป็นผู้หญิง พระก็คิดว่าคน

จีนเป็นผู้หญิงก็กอดฟัดกันล้มลงไป เนื่องจากพระอดอาหารเย็นไม่ค่อยมีก าลังจึงล้มนอนหงาย คนจีน

เอามือไปถูกอวัยวะเพศของพระเข้ารู้ว่าไอ้เฬวโกหก ทั้งพระทั้งคนจีนรู้แน่ชัดว่าถูกไอ้เฬวหลอกก็อับ

อายมาก ต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน รุ่งเช้าไอ้เฬวไปทวงเงินจากพระแต่พระไม่ให้เพราะถูกหลอก ไอ้เฬ

วจึงบอกพระ ถ้าพระไม่ให้ จะน าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปบอกเจ้าอาวาสว่าพระแอบไปนอนกับผู้หญิง แล้ว
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จะบอกอุบาสก ทายกและชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ ถ้าเขารู้แล้วเขาไม่ให้ข้าวพระฉันหรอก พระจะอายอยู่

วัดไม่ได้ ไอ้เฬวยังบอกพระอีกว่าจะไปฟ้องคณะกรรมการสงฆ์ เขาต้องมาจับพระไปพิจารณาไต่สวน

ตามเรื่อง พระจึงเอาเงินให้มัน 1 บาท ไอ้เฬวบอกว่า 1 บาตรใส่ข้าว พระไม่ให้ ไอ้เฬวขู่จะไปฟ้องเจ้า

อาวาสว่าพระไปนอนกับผู้หญิง ท่านเจ้าอาวาสจะต้องลงโทษไล่ไม่ให้อยู่วัด อีกอย่างหนึ่งจะไปฟ้อง

ออกญาพระเสด็จผู้เป็นใหญ่ของคณะสงฆ์ให้มาจับเอาพระไปให้คณะกรรมการสงฆ์ ให้เอาผ้าออกจาก

ศีรษะ พระจะต้องสึกไปเป็นข้าไพร่และไปเป็นคนหาหญ้าให้ช้าง พระได้ฟังดังนั้นก็รีบหาเงินมาให้ไอ้

เฬว โดยขายของมีค่าทุกอย่างที่มีไม่วาจะเป็นสบงจีวรเก็บเล็กผสมน้อย  

 เมื่อได้เงินจากพระแล้วไอ้เฬวก็น าเงินกลับบ้านไปให้บิดากับมารดาๆ เมื่อได้เงินก็หาย

โกรธบุตรชาย พร้อมกับถามว่าได้เงินมาจากไหนไอ้เฬวบอกบิดาว่าแค่แก้ผ้าให้ชาวตลาดดู บ้างให้บาท

หนึ่ง บ้างสองบาท บิดาได้ฟังดังนั้นก็ไปแก้ผ้าให้ชาวตลาดดู ไปถึงตลาดก็ยืนอยู่หน้าประตูบ้านเขาแล้ว

แก้กางเกงอวดอวัยวะเพศ ชาวบ้านเห็นดังนั้นก็ชวนกันไล่ตี นายเงะออกจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้าน

หนึ่งแล้วอวดอวัยวะเพศอีก พวกเขาไล่ตีเกือบตาย ฝ่ายไอ้เฬวคอยบิดาอยู่กลางทาง เห็นบิดาว่ิงมาจาก

ตลาดและเห็นชาวชวาสะพายสินค้าพวกแพร ไหม ผอบเงินทองเป็นจ านวนมากมาจากที่ไกล นายเงะ 

คิดว่าเป็นชาวตลาดเขาตามมาตีจึงวิ่งหนีไปตามที่บุตรชายบอก วิ่งไปไกลแต่ก็ยังพอมองเห็น เมื่อชาว

ชวาซึ่งสะพายสินค้านั้นมาถึง ไอ้เฬวคิดจะหลอกพวกชวา เขาไล่จับกวางขาหักข้างหนึ่งอยู่ แต่ว่าคนไล่

มีเพียงคนเดียวจึงสกัดจับไม่ได้ จึงแนะให้พวกชวาช่วยจับจะได้เอามาแบ่งกันแกงกินชาวชวาได้ยิน จึง

เอาห่อที่สะพายฝากไอ้เฬวไว้ทั้งหมดแล้วชวนกันวิ่งตามนายเงะ  ไอ้เฬวเมื่อได้ห่อทรัพย์สมบัติของพวก

ชวามันขนเอาไปซ่อนไว้แล้ววิ่งหนีจากที่นั่นไป พวกชวารู้ว่าถูกไอ้เฬวหลอกจึงพากันกลับมาหาสินค้า

และหาไอ้เฬวแต่ไม่พบ นึกเสียดายข้าวของมาก เวลานั้นไอ้เฬววิ่งหนีไปถึงเมืองหนึ่งซึ่งไกลมาก ไปพบ

ยายแก่กับหลานสาวก าลังจัดเรือบรรทุกทรัพย์สิ่งของเพื่อจะไปอยู่เมืองอื่นที่ใกล้ชิดกับญาติพี่น้อง ไอ้

เฬวเห็นหลานสาวของยายแก่นั้นเกิดพอใจรักใคร่จึงช่วยขนทรัพย์สมบัติลงเรือ และขอโดยสารไปกับ

ยายด้วย เมื่อเรืออกไปได้สักครู่ไอ้เฬวแสร้งว่าลืมมีดจึงขอให้ยายช่วยขึ้นไปหยิบมีดมาให้ เมื่อยายแก่

ขึ้นไปถึงริมฝั่ง ไอ้เฬวรีบถอยเรือทิ้งยายแก่ไว้บนฝั่ง แล้วพยายามแจวเรือตามกระแสน้ าหนีไป ยายแก่

หามีดไม่พบจึงกลับมาเห็นไอ้เฬวก าลังพยายามแจวเรือ ยายแก่ร้องตะโกนให้ชาวบ้านช่วยไล่ตามไอ้

เฬว พยายามแจวเรือไปจนกระทั่งมืดมันพูดเล้าโลมหญิงสาวจนได้หญิงสาวมาเป็นภรรยา  

 รุ่งขึ้นเช้าไอ้เฬวแจวเรือต่อไปอีก ไปพบโจร 500 คน ไอ้เฬวอวดเรื่องศิลปศาสตร์คาถา

วิชาอาคมให้โจรฟัง โจรหลงเชื่อ โจรพากันไปที่เกาะกลางทะเลท าตามที่ไอ้เฬวสั่งทุกอย่าง ตั้งแต่โกน

หัว แก้ผ้าออกและด าน้ าท่องอาคม ส่วนไอ้เฬวลงไปที่เรือส าเภากระซิบบอกภรรยาให้ดึงเชือกสมอเรือ
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กางใบเรือ ชักใบให้เรือแล่นและโยงเอาเรือส าปั้นไปด้วย ทิ้งโจรทั้ง 500 คนให้อยู่บนเกาะ วิ่งงส าเภา

ไปยังบ้านเกิดของภรรยา เข้าไปขอโทษยาย มอบทรัพย์สมบัติสิ่งของในส าเภาทั้งหมดให้  ยายเห็น

ทรัพย์สมบัติไอ้เฬวเต็มส าเภาก็หายโกรธ  กลับรักใคร่ยกย่องไอ้เฬวเป็นหลานเขยจริง ๆ ไอ้เฬวป

ลูกบ้านและไถ่ข้าทาสมาให้รับใช้ยายและภรรยา เมื่ออยู่นานไปไอ้เฬวเบื่อภรรยาจึงลายายและภรรยา

บอกไปว่าจะกลับไปเยี่ยมบิดามารดา เมื่อถึงบ้านบิดากับม่ไอ้เฬวมอบเงินให้แล้วออกเดินทางไปถึง

เมืองใหญ่แห่งหนึ่ง ไปดูบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งจึงเข้าฝากตัวขออยู่เป็นลูกหลาน เศรษฐีเห็นก็มีใจรัก 

ไอ้เฬวตื่นแต่เช้า กวาดบ้านดูแลข้าวของจัดไว้ตามที่ พยายามท าเหมือนเป็นของตน เศรษฐีเห็นไอ้เฬว

ขยันท างานจึงรักไอ้เฬว ยิ่งขึ้น เวลาเศรษฐีไปเฝ้าพระราชาก็เอาไอ้เฬวไปด้วย เมื่อไปบ่อยๆ ไอ้เฬวรู้จัก

พวกกรมการและพวกลูกหลาน ต่อมามันรู้จักตั้งแต่ท่านกลาโหม ยมราช จักรีวังและขุนนางน้อยใหญ่

อื่น ๆ อีก ไอ้เฬวท าใจไว้ว่า แม้ว่าใครจะต าหนิติเตียนอย่างไรก็จะไม่โกรธ ไอ้เฬวไปเที่ยวที่ศาลาว่า

ความ ไปฟังเจ้ากรมพิจารณาช าระคดีทุกวันจึงรู้กฎหมายมาก ไอ้เฬวเลือกเอาเศษจดหมายที่เขาทิ้ง มี

ทั้งรอยประทับตราของตราท่านกลาโหม ท่านยมราชและขุนนางน้อยใหญ่ซึ่งมีเงินทองจ านวนมาก มัน

เอาขี้ผึ้งมาปั้นตราแล้ววัดกับวงตราในเศษจดหมาย แกะสลักท าให้ถูกต้องตามตราเก่าทั้งหมด แล้วท า

เป็นหนังสือสัญญาซึ่งมีชื่อขุนนางทั้งหมดนั้นเป็นหนี้เก็บไว้ในหีบ ภรรยาเศรษฐีนึกสงสัยอยากรู้จึงเอา

หีบของไอ้เฬวออกมาเปิดดูเห็นหนังสือสัญญาเต็มหีบ จึงไปปรึกษากับสามี ชื่นชมไอ้เฬวว่าความคิด

อ่านและสติปัญญาการงานทุกอย่างในบ้านตอนนี้ก็ได้ไอ้เฬวช่วยดูแล ไว้ใจได้เหมือนลูก ตอนนี้

บุตรสาวก็โตพอที่จะมีสามีได้แล้ว สามีภรรยาจึงตัดสินใจยกบุตรสาวให้ไอ้เฬว ด้วยความที่ไอ้เฬวเป็น

คนไม่มีหัวนอนปลายเท้า จึงต้องจัดงานแต่งกลางคืน หลังจากแต่งงานได้ไม่นานไอ้เฬวออกไปพูดคุย

กับขุนนางตามปกติ  เมื่อบรรดาขุนนางเห็นบุตรสาวเศรษฐีนั่งคานหามผ่านมาไอ้เฬวพูดกับพวกขุน

นางว่าจะเรียกให้บุตรสาวเศรษฐีเอาหมากพลูมาให้รับประทาน พวกขุนนางไม่เชื่อว่าไอ้เฬวจะเรียกมา

ได้ จึงท้าพนันไอ้เฬว ซึ่งถ้าไอ้เฬวอยากได้อะไรพวกตนจะยกให้ทั้งหมด พวกขุนนางไม่ทราบว่า

บุตรสาวเศรษฐีและไอ้เฬวได้แต่งงานกันแล้ว ฝ่ายภรรยาเมื่อเห็นไอ้เฬวที่เป็นสามีเรียกก็น าหมากและ

พลูมาให้ พวกขุนนางแพ้พนันต้องยกทรัพย์สมบัติให้ไอ้เฬวทั้งหมด  
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นิทานเรื่องที่ 40  ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្សីកណែុររោអាចគឺកណែុររុំផ្លាញ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย หญิงชั่วคือตัวท าลาย 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งมีภรรยา สามีออกไปถางไร่ทุกวัน จนกระทั่งถางไร่ไปถึงต้นไทรต้นหนึ่ง ราชา

หนูขาวซึ่งอาศัยอยู่ในต้นไทรนั้นเกิดความกลัวจึงไปอ้อนวอน ขอให้เว้นต้นไทรนี้ไว้เถอะ จะรางวัลเป็น

ทองวันละก้อน ชายนั้นยอมเว้นต้นไทรไว้ให้ ราชาหนูขาวเอาทองมามอบให้ชายนั้นทุกวัน ชายนั้นได้

ทองแล้วเอาไปให้ภรรยาทุกวัน ภรรยาถามว่าได้ทองมาจากไหนสามีไม่ตอบ ภรรยาภรรยาจึงบอกสามี

ว่าถ้าไม่บอก ตนจะไปฟ้องทางราชการ หรือไม่ก็ไปกราบทูลพระราชาว่า สามีขโมยพระราชทรัพย์มา

ได้ยินภรรยาว่าดังนั้นก็กลัว จึงบอกไปตามเรื่องราวว่าได้ทองมาจากราชาหนูขาว  ฝ่ายภรรยาว่าสามีโง่ 

แพ้สติปัญญาสัตว์ ถ้าตัดต้นไทรให้ล้มแล้วผ่าเอาทองจากต้นไทรนั้นก็จะได้ทองมากมาย สามีได้ฟังค า

ภรรยาก็เชื่อ รุ่งเช้าจึงไปฟันต้นไทรล้มลงแล้วผ่าดู ไม่พบทองสักก้อน ราชาหนูขาววิ่งหนีจากต้นไทรไป 

ตอนกลางคืนและไปขโมยเอาทองจากบ้านชายนั้น 

นิทานเรื่องที่ 41  ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសចាកស់ែុប្គ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชายสานสมุก 

เรื่องย่อ 

 มีชายคนหนึ่งสานสมุกขาย เขาอยากได้ข้าทาสมารับใช้  เขาขึ้นไปตัดใบตาลที่ยอดตาล

ระหว่างนั้นก็คิดถึงตอนที่ได้ข้าทาสมาใช้งานว่าถ้าข้าทาสขี้เกียจใช้งานไม่ได้ดังใจจะถีบจะตีจนพอใจ 

ระหว่างที่เขาร าพึงกับตัวเองเขายกเท้าถีบทางตาลจึงลื่นตกจากยอดตาล แต่มือคว้าใบตาลไว้ทันจึ ง

ห้อยอยู่อย่างนั้น ระหว่างนั้นมีชายขี่ช้างเดินผ่านมา ชายสานสมุกจึงขอร้องให้ชายขี่ช้างช่วย ถ้าชายขี่

ช้างยินยอมตนจะยอมเป็นทาสรับใช้ตลอดชีวิต ชายขี่ช้างได้ยินดังนั้นดีใจมาก บังคับช้างให้ไปใต้ต้น

ตาล ยืนบนหลังช้างเอื้อมมือไปคว้าขาของชายนั้นไว้ได้ ขาที่ยืนบนหลังช้างขยับเขยื้อนไปมา ช้างคิดว่า

สั่งให้เดินจึงเดินไป ชายขี่ช้างจึงห้อยติดอยู่กับชายสานสมุก ขณะนั้นมีคนหัวล้าน 4 คน เดินหาคนใช้

ไปให้ภรรยา เมื่อเดินมาถึงใต้ต้นตาล ทั้งควาญช้างและชายสานสมุกร้องให้ช่วย โย โดยทั้ง 2 คนจะ

ยินยอมเป็นข้าทาสไปตลอดชีวิต ชายหัวล้านทั้ง 4 คนจึงตกลง คนหัวล้านทั้ง 4 คนยืนใต้ต้นตาล   

เอาผ้าผูกคอแล้วยืนหันหน้าเข้าหากันเสร็จจึงบอกชายสานสมุกและชายที่ขี่ช้างทิ้งตัวลงมาจากยอด

ตาล เมื่อทั้ง 2 คนทิ้งตัวลงมาบนผ้าศีรษะของชายหัวล้านชนกันตายเมื่อชายสานสมุกและชายขี่ช้าง

เห็นคนหัวล้านทั้ง 4 คน ตายไปเช่นนั้นก็กลัวความผิด จึงพากันไปขอให้ยายแก่ช่วย โดยพวกเขาเสนอ

ว่าถ้ายายแก่ช่วยพวกตนจะอยู่รับใช้ตลอดชีวิต ยายแก่ตกลงเพราะสามีของตนไปถางไร่ในป่า จึงบอก
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ให้ชายสานสมุกและชายที่ขี่ช้างไปขนศพชายหัวล้านทั้ง 4 คน มาไว้ในบ้าน ยายแก่ขอให้ชาวบ้านมา

ช่วยขนศพโดยบอกว่าเป็นศพของสามีเอาไปเผา เมื่อชาวบ้านขนศพที่หนึ่งไปเผาแล้ว ยายแก่ตะโกน

ขึ้นอีกว่าสามีตนกลับมาที่บ้านอีกแล้วชาวบ้านพากันไปเอามาเผาอีก ท าเช่นนี้จนครบ 4 ครั้ง ตาแก่

สามียายแก่นั้นออกมาจากไร่ เนื้อตัวเปื้อนถ่าน พวกชาวบ้านเห็นเข้าจึงพากันไล่จับตาแก่เอาไปเผาทั้ง

เป็น 

นิทานเรื่องที่ 42  ชื่อนิทานภาษาเขมร រៅធ ងរៅសាញ់  

 ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าธุงเจ้าสัญ 

เรื่องย่อ 

 สามีภรรยายากจนคู่หนึ่งเข้าไปถางป่า ณ ป่ารกชัฏท าเป็นไร่ เมื่อปลูกข้าวในไร่นั้นต้นข้าว

เจริญงอกงามดี อยู่นานไปยิ่งได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ขาดแคลนเลยจึงคิดท ายุ้งใส่ข้าวเอง ยุ้งนั้นมี

ขนาดใหญ่มาก เวลาผ่านไปสามีภรรยามีลูกอ่อนน่ารักคนหนึ่งให้ชื่อว่าเจ้าสัญเป็นที่พออกพอใจเมื่อโต

ขึ้นมันกินจุมากวันหนึ่งกินข้าวสารหมด 3 ถัง ฝ่ายบิดามารดาเกิดความทุกข์ยิ่งขึ้นกลัวว่าจะยากจน

เหมือนแต่ก่อนจึงคิดฆ่าบุตรชายให้ตาย โดยการตัดต้นไม้แล้วให้ไอ้สัญคอยรับไม้ ต้นไม้โค่นลงมาทับ

ไอ้สัญจมหายไปในดิน เมื่อบิดาเห็นดังนั้นก็ออกเดินอย่างรีบเร่งเพราะคิดว่าไอ้สัญตายแล้ว ระหว่างที่

เดินกลับบิดายังไม่ได้กินข้าวเดินหลงอยู่ในป่าอดข้าว 7 วันก็ตาย ฝ่ายไอ้สัญลุกขึ้นมาเรียกแต่บิดา มัน

ตะโกนเรียกแค่ไหนก็ไม่มีเสียงตอบก็เกิดความทุกข์สักครู่หันไปเอาข้าวมากิน แล้วลุกขึ้นแบกไม้ขนาด 

3 คนโอบขึ้นไหล่ออกเดินไป ไอ้สัญยิ่งเดินก็ยิ่งห่างไกลออกไปจากบ้านเดินมาไกลและนานถึงสองเดือน

ครึ่งก็ไปเจอนครอุตตุงค์ของพระเจ้าพรหมทัต ในเมืองนี้มียักษ์ตนหนึ่งคอยจับประชาชนกินเป็นอาหาร 

พระเจ้าพรหมทัตจึงเรียกไอ้ธุงเข้าวังเพื่อให้มันไปแจ้งข่าวแก่ยักษ์ว่าจะเตรียมมนุษย์ไปให้กิน แต่ขอ

เวลา 7 วัน ในการเตรียมสถานที่ มันจึงไปแจ้งข่าวแก่ยักษ์ด้วยอาการสั่นเทาและขลาดกลัวมากยักษ์

ยอมตกลง เมื่อครบก าหนดพระราชาจึงสั่งให้คนที่มีโทษถึงแก่ชีวิตเอาไปส่งส่วยไว้วันละ 1 คน ฝ่าย

ไอ้สัญเมื่อเดินทางมาถึงนครอุตตุงค์และเจอศาลาที่เขาสร้างไว้ให้ยักษ์ มันทิ้งไม้ที่แบกมาได้ยินเสียง

อึกทึกกึกก้อง เจ้าธุงได้ยินเสียงอึกทึกกึกก้อง จึงลงจากบ้านเดินตรงไปยังศาลา เห็นไอ้สัญและไม้นั้นว่า

ใหญ่มาก ไอ้ธุงเห็นดังนั้นจึงชวนไอ้สัญมาเป็นเพื่อนและชวนไปที่บ้านของตน ไอ้ธุงให้ข้าทาสหุงข้าว 3 

กระทะ ไอ้สัญกินจนหมด ผู้คนเห็นต่างก็หวาดกลัวมันกินทั้งเช้าเย็นครบ 2 วัน มันก็มีพละก าลังเดิม 

หลังจากกินข้าวเสร็จไอ้ธุงขอให้ไอ้สัญออกไปทวงเงินที่ศาลา เมื่อไอ้สัญไปถึงไม่นานยักษ์ก็เหาะลงมาที่

ศาลานั้นด้วย ไอ้สัญทวงเงินจากยักษ์ทันที ยักษ์ได้ฟังเช่นนั้นก็ไม่ได้พูดอะไร ลุกขึ้นไปจับเอาไอ้สัญไว้

แน่นบีบคอไว้ไม่ยอมปล่อย ไอ้สัญโกรธเป็นล้นพ้น ทนไม่ไหวจึงตบที่กกหูยักษ์จนยักษ์นั้นตาย แล้วจึง
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กลับมาที่บ้านไอ้ธุงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ไอ้ธุงฟังจนหมด รุ่งเช้าจึงเข้าไปรายงานให้พระราชาทรง

ทราบว่าตนได้ตียักษ์ตาย พระราชาจึงเลื่อนขั้นให้ไอ้ธุงเป็นเจ้าฟ้า เมื่อไอ้ธุงได้เลื่อนขั้นและคิดจะก าจัด

ไอ้สัญจึงกลับมาบอกไอ้สัญว่าพระราชาโกรธมากที่ฆ่ายักษ์ตาย ฝ่ายไอ้สัญกลัวความผิด ในตอน

กลางวันจึงไปแอบอยู่ในโพรงนกอินทรี วันหนึ่งพระราชบุตรีของพระเจ้าพรหมทัตอยากออกไปเที่ยว

เล่นในป่า ระหว่างก าลังชมป่าอยู่นั้นถูกนกอินทรีโฉบไปเก็บไว้ที่รัง พระราชารุ่มร้อนพระทัยเป็นย่าง

มากจึงให้หาคนที่มีฤทธิ์อ านาจไปน าพระราชธิดากลับมา ถ้าใครท าได้จะอภิเษกให้เสวยราชย์และยก

พระราชบุตรีให้เป็นมเหสี เมื่อไอ้ธุงทราบดังนั้น เวลากลางคืนเมื่อไอ้สัญกลับมาบ้าน จึงถามว่าเห็น

พระธิดาหรือไม่ ไอ้สัญก็เล่าเรื่องราวให้ไอ้ธุงฟังจนหมด ไอ้ธุงจึงแจ้งแก่ไอ้สัญว่าถ้าอยากพ้นอาญาที่เคย

ฆ่ายักษ์ตายให้ไปพาพระราชธิดากลับมาพระราชาจะยกโทษให้ ไอ้สัญจึงกลับไปยังโพรงของนกอินทรี

จะน าพระธิดาออกมา แต่เจอนกอินทรีตัวภรรยาจ้องจะกินพระธิดาอยู่จึงฆ่านกตัวนั้นทิ้ง เห็นพระธิดา

นั่งอยู่แล้วพระพักตร์ตรอมตรม ไอ้สัญจึงเข้าไปปลุกปลอบให้พระธิดารู้สึกสบายใจขึ้นแล้วจึงพา

พระธิดาใส่ในกระจาดแล้วจึงส่งสัญญาณให้ไอ้ธุงดึงพระธิดาขึ้นไป เมื่อพระธิดาออกมาได้แล้วไอ้ธุงรีบ

แก้กระจาดนั้นออกพาพระธิดากลับ โดยไอ้สัญไว้ในโพรงนก เมื่อพระธิดากลับถึงพระราชวัง พระเจ้า

พรหมทัตทรงดีพระใจอย่างล้นเหลือ สั่งให้ข้าราชบริพารจัดงานอภิเษกพระธิดา ไอ้สัญซึ่งอยู่ในโพรง

นกนั้น เกือบจะ 3 เดือน พระอินทร์จึงเบิกทิพย์เนตรเห็นแต่ไอ้สัญมีบุญบารมีมากล้นเหลือ ปรากฏแน่

ชัดว่าจะได้เสวยราชสมบัติ พระองค์จึงเหาะจากที่ประทับลงมายังพื้นดิน แล้วแปลงร่างกายเป็นราก

ไทรย้อยหย่อนลงไปในหลุม ไอ้สัญเห็นแล้วจึงรีบคว้ารากไทรย้อยนั้นไต่ขึ้นมาข้างบนได้มุ่งหน้าไปที่

บ้านของไอ้ธุงเห็นเขาจักตกแต่งสถานที่กันวุ่นวาย เมื่อไอ้ธุงทราบจากข้าทาว่าไอ้สัญกลับมาที่บ้านก็

ออกค าสั่งให้จับไอ้สัญไปขังไว้ เดือนร้อนไปถึงพระอินทร์ลงมาช่วยโดยการแปลงกายเป็นตาแก่เล่นพิณ 

ไอ้สัญขอยืมพิณจากตาแก่โดยดีดเป็นเนื้อเพลงตั้งแต่เริ่มฆ่ายักษ์ ไปจนกระทั่งซ่อนตัวอยู่ในป่าช่วย

พระธิดาให้รอดพ้นจากนกอินทรี พระธิดาได้ยินเสียงไอ้สัญก็ออกมาข้างนอกเห็นว่าคนที่ช่วยชีวิตตนให้

รอดจากความตาย จึงน าความไปแจ้งแก่พระบิดาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง พระราชาจึงสั่งให้สอบสวน

ความจริง ไอ้ธุงกราบทูลตามความจริง พระราชาจึงให้น าไอ้ธุงไปฆ่า ส่วนคนในครอบครัวให้ส่งไปเป็น

คนงาน ทรัพย์สมบัติให้ริบมาใส่ในท้องพระคลัง ส่วนไอ้สัญได้อภิเษกกับพระธิดาและได้ขึ้นครองราชย ์
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นิทานเรื่องที่ 43 ชื่อนิทานภาษาเขมร អាសមគមបាញ់លលក  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ไอ้ผอมยิงนกเขา 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่ งเป็นลูกคนยากจน ตั้ งแต่ เติบใหญ่มาไม่ท ามาหากินอะไร พยายาม

ขยันหมั่นเพียรในด้านการยิงสัตว์จนกระทั่งมีความช านาญชาวบ้านจึงเรียกเขาว่าไอ้ผอมยิงนกเขา  

วันหนึ่งเขาเดินแบกหน้าไม้หายิงนกเขา ไปพบบ้านเศรษฐีๆ มีบุตรสาว 2 คน ไอ้ผอมยิงนกเขา เดินลัด

เลาะรั้วบ้าน เป็นเวลาเดียวกันที่บุตรสาวเศรษฐีพากันเดินเล่นชมสวนดอกไม้ในบ้านของตน พลัน

สายตาของเขามองไปพบร่างนางทั้งสองซึ่งประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับงดงาม รูปร่างสมบูรณ์เป็น

ที่สะดุดใจ เขาเพียงแค่สายตาพานพบกับร่างนางเท่านั้นถึงกับตกตะลึงจังงังลืมตัว ท าหน้าไม้และ

ลูกศรหล่น เกิดความรักจับใจ เมื่อกลับไปบ้านจึงเล่าเรื่องบอกบิดามารดา ให้บิดามารดาไปขอบุตรสาว

เศรษฐีให้ บิดามารดาจัดการไปขอบุตรสาวเศรษฐีให้ แต่ถูกเศรษฐีปฏิเสธกลับมา ทุก ๆ วัน เขาเดิน

แบกหน้าไม้สะพายกระบอกลูกศรเดินมุ่งตรงไปบ้านเศรษฐีเพื่อไปแอบดูบุตรสาวสาวเศรษฐี กล่าวถึ ง

ชายอีกคนหนึ่งเป็นลูกคนมีทรัพย์สมบัติ รูปร่างงดงาม หน้าตาหล่อเหลาเป็นที่ปรารถนาแห่งสตรี ชาย

คนนี้รักบุตรสาวเศรษฐีเช่นกัน เมื่อไปสู่ขอเศรษฐีไม่ยอมยกให้ ชายนั้นรู้ว่าเศรษฐีไม่ยกบุตรสาวให้ก็ไป

แอบดูบุตรสาวเศรษฐีเหมือนกับเขา ชายหน้าตาดีดูถูกไอ้ผอมยิงนกเขาว่าไม่เจียมตัว วันนั้นเศรษฐีสามี

ภรรยาพากันไปวัด บุตรสาว 2 คนอยู่เฝ้าบ้าน ไอ้ผอมยิงนกเขารู้ดังนั้นจึงคิดหาอุบาย พอดีเหลือบไป

เห็นนกเขาตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่ยอดไม้หน้าบ้านเศรษฐี ไอ้ผอมยิงนกเขาจึงเหนี่ยวหน้าไม้ยิงนก ปรากฏว่า

นกเขากระพือปีกถลาบินไปที่ลานหน้าบ้าน  บุตรสาวเศรษฐีคนหนึ่งเห็นนกเขานั้น ก็เก็บนกเขาไป ไอ้

ผอมยิงนกเขาท าเป็นไม่รู้เรื่อง เมื่อบุตรสาวเศรษฐีเอาไปถอนขนจึงท าเป็นเอะอะหานกตัวที่ตนยิงว่า 

ใครขโมยนกเขาไป ถ้าหาพบจะไปฟ้องราชการให้มาจับไปขังคุก หญิงสาวทั้ง 2 คน ได้ยินก็ตกใจกลัว 

รีบเอานกเขามาให้ ไอ้ผอมยิงนกเขา ๆ จึงให้ หญิงสาวทั้ง 2 คนเอานกไปย่าง พร้อมทั้งต้องการเหล้า

มาด้วย หญิงสาวทั้ง 2 คน เหตุที่ตนเป็นหญิงและมีความกลัวมากจึงไปเอาเหล้ามาให้ถ้วยหนึ่ง 

จนกระทั่งเมาล้มนอนบนบ้าน ทั้งสองคนคิดกันว่าถ้ายอมให้ไอ้ผอมยิงนกเขานอนอยู่ แล้วบิดามารดา

กลับมาเห็นคงต้องมีเรื่อง ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนจึงพากันหามไอ้ผอมยิงนกเขาไปซ่อนไว้ในบ้าน ถึงตอน

กลางคืนไอ้ผอมยิงนกเขารู้สึกตัวร้องว่ายุงกัด บุตรสาวเศรษฐีกลัวบิดารู้จึงพากันหามไปไว้ใต้เตียงของ

ตน ไอ้ผอมยิงนกเขาก็ตะโกนอีกว่าเลือดกัด นางทั้ง 2 จึงหามมานอนบนเตียงในมุ้งเดียวกัน เพราะคิด

ว่ามันเมาเหล้าจะท าอะไรได้ เวลานั้นไอ้ผอมยิงนกเขาได้โอกาสจึงกอดจูบลูบไล้ด้วยความรักจนกระทั่ง

ได้ร่วมหลับนอนกับบุตรสาวเศรษฐีทั้งสองคน 
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นิทานเรื่องที่ 44 ชื่อนิทานภาษาเขมร អាបាង ងតី  
 ชื่อนิทานภาษาไทย ไอ้ปางนางตี 

เรื่องย่อ 

 ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ข้าวก าลังสุก ไอ้ปางไปนอนเฝ้าข้าวในนาทั้งตอนกลางวันและตอน

กลางคืน เขาน าพิณไปด้วย ตอนกลางวันเขาจะดูแลข้าวในนา ตอนกลางคืนเขามักจะดีดพิณและร้อง

เพลง เมื่อร้องเพลงทุกคืน ผีสาวรุ่นนางหนึ่งได้ยินเสียงพิณไพเราะก็ไปนั่งผิงไฟอยู่ใต้กระท่อม เขา

เหลือบไปใต้ถุนเห็นผีซึ่งแปลงกายนั่งผิงไฟ เขาจึงถามว่าเป็นผีหรือเปล่า  ผีสาวตอบว่าไม่ใช่ผี เขาถาม

ชื่อว่านางชื่ออะไร ผีสาวตอบว่าชื่อตี มาฟังพิณ เขาจึงชวนนางตีขึ้นมาฟังพิณข้างบนบ้าน นางตีขึ้นไป

นั่งใกล้ไอ้ปาง ไอ้ปางเกิดรักนางตีจึงเอาเป็นภรรยา เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว  นางตีถามไอ้ปางว่าจะเอา

ตนอีกหรือเปล่า ถ้าไม่เอาตนจะหักคอ ไอ้ปางตอบว่าเอา แต่คอยให้เขาขนข้าวไปไว้ที่บ้านก่อน เมื่อไอ้

ปางขนข้าวเอาไปไว้เสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กับนางตี นางตีพาไอ้ปางไปไหว้บรรดาผีพี่น้องแล้วอยู่ด้วยกัน

ต่อไป ประมาณเดือนกว่า บรรดาผีได้ชักชวนไอ้ปางและบรรดาผีไปยิงสัตว์มาท าอาหาร ไอ้ปางไปกับ

พวกผี เมื่อไปถึงกลางป่ากระทือบรรดาผีคิดว่าเป็นต้นบุก ผีเหล่านั้นพบกบตัวหนึ่งจึงร้องตะโกนว่า 

เป็นช้างตัวใหญ่มากไอ้ปางได้ยินพวกเขาว่าช้าง พยายามหาดูไม่เห็นช้าง เห็นแต่กบกระโดดมาตรงหน้า 

ไอ้ปางจึงจับใส่ชายพก บรรดาผีตะโกนว่า ช้างสีดอตัวหนึ่งใหญ่มาก แล้วถามไอ้ปางว่าเห็นช้างไหม ไอ้

ปางบอกว่าว่าไม่เห็น พวกผีจึงพากันเดินมาใกล้ไอ้ปางและชวนกันกลับบ้าน ไอ้ปางตอบว่าตนได้กบตัว

หนึ่ง พูดจบมันเอากบออกมาจากชายพกแล้วชูให้พวกผีดู  บรรดาผีเหล่านั้นเห็นเข้าก็พากันวิ่งหนี

กระเจิดกระเจิง พร้อมพูดกันว่า ให้สามีมารดาตีอยู่ด้วยไม่ได้ เพราะว่าก าลังมันมาก เหลือเกิน มันกล้า

จับช้างเอามาใส่ชายพก ไอ้ปางจึงรอดพ้นแล้วได้กลับบ้าน 

นิทานเรื่องที่ 45 ชื่อนิทานภาษาเขมร រហារនិងាចាស់ ូនចាស ់  

 ชื่อนิทานภาษาไทย โหรกับตาแก่ยายแก ่

เรื่องย่อ 

 มีตายายคู่หนึ่งพากันไปหาปลาในบึงใกล้หมู่บ้าน สุ่มได้ปลาช่อน 1 ตัว และกระต่าย 1 

ตัว ตอนเย็นกลับมาบ้านเอาสุ่มครอบกระต่ายไว้กลางสวนผักข้างหน้าบ้าน เอาปลาช่อนใส่ข้องไว้ในบ่อ

น้ าใกล้สวนผักใกล้กับที่ไว้กระต่าย ในหมู่บ้านที่ตายายอาศัยอยู่มีโหรที่ท านานทายทักเก่งมาก ตายาย

จึงอยากพิสูจน์จึงไปหาโหรเพื่อขอให้โหรตรวจดูว่าจะได้อะไรมากินเป็นอาหาร โหรบอกตากับยายว่า

จะได้กินปลาร้า ตายายได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าโหรคนนี้ไม่เก่งเลยจึงพากันกลับบ้าน เมื่อถึงบ้านยายใช้ตา

ให้ไปจับปลาช่อนจากข้องไปท าที่ริมบ่อน้ า ตาล้วงไปจับปลาเอามาข้างนอก ปลาดิ้นกระโดดลงบ่อน้ า
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ไป ตารีบไปเอาสุ่มครอบกระต่ายมาไล่สุ่มปลา ฝ่ายกระต่ายก็วิ่งหายไป ยายมองดูอยู่เห็นกระต่ายวิ่ง

เข้าป่า เมื่อถึงเวลาอาหาร ตายายพากันกินปลาร้าในตุ่มดังโหรท านาย  

นิทานเรื่องที่ 46  ชื่อนิทานภาษาเขมร រកែងកុំប្ា  

 ชื่อนิทานภาษาไทย เด็กก าพร้า 

เรื่องย่อ 

 มีบิดาม่ายท าชุดดักปลาขาย เขามีบุตรชาย 2 คน คนโตอายุ 13 ปี คนเล็กอายุ 11 ปี ทุก

ครั้งที่เขาเข้าป่าเพ่ือหาหวายมาท าชุดดักปลาเขาจะเอาลูกคนโตไปด้วยเสมอ ส่วนลูกคนเล็กให้เฝ้าบ้าน 

วันหนึ่งบุตรชายคนเล็กเกิดความสงสัยเรื่องที่บิดาเข้าป่าไปหาหวายมาท าชุดดักปลา อยากรู้ว่าบิดาท า

อย่างไรเพราะตนไม่เคยเห็นเลยจึงขอไปกับบิดาด้วย ไปถึงป่าบิดาพยายามหาหวาย เมื่อได้แล้วจึงเอา

มาผ่าและจักเป็นเส้นเล็ก ๆ เพื่อจะท าชุดดักปลา ลูกคนโตซึ่งตามบิดาไปป่าทุกวันไม่เคยรู้เลยว่าบิดา

ท าชุดดักปลาอย่างไรเนื่องจากไม่เอาใจใส่  ส่วนลูกคนเล็กซึ่งเพิ่งจะตามบิดาเข้าป่าในวันนั้นได้

พยายามพินิจพิจารณาดูบิดาท าชุดดักปลา เริ่มตั้งแต่เอามีดไปตัดหวายจนกระทั่งถึงท าเป็นชุดดักปลา

เอาไปดักปลาได้ แล้วเอาปลานั้นมาเผา มาย่างให้สุกเพื่อเป็นอาหาร วันเวลาผ่านไปบิดาเจ็บหนักและ

สิ้นชีวิตลง ทิ้งลูกทั้ง 2 คนเป็นก าพร้า เมื่อบิดาตายไป 2 คนพี่น้องจึงปรึกษากันว่าจะท าอย่างไรต่อไป 

คนน้องบอกพี่ชายว่าพี่ก็ยังเด็ก  ฉันก็ยังเด็กจะไปท ามาหากินด้วยการรับจ้างเขาก็เกรงว่าเขาจะไม่รับ

เพราะว่าเราเป็นลูกก าพร้า เขาคงไม่กล้าให้ไปอยู่ด้วย เขาไม่ไว้ใจเพราะเราไม่มีบิดามารดาอบรมสั่ง

สอน เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพี่จะท าอย่างไรถึงจะไปอยู่กับคนอื่นเขาได้ ส่วนคนพี่ก็พูดกับน้องว่าจริงเรามี

สองมือสองเท้า มีความคิดเหมือนกับคนทั้งหลายเขา แต่ว่าตัวเราเล็กนิดเดียว ไม่สามารถจะหาบคอน 

ฟัน ขุด แบก หรือหามอะไรได้เลยพี่ชายจึงชวนน้องชายไปขอทานและรับจ้างเขา แต่น้องชายปฏิเสธ

แต่ชวนพี่ชายเข้าป่าไปตัดหวายท าชุดดักปลาอย่างบิดา น้องชายซึ่งเป็นเด็กมีสติปัญญาเริ่มท าชุดเอา

ไปดักปลาได้ตามความประสงค์ วันเวลาผ่านไป น้องชายนั่งคิดแต่เพียงคนเดียวโดยไม่ออกปากบอกพี่

เลยว่าบิดาเราเขารู้จักแต่ท าชุดดักปลาเท่านั้น ส่วนสัตว์อื่น ๆ เขาดักด้วยชุดไม่ได้ เห็นว่าสติปัญญา

ของบิดามีน้อย ถ้าเช่นนั้นตัวเองจะหาวิธีท าที่ดักสัตว์อื่น ๆ มีหมูป่า เก้ง แรด เป็นต้น เมื่อคิดเช่นนั้น

แล้วจึงไปหาดักสัตว์ในป่าคงจะได้หมูป่า เก้ง แรด ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ พี่ชายตามใจน้องเพราะเห็นว่าน้อง

จ าหน้าที่การงานของบิดาได้หมด เมื่อเดินทางไปถึงป่าลึกน้องชายท าห้างที่ยอดไม้เสร็จแล้วให้พี่พักอยู่

บนห้าง ส่วนตัวเองไปตัดหวายเอามาท าที่ดักสัตว์ป่า ขณะนั้นมีหมูป่าตัวหนึ่งเดินเข้ามาตามทางที่เด็กผู้

น้องท าไว้  หมูพยายามดิ้นอย่างใดก็ไม่หลุด ไม่นานหมูสิ้นลม ทั้งสองคนเห็นหมูป่าตายดังน้ันก็ดีใจมาก 

พากันแก้และลากออกจากกับดักคิดจะเอาไปย่างเป็นอาหาร เวลานั้นหินเหล็กไฟซึ่งใส่ ไว้ในกระเป๋า
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เสื้อของพี่จุดไม่ติดไม่มีอะไรจะก่อไฟย่างหมู พี่จนปัญญาไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร ส่วนน้องมีความคิดได้เคย

รู้เมื่อตอนบิดายังอยู่ เมื่ออยู่ในป่าถ้าไม่มีอะไรก่อไฟหุงต้ม เขาจะไปตัดไม้ไผ่แห้งเอามาถูกันให้เกิดเป็น

ไฟ   

 ทั้งสองคนอาศัยอยู่ในป่าเป็นเวลานานด้วยความสุขสบาย หากินเพียงดักจับสัตว์ป่า

เท่านั้น คืนหนึ่งน้องชายเห็นช้างสีดอขนาดใหญ่ตัวหนึ่งเดินอยู่ใกล้ ๆ ก็ อยากจะกินเนื้อช้าง น้องว่า

ดังนั้นแล้วจึงไปหาหวายขนาดใหญ่ ๆ เอามาถักเป็นที่ดักวางไว้ตรงทางที่ช้างเดิน เด็กทั้งสองคนเห็น

ช้างติดกับดักตาย จึงชวนกันก่อไฟกองใหญ่เพื่อย่างช้าง ขณะย่างกลิ่นหอมของเนื้อช้างกระจายไปถึงที่

อาศัยของยักษ์ เมื่อยักษ์มาเจอเด็กทั้ง 2 คนก็ขู่จะกินเนื้อช้าง คนพี่กลัวมาก ส่วนคนน้องไม่ทราบว่า

เป็นยักษ์จึงปล่อยให้ยักษ์กินไป ยักษ์อยากรู้ว่าท าไมมนุษย์ตัวแค่นี้สามารถล้มช้างตัวใหญ่ให้เด็กสาธิต

ให้ดู เมื่อยักษ์เข้าไปในกับดักของเด็ก ปรากฏว่ากับดักรัดตัวแน่นเหมือนถูกใส่ตรวน ดิ้นกลิ้งเกลือกจน

ต้นไม้ในป่าหักละเอียดส่งเสียงร้องกึกก้องป่า ฤทธิ์อ านาจที่เคยเก่งอย่างไรก็รวบรวมเอามาทั้งหมด 

แถมทั้งสวดเวทมนต์คาถาใด ๆ ที่เคยเล่าเรียนมาทั้งหมดก็ไม่สามารถท าให้หลุดจากที่ดักได้ ยักษ์จึง

อ้อนวอนขอให้ปล่อยตน โดยเสนอว่าจะมอบของวิเศษให้ แต่เด็กไม่ยอมจึงเสนอว่าจะสละราชสมบัติ

เป็นการแลกเปลี่ยน เด็กทั้งสองคนยอมปล่อยยักษ์ ฝ่ายยักษ์เมื่อหลุดจากที่ดักแล้วก็กราบลาเด็กทั้ง 2 

กลับไปยังนครของตนพร้อมหักกิ่งไม้ท าเครื่องหมายไว้ให้เด็ก 2 คนเดินตามไปได้ เมื่อเด็กทั้ง 2 คน

เดินทางไปถึงเมืองยักษ์ก็ตะโกนเรียกยักษ์ซึ่งก าลังนอนหลับอยู่ เมื่อยักษ์หันไปมองเห็นว่าเป็นเด็ก

เจ้าของกับดักก็กลัว รีบมากราบถวายบังคม แล้วบอกบรรดาสาวสนมซึ่งก าลังอยู่เฝ้า ใช้อ ามาตย์ไป

เรียกพวกเสนาบดี มุขมนตรี พราหมณ์ ปุโรหิต บัณฑิต กวีให้เข้ามาในเมืองอย่างรวดเร็ว เมื่อพวกราช

เสวกามาตย์มาชุมนุมกันครบสรรพแล้ว ยักษ์ประกาศว่าตนมอบราชสมบัติให้พระราชามนุษย์ทั้ง 2 คน

นี้ พวกราชเสวกามาตย์ทั้งปวงกราบถวายบังคมเด็กทั้งสองพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครสักตนกล้าพูดอะไร

เลยยักษ์จัดพิธีอภิเษกอันเป็นมงคล ประชุมพวกเหล่าทหาร ยกธิดาของตนให้เป็นมเหสี แต่เด็ก 

ผู้น้องให้พี่เสวยราชย์เพราะเห็นว่าพี่ได้เลี้ยงดูตนมา เด็กทั้งสองคนอยู่เป็นสุขสบายในนครยักษ์ 

นิทานเรื่องที่ 47 ชื่อนิทานภาษาเขมร បុរស៤នាក់ររៀនសិល្ប៍សាស្តសរ   

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 4 คนเรียนศิลปศาสตร ์

เรื่องย่อ 

 มีชาย 4 คน ไปแสวงหาเรียนวิชาศิลปศาสตร์จากพราหมณ์ทิศาปาโมกข์ ผู้หนึ่งที่ตักศิลา

มหานคร ชายที่คนที่ 1 เรียนวิชาการท านาย ชายคนที่ 2 เรียนวิชาการยิงธนู ชายคนที่ 3 เรียนวิชาด า

น้ า และชายคนที่ 4 เรียนวิชาชุบชีวิต เมื่อเรียนจบแล้วจึงกราบลาผู้เป็นครูกลับบ้าน ออกเดินทางไป
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หยุดพักที่ชายทะเล พอรุ่งเช้าชายที่เรียนการท านายพูดกับชายทั้ง 3 คนว่า จะมีลาภ โดยนกอินทรีจะ

คาบพระราชบุตรีของพระราชามาใกล้ที่พัก ชายทั้ง 4 คนต่างมองหาไม่นานนกอินทรีก็คาบพระราช

บุตรีดังที่ชายคนที่ 1 ท านาย ชายที่เรียนวิชาการยิงธนูก็ยกสายธนูยิงไปถูกนกอินทรี นางก็หล่นจาก

ปากนกอินทรีตกลงไปในมหาสมุทร ผู้ที่เรียนวิชาด าน้ าก็ด าลงไปพานางขึ้นมา ส่วนผู้ที่เรียนวิชาชุบชีวิต

ได้ชุบชีวิตนางผู้นั้นให้ฟื้นขึ้น เมื่อนางฟื้นแล้วชายทั้ง 4 คนต่างก็แย่งกันต้องการได้นางมาเป็นภรรยา

ของตน ตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปฟ้องเจ้ากรมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถามเจ้ากรมว่าใครจะได้นางผู้

นี้เป็นภรรยา เจ้ากรมประชุมและตัดสินเรื่องนี้ไม่ได้จึงพาชายทั้ง 4 คน ขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระราชา 

เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่าง พระราชาทรงตัดสินความว่า ชายที่รู้การท านายยกไว้เหมือนครู ชายรู้

วิชาการยิงธนูยกไว้เหมือนบิดา ชายที่ชุบชีวิตยกไว้เหมือนมารดา ชายรู้วิชาการด าน้ าได้ถูเนื้อต้องตัว

โดยโอบอุ้มนางข้ึนมาจากน้ าควรได้นางเป็นภรรยา 

นิทานเรื่องที่ 48 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស៤ ក់ររៀនសិលាបស៍ាស្រសត  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 4 คนเรียนศิลปศาสตร ์

เรื่องย่อ 

 มีนิทานเรื่องเล่าว่าชาย 4 คน ไปแสวงหาเรียนวิชาศิลปศาสตร์ที่ตักศิลามหานครเมื่อ

เรียนจบจึงลาครูกลับบ้านเมือง เมื่อมาถึงครึ่งทางก็หยุดพัก ณ ที่แห่งหนึ่งในป่านั้นมีเสือดุร้ายเป็น

จ านวนมากจะนอนก็นอนไม่หลับชายทั้ง 4 คนคิดกันว่าควรเอาต้นไม้มาท าเป็นหญิงจะได้นอนเป็น

เพื่อน เมื่อตกลงกันแล้วชายคนหนึ่งเอาต้นไม้มาท าเป็นรูปร่าง อีกคนหนึ่งท าอวัยวะต่าง ๆ อย่าง

สวยงามทั้งสร้างความเหนียมอายด้วย ชายอีกคนเสกมนต์คาถาให้มีผิวพรรณผ่องใสสวยงามพร้อมทั้ง

เครื่องนุ่งห่ม ผ้าสไบ มีลักษณะนิสัยเหมือนคนจริง ๆ ชายอีกคนเสกมนต์คาถาวิเศษชุบชีวิตเป็นมนุษย์

และพูดได้ เมื่อชาย 4 คนเอาต้นไม้มาท าให้เกิดเป็นสตรีเสร็จแล้วก็แย่งกันเพื่อต้องการที่จะได้นางมา

เป็นภรรยาของตน จึงพากันไปฟ้องเจ้ากรมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง ส่วนเจ้ากรมไม่สามารถที่จะ

พิจารณาตัดสินได้ก็พาชายทั้ง 4 คนขึ้นกราบบังคมทูลพระราชาพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ทุกประการให้

ฟัง พระราชาทรงพิจารณาแล้วทรงบอกว่า ชายที่เอาต้นไม้ท าเป็นรูปร่างนั้นเปรียบเสมือนมารดา ชาย

ที่ตกแต่งอวัยวะต่าง ๆ ให้งดงามและมีความเหนียมอายนั้นเปรียบเสมือนสามี ชายที่เสกคาถาวิเศษให้

มีเลือดเนื้อผิวพรรณผ่องใส ให้มีเครื่องนุ่งห่ม ผ้าสไบและมีลักษณะนิสัยเหมือนมนุษย์เปรียบเสมือน

พี่ชาย ส่วนชายที่เสกมนต์คาถาชุบชีวิตให้มีชีวิต มีจิตวิญญาณ รู้จักพูดจา เปรียบเสมือนบิดา 
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นิทานเรื่องที่ 49  ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្ា ែណ៣៍ ក់ រណែើមប្សីម្នាក់រធវើប្រេនទ 
 ชื่อนิทานภาษาไทย พราหมณ์ 3 คนแย่งหญิงสาวคนหน่ึงเป็นภรรยา 

เรื่องย่อ 

 มีพราหมณ์ชื่อตินสวามี มีบุตรสาวอยู่ 1 คนชื่อ นางมันทาวตี มีรูปโฉมสวยงามยิ่งเหนือ

หญิงทั้งปวง มีคนมากมายมาสู่ขอแต่พราหมณ์ติณสวามีไม่ยอมยกบุตรสาวให้ใคร มีพราหมณ์ 3 คน 

อาศัยอยู่ในเมืองคนหนึ่งช่ือวิทยาเกสี คนหนึ่งช่ือวิทยาสุนทร ส่วนอีกคนชื่อวิทยาสวามี พราหมณ์ทั้ง 3 

คนนี้ บอกให้บิดามารดาของตนไปสู่ขอนางมันทาวตี แต่ติณสวามีพราหมณ์ไม่ยกบุตรสาวให้พราหมณ์

คนใดเลย พวกพราหมณ์หนุ่ม ๆ เป็นจ านวนมากพากันรุมล้อมเกี้ยวพาราสีนางมันทาวตีตามความ

พอใจของตน ส่วนนางมันทาวตีรู้ว่าพวกพราหมณ์หนุ่ม ๆ หลงรักตัวเช่นนั้นก็เป็นทุกข์เศร้าโศก เสียใจ

ล้มป่วย ร่างกายซูบผอมจนกระทั่งเสียชีวิตลง ส่วนพราหมณ์ทั้ง 3 คน แม้ทราบข่าวว่านางมันทาวตี

เสียชีวิตแล้วก็ยังมีจิตใจอาลัยอาวรณ์ พราหมณ์ชื่อวิทยาเกสีจึงเก็บกระดูกของนางมันทาวตีเอาไปฝังไว้

ในป่าแห่งหนึ่งนั่งร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเฝ้าดูแลรักษาที่ฝังกระดูก ส่วนพราหมณ์ที่ชื่อวิทยาสุนทรก็มีใจ

อาลัยอาวรณ์นางยิ่งนักไปร้องไห้ล้มตัวลงกลิ้งเกลือกอยู่บนหลุมฝังศพของนาง ส่วนพราหมณ์วิทยา

สามีทุกข์โศกโทมนัสเศร้าโศกเสียใจไม่สร่างซาจึงเดินทางไปขอพึ่งพาอาศัยอยู่กับพราหมณ์ชื่อรุจิสวามี

ขอเรียนศิลปศาสตร์ ด้านการชุบชีวิต เมื่อวิทยาสามีพราหมณ์เรียนเสร็จแล้วก็กราบลาครูกลับมา 

พราหมณ์ทั้ง 3 คนพากันไปที่หลุมฝังศพของนางมันทาวตีรวบรวมกระดูกของนางผู้นั้นแล้ว วิทยา

สวามีพราหมณ์จึงสวดเสดมนต์คาถาชุบชีวิตนางกลับคืนทั้งยังมีความสวยงามไม่มีที่ติเหมือนเดิม 

พราหมณ์ทั้ง 3 คนนั้นเมื่อเห็นรูปโฉมสวยงามยิ่งของนางเช่นนี้ก็ทะเลาะแย่งชิงนางเป็นภรรยา ตกลง

กันไม่ได้ก็พากันไปหาเจ้ากรมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วถามว่าถ้าเช่นนี้นางควรเป็นภรรยาของ

ผู้ใด เจ้ากรมพิจารณาตัดสินเรื่องนี้ไม่ได้ก็พาพราหมณ์ทั้ง 3 คน ขึ้นเฝ้ากราบบังคมทูลต่อพระราชา

และเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกประการพระราชาทรงพิจารณาแล้วจึงตรัสว่าวิทยาสวามีที่สามารถชุบ

ชีวิตนางให้คืนชีพและสวยงดงามเหมือนเดิมควรได้เป็นบิดา  วิทยาสุนทรที่ดูแลรักษาหลุมฝังศพควรได้

เป็นสามี ส่วนวิทยาเกสีที่มีจิตใจสัตบุรุษเอากระดูกของนางไปฝังนั้นควรได้เป็นลูก เหตุที่ได้เป็ นลูก

เพราะเอากระดูกนางไปฝัง อุปมาเหมือนลูกท าศพให้มารดาแล้วเอากระดูกมารดาไปฝังในป่าลึกนั่นเอง 

เหตุเช่นนี้ต้องตั้งนางเปรียบเสมือนมารดา 
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นิทานเรื่องที่ 50 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្សី៤ ក់ រណែើមរចារម្នាក់រធវើរតី  

 ชื่อนิทานภาษาไทย หญิง 4 คนแยง่โจรเป็นสามี 

เรื่องย่อ 

 มีหญิง 4 คนเห็นโจรคนหนึ่งถูกเสียบประจานไว้ที่ประตูค่ายแต่ยังไม่ตายหญิงทั้ง 4 คน 

จึงคิดตกลงจะขอไถ่โจรนั้นจากพระราชา พระองค์ทรงอนุญาต แต่ทรงให้เอาทองพันต าลึงมาใส่คลัง 

หญิง 3 คนไม่มีทองที่จะถวาย แต่หญิงคน 1 มีทองพันต าลึงถวายเป็นค่าไถ่โจร เมื่อไถ่โจรแล้วก็พาโจร

นั้นไปอยู่ที่บ้านด้วยกัน หญิงที่ 2 หายามารักษาความเจ็บป่วย หญิงที่ 3 นอนกอดกรงเพื่อดูแลรักษา

ท าความสะอาดแผลให้ทุก ๆ วัน และหญิงที่ 4 ท ามาหากินค้าขายเอาเงินมาเลี้ยง เมื่อโจรหายจาก

เจ็บป่วย หญิงทั้ง 4 คน แย่งชิงเพื่อจะเอาโจรนั้นเป็นสามี แต่ตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปหาเจ้ากรมเล่า

ความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้ากรมตัดสินคดีความไม่ได้ก็พาหญิงทั้ง 4 คนเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลต่อ

พระราชา พระราชาทรงพิจารณาจึงทรงมีพระด ารัสว่า นางผู้มีทองไปไถ่โจรมาแล้วแต่ไม่ได้ดูแลรักษา 

ไม่ได้หายารักษา ไม่ได้นอนกอดกรงเฝ้ารักษาความเจ็บป่วยนั้นยกไว้เสมือนมารดา ส่วนนางที่นอนกอด

กรงดูแลรักษาความเจ็บป่วย ท าความสะอาดแผลทุกวันนั้นต้องได้เป็นภรรยาของเจ้าโจรนั้น ส่วนนาง

ที่พยายามท าการค้าขายหาเงินมาเลี้ยงดูโจรนั้นยกไว้เสมือนพี่ชาย 

นิทานเรื่องที่ 51 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស៣ ក់រធវើទូកឈែួញឱាយលិច  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 3 คนท าเรือบรรทุกสินคา้จม 

เรื่องย่อ 

 มีชาย 3 คน ขอโดยสารเรือบรรทุกสินค้า ชายคนที่ 1 เอาไม้มาท าพิณดีด ชายคนที่ 2 

เห็นชายคนที่ 1 ดีดพิณไพเราะก็ปรบมือ ชายคนที่ 3 เมื่อได้ยินเขาปรบมือก็ลุกขึ้นยืนฟ้อนร าเต้นไปมา

บนเรือ เรือนั้นโคลงและเอียงจมลงท าให้ทรัพย์ของพ่อค้าเสียหายหมด พ่อค้าเจ้าของเรือจึงให้ชายทั้ง 

3 คนใช้สมบัติที่จมหายไป ส่วนชายทั้ง 3 คนถกเถียงทะเลาะกันโทษกันไปโทษกันมาให้หาทรัพย์มาใช้

คืนพ่อค้านั้น ไม่มีใครยอมหาทรัพย์มาใช้เจ้าของเรือ ๆ จึงไปฟ้องเจ้ากรม เจ้ากรมไม่สามารถตัดสินคดี

ความได้ก็น าเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลพระราชา เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ พระราชาทรงพิจารณา 

โดยให้ทุกคนใช้ทรัพย์สินคืนต่อพ่อค้าเป็นส่วน ๆ เท่าๆ กัน  
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นิทานเรื่องที่ 52 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស៣ ក់រឈាលាោះ រណែើម ុំរណកគានា 
 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 3 คนทะเลาะแย่งที่นอนกัน 

เรื่องย่อ 

 มีชาย 3 คน ทะเลาะแย่งที่นอนโดยอยากจะนอนตรงกลางเหมือนกันทุกคน ชายทั้ง 3 

คน จึงพากันไปหาเจ้ากรมต่างคนต่างฟ้องเรื่องที่เกิดขึ้น เจ้ากรมพิจารณาความนั้นไม่ได้ก็พาชายทั้ง 3 

คนไปกราบบังคมทูลพระราชาเล่าเรื่องราวนั้น พระองค์เมื่อทรงฟังแล้วทรงไตร่ตรองด้วยปัญญาอัน

ชาญฉลาดเข้าใจด้วยวิจารณญาณ ทรงตรัสว่าขอเจ้าทั้ง 3 คน นอนเอาเท้ามาชนกันนั่นแหละเจ้าจะได้

นอนกลางเหมือนกันทุกคน 

นิทานเรื่องที่ 53  ชื่อนิทานภาษาเขมร មហារស ឋីម្នកូន៣ ក់រឈាលាោះ រណែើមមត៌កគានា  

 ชื่อนิทานภาษาไทย มหาเศรษฐมีีลูก 3 คนแยง่มรดกกัน 

เรื่องย่อ 

 มหาเศรษฐีคนหนึ่งมีบุตรชาย 3 คน คนพี่ไปเป็นข้ารับใช้พระราชา คนที่สองออกไปท า

การค้าขายเพื่อแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงตน ส่วนคนเล็กบวช  เมื่อบิดาเสียชีวิตลูกทั้ง 3 คน ทะเลาะกัน

เพราะแย่งสมบัติของบิดา ตกลงกันไม่ได้เลยจึงพากันไปหาเจ้ากรม เจ้ากรมตัดสินแบ่งสมบัตินั้นให้ลูก

ของเศรษฐีทั้ง 3 คน บุตรชายของเศรษฐีทั้ง 3 คน ไม่ยินยอมจึงน าเรื่องนี้ขึ้นกราบบังคมทูลต่อ

พระราชา ๆ ตัดสินความ เจ้าผู้พี่เป็นใหญ่ไปเป็นข้ารับใช้พระราชาปรารถนายศศักดิ์เป็นประโยชน์ส่วน

ตนและเจ้าคนที่สองออกไปท าการค้าขายแสวงหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงตนเองนั้นต้องได้คนละ 1 ส่วน

เท่า ๆ กัน ส่วนเจ้าน้องคนเล็กออกไปบวชเอาผลานิสงส์ที่ตนได้ปฏิบัติอุทิศส่วนกุศลไปให้บิดามารดา

นั้นต้องได้คนเดียว 2 ส่วน 

นิทานเรื่องที่ 54 ชื่อนิทานภาษาเขมร ក   មេីក៍ម្នាក់ម្នកូនប្រស់៣ ក់រឈាលាោះ រណែើមមត៌
កគានា  

 ชื่อนิทานภาษาไทย บุตรชาย 3 คนของเศรษฐีแย่งมรดกกัน  

เรื่องย่อ 

 มหาเศรษฐีมีบุตรชาย 3 คน คนที่ 1 และคนที่ 2 ต่างมีภรรยาและได้แยกบ้านออกไปอยู่

ไกลจากบ้านบิดา ส่วนคนสุดท้องอยู่บ้านบิดา เมื่อบิดาป่วยหนักลูกคนเล็กที่อยู่บ้านเดียวกันได้ดูแล

รักษาความเจ็บป่วยและคอยรับใช้บิดาจนกระทั่งบิดาเสียชีวิตส่วนลูกอีก 2 คนไม่ได้มาดูแลบิดาเลย 

เมื่อบิดาเสียชีวิตไปแล้วจึงได้มาช่วยท าบุญศพบิดา ลูกทั้ง 3 คนทะเลาะกันเรื่องแย่งมรดกของบิดาตก

ลงกันไม่ได้จึงพากันไปฟ้องเจ้ากรม เจ้ากรมตัดสินไม่ได้ก็น าชายทั้ง 3 เฝ้าพระราชา พร้อมทั้งเล่า
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกประการ พระราชาเมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว ทรงตัดสินให้คนที่เป็นพี่ทั้งทั้ง 2 คน 

ที่มีภรรยาแล้วออกไปปลูกบ้านอยู่ไกลจากบิดาต้องได้คนละส่วนเท่าๆ กันส่วนคนสุดท้องที่อยู่บ้านหลัง

เดียวกับบิดาและได้ดูแลรักษาความเจ็บป่วยของบิดานั้นต้องได้ 2 ส่วน 

นิทานเรื่องที่ 55 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសម្នាក់រៅជួញរភ្លើងរ្ោះទុំនិញកនុងសុំរៅ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชายคนหนึ่งไปค้าขายไฟไหม้สินค้าในเรือส าเภา 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งมีทรัพย์สมบัติมากลงเรือส าเภาไปค้าขายเขาเลี้ยงแมวไว้ในเรือตัวหนึ่งเพื่อ

เป็นสิริมงคล มีหลานขอโดยสารเรือส าเภาไปค้าขายด้วย 4 คน และให้บรรดาหลาน ดูแลรักษาตีนแมว

คนละหนึ่งตีน แมวตัวนั้นเกิดมีแผลที่เท้าข้างหนึ่ง หลานที่ดูแลรักษาเท้า แมวข้างนั้นเอาผ้าชุบน้ ามัน

พันไว้รอบ ๆ เท้าแมว แมวตัวนั้นไม่อยู่นิ่งเดินไปเหยียบไฟไฟไหม้ผ้าที่ชุบ น้ ามันร้อนถึงเท้าแมว ๆ ตัว

นั้นวิ่งเข้าไปในเรือส าเภาไฟไหม้ทรัพย์สินและสินค้าหมด เจ้าของเรือส าเภาบอกหลานทั้ง 4 คนที่ดูแล

รักษาตีนแมวให้หาทรัพย์มาใช้คืนทั้งหมด แต่หลานที่รักษาตีนแมวอีก 3 คนให้หลานคนที่รักษาตีน

แมวข้างที่เป็นแผลชดใช้คนเดียว หลานทั้ง 4 คนต่างโทษกันไปโทษกันมา เจ้าของเรือส าเภาจึงพากัน

ไปฟ้องเจ้ากรม เจ้ากรมตัดสินความไม่ได้ก็น าชายทั้ง 4 คนไปเฝ้าพระราชา ๆ ทรงพิจารณาและตัดสิน 

ให้คนที่รักษาตีนแมวที่เป็นแผลเอาผ้าชุบน้ ามันพันตีนแมว ตีนที่เป็นแผลไม่สามารถเดินไปถึงกองไฟได้ 

ส่วนเจ้า 3 คนที่ดูแลตีนแมวที่ไม่มีแผลนั้นประมาทมีความผิดเพราะท าให้ตีนแมวทั้ง 3 พาตีนที่เป็น

แผลไปเหยียบไฟ ไฟไหม้ผ้าชุบน้ ามัน แต่มันก็มีความผิดเช่นกันเพราะเอาผ้าไปชุบน้ ามันมาพันตีนแมว

แล้วไม่คอยเฝ้าดูแล มีความประมาทเหมือนกันทั้ง 4 คน จึงทรงใช้ให้ชดใช้ทรัพย์ที่ไฟไหม้ 

เหล่านั้นเป็น 3 ส่วน ให้ผู้รักษาตีนแมวที่เป็นแผลใช้หนึ่งส่วน ให้หลานทั้ง 3 คนที่รักษาตีนแมวที่ไม่ม ี

แผลใช้ 2 ส่วน 

นิทานเรื่องที่ 56 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស៤ ក់រឈាលាោះ រណែើមខ្ផ្លសាវាយ១នងិម្ស  
 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 4 คนทะเลาะกันแย่งมะม่วง 1 ผลและทอง 

เรื่องย่อ 

 ชาย 4 คน ไปเรียนศิลปะศาสตร์ที่เมืองตักศิลามหานครเมื่อเรียนศิลปศาสตร์แล้วก็ลาครู

กลับเมือง กลางทางชายทั้ง 4 คน ได้เห็นน้ าแห่งหนึ่งเข้าใจว่าเป็นน้ าดีไม่ทราบว่าน้ านั้นมีพิษชายทั้ง 4 

คนเอาน้ าล้างหน้าท าให้ตาบอดทั้ง 2 ข้างไม่สามารถที่จะเดินทางกลับบ้านได้ ชายตาบอดคนหนึ่งพูด

ว่าหากเราทั้ง 4 คนตาบอดกันหมดจะหาอาหารกินได้อย่างไร ชายอีกคนพูดขึ้นว่าเขาจ าได้ว่ามีต้น

มะม่วงออกผลอยู่ ชายทั้ง 4 คนนั้น เมื่อคิดตกลงปลงใจกันแล้วก็พากันเดินไปดูมะม่วงในพระราช
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อุทยานนั้นชายคนหนึ่งขว้างไปถูกลูกมะม่วงหล่นลงมา ส่วนชายอีกคนก็รับลูกมะม่วงไม่ให้หล่นถึงดิน 

และเมื่อลูกมะม่วงแตกน้ ากระจายถูกตาชายทั้ง 4 คนนั้นท าให้ตาของชายทั้ง 4 คนมองเห็นเหมือนเดิม 

ก็แย่งลูกมะม่วงกัน จึงพากันไปฟ้องเจ้ากรมและเล่าความตามเรื่องที่เกิดขึ้น เจ้ากรมตัดสินคดีความ

ของชายทั้ง 4 คนไม่ได้ก็พากันไปกราบบังคมทูลพระราชาตามเหตุการณ์ พระราชาทรงพิจารณา และ

ทรงมีพระบัญชาว่าคนที่รับผลมะม่วงได้นั้นต้องได้ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีก 3 คนที่ได้เป็นผู้รับลูกมะม่วงนั้นให้

เอาที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งมาแบ่งกัน เมื่อชายทั้ง 4 คนพากันเดินไป ชายคนหนึ่งมองเห็นหลุมฝังทองจึงพา

กันขุดหลุมนั้นทั้ง 4 คน เมื่อขุดใกล้จะได้ก็เกิดโต้เถียงกันต่างคนต่างก็ว่าขุดมากกว่าอีก 3 คน ชายทั้ง 

4 คนทะเลาะถกเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุด จึงพากันไปฟ้องเจ้ากรมอีก เจ้ากรมไม่สามารถแบ่งทองให้เป็นที่

พอใจของชายทั้ง 4 คนนั้นได้ จึงพาชายทั้ง 4 คนนั้นไปหาพระราชาและเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ให้ทรงทราบ พระราชาทรงพิจารณาแล้วทรงให้แบ่งทองเป็น 5 ส่วน ให้ชายที่เห็นที่ฝังทอง 3 ส่วน

เพราะชายผู้นี้ซื่อสัตย์ไม่ปิดบังเพ่ือน อีก 2 ส่วนทรงให้แจกไปให้ชายอีก 3 คนๆ ละเท่าๆ กัน  

นิทานเรื่องที่ 57 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសឪេ កនិងកូនជួរប្ករេើ 
 ชื่อนิทานภาษาไทย พ่อลูกพบจระเข ้

เรื่องย่อ 

 พ่อลูกขับเกวียนไปค้าขายพบจระเข้ตัวหนึ่งซึ่งไฟป่าครอกขาทั้ง 4 ไม่สามารถคลานหา

อาหารได้จึงอดอาหารจนผอมแห้งพ่อลูกเห็นดังนั้นก็สงสารจึงตัดเถาวัลย์มาผูกจระเข้จนแน่นและ

ยกขึ้นบนเกวียน เมื่อถึงบึงใหญ่จึงปล่อยจระเข้ลงไปในน้ า จระเข้ได้ดื่มน้ าจนมีก าลังคิดจะกินชายนั้น

เป็นอาหารชายนั้นบอกจระเข้ว่าอย่ากัดเพราะตนมีบุญคุณ จระเข้ไม่ยอม พากันไปเข้าเฝ้าพระราชา 

กราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้น พระราชาพิจารณาว่าจระเข้ไม่มีธรรมะไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นจึงทรงมีพระ

ด ารัสให้พ่อลูกมัดจระเข้เหมือนเดิม 

นิทานเรื่องที่ 58  ชื่อนิทานภาษาเขมร ោរសលួចម្ស  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ดาบสขโมยทอง 

เรื่องย่อ 

 ดาบส 4 ตน เจริญภาวนาในอาศรมแห่งหนึ่ง ดาบสนั้นล้วนแต่หันหน้าออกนอกอาศรม

ไปยังทิศทั้ง 4 มีพราหมณ์น าของมาฝากดาบส ๆ บอกให้พราหมณ์น าไปเก็บกลางอาศรม เมื่อเวลา

ล่วงเลยมานาน ดาบสทั้ง 4 ที่เคยหันหลังให้กัน มีดาบสคนหนึ่งลักลอบเข้าไปขโมยทอง เมื่อพราหมณ์

กลับมาจะเอาทองคืนจึงเข้าไปหาดาบสทั้ง 4 ดาบสให้พราหมณ์ไปเอาทองตรงที่ที่ได้เก็บไว้ ปรากฏว่า

ทองหายจึงพากัน ไปฟ้องเจ้ากรมพร้อมทั้งเล่าเรื่องตามเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่าง แต่เจ้ากรมตัดสินคดี
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ความไม่ได้จึงพาไปหาพระราชา เจ้ากรมเล่าเรื่องราวตามที่ดาบสเล่าให้ฟัง พระราชาทรงพิจารณา

ร่วมกับมุขมนตรีซึ่งการวินิจฉัยนั้นก็ไม่สามารถหาทองพบพระองค์ทรงอึดอัดพระราชหฤทัย ขณะนั้น

พระราชบุตรีของพระองค์ทรงพระนามวิจิตรสารีทรงมีสติปัญญาเฉียบแหลมทรงเข้าใจความทุก

ประการพระนางกราบทูลพระบิดาว่าคดีนี้ขอพระองค์ทรงอย่าหนักพระทัยเลย ข้าพระองค์จะวินิจฉัย

หาทองให้พบดังปรารถนาพระนางจึงเรียกดาบสทั้ง 4 นั้นมาแล้วพระนางทรงเล่านิทานให้ฟังว่า มี

หญิงสาวคนหนึ่งไปเรียนคาถาอาคมกับฤษีตนหนึ่งเมื่อเรียนจบแล้วนางพูดกับฤษีผู้เป็นครูว่า ถ้ามารดา

ให้นางมีสามีเมื่อใด นางจะลาสามีมาร่วมรักกับดาบสก่อนแล้วจึงกลับไปหาสามี ระหว่างทางที่หญิง

สาวไปหาดาบสนางได้เจอเสือ โจร เมื่อไปถึงอาศรมของดาบส ๆ ปฏิเสธนาง เมื่อพระนางทรงเล่า

นิทานจบพระนางถามแก่เหล่าดาบสว่าจิตใจของใครประเสริฐที่สุด พระนางวิจิตรสารีทรงฟังค าตอบ

ของดาบสเหล่านั้นสังเกตว่า ดาบสที่ยกย่องจิตใจของสามีนางจะเป็นคนหึงหวง ดาบสที่ยกย่องเสือจะ

เป็นคนมีจิตใจประมาทในชีวิตสัตว์ ไม่กลัวบาป ดาบสที่ยกย่องโจรนั้นเป็นคนโลภอยากได้ทรัพย์ของ

ผู้อื่น พระนางเข้าใจอย่างแน่วแน่ว่าดาบสคนนี้ขโมยทองของพราหมณ์ ส่วนดาบสที่ยกย่องจิตใจของ

ดาบสผู้เป็นครูเป็นคนจิตใจที่อยากได้ภรรยาคนอื่นเขาพระนางเข้าใจเช่นนี้แล้วจึงตรัสว่า ดาบสทั้ง 4 

เอ๋ย ถ้าใครมีทรัพย์แก้วแหวนเงินทองมากจงน ามาให้ข้าพเจ้าเถอะ ข้าพเจ้าจะยอมเป็นภรรยาของ

ดาบสผู้นั้น ฝ่ายดาบสที่ชอบน้ าใจโจรนั้นคิดว่าจะได้พระนางเป็นภรรยาก็ไปเอาทองหนึ่งพันต าลึงที่

พราหมณ์ฝากนั้นไปถวายพระบิดาพระองค์จึงทรงรับสั่งให้ไปเรียกพราหมณ์เจ้าของทองมา พระองค์

พระราชทานทองหนึ่งหมื่นต าลึงคืนให้พราหมณ์นั้น 

นิทานเรื่องที่ 59  ชื่อนิทานภาษาเขมร ធនញ្្័យរស ឋីលួចម្សររស់ត តរស ឋ ី  
 ชื่อนิทานภาษาไทย ธนญชัยเศรษฐีขโมยทองของตุตตโลเศรษฐี 

เรื่องย่อ 

 เศรษฐี 2 คนเป็นเพื่อนกัน เศรษฐีคนแรกชื่อธนญชัยเศรษฐี คนที่สองชื่อตุตตโลเศรษฐี  

ตุตตโลเศรษฐีเอาทอง 1,000 ต าลึงใส่ถุงเอาเชือกผูกและประทับตราท าเป็นเครื่องหมาย เอาไปฝากไว้

กับธนญชัยเศรษฐีผู้เป็นเพื่อน แล้วไปท าการค้าเป็นเวลานาน ธนญชัยเศรษฐีหาช่างมาเจาะถุงเอาทอง

ออกหมดแล้วเอาทองแดงใส่เข้าไปแทนให้ช่างท าการปิดถุงเหมือนเดิม เวลาผ่านไปนานตุตตโลเศรษฐี

กลับจากการท าการค้าจัดแจงอาหารและผลไม้ไปฝากธนญชัยเศรษฐีผู้เป็นเพื่อนและบอกว่าจะมาเอา

ทองคืน ธนญชัยเศรษฐีส่งถุงที่บรรจุทองแดงให้ตุตตโลเศรษฐี  ตุตตโลเศรษฐีตรวจดูถุงทองอย่าง

ละเอียดเปิดถุงดูข้างในถุงพบแต่ทองแดง ตุตตโลเศรษฐีคิดว่าธนญชัยเศรษฐีเป็นคนเอาทองไป คนทั้ง 

2 คนจึงพากันไปฟ้องเจ้ากรม เจ้ากรมไม่สามารถตัดสินได้จึงพาไปเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมเล่าเรื่องราว
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ที่เกิดขึ้นให้พระราชาฟัง พระราชาถามตุตตโลเศรษฐีว่าธนญชัยเศรษฐีมีบุตรไหม เขาตอบว่ามี 

พระองค์ทรงให้ เขาไปหลอกบุตรของธนญชัยเศรษฐีมาอยู่จนครบ 3 วัน แล้วให้เอาลิงไปให้ธนญชัย

เศรษฐีแล้วบอกว่าบุตรแปลงร่างเป็นลิงแล้ว เมื่อธนญชัยเศรษฐีเห็นตุตตโลเศรษฐีเอาลิงมาให้เช่นนั้นก็

โกรธ จึงไปเข้าเฝ้าพระราชา พระราชาทรงรับสั่ งให้ ธนญชัยเศรษฐีต้องเอาทองแดงบรรจุใส่ถุงไว้

เหมือนเดิมเมื่อผ่านไป 3 วัน ส่วนตุตตโลเศรษฐีก็ต้องเอาลิงไปรักษาไว้ให้ครบ 3 วันเช่นเดียวกัน ถ้า

เจ้าทั้งสองรักกันเหมือนดังแต่ก่อนจริงแล้ว ทองแดงย่อมกลับกลายเป็นทองเหมือนเดิม ส่วนลิงก็จะ

กลับกลายเป็นบุตรเหมือนเดิม เศรษฐีทั้ง 2 คน กลับไปบ้านของตน เมื่อครบ 3 วัน ธนญชัยเศรษฐีเอา

ทองบรรจุใส่ถุงน าไปทูลถวาย ส่วนตุตตโลเศรษฐีทราบข่าวว่าธนญชัยเศรษฐีเอาทองไปถวายก็เอาบุตร

ของธนญชัยเศรษฐีไปถวายเช่นกัน พระราชาทรงมีพระบัญชาให้เอาทองคืนแก่ตุตตโลเศรษฐีและเอา

บุตรคืนแก่ธนญชัยเศรษฐี 

นิทานเรื่องที่ 60 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសកមាសត់សង់មទមខ្កាបរផ្ទោះរស ឋីរធវើប្ារ់រស ឋ ី  

          ชื่อนิทานภาษาไทย หนุ่มผู้ยากไร้ปลูกกระท่อมอยูใ่กล้บ้านเศรษฐีเลียนแบบ                   

เศรษฐ ี

เรื่องย่อ 

 ครอบครัวหนึ่งมีบิดามารดาและบุตรสาวเป็นครอบครัวที่ยากจนมาก สองสามีภรรยาคิด

กันว่าที่อยู่ปัจจุบันล าบากมากควรจะไปอยู่ใกล้คนที่มีทรัพย์สมบัติมากแอบดูการด าเนินชีวิตของเขาว่า

มีการท างานอะไรบ้างจึงมีทรัพย์สมบัติ สองสามีภรรยาเมื่อคิดดังนั้นแล้วก็รื้อกระท่อมของตนเอาไป

สร้างใกล้ ๆ บ้านเศรษฐี เศรษฐีนั้นใช้ทาสให้ไปท าไร่ท านาได้ทรัพย์สมบัติมาเข้าคลังโดยไม่ขาด ส่วน

สามีภรรยาและบุตรสาวได้ท าตามแบบอย่างเศรษฐีทุกประการ เมื่อเวลาล่วงเลยมาเกิดผลประโยชน์มี

ทรัพย์มาก ชานนั้นนึกถึงบุญคุณของเศรษฐีก็เอาทองจ านวนหนึ่งไปให้เศรษฐี เศรษฐีสงสัยว่าน าทอง

มาให้ท าไม สามีจึงเล่าเรื่องราวให้เศรษฐีฟังโดยตลอด ด้วยความโลภเศรษฐีจึงให้ 2 สามีกลับไปน าทอง

ที่มีทั้งหมดมาให้ตน แต่สามีไม่ยินยอม ชายนั้นและเศรษฐีทะเลาะแย่งชิงสมบัติกัน เศรษฐีพาชายนั้น

ไปฟ้องเจ้ากรมเพื่อพิจารณา เจ้ากรมตัดสินเรื่องนั้นไม่ได้จึงพาเข้าเฝ้าพระราชาชายนั้นกราบทูล

เรื่องราวให้พระราชาฟัง พระราชาถามทั้ง 2 ฝ่ายว่ามีลูกหรือเปล่า เศรษฐีตอบว่ามี ชายนั้นตอบว่ามี 

พระราชาจึงให้ทั้ง 2 คนผูกสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันโดยให้บุตรชายและบุตรสาวของทั้ง 2 คนเป็นสามี

ภรรยากันเพื่อให้ทรัพย์สมบัติตกแก่กับลูก เศรษฐีและชายนั้นก็พอใจกราบถวายบังคมลากลับบ้านไป

จัดเตรียมงานพิธแีต่งงาน 
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นิทานเรื่องที่ 61 ชื่อนิทานภาษาเขมร គាមណីរស ឋលីួចទឹកឃែុុំក ណឌរស ឋ ី  

 ชื่อนิทานภาษาไทย คามณีเศรษฐีขโมยน้ าผึ้งกุณฑลเศรษฐ ี

เรื่องย่อ 

 เศรษฐี 2 คน คนหนึ่งชื่อกุณฑลเศรษฐี อีกคนหนึ่งชื่อคามณีเศรษฐี ทั้ง 2 คน นับถือเป็น

เพื่อนสนิทกัน กุณฑลเศรษฐีน าน้ าผึ้ง ไปฝากไว้ที่บ้านคามณีเศรษฐี  ไปท าการค้าขายเป็นเวลานาน  

คามณีเศรษฐีเจาะก้นพินทงที่บรรจุน้ าผึ้งให้น้ าผึ้งไหลจนหมด เมื่อกุณฑลเศรษฐีกลับมาจากค้าขายได้

จัดอาหารและผลไม้มาให้คามณีเศรษฐีพร้อมขอน้ าผึ้งคืน แต่คามณีบอกว่าหนูมันกัดกินก้นพินทงดื่ม

น้ าผึ้งหมดแล้วกุณฑลเศรษฐีกับคามณีเศรษฐีทะเลาะกันและน าเรื่องไปฟ้องท่านเจ้ากรม ท่านเจ้ากรม

ตัดสินไม่ได้พากันเข้าเฝ้าพระราชา กุณฑลเศรษฐีเล่าเรื่องราวให้พระราชาทราบขอให้ช่วยพิจารณา

ความให้ พระราชาทรงทราบในเหตุการณ์ของเศรษฐีทั้ง 2 คนจึงตรัสสั่งให้กุณฑลเศรษฐีไปหลอกเอา

ลูกของคามณีเศรษฐีมาเมื่อได้มาแล้วเจ้าจงกลับไปบอกกับคามณีเศรษฐีว่า ลูกของเพ่ือนเหย่ียวโฉบเอา

ไปพยายามไล่เท่าไหร่เหยี่ยวมันไม่ยอมปล่อย กุณฑลเศรษฐีท าตามที่พระราชาสั่ง คามณีเศรษฐีโกรธ

มากจึงพากุณฑลเศรษฐีเข้าเฝ้าต่อพระราชาบอกว่ากุณฑลเศรษฐีพาเอาลูกของตน พระราชาทรงทราบ

เรื่องราวของเศรษฐีทั้ง 2 คนแล้ว มีพระกระแสรับสั่งว่า ถ้าเหยี่ยวโฉบเอาบุตรสาวไปเช่นนี้ ต้องให้เจ้า

ทั้ง 2 คน อธิฐานว่าขอให้กุณฑลเศรษฐีได้น้ าผึ้งเหมือนเดิมและขอให้เหยี่ยวปล่อยบุตรสาวคามณี

เศรษฐีคืนมา เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นเศรษฐีทั้ง 2 คน ก็กลับบ้านของตน คามณีเศรษฐีเอาน้ าผึ้งเทจน

เต็มพินทงเหมือนเดิม แล้วพาไปกราบบังคมทูลต่อพระราชา กุณฑลเศรษฐีได้ทราบข่าวว่าคามณี

เศรษฐีน าน้ าผึ้งไปถวายก็เอาบุตรสาวของคามณีเศรษฐีไปถวายเช่นกันพระราชาตรัสว่าให้เอาน้ าผึ้งคืน

แก่กุณฑลเศรษฐีและเอาบุตรสาวคืนแก่คามณีเศรษฐี 

นิทานเรื่องที่ 62  ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសកមាសត់រៅខ្កាបរផ្ទោះរស ឋីប្សង់កលិនអាហាររស ឋ ី 
 ชื่อนิทานภาษาไทย ชายผู้ยากไร้อยู่ใกล้บ้านเศรษฐีเพื่อดมกลิ่นอาหาร 

เรื่องย่อ 

 ชายผู้ยากจนคนหนึ่งปลูกกระท่อมอยู่ใกล้บ้านเศรษฐี เขาจะรื้อกระท่อมไปตามทิศทาง

ของลม ถ้าลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกเขาจะปลูกกระท่อมทางทิศตะวันออก ถ้าลมพัดมาทางทิศ

ตะวันออกจะรื้อกระท่อมไปปลูกทางทิศตะวันตก ถ้าลมพัดมาจากทิศเหนือจะรื้อกระท่อมไปปลูกทาง

ทิศใต้ ถ้าลมพัดมาจากทางทิศใต้จะรื้อกระท่อมไปปลูกทางทิศเหนือ เศรษฐีเห็นเช่นนั้นก็ให้ข้าทาสไป

ถามดูว่าท าไมชายผู้นั้นจึงย้ายกระท่อมไปมาเช่นนั้นข้าทาสไปถามชายผู้นั้น ๆ ตอบว่าต้องการได้ดม

กลิ่นอาหารของท่านเศรษฐี ข้าทาสกลับไปบอกตามเรื่องราวนั้น เศรษฐีคิดว่าถ้ามันอยู่ได้เพราะกลิ่น
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อาหารของตนดังนั้นตนต้องเอามันมาเป็นข้าทาส คิดเช่นนั้นแล้วจึงน าชายผู้นั้นไปฟ้องท่านเจ้ากรมให้

ตัดสินความ แต่เจ้ากรมตัดสินคดีความไม่ยุติธรรม ชายหนุ่มจึงขอให้เจ้ากรมพาไปหาพระราชาให้ช่วย

ตัดสินคดีความให้ พระราชาทรงพิจารณาด้วยสติปัญญาทรงทราบว่าท่านเจ้ากรมพิจารณาคดีไม่

ยุติธรรมจึงตรัสให้เอาผ้าขาวมาปูที่กลางแจ้ง แล้วให้เอาเงินมาเทกองบนผ้าขาวนั้นและทรงมีรับสั่งให้

ท่านเศรษฐีน าเงินที่เป็นค่าตัวของชายคนนี้มาวางบนผ้าขาว เศรษฐีรับค าสั่งแล้วยื่นมือจะเก็บเอาเงิน

จากผ้าขาวพระราชาตรัสว่าชายคนนี้ได้กินอาหารของเศรษฐีจริง สมควรที่เศรษฐีจะเอาเงินบนผ้านั้น

ได้ แต่ชายผู้นี้ดมเฉพาะกลิ่นอาหารเท่านั้นดังนั้นเศรษฐีจงเอาแต่เงาเงินนี้ไปก็แล้วกัน ชายหนุ่มกับ

เศรษฐีนั้นเข้าใจดีจึงถวายบังคมลากลับสู่บ้านของแต่ละคน 

นิทานเรื่องที่ 63 ชื่อนิทานภาษาเขมร ស្រសតីម្នសហាយៗសាលារ ់  

 ชื่อนิทานภาษาไทย หญิงแอบมีสามีและสามีตาย 

เรื่องย่อ 

 ชายหญิงคู่หนึ่งแอบลักลอบได้เสียกันบิดามารดาฝ่ายหญิงไม่ทราบ วันหนึ่งเหยี่ยวโฉบเอา

งูเห่ามากินเป็นอาหารในขณะที่บินมางูหล่นบนหลังคาบ้านหลังนั้นและในคืนนั้นเองฝ่ายชายได้ไปหา

หญิงสาวที่บ้านบังเอิญมีฝนตกหนักชายผู้นั้นกระหายน้ าจึงใช้นางไปเอาน้ ามาให้ดื่มนางไม่ได้ไปตักน้ า

ในโอ่งแต่กลับเอาขันไปรองน้ าฝนที่ชายคา น้ าฝนชะล้างพิษงูเห่าไหลลงตามชายคาโดยที่น างนั้นไม่

ทราบและน าไปให้ชายคนรักดื่มพิษงูท าให้ชายนั้นเสียชีวิตนางจึงอุ้มศพไปวางไว้ที่ข้างถนนเมื่อรุ่งเช้า

บิดามารดาของชายนั้นทราบว่าบุตรชายหายก็รีบตามหา เห็นศพบุตรชายนอนอยู่ข้างถนนก็ตกใจมาก

พากันไปฟ้องท่านเจ้ากรม ท่านเจ้ากรม แต่เนื่องจากไม่ทราบว่าบุตรชายตายโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงไม่

รู้จะพิจารณาคดีความอย่างไร บิดามารดาของชายหนุ่มจึงขอให้เจ้ากรมพาพวกตนไปเข้าเฝ้าพระราชา 

เมื่อพระราชาทรงฟังเรื่องราวจาก 2 สามีภรรยาแล้วจึงตรัสเรียกชายหนุ่มผู้เป็นราชสกุลคนหนึ่งแล้วมี

รับสั่งให้น าศพชายคนนี้กลับไปตั้งที่บ้านของบิดามารดา พร้อมประกาศให้หญิงสาวทั้งหลายไปร้องไห้

ที่ศพของชายผู้นั้นและให้ฟังค าคร่ าครวญของหญิงสาวว่าพูดอย่างไรบ้าง พร้อมให้จดบันทึกค าคร่ า

ครวญนั้นมาให้พระราชา หญิงสาวทั้งหลายเมื่อร้องไห้คร่ าครวญเสร็จแล้วก็กลับบ้านของตน เหลือแต่

หญิงสาวคนหนึ่งยังร้องไห้คร่ าครวญอยู่โดยไม่ยอมกลับบ้าน กอดศพร่ าไห้อยู่ ชายหนุ่มราชสกุลก็จด

บันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏไปกราบทูลต่อพระราชา เมื่อพระองค์ทราบแล้วทรงให้คนไปสอบถามนาง

นั้นว่าเป็นอะไรกับศพหนุ่มคนนี้จึงกอดศพร่ าไห้ไม่ยอมกลับบ้านนางตอบว่า ตนไม่ใช่ญาติ แต่ชายหนุ่ม

คนนี้เป็นคู่รักของตนเขาไปหาฉันและบังเอิญฝนตกหนักเขากระหายน้ าฉันไปรองน้ าที่ชายคาให้ดื่มเมื่อ

ดื่มแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายจนเสียชีวิตในคืนนั้น ตนจึงน าศพเขาไปทิ้งไว้ที่ถนน ชายหนุ่มน าเรื่องที่ได้
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สอบถามขึ้นทูลต่อพระราชาพระองค์เมื่อทรงฟังเรื่องราวแล้วจึงตรัสให้ไปดูที่หลังคาบ้านของนางเห็น

กระดูกงูเห่าตรงบริเวณที่นางรองน้ าเอาไปให้ชายนั้นดื่ม พระองค์ตรัสว่านี่เพราะเป็นกรรมของชาย

นั้นเองนางผู้นี้ไม่ได้ใส่ยาพิษฆ่าเขา เขาตายโดยเหตุบังเอิญพระองค์ไม่ให้บิดามารดาของผู้ตายเอาโทษ

กับนางนั้นปล่อยนางให้กลับบ้านของตน 

นิทานเรื่องที่ 64 ชื่อนิทานภาษาเขมร រាជរ ប្ត៣អងគររៀនសិលាប៣៍។ ាង  

 ชื่อนิทานภาษาไทย พระราชบุตร 3 คน เรียนวิชา 3 อย่าง 

เรื่องย่อ 

 ณ เมืองหนึ่ง พระราชาผู้เป็นเจ้าเมืองมีพระราชโอรส 3 พระองค์ เมื่อพระราชโอรสเจริญ

วัยทุกพระองค์เสด็จออกไปศึกษาศิลปศาสตร์ พระโอรสองค์เล็กเรียนการยิงธนู องค์กลางเรียนวิชา

โหราศาสตร์ องค์โตเรียนการปกครองทหาร เมื่อเรียนจบแล้วก็เสด็จกลับบ้านเมือง พระราชบิดาไม่

สามารถตัดสินพระทัยได้ว่าจะให้พระโอรสองค์ใดครองราชย์สมบัติแทน พระองค์ตรัสให้พราหมณ์ราช

ปุโรหิตและเสนาบดีไปถามมหาฤษีว่าพระราชโอรสทั้ง 3 พระองค์นี้ ควรให้องค์ใดครองราชย์ 

พราหมณ์นักปราชญ์ราชปุโรหิตและเหล่ามุขมนตรีเสนาบดีกวีบัณฑิตทั้งหลายไปหาท่านมหาฤษีบอก

ตามเรื่องราวว่า มหาฤษีตรัสว่า คนที่เรียนวิชาปกครองทหารควรเป็นพระราชา คนรู้การยิงธนูควรเป็น

เสนาบดี คนรู้เรื่องโหราศาสตร์เป็นอุปราชเพื่อเป็นที่ปรึกษาของพระราชา 

นิทานเรื่องที่ 65 ชื่อนิทานภาษาเขมร រាជក ម្រ៤អងគប្តូវរប្ជើសយក១អងគរសាយរាជាយ  

ชื่อนิทานภาษาไทย พระราชกุมาร 4 องค์ถูกเลือกเป็นพระราชา1องค์ 

เรื่องย่อ 

 พระราชกุมาร 4 องค์ ได้ออกไปเรียนศิลปศาสตร์ที่เมืองตักศิลามหานคร เมื่อเรียนจบ ก็

เดินทางกลับสู่พระนคร ระหว่างทางได้หยุดพักที่พระราชอุทยานแห่งหนึ่ง พระราชาแห่งเมืองนั้น

สวรรคตไม่มีผู้สืบพระราชบัลลังก์แทน ดังนั้นเหล่าพราหมณ์ นักปราชญ์ ราชปุโรหิต เสนาบดี กวี

บัณฑิต จึงเทียมราชอธิษฐานเพื่อแสวงหาผู้มีบุญมาเป็นพระราชา เมื่อท าการเสี่ยงทายแล้วราชรถแล่น

เข้าไปในพระราชอุทยานและได้พบพระราชกุมารทั้ง 4 องค์ซึ่งประทับอยู่ ณ ที่นั้น เหล่าราชปุโรหิตจึง

เอาน้ าให้ทั้ง 4 พระองค์สรง และปรึกษากันว่าพระราชกุมารทั้ง 4 องค์ ควรจะเลือกพระองค์ใดเป็น

พระราชาจึงคิดตั้งปัญหาเพื่อท าการทดสอบพระราชกุมารว่าพระองค์ใดมีคุณลักษณะควรได้เป็น

พระราชาเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วข้าราชบริพารเหล่านั้นกราบทูลพระกุมารทั้ง 4 นั้นโดยการเล่านิทานให้

ฟัง เรื่องมีอยู่ว่า มีนครหนึ่งมีพระราชธิดา 4 พระองค์ องค์หนึ่งรูปร่างสวยงามมาก องค์หนึ่งรู้หน้าที่ใน

การงานและรู้ปรุงอาหารให้มีรสเลิศ องค์หนึ่งรู้จักเก็บรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทุกอย่างไม่ให้
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กระจัดกระจายและอีกองค์หนึ่งรู้จักอบรมสั่งสอนเหล่าราชบริพารรู้จักในการใช้จ่ายทรัพย์และการให้

ทานแก่สมณชีพราหมณ์ ถ้าพระธิดาทั้ง 4 พระองค์นี้ล้วนประกอบลักษณะที่แตกต่างกันดังกล่าว

พระองค์จะเลือกพระราชธิดาพระองค์ใดเพื่อเป็นพระวรชายาของพระองค์ พระราชกุมารองค์ที่ 1 

เลือกนางที่มีรูปโฉมควรเป็นพระราชเทวี พระราชกุมารองค์ที่ 2 เลือกนางที่รู้หน้าที่การงานและรู้จัก

ปรุงอาหารให้มีรสเลิศควรได้เป็นพระราชเทวี พระราชกุมารองค์ที่ 3 เลือก นางที่รู้จักอบรมสั่งสอน

เหล่าราชบริพารรู้จักในการใช้จ่ายทรัพย์และการให้ทานแก่สมณชีพราหมณ์ควรได้เป็นพระราชเทวี 

พระราชกุมารองค์ที่ 4 เลือก นางที่รู้จักบ ารุงและเก็บรักษาทรัพย์สมบัติไม่ให้กระจัดกระจายควรได้

เป็นพระราชเทวี เหล่าข้าราชบริพารทั้งหลายตกลงใจเลือกพระราชกุมารที่เลือกนางที่รู้จักอบรมสั่ง

สอนข้าราชบริพารและรู้จักบริจาคทานแก่สมณชีพราหมณ์อภิเษกเป็นพระราชา 

นิทานเรื่องที่ 66 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស៤ ក់ រណែើមប្សីម្នាក់រធវើប្រេនធ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชายโง่ 4 คนแย่งหญิงสาวมาเป็นภรรยา 

เรื่องย่อ 

 ชายโง่ 4 คน ไปจับหญิงสาวคนหนึ่งมา ต่างทะเลาะแย่งหญิงนั้นมาเป็นภรรยาหญิงนั้นจึง

กล่าวว่าถ้าคนไหนโง่ที่สุดข้าจึงจะยอมเป็นภรรยาผู้นั้น ชายโง่ทั้ง 4 นั้นพากันไปฟ้องท่านเจ้ากรมท่าน

เจ้ากรมพิจารณาเรื่องของชายโง่ทั้ง 4 คน และหญิงสาวผู้นั้นแล้วไม่สามารถตัดสินได้จึงพาหญิงสาว

และชายโง่ทั้ง 4 คน เข้าเฝ้าพระราชาพร้อมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พระราชาฟัง พระราชาจึ งให้ชาย

ทั้ง 4 คน โง่เล่าความโง่ของตนเอง ชายคนที่ 1 เล่าว่า มีชายคนหนึ่งเป็นชู้กับภรรยาของตน แต่เขาไม่

ทราบชู้สานเข่งเป็นรูปผู้หญิงแล้วสวมเสื้อผ้าให้แล้วพามาขออาศัยนอนใต้ถุนบ้านของตน ตกดึกภรรยา

ของตนแกล้งปวดท้อง ปลุกให้ตนจุดไต้พานางไปส่งที่เชิงบันไดบ้านภรรยาเดินไปถึงรั้วก็กลับมานอน

กับชายชู้ที่ใต้ถุนบ้าน ตนมองเห็นเช่นกันแต่ไม่ทราบว่าเป็นภรรยาที่มาแอบนอนกับชายชู้ที่ใต้ถุนบ้าน 

คิดว่าชู้นอนกับภรรยาของมัน ชายคนที่ 2 เล่าว่าตนกับภรรยาไปถอนกล้าในนาชายชู้ภรรยาของตน

มันขึ้นต้นไม้แล้วตะโกนว่าตนและภรรยาได้เสียกัน แต่ตนปฏเิสธ ภรรยาของตนจึงเสนอให้ตนขึ้นไปบน

ต้นไม้ที่ชู้อยู่ และให้ชู้ลงมาอยู่ข้างล่าง แล้วให้ตนว่าเป็นจริงอย่างที่ชายชู้น่ันพูดหรือเปล่า ตนจึงท าดังที่

ภรรยาว่าเห็นชายชู้ก าลังได้เสียกับภรรยาของตนจริง เมื่อเวลาล่วงเลยไปตนคอยลอบสังเกตดูมาโดย

ตลอดจึงทราบว่ามันแอบเป็นชู้กับภรรยา ชายคนที่  3 เล่าว่า สมัยที่ตนเป็นหนุ่มมีคนเรียกไป

รับประทานอาหาร ที่นั้นมีผู้หญิงอยู่มากมาย ตนอายจึงไม่กล้ารับประทานอะไรเลย แต่ตนหิวข้าวมาก

จึงเอาข้าวเม่าใส่ปากอมไว้จนแก้มตุ้ยทั้ง 2 ข้าง เมื่อข้าวเม่ามันบานจึงแลดูเหมือนเป็นผีจะกลืนก็ไม่เข้า

จะคายก็ไม่ออก เมื่อเขาเตือนให้รับประทานข้าวจึงรับประทานอะไรไม่ได้เลย เขาเห็นข้าพระพุทธเจ้า
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นิ่งเฉยเขาจึงเอาไต้มาส่องดูแก้มของข้าพระพุทธเจ้าแลเห็นเหมือนผีข้าพระพุทธเจ้ายิ่งอายหญิงสาว

เหล่านั้นยิ่งขึ้น และชายคนที่ 4 เล่าว่า ตนเอาห่อข้าวคอนไว้ที่ปลายหอก เมื่อเดินเข้าไปในป่าตนตั้ง

หอกไว้ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่ง เมื่อหิวข้าวจะหยิบเอาห่อข้าวนั้นมากินแต่หยิบไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้าเอาหอก

ย้ายไปตั้งใกล้ๆ ต้นไม้แล้วปีนขึ้นไปตามกิ่งไม้เพื่อไปหยิบเอาห่อข้าวนั้นมากิน ตนเกิดพลัดตกลงมาข้อ

เท้าแพลงปลายหอกทิ่มทะลุแก้มทั้ง 2 ข้าง ข้าวก็ไม่ได้กิน เมื่อพระราชาได้ฟังเรื่องราวของชายทั้ง 4 

คนแล้ว พระองค์ตรัสว่าเจ้าโง่ทั้ง 3 คนนี้ไม่มีสักขีพยานอะไรเลยส่วนชายโง่ที่ถูกปลายหอกทิ่มทะลุ

แก้มทั้ง 2 ข้างนั้น มีพยานหลักฐานปรากฏแน่ชัดกว่าเขาโง่ พระองค์จึงทรงตัดสินความให้หญิงนั้นเป็น

ภรรยาของชายคนนั้น 

นิทานเรื่องที่ 67 ชื่อนิทานภาษาเขมร ឈែួញចតទូករៅម្ត់ប្ចាុំងៗបាកស់ងកត់លិចទូក  

 ชื่อนิทานภาษาไทย พ่อค้าจอดเรือริมฝั่งตลิ่งพังทับเรือจม 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งลงเรือไปค้าขายที่เมืองอื่น ได้จอดเรืออยู่ริมฝั่งเพื่อหยุดพักผ่อนเอาแรง ตลิ่ง

พังทับเรือจมทรัพย์สมบัติเสียหายหมด พ่อค้าเรือผู้นั้นได้ไปฟ้องท่านเจ้ากรมเพื่อให้พิจารณาตัดสิน 

ท่านเจ้ากรมไม่สามารถพิจารณาตัดสินได้ พ่อค้าจึงอ้อนวอนให้ท่านเจ้ากรมพาตนเข้าเฝ้าพระราชาแล้ว

กราบทูลตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น พระราชาตรัสว่า พ่อค้ามาท าการค้าขายในเขตนครนี้ซึ่งเป็นเมืองของ

พระราชา ขอให้พ่อค้าเจ้าตรวจนับทรัพย์สินทั้งหมดแล้วแบ่งออกเป็น 2 ส่วน พระราชาจะคืนให้พ่อค้า 

1 ส่วนเหตุที่ใช้คืนแค่ส่วนเดียวเพราะพ่อค้าไม่พิจารณาให้รู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรคือควรจอดหรือไม่

ควรจอดที่ไหนดังนั้นพ่อค้าจะต้องเสีย 1 ส่วน 

นิทานเรื่องที่ 68 ชื่อนิทานภาษาเขมร ឈែួញររីសបានកុំណរ់ម្ស  

 ชื่อนิทานภาษาไทย พ่อค้าเก็บห่อทองได้ 

เรื่องย่อ 

 พ่อค้าเกวียนจ านวน 500 คน ไปค้าขาย ณ นครแห่งหนึ่งและได้พักเกวียนไว้ที่กลางป่าซึ่ง

ไกลจากแหล่งน้ า พ่อค้าเหล่านั้นพากันเดินไปหาน้ าและได้พบห่อทองอยู่ในมารดาน้ า ขณะนั้นมีคน

เดินป่าคนหนึ่งมาพบห่อทองนั้นด้วยเหมือนกัน เหล่าพ่อค้าทั้งหลายน าทองไปถวายพระราชากราบทูล

ตามเรื่องราวว่าพวกตนไปหาน้ าดื่มได้เห็นห่อทอง พระราชาจึงตรัสว่าเขตแดนนี้เป็นเมืองของเราก็จริง

แต่เราไม่ทราบว่ามีทองอยู่ที่นั่นเลย เหตุเพราะเจ้าทั้งหลายพบจึงได้ทองนี้มา ดังนั้นขอให้เจ้าแบ่งทอง

ออกเป็น 2 ส่วน ให้เราหนึ่งส่วนและอีกส่วนเจ้าเอาไปแบ่งกัน 
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นิทานเรื่องที่ 69 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស២ ក់ រណែើមាុំងយគូានា  
 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 2 คนแย่งร่มกัน 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งเดินกางร่มเดินมาตามทาง มีชายคนหนึ่งเดินมาพบขออาศัยร่มกันแดดและ

อาสาถือร่มให้เจ้าของร่มก็ส่งให้ชายผู้นั้นถือแล้วเดินไปด้วยกันเมื่อถึงทางแยกต่างต้องแยกไปคนละ

ทางเจ้าของร่มจึง ขอร่มคืน ชายคนนั้นไม่ให้บอกว่าเป็นร่มของตน เจ้าของร่มโกรธและไม่สามารถแย่ง

ร่มได้ ทั้ง 2 คนจึงพากันไปหาท่านเจ้ากรมแล้วต่างคนต่างฟ้องตามเรื่องราวของตน ท่านเจ้ากรมตัดสิน

ไม่ได้จึงพาชายทั้ง 2 คนเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด พระราชาทรงคิดพิจารณา

แล้ว พระองค์ทรงเข้าพระทัยด้วยพระปัญญาอันเฉียบแหลมจึงทรงผ่าร่มแบ่งให้คนละซีกปล่อยให้กลับ

บ้านแล้วทรงส่งอ ามาตย์ไปแอบฟังค าพูดของชายทั้ง 2 คนถึงที่บ้าน ชายเจ้าของร่มเมื่อกลับไปถึงบ้าน

ภรรยาถามว่าร่มหายไปไหนหนึ่งข้างสามีเล่าเรื่องราวให้ภรรยาฟังตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น อ ามาตย์ได้ยิน

ค าโต้ตอบของสามีภรรยาดังนั้นก็จดบันทึกค าเหล่านั้นมากราบทูลต่อพระราชา ชายอีกคนหนึ่งเมื่อ

เดินทางไปถึงบ้านภรรยาถามว่าได้ร่มซีกเดียวมาจากไหน สามีตอบภรรยาว่าตนไปเดินเล่นได้ร่มหนึ่ง

ซีกโดยบังเอิญอ ามาตย์ได้ยินค าพูดของชายนั้นก็จดบันทึกถ้อยค านั้นมาถวายต่อพระราชา พระราชา

ทรงรับสั่งให้เรียกชายทั้ง 2 คนเข้าเฝ้าแล้วทรงให้อ่านค าพูดให้ชายทั้ง 2 คนฟัง ชายที่แย่งร่มรู้ตัวว่าผิด

ก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกนั่งก้มหน้าเงียบ ณ ที่นั้น พระราชาทรงพระบัญชาให้ใช้ร่มคืนแก่เจ้าของ  

นิทานเรื่องที่ 70 ชื่อนิทานภาษาเขมร  ូនចាសោ់ុំរឃាលាកសារ ៀវ  
 ชื่อนิทานภาษาไทย หญิงชราปลูกน้ าเต้าพิณ 

เรื่องย่อ 

 หญิงชราคนหนึ่งปลูกน้ าเต้า ชายคนหนึ่งมาขอซื้อขณะที่ต้นน้ าเต้ายังเล็กอยู่โดยให้ราคา 

1 กหาปณะและให้หญิงชราเฝ้าไว้ก่อน หญิงชราดูแลรักษาต้นน้ าเต้านั้นจนกระทั่งติดผล มีชายอีกคน

หนึ่งมาขอซื้อน้ าเต้านั้นอีก หญิงชราได้บอกชายคนที่มาขอซื้อตอนหลังว่ามีคนซื้อแล้ว ชายคนนั้นบอก

หญิงชราว่าคนก่อนเขาซื้อต้นน้ าเต้า แต่ตอนนี้น้ าเต้ามีลูกขอให้ยายขายผลน้ าเต้าให้เขา หญิงชราได้ยิน

ดังนั้นจึงตอบชายนั้นว่าคนที่ซื้อต้นน้ าเต้าก็อยากได้ผลน้ าเต้านั่นเอง เมื่อชายคนนั้นให้ราคาสูงกว่าชาย

คนแรกหญิงชราจึงขายผลน้ าเต้าให้ชายคนนั้นไป ชายผู้นั้นเมื่อซื้อผลน้ าเต้าแล้วก็ดูแลผลน้ าเต้า เมื่อ

ผลน้ าเต้าโตเต็มที่จึงเก็บเอาไปท าพิณน้ าเต้า ส่วนชายผู้ซื้อต้นน้ าเต้าไว้ตั้งแต่แรกเดินผ่านมาได้ยินคน

ดีดพิณน้ าเต้าไพเราะเข้าไปถามว่าได้พิณน้ าเต้ามาจากไหน ชายผู้เล่นพิณตอบว่าซื้อมาจากหญิงชรา  
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ผู้ที่ซื้อต้นน้ าเต้าไว้ก่อนกล่าวหาว่าชายเล่นพิณขโมยผลน้ าเต้า ชายทั้ง 2 คนต่างก็ไม่ยอมจึงพากันไป

เฝ้าพระราชาเพื่อให้พระองค์ทรงตัดสินความนี้ พระราชาทรงพิจารณาแล้วทรงรับสั่งให้ชายคนที่ซื้อ

น้ าเต้าทีหลังเป็นคนได้พิณน้ าเต้า เพราะชายคนที่ซื้อก่อนซื้อแต่ต้นเท่านั้น ซื้อแล้วก็จากไปไม่อยู่รักษา 

นิทานเรื่องที่ 71 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស៤ ក់រ ើរកភូ្មិោុំរ ើម ូង  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 4 คนเดินหาหมู่บ้านเพื่อปลูกมะพร้าว 

เรื่องย่อ 

 ชาย 4 คน คิดจะหาหมู่บ้านเพื่อจะปลูกมะพร้าวเดินไปด้วยกันถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสระ

น้ า 4 สระ ล้อมรอบชายทั้ง 4 คนจึงเอาต้นมะพร้าวไปปลูกกลางหมู่บ้านแห่งนั้น ชายทั้ง 4 คน ดูแล

รักษาต้นมะพร้าวชายคนหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นมะพร้าว อีกคนอยู่ทางทิศตะวันตก อีกคน

อยู่ทางทิศเหนือและอีกคนอยู่ทางทิศใต้ ชายทั้ง 4 คน ต่างไปตักน้ ามารดต้นมะพร้าวทุกวัน ชายที่อยู่

ทางทิศตะวันตกตักน้ าจากสระทางทิศตะวันตก ชายที่อยู่ทางทิศเหนือตักน้ าจากสระทางทิศเหนือ ชาย

ที่อยู่ทางทิศใต้ตักน้ าจากสระทางทิศใต้และชายที่อยู่ทางทิศตะวันออกตักน้ าจากสระทางทิศตะวันออก 

สระทั้ง 4 แห่งมีระยะพอ ๆ กัน เมื่อมะพร้าวติดผลได้ 5 ผล ชายทั้ง 4 คน เก็บมะพร้าวทั้ง 5 ผล นั้น

มาแบ่งกันได้คนละ 1 ผล เหลืออีก 1 ผล ก็แย่งกัน เมื่อตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปเข้าเฝ้าพระราชา ๆ

ทรงพิจารณาให้ชายที่อยู่ทางทิศตะวันออกได้มะพร้าว 2 ผล เพราะความล าบากกว่าคนอื่น ๆ เพราะ

ตอนเช้าไปตักน้ ารดต้นมะพร้าวพระอาทิตย์จะส่องหน้า เมื่อตกเย็น ไปตักน้ ารดต้นมะพร้าวพระ

อาทิตย์ก็จะส่องหน้าอีกชายนั้นถูกพระอาทิตย์ส่องหน้าทั้งเช้าเย็น 

นิทานเรื่องที่ 72 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស២ កក់្រ់រឈើរធវើអងគរ ់  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 2 คนตัดต้นไม้ท ากับดัก 

เรื่องย่อ 

 ชาย 2 คน ชวนกันไปตัดต้นไม้เพื่อท ากับดัก คนหนึ่งตัดโคนต้น อีกคนหนึ่งตัดส่วนปลาย 

ชายที่ตัดโคนต้นแบกทางด้านโคนต้น ส่วนชายที่ตัดปลายแบกทางด้านปลาย เมื่อแบกไปถึงบ้านจะท า

เป็นกับดักก็มีความล าบากในการท าพอ ๆ กัน เมื่อดักสัตว์ได้ต้องแบ่งเนื้อสัตว์นั้นเท่า ๆ กัน เหลือแต่

หัวชายทั้ง 2 คน แย่งหัวสัตว์กัน เมื่อตกลงกันไม่ได้พากันไปเข้าเฝ้าพระราชา กราบบังคมทูลตาม

เรื่องราวที่เกิดขึ้น พระราชาทรงตัดสินให้หัวสัตว์แก่ชายที่แบกทางด้านโคนต้น 
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นิทานเรื่องที่ 73 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស៤ ក់ជីកកុំណរ់ម្ស  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 4 คนขุดขมุทอง 

เรื่องย่อ 

 ชาย 4 คนชวนกันไปขุดทองด้วยกัน เมื่อขุดไปได้ทอง 1 ไหก็เอาทองนั้นมาแบ่งเท่า ๆ กัน 

เหลือทองอีก 1 ก้อนชายทั้ง 4 แย่งทองก้อนนั้น เมื่อตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปหาเจ้ากรม เจ้ากรม

ตัดสินคดีนั้นไม่ได้จึงพากันเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้น พระราชาทรงเอาจอบของชาย

ทั้ง 4 คนนั้นมาชั่ง จอบของชาย 3 คน มีน้ าหนักเท่ากัน แต่จอบของชายอีกคนหนึ่งมีน้ าหนักมากกว่า

คนอื่นพระองค์จึงทรงให้ทองหนึ่งก้อนนั้นแก่ชายผู้ที่มีจอบหนักกว่าคนอื่น  

นิทานเรื่องที่ 74  ชื่อนิทานภาษาเขมร រចារលួចរគា  

 ชื่อนิทานภาษาไทย โจรขโมยวัว 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งไปซื้อวัวมา 1 ตัว จูงมาที่บ้านของตนเมื่อจัดพิธีรับขวัญเสร็จเรียบร้อยแล้วจึง

เอาวัวไปผูกไว้นอกบ้านเพื่อให้มันกินหญ้า ส่วนเจ้าของวัวไปนอนหลับใต้ร่มไม้  มีชายคนหนึ่งเดินมา

พบวัวนั้นเข้าก็แก้เชือกแล้วจูงเอาไป ชายเจ้าของวัวตื่นขึ้นไม่เห็นวัวลุกขึ้นยืนดูเห็นโจรก าลังจูงวัวหนีไป 

ชายเจ้าของวัวตามทัน ชายทั้ง 2 คน ต่างแย่งวัวกัน ต่างคนต่างแย่งไม่ได้ จึงพากันจูงวัวไปฟ้องท่าน

เจ้ากรม แล้วต่างเล่าเรื่องราวของตนให้ท่านเจ้ากรมฟัง ท่านเจ้ากรมไม่สามารถตัดสินคดีได้ จึงพาชาย

ทั้ง 2 คนเข้าเฝ้าพระราชา กราบทูลเล่าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระราชาถามชายคนแรกว่าตอนเช้าให้

วัวกินอะไร ชายนั้นตอบว่าให้กินหญ้า ส่วนชายอีกคนตอบว่าให้กินถั่ว พระราชาทรงให้อ ามาตย์เอาใบ

ประยงค์กรอกเข้าปากวัว วัวนั้นอาเจียนออกมามีแต่หญ้าไม่มีถั่ว เมื่อเห็นดังนั้นพระราชาจึงทรงตัดสิน

ให้เจ้าของวัวนั้นชนะคดี  

นิทานเรื่องที่ 75  ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសកមាសត់រចញរៅជួញ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชายยากไร้ไปค้าขาย 

เรื่องย่อ 

 ชายยากไร้คนหนึ่งออกไปค้าขาย ได้ทองห้าแผ่นน าทองที่ได้มาไปฝังกลับมายังใต้เชิง

บันไดบ้าน แล้วเอาหินและมีดทับเอาไว้ ภรรยาของชายคนนี้มีชู้ ชายชู้แอบมาอยู่ใต้ถุนบ้านได้ยินสามี

ภรรยาก าลังคุยกันเรื่องทรัพย์สินที่ได้จากการค้าขาย ชายชู้เมื่อได้ยินดังนั้นก็ไปขุดเอาทองใต้เชิงบันได

นั้นไป ตอนเช้าชายผู้เป็นสามีไปดูที่ฝังทองไม่พบ ชายนั้นจึงพามีดและก้อนหินไปฟ้องท่านเจ้ากรม ๆ 

ตัดสินไม่ได้ชายผู้นั้นจึงน าเรื่องกราบบังคมทูลพระราชาตามเรื่องราว พระราชาทรงพระด าริว่า ภรรยา
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ของชายผู้นี้คงไม่ซื้อสัตย์จึงทรงมีพระบัญชาให้เอาน้ ามันหอมให้ชายผู้นั้นน าไปเก็บรักษาไว้ที่หัวนอน

โดยสั่งว่าถ้าน้ ามันหอมหมดขวดเมื่อไหร่ให้เขากลับมาหาพระราชาอีกครั้ง อยู่มานานชายชู้มาหา

ภรรยาชายผู้นั้น ภรรยาของชายนั้นได้เทน้ ามันหอมให้ชายชู้ไปครึ่งขวด ชายนั้นจึงไปเข้าเฝ้าพระราชา 

พระองค์ทรงให้นางร ามาแสดงการร่ายร าและให้ตีฆ้องร้องป่าวประกาศให้ผู้คนไปชมกันแล้ว ให้

อ ามาตย์คอยสูดกลิ่นว่าใครใส่น้ ามันหอมมาบ้าง ผู้คนพากันไปดูอย่างมากมาย อ ามาตย์ได้กลิ่นจาก

ชายนั้นแล้วก็จับตัวไปถวายพระราชา ๆ ถามชายที่ถูกจับตัวมา ชายคนนั้นก็เล่าความจริงออกมาจน

หมดสิ้น พระองค์ทรงตรัสกับชายเจ้าของทองว่า ชายคนนี้ขโมยทองขโมยทั้งภรรยาและขโมยน้ ามัน

หอมเจ้าด้วย พระองค์ทรงบังคับชายชู้นั้นให้ไปเอาทองมาคืนเจ้าของ พระราชาทรงตัดสินให้ชายนั้น

ชนะแล้วทรงบัญชาให้ตัดหัวชายชูก้ับหญิงภรรยา 

นิทานเรื่องที่ 76 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស២ កម់្នរប្គាោះថានាក ់  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 2 คนเกิดอุบัติเหตุ 

เรื่องย่อ 

 ชาย 2 คนอยู่คนละฝั่งคลองชายคนหนึ่งมารดาเสียชีวิต ชายอีกคนหนึ่งไฟไหม้บ้าน ชาย

ที่มารดาเสียชีวิตว่ิงไปหามารดา ส่วนชายที่ไฟไหม้บ้านนั้นก็วิ่งไปดับไฟ ชายทั้ง 2 คนวิ่งมาพบกันกลาง

ไม้ซึ่งทอดเป็นสะพานข้ามคลอง ต่างฝ่ายต่างขอให้อีกคนช่วยหลีกทางให้เพราะมีเรื่องด่วนต้องรีบไป

จัดการ ต่างฝ่ายต่างไม่ยอม จึงปล้ ากันตกลงไปในน้ า ทั้งสองคนไปฟ้องท่านเจ้ากรม ๆ ตัดสินคดีของ

ชายทั้ง 2 คนไม่ได้ จึงพาชายทั้ง 2 คนเข้าเฝ้าพระราชากราบบังคมทูลตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น พระราชา

ทรงพิจารณาชายคนที่มารดาเสียชีวิตนั้นจะรอหน่อยก็คงได้เพราะตายเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้อง

พบเจอ ส่วนชายคนที่ไฟไหม้บ้านนั้นจะรอไม่ได้เพราะต้องรีบไปดับไฟและจะต้องไปขนทรัพย์สมบัติ

หนีจากไฟไหม้ เมื่อทรงพิจารณาเช่นนี้แล้วจึงทรงบังคับให้เอาทรัพย์ของชายที่มารดาเสียชีวิตแบ่งเป็น 

3 ส่วน ใช้หนี้ให้ชายที่ไฟไหม้บ้าน 1 ส่วน 

นิทานเรื่องที่ 77  ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស២ ក់ខ្រកប្សូវ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 2 คนหาบข้าวเปลือก 

เรื่องย่อ 

 ชาย 2 คน ต่างหาบข้าวเปลือก ชายคนที่ 1 หาบข้าวเปลือกพันธุ์หนัก ชายคนที่ 2 หาบ

ข้าเปลือกพันธุ์เบา ชาย 2 คนนี้หาบข้าวเปลือกมาคนละฝั่งของสะพานและมาพบกันอยู่ที่บนสะพาน 

ต่างคนต่างไม่ยอมหลีกทางให้กันและทะเลาะตบตีกันจนข้าวเปลือกที่หาบมากระจัดกระจายจึงพากัน

ไปฟ้องท่านเจ้ากรม ๆ เห็นว่าข้าวเปลือกนั้นหกกระจายพอ ๆ กันไม่สามารถที่จะตัดสินได้จึงพาชายทั้ง 
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2 คนเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่เกิด พระราชาตัดสินให้ชายคนที่ 2 ชนะคดีเพราะ  

ชายคนที่หาบข้าวเปลือกพันธุ์เบาจะต้องรีบเอาเมล็ดข้าวเปลือกไปหว่านเพื่อจะได้ทันฤดูกาล  

ส่วนข้าวเปลือกพันธุ์หนักรอก่อนได้ชายทั้งสองคนยินยอมแล้วกราบบังคมลาไปสู่บ้านของตนแล 

นิทานเรื่องที่ 78  ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស២ កា់មមញុុំរត ់  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 2 คนไล่ตามข้าทาสและวัว 

เรื่องย่อ 

 ชาย 2 คน ชายคนที่ 1 วิ่งไล่ตามจับข้าทาส ชายคนที่ 2 วิ่งไล่ตามวัวไปพบกันกลาง

สะพาน ชายคนที่ 1 ขอให้ชายคนที่ 2 หลีกทางให้เพราะต้องรีบไปตามจับข้าทาส ส่วนชายคนที่ 2 

ขอให้ชายคนที่ 1 หลีกทางให้เช่นกันเพราะต้องรีบไปไล่จับวัว  ชายทั้ง 2 คนต่างคนต่างไม่หลีกให้กัน

จึงพากันไปฟ้องท่านเจ้ากรมๆ ไม่สามารถตัดสินคดีความได้ก็ขับไล่ชายทั้ง 2 คนให้ไปไล่จับข้าทาสเอา

เอง และให้คนที่เป็นเจ้าของวัวก็ไปจับวัวเอาเอง ชายทั้ง 2 ไม่ยอมรับค าตัดสินของท่านเจ้ากรมจึงพา

เข้าเฝ้าพระราชา ๆ  พระราชาตรัสถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น ชายทั้ง 2 คน ต่างเล่าเรื่องราวในส่วนของตน 

เมื่อได้ฟังความทั้ง 2 ฝ่ายแล้วพระราชาจึงทรงตรัสบังคับให้ชายที่วิ่งตามวัวใช้ข้าทาสแก่ชายผู้เป็น

เจ้าของข้าทาส เพราะว่าข้าทาสวิ่งข้ามสะพานหนีไป ส่วนวัวมันว่ายน้ าข้ามไม่จ าเป็นต้องใช้สะพาน  

นิทานเรื่องที่ 79 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស២ ក់ររររទោះទស់ខ្ទងគានា  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชายขับเกวียน 2 คน 

เรื่องย่อ 

 ชายขับเกวียน 2 คน คนหนึ่งขับเกวียนเพื่อไปตอบแทนบุญคุณ อีกคนหนึ่งขับเกวียนไป

ท าบุญ ชายทั้ง 2 คนขับเกวียนมาพบกัน ต่างไม่ยอมหลีกทางให้กัน ทะเลาะกันจนกระทั่งข้าวปลา

อาหารและผลไม้เสียหายหมด ชายทั้ง 2 คนพากันไปฟ้องท่านเจ้ากรม ๆ ไม่สามารถตัดสินคดีความให้

ได้ จึงพาชายทั้ง 2 นั้นเข้าเฝ้าพระราชาแล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พระราชาฟังพระราชาทรงตัดสิน

ความว่าชายคนที่จะไปท าบุญต้องใช้ค่าสิ่งของแก่ชายที่จะไปตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณเพราะว่า

เจ้าที่ไปท าบุญนั้นไปด้วยศรัทธาไม่ใช่ท าบุญเพื่อแก้บน ส่วนชายที่จะไปตอบแทนบุญคุณผู้อื่นนั้นเพราะ

ครั้งตนเมื่อมีทุกข์เขาได้ช่วยเหลือ บัดนี้เมื่อเขามีทุกข์ต้องไปช่วยเหลือเพื่อตอบแทนแทนบุญคุณที่มีต่อ

ตน โดยเหตุที่นายคนนี้ขับเกวียนไม่ยอมหลีกจึงท าให้ชายผู้นี้ไม่ได้ไปตอบแทนบุญคุณเขา 
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นิทานเรื่องที่ 80  ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស២ កទ់សគ់ានាេកី្រជីកអណែូង  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 2 คนทะเลาะกันเพราะขุดบ่อน้ า 

เรื่องย่อ 

 ชาย 2 คนพากันไปขุดบ่อน้ าเมื่อขุดลงไปลึกจึงพบพินทง 1 พินทงส าหรับบรรจุทอง ชาย

คนหนึ่งขุดไปถูกฝาที่บรรจุทองนั้น อีกคนหนึ่งขุดไปถูกฝาอีกด้านหนึ่ง ชายทั้ง 2 คนได้เอาทองมาแบ่ง

กันเหลือแต่พินทงบรรจุทองที่ไม่สามารถจะแบ่งกันชายทั้ง 2 คนไม่สามารถตกลงกันได้จึงพากันไปหา

ท่านเจ้ากรม ท่านเจ้ากรมตัดสินว่าต้องผ่าที่บรรจุนั้นแล้วก็แบ่งกัน ชายทั้ง 2 คนไม่ยอมตกลงท่าน

เจ้ากรมจึงพาชายทั้ง 2 คนเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พระราชาทรงตัดสินคดี

ความโดยให้แบ่งทองออกเป็น 3 ส่วน และ 2 ส่วน ให้ชายที่ชักชวนไปขุดทองก่อนต้องได้ ส่วนแบ่ง

มากกว่าคือได้ 3 ส่วน อีก 2 ส่วนให้ชายที่ถูกชวนไปขุดทอง  ส่วนพินทงที่บรรจุทองให้แก่ชายที่

ชักชวนไปขุดทอง  

นิทานเรื่องที่ 81  ชื่อนิทานภาษาเขมร ឈែួញម្នាក់ម្នរ ើមទ នខ្ត១ ួង  
 ชื่อนิทานภาษาไทย พ่อค้าคนหนึ่งมีเงินทุน 1 เฟือ้ง    

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งไปค้าขายโดยมีเงินทุนแค่ 1 เฟื้อง เขาค้าขายได้ก าไรเป็น 1,000 เฟื้อง 

ขณะนั้นมีชายยากไร้ผู้หนึ่งเขาเพิ่งได้เสื้อผ้ามาสวมใส่เมื่อใส่เสื้อผ้าแล้วจึงเดินไปตามฝั่งริมมารดาน้ า 

มารดาน้ านั้นมีน้ ามากข้าม พ่อค้าข้ามไปไม่ได้พ่อค้าจึงพูดกับชายผู้ตกยากว่าให้พาตนข้ามมารดาน้ า

ด้วยโดยจะให้ค่าจ้างชายยากไร้ ๆ เสียดายเสื้อผ้าที่เพิ่งได้มาจึงไม่พาพ่อค้าข้าม พ่อค้าพูดอ้อนวอนโดย

จะให้ค่าจ้างอย่างงาม ชายยากไร้จึงยอมตกลง แล้วพาพ่อค้านั้นข้ามไปถึงอีกฝั่งได้ เสร็จแล้วก็ทวงแต่

พ่อค้าให้แค่เพียงข้าวเท่านั้นที่เป็นค่าจ้าง ชายยากไร้ไม่ยอมจึงพากันไปฟ้องท่านเจ้ากรม ท่านเจ้ากรม

ตัดสินว่าการที่เขาให้ค่าจ้างเป็นข้าว ๆ เป็นของที่เขารักแล้วขอให้เจ้าเอาข้าวนั้นเป็นค่าจ้าง ชายผู้ตก

ยากไม่ยอม จึงพากันเข้าเฝ้าพระราชา ๆ ทรงตัดสินว่า อาหารนั้นถือว่าเป็นของที่รัก เหตุใดชายยากไร้

ไม่ยอมเอา ได้ยินพระราชาถามดังนั้นชายยากไร้ ร้องไห้ออกมาเสียงดัง ได้ยินถึงพระราชมารดา พระ

ราชมารดาตรัสถาม มีผู้กราบทูลว่าพ่อค้าจ้างให้เขาพาข้ามน้ าจะให้ของที่รักเป็นค่าจ้างแก่เขา บัดนี้มัน

ไม่ยอมเอาค่าจ้างนั้นเพราะเขาให้อาหาร พระราชมารดาให้มาทูลขอเรื่องต่อพระราชบุตรว่าจะ

พิจารณาคดีนี้เอง พระราชบุตรทรงถวายคดีนั้นแก่พระราชมารดา พระราชมารดาตรัสไปยังพ่อค้าว่า

ถ้าทรัพย์ใดเป็นที่รักของเจ้าขอให้เจ้าเอาไป ส่วนทรัพย์ใดที่เจ้าไม่รักจงทิ้งไว้ ณ ที่นี้พ่อค้านั้นเดินไปเอา

แต่ห่อเงิน ส่วนไม้ที่ใช้คอนและห่อข้าวเอาทิ้งไว้ พระราชมารดาตรัสต่ออีกว่า เราให้เจ้าเอาทรัพย์ที่เจ้า
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รักเหตุใดเจ้าไม่เอาอาหารและไม้กระบองนั้นไป ท าไมเอาแต่เงินอย่างเดียว ถ้าเช่นนั้นเราเห็นว่าเงินนี้

เป็นสิ่งที่เจ้ารัก ขอให้เจ้าเอาเงินนั้นมาให้เรา ๆ จะแบ่งให้เจ้าทั้ง 2 คน พระองค์ทรงแบ่งเงินนั้นเป็น 3 

ส่วน ส่วนหนึ่งให้เจ้าของทรัพย์ อีก 2 ส่วนให้แก่ชายผู้ตกยากน้ัน  

นิทานเรื่องที่ 82  ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសរ កកនុងសាោ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชายผู้นอนในศาลา 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งนอนหลับอยู่ในศาลา มีโจรคนหนึ่งขโมยวัว เจ้าของวัวไล่จับโจรก็วิ่งไปที่ศาลา

นั้น ส่วนชายที่นอนหลับก็ตื่นขึ้นเห็นโจรก็จับโจรไว้ เมื่อเจ้าของวัวตามไปทันโจรบอกเจ้าของวัวว่าชาย

ที่นอนในศาลาเป็นโจรขโมยวัว ชายที่นอนในศาลาก็บอกว่าโจรนั่นแหละที่เป็นโจร เจ้าของวัวเมื่อเห็น

คนทั้ง 2 ทะเลาะกัน จะจับคนเดียวก็เกรงจะผิดตัว จึงจับชายทั้ง 2 คนนั้นไปฟ้องท่านเจ้ากรม ท่าน

เจ้ากรมพิจารณาเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายที่ทะเลาะโต้เถียงกันต่างก็มีเหตุผลพอ ๆ กันไม่สามารถที่จะตัดสิน

ได้ก็พาเข้าเฝ้าพระราชาทูลตามเรื่องราวนั้น พระราชาตรัสสั่งให้เอาชายทั้ง 2 คน ไปมัดปล่อยให้ยุงกัด 

แล้วให้อ ามาตย์ไปแอบฟังชายทั้ง 2 คนนั้น ชายที่นอนในศาลาพูดว่าเป็นเพราะโจรขโมยวัวเข้ามาจึง

ท าให้ข้าต้องถูกมัดให้ยุงกัด ส่วนโจรกล่าว ตนขโมยจริงแต่เจ้านอนอยู่ดี ๆ ท าไมมาจับเพราะเจ้าจับข้า

เราทั้ง 2 คนจึงถูกมัดให้ยุงกัด อ ามาตย์ก็จดบันทึกค าพูดของชายทั้ง 2 คนนั้นแล้วน าขึ้นกราบบังคม

ทูลพระราชาพระองค์ทรงบัญชาให้โจรเสียค่าพินัย 4 ส่วน เอาเข้าหลวง 1 ส่วน และอีก 3 ส่วนนั้น

ส่วนหนึ่งให้เจ้าของวัวอีกส่วนหนึ่งให้ชายที่นอนที่นอนในศาลาและจับโจรนั้นได้โดยทรงเข้าพระทัยว่า 

เพราะว่าชายผู้นี้จับโจรได้เจ้าของวัวจึงตามโจรทันจึงต้องได้ค่าพินัยไป 2 ส่วน 

นิทานเรื่องที่ 83 ชื่อนิทานภาษาเขมร រចារលួចប្កោស  

ชื่อนิทานภาษาไทย โจรขโมยกระดาษ 

เรื่องย่อ 

 สามีภรรยาคู่หนึ่ง สามีออกไปท ากระดาษเพื่อเอาไปขายหาเงินมาเลี้ยงชีพ ส่วนภรรยาอยู่

บ้านมีชู้ คืนวันหนึ่งชายชู้นั้นไม่ทันจะขึ้นไปบนบ้านบังเอิญสามีของหญิงนั้นกลับมาจากท างานซึ่งเป็น

เวลาที่ผิดปรกติ มาถึงก็เอากระดาษเก็บไว้บนเตียงใต้ถุนบ้านเอาก้อนหินทับไว้อย่างเรียบร้อยแล้วขึ้น

ไปบนบ้าน ฝ่ายชายชู้อยู่ใต้ถุนบ้านได้ยินก็ดีใจเขาจึงขโมยเอากระดาษทั้งหมดไป รุ่งเช้าสามีพาภรรยา

ไปดูกระดาษไม่พบแม้แต่พับเดียวภรรยาก็ด่าสามี ชายผู้นั้นจึงเอาเชือกผูกก้อนหินที่ทับกระดาษลากไป

ฟ้องท่านเจ้ากรมแล้ว ท่านเจ้ากรมไม่พิจารณาคดีให้ ชายผู้เป็นเจ้าของกระดาษน าเรื่องขึ้นกราบบังคม

ทูลต่อพระราชา พระองค์ให้ป่าวประกาศถ้าใครมีกระดาษให้น าไปถวายพระองค์ๆ จะรับเลี้ยงดูผู้นั้น 
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โจรที่ขโมยกระดาษเมื่อทราบข่าวก็รีบเอากระดาษนั้นไปถวายพระราชา พระองค์ทรงสอบถามว่าท า

กระดาษเองหรือเปล่า ชายนั้นบอกกับพระราชาว่าท าเอง พระองค์จึงให้โจรนั้นสาธิตการท ากระดาษ 

โจรนั้นท าไม่ได้ จึงเล่าความจริงให้พระราชาฟังทั้งหมด รวมถึงเรื่องที่ไปเป็นชู้กับภรรยาชายที่เป็นเจ้า

กระดาษด้วย เมื่อตัดสินคดีความเรียบร้อยพระราชาจึงทรงตัดสินประหารชวีิตทั้ง 2 คน 

นิทานเรื่องที่ 84 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រស២ ក់រៅបាញស់តវ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชาย 2 คนไปลา่สัตว์ 

เรื่องย่อ 

 ชาย 2 คนชวนกันไปล่าสัตว์เมื่อเข้าไปถึงป่าเห็นสัตว์ก็ยิงพร้อมกันถูกสัตว์นั้นตาย  

คนหนึ่งยิงถูกหน้าอก ส่วนอีกคนยิงถูกดเท้าทั้ง 2 ข้าง ชายทั้ง 2 คนช่วยกันแล่เนื้อแบ่งกัน ชายทั้ง 2 

คนล้วนเป็นคนโลภต่างอยากได้ส่วนแบ่งมาก ๆ เถียงกันไปเถียงกันมาไม่สามารถตกลงกันได้ในที่สุดจึง

ชวนกันหามเนื้อสัตว์ที่ไปฟ้องท่านเจ้ากรมพร้อมชี้แจงตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น ท่านเจ้ากรมตัดสินให้ชาย

ทั้ง 2 คน ตัดหัวสัตว์ออกแล้วผ่าตัวสัตว์ออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน ชายทั้ง 2 คนไม่ยอมท าตามค าสั่ง

ของท่านเจ้ากรม ท่านเจ้ากรมจึงพาชายทั้ง 2 คน เข้าเฝ้าพระราชา พระองค์ทรงทราบเรื่องทั้งหมดจึง

ให้น าสัตว์นั้นไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ให้ชายที่ยิงถูกหน้าอกได้ 2 ส่วน ให้ชายที่ยิงถูกขาหักทั้ง 2 ข้าง

ได้ 1 ส่วน  

นิทานเรื่องที่ 85 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្សី២ ក់ រណែើមកូនគានា  
 ชื่อนิทานภาษาไทย หญิงสองคนแย่งลูกกัน 

เรื่องย่อ 

 หญิง 2 คนต่างก็มีลูก ต่อมาหญิงคนหนึ่งลูกตาย ส่วนหญิงอีกคนลูกยังมีชีวิตอยู่หญิงนั้น

อุ้มลูกไปอาบน้ า ส่วนหญิงที่ลูกตายเดินมาพบขอจูบ หญิงผู้เป็นมารดาก็ให้ลูกไป หญิงนั้นเมื่อรับเด็ก

มาแล้วก็กอดจูบให้กินนมแล้วอุ้มลูกนั้นจะกลับไปบ้านของตน หญิงทั้ง 2 คนทะเลาะแย่งชิงลูกกันและ

ไม่สามารถตกลงกันได้จึงพากันไปฟ้องท่านเจ้ากรม ท่านเจ้ากรมพิจารณาไตร่ตรองถึง 3 วัน 3 คืนก็ยัง

ไม่ทราบว่าเด็กนั้นเป็นลูกใครไม่สามารถตัดสินได้จึงพาหญิงทั้ง 2 คนเข้าเฝ้าพระราชา ทูลตามเรื่องราว

ที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงพิจารณาด้วยสติปัญญาอันเลิศ จึงตรัสให้เอาเด็กไปนอนตรงกลางระหว่างคนทั้ง 

2 แล้วให้หญิงทั้ง 2 คนแย่งกันถ้าใครแย่งได้ให้คนนั้นเอาลูกไป เมื่อเป็นเช่นนั้นหญิงทั้ง 2 คนก็เข้าไป

แย่งกัน หญิงที่ลูกเสียชีวิตคว้าเด็กทันทีโดยไม่คิดเลยว่าแข้งขาของเด็กจะหักไม่มีความเมตตากรุณาต่อ

เด็กเลย ส่วนหญิงผู้เป็นมารดาโกรธหญิงคนนั้นมากสงสารลูกยิ่งนักก็เข้าไปกอดโอบอุ้มลูกด้วยความ

ทะนุถนอม พระราชาเห็นดังนั้นตรัสว่าหญิงคนที่ปล่อยลูกให้ไปนั้นเป็นมารดาที่ แท้จริงเหตุเพราะมี
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ความกรุณาต่อลูก ส่วนหญิงที่แย่งเด็กได้ไปนั้นไม่ใช่มารดาที่แท้จริงเพราะจิตใจไม่มีความเมตตาสงสาร 

พระองค์จึงสั่งให้น าเด็กไปให้มารดาที่แท้จริง ส่วนหญิงคนที่แย่งเด็กพระองค์ทรงลงโทษประจาน 

นิทานเรื่องที่ 86  ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្សីរសាមាោះប្តង់សាវាមី  

 ชื่อนิทานภาษาไทย หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามี 

เรื่องย่อ 

 เศรษฐี 2 คน คนหนึ่งมีบุตรสาว ส่วนอีกคนมีบุตรชาย เศรษฐีทั้ง 2 ได้จัดแต่งงาน

บุตรชายบุตรสาวให้เป็นสามีภรรยากัน บังเอิญเมืองนั้นเกิดจลาจลครอบครัวของเศรษฐีทั้ง 2 คน จึง

ต้องแยกไปอยู่คนละที่ ต่อมาเศรษฐีที่มีบุตรสาวก็ให้บุตรสาวแต่งงานกับชายอื่นอีก บุตรสาวยินยอม

แต่งงานโดยดี เมื่อนางไปอยู่กับสามีจึงบอกกับสามีใหม่ว่าตนเคยมีสามีแล้ว แต่ยังไม่ได้อยู่ร่วมกัน

จนกระทั่งบิดาของนางให้แต่งงานใหม่ นางจึงจะขออนุญาตไปบอกเลิกกับสามีเก่าก่อน ถ้าสามีใหม่

เปิดโอกาสนางถึงจะไปไม่อนุญาตนางก็ไม่กล้าไป สามีใหม่ให้นางไปบอกเลิกกับสามี ระหว่างเดินทาง

ไปบ้านสามีเก่า นางเจอเสือหิวโซเสือจะกินนาง แต่แล้วเมื่อนางเล่าเรื่องราวถึงความมุ่งหมายของการ

เดินทางครั้งนี้ให้เสือฟังเสือก็ไม่กิน เมื่อนางเจอโจร ๆ คิดจะปล้นเครื่องแต่งกายของนาง ๆ จึงเล่า

เรื่องราวเหมือนกับที่เล่าให้เสือฟัง เมื่อนางเล่าจบเหล่าโจรนั้นก็ปล่อยไปโดยไม่ได้ปล้น เมื่อไปถึงบ้าน

สามีเก่าก็เล่าเรื่องราวที่บิดาให้นางแต่งงานมีสามีใหม่ สามีเก่าพูดกับนางว่านางมีความซื่อสัตย์ เขาดีใจ

มาก แต่ตอนนี้บิดาของนางให้นางมีสามีใหม่แล้วเขาจะไปต่อว่าหรือปรารถนาที่จะเอานางคืนมาเป็น

ภรรยาไม่ได้ขอให้นางไปหาสามีนาง ขณะเดินทางกลับจะไปหาสามีใหม่นางก็เจอชายอีกคนที่ก าลัง

แสวงหาหญิงสาวมาเป็นภรรยา เมื่อชายคนนั้นเห็นนางที่มีรูปโฉมงดงามพร้อมทั้งเครื่องประดับอยู่ใน

ตัวก็พูดเกี้ยวพาราสีปรารถนาที่จะเอามาเป็นภรรยาให้ได้ แต่เมื่อนางเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจน

จบ ชายผู้นั้นก็ไม่ปรารถนาที่เอานางมาเป็นภรรยา 

นิทานเรื่องที่ 87  ชื่อนิทานภาษาเขมร រាជអម្តាយ២ ក់ររប្មើរសតច  

 ชื่อนิทานภาษาไทย อ ามาตย์ 2 คนรับใช้พระราชา 

เรื่องย่อ 

 อ ามาตย์ 2 คน คนหนึ่งจะกลับบ้านหลังจากได้รับใช้พระราชา ส่วนอีกคนออกจากบ้าน

เพื่อจะไปรับใช้พระราชา ทั้ง 2 คนมาพบกันที่กลางสะพานต่างคนต่างไม่ยอมหลีกให้กับอ ามาตย์ที่

กลับมาจากรับใช้พระราชา อ ามาตย์ทั้ง 2 คนต่างไม่ยอมหลีกทางให้กันจึงพากันไปฟ้องท่านเจ้ากรม

ตามเรื่องราว ท่านเจ้ากรมให้ยุติการทะเลาะกันและให้ต่างคนต่างแยกย้ายไปท าตามหน้าที่ของตน คน

ที่จะไปรับใช้พระราชาก็ไป คนที่จะกลับไปบ้านก็ไป แต่อ ามาตย์ทั้ง 2 คนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งท่าน



  

 

193 

เจ้ากรมจึงพากันเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลตามเรื่องราว พระราชาเมื่อพิจารณาแล้วทรงบัญชาให้

อ ามาตย์ที่จะเข้าไปรับใช้นั้นไปเอาข้าวปลาอาหารมาขอขมาอ ามาตย์ที่เพิ่งกลับจากรับใช้เพราะ

อ ามาตย์คนที่จะกลับไปบ้านเหนื่อยที่ท างานรับใช้มาทั้งคืน  

นิทานเรื่องที่ 88  ชื่อนิทานภาษาเขมร  ឹងសង ឹង អុំខ្រងសងអុំខ្រង  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ขวานใช้คืนด้วยขวาน หม้อดินใช้คืนด้วยหม้อดิน 

เรื่องย่อ 

 สามีภรรยาคู่หนึ่งมีบุตรชาย 1 คน สามีไปยืมขวานจากบ้านเศรษฐีเอาไปตัดฟืนเมื่อยก

ขวานเพื่อตัดต้นไม้ขวานหลุดออกจากด้ามไปฝังติดอยู่กับกวาง กวางก็วิ่งเข้าไปในป่าตามหาไม่เจอ 

ชายผู้นั้นกลับมาบ้านบอกภรรยาและลูก แล้วไปกับเศรษฐีให้ทราบและยินยอมชดใช้ขวานคืนเป็น 2 

เล่ม เป็น4 เล่มแต่เศรษฐีไม่ยินยอม ยืนยันจะเอาขวานเล่มเดิมที่ติดตัวกวางไป เขาจึงกลับไปปรึกษา

กับภรรยาแล้วตกลงกันว่าจะเอาบุตรชายไปใช้แทนขวานของท่านเศรษฐี เศรษฐียอมรับบุตรชายของ

เขา เขากลับบ้านออกไปหาฟืนในป่าตามปกติ ไปเจอกวางตัวที่ขวานติดนอนตายอยู่ เขาเห็นดังนั้นก็ดี

ใจมาก เมื่อล้างขวานเรียบร้อยแล้วก็เอาไปคืนท่านเศรษฐี พร้อมทั้งขอบุตรชายของตนคืน ส่วนเศรษฐี

นั้นแน่ใจว่าเป็นขวานของตนก็รับขวานคืนแล้วก็คืนบุตรชายให้ชายผู้นั้นน ากลับบ้าน ถึงฤดูข้าวสุกสามี

ภรรยาช่วยกันต าข้าวเม่ากินบุตรสาวเศรษฐีได้กลิ่นข้าวเม่านึกอยากกินจึงขอให้บิดามารดาหาหม้อดิน

คั่วข้าวเม่า เศรษฐีหาไม่ได้จึงเข้าไปขอยืมจากสามีภรรยา เมื่อต าข้าวเม่าเสร็จแล้วจะเอาไปคั่วบังเอิญมี

หมากัดกันไปถูกหม้อดินแตก เศรษฐีให้ไปบอกสามีภรรยาบอกจะชดใช้ให้เป็น 2 ใบ เป็น 4 ใบ ชาย

นั้นไม่ยอม เศรษฐีโกรธจึงไปฟ้องท่านเจ้ากรม เจ้ากรมให้เรียกชายนั้นมาถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว

ท่านเจ้ากรมบังคับให้เศรษฐีใช้หม้อดินคืนแค่ใบเดียวแต่ชายนั้นไม่ยอม ท่านเจ้ากรมโกรธเพราะว่าชาย

ผู้นี้ละเมิดค าสั่งของตน เศรษฐีเห็นชายนั้นไม่ยอมก็น าเรื่องขึ้นกราบทูลต่อพระราชาตามเรื่องราว

ทั้งหมด พระองค์ทรงรับสั่งให้เรียกชายนั้นมาเข้า พร้อมให้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ชายนั้นเล่าเรื่องราว

ทั้งหมด ตั้งแต่เรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นด้วย พระราชาจึงตัดสินให้เศรษฐี มอบบุตรสาวของตนไปรับใช้

ครอบครัวชายนั้นด้วย 
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นิทานเรื่องที่ 89  ชื่อนิทานภาษาเขมร រស ឋ៣ី ក់រៅទិសទុំង៣  

 ชื่อนิทานภาษาไทย เศรษฐีสามคนอยู่ทิศทั้ง3 

เรื่องย่อ 

 มีเศรษฐี 3 คน เศรษฐีคนหนึ่งอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออก เศรษฐีอีกคนหนึ่งอยู่ตรงกลาง

เศรษฐีอีกคนอยู่ทางทิศตะวันตก เศรษฐีที่มีบ้านอยู่ตรงกลางมีบุตรสาวสวยมาก เศรษฐีทางทิศ

ตะวันตกจัดเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ให้คนไปสู่ขอบุตรสาวของเศรษฐีที่บ้านอยู่ตรงกลาง วันที่ไปสู่ขอ

เศรษฐีผู้เป็นบิดาไม่อยู่บ้าน มารดายอมตกลงยกบุตรสาวให้แก่เศรษฐีทางทิศตะวันตก ต่อมาเศรษฐีที่

อยู่ทางทิศตะวันออกจัดเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ให้คนไปสู่ขอบุตรสาวเศรษฐีเช่นกัน แต่วันนั้นอยู่มารดา

ไม่อยู่ บิดาตกลงยกบุตรสาวให้แก่เศรษฐีที่อยู่ทางทิศตะวันออก ภรรยาไม่ทราบว่าสามียกบุตรสาว

ให้แก่เศรษฐีที่อยู่ทางทิศตะวันออกเมื่อสู่ขอเสร็จแล้วต่างก าหนดวันแต่งงาน เมื่อถึงก าหนดวันแต่งงาน

เศรษฐีทั้ง 2 คน จัดคนน าทางพร้อมด้วยสิ่งของต่าง ๆ มีเครื่องเซ่นไหว้ทุกอย่างน าไปส่งบิดาตามารดา

ยายต่างไปพบกันที่บ้านเศรษฐีที่มีบุตรสาว แล้วก็แย่งบุตรสาวเศรษฐีกัน เศรษฐีทั้ง 2 คน ต่างไม่มีใคร

ยอมกันจึงพากันไปฟ้องท่านเจ้ากรมขอให้ช่วยตัดสินความ ท่านเจ้ากรมไม่สามารถตัดสินได้ เศรษฐีทั้ง 

2 จึงพากันไปกราบบังคมทูลต่อพระราชาพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น พระราชาทรงตัดสินให้เศรษฐี

ที่มารดายกบุตรสาวให้เพราะมารดาเลี้ยงดูลูกตั้งแต่เล็กจนโตมีความเหนื่อยยากควรมีสิทธิ์ในตัว

บุตรสาวมากกว่ากว่าบิดา 

 นิทานเรื่องที่ 90ชื่อนิทานภาษาเขมร ត រោរស ឋី  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ตุโลเศรษฐ ี

เรื่องย่อ 

 เศรษฐีคนหนึ่งชื่อตุโลเศรษฐี อายุ 40 ปี ไม่มีบุตรสักคน ดังนั้นท่านมหาเศรษฐีจึงใช้จ่าย

ทรัพย์ท าบุญให้ทานอธิฐานขอบุตรเมื่ออายุได้ 41 ปีจึงได้บุตรชายคนหนึ่ง เมื่อลูกเดินได้ท่านเศรษฐีให้

ปรับที่ดินห่างให้ราบเรียบด้วยทรายไม่มีหลุมไม่มีบ่อเพื่อเป็นสนามเดินเล่นเมื่อลูกอายุได้ 6 ขวบก าลัง

วิ่งเล่นที่สนามขณะฝนก าลังตกลูกเศรษฐีวิ่งไปตกหลุมจมน้ าตายเศรษฐีจึงน าเรื่องขึ้นกราบบังคมทูลต่อ

พระราชาพระราชาทรงให้อ ามาตย์ไปตรวจดู อ ามาตย์ไปตรวจแล้วกลับมาทูลว่าพบรอยเท้าช้างจึงทรง

รับสั่งให้ไปจับเอาช้างมาสอบสวนพระองค์ตรัสกับช้างเพราะช้างเดินไปเหยียบจนเป็นหลุมเป็นบ่อท า

ให้ให้มีน้ าขังลูกของท่านเศรษฐีถึงได้จมน้ าตาย ช้างบอกว่าเดินไปตามรอยแรด แรดเดินไปตามรอย

กระบือ กระบือเดินตามรอยหมู หมูเดินตามรอยนกยูง นกยูงเดินตามรอยไก่  ไก่เดินตามรอยนก

กระทา นกกระทาเดินตามนกคุ้ม นกคุ้มเดินตามรอยแมลงทราย สุดท้ายพระราชาทรงให้ไปจับแมลง
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ทรายมาพิจารณาตัดสิน แมลงทรายตอบว่ากองทรายนั้นดีมากจึงท าเป็นที่ อยู่อาศัย พระราชาทรง

พระราชด าริว่าต้นเหตุจากแมลงทราย ก็ทรงตัดสินให้แมลงทรายใช้ทรัพย์สินหนึ่งส่วน นกคุ้ม 2 ส่วน 

นกกระทา 3 ส่วน ไก่ 4 ส่วน นกยูง 5 ส่วน หมู 6 ส่วน กระบือ 7 ส่วน แรด 8 ส่วน ช้าง 9 ส่วน  

นิทานเรื่องที่ 91 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្សី២ ក់រឈាលាោះ រណែើមរធែើញរឈើ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย หญิงสองคนทะเลาะกันเรื่องหูก      

เรื่องย่อ 

 หญิง 2 คน คนหนึ่งมารดาป่วยหนักจึงอุ้มมารดานั่งตักเอาน้ าลูบหน้ามารดาจึงรู้สึกตัว มี

หญิงคนหนึ่งมาขอเช่าหูกหญิงที่มารดาป่วยเนื่องจากนางอยากได้เงินค่าเช่าจึงยอมให้เช่าและให้หญิงที่

จะเช่าหูกนั้นอุ้มมารดาให้ส่วนตัวเองไปยกเอาหูกภายในบ้านออกมา ส่วนมารดาที่ป่วยหนัก เสียชีวิต

บนตักของหญิงที่ไปเช่าหูกและหญิงนั้นปิดปากให้แก่ผู้ตาย เมื่อหญิงเจ้าของหูกท าบุญศพมารดาเสร็จ 

หญิงผู้เช่าหูกน าหูกมาคืนและให้ค่าเช่าเพียง 1 เฟื้อง หญิงที่เป็นเจ้าของหูกไม่พอใจ ท าให้หญิงทั้ง 2 

คนทะเลาะกันแล้วพากันไปฟ้องท่านเจ้ากรม ท่านเจ้ากรมตัดสินไม่ได้ก็พาเข้าเฝ้าพระราชากราบทูล

ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นของแต่ละคน พระองค์ทรงพิจารณาว่าหญิงที่ยืมหูกเนื่องจากอดีตชาติเป็น

มารดาลูกกันหญิงผู้เป็นมารดาจึงตายบทตักและยังได้ปิดปากปิดตาให้ด้วยพระองค์ทรงยกให้หญิงนั้น

เป็นลูกแท้ ๆ และให้แบ่งมรดกของมารดาออกเป็น 3 ส่วนให้หญิงที่ยืมหูก 2 ส่วน หญิงที่เป็นลูก 1 

ส่วน  

นิทานเรื่องที่ 92  ชื่อนิทานภาษาเขมร ានរលួចប្េោះមក    

 ชื่อนิทานภาษาไทย ลิงขโมยพระมงกุฎ 

เรื่องย่อ 

 พระราชาเสด็จไปประพาสป่าทรงถอดพระมงกุฎเก็บไว้ในผอบทองแล้วให้สาวใช้ดูแล

รักษาที่พัก พระองค์เสด็จไปล่าสัตว์กับเหล่าทหาร สาวใช้ที่เฝ้ามงกุฎง่วงนอนเผลอหลับไป มีลิงตัวหนึ่ง

ลงมาจากต้นไม้แอบเปิดผอบเอามงกุฎไปสวมร าอวดกันเล่นบนต้นไม้ แล้วก็เอาเก็บซ่อนไว้ สาวใช้ตื่น

ขึ้นเห็นผอบเปิดพระมงกุฎหายไปก็ตกใจกลัว คิดว่าตัวจะต้องถูกประหารชีวิต พยายามวิ่งตามหาพระ

มงกุฎแต่ไม่พบก็ยืนร้องไห้พระราชาเสด็จกลับจากการล่าสัตว์ สาวใช้ทูลตามเรื่องราว พระราชาทรงให้

เสนาอ ามาตย์ตามหาจนทั่วทุกที่ได้พบกับพรานหนุ่ม เสนาอ ามาตย์ล้อมจับพรานนั้นแล้วน ามาเข้าเฝ้า

พระราชากราบทูลว่ามันเป็นขโมยพระมงกุฎ พระองค์ทรงมอบพรานนั้นให้ท่านเจ้ากรมเป็นผู้ตัดสินแต่

พรานหนุ่มปฏิเสธ พระราชาทรงรับสั่งให้ลงโทษด้วยการหนีบเพื่อให้ยอมรับ พรานป่าไม่ใช่คนขโมยแต่

เพราะปวดมากทนไม่ไหวก็ยอมรับว่าขโมยพระมงกุฎเอาไปให้ท่านเศรษฐีเพราะท่านเศรษฐีใช้ให้มา
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ขโมย พระราชาทรงทราบจึงให้ไปจับท่านเศรษฐีมาพิจารณาตัดสิน แต่มหาเศรษฐีปฏิ เสธ  พระราชา

จึงให้หนีบท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวก็ยอมรับมาว่าใช้ให้พรานป่าไปขโมยมา 

และได้เอาไปมอบให้ท่านปุโรหิต ปุโรหิตไม่รู้เรื่องแต่เมื่อถูกท าโทษทนไม่ไหวจึงบอกว่าเอาไปเก็บไว้ที่

อุทยาน พระราชาทรงให้หาที่อุทยานแต่ไม่มีใครพบทรงให้ท าโทษด้วยการหนีบอีก ขณะนั้นพระพล

เทพเสนาบดีขึ้นไปเข้าเฝ้าได้ยินเสียงท่านปุโรหิต ท่านเศรษฐีและชายหนุ่มร้องโอดครวญเช่นนั้นก็คิด

ด้วยวิจารณญาณว่า ถ้ายังให้ลงโทษแบบนี้ต่อไปอีกปุโรหิต เศรษฐีและชายหนุ่มคงจะเสียชีวิตอย่าง

แน่นอนส่วนพระมงกุฎนั้นจะสูญเปล่า จึงกราบทูลขอเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยตนเองพระราชาทรง

อนุญาต พระพลเทพเสนาบดีพาคนทั้ง 3 ไปขังยังโรงเรือนแห่งหนึ่งที่มีฝามิดชิดเมื่อตกกลางคืนให้

เสมียนคนหนึ่งไปแอบฟังนอกฝาห้องโดยไม่ให้คนทั้ง 3 ทราบ คนทั้ง 3 พูดกันว่าไม่ได้เป็นคนขโมยที่

ต้องโกหกเพราะเจ็บปวดจากการหนีบจนทนไม่ไหว เสมียนได้รู้แล้ว ก็จดค าพูดของพราน เศรษฐีและ

ท่านปุโรหิตเอาไปส่งต่อพระพลเทพเสนาบดี เสนาบดีประชุมตัดสินกัน นายพราน มหาเศรษฐี และ

ท่านปุโรหิตนั้นไม่ใช่โจร พระพลเทพเสนาบดีให้ช่างท ามงกุฎทองค าขึ้นใหม่ให้เหมือนของเดิมน าไป

ถวายพระราชาแล้วเชิญพระราชาเสด็จประพาสป่าอีกครั้งหนึ่งเอาพระมงกุฎไว้ที่เดิมและให้สาวใช้คน

เดิมเฝ้า สั่งว่าให้แกล้งท าเป็นนอนหลับแล้วแอบดูเมื่อใดมีโจรมาขโมยให้นางร้องตะโกนขึ้น เมื่อสั่ง

เสร็จแล้วพระพลเทพเสนาบดีให้พลเสนาอ ามาตย์มาคอยแอบดู แล้วพระราชาก็เสด็จล่าสัตว์เหมือน

ครั้งก่อน ลิงตัวเก่านั้นลงจากต้นไม้มองดูหญิงนั้นเข้าใจว่านางหลับไม่กระดุกกระดิกจึงเปิดผอบขโมย

พระมงกุฎเอาไปสวมใส่เต้นร าอวดกันอยู่บนต้นไม้ 

นิทานเรื่องที่ 93 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសបាញ់ទ ង 

 ชื่อนิทานภาษาไทย ชายยิงนกกระทุง 

เรื่องย่อ 

 มีชาย 2 คน ชื่อโสแกและพาโล พาโลไปเรียนคาถาอาคมหาอุบายหลอกลวงเอาทรัพย์คน

อื่นเป็นของตน เจ้าโสแกออกไปยิงนกกระทุงได้ตัวหนึ่ง พาโลคิดว่าโสแกจะให้ตนกินเนื้อนกกระทุง

หรือเปล่า ถ้าไม่ให้เขาจะเอาเรื่องโสแกจนเกิดคดีความให้ได้ เจ้าโสแกจัดการแกงและปิ้งเนื้อนกกระทุง

เสร็จแล้วก็รับประทานหมดไม่ได้แบ่งให้เจ้าพาโล เจ้าพาโลไปฟ้องท่านเจ้ากรม เจ้าโสแกถูกเรียกไป

สอบสวนโดยเจ้าพาโลฟ้องท่านเจ้ากรมว่าตอนที่บิดาป่วยหนักบิดาได้สั่งว่า บิดามารดาปู่ย่าตายายเมื่อ

ตายไปแล้วล้วนแต่จะไปเกิดเป็นนกกระทุง ถ้าใครไปยิงนกกระทุงให้ไปฟ้องท่านเจ้ากรมเพื่อตัดสิน

พิจารณาปรับพินัยตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์ บัดนี้เจ้าโสแกไปฆ่าบิดาของตน ส่วนเจ้าโสแกตอบ

ว่าบิดามารดาของตนบอกต่อ ๆ มาว่าบรรพบุรุษของตน เมื่อเสียชีวิตจะไปเกิดเป็นปลาและท่านได้สั่ง
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ว่าถ้ามีสาเหตุใดที่ท าให้ปลาตายให้ตนยิงสัตว์นั้นกินเป็นอาหารแทน ถ้าสัตว์นั้นมีลูกหลานเป็นมนุษย์

ให้ไปฟ้องเจ้ากรมพิจารณาตัดสินให้ปรับพินัยแก่ลูกหลานเหล่านั้นบัดนี้ฝูงนกพากันไปจับปลาซึ่งเป็น

บรรพบุรุษของตนมากินตนจึงยิงนกกระทุง เมื่อได้ฟังความจากนายพาโลและโสแกแล้วท่านเจ้ากรม 

เจ้ากรมพิจารณาตัดสินเรื่องนี้ไม่ได้จึงพาทั้ง 2 คน ขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระราชาพร้อมทั้ งเล่าเรื่อง

ตั้งแต่ต้นจนจบ พระราชาตรัสว่านกกระทุงที่เป็นบิดาของเจ้าพาโลจับปลาซึ่งเป็นบิดาของเจ้าโสแกกิน

เหมือนค าที่เจ้าโสแกพูดจริง ๆ จึงทรงบังคับให้เจ้าพาโลไปอยู่เป็นข้าทาสเจ้าโสแก 

นิทานเรื่องที่ 94  ชื่อนิทานภาษาเขมร អម្តាយរកាារៅនាប្េោះរាជប្ទេាយ  

 ชื่อนิทานภาษาไทย อ ามาตย์รักษามะตูมพระราชทรัพย์ 

เรื่องย่อ 

 อ ามาตย์คนหนึ่งท าหน้าที่รักษามะตูมซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ของพระราชา เมื่อมะตูมนั้น

สุกก็เก็บไปถวายพระราชา วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งถือไม้ตะขอไปสอยผลมะตูมได้เดินไปใกล้ต้นมะตูมที่

อ ามาตย์ดูแลรักษานั้นอ ามาตย์มองไปเห็นชายผู้นั้นมีผลมะตูมอยู่ในห่อผ้าและมีไม้สอยอยู่ในมือก็ไป

นับผลมะตูมที่ต้นเห็นมีแต่ขั้วว่างเปล่าจึงคิดว่าคงจะเป็นคนถือไม้ตะขอที่ขโมย อ ามาตย์จึงวิ่งตามชาย

คนนั้นไปเห็นมีผลมะตูมและมีไม้ตะขออยู่ในมือจริงจึงจับตัวเขาเอาไปฟ้องท่านเจ้ากรม  ชายนั้นบอก

ว่าได้ผลมะตูมมาจากที่อื่น เมื่อตัดสินไม่ได้ท่านเจ้ากรมจึงน าเรื่องนี้ขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระราชา ทรง

ให้เอาผลมะตูมจากชายผู้นั้นไปเทียบกับขั้วผลมะตูมของพระองค์ว่าจะเข้ากันได้หรือไม่แล้วค่อยปล่อย

ผลมะตูมลงมาที่พื้น อ ามาตย์รับพระราชาโองการเมื่อผลมะตูมนั้นหล่นมันจมไปในโคลนจนหมด 

พระราชาทรงให้คุ้ยโคลนหาผลมะตูมนั้นก็เห็นผลมะตูมที่เพิ่งหล่นลงไปในโคลนและเห็นผลมะตูมที่

หล่นลงไปในโคลนนั้นด้วย พระองค์ทรงให้เอาผลมะตูมที่หล่นก่อนไปเทียบกับขั้วของผลมะตูมก็เห็นว่า

ผลมะตูมเข้ากับขั้วมะตูมพอดีแล้วตรัสให้เอาผลมะตูมที่มีขั้วไม่เข้ากันไปคืนแก่ชายนั้นและให้ปล่อยตัว

ชายผู้นั้นไป  

นิทานเรื่องที่ 95 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសម្ចាស់ផ្ទោះនិងរ រសស ុំសុំចត  

 ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าของบ้านกับผู้ขออาศัย 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งเพิ่งสร้างบ้านเสร็จใหม่ๆ มีชายคนหนึ่งมาขออาศัยที่บ้านหลัง ชายเจ้าของ

บ้านอนุญาต ชายผู้ขออาศัยอยู่นานพอสมควรก็นับเครื่องเรือนทั้งหมด แล้วจดจ าเอาไว้เมื่ออยู่ได้ 1 

เดือนเจ้าของบ้านให้ชายผู้ขออาศัยกลับบ้านของตนไปเพราะจะพาบิดา มารดาญาติพี่น้องมาอยู่ชาย 

ผู้ขออาศัยตอบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตน ชายทั้ง 2 คนทะเลาะแย่งบ้านกันแล้วพากันไปฟ้องท่าน
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เจ้ากรมเพื่อพิจารณาตัดสินคดีท่านเจ้ากรมตัดสินคดีให้ชายผู้ขออาศัยชนะเพราะเขาจ าเครื่องเรือนที่

อยู่ในบ้านได้ทั้งหมด แต่ชายเจ้าของบ้านจ าไม่ได้  ชายเจ้าของบ้านไม่ยอมเลยขอเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อ

ขอให้ช่วยตัดสินคดีความให้ พระราชาทรงด าริว่าเหตุใดชายผู้นี้จึงจ าเครื่องเรือนได้ทุกอย่าง แล้วส่วนที่

โคนเสาเรือนที่อยู่ในดินมีอะไรบ้าง ชายที่ขออาศัยตอบว่าไม่มี ส่วนชายเจ้าของบ้านตอบว่าหลุมเสา

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นดินที่มีดินอ่อนตนได้เอาไม้ 1 ท่อนใส่รองไว้ที่ใต้เสานั้นเพื่อไม่ให้มัน

ทรุด พระองค์จึงรับสั่งให้ไปขุดหลุมที่เสาเรือนนั้น เมื่อขุดไปพบท่อนไม้รองเสาเรือนนั้นจริงทรงวินิจฉัย

ว่าเหตุแต่บ้านหลังนี้เป็นของเจ้าคนนี้จริงจึงจ าได้กระทั่งสิ่งที่ฝังอยู่ในดิน ดังนั้นบ้านหลังนี้ต้องเป็นของ

เจ้าที่รู้เครื่องเรือนที่อยู่ในดิน ส่วนเจ้าอีกคนเป็นคนขี้โกงต้องมีโทษจะต้องลงโทษตามกฎหมาย  

นิทานเรื่องที่ 96  ชื่อนิทานภาษาเขมร រ ើមកុំរណើតសតវកូនរោក  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ก าเนิดนกเขา 

เรื่องย่อ 

 มีชาวไร่ 2 สามีภรรยาล าบากยากจน มีบุตรสาวเล็ก ๆ 3 คน บุตรสาวคนโตช่วยตักน้ าหุง

ข้าว คนสาวคนกลางช่วยพาบุตรสาวคนเล็กไปเดินเล่น หลังจากที่สามีตายไปทิ้งให้ภรรยาเป็นม่ายอยู่

กับลูกทั้ง 3 คน หญิงม่ายไปตัดฟืนเก็บผักเอาไปขายที่ตลาดทุกวัน วันหนึ่งนางพบกับนักเลงเหล้า  

ขี้ขโมยเที่ยวลักขโมยสิ่งของของคนเดินทาง เมื่อได้เงินก็เอามาดื่มกินสนุกสนานเฮฮา นักเลงเหล้าคน

นั้นเห็นนางจึงอยากได้เป็นภรรยาจึงท ากิริยาท่าทางว่าเป็นคนดีโดยการให้เงินนาง ตอนกลางคืน โจร

นั้นเข้าไปหานาง พูดจาถูกใจกันและตกลงใจเป็นสามีภรรยากัน หลังจากได้โจรเป็นสามีนางมีเงินทอง

ใช้จ่ายบริบูรณ์ สวมใส่เสื้อผ้าสวย ๆ เที่ยวเดินเล่นดื่มกินกับสามีใหม่ตามตลาด ลืมคิดถึงลูกทั้ง 3 คน  

นางเกลียดบุตรสาวมาก เห็นหน้าลูกยามไหนคิดแต่อยากจะเอามีดมาฟันให้คอขาดทั้ง 3 คน เมื่อหุง

ข้าวท ากับข้าวเสร็จแล้วก็กินกัน 2 คนสามีภรรยา เหลือข้าวติดก้นหม้อให้ลูกๆ นางไม่เอาใจใส่ลูก

เหมือนเมื่อก่อน ลูกทั้ง 3 คน บ้างนอนหลับข้างเตาไฟ บ้างนอนหลับข้างนอก ยุงกัดจนพุพองไปทั้งตัว 

ตอนเช้านางแต่งตัวไปดื่มกินที่ตลาดกับสามีทุกวัน จนสามีต้องบอกให้อยู่บ้านดูแลลูก แต่นางกลัวว่า

สามีจะได้ภรรยาใหม่ นางจึงหาอุบายฆ่าลูก สามีจะได้ไม่เอาลูกมาเป็นข้ออ้างให้นางเฝ้าบ้าน เมื่อถึง

เดือน 6 นางหลอกให้ลูกไปนอนเฝ้าพันธุ์ข้าวที่น าไปหว่านไม่ให้นกมากิน โดยสั่งลูกทั้ง 3 คนว่าอย่าไป

ไหนไกล อย่ากลับไปบ้าน นางทิ้งข้าวไว้ให้พอที่แต่ละคนจะกินอิ่ม เกลือและปลาร้านิดหน่อย เพราะ

คิดว่าคืนนี้ลูก ๆ ต้องถูกเสือกิน เสร็จแล้วนางก็กลับบ้านนอนคอยสามีกลับมา เมื่อมารดากลับบ้าน

เด็กหญิงทั้ง 3 คนพี่น้องเอาเมล็ดข้าวโพดไปฝังตามริมหนอง ตอนกลางคืนขึ้นไปนอนบนกระท่อม ได้

ยินแต่เสียงสัตว์ร้องก็กลัวจนตัวสั่น เทพารักษ์ขู่ค ารามสัตว์ร้ายไม่ให้มาท าร้ายเด็ก ๆ รุ่งเช้าก็ไปส านัก
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ของเทวราชชื่อวรุณ เพื่อให้เทวราชน าข่าวไปกราบทูลสมเด็จพระอินทราธิราช แต่วรุณเทวราชรู้ว่าเด็ก

ทั้ง 3 คน จะกลายเป็นสัตว์ จึงไม่น าความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระอินทราธิราช แต่สั่งให้เทพารักษ์

เนรมิตปลากัด กระต่าย หอย ใส่ในหนองน้ าเอาไว้ให้ เมื่อหิวพี่คนโตไปหาอาหารและจับสัตว์มากินกัน

ดิบๆ น้องร้องรบเร้าจะไปบ้าน พี่ทนไม่ได้จึงพาไปบ้าน ส่วนมารดาเมื่อเห็นบุตรสาวเดินกลับมาบ้าน

เช่นนั้นก็ตะโกนด่ามาจากบนบ้าน และตีลูกทั้ง 3 คน คนพี่พยายามลากน้องทั้งสองคนออกไป เพราะ

คิดว่าถ้าอยู่มารดาต้องฆ่าตายแน่จึงพากันกลับไปยังกระท่อม ด้วยเหตุที่ถูกมารดาตีจนสะบักสะบอม

ทุกคนหมดจึงสติไป เมื่อเวลาผ่านไป 6 เดือน เด็กทั้ง 3 คนกลายเป็นนก ฝ่ายสามีใหม่ของมารดาถูก

ทางราชการจับตัวไปขังคุกตลอดชีวิต นางมารดาเป็นทุกข์ใจคิดถึงลูกทั้ง 3 คน จึงไปหาลูกที่กระท่อม

ในป่า เมื่อไปถึงลูกๆ เห็นคิดว่ามารดาจะมาทุบอีกจึงพากันบินหน ี

นิทานเรื่องที่ 97  ชื่อนิทานภาษาเขมร រ ើមកុំរណើតសតវរផ្ាាត  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ก าเนิดปลาโลมา 

เรื่องย่อ 

 ชาวบ้านสร้างศาลไว้ที่ต้นไทร ในต้นไทรนั้นมีรุกขเทวดาสิงสถิตอยู่ มีสตรีนางหนึ่งเป็น

บุตรสาวของคนในหมู่บ้านที่นับถือต้นไทรใหญ่เหมือนกับคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน ช่วงนั้นเป็นเวลาที่

จะต้องบวงสรวงถวายเครื่องบูชาเจ้าพ่อในศาล นางน าอาหารคาวหวานไปถวายเจ้าพ่อแทนบิดา

มารดา รุกขเทวดาเหลือบมาเห็นนางเข้าก็เกิดรักใคร่ มีความรู้สึกเหมือนกับว่าพลัดพรากจากกันนาน 

ยิ่งนานวันรุกขเทวดายิ่งรักใคร่นางมากขึ้นจนทนอยู่ต่อไปไม่ได้จึงเหาะไปทูลพระอินทร์ให้ทรงทราบ  

พระอินทร์ทรงพิจารณาโดยทิพยญาณทรงทราบว่าทั้ง 2 คนนี้เคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อน แต่เพราะ

เป็นเวรกรรมที่รุกขเทวดาหนีภรรยาไปบวชเป็นดาบสไม่เห็นหน้าจนกระทั่งตายท าให้ทั้ง 2 คน ต้อง

แคล้วคลาดจากกัน รุกขเทวดาทนไม่ไหวจึงนิมิตกายเป็นงูเหลือมเลื้อยเข้าไปรัดนาง งูเหลือมบอก

เรื่องราวทั้งหมด พร้อมทั้งห้ามนางบอกบิดามารดาพี่น้องตลอดจนคนบ้านใกล้เรือนเคียงว่าเป็นเทวดา 

ให้รู้แต่เพียงว่าเป็นงูเหลือม เวลากลางวันงูเหลือมไม่มาอยู่กับนาง แต่จะมาอยู่เฉพาะเวลากลางคืน

เท่านั้นและจะนิมิตร่างเป็นเทวดาให้เห็นทุกครั้ง ใกล้สว่างแล้วบิดามารดาได้ยินเสียงคนพูดกันในห้อง

ของบุตรสาวจึงไปแอบดูเห็นงูเหลือมนอนขดอยู่เต็มห้องก็ตกใจส่งเสียงร้องดังลั่น รุกขเทวดารีบ

หลบหนีหายไป ตกกลางคืนเมื่อได้ยินเสียงพูดกันบิดามารดาจึงแอบดูเห็นบุตรสาวเห็นว่าเป็นเทวดา

นิมิตร่างเป็นงูเหลือมขดอยู่เต็มห้อง  ใกล้รุ่งสว่างรุกขเทวดาบอกภรรยาให้พาบิดามารดาไปขุดเอา

ทรัพย์สมบัติที่จอมปลวกแห่งหนึ่ง ขุดได้ทั้งเงินแก้วแหวนทองและของมีค่ามากมาย ช่วยกันขนมาไว้

จนเต็มบ้าน  เขากลายเป็นคนมั่งมีทรัพย์สมบัติ ข่าวนี้ล่วงรู้ไปถึงพวกชาวบ้านและครอบครัวหนึ่งมีบิดา
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มารดาและบุตรสาวอยู่หมู่บ้านอื่น เมื่อรู้เรื่องที่นางนั้นมีสามีเป็นงูเหลือมและท าให้ร่ ารวยมีทรัพย์

สมบัติ สามีภรรยาจึงปรึกษากัน โดยภรรยาให้สามีออกไปหางูเหลื่อมมาเพื่อเป็นสามีของลูก เมื่อได้งู

เหลือมมาแล้ว จัดแจงให้บุตรสาวได้เป็นสามีภรรยากับงูเหลือม เวลาเที่ยงคืนงูเหลือมคลายขดออก 

เพื่อจะกินหญิงสาว ทีแรกนางคิดว่างูเหลือมต้องการจะร่วมประเวณีกับตนด้วยจึงได้ท าเฉย ๆ ไม่ส่ง

เสียงร้อง เมื่อมันกลืนเข้าไปถึงหัวเข่านางรู้แน่ชัดว่างูเหลือมจะกินตนแน่แล้ว จึงตะโกนเรียกมารดา แต่

บิดากับมารดาไม่สนใจเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยา เมื่องูเหลือมกินมาถึงหน้าอกนางร้องอีก

บิดามารดารวมทั้งญาติก็ไม่สนใจ จนเสียงบุตรสาวเงียบไปสักพัก มารดาจึงเข้ามาดูมองไม่เห็นลูก เห็น

แต่งูเหลือมนอนท้องป่อง มารดาตะโกน ผู้คนบ้านใกล้เรือนเคี ยงแตกตื่นกันกลางดึก บิดาเรียก

ชาวบ้านให้มาช่วยจับงูเหลือมผ่าท้องเอาบุตรสาวออกมาได้ นางนั้นนอนนิ่งเหมือนกับว่าตาย แล้วแต่

ร่างกายยังอุ่น ๆ อยู่ เนื้อตัวเปรอะเปื้อนด้วยน้ าเมือกงูเหม็นคาวคลุ้ง เอาน้ ามาล้างเท่าไร ๆ ก็ไม่หมด 

นางอับอายเขาเหลือเกิน นางลุกขึ้นหยิบขันใบหนึ่งครอบหัวเดินไปที่ท่าน้ า ตักน้ าอาบเท่าไร ๆ ก็ไม่

หมดเมือกงู นางคิดว่าจะอยู่เป็นผู้คนต่อไปก็อายชาวบ้าน นางจึงเอาขันครอบหัวเดินตรงไปยังริมฝั่งน้ า

กระโดดน้ าลงไปสิ้นใจตายไปเกิดเป็นปลาโลมาตัวภรรยาทันที บิดามารดาวิ่งตามไปดูลูกที่ท่าน้ าแต่ไม่

พบ ต่างนั่งร้องไห้เศร้าโศกคร่ าครวญอยู่ที่ริมน้ านั้น 

นิทานเรื่องที่ 98 ชื่อนิทานภาษาเขมร កូន៤ ក់មិនររប្មើឪេ ក  

 ชื่อนิทานภาษาไทย ลูก 4 คนไม่เลี้ยงดูบิดา 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งอาชีพเป็นพ่อค้า มีทรัพย์สมบัติมากพอสมควร เขามีบุตรชาย 4 คน ทุกคน

พอที่จะแต่งงานได้แล้ว หลังจากที่ภรรยาเขาตายจากไปเขาทนเป็นพ่อม่ายโดยไม่ยอมมีภรรยาใหม่ 

เขาอยู่กับบุตรชายทั้ง 4 คน ได้ปีเศษก็รู้สึกว่าล าบากมากเพราะไม่มีมารดาบ้านคอยดูแลท าอาหารและ

ดูแลทรัพย์สินในบ้าน เขาจึงจัดการแต่งงานให้บุตรชายคนโตและให้น าลูกสะใภ้เข้ามาอยู่ในบ้าน เขา

แบ่งทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งให้โดยไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับส่วนที่เหลือ 1 ปีต่อมาเขาหาภรรยาให้ลูกคนที่ 2 

แล้วแบ่งทรัพย์สมบัติให้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน ต่อมาเขาจัดการแต่งงานให้ลูกคนที่ 3 แล้วแบ่งทรัพย์

สมบัติให้ส่วนหนึ่งเช่นเดิม เมื่อถึงปีที่ 4 เขาจัดการแต่งงานให้ลูกคนที่ 4 และแบ่งทรัพย์สมบัติให้ส่วน

หนึ่งเช่นเดิมยังคงเหลือแต่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาไม่แบ่งให้ใครแต่จะเอาไว้อยู่ด้วยกันทั้งหมดทุกคน ที่เขา

แบ่งทรัพย์สมบัติให้ไปหมดเหลือแต่ตัวเช่นนี้เพราะเขาคิดว่าให้ทรัพย์สมบัติแก่ลูกไปแล้วจะอยู่เฉย ๆ 

คอยให้ลูกเลี้ยงไปจนตาย  เมื่อลูกทุกคนได้ภรรยาแล้วต่างแยกย้ายไปปลูกบ้านของตนเอง ทิ้งบิดาให้

อยู่ตามล าพังคนเดียว  ช่วงแรก ลูก ๆ ยังส่งข้าวปลาอาหารให้บิดากินเป็นประจ าทุกวัน จนเวลาผ่าน
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ไปต่างมีลูกเต้า บุตรชายที่เป็นสามีก็วุ่นวายกับการไปค้าขายที่เมืองไกล ภรรยาอยู่บ้านก็อ้างว่าสามีไม่

อยู่ตนก าลังมีลูกอ่อนจึงไม่ส่งข้าวปลาอาหารให้บิดาได้เหมือนเดิม บางคนคิดว่าน้องคนโน้นคงเอาไปส่ง

ให้แล้ว บางคนคิดว่าพี่คนนี้คงเอาไปส่งให้แล้ว ลูกสะใภ้ทุกคนคิดเช่นนี้นาน ๆ เข้าบิดาก็อดข้าว จน

บิดาต้องเดินขอทาน จะขายบ้านที่อยู่อาศัยก็เป็นบ้านเก่าไม่ได้ราคาและหากว่าขายบ้านไปแล้วก็ไม่มีที่

พักอาศัยอีก ตอนนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนใจกุศลได้เล่าเรียนหนังสือมีความรู้ด้านกฎหมายและ

รู้จักบาปบุญคุณโทษ ชายหนุ่มคนนั้นอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงกับชายชรา เมื่อเดินมาเห็นชายชราอยู่

อย่างน่าเวทนา เขาเกิดความรู้สึกสงสารชายชรานั้นมากจึง จึงคิดหาอุบายเพื่อช่วยให้ชายชรากลับมา

สุขสบายเหมือนเดิม เขาออกอุบายให้ชายชราน าโอ่งไปฝังดินไว้ที่โคนเสากลางบ้านแล้วให้ชายชรา

บอกกับทุกคนที่คุณตาพบว่า ยังมีเงินอยู่อีกโอ่งหนึ่งยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้ลูกคนไหน  ผ่านไป 5 วัน 

บุตรชายและลูกสะใภ้ทั้ง 8 คน ต่างอยากได้ทรัพย์สมบัติจึงพากัน เอาข้าวปลาอาหารขนมนมเนย 

ผลไม้สุก เสื้อผ้า ผ้าขาวม้า มาประจบเอาใจส่งให้บิดาเป็นประจ าทุกวันไม่เคยขาด สุขสบายใจนับแต่

นั้นมาจนเสียชีวิต เมื่อชายชรานั้นตายไปแล้วพวกลูก ๆ ช่วยกันท าบุญตามประเพณี เมื่อเสร็จพิธี

บุตรชายทั้ง 4 คนพร้อมทั้งลูกสะใภ้ขุดเอาโอ่งสมบัติมาแบ่งกัน แต่ต่างก็กลัวว่าจะแบ่งได้ไม่เท่ากันจึง

เกิดการโต้เถียงกันขึ้นจึงพากันไปหาอาจารย์มาคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ช่วยแบ่งสมบัติให้ ในตอนที่เขาจะ

แบ่งสมบัติกันนั้นพวกบรรดาชาวบ้านต่างก็พากันไปยืนดูด้วยพอเขายกโอ่งที่ปิดฝาขึ้นแล้วเปิดปากโอ่ง

ออกเอียงโอ่งแล้วเทอุจจาระและปัสสาวะที่ใส่ไว้เป็นเวลานานก็ไหลพรวดลงบนหัวอาจารย์จนเต็มและ

กระจายไปทั่วเปรอะเปื้อนหน้าตาเสื้อผ้าบุตรชายทั้ง 4 คนของชายชรา อีกทั้งยังกระเด็นไปเปื้อน

ภรรยาของชายทั้ง 4 คนนั้นด้วย  

นิทานเรื่องที่ 99   ชื่อนิทานภาษาเขมร ម្រយើង  
   ชื่อนิทานภาษาไทย มาเยีง 

เรื่องย่อ 

 มีมาณพคนหนึ่งเป็นคนยากจนอยู่ด้วยกัน 2 สามีภรรยา ในเมืองของพระเจ้าพรหมทัต 

ภรรยาของมาณพมีรูปร่างสวยงดงาม แต่นางเป็นคนขี้เหนียว ท าให้เพื่อนบ้านไม่ชอบ วันหนึ่งมาณพ

ไปหาปลากับภรรยา กระเชอที่เอาไปใส่ปลานั้นก้นทะลุ ฝ่ายนางภรรยาเป็นคนไม่เอาใจใส่ดูแล สามี

ช้อนปลาได้ใส่กระเชอปลาก็หล่นหายหมด ช้อนปลาจนเข้าไปใกล้เรือส าเภาใหญ่ นายส าเภาซึ่งอยู่บน

เรือกับภรรยามองลงมาจากบนเรือเห็นกระเชอนั้นก้นทะลุ ภรรยานายส าเภาจึงร้องบอกไปยังภรรยา

คนช้อนปลาให้หาอะไรมาอุดก้นกระเชอที่ทะลุนั้น ปลาจะได้ไม่หล่นหมด นายส าเภาโกรธภรรยามาก

จึงให้ภรรยาลงไปถือกระเชอเป็นภรรยามาณพ เพราะนายส าเภามองว่าภรรยาสั่งให้ภรรยามาณพนั้น
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หาอะไรมาอุดก้นกระเชอ ภรรยานายส าเภาได้ฟังสามีว่าจะแลกภรรยากับมาณพเพราะตนพูดไม่ดีไม่

ควร นางไม่ได้มีความผิดอะไรท าไมจึงต้องมารับโทษ นางจึงพูดกับสามีว่า ค าพูดของตนไม่ดีตรงไหนจึง

ไม่พอใจ แต่ถ้าสามีให้ตนไปก็ต้องไปเพราะตนไม่รู้ว่าจะเถียงอะไรได้ นายส าเภาจึงตะโกนเรียกมาณพ

บอกว่าจะแลกภรรยากัน มาณพหนุ่มไม่ตอบว่าอะไร นายส าเภาจึงถามภรรยาของมาณพคนนั้น  

นางภรรยามาณพตอบตกลง ฝ่ายนางภรรยานายส าเภาได้ฟังค าสามีแลกเปลี่ยนภรรยากันดังนั้นแล้ว 

นางจึงลงจากเรือส าเภาเดินไปกับสามีผู้ยากไร้ นางมีเพียงแต่ผ้าบาง ๆ พันคอ ทรัพย์สินเงินทองอะไร

นางไม่ได้เอาติดตัวมาด้วยเลยนางคว้าเอากระเชอไป นางถอนเศษหญ้าได้ก็เอาอุดกระเชอนั้นทันทีนาง

ถือกระเชอเดินตามสามีซึ่งช้อนปลาตามกอหญ้า เมื่อได้ปลาแล้วจึงพากันกลับไปยังบ้านสามี เมื่อถึง

บ้านนางถามสามีว่า บ้านที่อยู่เรียงรายเหล่านี้เขาเป็นญาติพี่น้องเราหรือว่าเป็นเพื่อนบ้าน สามีนาง

ตอบว่า เป็นเพื่อนบ้าน นางได้ยินดังนั้นด้วยเหตุที่นางเป็นคนมีน้ าใจประเสริฐ นางเอาปลาที่ได้มาให้

สามีเอาไปแจกเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนละนิดคนละหน่อยจนครบทุกบ้าน สามีนั้นเชื่อฟังค าบอกเล่าของ

ภรรยา วันหนึ่งมาณพเข้าป่าไปตัดฟืน เมื่อได้แล้วก็ผูกหาบเอามาเหมือนทุกครั้งไม้ฟืนเหล่านั้นไม่ใช่ไม้

ทั่ว ๆ ไป เป็นไม้งามที่มีราคาคือไม้กลัมพักกฤษณา เมื่อภรรยาเห็นไม้ฟืนที่สามีได้มาจากป่าเป็นไม้               

ที่ดี ๆ มีราคา นางคิดอยู่คนเดียวว่าสามีของตนได้ไม้ดี ๆ ก็ไม่รู้จัก ไม้นี้มีราคา เอามาจุดไฟทุกวันอยู่

อย่างนี้ ไม้นี้คงจะมีอยู่มากมายในบริเวณที่ใกล้เคียง นางจึงบอกให้สามีรีบไปหาฟืนเอามาอีก นางจึง

บอกสามีว่าพี่เอ๋ยไม้เหล่านี้เป็นไม้ที่มีค่าคือเป็นไม้กฤษณากลัมพักพวกชาวเรือเขาซื้อเอาไป ไม้นี้ ฉัน

รู้จักดีพวกส าเภาขอซื้อกันเสมอฉันเองเคยเห็นเขาซื้อแล้วเขาเอาไปเมืองจีนโน่น ถ้าเราได้มาแล้วเราไม่

ต้องคิดอะไรอีกเลย เราขายแต่ไม้กฤษณากลัมพักนี้แล้วเอาเงินมาซื้อผ้าตามแต่จะเลือก ได้เงินทอง

ตามที่ต้องการอยากจะซื้ออะไรก็ได้ สามีได้ฟังดังนั้นก็ดีใจมากจึงเข้าไปตัดไม้กองไว้ในป่ามากมาย

ภรรยาจึงจ้างเกวียนไปขนไม้กฤษณา จากป่านั้นเอามากองไว้ที่บ้าน มีพวกพ่อค้าที่อื่นมาซื้อไม้กฤษณา 

นางชั่งตีราคาได้อย่างถูกต้องเพราะว่านางรู้เรื่องทั้งหมดดีตั้งแต่เมื่อครั้งที่นางเป็นภรรยานายส าเภาไม่

มีพ่อค้าคนไหนจะมาหลอกได้ เมื่อได้เงินจากพ่อค้านางจัดเก็บทรัพย์สมบัติไว้อย่างรอบคอบจัด

บ้านเรือนจับจ่ายหาข้าทาสบริวารทรัพย์สินเงินทอง มีผู้คนเข้าออกมากมายนางมีเกียรติยศชื่อเสียงว่า

เป็นคนร่ ารวยมีทรัพย์สินมากมาย สามีของนางได้รู้จักเจ้านาย รู้จักพระ รู้จักพระยาคนทั้งปวงเขานับ

ถือเพราะมีทรัพย์และมีภรรยาดี ต่อมาภรรยาให้สามีฝึกวิ่งให้เร็ว สามีท าตามจนสามารถวิ่งไม่รู้จัก

เหนื่อยได้  นางจึงไปหาขุนนางให้เขาถวายสามีเป็นข้ารับใช้พระราชา  ขุนนางได้น าถวายเป็นข้ารับใช้

พระราชาเป็นประจ าทุกวันสมดังที่ใจนางปรารถนา  
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 พระเจ้าพรหมทัตจะเสด็จประพาสป่าโปรดให้เตรียมสิ่งของและไพร่พล มาณพจึงให้

ภรรยาจัดเตรียมอาหาร มีข้าวสารสวย ๆ อบดอกไม้หอมฟุ้งอาหารสารพัดอย่างได้ล าดับจัดเตรียมมา

เพื่อสามีและนางยังได้จัดเตรียมพระกระยาเสวยส าหรับพระราชาผู้สูงส่งอีกด้วย นางรู้ว่าพระราชาจะ

เสด็จประพาสป่าจะต้องพลัดพรากจากกันกับเหล่าอ ามาตย์มุขมนตรี จะมีแต่สามีของนางเท่านั้นที่ตาม

ไปทัน เมื่อเสด็จถึงป่าพระองค์ทรงบังคับม้าพระที่นั่งให้วิ่งไปอย่างรวดเร็ว บรรดาผู้ตามไม่สามารถตาม

เสด็จได้ทันจะมีก็แต่เจ้ามาณพที่มีความเชี่ยวชาญในการวิ่งจึงวิ่งได้ทันพระราชา พระราชาเสด็จถึงต้น

ไทรจึงทรงบังคับให้ม้าหยุดรอคอยอยู่เป็นเวลานานก็ไม่มีมนุษย์ใดพระองค์ทรงหิวพระกระยาหาร จึง

ตรัสกับมาเยิงว่าหิวข้าว มาเยิงตอบพระราชาว่าข้าวของตนมีแต่ไม่ค่อยเหมาะสมที่จะเป็นพระกระยา

หารเสวยของพระองค์ พระองค์ได้ฟังดังนั้นจึงตรัสว่าถวายมาเถอะ พระองค์เสวยพระกระยาหารของ

มาเยิงซึ่งมีรสชาติอร่อยข้าวนั้นขาวเหมือนพระกระยาหารที่พระองค์เคยเสวยตามปกติ กระยาหาร

อร่อยถูกพระโอษฐ์พระองค์ตรัสชมภรรยาของภรรยาเยิงว่าภรรยาของเจ้าช่างรู้จักท าอาหารได้ดีวิเศษ

นัก เมื่อพระองค์เสวยเสร็จแล้วจึงทรงดื่มน้ าจากกระบอกนั้น น้ านั้นก็อร่อยอบด้วยกลิ่นหอมของ

ดอกไม้หอมหวานพระองค์ตรัสว่าน้ าของเจ้าอร่อยนัก นางท าได้ถูกใจเหลือเกินช่างรู้จักจัดให้สามี 

พระราชาขอหมากจากภรรยาเยิง มาเยิงก็ถวายแด่พระราชาพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเสวยหมาก

ของเจ้ามาเยิงมากเพราะมีทั้งการบูร กระวาน กลัมพู หมากอ่อน ขี้ผึ้งสีปาก พระราชาพอพระทัยในตัว

ภรรยาเยิงมาก ถ้ากลับไปยังพระนครแล้วพระองค์จะให้ยศภรรยาเยิงได้เป็นใหญ่ พระราชาตรัสกับ

ภรรยาเยิงว่าจะเล่านิทานให้ภรรยาเยิงฟัง ยังไม่ทันได้เล่าเรื่อง พระองค์ทรงบรรทมหลับไปด้วย

ความสุข ณ ที่ใต้ต้นไทรใหญ่นั้น ณ ใต้ต้นไทรนั้นมีรุกขเทดาซึ่งรักษาต้นไทรครั้นได้ยินพระเจ้า

พรหมทัตตรัสบอกมาเยิงว่า จะทรงเล่าเรื่องราว บรรดาเทวดาทั้งหลายต่างชักชวนกันมาอยู่ที่ต้นไทร

เพื่อที่จะฟังเรื่องราวจากพระราชา เมื่อเห็นพระองค์บรรทมหลับไม่เล่าเรื่องราวเช่นนั้น เทวดาเหล่านั้น

โกรธพระเจ้าพรหมทัตมากและว่าพระราชาพระองค์นี้มุสาไม่ถือวาจาสัตย์ ดังนั้นพวกเทวดาจะหักกิ่ง

ไทรลงไปทับให้สิ้นพระชนม์เสีย ถ้าพระองค์รอดพ้นไปได้ จะแปลงกายเป็นงูไปกัดพระราชาถึงแท่น

บรรทม ฝ่ายเจ้ามาเยิงง่วงนอนแต่ก็ยังนั่งเฝ้าอยู่เมื่อได้ยินเสียงเทวดาพูดดังงึมง าเช่นนั้นมาเยิงจึงปลุก

พระราชาแล้วกราบทูลให้พระราชาเสด็จประทับม้าพระที่นั่งโดยเร็ว เพราะว่าเทวดาซึ่งอยู่รักษาบนต้น

ไทรนี้โกรธพระองค์ ขณะนั้นกิ่งไทรหักตกลงมาแต่พระเจ้าพรหมทัตได้เสด็จผ่านไปแล้ว ดังนั้นพระองค์

จึงทรงรอดพ้นจากความตาย มาเยิงรีบกลับบ้านเล่าเรื่องราวต่าง  ๆ ให้ภรรยาทราบทั้งหมด มาเยิงถือ

ดาบไปเฝ้านั่งอยู่ใกล้ๆคอยรักษาการณ์ ณ ท้องพระโรงของพระเจ้าพรหมทัต จนกระทั่งเวลาเที่ยงคืน

เทวดาแปลงร่างเป็นงูเลื้อยเข้าไปจะฉกกัดพระราชา มาเยิงใช้ดาบฟันถูกหัวงูนั้น และเอาซากงูไปไว้ใต้
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พระแท่นบรรทม เลือดงูกระจายไปถูกพระถันของพระมเหสี ด้วยความหวังดีมาเยิงใช้ลิ้นเลียเลือดงู 

พระนางสะดุ้งตื่นและทรงปลุกพระเจ้าพรหมทัต พระนางกระซิบกราบทูลว่ามาเยิงเอาลิ้นเลียพระถัน 

พระองค์ทรงกริ้วโกรธมากตรัสใช้ให้เพชฌฆาตเอาภรรยาเยิงไปฆ่า  

 เพชฌฆาตน ามาเยิงออกไปทางประตู แต่นายทวารทั้ง 4 ทิศ ได้ห้ามไว้ เพราะเป็นการผิด

ระเบียบประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณไม่เคยมีการประหารนักโทษในตอนกลางคืน นายทวารทั้ง 4 ทิศ

จึงเล่ายกนิทานที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดโดยไม่มีการไต่สวนความจริง กว่าเพชฌฆาตจะ

เดินทางไปครบทั้ง 4 ประตูและฟังนิทานที่ได้นายทวารเล่าให้ฟังทั้ง 4 ทิศ จบก็ได้เวลารุ่งเช้า พระเจ้า

พรหมทัตทรงตื่นจากบรรทมในพระราชหฤทัยมิได้ทรงสบายเลยเพราะคิดถึงเจ้ามาเยิงว่า มาเยิงมี

บุญคุณแก่ตนมากล้นเมื่อครั้งไปอยู่ในป่าก็มีแต่มาเยิงคนเดียวเองไม่มีใครที่ไหนนอกจากมาเยิง ตอนนี้

ตนใช้ให้เขาเอาไปประหารชีวิตเขาประหารแล้วหรือยังนะข้าเสียดายเหลือเกิน พระราชาใช้ให้อ ามาตย์

รีบรุดไปตามเอาเจ้ามาเยิงกลับมาอย่าเพิ่งให้เขาประหาร เวลานั้นอ ามาตย์ก้มกราบแล้วรีบวิ่งออกไป

ตามไปทันเพชฌฆาตที่ประตูด้านทิศเหนือ จึงพามาเยิงกลับมาถวายพระราชา พระองค์ทรงให้มาเยิง

เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น พระราชาทรงทราบเรื่องราวดังนั้นพระราชาโปรดให้แก้เครื่องจองจ ามาเยิงออก 

และแต่งตั้งให้มาเยิงได้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ใครจะขึ้นจะลงในต าแหน่งอย่างไรก็ไม่มีใครเทียบ 

เจ้ามาเยิงด้วยเหตุที่มีภรรยาซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะของกุลสตรี ฝ่ายนายส าเภาเมื่อได้มารดา

กระเชอก้นทะลุเอาไปเป็นภรรยาโดยเหตุที่มันไม่เคยมีทรัพย์สมบัติเมื่อมันมีแล้วมันจึงท าท่าหยิ่งยโส 

นุ่งผ้าแต่งตัวสวยงามทุกวัน ถือว่าสามีของตนมีทรัพย์สินเงินทองมีเครื่องใช้สอยมากมาย อีกทั้งยังไม่

เอาใจใส่ทรัพย์สินของสามี นางมีลูกกับนายส าเภา เวลาที่ลูกนางถ่ายอุจจาระมารดากระเชอก้นทะลุจึง

ฉีกเอาผ้าแพรแพงๆ เช็ดอุจจาระลูกแล้วโยนทิ้งไป เวลาผ่านไปนานก็เกิดความล ายากยากจนลง

ทรัพย์สินหมดสิ้นและขายส าเภาเอามาใช้จ่ายจนหมดสิ้น ด้วยเหตุที่ไม่มีความเป็นมารดาบ้านไม่รู้จัก

เก็บหรือดูแลรักษาท าให้ชื่อเสียงเกียรติยศของสามีหมดสิ้นไปทุกวันนี้ต้องขอทานเขากิน เดินขอทาน

เขาไปเรื่อย ๆ จนถึงที่อยู่ของมาเยิง ภรรยาของมาเยิงเห็นคนยากจนก็คิดว่าเป็นคนอื่นจึงให้ทานไป 

จนเมื่อได้พิจารณาดูชัดๆ นางรู้ว่าเป็นนายส าเภาสามีเดิมของนาง นางจึงพูดกับสามีเก่าว่างามหน้าไหม

ล่ะท่านนายส าเภาเที่ยวเดินขอทานเขากินเพราะรักภรรยาคนงามมารดากระเชอก้นทะลุ เป็นเพราะว่า

ผู้หญิงดีจะท าให้สามีเจริญรุ่งเรืองเพียบพร้อมบริบูรณ์ แต่ว่าเราเป็นผู้หญิงจัญไรนักมาอยู่กับคนยากจน

แต่ไฉนกลับกลายเป็นคนมั่งมีไปได้ มาเยิงมียศศักดิ์สูงส่งเพราะภรรยามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่

ปรากฏ             เลื่องลือไปไกล 
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นิทานเรื่องที่ 100 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ ើមកុំរណើតសតវមូស  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ก าเนิดยุง 

เรื่องย่อ 

 สมัยก่อนยุงตัวใหญ่กว่าแร้ง มันกินมนุษย์เป็นอาหาร มนุษย์ใดที่เป็นอาหารของยุงแล้ว 

ร่างจะเหลือแต่กระดูก พวกมนุษย์กลัวมากแต่ไม่มีใครหาวิธีป้องกันยุงได้ ได้แต่จัดคนไปให้ยุงกินทุกคืน 

คนที่รู้ว่าใกล้จะถึงคราวของตนแล้วก็เอาแต่ร้องไห้คร่ าครวญ เวลานั้นมีบุตรสาวเศรษฐี คนหนึ่งมี

สติปัญญาเฉลียวฉลาด นางสงสารชาวบ้านที่ต้องไปให้ยุงกิน นางจึงคิดหาอุบาย โดยการเสนอตัวเอง

ให้ยุงกินเป็นอาหาร แต่บิดามารดาไม่ยินยอม แม้ว่าบิดามารดาจะว่าอย่างไรนางก็ยังไม่ยอมหยุดอ้อน

วอนจะขอไปให้ยุงกินจนได้ นางเดินมุ่งตรงไปยังที่ซึ่งมนุษย์ต้องไปนอนให้ยุ งกิน เมื่อไปถึงนางพบ

ชาวบ้านซึ่งจะไปนอนให้ยุงกิน นางพูดกับชาวบ้านว่าถ้าอยากรอดตายต้องท าตามที่ตนบอก คือต้อง

ช่วยกันหาใบไม้แห้ง ๆ ให้ได้มาก เราจะจุดไฟให้มีควันรอบ ๆ ตัว ยุงไม่กล้าบินเข้ามากินพวก ชาวบ้าน

ทั้งหลายเห็นด้วยกับความคิดของนางและพร้อมใจกันท าตาม ถึงเวลากลางคืนพวกยุงมาถึงเห็นพวก

ชาวบ้านช่วยกันจุดไฟตามที่บุตรสาวเศรษฐีสั่งก็ไม่กล้าบินฝ่าควันไฟเข้าไป พวกยุงจึงประชุมกันว่าจะ

ขอให้พระอิศวรท าให้พวกมันตัวเล็กเพื่อที่จะสามารถเข้าไปกัดมนุษย์ได้ เมื่อพวกยุงได้ตามความ

ประสงค์จากพระอิศวรแล้ว ก็กลับมายังโลกมนุษย์ ไปหามนุษย์กัดกิน แต่ว่ามนุษย์รู้จักเอามือตบให้ยุง

ตาย บ้างยังไม่ตายแต่ปีกหักขาหัก ดังนั้นมนุษย์ค่อยสบายใจขึ้นกว่าเมื่อก่อน  

นิทานเรื่องที่ 101 ชื่อนิทานภาษาเขมร ឧកញា ារ។មរាជនិងឧកញា ាេលរទេ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ออกญายมราชและออกญาพลเทพ 

เรื่องย่อ 

 ขุนนาง 2 คน คนหนึ่งมียศเป็นออกญายมราช อีกคนหนึ่งมียศเป็นออกญาพลเทพ 

ออกญาพลเทพเป็นคนโลภในยศศักดิ์อยากเป็นยมราช จึงคิดจะกราบทูลกล่าวโทษให้ออกญายมราช

พ้นจากต าแหน่งแล้วตนจะขึ้นมาแทนที่  มีนักโทษคนหนึ่งได้รับโทษหนักถูกตัดสินให้ประหารชีวิต

นักโทษนั้นรู้ว่าวันรุ่งขึ้นเขาโศกเศร้าเสียดายชีวิตพร้อมทั้งกล่าวว่าตนเสียดายวิชาภาษาสัตว์ ยังไม่ได้

ถ่ายทอดให้ใครเลย  ผู้คุมได้ฟังดังนั้นจึงน าข้อความไปบอกท่านออกญายมราชให้ทราบ ออกญายม

ราชจึงคิดที่จะเรียน แต่นักโทษคนนั้นบอกกับท่านออกญายมราชว่าถ้าจะเรียนจะต้องไปเรียนใน  
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พระอุโบสถพร้อมทั้งให้ปิดประตูมิดชิดไม่ให้ใครได้ยิน ทั้งหมดจึงชวนกันไปที่วัด ในพระอุโบสถนั้นโจร

ยอมรับกับออกญายมราชว่าตนโกหกเรื่องราวทั้งหมดเพราะต้องการจะรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ ท่าน

ออกญายมราชเมื่อได้ยินนักโทษกล่าวดังนั้นนึกว่าตนแพ้กลอุบายเจ้านักโทษนี้แล้วจึงพูดกับผู้คุมว่าตน

ได้แพ้กลอุบายของนักโทษคนนี้เสียแล้ว ตอนนี้มันตะโกนร้องขอชีวิตกับพระพุทธรูปมันอ้อนวอน

พระพุทธรูปว่าให้บิณฑบาตโทษมันครั้งนี้ด้วย ถ้าตนไม่ปล่อยมันก็เท่ากับว่าไม่เข้าถึงพระพุทธองค์ 

ดังนั้นผู้คุมและออกญายมราชจึงยกชีวิตนักโทษถวายแด่พุทธองค์ แล้วจึงกลับไปบอกข่าวกับคนเขาว่า

นักโทษคนนั้นฟันโซ่ตรวนหนีจากคุกไปแล้ว เวลาผ่านไปนานเรื่องนี้ไม่ได้เงียบหายไปแต่กลับล่วงรู้ไป

ถึงหูออกญาพลเทพ ออกญาพลเทพดีใจเพราะรอโอกาสกราบทูลความผิดของออกญายมราชเพื่อ

ตนเองจะได้ครอบครัวต าแหน่งนี้แทน พระราชาเสด็จออกถวายภัตตาหารและทรงบาตรแด่พระภิกษุ

ขณะก าลังทรงบาตรอยู่มีฝูงกาบินมาส่งเสียงร้องไปทั้งวัง พระราชาทรงถามว่าท าไมนกถึงพากันมาส่ง

เสียงร้อง ฝ่ายออกญาพลเทพนั่งเฝ้าอยู่ ณ ที่นั้น เมื่อได้ยินพระด ารัสจึงถือโอกาสกราบทูลขึ้นว่า ท่าน

ออกญายมราชรู้ภาษาสัตว์เพราะได้เรียนจากนักโทษประหารชีวิตคนหนึ่ง พระราชาทรงฟังเช่นนั้นจึง

ใช้ให้ออกญายมราชเข้าเฝ้า พระราชาทอดพระเนตรเห็นออกญายมราชเข้ามาเฝ้าแล้วจึงตรัสว่าตอนนี้

ฝูงอีกาทั้งหลายมันส่งเสียงร้อง คงต้องมีเหตุอะไรสักอย่าง ถ้าท่านรู้ภาษาสัตว์จงฟังมันพูดว่าหมายถึง

อะไร ออกญายมราชรับพระราชโองการก็ท าเป็นหันตะแคงหูไปฟังเสียงอีกา แล้วจึงกราบทูลพระราชา

ว่า ฝูงกาซึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้นั้นเป็นฝูงกาจากเมืองอ่ืน ส่วนฝูงกาที่เกาะบนยอดมหาปราสาทเป็นฝูงกา

ที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ พระราชาได้ทรงฟังดังนั้นจึงตรัสถามต่อไปอีกว่า แล้วท าไมมันมาร้องอยู่ที่นี่ ท่าน

ออกญายมราชกราบทูลว่ากาเมืองอื่นมีความร้อนรุ่มใจเพราะชาวเมืองไม่ท าบุญท าทานเหมือนปีก่อนๆ 

ผู้คนมีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์เขาจึงพากันท าบุญนิมนต์พระไปฉันตามที่อยู่ของตน ส่วนอาหารที่

เหลือนั้นเขาโยนให้ทานอีกาและสัตว์อื่น ๆ ด้วย ปีนี้ออกญาพลเทพผู้เป็นนายเกษตรจัดมารดากอง

อาญาหลวงออกไปเก็บภาษีไม่ถูกต้องตามประเพณี เก็บภาษีราษฎรมากเกินไป ท าให้พวกราษฎรเกิด 

ความยากล าบาก พวกกาจึงมาแจ้งความเดือนร้อน พระราชาทรงฟังค าท่านออกญายมราชแล้วทรงพอ

พระทัย พระองค์กริ้วโกรธออกญาพลเทพและทรงให้ถอดออกจากต าแหน่ง พร้อมทั้งทรงแต่งตั้ง

ออกญายมราชว่าราชการเป็นเสนาบดีกระทรวงต่าง ๆ ต่อไป 
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นิทานเรื่องที่ 102 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ ើម ុំរណើតរនទោះ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ก าเนิดฟ้าแลบฟ้าร้อง 

เรื่องย่อ 

 มีปีศาจตนหนึ่งชื่อรามาสูร และมีนางอารักษเทวีตนหนึ่งชื่อนางเมขลา ทั้งสองอยู่รับใช้

มหาฤษีตนหนึ่งซึ่งมีอิทธิฤทธิ์เพ่ือเรียนเวทมนต์คาถาอาคม  รามาสูรและเมขลาแข่งกันเรียนเพื่อให้เป็น

ที่พอใจของครู  ทั้งคู่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพอกัน เมื่อมหาฤษีสอนวิชาแก่ศิษย์จนหมดสิ้นแล้ว ก็

อยากพิสูจน์ว่าใครจะเก่งกว่ากัน จึงให้ลูกศิษย์ทั้ง 2 คนไปเอาน้ าค้างใส่แก้วมาให้เต็ม ใครเต็มก่อนฤษี

จะท าน้ าค้างนั้นให้กลายเป็นแก้วมโนหรา เจ้าของปรารถนาอะไรก็จะได้ทุกอย่าง รามาสูรเอาแก้วไป

รองน้ าค้างซึ่งค้างอยู่บนใบไม้ใบหญ้า ส่วนนางเมขลาไปเก็บเอาไส้ไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีเนื้อนิ่มไปวางบน

ใบไม้ใบหญ้า ไส้ไม้นั้นดูดน้ าเอาไว้ชุ่ม นางเมขลาเอาไส้ไม้นั้นไปบีบน้ าใส่แก้ว ด้วยเหตุนี้นางจึงหา

น้ าค้างได้เต็มแก้วแล้วเอาไปให้มหาฤษี มหาฤษีชุบน้ าค้างนั้นให้กลายเป็นแก้วมอบให้นางเมขลา นาง

รับเอาแก้วนั้นมายกขึ้นกวัดแกว่ง เหาะทะยานบนท้องฟ้ามุ่งตรงไปยังมหาสาคร ส่วนรามาสูรพยายาม

อยู่เป็นเวลานานก็หาน้ าค้างได้เต็มแก้วแล้วเอาไปมอบให้มหาฤษี แต่ช้ากว่าเมขลา มหาฤษีจึงให้ขวาน

ปลอบใจรามาสูร โดยบอกว่าสามารถเอาไปต่อสู้แย่งเอาแก้วจากนางเมขลาได้ เมื่อรามาสูรได้ขวาน

มาแล้ว เที่ยวเหาะตามหานางเมขลาเพื่อจะแย่งเอาแก้วมโนหรา นางเมขลาได้เห็นรามาสูรก็เข้าใจ

ทันทีว่าปีศาจนี้ต้องคิดร้ายกับตน จึงยกแก้วขึ้นกวัดแกว่งเหาะไปบนท้องฟ้าที่สูงลิบ รามาสูรเห็นแสง

สว่างของแก้ววิเศษก็หลับตาขว้างขวานออกไป อาวุธนั้นทะยานไปอย่างรวดเร็ว ได้ยินเสียงอึกทึก

กึกก้องแต่ว่าไม่ถูกนางนางเมขลาตั้งแต่นั้นมาในเวลาที่มีฝน จะเห็นแสงสว่างของแก้วแลบแปรบปราบ

คือฟ้าแลบ และได้ยินเสียงของอาวุธนั้นดังเปรี้ยง ๆ คือเสียงฟ้าร้องนั่นเอง  

นิทานเรื่องที่ 103 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្រពេណសីតវស នម  

   ชื่อนิทานภาษาไทย กิริยาของสุนัข 

เรื่องย่อ 

 มีนักบวชผู้ทรงศีลถือวาจาสัตย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ในแต่ละวัดมีสุนัขอาศัยอยู่จ านวน

มาก เวลาที่ชุมนุมฉันอาหารบนศาลา  พวกสุนัขพากันขึ้นไปหมอบเฝ้าคอยอาหารที่เหลือจากฉันเป็น

ประจ าทุกวัน  วันหนึ่งพวกสุนัขขึ้นไปหมอบเฝ้าอยู่ตามปกติ  มีสุนัขตัวหนึ่งผายลมส่งกลิ่นเหม็นไปถึง

เจ้าอาวาสที่ก าลังฉันอาหาร ท่านถามสุนัขว่าตัวไหนผายลม แต่ไม่มีสุนัขตัวไหนยอมรับ ท่านเจ้าอาวาส

จึงพูดว่าถ้าไม่มีตัวไหนยอมรับ พวกเอ็งจงหายสาบสูญไปจากวัด ด้วยวาจาสิทธิ์ของท่านเจ้าอาวาส 

พวกสุนัขทั้งหลายจึงหายไปจากวัดทันที สุนัขทั้งหลายจึงต้องกลายเป็นสัตว์อนาถา  ในสมัยนั้นมีสามี
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ภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ไม่ไกลจากวัด เมื่อคนทั้งคู่แก่ตัวลงมีแต่ความล าบากและความยากจน ไม่มี

สิ่งของจะท าบุญสักครั้ง ยายจึงชวนตาไปเก็บเมล็ดข้าวที่เหลือ ๆ ในนา ได้ข้าวมาประมาณคนละหนึ่ง

กะโหลก ตายายชวนกันไปปอกเมล็ดข้าว ฝ่ายตาเอามีดเจียนหมากมาขูดเมล็ดข้าวสารที่ยายปอกแล้ว

เพื่อให้ร าข้าวออกหมด  เมล็ดข้าวสารจึงขาวสะอาดเหมือนไข่มด ใกล้สว่างยายเอาข้าวนั้นไปหุง ท่าน

เจ้าอาวาส รู้ได้โดยญาณวิเศษ เห็นเหตุการณ์ที่ตายายปรารถนาจะมาท าบุญ หลังจากตายายท าบุญ

เสร็จ ระหว่างทางกลับบ้าน มีภิกษุรูปหนึ่งไม่พอใจที่ตายายน าแค่เพียงข้าวเปล่ามาถวาย จึงคอยดักอยู่

ตามทาง บอกให้ตายายไปท าบุญที่อื่น ตายายได้ฟังค าพูดก็วิตกกังวลมาก เป็นเพราะเวรกรรมที่ตน

ยากจน ท าบุญไม่ทั่วถึงจึงท าให้พระท่านไม่สบายใจ ถ้าจะมาท าบุญครั้งต่อไปจะต้องจัดเตรียมอาหาร

มาให้เพียงพอพระวัดทั้งวัด คิดได้ดังนั้นจึงไปจับเอาสุนัขที่อยู่ในหมู่บ้านมาท าอาหาร และน าไปถวาย

พระที่วัด เจ้าอาวาสพูดกับพระในวัดว่ารับจังหันที่มีเนื้อสัตว์อย่าเพิ่งฉัน ให้น าเอามาให้ตนทั้งหมด เมื่อ

ภิกษุได้รับแกงจากแล้วเห็นว่าเป็นเนื้อสัตว์ จึงพากันน าไปประเคนท่านเจ้าอาวาสทั้งหมด แต่ภิกษุรูป

หนึ่งเอาไปประเคนไม่หมด แอบเหลือเอาไว้ฉัน ท่านเจ้าอาวาสคิดว่าภิกษุสามเณรชุมนุมกันหมดแล้ว

ท่านจึงเสกคาถาผสมธาตุเกิดเป็นสุนัขขึ้น สุนัขที่เกิดขึ้นด้วยอ านาจคาถานั้นเป็นสุนัขจริง ๆ แต่มีขา

เพียงสามขา ท่านเจ้าอาวาสใช้ให้พระครูไปดูทุกกุฏิ พระครูเห็นในกุฏิของภิกษุรูปหนึ่งมีเนื้อย่างเสียบ

ไม้ มีเนื้อต้มเค็มและแกงส้มซึ่งล้วนแต่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งสิ้น พระครูจึงให้ภิกษุนั้นน าไปประเคนท่านเจ้า

อาวาส เมื่อท่านเจ้าอาวาสได้รับภัตตาหารที่น ามาใหม่ก็เสกคาถาผสมธาตุอีกครั้งหนึ่งเกิดเป็นสุนัขที่มี

ครบทั้งสี่ขาเหมือนเดิม 

นิทานเรื่องที่ 104 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ រសតុំខ្េក៤ ក់  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ชายหัวล้านสี่คน 

เรื่องย่อ 

 ชายหัวล้าน 4 คน ชื่อ คุม สึม คม และสุข พวกเขาเป็นคนยากจน อีกทั้งหัวยังล้านด้วย 

พวกเขาอับอายที่ตัวเองหัวล้านจึงปรึกษากันว่าจะออกไปหาหมอเพื่อท าให้ผมขึ้นเหมือนเดิม พวกเขา

เดินทางไปไกลจนกระทั่งไปถึงป่าหิมพานต์เป็นที่อยู่ของมหาฤษีตนหนึ่ง พวกเขาเข้าไปขอให้มหาฤษี

ช่วย มหาฤษีจึงให้ชายหัวล้านทั้ง 4 คน ลงไปในสระน้ าศักดิ์สิทธิ์แต่มีข้อแม้ว่าทุกคนจะต้องด าน้ าเพียง

ครั้งเท่านั้น หลังจากพวกโผล่หัวขึ้นมาจากน้ าบนหัวมีผมดกด าเป็นมันกันทุกคน แต่ชายหัวล้านทั้ง 4 

คน โลภจึงปรึกษากันว่าจะด าน้ าเพื่อให้ผมงามมาก หลังจากด าเสร็จ เมื่อเขาโผล่ขึ้นมาจากน้ าผมของ

พวกเขาหลุดร่วงไปหมด กลับมาเป็นชายหัวล้านเหมือนเดิม จึงกลับไปขอให้มหาฤษีช่วย แต่มหาฤษีไม่

สามารถช่วยได้อีก จึงบอกให้พวกเขากลับบ้านเมืองของตัวเอง เมื่อพวกเขากลับถึงบ้านเมืองของตน
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คราวนี้พวกชาวเมืองยิ่งหัวเราะเยาะพวกเขายิ่งกว่าเดิม แม้ว่าจะมีสภาพน่าอายพวกเขายังพยายามหา

ภรรยาอยู่ ทั้ง 4 คนจึงชวนกันไปหาภรรยายังบ้านเมืองอื่น หากใครถามเรื่องผม ก็ให้ตอบไปว่ามันร่วง

เพราะมันเป็นธรรมดาของคนที่มีอายุมาก เป็นคนมีการศึกษาดีและเป็นนักปราชญ์ด้วย พวกเขายังตก

ลงกันอีกว่าจะไม่แยกจากกันและไม่ทิ้งกันไปมีภรรยาหรือถ้าจะมีก็ต้องมีด้วยกันทั้งหมดและต้องอยู่

ด้วยกัน ไม่นานพวกเขาเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงชวนกันเข้าไปในหมู่บ้านนั้นประจวบกับวันนั้น

ในหมู่บ้านมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นคือหญิงม่ายคนหนึ่งจับผู้ชายที่แอบไปนอนกับบุตรสาวตนได้ ก็ไปฟ้อง

เอาเรื่องผู้ชายคนนั้นเพื่อเป็นการท าให้ความผิดของตนลดลงบ้าง ผู้ชายทะลึ่งคนนั้นจึงได้แก้ตัวกับท่าน

เจ้ากรมว่าผู้หญิงคนนี้แอบได้เสียกับตนมาตั้งนานแล้วแต่ฝ่ายหญิงสาวปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง หญิง

สาวบอกว่าชายหนุ่มใช้ก าลังกายบังคับให้ท าตามความปรารถนาแม้ว่าตนพยายามอ้อนวอนเท่าไหร่เขา

ไม่ยอมฟัง ท่านเจ้ากรมได้ยินดังนั้นไม่สามารถจะหาความจริงได้ พอดีขณะนั้นชายหัวล้านทั้ง 4 คน

เดินผ่านมาพูดว่าตะขอมันไปถึง มะตูมมันจึงมา มีร่องน้ าจึงมีน้ าไหล ที่ไหนมีต้นฟักขึ้นที่นั่นมีน้ าเต้า

และที่ไหนสุนัขมันได้กลิ่นเยี่ยว มันจะยกขา เมื่อชายหัวล้านทั้ง 4 คน พูดคนละประโยคโดยไม่มีใครรู้

ความหมายดังนี้แล้ว ชายหัวล้านทั้ง 4 คน สั่งให้จัดการแต่งงานชายหญิงทั้งคู่ ชาวบ้านและเจ้ากรม

ต่างสรรเสริญสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดของหัวล้านทั้ง 4 คนและยังชักชวนกันมอบสิ่งของเป็นรางวัลให้

พวกเขาอีกเป็นจ านวนมาก ส่วนมารดาของหญิงสาวที่มีเรื่องก็พอใจค าตัดสินและเข้าไปไหว้ขอบคุณ

ชายหัวล้านทั้ง 4 คนนั้นด้วย ถึงแม้จะมีชื่อเสียงเลื่องลือดังนี้ก็จริงแต่ยังไม่มีผู้หญิงมารักชายหัวล้าน

เลย พวกเขาจึงคิดถึงหญิงม่ายที่เคยได้ตัดสินความให้เมื่อวันก่อน ชายหัวล้านทั้ง 4 คนจึงขอหญิงม่าย

นั้นมาเป็นภรรยา เมื่อชายหัวล้านทั้ง 4 คน เข้าไปอยู่บ้านหญิงม่าย นางใช้งานสารพัดตั้งแต่เช้าจรดค่ า 

ความเหน็ดเหนื่อยยากล าบากท าให้พวกเขายิ่งแก่ทรุดโทรมยิ่งขึ้นและไม่สามารถทนภรรยาได้อีกพวก

เขาจึงออกเดินทางไปโดยไม่รอภรรยากลับมาจากตลาด  ในวันเดียวกันนั้นพวกเขาไปเจอคนสานสมุก

ชายคนนี้ขึ้นไปสานสมุกอยู่บนต้นตาล เขาลื่นตกจากต้นตาล แต่เขาคว้าใบตาลไว้ทัน ตอนนั้นมีควาญ

ช้างคนหนึ่งขี่ช้างเดินมาชายสานสมุกจึงขอให้ช่วย ควาญช้างจึงยืนบนหลังช้างพยายามเขย่งตัวขึ้นไป

จับขาเจ้าคนสานสมุก แต่ตอนที่เขายืนบนหลังช้าง เขาพยายามเขย่งตัวขึ้นเท้าที่อยู่บนหลังช้างจึงสั่น

เหมือนกับเป็นสัญญาณบอกให้ช้างเดินไปข้างหน้า ช้างเข้าใจเช่นนั้นจึงเดินออกไปทิ้งให้ควาญช้างจับ

ขาคนสานสมุกไว้แน่น เมื่อชายหัวล้านทั้ง 4 คนเดินทางมาถึงใต้ต้นตาล ชายสายสมุกขอร้องให้ช่วย

พร้อมบอกว่าถ้าพวกเขาช่วยตนจะยอมเป็นทาสรับใช้ พวกเขาทั้ง 4 คนจึงตกลง พวกเขาเอาชายผ้าผูก

ติดคอแล้วพยายามดึงผ้าจนเต็มแรงตะโกนบอกคนทั้ง 2 ให้ทิ้งตัวลงมากลางผ้าแต่ น้ าหนักของคนทั้ง 

2 ได้กระชากให้หัวของชายทั้ง 4 มาชนกันตาย 
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นิทานเรื่องที่ 105 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្រសាទអងគរ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ปราสาทนคร 

เรื่องย่อ 

 ชาวจีนคนหนึ่งชื่อลึมเซงเป็นคนยากจนมาก เขายืมเงินพ่อค้าคนหนึ่ง และอยู่รับใช้

เจ้าของเงินนั้น เจ้าของเงินต้องการให้เขาไปถางป่าแห่งหนึ่งใกล้ ๆ ฝั่งน้ าเพื่อปลูกดอกไม้ มีเทพธิดา 5 

องค์ เหาะลงมาเล่นยังโลกมนุษย์เห็นดอกไม้ในสวนของตาลึมเซงก าลังบานสะพรั่งจึงชักชวนกันเข้าไป

ในสวนเทพธิดาชื่อทิพสุดาจันทร์ได้เด็ดดอกไม้ของตาลึมเซง 6 ดอก เมื่อกลับไปยังสวรรค์ เทพธิดาที่

ซื่อสัตย์ทูลพระอินทร์ถึงเรื่องที่นางทิพสุดาจันทร์ขโมยเด็ดดอกไม้  พระอินทร์ทรงซักถามนาง ทรง

ลงโทษว่าจะต้องลงมาอยู่โลกมนุษย์เป็นเวลา 6 ปี และต้องเป็นภรรยาตาลึมเซง นางเหาะลงมายังโลก

มนุษย์มาพบกับตาลึมเซง และบอกว่านางขโมยเก็บดอกไม้ของเขา พระอินทร์ทรงลงโทษให้นางลงมา

เป็นภรรยาเขาจ านวน 6 ปี เมื่อนางทิพสุดาจันทร์มาอยู่กับตาลึมเซงไม่นานชีวิตของเขาดีขึ้นกลายเป็น

คนมั่งมีคนหนึ่ง มีอ านาจและมีผู้คนนับถือ เวลาผ่านไป 1 ปี นางทิพสุดาจันทร์ให้ก าเนิดบุตรชายคน

หนึ่ง ชื่อว่าพระวิษณุการ เมื่อพระวิษณุการอายุ 5 ปี มารดาพ้นโทษก็เหาะกลับสวรรค์  ในพระ

ราชอาณาจักรกัมพูชา พระราชาซึ่งเสวยราชสมบัติเสด็จทิวงคต ไม่มีพระราชบุตรและพระราชบุตรีที่

จะเสวยราชสมบัติแทนราชบัลลังก์จึงว่างลง มีชายยากจนมีอาชีพตัดฟืน เขาออกไปท างานอย่างปกติ 

แต่ฝนตกลงมาอย่างหนักจึงว่ิงไปหลบในศาลเจ้าพ่อ                

 พระอินทร์นิมิตกายเป็นไก่อู 2 ตัว ตัวหนึ่งสีขาว ตัวหนึ่งสีด า ไก่ด ามาเกาะที่เสาดั้งศาล 

ไก่ขาวเกาะบนหลังคาศาลและส่งเสียงขัน ฝ่ายไก่ด าพูดภาษามนุษย์ว่า ใครมาขันอยู่บนหัว เอ็งมีฤทธิ์มี

อ านาจอย่างไรหรือ ไก่ขาวตอบว่าตนมีฤทธิ์มีอ านาจมาก ถ้าหากว่าใครได้กินเนื้อตนจะได้ เป็น

พระราชาครองแผ่นดินไก่ด าว่าถ้าผู้ชายไหนได้กินหัวเรา คนนั้นจะได้เป็นพระราชาแห่งสงฆ์ ถ้าผู้หญิง

คนไหนได้กินน่องเรา คนนั้นจะได้เป็นอัครมเหสีพระราชา ถ้าผู้ชายคนไหนได้กินเนื้ออกเรา คนนั้นจะ

ได้เสวยราชย์ ไก่ขาวบินหายไป  ไก่ด ายังคงเกาะอยู่ที่เสาดั้งของศาลดังเดิม ชายยากจนแอบเข้าไปจับ

ไก่ด าเอาไปฆ่าแล้วหิ้วกลับไปบ้าน 2 สามีภรรยาชวนกันไปอาบน้ าพร้อมถือถาดอาหารไปวางไว้ริม

มารดาน้ าคลื่นซัดเอาถาดลอยตามกระแสน้ าไป ชายคนหนึ่งชื่อทาเป็นควาญช้างพาช้างลงไปแช่น้ า 

เห็นถาดอาหารลอยมาเขา ๆ เอาถาดนั้นไปถวายพระสงฆ์รูปหนึ่งในวัด พระภิกษุรู้แน่ชัดถึงคุณวิเศษ

ของเนื้อสัตว์นั้นจึงเอาหัวไก่มาฉัน และมอบเนื้ออกให้ควาญช้างชื่อทากิน น่องให้นางวงซึ่งเป็นภรรยา

ของนายทา 3 วันผ่านไป มีการประชุมมุขมนตรีเพื่อหาพระราชาขึ้นครองราชย์จัดบวงสรวงต่อเทพย

ดา ขอให้ช้างไปหมอบลงตรงหน้าคนที่สามารถขึ้นครองราชย์บัลลังก์ ช้างเดินมุ่งตรงไปหาหมอช้างทา
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และนางวง มนตรีจัดเตรียมพระราชพิธีราชาภิเษก หมอทาได้รับการถวายพระนามว่าเทววงศ์อัศจรรย์ 

นางวงชื่อพระมหากษัตริยานีวง วันหนึ่งพระนาง เสด็จออกจากมหาพระอินทร์ทิ้งพวงดอกไม้มาบนพ

ระวรกายของพระนางวง พระนางทรง ครรภ์นับแต่เวลานั้นมาและทรงประสูติพระราชโอรส 

พระราชทานนามว่าพระเกตุมาลา 

               ฝ่ายพระวิษณุการพยายามวิ่งตามหามารดา บิดาจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังจนหมดสิ้น พระ

วิษณุการจึงตัดสินใจออกตามหามารดา ไปเจอพวกเทพธิดาจึงอธิษฐานว่าถ้ามารดาของตนอยู่ในที่นี้

ขอให้มารดาของตนเหาะกลับไปไม่ได้ อธิษฐานจบพระวิษณุการวิ่งตรงไป เทพธิดาทั้งหลายเมื่อเห็น

กุมารซึ่งเป็นมนุษย์ก็แตกตื่นตกใจรีบเหาะกลับยังที่อยู่ของตนทั้งหมดเหลืออยู่แต่นางทิพสุดาจันทร์

เหาะไปไม่ได้ พระวิษณุและนางทิพสุดาจันทร์ได้เจอกัน นางทิพสุดาจันทร์พาลูกกลับไปยังสวรรค์เที่ยว

ชมเมืองสวรรค์ทุกแห่งหน รวมทั้งยังพาไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ นางทิพสุดาจันทร์เล่าถึงความสามารถ

ของบุตรชาย พระอินทร์เห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริง จึงให้พระวิษณุการสร้างปราสาทให้พระเกตุมาลาพระ

ราชบุตร พระเกตุมาลาพอใจปราสาทที่พระวิษณุการสร้างมาก พระอินทร์เสด็จลงมายังพื้นโลกพร้อม

ด้วยเหล่าเทวดาทั้งหลาย พระองค์จัดพิธีราชาภิเษกพระราชบุตรและถวายพระนามว่าอริฏฐพลพาหโน

และทรงให้เรียกชื่อประเทศเขมรของว่ากัมพูชา  

              หลังจากนั้นไม่นานพระเกตุมาลามอบเหล็กหนัก 3 หาบ ให้พระวิษณุการท าพระขรรค์เพื่อ

เป็นของคู่บุญบารมีถวายพระองค์ พระขรรค์ที่พระวิษณุท า คมและบางยิ่งกว่าใบข้าว พระวิษณุการ

เอาพระขรรค์ที่ท าไว้ไปจุ่มน้ าให้หายร้อนแล้วน าไปถวาย พระเกตุมาลาเมื่อทรงเห็นขนาดของพระ

ขรรค์ก็ทรงโกรธ กล่าวโทษต าหนิต่อหน้าอ ามาตย์มุขมนตรีขโมยว่าเอาเหล็กไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เหล็ก 3 หาบ ท าพระขรรค์ได้เล่มเล็กแค่นี้ พระวิษณุการโกรธพระเกตุมาลาที่หาว่าตนเป็นขโมยจึงลุก

ขึ้นออกเดินพร้อมทั้งลากพระขรรค์ไปบนกระดาน เมื่อพระวิษณุการออกไปพ้นพระองค์ทรงเห็น

กระดานขาดเป็นสองท่อนเพราะความคมของพระขรรค์ พระเกตุมาลาทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัส

ใช้ให้คนวิ่งไปตะโกนเรียกพระวิษณุการเพื่อจะเอาพระขรรค์คืน  แต่พระวิษณุการไม่ยอมให้โดยจับ

เหวี่ยงไปกลางทะเลสาบแล้วลงเรือส าเภาชักใบมุ่งตรงไปเมืองจีนซึ่งเป็นบ้านเกิดของตน 
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นิทานเรื่องที่ 106 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្ក ងភ្នុំរេញ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย กรุงพนมเปญ 

เรื่องย่อ 

 มียายแก่คนหนึ่งชื่อยายเพ็ญเป็นคนร่ ารวย บ้านอยู่บนเนินทางด้านตะวันออกของภูเขา

เล็ก ๆ ลูกหนึ่งริมฝั่งมารดาน้ าจตุมุข ช่วงฤดูฝนท าให้น้ าในมารดาน้ าเอ่อล้น ยายเพ็ญลงไปที่ท่าน้ าเห็น

ต้นตะเคียนใหญ่ลอยมาใกล้  ๆ  ฝั่ง และเนื่องจากกระแสน้ านั้นเป็นวังน้ าวน  ต้นตะเคียนจึงหมุนอยู่

ริมฝั่งยายเพ็ญจึงรีบตะโกนบอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันดึงต้นตะเคียนขึ้นฝั่ง  ชาวบ้านช่วยกันเอาเชือก

พวนไปผูกและลากเข้ามาถึงฝั่ง  ยายเพ็ญใช้ข้าทาสเอาต้นไม้นั้นไปขัดถูและล้างโคลนออกจนสะอาด 

เห็นในโพรงที่โคนต้นไม้นั้นมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์เล็ก ๆ อยู่ 4 องค์ กับมีเทวรูปหินอีกองค์หนึ่ง 

เทวรูปนั้นทรงยืน พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือตะบอง อีกข้างหนึ่งทรงสังข์ พระเกศามวย  ยายเพ็ญกับเพื่อน

บ้านดีใจมากเพราะได้ของที่เคารพนับถือ  จึงพากันแห่พระพุทธรูปและเทวรูปนั้นไปบ้าน ยายเพ็ญ

จัดการสร้างกระท่อมเล็ก ๆ หลังหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานชั่วคราว  วันต่อมายายเพ็ญบอกให้เพื่อนบ้าน

มาช่วยถมดินบริเวณภูเขาซึ่งอยู่ทางตะวันตกของบ้านให้สูงขึ้นคล้ายภูเขาใหญ่ จากนั้นเขาให้เลื่อยต้น

ตะเคียนท าเป็นเสาวิหาร ยายเพ็ญและชาวบ้านช่วยกันสร้างวิหารมุงหญ้าคาบนกองดินคล้ายภูเขา 

แล้วจึงแห่อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์ ไปประดิษฐานในวิหาร ส่วนเทวรูปอีกองค์หนึ่งเขาแห่

อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนแท่นที่อยู่เชิงเขาด้านตะวันออก เข้าใจกันว่าเทวรูปลอยมาจากประเทศ

ลาว  มีลักษณะของศิลปะเป็นแบบลาว จึงพากันตั้งชื่อว่าเจ้าพ่อพระเจ้า ชื่อนี้ยังคงเรียกกันมาจน

ปัจจุบัน เมื่อสร้างวิหารเสร็จแล้วเขาได้นิมนต์พระสงฆ์มาอยู่ที่เชิงเขาทางด้านตะวันตก  จึงเกิดเป็นชื่อ

วัดว่า วัดพนมดูนเพ็ญ (ภูเขายายเพ็ญ)  ปัจจุบันเรียกสั้น ๆ ว่า วัดพนม และบริเวณนั้นเรียกกันว่า

พนมเปญ 

นิทานเรื่องที่ 107 ชื่อนิทานภาษาเขมร វតតវាហារសួរ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย วัดวิหารซัว 

เรื่องย่อ 

 สนมองค์หนึ่งทรงครรภ์ยังไม่ทันครบก าหนดประสูติต้องหลบหนีไปเป็นสามัญชนอยู่เมือง

อื่น ไปพักอาศัยอยู่กับตาโคเหและยายลักสามีภรรยา เมื่อครรภ์ครบก าหนด 10 เดือนจึงประสูติ

พระโอรสมีลักษณะเป็นผู้มีบุญกงจักรอยู่ที่ฝ่ามือฝ่าเท้า วันหนึ่งเมื่อตายายและพระสนมออกไปเกี่ยว

ข้าวได้วางพระกุมารไว้ใต้ต้นไม้ แสงแดดส่องมาถูกพระกุมาร มีปักษีตัวหนึ่งมากางปีกป้องกันแสงแดด 

ตาโคเหคิดว่าปักษีนั้นจิกหลานจึงวิ่งไปดู แต่ไม่ใช่จึงตั้งชื่อให้พระกุมารว่าปักษีจ ากรง พระบาทพรหม
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กิล  เสวยราชสมบัติ โหรท านายว่ามีผู้มีบุญมาเกิดปลอมตัวเป็นสามัญชนอยู่ ผู้มีบุญนั้นมีกงจักรอยู่ที่

ฝ่ามือฝ่าเท้า พระองค์ทรงให้เด็กอายุ 7 ปี ทุกคนที่อยู่ในพระนครเอามือตบลงในกระด้งแป้งเพื่อจะ

ทรงค้นหากงจักร ตาโคเหกลัวจึงอุ้มปักษีจ ากรงหนีไป พระราชาทรงจัดทัพออกตาม ด้วยบุญบารมีของ

ปักษีจ ากรง กองทัพไล่ตามไม่ทันและหาไม่ ตาโคเหพาปักษีจ ากรง ไปซ่อนอยู่ในถ้ าที่ภูเขาประสิทธิ์ 

กองทัพไม่สามารถตามไปท าร้ายได้ เมื่อพระบาทพรหมกิลครองราชได้ 20 ปี ก็สิ้นพระชนม์ บรรดาขุน

นางข้าราชการทั้งปวงรู้ว่าปักษีจ ากรงพระกุมารเป็นผู้มีบุญบารมี พระองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาประสิทธิ์ 

จึงพากันไปอัญเชิญมาเสวยราชสมบัติต่อไป เมื่อปักษีจ ากรงพระกุมารขึ้นครองราชสมบัติ ทรงต้ังตาโค

เหและยายลักเป็นพระอัยกาพระอัยกีบุญธรรม   

นิทานเรื่องที่ 108 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្ក ងឧតតុងគ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย กรุงอุตดงค์ 

เรื่องย่อ 

 มีพระราชาครองราชสมบัติ  ณ  นครเขมร ทรงน าพระอัครมเหสีที่ทรงพระครรภ์เสด็จ

ประพาสป่า เมื่อเสด็จไปถึงพระอัครมเหสีทรงปวดพระอุทร แต่ไม่ทรงทราบว่าพระองค์จะประสูติพระ

ราชโอรส พระนางทรงน าพระสวามีเสด็จไปไกลจากไพร่พล เมื่อพระอัครมเหสีประสูติพระราชบุตร

ออกมาเป็นไข่  พระนางและพระราชาทอดพระเนตรเห็นดังนั้นทรงนึกอับอายประชาชน จึงทรงคุ้ยดิน

และฝังไข่นั้นไว้ในป่า แล้วรีบเสด็จกลับพระมหานคร พรานป่าชื่อพรานวิงเป็นพรานของพระราชา 

ออกล่าสัตว์ในป่าโดยพาสุนัขไปด้วย เมื่อไปถึงสถานที่พระราชาฝังไข่ไว้  สุนัขก็เห่าและตะกายคุ้ยดิน 

พรานเห็นไข่ฝังอยู่จึงเก็บเอามาไว้ที่บ้าน เมื่อครบก าหนดพระราชบุตรประสูติออกมาจากไข่เป็นคน

เพศชาย พรานเลี้ยงดูจนกระทั่งเติบใหญ่และตั้งชื่อว่าประมัญวิงสุง เมื่อพระราชบุตรเจริญวัยขึ้นมี

รูปร่างงามเหนือผู้ชายทั้งปวง สตรีใดได้เห็นต่างแอบรักกันทุกคน เจ้าประมัญวิงสุงฝึกออกเดินล่าสัตว์

กับพรานวิงผู้เป็นบิดา ห่างไกลออกไปมีตายายชื่อตาดงยายชัยมีบุตรสาวซึ่งเป็นสาวรุ่นชื่อนางตระเจิล

เดาะกราลมีรูปร่างงดงามเหนือสตรีทั้ง ตาดงยายชัยสร้างบ้านอยู่กับบุตรสาวที่เนินแห่งหนึ่งซึ่งมีน้ า

ล้อมรอบ  ป้องกันไม่ให้ผู้ชายเข้าไปถึงที่อยู่ได้ ทั้งนี้ตาดงยายชัยมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อนางแทน อยู่

หมู่บ้านอื่น ตายายพานางตระเจิลเดาะกราลไปเที่ยวบ้านนางแทนบ่อย ๆ เมื่อนางไปเที่ยวบ้านน้าสาว

นางมักจะเดินผ่านหมู่บ้านถือกะออมไปตักน้ า ชาวบ้านเห็นท่าเดินของนางต่างชมกันว่าท่าทางเดินของ

นางอ่อนช้อย เมื่อนางเดินมาถึงบ่อน้ า ผู้คนที่มาตักน้ าชมผิวพรรณ  วันหนึ่งตาดงยายชัยพานางมา

เที่ยวบ้านนางแทนอีก เมื่อมาถึงกลางทางได้พบกับพรานวิงก าลังพาเจ้าประมัญวิงสุงยิงสัตว์อยู่ในป่า 

โดยเหตุที่พรานวิงกับตาดงยายชัยรู้จักกันเป็นอย่างดี จึงสนทนาวิสาสะกันอย่างคุ้นเคย ส่วนเจ้า
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ประมัญวิงสุงกับนางตระเจิลเดาะกราลเมื่อพบกันต่างมองกันไปกันมา ความรักเกิดขึ้นในใจของคนทั้ง

สอง ฝ่ายตาดงยายชัยเฝ้าภรรยางมองดูเจ้าประมัญวิงสุงเห็นว่ารูปร่างหน้าตางดงามก็นึกว่าถ้าได้เป็นคู่

กับบุตรสาวก็จะสมกันมากเพราะ ความพอใจในรูปร่างอันงดงามของเจ้าประมัญวิงสุง ตายายให้

โอกาสคนทั้งคู่พูดจากันตามความพอใจ เมื่อพูดคุยกันเสร็จแล้วต่างก็ลาจากกันไปพร้อมความรักที่ เต็ม

เปี่ยมในหัวใจ บิดามารดาของทั้ง 2 ฝ่ายรอคอยเวลาที่จะไปสู่ขอและจัดงานแต่งงานเป็นสามีภรรยา

กัน ตาดงยายชัยไม่ได้พานางมาเที่ยวบ้านนางแทนบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากมีงานยุ่งมาก  

นางแอบหนีมาบ้านนางแทนเพียงคนเดียว ระหว่างทางพระราชาทรงพบกับนางตระเจิลเดาะกราล

ก าลังเดินอยู่คนเดียว พระองค์จึงทรงเกี้ยวพาราสีนางด้วยความรัก นางตระเจิลเดาะกราลกลัวมากจึง

วิ่งหนี พระราชาให้คนไล่ตาม ด้วยเหตุที่นางเป็นหญิงวิ่งไม่ได้เร็วและนางเห็นพระราชาไล่ตามมาติด ๆ 

เมื่อเห็นจอมปลวกแห่งหนึ่งในป่าข้างหน้า นางยกมือขึ้นอธิษฐานว่าถ้านางเป็นเนื้อคู่ของเจ้าประมัญวิง

สุงขอให้เข้าไปซ่อนตัวที่จอมปลวกแล้วอย่าให้ใครเห็น เมื่ออธิษฐานแล้วจึงวิ่งเข้าไปซ่อนที่จอมปลวก

นั้น ฝ่ายผู้วิ่งไล่ตาม เห็นนางวิ่งไปที่จอมปลวกแต่กลับหานางไม่พบนึกแปลกใจ ต่อมาพระราชาทรงจัด

ให้มีการแข่งเรือ เพื่อให้ชาวบ้านมาดู คาดว่าคงจะได้พบนางตระเจิลเดาะกราล ตาดงยายชัยพานาง

ตระเจิลเดาะกราลไปดูการแข่งเรือ เมื่อพิธีแข่งเรือเสร็จชาวบ้านต่างพากันกลับบ้านของตน เสนาทั้ง 4 

คนของพระราชา แอบเดินตามหลังตาดงยายชัย เมื่อรู้ที่อยู่ของนางแล้วจึงกลับไปกราบทูลพระราชา 

พระราชาเสด็จมายังบ้านตาดงยายชัยพร้อมด้วยเสนาทั้ง 4 คน ตาดงยายชัยเห็นพระราชาเสด็จมาจึง

จัดสถานที่ต้อนรับ พระราชาทรงขอนางตระเจิลเดาะกราลไปเป็นพระอัครมเหสี ตาดงยายชัยรู้ใจลูก

ว่าลูกรักเจ้าประมัญวิงสุง ตาดงยายชัยจึงให้พระราชาให้ท าในสิ่งที่ไม่สามารถท าได้ หรือถ้าท าได้ก็

ขอให้พระองค์ท าไม่ทันนั่นก็คือให้ท าถนนจากหน้าพลับพลาที่ประทับมาถึงบ้านของตนเพียงชั่วคืน

เดียว แต่พระราชาท าไม่เสร็จ ตายายจึงพาบุตรสาวหนีลงเรือไปหลบอยู่ที่บ้านนางแทนที่ พร้อมทั้ง

เรียกพรานวิงให้พาเจ้าประมัญวิงสุงมาหาฤกษ์ยามแต่งงานให้เรียบร้อย ตายายสั่งนางแทนเสร็จแล้วจึง

กลับบ้านคอยเวลาที่จะแก้ตัวกับพระราชา  

 ฝ่ายพระราชาที่ประทับอยู่ที่พลับพลาทราบว่าตาดงยายชัยพานางตระเจิลเดาะกราลหนี

ไปแต่งงานที่บ้านนางแทนแล้ว พระองค์เสด็จไปบ้านนางแทนพร้อมด้วยเสนา ทอดพระเนตรเห็นนาง

ตระเจิลเดาะกราลและเจ้าประมัญวิงสุงก าลังหมอบกราบบนหมอนคู่กัน พระองค์ทรงเห็นว่าคู่แต่งงาน

นี้มีรูปร่างหน้าตาเหมาะสมกันจึงทรงปล่อยให้เขาท าพิธีจนเสร็จ  พระองค์ทรงใช้ให้เสนาไปเรียกบิดา

มารดาของทั้งสองฝ่ายพร้อมคู่สามีภรรยาใหม่ไปพบพระองค์  ทุกคนหวาดกลัวจนตัวสั่น พระราชา

ถามเจ้าประมัญวิงสุงว่าเป็นลูกใครจึงกล้าหาญมาแต่งงานกับนางตระเจิลเดาะกราล เจ้าประมัญวิงสุ
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งตอบ แล้วชี้ไปที่พรานวิง พระราชาจึงถามพรานว่ามีบุตรชายตั้งแต่เมื่อไร พรานวิงตอบว่าเจ้า

ประมัญวิงสุงไม่ใช่ลูกของตนแต่พบมาจากในป่าตอนออกไปล่าสัตว์ เขาเล่าเรื่องราวตั้งแต่เจอเจ้า

ประมัญวิงสุงยังเป็นไข่ เมื่อพระราชาได้ฟังดังนั้นก็ทราบในทันทีว่าเจ้าประมัญวิงสุงเป็นพระราชบุตร

ของตนเอง พระราชาจึงทรงเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งอดีต หลังจากเล่าเรื่องราวจบแล้วพระองค์ทรงให้แห่

พระราชบุตรพร้อมทั้งนางตระเจิลเดาะกราลเข้าพระนคร ท าพระราชพิธีอภิเษกเจ้าประมัญวิงสุงกับ

นางตระเจิลเดาะกราลให้ขึ้นครอบครองราชสมบัติต่อจากพระองค์  

นิทานเรื่องที่ 109 ชื่อนิทานภาษาเขมร វតតវាហារអោឋារស  

   ชื่อนิทานภาษาไทย วิหารอัฏฐารส 

เรื่องย่อ 

 ปลายสมัยพระนคร พระราชาแห่งประเทศจีนทรงจัดขุนนางหลายกลุ่มออกเดินทางไปยัง

ประเทศต่าง ๆ เพื่อสืบเสาะดูว่าประเทศต่าง ๆ ขุนนางจากประเทศจีนเข้ามาเสาะดูในประเทศเขมร

อย่างถ้วนทั่วแล้วจึงกลับไปกราบทูลพระราชาว่าประเทศเขมรเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าเสื่อมถอยลง ชาวบ้าน

เดินตีนเปล่า บริโภคอาหารด้วยมือ ศีรษะว่างเปล่า ไม่ค่อยจะใช้อะไรเพื่อท าให้เกิดความสบาย เมื่อ 

ขุนนางจีนเห็นภูเขาพระราชทรัพย์ในจังหวัดกันดาลก็กลับไปกราบทูลพระเจ้ากรุงจีนว่า ภูเขานั้นมี

รูปร่างเหมือนมังกรคือตัวมังกรอยู่ตรงพระเจดีย์ หัวและหนวดของมังกรอยู่ตรงพระเจดีย์คู่  หางมังกร

อยู่ตรงพระพุทธรูปเสด็จสู่ปรินิพพาน อีกทั้งบนยอดเขายังมีโพรงแห่งหนึ่งลึกมาก พวกจีนได้เห็นจึงว่า

มังกรจะโผล่ออกมาตามโพรงนี้ ถ้าประเทศใดหรือที่ใดมีมังกรโผล่ขึ้นมา ประเทศนั้นจะมีฤทธิ์มี

อ านาจเจริญรุ่งเรืองไม่มีประเทศใดเทียบเทียมได้ ดังนั้นเพื่อที่จะให้ประเทศจีนได้รับความสุขต่อไปใน

อนาคต ต้องให้พระเจ้ากรุงจีนยกทัพไปตีเอาประเทศเขมรเป็นเมืองขึ้นให้ได้ แต่พระเจ้ากรุงจีนปฏิเสธ 

เพราะคิดว่าเป็นการละเมิดอ านาจของประเทศเขมรมากเกินไป ทั้งประเทศเขมรยังเข้มแข็งและ

เจริญรุ่งเรือง ไม่อาจจะตีเอาได้ เพื่อที่จะไม่ให้มังกรโผล่ขึ้นมาได้ พระเจ้ากรุงจีนจึงให้ขุนนางมาขอ

สร้างวิหารบนยอดเขาพระราชทรัพย์ ต่อมาพระเจ้ากรุงจีนใช้ให้ขุนนางน าปริศนา 3 ข้อ มาถวาย

พระราชาเขมรให้ทรงแก้ปริศนานั้น ถ้าแก้ปริศนาทั้ง 3 ข้อไม่ได้ ประเทศเขมรจะต้องตกเป็นของ

ประเทศจีน  จะต้องน าเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุงจีนเป็นประจ าทุกปี ปริศนาของพระเจ้า

กรุงจีนทั้ง 3 ข้อนั้นมีดังต่อไปนี ้

            ปริศนาที่ 1  ขุนนางจีนท าหลังโก่ง กางมือออกทั้งสองข้างเหมือนก าลังกอดสิ่งของขนาด

ใหญ่อย่างหนึ่ง 

          ปริศนาที่ 2  ขุนนางจีนก ามือข้างหนึ่งแล้วยกขึ้นไปสูงเสมอหน้า 
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             ปริศนาที่ 3  ขุนนางจีนยื่นมือไปข้างหน้า กางนิ้วมือทั้ง 5 ออก 

         มีเวลาแก้ปริศนา 7 วัน พระราชาเขมรทรงทุกข์กังวลพระทัย ตรัสใช้ให้ขุนนางข้าราชการ

พยายามคิดแก้ปริศนาเหล่านั้น แต่ไม่มีใครแก้ปริศนาเหล่านั้นได้ พระราชาจึงตรัสใช้ให้พนักงานตีฆ้อง

ป่าวประกาศหาคนมีสติปัญญาช่วยแก้ปริศนา ขณะนั้นมีคนเลี้ยงวัวคนหนึ่ งสามารถแก้ ปริศนาทั้ง 3 

ข้อ นี้ได้จึงพูดออกมาว่า  

               ปริศนาที่ 1  ที่ท ามือทั้งสองข้างเป็นวงนั้น แปลว่า สุ่มปลา 

                ปริศนาที่ 2  ที่ก ามือข้างหนึ่งยกขึ้นไปข้างบนนั้น แปลว่า แทงแต่เพียงตัวเดียว 

                ปริศนาที่ 3  ที่กางมือออกตรงหน้านั้น แปลว่า หาปลาได้ 5 ตัว 

               ชาวบ้านน าเรื่องราวไปบอกพนักงานป่าวประกาศ ๆ พาชายเลี้ยงวัวไปถวายพระราชา   

พร้อมทั้งแปลความหมายของปริศนาให้พระราชาฟัง ว่า 

 ปริศนาที่ 1  แปลว่า มีแผ่นดินแห่งหนึ่ง คือ ประเทศของเรา 

                ปริศนาที่ 2  แปลว่า มีพระราชาพระองค์หนึ่งเสวยราชย์ในแผ่นดินนี ้

                ปริศนาที่ 3  แปลว่า มีเสนาบดี 5 คน เป็นผู้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนรองจากพระราชา 

               เมื่อถึงวันที่ก าหนดขุนนางจีนเข้าเฝ้าพระราชาเขมรทูลขอค าแก้ปริศนานั้น พระราชา

เขมรมีพระราชโองการให้ชายเลี้ยงวัวเข้าเฝ้าเพื่อแก้ปริศนา เมื่อชายเลี้ยงวัวแก้ปริศนาทั้ง 3 ข้อต่อ

หน้าขุนนางจีนว่า 

                     ปริศนาที่ 1  คือ จักรวาลแห่งหน่ึงเป็นจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ 

                     ปริศนาที่ 2  คือ จักรวาลนี้มีภูเขาพระสุเมรุลูกหนึ่งซึ่งใหญ่มากล้น 

                     ปริศนาที่ 3  คือ ในจักรวาลนี้มีพระพุทธมาตรัส 5 พระองค ์

              ขุนนางจีนยอมรับว่าค าแก้ปริศนาทั้ง 3 ข้อนั้นถูกต้องแล้ว จึงลาพระราชาเขมรกลับไปทูล

พระราชาของตน พระราชาประเทศเขมรพระราชทานทรัพย์สมบัติเป็นจ านวนมากแก่ชายเลี้ยงวัว ทั้ง

พระราชทานช่ือให้ว่าธนญชัยบัณฑิต  

นิทานเรื่องที่ 110 ชื่อนิทานภาษาเขมร ភ្នុំបាយ ងរ់ក្រ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ภูเขาบางยองโกน 

เรื่องย่อ 

 พระเจ้าบายอง ทรงมีพระต าหนักอยู่ที่ภูเขาดงรัก พระอัครมเหสีมีพระสิริโฉมงดงามมาก

ทรงพระนามว่าผมหอม พระรูปโฉม พระพักตร์หมดจดงดงาม ผิวพรรณผุดผ่อง กลิ่นหอมจะกระจาย

ไปโดยรอบไกลถึง 1 โยชน์ ความงดงามนี้ล่วงรู้ไปถึงพระเจ้าแผ่นดินไทยทรงให้คนมาสืบว่าเป็นจริง
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หรือไม่ เมื่อทราบแล้วพระองค์หากลอุบายจะมาจับเอาพระนางไป พระเจ้าบายองทราบเรื่องราวจึง

ทรงพาพระอัครมเหสีพร้อมบริวารลงเรือส าเภาหนีไป  ก่อนที่จะเสด็จหนีไปนั้นทรงยกพระหัตถ์ขึ้น

ประณมอธิษฐานต่อเทพยดาขอให้ประสบความสุขในการเดินทาง ขออย่าให้พวกโจรไทยตามมาทัน

และขอให้ได้พบสถานที่ซึ่งพอพระทัย ถ้าส าเร็จดังปรารถนาจะโกนพระเกศาถวาย เมื่อขอเสร็จออก

เดินทางโดยไม่หยุด ระหว่างทางเจอเจอลมพายุพัดมากระแทกส าเภาหมุนหางเสือเรือหัก พระเจ้าบา

ยองทรงกลัวมากยกพระหัตถ์ขึ้นอ้อนวอนว่าขอให้พายุหยุด พระองค์จึงท าพิธีเซ่นไหว้เทพารักษ์ซึ่ง

รักษาท้องน้ าทั้งปวงพายุสงบสิ้น พระองค์ทรงแล่นส าเภาต่อไปอีกแต่เรือส าเภาแตก ทรงให้ซ่อมแซม

ส าเภาไปพลางแล่นส าเภาไปพลาง เมื่อแล่นส าเภาต่อไปอีกพระนางผมหอมทรงทุกข์โศก เพราะกลัว

ทัพไทยจะตามมาทัน พระนางทรงจุดเทียนบนบานศาลกล่าวเทพยดาที่รักษาน้ ารักษาดิน เจ้าพ่อที่

สถิตตามป่าเขาล าเนาไพรขอให้พบกับความสุข  ขอให้พวกโจรไทยปราชัยพินาศ ค าอธิษฐานบนบาน

ของพระนางส าเร็จดังความปรารถนา  ต่อจากนั้นพระเจ้าบายองพยายามหาสถานที่เพื่อสร้างพระ

ต าหนักที่พบเนินสูงทรงสร้างพลับพลาที่ประทับชั่วคราว เมื่อทรงพักอาศัยสบายพระนางผมหอมบอก

พระสวามีว่าได้เวลาแก้บนแล้ว พระสวามีทรงโกนพระเกศา ผู้คนจึงเรียกว่าพระเจ้าบายองโยนทั้ง 2 

พระองค์ประทับอยู่ที่ ณ ที่นั้น เป็นเวลา 2 พระนางผมหอมทรงครรภ์ เมื่อครบก าหนดทรงประสูติพระ

ราชโอรสชื่อว่าพระเจ้ากรสั้น  หลังจากนั้นอีก 5 ปี พระเจ้าแผ่นดินไทยทรงหากลอุบายที่จะเอาพระ

นางผมหอมให้ได้ จึงทรงให้หาคนเล่นดนตรีและละคร จัดให้ลงส าเภาไปทางทิศใต้เพื่อสืบเสาะหาพระ

นางผมหอม และสืบทราบมาว่าพระนางผมหอมอยู่บนภูเขา ฝ่ายไพร่พลจึงสร้างสะพานไม้จากส าเภา

ของตนไปถึงท่าน้ าของเกาะและแสดงละครบนเรือส าเภาทุกคืน ผู้คนบนเกาะจึงพากันไปดูละครอย่าง

คับคั่ง ผู้คนต่างพากันพูดถึงความสนุกสนานของละครและดนตรี ท าให้พระนางผมหอมอยากจะไปดู

บ้าง จึงขออนุญาตสวามีไป พระนางผมหอมไม่ล่วงรู้ว่าเป็นแผนลวงจึงหลงกลขึ้นเรือไป กว่าจะรู้ตน

ส าเภาก็ออกจากฝั่งไปไกลแล้ว ไพร่พลเมื่อได้พระนางผมหอมแล้วเอาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินไทย 

พระเจ้าแผ่นดินไทยทรงให้พระนางผมหอมแยกไปประทับในปราสาทเพียงพระองค์เดียว มีเพียงสนม

ก านัลรับใช้ที่อยู่ด้วยเท่านั้น  คอยให้พระนางสบายพระทัยจากความทุกข์โศกก่อนจึงจะให้มาประทับ

อยู่กับพระองค์ 

              ฝ่ายพระเจ้าบายองโกนเมื่อทรงทราบว่าพวกไพร่พลไทยน าพระนางผมหอมไปแล้ว

พระองค์ทรงทุกข์โศกยิ่ง  ทางด้านพระนางผมหอมซึ่งประทับอยู่ในปราสาทแต่พระองค์เดียวนั้น พระ

พักตร์พระนางเศร้าหมองอยู่เป็น เวลาผ่านไป 12 ปี พระเจ้ากรสั้นขอพระบิดาออกตามหาพระมารดา

เมื่อถึงพรมแดนไทยพระองค์บอกผู้ติดตามว่าจะเสด็จไปคนเดียว ขอให้ไพร่พลรออยู่บนเรือส าเภา   
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วันหนึ่งขณะที่พระเจ้ากรสั้นก าลังมองหา พระองค์เห็นพระนางผมหอมประทับตรงหน้าต่างปราสาท

อยู่แต่เพียงล าพัง ก าลังทอดพระเนตรออกมาข้างนอก พระองค์ไม่ทรงรู้จักพระราชมารดา ทรงคิดว่า

เป็นหญิงไทยซึ่งมีรูปร่างสวยงาม พระองค์ทรงเกิดความเสน่หา ทรงเกี้ยวพาราสี ส่วนพระนางผมหอม

ก็ไม่ทรงรู้จักพระราชบุตรเช่นกัน ทรงคิดว่าเป็นผู้ชายไทย พระนางทรงเกิดความรักใคร่ กลางดึกคืน

หนึ่งทั้ง 2 คนลักลอบได้เสียกัน หลังจากนั้นทั้งคู่พากันหนีออกจากพระต าหนักไปยังที่จอดส าเภา เมื่อ

ไปถึงส าเภาพระนางทรงรู้จักเหล่าอ ามาตย์และคนรับใช้ พระนาทราบทันทีว่าบุรุษนี้เป็นพระราชบุตร

ความรักความเสน่หาฉันท์ชู้สาวได้มลายไป พระราชกุมารทรงสั่นสะท้านในพระราชหฤทัยซึ่งพระองค์

ทรงประพฤติล่วงเกินพระราชมารดา แม้ว่าพระราชมารดาจะทรงยกโทษให้แล้วก็ตาม พระองค์ก็มิได้

ท าพระทัยให้สงบได้ เมื่อเดินทางกลับถึงเมืองพระนางผมผอมทรงเล่าเรื่องราวที่ เกิดขึ้นให้กับ 

พระสวามีฟังก็ทรงยกโทษให้พระนางผมหอมและพระราชบุตร พระเจ้าบายองโกนทรงเกรงว่าพระราช

บุตรจะมีบาปหนักจนถึงตกนรกที่ทรงล่วงเกินพระมารดา ทรงเรียกนักปราชญ์ราชบัณฑิตและโหร

มาร่วมปรึกษาหารือ เพราะเกรงว่าจะมีบาปเวรกันต่อไปในชาติหน้า ทรงวินิจฉัยว่าจะต้องให้พระราช

บุตรรับทัณฑกรรมโดยการขุดศิวลึงค์ จ านวน 1001 องค ์

นิทานเรื่องที่ 111 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្រសាទ ងរ្មា  
   ชื่อนิทานภาษาไทย ปราสาทนางเขมา 

เรื่องย่อ 

 พระบาทสุริโยวงศ์ประทับอยู่บนภูเขาชีสูรทรงมีอ านาจและบุญบารมี พระองค์ทรงมีพระ

ราชบุตรีพระนามว่าพระนางเขมา เมื่อพระนางได้ 16 ปี พระนางมีพระสิริโฉมงดงามเหนือเหล่าสตรีใน

พระนคร วันหนึ่งพระนางทรงปรารถนาจะไปเที่ยวมารดาน้ าประทรุนจึงเข้าไปขอพระบิดา ขณะนั้นมี

ชายหนุ่มชื่อบัณฑิตศรีเพิ่งจะสึกจากสมณเพศ มีรูปร่างงดงาม รู้จักเวทมนต์คาถาอาคม วันนั้นเขา

ออกไปเที่ยวและได้เห็นพระนางเขมาลงมาจากภูเขาพร้อมด้วยบริวาร บัณฑิตศรีเกิดความเสน่หาใน

พระนางและคิดว่าจะท าอย่างไรถึงจะได้นางนั้นมาเป็นภรรยาเพราะดูจากบริวารนางแล้วเป็นหน่อเนื้อ

เชื้อกษัตริย์แน่นอน ด้วยความรักบัณฑิตศรีจึงเด็ดใบไม้เอามาเสกเป่าคาถาอาคมที่ตนได้เรียนมา แล้ว

ขึ้นไปบนต้นไม้เป่าใบไม้ท าให้เกิดเสียง เสียงใบไม้นั้นสะกดพระทัยของพระนางจนพระนางเคลิบเคลิ้ม 

และทนไม่ไหวจึงเสด็จไปดู ณ ต้นก าเนิดของเสียงอันไพเราะ เมื่อไปถึงพระนางเห็นรูปร่างอันสง่างาม

ของบัณฑิตเกิดความรักใคร่ ก่อนจากกันได้นัดแนะกันว่าวันหลังเราจะมาพบกันอีก แล้วต่างคนต่าง

กลับ ส่วนพระนางตั้งแต่แยกจากบัณฑิตนั้นไป หน้าตาเศร้าสร้อย ไม่พูดคุยกับเหล่าสนมบริวารอย่าง

เคย วันต่อมาพระนางเข้าไปขอพระบิดาออกไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อไปถึงที่นัดแนะก็ให้เหล่าบริวาร
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หยุดคอย เมื่อบอกแล้วรีบเสด็จไปยังสถานที่ซึ่งนัดให้บัณฑิตศรีมาพบ ทั้งคู่พบกันสมดังความปรารถนา 

พวกเหล่าบริวารเกิดความสงสัยจึงแอบดู เห็นว่าเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะ จึงกราบทูลพระราชา 

พระองค์ทรงกริ้วโกรธมาก ทรงเรียกเพชฌฆาตเข้ามาสั่ง ให้เอาพระนางเขมาไปประหารชีวิต แต่พระ

พระมเหสีทรงขอให้เว้นโทษตายให้พระนางเขมาไว้สักครั้ง แม้ว่าจะมีความผิดก็อย่าลงโทษถึงประหาร

ชีวิตเพียงแต่เนรเทศให้ไปอยู่ที่อื่นก็เพียงพอ พระราชาจึงให้สร้างปราสาทไกลออกไปแล้วให้พระนาง

เขมาไปอยู่นั่น นับแต่วันนั้นมาพระนางเกิดความทุกข์อย่างใหญ่หลวง ขณะนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อแก้ว 

หลังจากไปเรียนเวทมนต์คาถาอาคมที่เมืองอื่นจึงกลับมายังบ้านเมืองเดิม พระครูแก้วเมื่ออยู่นานไปมี

ชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว  พระนางทรงปรารถนาจะพบกับพระครูเพื่ออยากจะรู้เรื่องความทุกข์โศกว่า

เมื่อไรจะพ้นจากทุกข์โศก เมื่อไปถึงที่อยู่ของพระครูแก้ว พระนาง ทรงเห็นรูปลักษณะของพระครูรูปนี้

แล้วก็เปลี่ยนใจจากคนรักเดิมมารักใคร่ชอบพอพระครูแก้ว พระนางตรัสเล่าเรื่องความทุกข์สุขของ

พระนางให้พระครูทราบจนหมดสิ้น แล้วแสดงอาการสนิทสนมราวกับว่ารู้จักมักคุ้นกันมานาน  พระครู

แก้วเกิดใจอ่อนจึงมีค าพูดอ่อนโยนกับพระนางเสมอ ตั้งแต่วันนั้นพระนางเขมรมีผิ วพรรณเปล่งปลั่ง

งดงาม ฝ่ายพระครูแก้วพยายามเอาธรรมะเข้าข่มเพื่อจะตัดใจจากพระนางแต่ท่านท าไม่ส าเร็จ 

หลังจากนั้นมาพระนางเสด็จกลับไปให้พระครูรดน้ ามนต์เพื่อให้มีสิริมงคล ขณะที่ไปรดน้ ามนต์นั้น 

พระนางยิ่งแสดงอาการพอใจพระครูแก้วมากยิ่งขึ้น เมื่อได้ยินค าพูดนั้นพระครูแก้วมีสีหน้าหมองหม่น 

เกิดความทุกข์เพราะค าพูดของพระนาง  อากัปกิริยาของท่านบอกให้พระนางทรงทราบว่าท่านเกิด

ทุกข์ พระนางยิ่งรักใคร่พระครูมากยิ่งขึ้น เมื่อเสด็จกลับ พระนางเกิดทุกข์กินนอนไม่ได้ เมื่ออดทน

ต่อไปอีกไม่ได้จึงใช้บริวารให้เตรียมช้างและไปนิมนต์พระครูมายังพระต าหนัก ฝ่ายพระครูแก้วเมื่อเห็น

บริวารมานิมนต์เช่นนั้นก็สบายใจมากจึงรับนิมนต์ทันที พระนางเตรียมภัตตาหาร พระครูแก้วฉันไม่ได้ 

อาการที่ท่านฉันไม่ได้นั้นเป็นอาการที่บอกให้พระนางทราบอย่างแน่ชัด พระนางทรงมีความทุกข์ใน

พระทัยมากยิ่งขึ้น ๆ จนทนไม่ได้จึงหักห้ามความอายเข้าไปบอกท่านลาสิกขา พระครูยอมตามค าพูด

ของพระนาง ลาสิกขาเป็นฆราวาสอยู่กินกับพระนางเขมาในปราสาทนั้น  

นิทานเรื่องที่ 112 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្រសាទាប្េ ែ  
   ชื่อนิทานภาษาไทย ปราสาทตาพรม 

เรื่องย่อ 

 พระเกตุมาลาเสวยราชสมบัติอยู่ในมหานคร วันหนึ่งเกิดร้อนรุ่มใจอยู่ในปราสาทไม่ได้จึง

เสด็จไปเที่ยวเล่นทางเรือทรงให้จอดเรือพระที่นั่งที่ริมฝั่งมารดาน้ า แล้วให้สร้างพลับพลาเพื่อพักผ่อน 

มีชาวบ้านทั้งชายหญิงรู้ข่าวว่าพระราชาเสด็จมาจึงพากันมาเฝ้ารับเสด็จ ทั้งเอาส่วยสาอากรมาถวาย
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พระองค์ด้วย ขณะนั้นมียายแก่คนหนึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมาย มีบุตรสาวคนหนึ่งชื่อนางเพามีรูปร่าง

สวยเหนือสตรีอื่น ๆ  ยายพาบุตรสาวมาเฝ้าพระราชาทุกวัน เมื่อพระราชาเห็นนางทรงมีใจเสน่หาจึง

ทรงหยอกล้อเล่นเป็นประจ า ยายรู้ว่าพระราชาทรงพอใจบุตรสาวจึงถวายนางเพื่อให้เป็นพระเทวี 

พระราชาเมื่อได้นางเพาจึงยกเป็นอัครมเหสี ทรงพอพระทัยนางเพามากเพราะเป็นสตรีที่รูปร่างงดงาม 

พระองค์ประทับ ณ ที่นั้นได้ 3 เดือน นางก็ตั้งครรภ์ เมื่อนางตั้งครรภ์ครบ 3 เดือน พระราชาจะกลับ

พระนคร ให้นางเพาอยู่กับมารดาที่บ้าน ก่อนกลับพระองค์แหวนเป็นที่ระลึกและสั่งว่าเมื่อบุตรประสูติ

และเจริญเติบโตพอรู้ความ ถ้าจะไปหาพระองค์จงให้สวมแหวนนี้ไปเป็นพยาน หลังจากที่ครรภ์ของ

นางเพาครบก าหนดจึงประสูติพระราชบุตร นางเพาตั้งพระนามว่าองค์พรมกุมาร เมื่อพระราชบุตร

เจริญอายุได้ 16 ปี ก็ถามหาพระบิดา นางเพาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง องค์พรมต้องการไปตามหาพระ

บิดายังมหานคร นางเพาจึงถอดแหวนสวมที่นิ้ว เมื่อองค์พรมไปถึงซุ้มประตูมหานครจึงสอบถามคน

เฝ้าประตูว่าพระเกตุมาลาอยู่ที่ไหน นายทวารได้ฟังแล้วจึงให้คนไปกราบทูลพระราชา เมื่อพระเกตุ

มาลาเห็นแหวนที่นิ้วขององค์พรมก็ทราบแน่ชัดว่าเป็นบุตรชายของตน หลังจากนั้นทรงตั้งให้องค์พรม

เป็นเจ้าผู้ครองเมืองก ากับดูแลบ้านเมือง ณ ฝั่งมารดาน้ าที่องค์พรมประสูติเพราะไม่มีใครปกครองมา

ก่อน 

นิทานเรื่องที่ 113 ชื่อนิทานภาษาเขมร ាប្េ ែរៅវតតនគរបាជ័យ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ตาพรมที่วัดนครบาชัย 

เรื่องย่อ 

 พระอนุราชครองประเทศกัมพูชา พระองค์เสด็จออกเลือกหาสถานที่ก่อสร้างอุทยานและ

ต าหนักเพื่อเอาไว้เป็นสถานที่พักผ่อน วันหนึ่งขบวนเสด็จมาถึงแควแห่งหนึ่งที่ติดกับมารดาน้ าใหญ่ 

ขณะนั้นผู้คนจ านวนมากท ามาหากินเลี้ยงชีพด้วยการท าจิบดักปลา พระองค์ใช้ให้ไพร่พลท าที่พัก

ชั่วคราวเพื่อประทับริมแคว เนื่องจากที่นั่นมีลมและอากาศดี สภาพธรรมชาติงดงามเป็นที่สบายใจ 

เวลานั้นนางเพาซึ่งเป็นเจ้าของจิบดักปลาในแควรู้ว่าพระอนุราชมาประทับใกล้ที่ของตน จึงสั่งบ่าวไพร่

ให้รีบจัดเตรียมอาหารและสิ่งของต่าง ๆ ที่สวยงามเพื่อน าไปถวาย เมื่อจัดเตรียมเสร็จแล้วนาง

ประพรมร่างกายด้วยของหอมกลิ่นแก่นจันทน์ สวมใส่เสื้อผ้าเหมาะสม เดินชดช้อยอยู่หน้าบรรดาสาว

ใช้  พระราชาอนุญาตให้นางน าของมาถวาย หลังจากนั้นนางทูลลาพระราชา พระราชาทรงยิ้มและ

ตรัสให้นางมาเที่ยวที่นี่บ่อย ๆ หลังจากที่นางเพาลาจากไป พระอนุราชเสวยอาหารด้วยใจที่เบิกบาน 

พระองค์นึกสรรเสริญว่านางนั้นมีรูปร่างงดงาม ยศศักดิ์ก็พอควร จะหาสตรีใดที่พระองค์เคยเห็นมา

เทียบกับนางไม่มีอีกแล้ว พระองค์หลงรักนางเพาทันที ท าให้พระองค์ไม่สามารถข่มตาให้หลับลงได้  
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รุ่งเช้าพระอนุราชจึงใช้ ให้อ ามาตย์ ไปพูดสู่ ขอสตรีนั้ นมาเป็นพระสนม นางเพาไม่คัดค้าน  

2 ปีต่อมาพระสนมเอกเพาตั้งครรภ์ครบ 10 เดือน ก็ประสูติพระโอรสมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด พระ

ราชบิดาทรงรักใคร่ในพระราชบุตรมาก เมื่อพระกุมารได้ 4 ชันษา พระอนุราชส่งราชบุตรไปเล่าเรียน

ที่ประเทศจีน หลังจากที่ราชบุตรออกเดินทางไปแล้ว พระมารดานางเพาก็เศร้าเสียใจ ส่วนพระอนุราช

ก็ไม่สบายทรงเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ไม่นานพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ ส่วนพระสนมเพาก็กลับไปอยู่

ภูมิล าเนาเดิม เมื่อราชกุมารไปอยู่ประเทศจีน พวกขุนนางจีนโกหกพระองค์ว่าพระบิดาและพระ

มารดาสิ้นพระชนม์ ทั้งเจ้าผู้ครองเมืององค์ใหม่ตามอาฆาตพยาบาทพระองค์ด้วย เรื่องเหล่านี้ไม่เป็น

ความจริง พวกขุนนางจีนโกหกเพื่อไม่ให้พระองค์เสด็จกลับประเทศ เพราะเห็นว่าพระองค์เป็นคนที่มี

สติปัญญาเฉลียวฉลาด เมื่อพระองค์มีพระชนมายุกว่า 30 ชันษา ทรงเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนขออนุญาต

เสด็จออกเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ เพื่อดูกิจการงานในหน้าที่ของตน พระเจ้ากรุงจีนทรงอนุญาตตาม

ค าทูลขอ คืนหนึ่งพระองค์ทรงร าลึกถึงบ้านเกิด เมื่อคิดพิจารณาครบถ้วนแล้ว พระองค์แอบหนีออก

จากประเทศจีนโดยไม่บอกใคร เมื่อมาถึงประเทศเขมรและทรงพักอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ  แห่งหนึ่งเพื่อ

เรียนภาษาเขมร 7 เดือนผ่านไป พระองค์พรหมไปขอพักอาศัยอยู่กับยายแก่คนหนึ่ง แม้ว่ายายนั้นมี

อายุ 50 ปีกว่าแล้ว แต่รูปร่างยังงดงาม ผิวหนังไม่เหี่ยวย่น ผมไม่หงอก ฟันไม่หัก เพราะเหตุที่ยายช่วย

ดูแลด้วยใจจริง ท าให้พระองค์พรหมเกิดความรักใคร่ยาย จึงให้คนไปพูดสู่ขอ ยายก็ไม่ว่าอะไร

เพราะว่าตัวเองก็ไม่อยากอยู่แต่เพียงล าพัง ยายแก่และหนุ่มนั้นอยู่กันด้วยความสุขตลอดมา วันหนึ่ง

ยายเกิดร้อนรุ่มกลุ้มใจจึงให้ตาช่วยท านายเรื่องบุตรชายที่พลัดพรากจากไปอยู่เมืองจีนตั้งแต่อายุ 4 ปี 

ตาฟังยายพูดจบนึกสงสัยมากจึงถามยายจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองตั้งแต่ต้นประสูติพระโอรส

จนกระทั่งสามีตายไป นายพรหมฟังจบก็ตกตะลึงทราบว่าเป็นมารดาของตน จึงคุกเข่าลงยกมือทั้ง 2 

ขึ้นประณมกราบขอขมามารดา  

นิทานเรื่องที่ 115 ชื่อนิทานภาษาเขมร ភ្នុំប្រស់ភ្នុំប្ស ី  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ภูเขาชายผู้เขาหญิง 

เรื่องย่อ 

 มีพระราชาที่เป็นสตรีพระองค์หนึ่งชื่อว่าศรีอยุธยา เสวยราชสมบัติในประเทศเขมร ด้วย

เหตุที่พระนางทรงเป็นพระราชาครอบครองบ้านเมืองจึงไม่มีใครกล้ามาสู่ขอพระนางไปเป็นภรรยา 

พระนางจึงเสาะแสวงหาบุรุษซึ่งมีรูปโฉมเป็นที่พอใจมาเป็นพระสวามี เมื่อพระนางศรีอยุธยาได้ทรงสู่

ขอบุรุษมาเป็นพระสวามีเช่นนั้น บรรดาสตรีในพระราชอาณาจักรของพระนางจึงไปสู่ขอบุรุษมาเป็น

สามีด้วยเช่นกัน มีผู้หญิงบางคนซึ่งรูปร่างขี้เหร่ ไปสู่ขอผู้ชายๆ ไม่เอา ผู้ชายมักจะเลือกแต่ผู้หญิง    
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สวย ๆ เพราะเหตุนี้ เมื่อมาถึงพระราชาองค์หลัง ๆ พวกสาว ๆ ต่างไม่เห็นด้วยที่ผู้หญิงจะไปสู่ขอผู้ชาย

เอามาเป็นสามี ฉะนั้น จะชวนกันพูนดินกองขึ้นเป็นภูเขาแข่งกับผู้ชาย คือให้พวกผู้ชายสร้างภูเขาลูก

หนึ่ง พวกผู้หญิงสร้างภูเขาลูกหนึ่งพนันกัน ถ้าพวกผู้ชายแพ้ต้องให้พวกเขามาสู่ขอผู้หญิงบ้าง คิด

ดังนั้นแล้วจึงพากันไปชวนพวกผู้ชายสร้างภูเขา พร้อมตกลงสัญญากันดังที่ได้กล่าวมา โดยมีข้อตกลง

ร่วมกันว่า สามารถขนดินได้จนกระทั่งดาวประกายพรึกขึ้น ถ้าดาวยังไม่ขึ้นหยุดไม่ได้ ตกลงกันดังนั้น

แล้ว ต่างช่วยกันขนดินตามก าลังของแต่ละคน ขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน  พวกผู้หญิงมีปัญญาเฉลียว

ฉลาดกว่า เมื่ อขนดิน ไป ได้ 2 -3 ชั่ ว โม ง ก็ ชวนกันชัก โคม เล็ ก  ๆ  ลู กหนึ่ งขึ้ น ไปสู ง ๆ  ท าง

ตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขา พวกผู้ชายเหลือบไปเห็นโคมดังกล่าวก็คิดว่าดาวขึ้นแล้วจึงชวนกันหยุด

และนอนหลับหมด พวกสาว ๆ พากันขนดินจนกระทั่งดาวขึ้นจริง ๆ จึงหยุด เมื่อไก่ขันพวกผู้ชายตื่น

ขึ้นเห็นดาวประกายพรึกเพิ่งจะขึ้น จึงจึงพูดกันว่าพวกเราเข้าใจผิดแล้วดาวประกายพรึกจริง ๆ เพิ่งจะ

ขึ้นพร้อมทั้งหันไป ดูภูเขาดินของพวกผู้หญิงมีขนาดสูงใหญ่กว่าของตนก็อับอาย ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้น

มาพวกผู้ชายต้องไปสู่ขอผู้หญิงมาเป็นภรรยาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

นิทานเรื่องที่ 115 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្រសាទប្េ ែកិល  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ปราสาทพรมกลิ 

เรื่องย่อ 

 ชายหาหวายคนหนึ่งเดินเข้าไปหาหวายในป่า พบต้นพะยูงจึงเอามาท าตะบองได้ตะบองที่

แข็งแรงและสวย เขาตั้งชื่อตะบองนี้ว่าตะบองพะยูง หลังจากที่ได้ตะบองมา ชายนั้นกลายเป็นคนมี

อ านาจ เมื่อรู้ว่าตนมีฤทธิ์อ านาจก็เกิดความโลภไปแย่งชิงราชสมบัติจากพระราชาซึ่งครอบครองราชย์-

สมบัติอยู่ ณ ราชธานีนครวัด และเสวยราชสมบัติเป็นพระราชาแห่งดินแดนเขมรต่อจากพระราชา

พระองค์นั้นสืบมา ทรงพระนามว่าพระบาทตะบองพะยูง  เมื่อพระองค์ครองราชย์ได้ 7 ปี 7 เดือน 7 

วัน กลางดึกคืนหนึ่งพระองค์เห็นดาวดวงหนึ่งมีแสงสว่างสุกสกาว จึงทรงเรียกโหรมาท านาย เมื่อโหร

ค านวณดูจึงแจ้งให้พระตะบองพะยูงทราบว่าจะมีคนมีบุญมาปฏิสนธิในครรภ์ของสตรีคนหนึ่งใน

ประเทศของเรา และเด็กคนนี้จะได้เป็นกษัตริย์ครอบครองราชสมบัติในประเทศกัมพูชา พระตะบอง

พะยูงฟังดังนั้น ทรงใช้ให้พวกเสนาอ ามาตย์ไปสืบเสาะหาว่ามีสตรีใดตั้งครรภ์บ้าง ถ้าเจอให้เอาไปฆ่า

และเผาทิ้ง ตอนนั้นมีพระสนมและสตรีจ านวนมากซึ่งตั้งครรภ์ถูกเสนาอ ามาตย์เอาไปฆ่าและเผาทิ้ง

ทั้งหมด มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้น ขณะที่พวกเสนาอ ามาตย์ก าลังเผาซากศพของสตรีที่

ตั้งครรภ์ทั้งหมด และก าลังเอาเหล็กเขี่ยซากศพสนมในพระราชาพระองค์ก่อน เพลิงก าลังลุกไหม้อยู่

ปรากฏว่าทารกหล่นออกมาจากท้องมารดา พวกอ ามาตย์จึงเอาทารกนั้นไปซ่อนไว้ในกอหวาย ตกเย็น
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เจ้าอาวาสไปเดินจงกรมในป่าเหล่าอ ามาตย์จึงถวายทารกนั้นให้ท่านเอาไปเลี้ยงดู ท่านเอาทารกนั้นไป

รักษาหาย แต่ทารกนั้นมือติดกันและขาเป็นง่อย เมื่อทารกเจริญวัยขึ้นได้ศึกษาเล่าเรียนอักษรศาสตร์

และวิชาต่าง ๆ ในส านักของท่านพระครูเจ้าอาวาสนั้น จะไปไหนมาไหนเด็กนั้นเอาก้นถัดไปแทน  

การเดิน ตั้งแต่น้ันมาชาวบ้านจึงเรียกว่าพรหมกิล  

 พระตะบองพะยูงเห็นดาวส่องสว่างเคียงคู่จันทร์ และมีแสงสว่างเจิดจ้า บดบังแสงจันทร์

ท าให้ดวงจันทร์สิ้นรัศมี พระองค์ให้โหรมาท านายดูอีกครั้ง โหรค านวณท านายแล้วกราบทูลว่า อีก 7 

วัน คนมีบุญนั้นจะขี่ม้าขาวมาและจะได้เสวยราชย์ในนครนี้ บรรดาประชาชนเมื่อรู้ข่าวว่าคนมีบุญจะขี่

ม้าขาวมาที่นี่ต่างพากันแตกตื่นจะไปดูผู้มีบุญในพระราชวังนครวัด  ในบรรดาประชาชนนั้นนายพรหม

กิล ก็ไปด้วย ระหว่างทางเขาเจอตาแก่จูงม้ามา ตาแก่นั้นฝากม้าไว้กับนายพรหมกิลโดยผูกเชือกม้าไว้ที่

มือม้าเดินไปรอบ ๆ พรหมกิลอยู่สักครู่ก็ส่งเสียงร้องกึกก้องและกระชากเต็มแรง แขนของพรหมกิล

ข้างขวาก็คลายออกไม่ติดกัน พรหมกิลจึงเอาไปผูกมืออีกข้างหนึ่ง มือข้างนั้นก็คลายออก พรหมกิลรอ

คอยตาแก่อยู่นานก็ไม่เห็นตาแก่กลับมาจึงแกะห่อผ้าออกดู เห็นเครื่องนุ่งห่มก็ลองใส่เสื้อผ้าดู นึก

อยากจะขี่ม้า จึงดึงเชือกม้ามาและจะขี่ เหาะไปอย่างรวดเร็ว ม้าเหาะวนรอบปราสาทนครธมอันเป็น

ราชธานีของพระตะบองพะยูง ฝ่ายพระตะบองพะยูงทรงกริ้วโกรธอย่างมากพระองค์จึงคว้าตะบอง

พะยูงซึ่งมีฤทธิ์ขึ้นขว้างผู้มีบุญพรหมกิลแต่ไม่ถูก ตะบองนั้นเลยหายไปในป่า พระตะบองพะยูงรู้ว่าตน

สิ้นฤทธิ์อ านาจเพราะตะบองของตนหายไป จึงหลบหนีเข้าประเทศลาว ส่วนผู้มีบุญคือพระบาท - 

พรหมกิลได้เสวยราชสมบัติต่อจากพระตะบองพะยูง  

นิทานเรื่องที่ 116 ชื่อนิทานภาษาเขมร ភ្នុំសុំរៅ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ภูเขาส าเภา 

เรื่องย่อ 

 พระราชกุลเสวยราชย์ ณ ประเทศกัมพูชา พระราชาราชกุลทรงพอใจสตรีหนึ่งชื่อนาง

สุวรรณมสานางเป็นลูกคนยากจนแต่มีรูปโฉมงดงาม นางเลี้ยงจระเข้ไว้ตัวหนึ่งชื่อไอ้ธน จระเข้ตัวนี้มี

ความเฉลียวฉลาด กล้าหาญ ใช้ให้ท าอะไรก็ได้ทั้งนั้น เมื่อพระราชาราชกุลได้นางสุวรรณมสาได้ไม่นาน

พระองค์ทรงเบื่อหน่ายและเห็นว่าจะยกนางเป็นอัครมเหสีไม่ได้เพราะนางเป็นราษฎรธรรมดา ฐานะไม่

สมควรจะอภิเษกเป็นอัครมเหสี พระองค์ทรงทราบว่าที่เมืองจันทบุรี พระราชามีพระราชบุตรีพระองค์

หนึ่งทรงพระนามว่าพระนางสยายผม ผมของพระนางเป็นผมทิพย์ เมื่ออยากได้อะไรก็จะได้ดังใจคิด 

พระมารดาและพระบิดาของพระราชาราชกุลทรงให้เสนาน าพระราชสารไปถวายพระเจ้ากรุงจันทบุรี

เพื่อสู่ขอพระนางตามพระราชประเพณี พระเจ้ากรุงจันทบุรีไม่ทรงขัดข้อง พระราชาราชกุลจึงให้
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เตรียมเครื่องบรรณาการมากมายบรรทุก เรือส าเภาออกเดินทางไปยังเมืองจันทบุ รี  เมื่ อ 

นางสุวรรณมสารู้ข่าวเกิดความร้อนรุ่มกลุ้มใจอย่างมาก จึงใช้ให้จระเข้ไปหนุนส าเภานั้นให้จมวอดวาย 

เพื่อไม่ให้พระราชาราชกุลไปพบกับพระนางสยายผม พวกไพร่พลทั้งหลายเหลือบไปเห็นจระเข้ตัวใหญ่

มหึมาต่างก็กลัว พระราชาราชกุลบนบานต่อเทวดาขอให้ช่วยพ้นจากอันตราย ด้วยบุญบารมีของ

พระองค์ ค าบนบานนั้นล่วงรู้ไปถึงพระอินทร์ พระองค์ทรงใช้บริวารให้ไปบอกพระนางสยายผมทันที 

พระนางสยายผมทรงจับพระเกศาสยายไปเพื่อให้น้ าทะเลเหือดแห้งกลายเป็นดินทั้งหมด จระเข้จึงติด

อยู่ในดินและไม่นานก็ตาย เมื่อน้ าเหือดแห้ง พระราชาราชกุลใช้พวกไพร่พลให้ขนเครื่องบรรณาการ

ออกเดินทางไปยังเมืองจันทบุรีเพื่อจัดพิธีอภิเษกกับพระนางสยายผมตามพระราชประเพณี                  

หลังการอภิเษก พระราชาราชกุลทรงน าพระนางสยายผมอัครมเหสี พร้อมทั้งไพร่พลจ านวนมากกลับ

ยังเมืองของตน เมื่อมาถึงเมือง พระองค์ให้น านางสุวรรณมสาไปประหารชีวิต   

นิทานเรื่องที่ 117 ชื่อนิทานภาษาเขมร ភ្នុំបាណន ់  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ภูเขาบานน 

เรื่องย่อ 

 เศรษฐีคนหนึ่งมีบุตรสาวชื่อนางสยายผม นางเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าเดือนแห้งเป็นเวลา

หลายปีแล้ว ต่อมามีดาบสตนหนึ่งชื่อครามรักษาจนกระทั่งนางหาย มหาเศรษฐีผู้เป็นบิดาจึงให้นาง

แต่งงานกับดาบส ดาบสสอนให้นางรู้มนต์คาถาอาคมต่าง ๆ มากมาย ดาบสและนางสยายผม พ านัก

อยู่ในถ้ าแห่งหนึ่ง ต่อมาพระเจ้าราชกุลได้มาศึกษาเล่าเรียนเวทมนต์ต่าง ๆ จากตาคราม ดาบสพอใจที่

จะสั่งสอนพระราชบุตรนั้นจนกระทั่งรู้ครบสรรพแต่ห้ามพระราชกุมารมองภรรยาของตน เพราะเกรง

ว่าเจ้าราชกุลจะเกิดรักใคร่  เนื่องจากนางสยายผมมีรูปร่างงดงามมาก เวลาผ่านไปหลายเดือน วันหนึ่ง

ดาบสไม่อยู่เจ้าราชกุลแอบไปดูภรรยาของดาบส เห็นรูปร่างงดงามก็เกิดรักใคร่ เมื่อได้พูดคุยกับนาง ๆ 

ก็มีใจรักใคร่เจ้าราชกุลเช่นกัน เมื่อดาบสเข้าป่าคนทั้ง 2 พากันหนีลงเรือส าเภา ดาบสกลับจากป่าไม่

เห็นคนทั้ง 2 ในถ้ าก็รู้ว่าหนีตามกันไป เขาออกตามไปจนถึงชายทะเล เห็นส าเภาออกไปไกลถึงกลาง

ทะเล ดาบสโกรธมากจึงเสกมนต์เรียกลมพายุเพื่อท าลายส าเภาให้ล่มกลางทะเล แต่นางสยายผมรู้ 

เวทมนตร์เช่นกันจึงท าให้ลมนั้นพัดผ่านหายไป ดาบสเจ็บใจมากจนกระอักตายริมทะเลนั้น ทั้ง 2 คน

จึงพากันกลับมายังถ้ า และอยู่ร่วมทุกข์สุขด้วยกัน ต่อมาเจ้าราชกุลอยากกลับไปบ้านเมืองของตนจึง

ร่ าลาภรรยาพร้อมทั้งให้สัญญาว่าจะกลับมาหา แต่ว่าขณะที่เจ้าราชกุลกลับมาหานางสยายผม ภรรยา

เดิมโกรธมากจึงใช้จระเข้ของนางที่ชื่อไอ้ธนไปขวางทางไม่ให้เจ้าราชกุลไปได้ ฝ่ายนางสยายผมเหลือบ

ไปเห็นส าเภาของสามีใกล้จะจมจึงบนบานต่อเทวดาให้ช่วยด้วยแรงบนนั้นนางและสามีได้พบความสุข  



  

 

225 

นิทานเรื่องที่ 118 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្តាុំងោក់នងគ័ល  

   ชื่อนิทานภาษาไทย หนองน้ าซ่อนไถ 

เรื่องย่อ 

 มีเด็กก าพร้าคนหนึ่งไม่มีบิดามารดา เขาไปขออาศัยพักพิงอยู่กับท่านพระครูเจ้าอาวาส  

ท่านพระครูเห็นว่าเป็นคนซื่อตรงก็นึกสงสาร รับเอาไว้ให้เรียนหนังสือ เจ้าก าพร้าสติปัญญาทึบมาก  

เรียนอยู่หลายปีจ าอักษรได้แค่ 11 ตัว เจ้าก าพร้าพยายามท่อง อิอี ๆ ทั้งกลางวันกลางคืนชาวบ้านจึง

เรียกมันว่าเจ้าอิอี ท่านพระครูเห็นเจ้าอิอีว่ามาอยู่ที่กุฏินี้หลายปีแล้ว ไม่มีวิชาความรู้อะไรสักนิด แต่ว่า

มันรู้จักเคารพปรนนิบัติรับใช้ไม่ให้ขุ่นเคืองใจ กิริยามารยาทของมันก็ดูเรียบร้อยซื่อตรงท่านพระครู

เรียกเจ้าอิอีเข้ามาอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปอาศัยอยู่กับขุนนางชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมียศศักดิ์สูง เจ้าอิอี

รับค าโดยไม่โต้เถียง ท่านพระครูพาเจ้าอิอีไปส่งให้ขุนนางชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง ขอฝากไว้ให้เป็นลูกหลาน

คอยปรนนิบัติรับใช้ ขุนนางรับเจ้าอิอีให้อยู่รับใช้ในบ้าน เมื่อเห็นเจ้าอิอีมีกิริยามารยาทดีซื่อตรงก็รัก

ใคร่ แต่เพราะเหตุที่เจ้าอิอีไม่รู้จักเลข ไม่รู้จักอักษรอะไร เขาจะให้เป็นข้าราชการชั้นใดก็ไม่ได้ เวลา

ผ่านไปประมาณ 10 ปีเศษ เจ้าอิอีกราบลาขุนนางกลับไปขอท่านพระครูเจ้าอาวาสบวช ท่านพระครูก็

บวชให้เป็นสามเณร เพราะโง่เขลามากจะบวชเป็นภิกษุไม่ได้ เมื่อบวชเป็นสามเณรก็ไปชักชวนเด็ก

หนุ่มคนหนึ่งชื่อเจ้าโยกมาเป็นลูกศิษย์รับใช้  วันหนึ่งเจ้าโยกเห็นชาวนาคนหนึ่งก าลังไถนาอยู่ที่ข้าง

หนองน้ า เอาไถไว้ริมหนองน้ านั้นแล้วจูงวัวกลับบ้าน เมื่อเขากลับไปแล้วเจ้าโยกเอาไถของไปซ่อนไว้ใน

หนองน้ า กลับไปบอกอาจารย์อิอี รุ่งเช้าเจ้าของไถจูงวัวมาไถนาไม่เห็นไถ พยายามเดินหาจนทั่วก็ไม่

เจอ ขณะที่เดินหาอยู่นั้น พบกับเจ้าโยกมันบอกชาวนาว่าหลวงตาอิอีท านายมารดานมาก ชาวนาจึงไป

หาหลวงตาเมื่อเจ้าของไถไปตามหาก็พบจริงดังค าท านายของอาจารย์อิอี ตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงขอ ง 

หลวงตาอิอีก็เลื่องลือไปทั่วทุกทิศว่าท านายได้มารดานย า 

นิทานเรื่องที่ 119 ชื่อนิทานภาษาเขมร ភ្នុំ ងកប្ង ី  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ภูเขานางกองรี 

เรื่องย่อ 

 มีเศรษฐีคนหนึ่ง เศรษฐีนั้นไม่มีลูกจึงพาภรรยาไปบนขอลูกกับต้นไทร หลังจากนั้นไม่นาน

เศรษฐีและภรรยามีบุตรสาวถึง 12 คน เมื่อมีลูกแล้วเศรษฐีกลายเป็นคนจนไม่มีข้าวปลาอาหารจะ

เลี้ยงลูก  จึงขับเกวียนพาลูกทั้งหมดไปปล่อยไว้ในป่า ลูกทั้ง 12 คนพากันเดินไปถึงเมืองหนึ่งซึ่ง เป็น

เมืองของนางยักษ์ชื่อนางสันธมาร นางยักษ์มีบุตรสาวชื่อนางกองรี เมื่อนางสันธมารเห็นหญิงสาวทั้ง 

12 คน จึงแปลงกายเป็นสตรีพาพวกนาง ไปยังปราสาทของตนเพื่อให้รับใช้บุตรสาว เมื่อนางทั้ง 12 
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คน รู้ว่าเมืองนั้นเป็นเมืองของนางยักษ์สันธมารจึงพากันหนีไป นางสันธมารตามไปพบนางทั้ง 12 คน 

เป็นมเหสีของพระเจ้ารถสิทธิ์ในเมืองมนุษย์ นางยักจึงแปลงกายเป็นหญิงสาวและได้เป็นมเหสีของพระ

เจ้ารถสิทธิ์ด้วย นางสันธมารท ามารยาว่าป่วยหนักยุยงให้หมอกราบทูลพระเจ้ารถสิทธิ์ว่าให้ควักลูก

นัยน์ตาของนางทั้ง 12 คนมาท ายารักษาโรคของตน และให้เอานางทั้ง 12 คน ซึ่งก าลังมีครรภ์ไปไว้ใน

หลุมแห่งหนึ่ง ให้อดอาหารและให้เอาลูกนัยน์ตาของนางทั้ง 12 คนไปไว้ที่พระคลังในเมืองของตน โดย

ให้นางกองรีผู้เป็นผู้ดูแล บรรดานางทั้ง 12 คนนั้น พี่ ๆ ทั้ง 11 คน ถูกควักนัยน์ตาออกทั้งสองข้าง 

ส่วนน้องคนสุดท้องถูกควักไปเพียงข้างเดียว  เพราะว่าในชาติก่อนนางควักนัยน์ตาปลาเพียงข้างเดียว 

พระโพธิสัตว์มาจุติในครรภ์ของนางคนสุดท้อง เมื่อตอนที่บรรดาพี่ ๆ คลอดลูกต่างพากันจับลูกมาฉีก

เอาเนื้อแบ่งกันกิน ส่วนนางคนสุดท้องคลอดลูกมาให้ชื่อว่าพุทธิแสนแล้วเอาไปซ่อนไว้ไม่ให้พวกพี่ ๆ รู้ 

เมื่อพุทธิแสนเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น นางสันธมารรู้ว่าเป็นลูกของนางทั้ง 11 คน จึงใช้ให้พุทธิแสน  ขี่ม้าเอา

จดหมายไปให้นางกองรีข้อความในจดหมายบอกว่า ถ้าพุทธิแสนมาให้กินได้ แต่ด้วยวาสนาของพุทธิ

แสน ขี่ม้าไปถึงกลางป่ามหาฤษีเห็นพุทธิแสนนอนหลับโดยมีจดหมายผูกอยู่ที่คอม้า จึงเปิดจดหมาย

น้ันดูแล้วเขียนจดหมายใหม่ว่า ถ้าพุทธิแสนมาถึงให้แต่งงาน เมื่อพุทธิแสนไปถึง นางกองรีเห็น

จดหมายก็แต่งงานกับพุทธิแสนทันที พุทธิแสนได้ครองราชย์ในเมืองยักษ์ และนางกองรีก็บอกเรื่องลูก

นัยน์ตาของมารดาและเรื่องยารักษานัยน์ตาให้หาย นางกองรียังบอกสวามีเรื่องยาที่ท าให้เกิดเป็นน้ า

ทะเลและภูเขา พระองค์จึงทรงหนีออกจากเมืองในตอนกลางคืน นางกองรีตามมา  พุทธิแสนจึงเอายา

เหวี่ยงออกไปเกิดเป็นน้ าทะเลขวางทางไว้  นางกองรี เศร้าโศกเสียใจและตายอยู่กลางป่ า  

พุทธิแสนกลับมาถึงบ้านเมือง เอายารักษาตาของมารดาและป้าทุกคนและฆ่ายักสันธมาร แล้วเสวย

ราชสมบัติแทนพระราชบิดา  

นิทานเรื่องที่ 120 ชื่อนิทานภาษาเขมร វតតរញ្ញាជ ី  

   ชื่อนิทานภาษาไทย วัดปัญญาเณร 

เรื่องย่อ 

 พวกจามกลุ่มหนึ่งเป็นบิดาค้าวัว เมื่อเดินทางมาถึงวัดหนึ่งที่เพิ่งก่อสร้างใหม่ ๆ ยังไม่ทัน

ตั้งชื่อวัด พวกจามเข้าไปขอพักอาศัยที่วัดนี้ ยามเย็นลูกศิษย์วัดจูงวัวตัวผู้มีผิวพรรณรูปร่างงามมากกว่า

วัวอื่น เอามาผูกใต้ถุนกุฏิใกล้ศาลาที่พวกจามพักอยู่ ขณะนั้นพวกจามก าลังหุงข้าว เมื่อเหลือบไป

มองเห็นวัวของท่านเจ้าอาวาสก็นึกอยากได้ จึงไปขอซื้อวัวจากเจ้าอาวาส ราคา 10 บาท ท่านเจ้า

อาวาสดีใจมากเพราะมีเงินก่อสร้างวัดต่อไปได้เพราะวัวจะหาซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ อีกทั้งยังเป็นวัวที่

ชาวบ้านถวายให้วัด บิดาค้าจามจังวางเงินมัดจ าไว้กับเจ้าอาวาส อีก 7 วันจะกลับมาเอาวัวและน าเงิน
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มาจ่ายให้ครบหลังจากที่พวกจามออกจากวัดไปได้ 1 วัน ก็เป็นวันพระ เจ้าอาวาสบอกพวกอุบาสก

อุบาสิกามาท าบุญที่วัดว่าขายวัวให้พวกจามไปแล้ว พวกอุบาสกอุบาสิกาต่อว่าท่านเจ้าอาวาสว่าขาย

ถูกเกินไป วัวตัวนี้งามมาก ถ้าขายไปแล้วท่านพระครูจะหาที่ไหนได้อีก พวกอุบาสกอุบาสิกากลับไป

บ้านแล้ว ท่านเจ้าอาวาสเข้าไปในห้องใส่กุญแจไม่ออกมาข้างนอกอีก พระสงฆ์ในวัดเศร้าโศกกังวลใจ

กันทุกรูป ขณะนั้นมีสามเณรรูปหนึ่งมีสติปัญญา เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านเจ้าอาวาส เข้าไปเสนอ

อุบายให้เจ้าอาวาสฟังว่าท่านเจ้าอาวาสจะต้องไปอยู่ที่วัดอื่นและเอาวัวไปด้วย เมื่อเจ้าอาวาสได้ยิน

ดังนั้นก็ตอบว่าเป็นความคิดที่ดี ครบ 7 วัน พวกจามกลับมาจึงเข้าไปหาท่านพระครู แต่เจอสามเณร ๆ 

บอกพวกจามว่าเจ้าอาวาสไม่อยู่ มีอะไรให้ฝากตนไว้ได้ พวกจามจึงประเคนเงินที่เหลือ แต่เณรบอกว่า

ใช่ ท่านเจ้าอาวาสบอกว่า 10 บาท ไม่ใช่ 10 บาทที่เป็นเหรียญ แต่เป็น 10 บาตรของพระที่ไว้ใส่ข้าว 

พวกจามเถียงว่าไม่ใช่ พวกจามจนปัญญาไม่รู้ว่าจะเถียงอะไรอีกได้  จึงพากันลงจากกุฏิออกเดินทาง

ต่อไป เมื่อพวกจามไปพ้นจากวัดแล้ว สามเณรไปนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสกลับมาวัดและเล่าเรื่องราวให้

ทราบต้ังแต่ต้นจนจบ  

นิทานเรื่องที่ 121 ชื่อนิทานภาษาเขมร ភ្នុំសនទុក  
   ชื่อนิทานภาษาไทย ภูเขาสันทุก 

เรื่องย่อ 

 พระราชาพระองค์หนึ่งทรงมีพระอัครมเหสี พระราชบุตร และข้าราชบริพารเป็นจ านวน

มาก พระองค์ทรงมีพระราชบัญชาให้ถางป่าแห่งหนึ่งเพื่อสร้างปราสาท เมื่อสร้างพระราชวังเสร็จแล้ว 

ทรงสั่งให้ถางป่าอีกแห่งหนึ่งทางทิศตะวันตกของปราสาท และสร้างคลังส าหรับใส่พระราชทรัพย์              

ใกล้ ๆ กันนั้นมีบึงใหญ่เป็นสถานที่พระราชา พระอัครมเหสี พระราชบุตร และบริพารไปเที่ยวเกษม

ส าราญด้วยการจับปลา เก็บหอย ถอนสายบัว เก็บผักบุ้ง เอามาเป็นอาหาร วันหนึ่งพระราชาทรงน า

พระอัครมเหสีพร้อมทั้งพระราชบุตรเสด็จประพาสบนภูเขา พระราชบุตรประชวรอย่างหนัก พระราชา

เห็นว่าพระราชบุตรประทับอยู่บนภูเขาไม่ได้จึงทรงสั่งให้ถางป่าท าพลับพลาที่เชิงเขา น าพระราชบุตร 

ย้ายลงมาจากบนภูเขานั้นมาประทับที่พลับพลาข้างเชิงเขา ทรงหาหมอมารักษาพระราชบุตร พระราช

บุตรมีอาการแย่ลง จนสิ้นพระชนม์ชีพในที่สุด พระราชาและพระอัครมเหสีทรงเสียพระทัยเป็นอย่าง

มาก พระองค์ทรงให้จัดงานพระศพพระราชกุมารอย่างใหญ่โต หลังจากที่พระราชาและพระอัครมเหสี

ทรงประสบความทุกข์อย่างหนักแล้ว พระองค์เสด็จพระราชด าเนินมาพักที่ริมมารดาน้ า เพื่อผ่อน

คลายความทุกข์โศกในพระราชหฤทัย แต่กลับยิ่งทรงทุกข์หนักขึ้นอีก มีสามเณรรูปหนึ่งไปพบกับ

พระราชา ณ ที่นั้น ท่านเห็นพระราชาและพระอัครมเหสีทรงทุกข์โศกอย่างมากจึงทูลถาม พระราชา
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ทรงเล่าเรื่องราวแห่งความทุกข์คือพระราชบุตรสิ้นพระชนม์ชีพ แม้ว่าสามเณรจะอธิบายให้เข้าใจชัด

แจ้งถึงหลักธรรมะอย่างใดก็ตาม พระราชาและพระอัครมเหสีมิได้ทรงหายจากความวิปโยคนั้นเลย 

สามเณรจึงแนะน าให้พระราชา มาปั้นท าเป็นพระรูปของพระราชบุตรไว้ เพื่อจะทอดพระเนตรให้

สบายพระทัย เมื่อช่างปั้นท าเสร็จพระองค์เห็นทรงพอพระทัยมาและค่อยสบายพระทัยขึ้น 

นิทานเรื่องที่ 122 ชื่อนิทานภาษาเขมร ភ្នុំប្រសិទធ ិ  
   ชื่อนิทานภาษาไทย ภูเขาประสิทธิ ์

เรื่องย่อ 

 พระบาทตะบองพะยูงแย่งชิงราชสมบัติจากพระราชาองค์ก่อนได้แล้วทรงครองราชย์

ต่อมา แต่พระองค์มิได้สุขสบายใจเพราะโหรท านายว่าจะมีผู้มีบุญนามว่าพญาแกรกมาแย่งชิงราช

สมบัติต่ออีกไป พระองค์จึงได้ครองราชย์แค่ 7 ปี 7 เดือน ก่อนที่ราชสมบัติจะตกไปเป็นของพระบาท

พญาแกรก พระบาทตะบองพะยูงได้ท าร้ายพระญาติวงศ์ของพระราชาพระองค์ก่อนไว้มากมาย  

เวรกรรมจึงตามทัน คือหลังจากที่พระบาทพญาแกรกเสวยราชสมบัติแล้วก็ทรงผูกอาฆาตพยาบาท

พระญาติเหมือนกับพระตะบองพะยูง พระสนมองค์หนึ่งของพระตะบองพะยูงที่ทรงครรภ์หนีไปอาศัย

อยู่กับญาติ มีเหตุแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับพญาแกรก พระองค์ทรงให้โหรท านาย โหรกราบทูลว่ามีผู้

มีบุญอีกคนหนึ่งมาปฏิสนธิในพระครรภ์พระสนมองค์หนึ่งของพระบาทตะบองพะยูง  พญาแกรกทรง

ใช้เพชฌฆาตออกตามหาและเอาไปฆ่าทิ้ง เมื่อตอนที่เพชฌฆาตจ้วงฟันทารกนั้น ทารกเลื่อนจากท้อง

ไปอยู่ที่อกของมารดา ท าให้รอดพ้นจากความตาย เมื่อเพชฌฆาตไปแล้วทารกนั้นจึงออกจากท้อง

มารดามาอยู่ที่กลางทุ่ง ขณะนั้นมีปักษีใหญ่ตัวหนึ่งเห็นทารกอยู่กลางทุ่งดังนั้นจึงกางปีกครอบทารกไว้

เพื่อไม่ให้โดนแสงแดด จนกระทั่งมีชายแก่คนหนึ่งชื่อตาโคเหไปท านาเห็นทารกนั้นจึงอุ้มเอาไปเลี้ยงดู

และตั้งชื่อว่าปักษีจ ากรงเวลาผ่านไป 7 ปี ทารกเจริญเติบโตขึ้น พระองค์ทรงทราบว่าผู้มีบุญนั้นยังไม่

ตายจึงให้โหรท านายอีกครั้ง เมื่อทราบผลท านายพระองค์ทรงให้เอาเด็กที่มีอายุ 7 ปี ทุกคนมาดูรอย

กงจักรที่ฝ่ามือถ้าเด็กคนไหนมีรอบดังกล่าวจะต้องถูกฆ่าตาย ขณะนั้นตาโคเหก็ถูกเขาสั่งให้น าหลานไป

ให้ดูด้วย ปรากฏว่าเด็กนั้นมีรูปกงจักรอยู่ที่ฝ่ามือซึ่งจะต้องถูกน าไปประหารชีวิต เนื่องจากแสดงว่า

เป็นผู้มีบุญ ตาโคเหฉวยหลานรีบหนีไปโดยปักษีกางปีกครอบอยู่ข้างบน จนกระทั่งหนีพ้นจากฝูงชน 

พวกเสนาไล่ตามมาติด ๆ แต่ตามไม่ทัน ตาโคเหพาเด็กออกจากเมืองไปยังอีกเมืองหนึ่งข้ามมารดาน้ า

ไปไกล ต่อมาเมื่อพระบาทพญาแกรกสิ้นพระชนม์ บรรดาเสนาอ ามาตย์ข้าราชการสืบหาพระราชบุตร

ของอดีตพระราชาเพื่อจะอัญเชิญขึ้นครองราชย์ ได้ยินพระนามปักษีจ ากรงซึ่งอยู่กับตาโคเห พวกขุน

นางทั้งหลายพากันไปอัญเชิญพระราชกุมารปักษีจ ากรงและจัดพิธีอภิเษกให้เสวยราชสมบัติต่อไป        
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นิทานเรื่องที่ 123 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្រសាទនគរវតត  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ปราสาทวัดนคร 

เรื่องย่อ 

 ชาวไร่ 2 คน สามีภรรยา อาศัยอยู่ที่เนินหญ้าชวนกันไปไถที่เพื่อท าไร่ พาลูกที่เพิ่งจะ

คลอดได้ 3 เดือนไปด้วย เมื่อไปถึงไร่ก็น าลูกไปนอนใต้ต้นมะตูมผลมะตูมหล่นลงถูกทารกจนเลือดไหล 

บนต้นมะตูมมีฝูงนกมาเกาะและถ่ายมูลลงมาเปื้อนตัวลูกของชาวไร่ด้วย บิดามารดาเห็นดังนั้นจึงพา

ลูกไปท่าน้ าหินเพื่อล้างตัว ด้วยความที่ไม่ระมัดระวัง ลูกพลัดหลุดจากมือปลาใหญ่ตัวหนึ่งกลืนลูกน้อย

นั้นแล้วว่ายหายไป บิดามารดาร้องไห้คร่ าครวญแต่ไม่รู้ว่าจะท าอย่างไรจึงพากันกลับบ้าน ฝ่ายปลาว่าย

น้ าออกสู่ทะเลจีนไปถึงประเทศจีน มีชาวประมงคนหนึ่งทอดแหจับปลานั้นได้เอาไปผ่าท้องเห็นเด็กคน

หนึ่งยังมีชีวิตอยู่ จึงเอาเด็กไปถวายพระเจ้ากรุงจีน พระองค์ทรงเลี้ยง จนกระทั่งเด็กเติบใหญ่ พระองค์

ให้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มเขาขออนุญาตพระเจ้ากรุงจีนเดินทางไปเยี่ยม

บ้านเมืองเพื่อสืบหาบิดามารดา พระเจ้ากรุงจีนทรงสงสารจึงให้จัดส าเภาล าหนึ่งมีคนรับใช้ 500 คน 

พาเขาไปเมืองเขมรและเรียกตัวเองว่าเจ้าพรหม เมื่อถึงเมืองเขมรบอกให้ส าเภากลับไปเมือง หลังจาก

นั้นเข้าไปขอพักที่บ้านหญิงม่ายคนหนึ่ง เมื่ออยู่กันนานไปหญิงม่ายและเจ้าหนุ่มเกิดรักใคร่ชอบพอกัน

จึงตกลงใจอยู่กินกันเป็นสามี วันหนึ่งเจ้าพรหมนอนหนุนตักภรรยา ๆ แหวกผมสามีเห็นที่บนหัวมีรอย

ยุบลงไปขึ้นจึงถามด้วยความสงสัย เจ้าพรหมเล่าเรื่องตั้งแต่เดิมให้ภรรยาฟังจนหมด ฝ่ายภรรยาเมื่อได้

ยินเรื่องราวก็ร้องไห้และเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟัง เมื่อเจ้าพรหมทราบว่าภรรยาของตนแท้ที่จริงแล้ว

เป็นมารดา ก็ไหว้ขอขมาโทษและขอให้มารดาลงโทษตัวเองว่าจะให้ท าอย่างใดจึงจะลบล้างเวรกรรมนี้

ได้ มารดาจึงบอกว่าให้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุศพเมื่อมารดาตาย  และเมื่อลูกตายให้ท ารูปเหมือนของลูก

นั่งพนมมือไหว้ตรงไปยังเจดีย์ที่บรรจุศพมารดา ต่อมาเจ้าพรหมได้เป็นครูอาจารย์ของคนในหมู่บ้าน

เพราะเขาเป็นผู้มีวิชาความรู้เก่งกล้าได้ร่ าเรียนมาเมื่ออยู่เมืองจีน 

นิทานเรื่องที่ 124 ชื่อนิทานภาษาเขมร ភ្នុំរូរីភ្នុំោ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ภูเขาบูรี ภูเขาดา 

เรื่องย่อ 

 พระราชาพระองค์หนึ่งประทับอยู่ที่พระราชวังกรุงจ าปาสัก พระองค์มีพระราชบุตรีนาม

ว่าพระนางอักออ มีพระสิริโฉมงดงามจะหาสตรีใดมาเทียบไม่ได้ แต่ว่าด้วยสาเหตุที่พระนางปล่อย

พระทัยพลั้งเผลอในเรื่องกามราคะ พระนางลักลอบได้เสียกับชายยากจนคนหนึ่ง เมื่อเรื่องทราบถึง

พระบิดา พระองค์ตรัสสั่งให้จับพระนางและชายชู้ใส่แพปล่อยลอยไปตามน้ าไหลลงสู่มหาสมุทร              
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อันเวิ้งว้าง ในแพนั้นพระองค์ทรงให้ใส่ข้าวเปลือก ข้าวสาร งา ข้าวโพด ถั่ว เกลือ ปลาร้า ซึ่งเป็น

เสบียงอาหารไปด้วย พร้อมทั้งมีเครื่องใช้สอยอีกหลายอย่าง แพนั้นลอยอยู่ในน้ าเป็นเวลานาน จนไป

ติดที่ภูเขาแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ซึ่งไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ นางอักออและสามีดีใจมากที่ได้พบฝั่งท าให้รอด

ชีวิต จึงพากันขนสิ่งของที่มีไปอาศัยอยู่ที่ภูเขานี้ คนทั้งคู่เริ่มประกอบอาชีพเพาะปลูก เข้าป่าตัดไม้มา

ท าฟืนและท ากระท่อมที่พักอาศัย ไม่นานพระนางอักออ คิดถึงบ้านเกิด คิดเสียดายเกียรติยศซึ่งเคย

สูงส่ง ทุกคืนก่อนจะเข้านอนนางจะจุดธูปเทียนอธิษฐานเทพาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาพร้อมทั้งผีต่าง ๆ 

ซึ่งรักษาบึงบัวและเนินเขาแห่งนี้ขอให้ช่วยปกปักรักษาตนและสามี ให้พบความสุขสบาย หากินเลี้ยง

ชีพ อย่าให้ขาดแคลนบริบูรณ์ในทุกด้าน ด้วยอานุภาพของค าอธิษฐาน ไม่นานมีฤษีตนหนึ่งมาเข้าฝัน

นางบอกพระนางว่าอย่ากลัวอะไร จะช่วยนางให้พบกับความสุขและความเจริญรุ่งเรือง ณ ที่แห่งนี้ 

นางสะดุ้งตกใจตื่นและน าเรื่องราวบอกสามีให้รับรู้ด้วย ตั้งแต่วันนั้นมานางให้สามีไปหาฟืนในป่าตาม

ธรรมดาเป็นประจ าทุกวัน ฝ่ายชายผู้เป็นสามีตัดฟืนล้วนแล้วแต่ได้ไม้กฤษณาซึ่งมีกลิ่นหอมแบกเอามา

ไว้หลายกอง ปรารถนาแต่เพียงว่าจะเอาไว้ท าฟืนเท่านั้น ไม่ได้คิดว่าเป็นไม้มีราคาอะไร วันหนึ่งนางอัก

ออออกมาดูกองฟืนรู้ว่าเป็นไม้กฤษณานางจึงบอกให้สามีหาไม้แบบนี้มาอีก สามีพยายามท าตามค าสั่ง

ของภรรยา วันหนึ่งเขาเข้าป่าไปพบก้อนทองจ านวนมากแต่เขาไม่ทราบว่าเป็นทอง เห็นว่าหินชนิดนี้

สวยดีจะเอาไปให้ภรรยาท าก้อนเส้าเตาไฟ จนกระทั่งภรรยาเห็นก้อนทอง นางไม่ได้บอกสามีว่าเป็น

ทอง แต่นางสั่งว่า ถ้าเห็นก้อนหินเช่นนี้อีกให้ขนมาให้หมด สามีท าตามค าสั่งตลอดมา วันหนึ่งนางคิด

ว่า มีไม้จันทน์กฤษณาและทองมากพอที่จะท าการค้าขายแลกเปลี่ยนสิ่งของ นางจึงท าธงสูง ๆ       

เพื่อเป็นเครื่องหมายให้เรือส าเภาที่มาจากต่างเมืองทราบ ไม่นานมีพ่อค้าส าเภาจากลังกาแล่นผ่านมา

เห็นธงจึงน าส าเภาเข้ามาจอดเทียบท่า พบนางอักออและสามี นางอักออชักชวนนายส าเภาใ ห้

แลกเปลี่ยนผ้าและสิ่งของต่าง ๆ กับไม้จันทน์กฤษณาของนาง นายส าเภาพอใจยอมแลกเปลี่ยน               

นางน านายส าเภาทั้งหมดไปดูที่เก็บทอง นายส าเภาชวนนางแลกทองกับผ้าแต่นางไม่ยอม นางบอก

นายส าเภาว่า  ถ้าอยากได้ทองต้องเอาช่างทองชาย 100 คน ช่างทองหญิง 100 คน มา  นายส าเภา

กลับไปชักชวนชาวเมืองซึ่งเป็นช่างทองเท่าจ านวนที่นางสั่งมาครบตามจ านวนแล้วกลับไปยังบ้านเมือง

ของนางอักออ  นางอักออและสามีให้พวกชาวลังกามาอยู่  บางคนให้ไปช่วยขุดขนก้อนทองมาจาก

ภูเขา ให้บางคนตีทองท าเป็นเครื่องประดับต่าง ๆ เช่น ก าไล แหวน เมื่อได้สิ่งของจ านวนมากแล้วก็เอา

ไปขายพ่อค้าจากต่างเมือง เวลาผ่านไปประมาณ 5-6 ปี มีผู้คนเข้ามาขออาศัยและท ามาหากินมาก

ยิ่งขึ้น หมู่บ้านนี้จึงเจริญเติบโต ชาวบ้านทุกคนต่างเคารพนางและสามี ด้วยเหตุนี้นางอักออจึงให้สามี

ประกาศตั้งตัวเป็นพระราชาครอบครองดินแดนแถบนี้ โดยทรงพระนามว่าพระเจ้าสังข์จักร และ            
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พระนางอักออทรงเป็นพระอัครมเหสี พระเจ้าสังข์จักรและพระอัครมเหสีทรงระลึกถึงบุญคุณของพระ

ฤษี พระองค์จึงทรงให้สร้างปราสาทหินเล็ก ๆ เพื่ออุทิศถวายแด่พระฤษีผู้มีคุณช่วยเหลือพระองค์    

นิทานเรื่องที่ 125 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្បាសាទភ្នុុំជសីូរ  
   ชื่อนิทานภาษาไทย ปราสาทพนมจโิสร์ 

เรื่องย่อ    

 พระราชาพระองค์หนึ่งนามว่าสุริโยเทเวศ ทรงก่อสร้างพระราชนิเวศน์ที่เชิงเขาแห่งหนึ่ง

ซึ่งมีบึงใหญ่ หลังจากสร้างพระราชนิเวศน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระราชาทรงประกอบพระราชพิธี

จ าเริญพระเกศาพระราชโอรส บรรดาพราหมณ์เข้ามาถวายพระพรพระโอรส มีพราหมณ์ผู้หนึ่งเป็น

ใหญ่แห่งพราหมณ์ เข้าไปถวายพระพรเป็นคนสุดท้าย มีข้อความ 3 ประการคือ ขอให้มีก าลังเหมือน

มด ขอให้มีฤทธิ์เหมือนผี ขอให้มีใจกล้าเหมือนสตรี หลังจากที่ฟังค าถวายพระพรจบ พระราชาทรง

พิโรธพราหมณ์นั้น แต่พราหมณ์ขอพระราชานุญาตท าพิธีพิสูจน์ถวายให้พระองค์ทรงทอดพระเนตร

ก่อน พระราชาประทานอนุญาตตามค าที่ขอ พรที่ขอให้มีก าลังเหมือนมด พราหมณ์สั่งให้เอาเหล็กท า

เป็นรูปคนขนาดเท่าตัวคนจริง เสร็จแล้วเรียกให้คนลองยกรูปปรากฏว่ายกไม่ได้ พราหมณ์ให้เอาเข็ม

เล่มหนึ่งขนาดเท่าตัวมดมาตัดให้ได้ขนาดยาวเท่ากับตัวมด น าไปคลุกน้ าผึ้งแล้วเอาไปวางไว้ สักครู่มด

ตัวหนึ่งคาบชิ้นเข็มนั้นไป พราหมณ์กราบทูลพระราชาว่านี่ที่เรียกว่าก าลังเหมือนมด พรที่ขอให้มีฤทธิ์

เหมือนผีพราหมณ์ให้น าผีตายโหง 7 ชนิด คือคลอดลูกตาย งูกัดตาย ควายขวิดตาย ฟ้าผ่าตาย ถูกฟัน

ตาย จมน้ าตาย และผูกคอตาย ไปฝังให้ไกลจากหมู่บ้าน เอาขันเงินสวย ๆ และมีราคา ไปฝังไว้ตรงหัว

ศพเหล่านั้น เอากระทงใส่ข้าวขาว ข้าวแดง หัวหมู และไก่เสียบไม้ ไปวางเรียงบนหลุมฝังศพด้านศีรษะ 

เมื่อถึงเวลากลางดึกพราหมณ์ให้พวกอ ามาตย์ที่อยากได้ขันเงินที่ฝังอยู่ไปขุดทีละคน ปรากฏว่าไม่มีใคร

กล้าไป พราหมณ์กราบทูลพระราชาว่านี่ที่เรียกว่ามีฤทธิ์เหมือนผีพร ที่ว่าให้มีใจกล้าเหมือนสตรี

พราหมณ์ให้มีการพิสูจน์ดังต่อไปนี้ ก่อนอื่นให้เรียกชายยากจนคนหนึ่งมาแล้วบอกว่า ให้ฆ่าภรรยา

ตนเองให้ตายภายใน 3 วัน แลกกับการได้เป็นขุนนางใหญ่ ชายยากจนปฏิเสธ  วันต่อมาพราหมณ์ให้

อ ามาตย์แอบไปเรียกนางผู้เป็นภรรยาชายยากจนมาซักถาม นางตอบตกลงพร้อมให้เหตุผลว่า พร้อมที่

จะท าตามค าของพราหมณ์ เพราะตนไม่มีความหวังอะไรกับสามีของตนเลย ถ้าเขายังคงได้แต่หาปลา

อยู่อย่างนี้ เมื่อนางพูดจบ พราหมณ์หันกลับไปกราบทูลพระราชาทันทีว่านี่แหละเป็นพยานหลักฐาน

ที่ว่าขอให้มีจิตใจกล้าหาญเหมือนสตรี พระราชาเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นครบสรรพตามค าของ

พราหมณ์ พระองค์ทรงตั้งพราหมณ์นั้นเป็นนักปราชญ์ใหญ่ พราหมณ์กราบทูลขอพระราชทาน

พระราชานุญาตก่อสร้างเทวสถานส าหรับพวกพราหมณ์บนยอดเขาซึ่งอยู่ติดพระราชนิเวศน์ 
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พระราชทานพระราชานุญาตตามความปรารถนา ทั้งตั้งให้พราหมณ์นั้นเป็นพระอาจารย์ของพระราช

โอรสด้วย                    

นิทานเรื่องที่ 126 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្រសាទរ ទាយឆ្មារ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ปราสาทบันทายฉมาร ์

เรื่องย่อ 

 พระเจ้ายศเกรครองราชสมบัติอยู่ที่ เมืองจัมปากบุรี  พระองค์ทรงรักสันโดษ มี 

ความเมตตากรุณา ไม่เคยมีเรื่องราวกับเมืองใกล้เคียง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข  

พระเกียรติยศอันสูงส่งนี้เป็นที่เลื่องลือไปทั่ว พระราชาอีกพระองค์นามว่าพระเจ้าหูลูซึ่งครองราชย์อยู่  

ณ ปราสาทเพรา อยากจะแผ่อ านาจมาถึงนครจัมปากบุรี จึงทรงส่งพระราชสาส์นมาเพื่อชิงราชสมบัติ

จากพระเจ้ายศเกร ด้วยเหตุที่พระเจ้ายศเกรทรงพอพระทัยในสันติและความสงบ พระองค์ไม่ยอมท า

สงครามแต่กลับหลบหนีออกไปจากพระราชวังเพื่อไม่ให้เกิดสงครามเพราะจะท าให้ประชาชน

เดือดร้อน พระเจ้าหูลูมีพระจะขยายดินแดนอีก และทรงกลัวว่าพระเจ้ายศเกรจะมาแย่งชิงเมืองคืน 

พระองค์จึงประกาศว่า ถ้าใครสามารถบอกที่อยู่ของพระเจ้ายศเกรได้จะพระราชทานทองให้ 100 

ต าลึง พวกนายพรานซึ่งออกเดินป่าเห็นพระเจ้ายศเกรกับพระนางปทุมพระอัครมเหสีและพระราช

กุมารวิบุลเกรประทับอยู่ที่ปราสาท พวกพรานจึงพากันจับพระเจ้ายศเกรได้ในขณะที่พระองค์ทรงท า

สมาธิแต่เพียงพระองค์เดียว แล้วน าไปถวายพระเจ้าหูลูเพื่อเอารางวัล  ฝ่ายพระนางปทุมและพระราช-

กุมารทรงทุกข์โศกที่ทราบข่าวว่าพระเจ้าหูลูทรงลงโทษทัณฑ์พระสวามีอย่างหนัก พระนางทรงดูแล

เลี้ยงดูพระราชบุตรอยู่ในป่าเป็นเวลานาน จนกระทั่งพระราชบุตรมีพระชนม์ 12 ชันษา พระราช-

กุมารทรงถามพระมารดาถึงเรื่องราวของพระบิดา พระนางปทุมทรงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระราช

บุตรฟัง พระราชกุมารศรีวิบุลเกรทรงคิดจะแก้แค้นให้พระบิดา พระองค์จึงทูลลาพระมารดาออกไป

สืบหาเรื่องราวของพระราชบิดา พระองค์ทรงพบพระบิดาในกระบวนแห่นักโทษไปประหารชีวิต  

พระราชกุมารทรงแหวกฝูงชนตรงเข้าไปอยู่ตรงหน้าพระพักตร์พระเจ้าหูลูซึ่ งก าลังประทับ

ทอดพระเนตรกระบวนแห่นั้นด้วย พระราชกุมารทรงกล่าวอย่างดังพระบิดาของตนไม่มีความผิดอะไร 

การที่จะส่งท่านไปประหารชีวิตนั้นก็ไม่มีเหตุผล ขอให้ปล่อยท่าน ถ้าอยากจะฆ่าขอให้ฆ่าตนแทน   

พระเจ้าหูลูทรงตกตะลึง จึงถามชื่อเสียงเรียงนามและใช้ให้เพชฌฆาตไปน าตัวมาประหารแทน 

พระบิดา ด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ดาบอันคมกริบของเพชฌฆาตกลับย่นทั้งหมด พระเจ้า

หูลูทรงพิโรธอย่างมาก ให้น าดาบเล่มใหม่มาประหารพระราชกุมารศรีวิบุลเกร แต่ดาบทุกด้ามไม่

สามารถท าอันตรายเขาได้เลย เมื่อทรงเห็นว่าพ่ายแพ้แน่แล้ว  พระเจ้าหูลูทรงสั่งให้เพชฌฆาตก่อกอง
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ไฟแล้วจับพระราชกุมารนั้นโยนเข้ากองไฟแต่ว่าพระองค์ไม่เป็นอะไร ทรงสั่งให้อ ามาตย์ไปน าช้างศึก

มาไล่เหยียบพระราชกุมาร แต่อัศจรรย์มากโขลงช้างทั้งหมดคุกเข่าลงต่อหน้า บรรดาชาวเมืองแตกตื่น

เข้าไปห้อมล้อมพระราชกุมาร พร้อมน้อมกายถวายบังคม พระเจ้าหูลูเมื่อได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของพระราช-

กุมารดังนั้น พระองค์ทรงหลบหนีไปจากฝูงชน ต่อมาพระราชกุมารวิบุลเกรทรงน าพระราชบิดาขึ้น

ประทับบนช้างพระที่นั่งเสด็จ พระราชด าเนินตรงไปยังประสาทบนเขาดงรัก อยู่ร่วมทุกข์สุขกับพระ

นางปทุมด้วยความสุขสบาย                

นิทานเรื่องที่ 127 ชื่อนิทานภาษาเขมร ភ្នុំប្សីវារ លរករកា  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ภูเขาศรีวิบูลเกียรติ 

เรื่องย่อ 

 พระเจ้ายศเกียรติอยู่ ณ แดนสิมพลี ทรงมีพระอัครมเหสีทรงนามว่าพระนางสุวรรณ

มาลา พระองค์ทรงฝักใฝ่ในด้านธรรมะ พระราชาดินแดนใกล้เคียงนามว่าภูโมวิโลราชาทรงจะขยาย

พระอาณาจักรจึงยกไพร่พลตีชิงเอาเมืองสิมพลี พระเจ้ายศเกียรติคิดว่าถ้าประทับอยู่และมีการสู้รบกัน

จะท าให้ประชาชนล้มตายเป็นจ านวนมากจึงทรงน าพระนางสุวรรณมาลาที่ก าลังทรงครรภ์หลบหนี

จากวังไปประทับอยู่ที่ภูเขาศรีวิบุลเกียรติ พวกไพร่พลของพระเจ้าภูโมวิโลตามมาจับพระองค์ขณะที่

เสด็จออกไปหาผลไม้มาเสวย  ไพร่พลพาพระองค์ไปขังไว้ในนครเพราะหวาดกลัวว่าพระองค์จะทรง

รวบรวมไพร่พลแย่งชิงราชสมบัติคืน นางสุวรรณมาลาต้องประทับอยู่คนเดียว  ไม่นานนางประสูติราช

โอรสมีรูปโฉมงดงามละม้ายราชบิดา นางถวายนามว่า ศรีวิบุลเกียรติ  เมื่อศรีวิบุลเกียรติได้ 15 ชันษา 

ทรงซักถามเรื่องราชบิดา นางสุวรรณมาลาเล่าเรื่องราวให้ฟังตั้งแต่ต้น  เมื่อศรีวิบุลเกียรติทราบว่าราช

บิดายังมีชีวิตอยู่ในนครของพระเจ้าภูโมวิโล จึงลานางสุวรรณมาลาไปตามพระบิดา แม้ว่านางสุวรรณ

มาลาจะห้ามปรามและขัดขวางอย่างไร พระองค์ก็ยืนยันที่จะไปหาราชบิดา เมื่อเห็นว่าห้ามปรามราช

บุตรไม่ได้นางสุวรรณมาลา ทรงมอบภูษาซึ่งติดพระองค์มาให้กับราชบุตรเพื่อไว้เป็นพยานหลักฐานให้

ราชบิดาทรงเชื่อว่าเป็นราชบุตร พระนางสั่งศรีวิบุลเกียรติว่าต้องกลับมาภายใน 7 วัน ถ้าไม่กลับมา

พระนางอกแตกตายเป็น เมื่อศรีวิบุลเกียรติไปถึงที่คุมขังราชบิดาซึ่งตรงกับวันที่พระเจ้าภูโมวิโลราชา

ทรงให้เพชฌฆาตน าพระเจ้ายศเกียรติไปประหารชีวิตศรีวิบุลเกียรติเข้าไปใกล้พวกเพชฌฆาตขอให้

เพชฌฆาตฆ่าตนแทน เพชฌฆาตน าความไปกราบทูลต่อพระราชาๆ จึงให้ปล่อยพระเจ้ายศเกียรติไป 

และลงโทษศรีวิบุลเกียรติแทน แต่เป็นเรื่องอัศจรรย์ดาบของเพชฌฆาตอ่อนนิ่มฟันศรีวิบุลเกียรติไม่เข้า 

เพราะความแปลกประหลาดพระเจ้าภูโมวิโลราชาออกมาทอดพระเนตร แต่เพราะอกุศลผลกรรมที่ท า

ไม่ดีพระธรณีจึงสูบหายไป  ประชาชนจึงยกราชสมบัติให้พระเจ้ายศเกียรติ กลางดึกพระศรีวิบุลเกียรติ
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บอกราชบิดาถึงเรื่องที่พระมารดาสั่งว่าอย่าให้ไปเกิน 7 วัน คืนนี้ครบก าหนดวันที่ 7 พระเจ้ายศเกียรติ

และพระศรีวิบุลเกียรติจึงทรงหลบหนีออกจากพระราชวังอย่างรวดเร็วไปยังที่ซึ่งพระนางสุวรรณมาลา

ประทับอยู่ ด้วยเหตุที่ทางล าบากและระยะทางไกล เมื่อทั้ง 2 พระองค์ เสด็จไปถึงพระนางทรง

สิ้นพระชนม์แล้ว พระองค์ทั้ง 2 ทรงเสียพระทัยมาก จัดพิธีพระศพตามสมควร พระศรีวิบุลเกียรติทรง

พูดกับราชบิดาว่า พระราชมารดาสิ้นพระชนม์เพราะพระองค์เป็นต้นเหตุ พระองค์ตัดสินใจวางพระศพ

พระมารดาในโลง แล้วยกโลงศพนั้นวางบนพระองค์ พระองค์ทรงบรรทมประคองโลงศพไว้ท าเป็นเชิง

ตะกอน เมื่อถวายพระเพลิงพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ชีพไปด้วย  ส่วนพระราชบิดาเมื่อทรงเห็นดังนั้นทรง

เศร้าโศกอย่างหนัก พระองค์ทรงสะกดกลั้นพระทัยกลับไปเสวยราชสมบัติ หลังจากนั้นทรงให้สร้าง

ปรางค์ศิลาเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระอัครมเหสีและพระราชบุตร ที่ซึ่งบรรจุพระอัฐินี้จึงเรียกว่าภูเขาศรี

วิบุลเกียรติมาจนทุกวันนี้ 

 

 

 

 

นิทานเรื่องที่ 128 ชื่อนิทานภาษาเขมร ភ្ូមិសតីរិតម្ស  

   ชื่อนิทานภาษาไทย หมู่บ้านประดู่ปิดทอง 

เรื่องย่อ 

 มีสามีภรรยาและบุตรสาว ครอบครัวนี้มีอาชีพประมง บุตรสาวของครอบครัวนี้สวยมาก

มาจอดพักอยู่ที่แควเพื่อจะจับปลาใกล้ ๆ ศาลเจ้าบิดาต้นประดู่ ครอบครัวนี้จับปลาได้มากขึ้นทุกปี 

จนกระทั่งกลายเป็นคนร่ ารวยมีทรัพย์สมบัติ บริเวณนี้มียุงชุมมาก ใกล้เวลาพลบค่ าของวันหนึ่งนาย

ประมงพูดคุยกับภรรยา บุตรสาวและบรรดาลูกจ้างมีใครกล้านอนตากยุงตลอดทั้งคืนหรือเปล่า มี

ลูกจ้างหนุ่มคนหนึ่งมีรูปร่างงดงาม และฉลาดตอบรับว่ากล้า พร้อมถามกลับชายผู้เป็นเจ้านายว่าท่าน

จะให้อะไร นายประมงพูดแบบอ่อนใจว่าชายหนุ่มดีแต่พูดโอ้อวด ลูกจ้างหนุ่มจึงท้าพนันเจ้านาย  

นายประมงได้ยินค าท้านั้นก็โกรธมาก จึงพูดออกไปว่าจะเดิมพันด้วยทรัพย์สินที่มีทั้งหมด ชายหนุ่มขอ

บุตรสาวเจ้านายเพิ่มด้วยหากเขาชนะพนัน นายประมงตอบตกลง จึงจับชายหนุ่มไปมัดไว้กับต้นประดู่

ใต้ถุนศาลเจ้า เมื่อทุกคนหลับหมด ลูกจ้างหนุ่มจึงบนเจ้าบิดาว่าขออย่าให้ยุงกัด ขอให้รอดรอดชีวิต

และได้บุตรสาวเจ้านายกับมีทรัพย์สมบัติ ถ้าได้ดังปรารถนา จะซื้อทองมาปิดต้นประดู่นี้ตั้งแต่โคนต้น
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จนถึงยอด และจะท าศาลไม้มุงกระเบื้องถวายเจ้าบิดาด้วย คืนนั้นเจ้าบิดาต้นประดู่เล่นไพ่แพ้เจ้าบิดา

องค์อื่นๆ จึงเอายุงไปใช้หนี้จนหมด ยุงที่เคยมีกลับกลายเป็นว่าไม่มีเหลือสักตัว รุ่งเช้านายประมงและ

ลูกจ้างคนอื่น ๆ คิดว่าลูกจ้างซึ่งผูกไว้กับต้นประดู่ตายแล้วจึงชวนกันไปดู ปรากฏว่าเห็นเจ้าคนนั้น

หัวเราะใส่หน้านายประมงและลูกจ้างคนอื่น ๆ ทุกคนหวาดกลัวบุญบารมีของชายหนุ่มลูกจ้างนั้น นาย

ประมงยกทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดให้ชายชายหนุ่ม พร้อมทั้งจัดงานแต่งให้ลูกจ้างกับบุตรสาวของตน 

ทั้งมอบทรัพย์สมบัติและอาชีพนายประมงให้ลูกเขยและบุตรสาวท าหน้าที่ต่อไป นายประมงพาภรรยา

กลับไปภูมิล าเนาเดิม                

นิทานเรื่องที่ 129 ชื่อนิทานภาษาเขมร វតតសុំរៅ៥  

   ชื่อนิทานภาษาไทย วัดส าเภา 5 ล า 

เรื่องย่อ 

 พระทองเป็นพระเจ้าแผ่นดินเขมร ขณะทรงเป็นพระโอรส ทรงน้อยใจที่พระบิดาให้

เคารพอนุชาองค์สุดท้อง พระทองจึงเสด็จออกจากวังพร้อมไพร่พลไปไกล จนถึงชายหาดแห่งหนึ่ง 

พระองค์ทรงหยุดพักไพร่พลที่ใต้ต้นหมัน รุ่งสางพระองค์เสด็จไปเที่ยวเพียงพระองค์เดียว ระหว่างทาง

ได้ยินเสียงผู้คน จึงเข้าไปดูพบกับนางนาคและพี่เลี้ยงมาเที่ยวที่ชายทะเล พระองค์ทรงเกี้ยวพาราสีด้วย

ความเสน่หา นางนาคยอมตกลงปลงใจด้วย แต่ขอให้พระทองเกาะหางนางไปยังสถานที่อยู่ของตน ไป

ถวายบังคม พระเจ้าภุชงคนาคผู้เป็นพระบิดา เมื่อพระองค์ตามนางนาคไปยังที่อยู่ของนาคได้ 7 วัน จึง

ทูลลาพระบิดาน าพระมเหสีนางนาคกลับมายังโลกมนุษย์ พระเจ้าภุชงนาคให้ข้าราชบริพารเตรียมข้าว

ของเครื่องใช้และทรัพย์สินที่มีค่าจ านวน 5 เรือส าเภา แก่ราชบุตรเขยให้น าไปครอบครองราชสมบัติ 

ณ โลกมนุษย์ เมื่อส าเภาทั้ง 5 ล าแล่นมาถึงริมทะเลก็จอด ไพร่พลเริ่มก่อสร้างเมือง ปล่อยส าเภาให้

จอดอยู่ ณ ที่นั้น เมื่อเวลาล่วงเลยชายหาดยิ่งทอดไกลออกไป พื้นดินริมฝั่งก็งอกขึ้น ส าเภาทั้ง 5 ล า 

น้ันเกยติดอยู่กับฝ่ัง  

นิทานเรื่องที่ 130 ชื่อนิทานภาษาเขมร ភ្នុំខ្សនហាន  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ภูเขาแสนหาญ 

เรื่องย่อ 

 ชาวเมืองอดอยากผู้คนจ านวนมากพากันไปท ามาหากินที่เชิงเขา ชาวเมืองปลูกพืชต่าง ๆ  

เช่น กล้วย ข้าวโพด เผือก มัน มะพร้าว หมาก เป็นต้น มีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งชื่อตาแสน ขณะที่พืช

ก าลังเจริญงอกงามพอจะเก็บเกี่ยวได้ มีช้างสีดอเชือกหนึ่งเข้ามาหักกล้วยและถอนพืชที่ชาวบ้านปลูก

ไว้กินเป็นประจ า ตาแสนคิดว่าถ้าไม่หาอุบายก าจัดช้างมันจะต้องกินพืชเหล่านี้จนหมด ตาแสนจึงเอา
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หอกและมีดพร้าไล่แทงฟันช้างสีดอนั้นจนตาย ชาวบ้านคนอื่น ๆ ไม่มีใครกล้า เมื่อตาแสนฆ่าช้างตาย

แล้ว พวกชาวบ้านพากันเรียกว่าตาแสนกล้าหาญ เวลาล่วงไปตาแสนเสียชีวิต ชาวบ้านจึงพากันเรียก

ภูเขาที่ตาแสนเคยอาศัยอยู่นั้นว่าภูเขาตาแสนกล้าหาญ 

นิทานเรื่องที่ 131 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្តាុំងរឹងរត  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ตระพังบึงเต 

เรื่องย่อ 

 เศรษฐีผู้หนึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมาย อาศัยอยู่บริเวณหนองบึงเต แม้ว่าเศรษฐีสามีภรรยา

จะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เป็นคนขี้เหนียวที่สุด  ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดไม่น ามาจ่ายง่าย ๆ ทั้ง

ยังไม่เห็นใจคนยากจน เศรษฐีมีลูก 2 คน คนโตเป็นผู้ชายคนเล็กเป็นผู้หญิง เวลาไปไหนมาไหนแต่ละ

ครั้งจะมีเกวียนปิดทองฝังเพชรพลอย ท าให้ชาวบ้านเกรงขามในความเป็นเศรษฐีมากยิ่งขึ้น เศรษฐีมีข้า

ทาส 500 คน มีวัว ม้า ช้าง เกวียน อีกอย่างละ 500 มีสระหลังบ้านที่เศรษฐีเลี้ยงจระเข้ไว้ ข้างขอบ

สระมีเนินดินเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อเพื่อปกปักรักษาจระเข้และผู้คนทั้งปวง ทั้งครอบครัวเศรษฐีและเพ่ือน

บ้านใกล้เคียงมักจะมาบนเจ้าพ่อนี้เพื่อให้ส าเร็จดังความปรารถนา วันหนึ่งเศรษฐีพูดกับภรรยาว่า

บุตรชายและบุตรสาวโตพอที่จะมีคู่ได้แล้ว จะให้แต่งงานกับคนอื่นก็ล าบากในการแบ่งทรัพย์สมบัติ 

ดังนั้นเศรษฐีจึงให้บุตรชายและบุตรสาวแต่งงานกันเพื่อจะได้รักษาทรัพย์สมบัติต่อไป ฝ่ายภรรยาก็เห็น

ด้วยกับสามี ทั้งคู่จึงให้คนจัดการท าโรงพิธีและเชิญแขกทั้งใกล้ไกลมาร่วมพิธีแต่งงานบุตรชายบุตรสาว 

ยิ่งใกล้วันงานมากเท่าไรภรรยาเศรษฐียิ่งเสียดายเงินทองที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อข้าวปลาอาหารในงาน

แต่งงานลูก ภรรยาเศรษฐีจึงเสนอว่าให้น าจระเข้ที่เลี้ยงไว้มาท าเป็นอาหารเลี้ยงแขกเพราะจระเข้ที่

เลี้ยงไว้ไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แต่อย่างใด เศรษฐีเห็นด้วยกับค าพูดของภรรยา จึงสั่งให้บ่าวไพร่ฆ่า

จระเข้เอามาท าอาหาร กล่าวถึงบ่าวคนหนึ่งชื่อนางตีซึ่งเป็นคนให้อาหารจระเข้ทุกวัน คืนหนึ่งนางฝัน

เห็นเจ้าพ่อซึ่งดูแลรักษาจระเข้มาเข้าฝันว่าอย่ากินอาหารในงานแต่งงานลูกเศรษฐี นางตีตกใจตื่น เมื่อ

ถึงวันแต่งงานเพื่อนบ้านใกล้เคียงมากันมากมายนางตีแอบหลบไปจากบ้านของเศรษฐี ขณะที่ผู้คน

ก าลังดื่มกินกันนั้นปรากฏว่าพื้นดินตรงบ้านเศรษฐีทรุดลง บ้านช่องและผู้คนจมหายหมด  เมื่อเห็น

เหตุการณ์ประหลาดดังนั้น นางตีทุกข์ใจมากอาลัยอาวรณ์เจ้านายน้อยทั้งสองคนซึ่งมีเมตตาแก่ตน

ตลอดมา เมื่อค่อยคลายความทุกข์แล้วนางคิดถึงบุญคุณของเจ้าพ่อที่มาบอกนางท าให้นางพ้นอันตราย 

นางจึงโกนผมถวายเพื่อตอบแทนบุญคุณ ด้วยความระลึกถึงเจ้านายทั้ง 2 คน นางตีจึงตั้งบ้านเรือนอยู่

ใกล้ ๆ บริเวณที่บ้านเศรษฐีซึ่งทรุดกลายเป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ คือหนองที่เรียกว่าหนองบึงเต ไม่

นานมีชายคนหนึ่งมาสู่ขอนางตีไปเป็นภรรยา  เมื่อนางตีตั้งท้องได้ 6 เดือน สามีเกิดความเบื่อหน่าย
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ทางโลกจึงหนีไปบวช ส่วนนางตีอยู่เพียงล าพัง เมื่อครบก าหนดก็คลอดบุตรชาย นางตีตั้งชื่อลูกว่าปุต

กุมาร เมื่ออายุได้ 13 ปี ปุตกุมาร ถามถึงบิดามารดาจึงเล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ ปุตกุมารอยาก

เจอบิดาจึงลามารดาเดินทางไปตามหาบิดาในป่าเป็นเวลานานจึงพบกับดาบสตนหนึ่งก าลังบ าเพ็ญ

ภาวนาตน กุมารเข้าไปนมัสการและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง ตั้งแต่นั้นมาดาบสสอนวิชาให้ลูกทุกวัน 

หลายปีต่อมาลูกขอลากลับไปหามารดา บิดาจึงเมล็ดแตงกวา 3 เมล็ดส่งให้ลูก แล้วสั่งให้ลูกน าไปปลูก

ที่ริมหนองซึ่งเป็นที่อยู่ของมารดา เมื่อลูกกลับถึงบ้านบอกมารดาให้ตั้งชื่อหนองน้ าบริเวณใกล้ ๆ บ้าน

ว่า “บึงตี” ตามค าสั่งของบิดา  

นิทานเรื่องที่ 132 ชื่อนิทานภาษาเขมร ភ្នុំវរវងាសសូរវងាស  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ภูเขาวรวงศ์สุรวงศ์ 

เรื่องย่อ 

 พระเจ้าสุริยาครองราชย์ ณ กระสนนคร ทรงมีพระมเหสี 2 พระองค์ องค์ที่ 1 ชื่อ 

พระนางวงศธยา มีพระราชบุตร 2 พระองค์ ชื่อวรวงศ์และสุรวงศ์ พระมเหสีองค์ที่ 2 ชื่อพระนางมัน

ทามีพระราชบุตร 1 พระองค์ ชื่อไววงศา เมื่อพระราชบุตรทั้ง 3 เป็นหนุ่ม พระนางมันทามีความอิจฉา 

กลัวว่าราชสมบัติจะตกอยู่กับพระราชบุตรของพระมเหสีเอก พระนางมันทาจึงหาเรื่องทูลใส่ร้ายทุกวัน 

วันหนึ่งวรวงศ์และสุรวงศ์ก าลังเดินเล่นนางมันทาจับทั้ง 2 พระองค์มาหนีบไว้ที่หว่างขา แล้วตะโกน

บอกผู้คนว่าทั้ง 2 พระองค์มากระท าการอันไม่สมควรกับพระมารดาเลี้ยง พระราชบิดาเห็นดังนั้นทรง

กริ้วมาก ทรงสั่งให้เพชฌฆาตน าพระราชกุมารทั้ง 2 คน ไปประหารชีวิตโดยมิได้ทรงพิจารณาไต่สวน 

ด้วยบุญบารมีของพระราชกุมาร พระนางวงศธยาตามไปทันและอ้อนวอนเพชฌฆาตไม่ให้ฆ่า 

เพชฌฆาตสงสารจึงช่วยพาหลบหนีออกจากพระนคร พระราชมารดาทรงมอบแหวนประจ าพระองค์

ให้องค์ละวง และทรงสั่งว่าเมื่อครบ 10 ปีให้กลับมาพระนคร ทั้ง 2 พระองค์ออกเดินทางเข้าป่า ด้วย

ความเหนื่อยทั้งคู่จึงบรรทมหลับใต้ร่มไม้ พระอินทร์เห็นพระราชกุมารจึงนิมิตกายเป็นไก่ขาวและไก่ด า

มาหากินอยู่ใกล้ ๆ พระราชกุมาร แล้วพูดกันว่า ฉันเป็นไก่ด า ถ้าใครได้กินเนื้อฉัน เพียงแค่ 7 ปี จะได้

เสวยราชสมบัติ ส่วนฉันไก่ขาวก็เช่นกัน ถ้าใครได้กินเนื้อฉัน เพียงแค่ 7 เดือน จะได้เสวยราชสมบัติ ไก่

ทั้งสองเมื่อพูดแล้วก็วิ่งเข้าชนกันต่อหน้าพระราชกุมารจนตายทั้ง 2 ตัว ด้วยความหิวทั้งสองพระองค์

เอาไก่คนละตัวไปท าอาหาร สุรวงศ์เลือกเอาไก่ขาว ส่วนวรวงศ์ซึ่งเป็นน้องเอาไก่ด า 7 เดือนผ่านไป ทั้ง 

2 พระองเดินทางไปถึงศาลาในป่าของนครคันธัพบุรีและพักอยู่ที่นั้น นครคันธัพบุรีพระราชาเพิ่งจะ

สิ้นพระชนม์ไม่มีผู้สืบต่อราชบัลลังก์ อ ามาตย์และข้าราชการจึงท าพิธีเสี่ยงทายหากช้างหยุดตรงหน้า

ใคร คนนั้นจะได้ขึ้นครองราชย์ ช้างตัวดังกล่าวหยุดอยู่หน้าพระราชกุมารทั้งสองซึ่งบรรทมหลับอยู่ 
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บรรดาเสนาอ ามาตย์พากันขึ้นไปบนศาลา ขอให้พระราชกุมารสุรวงศ์เสด็จไปครองราชสมบัติในนคร

คันธัพบุรี สุรวงศ์ไม่ยินยอมจะให้เขาพาน้องของตนไปด้วย แต่เหล่าเสนาไม่ยอม ฝ่ายกุมาร               

วรวงศ์เมื่อทรงตื่นขึ้นไม่พบพี่ชาย ทรงร้องไห้เศร้าโศกออกเดินตะโกนเรียกไปทั่วป่าก็ไม่พบ เห็นเพียง

รอยเท้าช้างจึงเดินตามไป จนกระทั่งถึงพระราชวังของพี่ชาย ขอยามเฝ้าประตูเข้าไปแต่ยามไม่ยอมให้

เข้าไป วรวงศ์จึงออกเดินทางจากนครคันธัพบุรี  ไปถึงบ้านยายแก่คนหนึ่งอยู่ใกล้วังของพระเจ้าธรณิต 

ขอพักอาศัยกับยายแก่ ยายแก่เห็นแหวนของวรวงศ์ก็คิดว่าเป็นโจรขโมยจึงเข้าไปกราบทูลพระราชา 

พระราชาสั่งให้ทหารจับมัดเอาไปสอบสวน  วันหนึ่งมียักษ์เข้ามาสร้างความเดือนร้อนให้นครชัยบุรี

ของพระเจ้าโสทัตต์ซึ่งเป็นพระสหายสนิทของพระเจ้าธรณิต พระเจ้าโสทัตต์ทรงหวาดกลัวมากสั่งใช้ให้

เสนาออกส าเภาไปแจ้งข่าวและขอให้พระเจ้าธรณิตช่วยเหลือ เมื่อพระเจ้าธรณิตทรงทราบจึงใช้ให้

เสนาเข็นส าเภาลงน้ า แต่ว่าเสนาไม่สามารถเข็นส าเภาได้ จึงประกาศหาผู้เก่งกล้า พระราช-กุมารจึงรับ

อาสา ด้ วยบุญ บารมีแต่ชาติปางก่อน  พระราชกุมารทรงเข็นส าเภาลงน้ าได้อย่ างสบาย  

พระเจ้าธรณิตเสด็จพระราชด าเนินโดยส าเภาพร้อมด้วยพระราชกุมาร พระนางเกศเกศีพระราชบุตรี 

และไพร่พลไปยังนครชัย  

 พระเจ้าธรณิตและพระเจ้าโสทัตต์ทรงสนทนากันเรื่องต่าง ๆ และเสนอให้พระวรวงศ์ต่อสู่

กับยักษ์ หากสามารถเอาชนะยักษ์ได้จะมอบทรัพย์สมบัติให้อย่างมากมาย พระวรวงศ์รับตามพระราช

บัญชา แต่พระองค์ขอพระราชทานพระขรรค์และฉลองพระองค์ของพระเจ้าโสทัตต์มาแต่งให้เหมือน

พระเจ้าโสทัตต์จริง ๆ และเข้าไปต่อสู้กับยักษ์ในคูหาจนกระทั่งยักษ์ตาย ฝ่ายพระเจ้าธรณิตทรงเห็นว่า

พระวรวงศ์กล้าหาญมีฤทธิ์อ านาจจึงยกพระนางเกศเกศีให้เป็นพระอัครชายาและทรงมอบราชสมบัติ

ให้ครอบครองแทน ส่วนพระเจ้าโสทัตต์เห็นว่าพระวรวงศ์ฆ่ายักษ์ได้เป็นการช่วยให้พระองค์ทรงพ้น

ตากความตายจึงยกพระนางวรวตีพระราชบุตรีให้เป็นพระอัครชายา และทรงยกราชสมบัติให้

ครอบครองนครชัยบุรีด้วย พระราชกุมารทรงครองราชสมบัติ 2 นคร และมีพระมเหสี 2 พระองค์ 

พร้อมกันนี้อารักษ์ซึ่งเคยอยู่รักษานครชัยบุรีและหนีออกไปเมื่อตอนที่ยักษ์เข้ามารุกราน เมื่อรู้ว่ายักษ์

ตายแล้วจึงกลับมารักษานครชัยบุรี พร้อมทั้งน าแก้วรัตนมณีซึ่งสามารถกวัดแกว่งเหาะเหินเดินอากาศ

ได้ถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์ด้วย เมื่อพระนางเกศเกศีทรงพระครรภ์ได้ 3 เดือน ก็ครบก าหนด 10 ปีที่

พระเจ้าวรวงศ์ทรงสัญญากับพระมารดาไว้ พระองค์จึงกลับเมืองของตนที่ได้จากมาจะเสด็จกลับแต่

เพียงล าพังแต่พระนางเกศเกศีไม่ยินยอมจะขอตามไปด้วย พระราชบิดาจึงทรงอนุญาตให้ไป  

พระวรวงศ์จึงพาพระนางเกศเกศีแกว่งแก้วมณีเหาะไป เมื่อไปถึงพระอาศรมของพระฤษีจึงทรงหยุด

พักและเสด็จพระด าเนินเที่ยวกับพระมเหสี พระฤษีขโมยแก้วมณีเหาะขึ้นไปท่องเที่ยวบนท้องฟ้า 
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เนื่องจากมีพายุแรงจัดมากจึงพัดเอาคอฤษีขาด  ส่วนแก้วมณีตกลงไปในนครคันธัพบุรีของพี่ชาย พวก

เสนาบดีอ ามาตย์เก็บแก้วมณีนั้นได้น าไปถวายพระเจ้าสุรวงศ์  พระราชกุมารวรวงศ์และพระนางเกศ

เกศีเมื่อทรงทราบว่าฤษีขโมยแก้วมณีเหาะหนีไป ทั้งสองพระองค์เสด็จโดยพระบาทไปถึงชายฝั่งน้ า

แห่งหนึ่ง ทรงน าพระมเหสีเกาะท่อนเพื่อจะทรงข้ามล าน้ านั้น ด้วยอกุศลของพระราชกุมารและพระ

นางเกิดพายุใหญ่พัดมาท าให้มือหลุดจากท่อนไม้และแยกจากกัน พระนางเกศเกศีลอยไปถึงฝั่งก็

พยายามตามหาพระสวามีแต่ว่าไม่พบ พระนางทรงด าเนินไปในป่า จนกระทั่งไปถึงนครคันธัพบุรีได้พบ

พรานล่าสัตว์ๆ นึกสงสารและพาไปที่บ้านของตน แต่เป็นเวรกรรมของพระนาง ภรรยาพรานด่าว่า ดู

หมิ่นไปถึงวงศ์ตระกูล แม้ว่าภรรยานายพรานจะด่าว่าพระนางอย่างไร พระนางพยายามเอาใจใส่ดูแล

ปัดกวาดบ้านเรือนประดุจข้าทาสคนหนึ่ง เมื่อพระนางอยู่บ้านพรานได้ 7 เดือน ก็จะคลอด เมื่อภรรยา

นายพรานทราบจึงไล่ให้พระนางออกไปคลอดลูกนอกรั้วบ้าน เพราะกลัวเสนียดจัญไรจะมาสู่บ้านของ

ตน พระนางพยายามเอามือพยุงท้องคลานไปจนถึงลานนอกรั้วบ้านก็ให้ประสูติพระราชบุตร และ

ขณะนั้นฝนตกหนัก ลมพัดแรง  พระอินทร์เห็นพระนางประสูติพระราชบุตรจึงนิมิตกายเป็นยายแก่มา

รับอาสาช่วยเลี้ยงดูลูกของพระนาง หากพระนางต้องการลูกกลับคืน ให้ลงจากบ้านไปทางทิศ

ตะวันออกแลพระนางมอบแหวนของพระสวามีผูกคอพระราชบุตรแล้วกลับไปท างานรับใช้ภรรยา

นายพรานตามเดิม ทันทีที่พระนางกลับไปพระอินทร์แปลงกายเป็นแร้งใหญ่กางปีกปกคลุมเหนือทารก

ใกล้กับทางที่พระราชาคันธัพบุรีมักจะเสด็จพระราชด าเนินเป็นประจ า  

 พระเจ้าสุรวงศ์พระราชานครคันธัพบุรีเสด็จประพาสป่าเห็นแร้งก าลังกางปีกคลุมทารกที่

กลางทางให้คนไปน าทารกนั้นมา พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระธ ามรงค์ที่ผูกอยู่ที่คอทารก ทรง

ทราบทันทีว่าเป็นแหวนของวรวงศ์น้องชาย พระองค์ทรงเศร้าโศกคิดถึงวรวงศ์ เมื่อกลับถึงวังทรงสั่งให้

ท าศาลาเพื่อบริจาคทานทรง ให้วาดรูปเรื่องราวของพระองค์ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งได้เสวยราชย์ในนครนี้

ไว้ในศาลา ทรงประกาศให้ทานแก่ชนทั่วไป ฝ่ายพระวรวงศ์หลังจากที่พายุพัดหลุดไปจากท่อนไม้แยก

กับพระมเหสี พระองค์เสด็จไปถึงฝั่งทรงเสาะแสวงหาพระมเหสีกินเวลาหลายเดือน เมื่อได้ข่าวว่า             

พระราชาพระราชทานอาหารและสิ่งของแก่ผู้คนทั่วไป จึงเข้าไปยังศาลา เมื่อได้เห็นรูปวาดที่ติดอยู่กับ

ฝาผนังเป็นเรื่องราวของพระองค์ทรงร้องไห้จนสลบ คนเฝ้าศาลาจึงไปกราบทูลพระราชา พระเจ้า  

สุรวงศ์และพระวรวงศ์ได้พบกัน พระเจ้าวรวงศ์ทรงเห็นแหวนและลูกแก้วที่พี่ชายเอาออกมาให้ดู  

พระนางเกศเกศีทนอยู่กับภรรยาพรานไม่ได้จึงแอบหนีออกจากบ้านและมาพบกับพระสวามี ทั้ง 2 

พระองค์เล่าเรื่องราวให้ฟังพี่ชายฟังและไอยู่ในพระราชวัง ไม่นานพระเจ้าวรวงศ์ชวนพี่ชายกลับนคร

ของพระบิดาพระมารดา ทั้ง 2 พระองค์ออกเดินทางโดยมีพระชายาและกองทัพติดตามไปด้วย เมื่อถึง
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นครของพระบิดาจึงให้ไพร่พลล้อมนครนั้นไว้ พระเจ้าวรวงศ์ทรงให้ทหารรับใช้ไปแจ้งข่าวแก่พระเจ้า 

ไววงศาว่าให้ยกนครนี้แก่ตน แต่พระเจ้าไววงศาปฏิเสธ พระเจ้าวรวงศ์จึงท้าพระเจ้าไววงศาชนช้าง 

เมื่อชนช้างกันพระเจ้าไววงศาถูกพระเจ้าสุรวงศ์และพระเจ้าวรวงศ์ฆ่าตายพร้อมช้างทรงกลางสนามรบ 

ส่วนพระเจ้าสุริยาทรงกลัวมากเมื่อเห็นพระราชบุตรสุดที่รักพ่ายแพ้ทรงขอเข้าไปยอมแพ้ พระองค์ไม่

ทราบว่าเป็นพระราชบุตรๆ จึงทรงเล่าเรื่องทั้งหมด พระองค์จึงทรงให้เพชฌฆาตน าพระนางมันทาไป

ประหารชีวิต ทรงปล่อยพระนางวงศ์ธยาและแต่งตั้งให้เป็นพระอัครมเหสีตามเดิม ทรงมอบราชสมบัติ

ให้พระราชบุตรทั้งสองครอบครองแทนพระองค์ต่อไป                

นิทานเรื่องที่ 133 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្េោះាន់  

   ชื่อนิทานภาษาไทย พระพัน 

เรื่องย่อ 

 ครอบครัวหนึ่งสามีตายไปทิ้งภรรยาให้อยู่กับบุตรชาย ครอบครัวนี้มีอาชีพท านา ทุกเช้า

มารดาให้บุตรชายไปไถนาตอนสายมารดาจะเอาอาหารไปให้ลูกที่นา มารดายุ่งมากเนื่องจากงานใน

บ้านมีหลายอย่าง และคิดว่าลูกคงยังไม่หิวข้าวมากจึงชักช้ากว่าทุกวัน ฝ่ายบุตรชายที่ออกไปไถนาหิว

ข้าวมาก คอยดูตามทางที่มารดาจะมาไม่วางตา ไม่เห็นมารดาเอาข้าวมาให้กินสักทีก็ด่าว่ามารดาด้วย

ถ้อยค าหยาบคาย มารดาเมื่อเสร็จธุระแล้วจึงคดข้าวอัดจนแน่น บุตรชายก าลังหิวข้าวอย่างหนัก เมื่อ

เห็นมารดาทูนข้าวนิดเดียวมาให้ตนกินก็โกรธมาก เพราะคิดว่าจะกินไม่อิ่มจึงพูดจาก้าวร้าวและทุบตี

มารดาจนกระทั่งมารดาสิ้นสติ เมื่อกินข้าวหมดปรากฏว่ากินไม่หมดจึงรู้ว่าตัวท าผิด หันมาขอสมาโทษ

มารดา มารดาตอบว่ามารดาไม่มีโทษอะไรจะยกให้ลูก ถือเป็นโทษของวัฏสงสาร ถ้าลูกอยากรอดพ้น

จากกรรมเวรนี้จะต้องสร้างพระพุทธรูปหนึ่งพันองค์ติดไว้บนแผ่นศิลาขนาดใหญ่ เมื่อใดที่พระพุทธรูป

เหล่านั้นแตกสลายหายไป เมื่อนั้นลูกจะหมดเวรกรรม มารดาพูดได้เพียงแค่นี้ก็สิ้นใจ บุตรชายท าตาม

ค าสั่งของมารดา โดยเอาก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งมาตกแต่งเป็น พระพุทธรูปเป็นชั้น ๆ รอบก้อนหิน  

นิทานเรื่องที่ 134 ชื่อนิทานภาษาเขมร រឹងប្តខ្រក  

   ชื่อนิทานภาษาไทย บึงตระแบก 

เรื่องย่อ 

 พระเจ้าชัยเชษฐาพระองค์ทรงสร้างพระราชวังอีกแห่งหนึ่งที่ เนินโอวชรึง ทรงย้าย

พระราชวังที่กรุงอุตดงค์มีชัยไปประทับที่พระราชวังโอวชรึง ปล่อยให้สมเด็จพระท้าวซึ่งเป็นพระ

มารดาประทับอยู่ที่พระราชวังกรุงอุตดงค์มีชัย ฝ่ายสมเด็จพระปทุมพระราชามหาอุปราชเมื่อทรง

ทราบข่าวนี้ ทรงปรึกษากับพวกญวนแล้วยกกองทัพไปบุกพระราชวังอุตดงค์มีชัย จับเอาสมเด็จพระ-
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ท้าวนางอ าผู้เป็นนางสนมไปอยู่ที่ค่ายโจฺรยจองวา เมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาทราบเหตุการณ์ จึงเสด็จ

กลับไปประทับที่อุตดงค์มีชัย ทรงปรึกษากับเสนาบดีขุนนางข้าราชการให้จัดทัพไปสู้รบกับทัพเขมร

ญวน เพื่อชิงเอาพระมารดาคืน พระองค์คิดว่าถ้ายกทัพไปโดยมีพระมารดาเป็นตัวประกันอยู่ไม่เป็น

การดี พระองค์จึงทรงเปลี่ยนวิธีการโดยทรงปรึกษาเจ้าพระยามนตรีสงครามสวัสดิ์ ๆ ทูลพระองค์ว่ามี

น้องชายของตนที่ชื่อเจ้าพระยาภักดีสงครามเป็นผู้มีฝีมือสามารถเข้าไปแย่งชิงพระมารดาของพระองค์

กลับคืนมาได้ พระองค์จึงให้เจ้าพระยาภักดีสงครามไปตามค าขอ เจ้าพระยาภักดีสงครามขอเวลา 7 

วันจะกระท าการให้ส าเร็จ พร้อมทั้งขอเอาคนใช้ผู้ใกล้ชิดชื่อเจ้าโคและสุนัขตัวหนึ่งชื่อไอ้สระคุมไปด้วย 

เจ้าพระยาภักดีสงครามเดินทางไปถึงพนมเปญได้เข้าไปพักที่วัดสรกาเลญ และออกสืบหาจนกระทั่ง

ทราบว่ากองทัพญวนเอาสมเด็จพระท้าวไว้ในเรือที่โจฺรยจองวา เวลากลางดึก ท้องฟ้าด ามืด ฝนใกล้จะ

ตก เจ้าพระยาภักดีสงครามเอาธูปเทียนและดอกไม้แอบเข้าไปในวิหารวัดสรกาเลญ ตั้งจิตอธิษฐาน  

ขออย่าให้ทัพญวนเห็นตน ด้วยความจงรักภักดีของตนขออย่าให้มีอันตรายใด ๆ ขอเทพยดาจงช่วยปก

ปักรักษาขอให้ตนไปอัญเชิญสมเด็จพระท้าวพระมารดาซึ่งอยู่ในวงล้อมของกองทัพศัตรูได้โดยง่ายเมื่อ

อธิษฐานจบ เจ้าพระยาภักดีสงครามพาเจ้าโคออกไปจากพระวิหาร และสั่งให้ ไอ้สระคุมคอยอยู่หน้า

พระวิหาร เมื่อทั้ง 2 คนข้ามไปถึงฝั่งก็เสกมนต์สะกดทัพพวกญวน เจ้าพระยาภักดีสงครามไปเชิญเสด็จ

สมเด็จพระท้าวบรรทมออกจากเรือและพานางอ าออกมาด้วย ด้วยความที่ท้องฟ้ามืดเจ้าพระยาภักดี

สงครามจึงสั่งเจ้าโคให้คอยฟังเสียงไอ้สระคุมหอน เมื่อฟังเสียงว่าเป็นไอ้สระคุมเจ้าพระยาภักดีสงคราม

จึงพากันว่ายข้ามมาถึงฝั่งพนมเปญและเดินทางกลับกรุงกรุงอุตดงค์มีชัย 

นิทานเรื่องที่ 135 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្រសាទរៅឃ ុំសាវាយអងគ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ปราสาทที่ต าบลสวายองค ์

เรื่องย่อ 

 มีชายคนหนึ่งชื่อสัมฤทธิ์ เป็นคนเก่งกล้าอาศัยอยู่บนเนิน ตอนที่ชาวเมืองเกิดการสู้รบกับ

พวกไทย พระเจ้าแผ่นดินทรงป่าวประกาศหาคนที่มีความเก่งกล้าสามารถให้เข้าร่วมกับกองทัพเพื่อจะ

ปราบพวกไทย สัมฤทธิ์สมัครเข้าร่วมในกองทัพ เขาเตรียมอาวุธและเสื้อลงยันต์เรียบร้อยแล้วจึงร่ าลา

ภรรยาและลูกออกเดินทาง เมื่อไปถึงละแวกเขาได้เข้าไปพบมารดาทัพเพ่ือแจ้งความประสงค์รับใช้ทาง

ราชการฝ่ายมารดาทัพเขมรเมื่อรวบรวมไพร่พลได้เพียงพอแล้วจึงตั้งสัมฤทธิ์เป็นมารดาทัพใหญ่ ให้ยก

ทัพมุ่งตรงไปพระตะบองเพื่อก าจัดศัตรู เขาต่อสู้ด้วยความกล้าหาญจนกองทัพไทยหนีกระจัดกระจาย  

ด้วยอ านาจของสัมฤทธิ์ กองทัพไทยหวาดกลัวไม่กล้ายกทัพมารุกรานดินแดนเขมรอีก สัมฤทธิ์ขอ

กลับไปหาภรรยาและลูก พระราชาทรงอนุญาต ระหว่างเดินทางกลับบ้าน เขาหยุดพักและแก้ห่อที่
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สะพายออกดู จึงรู้ว่าห่อที่ได้มานั้นไม่ใช่ของตน ในห่อนั้นมีผ้า 1 ผืน และมะม่วงสุก 3 ลูก เขาจึงรู้ว่า

ห่อผ้านั้นสับเปลี่ยนกันในเวลาที่กลับมาจากรบและผลมะม่วงที่อยู่ในห่อผ้านั้นก็เป็นมะม่วงที่ได้มาจาก

พระนคร สัมฤทธิ์เดินทางกลับไปถึงที่อยู่ของตนด้วยความปลอดภัย เมื่อไปถึงแล้วภรรยาของเขาเอา

มะม่วงซึ่งเนื้อสุกเละอยู่ในห่อผ้าของสัมฤทธิ์ไปฝังที่ริมรั้ว ไม่นานเท่าไรมะม่วงเติบโตแตกกิ่งก้านสาขา

ออกดอกออกผลตลอดมา ต่อมาสัมฤทธิ์และภรรยาเสียชีวิตคงเหลือแต่ลูกหลานต่างแยกย้ายไปอยู่

บ้านสามีบ้านภรรยาบ้าง นาน ๆ เข้าหมู่บ้านที่สัมฤทธิ์เคยอยู่ก็ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่  ต่อมาชาวบ้านพากัน

สร้างวัดขึ้นให้ชื่อว่าวัดสวายองค์ มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลและมีภิกษุสามเณรอยู่เป็นจ านวนมาก เวลา

ผ่านไปมีเรื่องขัดแย้งกันในวัด และมีสัตว์ปีก มาเกาะอยู่ตามต้นมะม่วงท าให้สกปรก  อีกทั้งขาดแคลน

เครื่องใช้ส าหรับพระเณรด้วย ท่านพระครู เจ้าอาวาสจึงให้ภิกษุสามเณรโค่นต้นมะม่วงนั้น ภิกษุ

สามเณรฟัน 1 วัน ได้เพียงครึ่งต้น คิดจะฟันต่อวันรุ่งขึ้น ปรากฏว่าร่องรอยที่ฟันไว้ไม่มีรอบฟันเป็น

เรื่องอัศจรรย์มาก ท่านพระครูเจ้าอาวาสให้พระภิกษุสามเณรฟันอีกหลายครั้งก็เป็นเหมือนเดิม  

ท่านพระครูจึงสั่งให้ภิกษุและสามเณรช่วยกันฟันให้ล้มภายในวันเดียว ไม่นานต้นมะม่วงก็ล้มลง เมื่อ

ล้มแล้วใบมะม่วงไม่เหี่ยวเฉากลับกลายเป็นแตกกิ่งก้านออกดอกออกผลเหมือนเดิม เวลากลางคืนจะได้

ยินเสียงพิณพาทย์ประโคมเสียงดังวังเวงใจ ท าให้ชาวบ้านหวาดกลัวความประหลาดนั้น ไม่นานท่าน

พระครูเจ้าอาวาสเกิดอาพาธหนักและเพ้อจนกระทั่งเป็นบ้า พวกภิกษุสามเณรเมื่อเห็นเหตุอัศจรรย์

ดังนั้นก็พากันหนีจากวัดนั้นไปหมด  

นิทานเรื่องที่ 136 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្សោះយកាសរឡាម  

   ชื่อนิทานภาษาไทย สระยักษ์ล้อม 

เรื่องย่อ 

 พระเจ้ากรุงยักษ์ตนหนึ่งมีฤทธิ์อ านาจเก่งกล้า พระองค์มีราชบุตรีชื่อนางผมหอม นาง

งดงามเหนือสตรีอื่น ทั้งผมและรูปกายมีกลิ่นหอมอยู่ตลอดเวลา เมื่อนางเป็นสาวรุ่นมีชายผู้หนึ่ง

ลักลอบเข้าไปเกี้ยวพาราสีเล้าโลมนางทั้งคู่กลัวพระบิดาจะรู้จึงพากันหนีเข้าไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่ ง เมื่อ

พระเจ้ากรุงยักษ์รู้เกณฑ์ให้ไพร่พลยักษ์ตามหาลูก เมื่อมาถึงป่ารกก็นึกสงสัยว่าพระราชบุตรีคงจะอยู่

ที่นี่ จึงสั่งให้บริวารยักษ์ลาดตระเวนล้อมป่านี้ไว้อย่างแน่นหนา แล้วให้ยักษ์อีกพวกหนึ่งถอนต้นไม้

เหวี่ยงทิ้งกับขุดคุ้ยดินหานาง แม้ว่าจะขุดคุ้ยหาสักเท่าไรก็ไม่พบ พระเจ้ากรุงยักษ์จึงพาบริวารไพร่พล

กลับพระนคร ด้วยเหตุที่พวกยักษ์ขุดคุ้ยดินหานางผมหอมและบริวารยักษ์ล้อมป่าไว้ จึงมีร่องรอยของ

สระน้ า   
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นิทานเรื่องที่ 137 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្តាុំងេ ងាទិរ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ตระพังปงตาทิบ 

เรื่องย่อ 

 ตาทิบและตาแก้วเป็นหัวหน้าต าบลของ 2 ทั้งคู่นี้มีเรื่องขัดแย้งกันเพราะแย่งลูกบ้าน ต่าง

อ้างว่าฝ่ายตนมีลูกบ้านมาก ความขัดแย้งนี้เกิดเป็นเรื่องเมื่อทั้งสองฝ่ายเกณฑ์ลูกบ้านเข้าต่อสู่ฆ่าฟันกัน 

ผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก เพราะเหตุมาจากหัวหน้าทั้งสองฝ่ายท าให้ความวุ่นวายนี้เกิดขึ้น เมื่อเรื่อง

นี้รู้ไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านเรียกหัวหน้าผู้ก่อความวุ่นวายทั้งสองคนมาพิจารณาตัดสินความ 

ท่านแบ่งลูกบ้านให้แต่ละฝ่ายจ านวนเท่า ๆ กัน หัวหน้าต าบลและลูกบ้านทั้ง 2 ไม่พอใจ เรื่องนี้ท าให้

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกังวลใจอย่างยิ่ง หลังจากนั้นท่านได้หากลอุบายด าเนินการต่าง ๆ ท่าน

บวงสรวงต่อพระอินทร์โดยจะใช้วิธีเสี่ยงทายด้วยหน้าไม้ว่า หัวหน้าต าบลทั้งสองคนนี้ถ้าคนใดมีใจ

ทุจริตคิดไม่ซื่อตรงและมีความละโมบทะเยอทะยาน ขอให้ถูกลูกธนูจนตาย หัวหน้าต าบลและราษฎร

ทั้งปวงพอใจและยินยอม รุ่งเช้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเริ่มพิธีโดยให้หัวหน้าต าบลทั้ง 2 คน สองยืน

ข้างฝ่ายลูกบ้านของตน โดยให้ยืนริมล าธารสายหนึ่ง ท่านผู้ว่าฯ ยืนอยู่ตรงกลาง ตรงหน้าคนทั้ง 2 มี

ลูกธนูบนหน้าไม้ อันหนึ่งเป็นของตาแก้ว อีกอันหนึ่งของเป็นของตาทิบ ท่านผู้ว่าฯ จับหน้าไม้ขึ้นลูกศร

ไว้ด้วยตนเอง แล้วตั้งไว้บนพานเงิน ปลายศรเล็งตรงไปที่ทรวงอกของหัวหน้าต าบลทั้ง 2 และท่านได้

ยกมือขึ้นประณมกล่าวค าบนบานด้วยเสียงดัง หลังจบค าบนบาน ไกหน้าไม้ลั่นออกไปเอง ลูกธนูอัน

แหลมคมพุ่งเข้ากลางทรวงอกของตาทิบล้มลงทันที ก่อนจะตายตาทิบสารภาพกับท่านผู้ว่าฯ ว่า ตน

เป็นคนโลภ เมื่อกล่าวจบตาทิบก็ขาดใจตาย                 

นิทานเรื่องที่ 138 ชื่อนิทานภาษาเขมร ក្ុំរណើតសតវឆ្មា  
   ชื่อนิทานภาษาไทย ก าเนิดแมว 

เรื่องย่อ 

 ฤษีตนหนึ่งบ าเพ็ญภาวนาอยู่ที่ภูเขาเป็นเวลานานแล้ว ที่นี่มีสระทั้ง 4 ทิศ น้ าในสระใสมี

บัวขาวบัวแดงและพรรณไม้ดอกต่าง ๆ พระฤษีไปสรงน้ าที่สระนั้นเป็นประจ า วันหนึ่งขณะพระฤษี

ก าลังบ าเพ็ญภาวนาเห็นเทพธิดามาอุบัติในดอกบัวฤษีจึงไปเอามาเลี้ยงดู พร้อมตั้งชื่อว่าอุดรบุปผา เมื่อ

นางอายุได้ 15 ปี ฤษีนึกสงสารนางเพราะนางไม่มีใครเป็นเพื่อนเล่น ดังนั้นฤษีเรียกนางอุดรบุปผามา

สั่งว่า ถ้าเมื่อใดนางมีประจ าเดือน นางจงเอาส าลีซับไว้แล้วเอามาให้ตน ๆ จะชุบให้เป็นเพื่อน เมื่อได้

ประจ าเดือนนางอุดรบุปผามาฤษีร่ายเวทมนต์ชุบโลหิตประจ าเดือนที่นางให้ไว้เกิดเป็นแมวตัวภรรยา

พร้อมตั้งชื่อแมวตัวนั้นว่า ฉามา แมวตัวนั้นพูดจาได้เหมือนมนุษย์ไปไหนมาไหนด้วยกันกับนางอุดรบุป
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ผาตลอดเวลา เมื่อนางอายุ 17 ปี ฤษีได้วางข้อปฏิบัติไว้ว่าไม่ให้นางเตะแมวหรือตีแมวด้วยไม้กวาด

หรือที่คีบปลาย่าง  แม้แต่เดินข้ามก็ไม่ได้เพราะสัตว์นี้เกิดขึ้นจากคุณลักษณะของสตรี และถ้าใคร

ประพฤติเช่นนี้เขาจะเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติสตรี ณ นครตักศิลามีพระราชาโสทัตต์ ครอบครอง 

พระองค์ยังไม่มีมเหสีทรงหาความสุขกับสาวสนมบริวารอยู่นานไปขณะทรงบรรทมทรงอยากเสด็จ

ประพาสป่า รุ่งเช้าจึงมีรับสั่งให้ขุนนางจัดเตรียมสิ่งของออกประพาสป่า พระองค์ออกเดินทางครบ 4 

วัน ไปถึงป่าเหมวัน พระองค์ตรัสสั่งให้สร้างพลับพลาที่ประทับ ตกกลางคืนทรงได้ยินนกส่งเสียงร้อง

จนวังเวงใจ รุ่งเช้าพระองค์สั่งให้อ ามาตย์จัดม้าพระที่นั่งและให้อ ามาตย์ตามเสด็จเพียงแค่ 2 คน 

เท่านั้น พระองค์ทรงม้าพระที่นั่งไปถึงสระที่เกิดของนางอุดรบุปผาเห็นน้ าใสจึงลงสรงน้ า เมื่อเสด็จขึ้น

ผลัดผ้าเห็นมีรอยย่ าเป็นทาง พระองค์สั่งให้อ ามาตย์รออยู่ริมสระ ส่วนพระองค์เสด็จไปตามทางเดิน

ของพระฤษี  สักครู่ทอดพระเนตรเห็นอาศรม จึงเข้าไปใกล้ ฝ่ายฤษีก าลังฉันอาหารมีนางอุดรบุปผานั่ง

เฝ้าอยู่ เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปถึงนางอุดรบุปผาเหลือบมาเห็นเข้าพอดีจึงรีบวิ่งเข้าห้อง เมื่อพระราชา

เข้ามากราบฤษี ๆ พินิจครู่หนึ่งก็รู้ว่าเป็นพระราชาจึงถามว่าพระองค์เสด็จมาที่นี่ทรงปรารถนาอะไร 

พระราชาโสทัตต์ทูลพฤษีตามเรื่องราว ฝ่ายฤษีรู้ว่าพระราชาเป็นเนื้อคู่ของนางอุดรบุปผาจึงเรียก

หลานสาวออกมา พระราชาเห็นนาง และนางก็เห็นพระพักตร์พระราชา ความรักเกิดขึ้นในใจของคน

ทั้งสอง ฤษีจึงบอกคนทั้ง 2 ว่า ทั้งคู่เป็นเนื้อคู่กันมาแต่ชาติปางก่อน ฤษีจึงให้พระราชาเสด็จกลับไป

สร้างโรงพิธี แล้วหาดอกไม้ 7 สีเอามาร้อยตนจะท าพิธีให้เป็นคู่อยู่ด้วยกัน พระราชาได้ฟังพระฤษีว่า

ดังนั้นก็รีบกลับไปท าตามที่พระฤษีสั่ง เสร็จแล้วจัดกระบวนแห่ไปรับฤษีและนางอุดรบุปผามาจาก

อาศรม ฤษีเริ่มท าพิธีสวดมนต์ หว่านดอกไม้ 7 สีให้พรแก่คู่บ่าวสาว  

นิทานเรื่องที่ 139 ชื่อนิทานภาษาเขมร កណែុរសរេើងជារសតច  

   ชื่อนิทานภาษาไทย หนูขาวได้เป็นราชา 

เรื่องย่อ 

มีสามีภรรยายากจนทั้งคู่มีบุตรสาว 17 คน บิดามารดาจึงปรึกษากันว่าจะน าลูกไปปล่อยในป่าเพราะ

ทนเลี้ยงไม่ไหว บิดามารดาจึงออกอุบายโดยท าเป็นว่าชักชวนลูก ๆ ไปหาอาหารในป่า ลูก ๆ ทั้งหมด

พร้อมใจกันตาม บิดามารดาคิดกันว่าจะพาไปถึงป่าใหญ่แล้วเข้าไปให้ลึกค่อยหนีจากพวกลูก เมื่อรู้ว่า

ไกลมากแล้วจึงหยุดพัก เรียกลูกมาพร้อมกันบอกว่าบิดากับมารดาจะออกไปหาผลไม้มาให้กินทั้งคู่จึง

พากันเดินจากไป กลับไปซ่อนอยู่ในหมู่บ้าน เมื่อหายไปนานลูกทั้งหมดพากันเดินหา จนหลงเข้าไปใน

เมืองยักษ์ ยักษ์ที่เป็นหัวหน้ายังหนุ่มอาศัยอยู่กับน้องสาว ยักษ์ผู้พี่ใช้ให้น้องสาวหุงข้าวเหนียวน้องสาว

หาบเอาข้าวเหนียวไปเทกองท าเป็นคันนา นางทั้ง 17 คน เดินไปพบจึงพากันกินข้าวเหนียว ยักษ์มา
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เห็นจึงจับทั้งหมดไปให้พี่ชายเพื่อเป็นข้ารับใช้ นางเหล่านั้นล าบากมากเพราะยักษ์ใช้งานหนักมาก 

เสื้อผ้าก็ไม่มีให้นอนใต้ถุน ยักษ์คิดว่ารอให้นางทั้งหมดโตแล้วจะจับกิน ยักษ์ห้ามนางทั้งหมดว่าไม่ให้

เดินไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ พวกนางทั้งหมดสงสัยจึงแอบไปดูพบปราสาทจึงพากันเข้าไปข้าง

ใน  เห็นโอ่งวางอยู่ก็เปิดดู เห็นทองเต็มโอ่งจึงเอานิ้วชี้ลงไปจุ่มในโอ่ง เมื่อทุกคนชักนิ้วขึ้นมาเห็นทอง

ติดอยู่เช็ดไม่ออกก็กลัวยักษ์จะรู้จึงเอาผ้ามาพันนิ้วชี้ไว้เหมือน ๆ กัน แล้วพากันเดินไปทางทิศใต้อีก 

นางเหล่านั้นเห็นโรงเรือนใหญ่หลังหนึ่งจึงเดินเข้าไปดู เห็นกองกระดูกมนุษย์ นางทั้งหลายกลัวจึง

ปรึกษากันว่าจะหนี แต่ก็อับจนหนทาง เมื่อยักษ์หนุ่มกลับมาจากท่องเที่ยว เห็นนางทั้ง 17 คน มีผ้า

พันนิ้วชี้เหมือนกันทุกคนจึงถามพร้อมให้นางเหล่านั้นแก้ผ้าที่พันไว้ออกดู เมื่อยักษ์เห็นโกรธมาก ยักษ์

จึงจับเอานางทั้ง 17 คน หย่อนลงไปในโอ่งทองจนครบทุกคน เมื่อขึ้นมาจากโอ่งพวกนางมีรูปร่าง

เหลืองอร่าม มีหนูขาวตัวหนึ่งจะช่วยพวกนางให้รอดพ้นจากน้ ามือยักษ์ หนูสั่งให้นางแบ่งข้าวเอาไปท า

ข้าวตากส าหรับเป็นเสบียงไว้กินตามทางด้วย เมื่อยักษ์เผลอพวกนางทั้ง 17 คนหนีออกไป จนไปถึง

นครหนึ่ง ไปอาศัยอยู่ริมสระของพระราชา พี่เลี้ยงไปตักน้ าพบนางทั้งหมดซึ่งมีรัศมีเรืองรองอยู่ริมสระ 

จึงรีบไปกราบทูลพระราชา พระราชาทรงดีพระทัย ทรงให้พนักงานรับใช้ไปน านางทั้ง 17 มายังพระ

ต าหนักเป็นพระมเหสี  เมื่อได้เป็นพระมเหสี นางทั้ง 17 ให้สืบเสาะหาบิดามารดาจนพบและมอบยศ

ศักดิ์ให้ ทั้งยังให้สืบเสาะหาหนูขาวซึ่งเคยช่วยเหลือตน น ามาเลี้ยงดูในที่อันเหมาะสมและแต่งต้ังให้หนู

ขาวเป็นราชาแห่งหนูทั้งปวง 

นิทานเรื่องที่ 140 ชื่อนิทานภาษาเขมร សតវប្រឡាងក្ស  
   ชื่อนิทานภาษาไทย แมงดา 

เรื่องย่อ 

 พระราชาพระองค์หนึ่งมีรูปโฉมงดงาม พระองค์ไม่มีพระราชบุตร โหรให้พระองค์จัดพิธี

เพื่อขอพระราชบุตร ไม่นานพระองค์ทรงสมปรารถนา มีราชบุตรที่รูปร่างงดงามสะอาดสะอ้าน  

เมื่อพระราชบุตรอายุ 7 ชันษา พระมารดาทรงพาราชบุตรเสด็จไปที่อุทยาน ขณะนั้นครุฑออกหา

อาหารเห็นราชกุมารก็โฉบเอาไป พระมารดาทรงเสียพระทัยทรงน าข่าวกลับไปกราบทูลพระราชา 

พระองค์ทรงให้โหรมาท านายโดยโหรงแจ้งว่าราชกุมารยังไม่สิ้นพระชนม์ครุฑน าราชบุตรข้ามไปอยู่ที่

เกาะแห่งหนึ่งกลางทะเล พระราชาจึงใช้ให้ไพร่พลป่าวประกาศหาคนเก่งกล้า สามารถข้ามทะเลไปน า

ราชกุมารกลับคืนมา เวลานั้นไม่มีใครกล้ารับอาสา พวกไพร่พลป่าวประกาศไปถึงชายหาด ขณะนั้น

นางณ ากรึซึ่งอาศัยอยู่ที่ชายหาดรับอาสาว่าจะไปตามราชบุตร พวกไพร่พลน าข่าวกลับไปกราบทูล

พระราชา พระองค์ทรงยินดีที่นางณ ากรึมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ทรงให้สัญญาว่าจะพระราชทาน
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ทรัพย์สมบัติอันมีค่าเป็นรางวัลตอบแทนความกล้าหาญของนางเมื่อนางน าพระราชบุตรกลับมา 

กล่าวถึงครุฑซึ่งคาบเอาพระราชบุตรไป เมื่อพ้นมหาสมุทรไปถึงเกาะแห่งหนึ่งพายุลมแรงพัดท าให้  

ราชกุมารลื่นหลุดจากปากครุฑตกลงบนพื้นทราย ด้วยความโชคดีครุฑบินหาราชบุตรไม่พบ ฝ่ายนาง

ณ ากรึหลังจากทราบข่าวจากพวกพบเห็นชี้บอกทางที่ครุฑโฉบเอาพระราชกุมารไป นางออกเดินทาง

ไปถึงเกาะนั้น นางเห็นพระราชกุมารอยู่กลางผืนทรายเพียงพระองค์เดียว นางณ ากรึรีบเข้าไปหาราช

บุตรกราบทูลเรื่องราวเพื่อให้ราชกุมารรู้จัก นางให้ราชกุมารเกาะคอว่ายน้ าข้ามมหาสมุทรกลับไปยัง

นคร เมื่อมาถึงกลางมหาสมุทรถูกคลื่นแรงซัดจนชายกระเบนหลุด นางหันไปคว้าชายกระเบน พระ

ราชกุมารจึงส าลักน้ าสิ้นพระชนม์ นางณ ากรึกลัวมากว่าพระราชาจะเอาโทษ นางจึงกลั้นใจตายในตอน

น้ัน 

นิทานเรื่องที่ 141 ชื่อนิทานภาษาเขมร ប្ជូកបានជារឈាមាោះឆ្នាុំក រ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย หมูได้ช่ือว่าปีกุน 

เรื่องย่อ 

 เศรษฐีคนหนึ่งร่ ารวยมาก เศรษฐีมีลูกคนชายอยู่ 1 คน แต่ลูกที่เกิดมานั้นมีร่างกายเป็น

หมู หมูตัวนี้เดินเร็ว พูดภาษามนุษย์ มีความพยายาม ขยัน ฉลาด เมื่อเติบโตขึ้นช่วยบิดามารดาดูแล

ทรัพย์สมบัติ ท างานต่าง ๆ ได้ครบถ้วน นอกจากนี้หมูมีธนูวิเศษอยู่ในร่างกาย วันหนึ่งหมูพูดกับบิดา

มารดาว่าขอให้ช่วยหาภรรยาให้ตน บิดามารดาทดท้อใจเพราะรู้ดีว่าลูกของตนมีร่างกายเป็นหมูไม่มี

ผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาแต่งงานด้วย เมื่อบิดามารดาไม่หาภรรยาให้ เขาจึงออกเดินทางไปหาภรรยาด้วย

ตนเอง โดยไม่แจ้งให้บิดามารดาทราบเศรษฐีสองสามีภรรยาออกตามหาทุกหนแห่งก็ไม่พบ ทั้งสอง

ทุกข์ระทมใจคิดถึงลูก ก่อนจะออกเดินทางเขาได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าเนื้อคู่ของตนอยู่ทิศใดขอเทวดา

ช่วยดลใจให้เดินไปยังทิศนั้น เมื่อเข้าป่าไปหลายวัน ไปพบยายแก่คนหนึ่งก าลังขุดมันอยู่ตามล าพัง หมู

เห็นจึงเดินเข้าไปใกล้ ๆ ถามว่ายายหาอะไรหาได้ไหม ยายได้ยินหมูพูดก็ดีใจมาก เกิดความรักและ

สงสาร หมูจึงเล่าเรื่องราวของตนให้ยายฟังพร้อมทั้งขอไปอยู่กับยายด้วยเพราะยายเล่าว่ายายอยู่กับลูก

ซึ่งเป็นบุตรสาวทั้ง 2 คน สามีของยายตายไปนานแล้ว หลังจากนั้นหมูช่วยยายดุนมันได้มากมาย ยาย

จึงชวนหมูกลับบ้าน ส่วนบุตรสาวทั้ง2 คน เมื่อเห็นมารดากลับจากป่าก็พากันออกมารับ ยายชี้ให้หมู

รู้จักบุตรสาวพร้อมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหมูตั้งแต่ต้นจนจบ  เมื่ออยู่ด้วยกันไม่นานหมูและบุตรสาวยาย

ก็สนิทสนมกัน ยายจึงถามลูกคนโตว่าลูกไม่สมัครใจเป็นภรรยาหมู่หรือไม่ ลูกคนโตปฏิเสธ เมื่อถามลูก

คนเล็ก นางตอบว่าแล้วแต่มารดา ยายได้ฟังดีใจมากยายบอกให้หมูรู้หมูก็ดีใจมาก ยายจัดแจงให้

บุตรสาวของตนได้อยู่กินกับหมู ประมาณครึ่งเดือน มีพวกดนตรีและนักร ามาเล่นใกล้หมู่บ้าน นางเพา
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ภรรยาหมูอยากไปดูชวนสามี แต่สามีปฏิเสธ เมื่อนางเพาได้รับอนุญาต นางก็ออกไปดูดนตรีและนักร า  

ฝ่ายหมูพอภรรยาออกไปไกลก็ออกจากร่างหมู รีบไปให้ถึงก่อนนางเพา ไปถึงแล้วเข้าไปเล่นเพลงกับ

พวกดนตรีและนักร า หลังจากร้องร าเสร็จแล้ว ทุกคนต่างกลับบ้าน หมูก็รีบกลับไปถึงบ้านก่อนภรรยา

แล้วกลับเข้าร่างอย่างเดิม ตั้งแต่อยู่กินกันมาหมูและนางเพายังไม่ เคยถูกเนื้อต้องตัวกัน เพียงแค่พูด

หยอกล้อกันเฉย ๆ นางเพาขออนุญาตสามีไปดูเขาร้องเล่นดนตรีทุกวัน เมื่อกลับมาถึงบ้านก็เล่าให้สามี

ฟังถึงชายหนุ่มที่ร้องเล่นดนตรีเก่งที่สุดและมีรูปร่างและหน้าตาหล่อเหลา วันที่ 3 ชาวบ้านต่างพากัน

ไปดูการแสดงอีก นางเพาขออนุญาตสามีหมูไปดูการแสดงอีก หมูก็อนุญาต หลังจากที่ภรรยาออกไป

แล้วหมูก็แปลงร่างจะไปร่วมการแสดงอีก แต่นางเพาเดินไปได้ครึ่งทางก็สงสัยในตัวสามีจึงย้อนกลับ

บ้านมาดู เห็นสามีออกจากร่างหมู เป็นคนเดียวกันกับชายหนุ่มที่อยู่ในวงการแสดงที่นางชม  นางเพา

จึงวิ่งเข้าไปจับสามีไว้อ้อนวอนว่าอย่ากลับเข้าร่างเลยสามียินยอม ขณะนั้นประเทศไม่มีพระราชา

ปกครอง พวกเสนาอ ามาตย์ท าพิธีเสี่ยงทายหาผู้มีบุญขึ้นครองราชย์ เรื่องราวของหมูเป็นที่เล่าลือกัน

ไปทั่ว พวกเสนาอ ามาตย์จึงอัญเชิญหมูให้ขึ้นครองราชย์ปกครองบ้านเมือง เมื่อขึ้นครองราชย์ได้

ประมาณครึ่งเดือน พระราชาหมูทรงน ามเหสีออกสืบหาบ้านเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดา เมื่อเจอแล้วจึง

เล่าเรื่องให้เศรษฐีฟัง เศรษฐีดีใจมากเข้าโอบกอดพระราชาและสรรเสริญบุญบารมี พระราชาตรัสให้

เศรษฐีทั้งสองไปอยู่ในพระราชวัง ส่วนมารดาของนางเพา พระองค์ทรงอนุญาตให้มาอยู่ในพระราชวัง

ด้วยเช่นกัน  

นิทานเรื่องที่ 142 ชื่อนิทานภาษาเขมร រៅលា ង  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต้นขานาง 

เรื่องย่อ 

 พระราชาพระองค์หนึ่งมีสนมและราชบุตรจ านวนมาก  เวลาผ่านไปไม่นานพระองค์ทรง

พอพระทัยสตรีหนึ่งชื่อนางจัน ทรงรับนางมาเป็นพระสนมองค์สุดท้าย นางมีรูปโฉมงดงามกว่าพระ

สนมทั้งหมดเพราะนางรู้จักประกอบพระกระยาหาร นางจันมีเล็บมือสะอาดงดงาม เล็บยาวเหมือน

ช้อน เวลาท าพระกระยาหารถวายพระราชา นางใช้เล็บตักของต่าง ๆ ไม่ว่าจะใส่ปลาร้า เกลือ ตะไคร้

หรือเครื่องอะไร ๆ ในแกง นางจะเอาเล็บมือท าเป็นช้อน ก าหนดปริมาณส่วนผสมของแกง ท าให้แกงมี

รสชาติอร่อย จนเป็นที่พอพระทัย พระราชาจึงยกนางจันขึ้นเป็นพระอัครมเหสี พระสนมเกิดความ

อิจฉาจึงร่วมกันหาอุบายเพื่อให้พระสวามีแยกจากนางจันกราบทูลว่า นางจันเป็นคนสกปรก เวลาที่

นางท าพระกระยาหารถวายพระองค์ นางเอาเล็บมือตักเครื่องปรุงต่าง ๆ ใส่ในแกง เมื่อพระราชาได้ฟัง

ดังนั้นพระองค์ทรงพิโรธ ทรงให้พนักงานรับใช้ไปแอบดูก็เห็นว่าเป็นจริง พระราชาจึงทรงสั่งให้
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เพชฌฆาตน านางจันไปประหารชีวิต  ส่วนนางจันเมื่อรู้สาเหตุที่พระองค์ทรงพิโรธ นางตกใจมากรีบหนี

ออกวัง พวกไพร่พลออกตามหานางจันหลายเดือนก็ไม่พบ นางจันพยายามหนี จนพวกไพร่พลตามไป

ทันและจับนางไปฆ่าทิ้ง ก่อนตายนางจันนึกถึงโชควาสนาของตนซึ่งเคยเป็นพระมเหสี แต่อกุศลผล

กรรมท าให้พระราชาทรงกริ้วโกรธเอาโทษถึงประหารชีวิต ก่อนจะตายนางจึงตั้งสัตย์อธิษฐานต่อ

เทวดาที่สิงสถิตอยู่ ณ ป่าเขา ขอให้เป็นพยานว่า พระราชาทรงตัดความรัก ทรงกริ้วโกรธโดยไม่

พิจารณาหาเหตุผลอันแท้จริง พระองค์ไม่ทรงมีเมตตา นางจึงอธิษฐานว่า ขอให้อวัยวะทั้ง 32 ของนาง

ได้เป็นชื่อแห่งรุกขชาติทั้งหลาย และขอให้อยู่กับรุกขชาติเหล่านั้นอย่าได้สูญหาย ส่วนชื่อของฉันขอ

ฝากไว้กับต้นกฤษณาซึ่งมีกลิ่นหอม 

นิทานเรื่องที่ 143 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ ើមរលួសម្ស  
   ชื่อนิทานภาษาไทย ต้นทองหลางทอง 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งชื่อกุลลียะ มีภรรยาชื่อนางแก้วเกศี มีบุตรสาวคนหนึ่งชื่อนางกุลเกศี 

พระราชามอบหมายให้กุลลียะเป็นก านัน ท าหน้าที่ตรวจตราดูแลประชาชน มีชายยากจนอีกคนหนึ่ง

ท านาอยู่ใกล้ ๆ บ้านของกุลลียะ  ในขณะที่ก าลังท านาภรรยาซึ่งต้ังท้องครบ 10 เดือน ก็คลอดลูกที่ทุ่ง

นาคนจึงเรียกชื่อเด็กคนนั้นว่ากฎุมพี เมื่อกฎุมพีเติบโตอายุได้ 10 ปี รูปร่างหมดงดงามเป็นที่พึงพอใจ

ของผู้หญิง รวมทั้งนางกุลเกศีซึ่งลูกของกุลลียะด้วย คนทั้งคู่มีใจให้กันและลักลอบได้เสียกันพากันหนี

ออกจากบ้านเพราะกลัวบิดามารดาจะท าโทษ กุลเกศีและกฎุมพีเดินตัดป่าเขาทั้งกลางวันกลางคืนไม่

หยุดพัก จนกระทั่งไปถึงชนบทห่างไกลชื่อว่าเมืองกาสี ผู้คนในเมืองนี้ลักขโมยปล้นฆ่าฟันแย่งของเอา

ซึ่ง ๆ หน้า มองไปในบ้านคนเหล่านั้นจะเห็นแต่ผ้ายันต์ลงเวทมนต์คาถาอาคมอยู่เต็มบ้าน  ก านันก็เป็น

โจรกับเขาด้วย เมื่อเข้าไปถึงเมืองนั้น พวกโจรจับเอากฎุมพีไป นางกุลเกศีเอาแหวนไปให้ก านัน  อ้อน

วอนขอให้ไปช่วยสามี ก านันไปพูดกับพวกโจรโดยอ้างว่าเป็นญาติของตน โจรยอมปล่อยกฎุมพี ทั้ง

สามีภรรยาขอเป็นลูกบุญธรรมของก านัน  ก านันและภรรยาดีใจมากเพราะไม่มีลูก เมื่อได้ลูกสองคน

มาก็จะได้ช่วยสืบต่อวงศ์ตระกูลและรับมรดก เขารักกฎุมพีและนางกุลเกศีประดุจลูกในไส้ ไม่นาน

เท่าไรก านันและภรรยาตาย กฎุมพีและนางกุลเกศีได้รับมรดกจากบิดามารดาบุญธรรมและเป็นก านัน

แทน ตั้งแต่วันนั้นมา กฎุมพีและนางกุลเกศีจึงเป็นคนมั่งมีทรัพย์สมบัติ มีคนนับถือ มีข้าทาสบริวาร

ชายหญิง พวกโจรเลิกหากินการลักขโมยกลับมาหากินตามธรรมดา ต่อมากฎุมพีได้ช่ือว่ากุลโกฏิกฎุมพี

เศรษฐี กุลโกฏิกฎุมพีเศรษฐีกับนางกุลเกศีมีบุตรสาวชื่อนางกุมาริกา แต่ชาติปางก่อนนางกุมาริกานี้ได้

สร้างสมบารมีเป็นพระชนนีของพระโพธิสัตว์ นางมีรูปโฉมงดงามเหนือผู้หญิงอื่นในเมืองนั้น นางคิด
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ปรารถนาอย่างไรจะได้ส าเร็จอย่างที่ปรารถนา  มีหญิงม่ายใจริษยาคนหนึ่งชื่อนางกาลี นางมีบุตรสาว 

2 คน คือ นางจันทีและนางจันทนีล้วนเป็นหญิงกาลกิณีเหมือนกับมารดา มารดาม่ายกาลีอยากจะมี

สามีจึงเข้าไปให้ท่ากุลโกฏิกฎุมพีเศรษฐี ๆ เกิดรักใคร่ชอบพอ  ลืมนึกถึงนางกุลเกศีกุลผู้หญิงที่คู่ควร 

นางกาลีเมื่อได้เป็นภรรยากุลโกฏิกฎุมพีเศรษฐี นางอิจฉาริษยา กล่าวหานางกุลเกศีว่ามีชู้ จนกระทั่ง

กุลโกฏิกฎุมพีเศรษฐีเชื่อ วันหนึ่ง กุลโกฏิกฎุมพีเศรษฐีพานางกุลเกศีไปทอดแหในมารดาน้ า กุลโกฏิ

กฎุมพีเศรษฐียกเอาเรื่องที่ภรรยามีชู้มาว่า แม้ว่านางกุลเกศีจะพูดความจริงกุลโกฏิกฎุมพีเศรษฐีไม่เชื่อ

จึงเกิดทะเลาะวิวาทกลางมารดาน้ า กุลโกฏิกฎุมพีเศรษฐีตีนางกุลเกศีตกน้ าตายแล้วไปเกิดเป็นปลาบู่ 

เมื่อกุลโกฏิกฎุมพีเศรษฐีกลับบ้าน นางกุมาริกาถามหามารดา กุลโกฏกฎุมพีเศรษฐีบอกว่า ไม่รู้เรื่อง 

นางกุมาริกาสงสัยจึงเดินไปที่ท่าน้ าเพื่อตามหามารดา เมื่อไปถึงก็ร้องไห้คร่ าครวญถึงเรื่องที่มารดา

หายไป ปลาบู่ได้ยินจึงโผล่หัวขึ้นจากน้ ามาเล่าเรื่องทั้งหมดให้บุตรสาวฟัง หลังจากรู้ว่าปลาบู่เป็น

มารดาของนางกุมาริกา นางกาลีจึงให้นางจันทีและนางจันทนีบุตรสาวไปจับเอามาแกงกิน แต่โดยเหตุ

ที่นางกุมาริกามีผลานิสงส์แก่กล้าจึงบันดาลให้หนูขาวคาบเกล็ดปลาบู่  2 เกล็ดไปให้ นางจึงเอา

เกล็ดปลาไปฝังดินเกิดเป็นต้นมะเขือ นางบ ารุงรักษาต้นมะเขือเป็นประจ าทุกวัน นางกาลีรู้ว่าต้น

มะเขือเป็นมารดาของนางจึงให้ขุดต้นมะเขือทั้งรากทั้งโคนเอาไปต าให้แหลกละเอียดแล้วทิ้งไป แมวตัว

หนึ่งคาบเอารากมะเขือ 2 ราก ไปให้นาง นางเอารากมะเขือทั้งสองรากไปปลูกเกิดเป็นต้นทองหลาง 2 

ต้น  วันหนึ่งพระราชาเสด็จประพาสป่า พระองค์เสด็จไปพักใต้ร่มต้นทองหลาง พระองค์ตรัสถามหา

เจ้าของต้นไม้แปลกนี้เพื่อจะขอเอาไปปลูกในพระราชวัง พระองค์ทรงเห็นนางกุมาริกาเป็นที่พอ

พระทัยทรงตรัสขอต้นไม้นั้น นางยินดีถวายแต่พวกอ ามาตย์พยายามขุดอย่างไรก็ไม่สามารถเอาต้นไม้

ขึ้นจากดินได้ นางจึงตั้งจิตอธิษฐานต่อนางเทพธิดาซึ่งเป็นมารดาและอยู่รักษาต้นไม้นี้ ปรากฏว่าต้น

ทองหลางหลุดจากดินลอยขึ้นไปอยู่ในกระถางทองที่หน้าปราสาทของพระราชา พระองค์ตรัสเรียกให้

นางกุมาริกาเข้าไปในวังและอภิเษกเป็นมเหสี   

นิทานเรื่องที่ 144 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ ើមសាលា មលូ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต้นหมากและต้นพลู 

เรื่องย่อ 

 ชาย 2 คนพี่น้องอยู่ด้วยกัน พี่ชายชื่อสุฎาอายุ 19 ปี น้องชายชื่อสุฐาอายุ 16 ปี  

บิดามารดาตายไปนานแล้วจึงชวนกันออกไปหาที่เรียน เมื่อไปถึงส านักอาจารย์ พี่น้องทั้ง 2 คน ขอพัก

อาศัยอยู่ด้วยเพื่อเรียนวิชา อาจารย์รับไว้พร้อมทั้งสอนวิชาให้ทุกอย่าง หลังจากนั้น 2 ปี อาจารย์เห็น

ว่าทั้งคู่มีกิริยามารยาทดี จึงยกบุตรสาวชื่อนางมณีซึ่งเพิ่งจะอายุ 15 ปี รูปร่างงดงามให้อยู่กินกับสุฎา  
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นับตั้งแต่วันที่สุฎาได้ภรรยาก็ไม่ค่อยจะพูดคุยกับน้อง เพราะโลภอยากจะไปเป็นขุนนางมียศศักดิ์ สุฎา

คิดแต่ว่าวันใดเรียนวิชาส าเร็จจะไปเป็นขุนนางคงจะเป็นที่พอพระทัยของพระราชาแน่นอน  ทุก ๆ วัน

เมื่อพ้นจากภาระหน้าที่แล้วเขามักอยู่ใกล้ภรรยา พูดจาหยอกล้อด้วยค าพูดที่อ่อนโยน ส่วนสุฐาไม่ค่อย

สบายใจเพราะเห็นพี่ชายไม่อยากพูดกับตน สุฐาจึงเดินทางไปโดยไม่มีใครรู้  ไปถึงริมมารดาน้ าแห่ง

หนึ่งก็นั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไทรหมดหวังไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใคร เมื่อได้เวลานอนเขาก็นอนที่ใต้ต้นไทรนั้น 

ขณะที่สุฐาเคลิ้มหลับไป เขาเห็นชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่ มือข้างหนึ่งถือกระบองใหญ่ ร้องตะโกนใส่เขา

ที่ไม่จุดธูปเทียนกราบไหว้ สุฐากลัวจนตัวสั่นอ้อนวอนให้ชายนั้นเมตตาและยกโทษให้ เจ้าพ่อไม่ยกโทษ

ให้พร้อมทั้งยกกระบองชี้ไปที่สุฐา ปากก็เสกเป่าคาถาอาคม ไม่นานร่างของสุฐากลายเป็นก้อนหินอยู่ที่

โคนต้นไทร สุฎาพี่ชายเมื่อทราบว่าน้องชายหนีออกจากบ้านไปก็คิดถึงน้องหวนคิดถึงตอนที่ตกทุกข์ได้

ยากด้วยกัน สุฎาจึงลาภรรยาและพ่อตาเพื่อไปตามหาน้อง เขาเดินตามหาไปทั่วถามใครก็ไม่ได้ข่าว 

เดินไปจนถึงริมมารดาน้ าซึ่งมีต้นไทรอยู่ใกล้ ๆ สุฎาหมดแรงจึงพักใต้ต้นไทรนั้นนั่งพิงก้อนหิน เมื่อ

เคลิ้มหลับเขาเห็นชายรูปร่างใหญ่ถือตะบองคือเจ้าพ่อตนที่สาบสุฐาน้องชายของตนนั้นโผล่ออกมาพูด

ขู ่สุฎากลัวจนตัวสั่น อ้อนวอนให้เมตตาตนด้วยเพราะตนมาตามหาน้องชาย ถ้าเจ้าพ่อพบน้องชายของ

ตนโปรดเมตตาบอกด้วย เจ้าพ่อชั่วร้ายยืนยันที่จะท าร้ายสุฎาพร้อมบอกว่าน้องชายคือก้อนหินที่สุฎา

ก าลังพิง หลังพูดจบเจ้าพ่อยกกระบองชี้หน้าสุฎาแล้วเสกเวทมนต์ ท าให้ร่างสุฎากลายเป็นต้นหมาก

ขึ้นอยู่ใกล้ ๆ ก้อนหินส่วนนางมณีผู้เป็นภรรยา หลังจากสามีหายไปนานจึงตัดสินใจลาพ่อตาไปตามหา

สามี นางกล้าเดินตัดกลางทุ่งกลางป่าไปเพียงล าพัง  พบแต่สัตว์ดุร้าย นางเดินไปถึงริมมารดาน้ าซึ่งมี

ต้นไทรใหญ่ที่สิงสถิตของเจ้าพ่อชั่วร้าย นางเห็นต้นไทรใหญ่ร่มรื่นจึงเข้าไปนั่งเผลอหลับไป เจ้าพ่อ 

ชั่วร้ายออกมาพูดขู่เหมือนที่ขู่สุฐาและสุฎาโดน แม้ว่านางมณีจะอ้อนวอนเท่าไรเจ้าพ่อชั่วร้ายก็ไม่

ยินยอม  นางจึงขอร้องว่าก่อนตายขอให้ได้พบกับสามีและน้องชายของสามีก่อน เจ้าพ่อจึงบอกว่าต้น

หมากที่นางมณีนั่งพิงอยู่คือสามี ส่วนก้อนหินคือน้องชายของสามี หลังพูดเสร็จเจ้าพ่อยกกระบองชี้ 

ร่างนางมณีกลายเปน็ต้นพลูขึ้นพันต้นหมากทันที  

นิทานเรื่องที่ 145 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកាឃាលាុំងរមឿង  

   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าพ่อคลังเมือง 

เรื่องย่อ 

 พระจันทร์ราชาเป็นกษัตริย์ประทับอยู่ที่เองละแวก ขณะนั้นเขมรเป็นเมืองขึ้นของไทย 

จะต้องน าเครื่องบรรณาการไปยังเมืองไทย กษัตริย์ไทยทรงจัดให้ราชาบุตรมาประทับที่เมืองเขมรเพื่อ

คอยดูแลความเป็นไปทั้งหมด ราชบุตรทรงเลี้ยงแร้งไว้ตัวหนึ่งแร้งตัวนี้รู้ภาษาคนเป็นอย่างดีแร้งมันน า
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สารไปส่งระหว่างเมืองไทยและเมืองเขมรได้โดยที่ไม่มีใครรู้ใครเห็น ราชบุตรของกษัตริย์ไทยเป็นคน

โลภบังคับให้น าส่วยสาอากรไปส่งเมืองของตนมากเกินเหตุ พระจันทร์ราชาจึงให้เพชฌฆาตไปจับราชา

บุตรของกษัตริย์ไทยไปฆ่าทิ้งที่ในป่า ตอนเช้าเมื่อแร้งไม่เห็นราชบุตรมันจึงบินหาจนพบพระศพอยู่ใน

ป่า มันจึงจิกคาบเอาพระศพนั้นกลับไปเมืองไทยถวายพระพ่อ พระองค์ทรงพิโรธมากสั่งให้ยกกองทัพ

ออกไปท าสงครามกับกษัตริย์เขมรโดยมีพระราชบัญชาว่าต้องฆ่าพระจันราชาพร้อมทั้งพระญาติวงศ์

ทั้งหมดแล้วริบเอาทรัพย์สินกวาดต้อนไพร่พลมาเมืองไทยให้หมดอย่าให้เหลือ กองทัพที่ยกไปสามารถ

ปราบพวกเขมรได้อย่างราบคาย เมื่อสงครามเสร็จสิ้นไพร่พลต่างกวาดต้อนผู้คนที่หลงเหลืออยู่ รวมทั้ง

สนมองค์หนึ่ง ชื่อพระนางแปนพร้อมกับเสนาบดีชื่อเมืองซึ่งพาภรรยาและลูก 4 คน ช้าง ม้า วัว ควาย

ก็กวาดต้อนมาทั้งหมด ในจ านวนนั้น มีมารดาช้างเผือกเชือกหนึ่งก าลังมีท้องชื่อคุณหญิงปาลไป  ซึ่ง

เป็นช้างเผือกพระที่นั่ง เมื่อเดินทางไปถึงเมืองไทยก็น าความขึ้นกราบบังคมทูลต่อกษัตริย์ไทย พระองค์

ให้พวกเขมรที่กวาดต้อนมาทั้งหมดไปอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มแล้วให้ชื่อว่ากลุ่มเขมรบ้านครัว เมื่อพระนาง

แปนครรภ์ครบ 10 เดือน พระนางให้ก าเนิดพระกุมารตั้งพระนามให้ว่าอุเทน ส่วนมารดาช้างที่เป็นช้าง

พระที่นั่งก็ตกลูกในวันเดียวกันกับที่พระกุมารอุเทนประสูติ พระกุมารอุเทนอายุได้ 5 ปี ถามถึงบิดา 

แต่พระนางแปนเลี่ยงไม่ตอบ จนกระทั่งพระกุมารอายุ 12 ปี พระนางเล่าเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ 

เมื่อพระกุมารได้ฟังเรื่องทั้งหมดบอกให้พระมารดาอดทนรอต่อไปก่อน หลังจากนั้น พระกุมารอุเทน

แสวงหาเรียนวิชาความรู้ทุกอย่าง รวมทั้งขอเรียนวิชาด้านหมอช้างด้วย ด้วยความขยันและใฝ่รู้พระ

กุมารอุเทน ได้รับพระราชทานรางวัลและท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมพนักงานด้านช้าง ลูกช่างของมารดา

ช้างเผือกที่ชื่อคุณหญิงปาลตกมันท าร้ายควาญช้างจนตาย มันออกอาละวาทไม่มีใครกล้าจับ        

พระกุมารอุเทนรับอาสาที่จะจับช้างเชือกนั้นให้ได้ พระกุมารอุเทนเอามารดาช้างที่ชื่อคุณหญิงปาลไป 

เมื่อไปถึงช้างเผือกที่ก าลังตกมันยอมสยบราบคาบด้วยบุญบารมีของพระกุมารอุเทน พระมหากษัตริย์

ประทานรางวัลให้และพระราชทานต าแหน่งเป็นชัยอัศจรรย์เป็นเสนาด้านทัพช้างกับด้านคล้องช้าง 

พระมหากษัตริย์ทรงไว้วางพระทัยชัยอัศจรรย์มากเหมือนกับเป็นพระราชบุตรของพระองค์เอง เมื่อชัย

อัศจรรย์ 16 ปี หาวิธีการที่จะหนีกลับไปเมืองเขมรเพื่อครองราชย์สมบัติแทนพระบิดา พระกุมาร         

อุเทนสั่งให้ท ารอยเท้าช้างปลอมเพื่อพระมหากษัตริย์ให้เสนาบดีชัยอัศจรรย์ออกไปคล้องช้าง ก่อน

ออกไปคล้องช้างชัยอัศจรรย์กราบทูลผู้คนและช้างต่อเป็นจ ามาก พระมหากษัตริย์ทรงอนุญาตตามที่

ชัยอัศจรรย์ขอ เมื่อชัยอัศจรรย์เดินทางมาถึงเมืองพระตะบองมีชาวบ้านเข้ามาสวามิภักดิ์ถวายตัวเป็น

ทหาร เสนาเมืองกับบุตรชาย 4 คนด้วย จ านวนคนมีมากพอที่จะท าการต่อสู้กับพระมหากษัตริย์ไทย

แล้ว ชัยอัศจรรย์เขียนจดหมายผูกที่คอช้างให้ไปอัญเชิญพระมารดากลับมาเมืองเขมร ความทราบถึง
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พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ทรงเรียกประชุมและให้ยกทัพไปจับชัยอัศจรรย์และพรรคพวกมาฆ่าอย่า

ให้เหลือ เมื่อเกิดสงครามขึ้นฝ่ายชัยอัศจรรย์มีอาวุธไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับฝ่ายไทย เสนาเมืองจึงสั่งให้

คนขุดหลุม แล้วให้ใส่อาวุธลงในหลุม เสนาเมืองกระโดดลงในหลุมอาวุธนั้นพร้อมครอบครัว เวลาผ่าน

ไป 7 วัน จะมีเสียงโห่ดังได้ยินกัน ฝ่ายกองทัพไทยก็ได้พบกับกองทัพของชัยอัศจรรย์ ทัพปีศาจของ

เสนาเมืองออกน้ าหน้าแสดงอิทธิฤทธิ์ท าให้พวกทหารไทยหน้ามืด อาเจียน หกล้มไม่เป็นท่า ฝ่ายทัพ

ของชัยอัศจรรย์ เข้าฆ่าฟันล้มตายเป็นจ านวนมากพวกที่ เหลือสู้ ไม่ ได้ก็ถอยกลับไปที่ เมือง 

พระตะบองและท าสารไปกราบทูลพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ทรงให้ถอยทัพกลับเมืองไทย ตั้งแต่

นั้นมา พระชัยอัศจรรย์ได้ราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติทรงพระนามว่าพระชัยเจษฎา พระเจ้า

กรุงกัมพูชาธิบดี เมื่อพระองค์ทรงครองราชย์สมบัติอย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้ว พระองค์ทรงระลึกถึง

บุญคุณของเสนาเมืองที่มีชีวิตเพื่อพระองค์และเพื่อแผ่นดินเขมรจึงทรงจัดการท าบุญอุทิศส่วนกุศลไป

ให้ดวงวิญญาณของเสนาเมือง 

นิทานเรื่องที่ 146 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកាកងជ ុំ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าพ่อกองชุม 

เรื่องย่อ 

 สามีภรรยาช่ือกองและชุม ท ามาหากินยิ่งยากจนลง นึกอับอายชาวบ้านที่เขาท ามาหากิน

ยิ่งร่ ารวยขึ้น 2 สามีภรรยาจึงชวนกันออกจากเมืองไปอาศัยอยู่ในป่า ถางป่าปลูกพืชไร่และสร้าง

กระท่อมเล็ก ๆ ต่อมาสามีภรรยาคู่นี้ร่ ารวยขึ้นจึงรื้อกระท่อมไปสร้างที่ไร่ใหม่ ทั้งคู่เป็นคนซื่อสัตย์

สุจริตและเมตตาต่อคนตกทุกข์ได้ยาก ให้ข้าวปลาอาหารและให้เขามาอาศัยอยู่ด้วยก็มี นานวันเข้า 2 

สามีภรรยาร่ ารวยมากขึ้นมีข้าทาสมากมาย คนยากจนเข้ามาขอยืมข้าวเปลือก ข้าวสาร เงินทองจาก 2 

เศรษฐี หลังจากสร้างบ้านหลังใหม่ทั้ง 2 ได้สร้างศาลขึ้นด้วยหลังหนึ่ง ทุก ๆ วันจะน าอาหารถวายและ

จุดธูปเทียนบูชา ชาวบ้านคนอื่น ๆ เห็นก็ท าบ้าง จนกระทั่ง เศรษฐีกองและนางชุมตายไป ชาวบ้านก็

ยังคงกราบไหว้บูชาศาลนั้นตลอดมา ต่อมาภายหลังชาวบ้านเรียกศาลเจ้าพ่อกองชุมนับแต่น้ันมา 

 นิทานเรื่องที่ 147 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកាមឺនគង ់  

   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าพ่อหมื่นคง 

เรื่องย่อ 

 ตาฬุจ ตาหุก ตาทูจ ตาเญบ ตาตุบและตาดวง เป็นเพื่อนกัน ชวนกันไปตัดไม้ในป่าและได้

ค้างคืนใกล้กับเชิงเขา คืนนั้นตาฬุจได้ยินเสียงเพลงจากเชิงเขาหนวกหูมากท าให้นอนไม่หลับจึงลุกขึ้น

ไปอุดช่อง เมื่ออุดแล้วยังได้ยินเสียงเพลงอยู่ ตาฬุจจึงไปปัสสาวะใส่ช่องนั้น ส่วนเพื่อนอีก 5 คนไม่ได้
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ยินเสียงเพลง เมื่อตาฬุจกลับไปบ้านเจ็บป่วยหนัก หูไม่ได้ยินตาบอดทั้ง 2 ข้าง อวัยวะเพศเน่า เปื่อย

จนกระทั่งตาย เมื่อตาฬุงตายชาวบ้านเล่าลือถึงอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อหมื่นคง ผู้คนจึงเกรงกลัวเจ้าพ่อ

จากนั้นเป็นต้นมา ที่ภูเขานั้นมีช่องและโพรงมากมาย ตอนนั้นลูกตาดวงอยากเห็นงูเห่าดง ตาดวงจึงพา

ลูกไปที่หน้าโพรงของภูเขา ไม่นานได้ยินเสียง วู วู และดวงตาดวงเห็นงูก็กลัว ตาดวงบนเจ้าพ่อหมื่นคง

ว่าลูกหลานกลัวมากอย่ามาให้เห็นเลย งูก็เลื้อยเข้าไปในโพรง เมื่อถึงวันพระชาวบ้านจะได้ยิน

เสียงเพลงและแสงไฟเหมือนตะเกียงเจ้าพายุที่ยอดเขานั้น 

นิทานเรื่องที่ 148 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកាប្តរងាល  
   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าพ่อหัวโล้น 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่ง เขาโกนผมจนโล้น เขาเป็นคนที่มีเวทย์มนต์คาถาเก่งกล้า ถ้าท้องฟ้ามีเมฆ

และฝนก าลังจะตกหากเขาไม่อยากให้ฝนตกเขาซัดข้าวสารและท่องคาถาลมจะพัดก้อนเมฆนั้นให้

ท้องฟ้าสว่างในชั่วพริบตาเดียว ถ้าเขาอยากให้ฝนตกก็จะท าพิธี มีบายศรี หมาก พลู และเครื่องเซ่น

ไหว้อื่น ๆ แล้วเขาท่องคาถามหาเมฆมหาดาล ไม่นานท้องฟ้าจะก็มีเมฆและฝนก็ตก ชาวบ้านเห็น

ดังนั้นจึงกลัวและเคารพนับถือชายนั้น จนกระทั่งเขาตายจากไปชาวบ้านก็ยังให้ความเคารพ และหา

ดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปชายหัวโล้น หากชาวบ้านอยากให้ฝนตกพวกเขาจะพากันจัดเตรียมเครื่องเซ่น

ไหว้ขอฝน และให้ผู้หญิงสาว ๆ เปลือยกาย เหตุที่ท าเช่นนี้คาดว่าตอนเจ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่คงจะไม่ชอบ

สาว ๆ มาก ถ้าสาว ๆ เข้าไปโอบกอดเขา ๆ จะให้ทุกสิ่งอย่างที่ผู้หญิงต้องการเพื่อให้ผู้หญิงไปให้พ้น 

เพราะเขาหน่ายในกามตัณหา ด้วยเหตุเช่นนี้เมื่อชาวบ้านอยากให้ฝนตก จึงให้พวกสาว ๆ แก้ผ้าไปขี่ไป

เหยียบรูป้ัน เมื่อเจ้าพ่อหน่ายมาก ๆ ก็จะสวดคาถาให้ฝนตกลงมา พวกสาว ๆ จะได้พากันออกไป 

นิทานเรื่องที่ 149 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកាេ ុំខ្សន  

   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าพ่อพุมแสน 

เรื่องย่อ 

 มีตายายคู่หนึ่ง ตาชื่อตาพุ่ม ยายชื่อยายแสน ตายายทั้ง 2 ได้สร้างหมู่บ้านขึ้น พร้อมทั้ง

สร้างบ้านขึ้นหลังหนึ่ง รอบ ๆ บ้านได้ขุดคันดินล้อมรอบตัวบ้าน บริเวณบ้านปลูกต้นไม้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นต้นกล้วย ต้นขนุน ห่างออกไปจากบ้านประมาณ 200 เมตร มีต้นโพธิ์อยู่บนเนินดินสูง ตอน

กลางคืนจะเห็นแสงไฟจากต้นโพธิ์ต้นนั้น ยายแสนสงสัยจึงให้ตาพุ่มไปดูที่ต้นโพธิ์นั้น ตาพุ่มเห็นรูปสลัก

ที่ท าด้วยหินเป็นรูปร่างมนุษย์ยืนพิงอยู่กับโคนต้นโพธิ์ ตาพุ่มเดินกลับมาบอกภรรยาและชาวบ้านคน

อื่น ๆ ให้มาช่วยกันดู เมื่อชาวบ้านเห็นรูปสลักนั้นจึงชักชวนกันท าบุญให้ โดยนิมนต์พระมาสวด 
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เทศนาและฉันภัตตาหาร เมื่อท าบุญเสร็จชาวบ้านหาด้ายมาผูกและช่วยกันท าความสะอาดรูปสลัก 

พบว่ารูปสลักเป็นผู้หญิงมีมวยผมอยู่กลางศีรษะ หน้าผากมีไรผม ท่อนบนเปลือย นุ่งผ้าจีบ แขนทั้ง 2 

ข้างแนบล าตัว ข้อศอกงอมาอยู่ด้านหน้า มือขวาก าและคว่ าลง มือซ้ายก าและหงายขึ้น เมื่อชาวบ้านไม่

สบายครั้งใดก็จะเอาของเซ่นไหว้ไปถวายรูปสลักแล้วจึงบนบานให้ลูกหลานหาย เมื่อความเจ็บป่วย

หาย ชาวบ้านจึงสร้างศาลาถวายแล้วอัญเชิญเจ้ามารดาจากรูปสลักไปอยู่บนศาล วันหนึ่งยายแสนเกิด

ป่วยขยับตัวไม่ได้เป็นปี หมอมารักษาก็ไม่หาย ยายแสนได้ยินว่าชาวบ้านไปบนบานที่รูปสลักนั้นแล้ว

หายป่วยจึงให้ตาพุ่มไปขอน้ ามนต์มาดื่มและลูบตัว ภายในเวลา 8 วันที่ได้น้ ามนต์นั้นมา ท าให้ยายแสน

อาการดีขึ้นจึงให้ตาพุมไปที่ศาล ขณะที่ก าลังกราบไหว้รูปสลักยายแสนเกิดอาการสั่น ร้องเพลงทศ

บารมีน าตาพุมเดินเวียนรูปสลักแล้วพูดบอกตาพุมว่า ชื่อเทพธิดารักษามนุษย์โลก ไม่ได้อยู่ใต้ต้นโพธิ์

แห่งนี้ที่เดียว ตอนนี้มาเข้าร่างยายแสนเพื่อช่วยให้คนในหมู่บ้านอยู่สุขสบาย ถ้าอยากให้หมู่บ้าน

เจริญรุ่งเรืองให้ท าตามที่บอก คือ ท าสลาธรรม 1 คู่ น้ ามนต์ 1 คู่ บายศรี 1 คู่ ข้าวตอก บุหรี่ ดอกไม้ 

เป็นคู่ เทียน 5 เล่ม ธูป 5 ดอก พร้อมเล่นเพลงเขมรตอนเข้าทรง  

นิทานเรื่องที่ 150 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកាទួលសលងឹ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าพ่อเนินสลึง 

เรื่องย่อ 

 ในหมู่บ้านตระเงิล วัว ควาย เกิดเป็นโรคป่วยตายทั้งหมู่บ้าน มีชายคนหนึ่งชื่อตรอกวัว

ของเขาก็ตายด้วยเช่นกัน เขาจึงตัดสินใจออกไปค้าขายผ้าขาวม้า ตั้งใจเอาไว้ว่าเมื่อได้ก าไรจากการค้า

ขายแล้วจะน ามาซื้อวัวเทียมเกวียนอีก นายตรอกออกไปค้าขายผ้าขาวม้าที่เมืองสัจสไพ เมื่อขายหมด

คิดเอาไว้ว่าพรุ่งนี้จะกลับไปขายที่เดิมอีก คืนนั้นเขาฝันว่ามีคนมาบอกให้เขาไปอัญเชิญเจ้าพ่อและ

ภรรยาที่อยู่ในต้นไทรไปที่ภูเขาตระเงิลในหมู่บ้านของนายตรอกด้วยแล้วเขาจะช่วยให้หมู่บ้านไม่มี

โรคภัย เขาและภรรยามีต าแหน่งเป็นคลังเมือง เป็นผู้ดูแลอ าเภอนี้  นายตรอกตกใจตื่นขึ้นดีใจ จึงไป

อัญเชิญเจ้าพ่อกลับหมู่บ้าน เมื่อไปถึงเนินสลึงนายตรอกบอกให้เจ้าพ่อรอก่อน ตนจะไปชักชวน

ชาวบ้านมารับเจ้าพ่อ ชาวบ้านพร้อมคนดนตรีแห่เจ้าพ่อไปยังภูเขาตระเงิล และจัดสถานที่ให้เจ้าพ่อ

อยู่ ณ ที่นั่นสืบมา 
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นิทานเรื่องที่ 151 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកា។យរ្មា   
   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าแมย่ายเขมา 

เรื่องย่อ 

 พระสงฆ์ชื่อตาศรี เดิมบวชอยู่วัดพางสัมฤทธิ์ จังหวัดคลัง ต่อมาท่านรับนิมนต์ไปก่อสร้าง

วัดสะแก ตอนที่เริ่มก่อสร้างวัดท่านตอกหลักหินเป็น 4 มุม สร้างวิหาร กุฏิ ศาลาด้วยไม้มุงหลังคาด้วย

หญ้าคา รอบ ๆ วัดปลูกต้นกล้วย ที่แห่งหนึ่งในบริเวณวัดที่ปลูกต้นกล้วย มีต้นกล้วยต้นหนึ่งโคนเน่า

เปื่อย แม้ว่าจะปลูกต้นใหม่โคนต้นก็ยังเน่าเปื่อย ท่านเจ้าอาวาสอยากจะเอาชนะก็ให้ลูกศิษย์วัดปลูก

เป็นครั้งที่ 3 ปรากฏว่าต้นกล้วยไม่ตาย ท่านจึงให้ลูกศิษย์ขุดดินตรงที่ปลูกต้นกล้วยนั้นดูพบก้อนหิน 2 

แผ่นวางซื้อทับกันอยู่ มีสีแดงเข้มไม่มีลวดลายใด ๆ เมื่อเจ้าอาวาสยกแผ่นหินนั้น เห็นเป็นรูปแต่ไม่

ชัดเจนว่าเป็นรูปอะไร ไม่นานเมื่อพระสงฆ์และชาวบ้านทราบข่าวจึงชักชวนกันมาดู พร้อมทั้งชวนกัน

ท าบุญเจริญพระปริตรแล้วน าเชือกผูกแผ่นหินนั้นจนแน่น ยกมาล้างท าความสะอาดจึงเห็นเป็นรูป

ผู้หญิงมวยผมกลางศีรษะ ท่อนบนเปลือยมีรอยขีดเป็นเส้น ๆ คาดบนชายพก นุ่งผ้าจีบปล่อยชายลง 

แขนทั้ง 2 ข้างเหยียดตรงแนบกับล าตัว ข้อศอกงอไปข้างหน้า มือข้าขวาก าและคว่ าลง มือข้างซ้ายก า

และหงายขึ้น ความสูงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 53 เซนติเมตรยืนอยู่บนแผ่นหิน 4 เหลี่ยมขนาด 24 

เซนติเมตร หนา 4 เซนติเมตร ปัจจุบันมีคนน าไปลงรัก พร้อมสร้างศาลส าหรับเก็บแผ่นหินนี้ไว้ 

นิทานเรื่องที่ 152 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកាទវារប្ស ក  

   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าพ่อประตูเมือง 

เรื่องย่อ 

ที่หมู่บ้านก าปงสัมฤทธิ์ ที่จังหวัดก าปงจาม ตรงเนินดินใกล้ภูเขามีตาแก่ชื่อผาไปครากไถเพื่อปลูกพืช 

ไม่นานตาผาป่วยและตายไป เนินดินที่ตาผาไถคราดไว้ไม่มีชาวบ้านคนใดกล้าไปเพาะปลูกอะไรต่ออีก

เลย ตั้งแต่นั้นมาจึงเรียกเนินตรงนั้นว่าเนินตาผา อีกทั้งเนินดินนั้นอยู่ตรงทางเกวียนที่จะออกจากภูเขา

ไปยังหมู่บ้านอื่น ผู้คนจึงพากันเรียกว่าเนินเจ้าพ่อประตูเมือง วันหนึ่งผีตาผาที่ตายบนเนินดินนั้นแปลง

กายหาท่านเจ้าอาวาสที่วัดก าปงสัมฤทธิ์เพื่อขอที่พักอาศัย เจ้าอาวาสถามตาว่าอยู่ที่ไหน ตาผาตอบว่า

อยู่ตรงเนินดิน เจ้าอาวาสรับปากว่าจะไปสร้างที่อยู่ให้ พูดไม่ทันจบตาแก่คนนั้นก็หายตัวไปก่อน วัน

ต่อมาเจ้าอาวาสเล่าเรื่องราวให้พระที่อยู่ในวัดฟัง พระจึงชวนอุบาสกอุบาสิกาไปสร้างศาลมุงหลังคา

กระเบื้องที่เนินดินให้เจ้าพ่ออยู่ หลังจากสร้างศาลเสร็จจึงน าก้อนหินไปวางไว้บนศาลแทนองค์เจ้าพ่อ

ประตูเมือง  
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นิทานเรื่องที่ 153 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកាបាាលឬប្េោះករ លាង  

   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าพ่อบาพาล(พระมารดา,เสาดั้ง) 

เรื่องย่อ 

 พระเจ้าพาลและอุปราชซึ่งเป็นอนุชาแท้ ๆ มาประทับที่เกาะบาพาล ทั้งคู่มีฤทธิ์เดช

เก่งกล้า พระเจ้าพาลสร้างที่อยู่ในป่าแห่งหนึ่ง ส่วนอนุชาก็สร้างที่อยู่ในป่าอีกแห่งหนึ่ง ทั้งคู่ ทรงอยู่

อย่างมีความสุขไม่มีศัตรูมาเบียดเบียน อุปราชทรงเลี้ยงจระเข้ตัวใหญ่ไว้เป็นยานพาหนะ เมื่อพระเจ้า

พาลได้ยินว่ามีจระเข้ตัวหนึ่งดุร้าย คอยหนุนเรือให้คว่ าพร้อมทั้งกัดคนตายเป็นจ านวนมากพระองค์คิด

จะฆ่าจระเข้ตัวนั้นทิ้ง พระองค์จึงแปลงกายเป็นสามเณรเดินทางไปที่จระเข้ตัวนั้นอยู่คือมารดาน้ าบา

ราจ เมื่อเดินทางไปได้ไม่นานพบกับตาแก่ยายแก่ก าลังพายเรือ จึงขออาศัยเรือนั้นไปเมื่อถึงสถานที่ที่

จระเข้อาศัยอยู่จึงออกอุบายว่าจะลงสรงน้ าให้ตาและยายลากเรือขึ้นไปบนบกและบอกให้ตายายคอย 

บอกตายายเพียงแค่นั้นสามรเณรลงไปในน้ าแปลงกายเป็นจระเข้ใหญ่รีบว่ายไปหาจระเข้ของอนุชา  

เมื่อจระเข้ 2 ตัว พบกันจึงต่อสู่กันท าให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเรือคนที่เดินทางพังเสียหายหมด จระเข้

ทั้ง 2 ตัว ต่อสู้กันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายจระเข้บาราจแพ้จึงว่ายหนีไป แล้วไปนอนตายอยู่ที่ใต้ต้นไม้

ใหญ่ อุปราชทราบข่าวว่าจระเข้ที่เลี้ยงไว้ถูกเชษฐาฆ่าตายทรงรีบมาดูเห็นจระเข้นอนตายอยู่ทรง

รวบรวมราษฎรมาช่วยตัดหัว สร้างกระท่อม ท าบุญแล้วน าหัวจระเข้ใส่ไว้ในกระท่อม พระเจ้าพาลและ

อุปราชอยู่เป็นสุขบนเกาะนั้น เมื่อพระเจ้าพาลสิ้นพระชนม์ ก่อนจะสิ้นลมพระองค์สั่งให้อนุชาท าอะไร

สักอย่างไว้เป็นเกียรติให้คนข้างหลังรู้จักชื่อด้วย อนุชาจึงตั้งก้อนหินก้อนหนึ่งไว้เป็นตัวแทนของพระ

เจ้าพาล ส่วนอุปราชอนุชาพระเจ้าพาลได้ไปเกิดเป็นเจ้าพ่อเมืองบาราจดูแลหัวจระเข ้

นิทานเรื่องที่ 154 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកាមរ សកខឬអនកាម្តគិត 

   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าพ่อมเหศักดิ์หรือเจ้าพ่อมาดคิด 

เรื่องย่อ 

 พระเจ้าจักรีมหาวงศ์ ครองราชย์สมบัติอยู่ที่ นครโกสี พระองค์ออกเสด็จประพาสป่าเพื่อ

ดักไก่ป่า เสด็จโดยมีอ ามาตย์ 8 คน ติดตามพระองค์ไปด้วย เมื่อเข้าป่าไปไม่นานพระองค์ทรงหลงป่า

เดินต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงริมทะเลพระองค์จึงพัก ณ ริมทะเล ตกกลางคืนพระองค์ฝันเห็นหญิงสาวคน

หนึ่งมีรูปร่างงดงาม หญิงคนนั้นขึ้นมาจากน้ า พระองค์ทรงหลงรักนางในทันทีทรงให้อ ามาตย์ด าน้ า

ตามหญิงคนนั้น เมื่อไปถึงเมืองของนางเห็นเป็นเมืองใหญ่โตสวยแปลกตา เมืองที่ปรากฏแก่สายตา

อ ามาตย์คือเมืองของพระราชากุมภัณฑ์ ๆ ทรงเป็นจระเข้ พระองค์มีบุตร 3 คน ชื่อกุมภีร์ นางแตง

อ่อนและกลักกัน มีนางแตงอ่อนคนเดียวที่เป็นมนุษย์ เมื่ออ ามาตย์เห็นดังนั้นจึงกลับมากราบทูลพระ
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เจ้าจักรีมหาวงศ์พร้อมเล่าถึงเมืองของนางแตงอ่อนให้พระองค์ฟัง รุ่งเช้าพระองค์เสด็จกลับพระนคร

จัดเตรียมเครื่องบรรณาการไปสู่ขอนางแต่งอ่อนมาเป็นอัครมเหสี หลังจากที่นางแตงอ่อนมาเป็นอัคร

มเหสีของพระเจ้าจักรีมหาวงศ์ได้ไม่นาน นางไวกาได้น าบุตรสาวทั้ง 5 คน ของตนมาถวายพระเจ้าจักรี

มหาวงศ์เพื่อเป็นมเหสีรอง เมื่อนางแตงอ่อนมีครรภ์ครบก าหนดคลอดก็ประสูติพระราชบุตร มเหสีรอง

ทั้ง 5 คน ของพระเจ้าจักรีมหาวงศ์เกิดความริษยา ก็พากันออกอุบายเอาลูกของนางแตงอ่อนไปฝัง

แล้วเอาลูกของจระเข้มาวางไว้แทน เสร็จแล้วจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าจักรีมหาวงศ์ว่านางแตงอ่อน

เป็นผู้หญิงไม่ดีชอบออกไปเล่นท าให้คลอดลูกออกมาเป็นจระเข้ พระเจ้าจักรีมหาวงศ์ได้ยินดังนั้นทรง

กริ้วเป็นอย่างมา พระองค์ทรงให้เนรเทศนางแตงอ่อนโดยไม่ไต่สวนความจริงใด ๆ นางแตงอ่อนเมื่อถูก

เนรเทศแล้วก็กลับไปหาพระบิดา พระมารดาและพระเชษฐา เมื่อกลับไปถึงนครใต้บาดาลนางขอให้

พระเชษฐาช่วยแก้แค้นให้ แต่เพราะพระเชษฐายังไม่มีความรู้จึงช่วยไม่ได้ จึงชวนนางแตงอ่อนไปเรียน

เวทย์มนคาถา กุมภีร์ให้นางแตงอ่อนขี่หลังว่ายน้ าไป เนื่องจากต้องเดินทางไปไกลมากท าให้ทั้งคู่หมด

แรงและเสียชีวิตลง พระอินทร์ทรงเห็นเหตุการณ์จึงให้พระวิศวกรรมเทวบุตรมาชุบชีวิตทั้ง 2 คน และ

นิมิตศาลาให้ทั้ง 2 คนอยู่รักษาศีล ต่อมามียักษ์ชื่อหัดจัด อยู่นครนานถัดผาน ออกมาท่องป่าเห็นนาง

แตงอ่อนมีรูปร่างสวยงามจึงจับเอานางไปเป็นพี่เลี้ยงของลูกซึ่งยักษ์เก็บมาจากดอกไม้ ส่วนราชบุตร

ของนางแตงอ่อนหลังจากที่มเหสีรองน าไปฝังไว้มีเทพยดาชื่องนางเทพชาลีลาเก็บไปเลี้ยงดูและให้ผีชื่อ

มาดตาคิดมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลราชบุตร เมื่อราชบุตรเติบโต วิศวกรรมเทวบุตรมาบอกว่านางแตงอ่อนคือ

มารดาของพระองค์ ตอนนี้นางถูกยักษ์จับตัวอยู่ที่นครนานถัดผาน ราชบุตรได้ยินดังนั้นก็น ามาดตาคิด

ออกไปตามหามารดา เกิดการต่อสู้กันกับยักษ์ราชบุตรแย่งเอามารดากลับไปนครได้ เมื่อถึงนครแล้ว

ราชกุมารประกาศให้ประชาชนเคารพนับถือผีมาดตาคิดซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของตน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ประชาชนรับทราบว่ามาดตาคิดเป็นผู้รักษาความสุขความสบาย จึงพากันเคารพบูชาถวายข้าวปลา

อาหารต่างๆ ให้ 

นิทานเรื่องที่ 155 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនការរង 

   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าพ่อมะค่าโมง 

 มีอยู่วัดหนึ่ง พระครูเจ้าอาวาสวัดนี้มีน้องสาวอยู่คนหนึ่ง ในวัดนี้มีเจ้าพ่อรูปสัมฤทธิ์ เจ้า

พ่อนี้มีฤทธิ์อ านาจมาก สามารถแปลงกายเป็นคนธรรมดาได้ วันพระเจ้าพ่อมักจะแปลงกายเป็นหนุ่ม

โสดแต่งกายสะอาดหมกจดถือขันและทัพพีมาตักบาตรร่วมกับชาวบ้านทุกครั้ง เมื่อใส่บาตรเสร็จ  

เจ้าพ่อจะหายไปจากศาลาทันที ชาวบ้านไม่คุ้นหน้าชายหนุ่มคนนี้ไม่ทราบว่ามาจากไหนเพราะจะเห็น

เขาเฉพาะตอนที่มาที่วัดเท่านั้น เจ้าพ่อแอบไปมีสัมพันธ์กับน้องสาวท่านเจ้าอาวาส เมื่อท่าน 
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เจ้าอาวาสทราบเรื่องจึงเรียกน้องสาวไปสอบถามเรื่องราว น้องสาวรับสารภาพว่ารักกับผู้ชายคนหนึ่ง 

เวลากลางคืนตนจะเห็นชายเข้ามานอนกับตน แต่ไม่สามารถถูกตัวชายคนนั้นได้เหมือนกับว่าเป็นเงา 

เมื่อเจ้าอาวาสได้ยินเรื่องราวดังนั้น ท่านทราบโดยทันทีว่าเป็นเจ้าพ่อสัมฤทธิ์ ท่านโกรธเจ้าพ่อมากจึง

ใช้ให้เด็กขุดหลุมที่เนินดินแล้วน าเอารูปสัมฤทธิ์ของเจ้าพ่อไปฝังโดยเอาหัวลงข้างล่างแล้วจึงปลูกต้น

มะค่าโมงสะกดทับไว้บนหลุมนั้น  

นิทานเรื่องที่ 156 ชื่อนิทานภาษาเขมร រ ើមកុំរណើតអនកា  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ก าเนิดเจ้าพ่อ 

เรื่องย่อ 

 เจ้าพ่อมีต้นก าหนดมาจากประเทศจีน สมัยโบราณ มีชายยากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่กับ

บุตรชาย ในฤดูฝนบิดาเกิดเจ็บป่วยและตายทิ้งบุตรชายไป บุตรชายจึงน าศพบิดาไปฝังไว้ที่เชิงเขาซึ่ง

ห่างไกลจากฮวงซุ้ยของคนรวย ด้วยความอาลัยต่อบิดาบุตรชายน าอาหารและเซ่นไหว้หลุมฝังศพบิดา

เป็นประจ า วันหนึ่งฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่ชายหนุ่มสู้อดข้าวอดน้ าและอดนอนอยู่ใกล้หลุมฝังศพ

บิดาไม่ยอมกลับบ้าน ตกดึกคืนนั้นวิญญาณบิดามาเข้าฝันถามบุตรชายว่าในชาตินี้ลูกปรารถนาอะไร 

บุตรชายตอบบิดาไปว่า ปรารถนาจะเป็นใหญ่เหนือคนทั้งหมด แม้แต่พระราชาเห็นก็จะต้องกราบไหว้ 

วิญญาณของบิดาตอบลูกว่าเจ้าจะได้ตามปรารถนา ก่อนจากไปวิญญาณของบิดาสั่งบุตรชายไว้ว่าให้

เดินไปข้างเชิงเขา เดินผ่านภูเขา 3 ลูก เดินไปถึงจะเห็นต้นไม้ 3 ต้น ใต้ต้นไม้จะมีแผ่นศิลาลวดลาย

งดงามเมื่อเห็นศิลาแล้วให้ลูกขึ้นไปนั่งนั่นเป็นศิลาส าหรับผู้มีบุญ รุ่งเช้าชายหนุ่มลาศพบิดาแล้วออก

เดินทางตามที่บิดาสั่งไว้ เมื่อไปถึงเห็นศิลาตามที่บิดาว่าก็ขึ้นไปนั่ง ทันใดนั้นร่างกายชายหนุ่มกลายเป็น

หินในทันที ตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มได้รับการกราบไหว้จากคนทุกชนชั้นจริง หลังจากวันนั้นมา เศรษฐีใน

ชนบทจัดกระบวนแห่บุตรสาวไปยังบ้านของฝ่ายเจ้าบ่าวเพื่อแต่งงาน เมื่อเดินผ่านเจ้าบิดาหนุ่ม เจ้า

บิดาเห็นหน้าหญิงสาวเกิดความรักจึงเอานางมากลายเป็นรูปหินอยู่ข้าง ๆ ตน ฝ่ายเศรษฐีเมื่อเห็น

บุตรสาวแข็งเป็นหินไปต่อหน้าต่อตา จึงบนบานต่อเจ้าพ่อขอให้บุตรสาวมีรูปเป็นคนดังเดิม แต่ก็ไม่

เกิดผลอันใด เศรษฐีเกิดความทุกข์เป็นอย่างมากตั้งใจจะจองเวรกับเจ้าพ่อนั้น ก่อนจะสิ้นชีวิตเขาสั่ง

ภรรยาเอาไว้ว่าให้ภรรยาเอาถ่าน 4 ก้อนใส่ในโลงศพวางไว้ให้ครบทั้ง 4 มุม จะเอาไปจุดศาลเจ้าพ่อทั้ง 

4 ทิศเพื่อแก้แค้น ส่วนเจ้าพ่อหนุ่มเมื่อทราบเรื่องว่าเศรษฐีจะเผาศาลของตนจึงแปลงกายเป็นชายแก่

ไปพูดกับภรรยาเศรษฐีว่าอย่าท าตามที่สามีสั่งไว้เพราะผิดประเพณี ภรรยาของเศรษฐีจึงเอาถ่านออก

จากโลงศพของสามี 3 ก้อน และเหลือไว้ 1 ก้อนเพราะก่อนตายสามีสั่งไว้อย่างแข็งขัน ผีเศรษฐีเอา

ถ่านที่ภรรยาใส่ไว้ให้ 1 ก้อน ไปจุดศาลเจ้าพ่อมุมหนึ่งจนไหม้ดังใจปรารถนา 
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นิทานเรื่องที่ 157 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកាប្សីនិង។យរ ស  

   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าพ่อตาศรียายบุส 

เรื่องย่อ 

 ในสมัยพระบาทพระองค์จันทร์ครองราชย์อยู่ที่เมืองละแวกเกิดสงครามกับเวียดนาม ทัพ

เวียดนามตีเมืองเขมรเสียหายเป็นอันมาก ผู้คนจึงอพยพหนีเข้าป่า ในเดือน 10 ซึ่งเป็นฤดูฝน น้ าใน

มารดาน้ าเออล้น มีต้นตะเคียนต้นหนึ่งลอยมาตามมารดาน้ า เมื่อกระแสน้ าพัดพาต้นตะเคียนมาถึง

คลองแห่งหนึ่งที่ไหลผ่านวัดแพรกแอง กระแสน้ าพัดต้นตะเคียนไปติดอยู่หน้าวัด คืนนั้นเจ้าอาวาสฝัน

เห็นผู้หญิงมาบอกว่าโดยสารเรือมาจากเมืองลาวตอนนี้มาจอดเรืออยู่ที่หน้าวัด ขอให้ท่านเจ้าอาวาส

ช่วยให้ตนได้อยู่ที่วัดนี้ด้วย เจ้าอาวาสตกใจตื่นแล้วพิจารณาความฝันของตนก็นึกแปลกใจเพราะตั้งแต่

บวชมาไม่เคยฝันแบบนี้สักครั้ง ตอนเช้าจึงเดินไปหน้าวัดเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งลอยอยู่ ท่านจึงให้เด็ก

ลงไปดูพบหินก้อนหนึ่งติดอยู่กับรากตะเคียนต้นนั้น ท่านจึงให้เด็กไปตีกลองเรียกให้อุบาสกอุบาสิกา

มายังวัด หลังจากนั้นท่านเล่าถึงความฝันให้ฟัง พวกอุบาสกอุบาสิกาต่างดีใจและพร้อมใจกันสร้างศาล

ไม้ขึ้นหลังหนึ่ง เจ้าอาวาสจึงให้คนลงไปน าหินก้อนนั้นขึ้นมาจากน้ าแต่ยกไม่ขึ้น ลองเปลี่ยนคนยกแล้ว

ก็ยกไม่ขึ้น จึงท าพิธีบวงสรวงและอัญเชิญก็ไม่ส าเร็จ กลางคืนหญิงนั้นมาเข้าฝันเจ้าอาวาสบอกว่าให้ใช้

ผู้หญิงไปน าตนขึ้นมาจากน้ า รุ่งเช้าเจ้าอาวาสตีกลองเรียกอุบาสกอุบาสิกามาพร้อมเล่าความฝันเมื่อ

คืนให้ฟัง เมื่อเล่าเสร็จเจ้าอาวาสจึงให้ผู้หญิง 5 คน ลงไปน าหินก้อนนั้นขึ้นมา เมื่อสาว ๆ ยื่นมือไป

ก้อนหินแทบจะลอยมาโดยไม่ต้องออกแรงยก เมื่อขึ้นฝั่งมาได้จึงน าไปวางไว้ที่ศาล 

นิทานเรื่องที่ 158 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកាជុំទវរ  ា  

   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าแมคุ่ณหญิงเมา 

เรื่องย่อ 

 ณ ป่าแห่งหนึ่งไม่ค่อยมีผู้คนเดินผ่านเข้ามามากนักเพราะมีสัตว์ป่าดุร้ายไล่กัด จะเห็นก็มี

แต่ทางเกวียนเท่านั้น วันหนึ่งยายเมามีสามีชื่อตาคอแดง 2 สามีภรรยาเดินทางผ่านเข้ามาในป่านี้ 

ระหว่างทางแกะห่อข้าวรับประทานอยู่ใกล้ทางเกวียน ขณะที่ก าลังกินข้าวกันอยู่นั้นเกิดมีช้างโขลงหนึ่ง

ออกมาไล่เหยียบ ต่างคนต่างเอาตัวรอดวิ่งหนี ยายเมาหนีไปพบเสือ พยายามตะโกนเรียกให้สามีช่วย

แต่ก็ไม่เกิดผล ยายเมาจึงถูกเสือกัดตาย ส่วนตาคอแดงรอดพ้นจากความตายได้เพราะเป็นผู้ชาย

เข้มแข็ง ต่อมาชาวบ้านที่ต้องเดินทางผ่านสถานที่นั้นกลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก เวลาเดินทางผ่าน

ผู้คนมักจะบนบานขอให้มีความสุขความปลอดภัยอย่าให้พบเจอกับสัตว์ดุร้าย แล้วจะถวายข้าวปาก

หม้อหรือถวายสิ่งของที่มีขณะนั้น 
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นิทานเรื่องที่ 159 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនក។យងួន  

   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าแมย่ายงวน 

เรื่องย่อ 

 สาวแก่คนหนึ่งชื่องวนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านพราหมณ์ เป็นคนก าพร้าหากินล าพังแต่ล าพัง มี

บ้านหลังเล็ก ๆ ตั้งอยู่ห่างไกลจากชาวบ้าน กลางดึกคืนหนึ่งชาวบ้านตื่นตกใจเพราะได้ยินเสียงคนขี่ม้า

และเดินเท้าจ านวนมากมุ่งตรงไปที่บ้านของนางงวนและเสียงที่ว่าหายไปตรงหน้าบ้านของนางงวน ตื่น

เช้ามาชาวบ้านไปดูก็ไม่พบร่องรอยใด ๆ จึงไปถามนางงวน ๆ ไม่ทราบเรื่อง ไม่นานนางงวนตั้งท้องโดย

ไม่มีสามี จากเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นชาวบ้านปรึกษากันเงียบ ๆ ว่าเด็กที่มาเกิดในท้อง

นางงวนจะต้องเป็นเด็กที่มีบุญ หากช่วยกันดูแลนางงวนจะได้พึ่งบารมีนั้นด้วย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ชาวบ้านช่วยกันดูแลนางงวน เมื่อครบ 10 เดือน นางงวนคลอดลูก ทารกที่คลอดออกมานั้นพอคลอด

ออกมาก็เดินได้ พูดได้ทันที ลูกของนางงวนได้ประกาศชื่อตนเองว่าชื่อทุมบารมี บอกมารดาว่าตนจะ

อยู่กับมารดาได้เพียง 5 วัน ก่อนจากไปทุมบารมีได้ปลูกต้นโพธิ์ไว้ให้มารดา 1 ต้น ไว้เป็นที่ระลึกพร้อม

สั่งว่า เมื่อใดที่นางงวนเกิดความทุกข์เพียงแค่นึกถึงทุมบารมีจะช่วยให้สมปรารถนาทันที เมื่อต้นโพธิ์

แตกกิ่งก้านแผ่ถึงดินตนจะกลับมาหามารดาอีกครั้ง เมื่อสั่งเสร็จทุมบารมีก็หายตัวไป ตั้งแต่นั้นมานาง

งวนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะมีปากทิพย์ สามารถท าให้ความปรารถนาของชาวบ้านส าเร็จได้ดังใจ 

โดยเพียงแค่คิดถึงความดีของทุมบารมีให้มาช่วย ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงยกนางงวนเป็นที่เคารพ

สักการะและเป็นที่พึ่ง ต่อมาประเทศสยามยกทัพเข้ามารุกรานกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลยจ านวนมาก 

ผู้คนได้ยินชื่อเสียงของยายงวนมีอิทธิฤทธิ์จึงพากันเข้ามาหลบอาศัยในพื้นที่ของยายงวน เมื่อกองทัพ

สยามยกมาพบกับยายงวนก าลังหุงข้าวด้วยหม้อเล็ก ๆ คิดจะจับยายงวนไปเป็นเชลยด้วย ยายงวนจึง

นึกถึงลูกให้มาช่วย พร้อมกันนั้นยายงวนร้องบอกให้พวกกองทัพสยามกินข้าวให้อิ่มทุกคนก่อนแล้ว

ค่อยจับตน     มารดาทัพโกรธยายงวนเพราะเห็นว่าข้าวที่ยายหุงเล็กนิดเดียวพูดโอ้อวดให้ได้กินอิ่มทั้ง

กองทัพได้อย่างไร ยายงวนตอบมารดาทัพกลับไปว่าไม่ได้พูดเล่น ถ้ามารดาทัพอยากรู่ว่าเป็นจริง

หรือไม่ลองกินดูก่อน ถ้ากินไม่อิ่มยายงวนจะยอมมอบชีวิตให้ แต่ถ้าอิ่มทั้งกองทัพจริงยายงวนขอให้

มารดาทัพยกทัพกลับไป มารดาทัพได้ยินดังนั้นจึงตอบตกลง หลังจากหุงข้าวเสร็จยายงวนตักข้าวและ

น้ าแกงใส่ถาดน าไปให้มารดาทัพ แต่มารดาทัพโกรธสั่งให้น าไปให้พลทหารคนหนึ่ง พลทหารเมื่อได้รับ

ข้าวถาดนั้นมาก็กิน ๆ จนลุกไม่ไหวข้าวนั้นก็ยังเหลืออยู่เท่าเดิม จึงส่งให้คนต่อไปเรื่อย ๆ ทหารทั้ง

กองทัพกินข้าวถาดน้ันจนอิ่มก็ยังไม่หมดถาด มารดาทัพเห็นดังนั้นก็รู้แจ้งว่ายายงวนมีฤทธิ์ ถ้าดึงดันจะ

ต่อสู้จะต้องได้รับอันตรายเป็นแน่ จึงสั่งถอนทัพกลับสยาม 
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 นิทานเรื่องที่ 160 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកាេនធសាេី  
   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าพ่อพันธ์สาฬี 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งชื่อสรึง มีรูปร่างใหญ่เหมือนตะบอง ผมหยิก มีความสามารถด้านการฟันแทง 

ภรรยาของเขาชื่อนางสุวรรณพาสวาล มีรูปร่างใหญ่เหมือนกับสามีและเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะของ  

การเป็นภรรยาที่ดีคือเป็นกุลสตรี 2 สามีภรรยาอาศัยอยู่บนเนินดินใกล้กับต้นส าลี 6 ต้น ทั้ง 2 ช่วยกัน

ถางป่าและท าทางเข้าออก ชาวบ้านไม่ทราบว่า 2 สามีภรรยาท าอาชีพอะไรเพราะจะเห็นทั้ง 2 คนอยู่

ที่ต้นส าลีแค่ 8-10 วัน แล้วก็หายไป หลังจากนั้นอีก 6-10 วัน ก็เห็นทั้ง 2 กลับมาอยู่ที่ต้นส าลี ไป ๆ 

มาๆ ได้ปีกว่าจึงหายไปไม่เห็นหน้าค่าตาอีกเลย ชาวบ้านใกล้เคียงก็มีไม่มากพอเห็นคนที่ดูกล้าหาญ

และมีร่างกายก าย าก็ไม่กล้าพูดคุยด้วย สัตว์ที่ดุร้ายเคยอยู่ในป่ากลับกลายเป็นใจดี ด้วยเหตุนี้ชาวบ้าน

ต่าง ๆ จึงเกรงกลัวสรึง แม้ว่าสรึงจะดูน่าเกรงขามแต่เขาก็รู้จักเอาใจใส่ชาวบ้าน ช่วยเพื่อนบ้านยาม

เดือดร้อนทุกครั้งที่มีโอกาส หลังจากที่ 2 สามีภรรยาหายไปได้ 2 -3 ปี ชาวบ้านเริ่มเข้ามาสร้าง

กระท่อมมากยิ่งขึ้น และชักชวนกันไปดูสถานที่ที่นายสรึงและนางสุวรรณพาสวาล ช่วยกันถาง ก็ไม่

พบว่ามีอะไรนอกจากก้อนหิน 2 ก้อน เมื่อผ่านไปนานยิ่งขึ้นชาวบ้านเชื่อว่า 2 สามีภรรยาเสียชีวิตไป

แล้ว ก้อนหิน 2 ก้อนมาจากร่างของนายสรึงและนางสุวรรณพาสวาล ชาวบ้านจึงพากันเคารพบูชา

ถวายผลไม้ ขนม และอาหารต่าง ๆ กับสร้างศาลมุงด้วยใบไม้ วางก้อนหินทั้ง 2 ก้อนไว้ในศาล แล้วพา

กันบนบานขอความสุขเจริญ 

นิทานเรื่องที่ 161 ชื่อนิทานภาษาเขมร អនកាតន ់  

   ชื่อนิทานภาษาไทย เจ้าพ่อตน 

เรื่องย่อ 

 เดิมทีมีชาวบ้าน 4-5 คนมาถากถางป่าริมมารดาน้ าท าเป็นไร่ ปลูกพืชผัก พอตกเย็น

เดินทางกลับบ้านเพราะในป่าตรงนี้มีสัตว์ป่าดุร้ายมากมาย นานวันเข้าชาวบ้านเลิกกลัวจึงเริ่มปลูก

กระท่อมในไร่ของตนเอง คนที่มาปลูกพืชและสร้างกระท่อมเป็นคนแรกๆ คือตาสวา ภรรยาชื่ อยายช

ร า ทั้ง 2 ปรับดินปลูกข้าวอยู่ติดกับริมฝั่งมารดาน้ า ตอนกลางวันฝูงลิงมักจะพากันมาขโมยข้าวโพด 

ตอนกลางคืนก็ถูกฝูงช้างที่ลงมากินน้ ากัดกินและเหยียบพืชผลจนพังเสียหาย ข้างๆ กระท่อมตายและ

ยายยังสร้างกระท่อมเล็ก ๆ มุงด้วยหญ้าคาส าหรับวางข้าวให้ผีป่ากับผีน้ า ครั้งใดที่ตาและยายไม่อยู่จะ

หาก้อนหินมามาท าเคล็ดเป็นเจ้าพ่อวางบนกระท่อมหลังเล็ก แล้วพูดฝากพืชผลในไร่ ตั้งแต่นั้นมาเวลา

ตายายไปไหนมาไหนวันถึงสองวันจะไม่มีลิงและช้างมากัดกินหรือท าลายพืชผลในไร่ 
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นิทานเรื่องที่ 162 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងេិទីរលើករាស ី  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับพิธียกราศี 

เรื่องย่อ 

 พระราชาพระองค์หนึ่งมีพระชนม์มายุมาก แต่ยังไม่มีพระราชบุตรสืบสันติวงศ์ พระราชา

ทรงมีพระบัญชาให้พระอัครมเหสีจัดเตรียมพิธีพลีกรรมถวายแด่เทพยดาเพื่อขอพระราชบุตร ไม่นาน 

พระกุมารได้ประสูติ ตั้งแต่ประสูติพระราชกุมารได้รับการทะนุถนอมเป็นออย่างดีจนเมื่อพระราชบุตร

เจริญวัยขึ้น พระราชบิดาทรงคัดเลือกลูกขุนนางที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระราชบุตรจ านวน 500 

คน ให้อยู่รับใช้ แต่พระราชกุมารมิได้ทรงลุ่มหลงในความสุขสบายนั้น พระองค์ทรงสนใจที่จะศึกษา

วิชาการต่าง ๆ มากกว่า โหรได้ท านายว่าเมื่อพระราชบุตรพระชนมายุได้ 15 ชันษา จะทรงมีพระ

เคราะห์หนักพระองค์จึงถูกสั่งห้ามไม่ให้เสด็จไปยังริมมารดาน้ าที่อยู่ติดกับพระราชวังเพราะพระราช

กุมารจะสิ้นพระชนม์โดยถูกจระเข้ของเจ้าพ่อประจ าแม่น้ านั้นกัด ส่วนพระราชบิดาและพระราช

มารดาเมื่อได้ทรงฟังค าท านายนั้นแล้วพระองค์ทรงให้ทหารจ านวน 100 นายอยู่เฝ้าเวรยาม เมื่อ

ประชนมายุเข้า 15 พรรษา วันหนึ่งพวกอ ามาตย์ข้าราชการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ขณะที่ทุกคน

ก าลังสนุกสนานพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นโอกาสดีจึงลอบเสด็จออกไปข้างนอกตรงมารดาน้ า แล้วทรง

แก้เรือที่จอดอยู่ เรือลอยตามกระแสน้ า พวกไพร่พลในพระราชวังแตกตื่นวิ่งหากัน ทั้งหมดพากันไปยัง

ริมมารดาน้ า เห็นเรือล าเล็ก ๆ ลอยอยู่ท าให้ทุกคนสบายใจเพราะคิดว่าจะไม่มีอันตรายอะไรแล้ว แต่

แล้วจระเข้เจ้าพ่อโผล่หัวขึ้นมาว่ายตรงไปยังเรือและเมื่อเข้าไปใกล้ พระราชบุตรทรงแสดงความกล้า

หาญต่อสู้กับจระเข้ตัวนั้น จระเข้เอาหางฟาดเรือท าให้พระราชบุตรตกลงไปในจระเข้งับเอาพระราชา

บุตรแล้วด าหายไป พระราชาและพระอัครมเหสีทรงทุกข์โศกเป็นอย่างมากจึงมีพระบัญชาวิดน้ าใน

มารดาน้ าเพื่อจะหาพระศพพวกไพร่พลจ านวนพันคนได้สร้างท านบขวางล าน้ า เมื่อวิดไปได้ถึงเที่ยงคืน

ท านบก็พังลงมา แม้ว่าไพร่พลจะพยายามกั้นไว้อย่างไรก็ไม่ประสบผลส าเร็จ จึงป่าวประกาศหาคนมา

เฝ้าท านบแต่ไม่มีใครมา  ภายหลังเขาได้พบหญิงม่ายวัยรุ่นคนหนึ่งก าลังท้องได้ 5 เดือน นางยินยอม

ไปเฝ้าท านบโดยเขาให้เงินนาง 10 บาท นางพอใจที่จะเป็นคนเฝ้าท านบเช่นนั้นแล้วเขาจึงฆ่าตัดคอ

นาง ท านบนั้นก็ไม่พังทลายลงอีกจนกระทั่งวิดน้ าแห้ง หลังจากนั้นจับเอาจระเข้มาฆ่าแล้วผ่าท้องเอา

พระศพพระราชบุตรออกมาบ าเพ็ญพระราชกุศลตามประเพณี ด้วยเหตุที่มีเรื่องอย่างนี้จึงนิมนต์

พระสงฆ์มาท าพิธียกราศีให้สูงขึ้นเพ่ือไม่ให้มีอะไรมาเบียดเบียนได้ 
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นิทานเรื่องที่ 163 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងាកាយប្រ ូចររស់ខ្មែរថា“ឆ្មាក៏រោយ 
ខ្ ក្ក៏រោយឲាយរៅ”  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับค าพูดเปรียบเทียบของเขมรที่ว่า “หมาก็

ตาม แมวก็ตาม ให้เขาไป” 

เรื่องย่อ 

 พระราชาทรงเลี้ยงมารดาสุนัขไว้ตัวหนึ่งและมารดาสุนัขมักจะเก็บเศษอาหารซึ่งเหลือ

จากพระองค์เสวยเอามากินเป็นประจ าทุกเวลา นานไปมารดาสุนัขนั้นท้อง  เมื่อถึงวันจะออกลูก

มารดาสุนัขวิ่งไปในถ้ าออกลูกมาเป็นคนเป็นผู้หญิง 2 คนและผู้ชาย 1 คน มารดาสุนัขออกไปหา

อาหารมาเลี้ยงลูกทั้ง 3 คน จนกระทั่งลูกเติบโต ตอนที่มารดาสุนัขจะออกไปหาอาหารสั่งลูกว่าอย่า

ออกไปเล่นที่ไหนไกลจากถ้ า เพราะเกรงว่าจะมีคนเดินมาเห็นแล้วเกิดรักใคร่และจับเอาไป วันหนึ่ง

พระราชาเสด็จประพาสป่าเจอบุตรสาวของมารดาสุนัขที่ออกมาเที่ยวเล่นนอกถ้ า พระองค์ทรงพอ

พระทัยและมีพระประสงค์จะได้นางเป็นพระอัครมเหสีจึงสอบถามนางทั้ง 2 คนว่าเป็นลูกของใคร นาง

ทั้ง 2 คนโกหกกราบทูลไปว่านางเป็นลูกก าพร้าอยู่ด้วยกันตามล าพัง 2 คนพี่น้องพระราชาจึงให้เตรียม

กระบวนเสด็จกลับวัง ส่วนบุตรชายของมารดาสุนัข เมื่อมารดากลับมาถึงถ้ าก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ

พี่สาวทั้ง 2 คน ให้มารดาฟังตั้งแต่ต้นจนจบ มารดาสุนัขเสียดายและอาลัยอาวรณ์บุตรสาวทั้ง 2 คน

มาก พยายามวิ่งตามกระบวนเสด็จและวิ่งทันตอนที่พระราชาหยุดพัก พระราชาทอดพระเนตรเห็นว่า

มารดาสุนัขพยายามจะเข้ามาหานางทั้ง 2 คนคิดว่าเป็นสุนัขที่นางทั้ง 2 เลี้ยงไว้  แต่นางทั้ง 2 ปฏิเสธ 

พระองค์จึ้งให้ไล่ตีมารดาสุนัขจนสะบักสะบอม มารดาสุนัขวิ่งหนีกลับไปหาบุตรชายและเล่าเรื่องราว

ให้ฟังบุตรชาย ๆ ได้ฟังดังนั้นรู้สึกเจ็บใจมากหายามารักษามารดาจนอาการทุเลาลง 2 มารดาลูกจึง

ออกเดินทางไปขอพักอาศัยอยู่กับเศรษฐี บุตรชายของมารดาสุนัขเอาใจใส่ดูแลทรัพย์สินของเศรษฐี

เป็นอย่างดี นานวันเศรษฐีเห็นว่าเด็กชายลูกสุนัขมีกิริยามารยาทและความคิดที่ดีจึงรับเป็นบุตรบุญ

ธรรม เวลาที่กินข้าวแต่เด็กชายจะแบ่งข้าวและอาหารเอาไว้ให้มารดาสุนัขทุกครั้ง เศรษฐีได้เห็นดังนั้น

จึงพูดว่า บิดามีข้าวมากมายลูกไม่ต้องแบ่งข้าวให้มารดาสุนัข แต่เด็กชายบอกว่าตนและมารดาสุนัข

เคยอยู่ดูแลซึ่งกันและกันตอนที่ยากล าบากเป็นเวลานานหลายปีตนจึงได้รู้คุณของมารดาสุนัข หลังจาก

นั้นชายหนุ่มจึงขอเศรษฐีไปเรียน เขาจึงฝากมารดาสุนัขไว้กับเศรษฐีแล้วจากไป หลายปีผ่านไปเมื่อ

บุตรชายสุนัขเรียนวิชาจบจึงกลับมาหาเศรษฐี เศรษฐีให้ลูกแสดงวิชาที่ได้เรียนมาให้ตนเห็น บุตรชาย

สุนัขจับธนูมายิงเกิดเป็นไฟ เมื่อยิงออกไปอีกครั้งเกิดเป็นน้ าไปดับไฟ  เมื่อเห็นว่าลูกบุญธรรมของตน

นั้นมีวิชาความรู้ เศรษฐีและภรรยาตกลงใจยกบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยา แต่ยังไม่ทันจะได้จัดงาน



  

 

264 

แต่งงานชายลูกสุนัขนั้นขอลาเศรษฐีไปตามแก้แค้นพี่สาวทั้ง 2 คนซึ่งท าบาปไว้กับมารดาของตน

เสียก่อน เมื่อไปถึงประตูพระนครของพระราชาซึ่งเป็นสวามีของพี่สาวตน ชายลูกสุนัขให้คนน าสารไป

แจ้งพระราชาให้ยกทัพมาสู้รบกับตน ชายลูกสุนัขยิงธนูแสดงอิทธิฤทธิ์ ผู้คนต่างหวาดกลัวรวมทั้ง

พระราชาด้วย พระองค์จึงพาพระชายาทั้ง 2 หลบหนีออกจาวัง พวกขุนนางทั้งหลายออกมาหา

พระองค์ไม่พบก็พร้อมใจกันยกราชสมบัติถวายชายผู้เป็นลูกสุนัข ต่อจากนั้นพระราชาลูกสุนัข ให้คน

ไปเอาฟืนมากองจุดเผามารดาสุนัขนั้นเพื่อชุบมารดาสุนัขให้กลายเป็นคน เศรษฐีไม่รู้เรื่องราวรู้สึก

เสียใจและเสียดายทั้งสงสารมารดาสุนัขนั้นเหลือเกินจึงถามพระราชาลูกสุนัขนั้นว่าท าไมต้องฆ่ามารดา

สุนัข พระราชาลูกสุนัขจึงบอกว่ามารดาสุนัขนี้เป็นมารดาบังเกิดเกล้าของตนที่ตนท าเช่นนี้ก็เพื่อนจะ

ชุบให้เป็นคนเหมือนคนอื่นจะได้ไม่มีใครนินทาได้ เศรษฐีเมื่อได้ยินดังนั้นก็กระซิบบอกภรรยาแต่ก่อน

คิดว่ามันเป็นลูกคนและมีวิชาความรู้จึงได้ยกบุตรสาวให้เป็นภรรยา แต่ว่าตอนนี้มาบอกว่าเป็นลูกสุนัข

ภรรยาจะเอาอย่างไร ภรรยาเศรษฐีตอบว่าเอาเถอะแมวก็ตาม หมาก็ตามให้เขาไปเถอะ 

นิทานเรื่องที่ 164 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមរចាោះប្តរចៀកកូនប្ស ី  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีการเจาะหูบุตรสาว 

เรื่องย่อ 

 เศรษฐีคนหนึ่งร่ ารวยมากมีข้าทาสชายหญิงมากมาย เศรษฐีคนนี้คิดไม่ซื่อกับภรรยา

ตนเองโดยไปได้เสียกับข้าทาสคนหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปนานภรรยาเศรษฐีรู้เรื่องแต่ไม่รู้ว่าจะท าร้ายข้า

ทาสนั้นอย่างไร เมื่อสบโอกาสในวันหนึ่งเศรษฐีเดินทางไปเมืองอื่น ภรรยาเศรษฐีจึงพาข้าทาสของตน

ไปทุบตี แช่งด่าภรรยาอีกคนของสามีอย่างหนัก แล้วเอาตะปูมาตอกที่ปลายใบหูทั้ง 2 ข้าง ปล่อยคา

ทิ้งไว้อย่างนั้น  ตอนเย็นเศรษฐีกลับมาเห็น ภรรยาทาสจึงเล่าเรื่องให้เศรษฐีฟัง เศรษฐีเอาตะปูออก

จากใบหูและเอายามาทาให้ เมื่อหายดีแล้วจึงให้นางไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป ตั้งแต่วันนั้น

เป็นต้นมานางข้าทาสภรรยาเศรษฐีรู้สึกอับอายผู้คนมากเพราะใบหูของนางทั้ง 2 ข้างมีรู เศรษฐีจึงให้

ช่างทองประดิษฐ์ท าเป็นสิ่งของมีรูปร่างเหมือนตะปูเอามาให้นางใส่ปิดตรงรูตะปูนั้น ทั้งยังให้ช่างฝัง

เพชรและสลักลวดลายต่าง ๆ อย่างประณีตสวยงาม ภรรยาทาสเมื่อได้ใส่ตะปูทองฝังเพชรแล้วเห็นว่า

แปลกและสวยงามท าให้นางพึงพอใจมาก หลังจากนั้นมาภรรยาหลวงของเศรษฐีเห็นหูภรรยาน้อยซึ่ง

ตนเอาตะปูตอกไว้นั้นมีแสงแวววาวสวยงามจึงถามภรรยาทาสว่าท าอย่างไร ภรรยาทาสจึงบอกไปตาม

เรื่องราว ภรรยาหลวงเมื่อทราบก็หาวิธีเจาะหูของตนเองแล้วให้ช่างท าตะปูหัวฝังเพชรเช่นเดียวกับ

ภรรยาน้อย 
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นิทานเรื่องที่ 165 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងេិធីរញ្ចូលមលរ់កូនប្ស ី  

    ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีการเข้าที่ร่ม 

เรื่องย่อ 

 มหาโจรคนหนึ่งไม่มีภรรยาเขาร่ ารวยจากการปล้นชาวบ้าน เขาได้สร้างบ้านหลังงามที่สุด

หลังหนึ่งอยู่ที่ชายป่าห่างไกลจากผู้คน  อยู่ไปเขาคิดเสียดายทรัพย์สมบัติที่มี เขาจึงไปขโมยเด็กสาวตัว

เล็กคนหนึ่งมีรูปร่างงดงามเปล่งปลั่งน่ารัก ไปซ่อนไว้ที่ในห้องพร้อมทั้งใส่กุญแจไว้ เมื่อถึงเวลาอาหาร 

มหาโจรจะส่งอาหารไปให้นางบริโภคทางช่องเล็ก ๆ เด็กสาวนั้นอยู่ในที่ร่มตลอดมายิ่งนานวันก็ยิ่ง

เจริญเติบโตเปล่งปลั่งขึ้นเป็นล าดับ เมื่อนางเป็นสาวเต็มที่ด้วยเหตุที่ไม่เคยถูกแสงแดดและไม่เคยได้

เหยียบดินเลยท าให้นางเกิดเจ็บป่วยซูบผอมและซีดเซียว มหาโจรกลัวมากจึงเข้าไปในหมู่บ้านพบยาย

แก่คนหนึ่งเคยเป็นหมอต าแยพูดอ้อนวอนขอให้ยายไปช่วยรักษาบุตรสาวของตน เมื่อหมอมาถึงบ้านดู

อาการก็ทราบว่าเป็นเวลาเปลี่ยนวัยจะมีระดูจึงท าให้ลูกมหาโจรเจ็บป่วย เมื่อทราบสาเหตุยายหมอ

ต าแยจึงผสมยาให้กินบุตรสาวมหาโจรดื่ม เมื่อบุตรสาวมหาโจรได้ดื่มยาและค่อยสบายหายจากโรค

แล้วยายหมอก็ลามหาโจรกลับก่อนกลับ ยายโรยเมล็ดแตงโมไปตามทางเดินจนกระทั่งถึงบ้าน 

หลังจากที่ยายหมอต าแยเห็นบุตรสาวมหาโจรแล้วคิดจะหาเจ้าหนุ่มที่เหมาะสมกับนางบุตรสาวมหา

โจร วันหนึ่งมีมาณพกลับจากร่ าเรียนขอพักอาศัยที่บ้านของยายหมอ หลังจากกินอาหารเรียบร้อย 

ยายหมอเห็นมาณพท่าทางดีรูปร่างสวยงามจึงถามชายหนุ่มว่าบิดามารดาได้สู่ขอหมั้นหมายบุตรสาว

ใครไว้หรือยัง ชายหนุ่มปฏิเสธ ยายหมอจึงเล่าเรื่องราวของบุตรสาวมหาโจรให้ชายหนุ่มฟัง ชายหนุ่ม

สนใจจึงอ้อนวอนให้ยายพาไป แต่ยายปฏิเสธเพราะกลัวมหาโจร รุ่ งเช้ายายหมอลุกขึ้นหุงหาอาหาร

กับข้าวแห้งๆ และกระบอกน้ าไว้เป็นเสบียงให้เจ้ามาณพนั้น เมื่อเจ้ามาณพนั้นตื่นขึ้นแล้วยายหมอให้

กินอาหารเช้าและเอาอาหารที่เตรียมไว้ส าหรับการเดินทางให้ไปเสร็จแล้ว จึงให้มาณพหนุ่มเดินตาม

ต้นแตงโม มาณพหนุ่มกราบลายายหมอแล้วออกเดิน เวลาบ่ายก็เดินทางไปถึงที่อยู่ของมหาโจร ตอน

นั้นมหาโจรออกไปปล้นปล่อยให้บุตรสาวอยู่บ้านเพียงล าพัง มาณพหนุ่มแอบคอยดูเห็นชัดว่านางอยู่

บ้านคนเดียวเรียกนาง นางได้ยินเสียงคนแปลกหน้าก็กลัวมาก เมื่อนางเห็นมาณพหนุ่มมีกิริยามารยาท

เรียบร้อยและท่าทางไม่น่ากลัวนางจึงเปิดประตูเรียกเจ้ามาณพหนุ่มนั้นเข้าไปในบ้านและได้พูดคุยกัน

เรื่องต่าง ๆ ทั้งคู่พอใจยอมเป็นสามีภรรยากัน นางพามาณพหนุ่มไปซ่อนไว้ไม่ให้มหาโจรรู้ ไม่นานมหา

โจรสังเกตเห็นกิริยาท่าทางของบุตรสาวแปลกไปจากปกติคือนางจะแต่งตัวสวย ท างานในบ้านโดยไม่

ต้องให้บิดาตักเตือน มหาโจรจึงแอบดูก็รู้ว่านางมีผู้ชาย มหาโจรน้อยใจบุตรสาวประกอบกับนึกอับอาย
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ผู้ชายของบุตรสาวจึงหนีออกจากบ้านไป ส่วนทั้ง 2 คนสามีภรรยาอยู่ในป่านั้นเป็นเวลานาน แต่ไม่เห็น

มหาโจรผู้เป็นบิดากลับมาจึงพากันออกมายังหมู่บ้าน เข้าไปขอบคุณยายหมอพร้อมทั้งของรางวัล  

นิทานเรื่องที่ 166 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមរុំរួស ក  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีการบวชนาค 

เรื่องย่อ 

 พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน มีนาคตัวหนึ่งมีฤทธิ์มาก มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนาอยากจะบวชเป็นภิกษุ นาคจึงแปลงร่างเป็นมาณพเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าจะ

ขอบวชใน พระพุทธองค์ทรงบวชพญานาคให้เป็นภิกษุ วันหนึ่งในขณะที่พระภิกษุพญานาคจ าวัดตอน

กลางวันอย่างสุขสบายร่างกายกลายเป็นพญานาคนอนขดอยู่เต็มห้องสบงจีวรหลุดออกจากร่าง มี

สามเณรรูปหนึ่งจัดภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยจะเข้าไปนิมนต์มาฉัน พอเปิดประตูห้องเห็นงูใหญ่นอนขด

อยู่เต็มห้องเช่นนั้นสามเณรตกใจกลัววิ่งหนีตะโกนแตกตื่นไปทั้งวัด ตั้งแต่นั้นมาพระพุทธองค์ทรงมี

พุทธบัญญัติว่า ต่อไปพระอุปัชฌาย์รุ่นหลัง ๆ อย่าได้บวชสัตว์เดรัจฉาน ผี ปีศาจ ราชภูติ ยักษ์ เมื่อ

พระพุทธองค์ทรงมีพุทธบัญญั ติดั งกล่าวพญานาคจึงกราบทูลขอพระองค์ตนเลื่ อมใสใน

พระพุทธศาสนาจริง ๆ ไม่ได้แกล้งหรือหลอกลวง ถ้าตนเป็นสัตว์ไม่อาจบวชในพระพุทธศาสนาได้ ตน

ขอให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่า ถ้าพระภิกษุจะบวชกุลบุตรขอให้เรียกชื่อผู้ที่ขอบวชนั้นว่านาค พระ

พุทธองค์จึงทรงมีพุทธบัญญัติให้เรียกผู้ที่จะบรรพชาและผู้ที่จะอุปสมบทว่านาคตามค าขอของ

พญานาค  

นิทานเรื่องที่ 167 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមឲាយម្នអាចារាយក្ន់រេោ  
   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีให้มีอาจารย์ถือฤกษ์ยาม 

เรื่องย่อ 

 มหาฤษีตนหนึ่งชื่อตรึงส์เหาะลงมาสร้างถ้ าแห่งหนึ่งอยู่ตามล าพัง มหาฤษีบ าเพ็ญตนโดย

ไม่พบพานมนุษย์ใดแม้สักคนเดียว มหาฤษีจึงสร้างมนุษย์ขึ้นโดยไปขูดเอาขี้ไคลที่หมอนมาชุบเป็น

ผู้ชาย 1 ผู้หญิง 1 ให้อยู่รับใช้ในอาศรมทั้ง 2 คน มหาฤษีคิดว่าถ้าจะให้ทั้ง 2 คน อยู่เป็นสามีภรรยา

กันเฉย ๆ ไม่สมควรดังนั้นมหาฤษีแต่งต าราสิริมงคลเพื่อที่จะได้เป็นมรดกที่จะแต่งงานลูกหลานเป็น

สามีภรรยากันได้ยึดถือเอาเป็นแบบอย่างตาม เมื่อมหาฤษีแต่งต าราจนครบทุกอย่างให้ชื่อว่า  

ปถมวิสุ หลังจากนั้น มหาฤษีท าพิธีปลุกเสกยา 3 เม็ด เมื่อกินยานี้จะเกิดอาการเสีย วซ่านเกิด 

ความก าหนัด มหาฤษีมอบยาให้ผู้หญิงกิน 2 เม็ด ให้ผู้ชายกิน 1 เม็ด จึงเป็นเหตุให้ผู้หญิงมี  

ความก าหนัดมากกว่าผู้ชาย  
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นิทานเรื่องที่ 168 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមខ្សនប្ក ងាលី      

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีเซ่นเจ้ากรุงพาล ี

เรื่องย่อ 

 สมัยที่พระพุทธโคดมเสวยชาติเป็นพญาลิงด า เจ้ากรุงพาลีเป็นพญาลิงขา อาศัยอยู่ริม

มารดาน้ าคนละฝั่ง ลิงทั้ง 2 พวกนี้ไม่ถูกกัน เมื่อเจอกันครั้งใดจะต้องทะเลาะกันจนล้มตายไป ฝูงลิงด า

จึงไปฟ้องพระโพธิสัตว์ให้แบ่งแยกป่ากันอาศัย พญาลิงด าเหาะไปยังที่อยู่ของพญาลิงขาว พวกลิงขาว

เมื่อเห็นพญาลิงด าก็แตกตื่นรีบไปบอกพญาลิงขาว ๆ โกรธมาก ลิงด าที่เป็นข้าของพระโพธิสัตว์เข้าไป

ทูลว่าพญาลิงด าเข้ามาพบพญาลิงขาวเพื่อปรารถนาจะผูกมิตรด้วย พญาลิงขาวเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงให้

พญาลิงด าเจ้ามา เมื่อพระโพธิสัตว์เข้ามาถึงชมพญาลิงขาวว่าเป็นพระราชาที่มีจิตใจประเสริฐ ไม่ผูก

พยาบาทต่อสัตว์ด้วยกัน พญาลิงขาวได้ยินค าเยินยอเช่นนั้นก็ยอมเป็นมิตรกับพญาลิงด าพร้อมให้ค า

สัญญากับพระโพธิสัตว์เอาไว้ว่าถ้าพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตขอให้ช่วยเหลือกัน

เหมือเดิม ชาติต่อมาพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะคือพระชาติที่ได้ตรัสรู้เป็นพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพญาลิงขาวเกิดเป็นพระเจ้ากรุงพาลีครองราชย์อยู่ในจักรวาลมีลักษณะร่างกาย

เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ ตั้งตนด้วยการขยายแผ่นดินและผืนน้ าเอาทั้ง 4 ทวีปมาครอบครอง พระเจ้า

กรุงพาลีมีโอรสและธิดา 7 พระองค์ มีธิดาชื่อนางนาถวตีเป็นธิดาองค์สุดท้อง พระเจ้ากรุงพาลีทรงแบ่ง

แผ่นดินและผืนน้ าให้โอรสดูแลและให้ดินแดนชมพูทวีปและนครอีก 16 แห่ง แก่นางนาถวดีพร้อมทั้ง

จัดการให้ธิดาแต่งงานกับชมพูบาปกาสที่เป็นพญานาคราช ตอนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เห็น

แจ้งแล้ว พระองค์เสด็จออกโปรดสัตว์ อุบาสกอุบาสิกาเลิกนับถือลัทธิเดิมหันมาเชื่อฟังค าสั่งสอนของ

พระพุทธองค์ ผู้คนที่เคยเซ่นไหว้ชมพูบาปกาสลดน้อยลงท าให้เขาโกรธ จึงยกทัพจะไปสู้รบกับพระ

พุทธองค์ แต่นางนาถวตีห้ามไว้โดยบอกว่าขอไปกราบทูลพระบิดาให้ทรงทราบก่อน เมื่อไปถึงทั้งคู่

กราบทูลตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น พระเจ้ากรุงพาลีทรงกริ้วมากประกาศออกมาว่าจะลงโทษพระพุทธ

องค์โดยไม่มีความปรานีเพื่อไม่ให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่าง พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยญาณจึงเสด็จไป

ประทับที่ริมมหาสมุทร พระเจ้ากรุงพาลีเหาะมาถึง ฝ่ายนางนาถวตีชี้ให้พระบิดาดูพร้อมพูดว่านั่นคือ

สมณโคดม เมื่อพระเจ้ากรุงพาแลมองพระพักตร์พระพุทธองค์ชัดเจนก็ใจหายวาบ ความโกรธที่มีอยู่ก็

มลายจนหมด เปลี่ยนมารักในพระพุทธองค์ ซักถามว่าเหตุอันใดที่พระสมณโคดมชักชวนผู้คนเอา

แผ่นดินผืนน้ าของบุตรตนไป พระพุทธองค์ตอบเจ้ากรุงพาลีไปว่า พระองค์ไม่ได้ต้องการแผ่นดินและ

ผนืน้ าแต่ว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วมีหน้าที่ออกโปรดสัตว์ให้รอดพ้นจากทุกข์ พร้อมกันนั้นได้ยกเรื่องราวใน

สมัยเสวยพระชาติเป็นพญาลิงให้พระเจ้ากรุงพาลีได้ฟัง เมื่อพระเจ้ากรุงพาลีได้ฟังเรื่องราวในอดีตชาติ
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ก็ยกมือวันทาก้มเศียรลงร้องไห้สะอึกสะอื้นขอให้พระพุทธองค์ทรงยกโทษที่ไม่รู้จัก พร้อมทั้งขอบวชใน

พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงปลอบพระเจ้ากรุงพาลีและบอกว่าบวชไม่ได้เพราะสภาพร่างกาย

เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ พระพุทธองค์จึงให้ศีล 5 แก่พระเจ้ากรุงพาลี พร้อมประกาศแก่พุทธบริษัทในพุทธ

ศาสนาให้รู้โดยทั่วกันว่าถ้าใครมีจิตศรัทธาจะถวายทานแด่พระองค์และสาวกของพระองค์ ภิกษุหรือ

สามเณร ขอให้อุทิศกุศลไปช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ของพระเจ้ากรุงพาลีให้หลุดพ้นจากชาติที่เป็น

ครึ่งคนครึ่งสัตว์ ต่อมาพุทธบริษัทมักจะอุทิศถวายผลบุญแด่พระเจ้ากรุงพาลีด้วยตลอดมา 

นิทานเรื่องที่ 169 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមឲាយម្នថ្ង់រងមហារទេរៅ
រវោររៀរមងគលក្រ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีให้มีเช่ียนหมากมหาเทพมหา

มนตรีในงานแต่งงาน 

เรื่องย่อ 

 มีตายยายคู่หนึ่งตาชื่อตาดงและยายชื่อยายชัยสามีภรรยาทั้งคู่เป็นคนมีทรัพย์สมบัติ

มากมาย ทั้งคู่มีบุตรสาวอายุ 16 ปี มีรูปร่างสวยงามเหนือกว่าสาวใดในบริเวณนั้น ตาดงยายชัยให้ข้า

ทาสบริวารและชาวบ้านไปสร้างโรงเรือนหลังหนึ่งมี 5 ห้อง ที่ริมล าธารเพื่อไว้เป็นที่ส าหรับพาข้าทาส

บริวารไปเที่ยวพักผ่อน ในฤดูหาปลาก็จะพักกันอยู่ที่โรงเรือนนั้น ตาดงยายชัยมักจะจัดข้าวปลาอาหาร

ไปให้พวกขุนนางน้อยใหญ่เป็นประจ าไม่เคยขาด ครั้งหนึ่งบุตรสาวตาดงเกิดความร้อนรุ่มอยากจะ

ออกไปเที่ยวที่โรงท าปลา เมื่อนางไปถึงโรงเรือนเป็นเวลาที่บิดาของนางก าลังจัดเตรียมอาหารให้พวก

ขุนนาง เมื่อพวกขุนนางเห็นนางต่างตกตะลึงบางคนถึงกับเอาข้าวใส่ไปในรูจมูก บรรดาขุนนางกลับไป

ทูลพระราชาถึงเรื่องที่พบนางคนนั้น พระราชาทรงร้อนรุ่มพระทัยอยากที่จะพบนางยิ่งนักจึงจัดราชทูต 

4 คน ให้ไปเชิญตายายเข้ามาเฝ้าเมื่อตายายมาถึงแล้วทรงมีพระด ารัสกับตายายอย่างตรงไปตรงมาว่า

บุตรสาวตายายมีสามีหรือยัง ตายายกราบทูลว่ายังไม่มี พระราชาจึงขอนางเป็นพระอัครมเหสี ตาขอ

พระราชาว่าก่อนที่จะแห่บุตรสาวมาถวายพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงพระราชทานสิ่งอันเป็นมิ่งมงคล

ไว้เพื่อเป็นเกียรติคือขอให้มีเชี่ยนหมาก 1 คู่ มหาเทพ 1 คน มหามนตรี 1 คน ลูกหลานอีก 4 คน ถือ

เชี่ยนหมาก หมากพลู พานวางถ้วยและเหล้า ขึ้นไปขอบุตรสาวประดุจข้าวเฝ้าพระองค์และมีคนคอย

ถามคอยตอบเรื่องราวต่าง ๆ ครบสรรพ พระราชาทรงยินยอมตามค าขอของตายายและถือเป็น

ประเพณีจนปัจจุบัน 
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นิทานเรื่องที่ 170 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមរធវើរធែញ 
   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีการท าฟัน 

เรื่องย่อ 

 พระบาทอาทิตย์วงศา พระองค์ทรงเป็นพระนัดดาของพระเกตุมาลาได้ทรงครอบครองราชย์

สมบัติทรงมีพระอัครเทวีเป็นนาคีเมื่อพระนางทรงพระครรภ์ครบ 10 เดือนก็ประสูติออกมาเป็นไข่ 

พระบาทอาทิตย์วงศาทรงเสียพระทัยมากทรงใช้ให้อ ามาตย์เอาไข่นั้นไปฝังที่เนินทราย เวลานั้น

ออกญาสุโขทัย เป็นผู้ครองนครแปดริ้ว กรุงบางกอก กลับจากพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ

เดินทางได้สักครู่ก็ถึงที่ซึ่งเขาเอาไข่นาคมาฝังไว้ ท่านให้หยุดพักนอนที่นั่น ตกกลางคืนออกญาสุโขทัย

ฝันเห็นพระอินทร์ถือแก้วมณีสว่างโชติช่วงมาส่งให้ จนกระทั่งตื่นท่านเรียกกรมการคนเฒ่าคนแก่ซึ่ง

เดินทางไปด้วยกันมาชุมนุมแล้วเล่าเรื่องความฝันนั้นให้ฟัง ขุนนางใหญ่ท่านหนึ่งเป็นผู้รู้เรื่องการ

ท านายฝันจึงแก้ฝันว่าออกญาสุโขทัยจะมีบุตรซึ่งประกอบด้วยฤทธานุภาพอาจครอบครองแผ่นดินเป็น

ที่พึ่งของประชาชนแทนตนต่อไป ออกญาสุโขทัยได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีมากเพราะท่านไม่มีลูกพวก

ไพร่พลออกไปหาฟนืและเก็บผลไม้ในป่าพบร่องรอยพูนดินทราย ออกญาสุโขทัยทราบเรื่องราวจึงเรียก

ไพร่พลให้พาไปดู และใช้ให้คุ้ยกองทรายเห็นไข่นาค จึงน ากลับบ้านเมืองด้วย เมื่อกลับถึงบ้านจึงน าไข่

ใบนั้นไปให้ ภรรยา ๆ ใช้ให้บ่าวไพร่เอาส าลีมารองแล้วเอาไปไว้ในยุ้งข้าว เมื่อครบ 3 เดือนแล้วไข่นั้น

ฟักออกมาเป็นทารกชายงดงามดังเทพ ออกญาสุโขทัยเห็นไข่ฟักออกมาเป็นลูกคนเช่นนั้นก็รีบเข้าไป

อุ้ม ตะโกนเรียกภรรยาให้มาดู เมื่อภรรยาออกญาสุโขทัยเห็นเด็กจึงตกลงกับสามีว่าจะรับเด็กคนนี้เป็น

ลูกพร้อมสั่งบ่าวไพร่ในบ้านทุกคนให้บอกว่าเป็นลูก เมื่ออายุได้ 15 ปี เทวดามาบอกเด็กคนนั้นว่า 

ไม่ได้เป็นลูกของออกญาสุโขทัยแต่เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงงกัมพูชาธิบดี เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว

ทรงเสียใจและน้อยใจในชาติก าเนิดของตนยิ่งนัก ทรงเศร้าโศกพระทัยมากพระพักตร์มิได้เบิกบาน 

ออกญาสุโขทัยและภรรยาเห็นเช่นนั้นจึงถามลูก ลูกตอบว่าอยากเป็นผู้น าส่วยไปถวายพระราชาเพื่อจะ

ได้รู้จักพระองค์ ออกญาสุโขทัยและภรรยาห้ามลูกไม่ได้จึงให้น าส่วยไป ลูกนั้นอยากรู้ฤทธิ์อ านาจของ

ตนจึงสั่งให้พวกกุลีสานตะกร้า 500 ใบ ส าหรับใส่น้ าไปถวายพระราชาเพียงแต่พูดว่าอย่าให้น้ ารั่วน้ าก็

อยู่เต็มตะกร้า ออกญาสุโขทัยเรียกภรรยามาดูต่างหวาดเกรงฤทธิ์อ านาจของลูก ท่านเลือกขุนนางที่มี

อายุมากให้เดินทางไปด้วย ต่อมาผู้คนเรียกว่านายรองเพราะไปแทนบิดาเมื่อเข้าไปถึงเห็นพระราชา

เขมรซึ่งเป็นน้องชายก็จึงนั่งเงียบ ๆ ท าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ขุนนางทั้งหมดก้มลงกราบ พระราชาตรัสถามถึง

ออกญาสุโขทัยขุนนางกราบทูลว่า ป่วยมาไม่ได้และให้บุตรชายมาแทน  กล่าวถึงพระอัครมเหสีซึ่งเป็น

พระมารดาของนายรองประสูติออกมาเป็นไข่ พระนางทรงอับอายกราบลาพระสวามีกลับไปยังเมือง
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นาค  แต่พระบาทอาทิตย์วงศาทรงไม่ยินยอม พระนางๆ ทรงเศร้าโศกพระทัยมากจนร่างกายซูบผอม 

ตอนกลางคืนเมื่อบรรทมหลับร่างจึงกลายเป็นนาค พระบาทอาทิตย์วงศาทอดพระเนตรเห็นนาคก็ 

ทรงกระโดดหนีและวิ่งออกไปชนพระทวารจนพระพักตร์แตก พระอัครมเหสีทรงสะดุ้งตกใจตื่นทรงรุด

เข้าไปโอบกอดพระสวามี พระบาทอาทิตย์วงศาทรงเรียกโหรให้มาท านาย โหรแนะน าให้พระราชา

รับขวัญพระนางและพระองค์จะต้องขูดพระทนต์และทรงเอาหมองูมาถอนพิษนาคออกด้วยยา แล้ว

พระอัครมเหสีจะทรงพ้นเคราะห์บรรทมหลับ พระนางอัครมเหสีทรงยินยอม ยาที่ใช้ถอนพิษคือสารส้ม 

1 ครั่ง 1 มะกรูด 1 เอามาผสมกัน พระนางทรงสุขสบายดีตั้งแต่วันนั้น หลังจากนั้นพระนาง                   

ทรงพระครรภ์และได้ประสูติพระราชโอรสซึ่งเป็นอนุชาของนายรองนั่นเองและได้เสวยราชสมบัติแทน

พระบิดาต่อมา  

นิทานเรื่องที่ 171 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងរ ើមកុំរណើតទុំរនៀមផ្កាសាលារ ី  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับก าเนิดประเพณีดอกหมาก 3 ช่อ 

เรื่องย่อ 

 มีเด็กก าพร้า 4 คนเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ในนครตักศิลา เด็กทั้ง 4 คนชวนกันไปร่ าเรียน

กับพราหมณ์ทิศาปาโมกข์ เมื่อไปถึงอาศรมของพราหมณ์แจ้งว่าพวกตนทั้ง 4 คน ล าบากยากจนไม่มี

บิดามารดาเป็นที่พึ่งจะมาอาศัยบุญบารมีของพราหมณ์ขอให้พราหมณ์เมตตาสงสารรับเป็นศิษย์  

เมื่อพราหมณ์ได้ยินดังนั้นจึงเกิดความสงสารพร้อมทั้งเรียกภรรยามาและมอบเด็กทั้ง 4 คนให้ภรรยา 

เด็ก 4 คนนี้พยายามรับใช้อาจารย์เป็นเวลา 5 ปี โดยไม่บ่น พราหมณ์จึงให้ทั้ง 4 คนเรียน คนที่ 1 

เรียนโหร คนที่ 2 เรียนยิงธนูและหน้าไม้ คนที่ 3 เรียนด าน้ า และคนที่ 4 เรียนชุบชีวิตมนุษย์และสัตว์

ที่ตายแล้ว เมื่อทั้ง 4 คนเรียนจนครบแล้วก็ไปลาพราหมณ์เพื่อออกแสวงหาทรัพย์สมบัติและภรรยา

ตามที่แต่ละคนชอบ พราหมณ์ไม่ขัดข้องปล่อยทั้ง 4 คนนั้นไป เมื่อทั้ง 4 เดินไปถึงทะเล หาเรือที่จะ

ข้ามฟากไม่ได้จึงให้เพื่อนที่เรียนโหรท านายว่าจะได้ข้ามฝั่งไหม คนที่เรียนโหรท านายว่าพรุ่งนี้จะมีนก

อินทรีคาบพระธิดาของพระราชาบินผ่านมา คนที่เรียนยิงธนูมาบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตน รุ่ง

เช้านกอินทรีคาบพระธิดาของพระราชาบินข้ามทะเลมาคนที่เก่งด้านการยิงธนูใช้ธนูยิงถูกนกอินทรีท า

ให้พระธิดาตกลงในน้ า  คนที่เก่งด าน้ ากระโดดไปเอาพระธิดามาจากน้ า แต่นางได้สิ้นลมไปแล้ว ชายที่

เก่งด้านการชุบชีวิตเสกคาถาให้นางมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พระธิดามีรูปร่างงดงาม ทั้ง 4 คนจึงแย่ง

พระธิดามาเป็นภรรยา ตอนนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นบุตรชายเศรษฐีอยู่ที่เมืองจันทคาม 

พระองค์ไปรับใช้พระราชาและเป็นตุลาการตัดสินคดีความ คนทั้ง 4 พากันไปฟ้องร้องเรื่องแย่ง

พระธิดาของพระราชาเป็นภรรยา พระโพธิสัตว์ทรงรับค าร้องและตัดสินว่าคนที่เก่งการท านายยกไว้
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เป็นบิดา คนที่เก่งการชุบชีวิตยกไว้เป็นมารดา คนที่เก่งการยิงธนูยกไว้เป็นพี่ชาย และคนที่เก่งการด า

น้ ายกไว้เป็นสามีเพราะได้สัมผัสกายนาง เมื่อพระโพธิสัตว์ตัดสินคดีเช่นนั้นคนที่ถูกยกให้เป็นบิดา 

มารดา และพี่ชายขอพระโพธิสัตว์ว่าให้หาสิ่งของที่ประเสริฐไว้เป็นตัวแทนแห่งความมงคล จะได้ให้

ลูกเขยและลูกสะใภ้กราบไหว้บิดามารดาและพี่ในเวลางานแต่งงานด้วย พระโพธิสัตว์ทรงด าริว่า

ดอกหมาก 3 ช่อ 

นิทานเรื่องที่ 172 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមរសលៀកាក់កនុងរេលសុំេោះផ្ទឹម
កូនប្រ សរសលៀកសុំេុយាក់អាវផ្វកូនប្សីរួងសក់ាក់
ពសាប  

ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีการนุ่งห่มตอนไหว้ในพิธีแต่งงาน 

เจ้าบ่าวนุ่งผ้าจีบสวมเสื้อคลุมเจ้าสาวเกล้าผมห่มสไบ  

เรื่องย่อ 

 สมัยสมเด็จพระนารายณ์ราเมศวร พระเจ้ากรุงกัมพูชาเสวยราชสมบัติ ณ บันทายละแวก 

พระองค์ทรงพอพระทัยสตรีสาวนางหน่ึงเป็นชาวชวาอยู่ที่หมู่บ้านทวลอ าพิล-ทวลโถงก ชาวชวาซึ่งเป็น

บิดาของนางนั้นยอมถวายนางโดยที่ไม่กล้าขัดขืน แต่ได้กราบทูลขอให้พระองค์ทรงเข้าศาสนาและให้

ทรงจัดพิธีการแต่งงานตามประเพณีของจาม-ชวา สมเด็จพระนารายณ์ราเมศวรทรงพอพระทัยนาง

มางาสเทวีอย่างมากพระองค์ไม่ทรงสามารถที่จะหักห้ามพระทัยได้เพราะว่านางนั้นมีรูปร่างสวยสด

งดงามผิวพรรณผุดผ่องและเป็นลูกผู้ดีมีทรัพย์สมบัติ พระองค์ทรงยินยอมกระท าตามที่บิดาของนางขอ 

คือทรงยอมเข้าพิธีทางศาสนาขอแต่เพียงว่าให้ได้นางนั้นมาเป็นพระอัครมเหสีเท่านั้น พวกจาม-ชวาได้

เชิญนักบวชในศาสนาของตนมาร่วมพิธีให้สร้างพลับพลาพิธีในหมู่บ้านนั้นตั้งพิธีบวงสรวงเป็นเวลา 7 

วัน มีพิธีสวดตามประเพณีทางศาสนาของจาม-ชวาและให้มีพิธีขลิบที่ปลายองคชาติของพระราชาเอา

ไปเก็บไว้ที่คลัง ในเวลานั้นพวกบรรดาขุนนางและข้าราชการน้อยใหญ่ต่างยินยอมเข้าศาสนาพวกจาม-

ชวาพร้อมกับพระราชาเพราะว่าอยากได้บุตรสาวพวกจาม -ชวาเช่นกัน พวกจาม-ชวาก็ขลิบปลาย

อวัยวะเพศของบรรดาขุนนางแล้วเอาหนังไปเก็บไว้ที่เดียวกันกับของพระราชา เมื่อถึงเวลาต้องขึ้นไป

ไหว้ในพิธีแต่งงานพระองค์ทรงตั้งมหาดเล็กโดยใช้ชื่อว่าเจ้าราชกุลกุมารเป็นผู้ที่ไปไหว้แทนพระองค์

ตามประเพณีเพราะว่าพระองค์เป็นพระราชาแต่งงานกับสามัญชนแต่พวกจามไม่ยอมเพราะเห็นว่า  

พระราชาจะเอาบุตรสาวของเราไปยกย่องเป็นอัครมเหสีแต่ท าไมจึงให้คนอื่นมาไหว้แทนพระองค์ขอให้

พระองค์เสด็จไปประทับคู่กับบุตรสาวของตนตนไม่ให้พระองค์ไหว้ พระราชาทรงยินยอมตามที่พวก

จาม-ชวาต้องการ พวกจาม-ชวาเอาเครื่องแต่งกายมาถวายให้พระองค์ทรงแบบโสร่งพร้อมทั้งถวายเสื้อ
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คลุมปักยกดอกด้วยดิ้นทองมีพลอยประดับส่งประกายแวววาว ส่วนนางมางาสเทวีเกล้าผมห่มสไบนุ่ง

ห่มด้วยสีเหลืองตามแบบพวกจาม-ชวา 

นิทานเรื่องที่ 173 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមរប្រើេលកនុងេិធមីងគលក្រ  
   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีการใช้แว่นเวียนเทยีนในงาน

แต่งงาน 

เรื่องย่อ 

 พระราชานามว่าพระชัยสุริยา พระองค์เป็นเชื้อพระวงศ์ของนครแก้วเกดชมพู พระองค์

ออกแสวงหาที่เรียนวิชาในป่าหิมพานต์ได้ 1 ปีก็ไม่พบฤษีหรือดาบสสักตน วันหนึ่งพระอิศวรเหาะลง

มาเที่ยวยังโลกมนุษย์เห็นพระชัยสุริยานอนหลับอยู่ในป่า พระอิศวรจึงปลุกพระชัยสุริยาขึ้นมา

สอบถามเรื่องราว พระชัยสุริยาทรงเล่าว่ามาหาที่รู้เรียนวิชากับฤษีดาบส พระอิศวรได้ยินดังนั้นจึงยินดี

ที่จะสอนวิชาให้พระชัยสุริยา พระอิศวรให้พระชัยสุริยาทรงอ้าปาก แล้วพระองค์ทรงบ้วนน้ าลายลงไป

ในปาก พระชัยสุริยาตกใจจึงกลืนน้ าลายนั้นเข้าไป เมื่อตกถึงท้องรู้สึกเสียวซ่านมีพละก าลังดุจช้างสาร 

สามารถเหาะเหินอากาศได้ พระอิศวรจึงพาไปยังเขาไกรลาส เมื่อพระชัยสุริยาได้ร่ าเรียนวิชาจนครบ

จึงลาพระอิศวรกลับลงมายังนครแก้วเกดชมพู วันหนึ่งพระองค์ทรงอุ้มพระมเหสีเหาะไปเข้าเฝ้า  

พระอิศวรเพื่อให้ท่านทรงประทานพรพร้อมทั้งขอพระพรชัยมงคลอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติในเวลางาน

ของพวกมนุษย์ให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนได้จัดงานมงคลที่เขาไกรลาส พระอิศวรจึงประทานลักษณะของ

องคชาติพระองค์และโยนีของพระนางอุมา พระองค์เหาะไปเอาทรายเพชรมาท าเป็นใบโพธิ์ทองอัน

เป็นตัวแทนโยนีของพระอุมา และไปเอาหินภูเขาหิมาลัยมาท าเป็นเทียนทองแทนองคชาติของ

พระองค์ พร้อมให้ชื่อว่าพรพีรรัตน์ ต่อมากลายเป็นพพิล หากต้องการจัดงานแต่งงานให้ลุกหลาน  

จงเอาเทียนประกบเข้ากับใบโพธิ์ทอง ใช้ไฟจุดให้สว่างแล้วเอาวนรอบคู่บ่าวสาว 3 รอบจึงดับไฟ แล้ว

เอาใบไม้โบกควันให้เข้าปากคู่บ่าวสาว เมื่อหายใจเอาควันนั้นเข้าสู่ร่างกายจะท าให้เกิดอาการเสียว

ซ่าน มีพละก าลังเหมือนช้างสารทั้งหญิงและชายจะท าให้เกิดบุตร  
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นิทานเรื่องที่ 174 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមក្ន់ោវសុំេោះក្រនិងេិធី
រម្ងារ់ករនទលរមនើយ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีถือดาบไหว้พิธีแต่งงานและพิธี

ปัดรังควานเสื่อหมอน 

เรื่องย่อ 

 พระราชาแห่งนครพาราณสีใช้ให้ขุนนางชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งไปตรวจตราดูแลตามชนบท  

ขุนนางผู้นั้นพาไพร่พลไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง หมู่บ้านนี้มีครอบครัวหนึ่งที่มีบุตรสาวสวยงามกว่าผู้หญิง

ใด ๆ ในหมู่บ้าน เมื่อขุนนางเห็นนางเกิดหลงรักจึงตามไปถึงบ้าน บิดามารดาของนางนั้นเมื่อเห็นขุน

นางก็กระวีกระวาดลงมาต้อนรับพร้อมเชิญขึ้นบนบ้านจัดเลี้ยงอาหารตามความเหมาะสม หลังจากนั้น 

ขุนนางถามถึงบุตรสาวว่ามีสามีหรือยัง บิดามารดาของหญิงสาวบอกว่ายังไม่มี ขุนนางจึงบอกว่าอยาก

ได้บุตรสาวมาเป็นภรรยา แต่ว่าขณะนี้ตนติดราชการต้องไปตรวจตราตามหมู่บ้าน ตนจะเอาทอง 3 

ต าลึงหมั้นหมายนางไว้ก่อน และอีก 3 เดือนจะกลับมาจัดงานแต่งงาน เมื่อขุนนางกลับเข้านครไปการ

งานยุ่งมาก เวลาผ่านไป 3 ปีก็ยังไม่ได้กลับไปจัดงานแต่งงาน  ชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้ าน

เดียวกับหญิงสาวที่ขุนนางได้หมั้นหมายไว้ ด้วยเวรกรรมแต่ชาติก่อนท าให้ชายหนุ่มเกิดรักหญิงสาวที่มี

คู่หมั้นแล้ว ชายหนุ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับ จนบิดามารดาชายหนุ่มกลัวว่าลูกจะเจ็บไข้ได้ป่วยจึงเข้าไป

สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น ชายหนุ่มตอบบิดามารดาไปว่าตนรักผู้หญิงคนที่ขุนนางหมั้นหมายไว้และ

ขอให้บิดามารดาไปสู่ขอนางคนนั้นให้ตนพร้อมทั้งอ้างด้วยว่า เป็นเรื่องจริงที่ขุนนางได้หมั้นหมายนาง

ไว้แล้ว แต่ตอนนี้ขุนนางยังไม่กลับมาหาอีกเลยก าหนดเวลาที่สัญญาไว้แล้ว บิดามารดาชายหนุ่มจึง

ยินยอมไปสู่ขอนางคนนั้นให้ ฝ่ายบิดามารดาของหญิงนั้นก็ตกลงเพราะเห็นว่าขุนนางไม่คิดถึงบุตรสาว

ของตนเพราะเวลาผ่านมา 3 ปี แล้วขุนนางนั้นก็ยังไม่ท าตามที่ได้สัญญากันไว้  เมื่อตกลงกันแล้วก็รีบ

จัดงานแต่งงาน เปลี่ยนชื่อใหม่พร้อมแบ่งสมบัติให้พากันไปอยู่ที่เมืองอื่น ขณะนั้นมีเหตุดลใจให้ขุนนาง

คิดถึงหญิงสาวที่ตนได้หมั้นหมายไว้ เขาจึงกราบทูลพระราชาขอทหารและไพร่พลออกไปตรวจตรา

ตามชนบท พระราชาทรงอนุญาต เมื่อขุนนางเดินทางไปถึงหมู่บ้านของคู่หมั้นเห็นว่าเขามีงานจึงเข้าไป

ถามชาวบ้านว่าเขาจัดงานบุญอะไรกัน ชาวบ้านตอบว่าผู้หญิงที่เป็นคู่หมั้นของตนตอนนี้บิดามารดา

เขาให้มีสามี และก าลังจะไหว้ในพิธีแต่งงาน ขุนนางโกรธมากจึงรีบขึ้นไปบนบ้าน จับแขนนางแล้วดึง

ออกมาพร้อมชักดาบฆ่าชายนั้นตรงที่ก าลังท าพิธีไหว้ เลือดกระจายไปทั่วบ้าน ชาวบ้านที่ เห็น

เหตุการณ์ตกใจกลัววิ่งหนีกันจ้าละหวั่น ขุนนางพาคู่หมั้นกลับเข้าไปยังที่ท าพิธีอีก ส่วนบิดามารดาพี่
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น้องของนางต่างหวาดกลัวจนหน้าซีดและไปเชิญอาจารย์ที่รู้เวทมนต์มาสวดพรมน้ ามนต์เพื่อปัดรัง

ควาญสิ่งอัปมงคลคือผีที่ตายตรงที่ไหว้ในพิธีแต่งงาน 

นิทานเรื่องที่ 175 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមរប្ក្កសុំេោះផ្ទឹមឲាយកូនប្រស់
រាងពសាបកូនប្សីចូលរនទរ ់  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกีย่วกับประเพณีหลังจากพิธีไหว้ในงานแต่งงาน

ให้เจ้าบ่าวเกาะชายสไบเจ้าสาวเข้าห้อง 

เรื่องย่อ 

 ณ โคกธลอก สมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วิหารของวัดเชตวัน พระองค์

เสด็จออกไปประทับให้ต้นหมัน ณ โคกธลอก เพื่อฉันจังหัน ขณะนั้นตะกวดตัวหนึ่งเห็นพระพุทธองค์ก็

เกิดความเลื่อมใส ก้มหัวถวายความเคารพพระพุทธองค์ 3 ครั้ง พระพุทธองค์หยิบข้าวมาปั้นเป็นก้อน

แล้วโยนให้ตะกวด ตัวนั้น ตะกวดแลบลิ้นเผยให้เห็นลิ้น 2 แฉกพระพุทธองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์  

พระอานนท์เห็นดังนั้นจึงทูลถามว่าว่าเพราะเหตุอันใดที่พระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์ พระพุทธองค์ทรง

ท านายว่า ต่อไปภายหน้าโคกธลอกตรงนี้จะเกิดเป็นนครที่มีอ านาจ ตะกวดตัวนี้จะไปเกิดเป็นมนุษย์

และได้ครองราชย์ ณ นครที่ว่านี้ ส่วนผู้คนในนครไม่ค่อยมีความซื่อสัตย์เพราะว่าพระราชาเป็นสัตว์ที่มี

ลิ้น 2 แฉก  

 พระราชานามว่าพระทองอดีตชาติของพระองค์เป็นตะกวด ชาติต่อมาพระทองเกิดใน

ตระกูลของพระราชามอญ พระองค์ถูกโทษทัณฑ์จึงเสด็จด้วยเรือส าเภาพร้อมบริวารประมาณ 100 

คน มาขออาศัยอยู่กับพระราชาจามที่โคกธลอก เมื่ออยู่นานไปเกิดการแย่งชิงแผ่นดินกับพระราชาจาม 

ทั้งคู่ทะเลาะกันจนกระทั่งเลิกนับถือกัน ด้วยความที่พระทองเป็นคนฉลาดจึงใช้ให้อ ามาตย์ที่ไว้ใจได้น า

ก้อนทองเท่าผลมะขวิดไปซ่อนไว้ที่โคนต้นธลอกหรือต้นหมัน พร้อมทั้งผูกเรื่องราวเป็นพงศาวดาร

จารึกเอาไว้ว่าตาทวดของพระองค์ได้มาถางป่าดินแดนที่เป็นเกาะนี้และได้ฝังก้อนทองขนาดเท่าผล

มะขวิดเอาไว้ที่โคนต้นหมัน เมื่อจารึกเสร็จก็เอาไปลนไฟจนด าให้พอมองออกว่าเป็นของเก่า เมื่อ

จัดการเรื่องพงศาวดารปลอมเสร็จพระทองทรงให้คนไปไล่พระราชาจาม แต่พระราชาจามไม่ยอม

ออกไป พระทองจึงยกเรื่องพงศาวดารมาอ้างเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งท้าพนันเอาแพ้เอาชนะกับ

พระราชาจาม พระราชาจามเป็นคนโง่จึงยอมพนัน ตามพยานหลักฐานในพงศาวดาร 2 ข้อ คือ เรื่อง

ที่ว่าบรรพบุรุษได้แบ่งดินแดนนี้ให้ และ เรื่องที่มีก้อนทองเท่าผลมะขวิดฝังอยู่ที่โคนต้นหมัน ถ้ ามี

เรื่องราวดังที่ว่าจริง พระราชจามยินยอมจะออกไปจากแผ่นดินนี้ เมื่อพระราชาจามเห็นหลักฐาน

เช่นนั้นยังคงดื้อดึงจะยกทัพมาตีพระทอง แต่พระทองทราบเรื่องก่อนจึงยกทัพไปตีพระราชาจาม
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เสียก่อน พระราชาจามทรงอ้อนวอนขอชีวิตพระทองจึงไล่ให้พระราชาจามปอยู่ที่พนมโกรม พระราชา

จามทรงแค้นพระทัยจนกระอักเลือดจนถึงแก่ชีวิต ผู้คนของพระราชาจามพระทองทรงริบมาทั้งหมด 

หลังจากนั้นพระทองเกิดความกลัดกลุ้มพระทัยจึงออกไปเที่ยวตรงเนินทราบที่เพิ่งงอกขึ้นใหม่ ขณะที่

พระทองเสด็จจออกไปนั้นเป็นเวลาที่น้ าลง พระทองท่องเที่ยวจนเพลินจนกระทั่งน้ าขึ้นน้ าท่วมดินงอน

นั้นจมหมดเหลือแต่ที่ที่เป็นเกาะ พระทองจึงนอนเล่นบนเกาะนั้นเพื่อรอเวลาน้ าลง นางทาวตีเป็นธิดา

ของพญานาค ณ นครบาดาลอยากจะออกไปเที่ยวเล่นที่เกาะโคกธลอกจึงขออนุญาตบิดา จนกระทั่ง

เที่ยงคืนนางทาวตีพาบริวารประมาณ 100 คน ขึ้นมาเที่ยวเล่นยังโลกมนุษย์ นางทาวตีท่องเที่ยวจน

ครบทุกที่ แต่ด้วยบุญกรรมแต่ชาตินางทาวตีและพระทองเป็นเนื้อคู่กันจึงบันดาลให้บริวารของนาง

ทาวตีหลับหมดทุกคน เมื่อนางทาวตีไปถึงเกาะที่พระทองหลับอยู่เห็นมนุษย์นอนหลับอยู่ อีกใจหนึ่งก็

คิดว่าเป็นผีนางจึงตั้งจิตอธิฐานต่อเทพยดาว่าถ้าเป็นผีขอให้หายไปในทันที  ถ้าเป็นมนุษย์ขอให้อยู่

เช่นเดิม สิ้นค าอธิฐานนางก็ยังเห็นว่ามนุษย์นั้นยังนอนอยู่จึงแน่ใจว่าไม่ใช่ผีแน่ นางจึงให้บริวารทั้งหมด

แปลงกายเป็นมนุษย์พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องแห่ตามแบบกษัตริย์เพื่อไม่ให้มนุษย์ดูถูกและย าเกรงตน

ว่าเป็นนางกษัตริย์  

 พระทองได้ยินเสียงกระซิบก็ตื่นขึ้น ทั้งดีใจและตกใจเห็นสตรียืนอยู่มากมายพระองค์จึง

ถามนางทาวตีว่าพวกนางเป็นใคร นางทาวตีตอบว่านางเป็นธิดาของพระเจ้าภุชงคนาค ออกมาเที่ยว

เล่นให้ ณ สถานที่นี้ พระทองได้ฟังค านางทาวตีก็เกิดความรักในตัวนางจึงเกี้ยวนางทาวดี นางทาวดี

ตอบพระทองว่าถ้าพระทองทรงพอใจในตัวนาง ขอให้พระทองรอคอยนางก่อนนางจะกลับไปกราบทูล

พระบิดา ถ้าพระบิดาพอใจจะทรงแห่ตนมาถวายเข้าพิธีแต่งงาน ตอนนี้นางจะท าผิดประเพณี

ขนบธรรมเนียมของเมืองภุชงคนาคไม่ได้ หลังจากนางกล่าวจบนางได้ถวายหมากค าหนึ่งไว้ให้พระทอง

เพื่อเป็นสิ่งของแทนใจ เสร็จแล้วนางทาวตีลาพระทองกลับไปยังเมืองภุชงคนาคกราบทูลให้พระบิด

ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น พระราชาภุชงคนาคทรงยินยอมตามที่ธิดาปรารถนา ทรงจัดกระบวนแห่ที่มี

เครื่องบรรณาการและไพร่พลไปยังเมืองมนุษย์ ทรงให้ไพร่พลนาคสูบน้ าจนแห้งเป็นแผ่นดินกว้าง 

เนรมิตปราสาทและวัง แล้วจัดพระราชพิธีอภิเษก หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ณ เมืองมนุษย์จะต้องไปจัดที่

เมืองภุชงคนาคอีกเพื่อให้บรรดานาครู้จัก พระทองกลัดกลุ้มพระทัยเพราะไม่รู้จะหาทางลงไปเมือง

ภุชงคนาคได้อย่างไร นางทวตีเห็นพระสวามีกลัดกลุ่มเช่นนั้นจึงเข้ามาถามพระทองจึงกลั้นความอาย

บอกนางไป นางทาวตีบอกให้พระทองเกาะชายสไบของตนลงไปที่เมืองบาดาลและให้ไพร่พล ทหาร

ของพระทองจับพระภูษาของพระทองกันต่อ ๆ ไป เมื่อลงไปถึงเมืองของนางทาวตี พระราชาภุชงค
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นาคได้จัดพิธีอภิเษกให้ พร้อมตั้งพระนามให้ทั้ง 2 พระองค์ใหม่ พระทองชื่อพระบาทอาทิจจวงษาและ

นางทาวตีชื่อนางทาวธิดา 

นิทานเรื่องที่ 176 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងមន សាសសាលារ់ថ្ែីៗ 

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับการจัดพิธีให้คนเพิ่งตาย 

เรื่องย่อ 

 เมืองหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าและสัตว์นานาชนิด มีครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วย 

บิดา มารดา และบุตรชาย 2 คน อยู่ในช่วงวัยรุ่น บิดาออกไปหากินที่เมืองอื่น นานๆ กว่าจะกลับมา

บ้านครั้งหนึ่ง วันหนึ่งมารดาป่วยและตายไป ชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่ห่างไกลออกไปมา

ช่วยกันท ากระดานประกอบเป็นโลงใส่ศพเสร็จเรียบร้อยก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตน ตกเย็นเด็ก

หนุ่ม 2 คนจุดไฟเฝ้าศพมารดา ศพที่อยู่ในโล่งยังไม่ทันได้มัดตราสังข์หาอาจารย์มาท าพิธีเพราะเวลา

กะทันหันมาก ตกกลางคืนอสุรกายออกหาซากศพสัตว์ป่ากินเป็นอาหาร เมื่อเห็นศพที่อยู่ในโลงยัง

ไม่ได้มัดตราสังข์มันจึงเข้าสิงร่างทันที ศพที่นอนเหยียดตรงเหมือนท่อนไม้กลับลุกขึ้นดิ้นและลุกพรวด

ขึ้นจากโลง คนพี่เห็นศพลุกขึ้นเช่นนั้นก็กระชากพาน้องลงมาจากบ้านพากันวิ่งออกจากบ้าน พี่ชายสั่ง

น้องชายว่าอย่าหันกลับไปมอง ส่วนอสุรกายที่เข้าสิงร่างมารดาของเด็กทั้ง 2 ก็วิ่งตามเด็กไปด้วย เด็ก

ทั้ง 2 คน วิ่งจนกระทั่งไปถึงวัด ส่วนอสุรกายเมื่อวิ่งตามไปถึงก าแพงวัดก็ไม่กล้าเข้าไปจึงออกจากศพ

นั้น ชาวบ้านจึงน าศพน้ันไปท าพิธีและเผา  

นิทานเรื่องที่ 177 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមឲាយោក់ប្បាកក់្ក់កនុងម្ត់
រ គគលសាលារ ់  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีใส่เงินในปากคนตาย 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยา ทั้งคู่ไม่มีลูกจนกระทั่งชราพวกเขาท ามาหากินจนสามารถ

เก็บทองได้ 1 บาท ทั้งคู่ตกลงกันว่าหากใครตายก่อนต้องเอาทองใส่ปากคนนั้น ต่อมาสามีตายก่อน

ภรรยา ๆ จึงเอาทองใส่ปากสามีแล้วเอาศพนั้นไปเผา ไฟไหม้ทองละลายเหลืออยู่แค่ 3 สลึง มี

พระราชาผู้ปกครองเมืองมีจิตใจโลภ ทรงพระบัญชาให้เรี่ยไรทองจากชาวบ้านทุกหลัง ๆ ละ 1 บาท 

ยายที่เป็นภรรยาของตาที่ตายไปนั้นก็เอาทองที่เหลือ 3 สลึง ถวายพระราชาพร้อมกราบทูลว่าแต่เดิม

ทองนั้นมี 1 บาท ตนได้เอาใส่ปากสามีตอนที่เขาตาย เขาเอาไปไม่ได้จึงถูกไฟไหม้เหลืออยู่ 3 สลึง 

ขอให้พระองค์ทรงเมตตาเพราะตนไม่รู้จะไปหาทองที่ไหนมาถวายพระองค์ได้ พระราชาได้ฟังเช่นนั้น

ทรงเศร้าพระทัยจึงให้ยกเลิกการเรี่ยไรทองจากประชาชน  
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นิทานเรื่องที่ 178 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងោក់ផ្កានងិរទៀនធូរកនុងព រខ្មាច  
   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีการใส่ดอกไม้ธูปเทยีนในมือคน

ตาย 

เรื่องย่อ 

 มีพระภิกษุรูปหนึ่ง โยมบิดาของท่านเป็นพรานป่าฆ่าสัตว์มามากมายตั้งแต่เด็กจนกระทั่ง

แก่ เมื่อตอนใกล้ตายบิดาของพระภิกษุคิดถึงสัตว์ที่ตนฆ่าจึงร้องบอกบุตรชายที่บวชอยู่ให้ช่วย 

พระภิกษุผู้เป็นลูกรู้ว่าบิดามีกรรมมากจึงคิดถึงสัตว์ที่ฆ่า ภิกษุจึงให้คนไปหาดอกไม้ ธูป เทียน เอามาใส่

มือบิดาและบอกให้บิดามองดูดอกไม้ ธูป เทียน ซึ่งเป็นเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยด้วยใจที่ตั้งมั่น  

บิดาท าตามค าของบุตรชาย บิดาเกิดศรัทธามีจิตใจสว่างเป็นกุศลจึงท าตามค าลูก เมื่อตายไปจึงได้ไป

เกิดบนสวรรค์ 

นิทานเรื่องที่ 179 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងរោកអភ្ិធមែនិងរោកម្តិក្រៅ
រេល ខ្ងហសេ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีการมีพระสวดพระอภิธรรมและ

มาติกาในขบวนแห่ศพ 

เรื่องย่อ 

 มีพระราชาพระองค์หนึ่งครองราชย์สมบัติ ณ นครหนองโสน พระองค์ทรงเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนาท าบุญบริจาคทานเป็นประจ า พระองค์เคารพนับถือพระภิกษุที่อยู่ใกล้วังเป็นอย่าง

มาก พระองค์เสด็จไปประเคนภัตตาหารและสิ่งของเป็นประจ าทุกวัน เมื่อพระราชาประชวรหนัก 

หมอไม่สามารถรักษาอาการของพระองค์ให้หายได้ พระองค์สิ้นพระชนม์ลง บรรดาขุนนางจัดงานพระ

ศพของพระองค์ ฝ่ายพระภิกษุ จ านวน 5 รูป ที่พระราชาเคยไปประเคนภัตตาหารและสิ่งของเป็น

ประจ าปรึกษากันว่าเวลาเขาจะอัญเชิญพระศพแห่ออกไปประทักษิณ พวกตนทั้ง 5 รูป โดยให้ท่านเจ้า

อาวาสนั่งหน้าพระศพและสวดอภิธรรมมาติกา ส่วนพระภิกษุอีก 4 รูปจะอยู่ทั้ง 2 ข้างพระศพและ

สวดพระสุตตันตมาติกาเพ่ือเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  
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นิทานเรื่องที่ 180 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមរៅរេលម្នជមៃឺឲាយខ្សន
រប្េនរខ្មាចជី ូនជីា  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีเมื่อเจ็บป่วยให้เซ่นไหว้ผี             

บรรพบุรุษ 

เรื่องย่อ 

 พระราชาพระองค์หนึ่งนามว่าพระราชามิถิลาปกครองนครมิถิลา พระองค์มอบราชสมบัติ

ให้พระราชโอรสครอบครองแล้วออกไปบวชเป็นดาบสอยู่ในป่าเพียงล าพัง นานเข้าก็ได้บรรลุ             

โลกิยฌานอายุยืนกว่า 10,000 ปี พระองค์เข้าฌานเป็นเวลาจนมีนกปรอดมาท ารังอยู่ตามหนวดเครา

ของพระองค์ ด้วยความที่พระองค์รักษาศีล 6 จึงไม่ลุกไปไหนเพราะสงสารนกปรอดที่มาฟักไข่อยู่ 

ธรรมดาของนกปรอดตัวภรรยาที่หึงหัวตัวผู้มาก จึงให้ตัวผู้อยู่กกไข่ในรัง ส่วนตัวภรรยาออกไปหา

อาหารมาให้ วันหนึ่งนกปรอดตัวผู้ขอนกปรอดตัวภรรยาออกไปหาอาหารบ้าง เมื่อนกปรอดตัวผู้ได้รับ

อิสระก็บินท่องเที่ยวจนเพลินและกลับรังมาตอนเย็น นกปรอดตัวภรรยาโกรธมากกล่าวหาว่านกปรอด

ตัวผู้ไปเที่ยวกับชู้ นกปรอดตัวผู้อ้อนวอนว่าไม่เป็นความจริงแต่นกปรอดตัวภรรยาไม่เชื่อ นกปรอดตัวผู้

จึงสาบานว่าถ้าตนไม่ซื่อสัตย์กับนกปรอดตัวภรรยาจริง เมื่อเกิดภพใดขอให้ได้รับเวรกรรมเหมือนมหา

ฤษีตนนี้ ให้ตายตากแดดตากลมไปไหนไม่รอด เมื่อฤษีมิถิลาได้ยินค าสาบานนั้นก็เกิดโทสะ ดึงรังนกที่

อยู่ที่เคราแล้วบีบจนไข่แตกหมดฤษีมิถิลาตบะแตกท าให้เหาะไม่ได้ แต่ยังมีฤทธิ์ ดังเดิม ฤษีมิถิลาจึง

ตัดสินใจสึกและคิดจะหาภรรยา แต่ด้วยความที่แก่เกินไปฤษีมิถิลาคิดว่าคงไม่มีหญิงคนใดสนใจจึงเดิน

หาไม้จันทร์กฤษณาเอามาชุบชีวิตเป็นหญิงสาวฤษีมิถิลาให้ชื่อนางว่านางบูจันทร์และอยู่กินด้วยกันมา

จนให้ก าเนิดบุตรสาว 1 คน เมื่อลูกเกิดมาก็เจ็บป่วยตลอด ฤษีมิถิลาจึงคิดว่าตั้งแต่โบราณมาหากลูก

เล็กเจ็บป่วยเขาจะท าพิธีเซ่นไหว้แล้วอาการจะทุเลา ฤษีมิถิลาท าพิธีเซ่นไหว้ไม่นานบุตรสาวอาการดี

ขึ้น  

นิทานเรื่องที่ 181 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងរ ណាយភុ្្ុំរិណឌរខ្ណែត ូនា  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับการท าบุญอุทิศให้บรรพบุรษุ 

เรื่องย่อ 

 บิดาค้าเรือส าเภาจ านวน 500 ล า ออกไปค้าขาย เมื่อเดินทางไปถึงเกาะหนึ่งซึ่งเป็นเวลา

เย็นจึงจอดพักเรือที่เกาะนั้นเกาะนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ตอนกลางคืนจะมีพวกเปรตออกหาอาหาร เห็น

เรือส าเภาจอดเทียบท่าเห็นว่ามีมนุษย์อยู่บนเรือมากมายจึงจับมนุษย์ที่นอนหลับไปกินเป็นอาหาร  

พวกมนุษย์ที่นอนไม่หลับก็พยายามอ้อนวอนขอชีวิต แต่เปรตไม่ยอม นายส าเภาล าหนึ่งเป็นคนมี
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สติปัญญา จึงตั้งสติแล้วออกไปเจรจากับหัวหน้าเปรตว่าให้ปล่อยมนุษย์ หัวหน้าเปรตไม่ยินยอมเพราะ

พวกตนอดอยากและหิวโหยมาก หากปล่อยพวกมนุษย์ไปไม่ทราบว่าจะได้กินอีกเมื่อไหร่ นายส าเภาได้

ยินดังนั้นจึงอ้อนวอนพร้อมสัญญาว่าหากยอมปล่อยพวกตนไปจะน าอาหารมาส่งเป็นประจ าทุกปี

จนกว่าจะเสียชีวิต หากพวกเปรตกินพวกตนจะอิ่มแค่มื้อนี้มื้อเดียว แต่หากปล่อยพวกตนไปจะมี

อาหารกินทุกปี เมื่อพวกเปรตได้ยินข้อเสนอของนายส าเภาจึงตกลงปล่อยพวกบิดาค้าไป เปรตสั่งว่า

เมื่อใดที่มีลมพัดมาจากทิศเหนือ พวกมนุษย์จะต้องท าขบวนบรรทุกอาหารทุก มีข้าวตอก ถั่ว มะพร้าว 

งา ข้าวเม่า กล้วย ฯลฯ ปล่อยตามกระแสน้ ามาให้พวกตน พวกบิดาค้าได้ยินก็ดีใจเป็นอย่างมาก ออก

แล่นเรือส าเภาต่อไป เมื่อพวกบิดาค้ากลับถึงบ้านก็เป็นช่วงที่น้ าหลากพอดีจึงจัดแจงข้าวของตามที่

เปรตสั่งใส่แพลอยไปตามน้ าเป็นประจ าทุกปี 

นิทานเรื่องที่ 182 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទង់ប្ករេើទង់ប្េលឹងរៅរេលម្ន
រ គគលសាលារ ់  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกีย่วกับประเพณีการปักธงจระเข้ ธงขวัญ  

ในเวลาที่มีคนตาย 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งลาบิดาไปร่ าเรียนที่นครตักศิลา เมื่อเรียนจบเขาก็ลาครูออกไปหาที่เรียนใหม่

อีก จนไปพบพระปัจเจกพุทธองค์หนึ่งเขาเห็นความประพฤติเหมาะสมจนเกิดความศรัทธาจึงฝากตัว

ขอเป็นศิษย์ พระองค์ท่านยินดีจะสอนวิชาให้แต่ต้องบวชก่อน หลังจากเขาบวชเสร็จพระองค์ท่านสอน

กรรมฐาน ไม่นานเขาได้ส าเร็จโพธิญาณเป็นปัจเจกพุทธองค์เหมือนพระอาจารย์ของเขาและเข้าสู่

นิพพาน ชาวบ้านพากันท าบุญจัดงานศพและสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิ ฝ่ายผู้เป็นบิดาเมื่อบุตรชายหายไป

นานก็ออกตามหา เมื่อไปถึงที่บุตรชายบวชเรียนก็สอบถามชาวบ้านบริเวณนั้น ชาวบ้านเล่าเรื่องราวให้

เกี่ยวกับบุตรชายให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ เมื่อบิดาทราบเรื่องก็ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากเพราะอาวรณ์

บุตรชาย เขาจึงไปตักน้ ามารดบนทรายแล้วเอาผ้าขาวม้าที่คล้องคอมาผู้ท าเป็นธงปักอุทิศไว้ที่หน้า

เจดีย์ ต่อมาชาวบ้านจึงยึดถือเป็นแบบอย่างต่อ ๆ กันมา ส่วนธงจระเข้มีเรื่องเล่าว่า จระเข้ตัวผู้และตัว

ภรรยาศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจึงเข้าไปขอพระพุทธองค์บวช แต่ด้วยความที่เป็นสัตว์

เดรัจฉานท าให้ไม่สามารถบวชได้ จระเข้ทั้ง 2 ตัวจึงขอพระพุทธองค์ว่าหากทั้ง 2 ตายไป ให้ เขาลอก

หนังไปร้อยแขวนท าเป็นธงถวายเฉพาะหน้าพระพักตร์พระพุทธองค์เพื่อเป็นเครื่องสักการบูชา  

พระพุทธองค์รับค าขอน้ันไว ้
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นิทานเรื่องที่ 183 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងរទៀនក្លរៅរេលម្នមន សាសសាលារ់ 
ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีการใช้เทียนกาลในเวลามีคน 

เสียชีวิต 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งผู้คนยกย่องว่าเป็นคนดี รู้จักที่ต่ าที่สูง รู้จักผิดถูกและเป็นคนฉลาด ซื่อสัตย์

สุจริต หากในหมู่บ้านมีการงานใหญ่โตเขามักจะเชิญชายคนนี้มาเป็นประธานเสมอ วันหนึ่งของฤดูแล้ง 

ชายคนนี้ได้ชวนเพื่อนอีก 2 คนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันออกไปหาตีผึ้งมาขาย ชายทั้ง 2 คนที่เขาชวนมา

คนหนึ่งเป็นคนเชื่อฟังค าสั่งสอนและอีกคนเป็นคนดื้อดึง เมื่อเข้าป่าเดินผ่านศาลเจ้าบิดาหลังหนึ่งทั้ง 3 

คนจึงจัดท าเพิงพักชั่วคราวไว้ใกล้ ๆ ศาลเจ้าบิดานั้น เมื่อสร้างเพิงพักเสร็จทั้ง 3 ชวนกันไปตีผึ้งได้ผึ้ง

มา 1 รังและขี้ผึ้ง เมื่อกลับมาถึงเพิงพักจึงช่วยกันท าอาหาร แต่ก่อนที่จะกินข้าว เขาหยิบข้าวและปลา

เล็กน้อยใส่ในใบไม้ไปถวายเจ้าบิดาเพื่อขอให้มีความสุขและหาน้ าผึ้งได้ดังต้องการ ชายคนที่ดื้อดึงเห็น

ทั้งชายอีก 2 คนท าดังนั้นก็นึกโกรธอยู่ในใจไม่พูดออกมา รุ่ งเช้าก่อนจะออกไปหาผึ้ง ทั้ง 3 ช่วยกัน

เตรียมอาหารเช่นเคย แต่ก่อนจะกินข้าว ชายทั้ง 2 คนน าอาหารไปเซ่นไหว้เจ้าบิดาอีก ชายคนที่ดื้อดึง

ขัดใจทนไม่ไหวก็พูดออกมาว่า ไม่รู้จะถวายไปท าไม ปลาก็มีอยู่นิดเดียวยังแกะเอาไปทิ้งอีก พูดเสร็จ

ชายคนดังกล่าวเดินไปท าเหมือนเอาข้าวและปลายัดเข้าไปในปากเจ้าบิดา พร้อมพูดว่ากินเข้าไปเจ้า

บิดา คราวนี้น ามาป้อนให้ถึงปาก ถ้าไม่กินคราวหลังจะไม่ให้อีกแล้ว ชายอีก 2 คนเห็นชายหัวดื้อท าไม่

เหมาะสมก็นิ่งเฉยแล้วชวนกันไปหาผึ้ง วันนั้นพวกเขาหาผึ้งไม่ได้สักรังเพราะชายหัวดื้อปวดท้องเดินไม่

ไหวจรต้องหามกลับที่พักชั่วคราว ชายทั้ง 2 คน ช่วยกันดูแลชายหัวดื้อไม่ว่าจะท าอย่างไรก็ไม่หาย 

ชายหัวด้ือเริ่มหมดเรี่ยวแรงจึงบอกเพื่อนทั้ง 2 ให้แบ่งขี้ผึ้งให้ตนด้วยเพราะตนจะเอาไปส่องทางส าหรับ

เดินออกจากป่า ชายอีก 2 คนจึงแบ่งขี้ผึ้งออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน ขี้ผึ้งส่วนของชายหัวดื้อเพื่อนทั้ง 

2 คนน าไปท าเป็นเทียนให้ เมื่อได้เทียนแล้วเพื่อนทั้ง 2 คนก็จุดเทียนนั้นให้ชายหัวดื้อและบอกเขาว่า

จุดเทียนให้เสร็จแล้ว ชายหัวดื้อรับรู้แล้วก็สิ้นใจ เพื่อนทั้ง 2 คนช่วยกันเผาศพและห่อกระดูกชายหัว

ดื้อน ากลับไปให้ภรรยาที่บ้านพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง ภรรยาชายหัวดื้อไม่เชื่อยืนยันจะขอ

ส่วนแบ่ง กลางดึกคืนนั้นเองภรรยาชายหัวดื้อหลับไปแล้วฝันเห็นสามีของตนเอง สามีของตนมาบอก

ว่าเขาได้ตายไปแล้ว และเขาได้ขี้ผึ้งที่เป็นส่วนแบ่งนั้นมาท าเป็นเทียนจุดส่องหาทางมาที่บ้านท าให้เขา

ไม่หลงไปไหน ภรรยาได้ยินดังนั้นก็ลุกไปกอดสามี นางสะดุ้งตกใจตื่นจึงรู้ว่าตนฝันไป รุ่งเช้าจึงไปบอก

ชายทั้ง 2 คนถึงเรื่องที่ตนฝัน และเลิกดึงดันที่จะเอาขี้ผึ้งส่วนสาม ี
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นิทานเรื่องที่ 184 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទឹករជារទឹក ច 

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับน้ าขึ้นน้ าลง 

เรื่องย่อ 

 สมัยพระบาทเสนกราชเสวยราชสมบัติ ณ มหานคร พระองค์มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่ง

ซึ่งทรงชื่นชอบเลี้ยงแมลงวันหัวเขียวและมีลูกมหาดเล็กคนหนึ่งชอบเลี้ยงแมงมุม วันหนึ่งพระกุมาร

ทรงเอาแมลงวันไปใส่ไว้ข้างๆ แมงมุม ๆ กัดแมลงวันวันตาย พระราชกุมารทรงเสียพระทัยร้องห่ม

ร้องไห้ ความทราบถึงพระราชบิดา พระองค์ทรงกริ้วจับลูกมหาดเล็กไปจมน้ าจนตาย ฝ่ายพระราชา

ภุชงคนาคเมื่อครั้งหนึ่งเคยให้ค ามั่นกับปฐมกษัตริย์ของพระบาทเสนกราชว่าจะช่วยป้องกันดูแลพระ

นครให้ แต่เมื่อพระบาทเสนกราชทรงฆ่าคนโดยไม่พิจารณาความให้ดีเช่นนี้ จึงใช้ให้ไพร่พลนาคพ่นน้ า

ใส่พระนครจนท่วม เมื่อท่วมมหานครหมดแล้วไพร่พลนาคจึงหยุดพ่นน้ า ๆ จึงลดลง  

นิทานเรื่องที่ 185 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងេិធីខ្សនប្េោះភ្ូមិរៅរ ូវរធវើខ្ប្ស  
ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีการเซ่นไหว้พระภูมิเจ้าที่ในฤด ู

ท านา 

เรื่องย่อ 

 เศรษฐีคนหนึ่งอาศัยอยู่กับมารดาและภรรยา ภรรยาเป็นหมันจึงไม่มีลูกสืบสกุล มารดา

จึงคิดจะหาภรรยาอีกคนให้กับเศรษฐี ความนี้รู้ไปถึงภรรยาของเศรษฐีนางคิดว่าถ้าปล่อยให้มารดาสามี

หาภรรยาให้สามีแล้วมีลูกด้วยกันภรรยาใหม่จะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติและเป็นใหญ่ในบ้านแทนตน

แน่นอน ส่วนตนเองจะต้องตกต่ าไม่มีใครเคารพ ฉะนั้นตนจะต้องเป็นคนหาภรรยาน้อยให้สามีแทน

มารดาสามี เพราะภรรยาน้อยจะได้เคารพและย าเกรงตน ผ่านไปไม่นานภรรยาเศรษฐีจึงไปขอมารดา

สามีว่าตนเองจะเป็นคนไปสู่ขอภรรยาใหม่มาให้สามี มารดาสามีก็ยินยอม เมื่อได้ภรรยาใหม่มาไม่นาน

นางก็ตั้งท้อง ภรรยาหลวงเกิดความอิจฉาจึงผสมยาลงในอาหารให้ภรรยาน้อยกินจนแท้งลูก ภรรยา

น้อยตั้งท้องอีก 2 ครั้งจนถึงครั้งที่ 3 ภรรยาหลวงก็ผสมยาให้ภรรยาน้อยกินอีก แต่ครั้งนี้ท าให้ภรรยา

น้อยต้องตายไปพร้อมกับลูกของนางด้วย ก่อนตายภรรยาน้อยสัญญาว่าจะจองเวรภรรยาหลวงโดยถ้า

ตนเกิดชาติใดภพใดขอให้ได้กินลูกของภรรยาหลวงไปทุก ๆ ชาติพูดได้เพียงแค่นั้นนางก็ตายไปเกิดเป็น

แมว เมื่อภรรยาหลวงตายไปเกิดเป็นมารดาไก่ มารดาไก่ออกไข่เต็มรังแมวเข้าไปกินจนหมด จนครั้งที่ 

3 มารดาไก่ผูกอาฆาตจองเวรแมวว่าเกิดชาติใดขอให้ได้กินลูกแมว ทั้ง 2 ต่างจองเวรกันไปมา จนถึง

ชาติภรรยาหลวงไปเกิดเป็นกุลธิดาและภรรยาน้อยไปเกิดเป็นยักขินี ๆ หลอกกินลูกของนางกุลธิดา 

จนถึงครั้งที่ 3 เมื่อนางกุลธิดาเห็นนางยักขินีจึงรีบวิ่งไปที่วัดเชตวันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธองค์ก าลัง
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ธรรมเทศนา นางกุลธิดาน าลูกไปวางที่แทบพระบาทของพระพุทธองค์อ้อนวอนขอให้ทรงช่วยอย่าให้

ยักษ์มากิน พระพุทธองค์เห็นเหตุการณ์ดังนั้นจึงให้พระอานนท์ไปตามนางยักษ์ขินีเข้ามา เมื่อยักษ์ขินี

เข้ามากราบพระพุทธองค์เรียบร้อย พระพุทธองค์ทรงน านิทานเรื่องเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรมา

เล่าให้นางทั้ง 2 ฟัง พร้อมให้นางทั้ง 2 เลิกพยาบาทต่อกัน นางยักษ์ขินีทูลถามพระพุทธองค์ว่านางจะ

ใช้ชีวิตอย่างไรเพราะนางมีชีวิตอยู่ได้เพราะจับมนุษย์กินเป็นอาหาร พระพุทธองค์ให้นางยักษ์ถือศีล

แล้วให้นางกุลธิดาเอายักษ์ไปเลี้ยง นางยักษ์ขินีมีความรู้เรื่องน้ าเป็นอย่างดี ปีไหนน้ ามีน้อยก็บอกให้

นางกุลธิดาท านาในที่ลุ่ม ถ้าปีไหนมีน้ ามากก็ให้นางกุลธิดาท านาในที่ดอน ไม่นานนางกุลธิดากลายเป็น

คนร่ ารวยเพราะท านาได้ข้าวเปลือกมากมาย เพื่อนบ้านจึงแห่กันมาถามนางกุลธิดา ๆ จึงเล่าเรื่องไป

ตามความจริง เมื่อถึงฤดูท านาชาวบ้านจะน าอาหารไปให้นางยักษ์ขินีเพื่อถามเรื่องน้ า 

นิทานเรื่องที่ 186 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទុំរនៀមេូនភ្នុំប្សូវ 
   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีก่อกองข้าวเปลือก 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งชื่อทิดกะลุก ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางนก ทั้งคู่เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก  

วันหนึ่งทั้ง 2 คนพูดกันถึงเรื่องอนาคต ทิดกะลุกพูดว่าถ้าเขาจะหาผู้หญิงมาเป็นภรรยา ผู้หญิงคนนั้น

จะต้องถือผ้าตามไปอาบน้ าและคอยปรนนิบัติรับใช้เขาทุกอย่าง นางนกบอกแก่ทิดกะลุกว่าถ้าผู้ชาย

คนไหนถือผ้าตามไปให้ถึงที่อาบน้ าและคอยปรนนิบัติรับใช้ตนทุกอย่าง ตนถึงจะน ามาเป็นสามี เมื่อทิด

กะลุกลาสิกขาออกมานางนกยังไม่มีสามี บิดามารดาของทิดกะลุกไปสู่ขอนางนกมาเป็นภรรยาของ 

ทิดกะลุก ๆ ไม่เคยท าให้นางนกต้องเสียใจด้วยเรื่องใด ๆ เลย นางนกก็ปรนนิบัติสามีตามหน้าที่ภรรยา

ที่ดี เมื่อสามีภรรยาชวนกันไปอาบน้ า นางนกคิดถึงค าที่เคยพูดเล่นกันเมื่อตอนเป็นเด็ก เมื่ออาบนน้ า

เสร็จนางนกแกล้งท าเป็นลืมผ้ากลับบ้านก่อนสามี ฝ่ายสามีเห็นภรรยาลืมผ้าจึงถือผ้าของภรรยากลับ

บ้าน เมื่อถึงบ้านนางนกจัดอาหารมาให้สามีกิน ตอนเข้านอนก็พูดกันถึงเรื่องที่เคยพูดกันสมัยเด็ก ๆ 

นางนกพูดล้อสามีว่า ลืมสิ่งที่เคยพูดกันตอนเด็ก ๆ แล้วหรือยังว่าถ้าตนจะมีสามีผู้ชายคนนั้นจะต้องถือ

ผ้าอาบน้ าให้ตน ทิดกะลุกได้ยินภรรยาพูดเช่นนั้นก็นึกอับอาย จึงแอบขโมยเรือส าเภาหนีออกไปในคืน

นั้น รุ่งเช้าเดินทางไปถึงเมืองหนึ่ง พระราชานามว่าพระราชาผลาญบิดาค้า เมื่อพระราชาทราบว่ามี

บิดาค้ามาเทียบท่าก็ดีใจมากจึงตรัสสั่งให้คนเตรียมอาหารให้ทิดกะลุก ระหว่างที่ทิดกะลุกเอร็ดอร่อย

อยู่กับอาหารตรงหน้า พระราชาให้คนน าเต่าทองไปแอบไว้บนเรือของทิดกะลุก ผ่านไป 3 วันทิดกะลุก

ทูลลาพระราชาเพ่ือจะออกเดินทางต่อไป พระราชากล่าวหาว่าทิดกะลุกขโมยเต่าทอง ทิดกะลุกปฏิเสธ

พร้อมกล่าวว่าถ้าเจอของที่ก าลังหาอยู่ตนจะอยู่เป็นข้ารับใช้และจะถวายเรือส าเภาและสิ่งของที่อยู่บน
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เรือทั้งหมด พระราชาให้คนขึ้นไปค้นหาเต่าทองบนเรือของทิดกะลุก เมื่อพบเต่าทองจึงยึดเรือของทิด

กะลุกทันทีและเอาทิดกะลุกไว้เป็นข้ารับใช้ ฝ่ายนางนกเมื่อตื่นมาไม่เห็นสามีก็ให้คนออกตามหา เมื่อ

ไม่เห็นเรือส าเภาก็ทราบว่าสามีทิ้งนางไป นางจึงขนของขึ้นส าเภาออกไปหาสามีพร้อมพานกขุนทองที่

เลี้ยงไว้ไปด้วย เมื่อไปถึงเมืองของพระราชาผลาญบิดาค้านางเห็นเรือส าเภาของสามีแต่ไม่พบสามี

เนื่องจากพระราชาให้สามีของนางออกไปท างานที่ห่างไกล ฝ่ายพระราชาเมื่อเห็นส าเภาเข้ามาจอด

เทียบท่าก็ดีใจจึงท าอุบายเหมือนที่ท ามา เมื่อนางนกและบริวารออกไปรับการต้อนรับจากพระราชา 

คนของพระราชาเอาเต่าทองไปซ่อนไว้บนเรือ แต่นกขุนทองที่นางนกน ามาด้วยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด 

เมื่อนางนกมาถึงนกขุนทองจึงเล่าเรื่องราวให้เจ้านายของตนฟัง หลังจากนางได้ฟังจึงให้คนเอาเต่าทอง

ไปผูกทิ้งไว้ในน้ า เมื่ออยู่ไปหลายวันไม่พบสามีนางนกไปบอกลาพระราชา ๆ กล่าวหาว่านางเป็นขโมย 

นางสัญญาว่าถ้าพระราชาหาทรัพย์สมบัติของพระราชาได้ในเรือส าเภาของนาง นางจะถวายชีวิต

พร้อมทั้งสิ่งของบนเรือส าเภาทั้งหมด ด้วยโชควาสนาของนางนกพระราชารับปากว่าถ้าของไม่เจอจะ

เมืองนี้พร้อมข้าวของทุกอย่างให้นางนกทั้งหมด เมื่อคนของพระราชาหาเต่าทองไม่พบพระราชา

จ าต้องยกเมืองและราชสมบัติให้นางนก แต่นางนกปฏิเสธ นางขอเรือส าเภา 5 ล าและข้ารับใช้ 1 คน 

คือทิดกะลุกที่เป็นสามีของนาง ทิดกะลุกเมื่อเห็นภรรยามาช่วยก็ยินดีมาก พระราชาเมื่อท าการไม่

ส าเร็จจึงสอบถามหาสาเหตุ บริวารบอกว่ามีนกขุนทองเกาะอยู่บนเรือ พระราชาจึงให้คนไปจับ

นกขุนทองตัวนั้นมาถอนขนแล้วค่อยเอาไปฆ่า เมื่อถอนขนเสร็จบริวารคนนั้นรีบวิ่งไปหาเกลือ 

นกขุนทองสบโอกาสจึงเข้าไปซ่อนในโพรงดิน นางนกและสามีให้คนรับใช้หานกขุนทองแต่ไม่พบจึง

ออกเรือไป ฝ่ายนกขุนทองขอให้ราชาหนูช่วยขุดโพรงเพื่อใช้เป็นที่หลบภัย เมื่อเวลาผ่านไปนกขุนทอง

ขนขึ้นเต็มเหมือนเดิมคิดจะตอบแทนราชาหนูจึงขอให้ราชาหนูช่วยขุดโพรงไปให้ถึงวัดและท ารูออกไป

ทางพระโอษฐ์องค์พระประธานในโบสถ์พอให้มีเสียงลอดออกไปได้ เมื่อพระราชาหนูท าตามที่

นกขุนทองต้องการ เมื่อสามเณรเข้ามาท่องบทสวดมนต์นกแก้วส่งเสียงว่าท าไมไม่ไปบอกอุบาสก

อุบาสิกาให้พากันมาท าบุญก่อกองข้าวเปลือกตอนที่เราเป็นตถาคตอยู่ เมื่อสามรเณรได้ยินจึงรีบไป

บอกเจ้าอาวาส ๆ ตีกลองร้องบอกชาวบ้านให้มาท าบุญก่อกองข้าวเปลือกเป็นเวลา 7 วัน 
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นิทานเรื่องที่ 187 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងប្រវតតិប្េោះក្ុំរិតសាតាុំ  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประวัติพระกรรบิดสด า 

เรื่องย่อ 

 ราหูอสุรินทร์เป็นเสนาบดีของพระบาทเวปจิตติพระราชาครองราชย์ที่นครจิตราสูรใต้เขา

พระสุเมรุ ราหูอสุรินทร์มีภรรยา 10,000 ตน รูปร่างงดงามยิ่ง วันหนึ่งราหูอสุรินทร์โอ้อวดอิทธิฤทธิ์

ตนเองกับพระสนมราหูถามสนมคนแรกจนถึงสนมตนสุดท้ายนางตอบว่าพระสมณโคดมที่ตนเคยพบ

ใหญ่กว่า มีฤทธิ์กว่า สูงส่งกว่า และงามกว่าราหูมากมาย ราหูได้ยินสนมตนเองสรรเสริญพระสมณโค

ดมก็นึกดูถูกพระสมณโคดมว่ามีที่อยู่แค่กุฏิและพระวิหาร ฝ่ายพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยญาณว่าราหู

จะมาที่วัดเทียบกับพระองค์ ๆ จึงขยายซุ้มประตูวัดเชตวัน เมื่อราหูเข้าไปแอบดูพระพุทธองค์               

ทรงจ าวัด ราหูเงยหน้ามองดูพระพุทธองค์เหมือนเงยหน้ามองดูท้องฟ้า เช่นนั้นราหูก็ยังมีทิฐิว่าสูงส่ง

กว่าพระสมณโคดม พระพุทธองค์ออกบิณฑบาตในเช้าวันหนึ่ง ราหูแอบไปยืนข้างหลังพระสมณโคดม

ก็เห็นว่าต่ ามาก ราหูหาไม้ไผ่มาต่อเพื่อให้สูงเท่าพระสมณโคดม แต่แม้ว่าจะใช้ไม้ไผ่มากเท่าไหร่ก็ไม่สูง

เสมอ ราหูอยากจะเห็นพระพักต์ของพระสมณโคดมจึงแปลงกายเป็นปลิง แต่พระสมณโคดมตรัสเรียก

ให้ราหูขึ้นมาจากสระพร้อมทั้งบอกว่าพรหมที่อยู่บนชั้นพรหมใหญ่กว่าตถาคตอีก เมื่อพระราหูทราบ

ดังนั้นอับอายสนมของตนจึงไม่กลับไปยังที่อยู่ แต่จะขอตามพระสมณโคดมไปดูพวกพรหม เมื่อไปถึง

ชั้นพรหมพรหมเห็นราหูเกาะชายจีวรของพระพุทธองค์จึงทูลว่าเหาเกาะชายจีวร ราหูได้ยินเช่นนั้นก็

อับอายมากจึงลาพระพุทธองค์กลับที่อยู่ของตน พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งว่าอย่าหยุดกลางทางแม้ว่าจะ

กระหายน้ ามากเพียงใดก็ตาม เมื่อมาถึงกลางทางราหูเห็นน้ าในสระใส ดอกบัวหอมขจรขจายจึงลงไป

แช่น้ าแค่รักแร้ท าให้ท่อนล าตัวหายไป 

นิทานเรื่องที่ 188 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងប្រវតតិរា ូ់្  

ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประวัติของราห ูดวงอาทิตย์และดวง 

จันทร ์

เรื่องย่อ 

 คหบดีสามีภรรยาอยู่ในนครหงสาวดี ทั้งคู่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมา ใส่

บาตรพระพุทธองค์เป็นประจ าทุกวัน คหบดีมีบุตรชาย 3 คน คนพี่ชื่อวัตติกุมาร คนกลางชื่อถุลกุมาร

และคนสุดท้องชื่อฑีฆาวุตต์กุมาร เมื่อบิดามารดาตายไป พี่น้องทั้ง 3 คน ตกลงกันว่าจะใส่บาตรพระ

พุทธองค์ทุกวันเหมือนที่บิดามารดาเคยท า ทั้ง 3 คนพี่น้องแบ่งหน้าที่กันท าโดยน้องคนสุดท้องก่อไฟ 

พี่คนกลางล้างหม้อ และพี่คนโตคนข้าว น้องคนเล็กก่อไฟเสร็จพี่คนกลางก็เอาหม้อหุงข้าวตั้งไฟ เมื่อ
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หม้อข้าวถูกไฟแรงก็เดือดพล่าน พี่คนโตจึงเอาทัพพีคนข้าว ขณะที่ก าลังคนข้าวควันเข้าตาจึงเอาทัพพี

ตีหัวน้องสุดท้อง น้องคนสุดท้องโกรธไปชกพี่ชาย พี่คนโตและน้องสุดท้องทะเลาะกันส่วนคนกลางเข้า

ห้ามไม่ให้ทะเลาะกัน เมื่อหุงข้าวสุกทั้ง 3 คนแบ่งข้าวกัน คนพี่ได้ภาชนะท้องใส่ข้าว คนกลางได้

ภาชนะเงินและน้องสุดท้องได้เครื่องเขินใบใหญ่ใส่ข้าว ไม่นานพระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาต กุมาร

ทั้ง 3 คนรีบเอาข้าวไปใส่บาตร พี่คนโตตั้งจิตอธิฐานขอให้ตนไปเกิดเป็นพระอาทิตย์ คนกลางขอให้ตน

ไปเกิดเป็นพระจันทร์ และน้องคนสุดท้องตั้งจิตอธิฐานขอให้ตนมีรูปร่างใหญ่โต มีพละก าลังมากเหนือ

ใคร เมื่อพี่ทั้ง 2 ของตนเห็นคราใดให้ตกใจกลัวตน เมื่อ 3 คนตายไป พี่คนโตไปเกิดเป็นพระอาทิตย์ 

คนกลางไปเกิดเป็นพระจันทร์ส่วนน้องคนสุดท้องไปเกิดเป็นราห ู

นิทานเรื่องที่ 189 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងទង់ គទង់រលកទង់ប្ករេើ  
   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับธงนาค ธงคลื่น ธงจระเข้ 

เรื่องย่อ 

 เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน บรรดาพุทธบริษัทจะสร้างพระจุฬามณีเจดีย์เพื่อ

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ เมื่อเริ่มก่อสร้างเจดีย์ พวกมารต่างออกมาผจญให้คน

ก่อสร้างเกิดเจ็บป่วยเพื่อไม่ให้การก่อสร้างส าเร็จ ชายคนหนึ่งจึงรีบไปทูลพระอุปคตเถระ ๆ ทราบ

เรื่องราวที่เกิดขึ้น จึงไปสวดมนต์และประพรมน้ ามนต์ พร้อมทั้งผูกด้ายให้คนที่เจ็บป่วยโรคภัยจึงมลาย

ไป พญามารจนปัญญาจึงปลอมตัวเป็นชายคนหนึ่งเข้าไปขอบรรพชาในส านักของพระอุปคต ๆ 

ซักถามเรื่องราวต่าง ๆ จนครบ ชายนั้นตอบว่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามิได้เข้ามาเพื่อท าลายศาสนา 

พระอุปคตจึงตั้งจิตอธิฐานว่าถ้าชายนั้นเข้ามาบวชเพราะความศรัทธาจริงขอให้จีวรอยู่เป็นปกติ แต่ถา

เข้ามาเพื่อผจญผู้นับถือพุทธศาสนา ขอให้จีวรกลายเป็นหนังสุนัขเน่าผูกคอไม่ว่าใครก็ไม่สามารถช่วย

แก้ออกได้ เมื่อกล่าวจบก็ยกจีวรสวม จีวรกลายเป็นหนังสุนัขเน่าทันที พญามารรีบวิ่งหนีไปขอให้คน

ช่วย แต่ไม่มีใครสามารถช่วยได้ จึงกลับมาอ้อนวอนพระอุปคตให้ช่วย ก่อนที่พระอุปคตจะปล่อยพญา

มารให้เป็นอิสระท่านพูดจาสั่งสอนพญามารจนยอมจ านน พร้อมทั้งได้กล่าวทิ้งไว้ว่าที่ใดที่มีการท าบุญ

ตามวิถีทางของพุทธศาสนาจะมีธงคลื่นและธงนาคปักอยู่ขอให้พวกมารทุกตนจงร่วมอนุโมทนายินดี

อย่าให้ใครเบียดเบียน 

 ส่วนธงจระเข้ ในสมัยของพระเจ้ากรุงพาลี เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ทรงทอดพระเนตร

เห็นพระเจ้ากรุงพาลีเป็นผู้ลุ่มหลงอยู่ในทรัพย์สมบัติ พระพุทธองค์จึงใช้อุบายขอบิณฑบาตดินเท่า

จ านวนจีวร เจ้ากรุงพาลีตอบกลับมาว่าจะเอาดินก้อนเล็กไปท าอะไร พระพุทธองค์ทรงตอบว่าอยากจะ

ได้ก้อนใหญ่แต่ว่าไม่กล้าขอ ถ้าเจ้ากรุงพาลีไม่ว่าอะไรจะขอดินเป็นจ านวน 3 ก้าว เจ้ากรุงพาลีตอบว่า
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เอาไปเถอะ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ก้าวเอาแผ่นดิน ก้าวไปได้ 2 ก้าวครึ่งแผ่นดินก็หมด 

เจ้ากรุงพาลีเห็นดังนั้นก็จนปัญญา เจ้ากรุงพาลีครุ่นคิดอยู่ตามล าพังแล้วย้ายตนเองออกจากแผ่นดิน

ของพระสมณโคดม และแปลงกายไปเป็นจระเข้อยู่ใต้จักรวาล พระสมณโคดมจึงตามไป บอกเจ้า

กรุงพาลีที่อยู่ในร่างจระเข้ว่าจะมาขอพึ่ง จระเข้ถามว่ามาพึ่งอะไร พระสมณโคดมตอบว่าขอพึ่งท่าน

ข้าม จระเข้ตกลง พระพุทธองค์ขอขี่หัว แต่จระเข้ไม่ยอม พระพุทธองค์ตอบว่าจระเข้รับค่าจ้างแล้วจะ

มาเถียงไม่ได้ จระเข้จนปัญญาจึงให้พระพุทธองค์เสด็จขึ้นขี่หัว น้ าหนักของพระพุทธองค์แสนจะหนัก

เพราะอิทธิฤทธิ์ท าให้จระเข้จมน้ าลึกเพราะทนรับน้ าหนักไม่ไหวจึงยอมแพ้ พระพุทธองค์ทรงทราบ

แล้วว่ากรุงพาลียอมอยู่ในญาณของพระองค์ ๆ จึงแสดงธรรมเรื่องอริสัจ 4 จระเข้มีความเลื่อมใส

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จากนั้นจึงถอดเขี้ยวถวายพระพุทธองค์ 

นิทานเรื่องที่ 190 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងេិធីរខ្ណែតប្រទីរសុំេោះប្េោះខ្ម
អកអុំរ ក  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับประเพณีลอยประทีปไหว้พระจันทร์ป้อน

ข้าวเม่า 

เรื่องย่อ 

 กาขาวตัวผู้ตัวภรรยาเสียใจที่ ไข่ถูกพายุพัด คร่ าครวญจนกระทั่ งตายไปเกิดเป็น 

พระอินทราธิราชและพระมเหสี ส่วนไข่ทั้ง 5 ฟองไปเกิดเป็นมนุษย์ทั้งหมด เมื่อทารกทั้ง 5 คน

เจริญเติบโต ต่างสงสัยว่าท าไมบิดามารดาเป็นสัตว์ จึงคิดหาอุบายลาบิดามารดาออกไปเรียน มาณพ

ทั้ง 5 คนเมื่อลาบิดามารดาก็ได้มาพบกันที่สถานที่แห่งหนึ่ง พูดจาถึงความเป็นมาของแต่ละคนก็ทราบ

ว่าเหมือนกัน จึงขอเป็นพี่น้องอยู่ร่วมกัน วันหนึ่งขณะที่ทั้ง 5 คนถกเถียงเรื่องบิดามารดาเดิมกันอยู่ 

พระอินทร์และพระมเหสีเดิมแปลงกายมาเป็นกาขาวเพื่อบอกว่าตนนั้นเป็นบิดามารดาของมาณพทั้ง 5 

คน มาณพทั้ง 5 คน คุกเขาแสดงความเคารพและขอไปอยู่กับบิดามารดาด้วยแต่กาขาวทั้งคู่ ไม่

ยินยอม โดยได้สั่งไว้ว่าหากลูก ๆ อยากถวายของเพื่อเป็นสิ่งบูชาขอให้ลูกเขียนเป็นรูปตีนกาไว้บน

สิ่งของที่ต้องการถวาย ของที่ถวายจะถึงพวกตนแน่นอน หลังจากได้เจอบิดามารดาที่แท้จริงมาณพทั้ง 

5 คน พากันไปเรียนโดยบวชเป็นดาบส      ในป่า มาณพทั้ง 5 คน ท าบุญร าลึกถึงบุญคุณของบิดา

มารดากาขาวตลอดมา โดยเขียนรูปตีนกาไว้บนของที่ท าบุญแล้วจึงปล่อยไปตามกระแสน้ า 
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นิทานเรื่องที่ 191 ชื่อนิทานภาษาเขมร រប្េងទក់ទងនឹងាកាយថា "វាយអាគាុំងរាុំងរភ្លៀងវាយ
អាគកររើកពថ្ៃ"  

   ชื่อนิทานภาษาไทย ต านานเกี่ยวกับค าพูดที่ว่า “ตีไอ้คังหยุดฝน ตีไอ้คอกเปิด

ตะวัน” 

เรื่องย่อ 

 ชายคนหนึ่งไปเรียนหนังสือที่วัด เรียนเท่าไหร่สามารถจดจ าได้แต่ตัวอักษร น โม พุทธา 

ย สิทฺธ  อ อา อิ อี เท่านั้น บรรดาครูและศิษย์จึงพากันเรียกว่าเจ้าอิอี เจ้าอิอีโกรธมากจึงออกจากวัดไป

อยู่ที่วัดอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดร้างในป่าลึก เห็นจีวรเก่า ๆ จึงเอามาสวมใส่บวชตัวเอง ชาวบ้านที่

เดินทางไปมาเห็นว่ามีพระอยู่เพียงรูปเดียวจึงเกิดศรัทธาจึงให้ลูกหลานมาอยู่ปรนนิบัติ พระอิอีได้ลูก

ศิษย์ 2 คน ชื่อไอ้คังและไอ้คอก เมื่อถึงวันสารทไม่มีชาวบ้านเข้ามาท าบุญที่วัด พระอิอีจึงให้ไอ้คอก

และไอ้คังออกไปเก็บเปลือกข้าวต้มมัดจากวัดอื่นมากองไว้ที่วัด เมื่อชาวบ้านเดินผ่านไปมาจะได้เห็นว่า

มีคนมาท าบุญที่วัดด้วย แม้จะท าอย่างนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาท าบุญ นานวันเข้าก็ยิ่งอดอยาก พระอิอีจึงใช้

ให้ไอ้คังและไอ้คอกออกไปขโมยคันไถของชาวบ้านไปซ่อน แล้วให้ลูกศิษย์ไปพูดโอ้อวดกับเจ้าของคัน

ไถว่าตนท านายเก่งมาก เมื่อเจ้าของคันไถหาคันไถไม่พบจึงยอมยกจังหันมา 1 ถาดเพื่อเป็นค่ายกครู 

พระอิอีท าเป็นขีด ๆ เขียน ๆ สักพักก็บอกว่าคันไถอยู่ที่ไหน เจ้าของคันไถกลับไปดูคันไถตามค าบอก

ของพระอิอีก็พบ จึงน าเรื่องราวไปพูดกับชาวบ้าน ตั้งแต่นั้นมาพระอิอีมีชื่อเสียงเลื่องลือ  พระราชบุตรี

ของพระราชาประชวรเป็นฝีที่พระอุทร พระนางเจ็บปวดมาก พระราชาจึงให้ป่าวประกาศหาหมอตาม

หมู่บ้านมารักษา ชาวบ้านสรรเสริญยกย่องพระครูอิอี อ ามาตย์จึงน าความขึ้นกราบทูล พระราชาจึงให้

ไปนิมนต์พระครูอิอีมาทันที เมื่ออ ามาตย์ไปนิมนต์พระครูอิอี ๆ กลัวมากแต่ไม่รู้จะหาเหตุผลอันใดมา

แย้งได้จึงต้องเดินทางเข้าวัง ระหว่างทางท่านพระครูคิดจะหนีก็หนีไม่พ้น เมื่อถึงวังพระราชานิมนต์

พระอิอีเข้าไปในปราสาทของราชบุตรีซึ่งก าลังกันแสงเพราะปวดฝีมาก ท่านพระครูเห็นดังนั้นก็สงสาร

พระราชบุตรีเป็นอันมาก แต่ไม่รู้จะท าอย่างไร เมื่อคิดถึงตอนที่ตนเองคิดจะหลบหนีจึงพูดขึ้นว่า  

นกยางโทนสูงโย่งโย่ง กระต่ายกระโดแผล็ว กบร้องอ็อบ ว่าจบก็เป่าลงไปบนฝีของพระราชบุตรี  

พระนางได้ยินคาถาอันประหลาดนั้นก็หัวเราะออกมาท าให้ฝีแตกอาการปวดหายทันที พระราชาเห็น

ดังนั้นก็คิดว่าพระครูอิอีเก่งจริง ๆ จึงสร้างกุฏิ ศาลา และดูแลวัดของพระครูเป็นอย่างดี ชาวบ้านก็ต่าง

พากันมาท าบุญ เวลาผ่านไปนานในเมืองเกิดความแห้งแล้งอย่างหนัก ทั้งชาวบ้านและสัตว์ได้รับ  

ความเดือนร้อนเป็นอย่างมากพระราชาจึงให้อ ามาตย์ไปนิมนต์พระครูอิอีมาท านายดู ท่านพระครูกลัว

มากหากท านายไม่ได้คงจะถูกประหารอย่างแน่นอนจึงคิดหนีอีก แต่โชคดีเพราะรุกขเทวดาที่อยู่ในป่า
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สงสารจึงแปลงกายเป็นกบพูดคุยกันว่าอีก 7 วันจะมีฝนตกหนัก พระครูได้ยินดังนั้นก็ดีใจมาก จึงเข้า

เฝ้าพระราชาแจ้งแก่พระราชาว่าอีก 7 วันจะมีฝนตกหนักเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน หลังจากนั้นฝนตก

หนักไม่ยอมหยุดชาวบ้านเกิดความเดือนร้อน ชาวบ้านจึงไปหาพระครูอิอีให้ช่วยท าให้ฝนหยุดตก ท่าน

พระครูเห็นชาวบ้านเดินมาจะขอให้ช่วยท าให้ฝนหยุดตก เมื่อชาวบ้านใกล้เข้ามาพระอิอีคว้าไม้ไล่ตี

ไอ้คัง ไอ้คังวิ่งหนีไปนอกวัด พระอิอีวิ่งไล่ตาม เวลานั้นฝนตกพอดี ชาวบ้านต่างดีใจพูดกันว่าพระครูไล่

ตีไอ้คังหยุดฝน หลังจากฝนหยุดตกได้ 3 วัน ท้องฟ้ามืดครึ้มตากอะไรไม่ได้ ชาวบ้านจึงพากันไปหา

พระอิอี ท่านพระครูเห็นว่าชาวบ้านมาหาจึงวิ่งไล่ตีไอ้คัง ปรากฏว่าขณะที่ก าลังวิ่งอยู่นั้นเมฆลอย

หายไป ดวงอาทิตย์สว่างขึ้น ชาวบ้านดีใจมากพูดว่าท่านพระครูตีไอ้คอกเปิดตะวัน หลังจากนั้น

พระราชานิมนต์พระครูอิอีไปเทศน์ พระครูอิอีเทศน์ไม่ได้ตกกลางคืนจึงจุดไฟเผาวัด รุ่งขึ้นพระครู               

รับนิมนต์ไปในวัง เมื่อถึงเวลาเทศน์ ท่านพระครูร้องไห้ออกมาเสียงดัง พระราชาตรัสถามว่าเกิดอะไร

ขึ้น พระครูอิอีจึงว่าเทศน์ไม่ได้เพราะคัมภีร์ถูกไฟไหม้เมื่อคืน พระราชาจึงให้พระรูปอื่นขึ้นเทศน์แทน 
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