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The  purposes  of  this  research  study  were  to  make  collection  and  classification  of  Khmer  folktales  
of    Si Sa-at   Sub – district  into  groups  to  become  heritage  for  the  people  of  next  generations  for  analysis  of  
the  material  essences  or  contents  of  Khmer  folktales  of  Si Sa-at  Sub – district as  reflection  of  their  way  of  
life,   ideology,   goodwill, usage,   tradition,  as  well  as the  ways  of  God  and  variety  of  principles  of  teachings  
for  translation  from  Khmer  Folktales  of    Si Sa-at   Sub – district   into  thai  to  promote Khmer  folktales  of    Si 
Sa-at    Sub – district  make  them  well-know  to  the  general  public  and  for  application  as  a guideline  for  
conservation,   promotion  so  that  the  people  of  the  next  generations appreciate  the  value  and  the interests  of  
Khmer  folktales  of  Si Sa-at   Sub – district ,  Khukhan  District,   Si Sa Ket  Province. 

on  the  collection  of  information  of  the  Folktales  the  Author  made  a  collection  of    information    
from  all  villages   in    Si Sa-at   Sub – district  and  made  a  collection  of  total  106  folktales.  The  analysis  process  
was  made  by  firstly the Author  making  a  recording  of  the  folktales  into recording  and  secondly  then  the  
Author  making translation of  folktales  from   Khmer  into  thai,  and  thirdly  making classification of  the  Khmer  
folktales  collected  according  to  their  theoretic  forms  and   fourthly  and  finally,taking  the Khmer  folktales  for  
analysis  of  material  essences  or  content. 

the result  of  study  were : 
1.    the  form  folktales  which  were  found  that  most  were  Jest,  the  form   of  folktales  which  

were  
found  the  least  were  chain  tales, endless tales,  and  myth  ; 
2.    Khmer  folktales  of  Si  Sa-at   Sub – district,   khukhan  district, Si Sa ket  province  reflected  social  

ways  and  ways of  life  or  states  of  being  of  the  people of    Si  Sa-at   Sub – district  for  total   of  11   categories  
or  conditions  comprising  of  geographic  location,  social  Institutions,  occupational, resources, housing or place of 
living, daily  tasks,  food  and  eating, equipment   and  tools,  medical  treatment, communication,  and  government  or    
local  administrative. 

3.   Khmer  folktales  of  Si Sa-at  Sub – district,   khukhan  district,   Si Sa ket  province  reflected  
cultures  of  the  folk  people  of  Si  Sa-at  of  4  large  forms  comprising  of  general culture,  ideology,  value  and  
moral  whereas  the  general cultures  and  traditions  are  classified    into  4  categories  comprising  of  personal  
traditions, and  usage  or  customary  tradition. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 การดําเนินชีวิตของมนุษยแตละวันทุกคนลวนมีภารกิจหนาที่ที่ตองปฏิบัติแตกตางกันไป
บางครั้งอาจจะกอใหเกิดความเหน็ดเหนื่อยดานรางกาย  จิตใจและอารมณ  ฉะนั้นเมื่อเสร็จสิ้นจาก
ภารกิจแลว  การพักผอนหรือการผอนคลายเพื่อใหหายจากความเหน็ดเหนื่อยจึงเปนสิ่งที่ผูคน
แสวงหา   

ปจจุบันซึ่งเปนสมัยที่เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิต  คนเรา
สามารถหาวิธีผอนคลายอารมณไดหลายวิธีตามตองการ  ถามองยอนไปในอดีตบางคนอาจจะเกิด
ความสงสัยวา  เมื่ออดีตยังไมมีเทคโนโลยีใชแลวผูคนใชวิธีผอนคลายอารมณเพื่อใหหายจากความ
เหน็ดเหนื่อยดวยวิธีการใด  คําตอบหนึ่งก็คือ  คนในสมัยกอนมักจะนั่งจับกลุมคุยกัน  นําปริศนามา
ทายกัน  รวมทั้งนํานิทานมาเลาสูกันฟงดวย    

นิทานเปนเรื่องเลาที่มีมาแตโบราณกาล  นิยมเลากันอยูทุกหนทุกแหง ไมแบงชนชั้น 
วรรณะ  เชื้อชาติ1  ในประเทศไทยก็นิยมเลาเชนเดียวกัน  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพไดกลาวถึงการเลานิทานในประเทศไทยวา  “ในสยามประเทศก็มีการเลานิทานมา
แตโบราณจนนับเปนมหรสพอยางหนึ่งซึ่งมักมีในการงาน  เชน  โกนจุก  ในตอนค่ําเมื่อพระ      
สวดมนตแลวก็หาคนไปเลานิทานใหแขกฟง  เปนประเพณีมาเกาแกและยังมีลงมาถึงในชั้น        
กรุงรัตนโกสินทรนี้” 2  เมื่อไมนานมานี้ไดมีการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของชนกลุมนอยใน
ประเทศไทยก็พบวา   ชนชาวกะเหรี่ยง  แมว  มูเซอร  อีกอ  และขมุ  ตางมีนิทานเปนมรดกของ  
กลุมชนของตนเชนเดียวกับกลุมอื่น3  สวนภาษาที่ใชในการเลาแตละถ่ิน  แตละชน  แตละสังคมตาง
ใชภาษาของตนเปนสื่อในการเลา  

                                                  
1กุหลาบ   มัลลิกะมาส, คติชนวิทยา  ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2518 ), 99.  
2สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “อธิบายนิทานอิหรานราชธรรม” ในนิทาน

อิหรานราชธรรม  ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคลังวิทยา, 2504 ),ข.  อางถึงใน วิเชียร  ณ นคร, รายงานการวิจัยเร่ือง
การศึกษานิทานพื้นบานในจังหวัดนครศรีธรรมราช, ( ม.ป.ท. : ศูยวัฒนธรรมภาคใต  วิทยาลัยครู                       
นครศรีธรรมราช, 2531 ), 32. 

3ประคอง    นิมมานเหมินทร, นิทานพื้นบานและนิทานพื้นบานไทย ใน เอกสารการสอนภาษาไทย 8 : 
คติชนวิทยาสําหรับครู ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531 ), 56.  
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ในตําบลศรีสะอาดก็เชนเดียวกัน  ชาวบานนิยมเลานิทานเชนเดียวกับสังคมอื่น ๆ       
กลุมคนในตําบลนี้เปนสังคมหนึ่งที่อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  ใชภาษา     
เขมรถิ่นสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน  กลุมคนในตําบลนี้มีขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ประเพณี  
ตลอดจนนิทาน  ซ่ึงถือเปนมรดกอันสําคัญยิ่งที่สืบทอดตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน   

การเลานิทานพื้นบานของชาวบานในตําบลศรีสะอาด  นางสวัสดิ์ งามรูป4   ไดกลาววา  
สมัยกอนหลังจากที่ชาวบานเสร็จสิ้นจากการทํางานแลว    ชาวบานที่อยูบานใกลกันทั้งเด็กและ      
ผูใหญมักจะมานั่งคุยกัน  ตางนําเรื่องราวตางๆ มาเลาสูกันฟง  เชน  เร่ืองราวทั่วไปที่เกิดใน          
หมูบาน  เร่ืองราวการทํามาหากิน  เร่ืองราวในอดีต  และบางก็นํานิทานมาเลาสูกันฟง  ซ่ึงการเลา
นิทานนี้จัดไดวาเปนเรื่องที่ชาวบานนิยมมากเพราะเปนสิ่งที่ใหความบันเทิงใจ  และชวยใหคลาย
จากความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานได    

แตเมื่อเวลาผานไปสังคมเจริญขึ้น  วิทยาการและเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญ  
สังคมสมัยเกาเริ่มเปลี่ยนเปนสังคมสมัยใหม  การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดเกิดขึ้นในสังคมแหงนี้    
จากสังคมที่เคยเสร็จสิ้นจากภารกิจการงานแลวค่ําลงจับกลุมคุยกัน  กลับกลายเปนเมื่อคํ่าลงตางเขา
บานเพื่อจะดูละครโทรทัศน   ชาวบานใหความสนใจเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น   เร่ืองราวเกา ๆ 
อยางนิทานเริ่มจะถูกลืมเลือนไป  นับวันหาฟงไดยากยิ่ง   

จากการที่นิทานพื้นบานเขมรถิ่นกําลังจะถูกลืมเลือนไปจากสังคมตําบลศรีสะอาดแหงนี้  
ทําใหผูวิจัยซ่ึงเปนสมาชิกคนหนึ่งที่เกิดในตําบลศรีสะอาด  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ   รูสึก
เสียดายในสิ่งที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่งของชุมชน   ผูวิจัยมองเห็นประโยชน  ตลอดจน
คุณคาของนิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่กําลังจะถูกลืมเลือนไป  จึงคิดวาสมควรอยางยิ่งที่จะตองเขาไป
เก็บรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่นบันทึกไวเปนลายลักษณ    เพื่อใหเปนมรดกชุมชน  และให
อนุชนรุนหลังไดรูจักตอไป   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการศึกษาวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่นครั้งนี้  มีวัตถุประสงคดังนี้ 
1. เพื่อรวบรวมและจัดจําแนกประเภทนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด    อําเภอ 

ขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษไวเปนหมวดหมู  ทั้งนี้เพื่อเก็บไวเปนมรดกสําหรับอนุชนรุนหลังตอไป 

                                                  
4สัมภาษณ  นางสวัสดิ์     งามรูป, ชาวบานบานศรีสมบูรณ,  10  เมษายน  2547. 
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2. เพื่อวิเคราะหเนื้อหานิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนวิถีชีวิต  คติความเชื่อ  คานิยม   
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ตลอดจนคติธรรมและหลักคําสอนตาง ๆ  ของชาวบานเขมรถิ่นตําบล  
ศรีสะอาด  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 

3. เพื่อแปลนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  
เปนภาษาไทย  ซ่ึงจะทําใหนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาดไดเปนที่รูจักสําหรับคนทั่วไป 

4. เพื่อเปนแนวทางอนุรักษและสงเสริมใหอนุชนรุนหลังเห็นคุณคาและประโยชนของ
นิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  มีขอบเขตในการวิจัยดังนี้ 

1. ในการเก็บรวบรวมนิทานพืน้บานเขมรถิ่น  ผูวิจัยเก็บขอมูลจากทุกหมูบานในตําบล
ศรีสะอาด อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงมีจํานวนทัง้หมด  9  หมูบานคือ 

หมู  1  บานสะอาก 
หมู  2  บานภูมิรมเย็น 
หมู  3  บานคลอ 
หมู  4  บานศรีษะกระบือ 
หมู  5  บานโคกกวาง 
หมู  6  บานศรีสะอาด 
หมู  7  บานศรีสมบูรณ 
หมู  8  บานตะเคียนบังอีง 
หมู  9  บานหนองตะเคยีน 

2. การเก็บรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมวิทยากรที่มีอายุ   
ตั้งแต 30  ป  ขึ้นไป  ทั้งเพศชายและเพศหญิง   

สาเหตุที่ผูวิจัยตัดสินใจเก็บขอมูลจากวิทยากรอายุ 30  ป   เพราะจากการสํารวจ
วิทยากรทองถ่ินพบวา  ผูที่มีอายุ 30  ป  สามารถจํานิทานไดดีและจําไดจํานวนมาก  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากวาในสังคมตําบลศรีสะอาด   เทคโนโลยีเพิ่งจะเขามามีบทบาทมากในชวงระยะเวลา
ประมาณ  10  ปนี้  ชาวบานที่มีอายุประมาณ 30  ปจึงมีชีวิตวัยเด็กอยูในสังคมชนบทที่มีวิถีชีวิต
ความเปนอยูแบบสมัยโบราณ     ชาวบานยังเลานิทานแทนการดูละครโทรทัศน  ฉะนั้นผูที่มีอายุ
ประมาณ 30 ป  ดังกลาวจึงสามารถเลานิทานไดเพราะเคยฟงในสมัยเด็ก  และผนวกกับวิทยากรอายุ
ยังนอยจึงทําใหจดจํานิทานไดดีและจําไดจํานวนมาก 
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ในขณะเดียวกัน  จากการสํารวจวิทยากรที่มีอายุประมาณ 70 ป ขึ้นไปพบวาชาวบานจํา
นิทานไมคอยได   บางจําไดแตจําไดไมจบเรื่อง  ทั้งนี้เนื่องจากไมไดเลามานานแลวจึงทําใหลืม   
เร่ืองราวตาง ๆ  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นี้   มีวิธีการดําเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของเพือ่เปนแนวทางในการศึกษา 
2. สํารวจวิทยากรทองถ่ินที่สามารถใหความรูและสามารถจํานิทานนํามาเลาได 
3. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการบนัทึกดวยเครื่องเลนแถบบันทึกเสียง 
4. นําขอมูลที่เก็บไดมาวิเคราะห  โดยมีลําดับขัน้ในการวิเคราะหดังตอไปนี ้

  4.1 ถายถอดเสียงนิทานเขมรถิ่นจากแถบบันทึกเสียง  โดยใชระบบการถายถอด
เสียงของ  สุวิไล    เปรมศรีรัตนและโสภนา    ศรีจําปา 

4.2     แปลนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเปนภาษาไทย 
  4.3 จําแนกประเภทของนิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่รวบรวมไดทั้งหมด 
  4.4 นํานิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่จัดประเภทแลวมาวิเคราะหเนื้อหาที่สะทอน       
วิถีชีวิต  คติความเชื่อ  คานิยม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ตลอดจนคติธรรมและหลักคําสอนตาง ๆ 

5. สรุปผลและนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห 
 
ความจํากัดของการวิจัย 

1. ในการถายถอดเสียงนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ผูวิจัยยึดระบบการถายถอดเสียงจาก
หนังสือเร่ือง  “การพัฒนาระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย”   ของสุวิไล  เปรมศรีรัตนและ             
โสภนา    ศรีจําปา5   ซ่ึงไดจัดระบบการถายถอดเสียงพยัญชนะและเสียงสระของภาษาเขมรถิ่นไว  
ดังนี้ 

 
 

 
 

                                                  
5 สุวิไล    เปรมศรีรัตน  และโสภนา    ศรีจําปา, การพัฒนาระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย              

( กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533 ), 38. 
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หนวยเสียงพยญัชนะ 
   พยัญชนะในภาษาเขมรถิ่นไทยมีทั้งสิ้น  22  เสียง  เปนพยัญชนะตนไดทั้ง  22  เสียง  
และเปนพยัญชนะสะกด  14  เสียง    แตละเสียงกําหนดใหเขียนโดยอักษรไทยดังนี้   
 
1.   พยัญชนะตน 
 
    ริมฝปาก          ปุมเหงือก          เพดานแขง็          เพดานออน          เสนเสียงกัก 
เสียงกักไมกอง 
ไมพนลม        P ( ป ) t ( ต )   c (จ )  k ( ก )  ? ( อ ) 
เสียงกัก  ไมกอง     
พนลม   ph ( พ ) th ( ท )  ch ( ช ) kh ( ค ) 
เสียงกัก  กอง  b ( บ )  d ( ด ) 
เสียงเสียดส ี  f ( ฟ ) s ( ซ )   h ( ฮ ) 
เสียงนาสิก  m ( ม ) n ( น )  n ( ญ )    n ( ง ) 
เสียงขางลิ้น   l ( ล ) 
เสียงลิ้นรัว  r ( ร ) 
เสียงกึ่งสระ  w ( ว )           j ( ย ) 
   
  คําอธิบาย  สําหรับการเขียนในระบบของภาษาไทย  เสียง ๆ หนึ่งอาจมีรูปเขียนไดหลายรูป  
เชน  ฒ  ฑ  ท  ธ    แตในการเขียนในภาษาเขมรจะใชรูปเดียว  คือ  ท    โดยจะเลือกใชตัวอักษรทีใ่ช
บอย  และถาเสียงที่มีคูเปนอกัษรต่ํา  หรือกลาง   กับอกัษรสูง  เชน    ซ-ส    ฮ-ห    หรือ  พ-ผ   จะใช
เฉพาะอักษรกลาง  (  ก  จ  ด  ต  ฎ  ฏ  บ  ป  อ )    เนื่องจากภาษาเขมรไมมีเสียงวรรณยุกต               
(  เสียงสูง -  ต่ํา ) การใชอักษรสูงจะมีปญหาในการอานได 
 
2.   พยัญชนะสะกด 
   ในบรรดาหนวยเสียงพยัญชนะทั้ง  22   เสียงของภาษาเขมรถิ่นไทย  สามารถเกิดเปน
พยัญชนะสะกดได  14  เสียง  ดังนี้ 
   P( ป )  t ( ต )  c (จ )  k ( ก )            ? (  (ไมมีรูปเขียน) ) 
                            h ( ฮ ) 
   m ( ม )      n ( น )  n ( ญ )     n ( ง ) 
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     l ( ล ) 
    r ( ร ) 
   w ( ว )           j ( ย ) 
   
   หมายเหตุ    เนื่องจากรูปพยญัชนะ  ป    ซ่ึงแทนเสียง  p  และพยัญชนะ  ต  แทนเสียง  t  ไม
ปรากฏใชเปนพยัญชนะสะกดในการเขียนภาษาไทย  ใหใชรูป  บ  แทน  ป   และ  ด  แทน  ต    ในตําแหนงที่
เปนพยัญชนะสะกด 

หนวยเสียงสระ 
   หนวยเสียงสระภาษาเขมรถิ่นไทย  มี  34  หนวยเสียง   
1.    สระเดี่ยว  28  เสียง 
 
            หนา              กลาง                   หลัง 
สูง  i   ( อิ )       i i  ( อี )   ш  ( อึ )    шш ( อื )     υ  ( อุ )            υυ  ( อู ) 
กึ่งสูง  ι  ( อb )        ιι  ( อB )    (  อN )       ( อn )           ω   (อu )           ωω ( อU )  
กลาง  e ( เอ็ )    ee ( เอ )    ( เอิอ็ )      ( เออ )    ο  ( ø )  (โอ็ )   οο ( โอ ) 
    ( เอะ )          ( เออะ )                    ( โอะ) 
กึ่งต่ํา  æ ( แอ็ )   ææ ( แอ )   ← ( เอbอ็ )   ←←  ( เอb )      ( อ็อ )             ( ออ ) 
        ( แอะ )        ( เอฺอะ )        ( เอฺอ )                 ( เอาะ ) 
ต่ํา                           a  ( อั )  aa ( อา )      ( อ็อฺ )           ( ออฺ ) 
       ( อะ ) 
 
2.   สระผสม  6  เสียง 
                  ia ( เอีย ็)                          ш a ( เอือ็ )   ua  ( อ็ว ) 
      ( เอียะ)                                ( เอือะ)           ( อัวะ) 
        iia ( เอีย )                       шшa  ( เอือ )                        uua ( อัว)  
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หมายเหตุ 
1.  จุดใตสระแสดงลักษณะการเกิดเสียงของเสียงสระวาเกิดในขณะที่ล้ินลดต่ําลงกวา

สระปกต ิ
2.  - แสดงความหมายเหมือน . (จุด) แตในกรณีที่เปนสระซึ่งในการพมิพไมสามารถ

วาง . (จุด)  ไวขางใตไดจึงตองวางขางบนและเปลี่ยนรูปไป 
3.  สระเอะ  แอะ  เออะ  โอะ  เอาะ  ใชแทนเสียงสระสั้นที่มีเสียง ?  เสียงกักเปน    

ตัวสะกด  ถาเปนตัวสะกด  อ่ืน ๆ ใช ไมไตคูแทน  เชน เอ็  แอ็  เออ็  อ็อด 
4.   การเขียน  ไ-  ใ-  อัย  ใหเลือกใช  ไ-    เชนคําวา  ทไง   และ  อํา  กับ  อัม  ให

เลือกใช  “ อํา “  เชนคําวา   กาํปุบ   เปนตน 
5. การเขียนสระยาวและสระสัน้เปนความแตกตางที่มีความสําคัญในภาษาเขมร    

ถ่ินไทย  และมีคูเทียบเสียงจํานวนมาก  ในการเขียนจึงตองใช ไมไตคู  เชน เมือ็ด ที่แปลวา “ปาก”        
จ็อด   ที่แปลวา  “ ฝาด”  เปนตน  นอกจากนี้สระ  โ-  เสียงสั้นมีการเขียนลดรูปเหมือนภาษาไทย 

6.  การแสดงเสียงสั้นของสระในคําที่มีตัวสะกด  จะมีการใชไมไตคู เชน  เมือ็ด     
เตbว็  เนื่องในการพิมพไมสามารถจะวางไมไตคูไวบนสระได  ในการถายถอดเสียงจึงกําหนดใหใช
ไมไตคูบนพยัญชนะที่ตามมาได 

7.  คําไวยากรณที่มีลักษณะเดียวกับภาษาไทย  คําวา "ก็" ในภาษาเขมรถิ่นจะใช  " ก"็    
เชนเดยีวกับภาษาไทย 

 8.  ช่ือนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ถาชื่อเร่ืองใดไมสามารถแปลเปนภาษาไทยได  ผูวิจัย
จะใชช่ือเปนภาษาเขมรโดยถายถอดชื่อตามเสียงที่ไดยิน 

 9.  การแปลนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเปนภาษาไทย  ผูวิจัยใชหลักการแปลตาม       
หลักภาษาไทย  แตถาขอความใดเปนสํานวนภาษาเขมรผูวิจัยจะยังคงแปลโดยรักษาสํานวนเดิมไว 
 
คําจํากัดความในการวิจัย 

เขมรถิ่น  หมายถึง  กลุมคนไทยที่ใชภาษาเขมรถิ่นในการสื่อสาร  และเปนกลุมคนที่
อาศัยอยูในตําบลศรีสะอาด  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ   

นิทานพื้นบานเขมรถิ่น  หมายถึง  นิทานหรือเร่ืองเลาที่ชาวบานในตําบลศรีสะอาด  
อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  ใชภาษาเขมรถิ่นในการเลา  
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยคร้ังนี้คือ 
1.  ทําใหทราบและเขาใจถึงแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนในตําบลศรีสะอาด  

อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  ดียิ่งขึ้น  และนําขอมูลที่ไดรับไปพัฒนาชุมชน 
2.  ไดรับแนวคิดจากเนื้อเร่ืองและสามารถนําไปประยกุตใชในชีวิตประจําวันได 
3.  ไดรับความเพลิดเพลินและเปนแรงกระตุนที่จะชวยใหมีการอนุรักษและสงเสริม

นิทานพื้นบานเขมรถิ่นตอไป 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 
 
 ในบทนี้  ผูวิจัยจะกลาวถึงเนื้อหาของเอกสารที่เกี่ยวของและสัมพันธกับการวิเคราะห
นิทานพื้นบานเขมรถิ่น  มี  3  ประเด็นหลัก  คือ  
  1.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

2. นิทานและการจําแนกนิทาน 
 3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม 

    3.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม 
3.2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม  

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวจัิย 

 ในการศึกษาวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่นใน ตําบลศรีสะอาด อําเภอขุขันธ  จังหวัด     
ศรีสะเกษ    ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยคร้ังนี้  คือ  

วิเชียร   ณ   นคร1 เขียนรายงานการวิจัยเ ร่ืองการศึกษานิทานพื้นบานในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  วัตถุประสงคในการศึกษาคือ  เพื่อเก็บรวบรวมนิทานพื้นบานในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมาจัดหมวดหมู  และวิเคราะหเนื้อหาในแงคุณคา  และวิเคราะหความสัมพันธของ
นิทานกับวิถีชีวิตชาวนครศรีธรรมราช  
 นิทานในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รวบรวมไดมีจํานวนทั้งหมด 136 เร่ือง จัดหมวดหมู
ได 12 ประเภท  คือ  นิทานตลก  นิทานคติ  นิทานอธิบายเหตุ  นิทานชีวิต  นิทานปรัมปรา  นิทาน
สัตว  นิทานเทพนิยาย  นิทานตํานาน  นิทานปริศนา นิทานภูตผี  นิทานเขาแบบ  และนิทานวีรบุรุษ   
 จากการศึกษาในแงคุณคา   นิทานนครศรีธรรมราชไดสะทอนให เห็นดังนี้คือ                  
1. คุณคา ทั่วไป   ซ่ึงเปนคุณคาตอผูฟงในแงความบันเทิง  2. คุณคาทางสังคม  เปนการแสดงใหเห็น
คุณคาดานการจัดระเบียบของสังคม  และคุณคาดานคานิยมที่พึงประสงคตอผูฟง  3. คุณคาทาง  
วัฒนธรรม   4. คุณคาทางดานคุณธรรม      5. คุณคาทางจริยธรรม    

                                                  
1 วิเชียร  ณ  นคร, รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษานิทานพื้นบานในจังหวัดนครศรีธรรมราช                

( ม.ป.ท. : ศูนยวัฒนธรรมภาคใต  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2531 ) 
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 ผลของการวิเคราะหความสัมพันธของนิทานพื้นบานกับวิถีชีวิตชาวนครศรีธรรมราช  ที่
ปรากฏคือ  นิทานที่สัมพันธกับการตั้งถ่ินฐาน  นิทานที่สัมพันธกับอาชีพ  นิทานที่สัมพันธกับ
การศึกษาและการสาธารณสุข  นิทานที่สัมพันธกับภูมิปญญา  และนิทานที่สัมพันธกับโลกทัศน 
  
 สุธาทิพย  สวางผล2 เขียนวิทยานิพนธเร่ือง วิเคราะหนิทานพื้นบานของชาวไทยยวน  
บานคลองน้ําไหล จังหวัดกําแพงเพชร  วัตถุประสงคของการศึกษาคือ  เพื่อรวบรวมนิทานพืน้บานที่
สืบทอดโดยมุขปาฐะ  จําแนกและจัดหมวดหมูนิทานพื้นบานที่รวบรวมไดตามรูปแบบทางคติชน
วิทยา  และวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาของนิทานพื้นบานแตละแบบ  โดยศึกษาคุณคาดานเนื้อหาที่
สะทอนวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น   
 ผลของการเก็บรวบรวมขอมูลไดมีทั้งหมดจํานวน  134  เร่ือง  จัดประเภทของนิทานได  
6  ประเภท  คือ  นิทานคติ  นิทานอธิบายเหตุ  นิทานประจําถ่ิน  นิทานเรื่องผี  นิทานมุขตลก  และ
นิทานในธรรม    
 ผลการวิเคราะหรูปแบบของนิทานที่ได  คือ  1. รูปแบบเสนอเพื่อการตีความ   2. รูปแบบ
สรุปดวยคติสอนใจ  3. รูปแบบเปรียบเทียบ   4. รูปแบบเรียงลําดับเหตุการณ  5. รูปแบบยอน       
เหตุการณ 
 ลักษณะรูปแบบทั้ง 5  ดังกลาว  พบในนิทานประเภทคติสอนใจ  นิทานอธิบายเหตุ  
นิทานผี   นิทานประจํา ถ่ิน   และนิทานมุขตลก   สวนนิทานในธรรมพบรูปแบบลักษณะ                   
1. การละความ         2. การเปลี่ยนรายละเอียด    3. การขยายความ  4. การผนวกเรื่อง  5. การอนุรักษ
ตน   6. การสลับเหตุการณ  

สวนแนวคิดที่ไดจากการศึกษานิทานคือ  แนวคิดดานการครองเรือน  แนวคิดอัน
เนื่องมาจากพุทธศาสนา  และแนวคิดอื่นๆ ที่ปรากฏในนิทานแตละเรื่อง 

 
ปรีชา    อุยตระกูล3   ศึกษาเรื่อง  วรรณกรรมพื้นบานจากตําบลรังกาใหญ  อําเภอพิมาย  

จังหวัดนครราชสีมา  วัตถุประสงคของการศึกษาคือ  เพื่อรวบรวมนิทานพื้นบานตําบลรังกาใหญ  
เพื่อจัดจําแนกนิทานและวิเคราะหความสัมพันธของนิทานพื้นบาน   

                                                  
2สุธาทิพย     สวางผล,  “วิเคราะหนิทานพื้นบานของไทยยวน บานคลองน้ําไหล จังหวัด           

กําแพง เพชร” (  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531 ) 

3ปรีชา    อุยตระกูล, วรรณกรรมพื้นบานจากตําบลรังกาใหญ  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
( ม.ป.ท., 2521 ) 
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ผลจากการศึกษาวรรณกรรมพื้นบานจากตําบลรังกาใหญสามารถรวบรวมนิทานได
ทั้งหมดจํานวน  88 เร่ือง  จัดประเภทได 5 ประเภท คือ นิทานทรงเครื่อง  ประวัติ  นิยาย  นิทานคติ  
นิทานสัตว  และนิทานมุขตลก    

จากการศึกษานิทานพื้นบานพบลักษณะนิทานที่สะทอนภาพตาง ๆ ของชุมชนนี้ คือ      
1. สะทอนใหเห็นประวัติและสภาพแวดลอมวาเคยอยูภายใตอํานาจขอมมากอน  2. สะทอนใหเห็น
ถึงระบบครอบครัว  เศรษฐกิจ  วาตําบลนี้มีอาชีพหลักคือการทํานา  ทําไร  รวมถึงการคาขายดวย   
3. สะทอนใหเห็นถึงระบบความเชื่อ  ประเพณีและคานิยม    ในดานความเชื่อชาวบานจะใหความ
เชื่อตามแนวทางของพุทธศาสนามากกวาสิ่งอื่น  4. ในการศึกษาดานโครงสราง  เมื่อนํากฎดึก        
ดําบรรพมาวิเคราะหพบวา  มีความสอดคลองกับนิทานพื้นบานถิ่นนี้เปนอยางดี  4. จากการศึกษา
พบวานิทานในตําบลนี้มีความคลายคลึงกับวรรณคดีบางเรื่อง  และบางเรื่องก็มีความคลายคลึงกับ
วรรณกรรมพื้นบานในทองถ่ินอื่น 

 
นิทานและการจําแนกนิทาน 

นิทานถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมมนุษย  ทุกสังคม  ทุกชนชาติ  ลวนมีนิทาน
ประจําถ่ินของตน  เนื้อหาของนิทานแตละถ่ินยอมมีทั้งความเหมือนและความแตกตางกันออกไป  
เนื้อหาของนิทานบางเรื่องเปนเรื่องตลกขบขัน  บางเรื่องอธิบายความเปนมาของเรื่องราวตาง ๆ  
และบางเรื่องเปนคติสอนใจ  โดยทั่วไปแลวผูเลานิทานไมไดสนใจวานิทานที่ตนเลานั้นเปนนิทาน
ประเภทใด  ไมเคยจัดจําแนกประเภทนิทานตางๆ เพราะไมรูวาจะทําไปเพื่อวัตถุประสงคใด  แตการ
จัดจําแนกประเภทของนิทานพื้นบานไดจัดขึ้นในกลุมของนักวิชาการ  ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการศึกษา  
วิเคราะห  และประโยชนอ่ืนๆ ทางดานคติชนวิทยา   
 
1.  ความหมายของนิทาน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช  พ.ศ 2525  ใหความหมายวา   “เร่ืองที่
เลากันมา”4   กิ่งแกว   อัตถากร กลาววา  นิทาน  หมายถึง เร่ืองเลาที่สืบทอดตอกันมาจนถือเปน
มรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง5   กุหลาบ   มัลลิกะมาส  กลาววา  นิทานเปนเรื่องเลาที่เลากันมาปาก

                                                  
4 ราชบัณฑิต, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 ( กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2525 ), 

448. 
5 ก่ิงแกว    อัตถากร, คติชนวิทยา   เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับที่ 184  หนวยศึกษานิเทศ         

( ม.ป.ท.,  2519 ), 12. 
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ตอปาก (มุขปาฐะ) เลากันมาเปนเวลาชานาน  ภาษาที่ใชเปนภาษารอยแกวธรรมดาและไมทราบวา
ใครเปนผูแตง6 

สวนนิทานพื้นบาน  กรมศิลปากร  กองโบราณคดี ใหความหมายวา  เปนเรื่องราวที่มีที่มา  
ในขั้นแรกมาจากการเลาเรื่องในลักษณะปากตอปาก  แลวตอมาจึงกลายมาเปนการบันทึกเรื่องราว
เปนลายลักษณอักษร  เร่ืองมีที่กําเนิดในทองถ่ินหนึ่งโดยเฉพาะ  หรือไมก็ไดรับตนเรื่องเดิมจากที่
อ่ืนแลวมาดัดแปลงตัวบุคคล  หรือสถานที่ในทองถ่ินของตน7    กุหลาบ     มัลลิกะมาส      กลาววา  
นิทานพื้นบานเปนเรื่องเลาอยางงาย ๆ  โครงเรื่องไมซับซอน  มีลักษณะสําคัญคือ  เปนเรื่องเลาที่เลา
กันมาดวยปากตอปากเปนเวลาชานาน  ถาการเขียนเจริญขึ้นก็อาจมีการเขียนขึ้นตามเคาเดิมที่เคยเลา
มาดวยปาก  สวนผูเลานั้นไมปรากฏวาผูเลาดั้งเดิมนั้นเปนใคร 8  
 
2.    การจัดจําแนกนิทาน 

เกณฑในการจัดจําแนกนิทานมีหลายวิธี  นักคติชนวิทยาที่ไดเสนอแนวในการจัดจําแนก
ที่รูจักกันทั่วไปคือ สติธ  ทอมปสัน9  ซ่ึงไดเขียนหนังสือเร่ือง  Folklore  ไดเสนอแนวทางในการ จัด
จําแนก  หรือแบงนิทานไวเปนหมวดหมู  4  แนวทาง  คือ  

1. แบงตามพื้นที ่ (Area)  คือ  ใชเขตแดนหรือภูมิศาสตรเปนเกณฑ เชน  เขตอินเดยี   
เขตประเทศสลาวิค  เขตแหลมสเเกนดิเนเวีย  เปนตน 

2. แบงตามรูปแบบ  ( Form)  คือ  แบงโดยดลัูกษณะเนื้อหาสวนใหญของนิทาน  เกณฑ
ที่แบงไวมี   5  ประเภท คือ เทพนิยาย  นยิาย  ตํานาน  นิทานสัตว  และนิทานตลก 

3. แบงตามแบบเรื่อง( Type ) คือ แบงตามโครงเรื่อง  ลําดับเหตุการณที่สําคัญของเรื่อง 
4. แบงตามอนภุาค( Motif )  คือ แบงตามองคประกอบยอยของนิทาน 
จากการจัดจําแนกนิทานดังกลาวกลายเปนแนวทางในการจัดจําแนกนิทานของ            

นักคติชนวิทยาชาวไทยหลายทาน  ดังนี้ 
 
 

                                                  
6กุหลาบ    มัลลิกะมาส, คติชนวิทยา  ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2518 ), 99. 
7 กรมศิลปากร  กองโบราณคดี, ตํานานและนิทานพื้นบานอีสาน  ( กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2531 ), 6. 
8 กุหลาบ   มัลลิกะมาส, คติชนวิทยา, 100. 
9 Stith    Thomson,The  Folklore ( Newyork : Holt  Renehart  and  winson,1946),15.  อางถึงใน 

วิเชียร  ณ นคร, รายงานการวิจัยเร่ือง  การศึกษานิทานพื้นบานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ( ม.ป.ท. : ศูนย      
วัฒนธรรมภาคใต  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2531 ), 32. 
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กิ่งแกว    อัตถากร10  แบงประเภทของนิทานตามเนื้อหา  โวหาร  และโครงสรางได         
6  ประเภท  คือ 

1. นิทานไมรูจบ  นิทานประเภทนี้มีลักษณะพิเศษอยูที่โครงสราง  คือ  มีอาการซ้ํารอย
เดิมเปนชวง    เปลี่ยนเฉพาะบางคําเทานั้น   

2. นิทานเรื่องสัตว  รวบรวมแตเร่ืองที่มีสัตวเปนตัวละครยืนโรง    บางเรื่องมีปรัชญา 
นาคิด   อาจจัดอยูในประเภทนิทานคติได 

3. นิทานคติ  
4.  นิทานมุขตลก 
5. นิทานเรื่องโม 

 เนื้อหานิทานคติเปนไปในเชิงสอนใจ   ชาวบานนิยมนิทานประเภทนี้มาก  ผูเขียนจะ
บรรยายสารัตถะของนิทานคติเปนพิเศษ  เพราะเปนเครื่องแสดงมาตรฐานทางความเปนอยูของ
ประชาชน  จะบรรยายคูกับนิทานประเภทมุขตลกและเรื่องโมซ่ึงมีเนื้อหาตรงกันขาม  ฟงดูแลว
เหมือนขัดแยงกันนาจะอยูกันคนละโลก  แตทั้งสองประเภทเปนองคประกอบที่สําคัญรวมกันของ
สังคม  มุขตลกมักเลากันในงานศพเพื่อปลุกกําลังใจของผูที่ไปอยูเปนเพื่อนศพตลอดคืนไมใหหดหู   

6. นิทานทรงเครื่อง  มักเลากันในงานทําขวัญหรืองานรื่นเริง  สวนใหญนิยมนําไปเลา
เปนลิเก  เนื้อเร่ืองมักเกี่ยวกับบุคคล  เหตุการณ  และบรรยายบรรยากาศที่วิจิตรเหมาะกับการ        
ตกแตงจัดฉากใหรับกับภาพยนตร 

 
 กุหลาบ     มัลลิกะมาส11   ไดเสนอทฤษฎีการจัดประเภทของนิทานตามแนวของ         

สติธ    ทอมปสัน  แนวที่ 2   ( Form )ไว  5  ประเภท  คือ  
1. นิทานปรัมปรา  ( Fairy  tale )  เปนเรื่องที่คอนขางยาว  มีหลายสารัตถะ  สถานที่เกิด

ไมชัดเจน  เร่ืองอาจจะขึ้นตนวา “กาลครั้งหนึ่ง”    ตัวบุคคลในเรื่องไมใชมนุษยธรรมดา  ตัวเอกของ
เร่ืองเปนผูมีคุณลักษณะพิเศษ  เนื้อเร่ืองจะเกี่ยวของกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย  ตอนทายของเรื่องจะ  
จบลงดวยความสุข 

2. นิทานทองถ่ิน (Legend)  เปนเรื่องที่มีขนาดสั้นกวานิทานปรัมปรา  เนื้อเร่ือง       
เกี่ยวของกับความเชื่อ   ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  โชคลาง  คตินิยม  ของถ่ินแตละถ่ินซึ่งถือวาเปน
เร่ืองที่เกิดขึ้นจริง  มีสถานที่จริง   ตัวบุคคลมีจริง  ซ่ึงแบงได  6  ประเภท  คือ  
                                                  

10ก่ิงแกว   อัตถากร, วรรณกรรมจากบานใน  ( ม.ป.ท. : หนวยศึกษานิเทศ   กรมการฝกหัดครู, 
ม.ป.ป.), 9-10. 

11 กุหลาบ    มัลลิกะมาส,  คติชนวิทยา, 105. 
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 2.1 นิทานอธิบายเหตุ ( Explanatory   tales  )  เปนเรื่องราวอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้น  อาจจะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ  อธิบายสาเหตุความเชื่อ เชน  อธิบายเกี่ยวกับ
ช่ือสถานที่ตางๆวาทําไมถึงมีช่ืออยางนี้ 

 2.2 นิทานเกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆ  เปนนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาง  ผีสางเทวดา  
ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวกับคาถาอาคม  ไสยศาสตร 

 2.3 นิทานเกี่ยวกับสมบัติที่ฝงไว 
 2.4 นิทานวีรบุรุษ  เปนเรื่องที่กลาวถึงความฉลาด  ความสามารถของคนใน     

ทองถ่ิน  นิทานประเภทนี้คลายนิทานปรัมปราแตแตกตางกันที่มีสถานที่และเวลาที่ชัดเจนกวา 
 2.5 นิทานคติสอนใจ  เปนเรื่องสั้น ๆ ไมสมจริง  เจตนาของเรื่องมุงสอนในเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง 
 2.6 นิทานเกี่ยวกับเรื่องนักบวชตาง ๆ  กลาวถึงนักบวชที่ฌาณแกกลา  มีอิทธิฤทธิ์

พิเศษ 
3. นิทานเทพนิยาย (Myth)  เปนเรื่องที่มีตัวบุคคลเปนนางฟา  เทวดา  เนื้อหาของเรื่อง

อาจจะเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกับความเชื่อทางศาสนา  พิธีกรรมตางๆ ที่มนุษยปฏิบัติ 
4. นิทานเรื่องสัตว (Animal  tale) เปนเรื่องที่มีตัวละครเอกเปนสัตว  สามารถพูดไดและ

มีความคิดความอานเหมือนมนุษย  เนื้อหาอาจจะเปนเรื่องที่มีแตสัตวลวนๆ  และมีทั้งคนและสัตว  
เนื้อหาแบงออกเปน 2 ประเภท  คือ   
 4.1 ประเภทสอนคติธรรม (Fable) นิทานประเภทนี้ตางจากคติสอนใจคือ           
ตัวละครเอกตองเปนสัตว 

4.2 ประเภทเลาซ้ําหรือเลาไมรูจักจบ( Cumulative tale ) 
 5. นิทานตลกขบขัน  ( Jest ) เปนนิทานที่มีเนื้อหาสั้น  ๆ ความขบขันของเรื่องคือ    
พฤติกรรมความไมนาจะเปนไปได  อาจจะเปนเรื่องเกี่ยวกับความโง  การแกเผ็ด  กลโกง  ตัวละคร
เอกไมจําเปนวาตองเปนคนที่ฉลาด  แตอาจเปนคนที่โงอยางที่สุดก็ได   
 

ประคอง    นิมมานเหมินทร12   ไดเสนอทฤษฎีการจัดประเภทของนิทานตามแนวของ 
สติธ  ทอมปสัน   ไว  11  ประเภท  คือ 

1. นิทานมหัศจรรย (Marchen)  เปนนิทานที่มีเร่ืองราวความนาอัศจรรยเหนือธรรมชาติ  
เนื้อเร่ืองคอนขางยาว  มีหลายอนุภาคหรือหลายตอน  ดําเนินเรื่องอยูในโลกแหงจินตนาการ       
                                                  

12ประคอง     นิมมานเหมินทร, นิทานพื้นบานศึกษา  ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ         
มหาวิทยาลัย, 2543 ), 7-29. 
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บอกสถานที่และเวลาไมแนชัด  ตัวละครเอกตองผจญภัยและไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่น        
แตงงานแลวมีฐานะดีขึ้น  เปนเรื่องเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย  ตัวอยางเชน  เร่ือง สโนไวท  ความ
อัศจรรยของเรื่องก็คือกระจกพูดได  สโนไวทฟนขึ้นเพราะแอปเปล  เปนตน 

2. นิทานชีวิต(Novella)  เปนนิทานที่ดําเนินเรื่องราวอยูบนโลกแหงความจริง  บงบอก
สถานที่  ตัวละครชัดเจน  อาจมีเร่ืองอิทธิฤทธิ์ความมหัศจรรย  แตเปนเรื่องที่นาจะเปนไปได  นิทาน
ชีวิตของไทย  เชน  ไกรทอง  และเรื่องขุนชางขุนแผน 

3. นิทานวีรบุรุษ(Hero  teles)  เปนนิทานที่เลาถึงการผจญภัยของวีรบุรุษที่มี
ความสามารถเหนือมนุษย 

4. นิทานประจําถ่ินหรือนิยายประจําถ่ิน(Sage) เปนเรื่องที่อธิบายถึงสิ่งที่มีอยูในทองถ่ิน  
อาจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือกอสรางขึ้นมา  เนื้อเร่ืองมีความแปลกพิสดารที่เชื่อวาเกิดขึ้น
จริงในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  ตัวละครและเวลาถูกบงไวชัดเจน  อาจเปนเรื่องของบุคคลใน   
ประวัติศาสตร  คนสําคัญของเมือง  ตัวละครอาจเปนมนุษย  เทวดา  สัตว 

5. นิทานอธิบายเหตุ ( Explanatory tales  ) เปนเรื่องที่อธิบายถึงกําเนิดหรือความเปนมา
ของสิ่งเหนือธรรมชาติ  อธิบายถึงกําเนิดของสัตวบางชนิด  เปนตน 

6. ตํานานปรัมปรา (Myth) เปนเรื่องที่อธิบายถึงกําเนิดของจักรวาล  โครงสรางและ
ระบบของจักรวาล  มนุษย  สัตว  ปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน  ลม  ฝน  กลางวัน  กลางคืน  
ตลอดจนความเปนมาของชนชั้นผูนํา  ลําดับชั้นและบทบาทหนาที่ของมนุษย  ประเพณี  พิธีกรรม  
ความประพฤติตาง ๆ  วาเกิดขึ้นเมื่อไร   เพราะเหตุใด  เชน  เร่ืองเมขลากับรามสูร 

7. นิทานสัตว(Animal  tale)  เปนนิทานที่มีสัตวเปนตัวละครเอก  โดยทั่วไปมักจะแสดง
ใหเห็นความฉลาดของสัตวหนึ่งและความโงเขลาของสัตวอีกชนิดหนึ่ง  สัตวที่เปนตัวละครเอก
มักจะเปนตัวโกง  เที่ยวกลั่นแกลงเอาเปรียบสัตวอ่ืน  บางครั้งก็ไดรับความเดือดรอน  ความขบขัน
ของนิทานสัตวขึ้นอยูกับการหลอกลวงหรือการตกอยูในภาวะที่ลําบากเพราะความโงเขลา  ถานทิาน
สัตวซ่ึงมีเนื้อเร่ืองมุงสอนจริยธรรมเรียกวานิทานคติ 

8. นิทานมุขตลก  (Jest)   ความขบขันอยูที่ความไมนาจะเปนไปได  เนื้อเร่ืองมีขนาดสั้น  
โครงเรื่องไมซับซอน  มีเพียงอนุภาคเดียว  ตัวละครอาจเปนมนุษยหรือสัตวก็ได  นิทานมุขตลก    
จัดจําแนกออกเปน  16  ประเภท  คือ 
  8.1  ความฉลาด  เปนเรื่องเกี่ยวกับการใชอุบายเอาตัวรอดหรือเอาชนะดวยปฏิภาณ  
อาจเปนเรื่องที่มีหลายตอน  เชน  ศรีธนญชัย 

8.2 ความโงเขลา  เชน  เร่ืองความเขลาที่เขาใจผิดคิดวาสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง 
8.3 การชนะการแขงขันดวยกลลวง  เชน  เร่ืองกระตายกับเตา 
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 8.4 การตอรองแบบกลลวง  เปนเรื่องเลนคํา  เชน  ศรีธนญชัยบอกพระราชาวาทํา
บานดวยทอง  แตจริง ๆ แลวเปนทองหลาง 

8.5     การขโมยและการหลอกตม 
8.6 การหนีโดยใชกลลวง 
8.7 การลอลวงและการผิดประเวณี 
8.8 กลลวงที่ทารุณ 
8.9 กลลวงโดยวิธีแขงขัน 
8.10 การปลอมแปลง 
8.11 การกลาวหาที่ผิด 
8.12 ภรรยาที่เลว 
8.13 ความเกียจคราน 
8.14 เร่ืองคนหูหนวก  คือ  เร่ืองคนหูหนวกที่พูดกันไมรูเร่ือง 
8.15 นักบวช  คือ  เปนเรื่องของพระที่ทําอะไรไมสมควร  หรือกลายเปนเรื่องตลก 
8.16 การโม  คือ  เปนเรื่องเลาที่เหลือเชื่อ 

 
9. นิทานศาสนา (Religious tale) เปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแตไมใชเทวปกรณ  เชน  

เร่ืองเลาเกี่ยวกับนักบุญตางๆ ในคริสตศาสนาซึ่งไมปรากฏในพระคัมภีร  นิทานดังกลาวตามทัศนะ
ของผูเลาถือวาเปนเรื่องจริง 

10. นิทานเรื่องผี (Ghost  stories) เปนเรื่องเลาที่กลาวถึงผีตางๆ ซ่ึงมีอยูทุกสังคม  ผีบาง
ตัวไมปรากฏชัดวามาจากไหน  เกิดขึ้นไดอยางไร  และมีบางประเภทที่กลายเปนวิญญาณแลว
กลับมาหลอกคนดวยวิธีการตางๆ  

11. นิทานเขาแบบ  ( Formula tales )หมายถึงนิทานที่มีแบบแผนในการเลาพิเศษ         
โครงเรื่องมีความสําคัญเปนรองของแบบแผนในการเลา   การเลาก็เพื่อความสนุกสนานของการเลา
โดยแท  บางเรื่องอาจใชในการเลมเกม  มีหลายแบบ  เชน  นิทานลูกโซ  นิทานหลอกผูฟง  นิทาน
ไมจบเรื่อง  และนิทานไมรูจบ 
 11.1 นิทานลูกโซ   คือ นิทานที่มักเปนเรื่องเกี่ยวกับเหต ุการณหนึ่งที่เกิดขึ้นหลาย
คร้ัง  หรือเกี่ยวกับสิ่งหลายส่ิง  มีการแจกแจงรายละเอียดตามจํานวนนับหรือวันเดือนป  อีกแบบ
หนึ่งก็คือ  เปนเรื่องที่วนกลับมาที่เดิมคือ  เปนเรื่องเลาถึงเหต ุการณหนึ่งซ่ึงเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น  
ตองมีการแกไขโดยอาศัยส่ิงตาง ๆ เกี่ยวโยงกันไปเปนลูกโซ  ในที่สุดก็วนกลับมาสูจุดเริ่มตนของ
เร่ืองแลวเร่ืองก็จบลง 
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 11.2 นิทานหลอกผูฟง  ( Catch tales )  เปนนิทานที่ผูเลาเลาเพื่อหลอกผูฟงใหเปน
ตัวตลก       ผูเลามักเลาเรื่องโดยใหผูฟงนั้นมีสวนรวม 
 11.3 นิทานไมจบเรื่อง ( Unfinished tales ) เปนนิทานที่เลาเพื่อหยอกเยาใหเกิด
ความสนุกสนานหรือวาเลาเพราะวารําคาญที่ถูกเซาซี้ใหเลา  นิทานประเภทนี้เร่ิมเรื่องอยางนาสนใจ
แลวก็จบลงอยางกะทันหัน  จบลงทั้ง ๆ ที่ไมนาจบ 
  11.4 นิทานไมรูจักจบ( Endless tales ) เปนนิทานที่มักเกี่ยวของกับการนับ  ผูเลา
สามารถเลาไปไดนานเทาที่ผูฟงตองการ  ไมมีวันจบ  ปกติผูฟงจะรําคาญจนตองบอกใหหยุดเลา 
 

ประคอง    นิมมานเหมินทร  ไดกลาวเพิ่มเติมถึงแนวคิดมุขตลกไทยที่ปรากฏในนิทาน
ของไทย  คือ  

1. เกี่ยวกับความฉลาด  
2. เกี่ยวกับความโงหรือความเปน  
3. เกี่ยวกับความเกียจคราน  
4. เกี่ยวกับเรื่องเพศ   เชน   พูดถึงเรื่องเพศที่ เกี่ยวกับบุคคลที่ปกตินั้นจะตองถือ

พรหมจรรยอยางเครงครัด  เปนเรื่องเพศระหวางเครือญาติ  เปนเรื่องเกี่ยวกับคนที่ประพฤติวิตถาร  
เชนมีความสัมพันธกับสัตว  เปนเรื่องคนที่ไมคอยประสีประสาในเรื่องเพศ  เชน  สาวแรกรุน  ทิด  
ชี  เปนตน 

5. เกี่ยวกับคนพิการ 
6. เกี่ยวกับนักบวช  อาจเปนเรือ่งเกี่ยวกับความขี้เกียจ  ความตระหนี่  ความไมสูฉลาด

ขาดไหวพริบ  ไมทันคน  ความละโมบ  เลนการพนนั  ประพฤตผิิดพรหมจารกีับชี  กับหญิง        
ชาวบาน 

7. เกี่ยวกับคนตางถิ่น  หรือตางชาติ 
8. คนที่ฐานะสูงในสังคม 
จันทรศรี    นิตยฤกษ13  ไดกลาวถึงรูปแบบของนิทานไวดังนี้  คือ 
1. นิทานซับซอน  เปนเรื่องที่คอนขางยาว  มีหลายอนุภาค  ฉากเปนเรื่องที่สมมติขึ้น  

เวลา  สถานที่  บงบอกไมชัดเจน  เนื้อเร่ืองเกี่ยวของกับปาฏิหาริย  อิทธิฤทธิ์  ตางๆ  ตัวละครเอกเปน
เจาชาย  เจาหญิง  นิทานประเภทนี้โดยทั่วไปเรียกวา  นิทานปรัมปรา  นิยายปรัมปรา  และ   นิทาน
เทพนิยาย 
                                                  

13จันทรศรี    นิตยฤกษ, ความรูเร่ืองคติชนวิทยา  ( กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย  คณะวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร    วิทยาลัยครูธนบุรี,  ม.ป.ป. ), 12. 
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2. นิทานชีวิต   เปนเรื่องที่คลายนิทานซับซอน  ตางกันตรงที่เปนเรื่องที่สมจริงกวา 
3. นิยายทองถ่ิน  คือ  เปนเรื่องที่ผูเลารูสึกวาเปนเรื่องจริง  แบงเปน 

 3.1 นิยายประเภทอธิบาย 
3.2 นิยายเกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆ  
3.3 นิยายเกี่ยวกับโชคลาภ 
3.4 นิทานวีรบุรุษ   
3.5 นิทานประเภทตํานาน  
3.6 นิทานเรื่องสัตว 

4. นิทานมุขตลก    แนวคดิเดนในการใชมุขตลก  มี  16  ขอ เชนเดียวกับที่           
ประคอง   นิมมานเหมินทร ไดกลาวมาแลว  ซ่ึงนอกจาก  16 ขอดังกลาวยังมีอีกหลายแงมุม คือ 
 4.1 มุขตลกชาวตางชาติ   เปนการนําความไมเขาใจของชาวตางชาติมาเปนเรื่อง
ขบขัน  

4.2     มุขตลกเกี่ยวกับเครือญาติ  เชนพอตากับลูกเขย 
4.3    ตลกเกี่ยวกับนักบวช 

 4.4  มุขตลกคนเจาปญญา 
 4.5  เร่ืองโม  เลาเกี่ยวกับเรื่องประหลาด  มหัศจรรย  เพื่อความสนุกสนาน 
 4.6       ประสบการณ  เปนเรื่องสั้นที่เกิดขึ้นจริง 

4.7 นิทานไมรูจบหรือนิทานเขาแบบ 
 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรม 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสังคม 
 1.    ความหมายของสังคมและสาเหตุของการอยูรวมกันเปนสังคม 
 สังคม  หมายถึง  คนจํานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธตอเนื่องตามระเบียบกฎเกณฑ    มี   
วัตถุประสงคสําคัญรวมกันกัน14   
 เสฐียรโกเศศ15   กลาววา  สังคม  หมายถึง  การที่มนุษยรวมกันอยูเปนหมูคณะ  มีทั้งชาย
และหญิง  ตั้งภูมิลําเนาเปนหลักแหลง  ณ  ที่ใดที่หนึ่งเปนประจํา เปนเวลานานตามสมควร  พอจะ
เรียนรูและปรับปรุงตนเองแตละคนได  และประกอบการงานเขากันไดดี  มีความสนใจรวมกันใน
                                                  
 14 ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525,  พิมพครั้งที่ 6  ( กรุงเทพฯ : 
อักษรเจริญทัศน, 2525 ), 817. 
 15 เสฐียรโกเศศ, วัฒนธรรมเบื้องตน,  พิมพครั้งที่  6  ( ม.ป.ท. : 2515 ),10. 
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ส่ิงอันเปนมูลฐานแหงชีวิต  มีการครองชีพ  ความปลอดภัยทางรางกาย  ความมีอนามัย  และความมี
ไมตรีจิตตอกัน  และความรูสึกวาตนแตละคนก็เปนหนวยหนึ่งของสวนรวม 
 สวนสาเหตุของการอยูรวมกันของสังคม    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช16  กลาววา  
สาเหตุที่มนุษยตองอยูรวมกันเปนกลุมเพราะเหตุผล 2  ประการ  คือ  
 1. เหตุผลทางชีวภาพหรือเหตุผลทางจิตวิทยาที่วา  มนุษยเปนสัตวเลือดอุนประเภท
หนึ่งที่เล้ียงลูกดวยนม  ตองใชเวลานานในการเลี้ยงกวาจะเติบโต    ดวยเหตุดังกลาวการอยูรวมกัน
เปนกลุมจงึเปนประโยชนมากกวาสัตวเลือดอุนประเภทอื่น 
                  2.   เหตุผลทางสังคม  ก็คือ  เมื่อมนุษยมาอยูรวมกันในลักษณะครอบครัว  ที่ประกอบไป
ดวย  พอ  แม  ลูก  ซ่ึงโดยธรรมชาติมนุษยไมพอใจที่จะอยูเพียงครอบครัวที่ประกอบไปดวย  พอ  
แม  ลูก  แตมนุษยตองการที่จะอยูรวมกันเปนสังคมใหญกวานั้นอีก  ซ่ึงในแงนี้มนุษยจึงมีลักษณะที่
เรียกวาเปนสัตว สังคม  (Social  animal ) 
 และการที่มนุษยอยูรวมกันเปนสังคมที่ใหญขึ้น  สังคมมนุษยจึงไดมีการจัดสถาบันทาง
สังคมเพื่อสรางระเบียบขึ้น 
 
 2. สถาบันทางสังคม 
 อานนท    อาภาภิรมย17  กลาววา “ สถาบัน”  หมายถึง    ระบบทางสังคมอยางหนึ่ง  ซ่ึง
หมายความถึงความสัมพันธของพฤติกรรมตาง ๆ   ที่มาประกอบเปนสถาบัน  และคนที่รวมกันอยู
ในสังคมหนึ่ง  ยอมรับปฏิบัติกันเชนนั้น  สวนสถาบันทางสังคม  หมายถึง   กระบวนการหรือ
วิธีการรวมกลุมกัน  ที่ไดจัดตั้งอยางมีระเบียบ  เปนระบบและมีความมั่นคง 
 นอกจากนี้แลว  อานนท    อาภาภิรมย  ยังไดแบงสถาบันทางสังคมออกเปน  5  ประเภท  
คือ  

1. สถาบันทางครอบครัว 
2. สถาบันทางการศึกษา 
3. สถาบันทางศาสนา 
4. สถาบันทางเศรษฐกิจ 
5. สถาบันทางการเมือง 

                                                  
 16มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  เอกสารการสอนชุดมนุษยกับสังคม  เลม 1 หนวยท่ี 1 – 5,      

พิมพครั้งที่ 3  ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532 ), 145-146. 
 17อานนท    อาภาภิรมย,  ลักษณะสังคม  และปญหาของสังคมไทย ( กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,    

2517 ), 11-12. 
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 สวนทองปลิว    ชมชื่น18 ไดแบงสถาบันทางสังคมตามนักสังคมวิทยา  ซ่ึงจําแนกสถาบัน
ทางสังคมตามสายใยแหงระบบความสัมพนัธของคนแตละสังคมออกเปน  5  ประเภท  คือ  

1.   สถาบันครอบครัว 
2. สถาบันทางเศรฐกิจ 
3. สถาบันทางการเมืองและการปกครอง 
4. สถาบันการศึกษาและการถายทอดการเรยีนรูทางสังคม 
5. สถาบันสันทนาการ 

 ทองปลิว    ชมชื่น  ยังไดกลาวอีกวา  ภาวะที่ตองสังคมตองมีสถาบันทางสังคม  เปนผล
สืบเนื่องมาจากความตองการตามสภาพธรรมชาติของมนุษย    และจากประสบการณ   ตลอดจนการ
ทดลองและบทเรียนที่ผิดพลาด  ฉะนั้นมนุษยจึงไดสรางระเบียบและระบบขึ้น  
 สวน รจ    โสตศิริ19  กลาววา  สาเหตุที่ตองมีสถาบันทางสังคมขึ้นเพราะความตองการ
ของมนุษยในสังคมและประสบการณของมนุษย  สถาบันจะเปลี่ยนรูปเมื่อความตองการของมนุษย
เปลี่ยนไป 
 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับวัฒนธรรม  
 1.  ความหมายของวัฒนธรรม 

วัฒนธรรม  เปนคําสมาสระหวาง  ภาษาบาลีกับสันสกฤต  คําวา  “วัฒน”  มาจากคําบาลี
วา  “วฑฺฒน”   แปลวา  เจริญงอกงาม     คําวา  “ ธรรม”   มาจากคําสันสกฤตวา  “ ธร ฺม”  แปลวา  
ความดี    เขียนตามรูปศัพทบาลีลวน ๆ ไดวา  “วฑฺฒนธม ฺม”   แ ปลความหมายตามรากศัพทไดวา  
สภาพอันเปนความเจริญงอกงาม  หรือลักษณะแสดงความเจริญงอกงาม20 

ชํานาญ    รอดเหตุภัย21  กลาววา  วัฒนธรรม  หมายถึง  การแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคดิ
ของคนในสวนรวมของสังคม  ซ่ึงจะแสดงออกมาใหปรากฏเห็นเปนรูปภาษา  ประเพณี  กิจการงาน  
การเลน  การศาสนา  ตลอดจนเปนสิ่งตางๆที่คนในสวนรวมสรางขึ้น  เชน  ส่ิงอันจําเปนแก          
วิถีชีวิตและการครองชีพ  มีเร่ืองปจจัยส่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ความรูสึกนึกคิดและความเชื่อถือที่
สําแดงออกมาใหปรากฏเห็นเปนสิ่งตาง ๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะมีการสะสมไว  อาจจะเปนในความทรงจาํ  

                                                  
 18ทองปลิว    ชมช่ืน, โครงสรางทางสังคม  ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522 ), 18. 
 19รจ    โสตศิริ, สถาบันสังคม ( ม.ป.ท., 2505 ), 2. 
 20 สุพัตรา    สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย  คานิยม  ครอบครัว  ศาสนา  ประเพณี,   พิมพครั้งที่ 2    

( กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520 ), 139. 
 21 ชํานาญ    รอดเหตุภัย, วรรณกรรมไทยลื้อ  ( ม.ป.ท. : หนวยศึกษานิเทศ  กรมการฝกหัดครู, 2517 ), 4. 
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จดไวในหนังสือหรือในสิ่งตางๆ ที่สรางขึ้นแลวถายทอดไวใหแกคนเปนมรดกตกทอดสืบตอกันมา
เปนลําดับทุกชั่วอายุคน  อาจจะมีการเพิ่มเติมเสริมสรางสิ่งใหม  ปรับปรุงสิ่งเกาใหสอดคลองกับ
สภาพกาลปจจุบัน  และเปนสิ่งที่มีวิวัฒนาการเจริญกาวหนามาเปนลําดับ 

 
สนธยา  พลศรี22  สรุปความหมายของวัฒนธรรมไว  2 ลักษณะ คือ  
1. ความหมายโดยรูปศัพท  หมายถึง  ความดีงาม  ความเจริญกาวหนา  ส่ิงที่ไดรับการ

ปรุงแตงใหดีแลว  เจริญแลว  เปนที่ยอมรับมาเปนเวลานานแลว   
2. ความหมายของกลุมวิชาสังคมศาสตร   เปนความหมายที่นักวิชาการกลุม          

สังคมศาสตรไดสรุปไวคือ  ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น  และเปนวิถีชีวิตของมนุษยที่ประพฤติปฏิบัติสืบตอ
กันมาจนกลายเปนมรดกแหงสังคม  และเปนสิ่งยึดเหนี่ยวใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันดวยความ
สงบสุข 

 
 2.  ประเภทของวัฒนธรรม 

สุพัตรา    สุภาพ23  ไดแบงประเภทของวัฒนธรรม  เปน  2  ประเภท  คือ 
1. วัฒนธรรมวัตถุ   ( Meterial  Culture  )   ไดแกส่ิงประดิษฐและเทคโนโลยีตาง ๆ   

เชน  ตูเย็น  หมอหุงขาว  แกวน้ํา  มีด  โตะ  รถ    เครื่องบิน  โทรทัศน  เปนตน 
2. วัฒนธรรมไมเกี่ยวกับวัตถุ (  Non -  Meterial  Culture  )   หมายถึง    อุดมการณ   

คานิยม  ความคิดในเรื่องการแขงขันอยางมีเหตุผล  ประเพณี  การปฏิบัติสืบตอกันมา  และเปนที่
ยอมรับกันในกลุมชนของตนวาดีงาม  เหมาะสม  เชน  ศาสนา  ความเชื่อ   ความสนใจ  ทัศนคติ  
ความรู  ความสามารถซึ่งเปนนามธรรม  ( Abstract )  ที่มองเห็นไมได     

   
จากการแบงประเภทของวัฒนธรรมดังกลาว   แสดงใหเห็นถึงวา  วัฒนธรรมทีไ่มเกีย่วกบั

วัตถุนั้นจะเกี่ยวของกับแนวคิดที่เกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบานทุกอยาง  เชน  ศาสนา  
ความเชื่อ  เปนตน  ซ่ึงตอไปนี้ผูวิจัยจะขอกลาวถึงรายละเอียดประเภทยอยของวัฒนธรรมที่ไม
เกี่ยวกับวัตถุที่มีความเกี่ยวของและสัมพันธกับเนื้อหาของนิทานพื้นบานเขมรถิ่นศรีสะอาด  ดังนี้ 
คือ 

 
                                                  

22 สนธยา    พลศรี, หลักสังคมวิทยา  ( กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2545 ), 169. 
23 สุพัตรา    สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย  คานิยม  ครอบครัว  ศาสนา  ประเพณี,  139. 
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1.  วิถีชีวิต 
 วิถี  หมายถึง สาย  แนว  ถนน  ทาง 24  สวนวิถีชีวิต  หมายถึง    แนวทางปฏิบัติตาง ๆ   

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน   ซ่ึงแตละสังคมนั้นอาจมีทั้งเหมือนและแตกตางกันไป  ทั้งนี้เพราะ
สังคมมีการติดตอสัมพันธกันอยูตลอดเวลา  มีการหยิบยืมแนวทางใช  โดยบางครั้งอาจไมรูตัว  
ฉะนั้นจึงถือเปนเรื่องธรรมดาที่จะพบวา  วิถีชีวิตของกลุมคนอีกสังคมหนึ่งไปคลายคลึงกับกลุมคน
อีกสังคมหนึ่ง          

วิถีชีวิตของชาวบานจะเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของชาวบานทุกเรื่อง  เชน  ที่อยูอาศัย  
การทํามาหาเลี้ยงชีพ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม   ประเพณี  ตลอดจนความเชื่อตาง ๆ  คานิยม   
ตาง ๆ ที่ชาวบานสั่งสมมาและนํามาใชในการดําเนินชีวิต 
 

2.   การบําเพ็ญชีวิตชาวบาน 
 การบําเพ็ญชีวิตชาวบาน  หมายถึง  วิธีการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจําของชาวบาน            
เจือ    สตะเวทิน25  แบงการบําเพ็ญชีวิตชาวบานออกเปน  5  ประเภทคือ 

 1.   วิถีประชากรของชาวบาน  คือ  ประเพณีที่มีลักษณะงาย ๆ  ประชากรสวนใหญ
ประพฤติกันอยูเปนปกติดวยการจํา  และบอกเลาหรือเอาอยางกับสืบ ๆ ตอกันมาแตสมัยปรัมปรา  
ไมมีการจดเปนหนังสือขึ้นไว  วิถีประชากรเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลสมัยและหมูคณะ  เพราะเปน
ความรูที่จํากันมาไมแนนอนเหมือนกับที่จด   คําวาวิถีประชากรบางคนใชวาวิถีประชา  ตัวอยาง    
วิถีประชาที่เปนเอกบุคคลที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณ เชน 
    1.1  การเสกน้ําลางหนา  การเสกน้ําลางหนาในตอนเชาเปนเรื่องธรรมดา
สําหรับคนโบราณ  การปฏิบัติเชนนี้ถือวาเปนมงคล 
    1.2  ภรรยาตองตื่นนอนกอนสามี  ภรรยาที่ดีสมัยกอนตองตื่นนอนกอนสามี
แลวเตรียมน้ําลางหนาใหสามี  การเสกน้ําใหลางหนานับเปนการเตรียมตัวเพื่อใหสามีไป
ประกอบการไดสําเร็จ 
   1.3  การปฏิบัติตัวของเด็กสมัยโบราณอบรมวา "ไปลา   มา ไหว "  การที่เด็ก
ปฏิบัติเชนนี้ถือเปนวัฒนธรรมที่ดี  เด็กที่ปฏิบัติจะเปนสิริมงคลแกตนเอง 

                                                  
 24ราชบัณฑิต, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ 2525 ( กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2525 ), 
403. 

 25เจือ    สตะเวทิน, ภาษาไทยอุดมศึกษาเลม 3  คติชาวบานไทย  ( ม.ป.ท., ม.ป.ป. ), 30-40.  
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   1.4  การตอนรับแขก  คนไทยสมัยกอนเมื่อแขกไปมาหาสูจะตอนรับดวยการ
ยิ้มแยมแจมใส   เชิญใหกินน้ํา  กินหมาก 
   1.5  ความเอื้อเฟอเผ่ือแผแบงปนซึ่งกันและกัน  บานใดมีแกงอรอยก็จะตักแบง
เพื่อนบาน  การกระทําเชนนี้เปนการผูกความสัมพันธอันดีตอกัน 
   1.6 การเอาแรงหรือบอกแขก  คือการระดมกําลังมาทํางาน   
  1.7 การกราบไหว  วิธีการกราบบุคคลแตละประเภทก็มีวิธีการกราบที่      
แตกตางกัน 
  1.8  การปลูกบานตองหาฤกษยาม 
   1.9  การตั้งศาลพระภูมิ  ชาวบานสมัยกอนนิยมตั้งศาลพระภูมิในบาน  บานใด
ไมตั้งถือวาไมทําตามวิถีประชากร  ถาปฏิบัติตามก็ถือวาเปนพวกเดียวกัน 
     1.10   การนิมนตพระมาสวดมนตมักจะนิยมนิมนตจํานวนพระตามขนาดของ
งาน  เชน 5  รูปหรือ  9  รูป 
   1.11   ทําบุญแลวตองมีการกรวดน้ํา 

 วิถีประชากรทั้ง 11 ขอดังกลาวนี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวาบรรทัดฐานทางสังคม  เปน
เชนเดียวกับกฎหมาย  แตผิดไปจากกฎหมายตรงที่วิถีประชากรไมมีบทลงโทษ  ผลที่ไดรับจากการ
ไมปฏิบัติตามมีเพียงอาจไดรับความเดือดรอนทางดานจิตใจเทานั้น  เชน  ถูกนินทา  หรือถูก
ประณาม 

  2. การแสดงความเคารพในสังคมไทย    คติการไหวของคนไทยยึดคติการไหว       
3 ประการคือ   ( 1 )  ชาติวุฒิ  คือ  วุฒิที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด   ( 2 )  คุณวุฒิ  คือ  วุฒิที่ไดมาจาก
การศึกษาเลาเรียน    ( 3 )  วัยวุฒิ  คือวุฒิที่มีอายุมากกวา     

 สังคมโบราณสอนใหเคารพบุคคลทั้งสามประเภทดังกลาว  คนที่ปฏิบัติไดถือเปนผลดีตอ
ตนเองและมีผลตอสวนรวมโดยการกลายเปนมาตรฐานทางสังคม  

  3. ประเพณีการตอนรับแขกของไทย  การตอนรับแขกเปนการแสดงไมตรีจิตที่
สําคัญ  คติไทยถือวาแขกเปนผูนําสิริมงคลมาให  ประเพณีดังกลาวไดบัญญัติในขอหนึ่งของกฎการ
คารวะขอที่5  วา ปฏิสันถารคารวตา  คือความเคารพในการปฏิสันถารหรือการตอนรับแขก         
การแสดงความเคารพขอนี้ถือเปนประเพณีอันเปนวัฒนธรรมไทยแท  การตอนรับแขกของคนไทย
แบงเปน 3  ประเภท  คือ   

  1.     แขกที่เปนชาวบานธรรมดา 
 2.    แขกแปลกหนาหรือชาวตางประเทศ 
 3.    แขกของประเทศ 
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   4. หลักศีลธรรมของชาวบาน  หลักศีลธรรม  คือ  หลักปฏิบัติเพื่อความเรียบรอย
ทางสังคม  ชวยจรรโลงสังคมใหมั่นคง   

 ศีลธรรม  หมายถึง  ความประพฤติที่ดี  ใครที่ปฏิบัติตนไดเรียกวา “กัลยาณชน”  แปลวา  
ชนอันเปนที่รัก  บุคคลใดประพฤติตามศีลธรรมก็จะประสบสวัสดิภาพ  ใครประพฤติไมไดก็จะ
ประสบแตความเดือดรอนและความวุนวาย 

 5.  สามัคคีธรรมของชาวบาน 
 

   3.  ประเพณี 
 ประเพณีเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มนุษยไดสรางขึ้นจากสภาพแวดลอมทางสังคม  

และคนในสังคมเห็นวาเปนสิ่งที่ถูกตองดีงามโดยปฏิบัติสืบทอดกันมา  ประเพณีมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัยได  

  เสฐียรโกเศศ26  แบงประเพณีไว  3  แบบ  คือ  
 1. จารีตประเพณี  เปนเรื่องที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติตาม  ถาใครไมปฏิบัติตามจะถูก

ทําโทษ  เชน คนที่ไมกตัญูตอพอแมจะถูกชาวบานเกลียดชังและถูกสังคมติเตียน   
 2. ขนบประเพณี  เปนประเพณีที่สังคมกําหนดไวเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย  และ

ยึดถือเปนแนวปฏิบัติวาจะปฏิบัติกันอยางไร  หากไมปฏิบัติตามแผนสังคมจะถือวาไมรูจัก         
แนวขั้นตอน  และถูกกลาวหาได  ตัวอยาง  เชน ประเพณีแตงงาน  เปนตน 

 3.  ธรรมเนียมประเพณี  คือ ประเพณีที่ปฏิบัติกันอยูในชีวิตประจําวัน  ไมมีระเบียบ
แบบแผนกําหนด  หากไมปฏิบัติตามก็ไมมีโทษรายแรง  เชน  ประเพณีเกี่ยวกิริยามารยาทตาง ๆ   
ประเพณีการแตงกาย  เปนตน 
 
   บุปผา    ทวีสุข27 แบงประเพณีไว  2  ประเภท  คือ   

 1. ประเพณีสวนบุคคล  คือ  ประเพณีที่คนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งกําหนดขึ้น  
ไมมีระยะเวลาที่แนนอน  แตจัดขึ้นตามโอกาสสมควร  เชน  การแตงงาน  การบวชนาค  และการ 
ขึ้นบานใหม  เปนตน 

                                                  
 26 เสฐียรโกเศศ,  การศึกษาเรื่องประเพณีไทย,  พิมพครั้งที่ 3  ( กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, 2524 ), 8. 

อางถึงใน  ขนิษฐา    จิตชินะกุล,  คติชนวิทยา ( กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2545 ), 172. 
 27 บุปผา    ทวีสุข, คติชาวบาน  ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2526), 156. 
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 2. ประเพณีสวนรวม    เปนประเพณีที่มีพิธีกรรม  มีระยะเวลาที่แนนอน  และเปนเรื่อง
ที่ปฏิบัติสืบตอกันมาโดยสม่ําเสมอ  เชน  ประเพณีสงกรานต  วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา  เปน
ตน 
  4.  ความเชื่อ   
  ความเชื่อ  หมายถึง  การยอมรับนับถือ  หรือการยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   ทั้งที่มีตัวตน
และไมมีตัวตน  การยอมรับนับถืออาจจะมีหลักฐานอยางเพียงพอที่จะพิสูจนได  หรือไมมีหลักฐาน
ที่จะนํามาพิสูจนใหเห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ได28 
  ภิญโญ    จิตธรรม29   ไดแบงประเภทความเชื่อไว  2  ประเภท  คือ  

 1. ความเชื่อที่งมงายไรเหตุผล  คือยังไมทราบเจตนา 
 2. ความเชื่อที่มีเจตนาแฝงอยู   คือเพื่ออบรมสั่งสอนคนใหประพฤติอยูรวมกับสังคมได

อยางถูกตอง  และเกิดสุขแกตน   
 นอกจากนี้แลวภิญโญ  จิตธรรม  ยังไดกลาวถึง  เสาวลักษณ    อนันตศานต  วาไดแบง

ประเภทความเชื่อเปน  2  ประเภท  คือ  
 1. ความเชื่อทั่ว ๆ ไปหรือความเชื่อธรรมดา  เชน  เชื่อวามนีรกสวรรค  เทวดา  เชื่อเร่ือง

ฝน  เปนตน 
 2. ความเชื่อที่แฝงไปดวยความกลัวหรือความเชื่อทางไสยศาสตร 
 
 จากการแบงประเภทความเชือ่ทั้ง 2  แนวขางตน  ภิญโญ    จิตธรรม ไดจัดประเภทกลุม

ความเชื่อเปนประเภทยอย ๆ ได  12  กลุม  คือ  
 1.  ความเชื่อเกีย่วกับปรากฏการณทางธรรมชาติ 
 2.  ความเชื่อเกีย่วกับยากลางบาน 
 3.  ความเชื่อเร่ืองโชคลาง 
 4.  ความเชื่อเกีย่วกับฤกษ  ยาม  นิมิต  ฝน 
 5.  ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร 
 6.  ความเชื่อเกีย่วกับลักษณะคนและสัตว 
 7.  ความเชื่ออันเนื่องมาจากศาสนา 
 8.  ความเชื่อเกีย่วกับการทํามาหากินและอาชพี 
 9. ความเชื่อเกีย่วกับประเพณ ี

                                                  
 28เรื่องเดียวกัน, 125. 
 29 ภิญโญ    จิตธรรม, ความเชื่อคติชาวบานอันดับ 5 ( สงขลา : มงคลการพิมพ, 2522 ), 6-7. 
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 10. ความเชื่อเกีย่วกับเคล็ดและการแกเคล็ด 
 11. ความเชื่อเกีย่วกับนรก  สวรรค  ชาติ  ภพ 
 12. ความเชื่อเกีย่วกับเลขดี  เลขราย  วันดี  วนัราย 
 เจือ  สตะเวทิน30   ไดแบงประเภทความเชื่อไว  4  ประเภท คือ 
 1. ความเชื่อเร่ืองพระเครื่อง    ความเชื่อนี้ฝงอยูในจิตใจของคนไทยแตโบราณกาล   

และถายทอดกันลงมาถึงปจจุบัน 
 2. ความเชื่อเร่ืองผีสางเทวดา  ชนชาติไทยมีความเชื่อเร่ืองผีมาแตโบราณ  เชื่อวาผีนั้นมี

หลายประเภท  มีทั้งผีที่ใหคุณซึ่งมักจะยกยองบูชา  เชน ผีเรือน  ผีบาน  พระภูมิ  ผีเหลานี้จะถูก    
นับถือเหมือนกับเทวดา  และผีที่ใหโทษเราก็มักเซนไหวเชนกันเพื่อไมใหทําอันตราย  ผีที่รูจักกัน
ทั่วไป  เชน  แมโพสพ  นางกวัก  ผีกระสือ  นางตานี  ผีปอบ  ผีโขมด  ผีกองกอย  และปูเจา        
สมิงพราย  เปนตน 
  3. ความเชื่อเร่ืองเครื่องรางของขลัง    คนไทยสมัยโบราณเชื่อในเรื่องเครื่องรางมาก  
เครื่องรางที่รูกันทั่วไปในหมูคนไทย  เชน พระเครื่อง  มงคล  ตะกรุด  ประคํา  พิสมร  ยันต    ปรอท  
วาน  เข็ม  เพชร  เหล็กไหล  ขมิ้นผง  ไอขิก  ไอเปดหิน  เปนตน   
  4. ความเชื่ออ่ืน ๆ     คนไทยยังมีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางและเคล็ดตางๆ  เชน  แมซ้ือ  
ของใสกระดง  ของใชเมื่อโกนผมไฟ  ทิศปลูกบาน  ทิศนอน  ตาแดง  ตนไมที่นิยมปลูกในบาน   
ตนไมที่ไมนิยมปลูกในบาน  ลอดไม  ค้ําตนไม  การฝน  คนหัวลาน  หญิงไดผัวแก  กวาดบาน  
กลางคืน  เปนตน 
 
 5. คานิยม 

 อมรา  พงศาพิชญ31   ไดกลาววา  คานิยม   หมายถึง  คุณคาทางสังคมที่ไดรับความนิยม  
มีการปฏิบัติตามเพราะสอดคลองหรือไดการสนับสนุนจากคุณคา  แตละสังคมจะมีลักษณะของ      
คานิยมเฉพาะของสังคมตน  และแตละสังคมนั้นก็มักจะยึดคุณคาและนิยมคลายกัน   

 พวงผกา    คุโรวาท32  กลาวถึงความหมายของคานิยมวา  หมายถึง  ส่ิงที่คนสนใจ  ส่ิงที่
คนปรารถนาที่จะได   ปรารถนาที่จะเปน  หรือกลับกลายมาเปน  เปนสิ่งที่คนถือวาเปนสิ่งที่บังคับ

                                                  
 30เจือ    สตะเวทิน,  ภาษาไทยอุดมศึกษาเลม 3 คติชาวบานไทย, 5-29. 

 31อมรา   พงศาพิชญ, วัฒนธรรม  ศาสนา  และชาติพันธุ : วิเคราะหสังคมไทยแนวมานุษยวิทยา             
( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2535 ), 79. 

 32พวงผกา    คุโรวาท, ศิลปะและวัฒนธรรมไทย, พิมพครั้งที่ 3  ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพรวมสาสน, 
2539 ), 50. 
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ตองเปนตองปฏิบัติ  เปนสิ่งที่คนบูชายกยองและมีความสุขที่ไดเห็น  ไดฟง  ไดเปนเจาของ  คานิยม
ของสังคมถือเปนวิถีของการจัดรูปแบบของความประพฤติที่มีความหมายตอบุคคล  และเปน     
แบบฉบับความคิดที่ฝงแนนสําหรับการปฏิบัติตัวของคนในสังคม 
  3.    องคประกอบของวัฒนธรรม 
  สุพัตรา    สุภาพ33   กลาววา  องคประกอบของวัฒนธรรมมี  4  ประเภทคือ  
  1. องควัตถุ ( Instrumental  and  sympolic  objects)  คือ  วัฒนธรรมวัตถุที่สามารถ    
จับตองได  และมีรูปราง  เชน    เครื่องมือเครื่องใช  โรงเรียน  โรงงาน    เครื่องจักร  สถานมรหรสพ    
สนามกีฬา  โบสถ  วิหาร  หอดูดาว  และสวนที่ไมมีรูปราง  เชน  ภาษา  สัญลักษณในการติดตอ   
ส่ือความหมาย  หลักวิชาคํานวน ( ตัวเลข )  มาตรา  ช่ัง  วัด 
  2. องคการ  ( Association  or  Organization  )    หมายถึง  กลุมที่มีการจัดการอยางเปน
ระเบียบ  มีโครงสรางอยางเปนทางการ  มีการวางกฎเกณฑ  ระเบียบขอบังคับ  เชน  ครอบครัว        
ลูกเสือ  สภากาชาด  วัด  สหประชาชาติ  ฯลฯ 
  3. องคพิธีการ  ( Usage )    เปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยอมรับกันทั่วไป  เชน       
พิธีกรรมตาง  ตั้งแตเร่ืองการเกิด  หมั้น  แตงงาน  บวชนาค  ตาย  เปนตน  รวมถึงพิธีการแตงกาย
และการรับประทานอาหาร    พิธีการตาง ๆ    เหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม 
  4. องคมติ  ( Concepts )   หมายถึง  ความเขาใจ  ความเชื่อ    ความคิดเห็น  ตลอดจน 
อุดมการณตาง ๆ  เชน   ความเชื่อเร่ืองการตายแลวเกิดใหม  การยอมรับวาสิ่งใดถูกหรือส่ิงใดผิด 
 
 จากการศึกษาขอมูลตาง ๆ  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่น   
ที่ไดกลาวไวในบทที่  2  ขางตน  ผูวิจัยสามารถประมวลความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาตามทัศนะของ       
ผูวิจัยไดดังนี้    คือ 
 นิทาน  หมายถึง  เร่ืองเลาที่เลากันมาแตโบราณ  ไมทราบผูแตง  เลากันมาปากตอปาก
ดวยภาษารอยแกว     
 นิทานพื้นบาน  หมายถึง  เร่ืองราวที่ เลากันมาปากตอปาก  ตอมามีการบันทึกเปน        
ลายลักษณ    ลักษณะของเนื้อเร่ืองมีตนกําเนิดมาจากถิ่นใดถิ่นหนึ่ง  หรือไมก็ไดรับตนแบบมาจากที่
อ่ืนแลวมาดัดแปลงเรื่องราวบางสวนใหสอดคลองกับทองถ่ินของตน 

                                                  
 33 เกษม    อุทยานิน, สังคมวิทยา ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพสังคมศาสตร , 2506 ), 5-6.  อางถึงใน            

สุพัตรา    สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย  คานิยม  ครอบครัว  ศาสนา  ประเพณี, พิมพครั้งที่ 2 ( กรุงเทพฯ : 
ไทยวัฒนาพานิช, 2520 ), 140-141. 
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 สังคม  หมายถึง   การที่บุคคลจํานวนหนึ่งหรือกลุมหนึ่งมารวมกลุมอยูดวยกัน  มี
ความสัมพันธกัน  กําหนดระเบียบกฎเกณฑใชรวมกัน  และมีเปาหมายคลายคลึงกัน 

วัฒนธรรม  หมายถึง  สภาพอันเจริญงอกงามที่ชาวบานกลุมหนึ่ง ๆ ยอมรับนับถือ   และ
สืบทอดตอ ๆ กันมาจนกลายเปนมรดกแหงสังคม   ซ่ึงวัฒนธรรมดังกลาวสามารถจําแนกออกเปน  
2  ประเภท  คือ  วัฒนธรรมที่เปนวัตถุและวัฒนธรรมที่ไมเปนวัตถุ  ซ่ึงวัฒนธรรมที่เปนวัตถุก็คือ   
ขาวของตาง ๆ ที่มนุษยประดิษฐขึ้นมาใชในชีวิตประจําวัน  เปนสิ่งที่สามารถจับตองได    สวน 
วัฒนธรรมที่ไมเกี่ยวกับวัตถุ  คือ  ความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ของมนุษยที่ไมสามารถจับตองได  เชน  
ความเชื่อ  ประเพณี  ศาสนา  เปนตน  

จากการศึกษาความหมายและประเภทของวัฒนธรรม   ผูวิจัยจําแนกประเภทยอยของ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของและสัมพันธกับนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ได  5  ประเภท  คือ    

1. วิถีชีวิต 
2. การบําเพ็ญชีวิตของชาวบาน 
3. ประเพณี 
4. ความเชื่อ 
5. คานิยม  

 
และเนื้อหาที่กลาวในบทที่ 2  ขางตน  จะมีความสัมพันธกับการวิเคราะหนิทานพื้นบาน 

เขมรถิ่นในบทที่  4  และบทที่  5  ตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 3 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับทองถิ่นและวิทยากร 
 

 ในบทที่  3  นีผู้วิจัยจะกลาวถึงความรูทั่วไปเกี่ยวกับทองถ่ินและวิทยากร  ซ่ึงจะกลาวใน  4  
ประเด็นหลัก  คือ 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับจังหวดัศรีสะเกษ 
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอําเภอขุขันธ 
3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับตําบลศรีสะอาด 
4. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยากร 

 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับจังหวัดศรีสะเกษ 

ประวัติความเปนมา 
  กระทรวงศึกษาธิการ1ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของจังหวัดศรีสะเกษวา  ใน
สมัยกอนอยุธยานั้นไมปรากฏหลักฐานแนชัด  เร่ืองราวที่รูกันทั่วไปสวนมากไดจากคําบอกเลาของ        
ผู    สูงอายุซ่ึงเลาตอ ๆ กันมา  นักประวัติศาสตรและนักโบราณคดีสันนิษฐานวา  พื้นที่ในภาคอีสาน
ในปจจุบันเปนที่อยูอาศัยของพวกละวาและลาว  มีแวนแควนอาณาเขตปกครองที่เรียกวา  " 
อาณาจักรฟูนัน "  
 ประมาณป พ.ศ 1100  พวกละวาที่เคยมีอํานาจปกครองไดเสื่อมอํานาจลง  ขอมไดเขามี
อํานาจแทนและตั้งอาณาจักรเจนละหรืออิสานปุระขึ้น  พวกละวาถอยรนไปทางเหนือปลอยใหพืน้ที่
ภาคอีสานรางเปนจํานวนมาก  เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกลเคียงจึงถูกทิ้งใหเปนที่    
รกรางและเปนปาดง  ขอมไดแบงการปกครองออกเปน 3  ภาคโดยมีศูนยกลางอยูที่ละโว  ( ลพบุรี )   
พิมาย  ( นครราชสีมา ) และสกลนคร  เมืองทั้งสามนี้มีฐานะเปนเมืองประเทศราชขึ้นตรงตอ      
ศูนยกลางการปกครองใหญอยูที่นครวัด   
 
 

                                                  
 1กระทรวงศึกษาธิการ, ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม  เมืองดอกลําดวน  ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, ม.ป.ป.), 29-71. 
29 
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 ในยุคที่ขอมเรืองอํานาจศรีสะเกษนาจะเปนดินแดนแหงหนึ่งที่ขอมใชเปนเสนทางไปมา
ระหวางเมืองประเทศราช  เพราะปรากฏโบราณสถาน  โบราณวัตถุของขอม  ซ่ึงกรมศิลปากร
สํารวจในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อ  พ.ศ  2512  จํานวน 15  แหง  ไมรวมเขาพระวิหารซึ่งเปนเทวสถาน
ของขอมที่ยิ่งใหญแหงหนึ่ง  นอกจากนี้ยังมีปราสาทหินสระกําแพงใหญ  สระกําแพงนอย  ปราสาท   
ลุมพุก  ปราสาทบานคําจาน  ( ปราสาทบานสมอ ) ปราสาทเยอ  ปราสาทโดนต็วล  ( ชองตาเฒา  
อําเภอกันทรลักษ  )  สันนิษฐานวาโบราณสถานเหลานี้มีอายุประมาณ 1,000 ปเศษ  พบอยูตาม   
ทองที่อําเภอตางๆของจังหวัดศรีสะเกษ   ซ่ึงขอมคงสรางขึ้นเพื่อเปนที่พักและประกอบพิธีทาง
ศาสนาระหวางเดินทางจากนครวัด   นครธม   โดยขามเทือกเขาพนมดงรักมาสูศูนยกลาง              
การปกครองภาคอีสานทั้งสามเมืองดังกลาว   ในสมัยอยุธยาอาณาจักรไทยเปนอาณาจักรที่        
กวางขวางมาก  เคยมีชาวบานปาซึ่งเปนชนกลุมนอยอาศัยอยูในเมืองอับปอแสนแป  แควน       
จําปาศักดิ์ฝงซายแมน้ําโขงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปจจุบัน  ชนพวกนี้
เรียกตัวเองวา  ขา   สวย  กวย  หรือกุย  อยูในดินแดนของราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ  (เพิ่งเสีย
ใหฝร่ังเศสเมื่อ  พ.ศ. 2436  หรือ ร.ศ. 112)  พวกนี้มีความรูความสามารถในการจับชางปามาเลี้ยงไว
ใชงาน  ชาวสวยหรือชาวกวยไดอพยพยายที่ทํามาหากินขามมาฝงขวาแมน้ําโขง    เนื่องจาก       
ชาวเมืองศรีสัตนาคนหุต ( เวียงจันทน ) ไดขามไปตั้งถ่ินฐานแยงที่ทํามาหากิน   
  ในป พ.ศ. 2260  ชาวสวยไดอพยพแยกออกเปนหลายพวก  และแยกยายกันไปอยูเปน
กลุมในถิ่นตางๆ   มีหัวหนากลุมของตนเอง  ในบรรดากลุมหัวหนาเหลานี้มีตากะจะและเซียงขัน
ไดมาตั้งรกรากอยูที่ปราสาทสี่เหล่ียมดงลําดวน  (  บานลําดวนใหญ  )  พวกสวยเหลานี้หาเล้ียงชีพ
ดวยการเกษตรและหาของปามาบริโภค   สภาพภูมิประเทศที่ตั้งของพวกสวยเหลานี้ติดตอกับ
กัมพูชาและมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นเขตแดน   ซ่ึงปานี้อุดมสมบูรณ  มีฝูงสัตวโขลงชางพัง  
ชางพลาย  ฝูง   เกง  กวาง  ละมั่ง  และโคแดง  สวนบรรดาสวยแตละกลุมมีการไปมาหาสูกันเสมอ 
 เมื่อพ.ศ. 2302  พระยาชางเผือกของเจาเอกทัศนหนีออกจากโรงตน  เจาพระยา           
มหากษัตริยศึก  ( พระนามเดิมทองดวง ) และกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท  ( พระนามเดิม      
บุญมา )   ออกติดตามผานมาแขวงพิมาย  ไดทราบวามีพวกสวยชํานาญในการจับชาง  เล้ียงชาง  จึง
ไดตามบรรดาหัวหนาสวยกลุมตาง ๆ มาชวยจับชางไดสําเร็จ  ทุกคนไดรับความดีความชอบ         
ตากะจะหรือหลวงแกวสุวรรณไดรับบรรดาศักดิ์เปนพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวน  ตอมามี       
พระราชโองการยกบานปราสาทสี่เหล่ียมบานดงลําดวนซึ่งเดิมเรียกวา  “ เมืองศรีนครลําดวน"      
ขึ้นเปนเมืองขุขันธ  แปลวา  " เมืองปาดง" ใหพระยาภักดีศรีนครลําดวนเปนผูปกครอง 
  สมัยกรุงธนบุรี  เมื่อพระเจาตากสินครองราชย  กรุงศรีสัตนาคนหุตตั้งตนเปนกบฏตอไทย  
และประเทศกัมพูชาเกิดจลาจล  พระยาไกรภักดีไดไปรวมทําศึกและปราบจลาจลดวย  เมื่อไดรับ  
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ชัยชนะ   เจาเมืองขุขันธไดรับบรรดาศักดิ์ใหมจากพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวนเปนพระยา            
ขุขันธภักดี  ในปเดียวกันพระยาขุขันธ ( ตากะจะ ) ไดถึงแกกรรม  จึงโปรดใหหลวงปราบ                
( เซียงขัน )  ขึ้นเปนเจาพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวนเจาเมืองขุขันธ     ตอมาเมืองขุขันธที่         
บานปราสาทสี่เหล่ียมดงลําดวนกันดารน้ํา  พระยาไกรภักดีจึงอพยพเมืองมาอยูที่บานแตระ  ตําบล
หวยเหนือที่อําเภอขุขันธในปจจุบัน 
  สมัยรัตนโกสินทร   เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเสด็จขึ้นครองราชย    
พระยาไกรภักดีศรีนครลําดวน ( เซียงขัน )  ไดรับบรรดาศักดิ์เปนพระยาขุขันธภักดี  และได     
กราบบังคมทูลขอใหทาวบุญจันทรเปนพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวน  ตอมาพระยาขุขันธไดเผลอ
เรียกทาวบุญจันทรวาลูกเชลยจึงทําใหทาวบุญจันทรผูกใจเจ็บ  ตอมามีพอคาญวนไดมาซื้อ            
โค   กระบือ  ที่เมืองขุขันธ    ทาวบุญจันทรไดจัดที่พักใหตลอดจนชี้ชองโพย   ทําใหพอคาญวน
สามารถนําโค   กระบือ  ไปที่กรุงพนมเปญไดสะดวก  ทาวบุญจันทรไดกลาวโทษมาที่เจาเมือง       
ขุขันธ  ( เซียงขัน  )   เจาเมืองขุขันธก็ถูกจําคุกไวที่กรุงเทพมหานคร  ทาวบุญจันทรไดขึ้นเปน      
เจาเมืองขุขันธแทน 
 ป 2325 พระภักดีภูธรสงคราม  ( อุน )  ปลัดเมืองขุขันธไดกราบบังคมทูลขอแยกเมือง    
ขุขันธไปตั้งอยูที่บานโนนสามขา  จึงโปรดใหยกบานโนนสามขาขึ้นเปนเมือง  " ศรีสะเกษ"    ตอมา 
ป 2328  ไดยายเมืองจากบานโนนสามขามาตั้งอยูที่บานพันทาเจียงอี  อยูในเขตเมืองเทศบาลจังหวัด
ศรีสะเกษปจจุบัน 
  ตอมาดวยเห็นวาเจาเมืองขุขันธ    เจาเมืองสุรินทร  เจาเมืองสังขะ  เคยตามเสด็จไปทํา
สงครามหลายครั้งจึงโปรดเกลาใหทั้งสามเมืองนี้ขึ้นตรงตอกรุงเทพ   ไมตองขึ้นตอเมืองพิมาย
เหมือนแตกอน  มีอํานาจชําระคดีความไดเอง 
  ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  เจาเมืองเวียงจันทนไดเขามาลอมเมืองพิมาย  สวน
เมืองจําปาศักดิ์ไดเขามาตีเมืองขุขันธและจับทาวบุญจันทรเจาเมืองขุขันธและกับพระยาภักดีภูธรฆา
ตายหมด  สวนเจาเมืองสังขะและเจาเมืองสุรินทรหนีได  กองทัพจําปาศักดิ์ตั้งคายอยูที่บานสมปอย
แขวงเมืองขุขันธ   ไดกวาดตอนครอบครัวไทยเขมรไปเมืองจําปาศักดิ์   ตอมาเมืองขุขันธไมมี          
ขาราชการปกครองจึงโปรดใหเจาเมืองสังขะเปนเจาเมืองปกครองดูแลเมืองตอไป  ตอมาก็มีการ
เปลี่ยนตําแหนงเจาเมืองอีกหลายครั้ง  และในป  2447  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา    
เจาอยูหัว   ไดยายที่ตั้งเมืองขุขันธที่ตั้งอยูที่บานแตระมาตั้งอยูที่ตําบลเมืองเกา  และยังคงใชช่ือเมือง
วาขุขันธ  ยุบเมืองขุขันธเดิมเปนเปนอําเภอหวยเหนือ  ในป  พ.ศ.2481  มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยน
ช่ือจังหวัดขุขันธมาเปนจังหวัดศรีสะเกษจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ 
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ขนาดและที่ตั้ง 
 จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ตั้งอยูละติจูดที่  

14-15  องศาเหนือ  เสนแวงที่104-105  องศาตะวันออก  อยูเหนือระดับน้ําทะเล  120  เมตร  มีเนื้อที่
ทั้งหมด 8839,976    ตารางกิโลเมตร  หางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 515 กิโลเมตร  ทาง  
รถยนต  571  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ  เขตอําเภอราษีไศล  อําเภอยางชุมนอย  กิ่งอําเภอศิลาลาด  ติดกับ    จังหวัด
ยโสธร  และจังหวัดรอยเอ็ด 

 ทิศใต  เขตอําเภอภูสิงห  อําเภอขุนหาญ  อําเภอกันทรลักษ  ติดกับ    ประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตย 

 ทิศตะวันออก  เขตอําเภอกันทรารมย  อําเภอเบญจลักษ  อําเภอโนนคูณ  ติดกับ    จังหวัด
อุบลราชธานี 

 ทิศตะวันตก  เขตอําเภออุทุมพรพิสัย  อําเภอปรางคกู  อําเภอหวยทับทัน  อําเภอบึงบูรพ  
ติดกับ    จังหวัดสุรินทร 
 
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดศรีสะเกษสวนใหญมักเปนที่ราบลุม  ซ่ึงจะปรากฏอยูทาง
ตอนเหนือและตอนกลาง    สวนทางตอนใตจะเปนที่ลาดชันและลูกคลื่นลอนตื้นสลับลาดชัน  พื้นที่
ของจังหวัดทั้งหมดเปนที่ลาดชันจากทางตอนใตลงสูแมน้ํามูลทางตอนเหนือของจังหวัด  สภาพดิน
รอยละ 60  เปนดินรวนปนทราย  มีการระบายน้ําไดดี   ดินสวนมากเปนดินภูเขาและเทือกเขา  
สามารถทํากสิกรรมไดเพียงบางสวน  ยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดคือยอดเขาพนมตาเมือนในเขต
อําเภอขุนหาญ    สวนลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดศรีสะเกษจะรอนจัดในฤดูรอน  คอนขางหนาวจัด
ในฤดูหนาว  ในฤดูฝนฝนจะตกหนักในชวงเดือนกันยายน  โดยตกหนักในพื้นที่ตอนกลางและ
ตอนลางเทานั้น  สวนพื้นที่ตอนบนจะมีปริมาณฝนนอยและไมคอยสม่ําเสมอ 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 จังหวัดศรีสะเกษมีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญคือแมน้ํามูล  หวยสําราญ  หวยขยุง            
มีแมน้ํา  หวย    ลําธาร  และคลองรวม  687 สาย  นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําชลประทานอีก  เชน     
โครงการขนาดเล็ก   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   โครงการหมูบานปองกันตนเอง        
ชายแดน  ศูนยบริการเกษตรกรเคลื่อนที่   การขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ   
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 สวนที่เปนพื้นที่ปาทั้งจังหวัดมีประมาณ   213,624  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะปาทั้งหมด
จําแนกได 3  ประเภท  คือ ปาอนุรักษ  ปาชุมชน  และปาเศรษฐกิจ   

 นอกจากนี้แลวทางทิศใตของจังหวัดยังมีเทือกเขาพนมดงรัก   ซ่ึงกั้นเขตแดนระหวาง
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย  เปนแนวชายแดนทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก  มี
ความยาวประมาณ 127  กิโลเมตร  มีชองทางติดตอเขาออก  26  ชอง  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  
รอยละ 20  ของพื้นที่ในเขตอําเภอขุขันธ  อําเภอขุนหาญ  อําเภอภูสิงห  และอําเภอกันทรลักษ 
 
การคมนาคม 

 จังหวัดศรีสะเกษมีเสนทางคมนาคมที่สามารถติดตอกับจังหวัดใกลเคียงรวมทั้งอําเภอ
ตางๆในจังหวัดศรีสะเกษได  2  เสนทาง  คือ  ทางรถไฟ  และทางรถยนต  สวนผูที่ตองการเดินทาง
ทางอากาศก็สามารถเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษไปสนามบินจังหวัดอุบลราชธานีได      จังหวัด     
ศรีสะเกษมีระยะทางหางจากจังหวัดอุบลราชธานี  60  กิโลเมตร 

 
ประชากรและสังคม 
  ปจจุบันจังหวัดศรีสะเกษมีประชากรประมาณ  1458,969  คน  สวนใหญเปนคนพื้นเมือง  
แบงกลุมตามลักษณะการใชภาษาได  2  กลุมใหญ   คือ  

 1. ชาวพื้นเมืองท่ีพูดภาษาไทยอีสาน  ไดแกประชากรที่อาศัยอยูในทองที่อําเภอเมือง  
อําเภออุทุมพรพิสัย  อําเภอราษีไศล  อําเภอกันทรารมย  อําเภอกันทรลักษ  และอําเภอปรางคกู
บางสวน 

 2. ชาวพื้นเมืองท่ีพูดภาษาเขมร  ไดแกประชากรที่อาศัยอยูในทองที่อําเภอขุนหาญ  
อําเภอขุขันธ  อําเภอปรางคกูและอําเภอกันทรลักษ   บางสวน 
  นอกจากสองกลุมใหญนี้แลวยังมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่พูดภาษาสวย  และภาษาเยอ  แตมี
ไมมากนัก 
  สวนการจัดการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษแบงออกเปน 2  ระบบ  คือระบบการศึกษาใน 
โรงเรียน  และระบบการศึกษานอกโรงเรียน  มีโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน  891  แหง  โรงเรียน
มัธยมศึกษาจํานวน  112  แหง  โรงเรียนอาชีวะศึกษาจํานวน  10  แหง  และสถาบันอุดมศึกษา
จํานวน  3  แหง 
  การนับถือศาสนา   ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ              
คิดเปนรอยละ 99.93  ผูนับถือศาสนาอิสลามประมาณรอยละ 0.03  ศาสนาคริสตรอยละ 0.63  และ
อ่ืนๆ  รอยละ 0.01    ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษยังยึดมั่นประเพณีเกาแกที่สืบทอดกันมาชานาน  
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มีการจัดประเพณีในโอกาสตาง ๆ  เชน  ลอยกระทง  แหเทียนเขาพรรษา  บุญบั้งไฟ  วันสารท     
บุญขาวจี่  งานวันดอกลําดวนบาน  งานประเพณีส่ีเผาไทย  งานบุญเทศนมหาชาติ 
 
โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

 1. โบราณสถาน   โบราณสถานที่พบในจังหวัดศรีสะเกษมีดังนี้   
 1.1 ปราสาทหินวัดสระกําแพงใหญ  ตั้งอยูที่บานสระกําแพงใหญ  อําเภอ   

อุทุมพรพิสัย  เปนปราสาทขอมที่ใหญและสมบูรณที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ 
  1.2 ปราสาทหินวัดสระกําแพงนอย   ตั้งอยูที่บานกลาง   ตําบลคยูง  อําเภอ      

อุทุมพรพิสัย  
  1.3 ปราสาทบานปราสาท  ตั้งอยูที่บานปราสาท  อําเภอหวยทับทัน   

  1.4 ปราสาทเมืองจันทร  ตั้งอยูใกลบานเมืองจันทร   ตําบลเมืองจันทร  อําเภอ
อุทุมพรพิสัย   

 1.5 ปราสาทบานสมอ  ตั้งอยูที่บานสมอ  ตําบลสมอ  อําเภอปรางคกู   
 1.6 ปราสาทลุมพุก  ตั้งอยูที่บานปราสาท    ตําบลกันทรารมย  อําเภอขุขันธ   
 1.7 ปราสาทปรางคกู  ตั้งอยูที่บานกู  ตําบลกู  อําเภอปรางคกู   
 1.8 ปราสาทเยอ  ตั้งอยูที่ตําบลปราสาทเยอ  อําเภอไพรบึง   
 1.9 ปราสาทตําหนักไทร  ตั้งอยูที่ตําบลบักดอง  อําเภอขุนหาญ                  

  1.10 ปราสาทหินโดนต็วล  ตั้งอยูบนยอดเขาโดนต็วล  ตําบลเสาธงชัย  อําเภอ
กันทรลักษ   

 1.11 ปราสาทบานหนองจังเกา  ตั้งอยูที่ตําบลดินแดง  อําเภอไพรบึง   
 1.12 ปราสาทหินภูฝาย  ตั้งอยูที่เขาภูฝาย  ตําบลพราน  อําเภอขุนหาญ   

  2.  โบราณวัตถ ุ  
  1. หลวงพอโต  วัดมหาพุทธาราม  ตั้งอยูที่ใจกลางเมืองอําเภอเมืองศรีสะเกษ 

  2.  ศาลเจาพอหลักเมือง  ตั้งอยูที่ ส่ีแยกถนนเทพาตัดกับถนนหลักเมืองดาน           
ทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัด 

 3.  หลวงพอตาตน  ตั้งอยูที่บานสําโรงเกียรติ  ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ   
  4.  พระบาทน้ําพุ  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของบานศาลา  ตําบลปรือใหญ  อําเภอ       
ภูสิงห   

 5.  หลวงพอโต  วัดเขียนบูรพาราม  ตั้งอยูที่อําเภอขุขันธ   
 6. พระพุทธรูปนาคปรก  ตั้งอยูที่วัดสระกําแพงใหญ  อําเภออุทุมพรพิสัย   
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การสาธารณสุข 
  จังหวัดศรีสะเกษจัดใหมีการบริการสาธารณสุขแตวายังไมทั่วถึง   ปจจุบันจังหวัดมี  
สถานที่ใหบริการดานสาธารณสุขดังนี้ 
  1. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  มีโรงพยาบาลทั่วไป  1  แหง  โรงพยาบาลขนาด 
10-120  เตียง  17  แหง  สถานีอนามัย  255  แหง 
 2. สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน  มีโรงพยาบาลขนาด   20  เตียง  1  แหง      
คลินิกแพทย  44  แหง  คลินิกทันตกรรม  5  แหง    สถานผดุงครรภ  66  แหง  รานขายยา           
แผนปจจุบัน   101  แหง  รานขายยาแผนโบราณ  17  แหง และสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ  1  แหง 
 
การปกครอง 
 จังหวัดศรีสะเกษแบงการปกครองออกเปน  20  อําเภอ  และ  2  กิ่งอําเภอ  ดังนี้   

 1. อําเภอเมือง  12. อําเภอหวยทับทัน 
 2. อําเภอยางชุมนอย  13. อําเภอโนนคูณ 
 3. อําเภอกันทรารมย 14. อําเภอศรีรัตนะ 
 4. อําเภอกันทรลักษ 15. อําเภอน้ําเกลี้ยง 
 5. อําเภอขุขันธ 16. อําเภอวังหิน 
 6. อําเภอไพรบึง 17. อําเภอภูสิงห 
 7. อําเภอปรางคกู 18. อําเภอเมืองจันทร 
 8. อําเภอขุนหาญ 19. อําเภอเบญจลักษ 
 9. อําเภอราษีไศล 20. อําเภอพยุห 
 10. อําเภออุทุมพรพิสัย 21. กิ่งอําเภอศรีสุวรรณ 
 11. อําเภอบึงบูรพ 22. กิ่งอําเภอศิลาลาด 
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แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 



 37

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับอําเภอขุขันธ 
 ที่วาการอําเภอขุขันธ2  ไดเขียนบรรยายสรุปขอมูลตาง ๆ  เกี่ยวกับอําเภอขุขันธ  ไวดังนี้   

 
ประวัติความเปนมา 

 อําเภอขุขันธเดิมเปนเมืองหนึ่งที่ตั้งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย  ตอมาปพุทธศักราช  
2447   ทางราชการไดยายที่ทําการเมืองไปอยูที่จังหวัดศรีสะเกษปจจุบัน  และลดฐานะเมืองขุขันธ
เปนอําเภอหวยเหนือ  ตอมามีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธเปนจังหวัดศรีสะเกษ  และ
เปลี่ยนชื่ออําเภอหวยเหนือเปนอําเภอขุขันธตามชื่อเมืองเดิม  ซ่ึงรายละเอียดตาง ๆ ไดกลาวใน
ประวัติความเปนมาของจังหวัดศรีสะเกษแลว 
 
ขนาดและที่ตั้ง  

 อําเภอขุขันธมพีื้นที่ทั้งหมดจาํนวน  4880,448  ไร  ตั้งอยูที่ถนนไกรภกัดี  ตําบลหวยเหนือ   
ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวดั  มีระยะทางหางจากจังหวดั 49 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร  650  
กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับอําเภออื่นดงันี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศใต ติดตอกับ อําเภอภูสิงหและอําเภอขนุหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันออก    ติดตอกับ อําเภอไพรบึง  และอําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ทิศตะวันตก      ติดตอกับ อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ  และอําเภอสังขะ    
     จังหวดัสุรินทร 

 
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ     

ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอขุขันธเปนเปนที่ราบสูง  มีลักษณะลาดต่ําจากทิศใตไปทาง
ทิศเหนือ  เนื่องจากทางทิศใตเปนเทือกเขา  และเปนปา    มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  914.309          
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  571426.87      มีพื้นที่สําหรับใชประโยชนประกอบอาชีพ       
เกษตรกรรมประมาณ  465,779  ไร  หรือประมาณรอยละ  81.51  ของพื้นที่อําเภอ      

สวนลักษณะภูมิอากาศมี  3  ฤดู  คือ  ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  ถึง  เดือน
พฤษภาคม    ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนตุลาคม  และฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ 

                                                  
 2ที่วาการอําเภอขุขันธ,  “บรรยายสรุปอําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ,”  13  กุมภาพันธ  2547. 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 
  อําเภอขุขันธมีแมน้ําธรรมชาติที่ไหลผานอําเภอ 4  แหง  คือ ลําหวยสําราญ    ลําหวยศาลา   
ลําหวยเหนือ  และลําหวยตึ๊กชู    แหลงน้ําที่เปนชลประทาน  มี  4  แหง  คือ  อางเก็บน้ํานาจะเรีย  
คลองสงน้ําหวยศาลา  ฝายลุมพุก  และฝายหวยตึ๊กชู  นอกจากแหลงน้ําที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติและ
แหลงน้ําชลประทานดังที่กลาวมาแลวยังมีแหลงน้ําขนาดเล็กจํานวนมาก  เชน  บอน้ําตน  สระน้ํา  
บอบาดาล  พนังกั้นน้ํา  และการประปา  สวนปาไมที่สําคัญของอําเภอขุขันธคือ  สนบุลูง  ปาฝงขวา
หวยศาลา  ปาฝงซายหวยศาลา 
 
การคมนาคม 

 อําเภอขุขันธมีเสนทางคมนาคมไปยังอําเภอใกลเคียงและจังหวัดศรีสะเกษไดเพียง
เสนทางเดียวคือทางรถยนต  เสนทางเปนถนนลาดยาง   
 
ประชากรและสังคม 

 อําเภอขุขันธมีประชากรประมาณ 144,209  คน  ประชากรสวนใหญมีอาชีพหลักคือ     
การทํานา  และนับถือศาสนาพุทธ   

 สวนประเพณีที่สําคัญของอําเภอนี้  คือ  ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา   จะจัดขึ้นในชวง
เดือนมิถุนายน  -  เดือนกรกฎาคม  ประเพณีบุญบั้งไฟ  จัดขึ้นในชวงเดือนเมษายน  -  เดือน
พฤษภาคม  และประเพณีแซนโดนตาหรือประเพณีวันสารทเขมร  จัดขึ้นในชวงเดือนกันยายน -  
เดือนตุลาคม 

 การศึกษา  อําเภอขุขันธมีโรงเรียนทั้งหมดจํานวน  94  แหง  มีหองสมุดประจําอําเภอ  1  
แหง 
 
โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

 1. โบราณสถาน   
 1.1 ปราสาทบานปราสาท  ตั้งอยูหมูที่ 1  ตําบลปราสาท   
 1.2 เจดียบานแทรง  ตั้งอยูหมูที่ 1  ตําบลหวยสําราญ 
 1.3 ปราสาทบานเจก  ตั้งอยูหมูที่ 7  ตําบลหวยเหนือ 
 1.4 ธาตุเกาบานไพรวรรณ  ตั้งอยูหมูที่ 10  ตําบลโสน 

1.5 พระธาตุบานธาตุจังเกา  ตั้งอยูหมูที่ 6  ตําบลกฤษณา  
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 2. โบราณวัตถุ 
   2.1 หลวงพอโตวัดเขียนบูรพาราม  ตั้งอยูที่หมูที่ 13  ตําบลหวยเหนือ 
   2.2 ตูพระธรรมวัดเจกโพธิพฤกษ  ตั้งอยูหมูที่ 7  ตําบลหวยเหนือ 
   2.3 หินบังลังก  ตั้งอยูที่หมูที่ 6  ตําบลหวยสําราญ 
   
ผลผลิตท่ีสําคัญและมีชื่อเสียง 

 1. การประดิษฐเกวียนนอย  ตั้งอยูหมูที่ 1  ตําบลใจดี 
 2. การประดิษฐครุนอย  ตั้งอยูหมูที่ 12  ตําบลหวยเหนือ 
 3. การประดิษฐเครื่องสานจากใบลาน  ตั้งอยูหมูที่ 8  ตําบลหวยสําราญ    

 
การสาธารณสุข 

 อําเภอขุขันธมีโรงพยาบาลจํานวน  1  แหง    สถานีอนามัยจํานวน 27  แหง   
 
การปกครอง 

 อําเภอขุขันธแบงการปกครองออกเปน  22  ตําบล  คือ  
 1. ตําบลตะเคียน                             12.      ตําบลหนองฉลอง 
 2. ตําบลลมศักดิ์ 13.      ตําบลกฤษณา 
 3. ตําบลตาอุด   14.      ตําบลจะกง 
 4. ตําบลสะเดาใหญ   15.      ตําบลหัวเสือ 
 5. ตําบลปรือใหญ     16.      ตําบลสําโรงตาเจ็น 
 6. ตําบลกันทรารมย   17.      ตําบลใจดี 
 7. ตําบลหวยใต   18.      ตําบลโคกเพชร 
 8. ตําบลศรีสะอาด                          19.      ตําบลดองกําเม็ด 
 9. ตําบลนิคมพัฒนา   20.      ตําบลโสน 
 10. ตําบลศรีตระกูล   21.      ตําบลหวยเหนือ 
 11. ตําบลปราสาท   22.      ตําบลหวยสําราญ 
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แผนที่อําเภอขขุันธ 
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ความรูท่ัวไปเก่ียวกับตําบลศรีสะอาด 

 องคการบริหารสวนตําบลศรีสะอาดศรีสะอาด3  ไดเขียนสรุปเกี่ยวกับสภาพทั่ว ๆ ไปของ
ตําบลศรีสะอาด  ดังนี้ 

 ตําบลศรีสะอาดเดิมเปนชื่อหมูบานหนึ่งที่ตั้งอยูในเขตการปกครองของตําบลกันทรารมย  
ซ่ึงตอมาในป  2539  ทางการไดแยกหมูบานที่อยูในเขตการปกครองของตําบลกันทรารมยจํานวน   
9   หมูบาน  ออกมาตั้งเปนอีกตําบลหนึ่ง    และใชช่ือตําบลใหมนี้วา   “ตําบลศรีสะอาด” 
 
ขนาดและที่ตั้ง  

 ตําบลศรีสะอาดมีเนื้อที่ประมาณ  41.49  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยูหางจากอําเภอขุขันธ
ประมาณ  15  กิโลเมตร  ระยะทางหางจากจังหวัดศรีสะเกษประมาณ  52  กิโลเมตร  มีอาณาเขต      
ติดตอกับตําบลใกลเคียงดังนี้  คือ  

 ทิศเหนือ   ติดตอกับ ตําบลโพธิ์ศรี   อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศใต   ติดตอกับ ตําบลใจดี  ตําบลกันทรารมย     อําเภอขุขนัธ  จังหวดั 
  ศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันออก   ติดตอกับ ตําบลใจดี    อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก   ติดตอกับ ตําบลโพธิ์ศรี     อําเภอปรางคกู     จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 พื้นที่โดยทั่วไปของตําบลศรีสะอาดจะเปนที่ราบลุม    พื้นที่ทั้งหมดของตําบลจะมี   
ความลาดชันจากทางใตลงสูแมน้ําตอนเหนือของตําบล    สภาพดินรอยละ  95  เปนลักษณะดินรวน
ปนทราย   มีการระบายน้ําไดดี  ดินมีความอุดมสมบูรณ   มีพื้นที่สวนนอยที่เปนที่ดอน  ซ่ึงทํา     
การเกษตรไมคอยไดผลเทาที่ควร  ลักษณะภูมิอากาศของตําบลศรีสะอาดมี 3 ฤดู เชนเดียวกับพื้นที่
อ่ืนๆ  คือ  ฤดูรอน  เร่ิมตั้งแตเดือนมีนาคม  -  เดือนพฤษภาคม  อากาศจะรอนและแหงแลง    ฤดูฝน
เร่ิมตั้งแตเดือนมิถุนายน  -  เดือนตุลาคม   เปนชวงของการเพาะปลูก  และฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน -  เดือนกุมภาพันธ  เปนชวงของการเก็บเกี่ยว 
 

                                                  
 3องคการบริหารสวนตําบลศรีสะอาด, “ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลศรีสะอาด,”          

15  มกราคม  2547. 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ตําบลศรีสะอาดมีแหลงน้ําที่สําคัญ  คือ  แหลงน้ําตามบึง  หนอง  คลองทั่ว ๆ ไป  เชน   
หวยสําราญ    คลองชลประทาน    ที่เปนแหลงน้ําจากหนองและบึง  เชน  หนองหมื่นไตร         
หนองสิม  หนองเกาะ   หนองปลาหลด  หนองตะเคียน  หนองชาลี  หนองน้ําตะมิน  หนองสมร  
หนองยาว  เปนตน     นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําที่สรางขึ้น  เชน  บอบาดาล  ประปา     มีการสรางฝาย
ขนาดใหญกันลําน้ําตาง ๆ   เพื่อประโยชนทางการเกษตร 
 สวนดินในตําบลนี้รอยละ 95 เปนดินรวนปนทราย มีการระบายน้ําไดดี  ความอุดสมบูรณ
ของดินอยูในระดับปานกลาง    ดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา   คิดเปนรอยละได  4.5 ของพื้นที่ตําบล    
สวนที่เหลืออีกประมาณ  35.5  เปนดินทีใ่ชปลูกสรางที่อยูอาศัย  ซ่ึงทาํการกสิกรรม  ปลูกพืชผัก
สวนครัวไดเพยีงบางสวน 
   
การคมนาคม 
 การคมนาคมของตําบลศรีสะอาด  มีเสนทางที่ติดตอไดกับตําบล    อําเภอ  ใกลเคียง   
ภายในทองที่อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ไดโดยทางรถยนต    เสนทางรถยนตที่สามารถใชได
ตลอดคือ  เสนทางถนนลาดยาง  ทางหลวงชนบทหมายเลข  2003   
 
ประชากรและสังคม 
 ประชากรในตําบลศรีสะอาดสํารวจเมื่อวันที่  30  กันยายน  2547  มีจํานวนประมาณ  
4,373   คน แบงเปนเพศชาย  2,176  คน  เพศหญิง  2,197  คน  ชาวบานมีอาชีพหลักคือการทํานา    
สวนการสื่อสารกันนั้นชาวบานใชภาษาเขมรถิ่นสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน  เพราะชาวบานสวน
ใหญของตําบลศรีสะอาดเปนชาวพื้นเมืองดั้งเดิม  ชาวบานมีนิสัยรักสงบ  มีความเอื้อเฟอและจริงใจ
กับคนทั่วไป  รักอิสระ  อยูกันแบบเครือญาติ  นับถือผูอาวุโส  อาศัยจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต   
 นอกจากนี้แลวชาวบานยังยึดถือประเพณีเกาแกที่สืบทอดมาเปนเวลาอันชานาน  มี      
การจัดงานประเพณีตาง ๆ ประจําทุกป  เชน  งานลอยกระทง  งานแหเทียนเขาพรรษา  งานบุญ   
ขาวสารท   ( งานเดือนสิบ ) งานบุญเทศนมหาชาติ  เปนตน 
 

การศึกษาและศาสนา 
 ตําบลศรีสะอาดไดจดัการศึกษาออกเปน  2  ระบบ  คือ  ระบบการศึกษาในโรงเรียน  และ

ระบบการศึกษานอกโรงเรียน  แบงเขตพืน้ที่การศึกษาออกเปน  1  เขต  อยูในเขตการศึกษาที่  3  มี
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โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลศรีสะอาดจํานวน  3  แหง  โดยแยกเปนระดบัมัธยมศึกษา  1  แหง           
(  ขยายโอกาส ) คือโรงเรียนบานสะอาก      เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา  2  แหง  คือ           
โรงเรียนบานตะเคียนบังอีง  และโรงเรียนบานคลอโคกกวาง   

 ดานศาสนานัน้ชาวบานสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  3  แหง  คือ วัดบานศรสีะอาด  
วัดบานภูมิรมเย็น  และวดับานตะเคยีนบงัองี  มีสํานักสงฆ  1 แหง  คือ สํานักสงฆบานศรีษะกระบอื 
 
การสาธารณสุข 

 ตําบลศรีสะอาดมีสถานีอนามัยประจําตําบล  1  แหง  คือ  สถานีอนามัยตะเคียนบังอีง   มี
การใหบริการสาธารณสุขแกประชาชนทัว่ไป  เชน การจัดกิจกรรมเรียนรูสุขภาพ  การออกกําลังกาย
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคตาง ๆ  
 

การปกครอง 
 ตําบลศรีสะอาดแบงการปกครองออกเปน 9  หมูบานคือ  
 

จํานวนประชากร หมูที ่       หมูบาน ประชากรรวม 
ชาย หญิง 

หมูที่ 1 
หมูที่2 
หมูที่3 
หมูที่4 
หมูที่5 
หมูที่6 
หมูที่7 
หมูที่8 
หมูที่9 

บานสะอาก 
บานภูมิรมเย็น 
บานคลอ 
บานศรีษะกระบือ 
บานโคกกวาง 
บานศรีสะอาด 
บานศรีสมบูรณ 
บานตะเคียน 
บานหนองตะเคียน 

        565 
        720 
        610 
        454 
        328 
        442 
        422 
       440 
       525 

287 
347 
308 
231 
178 
219 
137 
203 
225 

278 
373 
302 
223 
150 
223 
285 
237 
274 
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แผนที่ตาํบลศรีสะอาด 
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ความรูท่ัวไปเก่ียวกับวิทยากร 
 ในการเก็บรวบรวบนิทานพื้นบานเขมรถิ่นในครั้งนี้  ผูวิจัยไดรับความรวมมือจาก
วิทยากรทั้งหมดจํานวน  21  คน  เปนวิทยากรผูเลานิทานจํานวน 16  คน  และวิทยากรผูใหความรู
เกี่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนจํานวน  5  คน  วิทยากรที่ใหขอมูลทั้งเกี่ยวกับนิทาน      
พื้นบานเขมรถิ่นและทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี  1  คน   รวมวิทยากรที่ใหขอมูลทั้งหมด  21  คน   
 จากการเก็บขอมูลพบวาวิทยากรที่ใหขอมูลทุกคนอาศัยอยูในตําบลศรีสะอาด  อําเภอ     
ขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  นับถือศาสนาพุทธ  อาชีพหลักคือการทํานา  สวนขอมูลเกี่ยวกับวิทยากร
ดานอื่น ๆ   มีดังนี้  
 
วิทยากรผูเลานิทานพื้นบานเขมรถิ่น 

 1. นายวิน     คะนอง  อายุ  72 ป  อยูบานเลขที่  96   หมูที่ 1   บานสะอาก   
 2. นางลาด     สมทอง  อายุ 80 ป  อยูบานเลขที่  47 หมูที่ 2  บานภูมิรมเย็น   
 3. นายเสงี่ยม    กลางมณี  อายุ 59 ป  อยูบานเลขที่  37 หมูที่ 3  บานคลอ ทําหนาที่       

ผูใหญบานบานคลอ 
 4. นายอิด    บุญจูง  อายุ  76 ป  อยูบานเลขที่ 2  หมูที่ 4  บานศีรษะกระบือ   
 5. นายควร    แปนจันทร  อายุ  48  ป  อยูบานเลขที่  47 หมูที่ 5  บานโคกกวาง           
ทําหนาที่  อ.บ.ต หมูบานโคกกวาง 
 6. นายยิม    แปนจันทร  อายุ   61 ป  อยูบานเลขที่  50 หมูที่ 5  บานโคกกวาง   
 7. นายสุนทร    บูรพา  อายุ  53  ป  อยูบานเลขที่  52/1  หมูที่  5  บานโคกกวาง  
 8.     นายสําราญ    แสงจันทร  อายุ 31 ป  อยูบานเลขที่ 26  หมูที่ 6  ทําหนาที่            
อ.บ.ต หมูบานศรีสะอาด  
 9. นายเยือน    สมร  อายุ  41 ป  อยูบานเลขที่ 91  หมูที่ 6  บานศรีสะอาด   

   10  นางเสทือน    สมร  อายุ 46 ป  อยูบานเลขที่24   หมูที่ 6  บานศรีสะอาด   
 11.  นายจุม    แสงจันทร  อายุ 56  ป  อยูบานเลขที่ 7  หมูที่ 6  บานศรีสะอาด  มีอาชีพ
เสริมคือรองเพลงเขมรตามงานจางทั่วไป 
 12.  นายรื่น    สมร  อายุ   78  ป  อยูบานเลขที่  56   หมูที่ 6  บานศรีสะอาด   

 13.  นายสนั่น    สมร  อายุ 30 ป  อยูบานเลขที่  8  หมูที่7  บานศรีสมบูรณ   
 14.  นายพิน     อินทรดา  อายุ 59  ป  อยูบานเลขที่  19  หมูที่ 7  บานศรีสมบูรณ         

ทําหนาที่ผูใหญบานบานศรีสมบูรณ   
 15.  นายสี    ราชวงศ  อายุ 79 ป  อยูบานเลขที่  39  หมูที่ 7  บานศรีสมบูรณ   
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 16. นายริด    บวัสด  อายุ  45 ป  อยูบานเลขที่ 92  หมูที่ 8  บานตะเคยีนบังองี   
 

วิทยากรผูใหขอมูลเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมเขมรถิ่น 
 1. นางเสทือน    สมร  อายุ 47 ป  อยูบานเลขที่ 24  หมู 6  บานศรีสะอาด   
 2. นางเทอะ    สมร  อายุ  76  อยูบานเลขที่ 24  หมู 6  บานศรีสะอาด   
 3. นางสวัสดิ์    งามรูป  อายุ  55 ป  อยูบานเลขที่ 3  หมู 7  บานศรีสมบูรณ   
 4. นางทร    ราชวงศ  อายุ  65  ป  อยูบานเลขที่ 39 หมู 7  บานศรีสมบูรณ   
 5. นายใบ    ไชยศรีษะ  อายุ  68 ป  อยูบานเลขที่ 10  หมู 7  บานศรีสมบูรณ  
   

  ขอมูลที่กลาวในบทที่ 3  ขางตน   ในหัวขอความรูทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดศรีสะเกษ    
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอําเภอขุขันธ    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับตําบลศรีสะอาด    ไดกลาวถึงรายละเอียด
ปลีกยอยของแตละหัวขอ  กลาวคือ   กลาวถึงประวัติความเปนมา  ขนาดและที่ตั้ง  ลักษณะ          
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ    ทรัพยากรธรรมชาติ     การคมนาคม     ประชากรและสังคม           
โบราณสถานและโบราณวัตถุ   การสาธารณสุข  และการปกครอง 
  สวนหัวขอความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยากร  ผูวิจัยจะกลาวถึงรายละเอียดของขอมูลสวนตัว
ของวิทยากร   ทั้งที่ เปนวิทยากรที่ใหขอมูลเกี่ยวกับนิทาน   และวิทยากรที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ        
วัฒนธรรม   ซ่ึงรายละเอียดที่กลาวถึงคือ  ช่ือ-สกุล  อายุ  บานเลขที่  หมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  
และอาชีพ      
 ขอมูลทั้ง  4  หัวขอขางตนจะมีความสัมพันธกับการวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่น
ตําบลศรีสะอาดในบทที่ 4  และบทที่  5  ตอไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี  4 

การจัดจําแนกและวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่นท่ีสะทอนสภาพสงัคม 
และสภาพวิถชีีวิตชาวบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด 

 
 ในบทที่  4  นีจ้ะวิเคราะหนทิานพื้นบานเขมรถิ่นใน  2  หัวขอ   คือ 

1. การจําแนกประเภทนิทานพืน้บานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด 
2. การวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนสภาพสังคมและสภาพวิถีชีวิตชาวบาน 

เขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด 
 

การจําแนกนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด 
 ในการเก็บรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  ผูวิจัยเก็บรวบรวมนิทาน   

พื้นบานเขมรถิ่นไดทั้งหมดจํานวน 106  เร่ือง  โดยจํานวนนิทานทั้งหมดนี้ผูวิจัยไมไดคัดเอานิทานที่
ซํ้าซอนกันออก  ทั้งนี้เนื่องจากนิทานพื้นบานเขมรถิ่นบางเรื่องมีโครงเรื่องเดียวกัน  ใชช่ือเดียวกัน  
แตวิทยากรที่เลาเปนคนละคน  รายละเอียดของเรื่องจึงมีความแตกตางกัน  ดังนั้นผูวิจัยจึงนับรวม
เร่ืองดังกลาวเพิ่มเปนอีกหนึ่งเรื่องดวย  โดยแบงเรื่องที่มีความคลายคลึงกันดังกลาวออกเปนสํานวน   

 สวนการจัดจําแนกนิทานนั้นผูวิจัยอาศัยแนวทางการจําแนกตามรูปแบบ   ( Form)  ที่   
นักวิชาการไดกลาวไว   ดังรายละเอียดในบทที่  2  ซ่ึงจากการวิเคราะหตามทฤษฎีสามารถจําแนก
นิทานทั้ง  106  เร่ืองเปนประเภทตาง ๆ   ไดดังนี้ 

 1. นิทานเทพนิยาย       1 เร่ือง 
 2. นิทานเขาแบบประเภทไมรูจบ    1 เร่ือง  
 3. นิทานเขาแบบประเภทลูกโซ     1 เร่ือง  
 4. นิทานสัตวประเภทสอนคติธรรม     4 เร่ือง 
 5. นิทานปรัมปรา      10 เร่ือง 
 6. นิทานสัตวประเภททั่วไป                            14 เร่ือง 

 7. นิทานทองถ่ินประเภทคติสอนใจ        18 เร่ือง 
 8. นิทานทองถ่ินประเภทอธิบายเหตุ            20 เร่ือง 

 9. นิทานตลก                              37 เร่ือง   
                                        รวม     106 เร่ือง 
 

47 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 48

 1. นิทานเทพนิยาย    จํานวน  1  เร่ือง  คือ 
   1. นางปราสาททั้งหา 
 2. นิทานเขาแบบประเภทไมรูจบ    จํานวน  1  เร่ือง คือ 
   2.  ไอจันโกหก   

 3. นิทานเขาแบบประเภทลูกโซ    จํานวน  1  เร่ือง  คือ   
  3. นกกระยางผอม   
 4. นิทานสัตวประเภทสอนคติธรรม    จํานวน  4  เร่ือง  คือ 

  4. วัวกับเสือ   
  5. ตาเชื่อจระเข  
  6. กระตายตื่นลูกมะตูม  

   7. เตากบัเสือ  
 5. นิทานปรัมปรา    จํานวน 10  เร่ือง  คือ 
     8. ราชาผี    
    9. พระชินวงศ   
    10. นางเพชรกัลยา   
    11. ดอกรําน้ํารํา   
   12. นางผมหอม 

 13.  ขี้เมา 
 14. ชายคนจนดักชาง 
 15. พลังตนยาง ( สํานวนที่ 1 ) 
 16. พลังตนยาง  ( สํานวน ที่ 2 ) 
 17. ยักษพอมาย 

 6. นิทานสัตวประเภททั่วไป    จํานวน  14  เร่ือง  คือ 
 18. หอยกับกระตาย  
  19. ชางกับแมลง 
  20. กระตายหลอกเสือ  ( สํานวนที่ 1 )  
  21. กระตายหลอกเสือ  ( สํานวนที่ 2 )  
  22. เสือกับคางคก   

   23. เสือกับชาง  
  24. ตายิงพลาด   
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  25. กระตายกับตายาย   
  26. คนขายหมอ   
  27. สุนัขจิ้งจอก   
  28. ไก  เสือ  กระตาย  และเหยี่ยว( สํานวนที1่) 
  29. ไก  เสือ  กระตาย  และเหยี่ยว( สํานวนที2่) 
  30. กระตาย  กวาง  เตา  และคางคก    
 31. สุนัขจิ้งจอกกบัราชสีห 

 7. นิทานทองถิ่นประเภทคติสอนใจ    จํานวน  19  เร่ือง  คือ   
  32. สุปรมโมก   
  33. โกรธพยายามทน  จนพยายามหา 
 34. ปลาหลด  (  สํานวนที1่ )   
  35. ปลาหลด  (  สํานวนที2่  )   

36.  สังกะเศรษฐแีละปลยเศรษฐ ี
37. ชายกตัญ ู
38. ตากับหลาน 
39. เมียตด 
40. ลิง 
41. นางกระเชอทะลุ 
42. ลูกเนรคุณ 

  43. เศรษฐ ี
  44. เอาผัวเอาเมีย 
  45. เจาธน ู
  46. ชายคนจนเผาถาน 
  47. สองพี่นอง   
  48. ลูกบวช   

49. เจาทิมบาล   
50. ยายนกฮูก 

 8. นิทานทองถิ่นประเภทอธิบายเหตุ  จํานวน  19  เร่ือง  คือ   
  51. กําเนิดลิง  

 52. เหตุที่ชางไมมอีวัยวะเพศ  
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 53. งูเหลือมไมมีพษิ   
 54. จันทโครพ  
 55. ไออ้ี   
 56. เปด  
 57. ไก   
 58. ยุง  
 59. คนอยากเปนใหญ      

   60. จอมปลวก   
61. หมากับจระเข   
62. หมากับแมว       
63. พระปลาย   
64. งูกิงกอง   
65. กบกินเดือน   
66. ควายไมมเีสียงหัวเราะ   
67. พระราชาขี้เร้ือน  
68. ตํานานการเกิดไถ 
69. การแบงอายุสัตว  

 9.  นิทานตลก    จํานวน  37  เร่ือง  คือ  
70. ไอชัยตอนชวยพระราชาใหกินอาหารอรอย 
71. ไอชัยตอนเลีย้งควาย 
72. ไอชัยตอนพระราชาทําหมอคั่วแตก 
73. ไอชัยตอนเก็บขี้มา 
74. ไอชัยตอนตําขาวเมาแพเศรษฐี 
75. ไอชัยตอนซื้อควาย 
76. ไอชัยตอนหลอกตา 
77. หญิงเจาปญญา 
78. หลวงตาน้ําพริกงา 
79. ไลไก 
80. หลวงตาขนุน ( สํานวนที่ 1  ) 
81. หลวงตาขนุน (สํานวนที2่) 
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82. หลวงตาอยากใหคนตาย 
83. หลวงตามะเขอื   หลวงตาไมไผ 
84. หลวงตาผูรู  ( รูสํานวนที่ 1 ) 
85. หลวงตาผูรู ( สํานวนที่  2 ) 
86. หลวงตากับเณรเจาปญญา 
87. ไอตาบอด  ไอขาติด (สํานวนที่1) 
88. ไอตาบอด  ไอขาติด (สํานวนที่2) 
89. สงสารท 
90. ผัวเมียทะเลาะกัน 
91. เมียกลัวตาย 
92. พอตากับลูกเขยตอนถามลูกเขย 
93. พอตากับลูกเขยตอนเก็บเครื่องเปรี้ยว 
94. พอตากับลูกเขยตอนพอตาเมาเหลา 
95. ปนห ู
96. หญาคา 
97. หอยเขานองเมยี 
98. ไอเจ็ดคน 
99. รับจางขนศพ 
100. เสมอแดง 
101. ขึ้นบาน 
102. ทํานาใกลลาว 
103. ตามควาย 
104. ไอขี้เกียจ 
105.   ไอโนยงินกเขา 
106.    เอาเกลอ 
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การวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่นท่ีสะทอนสภาพสงัคมและสภาพวิถีชีวิตชาวบาน 
เขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด 

 จากการวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  พบวานิทานพื้นบานเขมรถิ่น
สะทอนใหเหน็สภาพสังคมและสภาพวิถีชีวิตของชาวบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  11  เร่ือง  คือ  

1. สภาพที่ตั้ง 
2. สภาพสถาบันสังคม 
3. สภาพอาชีพ 
4. สภาพทรัพยากร 
5. สภาพที่อยูอาศัย 
6. สภาพกิจวัตรประจําวนั 
7. สภาพอาหารการกิน 
8. สภาพเครื่องมือเครื่องใช 
9. สภาพการรักษาพยาบาล 
10. สภาพการคมนาคม 
11. สภาพการปกครอง 
 รายละเอียดทัง้  12  เร่ืองดังกลาว  มีดังนี้  คือ  
 

1. สภาพที่ตั้ง 
 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏวาพบนิทานพื้นบานเขมรถิ่นจํานวน   2  

เร่ืองที่สะทอนใหเห็นสภาพที่ตั้งหมูบานในตําบลบศรีสะอาด คือ  ( 1 ) เร่ืองทํานาใกลลาว                
( 2 ) เร่ืองตามควาย   

  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นทั้ง  2  เร่ืองดังกลาวมีเนื้อหาสอดคลองกับสภาพที่ตั้งของ      
ตําบลศรีสะอาด  กลาวคือ( 1 ) เร่ืองทํานาใกลลาว  กลาวถึงเมียใชใหผัวไปดาคนที่พูดภาษาไทย
อีสานที่มาจับปลาในที่นาของตน  ผัวนั้นพูดภาษาไทยอีสานไมไดจึงไปดาเปนภาษาไทยวา         
"กินขาวอรอยไหม?"  พอดาเสร็จก็กลับมาบานและคิดวาตนเองไดดาคนลาวไปแลว  เมื่อกลับมาถึง
บานเมียถามวาดาคนลาวหรือยังและดาวาอยางไร  ผัวก็บอกวาดาไปแลวและดาวากินขาวอรอยไหม  
เมียไดยินผัวพูดเชนนั้นก็พูดเสริมอีกวา  "เออดีแลว  ดามันอยางนั้นแหละดีแลว"     ( 2 ) เร่ืองตาม
ควาย    กลาวถึง      ชาวบานที่พูดภาษาเขมรถิ่นพากันตามหาควายที่หาย  เมื่อเห็นผักกาดก็จะแวะ
ซ้ือ แตคนที่ปลูกผักกาดนั้นเปนที่พูดภาษาไทยอีสาน  คนที่พูดภาษาเขมรถิ่นก็พูดภาษาไทยอีสาน 
ไมคอยได   เลยเกี่ยงกัน  ในที่สุดก็ใหคนที่พูดภาษาไทยอีสานไมไดเลยเปนคนไปซื้อ  ใหทองไปวา  
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“ซ้ือผักกาด”  เพื่อนที่ไปซื้อก็ทองไปตลอดทาง  “ซ้ือผักกาดๆๆๆ”  เดินไปๆ ก็ไปสะดุดหัวคันนาลม  
พอลุกขึ้นมาก็ลืมวาพูดวาอะไร  แตจําไดคลับคลายคลับคลาวา  "ซ้ือผาขาด"  พอไปถึงก็บอกคนที่
พูดภาษาไทยอีสานวา “ ซ้ือผาขาด” คนขายไดยินก็ใหแตผาขาดมา   

 
2. สภาพสถาบนัทางสังคม 
 ดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่  2 วา  สถาบันทางสังคมประกอบไปดวย   1.  สถาบัน   
ครอบครัว  2.  สถาบันทางเศรษฐกิจ  3.  สถาบันทางการเมืองและการปกครอง  4.  สถาบันทาง
ศาสนา   5.  สถาบันทางการศึกษา   6.  สถาบันสันทนาการ     
 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่นปรากฏนิทานพื้นบานเขมรถิ่นจํานวน   27  เร่ือง  
ที่ไดสะทอนใหเห็นสถาบันทางสังคมของชาวบาน   กลาวคือ  ( 1 ) เร่ืองหญาคา  ( 2 ) เร่ืองผัวเมีย
ทะเลาะกัน  ( 3 )เร่ืองสงสารท     ( 4 ) ไอชัย ตอนหลอกตา    ( 5 ) เร่ืองขี้เมา      ( 6 ) เร่ือง            
นางปราสาททั้งหา       ( 7 ) เร่ืองพลังตนยาง  ( สํานวนที่ 1  )    ( 8 )  ปลาหลด  ( สํานวนที่ 1   )               
( 9 )   ปลาหลด ( สํานวนที่  2 )    ( 10 )  เร่ืองชายคนจนดักชาง   ( 11 ) เร่ืองราชาผี   ( 12 )  เร่ือง   
เมียตด      ( 13 ) เร่ืองสองพี่นอง     (14 ) เร่ือง ไอจันโกหก     ( 15 )เร่ืองเณรเจาปญญา  ( 16)  เร่ือง  
หลวงตาอยากใหคนตาย     ( 17 ) เร่ืองหลวงตาผูรู  ( สํานวน ที่ 1 )     ( 18) เร่ืองหลวงตาน้ําพริกงา   
( 19 ) เร่ืองไลไก  ( 20 ) เร่ืองหลวงตาขนุน ( สํานวนที่ 1 )   ( 21 ) เร่ืองหลวงตาขนุน  ( สํานวนที่ 2 )          
( 22 ) เร่ืองหลวงตามะเขือ  หลวงตาไมไผ   ( 23 )เร่ืองเปด  ( 24 ) เร่ืองดอกรําน้ํารํา   ( 25 ) เร่ืองนาง
ผมหอม     ( 26 ) เร่ืองชินวงศ     ( 27 ) เร่ืองเอาผัวเอาเมีย   
  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นทั้ง  27  เร่ืองดังกลาว   สะทอนใหเห็นสภาพสถาบันทางสังคม
ตําบลศรีสะอาด    4  สถาบัน  คือ   1. สถาบันครอบครัว  2.  สถาบันการศึกษา  3.  สถาบันศาสนา               
4. สถาบันการปกครอง    ดังรายละเอียดดังนี้  คือ  
 

1. สถาบันครอบครัว  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นไดสะทอนใหเห็นลักษณะสถาบัน    
ครอบครัวของชาวบานเขมรถิ่นวาประกอบไปดวย  คือ 
         1.1   ครอบครัวท่ีประกอบดวยพอ  แม  ลูก    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  
เร่ืองหญาคา  กลาวถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่อาศัยอยูกับพอและแม  ตอมาเมื่อหาหมอมาหุงขาวไดแลว
พอก็ตาย 

1.2 ครอบครัวท่ีประกอบดวยผัวและเมีย  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง   
ทํานาใกลลาว  กลาวถึง  ผัวเมียที่พูดภาษาเขมรถิ่นโกรธชาวบานที่พูดภาษาไทยอีสานเลยไปดาที่
บาน  ( 2 ) เร่ืองผัวเมียทะเลาะกัน  กลาวถึง  ผัวเมียสองคนทะเลาะกันเลยไปใหผูใหญบานตัดสิน
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ความให  ( 3 )เร่ืองสงสารท   กลาวถึง  ผัวเมียสองคนไดเดินทางกลับมาจากสงสารทที่บานผัวก็เจอ
กับเสือ   
         1.3   ครอบครัวท่ีประกอบดวย  ตา  ยายและหลาน  ปรากฏในนิทานพื้นบาน     
เขมรถิ่นเรื่อง  (  1 ) ไอชัย  ตอนหลอกตา  กลาวถึง  ไอชัยเมื่อพอแมตายตั้งแตยังเล็ก  ตายายก็เลยพา
ไปอยูดวย  ( 2 ) เร่ืองขี้เมา   กลาวถึงพระราชาที่ไปถูกใจหญิงชาวบานที่อาศัยอยูกับตา  ยาย  และ    
พี่ชาย  ก็เลยไปขอมาเปนเมีย   ( 3 ) เร่ืองนางปราสาททั้งหา  กลาวถึง  ไอคนจนไดอาศัยอยูกับตา  
ยาย และนองอีกหนึ่งคน  ( 4 ) เร่ืองพลังตนยาง  ( สํานวนที่ 1  )  กลาวถึงไอพลังตนยางที่อาศัยอยูกบั
ตายาย  วันหนึ่งชาวบานก็พากันไปตัดตนไมมาทําประโยชนของสวนรวม    ตายายไปไมไหวจึงให
เจาพลังตนยางไปชวยแทน   
  1.4   ครอบครัวท่ีประกอบดวยยายและหลาน  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่น
เร่ือง  ( 1 )  ปลาหลด( สํานวนที่ 2 )  กลาวถึง  ไอคนจนอยูกับยายสองคน  วันหนึ่งไอคนจนไป      
วิดน้ําก็ไดปลาหลดมาหนึ่งตัว  ( 2 ) เร่ืองราชาผี  กลาวถึงไอคนจนเมื่อพอแมตายก็อาศัยอยูกับยาย
สองคน  ยายก็ไดสอนใหสานไซเพื่อไปแลกขาวสารมากิน   ( 3 )  เร่ืองชายคนจนดักชาง     กลาวถึง  
ชายคนจนอาศัยอยูกับยาย  วันหนึ่งก็ไปดักชางกับชาวบานและโดนชาวบานแกลง  ตอมายายคิดวา
หลานตายแลว  เมื่อหลานกลับมาบานยายก็คิดวาเปนผี 
  1.5   ครอบครัวท่ีประกอบดวยแมและลูก  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง       
( 1 ) ปลาหลด  ( สํานวนที่  1 )  กลาวถึงแมที่อยูกับลูกสาวหนึ่งคน   วันหนึ่งแมไปหาปลาก็ได    
ปลาหลดมาหนึ่งตัว   ( 2 ) เร่ืองเมียตด  กลาวถึงยายคนหนึ่งที่เห็นขางบานร่ํารวยจึงใหลูกสาวหาผัว
เพื่อที่จะไดเลียนแบบเขา  ( 3 ) เร่ืองหญาคา  กลาวถึงหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยูกับแม  วันหนึ่งอยาก
รูวามีอะไรกันสนุกขนาดไหนจึงไดถามแม  ( 4 ) เร่ืองสองพี่นอง  กลาวถึงหญิงคนหนึ่งอาศัยอยูกับ
ลูกชายสองคน  วันหนึ่งโกรธที่ลูกกินปลาและปูหมดจึงไลลูกออกจากบาน   
 
 2.    สถาบันการศึกษา    สถาบันการศึกษาที่ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่น
ประกอบดวยครูและนักเรียน  ซ่ึงปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ไอจันโกหก  กลาวถึง  
ครูใหญที่ซ้ือมามาจากไอจันโกหก  เมื่อซ้ือมาไดแลวก็บอกเด็กนักเรียนใหไปเกี่ยวหญามาใหมากิน 
 

3.    สถาบันศาสนา   สถาบันทางศาสนาที่ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นประกอบดวย 
  3.1  พระและเณร    นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นวาในวัดมีพระและเณร
คือ ( 1 )เร่ืองเณรเจาปญญา  กลาวถึงพระที่ถูกเณรใชปญญาหลอกตาง ๆ นานา  ( 2)  เร่ืองหลวงตา
อยากใหคนตาย   กลาวถึงหลวงตาไดยินเสียงเด็กรองก็คิดวาเด็กตายจึงใหเณรไปดู  ( 3 ) เร่ือง     
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หลวงตาผูรู  ( สํานวน ที่ 1 )  กลาวถึง  หลวงตาแกลงเอาไถของชาวบานไปซอน  และบอกใหเณร
ไปบอกชาวบานวาตนเปนผูรู  สามารถมองเห็นไดวาอะไรอยูไหน  ( 4 ) เร่ืองหลวงตาน้ําพริกงา  
กลาวถึง  พระที่อยากกินน้ําพริกงามากเลยตามมาเลียครกที่บานของชาวบาน  ( 5 ) เร่ืองไลไก     
กลาวถึงพระไดยินชาวบานไลไกจึงออกมาถามวาทําอะไร ( 6 ) เร่ืองหลวงตาขนุน ( ทั้งสํานวน       
ที่ 1 และ 2 )    กลาวถึงลูกของชาวบานไมสบาย  ชาวบานเลยไปนิมนตหลวงตาขนุนมาชวยรักษา    
( 6 ) เร่ืองหลวงตามะเขือ   หลวงตาไมไผ  กลาวถึงสาวชาวบานจะแตงงานเลยเขาไปขอซื้อไมไผ
จากหลวงตาไมไผ  และไปขอซื้อมะเขือจากหลวงตามะเขือ 

3.2 ตาชีและยายชี    นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นวาในวัดมีตาชีและ   
ยายชี คือเร่ืองเปด  กลาวถึงสมัยกอนมีตาชีและยายชีไปบวชอยูที่วัดถือศีล  8   ตอมาตาชีและยายชี      
ลักลอบมีอะไรกัน  เมื่อตายไปแลวก็กลับชาติมาเกิดเปนเปด 
 
 4. สถาบันทางการเมืองและการปกครอง  สถาบันทางการเมืองและการปกครองที่
ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นประกอบดวย 
  4.1 พระมหากษัตริย  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นวาชาวบานในถิ่นตําบล
ศรีสะอาดมีวิถีชีวิตที่อยูใตระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริยเปนประมุข  ซ่ึงปรากฏในนิทาน
พื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง   ( 1 ) นางปราสาททั้งหา  กลาวถึงพระราชาที่อยากไดนางปราสาททั้งหาจึง
เรียกไอคนจนใหไปหามาให  ( 2 ) เร่ืองดอกรําน้ํารํา    กลาวถึง  พระราชาองคหนึ่งปกครองเมือง
ทิพยพิลาลัย  พระราชาองคนี้มีเมียทั้งหมดหาสิบเอ็ดคน  ( 3 ) เร่ืองนางผมหอม  กลาวถึงพระราชาที่
ไดยินขาวจากนายพรานวา  พบหญิงสาวที่มีหนางดงามและมีผมกล่ินหอมมาก  พระราชาจงึอยากได
นางดังกลาวมาเปนเมีย  ( 4 ) เร่ืองขี้เมา  กลาวถึงพระราชาองคหนึ่งที่เมียไดตายไป  พระราชานั้น
คิดถึงเมียมากก็เลยนั่งเศราโศกเสียใจ ( 5 ) เร่ืองชายคนจนดักชาง  กลาวถึงชายคนจนที่ไดชางมาจาก
พระแมธรณี เมื่อพระราชาเห็นจึงอยากไดมาก  จึงยกลูกสาวใหไอชายยากจนเพื่อแลกกับชาง            
( 6 ) เร่ืองชินวงศ  กลาวถึง   พระราชาองคหนึ่งที่เมียคลอดลูกออกมาและถูกใสราย  ตอมาลูกก็พา
แมกลับมาหาพอ 
  4.2 ผูใหญบาน     นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นวาชาวบานในตําบล           
ศรีสะอาดมีผูใหญบานเปนผูนําคอยดูแลทุกขสุขของชาวบาน    ซ่ึงปรากฏในนิทานเรื่อง  ( 1 ) เร่ือง
ผัวเมียทะเลาะกัน  กลาวถึงตาและยายทะเลาะกันจึงไปใหผูใหญบานวาความให  ( 2 ) เร่ืองเอาผัว  
เอาเมีย  กลาวถึง  พอดองและแมดองมีปญหากันเลยไปใหผูใหญบานวาความให 
  4.3 ประชาชน  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นวาสถาบันการเมืองการ       
ปกครองนั้นจะตองมีประชาชนเปนองคประกอบหนึ่ง  และนิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่จะกลาวถึง
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ประชาชนก็มักจะกลาวถึงพระมหากษัตริยและผูใหญบาน   นิทานที่กลาวถึงประชาชนคือ  นิทาน
ทุกเรื่องที่ไดกลาวไวในขอ 4.1 และ 4.2 
 
3. สภาพอาชีพ 

 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น   ปรากฏนิทานพื้นบานเขมรถิ่นจํานวน  26  เร่ือง
ที่สะทอนใหเห็นสภาพอาชีพของชาวบาน  กลาวคือ  ( 1 )  เร่ืองเพชรกัลยา  ( 2 ) เรื่องไอชัยตอนตํา
ขาวเมาแพเศรษฐี  ( 3 )เร่ืองเศรษฐี   ( 4 ) เร่ืองลูกกตัญู  ( 5 )เร่ืองลิง  ( 6 ) เร่ืองเมียกลัวตาย  ( 7 ) 
เร่ืองหญิงเจาปญญา    ( 8 )  เร่ืองทํานาใกลลาว  ( 9 ) หอยเขานองเมีย  ( 10 )  เร่ืองกระตายกับตายาย  
( 11 )  เร่ืองลูกเนรคุณ  ( 12 ) เร่ืองจอมปลวก  ( 13 )  เร่ืองสุปรมโมก  ( 14 ) เร่ืองพอตากับลูกเขย 
ตอนซื้อควาย   ( 15  ) เร่ืองตํานานการเกิดไถ  ( 16 )  เร่ืองไอบอด  ไอขาติด  ( สํานวนที่ 2 )     ( 17 ) 
เร่ืองเสือกับชาง   ( 18 )เร่ืองราชาผี    ( 19 ) เร่ืองรับจางขนศพ ( 20 ) เร่ืองงูกิงกอง  ( 21 ) เร่ืองไอจัน
โกหก  ( 22 ) เร่ืองชายเผาถาน  ( 23 ) เร่ืองลูกบวช  ( 24 ) เร่ืองนางผมหอม  ( 25 ) เร่ืองชางไมมี
อวัยวะเพศ   ( 26 ) เรื่องคนขายหมอ    
  จากการศึกษานิทานพื้นบานเขมรถิ่นทั้ง  26  เร่ือง  ปรากฏใหเห็นอาชีพของชาวบาน       
7   อาชีพ  คือ   1.  อาชีพทําไร  2.  อาชีพทํานา  3.  อาชีพชางตีเหล็ก  ตีเงิน  ตีทอง  4.  อาชีพรับจาง
ทั่วไป    5.  พรานลาสัตว   6.  อาชีพคาขายทั่วไป   7.  อาชีพเผาถาน   ซ่ึงรายละเอียดของอาชีพ     
ดังกลาวมีดังนี้  คือ  

 1. อาชีพทําไร    ในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่รวบรวมไดมักจะกลาววาชาวบานไป    
ถางไรโดยไมระบุวาปลูกพืชอะไร  และถาระบุพืชก็มักจะเปนพืชอ่ืน ๆ  มากกวาการปลูกขาว   

 นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นวาชาวบานมีอาชีพทําไรปลูกพืชผักตาง ๆ  มี
จํานวน  5  เร่ือง  คือ     ( 1 )  เร่ืองเพชรกัลยา  กลาวถึงมานพไดเลาเรื่องใหเตียงฟงวา  มีชายคนหนึ่ง
เดินหาผูหญิงมาเปนเมีย  เดินไปก็ไปเจอยายกําลังถางไรอยูก็เลยเขาไปถาม  ( 2 ) เร่ืองไอชัยตอน   
ตําขาวเมาแพเศรษฐี  กลาวถึง  ตาเศรษฐีใหไอชัยไปเฝาไร   ไอชัยตองการแกลงเศรษฐีจึงปลอยให
ลิงกินแตงโม  แตงกวา  จนหมดไร  ( 3 )เร่ืองเศรษฐี   กลาวถึงเมียเศรษฐีเมื่อถูกสามีไลออกจากบาน
ก็มาแตงงานกับตาแกที่ทําไรปลูกแตงกวา  แตงโม ( 4 ) เร่ืองลูกกตัญู  กลาวถึงพอที่เห็น         
ความกตัญูของลูกที่คอยปรนนิบัติตนเมื่อคร้ังไปรักษาศีลที่ปา  เมื่อตายจึงแปลงกายเปนตาแกมา
ขออาศัยอยูดวย  เมื่อลูกกลับมาจากไรเห็นตาแกอยูกับเมียก็ไมพอใจ ( 5 )เร่ืองลิง  กลาวถึง  ตาที่ปลูก
ขาวโพด  แตงกวา  แตงโม ไวมากมาย  เมื่อออกลูก  ลิงก็พากันมาเก็บกิน 
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 2. อาชีพทํานา  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่ปรากฏใหเห็นวาชาวบานมีอาชีพทํานา           
มีจํานวน    9  เร่ือง  คือ  ( 1 ) เร่ืองเมียกลัวตาย  ( 2 ) เร่ืองหญิงเจาปญญา    ( 3 )  เร่ืองทํานาใกลลาว  
( 4 ) เร่ืองหอยเขานองเมีย  ( 5 )  เร่ืองกระตายกับตายาย  ( 6 )  เร่ืองลูกเนรคุณ  ( 7 ) เร่ืองจอมปลวก                 
( 8 )  เร่ืองสุปรมโมก  ( 9 ) เร่ืองพอตากับลูกเขย ตอนซื้อควาย  

 นิทานทั้ง  9  เร่ืองดังกลาวนอกจากสะทอนใหเห็นวาชาวบานวามีอาชีพทํานาแลว         
ยังสะทอนใหเห็นความสัมพันธที่เกี่ยวของกับการทํานา    2  ประการ   คือ  

  1. ขั้นตอนวิธีการทํานา   นิทานพื้นบานเขมรถิ่นปรากฏใหเห็นขั้นตอนวิธีการ 
ทํานาของชาวบานเขมรถิ่นดังนี้  คือ  
   1.1 ขั้นตอนการไถ  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 ) เร่ือง   
เมียกลัวตาย  กลาวถึง  เกลอคนหนึ่งที่วางแผนใหเพื่อนไดนอนกับเมีย  ขณะที่เพื่อนกําลังไถนาอยู
เพื่อนอีกคนหนึ่งก็แกลงเดินผานและบอกกับเกลอวาเอาของไปทําบุญใหกับคนที่ตายเพราะวาเปน
โรคตัน  เนื่องจากไมยอมใหผัวนอนดวย  ( 2 ) เร่ืองหญิงเจาปญญา  กลาวถึงเมียที่พาผัวตาบอดไป
ไถนา  เมียนั้นไมรูวาผัวตาบอดก็ใหผัวไปไถนา  สวนผัวตาบอดก็ไมรูจักที่นาก็เลยไปไถนาคนอื่น  
เมียเห็นเลยถามวาไปไถนาคนอื่นทําไม  ผัวก็บอกวาลองไถดูวาไถมันคมหรือเปลา  ( 3 ) เร่ือง    
หอยเขานองเมีย  กลาวถึงพี่เขยโกรธที่นองเมียขี้เกียจไมยอมชวยทํานา  เมื่อไถนาอยูเห็นหอยจํานวน
มากเลยแกลงเอาไปใสในผาถุงนองเมียที่กําลังนอนหลับอยู  ตอมานองเมียกลัวหอยจะเขาอีกจึงไม
กลานอนกลางวัน  เมื่อพี่เขยถอนกลานองเมียก็ชวยถอน  พี่เขยดํานานองเมียชวยดํานาดวย               
( 4 ) เร่ืองกระตายกับตายาย  กลาวถึงยายเอาขาวเอากลวยไปตามตาที่ไถนารออยู  ตอนเดินทางก็เก็บ
กระตายที่แกลงตายไดหนึ่งตัวใสในกระเชอและทูนบนหัว  เมื่อยายไปถึงก็ลงดํานาและบอกตาให
มาลนกระตาย  เมื่อตาไถนาเสร็จจะมาลนกระตายก็เห็นแตขี้  ( 5 ) เร่ืองพอตากับลูกเขยตอนซื้อควาย
กลาวถึง  พอตาใหลูกเขยไปซื้อควายเอาไวไถนา  พอตาก็เปรียบใหฟงวาใหเอาตัวเทาหนู  ลูกเขยก็
เอาหนูมาแทน   
   1.2 ขั้นตอนการหวาน    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องพอตากับ
ลูกเขย ตอนซื้อควาย  กลาวถึง  พอตาใหลูกเขยไปหาขาวเบามาหวาน  ลูกเขยก็ไปเอาแกลบมาหวาน
แทนขาว 
   1.3 ขั้นตอนถอนกลาและการดํานา    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่น
เร่ืองหอยเขานองเมีย   กลาวถึงนองเมียกลัวหอยจะเขาอีก  เมื่อพี่ถอนกลาก็ชวยถอน  เมื่อพี่ดํานาก็
ชวยดํา 
  2.  อุปกรณในการทํานา  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นอุปกรณในการ   
ทํานาดังนี้ 
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    2.1   ไถ ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 ) เร่ืองหลวงตาผูรู              
( สํานวนที่ 1 )  กลาวถึง  พระที่ไมมีคนเอาจังหันมาถวายจึงแกลงเอาไถของชาวบานไปซอน  แลวก็
ทําตนเปนผูรูสามารถมองเห็นวาของทีห่ายอยูที่ไหน ( 2 ) เร่ืองตํานานการเกดิไถ  กลาวถึงเทวดาที่
ถูกตาไลตี  ตาไดตะโกนถามเทวดาวาวิธีการทําไถทําอยางไร  เทวดาจึงบอกวาทําเหมอืนอวัยวะเพศ
แมของตา 
   2.2   คราด     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอบอด   ไอขาติด               
( สํานวนที่ 2 )  กลาวถึง  ไอบอดและไอขาติดออกจากหมูบาน  เดินไปเจอคราดที่ชาวบานคราดนา
ทิ้งไวจึงเก็บไปดวย 
 

 3. อาชีพชางตีเหล็ก ตีเงิน และตีทอง   
   3.1 อาชีพตีเหล็ก  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองเสือกับคางคก   

กลาวถึง  เสือที่หนีคางคกไปเจอตาที่กําลังตีเหล็กอยู   ( 2 ) เร่ืองตํานานการเกิดไถ  กลาวถึง  เทวดาที่
หนีชาวบานในประเทศเขมรมาเจอตาที่ตีเหล็กอยูในประเทศไทยจึงรับอาสาตีเหล็กใหตาเพื่อแลก
ขาวกิน 

3.2 อาชีพตีทอง  ปรากฏในนิทานเรื่องลูกเนรคุณ  กลาวถึง  นางพิศวาไดหมอนทอง 
เลยเอาไปใหชางตีทองตีแบงกัน 

   3.3 อาชีพตีเงิน  ปรากฏในนิทานเรื่องราชาผี  กลาวถึง  หลานขอเงินจากยายสาม
จานเพื่อไปใหชางตีเงินตีเปนหอยมาเขยาเลน 

  
 4. อาชีพรับจางทั่วไป  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 ) เร่ืองรับจางขนศพ  

กลาวถึง  หญิงมายที่มาเห็นคนตายในที่นาของตนเลยจางคนที่ เที่ยวรับจางมาขนศพไปทิ้ง                 
( 2 ) เร่ืองงูกิงกอง  กลาวถึงผัวนางเมรีออกไปรับจาง  นางเมรีจึงไดผัวใหมเปนงูกิงกอง    ( 3 ) เร่ือง
ไอจันโกหก  กลาวถึงคนเที่ยวรับจางขับเกวียนมาสิบเลม  ขับมาเห็นไอจันขี่ชางบินจึงของแลก
เกวียนกับชางบิน   ( 4 ) เร่ืองลูกเนรคุณ  กลาวถึง  ชาวบานรับจางนางพิศวาไปเก็บหวาย   และ     
รับจางขุดมัน 

 
 5.  พรานลาสัตว  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองลูกบวช  กลาวถึง

ครอบครัวหนึ่งที่พอมีอาชีพเปนพรานลาสัตว  ตอมาก็ถูกหมูปาฆาตาย ( 2 ) เร่ืองนางผมหอม     
กลาวถึง   พรานคนหนึ่งที่เขาไปในปาและไดเห็นชางเผือกที่เก็บดอกไมมาอบผมใหลูกสาว  จึงไป
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ทูลพระราชา  ( 3 ) เร่ืองชางไมมีอวัยวะเพศ  กลาวถึง  นายพรานคนหนึ่งขี่ชางไปดักสัตว  เสอืเหน็จงึ
เยาะเยยชางที่ตัวใหญแตยอมใหมนุษยที่ตัวเล็กกวาขี่หลัง 

 
 6. อาชีพคาขายทั่วไป  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองหญิงเจาปญญา  

กลาวถึง   พวกโจรที่ไดพาหญิงสาวคนหนึ่งไปขายใหกับเจก  ( 2 ) เร่ืองลูกเนรคุณ  กลาวถึง         
นางพิศวาที่รับซื้อหวายเพื่อนําไปสานเสื่อขาย   

 ในเรื่องหญิงเจาปญญาและลูกเนรคุณสะทอนใหเห็นวาชาวบานบางคนมีอาชีพดานการ
คาขาย   แตสองเรื่องนี้ไมไดระบุวาชาวบานใชอะไรเปนสื่อในการแลกเปลี่ยน  แตมีนิทานหลาย
เร่ืองไดสะทอนใหเห็นการซื้อขายของชาวบานโดยการนําของมาแลกเปลี่ยนแทนการใชเงิน  นิทาน
ดังกลาว  คือ  ( 1 ) เร่ืองคนขายหมอ  กลาวถึงพี่นองสองคนที่มีฐานะยากจนมากไดนําหมอไปแลก
กับขาวสารของชาวบาน  ( 2 ) เร่ืองราชาผี  กลาวถึงยายและหลานสองคนมีฐานะยากจน  ยายจึง
สอนหลานใหสานไซเพื่อจะนําไปแลกกับขาวสารชาวบาน  

 การซื้อขายแบบนําของไปแลกของถือวาเปนวิธีการโบราณซึ่งปจจุบันไมนิยมแลว  แต
สังคมชาวบานตําบลศรีสะอาดและชาวบานในตําบลใกลเคียงยังสามารถพบเห็นไดทั่วไป  ที่พบ   
ทั่วไปมักเปนการนําของกินทั่วไปมาแลกกับขาวสาร  เชนปลารา  ปลา เปนตน  คนที่นํามาแลก 
สวนใหญมักจะเปนคนที่มีฐานะยากจน  ชาวบานที่นําของมาแลกมีทั้งที่เปนชาวบานที่อยูในตําบล        
ศรีสะอาดเองและชาวบานที่อยูในตําบลใกลเคียง  จากการสัมภาษณนาง  แสว็ด    นรสิงห 1        
ชาวบานบานสนวน  ตําบลโพธิ์ศรี  อําเภอปรางคกู  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2547  จากคําให
สัมภาษณนางไดกลาววา  นางไดนําปลารามาแลกกับขาวสารเพื่อนําไปบริโภค  สาเหตุที่นางตองนํา
ของมาแลกนั้นเพราะไมมีขาวบริโภค  เนื่องจากไมมีที่นาเพราะไดนําที่นาไปขายทํางานศพใหพอ
หมด  ทุกๆ ปนางและชาวบานคนอื่นที่ยากจนมักจะพากันเอาของมาแลกขาวสารในหมูบาน         
ศรีสมบูรณ   ศรีสะอาด  และบานสะอาก   เพราะวาหมูบานสนวนและหมูบานทั้งสามดังกลาวอยู 
ติดกัน   สามารถเดินทางไดสะดวก  

 
 7. เผาถาน    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องชายเผาถาน  กลาวถึงชายยากจนคน

หนึ่งที่มีอาชีพเผาถาน  ทุกวันจะนําถานไปขายรอบวังพระราชา  และมักจะถูกลูกสาวพระราชา
หัวเราะทุกครั้ง 
 

                                                  
 1 สัมภาษณ  นางแสว็ด    นรสิงห,  ชาวบานบานสนวน, 7  พฤษภาคม  2547. 
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4. สภาพทรัพยากร 
 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏนิทานพื้นบานเขมรถิ่นจํานวน   6 เร่ืองที่

สะทอนใหเห็นสภาพทรัพยากรของหมูบาน  กลาวคือ  ( 1 )  เร่ืองไอเจ็ดคน  ( 2 ) เร่ืองตาเชื่อจระเข  
( 3 ) เร่ืองหญิงเจาปญญา  ( 4 ) เร่ืองหลวงตาอยากใหคน  ( 5 )  เร่ืองหลวงตาผูรู     (สํานวนที่ 1 )       
( 6 ) เร่ืองเสือ  กระตาย   ไก  และเหยี่ยว  ( สํานวนที่  2  ) 

  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นทั้ง  6 เร่ือง  สะทอนใหเห็นทรัพยากรแหลงน้ํา   ซ่ึงจําแนกได 2  
ประเภท คือ    

 1. แหลงน้ําธรรมชาติ  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองไอเจ็ดคน   
กลาวถึงคนโงเจ็ดเอาศพเพื่อนใสในเรือพายไปตามแมน้ําจนไปพบตาแกที่ทอดแหอยูกลางเกาะ        
( 2 ) เร่ืองตาเชื่อจระเข    กลาวถึง  ตาและยายขับเกวียนกลับบานและไดเจอจระเขที่กําลังจะตาย
เพราะขาดน้ํา  ดวยความสงสารจึงลากจระเขไปทิ้งที่ตระพัง 

 2. แหลงน้ําท่ีชาวบานสรางขึ้น  แหลงน้ําที่พบในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นสวนมากจะ
เปนบอดิน   ซ่ึงปรากฏในนิทานเรื่อง  ( 1 ) เร่ืองหญิงเจาปญญา  กลาวถึง  ผัวตาบอดเดินขึ้นมาจาก
ไถนาเพื่อมากินขาวแตกลับเดินไปตกบอ  เมื่อเมียถามก็บอกวาลงไปในบอเพื่อไปหากบ  ( 2 ) เร่ือง
หลวงตาอยากใหคนตาย  กลาวถึง  หลวงตาถูกชาวบานแกลงทําผีหลอก  หลวงตากลัวเลยหนีไป   
ตกบอตาย    ( 3 )  เร่ืองหลวงตาผูรู  (สํานวนที่ 1 )   กลาวถึงหลวงตาตกใจที่พระราชาใหไปทํานาย
เร่ืองฟาฝน   หลวงตาหนีไปตกบอแหงหนึ่งและไดยินกบรองจึงรูวาฝนจะตกหนักเพียงใด                 
( 4 ) เร่ืองเสือ  กระตาย ไก  และเหยี่ยว ( สํานวนที่ 2 )  กลาวถึงกระตายที่หนีเสือจนไปตกบอเอง  
กระตายเลยหลอกใหเสือลงไปในบอดวย  
 
5. สภาพที่อยูอาศัย 
 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏนิทานพื้นบานเขมรถิ่นจํานวน   7  เร่ือง
ที่สะทอนใหเห็นสภาพที่อยูอาศัยของชาวบาน  กลาวคือ ( 1 ) เร่ืองไอบอด  ไอขาติด ( สํานวนที่ 1 )        
( 2 ) เร่ืองทํานาใกลลาว  ( 3 ) เร่ืองไอชัยตอนตําขาวเมาแพเศรษฐี  ( 4 ) เร่ืองราชาผี    ( 5 )  เร่ือง   
ขึ้นบาน  ( 6 ) เรื่องไอชัยตอนเก็บขี้มา  ( 7 ) หญิงเจาปญญา   
 นิทานพื้นบานเขมรถิ่นทั้ง  7  เร่ืองดังกลาวสะทอนใหเห็นลักษณะของบาน  พรอมทั้ง
สวนประกอบตาง ๆ  ของบานของชาวบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  คือ   
 1. ครัวตออยูกับตัวบาน     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ไอบอด  ไอขาติด           
( สํานวนที่ 1 ) กลาวถึงไอบอดและไอขาติดพากันไปขโมยไกใตถุนบาน  ไอบอดเดินไดจึงเปนคน
ไปขโมย  สวนไอขาติดเดินไมไดจึงเปนรอดูตนทาง   พอกําลังขโมยไกก็คิดวาเจาของบานรู  ก็เลย
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หนี  แตดวยที่ตนเองนั้นตาบอดมองไมเห็นทาง    เลยวิ่งลงไปตกในแองน้ําที่เจาของบานเทน้ําลงมา
จากครัวดานบน  ไอบอดเลยลมสลบอยูที่แองน้ํานั้น        
 2. เปนบานสองชั้นมีบันได      ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1  ) เร่ืองทํานา
ใกลลาว  กลาวถึง  ชาวบานที่พูดภาษาเขมรถิ่นไปดาคนที่พูดภาษาไทยอีสาน  เมื่อไปถึงบานคนที่
พูดภาษาไทยอีสานก็ขึ้นบันไดเพื่อจะไปดาทันที     ( 2 ) เร่ืองไอชัยตอนตําขาวเมาแพเศรษฐี      
กลาวถึง  ไอชัยวางแผนใหแมเอาตนไปใชหนี้เศรษฐี   เมื่อไอชัยไปถึงเศรษฐีก็ใชใหกวาดหยากไยใต
ถุนบาน  ลูกสาวเศรษฐีจึงแกลงขึ้นไปบนบานแลวกระทืบพื้นบานใหหยากไยหลนมาใสหัวไอชัย    
( 3 ) เร่ืองราชาผี  กลาวถึงยายกลัววาตนจะตายแลวหลานไมรูที่ซอนเงินจึงบอกหลานวาตนไดนํา
เงินไปฝงใตบันไดบาน  
 3. มีหนาตาง   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 )  เร่ืองขึ้นบาน  กลาวถึง   
หญิงสาวชอบชายหนุมเลยดึงมือขึ้นทางหนาตาง  แตชายหนุมพลัดตกลงมาจากหนาตาง  ( 2 ) เร่ือง
ไอชัยตอนเก็บขี้มา   กลาวถึงพระราชาไดยินเสียงหมาเหา จึงเปดหนาตางมาดูก็เห็นตูดไอชัย   
 4.   มีร้ัว    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่น เร่ืองหญิงเจาปญญา  กลาวถึงหญิงสาวใช
เลหที่จะหาวิธีขนศพไปทิ้ง  โดยเอาผาสวยๆ ไปตากไวที่ร้ัวใหขโมยเห็นเพื่อจะไดเขามาขโมยของ
ในบาน    
 

 จากการสัมภาษณนางเทอะ  สมร 2   ไดกลาวถึงลักษณะบานของชาวบานเขมรถิ่นตําบล
ศรีสะอาดในสมัยโบราณวามี 2  แบบ  คือ  

 แบบที่ 1  คือ สรางบาน 2 หลัง  หลังที่หนึ่งสําหรับนอน  ยกใตถุนสูง  ดานลางบางบาน
ใชเก็บของ  บางบานไวนั่งเลนหรือนั่งสาวไหม  ทอผา  สวนดานบนบานประกอบดวยหนาตาง
ขนาดเล็กที่ชาวบานเรียกวา  “บังอวจ” หลังคาเปนแบบเดี่ยวหรือวาเปนแฝดเหมือนกับเรือนไทย  
สวนหลังที่สองสรางคอนขางเล็ก  เปนหลังสําหรับประกอบอาหารและรับประทานอาหาร       
ดานลางของเรือนครัวมักทําเปนคอกสัตว   

 ลักษณะที่  2  คือ สรางบานหลังเดียว  บนบานสวนหนึ่งใชเปนครัว  บางครั้งจะตอครัว
จากสวนที่เปนครัวไปอีกสําหรับหุงหาอาหารซึ่งภาษาเขมรถิ่นเรียกวา  " ตาก " บานลักษณะนี้จะ
ยกใตถุนทําเปนสองชั้น  ดานลาง ของบานก็มักจะทําเปนคอกวัวควาย  ทําเลาไก  บางทําเปนที่
เก็บของ   

 

                                                  
 2สัมภาษณ  นางเทอะ    สมร, ชาวบานบานศรีสะอาด, 12  พฤษภาคม  2547. 
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6. สภาพกิจวัตรประจําวัน 
 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏนิทานพืน้บานเขมรถิ่นจํานวน  23  เร่ือง
ที่สะทอนใหเห็นสภาพกิจวตัรประจําวนัของชาวบาน  กลาวคือ ( 1 ) เร่ืองพอตากับลูกเขยตอนพอตา
เมาเหลา ( 2 ) เร่ืองไออ้ี  ( 3 ) เร่ืองไอเจ็ดคน  ( 4 )  เร่ืองงูกิงกอง   ( 5 ) เร่ืองราชาผี  ( 6 ) เร่ืองสอง   
พี่นอง  ( 7 ) เร่ืองสุนัขจิ้งจอก ( 8 ) เร่ืองปลาหลด ( สํานวนที่ 1)  ( 9 )  เร่ืองปลาหลด ( สํานวนที่ 2 )             
( 10 ) เร่ืองเณรเจาปญญา  ( 11 ) เร่ืองไอโนยิงนกเขา  ( 12 ) เร่ืองไอขี้เกียจ  ( 13 ) เร่ืองชายคนจนดกั
ชาง  ( 14 ) เร่ืองไอชัยตอนหลอกตา   ( 15 ) เร่ืองยายนกฮูก  ( 16 ) เร่ืองขี้เมา  ( 17 ) เร่ืองนาง
ปราสาททั้งหา    ( 18 ) เร่ืองนางผมหอม  ( 19) เร่ืองลูกบวช  ( 20 ) เร่ืองลูกเนรคุณ   ( 21)  เร่ืองโกรธ
พยายามทน  จนพยายามหา    ( 22 ) เร่ืองเตากับเสือ   ( 23 ) เร่ืองไอชัยตอนตําขาวเมาแพเศรษฐี   

 จากนิทานพื้นบานเขมรถิ่นทั้ง  23  เร่ือง  ไดสะทอนใหเห็นกิจวัตรประจําวันของชาวบาน
หลาย ๆ ดาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  
 1. ผูชาย    กิจวัตรประจําวันทั่วไปของผูชายในตําบลศรีสะอาด  คือ 

  1.1 การหาสัตวเปนอาหาร  สัตวที่มักไปหาคือ            
     1.1.1 ปลา  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง   ( 1 ) เร่ืองพอตากับ     
ลูกเขยตอนพอตาเมาเหลา ( 2 ) เร่ืองไออ้ี  ( 3 ) เร่ืองไอเจ็ดคน  ( 4 )  เร่ืองงูกิงกอง   ทั้ง 4 เร่ืองนี้ 
กลาวถึงวิธีการหาปลาดวยการทอดแห  ( 5 ) เร่ืองราชาผี  กลาวถึงการหาปลาดวยการดักดวยไซ       
( 6 ) เร่ืองสองพี่นอง  ( 7 ) เร่ืองสุนัขจิ้งจอก ( 8 ) เร่ืองปลาหลดสํานวนที่ 2   ( 9 ) เร่ืองเณรเจาปญญา  
นิทานเรื่องที่ 5-9  เปนนิทานที่สะทอนใหเห็นวิธีการหาปลาดวยวิธีการวิดน้ํา  
    1.1.2. การหาสัตวอ่ืนๆ   สัตวอ่ืนที่ผูชายนิยมหามาเปนอาหาร คือ                 
 ( 1 ) นกเขา   ปรากฏในนทิานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอโนยิงนกเขา  ( 2 ) กิ้งกา ปรากฏในนิทาน  
พื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอขี้เกยีจ  
   1.2.  การตัดฟน    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอเจ็ดคน  กลาวถึง  คนโง
คนที่เจ็ดที่คิดวาตนเองตายแลวจึงเอาตนเองไปฝงดิน  ตาขับเกวียนไปตัดฟนเห็นโกรธที่บอกใหลุก
ไมยอมลุกจึงฆาชายคนนั้นตาย 
   1.3. การดักชาง  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 ) เร่ืองชายคนจนดักชาง   
กลาวคือไอคนจนไดไปดักชางกับชาวบาน  และก็ถูกชาวบานกล่ันแกลงตาง ๆ นานา  ( 2 ) เร่ือง    
ไอชัยตอนหลอกตา   กลาวถึงตาไดพาไอชัยไปดักชางที่ปา  เมื่อไดชางแลวก็กลับบานแตก็ถูกไอชัย
หลอกจนตองปลอยชางไปกลางทาง 
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 2.  ผูหญิง  กิจวัตรประจําวันของผูหญิงในตําบลศรีสะอาดที่ปรากฏในนทิานมี  ดังนี้  
   2.1 การหาอาหาร  อาหารที่ผูหญิงนิยมหามาเปนอาหารคือ  
   2.1.1 การหาปลา  ผูหญิงนิยมจับปลาดวยสุม  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่
สะทอนใหเห็นวิธีการจับปลาแบบนี้ คือ  เร่ืองปลาหลด ( สํานวนที่ 1 )  กลาวถึงชาวบานพากันเอา
สุมไปจับปลา  คนอื่นจับไดมากมาย  แตยายแกคนหนึ่งจับไดปลาหลดเพียงตัวเดียว  ( 2 ) เร่ือง         
งูกิงกอง  กลาวถึงผัวพาเมียไปหาปลา  ผัวทอดแหเมียก็ใชสุมจับปลา 
   2 1.2 การหาปู  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 ) เร่ืองยายนกฮูก  
กลาวถึงหญิงสาวคนหนึ่งไปขุดปู  แลวยายนกฮูกก็มาชวยขุดใหโดยมีขอแมวาหญิงสาวตองไปอยู
กับยายนกฮูก  ( 2 ) เร่ืองขี้เมา  กลาวถึงพระราชาที่ปลอมตัวไปแตงงานกับหญิงสาวคนหนึ่งที่อาศัย
อยูกับตายายที่มีฐานะยากจน  ทุกวันนางจะหาของกินโดยการหาขุดปูมาทําอาหารบริโภคธรรมดา 
   2.1.3 การหาหนอไม  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องงูกิงกอง     
กลาวถึงนางเมรีไปหาหนอไม   เมื่อไดหนอไมแลวนางก็เอาไปใหลูกทําอาหารกิน 
   2.1.4 การหาขุดมัน  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง   ( 1 ) เร่ือง     
นางปราสาททั้งหา  กลาวถึง  ยายที่อยูกับหลานสองคน  ทุกวันยายจะไปขุดมันมาใหหลานสองคน
กิน  ( 2 ) เร่ืองนางผมหอม  กลาวถึงยายพุออกไปขุดมันกับเพื่อน  เมื่อไดยินเสียงฟารองจึงเทน้ําทิ้ง
หมด  ( 3 ) เร่ืองสองพี่นอง  กลาวถึงหญิงคนหนึ่งที่อยูกับลูกชายสองคน  เมื่อกลับมานางโกรธที่ลูก
กินปูและปลาหมดเลยไลลูกออกจากบาน  ( 4 ) เร่ืองลูกบวช  กลาวถึง  หญิงคนหนึ่งที่ทุกวันนางจะ
ออกไปขุดมันมาเลี้ยงลูก   วันนั้นไปขุดมันนางงวงก็เลยนอนหลับจนยมบาลมาดึงเอาวิญญาณนาง
นั้นไปที่นรก ( 5 ) เร่ืองลูกเนรคุณ  กลาวถึง  นางพิศวาอยากกินมันเลยจางยายคนหนึ่งไปขุดมันให 
   2.2 การตําขาว  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 )  เร่ืองโกรธพยายามทน  
จนพยามหา  กลาวถึงเมียของมานพตื่นขึ้นมาแตเชาก็ตําขาว   พอตําขาวเสร็จก็หุงเรียกผัวและเพื่อน
ผัวมากิน   ( 2 ) เร่ืองเตากับเสือ กลาวถึง  เตาบอกยายใหตําขาวมาทําเหลาเพื่อจางเด็กหนุมใหทํางาน
ให ( 3 ) เร่ืองยายนกฮูก  กลาวถึงหญิงสาวที่ไปอยูกับยายนกฮูกที่บาน  กอนกลับบานยายนกฮูกบอก
ใหหญิงสาวตําขาวเพื่อที่จะหอขาวตมมาฝากญาติพี่นองที่บาน  
 การตําขาวเปนหนาที่หลักของผูหญิงอีกอยางหนึ่ง     จากคําใหสัมภาษณของ  
นางสวัสดิ์    งามรูป3  ไดกลาววา  แตเดิมนัน้ชาวบานไมไดใชขาวสารหงุกินอยางเดียว  แตชาวบาน
จะรําหุงดวย   ชาวบานมักจะออกมาตําขาวเอารํา  เอาขาวสารในชวงเวลาหัวคํ่าและเวลาเชาตรู   

                                                  
 3สัมภาษณ  นางสวัสดิ์    งามรูป, ชาวบานบานศรีสมบูรณ, 7 สิงหาคม  2547.  
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   2.3   การเล้ียงไหม  ทําไหม  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 ) เร่ืองลูก
เนรคุณ  กลาวถึง แมยายตาบอดมาอยูกับลูกสะใภ  ลูกสะใภใชใหแมอยูบานคอยไลไก  สวนตนเอง
ไปเก็บใบหมอนมาเลี้ยงไหม      ( 2 ) เร่ืองไอชัยตอนตําขาวเมาแพเศรษฐี  กลาวถึงตาเศรษฐีที่ใชให
ไอชัยไปเลี้ยงวัว   ยายที่กําลังสาวไหมอยูบอกไอชัยวาตอนกลับจากเลี้ยงวัวใหเก็บตนตีนวัวมาให
ยายยอมไหมดวย 
   2.4  การทอผา  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 )  เร่ืองพอตากับลูกเขย
ตอนพอตาเมาเหลา  กลาวถึงพอตาเมาแลวมาหาถามหาลูกเขย  ลูกสาวที่กําลังทอผาอยูบอกวาขึ้นไป
นอน   ( 2 ) เร่ืองนางปราสาททั้งหา  กลาวถึงไอคนจนเดินทางไปหานางปราสาททั้งหา  เมื่อข้ึนไป
บนสวรรคก็พบนางปราสาททั้งหาที่กําลังนั่งทอผาอยูวันละเสน 
 
7. สภาพอาหารการกิน 

 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นจํานวน  23   
เร่ือง  ที่สะทอนใหเห็นสภาพอาหารการกินของชาวบาน  กลาว คือ    ( 1 ) เร่ืองพลังตนยาง               
( สํานวน ที่ 1  )     ( 2 ) พลังตนยาง  ( สํานวนที่ 2 )      ( 3 ) เร่ืองเณรเจาปญญา     ( 4 ) ไอบอด      
ไอขาติด   ( สํานวน ที่ 2 )     ( 5 ) เร่ืองปลาหลด  ( สํานวนที่  2 )      ( 6 ) เร่ืองกระตายกับตายาย        
( 7 )  เร่ืองหลวงตาผูรู (สํานวนที่ 1  )    ( 8 )เร่ืองหลวงตาผูรู ( สํานวนที่ 2 )     ( 9 ) เร่ืองชินวงศ        
( 10 ) เร่ืองไอชัยตอนตําขาวเมาแพเศรษฐี   ( 11 ) เร่ืองไอโนยิงนกเขา    ( 12 )   เร่ืองหลวงตาน้ําพริก
งา     ( 13 ) ดอกรําน้ํารํา   ( 14 ) เร่ืองไอชัยตอนเก็บขี้มา  ( 15 ) เร่ืองไอชัยตอนหลอกตา     ( 16 ) 
เร่ืองหญิงเจาปญญา        ( 17 ) เร่ืองตาเชื่อจระเข      ( 18 )เร่ืองตายิงพลาด   ( 19 ) เร่ืองงูกิงกอง         
( 20 ) เร่ืองเมียกลัวตาย    ( 21 )เร่ืองไอขี้เกียจ  ( 22 ) หลวงตาขนุน ( สํานวน ที่ 1 )  ( 23 )เร่ือง    
หลวงตาขนุน   ( สํานวนที่ 2 ) 

 จากนิทานพื้นบานเขมรถิ่นทั้ง  23  เร่ือง  ไดสะทอนใหเห็นอาหารการกินของชาวบาน    
2  ประเภท  คือ 1.  อาหารคาว  2. อาหารหวาน   ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 
 1. อาหารคาว 
   1.1 สิ่งท่ีนํามาปรุงเปนอาหารคาว   ที่ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นคือ   
     1.1.1 เนื้อปลา  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องพลังตนยาง   ( สํานวน 

ที่ 1  )  กลาวคือ พลังตนยางและพลังเหล็กพากันหาปลามาไดแลวก็พากันไปขอไฟยายยักษมาเผา
ปลากิน    ( 2 ) เร่ืองปลาหลด  ( สํานวนที่  2 )     ( 3 ) เร่ืองเณรเจาปญญา  กลาวถึงเณรที่แกลง   
หลวงตาโดยแกะเนื้อปลาดุกกินหมด  แตบอกหลวงตาวาแมลงวันกินหมด 
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     1.1.2 เนื้อวัว     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ไอบอด  ไอขาติด                        
( สํานวนที่ 2 ) กลาวถึงยักษเมื่อแพพนันไอบอดและไอขาติดแลวก็กลับไปเอาลาบวัว  ลาบควายมา
ใหทั้งสองคนกิน 

1.2.3 เนื้อควาย    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอบอด  ไอขาติด 
 ( สํานวนที่ 2 )   กลาวถึงยักษเมื่อแพพนันไดบอดและไอขาติดแลวก็กลับไปเอาลาบวัว  ลาบควาย
มาใหทั้งสองคนกิน 
     1.1.4 เนื้อจ้ิงหรีด     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  พลังตนยาง 
(สํานวนที่ 2 )   กลาวถึงพลังตนยางเมื่อหักขาจิ้งหรีดไดแลวก็ใหเพื่อน ๆ ไปขอไฟยายยักษมาเผาขา
จิ้งหรีดกินกับขาว 

1.1.5 เนื้อกระตาย ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องกระตายกับตา  ยาย 
กลาวถึง  ยายเมื่อเก็บกระตายที่แกลงตายไดก็เอาไปใหตาลนเพื่อจะเอามาทําอาหารกิน   แตกระตาย
ก็หนีไปกอน ( 2 ) เร่ืองหลวงตาผูรู ( ทั้งสํานวนที่ 1  และ  2 )  กลาวถึงชาวบานเมื่อไดกระตาย
มาแลวก็จะทําจังหันไปวัด  แตกระตายก็หลุดไปเสียกอน 

1.1.6 เนื้องู     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องงูกิงกอง  กลาวถึงผัว  
นางเมรี  เมื่อตัดคองูกิงกองไดแลวก็เอาไปแกงใหนางเมรีกิน 

      1.2.  วิธีการปรุงอาหารคาว    
     1.2.1 การตํา    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องหลวงตาน้ําพริกงา 
และเรื่องปลาหลด ( สํานวนที่ 1 )  

   1.2.2 การแกง  ปรากฏในนิทานพืน้บานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองชินวงศ          
( 2 ) เร่ืองไอชัยตอนตําขาวเมาแพเศรษฐี ( 3 )  เร่ืองงูกิงกอง  

   1.2.3 การลาบ    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 ) ไอบอด ไอขาติด 
( สํานวนที่ 2 )  ลาบที่ปรากฏคือ  ลาบวัว  ลาบควาย   

1.2.4 การยางหรือปง    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอโนยิง           
นกเขา 

1.2.5 การเผา     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 )พลังตนยาง 
(สํานวนที่ 2 )   ( 2 ) เร่ืองไออ้ี 

    
   1.3 ประเภทของอาหารคาว 

   1.3.1 ประเภทน้ําพริก    คือ   
3.1.1.1 น้ําพริกงา   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องหลวงตา 
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น้ําพริกงา 
     3.1.1.2 น้ําพริกปลา    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องปลาหลด      
(สํานวนที่ 1) 

    1.3.2 ประเภทแกง  คือ  
1.3.2.1 แกงปูใสผักคแยง   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง      

ดอกรําน้ํารํา 
1.3.2.2 แกงปลาใสบวบ    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง 

ไอชัยตอนเก็บขี้มา 
1.3.2.3 แกงงู  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องงูกิงกอง 

    1.3.3 ประเภทลาบ  คือ 
1.3.3.1 ลาบวัว 
1.3.3.2 ลาบควาย 

 ประเภทของลาบทั้งสองประเภทนี้ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอบอดไอขาติด  
( สํานวนที่ 2 ) 
   1.3.4   ประเภทยางหรือปง   คือ 

1.3.4.1 นกเขาปง     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอโนยิง 
นกเขา 

1.3.4.2 ปลาดุกปง    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องเณร         
เจาปญญา 
     1.3.5 ประเภทเผา  คือ  จิ้งหรีดเผา  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  
พลังตนยาง   ( สํานวนที่ 2 ) 
 

2. อาหารหวาน   
อาหารหวานที่ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นจําแนกเปน 

  2.1.  ขนม   
    2.1.1 ขาวตม   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง( 1 ) เร่ืองไอชัยตอน

หลอกตา ( 2 ) เร่ืองหญิงเจาปญญา ( 3 ) เร่ืองตาเชื่อจระเข  ( 4 )เร่ืองตายิงพลาด  ( 5 ) เร่ืองชินวงศ   
   2.1.2  ขนมเทียน    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอชัยตอนหลอกตา 
   2.1.3 ขาวเมา   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอชัยตอนหลอกตา 
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   2.2.  ผลไม     ผลไมที่ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  คือ  
2.2.1 กลวย  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เมียกลัวตาย  

( 2 )  เร่ืองกระตายกับตายาย  ( 3 )  เร่ืองไอขี้เกียจ 
    2.2.2  ขนุน  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องหลวงตาขนุน  ( ทั้งสํานวน    
ที่1 และ 2 ) 
     2.2.3 มะมวง  ปรากฏในนิทานพืน้บานเขมรถิ่นเรื่อง  หลวงตาขนุน                
( สํานวน ที่ 1 ) 

 
8. สภาพเครื่องมือเคร่ืองใช 

 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏนิทานพืน้บานเขมรถิ่นจํานวน  31  เร่ือง 
ที่สะทอนใหเห็นสภาพเครื่องมือเครื่องใชของชาวบาน  กลาว คือ   ( 1 )เร่ืองไอบอด  ไอขาติด           
( สํานวนที่ 2 )     ( 2 )เร่ืองราชาผี    ( 3 ) เร่ืองไอชัยตอนพระราชาทําหมอคั่วแตก    ( 4 )  เร่ือง     
ปลาหลด    ( สํานวนที 1 )   ( 5 ) เร่ืองปลาหลด ( สํานวนที่ 2 )   ( 6 ) เร่ืองปนหู   ( 7 ) ตํานานการ
เกิดไถ  ( 8 ) เร่ืองลูกบวช         ( 9 ) เร่ืองหลวงตาผูรู ( สํานวน  ที่  1 )     ( 10 )เร่ืองดอกรําน้ํารํา        
( 11 )  เร่ืองนางผมหอม  ( 12 ) เร่ืองรับจางขนศพ    ( 13 ) เร่ืองงูกิงกอง   ( 14 )เร่ืองไอจันโกหก       
( 15 ) เร่ืองนางกระเชอทะลุ    ( 16 ) เร่ืองสงสารท   ( 17 ) เร่ืองไออ้ี    ( 18 )เร่ืองพอตากับลูกเขยตอน
พอตาขี้เมา   ( 19 ) เร่ืองชายคนจนดักชาง    ( 20 ) เร่ืองเอาผัวเอาเมีย   ( 21 ) เร่ืองไอชัยตอนหลอกตา     
( 22 ) เร่ืองเพชรกัลยา  ( 23 ) เร่ืองเจาธนู    ( 24 )เร่ือง  ตา  กระตาย  และเสือ  ( 25 )  เร่ืองกระตาย
กับตายาย    ( 26 ) เร่ืองไอขี้เกียจ    ( 27 ) เร่ืองหลวงตาน้ําพริกงา  ( 28 ) เร่ืองไอชัยตอนตําขาวเมาแพ
เศรษฐี  ( 29 ) เร่ืองโกรธพยายามทน  จนพยายามหา   ( 30 )  เร่ืองเมียตด  ( 31 ) เร่ืองขึ้นบาน    
 จากการศึกษานิทานพื้นบานเขมรถิ่นทั้ง 31  เร่ือง  ไดสะทอนใหเห็นเครื่องมือเครื่องใช
ของชาวบาน  7  ประเภทคือ  1.  อุปกรณที่ใชในครัว    2. เครื่องมือที่ใชสําหรับทําการเกษตร         
3. เครื่องมือที่ใชจับปลา  4. อุปกรณที่ใชกินหมาก    5. เครื่องมือที่ใชลาสัตว     6.  เครื่องดนตรี      
7.  เครื่องมือเครื่องใชทั่วไป    ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวมีดังนี้ 
 

 1. อุปกรณท่ีใชในครัว 
   1.1 ถาด     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอบอด  ไอขาติด  กลาวถึง      
ไอบอดและไอขาติดที่เดินไปเจอเตา  แลวก็บอกวาเจอเตาตัวใหญเทาถาด 
   1.2 จาน     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องราชาผี  กลาวถึงไอคนจนไดขอ
เงินยายจํานวนสามจานเพื่อไปตีเปนหอยเขยาเลน 
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   1.3 หมอคั่ว     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่น เร่ืองไอชัยตอนพระราชาทํา  
หมอคั่วแตก   
   1.4 หมอหุงขาว      ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 )  เร่ืองปลาหลด          
( สํานวนที่ 1 )   ( 2 ) เร่ืองปนหู  กลาวถึง  ลูกสาวเอาขนไกปนหูจนหมอที่ถืออยูในมือหลนแตก                
  1.5  กะลา     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องปลาหลด ( สํานวนที่ 2 ) 
กลาวถึงไอคนจนจะไปหาปลา  เมื่อไมมีภาชนะหอขาวเลยหอใสกับกะลา  คร้ันเมื่อหาปลาไดแลวก็
เอาปลาใสกะลากลับมาบาน 
   1.6 หวด      ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องราชาผี  กลาวถึง  ตะเข็บรับ
อาสาพระราชาจะไปเอาวิญญาณเมียไอคนจนโดยที่จะเขาไปอยูในหวดเพื่อรอกัด 
   1.7  กระทะ     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 ) ตํานานการเกิดไถ  
กลาวถึงเทวดาทั้งสี่เมื่อหนีมาจากตาแลวก็มาเจอเวียดนามรบกับสหรัฐ  จึงชวยกันปนแปงทิ้งลงไป
ในกระทะเพื่อสรางคนใหมารบกับสหรัฐ     ( 2 ) เร่ืองลูกบวช  กลาวถึงยมบาลไดดึงเอาวิญญาณ
หญิงคนหนึ่งไป  เมื่อนําไปแลวก็นําไปโยนลงกระทะแตไมลง 

 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชสําหรับทําการเกษตร 
   2.1 ไถ     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 ) เร่ืองตํานานการเกิดไถ  

กลาวถึงตาที่ไลถามเทวดาที่มาจากประเทศเขมรวาไถทําอยางไร  เทวดาทั้งสี่เลยบอกวาทําเหมือน
อวัยวะเพศแมของตา    ( 2 ) เร่ืองหลวงตาผูรู ( สํานวน  ที่  1 )   กลาวถึงหลวงตาที่เอาไถของ       
ชาวบานไปซอนเพื่อแกลงทําวาตนเปนผูรู  สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอยางวาอยูที่ไหน    
   2.2. คราด    ปรากฏในนิทานพืน้บานเขมรถิ่นเรื่องไอบอด  ไอขาติด                   
( สํานวนที่ 2 ) กลาวถึง   ไอบอดไอขาติดที่เดินมาเจอคราดก็เลยถือไปดวย 
   2.3  เคียว     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ดอกรําน้ํารํา  กลาวถึงยาย
และตาเมื่อเห็นหีบลอยตามน้ํามาเลยเอาเคียวเกี่ยวกุญแจที่ปดหีบไวออก  
   2.4   จอบ     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอบอด  ไอขาติด  กลาวถึง  
ไอบอดไอขาติดที่เห็นยักษเลยอุทานวา  “ยักษฟนโตเทาจอบ” 
   2.5   ขวาน     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องรับจางขนศพ  กลาวถึงคน 
รับจางไลจับศพ  เมื่อไลไปเจอคนเผาไรคิดวาเปนผี  เมื่อเขาไปจับก็โดนคนเผาไรจามดวยขวานจน
ตาย 
   2.6  เสียม    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องงูกิงกอง  กลาวถึง  นางเมรีไป
ขุดหนอไม   ขุดไปขุดมาเสียมก็ติดอยูที่หนอไม   
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 3. เคร่ืองมือท่ีใชจับปลา 
   3.1  ชนาง     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอจันโกหก  กลาวถึง  ไอจัน
เอาเงินกรอกใสปากมาแลวบอกชาวบานใหมาเก็บเงิน  ชาวบานบางคนก็ถือชนางมาเก็บ 
   3.2   ไซ     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง( 1 ) เร่ืองราชาผี  กลาวถึงไอคนจน
ไดนําไซไปดกัปลาแตชาวบานไมยอมใหดักดวย ( 2 ) เร่ืองนางกระเชอทะลุ  กลาวถึงผัวเกาอดอยาก
ก็เลยคิดจะไปขอไมไผเมียเกามาสานทําไซแลกขาวกนิ 
   3.3     แห     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 ) เร่ืองพอตากับลูกเขยตอน
พอตาเมาเหลา   ( 2 ) เร่ืองไออ้ี   
   3.4    ของ     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 )เร่ืองพอตากับลูกเขยตอน
พอตาเมาเหลา   ( 2 ) เร่ืองไออ้ี   
   3.5    สุม    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องนางกระเชอทะลุ   
 

 4.   อุปกรณท่ีใชกินหมาก 
   4.1   กระเชาหมาก     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องรับจางขนศพ  กลาวถึง

อาจารยส่ีคนที่ขึ้นตนตาลเพื่อจะเอาใบตาลไปทํากระเชาหมาก  แตก็ตกจากตนตาลตายเสียกอน 
   4.2   เตาปูน     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองชายคนจนดักชาง  
กลาวถึงไอคนจนไปดัก  เมื่อไปแลวไมมีอะไรกินจึงเอาเตาปูนไปแลกขาวชาวบานที่ไปดักชาง
ดวยกันกิน  ( 2 ) เร่ืองเอาผัวเอาเมีย  กลาวถึงพอดองแมดองนั่งทายปญหากัน  พอดองถามแมดองวา
ไอนั่นเทาเตาปูน  อยูตรงของแมดองคืออะไร   
   4.3   คีมหนีบหมาก     ปรากฏในนิทานพืน้บานเขมรถิ่นเรื่องชายคนจนดักชาง  
 

 5.   เคร่ืองมือใชลาสัตว 
                เครื่องมือที่ใชลาสัตวที่นอกเหนือจากเครื่องมือหาปลา  คือ  
   5.1   หนังสะติ๊ก    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไอโนยิงนกเขา   
  5.2   ธนู     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองไอชัยตอนหลอกตา  
กลาวถึงไอชัยแกลงเหลาไมไผทําธนูวิเศษไวยิงสัตวมาเปนอาหาร  ( 2 ) เร่ืองราชาผี  กลาวถึง        
ไอคนจนไดใหพรานที่ยิงธนูแมนมาดักยิงนกฮูก  ( 3 ) เร่ืองเพชรกัลยา  กลาวถึงมานพไดเลาเรื่องให
เตียงฟงวา  มีชายส่ีคนไดไปร่ําเรียนวิชากับฤาษี    ชายคนหนึ่งไดเรียนยิงธนู  วันหนึ่งมีนกเหยี่ยว
คาบหญิงสาวมา  ชายคนนั้นจึงใชธนูยิงนกจนหญิงสาวหลุดตกลงมา  ( 4 ) เร่ืองเจาธนู  กลาวถึง   
เจาธนูที่ไมยอมทําอะไรยิงแตธนูอยางเดียว 
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 5.3 ปน     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ตายิงพลาด  กลาวถึงตายิงกวาง
พลาด  เสือโกรธจะกินตาแทนกวางแตกระตายไดใชปญญาชวยตาเอาไว  โดยหลอกใหเสือไปเปน
เปาแลวลองใหตาเล็งปน  เมื่อตาเล็ง  กระตายก็จีเ้อวตาทาํใหตาลั่นไกปนไปโดนเสือที่ยืนเปนเปาอยู 
 
 6.   เคร่ืองดนตรี  
 เครื่องดนตรีที่ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นมี  2  ประเภท  คือ   
  6.1   กลอง    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 )  เร่ืองไอบอด  ไอขาติด               
( 2 ) เร่ืองไอขี้เกียจ   ( 3 ) เร่ืองนางเพชรกัลยา   
  6.2   ฆอง     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองไอขี้เกียจ ( 2 ) เร่ืองไออ้ี   
 

 7.   เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ัวไป 
 เครื่องมือเครื่องใชอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นนอกเหนือจากที่ไดกลาว

มาแลว  คือ  
   7.1   ครก    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 ) เร่ืองหลวงตาน้ําพริกงา            
( 2 ) เร่ืองไอชัยตอนตําขาวเมาแพเศรษฐี  ( 3 ) เร่ืองโกรธพยายามทน  จนพยายามหา   
  7.2   ตะแกรง     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องดอกรําน้ํารํา  กลาวถึงพระราชา
ใหรางวัลอาจารยที่มาทํานายฝนคนละ 5  ตะแกรง  

  7.3   ไห     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 )  เร่ืองเมียตด  กลาวถึงเมียอายผัว
ที่ตนเองไปตดตอนที่กําลังจัดสํารับขาว  เมื่อไปผูกคอตายลมไดใหเงินคาทําขวัญใสไหหาบมาบาน  
(  2 ) เร่ืองราชาผี  กลาวถึงยายเมื่อไดเงินจากหลานก็นําเงินใสไหไปฝงใตบันได  
  7.4   กระดง     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองไอชัยตําขาวเมาแพ
เศรษฐี  กลาวถึงเศรษฐีใหลูกสาวไปหยิบกระดงเพื่อมาแบงขาวเมาใหไอชัย    ( 2 ) เร่ืองขึ้นบาน  
กลาวถึงหนุมขึ้นบานสาวแลวพลัดตกลงมาจากบาน  พอไดยินเลยถามวาอะไรตก  ลูกสาวตอบวา
กระดง   
  7.5   กระบุง     ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองสงสารท  กลาวถึง    
ผัวและเมียที่กลับมาจากสงขาวสารทเจอเสือ  เมียเลยถอดไมคานออกจากกระบุงตีเสือจนตาย            
( 2 ) เร่ืองไอชัยตําขาวเมาแพเศรษฐี  กลาวถึงลูกสาวเศรษฐีแบงขาวเมาใหไอชัยเปนกระบุง ๆ แตไอ
ชัยก็ไมเอา     ( 3 ) เร่ืองไอจันโกหก  กลาวถึงไอจันที่บอกใหเด็กไปเก็บเงินที่โรงเรียน  เด็กบางคนก็
ถือกระบุงไปเก็บ    ( 4 ) เร่ืองกระตายกับตายาย  กลาวถึงยายเอาขาวใสกระบุงแลวนําไปสงตาที่นา     
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( 5 ) เร่ืองดอกรําน้ํารํา  กลาวถึงนางบุปผาที่ไปบนบานขอลูก  นางไดใชธูปเทียนไปบนบานหมดไป
เปนกระบุง 
  7.6    โขลก  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องนางผมหอม  กลาวถึงยายพุออกไป
ขุดมัน  เมื่อไดยินฟารองก็คิดวาฝนจะตกเลยเทน้ําจากโขลกทิ้งหมด  
  7.7  หวี  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่น เร่ือง ( 1 )ปลาหลด  ( สํานวนที2่ )                
( 2 )  เร่ือง ไอบอด  ไอขาติด ( สํานวนที่ 2 )                         

  7.8   พาน  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องนางเพชรกัลยา               
  7.9 มีด    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องราชาผี   

  7.10  กรรไกร  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่น เร่ือง ( 1 )เร่ืองราชาผี ( 2 ) เร่ือง ไอชัย
ตอนตําขาวเมาแพเศรษฐี   
 
9.   สภาพการรักษาพยาบาล 

  จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏนิทานพืน้บานเขมรถิ่นจํานวน  11   
เร่ืองที่สะทอนใหเห็นสภาพเครื่องมือเครื่องใชของชาวบาน  กลาวคือ  ( 1 ) เร่ืองเตากับเสือ               
( 2 ) เร่ืองหลวงตาขนุน  ( สํานวนที่ 1 )  ( 3 ) หลวงตาขนุน  ( สํานวนที่ 2 )  ( 4 ) เร่ืองกบกินเดือน            
( 5 )เร่ืองพระราชาขี้เร้ือน  ( 6 ) เร่ืองนางปราสาททั้งหา   ( 7 ) เร่ืองหลวงตาน้ําพริกงา  ( 8 ) เร่ือง   
ไอโนยิงนกเขา  ( 9 ) เร่ืองขี้เมา  ( 10 ) เร่ืองหอยเขานองเมีย    ( 11 ) เร่ืองดอกรําน้ํารํา   
 จากการศึกษานิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  ทั้ง 11  เร่ือง  ไดสะทอนใหเห็น
วิธีการรักษาพยาบาลของชาวบาน 2  วิธีคือ  1.  การรักษาทั่วไป   2. การคลอดบุตร  ดังรายละเอียด    
ตอไปนี้ 

 1.   การรักษาทั่วไป 
        1.1   การรักษาโดยครู   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องเตากับเสือ    กลาวถึง
ลูกสาวพระราชาเปนฝที่ทอง  พระราชาใชใหคนไปตามครูมาเพื่อรักษาลูกสาว 

 1.2  การรักษาโดยพระ   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องหลวงตาขนุน              
( ทั้งสํานวนที่ 1 และ 2 ) กลาวถึงลูกชาวบานไมสบาย  ชาวบานเลยไปนิมนตพระที่วัดใหมาชวย
รักษาให   

  1.3   การรักษาดวยยาสมุนไพร  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 ) เร่ือง
สองพี่นอง  กลาวถึงสองพี่นองไดรูตัวยาสมุนไพรเลยใชตัวยามารักษาคนที่ตายใหฟนขึ้นมาได        
( 2 ) เร่ืองกบกินเดือน  กลาวถึง  ไอคนจนที่ไดตัวยาสมุนไพรมาแลวนําไปชุบชีวิตสัตว  และก็นํายา
ไปรักษาลูกสาวพระราชาจนหาย   ( 3 )เร่ืองพระราชาขี้เร้ือน  กลาวถึงพระราชาประเทศเขมรเปน
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โรคเรื้อน  หลวงตาเลยใหเณรเอายาไปรักษาตามสูตร    ( 4 ) เร่ืองนางปราสาททั้งหา  กลาวถึง    
พระราชาขี้โกงถูกเจาคนจนหลอกวาไดไปพบปูยาที่เมืองผี    แลวตายายก็ฝากยาสมุนไพรมาให    
ถาใครเปนโรคหิดหรือวากลากเกลื้อนก็ใหเอาไปทาได 
 2.   การคลอดบุตร 

 ในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นการคลอดบุตรของชาวบานวา  จะคลอดบุตร
โดยวิธีการอยูไฟและมีหมอตําแยเปนผูทําคลอดให  ซ่ึงปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง          
( 1 ) เร่ืองหลวงตาน้ําพริกงา  กลาวถึงหลวงตาที่หัวติดอยูที่ครก   ดึงไมออกเลยเอาครกไปติดไฟที่
เจาของบานกอไฟใหเมียอยูไฟ       ( 2 ) เร่ืองไอโนยิงนกเขา  ( 3 ) เร่ืองขี้เมา  กลาวถึงขี้เมาสี่คนเดิน
ไปเจอหญิงคนหนึ่งที่กําลังปวดทองจะคลอด  เลยชวยกันหาฟน  มาใหนางอยูไฟคลอดบุตร             
( 4 ) เร่ืองหอยเขานองเมีย    ( 5 ) เร่ืองดอกรําน้ํารํา  กลาวถึงนางบุปผาตั้งทอง   เมื่ออยูไฟก็มีหมอ
ตําแยสี่คนมาทําคลอดให 

 
10.   สภาพการคมนาคม 

 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏนิทานพืน้บานเขมรถิ่นจํานวน  15  เร่ือง 
ที่สะทอนใหเห็นสภาพการคมนาคมของชาวบาน  กลาวคือ   ( 1 ) เร่ืองนางเพชรกัลยา  ( 2 ) เร่ือง  
ไอเจ็ดคน   ( 3 ) เร่ืองไอจันโกหก  ( 4 ) เร่ืองลูกเนรคุณ  ( 5 ) เร่ืองตาเชื่อจระเข  ( 6 ) เร่ืองสุนัข
จิ้งจอก  ( 7 ) เร่ืองราชาผี  ( 8 ) เร่ืองปลาหลด ( สํานวนที่ 1 )  ( 9 ) เร่ืองชินวงศ    ( 10 ) เร่ืองไอชัย
ตอนเก็บขี้มา  ( 11 ) เร่ืองนางปราสาททั้งหา  ( 12 ) เร่ืองไอขี้เกียจ  ( 13 )  เร่ืองชายคนจนดักชาง           
( 14 )เร่ืองไอชัยตอนหลอกตา  ( 15 ) เร่ืองเหตุที่ชางไมมอีวัยวะเพศ     
 จากการศึกษานิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  ทั้ง 15  เร่ือง  ไดสะทอนใหเหน็
การคมนาคมของชาวบาน  2  ทาง  คือ   1. ใชเกวยีนเปนพาหนะ   2.  ใชสัตวเปนพาหนะ  
ดังรายละเอยีดตอไปนี ้

 
 1.   ใชเกวียน   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง   ( 1 ) เร่ืองนางเพชรกัลยา  กลาวถึง

มานพคนหนึ่งขับเกวียนเดินทางมาเพื่อที่จะมาทําใหนางเพชรกัลยาคุยดวย  และแกลงเทียมวัวผิด
ขาง     ( 2 ) เร่ืองไอเจ็ดคน   กลาวถึงคนโงคนที่เจ็ดไปฝงตัวอยูที่ดินทราย  ตาเทียมเกวียนมาเพื่อที่จะ
ไปขนฟนเห็นจึงบอกใหหลบไปจากทาง   ( 3 ) เร่ืองไอจันโกหก  กลาวถึงไอจันขี่ชางเหาะไปเจอกับ
คนที่เที่ยวรับจางพากันขับเกวียนมาสิบเลม  คนขับเกวียนเลยขอแลกเกวียนทั้งสิบกับชางเหาะของ
ไอจัน   ( 4 ) เร่ืองลูกเนรคุณ  กลาวถึงพี่ชายของพิศวาขับเกวียนคาขายจนมาเจอคนที่ตัดหวายให
นอง  ตอมาชายคนนี้ก็ยากจนลงเลยขายเกวียนหมด  เมื่อไปรับแมไปอยูดวยก็ไมมีเกวียนจะพาแมไป  
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นางพิศวาเลยจางเกวียนใหไปสง    ( 5 ) เร่ืองตาเชื่อจระเข  กลาวถึงตาและยายขับเกวียนไปเที่ยว  
หมูบานอื่น  พอขับกลับบานก็ไปเจอจระเขที่ขึ้นบกมาเกล็ดแหงเกือบจะตายแลว  ยายและตาสงสาร
เลยลากจระเขนั้นผูกกับหัวเทียมเกวียนลากไปทิ้งที่ตระพัง ( 6 ) เร่ืองสุนัขจิ้งจอก  กลาวถึง  เด็กคน
หนึ่งไปพบสัตวนอนตายจํานวนมาก  เลยเอาสัตวไปลนเพื่อที่จะปงกินขาว   ตอมาคนขับเกวียนมา
เห็นเลยหยุดเกวียนเพื่อที่จะซื้อเนื้อกินขาว   ( 7 ) เร่ืองราชาผี  กลาวถึงไอคนจนนําหอยขึ้นไปเขยา
บนยอดตนโพ   คนเทียมเกวียนมาสิบเลมไดยินเสียงที่ไพเราะของหอยจึงขอแลกเกวียนทั้งหมดกับ
หอยของไอคนจนนั้น   ( 8 ) เร่ืองปลาหลด ( สํานวนที่ 1 ) กลาวถึงเพื่อนของยายไดขาววาเพื่อน
รํ่ารวยเลยขับเกวียนมาดูวาเพื่อนนั้นรวยจริงหรือเปลา   ( 9 ) เร่ืองชินวงศ   กลาวถึงราชาอุตราชเมื่อ
พบกับลูกเมียที่ชายปาก็ไดบอกทหารใหกลับไปนําเกวียนมารับลูกเมียกลับเขาวัง  
 2.    ใชสัตว  สัตวที่ชาวบานใชเปนพาหนะในการเดินทางทั่วไปคือ  
   2.1    มา  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองไอชัยตอนเก็บขี้มา     
กลาวถึง  ตาเศรษฐีขี่มาพาไอชัยเอาเงินไปฝากที่คลัง  ตานั้นขี่มาสวนไอชัยนั้นวิ่งตาม  พอขี่มาไปตา
ก็บอกไอชัยวาเจออะไรหลนก็ใหเก็บใหหมด  พอมาขี้ไอชัยก็เก็บขี้มาใสในถุงยามจนเต็ม  ( 2 ) เร่ือง      
นางปราสาททั้งหา  กลาวถึงไอคนจนขอมาจากพระราชาหนึ่งตัวเพื่อเดินทางไปหานางปราสาททั้ง
หา   ( 3 ) เร่ืองราชาผี  กลาวถึงไอคนจนเอาหอยขึ้นไปเขยาที่ยอดตนโพ   คนขี่มาเดินทางผานมาได
ยินเสียงที่ไพเราะของหอยเลยขอแลกมาทั้งหนึ่งรอยตัวกับหอยที่เจาคนจนเขยาอยูนั้น    
   2.2    ชาง  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) ไอจันโกหก  กลาวถึงไอจันขี่
ชางมา   เมื่อชางตกหลมแลวจึงผาทองชางใหสัตวปกเขาเพื่อที่จะทําชางเหาะ ( 2 )  เร่ืองชายคนจน
ดักชาง  กลาวถึงชาวบานที่พากันขี่ชางเพื่อไปดักชาง  ( 3 )เร่ืองไอชัยตอนหลอกตา  กลาวถึงตามีชาง
อยูสองเชือกจึงพาไอชัยขี่ชางไปดักชางเพิ่ม  ( 4 ) เร่ืองเหตุที่ชางไมมีอวัยวะเพศ  กลาวถึงนายพราน
คนหนึ่งขี่ชางไปดักสัตว  เสือเห็นชางยอมใหคนขี่จึงพูดจาดูถูก  ( 5 ) เร่ืองราชาผี  กลาวถึงหนุมคน
จนที่ขึ้นไปเขยาหอยบนยอดตนโพ  คนขี่ชางผานมาไดยินเสียงที่ไพเราะจึงขอแลกหอยกับชางทั้ง
รอยเชือกที่ตนขี่มา  (6 ) เร่ืองไอขี้เกียจ  กลาวถึงพระราชาใหเสนาอํามาตยนําชางไปรับไอขี้เกียจเขา
มาในวัง 

 
11.  สภาพการปกครอง 

 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏนิทานพืน้บานเขมรถิ่นจํานวน  4 เร่ือง 
ที่สะทอนใหเห็นสภาพการปกครองของชาวบาน  กลาวคือ  ( 1 )  เร่ืองผัวเมียทะเลาะกัน  ( 2 )เร่ือง
เอาผัวเอาเมีย   ( 3 ) ไอชัยตอนหลอกตา  ( 4 ) เร่ืองหญาคา   
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 จากการศึกษานิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาดทั้ง 4  เร่ืองไดสะทอนใหเห็นสภาพ
การปกครองของชาวบาน  2  เร่ือง  คือ  1. มีผูใหญบานคอยดูแลปกครองลูกบาน   2.  ใชกฎหมาย
คอยควบคุมความประพฤติของชาวบาน    ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1.  มีผูใหญบานปกครองดูแลลูกบาน  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 )  เร่ือง
ผัวเมียทะเลาะกัน  กลาวถึงตายายทะเลาะกนั  เลยไปใหผูใหญบานเปนผูวาความให  ( 2 )เร่ืองเอาผัว
เอาเมีย  กลาวถึงพอดองและแมดองเขาใจกนัผิดเลยไปใหผูใหญบานเปนผูตัดสินความให  

 2.   มีกฎหมายคอยควบคุมความประพฤติของชาวบาน  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมร
ถ่ินเรื่อง      ( 1 ) ไอชัยตอนหลอกตา  กลาวถึงตาที่ถูกไอชัยหลอกจนฆายายตาย  ตอมาตาก็ติดคุก     
( 2 ) เร่ืองหญาคา  กลาวถึงแมที่ตามหาลูกสาวแลวไปเจอชายคนหนึ่งที่อุทานวา “ โจยคนวย”  แม
เลยบอกวาถาชายคนนี้หาลูกสาวไมพบจะจับชายคนนี้เขาคุก   

 
 จากการจัดจําแนกนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  ผลปรากฏวานิทานพื้นบานที่มี

จํานวนมากที่สุด  คือ  นิทานตลก  ปรากฏจํานวน  37  เร่ือง  ซ่ึงจําแนกเปน  นิทานตลกเกี่ยวกับการ
ใชปญญา    กลโกง   ความโง  คนพิการ  เปนตน 

 สวนการวิเคราะหสภาพสังคมและวิถีชีวิตปรากฏวา    นิทานพื้นบานเขมรถิ่นไดสะทอน
ใหเห็นสภาพวิถีการดําเนินชีวิต  อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช  อาหารการกิน  ตาง ๆ   ดังที่ไดกลาว
มาแลวขางตน     ซ่ึงสิ่ง เหลานี้ไดสะทอนใหเห็นความสามารถ  สติปญญา   ตลอดจนภูมิปญญาของ
ชาวบานที่ไดสรางมรดกอันลํ้าคาใหแกลูกหลานตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 5 

วิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่นท่ีสะทอนวัฒนธรรมชาวบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด 
 
 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่รวบรวมได  ปรากฏใหเห็นสภาพวัฒนธรรม

ตาง ๆ  ของชาวบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาดดังนี้  คือ 
 1.   วัฒนธรรมทั่วไป  คือ  วฒันธรรมที่หมายรวมถึงขนบ  ธรรมเนียม  ประเพณตีาง ๆ  ที่

ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  ซ่ึงจําแนกเปน 
   1.1  ขนบประเพณีหรือประเพณีสวนบุคคล  เชน  ประเพณีแตงงาน  การผูกขอมือ  

การเรียกขวัญ   การเอาเกลอ ( ผูกเพื่อน )  และการขอขมา 
   1.2  ประเพณีสวนรวม   เชน   ประเพณีวันสารท   ทอดกฐิน   
  1.3  ธรรมเนียมประเพณี   เชน การแตงกาย  การไหว  เปนตน 
 2.   ความเชื่อ 
 3.   คานิยม 
 4.   คติสอนใจ 
 

วัฒนธรรมทั่วไป 
ขนบประเพณีหรือประเพณีสวนบุคคล    

 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏนิทานพืน้บานเขมรถิ่นจํานวน  32  
เร่ืองที่สะทอนใหเห็นประเพณีของชาวบาน  กลาวคือ ( 1 ) เร่ืองหญิงเจาปญญา  ( 2 ) เร่ืองหอยเขา
นองเมีย  ( 3 ) เร่ืองเมียตด   ( 4 ) เร่ืองขี้เมา    ( 5 ) เร่ืองพลังตนยาง ( สํานวนที่ 1)   ( 6 ) เร่ืองเอาเกลอ  
( 7 ) เร่ืองเมียกลัวตาย  ( 8 ) เร่ืองปลาหลด (สํานวน  ที่ 1)  ( 9 ) เร่ืองปลาหลด  ( สํานวนที่ 2 )                
( 10 ) เร่ืองลิง    ( 11) เร่ืองเพชรกัลยา  ( 12 ) เร่ืองเตาและยาย  ( 13 )ไอชัยตอนพระราชาทําหมอคั่ว
แตก  ( 14 ) เร่ืองสังกะเศรษฐีและปลยเศรษฐี    ( 15 ) ผัวเมียทะเลาะกัน   ( 16 ) เร่ืองชินวงศ              
( 17 ) เร่ืองเจาธนู   
 จากการศึกษานิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาดทั้ง 17  เร่ืองไดสะทอนใหเห็น 
ขนบประเพณหีรือประเพณบีุคคลที่ปรากฏในนิทานพืน้บานเขมรถิ่น มี  5  ประเพณี  คือ                 
1.  ประเพณีหลังแตงงาน    2.  ประเพณีผูกขอมือเรียกขวัญ   3.  ประเพณีผูกเพื่อน    4.  ประเพณ ี  
ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษ และ   5.ประเพณีขอขมา  ซ่ึงรายละเอียดมดีังนีค้ือ 
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 1.  ประเพณีหลังการแตงงาน   
 นิทานพื้นบานเขมรถิ่นปรากฏใหเห็นประเพณีหลังการแตงงานดังนี้  คือ  
  1.1.  เม่ือแตงงานแลวฝายชายตองไปอยูบานฝายหญิง     ปรากฏในนิทานพื้นบาน   

เขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองหญิงเจาปญญา  ( 2 ) เร่ืองหอยเขานองเมีย   
  1.2.  หลังจากแตงงานแลวภรรยาตองจัดสํารับขาวใหสามี     ปรากฏในนิทานพื้นบาน

เขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองเมียตด  กลาวถึง  เมียที่นั่งจัดสํารับขาวใหผัวแลวก็ตดออกมา  (  2 ) เร่ืองขี้เมา  
กลาวถึง  พระราชาที่ไปขอลูกสาวชาวบานแตงงาน  เมื่อแตงงานกันแลวเมียก็จัดสํารับขาวใหกิน 
 
 2.  ประเพณีการผูกขอมือเรียกขวัญ 
 นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่ปรากฏประเพณีการผูกขอมือคือ เร่ืองพลังตนยาง ( สํานวนที ่ 1) 
กลาวถึงตาและยายเมื่อรูวาหลานยังไมตายจึงผูกขอมือใหหลาน 
 
 3.  ประเพณีเอาเกลอหรือพิธีผูกเพื่อน   
 การผูกเพื่อนนี้สามารถทําไดทั้งผูหญิงและผูชาย     นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่ปรากฏ
ประเพณีนี้ คือ  ( 1 ) เร่ืองเอาเกลอ  กลาวถึงโจรสองคนที่รักใครกัน   จึงเอาน้ําพริกน้ําเกลือมาดื่ม
สาบานเปนเพื่อนกัน      ( 2 ) เร่ืองเมียกลัวผัวตาย  กลาวถึงเพื่อนสองคนที่รักกันมาก    ตอมาจึงเอา
เกลอกันและคอยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ตอมาเมื่อทั้งสองคนแตงงาน  เกลอคนหนึ่งมีลูกแตเกลอ
อีกคนไมมี  เมื่อถามจึงไดความวาเมียไมยอมใหนอนดวย  ตอมาเกลอจึงไดชวยวางแผนใหเกลอได
นอนกับเมีย     ( 3 ) เร่ืองปลาหลด (สํานวน  ที่ 1)  กลาวถึงเกลอของไอคนจนไดขาววาไอคนจน
รํ่ารวยจึงเดินทางมาดู     ( 4 ) เร่ืองสังกะเศรษฐีและปลยเศรษฐี     ( 5 ) เร่ืองลิง  กลาวถึงเกลอของตา
เมื่อไดขาววาตาร่ํารวยจึงเดินทางมาดู ( 6 ) เร่ืองเพชรกัลยา  กลาวถึงโจรไดขอเปนเกลอกับยักษ        
( 7 ) เร่ืองเตาและยาย  กลาวถึงเตาเห็นชายคนหนึ่งจึงเรียกวาเกลอ  และบอกวาพอแมไดผูกขอมือให
เปนเกลอกันตั้งแตยังเด็ก  เมื่อไปหาก็บอกเสือเหมือนเดิมวาเปนเกลอกันเพราะวาพอแมผูกขอมือให
เปนเกลอกันตั้งแตเด็ก   

 การผูกเพื่อนของผูหญิงปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ปลาหลด(สํานวนที่ 2)  
กลาวถึงยายที่รํ่ารวยขึ้นเพราะความชวยเหลือจากปลาหลด   ขาวความร่ํารวยไดยินถึงเพื่อน (เมรี๊ยก ) 
เลยนั่งเกวียนมาดู  
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 4.  ประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ 
 ประเพณีการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง          

( 1 )ไอชัยตอนพระราชาทําหมอคั่วแตก  กลาวถึงพระราชาทําบุญใหโดนตา ( บรรพบุรุษที่ลวงลับ
ไปแลว )  แตไมมีหมอคั่วขาวจึงไปยืมไอชัย ( 2 ) เร่ืองขี้เมา  กลาวถึงพระราชานั้นเมื่อเมียตายแลวก็
ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับเมีย  
 
 5.  ประเพณีการขอขมา 

 นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่ปรากฏประเพณีการขอขมา คือ ( 1 ) ผัวเมียทะเลาะกัน  กลาวถึง
ตายายทะเลาะกัน  เมื่อตาเปนคนผิดจึงหาเหลามาขอขมายาย ( 2 ) เร่ืองชินวงศ  กลาวถึงชินวงศที่พา
ลูกสาวยักษหนี  ตอมาก็เลยพาเมียไปขอขมาโดยยิงธนูไปแลวอธิษฐานขอใหลูกธนูนั้นกลายเปนธูป
เทียนเพื่อขอขมาพอตา ( 3 ) เร่ืองเจาธนู  กลาวถึงเมียเจาธนูที่นําใบไม  5  ใบ  บุหร่ีหนึ่งพาน  เทียน
หนึ่งคู   ขอขมาผัวทุกวันพระ 

 
ประเพณีสวนรวม 

 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏนิทานพืน้บานเขมรถิ่นจํานวน  3  เร่ือง 
ที่สะทอนใหเห็นประเพณีสวนรวมของชาวบาน  กลาวคอื    ( 1 ) เร่ืองสงสารท   ( 2 ) เร่ืองไออ้ี        
( 3 ) เร่ืองเจาทมิบาล    
 จากการศึกษานิทานพื้นบานเขมรถิ่น ทั้ง 3  เร่ืองไดสะทอนใหเห็นประเพณีสวนรวมของ
ชาวบาน  2  ประเพณี คือ  1. ประเพณีวันสารท  2.  ประเพณีทอดกฐิน   ซ่ึงรายละเอยีดมีดังนี้  คือ  

 
 1.  ประเพณีวันสารท  

 ประเพณีนี้ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง ( 1 ) เร่ืองผัวเมียสงสารท  กลาวถึง     
ผัวและเมียกลับมาจากสงสารทก็หาบกระเชอมาเจอเสือที่ชายปา  เมียถอดไมคานที่หาบกระเชอไป
สงขาวสารทนั้นตีเสือจนตาย ( 2 ) เร่ืองไออ้ี  กลาวถึงไออ้ีไปหาผียายพุที่วัดซึ่งยายพุกําลังรอเอา
ขาวสารทอยู 
 จากการสัมภาษณนางเสทือน  สมร1  กลาววา  ประเพณีวันสารทหรือที่ชาวบานเขมรถิ่น
เรียกวาวันแบ็นนั้น  เปนประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว    ประเพณี
วันสารทจะจัดขึ้นในเดือนแบ็นของเขมรถิ่นหรือประมาณชวงเดือนกันยายนถึงตุลาคมของ       

                                                  
 1สัมภาษณ  นางเสทือน    สมร, ชาวบานบานศรีสะอาด, 7  พฤษภาคม  2547.  
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เดือนไทย  ประเพณีนี้ชาวบานจะจัดขึ้นเปนเวลาประมาณ  4  วัน  วันที่  1  จะเปนวันที่ชาวบาน
เตรียมของ ตาง ๆ คือ  ขาวสาร   มะพราว  กลวย  ใบไม  สําหรับหอขาวตม   วันที่  2 เปนวันที่
ชาวบานเริ่มหอขาวตม  และลมหมูเพื่อใชในพิธีการ  วันที่  3  วันนี้ทุกบานจะเริ่มทําพิธีที่สําคัญที่สุด
คือนําของไปไหวพอ  แม  ปู  ยา  ตา  ยาย  ภาษาเขมรถิ่นเรียกวา “จูนโดนตา”  วันนี้จะเปนวันที่คนที่
แตงงานแยกครอบครัวนําขาวสาร  ขาวตม  กลวย  ขนมตาง ๆ ไปไหวพอแม   พรอมทั้งเปนการ
นําไปรวมทําบุญอุทิศสวนกุศลใหญาติที่ลวงลับไปแลวดวย  พิธีจูนโดนตาเปนพิธีการที่สําคัญมาก  
ของที่มักนําไปสงมี   ไก 1  ตัว   เหลา  1  ขวด  ขาวตม  กลวย  และขนมตางๆ หมาก พลู  บุหร่ี  ธูป  
เทียน  เปนตน 

 สวนพอแมญาติพี่นองที่ลูกหลานนําของไปไหวก็จะเตรียมของใสกนกระเชอให    อาจ
เปนเงินหรือของก็ได  ในเวลาเย็นของวันเดียวกันทุกบานจะเตรียมของเรียกผีบรรพบุรุษมารับสวน
บุญที่อุทิศไปให  ของที่นํามาเรียกหรืออุทิศจะขาดขาวตมและกลวยไมได  ของทั้งสองอยางนี้ตอง
ตัดครึ่งกอนที่จะจับเพื่อเรียกวิญญาณบรรพบุรุษมารับ  ทั้งนี้เพราะเชื่อวาถาไมตัดวิญญาณจะไมได
รับ  เมื่อเรียกครบทุกคนแลวจะนําของไปเก็บในหองเพื่อทําพิธีในวันตอไป 

 วันที่ 4 เปนวันสุดทายของประเพณี  ตอนเชาชาวบานนําของที่เรียกวิญญาณเมื่อคืนมาที่
วัด  เมื่อฟงพระสวดมนตจบชาวบานนําของที่เตรียมไปเทใสผาที่เด็กเตรียมมารับของที่ชาวบาน
นําไปวัด  ของที่ชาวบานนําไปตอนเชาแลวเรียกกันวาขี้โดนตา  เพราะเชื่อวาเมื่อคืนโดนตาไดรับ
ของที่อุทิศไปแลว  สวนของที่นํามาที่วัดในตอนเชาก็เปนขี้ที่โดนตา   เด็กมักชอบไปรองเอาของมา
กินกัน   พอชวงบายชาวบานไปตักบาตรที่วัดเปนเสร็จพิธี 
 
 2.  ประเพณีการทอดกฐิน 

 นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่กลาวถึงประเพณีการทอดกฐินคือ  เร่ืองเจาทิมบาล  กลาวถึง
เศรษฐีคนหนึ่งที่ทําบุญกฐินขึ้นและบอกกลาวใหชาวบานที่มีจิตศรัทธานําของมารวมทําบุญ         
เจาทิมบาลมีจิตศรัทธาแตยากจนเลยนําผาที่ใสอยูนั้นไปขายเพื่อนําเงินมาซื้อของมาทําบุญกฐิน  
เทวดาที่เห็นการกระทําของเจา ทิมบาลตางพากันอวยพรใหทั่วทุกหนทุกแหง  

 
 จากการสัมภาษณนายใบ  ไชยศรีษะ2    ไดกลาวถึงการทําบุญกฐินของชาวบานเขมรถิ่น

ตําบลศรีสะอาดวา  ประเพณีทอดกฐินของชาวบานในตําบลศรีสะอาดมี  2  ประเภท  คือ  

                                                  
 2สัมภาษณ  นายใบ    ไชยศรีษะ, ชาวบานบานศรีสมบูรณ, 9  สิงหาคม  2547. 
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 1.  กฐินสวนบุคคล  ผูที่ทําจะใชทรัพยสวนตัวแตบอกบุญไปยังชาวบานใหนําของ
มารวมทําบุญได  เหตุที่ตองบอกบุญไปชาวบานดวยนั้นเพราะชาวบานมีความเชื่อวา  คนที่ทํากฐิน
โดยที่ไมไดบอกกลาวคนอื่นๆ  เจาของกฐินจะไมไดรับผลบุญที่ทําไป  กลาวกันวาคนที่จะทํากฐิน
สวนบุคคลไดนั้นตองเปนเศรษฐีเทานั้น  เนื่องจากของที่ใชในการทําบุญกฐินนั้นมีจํานวนมาก  คนที่
เปนชาวบานทั่วไปไมมีทรัพยที่จะทํา 
 2. กฐินสวนรวม  เปนกฐินที่ชาวบานรวมกันบริจาคของรวมทําบุญ  ตลอดจนเรี่ยไร
ทรัพยเพื่อนําไปซื้อ  สวนของที่ชาวบานนิยมเลือกมาทําบุญมักเปนของที่ดีที่สุดเสมอ  เนื่องจาก   
ชาวบานมีความเชื่อวาใครทําบุญกฐินดวยส่ิงใดมักจะไดรับสิ่งนั้นในชาติตอ ๆ ไปอยางแนนอน 
 สวนประเพณีการทําบุญกฐินของชาวบานเขมรถิ่นมีขั้นตอนและวิธีการทําดังนี้   

 วันที่ 1 ชาวบานจะชวยกันเลือกสถานที่ตั้งองคกฐิน  องคกฐินประกอบไปดวยของที่มี
ความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของพระ  เชน  จีวร  รม  กระโถน  เสียม  เข็ม  กระเชอ  ทัพพี  
อุปกรณกินหมาก  หมอ  ธง เพดานพระพุทธรูป  บาตรพระ  ไมกวาดที่ทําจากไมไผ  มะพราว  1 
ทะลาย  กลวย  1  เครือ ฯลฯ   ของเหลานี้มีทั้งของที่ซ้ือและของที่ชาวบานนํามารวมทําบุญ  เมื่อ 
รวบรวมของตั้งองคกฐินเสร็จก็นําไมไผมาตีลอมรอบองคกฐิน   พรอมทั้งเตรียมธรรมาสสําหรับ
พระขึ้นสวดมนตในตอนกลางคืน   

 ในชวงเย็นวันเดียวกันกอนที่พระจะสวดมนตจะมีพิธียกธงขึ้นปก  ลักษณะธงจะเปนรูป
มนุษย  มีกระเปาตรงกลาง  ทั้งนี้เพื่อเปนที่ใสหมาก  พลู  สวนพิธีการยกธงนั้นชาวบานจะขุดหลุม
เตรียมไมไผขนาดยาวมาวางที่พื้น  ชาวบานนําเงินรวมกันผูกไวตามแขนขาของธง  สวนกระเปาตรง
กลางจะใสหมากพลู  ผูกของเสร็จพระจะสวดมนต  สวดมนตเสร็จยกธงขึ้นปกเปนเสร็จพิธี 

 สวนสาเหตุที่ประเพณีทําบุญกฐินรวมทั้งประเพณีตาง ๆ ของชาวเขมรถิ่นตองมีพิธียกธง
เพราะเชื่อวาการยกธงขึ้นจะทําใหเทวดาสามารถมองเห็นการทําบุญของชาวบาน  เพราะเมื่อเทวดา
เห็นธงกําลังโบกพัดอยูก็จะถามธงวา  "ธงรําทําไม?" ธงก็จะตอบเทวดาวา  “มนุษยจางใหรํา”            
( คาจางที่ธงวา  คือ หมากพลู  เงิน  ที่มนุษยมัดไวตามแขน  ขา   ตาง ๆ นั่นเอง )  เมื่อเทวดาไดทราบ
คําตอบจากธงก็จะแหวกเมฆมาดูวามนุษยทําอะไรกันจึงไดจางธงใหรายรําเชนนี้  เมื่อแหวกเมฆมาดู
เทวดาก็จะเห็นการทําบุญของมนุษยในโอกาสนี้เอง   

 เชาวันที่  2  ชาวบานนําขาว  ขนมตาง ๆ มาใสบาตร  เมื่อพระฉันเสร็จชาวบานตั้งขบวน
แหขนขาวของไปถวายพระที่วัด  การแหนั้นจะมีขั้นตอนอีกอยางคือ  มีชาวบานคนหนึ่งรับหนาที่
เปนคนกวาดถนนเดินนําขบวนแหเขาวัด  การกวาดนั้นจะกวาดเปนจังหวะและเปนระยะ ๆไมกวาด
ที่ใชเปนไมกวาดที่นําขึ้นจากไมไผ   เมื่อไปถึงวัดก็จะแหรอบวัดหนึ่งรอบ  เมื่อข้ึนวัดนิมนตพระ
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หนึ่งรูปมาเปนตัวแทนในการรับของ  จากนั้นพระทําพิธีบวชพระพุทธรูป  เสร็จแลวพระสวดมนต
ใหพรเปนเสร็จพิธี    
 

ธรรมเนียมประเพณี 
 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏนิทานพื้นบานเขมรถิ่นจํานวน  13   เร่ือง 

ที่สะทอนใหเห็นธรรมเนียมประเพณี  กลาวคือ   ( 1 ) เร่ืองขี้เมา    ( 2 ) เร่ืองยักษพอมาย     ( 3 ) เร่ือง
หลวงตาขนุน  ( สํานวนที่  1 )  ( 4 ) เร่ืองหลวงตาผูรู   ( สํานวนที่ 1  )   ( 5 ) เร่ืองหลวงตาผูรู            
( สํานวนที่ 2 )  ( 6 ) เร่ืองหอยเขานองเมีย  ( 7 ) เร่ืองยายนกฮูก    ( 8 ) เร่ืองทํานาใกลลาว   ( 9 ) เร่ือง
ไอชัยตอนตําขาวเมาแพเศรษฐี    ( 10 ) เร่ืองลูกเนรคุณ   ( 11 ) เร่ืองวัวและเสือ     ( 12 ) เร่ืองนาง
ปราสาททั้งหา    ( 13 ) เร่ืองชินวงศ   
 จากการศึกษานิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  ทั้ง 13  เร่ืองไดสะทอนใหเห็น
ธรรมเนียมประเพณีของชาวบาน  2  ประเภท คือ   1. การแตงกาย   2.  การไหว      ดังรายละเอียด 
ตอไปนี้ 

 
 1. การแตงกาย  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นการแตงกายของชาวบาน   

เขมรถิ่นศรีสะอาด คือเร่ือง    ( 1 ) เร่ืองขี้เมา     กลาวถึง  ขี้เมาเดินทางไปพบเมียของพระราชาที่นุง
กระโจมอกดวยผาสีดําวายน้ําอยูในบอ      ( 2 ) เร่ืองยักษพอมาย    กลาวถึงยักษไดหลอกพาเมียไป
ใหพอกิน  เมื่อกินเสร็จแลวก็เอาผาถุงสีแดงยัดไวในโพรงตนไม     ( 3 ) เร่ืองหลวงตาขนุน               
( สํานวนที่  1 )  กลาวถึงแมที่อยากไดเงินจากพระจึงนุงผาถุงปนตนมะมวง      ( 4 ) เร่ืองหลวงตาผูรู  
( ทั้งสํานวนที่ 1 และ 2 )  กลาวถึง    เมียที่นั่งผิงไฟแลวผาถุงหลุดทําใหผัวมองเห็นอวัยวะเพศ          
( 5 ) เร่ืองหญิงเจาปญญา  กลาวถึงเมียไอบอดไดนําผาถุงไปตากที่ร้ัวบานเพื่อที่จะใหขโมยเห็น         
( 6 ) เร่ืองหอยเขานองเมีย  กลาวถึงพี่เขยแกลงเอาหอยเขาไปใสในผาถุงนองเมีย  เมื่อพี่แกลงทําเปน
แคะหอยใหแลวจึงบอกใหนองสลัดผาถุงดูวาหอยหมดหรือยัง     ( 7 ) เร่ืองยายนกฮูก  กลาวถึง    
ยายนกฮูกเอ็นดูเด็กสาวที่ไปอยูดวย  เมื่อเด็กสาวตําขาวนางก็เอาผาถุงมาใสให 

 สวนนิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นการแตงกายของผูชายคือเร่ือง    ( 1 ) เร่ือง
ทํานาใกลลาว  กลาวถึง   เมียไดบอกผัวใหไปดาคนที่พูดภาษาไทยอีสานที่มาจับปลา   ผัวเอา
ผาขาวมาคาดเอวเสร็จก็ไป     ( 2 ) เร่ืองไอชัยตอนตําขาวเมาแพเศรษฐี  กลาวถึงไอชัยเมื่อไดรับ
ขาวเมาที่เศรษฐีแบงใหแลวก็เอาผาที่คาดเอวมาใสขาวเมากลับบาน 
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 จากการสัมภาษณนางเทอะ    สมร3    ไดกลาวถึงการแตงกายของชาวบานเขมรถิ่นใน 
สมัยโบราณวา  ผูหญิงเมื่ออยูบานมักนุงกระโจมอกดวยผาสีดํา  นุงโจงกระเบน  เมื่อออกไปทําธุระ
นอกบานมกันุงกระโจมอกพาดไหลดวยผาแพร  นุงผาไหม   

 สวนผูชายเมื่ออยูบานมักถอดเสื้อ  นุงผาโสรงหรือผาขาวมา  ถาใสกางเกงก็จะใช          
ผาขาวมาคาดที่เอว  เมื่อไปทําธุระนอกบานมักใสเสื้อ  นุงโสรงไหม และพาดบาดวยผาขาวมา 

 
 2. การไหว    นิทานพื้นบานเขมรถิ่นไดสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมการไหวในโอกาส

ตางๆ  คือ    ( 1 ) เร่ืองลูกเนรคุณ  กลาวถึง  ลูกชายพาแมไปอยูที่บาน  เมื่อเมียและลูกเจอแมก็ยกมือ
ไหว    ( 2 ) เร่ืองวัวและเสือ  กลาวถึงลูกวัวเมื่อเห็นเสือจะกินแมของตนเลยยกมือไหวเพื่อขอรอง
ไมใหเสือกินแมของตน     ( 3 ) เร่ืองนางปราสาททั้งหา  กลาวถึงหนุมคนจนไดเดินทางไปหา          
นางปราสาททั้งหา  เมื่อเจอยักษขูจะกินเลยยกมือขอรอง     ( 4 ) เร่ืองชินวงศ  กลาวถึงนางเภาที่ถูก
ทหารนําไปลอยทะเล    เมื่อนางตื่นมาจึงยกมืออธิษฐานเพื่อขอใหแพพัดไปที่ฝง 

 
ความเชื่อ 

 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏนิทานพืน้บานเขมรถิ่นจํานวน  27  เร่ือง  
ที่สะทอนใหเห็นความเชื่อของชาวบาน  กลาวคือ   ( 1 ) เร่ืองขี้เมา  ( 2 ) เร่ืองสองพี่นอง   ( 3 ) เร่ือง
กบกินเดือน  ( 4 )  เร่ืองสุปรมโมก     ( 5 )  เร่ืองลูกกตัญู    ( 6 ) เร่ืองโกรธพยายามทน  จนพยายาม
หา    ( 7 ) เร่ืองเมียตด     (8 ) เร่ืองราชาผี     ( 9 ) เร่ืองปลาหลด ( สํานวนที่  2 )    ( 10 ) เร่ืองเอาเกลอ          
( 11 ) เร่ืองดอกรําน้ํารํา    ( 12 ) เร่ืองชินวงศ    ( 13 ) เร่ืองเพชรกัลยา    ( 14 ) เร่ืองหลานเนรคุณ         
( 15 ) เร่ืองไออ้ี  ( 16 ) เร่ืองนางปราสาททั้งหา     ( 17 )  เร่ืองลูกบวช    ( 18 )  เร่ืองเปด   ( 19 ) เร่ือง
พระราชาขี้เร้ือน ( 20 ) เร่ืองเจาทิมบาล ( 21 ) เร่ืองการแบงอายุสัตว ( 22 ) พลังตนยาง  ( สํานวนที่ 2 )   
( 23 )  เร่ืองกระตายหลอกเสือ  ( 24 ) เร่ืองไอชัยตอนหลอกตา   ( 25 ) เร่ืองหลวงตาผูรู ( สํานวนที่ 1 )  
( 26 ) เร่ืองนกกระยางผอม  ( 27 )  เร่ืองชายคนจนดักชาง   

 จากการศึกษานิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  ทั้ง 27  เร่ือง  ไดสะทอนใหเหน็
ความเชื่อของชาวบาน  12   เร่ือง  คือ   1. ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีสางเทวดา  2. ความเชื่อ
เร่ืองไสยศาสตรและเครื่องรางของขลัง  3. ความเชื่อเร่ืองนรก  สวรรค  ชาติ ภพ    4.  ความเชื่อเร่ือง
ฝนและการทํานายฝน   5. ความเชื่อเร่ืองการบนบานและแรงอธิษฐาน   6.  ความเชื่ออันเนื่องมาจาก
ประเพณี   7.  ความเชื่อเร่ืองผลแหงกรรม    8. ความเชื่อเร่ืองคําสาป   9.  ความเชือ่เร่ืองโชคลาง   

                                                  
 3สัมภาษณ  นางเทอะ    สมร, ชาวบานบานศรีสะอาด, 10  สิงหาคม  2547. 
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10. ความเชื่อเร่ืองโหราศาสตร    11. ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ    12. ความเชื่อเร่ือง
ทั่ว ๆ ไป   ซ่ึงรายละเอียดมดีังนี้  คือ  

 
1. ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือผีสางเทวดา  จําแนกเปน 

 1.1 เชื่อเร่ืองเทวดา   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง  ( 1 ) เร่ืองขี้เมา  กลาวถึง
เทวดาที่แกลงเปนหญิงทองเพื่อใหชายข้ีเมาทั้งสี่คนเห็น   ( 2 ) เร่ืองสองพี่นอง  กลาวถึงเทวดาสงสาร
สองพี่นองจึงแปลงกายเปนงูและพังพอนมากัดกัน  เมื่อฝายหนึ่งฝายใดโดนกัดตายอีกฝายก็ไปกัด  
ตนไมมารักษาอีกฝายหนึ่งเพื่อใหสองพี่นองเห็น    ( 3 ) เร่ืองกบกินเดือน  กลาวถึงเทวดาสงสาร   
ชายคนจนที่ถูกชาวบานแกลง  จึงแปลงกายเปนพังพอนกับงูมากัดกัน  เมื่อฝายหนึ่งฝายใดโดนกัด
ตายอีกฝายก็ไปกัดตนไมมารักษาอีกฝายหนึ่งเพื่อใหไอชายคนจนเห็น     ( 4 )  เร่ืองสุปรมโมก           
( 5 )  ลูกกตัญู   ( 6 ) เร่ืองโกรธพยายามทน  จนพยายามหา    ( เร่ือง 4-6  กลาวถึงพอที่ตาย   แลวไป
เกิดเปนเทวดาสงสารที่ลูกยากจนจึงแปลงกายมาอยูดวยเพื่อที่จะใหลาภแกลูก )               
 1.2 เชื่อเร่ืองผี  ผีที่ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นมีดังนี้  
   1.2.1   ผีตา    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง   ( 1 ) เร่ืองเมียตด  กลาวถึง   
ผีตาตนโพเห็นหญิงสาวคนหนึ่งจะผูกคอตายเลยออกมาถาม   (2 ) เร่ืองราชาผี  กลาวถึงผีตารูสึก
สงสารชายยากจนเลยเอาเงินไปใสในไซให 
  1.2.2   ผีอารักษ     คือผีช่ัวรายซึ่งชาวบานเชื่อวาสถิตอยูตามปา  และลําน้ําตางๆใน
ปาลึก     นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่กลาวถึงผีอารักษคือ เร่ืองปลาหลด ( สํานวนที่  2 )  กลาวถึง    
ปลาหลดพายายไปชนเอาเงิน  เอาทองกับอารักษที่อยูในลําน้ํา 
   1.2.3   ผีกระสือ   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องเอาเกลอ  กลาวถึงโจร  
สองคนเอาเกลอกัน  คนหนึ่งเปนคนแตอีกคนหนึ่งเปนผีกระสือ  เกลอที่เปนกระสือนั้นเมื่อฝนตกก็
ถอดหัวออกไปหากิน  เพื่อนที่เปนคนตื่นขึ้นมาเห็นจึงเอาน้ําพริกราดใส  
 
2. ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรและเครื่องรางของขลัง 

 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่นทั้งหมดสะทอนใหเห็นความเชื่อเกี่ยวกับ         
ไสยศาสตรและเครื่องรางของขลังของชาวบาน ดังนี้  คือ   

 2.1 ไสยศาสตร  จําแนกเปน 
    2.1.1  การทําเสนห    เสนหเปนคาถาที่ทําใหคนหลงรัก  ปรากฏในนิทาน       

พื้นบานเขมรถิ่นเรื่องดอกรําน้ํารํา  กลาวถึง  นางจันทราไดไปใหยายคนหนึ่งทําเสนหโดยปลุกเสก   
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ขี้รักแรใสในยาสูบเจ็ดเม็ด  วิธีใชคือมวนแลวจุด  หรือไมก็ใสในแปงแลวปลอยใหลมพัดไปใน
ทิศทางที่ผัวอยู  
  2.1.2 การสะกดจิต     คือ  คาถาที่ใชสะกดคนใหเชื่อฟงคําสั่ง   นิทานพื้นบาน
เขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นความเชื่อเร่ืองนี้คือ     ( 1 ) เร่ืองชินวงศ    กลาวถึง   ชินวงศเขาไปในเมือง
ยักษ  เลยใชวิชาสะกดจิตสะกดใหยักษทั้งเมืองนอนหลับหมด     ( 2 ) เร่ืองเพชรกัลยา  กลาวถึง    
เจามานพไดสะกดจิตพานและเตียงใหพูดคุยดวย 

    2.1.3  การอยูยงคงกะพัน  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง หลานเนรคุณ  
กลาวถึงหลานนั้นไดเรียนคาถาอาคมจากตา  จะฟนจะแทงอยางไรก็ไมเขา 

 2.2 เคร่ืองรางของขลัง  จําแนกเปน 
    2.2.1 วาน  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไออ้ี  กลาวถึง  ไออ้ีไดวาน

มาจากผี  เมื่ออมแลวจะทําใหสามารถมองเห็นผีทั้งหมด 
  2.2.2 ยันต   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องนางปราสาททั้งหา       
กลาวถึงชายคนจนไดเลือกมาที่มียันตสักไวที่หลังเพื่อเปนเพื่อนเดินทาง  ตอมามาตัวนี้ก็สามารถพูด
และเหาะได 

   2.2.3 น้ํามนต   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องชินวงศ     กลาวถึง        
ชินวงศเสกน้ํามนตใหชางอาบเพื่อที่จะไดไมตองกลัวยักษ 
  
3. ความเชื่อเร่ืองนรก  สวรรค  ชาติภพ 

 ความเชื่อประเภทนี้เกิดจากความเชื่อที่วา  หากทําบุญทําความดียอมจะไดขึ้นสวรรค  
หรือเกิดในภพใหมที่ดีกวา  หากทําชั่วก็ตกนรก  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนความเชื่อประเภท
นี้คือ  ( 1 ) เร่ืองลูกบวช     กลาวถึงพอที่เปนพรานลาสัตว  เมื่อตายไปแลวก็ตกนรก    ( 2 )  เร่ืองเปด  
กลาวถึง  ยายชีและตาชีลักลอบไดเสียกันในวัด     ตอมาเลยกลับชาติมาเกิดเปนเปด    ( 3 ) เร่ือง    
ลูกกตัญู  กลาวถึงพอที่ไปจําศีลภาวนา  เมื่อตายไปแลวก็ไปเกิดเปนเทวดา     ( 4 ) เร่ืองเจาทิมบาล  
กลาวถึง  เจาทิมบาลที่เชื่อวาผลที่ตนมีจิตศรัทธาอยากทําบุญกฐินในชาตินี้ตอไปชาติหนาตนจะ    
สุขสบาย   

 
4. ความเชื่อเร่ืองฝนและการทํานายฝน   

 คนโบราณมีความเชื่อวา  ความฝนเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากสิ่งลึกลับ  มหัศจรรย  เมื่อ
ชาวบานฝนมักจะตีความฝนไปตาง ๆ นานา   แมปจจุบันนี้ชาวบานก็ยังมีความเชื่อเชนนี้    นิทาน
พื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นความเชื่อเร่ืองนี้คือ  เร่ืองดอกรําน้ํารํา  กลาวถึงนางบุปผาฝนวา     
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พระขรรคหลนจากเบื้องบนมาอยูที่มือของนาง  นางแบมือก็สวางทั้งพระนคร  โหรทํานายวานาง
นั้นจะไดบุตรสี่คน  เปนชายสามคนและหญิงหนึ่งคน 

 
5. ความเชื่อในการบนบานและแรงอธิษฐาน   

 ความเชื่อดังกลาวปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง   ( 1 ) พลังตนยาง ( สํานวนที่ 2 )  
กลาวถึง  ยายที่อยากมีลูกเลยไปบนกับพระพุทธเจาวา  ขอใหไดลูกสักคนจะใหนางกินขาวเทาไหรก็
ได    ( 2 )  เร่ืองดอกรําน้ํารํา  กลาวถึงนางบุปผาเมื่อถูกนําไปฝงแลวนางก็อธิษฐานวา  ถาลูกของนาง
มีบุญขอใหนางอยาไดตาย   ขอใหนางอยูจนไดพบหนาลูก  ตอมานางก็สมหวังดังที่อธิษฐาน               
( 3 ) เร่ืองชินวงศ    กลาวถึง  นางเภาที่ถูกใสรายจนถูกนําไปลอยแพ  เมื่อนําไปลอยแพ  นางก็ยกมือ
ขึ้นไหวอธิษฐานวา  ถาลูกของนางยังมีบุญขอใหแพนี้พัดไปที่ฝง   และแพนั้นก็พัดไปที่ฝงและนางก็
ไดไปอาศัยอยูที่ปาหิมพานต    ( 4 ) เร่ืองเพชรกัลยา  กลาวถึงนางเพชรกัลยาที่โดนผูชายหลอกจน
นางตองตายตั้งแตเปนสาว  กอนตายนางไดอธิษฐานวา  เกิดชาติไหนๆ  นางจะไมขอพูดกับผูชาย  
และชาติตอมานางก็ไมไดพูดกับผูชาย   จนกระทั่งถูกมานพนําเลหกลมาใชจนนางยอมพูดดวย  

 
6. ความเชื่ออันเนื่องมาจากประเพณี   

 นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่ปรากฏความเชื่อประเภทนี้คือ    ( 1 ) เร่ืองไอชัยตอนหลอกตา  
กลาวถึงไอชัยกลับไปบอกยายวาตาตายแลว  และตนกลับมาเอาของเพื่อที่จะนําไปใสบาตร  และเมือ่
ไอชัยกลับไปหาตาก็บอกตาวายายตายแลว  เขาเพิ่งใสบาตรเสร็จเลยไดขาวของมา     ( 2 ) เร่ือง    
เอาผัวเอาเมีย   สะทอนความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีแตงงานวา  ลูกที่กําพราแมหรือพอคนใดคนหนึ่ง
หามแตงงานกับลูกกําพราที่อีกฝายกําพราพอหรือแมเหมือนกัน  

 
7. ความเชื่อเร่ืองผลแหงกรรม   

 ความเชื่อเร่ืองนี้เชื่อวา  ผูที่กระทํากรรมชั่วยอมจะไดรับผลกรรมตอบแทนทั้งชาตินี้และ
ชาติหนา   นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนความเชื่อเร่ืองนี้คือ   ( 1 ) เร่ืองขี้เมา  กลาวถึงเมียของ
พระราชาสมัยเมื่อยังมีชีวิตอยูไมยอมใหทานคนที่ขอ   เมื่อตายไปแลวก็ไปวายน้ําอยูในสระ
เพื่อที่จะใหเมื่อยมือเชนเดียวกับคนขอทานคนนั้น    ( 2 ) เร่ืองกระตายหลอกเสือ   ( ทั้งสํานวนที่ 1    
และ 2 )     กลาวถึง  กระตายที่หลอกใหเสือฉีกเนื้อควายใหกินโดยที่ไมแบงใหเสือกินเลย  ตอมาเสอื
ก็โยนกระดูกที่ฉีกเนื้อไปถูกกระตายตาย    ( 3 ) เร่ืองดอกรําน้ํารํา  กลาวถึงนางจันทราที่ใสรายและ
ทํารายนางบุปผา  ตอมาเมื่อความจริงถูกเปดเผยนางก็ถูกลงโทษ    ( 4 ) เร่ืองสองพี่นอง  กลาวถึงลูก
สองคนที่โกรธแมที่ไลตนออกจากบาน  เมื่อกลับมายังหมูบานเกาไมยอมสนใจแมที่รองเรียกจึงทํา
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ใหเรือที่โดยสารไปนั้นสายเครื่องยนตขาดเรือก็ลมตาย    ( 5 ) เร่ืองนางปราสาททั้งหา  กลาวถึง
พระราชาที่ไมรักษาสัญญาที่ใหกับชายคนจน  หลอกใหชายคนจนกระโดดลงไปในบอแตตนเอง
กลับหลงกล   ชายคนจน  ( 6 ) เร่ืองราชาผี  กลาวถึง  พระราชาที่ไมรักษาสัญญาที่ใหกับชายคนจน  
พยายามทําทุกวิถีทางที่จะฆาชายคนจนเพื่อที่จะแยงเมีย  ตอมาเพราะความชั่วของพระราชาจึงทําให
ถูกแผนดินสูบ  

 
8. ความเชื่อเร่ืองคําสาป  

 นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่ปรากฏใหเห็นความเชื่อเร่ืองนี้ คือ    ( 1 )  เร่ืองการแบงอายุสัตว  
กลาวถึง  มนุษยผูหญิงที่แอบกินเม็ดตัณหาที่หลวงตาฝากไวใหมนุษยผูชาย  จึงถูกคําสาปของ   
หลวงตาที่สาปวาใหมนุษยผูหญิงเจ็บปวดกอนจะคลอดบุตร  สวนลูกก็ใหรอเปนเดือน ๆ ถึงจะให
เดินได    ( 2 ) เร่ืองพระราชา ขี้เร้ือน  กลาวถึง  ฤาษีที่โกรธพระราชาขี้เร้ือนที่ทําใหเณรตองตาย  เลย
สาปใหบานเมืองที่พระราชาอาศัยอยูมีแตความรุมรอน 
 
9. ความเชื่อเร่ืองโชคลาง   

 ความเชื่อประเภทนี้เปนความเชื่อบอกเหตรุายหรือเหตดุลีวงหนา  นิทานพื้นบานเขมรถิ่น
ที่สะทอนใหเห็นความเชื่อเร่ืองนี้คือ  เร่ืองขี้เมา   กลาวถึงพระราชาใชใหนกแสกเขามารองที่หมูบาน
เพื่อดูดเอาวิญญาณเมียชายคนจนไป 
 
10. ความเชื่อเร่ืองโหราศาสตร   

 เปนความเชื่อเกี่ยวกับการทํานายทายทัก  อาจจะเปนการดูลักษณะนิสัย  ฤกษยาม ทํานาย
อดีต  ปจจุบัน  หรืออนาคต  หรือบางก็ทํานายเพื่อลดความวิตกกังวลภายในใจ  นิทานพื้นบาน  
เขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นความเชื่อประเภทนี้  คือ ( 1 ) เร่ืองไออ้ี  กลาวถึงยายที่เห็นไออ้ีผิดปกติ  
ใครเรียกชื่อไมไดอุจจาระจะไหลออกมา  จึงไปใหพระดูใหวาหลานเปนอะไร    ( 2 ) เร่ืองหลวงตา 
ผูรู    ( สํานวนที่ 2 )    กลาวถึงชาวบานทําไถหายก็เลยไปใหพระดูใหวาไถอยูที่ไหน   
 
11.  ความเชื่อเก่ียวกับปรากฏการณธรรมชาติ   

 เปนความเชื่อที่พยายามอธิบายปรากฏการณธรรมชาติวาเกิดขึ้นไดอยางไร   นิทาน      
พื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นความเชื่อประเภทนี้คือ   ( 1 ) เร่ืองหลวงตาผูรู  ( สํานวนที่ 1 )  
กลาวถึงพระตกใจกลัวที่พระราชาใหไปทํานายวาปนี้ฝนตกน้ําทวมบันไดกี่ขั้น  เมื่อพระหนีไปตก
บอก็ไดยินกบรองจึงรูวาฝนจะตกน้ําจะอยูระดับใด    ( 2 ) เร่ืองนกกระยางผอม  กลาวถึงการโตตอบ
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ระหวางนกกระยางกับสัตวอีกชนิดหนึ่งที่ถามนกกระยางวาทําไมฝนจึงตก  นกกระยางผอมจึงตอบ
วาฝนตกเพราะกบมันรอง 
  
12. ความเชื่อในเรื่องท่ัว ๆ ไป 
 12.1  ใชขาวสารขวางไลผี   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง     ( 1 ) เร่ืองไอชัย
ตอนหลอกตา  กลาวถึงยายที่ถูกไอชัยหลอกวาตาตายแลว  เมื่อตากลับมา   ยายนึกวาผีจึงนําขาวสาร
มาขวางบอกตาใหไปทางอื่นเพราะอยูคนละชาติแลว     ( 2 ) เร่ืองชายคนจนดักชาง  กลาวถึงยายคิด
วาหลานที่ไปดักชางตายแลว    เมื่อหลานกลับมาก็คิดวาเปนผีจึงเอาขาวสารขวางใสเพื่อบอก
วิญญาณใหไปทางอื่น  

 12.2  สัตวสามารถมองเห็นผี   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องไออ้ี  กลาวถึง   
หมา  เปด  ไก  หมู ตาง ๆ  เมื่อไดกินวานที่ไออ้ีอาเจียนก็สามารถมองเห็นผี 

 12.3  นอนเอาหัวไปทางทิศใต    เทาไวทางทิศเหนือ       ปรากฏในนิทานพื้นบาน     
เขมรถิ่น เร่ืองการแบงอายุสัตว  กลาวถึงฤาษีไดมาสรางโลกและมาแบงอายุใหกับสัตว  ตอนที่ลงมา
นั้นฤาษีไดหันหัวไปทางทิศเหนือ  และเอาหัวไปทางทิศใต  การกระทําดังกลาวจึงเปนแบบมาจนถึง
ปจจุบันนี้ 

 
คานิยม 

 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏนิทานพืน้บานเขมรถิ่นจํานวน 29 เร่ือง  
ที่สะทอนใหเห็นคานิยมของชาวบาน  กลาวคือ   ( 1 ) เร่ืองไอบอด  ไอขาติด ( สํานวนที่ 2 )              
( 2 ) เร่ืองเสือกับคางคก  ( 3 ) เร่ืองเสือกับชาง   ( 4 ) เร่ืองดอกรําน้ํารํา    ( 5 ) เร่ืองราชาผี    ( 6 ) เร่ือง
พอตากับลูกเขยตอนพอตาเมาเหลา  ( 7  ) เร่ืองนางกระเชอทะลุ  ( 8 ) เร่ืองเจาธนู ( 9 )  เร่ืองเศรษฐี   
( 10 )   เร่ืองวัวกับเสือ  ( 11 ) เร่ืองลูกกตัญู  ( 12 ) เร่ืองกบกินเดือน  ( 13 ) เร่ืองเตาและเสือ            
( 14 ) เร่ืองลูกเนรคุณ    ( 15 ) เร่ืองตาเชื่อจระเข    ( 16 ) เร่ืองสุปรมโมก     ( 17 )  เร่ืองสังกะเศรษฐี
และปลยเศรษฐี     ( 18 )  เร่ืองหลวงตาผูรู ( สํานวนที่ 1 )    ( 19 ) เร่ืองลูกบวช    ( 20 ) เร่ืองหลวงตา  
น้ําพริกงา  ( 21 )  เร่ืองกระตายหลอกเสือ     ( 22 )  เร่ืองตายิงพลาด    ( 23 ) ) เร่ืองหญิงเจาปญญา     
( 24 ) เร่ืองเมียตด  ( 25 ) เร่ืองยายนกฮูก   ( 26 ) เร่ืองลิง    ( 27 ) เร่ืองปลาหลด  (สํานวนที่ 1 )           
( 28 ) เร่ืองปลาหลด  ( สํานวนที่  2  )     ( 29 )  เร่ืองสงสารท    

 จากการศึกษานิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาดทั้ง 29  เร่ือง   ไดสะทอนใหเห็น   
คานิยมของชาวบาน  10  เร่ืองคือ  1.  ชอบเสี่ยงโชคหรือการพนัน    2. กินเหลา  กินหมากและ     
สูบบุหร่ี    3.  เคารพและเชื่อฟงผูใหญ  4.  ยกยองผูมีความกตัญูรูคุณ    5.  มีความเมตตา               
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6.  มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ     7.  เขาวัดทําบุญ    8.  มีความซื่อตรง     9.  มีความพอเพียงหรือพอใจใน
ส่ิงที่ตนมีอยู     10.  คานิยมดานอื่น ๆ      ซ่ึงรายละเอียดมีดังตอไปนี้ 
 
1. การชอบเสี่ยงโชคหรือชอบการพนัน  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง    ( 1 ) เร่ืองไอบอด
ไอขาติด  ( สํานวนที่ 2 )  กลาวถึง  ไอบอดและไอขาติดที่ทาตดแขงกับยักษ  ถายักษแพจะตอง
กลับไปทําอาหารมาใหทั้งสองคนกิน  แตถาชนะไอบอดและไอขาติดก็จะยอมถูกกิน   ( 2 ) เร่ืองเสือ
กับคางคก  กลาวถึงคางคกและเสือทาอาเจียนแขงกันเพื่อดูวาใครหาอาหารไดเกงกวากัน   ( 3 ) เร่ือง
เสือกับชาง   กลาวถึงเสือและชางขมกันวาใครจะนากลัวกวากันโดยพนันกันวาถาใครวิ่งผานบาน
คนและคนกลัวถือวาชนะ  และคนแพจะตองถูกกิน   ( 4 ) เร่ืองดอกรําน้ํารํา  กลาวถึงพี่ชายของนาง
ประไพพัตรไปทาพนันกินผลไมเพื่อที่จะพนันเอาลูกสาวของพระราชาจีน    ( 5 ) เร่ืองพระราชาผี  
กลาวถึงพระราชาทาพนัน  ชนไก  วัว  และชาง  เพื่อที่จะแยงเอาเมียของไอคนจน 

 จากนิทานดังกลาวสะทอนใหเห็นความนึกคิดชาวบานวาไมวาจะทําเรื่องใดมักจะใชเร่ือง
การพนันเขามาเกี่ยวของดวย  ทั้งที่เพื่อเปนการปลุกพลังหรือกําลังใจในการทําสิ่งนั้นและตองการ
ทรัพย   

 
2. การชอบกินเหลา  กินหมากและสูบบุหรี่    การกินเหลาของผูชายปรากฏในนิทานพื้นบานเขมร
ถ่ินเรื่องพอตากับลูกเขยตอนพอตาเมาเหลา  กลาวถึงพอตาที่เมาโหวกเหวกแลวมาถามหาลูกเขย  

 การกินหมากปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องชายคนจนดักชาง    กลาวถึงไอคนจน
ไปดักชางกับชาวบาน  เมื่อไมมีขาวกินจึงเอาคีมหนีบหมาก  เตาปูน  แลกขาวกิน   เร่ืองนี้สะทอนให
เห็นอยางชัดเจนวาผูชายนิยมกินหมากมาก  ไปไหนมักจะพกเครื่องมือ  อุปกรณ  การกินหมาก   ไป
ดวยเสมอ 

 การสูบบุหร่ีปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง    ( 1 ) เร่ืองนางกระเชอทะลุ  กลาวถึง 
พี่ชายจะมาเยี่ยมนองชายเลยหอยาสูบไปใหเปนการตอบแทนที่นองมักเอาของมาฝากเสมอ              
( 2 ) เร่ืองพอตากับลูกเขยตอนพอตาเมาเหลา  กลาวถึงลูกเขยกอนที่จะไปทอดแหก็ไปเตรียมยาสูบ
เพื่อจะนําไปสูบดวย  ( 3 ) เร่ืองหอยเขานองเมีย  กลาวถึงพี่เขยกลับมาจากทํานา   กอนที่จะไปแคะ
เอาหอยออกใหนองเมียก็นั่งสูบบุหร่ีกอนที่จะไป  
 
3. การเคารพและเชื่อฟงผูใหญ  ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง (  1 ) เร่ืองเจาธนู   กลาวถึง
ญาติพี่นองของเมียเจาธนูไดบอกใหนางขอขมาผัวในวันพระ    นางก็ปฏิบัติตาม   ( 2 )  เร่ืองเศรษฐี    
กลาวถึงเศรษฐีหาเมียใหลูกชาย  เมื่อพอหาใหแลวลูกชายก็ยอมรับเมียที่พอหาให  ฝายหญิงก็เชนกัน    
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4. ยกยองผูมีความกตัญูรูคุณ   ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง     ( 1 )   เร่ืองวัวกับเสือ  
กลาวถึงลูกวัวรูวาเสือกําลังจะกินแมของตน   เลยวิ่งมาขอรองใหเสือกินตนแทนแม  เพราะความ
กตัญูที่ลูกวัวมีตอแมวัว  เสือจึงไมกินทั้งลูกวัวและแมวัว    ( 2 ) เร่ืองลูกกตัญู  กลาวถึงลูกคนเล็ก
ที่ชวยดูแลรักษาพอในยามที่พอไปรักษาศีล  ตอมาเมื่อพอตายแลวก็บันดาลใหลูกนั้นรํ่ารวยเพราะ
ความกตัญูที่ลูกมีตอตน    ( 3 ) เร่ืองกบกินเดือน  กลาวถึง  แมวและกบที่พยายามตอบแทนคุณ   
ชายคนจนที่ชวยชุบชีวิตตน  กบนั้นพยายามทดแทนคุณจนทองแตกตายอยูบนฟา     ( 4 ) เร่ืองเตา
และเสือ  กลาวถึงยายที่ไดชวยแมวและงูที่ถูกน้ําทวมพัดมา  เมื่อยายติดคุกสัตวทั้งสองตวันีก้พ็ยายาม
ชวยยายจนพนโทษ    ( 5 ) เร่ืองลูกเนรคุณ  กลาวถึง  หญิงคนหนึ่งที่ดูแลรักษาแมยามแกชรา  ตอมา
เพราะผลแหงความกตัญูจึงทําใหหญิงคนนี้รํ่ารวยขึ้น  ตรงกันขามกับลูกชายอีกคนที่ไมเคยสนใจ
แมและคิดฆาแม  ผลสุดทายก็ยากจนลงและครอบครัวก็แตกแยก 

 
5. ความเมตตากรุณา   ความเมตตาหมายถึงสงสารผูอ่ืนที่ตกทุกขไดยาก     ปรากฏในนิทาน   
พื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง    ( 1 ) เร่ืองตาเชื่อจระเข  กลาวถึง  ตาและยายที่ขับเกวียนมาเจอจระเขที่อยูบน
บกใกลจะตาย  ดวยความสงสารตาและยายเลยชวยลากเอาจระเขลงไปในน้ํา     ( 2 ) เร่ืองสุปรมโมก    
( 3 ) เร่ืองลูกกตัญู  กลาวถึงชายชราคนหนึ่งมาขอพักอาศัยอยูที่บานของไอคนจน  เมียไอคนจน
เห็นก็สงสารจึงจัดขาวใหกินและใหนอนพักที่บานดวย    ( 4 ) เร่ืองนางกระเชอทะลุ   ( 5 ) เร่ือง
เศรษฐี  (  เร่ืองที่ 4-5 กลาวถึงเมียที่ไดสามีใหม  ตอมาเมื่อเห็นสามีเกาตกยากมาขอขาวกิน    ดวย
ความสงสารจึงหาขาวหาน้ําใหกิน ) 

 
6. ความเอื้อเฟอเผื่อแผ    ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ    หมายถึง  การแบงปนสิ่งของใหแกกัน    ปรากฏ
ในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง   ( 1 ) เร่ืองกระเชอทะลุ  กลาวถึงเมียคนใหมของหนุมชาวบาน  เมื่อ
ไดของมาก็มักนําไปแบงปนใหญาติพี่นองฝายผัว    ( 2 )  เร่ืองสังกะเศรษฐี และปลยเศรษฐี  
กลาวถึงสังกะเศรษฐีและ ปลยะเศรษฐีที่เปนเกลอกัน  คร้ันเมื่อปลยเศรษฐียากจนลงสังกะเศรษฐีจึง
แบงทรัพยใหสวนหนึ่ง 

 
7. การเขาวัดทําบุญ    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง   ( 1 )  เร่ืองหลวงตาผูรู ( สํานวนที่ 1 )  
กลาวถึง    ชาวบานที่ไดทําจังหันไปวัดและเขาไปใหพระชวยดูใหวาไถหายไปไหน     ( 2 ) เร่ือง  
ลูกบวช  กลาวถึงแมเมื่อรูวาลูกบวชแลวก็ทําจังหันไปวัดทุกวัน     ( 3 ) เร่ืองหลวงตาน้ําพริกงา  
กลาวถึง  ชาวบานทําน้ําพริกงาก็นําไปจังหัน  หลวงตาไดกล่ินก็อยากฉันจึงตามมาเลียครกถึงบาน  
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8. ความซื่อตรง      ความซื่อตรง  หมายถึง  การยึดมั่นและกระทําตามคําพูดที่พูดไป  นิทาน      
พื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นคานิยมนี้ คือ    ( 1 )  เร่ืองกระตายหลอกเสือ  กลาวถึงตาที่ชวยลาก
จระเขลงน้ํา  แลวดวยความเนรคุณของจระเขๆจะกินตา  เมื่อตาขอกลับไปหาลูกเมียแลวก็กลับมาให
จระเขกินตามสัญญา     ( 2 )  เร่ืองตายิงพลาด   กลาวถึงตาที่ไปยิงกวางแลวเกิดยิงพลาดทําใหเสือที่
รอกินกวางโกรธแลวจะกินตาแทนกวาง  ตาขอกลับไปหาลูกเมียกอน  ตอมาตาก็กลับมาใหเสือกิน
ตามสัญญา    ( 3 ) เร่ืองวัวและเสือ    กลาวถึงแมวัวที่ไปกินหญาในเขตเสือๆ โกรธจะกินวัวแตวัวขอ
กลับไปใหนมลูกกอน  เมื่อใหนมเสร็จแมวัวก็กลับมาใหเสือกินตามสัญญา  
 
9. ความพอเพียงหรือความพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่อง               
( 1 ) เร่ืองเมียตด    กลาวถึง  ยายเห็นวาบานใกลเคียงไดเงินทองจากการไปผูกคอตายจึงใหลูกไปผูก
บางและสุดทายลูกก็ตาย    ( 2 ) เร่ืองยายนกฮูก กลาวถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่เห็นเพื่อนไปอยูกับยาย 
นกฮูกแลวไดของมากมายจึงไปอยูบาง  แตดวยอยากมั่งมีของตนจึงทําใหไดแตงู  ตะขาบ  มากมาย            
( 3 ) เร่ืองลิง  กลาวถึงตาคนหนึ่งที่เห็นเพื่อนไดเงินทองจากลิงมากมายจึงแกลงตายเพื่อที่จะใหลิงเอา
เงินเอาทองใสโลงให  แตดวยความอยากไดจึงทําใหตานั้นถูกลิงฆาตาย     ( 4 ) เร่ืองปลาหลด  
(สํานวนที่ 1และ  2 ) กลาวถึง  เพื่อนที่รูวาเพื่อนอีกคนหนึ่งรํ่ารวยเพราะปลาหลดจึงมาขอไปเลี้ยง
บาง   แตดวยความอยากไดของตนจึงไมไดอะไรจากปลาหลดเลย 
  นิทานทั้ง  4  เร่ืองดังกลาว  มักเปนเรื่องที่สะทอนใหเห็นถึงผลกรรมที่ไดรับจากการอยาก
มีอยากไดเหมือนคนอื่น  ไมมีความเพียงพอหรือพอใจในสิ่งที่ตนมีอยูหรือเปนอยู 
  
10. คานิยมดานอื่น ๆ  
 10.1.  ผูชายตองมีความสามารถมากกวาผูหญิง     นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอน      

คานิยมเร่ืองนี้คือ  เร่ืองสงสารท  กลาวถึงผัวเมียกลับมาจากสงสารทไดเจอกับเสือกลางทาง  เมียไดฆา
เสือตาย  แตผัวไดบอกเมียใหบอกชาวบานวาตนเปนคนฆาเสือ 
 10.2. การเลือกคูครอง    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องหญิงเจาปญญา  กลาวถึง
แมสอนลูกสาววา  ถาจะเลือกสามีใหเลือกผูชายที่มือหยาบ  เพราะคนมือหยาบจะเปนคนขยันทํางาน  
 

คติสอนใจ 
 จากการรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ปรากฏนิทานพืน้บานเขมรถิ่นจํานวน  24  เร่ือง   

ที่สะทอนใหเห็นคติสอนใจของชาวบาน  กลาวคือ  ( 1 ) เร่ืองนางกระเชอทะลุ       ( 2 ) เร่ืองเศรษฐี     
( 3 ) เร่ืองงูกิงกอง    ( 4  ) เร่ืองจันทโครพ     ( 5 ) เร่ืองวัวกับเสือ   ( 6 ) เร่ืองพลังตนยาง(สํานวนที่ 1)   
( 7 )  เร่ืองตามควาย     ( 8 ) เร่ืองกระตายและหอย    ( 9 ) เร่ืองสุนัขจิ้งจอก  ( 10 )เร่ืองกระตายกับ
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จระเข    ( 11 ) เร่ืองชางและแมลง    ( 12 ) เร่ืองกระตายหลอกเสือ ( สํานวนที่ 1 )  ( 13 )  เร่ือง
กระตายหลอกเสือ  ( สํานวนที่  2 )     ( 14 ) เร่ืองเสือกับคางคก        ( 15 )  เร่ืองกระตาย  เสือ  เตา        
( 16 ) เร่ืองสุนัขจิ้งจอกและราชสีห  ( 17 ) เร่ืองกระตาย  เหยี่ยว  เสือ  และไก     ( 18 ) เร่ืองชางและ
เสือแขงกัน  ( 19 ) เร่ืองกระตายตื่นลูกมะตูม  ( 20) เร่ืองเสือคางคกและเสือ        (  21 )  เร่ืองเศรษฐี    
( 22 )  เร่ืองสุปรมโมก  ( 23 )เร่ืองโกรธพยายามทน   จนพยายามหา ( 24 )  เร่ืองเจาธนู   
 จากการศึกษานิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  ทั้ง 24  เร่ืองไดสะทอนใหเห็น    
คติสอนใจของชาวบาน  ซ่ึงจําแนกเปนคติตาง ๆ ได  3  ประเภท คือ  1. คติสอนใจเกี่ยวกับการ       
ครองเรือน     2. คติสอนใจเกี่ยวกับการอยูรวมกันในสังคม    ( 3 ) คติสอนใจดานตาง  ๆ                  
ซ่ึงรายละเอียดมีดังนี้  คือ  
 
1. คติสอนใจเกี่ยวกับการครองเรือน 
 1.1 การอยูรวมกันของสามีภรรยาไมควรใชอารมณ    ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่น
เร่ืองเจาธนู  กลาวถึงเจาธนูซ่ึงเปนคนที่ขี้เกียจมาก  ยิงแตธนูอยางเดียว  ตอมาผูใหญเลยแนะนําให
เมียเจาธนูนั้นไหวผัวเพื่อเปนการขอขมา  เมื่อนางปฏิบัติเชนนี้ทุกวันเจาธนูเลยสัญญาวาจะเลิกยิง  
 จากการกระทําของเมียเจาธนู   จะเห็นวานางเปนใจเย็นมาก  นางไมไดตอวาเจาธนูเลย
เมื่อเจาธนูไมยอมทํางาน  แตนางใชวิธีการขอขมาซึ่งก็เหมือนกับการขอรองนั่นเอง 

 1.2 ขยันทํามาหากินและประหยัดอดออม     นิทานพื้นบานเขมรถิ่นหลายเรื่องได
สะทอนใหเห็นความมั่งมีที่ไดมาจากการความขยันและอดออม  กลาวคือ ( 1 ) เร่ืองนางกระเชอทะลุ  
กลาวถึง  หญิงสองคนที่คนหนึ่งเปนคนจนแตขยันและอดออม  ตอมาก็รํ่ารวย  สวนผูหญิงอีกคน
หนึ่งรํ่ารวยแตวาใชจายสุรุยสุราย  ตอมาก็กลับยากจน    ( 2 ) เร่ืองเศรษฐี  กลาวถึง  ลูกชายเศรษฐีที่
ไดเมียเปนคนขยัน  อดออม  จึงยิ่งทําใหรํ่ารวย  เมื่อเศรษฐีไลเมียออกจากบานแลวก็ไมทํามาหากิน  
กินแตเหลาทุกวันจึงทําใหยากจนลง  สวนเมียออกจากบานแลวก็ไปไดผัวใหมเปนชายแกทําไร    
ตอมาก็ขยันและอดออมจนร่ํารวยขึ้นอีกครั้ง 
 1.3 สามีภรรยาตองมีความซื่อสัตยตอกัน     นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่ใหแงคิดเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้มักจะเปนการแสดงใหเห็นผลจากความไมซ่ือสัตยตอกัน  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอน
ใหเห็น คือ ( 1 ) เร่ืองงูกิงกอง  กลาวถึงนางเมรีเมื่อผัวไมอยูก็ไดผัวใหมเปนงูกิงกอง    เมื่อผัวกลับมา
รูเร่ืองจึงฆาทั้งงูทั้งนางเมรีตาย    ( 2 ) เร่ืองจันทโครพ  กลาวถึง  นางโมราที่ไมซ่ือสัตยตอจันทโครพ  
เมื่อพบโจรนางก็สงมีดใหโจรฆาผัว  ดวยความหลายใจของนางเทวดาจึงสาปใหนางกลายเปนชะนี
รองหาแตผัว   
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2. คติสอนใจเกี่ยวกับอยูรวมกันในสังคม 
 1. เอาใจเขามาใสใจเรา      ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเรื่องวัวกับเสือ  กลาวถึง 
เสือจะกินแมวัวก็คิดสงสารลูกวัวที่จะกําพราแม  โดยคิดวาถาตนถูกฆา  ลูกเสือก็คงกําพราแม
เชนเดียวกับลูกวัว 
 2. มีความสามัคคีใหความรวมมือในงานของสวนรวม      ปรากฏในนิทานพื้นบาน 
เขมรถิ่นเรื่อง     ( 1 ) เร่ืองพลังตนยาง(สํานวนที่ 1)  กลาวถึง  ชาวบานพากันไปตัดไมมาทํา
ประโยชนในหมูบาน  ตากับยายนั้นแกแลวไปไมไดจึงใหพลังตนยางไปชวยแทน    ( 2 )  เร่ือง    
ตามควาย     กลาวถึง    ควายของชาวบานหายชาวบานจึงพากันออกไปตามหา   
 
3. คติสอนใจเรื่องท่ัวไป 

 1. การใชปญญาในการแกไขปญหา   หรือคนโงยอมเปนเหยื่อของคนฉลาด  นิทาน   
พื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นแนวคิดนี้มักเปนนิทานสัตว      มักจะเปนเรื่องที่สัตวหนึ่งใช
ปญญาหลอกสัตวหนึ่ง  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่ใหแนวคิดนี้คือ ( 1 ) เร่ืองหอยและกระตาย           
(2 ) เร่ืองสุนัขจิ้งจอก  ( 3 )เร่ือง กระตายกับจระเข    ( 4 ) เร่ืองชางและแมลง  ( 5 ) เร่ืองกระตาย
หลอกเสือ  ( ทั้งสํานวนที่ 1 และ 2 )    ( 6 ) เร่ืองเสือกับคางคก        ( 7 )  เร่ืองชางและเสือแขงกัน     
( 8 ) เร่ืองสุนัขจิ้งจอกและราชสีห    ( 9 )เร่ือง กระตาย  เหยี่ยว  เสือ  และไก    

 2. การใชสติไตรตรอง  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นแนวคิดเรื่องนี้คือ          
( 1) เร่ืองกระตายตื่นลูกมะตูม  ( 2)เร่ือง กระตายหลอกเสือ  ( 3) เร่ืองเสือกับคางคก ( 4 )  เร่ืองเศรษฐี  
( 5 ) เร่ืองชางและแมลง  รายละเอียดของนิทานดูที่ภาคผนวก 

 3. มีความอดทนอดกลั้น  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นแนวคิดนี้  คือ เร่ือง      
( 1 ) เร่ืองสุปรมโมก  ( 2 )เร่ืองโกรธพยายามทน   จนพยายามหา   

 
 จากการศึกษาวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรตําบลศรีสะอาดที่สะทอนสภาพวัฒนธรรม
ชาวบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  ปรากฏใหเห็นวาในเรื่องเกี่ยวกับประเพณี  ปรากฏวาประเพณี  
เอาเกลอหรือผูกเพื่อนซึ่งเปนประเพณีสวนบุคคลเปนประเพณีที่ปรากฏใหเห็นในนิทานพื้นบาน
เขมรถิ่นมากที่สุดคือ  จํานวน    7  เร่ือง    
 ดานความเชื่อ   ปรากฏวานิทานพื้นบานเขมรถิ่นไดสะทอนใหเห็นความเชื่อเร่ือง       
ไสยศาสตร และเครื่องรางของขลัง   และความเชื่อเร่ืองผลแหงกรรม  มากที่สุด  คือจํานวน  6  เร่ือง    
ดานคานิยมปรากฏวา  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นไดสะทอนใหเห็นคานิยมเรื่องการยกยองผูมีความ
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กตัญูรูคุณ    คานิยมเรื่องความเมตตากรุณา  และคานิยมเรื่องความพอเพียงและพอใจในสิ่งที่ตนมี
อยู มากที่สุด  คือจํานวน  5   เร่ือง 
 และดานคติสอนใจ  ปรากฏวานิทานพื้นบานเขมรถิ่นไดสะทอนใหเห็นคติสอนใจเรื่อง
ทั่ว ๆ ไป  คือ เกี่ยวกับเรื่องการใชปญญาในการแกไขปญหา   หรือคนโงยอมเปนเหยื่อคนฉลาด   
มากที่สุด คือ  จํานวน  10  เร่ือง  ทั้ง  10  เร่ืองลวนเปนนิทานสัตว  ซ่ึงเรื่องราวตาง ๆ ทั้งหมดนี้  
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี  6 

สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 ในการศึกษาเรื่อง  “การศึกษานิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  อําเภอขุขันธ  

จังหวัดศรีสะเกษ”  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยตั้งวัตถุประสงค  กําหนดขอบเขต  ตลอดจนมี      
วิธีการดําเนินการศึกษา  การเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหดังนี้ 
 
1. วัตถุประสงคของการศึกษา 
  1. เพื่อรวบรวมและจัดจําแนกประเภทนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  อําเภอ 
ขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษไวเปนหมวดหมู  ทั้งนี้เพื่อเก็บไวเปนมรดกสําหรับอนุชนรุนหลังตอไป 

 2. เพื่อวิเคราะหเนื้อหานิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนวิถีชีวิต  คติความเชื่อ  คานิยม   
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ตลอดจนคติธรรมและหลักคําสอนตาง ๆ ของชาวบานเขมรถิ่นตําบลศรี
สะอาด  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 3. เพื่อแปลนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  
เปนภาษาไทย  ซ่ึงจะทําใหนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาดไดเปนที่รูจักสําหรับคนทั่วไป  

 4. เพื่อเปนแนวทางอนุรักษ  สงเสริม  ใหอนุชนรุนหลังเห็นคุณคาและประโยชนของ
นิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
2. ขอบเขตของการศึกษา 
 1. การเก็บรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ผูวิจัยเก็บขอมูลนิทานพื้นบานทุกหมูบาน
ในตําบลศรีสะอาด  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด  9  หมูบาน 

 2. การเก็บรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมวิทยากรที่มีอายุ
ตั้งแต 30  ป  ขึ้นไป  ทั้งเพศชายและเพศหญิง   
 สาเหตุที่ผูวิจัยตัดสินใจเก็บขอมูลจากวิทยากรอายุ 30  ป เพราะจากการสํารวจวิทยากร
ทองถ่ินพบวา  ผูที่มีอายุ 30  ป  สามารถจํานิทานไดดีและจําไดจํานวนมาก  ทั้งนี้เนื่องจากในสังคม
ตําบลศรีสะอาดเทคโนโลยีเพิ่งจะเขามามีบทบาทมากในชวงระยะประมาณ  10  ปนี้  ชาวบานที่มี
อายุประมาณ 30  ปจึงมีชีวิตวัยเด็กอยูในสังคมชนบทที่มีวิถีชีวิตความเปนอยูแบบสมัยโบราณ  
ชาวบานยังเลานิทานแทนการดูละคร  โทรทัศน  ฉะนั้นผูที่มีอายุประมาณ 30 ป  ดังกลาวนี้จึง

93 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 94

สามารถเลานิทานไดเพราะเคยฟงในสมัยเด็ก  รวมทั้งอายุยังนอยความจํายังดีจึงจดจํานิทานไดมาก            
ในขณะเดียวกันจากการสํารวจวิทยากรที่มีอายุประมาณ  70  ป ขึ้นไปพบวา  ชาวบานจํา 
นิทานไมคอยได  บางจําไดแตไดไมจบเรื่อง   ทั้งนี้เนื่องจากไมไดเลามานานแลว  
 
3. วิธีดําเนินการศึกษา 

 วิธีดําเนนิการศึกษาคนควาในครั้งนี้  มีวิธีการดําเนนิการ  คือ 
 1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของเพือ่เปนแนวทางในการศึกษา 

  2. สํารวจวิทยากรทองถ่ินที่สามารถใหความรูและสามารถจํานิทานนํามาเลาได 
  3. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการบนัทึกดวยเครื่องเลนแถบบันทึกเสียง 
   4.  นําขอมูลที่เก็บไดมาวิเคราะห  โดยมีลําดับขัน้ในการวิเคราะหดังนี ้
   4.1 ถายถอดเสียงนิทานเขมรถิ่นจากแถบบันทึกเสียงโดยใชระบบการถายถอด
เสียงของสุวิไล    เปรมศรีรัตนและโสภนา    ศรีจําปา 
     4.2 แปลนิทานพื้นบานเขมรถิ่นเปนภาษาไทย 
                    4.3 จัดประเภทของนิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่รวบรวมไดทั้งหมด  โดยใชทฤษฎี
การจัดรูปแบบ   ( Form)  
    4.4 นํานิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่จัดประเภทแลวมาวิเคราะหเนื้อหาที่สะทอน       
วิถีชีวิต  คติความเชื่อ  คานิยม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณ ี ตลอดจนคติธรรมและหลักคําสอนตาง ๆ   

 5.  สรุปผลและนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห 
 
4. สรุปผล 
 ในการศึกษาเรื่อง  “ การศึกษาวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่น  ตําบลศรีสะอาด  อําเภอ  
ขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาใน  3  หัวขอ   คือ   การจําแนก
ประเภทนิทานพื้นบาน  การวิเคราะหเนื้อหานิทานพื้นบานที่สะทอนสภาพสังคมและสภาพวิถีชีวิต  
และการวิเคราะหเนื้อหานิทานพื้นบานที่สะทอนสภาพวัฒนธรรม ซ่ึงผลของการวิเคราะหใน  หวัขอ
ตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้  คือ 
 
 4.1 การจําแนกประเภทนิทานพื้นบานเขมรถิ่น 

 จากการเก็บรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  อําเภอขุขันธ  จังหวัด        
ศรีสะเกษ   จํานวน  9  หมูบาน  ผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมนิทานไดจากวิทยากรจํานวน  16  คน  
ซ่ึงรวบรวมนิทานไดทั้งหมด  106  เร่ือง  จากจํานวนนิทานทั้งหมดสามารถจําแนกประเภทตาม    
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รูปแบบ ( Form )  โดยพิจารณาตามแนวคิดของนักคติชนวิทยาได  9  ประเภท  ซ่ึงแตละประเภทมี
จํานวนเรื่องดังนี้  คือ  

 1. นิทานเทพนิยาย       1 เร่ือง 
 2. นิทานเขาแบบประเภทไมรูจบ    1 เร่ือง  
 3. นิทานเขาแบบประเภทลูกโซ     1 เร่ือง  
 4. นิทานสัตวประเภทสอนคติธรรม     4 เร่ือง 
 5. นิทานปรัมปรา      10 เร่ือง 
 6. นิทานสัตวประเภททั่วไป                            14 เร่ือง 

 7. นิทานทองถ่ินประเภทคติสอนใจ        19 เร่ือง 
 8. นิทานทองถ่ินประเภทอธิบายเหตุ            19 เร่ือง 

 9. นิทานตลก                              37 เร่ือง               
                         รวม     106 เร่ือง 
 

 4.2 การวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่นท่ีสะทอนสภาพสังคมและสภาพวิถีชีวิตของ        
ชาวบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด 
 นิทานพื้นบานเขมรถิ่นไดสะทอนใหเห็นสภาพสังคมและสภาพวิถีชีวิตของชาวบานใน
ตําบลศรีสะอาด  อําเภอขุขันธ  จังหวดัศรีสะเกษ  11  เร่ือง  คือ    
 1.  สภาพที่ตั้ง    นิทานพื้นบานเขมรถิ่นไดสะทอนสภาพที่ตั้งวา  หมูบานในตําบล      
ศรีสะอาดมีอาณาเขตที่ติดกับหมูบานอื่นที่ใชภาษาไทยอีสาน 
 2. สภาพสถาบนัทางสังคม    นทิานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นสถาบันของสังคม  
วาประกอบไปดวย  สถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  และสถาบันทางการเมอืง
และการปกครอง  
 3. สภาพอาชีพ    นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นอาชีพของชาวบานเขมรถิ่น  7  
ประเภท  คือ  อาชีพทําไร    ทํานา    อาชีพชางตีเหล็ก  ตีเงิน  ตีทอง     อาชีพรับจางทั่วไป     อาชีพ
พรานลาสัตว     อาชีพคาขายทั่วไป     และอาชีพเผาถาน  สวนอาชีพที่ปรากฏใหเห็นในนิทาน     
พื้นบานเขมรถิ่นศรีสะอาดมากที่สุดคืออาชีพทําไรและทํานา   
 4.  สภาพทรัพยากร     นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่สะทอนใหเห็นทรัพยากรแหลงน้ํา  ซ่ึงมี
ทั้งแหลงน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เชน  ตระพัง  และแมน้ํา  และแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น คือ 
บอดิน 
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5.     สภาพที่อยูอาศัย     นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นลักษณะบานของ 
ชาวบานเขมรถิ่นวามีลักษณะเปนสองชั้น  สวนประกอบของบานประกอบไปดวย บันได  หนาตาง  
รอบบานมีร้ัว  และครัวมักจะตอไวกับตวับาน 
 6.  สภาพกิจวัตรประจําวัน    จากนิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นกิจวัตร     
ประจําวันของชาวบานในตําบลศรีสะอาดทั้งผูชายและผูหญิง   หนาที่ของผูชายไดแก   หาอาหาร   
ตัดฟน  ดักชาง  สวนหนาที่ของผูหญิง  คือ หาอาหาร  ตําขาว  เล้ียงไหม  ทอผา  ซ่ึงหนาที่ที่ปรากฏ
ใหเห็นวาทั้งผูชายและผูหญิงมีหนาที่ปฏิบัติเหมือนกันคือ  การหาอาหาร  โดยเฉพาะการหาปลา     
ผูชายมักนิยมหาปลาดวยวิธีการทอดแห  สวนผูหญิงมักนิยมโดยวิธีการจับดวยสุม 

 7.  สภาพอาหารการกิน     นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นอาหารการกินของ  
ชาวบานทั้งอาหารคาว  และอาหารหวาน    

  อาหารคาวไดสะทอนใหเห็นถึง  ส่ิงที่นํามาประกอบอาหาร  วิธีการปรุงอาหาร  ประเภท
ของอาหาร  สวนอาหารหวานไดสะทอนใหเห็นประเภทอาหารหวาน  ทั้งที่เปนขนมและผลไม เปน
ตน 

 8.  สภาพเครื่องมือเคร่ืองใช     นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นเครื่องมือเครื่องใช
ของชาวบาน  7  ประเภท  คือ  อุปกรณที่ใชในครัว   เครื่องมือการเกษตร   เครื่องมือจับปลา  
อุปกรณที่ใชกินหมาก  เครื่องมือลาสัตว  เครื่องดนตรี  และเครื่องมือเครื่องใชทั่ว ๆ ไป 
  อุปกรณใชในครัว   ไดแก  ถาด  จาน  หมอคั่ว  หมอหุงขาว  กะลา หวด  กระทะ  
 เครื่องมือเกี่ยวกับการเกษตร  ไดแก  ไถ  คราด  เคียว  จอบ  ขวาน เสียม   
 เครื่องมือจับปลา  ไดแก   ชนาง  ไซ  แห  ของ  สุม   
 อุปกรณกนิหมาก  ไดแก  เตาปูน  กระเชาหมาก  และคมีหนีบหมาก 
 เครื่องมือใชลาสัตวที่นอกเหนือไปจากเครื่องมือจับปลา  ไดแก  หนังสะติ๊ก  ธนู  และปน   
 เครื่องดนตรี  ไดแก  กลองและฆอง  
 เครื่องมือเครื่องใชทั่วไป  ไดแก  ครก  ตะแกรง โขลก  หวี  พาน  มีด  กระบุง  กระดง  
และไห  
 9.  สภาพการรักษาพยาบาล    นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นการรักษาพยาบาล
ของชาวบาน  2  ประเภท  คือ การรักษาทั่วไป  ซ่ึงจําแนกเปนการรักษาโดยครู  การรักษาโดยพระ  
และการรักษาดวยยาสมุนไพร  การคลอดบุตร  ซ่ึงการคลอดบุตรของชาวบานมักอยูไฟโดยมี    
หมอตําแยชวยทําคลอด 

 10. สภาพการคมนาคม    นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นการคมนาคมของ      
ชาวบาน  2  ทาง  คือ ใชเกวียนเปนพาหนะ  และใชสัตวเปนพาหนะ  ไดแก  ใชมาและชาง 
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 11. สภาพการปกครอง  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นระบบการปกครองของ
ชาวบานวา  มีผูใหญบานปกครองดูแลลูกบาน  และมีกฎหมายคอยควบคุมความประพฤติของ     
ชาวบาน 
  

4.2 การวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่นท่ีสะทอนสภาพวฒันธรรมของชาวบาน 
เขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด 
              วัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาดจําแนกได   4  ประเภท
ใหญ  คือ  วัฒนธรรมทั่วไป  ความเชื่อ  คานิยม  และคตสิอนใจ 
 1. วัฒนธรรมทั่วไป  ที่ปรากฏในนิทานพืน้บานเขมรถิ่นจําแนกเปน  3  ประเภท  คือ   
1.  ขนบประเพณีหรือประเพณีสวนบุคคล  2.  ประเพณีสวนรวม  3.  ธรรมเนียมประเพณี    
 ขนบประเพณีหรือประเพณีสวนบุคคลที่ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นไดแก             
1. ขนบประเพณีหลังการแตงงาน   2. การผูกขอมือหรือเรียกขวัญ  3. การเอาเกลอหรือผูกเพื่อน      
4. การอุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษ    5. การขอขมา 

 ประเพณีหลังการแตงงานปรากฏ 2   ประเพณีคือ  หลังแตงงานแลวฝายชายตองไปอาศัย
อยูบานฝายหญิง  และหลังแตงงานภรรยาตองคอยจัดสํารับขาวใหสามี   

 ประเพณีผูกขอมือหรือเรียกขวัญ  มักจะทําในโอกาสที่ลูกหลานกลับมาจากที่ไกลและ
ประสบกับเหตุราย    

 ประเพณีเอาเกลอ  เปนประเพณีดื่มน้ําพริกเกลือเพื่อเปนเพื่อนรักกันตลอดไป  โดย  
สรรพนามที่ใชเรียกกันหลังจากประกอบพิธี  ผูชายเรียกกันวา “เกลอ”  สวนผูหญิงเรียกวา “มเรี๊ยะ”   

 ประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ  เปนประเพณีที่ลูกหลานทําบุญอุทิศสวน
กุศลใหกับบรรพบุรุษที่ลวงลับไป   

 ประเพณีขอขมา  เปนประเพณีขอโทษบุคคลที่ผูกระทําผิดกระทําผิดตอ  การขอขมาที่
ปรากฏในนิทานมักเปนการขอขมาคนในครอบครัว  

 ประเพณีสวนรวมปรากฏประเพณี  2  ประเภท  คือ ประเพณีวันสารท   และประเพณี
ทอดกฐิน 

 ประเพณีวันวันสารท  ปรากฏพิธีการที่สําคัญคือ  ลูกที่แตงงานแลวตองเอาขาวของไป
ไหวพอแมหรือที่เรียกเปนภาษาเขมรถิ่นวา  “จูนโดนตา”  นอกจากนี้แลวยังสะทอนใหเห็นความเชื่อ
วาผีจะคอยไปรับเอาขาวสารทที่วัด  ดังปรากฏในนิทานเรื่องไออ้ี   

 ประเพณีการทอดกฐิน  สะทอนใหเห็นความเชื่อเร่ืองการสรางบุญกุศลวาใครเปนผูทําคน
นั้นก็จะไดรับ  
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 ธรรมเนียมประเพณี  ในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นปรากฏธรรมเนียมประเพณี  2  ประเภท  
คือ การแตงกายและการไหว 

 นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนใหเห็นการแตงกายของผูหญิงวา  มักนุงกระโจมอกดวย
ผาสีดํา  บางนุงโจงกระเบน  บางก็นุงผาถุงลายตาง ๆ  สวนผูชายมักจะมีผาขาวมาผูกขาวมาที่เอว
ดวย    สวนธรรมเนียมประเพณีการไหว  ปรากฏใหเห็น  2  โอกาส  คือ ไหวทักทายและไหวเพื่อ 
ขอรองหรือขอความกรุณา   

  2. ความเชื่อ นิทานพื้นบานเขมรถิ่นกลาวถึงความเชื่อของชาวบานเขมรถิ่นไว  
12  ประการ  คือ ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีสางเทวดา  ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรและ     
เครื่องรางของขลัง  ความเชื่อเร่ืองนรก  สวรรค  ชาติภพ  ความเชื่อเร่ืองฝนและการทํานายฝน   
ความเชื่อในการบนบานและแรงอธิษฐาน  ความเชื่ออันเนื่องมาจากประเพณี   ความเชื่อเร่ือง        
ผลแหงกรรม  ความเชื่อเร่ืองคําสาป  ความเชื่อเร่ืองโชคลาง  ความเชื่อเร่ืองโหราศาสตร  ความเชื่อ 
เกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ    และความเชื่อเร่ืองทั่ว ๆ ไป 
 ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีสางเทวดา   จําแนกเปน  เชื่อเร่ืองเทวดา  เร่ืองผี        
ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรและเครื่องรางของขลัง  ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร  ไดแก      เชื่อเร่ืองการ
ทําเสนหยาแฝด  การสะกดจิต  การอยูยงคงกระพัน  ความเชื่อเร่ืองเครื่องของขลัง   ไดแก  วาน  
ยันต  และน้ํามนต 
 ความเชื่อเร่ืองนรก  สวรรค  ชาติภพ  เชื่อวาใครที่ทําบาปก็จะตกนรก  ใครที่บุญและ
กระทําความดกี็จะมแีตความสุขทั้งชาตินี้และชาติหนา 

 ความเชื่อเร่ืองฝนและการทํานายฝน    เชื่อวาความฝนเปนสิ่งบอกเหตุลวงหนาวาจะเกิด
อะไรขึ้นกับชีวิต  และจะมีคนที่มีความสามารถในการทํานายฝนได 
 ความเชื่อเร่ืองแรงอธิษฐาน  เชื่อวาคนที่ตัง้ใจอธิษฐานหรือคนที่เปนคนดี  เมื่ออธิษฐาน
ส่ิงใดมักจะไดผลดังที่อธิษฐาน   

 ความเชื่ออันเนื่องมาจากประเพณี    ปรากฏความเชื่อมาจากประเพณีงานศพ  และ
ประเพณแีตงงาน  ความเชื่อที่มาจากประเพณีงานศพเชือ่วา  หลังเผาศพเสร็จตองทําบุญตักบาตร  
เพราะชาวบานเชื่อวาถาไมใสบาตรหลังวันที่เผาเสร็จวญิญาณของผูที่ลวงลับจะไมไดรับสวนบุญนั้น   

 ความเชื่อที่มาจากประเพณีการแตงงาน   คือ  ลูกที่กําพราแมหรือพอคนใดคนหนึ่งหาม
แตงงานกับลูกกําพราที่อีกฝายกําพราพอหรือแมเหมือนกัน  

 ความเชื่อผลแหงกรรม  เชื่อวาผูที่กระทํากรรมชั่วยอมจะไดรับผลกรรมตอบแทนทั้ง   
ชาตินี้และชาติหนา  เชน  ตระหนี่ไมยอมใหทานคนที่มาขอ    ตายไปตองไปวายน้ําเพื่อใหเมื่อยมือ
เชนเดียวกับคนขอทาน  เปนตน 
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 ความเชื่อเร่ืองคําสาป  เชื่อวาคนที่ตองคําสาปแชงของผูทรงศีลมักจะเปนไปตาม           
คําสาปแชงนั้น   
 ความเชื่อเร่ืองโชคลาง  เปนความเชื่อบอกเหตุรายหรือเหตุดีลวงหนา   คือ เชื่อวาเมื่อ     
นกแสกเขามารองในหมูบานจะทําใหชาวบานไมสบายหรือตาย 

 ความเชื่อเร่ืองโหราศาสตร    เปนความเชื่อเกี่ยวกับการทํานายทายทักวาเหตุที่เปนเชนนี้
เปนเพราะอะไร  หรือแมแตของหายก็สามารถใหคนดูใหไดวาของนั้นหายไปไหน  สวนมากแลว
คนที่สามารถดูไดมักจะเปนพระ   

 ความเชื่อเกีย่วกับปรากฏการณทางธรรมชาติ  เชื่อวากบรองฝนจะตก   
 ความเชื่อเร่ืองทั่ว ๆ ไป  ไดแก  เชื่อวาขาวสารสามารถขวางไลผีได  สัตวสามารถ

มองเห็นผี  และการนอนตองนอนเอาหวัไปทางทิศใต  แลววางเทาไปทางทิศเหนือ  
 3. คานิยม  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนคานิยมของชาวบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด 

10  ประการ  คือ   คานิยมเร่ือง  การเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน  คานิยมเรื่องกินเหลา  กินหมาก   
สูบบุหร่ี  คานิยมเรื่องการเคารพเชื่อฟงผูใหญ  คานิยมเรื่องการยกยองผูมีความกตัญู  คานิยมเรื่อง
ความเมตตากรุณา    คานิยมเรื่องความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  คานิยมเร่ืองการเขาวัดทําบุญ  คานิยมเรื่อง
ความซื่อตรง  คานิยมเรื่องความพอเพียง  พอใจในสิ่งที่ตนมี  และคานิยมดานอื่น ๆ  
 คานิยมเรื่องการเสี่ยงโชคหรือการพนัน  ไดแก  พนันชนชาง  วัว  ไก  พนันตดแขงกัน  
พนันกินอาหารแขงกัน  เปนตน   

 คานิยมเรื่องการเคารพและเชือ่ฟงผูใหญ  ไดแก  การเลือกคูครองขึ้นอยูกับพอแม  พอแม
สอนใหปฏิบัตตินตอสามีอยางไรก็ปฏิบัติตาม 

 คานิยมเรื่องการยกยองผูมีความกตัญูรูคุณ  มักจะสะทอนใหเห็นวาคนที่มีความกตัญู
จะเจริญรุงเรือง  และคนที่อกตัญูมักจะประสบกับความหายนะ   

 คานิยมเรื่องความเมตตากรุณา    เปนการชวยเหลือคนที่ตกทุกขไดยาก  เชน  เมื่อเจอสัตว
กําลังจะตายก็ชวยเหลือไว 

 คานิยมเรื่องความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  มักแสดงใหเห็นความเอื้อเฟอระหวางญาติพี่นองที่มัก
แบงปนสิ่งของซึ่งกันและกัน  
 คานิยมเรื่องความซื่อตรง  มักจะแสดงใหเห็นถึงการยึดมั่นในคําพูด  เชน  เมื่อกลาววาจะ
กลับมาใหกินก็จะกลับมาตามที่ไดพูดไว  
 คานิยมเรื่องความพอเพียงหรือความพอใจในสิ่งที่ตนมี    มักจะสะทอนใหเห็นถึงผลที่
ไดรับจากคนที่อยากไดเหมือนคนอื่น   
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 คานิยมดานอื่น ๆ ไดแก  ผูชายมีความสามารถมากกวาผูหญิง  การเลือกสามีของผูหญิง
มักเลือกผูชายมือหยาบเพราะคิดวาเปนคนขยันทํางาน   
 4. คติสอนใจ  นิทานพื้นบานเขมรถิ่นสะทอนคานิยมของชาวบานเขมรถิ่นตําบล        
ศรีสะอาด  3  ประการ  คือ  คติสอนใจเกี่ยวกับการครองเรือน  คติสอนใจเกี่ยวกับการอยูรวมกันใน
สังคม  และคติสอนใจเรื่องทั่ว ๆ ไป 
 คติสอนใจเกี่ยวกับการครองเรือน  ใหคติวา  การอยูรวมกันของสามีภรรยาไมควร         
ใชอารมณ    ตองมีขยันและประหยัดอดออม   และมีซ่ือสัตยตอกัน 

 คติสอนใจเกี่ยวกับอยูรวมกันในสังคม  ใหคติวา  ควรเอาใจเขามาใสใจเรา  และตองมี
ความสามัคคีใหความรวมมือในงานของสวนรวม   
 คติสอนใจทั่ว ๆ ไป  ไดแก  การใชปญญาในการแกไขปญหา   หรือคนโงยอมเปนเหยื่อ
ของคนฉลาด  แนวคิดนี้มักปรากฏในนิทานสัตว   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งนี้ไดพบวาชาวบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด  อําเภอขุขันธ  จังหวัด    
ศรีสะเกษ  มีนิทานพื้นบานซึ่งถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่งของชุมชนเชนเดียวกับสังคม
อ่ืน    ถึงแมวาปจจุบันจะมีผูเลานิทานนอยกวาสมัยกอน  ทั้งนี้เนื่องมาจากเทคโนโลยีไดเขามามี   
บทบาทสําคัญจนลดบทบาทของนิทานไป  แตก็ยังปรากฏวามีการเลาอยูบางเปนบางครั้งบางคราว 
 จากการไดออกเก็บรวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่นศรีสะอาดพบวา    วิทยากรที่สามารถ
เลานิทานไดมักจะเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  ทั้งนี้เพราะวาวิทยากรเพศชายไมเขิน   ผนวกกับ
เมื่อไดกินเหลาแลวจะเพิ่มความมากขึ้น    แมนิทานจะเปนเรื่องที่มีคําหยาบโลนอยูดวยแตวิทยากรก็
สามารถเลาไดอยางปกติ  ซึ่งจะทําใหไดรับเสียงเฮจากผูฟงตลอดเวลา    ซ่ึงตรงขามกับวิทยากรเพศ
หญิง  ซ่ึงมีความเขินอาย   ไมคอยมีใครกลาเลา 
 สวนลักษณะการเลานิทานของวิทยากรนั้นมักตองการคนนั่งฟงดวย   ทั้งนี้เพราะจะทําให
บรรยากาศสนุกสนานมากยิ่งขึ้น  และคนที่มารวมฟงดวยบางเปนเด็กและบางก็เปนผูใหญ 
บรรยากาศในการเลาที่มีผูฟงเปนเด็กนั้นจะครื้นเครงมาก    วิทยากรมักจะเลือกนิทานตลกมาเลาเปน
สวนมาก  เด็กจะตั้งใจฟงอยางจดจอและหัวเราะเกือบตลอดเวลา     
 สวนวิทยากรที่เลานิทานโดยมีผูรวมฟงเปนผูใหญดวยกันมักจะตองการเหลามากินเพื่อ
สรางอารมณทั้งผูเลาและผูฟง  ในการเลานี้เมื่อผูเลานิทานเลาไปก็จะมีเสียงเฮตอบรับพรอมกับเสียง
หัวเราะครื้นเครงและเสียงซักถามตลอดเวลาจากผูฟง   ซ่ึงเปนเหตุใหผูเลามีนิทานเลาเรื่อย ๆ หรือถา
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คิดเรื่องไมออกก็จะมีกลุมผูฟงชวยเกริ่นเรื่องให    ทําใหวิทยากรจําเรื่องราวไดและนํามาเลาสูกันฟง
ในที่สุด 
 สวนประเด็นที่นาสนใจจากการรวบรวมนิทานและวิเคราะหเนื้อหานิทานพื้นบาน    
เขมรถิ่นศรีสะอาดที่พบในครั้งนี้  คือ  
 1. นิทานพื้นบานเขมรถิ่นที่รวบรวมครั้งนี้  พบวา   บางเรื่องมีเนื้อเร่ืองคลายคลึงกับ
นิทานในถิ่นอื่น เชน  เร่ืองการแบงอายุสัตว  จะมีความคลายคลึงกับนิทานพื้นบานของชาว
นครศรีธรรมราช  ซ่ึง วิเชียร   ณ  นคร1  ไดรวบรวมและศึกษาไว  โดยใชช่ือเร่ืองวา  การศึกษา
นิทานพื้นบานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 นอกจากจะมีความคลายคลึงกับนิทานในถิ่นอื่นในประเทศไทยแลว  นิทานพื้นบาน   
เขมรถิ่นตําบลศรีสะอาดยังมีความคลายคลึงกับนิทานพื้นบานของประเทศกัมพูชาดวย  เชน  นิทาน
พื้นบานเขมรถิ่นศรีสะอาดเรื่องสุนัขจิ้งจอก  จะมีความคลายคลึงกับนิทานพื้นบานประเทศกัมพูชา
เร่ืองสุนัขจิ้งจอก    เร่ืองงูกิงกอง  มีความคลายคลึงกับเรื่องงูเกงกอง    ซ่ึงนิทานทั้งสองเร่ืองของ
ประเทศกัมพูชานี้  ประยูร    ทรงศิลป2   ไดแปลไวในหนังสือเร่ือง  ประชุมตํานานและนิทาน     
พื้นบานเขมร  
 2. จากการรวบรวมนิทานพบวานิทานที่มีจํานวนมากที่สุดคือ   นิทานตลก  ซ่ึงมีทั้ง
นิทานตลกเกี่ยวกับคนพิการ  ความฉลาด   ความมีปฏิพานไหวพริบ   บางเปนความขัดแยงระหวาง
พอตากับลูกเขย   พระกับเณร  พระกับชาวบาน  เปนตน   
 นิทานทุกประเภท  ทุกเรื่อง  มีบทบาทหนาที่แรกที่สําคัญที่สุดคือ   การใหความบันเทิง
แกผูฟง  และชวยผอนคลายความตึงเครียดจากชีวิตจริงของมนุษยที่ตองอยูภายใตกฎเกณฑที่สังคม
ตั้งไว   และนิทานมุขตลกก็เปนนิทานประเภทหนึ่งที่ใหความบันเทิงมากที่สุด  เพราะจากการ       
รวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาดพบวา  นิทานตลกเปนนิทานที่พบมากที่สุด                      
 ประคอง    นิมมานเหมินทร   กลาวถึงนิทานมุขตลกวา   นิทานมุขตลกเปนทางออกใหผู
เลาและผูฟงเปนอิสระ  สามารถหนีไปจากชีวิตประจําวันที่เครงครัดตอกฎระเบียบ  ประเพณีและ 
ศีลธรรม  มีโอกาสระบายอารมณ  ความรูสึก  มุขตลกบางเรื่องขัดกับธรรมชาติ  ประเพณีนิยม3    

                                                  
1 วิเชียร  ณ  นคร, รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษานิทานพื้นบานในจังหวัดนครศรีธรรมราช                

( ม.ป.ท. : ศูนยวัฒนธรรมภาคใต  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2531 ) 
 2ประยูร    ทรงศิลป, ผูแปล , ประชุมตํานานและนิทานพื้นบานเขมร (  กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2540 )   
 3ประคอง    นิมมานเหมินทร, นิทานพื้นบานศึกษาและนิทานพื้นบานไทยในเอกสารการสอน      
ภาษาไทย 8 : คติชนวิทยาสําหรับครู  ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531 ), 125. 
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 สวนสุธาทิพย    สวางผล4  ไดกลาวถึงทรงศักดิ์    ปรางควัฒนกุล  ที่ไดศึกษานิทานกอม
อีสาน  และไดสรุปถึงลักษณะของนิทานมุขตลกวา    เสียงหัวเราะจากการไดเลาไดฟงมุขตลกเปน
การชวยผอนคลายความตึงเครียดในชีวิตจริงของมนุษย     ซ่ึงจําเปนตองดํารงชีวิตอยูในกรอบแหง
กฎเกณฑของสังคม  นิทานเหลานี้มีบทบาทในการระบายความกดดันตาง ๆ ออกมาในรูปของ
อารมณขัน    เร่ืองราวตาง ๆ ที่ปรากฏในนิทาน  อันมีลักษณะละเมิดกฎเกณฑของสังคม  หรือมี
ลักษณะระบายความกาวราวออกมาจะโดยรูสึกตัวหรือไมก็ตาม  เปนปฏิกิริยาโตตอบตอกรอบแหง
จารีตประเพณีในแงมุมตาง ๆ ทั้งนี้โดยธรรมชาติจริงมนุษยยอมตองการความมีอิสระเสรีที่จะคิดจะ
ฝน  โลกแหงนิทานคือโลกแหงจินตนาการที่จะตอบสนองความตองการนี้ไดอยางหนึ่ง   
 ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหปรากฏนิทานพื้นบานเขมรถิ่นประเภทนิทานตลกมากที่สุด   
 3. นิทานพื้นบานเขมรถิ่นศรีสะอาดหลายเรื่องตัวละครเอกมักจะเปนคนที่มีฐานะ      
ยากจน  ถูกกลั่นแกลงจากชาวบานตาง  ๆ นานา  แตทายที่สุดก็มักจะประสบกับความโชคดี   บางก็
โชคดีเพราะผีชวย  เชนเรื่องปลาหลด   บางโชคดีเพราะไดรับความชวยเหลือจากนางฟาหรือเทวดา  
เชน  เร่ืองนางปราสาททั้งหา  เร่ืองกบกินเดือน  และบางก็โชคดีเพราะไปชวยเหลือพระราชา  เปน
ตน    
 สาเหตุที่ชาวบานมักจะแสดงใหเห็นความโชคดีของคนที่ที่มีฐานะยากจน   อาจ
เนื่องมาจากวา    ชาวบานตองการที่จะหนีไปจากสภาพแหงความยากจน  เมื่อชีวิตจริงเปนไปไดยาก       
ชาวบานก็ขอใชวิธีการเพอฝนเพื่อลดความกดดันภายในใจเกี่ยวกับความเปนอยูใหดีขึ้น  ทั้งนี้เพื่อ
สรางความสุขใหกับตนเอง   ดังผองพันธ    มณีรัตน กลาววา    คติชาวบานบางอยางเกิดจาก
ความคิดหรือความเพอฝนของมนุษย  คติชาวบานเผยใหเห็นความคับของใจ  และความพยายามของ
มนุษยที่จะหนีความกดดันของสังคมและวัฒนธรรม  ความกดดันอาจเปนเรื่องเพศ เร่ืองเศรษฐกิจ5    
และนิทานก็เปนคติชนวิทยาแขนงหนึ่งที่ชวยใหชาวบานหนีไปจากความกดดันดานเศรษฐกิจ  และ
ฐานะที่ยากจน     
 4. จากการศึกษารวบรวมนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาด   พบวา  ชาวบาน   
เขมรถิ่นตําบลศรีสะอาดมีความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรและเครื่องรางของขลัง  และเชื่อเร่ืองผลแหง         

                                                  
4สุธาทิพย   สวางผล, “วิเคราะหนิทานพื้นบานของไทยยวน บานคลองน้ําไหล จังหวัดกําแพงเพชร” (  

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531 ), 148. 
 5 ผองพันธ    มณีรัตน, มนุษยวิทยากับการศึกษาคติชาวบาน  (  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย         
ธรรมศาสตร, 2525 ), 101. 
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กรรมมากกวาความเชื่อเร่ืองอื่น ๆ   ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรที่ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นมัก
เปนความเชื่อเร่ืองการทําเสนหยาแฝด  การสะกดจิต  น้ํามนต    
 สาเหตุที่ชาวบานใหความเชื่อเร่ืองดังกลาวอาจเปนเพราะวาชาวบานตองการเครื่อง       
ยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ  ดังอานนท    อาภาภิรมย   กลาววา  การที่ชาวบานเชื่อในเรื่องไสยศาสตร
เปนการสะทอนใหเห็นความไมแนนอนและความไมมั่นคงของสังคม  เมื่อบุคคลเกิดความรูสึกวา
ชะตาชีวิตหรือทรัพยสินของตนอยูในสภาวะที่ไมแนนอนหรือไมมั่นคงมากยิ่งขึ้นเทาใด  บุคคล
เหลานั้นก็จะแสวงหาทุกสิ่งทุกอยางเพื่อเปนเครื่องยึดถือมากยิ่งขึ้น6    ดังปรากฏในนิทานพื้นบาน
เขมรถิ่นเรื่อง ชินวงศ   กลาวคือ  เมื่อนางจันทรากลัววาลูกของนางบุปผาจะมาแยงทรัพยสมบัติ     
จึงไดไปทําเสนหยาแฝดใหผัวหลงรักตนแตเพียงผูเดียว   เปนตน  
 5. ในการเลานิทานจะพบวาวิทยากรใชภาษาไทยเขามาปะปนในภาษาเขมรถิ่น
คอนขางมาก    ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชาวบานไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  เพราะภายใน
ตําบลมี     โรงเรียนสําหรับใหการศึกษาหลายแหง  ดัง  องคการบริหารสวนตําบลศรีสะอาด7   ได
กลาวไวในบทที่  3  วา  ตําบลศรีสะอาดมีโรงเรียนจํานวน  3  แหง  คือ  โรงเรียนบานตะเคียนบังอีง  
โรงเรียนบานคลอโคกกวาง  และโรงเรียนบานสะอาก  ซ่ึงเปนโรงเรียนระดับประถมและขยาย
โอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
 สวนวิทยากรผูเลานิทานสวนมากก็เปนบุคคลที่อยูชวงวัยกลางคน  ไดรับการศึกษาภาค
บังคับทุกคน  และบางคนก็มีหนาที่เปนผูใหญบาน  ซ่ึงตองศึกษาเลาเรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับวุฒิ     
การศึกษาใหสูงขึ้น   
 6. จากการวิเคราะหนิทานพื้นบานเขมรถิ่นปรากฏอาชีพที่ชาวบานประกอบมากที่สุด
คือ  อาชีพทําไร และอาชีพทํานา  สาเหตุที่ปรากฏใหเห็นอาชีพทําไรทํานามากที่สุด  อาจเนื่อง       
มาจากสภาพดินเปนดินรวนปนทราย  มีแหลงน้ําอยางพอพอเพียงเหมาะแกการทําเกษตรกรรม     
ดังขอมูลเกี่ยวกับตําบลศรีสะอาดที่วาดวยเร่ืองทรัพยากร  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลศรีสะอาด8

ไดกลาวไวในบทที่ 3  วา  ตําบลศรีสะอาดมีแหลงน้ําที่ใชในการเกษตรกรรมหลายแหง  เชน  หวย
สําราญ  หนองหมื่นไตร  หนองสิม  หนองเกาะ  หนองปลาหลด  หนองตะเคียน  หนองชาลี  หนอง
น้ําตะมิน  หนองสมร  หนองยาว  เปนตน   

                                                  
 6 อานนท    อาภาภิรมย, มนุษยกับสังคม : สังคมและวัฒนธรรมไทย  (  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 

2525 ),  77. 
 7องคการบริหารสวนตําบลศรีสะอาด, “ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลศรีสะอาด,”          

15  มกราคม  2547. 
 8เรื่องเดียวกัน, 42.  
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ขอเสนอแนะ 
 1. ควรรวบรวมและศึกษานิทานพื้นบาน  หรือขอมูลทางคติชนวิทยาดานอื่น ๆ ของ
เขมรถิ่นในทุกทองถ่ินที่อาศัยอยูจังหวัดศรีสะเกษ 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบนิทานพื้นบานเขมรถิ่นกับนิทานพื้นบานของเขมรกัมพูชาที่มี
เนื้อเร่ืองคลายคลึงกัน   

1. ควรรวบรวมคําศัพทภาษาเขมรถิ่นศรีสะอาดที่ปรากฏในนิทานพื้นบานเขมรถิ่นไป 
เปรียบเทียบกับภาษาเขมรกัมพูชา  ทั้งนี้เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง  ความเหมือนและความแตกตาง
ของภาษาเขมรทั้งสองภาษา 

2. ควรนํานิทานพื้นบานเขมรถิ่นศรีสะอาดที่ไดทําการถายถอดเสียงแลวไปศึกษา         
วิเคราะหเสียงเพื่อประโยชนทางดานภาษาศาสตรตอไป 
 5. ควรจัดสงนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาดไปยังโรงเรียนตาง ๆ   เพื่อให      
นักเรียนไดอานนิทาน   และสงไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานพื้นบานเพื่อ
นําไปเผยแพรตอไป 
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1. เนียง ปราซาด ปรํา 
 

วิทยากรนายสําราญ    แสงจันทร 
 ไง น็อฮ มวย ไง    ตา เยือ็ย เนือ็ว พอฺง เจา ปร เนีย็ก    เนือ็ว เนbง็ กตวม ปรัก ซเลbก็    

ตนอด      เรือ็ล ไง เกือ็ด เนbง็ อันแจ็ม เจา ปร็อฮ มเนีย็ก เจา ซแร็ย  มเนีย็ก    ปโอน นุฮ เนือ็ว ตูจ     
 ไง น็อฺฮ เยือ็ย เตbว็ จีจ ตันโลง   เยือ็ย ปรับ ทา    "อาน็อฺฮ เบฺอ ปโอน ยม เกbม็ เนือ็ม 

เตbว็ เลญ อี  เวีย็ง เดอ กน    แต็จ รบ็อฺฮ กB บัด กB เนิbง็ มอ ปนโตฮ ยnง    ยnง เวีย กําซ็อฺด "   
เจา ก็ ทา "บาด"     

 เยือ็ย ฮ็อฺก มัว ตอฺน ลเงือ็จ เจา ก็ ซงอร ตันโลง ยัว เตbว็ ออย ปโอน เนิbง็ เยือ็ย ซี จ็อฺน 
จแอด    คลวน แอญ คละ เมิbน็ บาน ซี ก็ อ็อฺด     

 ไง กรอย เตbว็ จีจ ก็ ปดํา แด็จ ก็ แดล เตียด ทา    "กเมิbย็ เนือ็ม ปโอน เตbว็ เลญ อี 
เวีย็ง ซดัจ เดอ"    

 ไง น็อฺฮ ปโอน ยม ลวง ยางนา ก็ เมbน็ บัด     เลย เนือ็ม เตbว็ เลญ รอฺบ ๆ ซระ    เทอ  
ยางนา ปโอน ก็ เมิbน็ บัด    เดิbร เตbว็ เดิbร มัว ก็ เคิญ กดาร กําแมก เฮิbย  เนิbง็ แดกกมาว กํา
มัก มวย จรึฮ เนือ็ว   ก็  กUร รUบ ออย ปโอน มnอ     กูUร รูUบ เอิbย็ ก็ เมbน็ บัด    ก็ ทา  "จํา 
บอฺง เนิbง็ กูUร รํบ กรอย กําพ็อด"     

 กB กUร รูUบ อังแกบ แต เมิbน็ เกิbด รูUบ อังแกบ ฮะ แต เตbว็ เกิbด รูบ เนียง ปรา
ซาด ปรํา     กUร รวจ ปโอน ก็ บัด ยม ก็ ลเงือ็จ พอ ดี    กB ก็ ตุก รูUบ นุฮ เฮิbย เนอ็ืม ปโอน ฮอฺ็ก 
ปเตีย็ฮ ซี ตันโลง     เฮิbย ก็ เดจ     

 ซแน็ฮ ซดัจ ก็ กเดา กระฮาย   " โอย อัญ เดจ เมิbน็ ล็วก    โกน ซร็อก เกิbด เอิbย็ ยาง
นา   เดิbร เตbว็ ตรวด ตรา มnอ ซร็อก ซแร เมอะ "    

 เดิbร เตbว็ ตรวด มnอ ก็ เมิbน็ เคิญ อันนา เกิbด เอิbย็     ก็ เลิbย ออย ซแร็ย ซน็อม เดิ
bร เตbว็ มnอ รอฺบ  เวีย็ง    ซแร็ย ซน็อม มวย เนีย็ก เดิbร เตbว็ ก็ เคิญ รูUบ เนิbง็ กดาร    "โอะ 
ลอฺอ    ลอฺอ เจีย็ง มนึฮ เตียด    ลอฺอ ตังป ตระบอฺก พแนจ ด็อฺล จังกา    ลอฺอ จนับ    ลอฺอ รัว บอฺน 
แตะ เมิbน็ เคิญ "        เซนา อํามาด  ตันเนbม คเนีย มnอ กบาล ปวก ระเมbก็   เนือ็ว เมิbน็ บาน 
เลย   เตbง็ ยัว เตbว็ ออย ซดัจ    ยัว เตbว็ ออย  ซดัจ ๆ ก็ จ็อฺง บาน เทอ ประเปอ็น ตันเน็ญ ทา   

 "รนา กูUร รูUบ นิฮ?"    ซแร็ย ซน็อม มวย เนีย็ก ทา    "เมิbน็ เคิญ รนา เต เคิญ แต 
บร็อฺฮ     กําซ็อฺด มเนีย็ก ปว ปโอน มอ เลญ เกิbล็ ทไง"     

 ซดัจ ก็ ทา "เตbว็ ตาม เวีย มัว"    ก็ ตาม   เตbว็ ก็ ทา     
 "บร็อฺฮ กําซ็อฺด แอญ กูร รูบ ตุก ซดัจ  ออย แอญ เตว็ รัว "   เยือ็ย ก็ ทา        
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 "เยือ็ย ปรับ เฮิbย เมิbน็ เจือ"    
 "เยือ็ย    เทอ ยางนา คมาด เติbง็ เตbว็    ซดัจ ดัก โตฮ ตุก"   เตbว็ ด็อฺล ซดัจ ก็ ทา     
 "แอญ เติbง็ รัว เนียง นิฮ มอ ออย อัญ ออย บาน    เบฺอ เมิbน็ บาน โตฮ ประฮาน เตbง็ 

เจา  เตbง็ เยือ็ย"    กB ก็ แพ็ด เนbง็ เทอ ยางนา  กB ก็ ทา   
 “คมาด เตbว็ เมbน็ บาน    คมาด จอล เยือ็ย เมbน็ บาน” 
 ซดัจ ก็ ทา  “เบอ เมbน็ เตbว็ โตฮ ประฮาน”   ซแน็ฮ ก็ ยม เตbว็ ปรับ เยือ็ย ทา   "คมาด  

เตbว็ เฮิbย เมิbน็ กึด ทา เนิbง็ บาน ฮ็อฺก"   เยือ็ย เมิbน็ เกิbด เอิbย็ ออย ก็ ออย ตันโลง เตbว็ ซี 
ตาม พเลbว็ แบ็ย เมิbม    กB ก็ ยัว เตbว็ กระวัด ตุก เนิbง็ จังแก็ฮ    ซดัจ ก็ ทา  

 "บร็อฺฮ กําซ็อฺด แอญ เนbง็ ยัว เอิbย็ เตbว็ ละ?"     
 "คมาด  เมิbน็ ยัว เอิbย็ เต    คมาด ยัว แต ตันโลง แบ็ย เมิbม ค็อฺน เยือ็ย คมาด ปอฺน 

น็อฺฮ แอญ   เนิbง็ ซ็อม แซ็ฮ มวย ยัว อาน เมียฮ"    อํามาด ก็ เนือ็ม เตbว็ รึฮ ยัว แซ็ฮ    เตbว็ ด็อฺล 
แซ็ฮ ลอฺอ เวีย เมbน็ ตเรbว็ เจbด็    เคิญ แซ็ฮ กันจัฮ มวย จัฮ จนับ เดจ เนือ็ว    ก็ เลิbย เตbว็ 
เจียจ มnอ อี คนอฺง ก็ เคิญ ย็วน ซัก อี คนอฺง     มnอ อี เจิง เคิญ ก็อฺง จัก      

 “อันจ็อฮ คมาด ยัว อานิฮ”     อํามาด ก็ ตันเน็ญ     
 "อากําซ็อฺด แอญ ยัว เตbว็ เทอ เอิbย็    ยัว เตbว็ ก็ ซลับ ตาม พเลbว็ "       
 "เมิbน็ เกิbด เอิbย็ เต คมาด ยัว อานิฮ แอญ"    ก็ เดิbก็ แซ็ฮ มัว     
 ตฮาน ปรับ ซดัจ ทา "เวีย เนิbง็ ยัว อาน เมียฮ    อา ทํามดา เวีย เมิbน็ ยัว เต"    
 "อันจ็อฮ ออย เวีย เตbว็    เวีย ดวล ตร็อฺง นา โพง แอญ ก็ ตาม เตbว็ ยัว อี น็อฮ"    กB 

ก็   เดิbก็ แซ็ฮ เมิbน็ จิฮ    โพง อํามาด ตาม เตbว็ ด็อฺบ เนีย็ก จํา ยัว อาน เมียฮ    เดbิก ็แซฮ็ เตbว ็
ก็ แฮญ แต เลือน เตbว็ๆ    โพง อํามาด ก็ ฮ็อฺก เตbว็ ปรับ ซดัจ ทา เวีย แฮญ แต เดิbร เลือน เตbว็ 
ๆ     

 พอ เดbร รโฮด เตbว็ แซ็ฮ ก็ อันเยือ็ย บาน    ลเลือ็ฮ คลวน ก็ ลอฺอ จนับ    เฮbย ก็ 
อันเยือ็ย  "บอฺง ๆ จิฮ คมาด   จาํ คมาด เนือ็ม เตbว็ "    

 เตbว็ ด็อฺล บอฺน เยีย็ก จํา ซี    เตbว็ ด็อฺล เยีย็ก ตันเน็ญ ทา   " แอญ เนbง็  เตbว็ นา   
จเอbง็    กเจbยๆ  อันแจ็ฮ  ซี เมียฮ อ็อฺฮ     เชียม มวย ตันน็อฺก เมbน็ ออย ซร็อฺก ด็อฺล เดbย็ เต"   
กB ก็ ลnก ได  ซําเปย็ฮ ทา   "บอฺง คมาด เนbง็ เตbว็ รัว เนียง ปราซาด ปรํา"     

เยีย็ก ลnอ ทา เนียง ปราซาด ปรํา ก็ เจิง ได ต็วน    ปร็วฮ ทา เนียง ปราซาด ปรํา เมิbน็ 
บาน     เนือ็ว เดbย็  นิฮ    เนือ็ว อี ซวัน โนย    ก็ ทา  "แอญ เนbง็ เตbว็ รัว อี นา บาน ?"    

  "ก็ ซดัจ กB ออย เตbว็ รัว เทอ ยางนา บาน"  เยีย็ก เลย ทา   
 "จํา คมาด จวย แอญ"    เยีย็ก เนbง็ จวย    ออย จิฮ ก็ ทา   "จับ ลอฺอ ๆ"    



 114

 แซ็ฮ นุฮ ก็ ฮ็อฺฮ บาน       ฮ็อฺฮ เตbว็ ด็อฺล เจือ็น มวย    เตbว็ เคิญ อันลุง ตึก ปรัก ตึก 
เมียฮ ก็ เนbง็ เตbว็ เพbก็    ซแน็ฮ ยัว ได จก็อฺจ มnอ ก็ เคิญ เกbด ซี ปรัก ลอฺอ จนับ    ยัว ได เตb
ว็ จก็อจ ซี เมียฮ ก็ ลอฺอ เตียด จก็อจ อา ปแซ็ง ก็ เมbน็ เคิญ ลอฺอ ก็ เลย ลUด จ็อฮ เตbว็  เนbง็ 
ตึก ปรัก    เลbง มัว ก็ ลอฺอ เชbง็    เทอ ยางนา    ซแน็ฮ เยีย็ก ก็ ทา    "คมาด เตbว็ ตอฺ เตียด เมb
น็ บาน เต     คาง เลอ นุฮ คย็อฺล พัด จนับ"    

 "เมbน็  เกbด เอbย็ เต ออย บอฺง เยีย็ก จ็อฮ เตbว็ "    แซ็ฮ ก็ ทา  "เมbน็ เกbด เอbย็ เต 
จํา บอฺง  เนือ็ม เตbว็ แอญ"     

 แซ็ฮ นุฮ ซี ซมาว รวจ ก็ ลเลnอ็ฮ คลวน ก็ เกbด ซลาบ    แซ็ฮ นุฮ เตbว็ ด็อฺล เจือ็น ตี 
ปร   เตbว็ เคิญ เนียง ปราซาด ปรํา จําบอฺง กB    ก็วน เคิญ ตบาญ แต อําม็อฺฮ มวย ไง มวย ตไซ     

 เนียง ปราซาด จําบอฺง กB ก็วน เตbว็ เคิญ บร็อฺฮ กําซ็อฺด นุฮ ลอฺอ จนับ ก็ จ็อฺง บาน 
เทอ ปแด็ย     ซแน็ฮ เนียง เฮา ยางนา ก็ เมbน็ ลnอ    เทอ ยางนา ก็ เลย ยัว พแล ซวาย โดง จอล 
เตbว็ ออย เด็ญ คลวน     ด็อฺล บร็อฺฮ กําซ็อฺด แบ มัว ก็ แช็ฮ อ็อฺฮ    เนียง นุฮ ก็ ทา    

 "เอ  ซัด เอbย็ มัว ซลับ เดbย็ นิฮ"    เลย ยัว ตึก  กนตี ซรอจ      
 อา บร็อฺฮ นุฮ ร็วฮ เลbง มัว มุก เมือ็ด ลอฺอ จนับ เลย ตันเน็ญ ทา   "บอฺง เนbง็ เตbว็ นา  

โกน เจา รนา มัว ป นา ?"     บร็อฺฮ กําซ็อฺด นุฮ ก็ ทา    "คมาด ตเรbว็  โตฮ ออย มัว รัว เนียง ปรา
ซาด ปรํา    เมbน็ เด็ญ เนbง็ เตbว็ รัว อี นา เลย มัว ตันเน็ญ อีแน็ฮ"      

 "เอ เบฺอ บอฺง เนbง็ เตbว็ รัว เนียง ปราซาด ปรํา   บอฺง เตbง็ ยัว ญ็อม เทอ ประเปอ็น เซ
bน็   เรือ็บ บอฺง  เนbง็ เตbว็ รัว กB บาน"   เดจ พอฺง รวจ ก็ เนือ็ม เตbว็ รัว เนียง ตี ปร     

 เนือ็ม ฮ็อฺฮ เตbว็ มวย เจือ็น เตียด ก็ ทา เมือง กB เนือ็ว อีโนย    เดbร เตbว็ เนียง ตี ปร 
ก็ ตบาญ อําม็อฺฮ เตียด    เทอ ยางนา ก็ เลย ยัว พแล ซวาย  โดง จอล เตbว็ ออย เด็ญ คลวน    
ด็อฺล อาบร็อฺฮ  กําซ็อฺด แบ มัว ก็ แช็ฮ อ็อฺฮ    เนียง นุฮ ก็ ทา   "เอ  ซัด เอbย็ มัว ซลับ เดbย็ นิฮ"    
เลย ยัว ตึก กนตี ซรอจ     

 บร็อฺฮ นุฮ ร็วฮ เลbง มัว มุก เมือ็ด ลอฺอ จนับ เลย ตันเน็ญ ทา   "บอฺง เนbง็ เตbว็ นา    
โกน เจา รนา มอ ป นา ?"    บร็อฺฮ กําซ็อฺด นุฮ ก็ ทา   "คมาด ตเรbว็ โตฮ ออย มัว รัว เนียง ปรา
ซาด ปรํา    เมbน็ เด็ญ เนbง็ เตbว็ รัว อี นา เลย มัว ตันเน็ญ อีแน็ฮ "     

 "เอ เบฺอ บอฺง เนbง็ เตbว็ รัว เนียง ปราซาด ปรํา บอฺง เตbง็ ยัว ญ็อฺม เทอ ประเปอ็น เซb
น็     เรือ็บ บอฺง เนbง็ เตbว็ รัว กB บาน   " เดจ พอฺง รวจ ก็ เนือ็ม เตbว็ รัว เนียง ตี แบ็ย     

 เนือ็ม ฮ็อฺฮ เตbว็ มวย เจือ็น เตียด ก็ ทา "เมือง กB เนือ็ว อีโนย"    เตbว ็ด็อฺล เฮbย เนยีง 
ตี ปร ก็ จ็อฮ มัว    เดbร เตbว็ เนียง ตี แบ็ย ก็ ตบาญ อําม็อฺฮ เตียด    เทอ ยางนา เลย ยัว พแล 
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ซวาย โดง  จอล เตbว็ ออย เด็ญ คลวน    พอ บร็อฺฮ กําซ็อฺด แบ มัว ก็ แช็ฮ อ็อฺฮ    เนียง นุฮ ก็ ทา  
"เอ  ซัด เอbย็ มัว ซลับ เดbย็ นิฮ "     เลย ยัว ตึก กนตี ซรอจ     

 อา บร็อฺฮ นุฮ ร็วฮ เลbง มัว มุก เมือ็ด ลอฺอ จนับ เลย ตันเน็ญ ทา    "บอฺง  เนbง็ เตbว็ 
นา    โกน เจา รนา มอ ปนา?"    บร็อฺฮ กําซ็อฺด นุฮ ก็ ทา   "คมาด ตเรbว็ โตฮ ออย มัว รัว เนียง 
ปราซาด ปรํา   เมbน็ เด็ญ เนbง็ รัว อีนา เลย มัว ตันเน็ญ อีแน็ฮ"   

 "เอ เบฺอ บอฺง เนbง็ เตbว็ รัว เนียง ปราซาด ปรํา   บอฺง เตbง็ ยัว ญ็อฺม เทอ ประเปอ็น เซ
bน็   เรือ็บ บอฺง เนbง็ เตbว็ รัว กB บาน"    เดจ พอฺง รวจ ก็ เนือ็ม เตbว็ รัว เนียง ตี บวน           

 เนือ็ม ฮ็อฺฮ เตbว็ มวย เจือ็น เตียด ก็ ทา   "เมือง กB เนือ็ว อี โนย"    เตbว็ ด็อฺล เฮbย 
เนียง    ตี แบ็ย ก็ จ็อฮ มัว    

 เดbร เตbว็ เนียง ตี บวน ก็ ตบาญ อําม็อฺฮ เตียด     เทอ ยางนา ก็ เลย ยัว พแล ซวาย  
โดง    จอล เตbว็ ออย เด็ญ คลวน    ด็อฺล บร็อฺฮ กําซ็อฺด แบ มัว ก็ แช็ฮ อ็อฺฮ    เนียง นุฮ ก็ ทา "เอ  
ซัด  เอbย็ มัว ซลับ เดbย็ นิฮ"    เลย ยัว ตึก กนตี ซรอจ     

 อา บร็อฺฮ นุฮ ร็วฮ เลbง มัว มุก เมือ็ด ลอฺอ จนับ    เลย ตันเน็ญ ทา "บอฺง เนbง็ เตbว็ นา    
โกน เจา รนา มอ ปนา ?"   บร็อฺฮ กําซ็อฺด นุฮ ก็ ทา   " คมาด ตเรbว็ โตฮ ออย มอ รัว เนียง ปรา
ซาด ปรํา    เมbน็ เด็ญ เนbง็ เตbว็ รัว อีนา เลย มัว ตันเน็ญ อีแน็ฮ"    

  "เอ เบฺอ บอฺง เนbง็ เตbว็ รัว เนียง ปราซาด ปรํา    บอฺง เตbง็ ยัว ญ็อฺม เทอ ประเปอ็น 
เซbน็ เรือ็บ บอฺง เนbง็ เตbว็ รัว ก Bบาน "   เดจ พอฺง รวจ ก็ เนือ็ม เตbว็ รัว เนียง ตี ปรํา     

 เนือ็ม ฮ็อฺฮ เตbว็ มวย เจือ็น เตียด ก็ ทา   "เมือง กB เนือ็ว อีโนย"     
เดbร เตbว็ เนียง ตี ปรํา ก็ ตบาญ อําม็อฺฮ เตียด    พอเตbว็ ด็อฺล เนียง ตี ปรํา    เนียง ตี 

บวน ก็ จ็อฮ มัว    เทอ ยางนา ก็ เลย ยัว พแล ซวาย   โดง  จอล เตbว็ ออย เด็ญ คลวน    ด็อฺล 
บร็อฺฮ    กําซ็อฺด แบ มัว ก็ แช็ฮ อ็อฺฮ    เนียง นุฮ ก็ ทา  "เอ ซัด เอbย มัว ซลับ เดbย็ นิฮ"    เลย ยัว 
ตึก กนตี ซรอจ     

 อา บร็อฺฮ นุฮ พเญีย็ก เลbง มัว มุก เมือ็ด ลอฺอ จนับ เลย ตันเน็ญ ทา    "บอฺง เนbง็ เตb
ว็ นา   โกน เจา รนา มอ ปนา?"   บร็อฺฮ กําซ็อฺด นุฮ ก็ ทา    "คมาด ตเรbว็ โตฮ ออย มัว รัว เนียง 
ปราซาด ปรํา      เมbน็ เด็ญ เนbง็ เตbว็ รัว อีนา เลย มัว ตันเน็ญ อีแน็ฮ"     

 "เอ เบฺอ บอฺง เนbง็ เตbว็ รัว เนียง ปราซาด ปรํา    บอฺง เตbง็ ยัว ญ็อฺม เทอ ประเปอ็น เซ
bน็  เฮbย  ญ็อม เนbง็ จูน บอฺง อ็อฺก"   

 พอ เดจ พอฺง คเนีย รวจ ก็ เนือ็ม คเนีย ฮ็อฺก    เนือ็ม บอฺง เตbง็ บวน ดัก ซลาบ เฮbร 
จ็อฮ มัว     
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 พอ มัว ด็อฺล นุฮ เมbน็ เตือ็น เตbว็ รัว ซดัจ    บอฺง นุฮ ฮ็อฺก เตbว็ อ็อฺฮ เนือ็ว ตี มี ปโอน 
ปรับ ทา จํา แกแคน ( แกแคน ) ออย บอฺง แอญ    พอ มัว ด็อฺล ประเปอ็น ก็ ตันเน็ญ ทา      จ็อฺง 
บาน เอbย็ ?   ปแด็ย ก็ ปรับ ทา เมbน็ จ็อฺง บาน เอbย็ เต    จ็อฺง ฮ็อฺก เตbว็ เนือ็ว พอฺง ตา เนbง็ 
เยือ็ย วิญ    เนียง ปรับ ทา   เมbน็ บาน เต    บอฺง เตbง็ ยัว เอbย็ ละ     เนียง นุฮ ก็ เนรเมด( 
เนรมิต)   ปรับ ทา "บอฺง  ก็วน เตbว็ อี ตโบง เดอ"    ก็วน เตbว็ ก็ เคิญ ปราซาด 10  คนอฺง   เมียน 
ตฮาน แด็จ ก็  อังกวร ซดัจ  อ็อฺฮ    เลย เนือ็ม คเนีย เลbง เตbว็ เลอ อังกอร    ก็ ออย ตฮาน เตbว็ 
ปรับ ซดัจ ทา เตbว็ ยัว เนียง ปราซาด ปรํา มัว บาน เฮbย     ออย ซดัจ มัว ยัว คลวน แอญ  ประ
เปอ็น เนีย็ก วางแพน ( วางแผน )  

 ซดัจ ก็ เนือ็ม ตฮาน มัว    ก็วน เคิญ เนียง ลอฺอ จนับ ก็ จ็อฺง บาน เทอ ประเปอ็น ก็ ทา   
"เทอ ยางนา เนbง็ เลbง เตbว็ ยัว บาน"     

 ปราซาด นุฮ ก็วน ป กรอม เตbว็ เมbน็ เกbด จันเนbร เลbง    เทอ ยางนา เนbง็ ยัว 
บาน ก็ ทา  "อา บร็อฺฮ กําซ็อฺด โตฮ แอญ เมิน็ เตือ็น อ็อฺฮ เต    แอญ เตbว็ ตาม แม เอbว็ อัญ แดล 
ซลับ เตbว็ เฮbย มัว เมิฮ"    กB เนbง็ รัว พเลbว็ ซันลับ อากําซ็อฺด     

 คาง ประเปอ็น ก็ ทา   "เมbน็ เกbด เอbย็ เต บอฺง    ญ็อฺม เกbด พเลbว็ แก "    
 ซแน็ฮ กB ออย จีจ อันลุง ยาง ทม ยัว ทมอฺ มัว ดัก คาง เลอ เนbง็ ออย อากําซ็อด จ็อฮ 

เตbว็ คาง กรอม      จ็อฮ เตbว็ เลญ พอง เนีย็ก แดล ซลับ เตbว็ เฮbย     
 ประเปอ็น ก็ ทา "เมbน็ เตbง็ แพ็ด เต"   เลย เฮา เนียง กันเนbร ซอฺ มัว ปรับ ทา  "เบฺอ 

ปแด็ย ยnง ลUด จ็อฮ เตbว็ ออย เกือ็ด กาย ปร็วง เนือ็ม มัว อีแน็ฮ วิญ"     
 บร็อฺฮ กําซ็อฺด ก็ ทา    "จํา คมาด เนbง็ เตbว็ ตาม มัว ออย "    เฮbย ก็ ลUด จ็อฮ เตbว็      

เนียง กันเนbร ซอฺ ก็ รับ เนือ็ม เตbว็ ตุก มวย บอฺน เตียด     
 กB เนือ็ม คเนีย ลบ อันลุuง ทา เนbง็ บาน มนึฮ ซแร็ย เฮbย    เนือ็ม คเนีย เนbง็ เตbว็ 

ยัว มนึฮ ซแร็ย      เตbว็ ก็ เคิญ อา กําซ็อฺด อังกุย เนือ็ว อี น็อฮ แมง ๆ    "โอ อาระบาล เวีย เมbน็ 
เงือ็บ เต    เทอ ยางนา    นา อา กําซ็อฺด แอญ เตbว็ เคิญ แม เอbว็ อัญ เลย็?”     

 อากําซ็อฺด นุฮ ก็ ทา   "เคิญ    นิฮ ตา เยือ็ย ออย ยัว ซลา อันลู มัว     ออย ทนํา รึฮ มัว    
เบฺอ โกน เจา รนา เกbด กอฺม รึฮ เกbด เอbย็  ออย ยัว ทนํา นิฮ แอญ เตbว็ เลียบ    คมอจ ตา 
เยือ็ย พเญอฺ มัว "       

 กB ก็ ยัว ทนํา นุฮ เตbว็ เลียบ เวีย ก็ แฮญ แต รบอฺก   ปร็วฮ ทา เวีย เมbน็ แมน ทนํา 
รซา    ก็ เตbว็ ปรับ ทา   "เลียบ เฮbย เวีย เมbน็ บัด"      

 อา กําซ็อฺด ก็ ทา    "เบฺอ เลียบ เมbน็ บัด ตา เยือ็ย กB ออย เตbว็ ยวั ทนาํ อีนอ็ฮ    ออย    
เตbว็ เลญ พอฺง ละ"     
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  ซแน็ฮ ซดัจ  เจือ ก็ ทา   " เตbว็ เลญ พอฺง คมอจ ตา เยือ็ย เตbว็ ยางนา?"  กB ก็ ปรับ      
  ซแน็ฮ ซดัจ ก็ ปรับ  “เอฺอ อํามาด เซนา ยัว เอbย็ๆ มัว จีจ อันลุuง ออย ทม เตียด           
อัญ  เนbง็  เนือ็ม เรียฮ ซดอฺร เตbว็ เลญ พอฺง คมอจ ตา เยือ็ย”     
  พอ จีจ อันลุuง รวจ ก็ ออย ซดัจ ลUด เตbว็  มุน     พอ ลUด เตbว็ ก็ ซลับ เนือ็ว คาง 
กรอม    มนึฮ ก็ ลUด ตาม คเนีย เตbว็ เรือย ๆ    เวีย ก็ จเรbน เลbง ๆ    มนึฮ ก็ เฮียร เลbง มัว    
เนีย็ก คาง กรอย  เนbง็ โลด ก็ ก็วน เคิญ เจิง ได บัก เนือ็ว คาง กรอม เฮbย     ก็ ปรับ ทา  "เมิน็ 
บาก เต"    เรียฮ ซดอฺร แดล ซ็อฺล ก็ เตbว็ เกbด ลูกนอง อา กําซ็อฺด     
  อา กําซ็อฺด นุฮ ก็ เนือ็ม ตา เยือ็ย มัว ซอย เรือ็จ    โกน ซดัจ ตัง ปร เนีย็ก ก็ ออย มัว ยัว 
อา กําซ็อฺด    เนียง ปราซาด ตัง ปรํา ก็ ปรับ ทา อ็อฺฮ วาระ เฮbย    ก็ ออย อันเจียน ตุก มวย      
ปรับ ทา   "เบฺอ จ็อฺง เคิญ เนียง ก็ ออย เฮา เนbง็ อันเจียน นิฮ ก็ เนbง็ เคิญ เนียง "    กB ก็ บาน 
ยัว พอฺง โกน ซดัจ แดล เตbว็   มnอ คมอจ ตา เยือ็ย    อาบร็อฺฮ กําซ็อฺด ซอย เรือ็จ เนือ็ว พอฺง ตา 
เยือ็ย เนbง็ ปโอน ยาง เกbด ความ ซ็อก 
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2.  นิทานเขาแบบประเภทไมรูจบ 
จํานวน  1  เรื่อง  คือ  เรื่อง  จัน  ค็อฺก 
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1.จัน ค็อฺก 
วิทยากรนายสุนทร    

บูรพา 
 อา จันค็อฺก นุฮ เดbร ค็อฺก กB เตbว็ เปย็ฮ    เดbร เตbว็ ก็ บาน ตําแร็ย มB มูย     กB ก็ 

จิฮ เตbว็    จิฮ เตbว็ ตําแร็ย เวีย ก็ ปล พ็อง    เทอ ยาง นา ก็ เลbง เมbน็ บาน     เทอ ยางนา ฮ็อฮ 
พเลbว็ กB เดbร พอฺง    เทอ ยาง นา ตําแร็ย เนbง็ เลbง ป พ็อง บาน     

 ซมัย ป เดbม ซัด เวีย แจ็ฮ อันเยือ็ย บาน    ซแน็ฮ กB บาน กําแม็ด มูย ก็ เวียล ปวฮ       
ตําแร็ย เฮbย ก็ ทา    "แน อา โพง ตมาด กแอจ เนือ็ว อีนา มัว ซี อันโฮบ แอญ มัวะ" 

 ซแน็ฮ ซัด เวีย ลnอ ก็ เนือ็ม คเนีย เฮbร    มัว เคิญ ก็ โจล เตbว็ กน็อง ปวฮ ปร็อก ๆๆๆ       
ซี ซัจ ซี จเอbง็ อ็อฺฮ เนือ็ว แต ซแบจ    กB กัด ชน็อก จ็อก ปร็วง เจ็ญ    จ็อก เฮbย ก็ เตีย็ฮ ปวฮ 
ตําแร็ย  โปละๆๆ   จาบ ก็  เฮbร    ตําแร็ย ก็ ฮอฺฮ     

 เตbว็ๆๆ ก็ เคิญ อา เนีย็ก รับ ชนูล เกbด รเตีย็ฮ ด็อฺบ    อาจัน ค็อฺก เคิญ ก็ ซเตีย็บ ปวฮ    
ตําแร็ย ออย จ็อฮ    กB เคิญ ก็ ทา    "โอ อา จันค็อฺก บาน ตําแร็ย ฮ็อฺฮ นอ"     

 "บาด"     
 "เมbน็ โดร รเตีย็ฮ เนbง็ กU เต"    
 "บาด โดร    โดร ก็ โดร    ม็วฮ ปรับ วีที "    
 มัว ก็ จิฮ ตําแร็ย ปรวม คเนีย ด็อฺบ เนีย็ก    ซแน็ฮ มนึฮ เวีย จันอีด คเนีย จนับ ด็อฺบ    

เนีย็ก    ซแน็ฮ กB ก็ ปรับ ทา   " แนฮ เนีย็ก เตbง็ ด็อฺบ    เบฺอ จ็อฺง ฮ็อฺฮ ลืนๆ     ไว เวีย ออย เวีย 
เลbง กปวฮ ๆ     เบฺอ เลbง กปวฮ เฮbย ก็ ออย ดอฺก ชน็อก เจ็ญ เดอ"     

 ซแน็ฮ ไว ปบ ตําแร็ย เวีย ก็ ฮ็อฺฮ     พอ กปวฮ ก็ ดอฺก ชน็อก เจ็ญ    โพง ตมาด โพง 
กแอจ ก็ เฮbร เจ็ญ มัว    เนีย็ก เตbง็ ด็อฺบ ก็ จรึฮ มัว ซลับ      

 ซแน็ฮ อา จันค็อฺก บาน รเตีย็ฮ เฮbย ก็ มัว ล็วก    ยัว กU ยัว กแบ็ย เตbว็ ล็วก เฮbย ก็ 
บาน ซตาง เตbว็ ติญ แซ็ฮ    เฮbย ก็ ยัว ซตาง เตbว็ ปนออฺก แซ็ฮ    ปนออฺก ดัก จ็อฺน แซ็ฮ เทbด็      

 ไง น็อฮ กB ก็ ทา    "อาน็อฺฮ อาเนียง ไง แน็ฮ มัว รึฮ ซตาง อี โรงเรน เดอ"     
 คละ ก็ กัน กันจnอ   อา คละ ก็ กัน ชเนียง    กB ทา เนbง็ ไว แซ็ฮ ออย รึฮ ซตาง    "ยัว 

เดอ"   กB ก็ เรือ็บ  "1   2   3   โพละ"    ซตาง ก็ จรึฮ มัว    มนึฮ ก็ เตbว็ รึฮ      
 ซแน็ฮ กรู ทม ก็ ทา เทอ ยาง นา เนbง็ ไว แซ็ฮ จรึฮ มัว เกbด ซตาง     กรู ทม ก็ ทา           

“ เมbน็ ล็วก ออย คมาด เต? "     จันค็อฺก ก็ ทา "ล็วก บาด"    กรู ทม ก็ ติญ แซ็ฮ     
 ซแน็ฮ กB ก็ ปรับ   "ซแน็ฮ เบฺอ จ็อฺง ออย แซ็ฮ เทbด็ เตbง็ เตbว็ รัว ซมาว กแจ็ย ๆ มัว 

ออย เวีย ซี "    กเมญ ก็ เตbว็ จโรด ซมาว มัว ออย ซี    แซ็ฮ ก็ เทbด็ จนับ    ซแน็ฮ ก็ ปรับ เนีย็ก 
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ซร็อฺก    เนีย็ก ซแร    "แน  บอฺง ปโอน กรuบ คเนีย    กัน กันจnอ เตbว็ รึฮ ซตาง เดอ"    เนีย็ก 
ซร็อฺก ก็ เตbว็ กเรว     ซแน็ฮ ก็ ไว แซ็ฮ   "1   2   3"  ก็ เจ็ญ มัว   ปราจ!   เจ็ญ มัว แต อัจ     เนีย็ก 
แดล จํา รึฮ ก็ เดbด็ อัจ อ็อฺฮ    อา จันค็อฺก ก็ เปอ็ด    กรู ทม ก็ ตาม รัว ปเตีย็ฮ ทา     "นา  ปเตีย็ฮ 
อา จันค็อฺก"   มนึฮ ก็ ปรับ ทา "นุฮ"     

 เตbว็ ก็ ตันเน็ญ   "นา ปเตียฮ อา จันค็อฺก"  
 "นุฮ"    ก็ ตันเน็ญ   เตbว็ รืย ๆ  มนึฮ ก็ ปรับ ทา นุฮ เตbว็ รืยๆ 
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3.  นิทานเขาแบบประเภทลูกโซ 
จํานวน  1  เรื่อง  คือเรื่อง  ก็อก  ซังกวม 
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1.  กอก  ซังกวม 

วิทยากรนางลาด    สมทอง 
 เด็ญ ซเอbย็ ตันเน็ญ ก็อก ทา    "บอฺง กอก เกbด เอbย็ บาน ซกวม?" 

   "ตเรbย็ เวีย เมbน็ ปนลีจ "    
  "ตเริย็ เม็จ เมbน็ ปนลีจ?"     
  "เบbง็ จิด"    
  "เบbง็ เม็จ ก็ จิด?"    
  "กระแบ็ย เมbน็ ซี "    
  "กระแบ็ย เม็จ เมbน็ ซี ? "    
  "อันจัฮ จอฺง"    
  "อันจัฮ เม็จ ก็ จอฺง?"     
  "เฮbม ปวฮ"     
  "ปวฮ เม็จ ก็ เฮbม?"    
  "บาย เชา"     
  "บาย เม็จ ก็ เชา?"     
  "เวีย เมbน็ เกbด อ็อฮ"     
  "อ็อฮ เม็จ ก็ เมbน็ เกbด?"      
  "ทา เวีย พลีญ"     
  "พลีญ?  เม็จ ก็ พลีญ?"     
  "อังแกบ เฮา"    
  "อังแกบ เม็จ ก็ เฮา?"     
  "ปวฮ เจbก็"    
  "ปวฮ เม็จ ก็ เจbก็?"           
  "อังโฮบ อาฮาร"  
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4.  นิทานสัตวประเภทสอนคติธรรม 
จํานวน  4  เรื่อง  คือ 

  1.  กU เนbง็ คลา 
 2.  ตา เจือ กปnอ 
 3.  อันซาย ปเอbล พแล ปเนือ็ว 
 4.  อันเนbก เนbง็ คลา 
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1.  กU เนbง็ คลา 

วิทยากรนายสนั่น    สมร 
 กU เกbด โกน มวย ปรับ โกน ทา “เนีย็ง เนือ็ว เนbง็ ทํา (ถ้ํา) เซbน็ เดอ    จํา แม เตbว็ 

รัว ซี ซมาว เซbน็” ซแน็ฮ บอฺน แดล เนือ็ว นุฮ ซมาว เวีย ริล อ็อฺฮ    เวีย เนbง็ เกbด กU เนbง็ คลา    
กU นุฮ ก็  เตbว็ อี แคด คลา    คลา เคbง็ ร็วด ดัก กU     

 “อา กU แอญ มัว ซี ซมาว อัญ    อัญ เนbง็ ซี อา ล็อฺว”     
 ซแน็ฮ กU ก็ อังกุย ซําเปย็ฮ คลา    “โลกเอbว็ คลา กแม็ย เตือ็น ซี คญ็อม เลย    ออย     

ญ็อม ฮ็อฺก เตbว็ ออย โกน แม็ม เซbน็”     
 “เออฺ อัญ ออย ฮอฺง ฮ็อฺก เตbว็ ออย โกน แม็ม เซbน็    เบฺอ กรอฺ อัญ เนbง็ ตาม เตbว็ ซี 

เตbง็ แม เตbง็ โกน”      
 กU ก็ ร็วด เตbว็ ออย โกน แม็ม    “เนียง แม็ม เลือน ๆ  แม เนbง็ เตbว็ ออย บอฺง คลา 

ซี    แม็ม รวจ เนือ็ว เนbง็ ทํา เดอ กแม็ย เตbว็ นา เตbว็ เนbย็”   โกน กU ก็ ทา “เต! ญ็อม เมbน็ 
ออย ก Bซี แม เต    ออย ก Bซี ญ็อม แอญ”    

 ซแน็ฮ แม กU ก็ ตัดซิน ใจ เมbน็ ออย โกน เตbว็    พอ โกน แม็ม รวจ ก็ ร็วด เตbว็ รัว คลา เลย     
 “โลกเอbว็ คลา ซี ญ็อม เลือน ๆ”      
 คลา เมbน็ เตือ็น ซี โกน กU ก็ ร็วด มัว ก็ ทา    “คลา กแม็ย ซี แม อัญ    นิฮ มัว ซี อัญ 

แอญ”     โกน กU อันเยือ็ย  
 คลา ก็ กึด    คลา ก็ เกbด โกน แด็จ คเนีย    “เบฺอ อัญ ซี แม กU     กU ก็ เตbง็ กึด 

ด็อฺล โกน    เบฺอ กU ซี อัญ ๆ ก็ กึด ด็อฺล โกน”    ก็ กึด บาน    “กU อัญ เมbน็ ซี ฮอฺง เต    เมbน็ 
ซี เตbง็ แม เตbง็ โกน    ซแน็ฮ อัญ เนbง็ เมbน็ ซี ซัจ เกbด อาฮาร เต    อัญ เนbง็ ซี แต พแล เชอ    
กU เนbง็ ซี ซมาว ตร็อฺง นา ก็ ซี เตbว็ อัญ เมbน็ ฮาม เต”    กU ก็  เลย ซี บาน เตbง็ แคด กU เฮ
bย็ เนbง็ แคด คลา 

 
2.  ตา เจือ กปnอ 

วิทยากร  นายจุม    แสงจันทร 
 ตาจัฮ เนือ็ม ประเปอ็น เตbว็ เลญ อี ซร็อก ชงาย    บอร รแต็ฮ เตbว็ ซแน็ฮ กแอจ เวีย 

จ็อฺง ซี ซัจ กปnอ    เนbง็ เทอ ยางนา เรือ็บ เนbง็ บาน ซี ซัจ กปnอ นิฮ    เตbว็ เจbก็ ก็ ซี เมbน็ 
บาน    ก็ เลย     ค็อฺก กปnอ ทา  “บอฺง กปnอ ตระเปย็ง นุฮ เกbด ตเรbย็ จเรbน นัฮ    อาฮาร ก็ 
บอฺรโบร”    กแอจ ก็    ยม    กปnอ ก็ เลbง กUก  เตbว็ ตาม พเลbว็    ซแน็ฮ เวีย เมbน็ เกbด ตึก 



 125

พเลbว็ เวีย ชงาย จนับ เวีย ก็ เริม คัฮ ซกา เนbง็ เงือ็บ เ ฮbย    กแอจ ก็ ยม วอฺก ๆๆ    ชเวียล เตb
ว็ ชเวียล มัว ปร็วฮ ทา เวีย เนbง็ บาน ซี     

 ตา เนbง็ เยือ็ย เตbว็ ด็อฺล ก็ อาเนbด็ ทา    “เยือ็ย เอbย กปnอ เวีย มัว อ็อฺฮ เจิง อ็อฺฮ 
ได    เวีย เนbง็ เงือ็บ เฮbย    เฮbย็ ยnง เนbง็ เทอ ยางนา ออย เวีย ร็วฮ”     

 “อันจ็อฮ เตbว็ ยัว เวีย เตbว็ จอฺง ตุก เนbง็ กอฺ นิม รแต็ฮ”     
 ซแน็ฮ จอฺง ก็ โอฮๆ  เตbว็    เตbว็ ด็อฺล อันลม มวย ทม ก็ ซราย แลญ    เวีย ตระเจีย็ก   

กปnอ ก็ ลUด จ็อฮ ตึก  โกรม !!!   ก็ ทา    “อา กันจัฮ มัว ออย อัญ ซี เดอ    อา จอฺง อัญ แนน นะ 
อา”    ตา ก็ แพ็ด ก็ เนbง็ เทอ ยางนา ก็ ทา “เนbง็ ซี ยnง ก็ ออย ยnง บอร รแต็ฮ เตbว็ จูน โกน 
เซbน็    เฮbย็ เนbง็ ฮ็อฺก มัว ออย ซี เตbง็ โกน เตbง็ ประเปอ็น”    จัฮ ป ปเดbม ตร็อฺง จนับ     

 ซแน็ฮ ก็ เนือ็ม ปแด็ย  ประเปอ็น บอร รแต็ฮ เจ็ญ มัว    ปแด็ย ก็ ยม ประเปอ็น ก็ ยม    
มัว ก็ มัว เคิญ อันซาย    อันซาย ก็  ตันเน็ญ   “เกbด เอbย็ ตา?”    ตา ก็ ทา   “ปร็วฮ อาเนbด็ 
กปnอ ก็ เลย เนือ็ม จ็อฮ เตbว็ เนbง็ ตึก     พอ ลUด จ็อฮ เตbว็ กB เริม เกbด กันลัง กB ปรับ ออย 
ฮ็อฺก เตbว็ ออย กB ซี”     

 “อันจ็อฮ แอญ แน?   ตา อันจ็อฮ เตbว็ ปเตีย็ฮ    จํา คมาด เตbว็ พอฺง”     
 เตbว็ ด็อฺล ปเตีย็ฮ โกน ก็ เทอ น็อม เทอ อันซอฺม ออย ซี   เฮbย ก็ บอร รแตฮ ฮ็อฺก มัว    

อันซาย ก็ ตม มัว พอฺง    มัว ด็อฺล ก็ ทา    “ยางนา บอฺง กปnอ บาน เคbง็ เนbง็ ซี ตา จนับ 
บแล็ฮ”    กปnอ ก็ ทา  “ยิ!  ก็ เวีย จอฺง รึด ยาง จนับ ก็ เคbง็ แฮ็ฮ”   อันซาย ก็ ทา “ยnง ก็ เคbง ็
แด็จ คเนีย    ตา จอฺง กB จนับ เปจ    ตา เตbว็ กัด เวือ็ร ทม ๆ   เปbน็ กอฺ ได ม็วฮ รึด มnอ  จอฺง 
จนับ บลา ?    ตา รึด มnอ”   ตา ก็ รึด    อันซาย ก็ ทา    “เปbน็ แน็ฮ เคbง็ เลย็ บอฺง กปnอ ?”  
กปnอ ก็ ทา “เปbน็ แน็ฮ  เมbน็ เคbง็ เต”     

 “เปbน็ แน็ฮ เลย็?”    
 “เต”   ซันเลญ กปnอ เริม ลNอ ติจๆ เฮbย ปร็วฮ ทา เวีย แนน จนับ    ซแน็ฮ รึด เตbว็ 

ก็      เมbน ลNอ ซันเลญ    ตเรbว็ รึด จนับ ก็ เลย อ็อฺฮ คย็อฺล เงือ็บ    ยางแจ็ฮ แอญ ก Bเฮา ทา 
มนึฮ เมbน็   เกbด กุน 

 
3.  อันซาย ปเอbล พแล ปเนือ็ว 

วิทยากรนายริด    บัวสด 
  กาล น็อฮ อันซาย เดจ เนือ็ว กรอม เดbม ปเนือ็ว    พอ ดี พแล เวีย ตุม ก็ จรึฮ    อันซาย 
ปเอbล    พเญีย็ก เลbง มัว ก็ กึด ทา ปเรีย็ฮ ทรเนbย็ อันลุฮ    อันซาย ก็ ลUด ร็วด เตbว็ ปรับ 
คนีคเนีย    ซการ เคิญ ก็ ตันเน็ญ ทา   
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  “บอฺง ซเพีย ร็วด เอbย็ มัว”    ตินซาย ก็ ทา  “เนีย็ก เอbย ปเรีย็ฮ ทรเนbย็ อันลุฮ”     
  บอฺง ซการ ซมอจ เติbง็ อ็อฺฮ เนือ็ม คเนีย ร็วด ตาม ปร็วฮ ทา ทรเนbย็ อันลฮุ    ร็วด เตb
ว็         ประเตีย็ฮ รเมีย็ง ซวา ก็ ตันเน็ญ ทา    “บอฺง ซเพีย ร็วด เอbย็ มัว”    ตินซาย ก็ ทา  
“เนีย็ก เอbย ปเรีย็ฮ ทรเนbย็ อันลุฮ”    
  โพง ซัด นุฮ พอฺง ก็ ร็วด ตาม    คลาจ ทรเนbย็ อันลุฮ    เตbว็ประเตีย็ฮ คลา เคิญ ตํา
แร็ย    โพง คลา ตําแร็ย ตันเน็ญ ทา “ร็วด เอbย็ มัว จอึฮ-จเอbก”   โพง ซัด นุฮ พอฺง ก็ ทา  “ญ็
อม เมิน็ เด็ญ เต    ญ็อม ร็วด ตาม กB    เตbง็ เตbว็ ตันเน็ญ บอฺง ตินซาย”     
  “บอฺง ตินซาย เกbด เอbย็ บาน ร็วด มัว จอึฮ-จเอbก ยาง แจ็ฮ”    ตินซาย ก็ ทา   
“เนีย็ก    เอbย ทรเนbย็ อันลุฮ”      ตําแร็ย คลา ก็ ร็วด กะกรึก กะกเรง    เตbว็ ประเตีย็ฮ เรียจเซ
bย็ ๆ ก็ ตันเน็ญ ทา   “ร็วด เอbย็ มัว จอึฮ-จเอbก”   โพง ซัด นุฮ พอฺง ก็ทา    “คญ็อมบาด เมิน็ 
เด็ญ เต    คญ็อมบาด ร็วด ตาม กB    เตbง็ เตbว็ ตันเน็ญ บอฺง ตินซาย”      
  “อันซาย เกbด เอbย บาน ร็วด มัว จอึฮ-จเอbก อันแจ็ฮ”   ตินซาย ปรับทา   “ โลก
อันจัฮ   ปเรีย็ฮ ทรเนbย็ อันลุฮ”    เรียจเซbย็ ก็ ทา “บาน ปจาร-นา มnอ แททวน เฮbย เลbย็?”    
ซัด นุฮ พอฺง ก็ เมbน็ เด็ญ     ตันเน็ญ ตินซาย ก็ ทา “เมbน็ เตือ็น บาน ปจาร-นา มnอ เต    ลnอ 
ตุบ คญ็อมบาด ก็ ซตุฮ ร็วด ปร็วฮ คลาจ ทา เวีย เนbง็ ทลุฮ มัว ด็อฺล คญ็อมบาด”     
  “อันจ็อฮ เตbว็ ปจาร-นา มnอ เซbน็”    
  เตbว็ ก็ เมbน็ เคิญ เอbย็    เคิญ แต โกน ปเนือ็ว 
 

4.  อันเนbก เนbง็ คลา 
วิทยากรนางลาด    สมทอง 

 ปแด็ย ประปวน ยัว คเนีย ทแม็ย เนือ็ม คเนีย เตbว็ มูด ตึก    มูด ตึก รูจ ปแด็ย ก็ ปเรฺอ 
ประปว น “เนียง เตbว็ ยัว พเลิง ทไง มัว ออย ละ”    เนbง็ ลเงือ็จ เฮbย เคิญ ทไง ทา พเลิง           
ประปวน ก็ ทา    “เมbน็   เตbว็ เต็ฮ”    ปแด็ย ทา    “เบฺอ เมbน็ เตbว็ ปแล ทา เมbน็ ซลัญ”    
เฮbย ปแด็ย ก็ เมbน็ อ็อฺฮ เจbด็     ประปวน คลาจ ก็ เดbร เตbว็ ๆ    ก็ เมbน็ เคิญ พเลิง    เดbร 
เตbว็ ก็ ประเตียฮ คลา     คลา ก็ ทา  

 “ฮอฺง เนbง็ เตbว็ นา มี นิฮ?”     
 “ยnง เนbง็ มัว ยัว พเลิง เตbว็ ออย ปแด็ย ยnง จ็วก”    คลา ก็ ทา  “ฮอฺง เนbง็ ยัว 

อัญ รึฮ  เมbน็ ยัว ?   เบฺอ  เมbน็ ยัว อัญ เนbง็ ซี ฮอฺง ล็อว แน็ฮ แอญ”    เนียง คลาจ คลา ก็ เลย 
ยัว คลา    คลา ก็ ปนจิฮ กอฺ เตbว็ อี ปเรือ็ย     เนือ็ว พอฺง คลา     
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 ปแด็ย นุฮ บัด ประปวน ก็ ฮ็อฺก มัว ปเตีย็ฮ ปรับ บอฺง ปโอน เนือ็ม คเนีย รัว    เนือ็ม 
คเนีย บ็อฺน ทา เนbง็ ออย ซี อันเนbก ซี จรUก    อาน็อฮ นุฮ ก็ รัว อังกอฺ ชนัง บาย ดัก กร็อง ปุน 
เจ็ญ เตbว็    เตbว็ อันเนbก เคิญ ก็ ทา  

 “อา กเลฺอ แอญ เตbว็ นา?”   ปแด็ย นุฮ ก็ ทา “อันนา มัว เฮา อัญ กเลฺอ ”    อันเนbก 
ก็ ทา  “แม เอbว็ จอฺง ได ออย ยัว กเลฺอ ตัง ป บาด เจิง กระฮอฺม    แอญ เนbง็ เตbว็ นา ฮ็อฮ?”     

 “อัญ บัด ประปวน เลย เนbง็ เตbว็ รัว”     
 “อัญ เนbง็ เนือ็ม เตbว็”       
 เตbว็ ๆ   ก็ เตbว็ ด็อฺล ทํา ( ถ้ํา ) คลา    อันเนbก ก็ ปรับ ออย เลbง เดbม เชอ ทา    

“จํา อัญ   เนbง็ เตbว็ ยัว ประปวน อา มัว ออย”    กB ก็ เลbง  เตbว็     
อันเนbก ก็ เตbว็ เลbง ตําโมก เฮbย ก็ รมีล จ็อฮ มัว ก็ ทา    “อา กเลฺอ คลา เกbด เอbย็ 

บาน ตี อา เทอ ปเตีย็ฮ กปวฮ จนับ บแล็ฮ     อัญ เลbง เมbน็ รูจ”   คลา ร็วด มัว ก็ ทา    “อันนา 
กเลฺอ    อันนา?”       อันเนbก ก็ ทา  

 “จํา เมbน็ บาน?   ก็ แม เอbว็ จอฺง ได ออย ยัว คเนีย ตังป บาด เจิง กระฮอฺม”     
คลา ก็ เลย บือ ยัว อันเนbก โจล เตbว็    อันเนbก ก็ เคิญ เนียง นุฮ    อันเยือ็ย คเนีย เลญ 

ปเลียม อันเนbก ก็ ทา    “อา กเลฺอ อัญ จ็อฺง ซี ซัจ ซร็อฺฮ  ๆ   แอญ เตbว็ รัว ออย อัญ ซี ละ”     
 คลา ก็ แบ เตbว็ แบ มัว เฮbย ก็ เตbว็    บ็อน กันนุฮ เกbด คลา เตbว็ รัว ซัจ เมbน็ 

บาน         อันเนbก ก็ ปรับ ทา “ปแด็ย ฮอฺง มัว รัว”     
เนียง นุฮ ก็ ร็วด เตbว็ เปbน็ เมbน็ บาน ยัว อันเนbก นุฮ เตbว็ พอฺง    อันเนbก ก็ ทา    

“มี ระบาล ฮอฺง เมbน็ ยัว อัญ เตbว็    ฮอฺง เนbง็ รัว ปแด็ย เคิญ บาน ยางนา”    เนียง ก็ ร็วด มัว 
บือ อันเนbก    อันเนbก ก็ ปรับ พเลbว็ ออย เตbว็ พเลbว็ นิฮ พเลbว็ นุฮ     เตbว็ ด็อล ปแด็ย 
อันเนbก ก็ ทา    “โนย เลbง เตbว็ เนือ็ว พอฺง คเนีย”     

 คลา นุฮ เด็ญ บาน ระเมีย็ง มวย ก็ ยัว มัว ตันเลีย็ก ตุก    มัว ชงอก มnอ เนbง็ ทํา ก็ เม
bน็ เคิญ อันเนbก    เมbน็ เคิญ ก็ เฮbด็ กันลวง ตาม    อันเนbก ก็ ทา “โอ แอญ กB ยัว ประปวน 
แอญ มัว อัญ  เมbน็ เด็ญ เนbง็ เทอ ยางนา    โนย กB เลbง เตbว็ คาง เลอ    แอญ เลbง เตbว็ 
ตาม เกbม็ ยัว กบาล  เลbง มุน เดอ แต็จ กB จร็อฺม เงือ็บ    ออย ยัว ตปUก เลbง มุน”     

 เตbว็ กB ก็ ยัว ดอฺงแรจ จร็อฺม จ็อน คลา ซลับ     
 ซแน็ฮ กB ก็ เนือ็ม คเนีย ฮอฺ็ก    เดbร ประมาน มวย ไง บาน ตี ด็อฺล ปเตีย็ฮ    มวั ด็อฺล 

มนึฮ ก็ มวั ตตูล กเรว    ยัว ซรา ยวั เมือ็น ยวั เตีย จรUก แดล บ็อฺน ตุก มัว แซน ก็ ทา               
“นา อันเนbก ฮ็อฮ?”    กB ก็ ปรับ ทา “นฮิ อันเนbก”    อันเนbก ก ็เมbน็ เมือ็ด ม็อฺก มวย มัด     
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 กB รัว เมือ็น ซงอร    ยัว อันเนbก เตbว็ ซงอร เตbง็ ร็วฮ    เฮbย อันเนbก ก็ เวียร เจ็ญ 
มัว        เยือ็ย นุฮ เมbน็ เกbด โกน เนือ็ว แต แอญ    อันเนbก ก็ ทา    “โดน ๆ ออย คมาด เนือ็ว 
พอฺง”     

 “โอ โกน เยือ็ย เมbน็ เฮียน ออย เนือ็ว เต กB เนbง็ เคbง็”     
 “กB เมbน็ เคbง็ เต     เยือ็ย เทอ ตาม นิฮ เดอ กแม็ย ออย กB เด็ญ    เยือ็ย ก็ จีจ อัน

ลุง เฮbย ก็ ยัว เดbย็เตbว็ จอล ชงาย ๆ”     
 เยือ็ย นุฮ ก็ เทอ ตาม อันเนbก    จีจ เดbย็ บาน พอ ดี ก็ ยัว อันเนbก ดัก    ดัก เชอ คาง 

เลอ    ยัว กันเตล มัว กราล คาง เลอ ตีด    เฮbย ก็ อังกุย รวึย ซําเลbย็    เนีย็ก ซร็อก นุฮ ก็ รัว เอ
bย็ มัว แซน    นา  เมือ็น นา เตีย นา จรUก     รัว มัว บาน ม็อฺด เฮbย ก็ เตbว็ ยัว อันเนbก    ก็ เต
bว็ รัว อันเนbก เมbน็ เคิญ    เคิญ ตี ตึก ก็ เมbน็ บาน แซน    ก็ เลย ปนเนbร จแก มัว ตาม รัว 
อันเนbก    จแก นุฮ ก็ มัว ชบ ตี ตร็อฺง เยือ็ย     เยือ็ย แพ็ด ก็ ทา    “รัว มnอ ว็อฺฮ เจา”    เนยีก็ ซร็
อก รัว เมbน็ เคิญ ก็ ฮ็อฺก เตbว็     

 อันเนbก ก็ เนือ็ว พอฺง โดน    มวย ไง  ปร ไง ก็ ปรับ ทา     “โดน บ็อก ซเรbว็ เฮbย็ ก็ 
ยัว   กันจ็อง นอฺง ติจ ๆ  เทอ ซรา ออย กันล็อฺฮ มัว เลญ พอฺง เพbก็ เดอ”      เยือ็ย นุฮ ก็ เทอ 
ตาม     

 กันล็อฺฮ มัว เลญ เยือ็ย ก็ ทา     “อาน็อฺฮ เตbว็ กาบ รเซbย็ มัว เทอ กโบน ออย เยือ็ย 
ละ    เยือ็ย เนbง็ ออย เพbก็ ซรา”    เวีย ก็ เทอ ออย     

 ปร แบ็ย ไง ก็ พลีญ ปรําปล ย็วบ ปรําปล ไง    เกbด มนึฮ ล็วง ตึก อันแนด มัว    เคิญ    
ซ็อฺก ขมาว เยือ็ย ก็ ปรับ   “เจา อันเนbก     เยือ็ย ยัว มนึฮ เลbง เดอ ?”   อันเนbก ก็ ทา “โดน 
กแม็ย ยัว อา มนึฮ กบาล ขมาว    เวีย เมbน็ เกbด กุน เต”     

 โดน นุฮ ก็ ตเจ็ฮ ตี ยัว    แต็จ ก็ เคิญ มีว ก็ ยัว มีว เลbง มัว    เคิญ ปวฮ ก็ ยัว ปวฮ เลb
ง มัว    ก็ จูย ตุก แบ็ย เนีย็ก    มนึฮ มีว ปวฮ    ซแน็ฮ ตึก รีญ โดน นุฮ ก็ เดbร รึฮ บาน รบ็อฺฮ       
จอึฮ จเอbก     บาน ซําเปอ็ด ละ    เมbน็ เด็ญ ซเอbย็ ตอฺ ซเอbย็ เต็ฮ    ซแน็ฮ อา มนึฮ ซ็อฺก 
ขมาว ก็ ยัว เตbว็ ปงอวด ซดัจ ทา ซดัจ แดล ทา เมียน ก็ เมbน็ บาน เปbน็ เยือ็ย เต    ซดัจ นุฮ เค
bง็ ก็ ยัว โดน นุฮ เตbว็ ดัก กุก เตียด    

 เนือ็ว เนbง็ กุก นุฮ ก็ บาน มีว นุฮ เฮbย็ ลูจ ตเรbย็ เตbว็ ออย ซี    ก็ เลย ออย ปวฮ นุฮ 
เตbว็ เจbก็ โกน ซดัจ    มนึฮ ก็ เนือ็ม คเนีย เดbร กะกรึก กะกเรง    เยือ็ย ก็ ตันเน็ญ “เดbร เทอ 
เอbย็ ?”     กB ก็ ทา “เยือ็ย เนbง็ เด็ญ เอbย็ เนือ็ว แต เนbง็ กุก”     ตันเน็ญ ด็อฺบ เจียง เนีย็ก ก็ 
ตอฺบ แต แบบ นุฮ    ซแน็ฮ ตันเน็ญ ตเรbว็ มนึฮ แดล เกbด กุน กB ทา “เยือ็ย โกน ซดัจ ตเรbว็ 
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ปวฮ เจbก็    กB รัว กรู มัว     ซด็อฺฮ ก็ เมbน็ บัด    ก Bก็ เลย ทา   เยือ็ย แจ็ฮ แอ็ง?”   เยอ็ืย ก ็ทา 
“แจ็ฮ ก็ แด็จ ตี เมbน็ แจ็ฮ”     กB ก็ เตbว็ ตูล ซดัจ ทา เยือ็ย นุฮ แจ็ฮ ซด็อฺฮ บาน    ซดัจ ก็ เลย 
ออย มนึฮ เตbว็ ตาม เยือ็ย    เยือ็ย ก็ ทา เมbน็ เรียน เตbว็ เต คลวน ซอุย กะกร็วก    ซดัจ ก็ ออย 
ซบู ออย กันตวบ มัว พลัฮ    เฮbย ก็ ออย เตbว็  ซด็อฺฮ ออย โกน ซดัจ เฮbย ก็ บัด     ซดัจ ก็ เลย 
ออย เกือ็ด เจ็ญ ป กุuก    เกือ็ด ก็ เลย เจ็ญ มัว     เนือ็ว จุม เจา มีว ปวฮ    อา มนึฮ กบาล ขมาว 
เมbน็ เด็ญ ปราฮ  เตbว็ นา 
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5.  นิทานปรัมปรา 
จํานวน  10  เรื่อง  คือ 

1.   ซดัจ คมอจ 
2.   จินว็วง 
3.   ปจ กัลยา 
4.   ปกา เรือ็ม ตึก เรือ็ม 
5.   เนยีง ซ็อฺก กระโอบ 
6.   เนยี็ก เพbิก็ 
7.   อา กําซ็อฺด เตีย็ก ตําแรย็ 
8.   กําแฮญ จเตียล  ( สํานวนที่ 1 ) 
9.   กําแฮญ จเตียล ( สํานวนที่ 2 ) 
10.   เยีย็ก เอbว็ มาย 
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1.  ซดัจ คมอจ 
วิทยากรนายจุม     แสงจนัทร 

 ป ปเดbม เรือ็บ เปอ็น ชนํา มัว เฮbย   เกbด บร็อฺฮ กําซ็อฺด มวย เนือ็ว พอฺง เยือ็ย ชม็อฮ 
ทา เจา นิเวือน็    แม เอbว็ ซลับ ตังป บาด เจิง เนือ็ว กฮอฺม    ทม เฮbย เยือ็ย ก็ ฮัด ออย ตบาญ 
รเบิด  เตbว็ โดร อังกอฺ มัว โฮบ    ซแน็ฮ ก็ ตบาญ เมbน็ เซbว็ ตเรbว็ ปร็วฮ ทา เนือ็ว กเมญ     

 ไง น็อฮ ตเรbย็ เวีย เลbง    เนีย็ก ซร็อก ก็ เตbว็ ดัก ยัว ตเรbย็ กเรว    ซแน็ฮ เจา นิ
เวือ็น ก็    ซ็อม กB ทา    
 “ตา ออย คมาด ดัก พอฺง”    กB ก็ ทา  

 “เมbน็ ออย อา ดัก เต แต็จ รบ็อฺฮ อัญ โคจ อ็อฺฮ    เบฺอ อา ดัก อัญ เนbง็ กันตร็อฺม 
รเบิด อา  กเวือ็ด จอล”     

 เนbง็ เทอ ยางนา เนbง็ บาน ตเรbย็ เตbว็ ออย เยือ็ย    ก็ ทา “อันจ็อฮ คมาด เตbว็ ดัก 
บอฺน กB เมbน็ บาน ดัก เดอ?”    ก Bก็ ทา “ตร็อฺง แน็ฮ ก็ เมbน็ ออย ดัก    ตร็อฺง น็อฮ ก็ เมbน็ 
ออย”    เลย เตbว็ ดัก ตุก เลอ ตําโมก    เมbน็ เกbด อันนา ซ็อฺน เจbด็ นับทือ ยัว ปร็วฮ ทา เมbน็ 
เกbด บอฺง ปโอน เญียด ซันดาน เฮbย กซ็อฺด     

 ซแน็ฮ กB เลย เตbว็ จเรือ็ด ตําโมก     ซแน็ฮ ตําโมก นุฮ ก็ จรึฮ เตbว็ ปร็วง ตึก    พอ       
ตําโมก จรึฮ เตbว็ เฮbย ตเรbย็ จังวา ก็ ร็วด ปเรีย็ด    กB ก็ ทา ดัก เลอ ตําโมก กB เมbน็ ทา เอb
ย็ เต ก็ เตbว็ ซ็อม กB ทา   “ตา คมาด ดัก เลอ ตําโมก เดอ?”    กB ก็ ทา “ดัก เลอ ตําโมก เมbน ็
ทา เอbย็ เต”      

 ซแน็ฮ ดัก เฮbย ก็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ      เยือ็ย ตันเน็ญ ทา    “อาน็อฺฮ นา ตเรbย็?”    เจา ก็ 
ทา “คมาด  ซ็อม ก Bดัก พอฺง กB ก็ เมbน็ ออย คมาด ดัก    คมาด ก็ เลย ดัก ตุก เลอ กบาล ตํา
โมก”    เยือ็ย ก็ ทา    “ซลับ  เฮbย เจา    เมbน็ แมน กันเนียร เวีย ซี รเบิด อ็อฺฮ เฮbย เต”    เจา 
ก็ ทา  “ย็วบ นิฮ แต็จ ก็  ตเรbย็ เวีย มัว ซี กันเนียร เวีย ก็ มัว โจล รเบิด แอญ นา”     

 ซแน็ฮ ตา บ็อฺงบ็อฺด ก็ จวย บร็อฺฮ กําซ็อฺด     อาเนbด ทา โกน กําปเรีย    เด็ญ เรือง 
ปร็วฮ     ตระเจีย็ก ติบ    ซแน็ฮ ก็ ยัว ปรัก เญือ็ด เนbง็ รเบิด ตังป มุก เตbว็ ด็อฺล กรอย     ปรึก เล
bง ก Bเตbว็    เบbก มnอ   เคbญ ก็ ทา    “โอ เกbด ตี ตเรbย็ ซอฺ ตเต    เมbน็ เกbด ตเรbย็ เอb
ย ซ็อฺฮ”    ซแน็ฮ ก็ ยัว เจียล มัว รึฮ ดัก     เยือ็ย มัว ชงอก มnอ ก็ ทา    “อา เจา อัญ เวีย โง เตอฺ 
เมbน็ ซเคือ็ล ทา ปรัก”    

 ซแน็ฮ ก็ แรจ ตเรbย็ มัว     มัว ด็อฺล เจา ก็ ยัว กําแม็ด มัว เนbง็ ยัว อัจ ตเรbย็ ก็ เลย       
ตันเน็ญ เยือ็ย ทา   “เยือ็ย เนbง็ ซลอฺ จเรbน บลา?”     เยือ็ย ก็ ทา “ปร แบ็ย จาน”     
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 พอ ยัว กําแม็ด เตbว็ เวีย็ฮ ปวฮ ตเรbย็ ก็ ทา    “เยือ็ย เกbด เอbย็ บาน ตี เวีย รึง จนับ 
บแล็ฮ?”    ยาย ก็ กึด  ‘เบฺอ ปรับ เวีย ทา ปรัก     เวีย ยัว เตbว็ เลญ อ็อฺฮ   ยัว เตbว็ ปรับ กB 
แอญ’    เยือ็ย ก็ ทา    “โอ เจา ตเรbย็ นิฮ เมbน็ บาก ยัว อัจ เจ็ญ เต    กB ซงอร เตbง็ นิฮ แอญ 
แต็จ ทไง แบๆ เวีย ก็ ลลวย”     

 กB ก็ จับ ยัว เตbว็ ซงอร     เยือ็ย นุฮ ก็ เลย ยัว ปรัก เตbว็ ก็อฺบ กรอม จันเนbร    พอ 
ฮ็อฺก มัว ป เลญ เยือ็ย ก็ ติญ ตเรbย็ เนีย็ก ปแซ็ง มัว ซงอร ออย ซี     กB ก็ ตันเน็ญ  “เยือ็ย ลอ็อฮ 
แอ็ง?”  

 “ ก็ เตbว็ มnอ ว็อฺฮ อ็อฺฮ อ็อฮ เตbว็ จอึฮ”    พอ เตbว็ มnอ ก็ ทา    “เยือ็ย เวีย เกbด 
ซกา แด็จ ตเรbย็ ปแซ็ง ๆ เฮbย    จํา คมาด พล็อก มnอ ทา เวีย ลอ็อฮ เลย็”     

 พอ ซี ก็ ทา     “เยือ็ย จงัญ จนับ”     พอ ลเงือ็จ มัว ก็ ด็วฮ ยัว เตbว็ ซลอฺ เตียด บวน 
จาน    ดัก  เตbว็ ๆ ตเรbย็ ก็ อ็อฺฮ    เยือ็ย ก็ ยัว ปรัก นุฮ เตbว็ ก็อฺบ     

 ไง น็อฮ เยือ็ย อาโยฮ แจ็ด แปด เซิบ เฮbย ก็ คลาจ เงือ็บ เฮbย เจา เนbง็ เมbน็ เด็ญ 
ทา ปรัก เนือ็ว มุก จันเนbร เลย กเซbบ ปรับ    “อาน็อฺฮ อา แดล อาน็อฺฮ ดัก รเบิด บาน นุฮ เวีย 
เมbน็ แมน ตเรbย็ เต    ปรัก    เยือ็ย ยัว เตbว็ ก็อฺบ ตุก กรอม จันเนbร    อาน็อฺฮ เนbง็ ยัว เตbว็ 
ปเรฺอ ก็ ยัว เตbว็ เดอ เบฺอ เยือ็ย เงือ็บ เตbว็”   

 ก Bก็ เลย ซ็อม เยือ็ย  “คมาด ซ็อม บาน แบ็ย จาน เดอ”    ก็ เลย ยัว ปรัก นุฮ เตbว็ 
ออย ตา เจียง ด็อฺม     เจียง ก็ ทา เบฺอ เนbง็ ออย ด็อฺม นุฮ เตbง็ ออย ปรัก แบ็ย จาน เรือ็บ เนbง็ 
ด็อฺม ออย     
ก็ เลย เตbว็ ซ็อม เยือ็ย เตียด     พอ ด็อฺม เทอ คยอฺง อันรวน เฮbย ก็ เลย เลbง เตbว็ เลอฺ จ็อง เด
bม ปU    เลbง เตbว็ เฮbย ก็ อันรวน     ซันเลญ ลnอ เตbว็ ด็อฺล 7  อังกอร    ซันเลญ แดล ลnอ 
นุฮ แด็จ ซันเลญ ดนตเรbย็ ป เตียวดา      

 ซแน็ฮ เนีย็ก จิฮ ตําแร็ย มัว 100 กแซ บาน ลnอ ซันเลญ คยอฺง ก็ ทา    “เม็จ ก็ ซรวล 
ยาง แจฮ    อา เจา เอbย โดร คยอฺง ออย ตา เกbด เอbย็   ตา เนbง็ ออย  ตําแร็ย เตbง็ อ็อฺฮ”   ก็ 
ทา  “จํา คมาด เตbว็ ตันเน็ญ เยือ็ย คมาด เซbน็”     

 ก็ มัว ตันเน็ญ เยือ็ย    “เยือ็ย เกbด มนึฮ มัว ซ็อม โดร คยฺอง นิฮ พอฺง ตําแร็ย 100”     
เยือ็ย ก็ ทา “โดร เตbว็”   มัว ก็ ทา    “ตา    เยือ็ย ก Bเมbน็ ออย โดร เต”     

 ก็ เลbง เตbว็ อันรวน เตียด    ซแน็ฮ เกbด มนึฮ ตึม โค มัว 10 นิม ก็ ทา   “เจา เอbย 
โดร   คยอฺง ออย ตา เกbด เอbย็ ?    ตา เนbง็ ออย โค เนbง็ รแต็ฮ เตbง็ 10 นิม เลย”    ก็ มัว 
ตันเน็ญ เยือ็ย    “เยือ็ย    เกbด มนึฮ มัว ซ็อม โดร โค เนbง็ ระแต็ฮ 10 นิม”   
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 เยือ็ย ก็ ทา “โดร เตbว็”   มัว ก็ ทา   “ตา    เยือ็ย ก Bเมbน็ ออย โดร เต”     
 ก็ เลbง เตbว็ อันรวน เตียด    ซแน็ฮ เกbด มนึฮ จิฮ แซ็ฮ มัว 100    ก็ ทา “เจา เอbย 

โดร   คยอฺง ออย ตา เกbด เอbย็    ตา เนbง็ ออย แซ็ฮ เตbง็ อ็อฺฮ นิฮ”    ก็ มัว ตันเน็ญ เยือ็ย    
“เยือ็ย เกbด มนึฮ มัว ซ็อม โดร คยอฺง เนbง็ แซ็ฮ 100”   เยือ็ย ก็ ทา “โดร เตbว็”   มัว ก็ ทา    
“ตา    เยือ็ย ก B  เมbน็ ออย โดร เต”    ก็ เลbง เตbว็ อันรวน เตียด     

  ซแน็ฮ ไง น็อฮ เกbด ซแร็ย ซน็อม ปรํา เนีย็ก    ซแร็ย ซน็อม ซดัจ บาน แบ็ฮ กโรจ 
ปแอม เตbว็ ทวาย ซดัจ ก็ ทา    “บอฺง คยอฺง นิฮ อันรวน บาน ซรวล นัฮ     โดร พอฺง กโรจ ยnง เก
bด เอbย็ ?”        

  “เฮbย กโรจ  เวีย ปแอม แมน เลย็?    ออย ยnง พล็อก มnอ เซbน็”   บาน พล็อก ก็ 
จงัญ    “จํา ยnง เตbว็ ตันเน็ญ เยือ็ย มnอ เซbน็”       

  “เยือ็ย กB มัว ซ็อม โดร คยอฺง พอฺง กโรจ  ปรํา  พแล”     เยือ็ย ก็ ทา “ ยิฮ! อา เมbน็ 
กืย ซเกือ็ล เตียน เลbย็     ก็ อา กโรจ  ปรํา พแล อา เนbง็ เตbว็ โดร เทอ เอbย็    เกbม็ โดร เดอ    
ตําแร็ย เกbด รอย    กU  เกbด ด็อฺบ เมbน ยัว    เนbง็ เตbว็ ยัว เอbย็ อา โกน กโรจ ปรํา พแล”     
  ซแน็ฮ ก็ โดร    ซแน็ฮ ก็ ซี กโรจ ตี แอญ ปร็วฮ ทา เฮา เยือ็ย ซี แต เยือ็ย เมbน็ ซี            
ซี  เตbว็ ๆ ก็ เมbน เด็ญ เนbง็ เทอ ยางนา     บาน กเรือ็บ มวย ตลอก ก็ เลย จีจ อันลุง ตร็อฺง บอฺน 
เดจ ดํา    ดํา เฮbย ก็ เมbน็ ซรอจ ตึก เต็ฮ    กจิล ก็ เลย นUม ดัก เรือ็ล ไง    พอ บาน 7 ไง กโรจ 
ก็ ด็อฮ   เลbง มัว กรuบ กเรือ็บ     บาน มวย แค ก็ เจ็ญ แมจ เจ็ญ ปกา เปญ อ็อฺฮ    ปกา นุฮ ก็ 
เมbน็ โรย ม็อฺก มวย    ซแน็ฮ กโรจ นุฮ ก็ ปแอม จนับ    ก็ ล็วก มวย พแล 5  ดม    20 บาด    
ซแน็ฮ บาน ซตาง  เกbด กันจNอ เมbน็ เกbด บอฺน  ตุก    ก็  ลnอ เตbว็ ด็อฺล ซดัจ    ซดัจ ก็ มัว 
ติญ พอฺง    กB ก็ จํา ยัว ซตาง แต มวย ยาง     

  ไง น็อฮ เมียน ตําแร็ย ปวฮ ทม    ตังง็วน คเลียน กโรจ มัว ซําเปยฮ   “บอฺง คญ็อม ซ็อม 
ซี กโรจ ม็อฺก มวย พแล    เมbน็ เด็ญ เกbด ยางนา เคิญ กโรจ เฮbย ต็วน เจิง ต็วน ได”    กB ก็ 
ทา    “กโรจ เกbด ราคา เนbง็ ออย ซี ยางนา”     

  ตําแร็ย นุฮ ปรึก ก็ มัว ซ็อม ลเงือ็จ ก็ มัว ซ็อม    ปรํา ไง กB ก็ เมbน็ ยอฺม ออย    ไง 
กรอย ตําแร็ย คเลียน คลัง อันจัฮ เดจ ล็วก ก็ ลวจ เตbว็ แบ็ฮ บาน มวย พแล เฮbย ก็ ร็วด    ปรึก 
มัว อันจัฮ ก็ เรือ็บ มnอ ก็ เด็ญ ทา กโรจ บัด เตbว็ มวย พแล ก็ ทา เมbน็ เกbด อันนา เต เตbง็ ตํา
แร็ย    ก็ เลย ตาม เตbว็ๆ    ก็ เตbว็  ด็อฺล ปเรือ็ย ฮิมเปยน ( ปาหิมพานต )   ก็ เตbว็ เคิญ มี ตํา
แร็ย ตังง็วนก็ ทา            “ ฮอฺง นิฮ ซี กโรจ อัญ    กเจีย็ก เจ็ญ มัว”     
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  “ก็ เวีย จุฮ เตbว็ อ็อฺฮ เฮbย เนbง็ ออย กเจีย็ก เจ็ญ มัว ยางนา”     ก็ ทา “ออย เวีย 
เนือ็ว แต ซําบอฺก ก็ ออย กเจีย็ก เจ็ญ มัว”     ก็ เลย ดอฺก กําแม็ด มัว เนbง็ จัก    เอbว็ ก็ ทา   
“ยัว อันแจ็ฮ บอฺง    ยnง เนbง็ ออย พลุก ยnง มวย ยัวฮ ฮัฮ?”   กB ก็ ทา    “เออฺ อันจ็อฮ ยัว 
พลุก มวย แทน คา กโรจ”    ก Bก็ ลี พลุก เจ็ญ มัว    ตําแร็ย ทม ก็ ทา   “ รซา พลุก ออย ลอฺอ 
เดอ   เบฺอ รซา เมbน็ ลอฺอ  พลุก เนbง็ ฮ็อฺก มัว วิญ”     

  ยัว เตbว็ ซแน็ฮ กB  ก็ เทอ กตวม เนือ็ว แต แอญ    จํา มnอ แต พลุก    ยัว เตbว็ เดจ 
เกbย     ไง น็อฮ กB เจ็ญ เตbว็ รัว ซี    เนียง กันโตง คีว ก็ เจ็ญ มัว ลอฺอ จนับ    เจ็ญ มัว ก็ ยัว 
จาน ทิบ       อาฮาร ทิบ เฮbย ก็ เรียบ ตุก    ซแน็ฮ อา กําซ็อฺด มัว ก็ กระโอบ บาย ก็ เลย เฮา 
เยือ็ย       

  “เยือ็ย อันนา ยัว บาย ยัว น็อม ยัว อันซ็อฺม มัว ตุก จอึฮ จเอbก ?”    
  “นิฮ แอญนา กB เนbง็ ปาปุล อา   แดล อา ล็วก กโรจ ทไล    อา ซี แต็จ ก็ เงือ็บ”        
  ซแน็ฮ ก Bคเลียน ก็ ซี    ซี รวจ ก็ เดจ    พเญีย็ก มัว จาน ก็ บัด อ็อฺฮ    เรือ็ล ไง อ็อด เม
bน็ บาน ซแน็ฮ ซี รวจ ก็ เมbน็ เตbว็ นา ชงาย จํา มnอ ทา อันนา ยัว จาน เตbว็     เนีย็ง นุฮ เคิญ 
ทา ซงัด เฮbย ก็ เจ็ญ มัว       ซแน็ฮ กตวม ก็ คีว ม็อฺด เตbง็ โตบ    ลอฺอ  จนับ กB ก็ ทา   “เมจ ก็ 
ลอฺอ ยาง แจฮ    กB ทา     เมbน็ ออย เนียง โจล เตbว็ กน็อง พลุก เต”    กB ก็ กันตัง มุก ตุก    
เนียง นุฮ ก็ ทา “เบฺอ บอฺง ซลัญ เนียง จ็อฺง ออย เนียง เนือ็ว พอฺง    ออย บอง ยัว พลุก นิฮ เตbว็ 
ออย เอbว็ เนียง วิญ”    ก Bก็ ยัว เตbว็ ออย      
  ซแน็ฮ ก็ เนือ็ว ซี พอฺง คเนีย    กตวม ก็ กเบbด ตุก อ็อฺฮ เมbน็ ออย อันนา เคิญ ปร็วฮ  
ประเปอ็น ลอฺอ จนับ เมbน็ จ็อฺง ออย อันนา เคิญ    อันเยือ็ย ก็ อันเยือ็ย รอู ๆ    เยือ็ย ก็ ตันเน็ญ 
ทา   “อา เกbด เอbย็”    ก Bก็ ทา “คมาด ยวรซ็อฺบ”     
  ซแน็ฮ เยือ็ย ก็ เตbว็ แฮจ อันเจีย็ง มnอ ก็ เคิญ     “อุฮ อา นิฮ บาน ประเปอ็น ลอฺอ 
แด็จ ก็         เตียวดา    เม็จ ก็ ลอฺอ จนับ บแล็ฮ”     
  เยือ็ย นุฮ ก็ เตbว็ อันเยือ็ย ปรับ เนีย็ก ซร็อก จ็อฺน ลnอ เตbว็ ด็อฺล ซดัจ ชม็อฮ ซันโท      
ประเปอ็น ชม็อฮ ทิพนี    โกน ชม็อฮ จันมนี เนือ็ว อังกอร บุรีรม    ซแน็ฮ ซดัจ ลเบbย็ ลบือ ก็ จ็อฺง 
บาน ประเปอ็น อา บร็อฺฮ กําซ็อด    เทอ ยางนา ก็ เลย เฮา อากําซ็อฺด มัว ทา     
  “อากําซ็อฺด ยnง มัว ปนจ็วล เมือ็น คเนีย”     
  เมือ็น ซดัจ นุฮ เกbด ตี ตัว ทม ๆ      
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  กB ฮ็อฺก มัว    ก็ มัว ยัว ยม ดัก เนียง กันโตง คีว ทา    “เนีย็ง เอbย บอฺง เนbง เตbว ็ยวั      
เมือ็น อี นา บาน    เบฺอ เมbน็ บาน ก็ จัญ    กB ก็ เนbง็ ยัว เนียง เตbว็” ประเปอ็น ก็ ทา “เมbน็ 
บาก    ยม เต จํา เนbง็ ออย เมือ็น”    
  พอ ซี บาย รวจ     เนียง กันโตง คีว แดล เกbด ซดัจ ซัด ก็ เฮา คแลญ    เนียง ก็ ปรับ 
คแลญ นุฮ ออย กแลง เกbด เมือ็น    คแลญ นุฮ ลเลือ็ฮ ซลาบ ก็ กลาย เกbด เมือ็น ตูจ    ปแดย็ ก ็
บือ  เตbว็ ปนจ็วล     
  ซแน็ฮ ซดัจ ก็ มักเงือย     พอ จ็วล เตbว็ เมือ็น ซดัจ นุฮ ก็ ตเรbว็ เตือ็ด ดัจ เกbด ปร กนั
นัด       ซดัจ เมbน็ ยอฺม ทา เนbง็ พน็อฺล เตียด ก็ รัว กU มัว จ็วล     
  บร็อฺฮ กําซ็อฺด ก็ เมbน็ เด็ญ ทา เนbง็ เตbว็ รัว  กU อีนา    เนียง กันโตงคีว ก็ เฮา คลา 
มัว    มัว คลา รอาง ก็ กแลง เกbด กU    เตbว็ ด็อฺล ก็ ลUด ดัก กU ซดัจ กอฺ บัก   ซดัจ ก็ ทา  “เม
bน็ เตือ็น ออย ตเรือ็บ ซ็อฺม บัด เต”     
  ป เดbม นุฮ ซดัจ ทา เบฺอ จัญ เนbง็ ลnก ตเรือ็บ ซ็อมบัด ออย ประเปอ็น เตbง็ อ็อฺฮ    
ซแน็ฮ กB จัญ ก็  ค็อฺก    พอ ดี วาระ กรอย ก็ ยัว ตําแร็ย มัว จ็วล คเนีย    ซดัจ ทา “เบฺอ ยnง จัญ 
เนbง็ ออย โกน ประเปอ็น ออย มืง    เฮbย เนbง็ ออย กอฺงฮีง ซโรบ เตbว็ กรอม เดbย็ เบฺอ เมbน็ 
ออย” กB ซันยา เฮbย    ซแน็ฮ ปแด็ย ก็ ทา    “เนียง บอฺง เนbง็ เตbว็ รัว ตําแร็ย อีนา บาน”    
ประเปอ็น ก็ ทา “เมbน็ ยาก เต   เนbง็ เตbว็ ยัว เอbว็ แดล เกbด ซดัจ ตําแร็ย มัว”     
  พอ เตbว็ เอbว็ ก็ ทา “เมbน็ ยาก เต จํา เอbbว็ ซันเลียง พลุก เซbน็”    เดbม ปเตียล 
ทม ลUด    เตbว็ จัก ตี มนอฺง ก็ ดัจ เปย็ก กันนาล ปเลียม    ซแน็ฮ ออย โกน จิฮ กอฺ เตbว็ จ็วล 
พอฺง ตําแร็ย ซดัจ    ตําแร็ย ซดัจ ลUด มัว ก็ ตเรbว็ จัก ตันลุฮ     ตําแร็ย นุฮ ก็ ซลับ     
  ซแน็ฮ ซดัจ ก็ ทา เมbน็ เตือ็น ออย เต     เตbง็ เตbว็ รัว เอbย็ มัว จ็วล เตียด   เนียง 
กอฺงฮีญ  ลnอ ก็ ซโรบ เตbว็ เลย    ซดัจ นุฮ ก็ ลิจ เตbว็ เนbง็ เดbย็     เมbน็ เกbด ซัจจะ         
  เงือ็บ เตbว็ เฮbย ก็ เมbน็ แลญ ซลัญ ประเปอ็น อา กําซ็อฺด เตียด     ก Bก็ เลย ทา    
“เบฺอ   อันนา ยัว ประเปอ็น อากําซ็อฺด มัว ออย อัญ บาน อัญ เนbง็ ออย เกbด ซดัจ”     
  กตวย ก็ ทา “อัญ แอญ    อัญ เนbง็ จ็อฮ เตbว็ เนือ็ว เนbง็ ฮวด จันฮย บาย    เวเลีย 
เวีย ลูก จ็อฮ เตbว็ อัญ เนbง็ ติจ เวีย ออย เงือ็บ เลย”    ซมัย นุฮ กตวย คลัง จนับ     
  ซแน็ฮ คมอจ ปโอน อา กําซ็อฺด แดล เงือ็บ เตbว็ เฮbย ลือ ซดัจ อันเยือ็ย ก ็เดญ็ ทา เนb
ง็  เตbว็ เทอ บาบ บอฺง    เทอ ยางนา เนbง็ จวย บาน ก็ เลย กแลง ตัว มัว ปรับ   “ บอฺง ฮวด แดล 
จังฮย บาย นุฮ ดัก เวีย เตbว็ กันน็อง พเลิง เลย เมbน็ บาก ซดาย เวีย เต”     
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  พอ ดัก เตbว็ เนbง็ จังกราน กตวย ก็ เงือ็บ      ซดัจ ก็ โปล เตียด   “อันนา นอ เนbง็ เต
bว็ ยัว     ประเปอ็น อากําซ็อฺด มัว ออย อัญ บาน”    ปวฮ แวจ กระแบ็ย  ก็ ทา  “อัญ แอญ     เจ
bก็ มนอฺง ก็ ซลับ”    ก็ ทา เนbง็ โจล เตbว็ เนือ็ว เนbง็ กันเตล แดล มูร ตุก    มนึฮ ซมัย ป เดbม 
ชอฺบ มูร กันเตล ตุก เลอ กบาล เดจ    พอ ย็วบ เรือ็บ เนbง็ กราล    ปวฮ นุฮ ก็ โจล เตbว็ กันน็อฺง 
กันเตล    คมอจ ปโอน ก็ มัว ปรับ บอฺง    “บอฺง ซันเลียง กําแม็ด ตุก ลอฺอ ๆ    กแม็ย จับ กันเตล 
นุฮ เดอ กัด เวีย เลย”     
  พอ กัด ปวฮ แวจ กแบ็ย ก็ ดัจ เกbด 4-5  กันนัด    ซแน็ฮ ซดัจ ก็ ทา “อันนา เนbง็ เตb
ว็ ยัว ประเปอ็น อากําซ็อฺด มัว ออย อัญ บาน    อัญ เนbง็ ออย เกbด ทม”   เมียม ก็ ทา “อัญ 
แอญ    ย็วม 2-3  กุก เงือ็บ เลย”    เมียม นุฮ แจ็ฮ ซโรบ วินเญียน บาน      ปโอน เด็ญ ก็ มัว ปรับ    
“บอฺง ซร็อก นิฮ อันนา บัญ ซนา ตร็อฺง ละ    ลเงือ็จ นิฮ เมียม เวีย เนbง็ มัว ซโรบ ยัว ประลึง     
ประเปอ็น บอฺง เตbว็    กแม็ย ออย เวีย ยม เดอ    เบฺอ เวีย เบbก ซลาบ บัญ เวีย เลย”    
  ซแน็ฮ กU กแบ็ย เมbน็ เตือ็น โจล กรอล เมียม ก็ เฮbร มัว    ปเรียน แดล แจฮ็ บัญ ซนา    
ตร็อฺง ก็ มัว อังกุย จํา    จํา บัญ    ซแน็ฮ พอ ยม ปบ ก็ บัญเลย    เมียม ก็ จรึฮ มัว ปเลียม    ซดัจ 
ก็ ทา “อันนา เตbว็ ยัว ประเปอ็น อากําซ็อฺด มัว ออย อัญ บาน อัญ เนbง็ ออย เกbด ทม”    
ซแน็ฮ อาลอฺ ก็ รับ เตียด      
  ซแน็ฮ ปโอน ก็ ทา    “บอฺง เบฺอ ประเปอ็น บอฺง เงือ็บ กแม็ย เตbว็ จับ เดอ    เงือ็บ ยาง
นา ก็ ออย   เนือ็ว ยาง จ็อฮ คลาจ  วินเญียน ฮ็อฺก มัว เมbน็ บาน”     
  อา กําซ็อฺด นุฮ ก็ ยม     อันนา เนbง็ มัว จวย ประเปอ็น บาน    เปย็ก อาตเรียด บาน     
ลnอ ซันเลญ    ยม เลอ อากัฮ วอฺๆๆๆ    เมbน็ เด็ญ เนbง็ เทอ ยางนา    ประเปอ็น ก็ เริม ตระ
เจีย็ก  คลวน    ยม บวน ดอฺง ประเปอ็น ก็ เงือ็บ    อาลอฺ ซดัจ คมอจ    ซมัย ป ปเดbม นุฮ เบฺอ 
อาลอฺ       ย็อฺม มนึฮ เนbง็ เมbน็ ซรวล    ซแน็ฮ ปโอน คมอจ ก็ อันเยือ็ย พอฺง อลอฺ ทา “อาแร็ญ 
เนือ็ว อี แน็ฮ เมbน็ ซรวล เต    แอญ เตbว็ พอฺง อัญ เลย?”    จาบ ก็ ทา “เตbว็นา”      
  “ก็ เตbว็ โลก มนึฮ    บอฺง อัญ เทอ บาย ซันลอฺ ตุก จอึฮ”     
  “เออฺ อันจ็อฮ เตbว็    แต อัญ คลาจ จแก คํา”     
  “นิฮ แอญ โจล เตbว็ เนbง็ เจียล นิฮ    จํา อัญ แรจ เตbว็ แอญ”     
  ซแน็ฮ อาลอฺ ก็ เนือ็ว เนbง็ กตา    เตbว็ ด็อฺล คมอจ ปโอน ก็ เฮา ปรับ บอฺง     “บอฺง 
ดํา ตึก ออย ลอฺอ เดอ เนbง็ ซงอร กบาล อลอฺ แดล ยัว ประเปอ็น เกือ็ด เตbว็”    อลอฺ ลือ ก็ ทา     
“ทา ยางนา?”  คมอจ ปโอน เทอ ตี ทา   “ทา ออย บอฺง เทอ อังโฮบ จเรbนๆ กเลฺอ อลอฺ มัว เฮb
ย”      อลอฺ ก็ ก็อฺก-กเดา     
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  พอ มัว ก็ ปรับ บอฺง ทา “อานุฮ แอญ แดล ยัว ประเปอ็น เกือ็ด เตbว็”      
  บอฺง ก็ จอฺง เนbง็ ยัว เตbว็ อัร กอฺ      ปโอน ก็ ปรับ ทา    “อา กเลฺอ เบฺอ แอญ เทอ 
ออย ประเปอ็น บอฺง อัญ ร็วฮ อัญ เนbง็ แลญ แอญ เตbว็   เบฺอ เมbน็ ร็วฮ อัญ เนbง ซร็อฮ 
อาล็อว”    อลอฺ ก็ ทา “บาน    ประมาน 10-20 ดอฺง เรือ็บ เนbง็ เฮาบาน”     
  ซแน็ฮ ก็ ซแรจ ยม   วอฺๆๆๆ    เนียง นุฮ เริม กอฺก กเดา เจิง     30 ดอฺง ก็ แจ็ฮ อังกุย 
บาน    ซแน็ฮ วินเญียน ก็ ฮ็อก มัว อี เรียง วิญ    ซแน็ฮ คมอจ ปโอน ก็ ทา บาน บอฺง มัว เฮbย    
เบฺอ แลญ อลอฺ นิฮ เตbว็ เวีย เตbง็ ฮ็อฺก มัว เตียด    ก Bเลย ตันเน็ญ ทา  “อา ซําคัญ เนือ็ว ตร็อฺง 
นา”     เวีย ก็ ปรับ ทา “ซําคัน เนือ็ว อี จ็อง อันนาด    เบฺอ จ็อง อันนาด ยม เฮbย มนึฮ เนbง็ 
กรุน รเงีย    เฮbย ก็ เงือ็บ”     
  “เอฺอ แอญ เลียน อันนาด เจ็ญ มัว เมิฮ ลอฺอ จนับ บลา”    กB ก็ กัน กันไตร ตุก เนbง็ 
ได ซรัจ    พอ จาบ เลียน อันนาด ก็ ชาก อันนาด จเรbบ     
  “แอญ เนือ็ว คลัง เตียด รึฮ บัด คลัง เฮbย”     
  “บัด คลัง เฮbย เปbน็ แต เนือ็ว อี กันเลbด ละ”    
  “เอฺอ นา เมิฮ แวญ คนาด นา”     
  พอ ฮา ก็ ยัว กรรไตร กัด      อลอฺ เลย อ็อฺฮ รึด 
 

2.   จินวว็ง 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณ ี

 ซดัจ อุตเรือ็จ เกbด ประปวน 50  เนีย็ก    เมbน็ บาน โกน ม็อฺก มูย เนีย็ก    ประปวน จ็
อง  กําพ็อด ชม็อฮ ทา เนีย็ง เปอ็ว    ยัว กรอย กB กําพ็อต ก็ เกbด ตังง็วน    ประปวน เตbง็ 49  
เนีย็ก เมbน็ พอ เจbด็    ‘ซแน็ฮ เทอ ยางนา เบฺอ เนียง เปอ็ว เลจ โกน มัว ปเดbย ก็ ซลัญ แต เวีย    
โพง ยnง กB ก็ จอล’     

 แฮด ยังแจ็ฮ เทอ ยางนา ก็ เลย ปเรฺอ กน    เมbน็ บาน เนbง็ ก็อฺน ก็ ยัว เนbง็ กทา เมิฮ    
เทอ ยางนา เนbง็ ออย เวีย เจ็ญ ป อังกวร    ก็ เลย เนือ็ม คเนีย เตbว็ จูล โฮรา ทา กแม็ย ออย       
อันเยือ็ย รnง เมียน    ตําเนือย เตือย เจ็ญ มัว ยางนา ก็ คย    เปbน็ ออย อันเยือ็ย แต ทา กเมญ 
นุฮ เกbด มัว เนbง็ กเดา กระฮาย    ซร็อก ซแร เนbง็แช็ฮ อ็อฺฮ    ซแน็ฮ อาจาร ก็ ทา  

 “ไวกูลา  ซี กูลาน พแนจ กันล็อง ไว เยียม ยาม ตร็อฺง    ปเรีย็ฮ อ็อฺง เนbง็ เมียน บ็อน    
ปเรียฮ อ็อฺง บาน โกน มัว เปbน็ เนbง็ เมbน็ ตเรbว็ พอฺง อันนา เต    อังกวร เนbง็ แช็ฮ ฮ็อฺบ เนbง็ 
อ็อฺฮ    แฮด นิฮ เฮbย ออย ปเรียฮ อ็อฺง บอร เนียง เจ็ญ เตbว็”      
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 ซดัจ ก็ เมbน็ จnอ อาจาร ทา “ยางนา ก็ เมbน็ จnอ   เวีย เนbง็ แช็ฮ เอbย็ ก็ ออย เวีย 
แช็ฮ เตbว็     อัญ เมbน็ กnย บาน โกน ยัว ตุก แบบ นิฮ เฮbย”    

 ซแน็ฮ กB ก็ รัว ก็อน    เทอ ยางนา เวีย เนbง็ เจ็ญ เตbว็ ป อังกวร    ก็ เลย เตbว็ จูล เซ
นา  อํามาด เนีย็ก มูย ตําเลbง็ ปรับ ทา     ปล แดล เนียงนุฮ เดจ ออย ยัว เนียง นุฮ ปนแนด เตbว็ 
ตาม ตึก    เฮbย ออย ปรับ ทา เนียง ตเรbว็ แพนเดbย ซโรบ     ซแน็ฮ เซนา อํามาด เคิญ เนียง 
เดจ เฮbย ก็ ยัว เตbว็ ปนแนด ตึก    โพง เนียง เตbง็ 49  ก็ เทอ ตี ประเตือญ ได คเนีย เทอ ทา 
เนียง เปอ็ว ตเรbว็   แพนเดbย ซโรบ    เนือ็ม คเนีย ย็วม ซแรจ กันจเรียว   ซดัจ อุตเรียจ ลnอ ทา 
แพนเดbย ซโรบ เนียง   เปอ็ว ก็ ทา     

“เออฺ อันจ็อฮ เบฺอ แพนเดbย็ ซโรบ เนียง เปอ็ว แพนเดbย็ ก็ แช็ฮ เฮbย    ออย เนียง เต
bง็  49  เรือ็ม ประจุม อันลุง นิฮ เรือ็ล ไง    เวเลีย ซี บาย ก็ ออย เรือ็ม     เฮbย ออย เซนา อํามาด 
จํา ปนจ็อก บาย    เรือ็ม เตbว็ จ็อฺน เนียงเปอ็ว พ็อฮ มัว    เบฺอ เนียง เมbน็ พ็อฮ มัว เกbม็ ชบ”    
ซแน็ฮ ก็ ปนโตฮ คเนีย 

อันเยือ็ย ด็อฺล เนียง เปอ็ว    พอ กB ยัว เตbว็ ปนแนด ตึก ก็ พเญีย็ก เลbง มัว ก็ ลnก 
ได     ซําเปย็ฮ ทา    “เบฺอ โกน เกbด บ็อน ออย แป นิฮ อันแนด เตbว็ อี กUก”    แป นฮุ ก ็พดั เต
bว็ อี กUก    ก็ เตbว็ เนือ็ว อี ปเรือ็ย ฮิมเปยน( ปาหิมพานต )    ปเรือ็ย ทม    เกbด ซวา เกbด โตจ 
คลา จเรbน       เนือ็ว จ็อฺน ประโซด โกน   

ประโซด บาน มูย ไง โกน ก็ ย็วม  งา ๆ     ซแน็ฮ โกน เยีย็ก ฮ็อฺฮ มัว เลญ ตึก ก็ ลnอ 
โกนงา ย็วม ก็ จ็อฮ มัว    แม กระเลbจ็ ก็วน เคิญ เยีย็ก ก็ ร็วด โปน   ตุก โกน เนbง็ นุฮ     เยีย็ก ก็ 
ทา “เอ โกน อันนา มัว เดจ ย็วม เนือ็ว กันนาล ปเรือ็ย ลอฺอ บแล็ฮ    ซงซัย เนีย็ก เมียน บ็อน 
เฮิย็”     เฮbย เนbง็ ยัว เตbว็ ออย เอbว็    เนียง เยีย็ก ฮ็อฺฮ เตbว็ ก็ เตbว็ เคิญ โลกตา มฮารเซbย็ 
ก็ ทา “โพง นิฮ   เนbง็ ยัว โกนงา เตbว็ นา”    โลกตา ก็   จังอ็อล เมbน็ ออย โพง เยีย็ก ฮ็อฺฮ เตb
ว็ บาน    โลกตา เลย ออย โกนงา นุฮ แม็ม ได    โกนงา ก็ จแอด บัด ย็วม     

เยีย็ก ก็ ฮ็อก เตbว็ ก็ เตbว็ ปรับ เอbว็ ทา    “ญ็อม ฮ็อฺฮ เตbว็ เคิญ กเมญ อี นา เต็ฮ 
มัว     เลีย็จ ย็วม เนือ็ว    โพง ญ็อม เนbง็ ยัว มัว ออย เอbว็ แอญนา เปbน็ โลกตา จังอ็อล เมbน็ 
ออย ยัว มัว บาน    โลกตา ก็ เลย ซ็อม”     เอbว็ ก็ ทา “เมbน็ บาน เต    โพง เนยีง็ ฮอฺ็ก เตbว ็ยวั 
กเมญ นุฮ มัว    เบฺอ กเมญ เนือ็ว เนbง็ ปเรือ็ย ปแล ทา กเมญ เกbด บ็อน    อันแจ็ม ตุก ออย ทม 
เฮbย อัญ เนbง็ ออย ยัว เทอ ปแด็ย เตbง็ ปรํา เนีย็ก     เตbว็ ยัว มัว”    โลกตา ลnอ ก็ กแลง 
ออย เนียง เยีย็ก เคิญ โกน งา เดจ ปลัก อัจ ปลัก โนม    ก็ ทา “เนbง็ ยัว เตbว็ ยางนา”    เยยีก็ ก ็
เลย ฮ็อฺก เตbว็    กเมญ ก็ เนือ็ว พอฺง โลกตา   ก็ ออย ชม็อฮ ทา จินว็วง        
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ซแน็ฮ พอ ทม เลbง ก็ เรียน อากม ซ็อฺล แซฮ ม็อฺด    โลกตา ก็ ทา “แม แอญ นุฮ เมbน็   
เตือ็น เงือ็บ เต    เนือ็ว อี ปเรือ็ย ฮิมเปยน เนือ็ว ตร็อฺง เดbม เชอ ทม”     

จินว็วง ก็ เลย เลีย ตา เตbว็    ยัว ทนู ยัว ซนา เตbว็ กรuบ ยาง    เตbว็ รัว แม    เดbร 
มัว ตาม ปเรือ็ย มเนีย็ก แอญ ก็ เคิญ เดbม เชอ ทม มูย เกbด ตระเปย็ง ทม พอฺง    ตระเปย็ง นุฮ 
เกbด ตึก คูบ    เกbด ตําแร็ย  คลา มัว อาซรัย เนือ็ว เนbง็ ตระเปย็ง นุฮ    จินว็วง เตbว็ ด็อฺล ก็ 
เดจปงแอจ เนbง็ เดbม เชอ    เดจ กึด ทา เนbง็ เตbว็ รัว แม อี นา เนbง็ เคิญ แม    พเญีย็ก เลbง 
มัว ก็ กึด    ‘อัญ ปด็วจ ป รีน อากม พอฺง โลกตา เมbน็ เตือ็น บาน ลวง มnอ    เมbน็ เด็ญ ทา 
คลัง รึฮ เมbน็ คลัง’     

แฮด จน็อฮ  เลย ทอฺย ป เดbม เชอ      เนbง ลวง กทา มnอ ทา คลัง คนาด นา    เจ็ญ 
มัว ก็ ลnก ทนู บัญ เดbม นุฮ    เดbม เชอ นุฮ ก็ แช็ฮ อ็อฺฮ ตังป จ็อง ด็อฺล บาด เดbย็    ลnอ 
ซันเลญ เจีย็ง    อันเตีย็ฮ บัญ    ลือ จ็อฺน ซัด กึด ทา เยีย็ก มัว     ร็วด ทา เนbง็ มัว ปง เดbม เชอ 
ทม นุฮ    พอ มัว    ด็อฺล เดbม นุฮ ก็ แช็ฮ อ็อฺฮ    มัว ด็อฺล เคิญ เจา จินว็วง เดจ เนือ็ว มเนีย็ก 
แอญ  ก็ ทา    “ริดที    อา นิฮ แอญ บอ   แฮด นิฮ ยnง เตbง็ เตbว็ กัจ ซเลbก็ บ็อฺก ออย”     

บ็อฺก จ็อฺน จินว็วง พเญีย็ก มัว เคิญ ตําแร็ยซาร มัว เทอ เอbย็ จอึฮจเอbก็    ตําแร็ย ก็ 
ทา   “อามะจัฮ เอbย อามะจัฮ    เดbม เชอ เดbม นิฮ บอฺน ปง โพง คญ็อม     เวีย แช็ฮ อ็อฺฮ เฮbย 
เทอ ยางนา โพง คญ็อม เนbง็ เนือ็ว บาน    เมียน เยีย็ก อซุรกาล เวีย บัญ โพง คญ็อม ยัว พลุก เต
bว็ เทอ ปราซาด   เวีย เกbด โกน กระมอม ลอฺอ จนับ    เบฺอ อามะจัฮ บาน พอฺง โกน เวีย    เวีย 
ซ็อฺม คเนีย นัฮ”     จินว็วง ลnอ ตําแร็ยซาร      อันเยือ็ย อันจ็อฮ ก็ พเล็จ แม    จ็อฺง บาน ประปวน 
ก็ ทา 

“เทอ ยางนา เนbง็ บาน ฮ็อฺฮ”     
“เกือ็ด ยัว เมbน็ บาน เต เยีย็ก เวีย คลัง นัฮ”    จินว็วง ก็ ทา “จ็อฮ อัญ เมbน็ คลัง 

จ็อฮ”   ตําแร็ย ก็ ทา “จ็อฮ เทอ ยางนา โพง ญ็อม เนbง็ คลัง ละ ฮ็อฮ”    จินว็วง ก็ ทา “เบฺอ 
จ็อฺง คลัง เตbว็ ดอฺง ตึก มัว อัญ เนbง็ เทอ ตึก ม็วน เรีย็ฮ กบาล ออย กรuบ คเนีย”      ก็ เตbว็ 
ยัว ตึก มัว เทอ ตึก ม็วน.ออย ตําแร็ย        เรีย็ฮ ยางนา เวีย ก็ เมbน็ อ็อฺฮ    ตําแร็ย เวีย จเรbน 
จนับ ก็ ทา   “ยัว อันแจ็ฮ    เนbง็ เทอ ตึก ม็วน ออย เตbว็ จัก ดัก ตึก เนbง็ ตระเปยง็    เฮbย ออย 
ตําแร็ย จ็อฮ เตbว็ มูด เวีย ก็ เนbง็ คลังแด็จ คเนีย”    ตําแร็ย ก็ ทา  “อันจ็อฮ เมbน็ คลัง เต    
คลัง แต อาเนีย็ก บาน เรีย็ฮ ว็อฺฮ    อา เนีย็ก เมbน็ บาน เรีย็ฮ   เนbง็ คลัง เอbย็”     จินว็วง ก็ ทา  
“ปมุน ตระเปย็ง นิฮ ซัด จาบ เวีย เฮbร รโฮด เลbย็?     ซแน็ฮ เบฺอ จัก ตึก นิฮ เตbว ็เฮbย ซดั จาบ 
เวีย เฮbร เมbน็ รโฮด ปแล ทา เวีย คลัง”     
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ซแน็ฮ จาบ เอbย็ เฮbร มัว ก็ ทเลีย็ก ปโรง    ตําแร็ย ก็ ทา “โอ คลัง แมน”    ก็ เลย 
เนือ็ม คเนีย จ็อฮ มูด ตึก     

ซแน็ฮ  จินว็วง ก็ ทา “ตําแร็ย เตbง็ อ็อฺฮ โพง แอญ เนbง็ เมbน็ ซลับ ญอน เยีย็ก เต 
เดอ    อันเตีย็ฮ บัญ มัว ตเรbว็ ก็ แด็จ ก็ แอฮ รเมือ็ฮ”     

ซแน็ฮ ตําแร็ย ก็ เนือ็ม จินว็วง เตbว็ มnอ โกน กระมอม เยีย็ก    เตbว็ เคิญ ก็ ลอฺอ แมน 
ชม็อฮ ทา เนีย็ง ปยเตวี    เนียง นุฮ เมbน็ แมน เยีย็ก แต เกbด มนึฮ    เตbว็ ด็อฺล ก็ ทา เนbง็ เทอ 
ยางนา เบฺอ เยีย็ก เวีย พเญีย็ก มัว ซันเลญ เวีย ก็ เตbง็ ลnอ    ซแน็ฮ ก็ ปเรฺอ อากม แดล รีน มัว  
ซันด็อฺม ออย เยีย็ก เดจ  ล็วก ม็อฺด    พอ ซันด็อฺม เฮbย ก็ เลbง เตbว็ ลnอ ปราซาด    เตbว็ เคิญ 
เนียง กระมอม นุฮ ก็ ดัฮ    พอ  พเญีย็ก มัว เนียง ก็ ตันเน็ญ ทา  

“มัว รัว ญ็อม เทอ เอbย็    เบฺอ เอbว็ ยnง มัว เคิญ เตbง็ บัญ อังกวร นิฮ แช็ฮ อ็อฺฮ    
ฮ็อฺก  เตbว็ เอbว็ มัว เคิญ เนbง็ เกbด รnง เกbด ราว คเนีย”    

“เมbน็ เกbด เอbย็ เต บอฺง ก็ คลัง แด็จ คเนีย     บอฺง ซลัญ เนียง บอฺง จ็อฺง เดจ พอฺง”   
ก็ เลย ออย ตําแร็ยซาร ฮ็อฺก เตbว็    ปรับ ทา “เบฺอ ยnง อันลึก ด็อฺล ตอฺนนา ก็ ออย มัว จูย”       

“เทอ ยางนา เนbง็ เด็ญ จ็อฮ?”     
“แอญ ตเรbว็ ตึก ม็วน อัญ เฮbย เทอ ยางนา เนbง็ เด็ญ อ็อฺฮ” 
ซแน็ฮ ก็ เดจ ซี เนือ็ว อี น็อฮ จ็อฺน ทไง ตร็อฺง    เอbว็ พเญียก เลbง มัว ก็ ทา  “เม็จ ก็ 

มนึฮ ล็วก อ็อฺฮ เตbง็ อังกวร    อัญ ซล็อด เจbด็ นัฮ    เวีย เกbด รnง เอbย็ ซงซัย โกน อัญ เวีย เก
bด รnง”    

ซแน็ฮ ก็ ดัฮ เซนาอํามาด เตbว็ มnอ โกน    เตbว็ ก็ เคิญ โกน เดจ เมbน็ เตือ็น พเญีย็ก       
เปbน็ เคิญ เดจ จnง บูน    เซนา ก็ ทา “อามะจัฮ เอbย โกน อามะจัฮ เกbด จnง บูน”   ก็ ทา “โอ 
มนึฮ  อี นา เวีย ฮีน มัว เจือ็น กบาล อัญ    ตฮาน จับ เวีย ตุก”     

พอ จินว็วง พเญีย็ก เลbง มัว เบbก นาตาง เตbว็ เคิญ เซนา ตฮาน เนือ็ว จุม อังกวร 
อ็อฺฮ    เกbด ทนู เกbด ดาว กรuบ ได ก็ ทา “บอฺง ตําแร็ยซาร จูย ละ”     

พอ ตําแร็ย ลnอ ก็ โจล มัว เตbง็ อ็อฺฮ    จ็วล เยีย็ก ดวล รเม็ง รมอง    มัว ด็อฺล นาตาง   
จินว็วง ก็ เลย เนือ็ม เนียง เลbง เลอฺ คนอฺง ตําแร็ย    พอ เลbง เฮbย ก็ ปรับ ทา “ทอฺย    เนีย็ก 
แดล  เนือ็ว เนbง็ เวีย็ง กแม็ย ซันลับ กB”    

พอ เตbว็ ชงาย ประมาน  10  กโล เยีย็ก ก็ กแล็จ ก็วน เคิญ ก็ บัญ ทนู เตbว็ อี เจา 
จินว็วง    เจา   จินว็วง ยัว กทา มัว รวง ก็ จรึฮ ตเรbว็ ตําแร็ยซาร ก็ ทา    “ชือ เลbย็?”  ตําแร็ย ก็ 
ทา       “เวีย  รเมือ็ฮ ๆ”    
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ซแน็ฮ ก็ เจ็ญ มัว    เยีย็ก ซู เมbน็ บาน เลย ทอฺย     ม็วฮ ด็อฺล กB ก็ ตันเด็ญ ประปวน 
ทา    “ยnง เนbง็ เทอ ยางนา    บอฺง เนbง็ โจล เตbว็ รัว มนาย อีปเรือ็ย เซbน็”     

ก็ เลย เนือ็ม คเนีย มัว เดbร รัว อี ปเรือ็ย ฮิมเปยน   ก็ มัว เคิญ เดbม เชอ เคิญ มนึฮ 
ร็วด ปาล    ก Bก็ ทา “นิฮ แอญ แม อัญ”    ก็ เลย ร็วด จับ    ก็ เลย ตันเน็ญ ทา ชม็อฮ เอbย็   
เนียง ก็ ปรับ ทา  ชม็อฮ เปอ็ว    ประปวน ซดัจ อุตเรือ็จ    ก็ ทา แมน เฮbย    แด็จ ก็ โลกตา บาน 
ปรับ ก็ ทา นิฮ แอญ โกน แม    เลย รัว ซําปวด ซไบ มัว ออย ซลีจ    เลย ตันเน็ญ แม    

“เด็ญ แอญ ทา เมือง อุตเรือ็จ เนือ็ว อี นา”   แม ก็ ทา “รโฮด ปเรือ็ย นิฮ เตbว็ เฮbย ก็ 
ชลอฺง ตึก ก็ โจล แคด ปเรือ็ย อังกวร เอbว็ เฮbย”    เตbว็ แคด อังกวร ก็ เนือ็ม คเนีย เดจ      

คาง ซดัจ อุตเรือ็จ นุฮ ก็ กเดา กระฮาย อังกุย เมbน็ บาน    เดจ ก็ เมbน็ ล็วก ก็ เลย 
เฮา เซนา อํามาด ออย เตbว็ รัว รบ็อฺฮ ปเรือ็ย    อํามาด เตbว็ ก็ เตbว็ เคิญ เจา จินว็วง เดจ เนือ็ว 
พอฺง เนียง เปอ็ว  เนbง็ โกน ประซา     ก็ เลย เตbว็ ตูล ซดัจ ทา  “ เมียน ซดัจ อีนา เต มัว เดจ 
เนือ็ว    เมียน ทนู เกbด อาวุด ยาง จนับ    เนbง็ มัว เจือ็น อังกวร ยnง ยางนา ก็ เมbน็ เด็ญ”    
ซแน็ฮ ซดัจ      อุตเรือ็จ ทา  เนือ็ว เมbน็ บาน เต ก็ เลย บัญ กําเพลิง เตbว็     

 ซแน็ฮ เจา จินว็วง ก็ อตึซทาน ทา ‘เบฺอ เนีย็ก แดล บัญ มัว นุฮ เจีย เอbว็ปุก ก็ ซ็อม 
ออย      กเรือ็บ กําพเลิง นุฮ กลาย เกbด น็อม แนจ เจจ อันซอฺม ออย บาน โฮบ’    พอ กเรือ็บ 
กําพเลิง   ทเลีย็ก มัว ก็ กลาย เกbด น็อม เกbด อันซอฺม บาน ซี จแอด จออฺล    

  ซแน็ฮ เจา จินว็วง บัญ เตbว็ ก็ อตึซทาน ทา  ‘เกbม็ ออย เกbด ปย    ซ็อม ออย ซอฺร 
แดล บัญ เตbว็ นุฮ กลาย เกbด ปกาโชก ทวาย เอbว็ปุก’    พอ ลnก ทนู ซอฺร ก็ เลือ็น กะกรึกกะ
เกรง    บัญ  เตbว็ ก็ กลาย เกbด ปกาโชก ทูบ ตีน ทวาย เอbว็ ปเลียม     เอbว็ ก็ ทา    “เมbน็ 
แมน ซัด  ตโรว็ เต    เบฺอ เมbน็ เญียด ก็ ซันดาน”  ตฮาน ชบ บัญ เตbว็ มnอ    

 เตbว็ เอbว็ ก็ เมbน็ ซเกือ็ล ทา มนึฮ แดล เคิญ นุฮ โกน ประปวน    โกน นุฮ ก็ ซตุฮ เตb
ว็       ซําเปย็ฮ เอbว็ ก็ ทา   “นิฮ แอญ เนียง เปอ็ว แม    คมาด นุฮ โกน แดล เพbม เตbว็ กน็อง 
ปวฮ      โลกตา ดัก ชม็อฮ ทา จินว็วง”    

 ซวร เตbว็ ซวร มัว ก็ ออย ตฮาน เตรียม กU รแต็ฮ มัว ออย โกน ประปวน จิฮ      ฮ็อก 
มัว ซดัจ ก็ ไว กวง ปรับ เซนาอํามาด ออย เนียง แดล เรือ็ม ชแวล อันลุง ชบ บาน เฮbย    ทา เนยีง     
เปอ็ว บาน เจ็ญ มัว เฮbย    ซแน็ฮ เนีย็ง เตbง็ 49  บาน เรือ็ม ตังป จินว็วง เมbน็ เตือ็น เกbด จ็อฺน 
ทม    ซแน็ฮ ก็ ชบ เรือ็ม  เมbน็ บาน     
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 ซแน็ฮ จินว็วง เนbง็ ประปวน เนือ็ว เตbว็ ก็ ทา    “เทอ ยางนา เมbน็ เตือ็น บาน เตbว็ 
ซมา เอbว็ปุก”    ซแน็ฮ ก็ เลีย แม เนbง็ เอbว็ เตbว็ รัว เยีย็ก อซุรกาล    เอbว ก็ อนุยาด     เอbว็ 
ก็ ออย ยัว เรียจร็วด นุฮ เตbว็ รัว   เยีย็ก อซุรกาล     
 เยีย็ก อซุรกาล เคิญ ก็ ทา “อันนา มัว เจือ็น อังกวร”    ก็ ยัว อาวุด บัญ     ซแน็ฮ เจา 
จินว็วง ก็ อตึซทาน ทา    ‘เบฺอ เอbว็ปุก กเมจ บัญ มัว ก็ ซ็อม ออย เกbด น็อม แนจ เจจ อันซอฺม 
ออย ตฮาน บาน ซี มุน เนbง็ ซู คเนีย’     ซแน็ฮ ก็ จรึฮ เกbด น็อม เกbด อันซอฺม    โพง เซนาอํา
มาด ก็ บาน ซี จ็อฺน จแอด     ซแน็ฮ ก็ บัญ ทนู เตbว็ ก็ อตึซทาน ทา   ‘เบฺอ เอbว็ กเมจ เมbน็ ยัว 
โตฮ ซ็อม ออย ทนู ซอฺร แดล บัญ เตbว็ นิฮ กลาย เกbด ทูบ ตีน ปกาโชก ซ็อม ซมา เอbว็ กเมจ’     
ลnก ทนู ลnอ กะกรึกกะกเกรง    บัญ เตbว็ ก็ กลาย เกbด ทูบ เกbด ตีน   เตbว็ ทวาย เยีย็ก เอbว็ 
กเมจ    เยีย็ก ก็ ทา   “ชบ    ก Bเมbน็ บาน มัว เกbด ซัดตเริว็ พอฺง โพฺง ยnง เต    กB มัว ลอฺอ”    
เจา จินว็วง เนbง็ ประปวน ก็ มัว ซ็อม โตฮ    ออย ลnก โตฮ ออย    เอbว็ ก็ ทา  

“เบฺอ แอญ มัว ซ็อม ลอฺอ ๆ  อัญ ก็ เมิน เคbง็ เต”    ก็  เลย จัดการ ออย เตbง็ ปร       
ประเตฮ 
 

3.  ปจ กัลยา 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณ ี

กาล น็อฮ มัญ เนียง เนือ็ว กระม็อม ก็ เกbด กําล็อฺฮ มัว ซลัญ จเรbน    ซแน็ฮ กําล็อฺฮ 
ก็   ค็อฺก     เนียง ก็ เงือ็บ ตังป กระม็อม    มุน เงือ็บ ก็ ปราดทะนา ทา ‘เกbด เจียด นา ก็ คย เบฺอ 
ทา ปร็อฮ เฮbย เนbง็ เมbน็ อันเยือ็ย พอฺง’    ซแน็ฮ เงือ็บ เตbว็ ก็ เตbว็ จับเจียด เกbด โกน ซดัจ 
ชม็อฮ ทา  ปจกัลยา     

ซแน็ฮ เกbด ปร็อฮ มูย เนีย็ก ชม็อฮ ทา เมียนพ    มเนีย็ก ตีด ชม็อฮ ทา โคลบ เจีย โกน 
กําปเรีย มัว เนือ็ว พฺอง เมียนบ    มัว เนือ็ว  เกbด คเนีย ปร เนีย็ก    เตbว็ ตรา ก็ เตbว็ ปร เนีย็ก         
ก็ เรียน วิชา แจ็ฮ  อันเยือ็ย พอฺง เดbม เชอ บาน    เรียน ซกด จิด เดbม เชอ    เดbม เชอ ก็ 
อันเยือ็ย พอฺง ม็อฺด     พอ เนีย็ง ปจกัลยา ทม ซดัจ ก็ ประกาด ทา อันนา แจ็ฮ อันเยือ็ย พฺอง โกน 
กระม็อม บาน เนbง็ ออย ยัว เทอ ปแด็ย    คนาด เอbว็ เนียง ก็ เมbน็ ยอฺม อันเยือ็ย พอฺง     

ซแน็ฮ เด็ญ เตbว็ ด็อฺล เมียนบ ก็ เนือ็ม คเนีย บอร รแต็ฮ เตbว็    ตอฺน แรก มัว เคิญ 
เนียง        ปจกัลยา เนือ็ว ตี แอญ     กB ก็ เมbน็ บาน อันเยือ็ย พอฺง    ซแน็ฮ ก็ ทา คเลียน บาย 
จนับ ก็ เลย   เนือ็ม คเนีย ตันนํา บาย    ดํา ตึก กเดา ก็ ยัว อังกอฺ จรอฺก เปbน็ เมbน็ เบbก กรวบ    
อังกอฺ ก็ ตูญ เลbง มัว    เนียง อ็อฺด เมbน็ บาน ก็ ปรับ ทา ออย เบbก กรวบ เซbน็    ซแน็ฮ ก็ เบb
ก กรวบ ซนัง     



 143

มัว ก็ เดbก็ กU มัว ตึม รแต็ฮ    มูย แบ มุก เตbว็ แน็ฮ    มูย แบ มุก เตbว็ น็อฮ    เนีย็ง 
ก็ ปรับทา ตึม ค็อฮ    ตอฺน ลเงือ็จ มัว เอbว็ ก็ ทา     

“เนียง แมน เนียง อันเยือ็ย พอฺง มนึฮ ปร็อฮ เฮbย เต”       
เนียง ก็ เมbน็ เมือ็ด    เนียง กึด ทา เนียง เมbน็ บาน อันเยือ็ย พอฺง มนึฮ ปร็อฮ เต    

เทอ ยางนา เนียง ก็ เมbน็  อันเยือ็ย    ไง กรอย ซดัจ บาน ปรับ ทา เตbง็ ออย เตbว็ อังกุย 
อันเยือ็ย คลวน แอญ เรือ็บ เนbง็ บาน     

 “เบฺอ เนbง็ ออย ยnง เตbว็ อันเยือ็ย พอฺง เตbง็ ยัว กรnง ด็อฺนตเรbย็ เตbว็ ตุก เนbง็ 
กันน็อง เมือง พอฺง    เบฺอ ทา เนียง อันเยือ็ย พอฺง ก็ ออย ไว ซกวร    เบฺอ เมbน็ ยาง จ็อฮ เฮbย 
เนียง เมbน ยอฺม จัญ เต”     

ก Bก็ เลbง เตbว็ ตี แอญ เฮbย ก็ ตันเน็ญ จันเนbร มุน    “บอฺง จันเนbร เนีย็ง เนือ็ว อี 
นา?”    จันเนbร ก็ ปรับทา “เนียง เนือ็ว เนbง็ กน็อง”    กB ก็ ซกด ออย จันเนbร ออย อันเยือ็ย 
พอฺง    ซแน็ฮ ก็ ซกด ทเวียร ทา    “บอฺง เนียง เนือ็ว อี นา”  ทเวียร ก็ ทา   `“เนียง เนือ็ว เนbง็ 
กันน็อง นิฮ เบbก วอฺฮ”    ซแน็ฮ ก็ ซกด ออย ทเวียร นุฮ เบbก    เบbก เตbว็ ก็ อังกุย บ็อฺด เจิง อี 
เตียง แดล เนียง เดจ    ซแน็ฮ ก็ ตันเน็ญ เตียง ทา “บอง เตียง เกbด มัว ยูร บลา เฮbย    เทอ ยาง
นา บาน มัว เนือ็ว อี แน็ฮ”    เตียง ก็ ทา “ยnง  เมbน็ เด็ญ เอbย็ เต    ยnง เกbด มัว ก็ เนือ็ว เนb
ง็ เวีย็ง”       

“ บอง เตียง อันเยือ็ย เรือง ออย ซดับ ละ” 
“บอฺง เมียนบ นุฮ แอญนา กnย เนือ็ว เนbง ปเรือ็ย อันเยือ็ย  รnง ออย ยnง ซดับ ละ”     
“อันจ็อฮ ยnง เนbง็ อันเยือ็ย ออย ซดับ    ตอฺน นุฮ เมียน เมียนบ 4  เนีย็ก เตbว็ รีน อา

กม พอฺง โลกตา    มูย เนีย็ก เทอ รูบ บาน ลอฺอ    มูย เนีย็ก รีน จ็อฮ วินเญียน    มูย เนีย็ก รีน มุจ 
ตึก    เฮbย มูย ตีด รีน บัญ ตร็อฺง    ซแน็ฮ รีน จ็อฺบ เฮbย ก็ เนือ็ม คเนีย เดbร พเลbว็ มัว เคิญ ตึก 
ซตึง มูย    ซแน็ฮ เคิญ จาบ ทม ชาบ มนึฮ ซแร็ย มัว    เนียง ก็ ซแรจ ออย จูย     อา มูย เนีย็ก นุฮ 
ก็ ลnก ปรูญ บัญ เตbว็     เนียง ก็ จรึฮ เตbว็ ปร็วง ตึก    มูย เนีย็ก ตีด แดล รีน มุจ ตึก มัว ก็ มุจ 
จ็อฮ เตbว็ จูย ยัว เนียง เลbง มัว เนียง ก็ เงือ็บ เฮbย    เนีย็ก แดล รีน จ็อฮ วินเญียน ก็ จ็อฮ วิน
เญียน ออย    ซแน็ฮ ร็วฮ มัว อาเนีย็ก วาด รูบ ก็ วาด เฮbย ก็ ซเตียบ    ซแน็ฮก็ เกbด ตี มนึฮ 
ซลัญ เนียง นุฮ     ซแน็ฮ เนbง็ ลnก เนียง ออย รนา บอฺง เตียง?”    เตียง ก็ ทา “เตbง็ เตbว็ 
ตันเน็ญ โลกตา”    เนียง นุฮ ลือ ก็ ชเลbย เลbง มัว ทา    “เตbง็ ออย เนีย็ก มุจ ตึก ว็อฮ”      

ซแน็ฮ ดนตเรbย็ ก็ ไว เลbง    กB ทา เนีย็ก แดล ซเตียบ ปเรียบ แด็จ บอฺง แดล อันแจ็ม 
ออย ทม    เนีย็ก แดล บาน มุจ ตึก บาน ออบ เปญ ๆ นุฮ ปแด็ย ประเปอ็น กB    เนีย็ก บัญ ปรูญ 
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นุฮ ปเรียบ แด็จ เอbว็    เนีย็ก ออย วินเยียน นุฮ ปเรียบ แด็จ แม    ตอฺ มัว บอฺง เตียง เดจ ล็วก เฮ
bย ดัฮ ยางนา ก็ เมbน็ พเญีย็ก     

ซแน็ฮ ก็ อันเยือ็ย พอฺง เปยน    ก็ ตันเน็ญ บอฺง เปยน   “บอฺง    บอฺง เนือ็ว บีด เนียง 
บอฺง เด็ญ เรือง ปแซ็ง ๆ จูย อันเยือ็ย ออย ซดับ ละ”    เปยน ก็ ทา     “ญ็อม เกbด เปยน จํา รับ 
แต มลู ซลา ตอฺน พญีว มัว     เมbน็ เด็ญ รnง เ อbย็ เต     บอฺง เมียนบ แอญนา เดbร แต ปเรือ็ย 
จูย อันเยือ็ย รnง ออย คญ็อม ซดับ ละ”     

“อันจ็อฮ ซดับ เดอ     ตอฺน นุฮ เกbด มฮาจอร มูย เนีย็ก เดbร ลูจ แต รบ็อฺฮ   เกbด รูง 
มูย เนือ็ว เนbง็ พน็อม ชม็อฮ ทา พน็อม มฮาจอร    กB นุฮ เดbร ลูจ รบ็อฺฮ กรบ ยาง    ซแน็ฮ 
บาน ซ็อมบัด จอึฮจเอิbก ก็ กึด ทา ‘เบฺอ อัญ เงือ็บ อันนา เนbง็ ยัว เตbว็    อันจ็อฮ อัญ เตbว็ ลูจ 
โกน เนีย็ก      ซร็อก มัว ม็อฺก มูย เนีย็ก    มัว อันแจ็ม ออย จํา ยัว เกร เจีย็ง’    ซแน็ฮ ก็ เตbว็ ลูจ 
โกนงา    ลูจ    เฮbย ก็ ยัว มัว อันแจ็ม ตุก จ็อน กระม็อม      

อันเยือ็ย ด็อฺล บร็อฺฮ กําซ็อฺด มูย เนีย็ก เดbร รัว ประปวน    เดbร รัว ยางนา ก็ เมbน็ 
แดล เคิญ มนึฮ ซแร็ย    เคิญ แต มนึฮ ปร็อฮ    ไง น็อฮ เคิญ เยือ็ย จเรือ็ด จํากา ก็ ทา    “เยือ็ย ก
nย เคิญ กระม็อม ลอฺอ เดbร มัว พเลbว็ นิฮ แอญ?”     เยือ็ย ก็ ทา “เมbน็ กnย เคิญ เต”     

ไง น็อฮ เยือ็ย ซังเกด เคิญ ทา จอร ลูจ รบ็อฺฮ เตbว็ ตุก กันน็อง ทํา    ไง น็อฮ อา ปร็อฮ 
แดล ๆ  ก็ มัว ตันเน็ญ ตีด    ซแน็ฮ เยือ็ย ก็ ปรับ ทา กnย เคิญ โกน มฮาจอร ลอฺอ จนับ    เบฺอ เซb
น็ ทา รนา บาน เตbว็ เกbด โกน ปซา มฮาจอร เมียน ซลับ    ก็ เลย ปรับ อา บร็อฺฮ นุฮ      อา 
บร็อฺฮ นุฮ แจ็ฮ ปแลง ตัว บาน ก็    เลย โจล เตbว็ เนbง็ กันน็อง รูง    เตbว็ เคิญ กระม็อม ลอฺอ 
จนับ ก็ ซลัญ     เนียง นุฮ ก็ ทา    “ บอฺง เบฺอ เอbว็ มัว เคิญ ซันลับ เงือ็บ แท    เปbน็ ญ็อม ก็ 
ซลัญ บอฺง แด็จ คเนีย”     

เทอ ยางนา เรือ็บ เนbง็ เนือ็ว พอฺง เนียง บาน    ซแน็ฮ ก็ แจ็ฮ ปแลง ตัว บาน    เยือ็ย 
นุฮ มุน เนbง็ เด็ญ ทา จอร นุฮ เกbด โกน กระม็อม นุฮ    โกน กระม็อม จอร เกbด แค ชนํา    
เนียง นุฮ ก็ แพ็ด ปรับ เอbว็ ทา  เมbน็ เด็ญ เกbด เอbย็ เต จรึฮ เชียม    เอbว็ ก็ มัว ตันเน็ญ เยือ็ย    
เยือ็ย ก็ เลย เด็ญ ทา จอร นุฮ เกbด โกน กระม็อม     

เอbว็ นุฮ เนือ็ว เตbว็ ก็ เคิญ โกน เพbม ก็ ทา “มะ อานา เวีย คลัง เจีย็ง อัญ    อัญ เต
bว็ ลUด ตึก ซลับ เจีย็ง เวีย คลัง เจีย็ง อัญ    เวีย มัว เนือ็ว ยางนา บาน อัญ เมbน็ เคิญ เวีย”     

ซแน็ฮ ก็ เลbง เตbว็ อี จ็อง เชอ เนbง็ ลUด ตึก    ซแน็ฮ เยีย็ก ชม็อฮ จเตียลกรัญ ฮ็อฺฮ 
มัว มูด ตึก    มัว ด็อฺล เนbง็ มูด ตึก ก็ จรวง ซ็อฺก    ซแน็ฮ จรึฮ มัว เกbด กระม็อม ลอฺอ     ซแน็ฮ ก็ 
เลญ คเนีย    เยีย็ก นุฮ เลญ คเนีย รูจ ก็ ฮ็อฺฮ เตbว็    ซแน็ฮ เยีย็ก ก็ จรวง ซ็อฺก เกbด กันล็อฺฮ จรึฮ 
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มัว ก็ เดจ พอฺง คเนีย ตีด    ซแน็ฮ เยีย็ก กระม็อม ก็ ฮ็อฺฮ บัด เตbว็ ตีด     อา จอร นุฮ ก็ ทา อัญ 
เมbน็      เงือ็บ เต    เวีย เตbง็ แบบ นุฮ แท    ก็ เลย จ็อฮ มัว ซ็อม ยัว กเลฺอ พอฺง เยีย็ก    ก็ เลย 
นัด ออย    เยีย็ก เตbว็ ซี บาย อี ปเตีย็ฮ ปรับ ทา ออย เตbว็ เตbง็ ปแด็ย ประเปอ็น     มัว ก็ มัว 
ปรับ โกนกระม็อม ทา เนbง็ เกbด พญีว มัว ซี บาย อี ปเตีย็ฮ    ออย รีบ บาย ตุก 6    ซปวก    โกน
ก็ ตันเน็ญ ทา  

“เอbว็ คเนีย มัว ประมาน เนีย็ก”     
“มัว ปร รูม ยnง ก็ เกbด บูน    เปbน็ ออย จัด ตุก 6  ซปวก”   ซแน็ฮ เนียง ก็ เตรียม 

บาย    ซแน็ฮ มัว ด็อฺล ก็ เฮา มัว ซี บาย    เนือ็ม คเนีย อังกุย เฮbย ก็ ซ็อฺล เนือ็ว ปร    จอร ก็ ทา 
“เนียง  เยีย็ก แดล จรวง ซ็อฺก เฮbย จรึฮ มัว ก็ เฮา มัว พอฺง ว็อฮ”    จรวง ปบ ก็ จรึฮ มัว ปบ เลย    
ซแน็ฮ เอbว็ ก็ ตันเน็ญ ทา “นา ปแด็ย เนีย็ง เนือ็ว อีนา ฮ็อฮ?”    เนีย็ง ก็ จรวง ซอฺ็ก ปแดย็ ก ็จรึฮ 
มัว    ซแน็ฮ เมียนบ ก็ ตันเน็ญ ทา “เรือง นิฮ บาบ รนา?”   บอฺง เปยน ก็ ทา   “ญ็อม ตอฺบ เฮbย 
ค็อฮ  ญ็อม เมbน็ ตอบ เต”    

เนีย็ง อ็อฺด เมbน็ บาน ก็ ตอฺบ ทา     “เนีย็ก บาบ ก็ เนีย็ก จันเรีย็ฮ จํากา    ปร็วฮ เนีย็ก  
จันเรีย็ฮ จํากา ปรับ เลย เด็ญ รnง”    ซแน็ฮ ก็ ไว ซกวร เลbง ตีด 

ปรึก มัว นุฮ เมียนบ ก็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ    ซแน็ฮ เอbว็ ก็ โจล เตbว็ ตันเน็ญ โกน    “เกbล็ 
ย็วบ แมน เนียง อันเยือ็ย พอฺง มนึฮ ปร็อฮ เฮbย เต?  เนียง อันเยือ็ย พอฺง อันนา?”  เนียง ก็ ทา        
“อันเยือ็ย พอฺง เตียง”    

“นา เนียง ลวง อันเยือ็ย พอฺง เตียง ออย เอbว็ มnอ ละ เมิฮ ทา เตียง เวีย อันเยือ็ย 
บาน เลย็”   อันเยือ็ย พอฺง เตียง    เตียง ก็ เมbน็ อันเยือ็ย พอฺง    ซแน็ฮ ก็ ลnก ได ซําเปย็ฮ เอbว็ 
ปรับ ทา อันเยือ็ย พอฺง มนึฮ ปร็อฮ เมียน    ก็ เลย ออย ยัว พอฺง เมียนบ เกbด ปแด็ย เกbด ประ
เปอ็น คเนีย 
 

4.  ปกา เรือ็ม ตึก เรือ็ม 
วิทยากรนายสําราญ    แสงจันทร 

ไง น็อฮ ซดัจ เนือ็ว อังกอร ทิพพิลาลัย    ซดัจ เกbด ประเปอ็น 51  เนีย็ก    แต เนีย็ก 
แดล เดbด็ จนับ   เกbด 2  เนีย็ก ชม็อฮ เนียง จันเตีย เนbง็ เนียง บุปพา    ประเปอ็น เตbง็ 51 เมb
น็ เกbด อันนา เกbด โกน ม็อฺก มวย เนีย็ก    จ็อฺง บาน โกน ก็ เลย เตbว็ บ็อฺน โดนตา    เรือ็ม รอฺบ 
เดbม ปU จเรือ็ย       เรือ็ม จ็อน บาน โกน   เรือ็ม ปรําปล ไง ปรําปล ย็วบ   อ็อจ ทูบ อ็อจ เตียน 
อ็อฺฮ เกbด กันจnอ   
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ซแน็ฮ เนียง บุปพา นุฮ เดจๆ ก็ ยวรซ็อฺบ จําแลจ    ยวรซ็อฺบ ทา ปเรีย็ฮ คัน (พระขรรค  )  
จรึฮ ป เลอ มัว เลอ บาด ได เนีย็ง     เฮbย พลnอ อ็อฺฮ เตbง็ อังกอร     ก็ ดัฮ ปแด็ย     ปแด็ย ก็ 
ออย โฮน มัว ไว ปุด ตําเนือ็ย     โฮร แดล มัว มุน กB มัว ก็ ทา “กูลา ซี กูลาน บาน ซันลอฺ กดาม 
ดัก อังออฺม จงัญ”    ซดัจ ก็ ทา “โอ อาจาร นิฮ เมbน็ ตร็อฺง เต      อาจาร มวยเนีย็ก เตียด เมิฮ”      

อาจาร มวย เนีย็ก เตียด ก็ ทา    “ปแอก อเวbย็ บาน ตึก คมุม ซี เลือย บาย มวย 
จาน”     

อาจาร นิฮ เมbน็ ตร็อฺง เต็ฮ     อาจาร มวย เตียด ก็ ทา แด็จ ก็ แดล เตียด ทา แต เรือง 
ซี     อาจาร มวย เนีย็ก เตียด ทา   “ประเปอ็น เกือ็ด เนbง็ บาน เรียจบ็อฺด( ราชบุตร )เฮbย”    
ซดัจ ก็ มอฺบ รางวัน ออย เนีย็ก มวย เมิน ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ    เมียฮ เนีย็ก 5  กันจแรง     

ซแน็ฮ ซดัจ นุฮ ก็ บาน โกน ปร็อฮ แบ็ย  โกน ซเรbย มวย    ซดัจ นุฮก็ ทา เทอ ยางนา   
เรือ็บ เนbง็ บาน ตําแร็ย ออย กรบ โกน    ตําแร็ย เกbด ตี ปร เปbน็ เกbด โกน ปร็อฮ แบ็ย     ก็ เต
bง็ เตbว็ จับ เตียด    ปรับ ทา  “เนียง จันเตีย มnอ เนียง ตูจ ออย ลอฺอ พอฺง เดอ เนียง เพbม 
เนือ็ว”    เนียง จันเตีย ก็ ทา   “ญ็อม เนbง็  มnอ ออย ลอฺอ”     

ซดัจ ก็ เนือ็ม อํามาด เซนา เตbว็ เตีย็ก ตําแร็ย    ซแน็ฮ เนียง จันเตีย จ็อฺง ชเนีย็ฮ    
เนียง ทา เบฺอ เนียง นิฮ เกbด โกน ตเรือ็บ ซ็อมบัด ก็ เนbง็ จรึฮ เตbว็ เกbด ค็อน เนียง ม็อฺด    เทอ 
ยางนา เนbง็ ซันลับ เนียง นิฮ บาน     

มัว ด็อฺล ไง เนียง เนือ็ว พเลิง    เนียง จันเตีย ก็ ร็วด เตbว็ อันเยือ็ย พอฺง จมอฺบ ทา    
“เบฺอ เยือ็ย ซันลับ บาน ยnง เนbง็ ออย เมียฮ เนีย็ก ด็อฺบ กันจแรง”    เยือ็ย ปรับ ทา “เทอ 
บาน” ก็ เฮา คเนีย  บวน  เนีย็ก มัว อันเยือ็ย คเนีย ปรับ ทา เวีย เลจ ทแม็ย เวีย เมbน็ เด็ญ เต ทา 
ยnง กัจ กอฺ    แต็จ เชียม ก็ จ็อก เงือ็บ”     ตา ก็ ทา “เทอ ยางจ็อฮ เวีย บาบ    เกbด มัว กB เมb
น็  กnย เทอ บาบ   เมbน็ กnย ซันลับ ซัด ม็อฺก มวย    เทอ อันจ็อฮ เทอ เอbย็”     เยือ็ย ก็ ทา 
“อา เมbน็ ยัว อา ก็ เนือ็ว ซเงียมๆ”  เลย เนือ็ม โพง ก Bเตbว็      จม็อฺบ เตbว็ เนียง ก็ ซแรจ 
ปร็วฮ ทา เนือ็ว พเลิง ทแม็ย    ก Bก็ ทา  

“เนีย็ง  เมbน็ บาก ซแรจ เต     เยือ็ย กัน ปวฮ  อันนา เฮbย เมbน็ กnย เกbด อันนา เก
bด เอbย็ เต”     

ซแน็ฮ ก Bก็ อันเยือ็ย คเนีย ทา “ฮอฺง เนือ็ว คาง เลอ เดอ    จับ ได เวีย ตุก ปร เนีย็ก    
อัญ เนbง็ จับ จnง    มวย เนีย็ก เตียด กัจ กอฺ”     

โกน  เตbง็ บวน ก็  อันเยือ็ย คเนีย ทา กB เตbง็ ซันลับ ยnง แท    ซแน็ฮ บอฺง ก็ พัด 
ปโอน ออย เตbว็ เนือ็ว คาง กรอย    ปรับ ทา “ เบฺอ บอง ซตุฮ เตbว็ ออย เนียง ซตุฮ ตาม ออย 
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เลือน เดอ    เบฺอ ยnง เนbง็      เงือ็บ ยางนา กแม็ย ออย เงือ็บ เนbง็ กน็อง ปวฮ แม ปร็วฮ เวีย 
บาบ จนับ”    ซแน็ฮ ก็ เนือ็ม คเนีย ซตุฮ เจ็ญ มัว    เยือ็ย มอฺบ ก็ กเตียด เตbว็ เดbด็ อันเจียง 
ซันล็อฺบ อ็อฺฮ    โกนงา ก็ ยม งา ๆ    เนียง จันเตีย ก็ เคbง็  โพง จมอฺบ    “อัญ ออย เตbว็ ซันลับ 
กเมญ เฮbย แลญ ออย เวีย ยม บาน ยางนา”     ก็ เลย เตbว็ เบbก ทเวียร มnอ ก็ ทา    “โอ  
เยือ็ย จมอฺบ ซลับ อ็อฺฮ บัด เติว็ เฮbย”    เนียง ก็ จอฺง กแบ็น ลUด เตbว็ จร็อฺม กันนาล ปวฮ เนียง 
ออย เนียง ซันล็อฺบ ยูร ๆ    ก็ เลย็ ยัว โกน ตูจ เตbง็ บวน ดักฮึบ (หีบ ) แดจ    ออย อํามาด ยวั เตb
ว็ ปนแนด ตึก    กB เลย ชลัก เชอ ออย ปแด็ย มnอ     เนียง บุบพา นุฮ ก็ เด็ญ ทา โกน เกbด มนฮึ    
พเญีย็ก เลbง มัว เนียง จันเตีย ก็ ทา  

“นุฮ โกน ฮอฺง เกbด ตี กันนัด เชอ    จํา เดอ ปแด็ย มัว ปแด็ย ซันลับ ฮอฺง จอล แท”     
“เมbน็ เกbด เอbย็ เต เบฺอ ปแด็ย มัว อัญ เนbง็ ปรับ ตาม ตําเนbร    มุน เนbง็ ซันล็อฺบ 

ยnง ลnอ        ซันเลญ โกนงา ยม แอญ แบ็ย มัด”     
เนียง จันเตีย กึด ทา เบฺอ ปแด็ย มัว เนียง ปรับ ตาม ตําเนbร นิฮ    เบฺอ ปแด็ย เจือ จอล 

อัญ แท    ก็ เลย เดbร เตbว็ รัว เรียน เทอ ซแน   รัว กรบ ซร็อก    ซเปอย เมียฮ เตbว็ เกbด กันจn
อ ๆ     เตbว็  ด็อฺล เยือ็ย จัฮ มวย เนีย็ก ก็ ปรับ ทา     

“เบฺอ เนียง จ็อฺง บาน ซแน เมbน็ ยาก เต   มnอ เยือ็ย เตือ็บ เรียน มัว ทแม็ย ๆ  บาน 
ปแด็ย ด็อฺล ด็อฺบ เนีย็ก”    

“เออ เฮbย เยือ็ย บาน ปแด็ย ด็อฺบ เนีย็ก    เฮbย ็เนือ็ว เตbง็ ด็อฺบ เนีย็ก แอญ?.”      
“เนือ็ว ว็อฺฮ    อา มวย เนีย็ก จบัจ จnง    มวย เนีย็ก ตันนํา บาย    มวย เนีย็ก ดอฺง ตึก    

มวย เนีย็ก คเวียล กU คเวียล กแบ็ย    ซแน เยือ็ย นิฮ คลัง จนับ    เยือ็ย เมbน็ ยัว คา กรู จเรbน 
เต    ยัว บวน บุง”  เนียง จันเตีย ก็ ทา   “ ปนมาน บุง ก็ เนbง็ ออย    ซ็อม ออย แต บาน เรียน ม็
วน ออย คลัง แมน” เยือ็ย ก็ ทา “ซดับ เดอ ซแน    โอ ซแน มฮา ซแน    จับ อัจ แม ทา ตี อัจ เอb
ว็”    เนียง ก็ ทา “โอ แด็จ ตี เมbน็ คลัง นา”     

“เนือ็ว เตียด มวย มB    จํา ออย ลอฺอ เดอ มB นิฮ    โอม ซแน มฮา ซแน    กแล็จ 
อันญึม มฮา อันญึม    ลัก เกbด ทม ลัก เกbด แม มาย    โอ กB ร็วฮ เรือย    จํา บาน แอ็ญ?”    

“จํา บาน แอญ เยือ็ย”    
“ปแด็ย เนียง เตbว็ ชงาย เปbน็ นา ก็ ดัก บาน     ซแน เยือ็ย คลัง จนับ    ยัว อัจ 

กเลียก ดัก เนbง็ กอฺก ปรําปล กเรือ็บ เฮbย็ ก็ มูร จ็วก    รึฮ ก็ ดัก เนbง็ ซเอbย็ ก็ บาน    เบฺอ 
ปแด็ย เตbว็ ตึฮ คางนา ก็ ออย พเญอ  ตาม คย็อฺล ก็ บาน”     
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อันเยือ็ย ด็อฺล ปแด็ย เตbว็ เตีย็ก ตําแร็ย ก็ เมbน็ บาน    ปร แบ็ย แค เฮbย็ ก็ เมbน็ 
บาน    ซแน็ฮ ก็ พเญีย็ก แบ เตbว็ คาง ตโบง    คย็อฺล บ็อฺก มัว ก็ ตเรbว็ ม็วน เลย กึด ด็อฺล เนียง 
จันเตีย จนับ เนือ็ว เมbน็บาน เต    ซี เมbน็ บาน เดจ เมbน็ ล็วก    ปรับ ตฮาน เตbว็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ     
เนือ็ม เซนา อํามาด ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ ม็อฺด     

เตbว็ ด็อฺล เนียง จันเตีย ก็ ทวาย อังคม     ซดัจ นุฮ ก็ ปรับ เนียง จันเตีย ทา กึด ด็อฺล 
แต เนียง     เลย ทา   “ยางนา เนียง บุบพา เนือ็ว พเลิง เฮbย เลbย็ ?”     

“เนือ็ว เฮbย โกน เวีย เกbด กันนัด เชอ”    
“เกbด เอbย็ บาน ตี เกbด ยาง จ็อฮ    มี จันไร ยัว ตุก เมbน็ บาน เต    ยัว เวีย เตbว็ 

กัด กอฺ   ก็อฺบ”   เนือ็ม เนียง เตbว็ จีจ อันลุง ก็อฺบ ตุก ซเมฺอ ซมา     ยัว บาย ตุก ออย มวย 
กันจ็อฺบ ซเลbก็ ตราจ มวย    ก็อฺบ ตุก กันนาล ปเรือ็ย เนbง็ เตbว็ นา ก็ เตbว็ เมbน็ บาน     มูฮ ก็ 
คัม    ซแน็ฮ ก็ ลnก ได อตึซทาน ทา  ‘เบฺอ โกน แม เกbด มนึฮ แมน ก็ ซ็อม ออย แม ซี บาย จํา 
โกน บาน จ็อฺน โกน       กันล็อฺฮ กม็อม’    ก็ ซี บาย นุฮ เฮbย ก็ เมbน็ เด็ญ ทา เนือ็ว ประมาน 
ตันน็อฺบ ชนํา เต็ฮ 

อันเยือ็ย ด็อฺล โกน ตูจ ๆ    ฮีบ ก็ อันแนด เตbว็ ตาม เมือ็ด ตันเล    เกbด ตา กลกั เยอ็ืย 
กเลbย็ รัว  ตเรbย็ รัว อังแกบ ตาม ตึก    ซแน็ฮ เยือ็ย ก็ ทา    

“ตา นุฮ ฮีบ ซ็อมบัด เอbย็”     
“ตูก ซําเปอ็ว แบจ ก็ เลย อันแนด มัว    เมbน็ เด็ญ ทา ตเรือ็บ ซ็อมบัด จเรbน บลา 

เต”     
“เทอ ยางนา เรือ็บ เนbง็ บาน ตา ?”    
เลย ยัว กันเนียว เตbว็ ตก็อฺฮ ยัว แมจ เชอ    เฮbย ยัว แมจ เตbว็ ตก็อฺฮ ยัว ฮีบ ก็ เบbก 

เมbน็ บาน    ก็ ยัว จันนิจ จเรือ็ด กแจ    เบbก เตbว็ ก็ เคิญ โกนงา บวน เนีย็ก ยม    เยือ็ย ก็ ทา  
“โอ บาน เจา เฮbย ตา     เนbง็ ยัว เจา แอ็ง?”     
“ยัว ว็อฮ    ยnง เมbน็ เกbด เจา    ยัว เตbว็ อันแจ็ม ตุก”     
เยือ็ย นุฮ ก็ ยัว เจา เตbง็ บวน เตbว็    เยือ็ย ก็ บาน ซไบ เนbง็ อาว จอฺง อันรึง     ตา เน

bง็ บาน เอbย็ ก็ เลย แฮก คอ มัว จอฺง อันรึง เตbง็ บวน เนีย็ก        อันแจ็ม จันตี ทม 
 อันเยือ็ย ป แม นุฮ ทรมาน จํา โกน    ไง น็อฮ เนีย็ก ซร็อก เทอ บ็อน ทม มวย 

ชนํา มนอฺง    เจา ก็  ตันเน็ญ ทา “ ตา กBเทอ บ็อน เอbย็ ?”     
“เนียง อานิฮ แอญ กB เฮา ประเพนี บ็อน เรือ็ม    เบฺอ อันนา เตbว็ รัว ปกา เรือ็ม ตึก      

เรือ็ม บาน     เนีย็ก นุฮ เนbง็ เคิญ เอbว็ เคิญ แม เคิญ บอฺง เคิญ ปโอน วิญ อ็อฺฮ”     
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เนียง นุฮ ลnอ ก็ เตbว็ ยม เลอ กตวม    ย็วม เมbน็ บัด จ็อฺง เคbญ แม เคิญ เอbว็    เม
bน็ เด็ญ  ยางนา    บอฺง ปร็อฮ ก็ ทา เทอ ยางนา    บอฺง จํามอง โลม ทา “เมbน็ บาก ยม เต จํา 
บอฺง เนbง็    เตbว็ รัว มัว ออย”    ตา ก็ ทา “เตbว็ รัว เมbน็ บาน เต    เตbง็ พาน คมอจ ปเรือ็ย    
จํา ตา เนbง็       อันเยือ็ย ออย ซดับ ทา เกbด เอbย็ ละ    มุน ก Bเตbง็ พาน มฮู ทม เปbน ็เตยี เป
bน็ เมือ็น    คํา เฮbย         เงือ็บ”    

“เออฺ เทอ ยางนา ก็ เตbง็ เตbว็”     
“ปร เตbง็ เคิญ คลา ทม กB จํา พเลbว็    อันนา เตbว็ ก็ เกbด แต เงือ็บ    แบ็ย โลกตา 

กแล็จ แช็ฮ    บวน คมอจ เชา    เวีย เลียน อันนาด ดัก เทอ ออย คลาจ จ็อฺน เงือ็บ    ปรํา ทมอฺ 
จ็วล คเนีย เกbด พเลิง    ทมอฺ เวีย จ็วล คเนยี เตbว็ เมbน็ บาน เต”     

“เทอ ยางนา     ยางนา คมาด ก็ เตbง็ เตbว็ ออย ปโอน บัด ยม”   ก็ เตbว็ ด็อล เมือง 
มูฮ ก็ รโฮด มูฮ    เตbว็ ด็อล คลา ทม ก็ ทา   “อืม จเอbง็ กเจbย็ๆ  เชียม มวย ตันน็อฺก เมbน็ ออย 
ซร็อฺก ด็อล เดbย็ เต”     

“บอฺง คลา คมาด เนbง็ เตbว็ รัว ปกา เรือ็ม ตึก เรือ็ม เตbว็ ออย ปโอน คมาด”     
“ปโอน แอญ ชม็อฮ เอbย็ ?”   
“ชม็อฮ ประไพพัด”     
เบฺอ ทา เนียง ประไพพัด เฮbย คลาจ    “อันจ็อฮ เตbว็ พเลbว็ นิฮ     เตbว็ เคิญ โลก

ตา กแล็จ แช็ฮ”     
เตbว็ ด็อฺล โลกตา เมbน็ เคิญ เลย เฮา    โลกตา ตันเน็ญ ทา “เตbว็ นา”   พอ แบ มัว 

ก็ แช็ฮ       “เอ โกน เจา อันนา มัว แช็ฮ เนือ็ว เดbย็ นิฮ    เนือ็ว มัว จเรbน รอย ชนํา เฮbย เมbน็ 
กnย  เคิญ อันนา มัว”    จ็อฮ มัว ก็ ยวั ตึก กนตี มัว ซรอจ ก็ ร็วฮ เลbง    ก็ ตันเน็ญ ทา  

“อาน็อฺฮ  เตbว็ นา?”     
“เนbง็ เตbว็ รัว ปกา เรือ็ม ตึก รํา”     
“เนbง็ เตbว็ รัว อีนา?    เวีย เตbว็ เมbน็ บาน เต”     
“คมาด เนbง็ ยัว เตbว็ ออย ปโอน คมาด เวีย ยม จ็อฺง เคิญ แม    เวีย ยม เมbน็ บาน 

เดจ     
“ปโอน แอญ ชม็อฮ เอbย็?”     
“ชม็อฮ ประไพพัด”    
เบฺอ เนียง ประไพพัด เฮbย คลาจ   “อันจ็อฮ เตbว็ พเลbว็ นิฮ”    
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เตbว็ เตียด ก็ เตbว็ ด็อฺล ปเรือ็ย คมอจ เชา อันเยือ็ย เมbน็ บาน    คลวน เวีย กปวฮ เป
bน็  เดbม ตนอด เลียน แต อันนาด     คลาจ ๆ  จ็อน เงือ็บ เนือ็ว เนbง็ ปเรือ็ย คมอจ เชา     

มวย แค ปโอน ก็ ยม เมbน็ บัด    ซแน็ฮ บอฺง ตี ซอง ก็ ทา  “จํา บอฺง เนbง็ เตbว็ 
แอญ”       

เตbว็ ด็อฺล มูฮ ก็ พาน เตbว็ บาน    เตbว็ ด็อฺล คลา เมbน็ เตือ็น บาน อันเยือ็ย เอbย็ 
คลา ก็ ซี มุน     ก็ เงือ็บ เนือ็ว อี น็อฮ    คลา กเจีย็ก เนือ็ว แต จเอbง็ เจ็ญ มัว     

เทอ ยางนา บัด เตbว็ ยูร    เนียง ประไพพัด ก็ ทา  “จํา ญ็อม เตbว็ แอญ”    ตา เนbง็      
เยือ็ย ก็ ทา “โชก เจีย เดอ เจา    เดbม ปกา เรือ็ม ตึก เรือ็ม นุฮ เนือ็ว เนbง็ กน็อง ตึก    ตึก นุฮ เม
bน็ เกbด ตไซ    ตเรbย็ เอbย็ ก็ เนือ็ว เมbน็ บาน เกbด แต ปกา เรือ็ม    เมbน็ เกbด ซเอbย็ ยัว 
บาน เต ตึก นุฮ”     

เตbว็ ด็อฺล มูฮ    พอ ลnอ ทา เนียง ประไพพัด ก็ ร็วด บัด เมbน็ เด็ญ ทา เตbว็ นา    เต
bว็ ด็อฺล คลา ก็ ตันเน็ญ ทา เนียง ชม็อฮ เอbย็?” 

“ชม็อฮ ประไพพัด”   พอ ลnอ ก็ กราบ ซํา เปย็ฮ ก็ แวฮ พเลbว็ ออย ทา  “เตbว็ พเลb
ว็ นิฮ แอญ”     เตbว็ ด็อฺล โลกตา    ก็ เฮา โลกตา    เฮา ยางนา ก็ เมbน็ ลnอ เลย เฮา ทา อา 
โลกตา     โลกตา ลnอ ก็ เคbง็ จนับ ทา    

“อัญ เนือ็ว มัว คนาด นิฮ เมbน็ กnย เกbด อันนา เฮียน มัว เฮา อัญ อาโลกตา”     
แบ มัว เนียง นุฮ ก็ ลอฺอ จนับ    ร็วด จ็อฮ มัว ตันเน็ญ ทา เนียง เตbว็ นา?    เดbก ได 

เจา เตbว็ เลอ ซาลา ปรับ พเลbว็ เตbว็ ตแร็ฮ แอญ     
เตbว็ ด็อฺล ปเรือ็ย คมอจ เชา    อา คละ เทอ ออย คลวน ทม ก็ กลาย เกbด ตูจ     อา 

คละ เทอ ออย อันนาด แวญ ก็ รวญ อ็อฺฮ    คลาจ     คลาจ ก็ มิด กระจัดกระจาย อ็อฺฮ      เตbว็ 
ด็อฺล ทมอฺ จ็อล คเนีย ก็ กึด ทา เทอ ยาง นาเนbง็ เตbว็ บาน     พอ เนียง เตbว็ ทมอฺ นุฮ ก็ ลเวียด 
เกbด   พเลbว็    เลย ลUด เตbว็ คาง น็อฮ      

เตbว็ ด็อฺล ปเรือ็ย ก็ เกbด ตึก เรือ็ม ปกา เรือ็ม    บาน ลnอ ซันเลญ ดนตเรbย็ ก็ เรือ็ม       
กันนาล ตึก    เคิญ ตึก เกbด ตไซ    จ็อฮ เตbว็ เมbน็ บาน ดัจ อ็อฺฮ    เทอ ยางนา เนbง็ บาน    ลn
ก ได  อตึซทาน ทา   ‘เบฺอ   ญ็อม เนbง็ บาน เคิญ แม เคิญ เอbว็ วิญ ก็ ออย ปกา นุฮ มัว รัว ญ็
อม’    

พอ ลnก ได อตึซเตียน คย็อฺล ก็ พัด ตมัดตโมง มัว กัจ ยัว แมจ เชอ นุฮ มัว ออย เนียง    
ซแน็ฮ บาน เดbม เชอ นุฮ เฮbย ก็ อตึซทาน จ็อฺง บาน เอbย็ ก็ บาน อ็อฺฮ    ซแน็ฮ เนียง ก็ อตึ
ซทาน    ซ็อม ย็อน  ( ยาน ) มวย    ซแน็ฮ เนียง ก็ จิฮ ย็อน นุฮ กัด มัว พเลbว็ คมอจ เชา ก็ แบ็ฮ 
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ยัว ซเลbก็ เชอ ตันเลีย็ก จ็อฮ เตbว็ มวย   ซแน็ฮ คมอจ ก็ กลาย เกbด มนึฮ จอึฮจเอbก็ กเรว      
เนียง นุฮ ก็ แบ ย็อน นุฮ เตbว็ เตือญ ยัว แต บอฺง    จิฮ มัว เตียด เนียง ก็ เคิญ มนึฮ เรือ็ม จระอึฮ    
เนียง ก็ เตือญ ยัว แต บอฺง     

ซแน็ฮ เตbว็ ด็อล ตา ก็ เนือ็ม เตbว็ รัว แม    เทอ ยางนา เนbง็ เด็ญ บอฺน แม เนือ็ว ก็ 
เลย        อตึซทาน ออย ย็อน นุฮ เนือ็ม เตbว็ บอฺน แม เนือ็ว      ย็อน นุฮ ก็ เนือ็ม เตbว ็จอฺด อี แม    
โกน    กระมอม นุฮ ก็ กาย ยัว แม    บอฺง เมbน็ เฮียน อาซัย ซําเปอ็ด ซไบ เอิย็ นุฮ ปุก อ็อฺฮ    กาย 
เลbง มัว ก็ ยัว เดbม แดล บาน มัว ออย แม    แม ก็ ลอฺอ เปbน็ โกน    ลอฺอ เตbง็ ปบอฺก พแนจ    
ด็อฺล ซ็อฺก     ด็อฺล จังกา   ซแน็ฮ โกน ก็ ตันเน็ญ ทา  

“แม เอbว็ เนือ็ว อีนา ?”     
“เอbว็ เนียง เนือ็ว อังกอร นุฮ”     
เนียง จ็อง เตbว็ อันเยือ็ย พอฺง เอbว็    พอ เตbว็ ด็อฺล รอฺบ ปเรือ็ย มวย ก็ ตันเลีย็ก เดb

ม ปกา เรือ็ม จ็อฮ    ซ็อม ออย เกbด ปราซาด เลbง มัว    เฮbย ก็ เนรมิด ปราซาด มวย คนอฺง    
เกbด อมาด  เซนา จํา  กันเรอฺ    เฮbย็ ก็ ออย แม จํา เนือ็ว    กB ก็ เตbว็ อันเยือ็ย พอฺง เอbว็    
ออย บอฺง จํา เนือ็ว   อี แน็ฮ      กB  โจล เตbว็ รัว เอbว็ กน็อง ปราซาด    ซแน็ฮ เอbว็ ก็วน เคิญ 
โกน ก็ ชอฺบ จ็อฺง บาน เทอ ประเปอ็น    ก็ ทา  

“เนียง เนือ็ว ซร็อก นา บาน ลอฺอ บแล็ฮ   ยnง จ็อฺง บาน เทอ ประเปอ็น”     
เนียง ก็ ทา “เมbน็ ยาก เต    เบฺอ จ็อฺง บาน ก็ ออย เตbว็ ซวร ยัว อี เมือง”     
ซแน็ฮ ก็ นัด ไง ออย เอbว็ เตbว็ ซวร    เตbว็ ด็อฺล โกน เมbน็ บาน เนือ็ว     เนือ็ว ปร็วง      

กันน็อง ออย แม    เนีย็ก อันเยือ็ย    มัว ด็อฺล เนียง ก็ ทา เบฺอ จ็อฺง บาน ยnง ออย คันซลา เปbน็ 
แน็ฮ เปbน็ น็อฮ      เอbว็ ก็วน    ซแน็ฮ พอ โกน เจ็ญ มัว ก็ พเญีย็ก คลวน ก็ ทา    “โกน อันนา 
บาน ลอฺอ ยาง แจ็ฮ    เม็จ ก็ ลอฺอ แด็จ แม บแล็ฮ”    ประเปอ็น ก็ ทา “นิฮ แอญ โกน เกือ็ด”     

“โกน อันนา?”      
“ก็ โกน แดล เกbด กันนัด เชอ”     
ก็ เลย อันเยือ็ย เรืองราว ออย ซดับ แบบ นิฮ แบบ นุฮ ก็ เด็ญ คลวน    ก็ เลย เคbง็ 

เนียง จันเตีย จนับ     ซแน ก็ ซาบ อ็อฺฮ     เตbว็ ด็อฺล ก็ จับ เนียง เตbว็ กัด กอฺ อี ปเรือ็ย ตแลงแกง      
ซแน็ฮ เอbว็ ก็ เนือ็ว พอฺง แม อี อังกอร    บอฺง ก็ เตbว็ เลญ อี ประเตฮ แจ็น    บอฺง 

จมอฺง ก็ เดbร เตbว็ เลญ    เตbว็ ด็อฺล เวียล มวย ก็ เกbด พแล เชอ ตุม    ซแน็ฮ ซี อา พแล กเจb
ย็    ซี เฮbย   กเจีย็ก เวีย เมbน็ ด็อฮ    พอ ซี อา พแล ตุม    พอ ซี เฮbย กเจีย็ก เจ็ญ มัว เวีย ก็ 
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กลาย เกbด เดbม เกbด พแล ตุม เจ็ญ มัว ออย ซี ตี  มนอฺง    ก็ ทา เตbง็ ยัว เตbว็ พน็อฺล ยัว โกน 
กระม็อม ซดัจ แจ็น เซbน็       

เตbว็ ด็อฺล ก็ พน็อฺล เลย ทา  “ เบฺอ คมาด กเจีย็ก เฮbย็ เจ็ญ มัว เกbด เดbม เกbด 
แพล เชอ ซี บาน เลย    คมาด ซ็อม โกน ซดัจ    เบฺอ กเจีย็ก เจ็ญ มัว เฮbย เมbน็ เกbด ออย 
คมาจ ตเรbว็ โตฮ     ซันลับ”    

ซแน็ฮ เวีย เมbน็ ตเรbว็ อา พแล แดล ตุม    ซี เฮbย กเจีย็ก เวีย ก็ เนือ็ว แด็จ ก็ แดล    
ซดัจ นุฮ ก็ จับ ตัว ตุก    ซแน็ฮ ปโอน ก็ กึด เอะ บอฺง อัญ เนbง็ เกbด เอbย็ บอ    ก็ เลย เตbว็ 
ตาม     เตbว็    ด็อฺล ก็ ทา  “ญ็อม เนbง็ แก ตัว ออย บอฺง    เบฺอ แก ตัว เมbน็ บาน ก็ ออย  ซัน
ลับ เลย    เกือ็ด จ็อฺง บาน เอbย็ ญ็อม รัว มัว ออย บาน อ็อฺฮ”     กB ก็ ปรับ ทา จ็อฺง บาน อานุฮ 
อานิฮ       

เนียง ก็ ยัว เดbม อตึซทาน    จ็อฺง บาน เอbย็ ก็ บาน อ็อฺฮ    ก็ เลย ลnก โกน กระม็อม 
ออย    บอฺง มวย เนีย็ก เตียด ก็ เตbว็ รัว ประเปอ็น เกbด ซดัจ แด็จ คเนีย    ก็ เนือ็ว จุม คเนยี เอb
ว็ แม บอฺง ปโอน 

 
5.  เนียง ซ็อฺก กระโอบ 

วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณ ี
กาล น็อฺฮ มัญ มุน เนbง็ เกbด เนียง ซ็อฺก กระโอบ    เกbด โดน พุ    เนีย็ก ซร็อก เนือ็ม 

คเนีย เตbว็ จีจ ตันโลง   ทไง แบ เมจ เนbง็ พลีญ ปกวร กดึร ๆ !!    ก็ ซแรจ ปรับ คเนีย ทา    “จัก 
ตึก จอล ลืน เมจ เนbง็ พลีญ เฮbย”     เนีย็ก ซร็อก นุฮ ก็ จัก ลัฮ ตุก ลัฮ   เยือ็ย พุ นุฮ จัก อ็อฺฮ 
เลย    จัก อ็อฺฮ ซแน็ฮ ก็ ซเรจ ตึก    ซ็อม ตึก กB เพbก็ ก็ เมbน็ เกbด อันนา ออย    เดbร เตbว็ ก็ 
เตbว็ เคิญ ตึก  ตล็อก แดล ตําแร็ย เวีย โนม ตุก ก็ เลย เพbก็ ตึก นุฮ ปร็วฮ ทา ซเรจ คลัง     

ซแน็ฮ เพbก็ เตbว็ เฮbย็ ก็ เพbม    เล็จ โกน มัว     โกน ทม ก็เด็ญ ปซา เตbว ็เลญ พองฺ 
กB      ก Bก็ จB      “มี โกน มูร เมbน็ เกbด อันนา กB ปจูร เกbด มัว คลูน แอญ”    ตเรbว ็จB ก ็
อีล ก็ เลย มัว รัว แม ก็ ตันเน็ญ     

“แม เอbว็ ยnง ชม็อฮ เอbย็?    เกbด เอbย็ บาน เนีย็ก ซร็อก กB จB ยnง ยาง จ็อฮ”     
โกน ก็ ตันเน็ญ เรือ็ล ไง    แม อ็อฺด เมbน็ บาน ก็ ปรับ    “เนียง   เนีย็ง เมbน็ เกbด เอb

ว็ เต    เบฺอ เกbด ก็ ตําแร็ย ซอฺ     เกbล็ น็อฮ มัญ แม เตbว็ จีจ ตันโลง    แม เตbว็ เพbก็ ตึก โนม 
ตําแร็ย ซอฺ เลย เพbม โกน”   ทา ยาง จ็อฮ เฮbย เนียง ก็ ทา เมbน็ จ็อฺง เนือ็ว เต    เนbง็ เตbว็ อี 
ปเรือ็ย เตbว็ มnอ ตําแร็ย ซอฺ    เมbน็ เนือ็ว เต    เนbง็ เตbว็ ซลับ อีนา ก็ เตbว็    เนือ็ว เตbว็ ก็ 
อีล เนีย็ก  ซร็อก กB    
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ซแน็ฮ ก็ โจล ปเรือ็ย    เริม แรก ประเตีย็ฮ กU ปเรือ็ย    กU ปเรือ็ย ก็ ซตุฮ เนbง็ มัว 
จ็วล    เนียง นุฮ ก็ ทา “เกือ็ด กแม็ย จ็วล ยnง เลย    เบฺอ เนbง็ จ็วล ยางนา ก็ ออย ยnง เคิญ เอb
ว็ เซbน็”    

 เฮbย กU ก็ ตันเน็ญ ทา “เอbว็ เนียง ชม็อฮ เอbย็ ?” 
“ชม็อฮ ตําแร็ย ซอฺ”     
“โอ ยางจ็อฮ เจา เนือย ยnง”     
เทอ ยางนา เรือ็บ เนbง็ เด็ญ ทา โกน ตําแร็ย ซอฺ แมน    อันจ็อฮ ออย จิฮ ลnอ คนอฺง    

เบฺอ โกน ตําแร็ย ซอฺ แมน เลbง ยางนา ก็ เมbน็ ทเลีย็ก    ก็ ออย เลbง    ซแน็ฮ กU ร็วด ยางนา ก็ 
เมbน็ ทเลีย็ก ก็ ทา “เออ แมน แอญ     อันจ็อฮ เตbว็ พเลbว็ โนย เดอ    พเลbว็ เตbว็ รัว เอbว็”       

เตbว็ ก็ เตbว็ เคิญ คลา    คลา เคbง็ ลUด เนbง็ มัว คํา    เนียง ก็ ลnก ได ซําเปย็ฮ 
ปรับ คลา ทา       

“กแม็ย คํา ยnง เลย    ญ็อม มัว รัว เอbว็”     
“รนา เอbว็ เนียง ?     ชม็อฮ เอbย็?”   
“ชม็อฮ ตําแร็ย ซอฺ”      
“โอ อันจ็อฮ อํามจัฮ ยnง แอญ” 
เทอ ยางนา เรือ็บ เนbง็ เด็ญ ทา โกน ตําแร็ย ซอฺ แมน    คลา ก็ เลย ดอฺง ตึก มูย ปเตb

ล ออย เนียง กัน เฮbย ออย เนียง กัน ร็วด เฮbย ลUด    เซbน็ ทา ตึก เมbน็ ลลวก ปแล ทา โกน 
ตําแร็ย ซอฺ แมน    เนียง ก็ กัน ร็วด ตึก ก็ เมbน็ รลวก    ก็ ทา “โอ โกน ตําแร็ย ซอฺ แมน”     คลา 
ก็ เลย เนือ็ม มัว ด็อฺล   ตําแร็ย ซอฺ      มัว ด็อฺล ตําแร็ย ซอฺ ซตุฮ เนbง็ มัว เจือ็น    เนียง ก็ ทา   

“ออย ญ็อม เตbว็ รัว เอbว็ ญ็อม เซbน็”     
“เอbว็ เนียง ชม็อฮ เอbย็ ?” 
“ชม็อฮ ตําแร็ย ซอฺ”     
“อันจ็อฮ อัญ แอญ ตําแร็ย ซอฺ    อันจ็อฮ เบฺอ โกน เอbว็ แมน เนียง ตUม กบาล เอb

ว็”     
พอ ตม เฮbย ก็ ยัว ตึก ตุก เลอ กบาล ตีด    เบฺอ ทา ตึก รลวก เนbง็ ซี เลย    แต เบฺอ 

เนียง เกbด โกน เกbม็ ออย ตึก นิฮ รลวก เจ็ญ    ซแน็ฮ เทอ ยางนา ตึก ก็ เมbน็ รลวก ก็ เลย ดัก 
โกน จ็อฮ    ซแน็ฮ ก็ ซาง ปราซาด ออย เนือ็ว    ซาง รูจ เฮbย ก็ แบ็ฮ ปกา มัว อ็อฺบ ซ็อฺก ออย โกน 
เรือ็ล ไง    เนียง ซ็อฺก กระโอบ นุฮ กB เฮา ทา เนียง ตวนซีตรา     ซแน็ฮ แบ็ฮ ปกา มัว บาน ก็ เฮา      
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“เนียง ตวนซีตรา ตันเลีย็ก ซ็อฺก มัว นา    เอbว็  เนbง็ อ็อฺบ ซ็อฺก ออย    เอbว็ เนbง็ 
อ็อฺบ คาง มุก   เอbว็ เนbง็ อ็อฺบ คาง กรอย    เอbว็ อ็อฺบ ปกา ออย เนียง ตวนซีตา”   อ็อฺบ ซ็อฺก 
ออย โกน เรือ็ล ไง     

ไง น็อฮ เมียน ปเรียน ประมัญ เดbร บัญ เปย็ฮ    เดbร ยางนา ก็ รัว ซัด เมbน็ เคิญ    
เตbว็ ๆ  ก็ เตbว็ เคิญ ตําแร็ย อ็อฺบ ซ็อฺก ออย โกน    เนียง ตันเลีย็ก ซ็อฺก มัว ก็ ทา “โกน กระม็อม 
อันนา บาน ลอฺอ จนับ บแล็ฮ    ซ็อฺก กระโอบ พอฺง”    ก็ มัว ตูล ซดัจ    “อํามะจัฮ เอbย เนbง็ กัด 
ได ก็     เชียม เนbง็ กัด อันเรียม ก็ ชือ   ไง น็อฺฮ เตbว็ บัญ ซัด    เตbว็ เคิญ ตําแร็ย ซอฺ กัจ ปกา 
อ็อฺบ ซ็อฺก ออย โกน กระม็อม ลอฺอ จนับ    รัว อันนา ปเรียบ เมbน็ บาน    ตันเลีย็ก ซ็อฺก มัว กระ
โอบ จนับ”     

ซดัจ นุฮ ก็ กเดากระฮาย จ็อฺง เคิญ    เทอ ยางนา ก็ เลย จิฮ ตําแร็ย    ตันเน็ญ ปเรียน 
ทา   “เวเลีย นา ตําแร็ย เจ็ญ เตbว็ รัว ซี    เวเลีย นา ตําแร็ย อ็อฺบ ซ็อฺก ออย โกน กระม็อม”    
ปเรียน ก็ ทา “ตอฺน ทไง ตําแร็ย เมbน็ บาน เนือ็ว ปเตีย็ฮ    เวเลีย ลเงือ็จ นุฮ แอญ บาน ตําแร็ย 
มัว  อ็อฺบ ซ็อฺก”    

ซแน็ฮ ยัว ตําแร็ย เตbว็ ๆ    เตbว็ ด็อฺล ก็ ออย ตําแร็ย เฮา “เนียง ตวนซีตรา ตันเลีย็ก 
ซ็อฺก มัว นา    เอbว็ เนbง็ อ็อฺบ ซ็อฺก ออย   เอbว็ เนbง็ อ็อฺบ คาง มุก เอbว็ เนbง็ อ็อฺบ คาง กรอย    
เอbว็ อ็อฺบ ปกา ออย เนียง ตวนซีตรา”    

 พอ เนียง ตันเลีย็ก ซ็อฺก มัว ก็ จับ เนียง ดัก คนอฺง ตําแร็ย    จับ มัว ด็อฺล เมือง ก็ เกbด        
ประเปอ็น เรียบรอย    ซแน็ฮ เอbว็ ตําแร็ย ฮ็อฺก มัว เนbง็ อ็อฺบ ซ็อฺก ออย โกน ก็ เฮา  “เนียง        
ตวนซีตรา ตันเลีย็ก ซ็อฺก มัว นา    เอbว็ เนbง็ อ็อฺบ ซ็อฺก ออย    เอbว็ เนbง็ อ็อฺบ คาง มุก    เอbว็ 
เนbง็     อ็อฺบ คาง กรอย    เอbว็ อ็อฺบ ปกา ออย เนียง ตวนซีตรา”     

เฮา บวน ปรํา ดอฺง โกน ก็ เมbน็ ตันเลีย็ก ซ็อฺก มัว ก็ เลย เคbง็     ตําแร็ย ซอฺ เคbง็ ก็ 
เลย กัจ ปราซาด เตbง็ อ็อฺฮ รัว โกน กระม็อม    บัก ตําโมล อ็อฺฮ    ซแน็ฮ ประซาด บุราน เตbง็ 
อ็อฺฮ แดล ยnง เคิญ เลย เมbน็ เกbด ตําโบล ปร็วฮ ทา ตําแร็ย ซอฺ กัจ ตําโบล รัว โกน กระม็อม 
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6.  เนียก็ เพbิก็ 
วิทยากรนายสําราญ     แสงจันทร 

ไง น็อฮ เกbด เนีย็ก เพbก็ บวน เนีย็ก ชอฺบ เพbก็ ซรา   ไง น็อฺฮ บ็อน ประเปอ็น ซดัจ    
ซดัจ นุฮ ประปอ็น เงือ็บ ก็ กึด ด็อฺล ประเปอ็น จนับ ก็ เลย เทอ บ็อน    เทอ บ็อน ยาง ทม    เทอ 
บ็อน ดัก บาด รวจ ก็ อังกุย กึด ด็อฺล ประเปอ็น     

ไง น็อฺฮ เนีย็ก เพbก็ บวน เนีย็ก อ็อฺฮ ซรา เพbก็    เทอ ยาง นา เนbง็ บาน ซรา เพbก็ 
เตียด    "ต็อฺฮ ยnง เตbว็ ปนชอด ซดัจ"   เดbร เตbว็ ด็อฺล มุก ซดัจ พลับ ก็ ทา    "ม็อฮ ยnง เพbก็ 
ก็ เพbก็ ออย จแอด    ซลับ เตbว็ เกbด ปแรด เกbด เม เกbด ชโมล    บอฺง ปโอน เมยีน บ็อน ปง ก
B เมbน็ บาน    กเลฺอ เนbง็ กเลฺอ ซลับ พอฺง คเนีย"     เดbร เตbว็ ทา แต แบบ นิฮ    ทา เตbว็    " 
เบฺอ ซแร็ย เจbด็ ซมnอ กแม็ย  ยัว เทอ เจีย ประเปอ็น"    
  ซดัจ ลือ ก็ เคbง็ เฮา เนีย็ก เพbก็ เตbง็ บวน ทา  "มัว แน็ฮ เมิฮ    เบฺอ ทา แอญ เตbว็ 
ตาม         ประเปอ็น อัญ มัว บาน วิญ อัญ เนbง็ ออย เพbก็ จ็อฺน จแอด เฮbย เนbง็ ออย มูด 
พอฺง"     เนีย็ก เพbก็ ทา    " อันจ็อฮ จํา คมาด เตbว็ รัว ประเปอ็น โลกเอbว็ มัว ออย    ซลับ เฮbย 
ก็ เนbง็ ตาม ออย เคิญ "   ซดัจ ก็ เจือ เทอ ตาม เนีย็ก เพbก็     

ไง น็อฮ ออย ซรา เนีย็ก มวย ซําเปอย ตันเน็ญ ทา ยัว เอbย็ เตียด    เนีย็ก เพbก็ ทา      
"ยัว แต ซรา เนีย็ก มวย ซําเปอย "   เนีย็ก เพbก็ ก็ ลวจ อันเยือ็ย คเนีย ทา    "อาระบาล นา เนbง็ 
เตbว็ รัว คมอจ เคิญ      ต็อฺฮ โพง ยnง เพbก็ อ็อฺฮ ก็ บัด เตbว็ เลย เลย"     เฮbย ก็ เตbว็      

กเดา ด็อฺล ปแอ็น    เบฺอ เมbน็ ปนยุย ออย อานิฮ พอฺง เคิญ ซดัจ โคจ เจbด็ ซลับ แท    
ปแอ็น ก็ ปนยุย ออย เคิญ     

โพง เนีย็ก เพbก็ ก็ เนือ็ม คเนีย เตbว็ กันน็อง ปเรือ็ย ทม    กะ ทา เตbว็ เฮbย เนbง็ เม
bน็ ฮ็อฺก     ฮ็อฺก วิญ ก็ โตฮ ซันลับ เปน็ น็อฮ    เดbร เตbว็ ปแอ็น กแลง ออย เกbด มนึฮ ซแร็ย เพ
bม ฮ็อฺบ เนbง็ เล็จ    ชือ ปวฮ เนือ็ว กันดาล ปเรือ็ย    เนือ็ว ตี แอญ กน็อฺง กตวม    โพง เนยีก็ เพb
ก็ เคิญ ก็ ทา         "โพง ยnง เนbง็ เทอ ยางนา มนึฮ ซแร็ย นิฮ เนbง็ เนือ็ว พเลิง    เบฺอ ยnง เมbน็ 
จวย ก็ ซลับ "    

อาแบ็ย เนีย็ก นุฮ ทา เมbน็ จวย    แต อามวย  เนีย็ก นุฮ ทา "จวย เซbน็ ๆ    ซรา ยnง 
เนือ็ว กแรล  กเรือ็น"   มี ซแร็ย นุฮ ก็ ซแรจ ออย จวย เซbน็     

ซแน็ฮ ก็ เนือ็ม คเนีย เตbว็ รัว อ็อฮ มัว จเอbร    พอฺ เลจ โกน เฮbย มี ซแร็ย นุฮ ก็ 
ตันเน็ญ ทา "บอฺง  เนbง็ เตbว็ นา?"    อา เนีย็ก เตbง็ บวน นุฮ ก็ ทา    "ยี เนbง็ เตbว็ รัว ประเปอ็น 
ซดัจ "    

“ประเปอ็น ซดัจ เนือ็ว อีนา?"     
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"ซลับ เตbว็ เฮbย    ยnง ยัว ซรา ซดัจ มัว เฮbย แต รนา เนbง็ เตbว็ รัว เคิญ    เตbว็ เฮ
bย ก็ เตbว็ เลย เมิน็ ฮ็อฺก เต "    

บอฺง เนbง็ เตbว็ รัว ประเปอ็น ซดัจ เตbง็ เตbว็ พเลbว็ แดล เกbด ซเบbว็ ด็อฺฮ รบ็อฮ ๆ 
เดอ     เบฺอ พเลbว็ นา ซลัฮ เมิน็ บาก เตbว็ เต "   อาแบ็ย เนีย็ก นุฮ ลือ เมbน็ เจีย็ก ลือ รเฮียง ๆ    
เปน็ อา มวย เนีย็ก นุฮ ลือ เจีย็ก    "เออฺ อันจ็อฮ เตbว็ เฮbย"    ซเวbง็ พอฺง  

พอ เตbว็ ด็อฺล พเลbว็ แบจ    พเลbว็ มวย ซละ ตลิว    อา พเลbว็ มวย เกbด ซเบbว็ 
ด็อฮ   รบ็อฮ ๆ    พเลbว็ เตbว็ อันร็อก นุฮ ซลัฮ ปร็วฮ ทา มนึฮ เตbว็ จเรbน    พเลbว็ เตbว็ ซวัน 
นุฮ เมbน็ เซbว็ ซลัฮ       อา มวย เนีย็ก นุฮ ทา   "ต็อฺฮ  เตbว็ พเลbว็ นิฮ แอญ   อัญ ลือ มี ซแร็ย 
นุฮ ปรับ "   เปน็ อาแบ็ย     เนีย็ก นุฮ ทา   "เมbน็ แมน เต    อา   เนbง็ เตbว็ เจือ เอbย็ ซแร็ย ยาง 
จ็อฮ   เจือ เมbน็ บาน เต?"     

อาแบ็ย เนีย็ก นุฮ เมbน็ ยอฺม อา มวย เนีย็ก    อา มวย เนีย็ก นุฮ ก็ เมbน็ ยอฺม อา แบ็ย          
ประโอฮ คเนีย เตbว็ ประโอฮ คเนีย มัว ก็ จัญ อา มเนีย็ก แอญ    ปร็วฮ ทา เมียน บ็อน    เตbว็ เฮ
bย ก็ เคิญ อันโนง มวย    เตbว็ เคิญ ประเปอ็น ซดัจ แด็จ ก็ ทา    ปร็วฮ ทา กB ปนย็อล ออย 
เคิญ           ประเปอ็น ซดัจ ก็ แฮล ตึก  เนือ็ว เนbง็ อันโนง ปลอง ๆ  จอม ซไบ ซี ขมาว    เตbว็ 
ด็อฺล ก็ ทา        "เตbว็ อา เตbว็ มnอ เมิฮ เนbง็ อันโนง เกbด ตึก เพbก็ เลbย็"   พอ เตbว็ ด็อฺล ก็ 
ทา    "อุ อา แร็ญ เม็จ ก็ เคิญ  ประเปอ็น ซดัจ เนือ็ว เนbง็ นุฮ"    ก็ เนือ็ม คเนีย จลB พแนจ    "เอะ 
ประเปอ็น ซดัจ แมนๆ แอญ "    

ประเปอ็น ซดัจ ก็ ปรับ ทา    "เกือ็ด เตbว็ ปรับ ปแด็ย ยnง ละ เดอ ทา ออย ปแด็ย ยnง 
เทอ บ็อน มัว ออย ยnง ละ    ยnง เมbน็ กnย บาน เอbย็ อันแต็จ อันต็วจ เต "    

"เกbด เอbย็ บาน แต เกือ็ด มัว แฮล เนือ็ว อันโนง นิฮ "    
"ตัง ป เกbด ปแด็ย ประเปอ็น คเนีย เนือ็ว ป ปเดbม นุฮ     เกbด เนีย็ก ซ็อม เตียน มวย 

ชอร ซ็อม เตียน เวือ็ฮ ลเงือ็จ เกีย็ง ได ซดัจ นุฮ ก็ เมbน็ ออย    กนัญ    เงือ็บ เตbว็ เฮbย ก็ รับ กํา 
มัว แฮล ตึก ออย  เกีย็ง ได ออย แด็จ ซ็อม เตียน"      

"เทอ ยางนา ฮ็อฮ     ยnง เตbว็ ปรับ ปแด็ย เกือ็ด    ปแด็ย  เกือ็ด ก็ เมbน็ เจือ เต ทา รัว 
คมอจ เคิญ"     

ประเปอ็น ซดัจ ก็ ปรับ ทา    "อันจ็อฮ ยัว อานิฮ เตbว็"     ก็ ด็อฺฮ ซไบ เจ็ญ ป ด็อฺฮ     
"เบฺอ ปแด็ย เคิญ ก็    เนิbง็ จํา ซไบ นิฮ บาน"     

โพง เนีย็ก เพbก็ เตbง็ บวน บาน ซไบ เฮbย ก็ ทา   "เตbว็ โพง ยnง บาน ซไบ เฮbย ก็ 
เตbว็ ปรับ ซดัจ ออย เทอ บ็อน ออย โกน ออย ประเปอ็น ก Bละ"    บาน ซไบ เฮbย ก็ ฮ็อฺก มัว     
มัว ด็อฺล ก็ ปรับ ทา    "โ อ เคิญ ประเปอ็น เกือ็ด เฮbย    เกือ็ด เมbน็ แดล เทอ บ็อน เตbว็ ออย 
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ประเปอ็น พอ เพียง เต    ประเปอ็น เกือ็ด เมbน็ แดล บาน รับ เต"    ซดัจ ก็ ทา   "อา เมbน็ บาก 
มัว ค็อฺก อัญ เต    อัญ เทอ บ็อน  อ็อฺฮ เตbว็ เมbน็ แต็จ เต็ฮ"      

“เกือ็ด เมbน็ แดล บาน     เบฺอ เมbน็ เจือ นิฮ ซไบ ประเปอ็น โลกเอbว็"     
พอ เคิญ ซไบ ก็ เจือ เลย    "โอ แมน แอญ "   เลย เทอ บ็อน ออย ทแม็ย    ยัว อาจาร 

มัว ปร แบ็ย เนีย็ก    ออย ซดัจ เทอ บ็อน เจbด็ ลอฺอ เรือ็บ เนbง็ บาน รับ    เทอ ชุด มุน เนีย็ก กรัว 
เวีย ชล็อฺฮ คเนีย    จัก อันเตฮ ดัก มุก คเนีย ก็ เลย เมbน็ บาน บ็อน    ก Bก็ เลย เทอ บ็อน ออย 
ทแม็ย    

อาเนีย็ก เพbก็ บาน เตbง็ ซี เตbง็ มUด เลย    ซดัจ ออย ซตาง จ็อฺน เมียน    ก็ ทา    
"อา โพง เนีย็ก เพbก็ เวีย ทา ตเรbว็ มวย พเลbว็    เบฺอ เพbก็ ก็ เพbก็ ออย จแอด     ซลับ เกbด 
ปแรด เกbด เม เกbด ชโมล    บ็อฺง ปโอน เมียน บ็อน ปง ก Bเมbน็ บาน    กเลฺอ พอฺง กเลฺอ ซลับ 
พอฺง คเนีย    เบฺอ ซแร็ย เจbด็ ซเมฺอ เกbม็ ยอฺ เทอ ประเปอ็น     บอฺง ปโอน เมียน บ็อฺน ปง ก Bเม
bน็ บาน    อัญ ลอฺง เตbว็ รัว  บอฺง ปโอน อัญ มnอ"     

ไง น็อฮ ก Bเตbว็ รัว บอฺง กB มุน    เตbว็ ด็อฺล กB เมbน็ บาน เตbว็ แบบ ซดัจ    กB 
ยัว ปรัก เมียฮ ดัก กร็อฺง    เฮbย ยัว คยูง ตุก คาง เลอ    เทอ คลวน แด็จ กเมญ คเวียล กU คเวียล 
กแบ็ย    กB ก็ ปุน กร็อง จีร เตbว็    เตbว็ ด็อฺล ก็ ปรับ เนีย็ก เนือ็ว มุก เวีย็ง ทา    "บอฺง ๆ   บอฺง 
คมาด เนือ็ว เลbย็ ?"    

"อันนา บอฺง เนีย็ก"     
“ก็ ซดัจ นิฮ เฮbย็ บอฺง คมาด"     
ตฮาน นุฮ พอฺง ก็ ทา   "ยิ !! ซดัจ เอbย็ เกbด ปโอน บรอ เดbร ซ็อม เตียน ยาง แจ็ฮ"    

ก Bก็ เมbน็ เจือ    ปรับ ทา    "เออ   จํา ยnง เนbง็ เตbว็ ตันเน็ญ ซดัจ มnอ เซbน็ "    
ตฮาน นุฮ ก็ เตbว็ ปรับ ซดัจ ทา    "โลกเอbว็ เมbน็ เด็ญ โกน กเมญ อีนา เต มัว ปรับ 

ทา โลกเอbว็ เกbด บอฺง กB    บอฺง บ็อฺงเกbด "    ซดัจ ทา “อัญ เมbน็ กnย เกbด ปโอน กําซ็อฺด 
นา     เกbด แต เมียน ๆ  เนbง็ เกbด ซดัจ แด็จ คเนีย    ก็ ทา   “เตbว็ แม เวีย เจ็ญ  เตbว็ มnอ ละ 
เมbฮ"    

ก็ เจ็ญ มัว ชอร เลอ อังกอร    ยัว ได บัง มnอ ก็ เด็ญ ทา ปโอน    เปbน็ เมbน็ เฮียน 
ปรับ ปร็วฮ ทา เอียล ประเปอ็น แดล เกbด ปโอน กซ็อฺด    กB ก็ กันลอง ปรับ ตฮาน ทา    "อานิฮ 
เมbน็ แมน ปโอน อัญ เต   คเนีย คเวียล กU กแบ็ย ป ปเดbม กnย ซเกือ็ล ออย บาย เวีย มวย 
จาน เตbว็ ซี    อี อันลบ ซวาย"     

ออย บาย มวย จาน ก็ เตbว็ อังกุย ซี ก็ ทา    "อา นิฮ ก็ ตเรbว็ เตียด มวย บอฺน    เนีย็ก  
เพbก็ ทา บอฺง ปโอน เมียน บ็อน ปง กB เมbน็ บาน"    ซแน็ฮ ก็ เตbว็ รัว ปโอน มnอ     
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เดbร เตbว็ ด็อฺล อังกอร ปโอน ปรับ ตฮาน ทา มัว รัว ปโอน ซแร็ย    ตฮาน ตันเน็ญ ทา 
"อันนา  ปโอนเกือ็ด? "    

"ซดัจ นุฮ แอญ ปโอน คมาด     ปโอน บ็อฺงเกbด"    กB ก็ เมbน็ เจือ ก็ ทา   "ซดัจ อีนา 
เกbด ปโอน     กซ็อฺด ยาง แจ็ฮ    เตbว็ แอญ เตbว็ ตันเน็ญ ซดัจ มnอ ซดัจ เซbน็ "    

กB ก็ เตbว็ ตูล อังคม ตันเน็ญ ซดัจ ทา   " ซดัจ เกbด กเมญ อีนา เต มัว ปรับ ทา 
ปเรีย็ฮ   อันจัฮ ซดัจ นิฮ เฮbย ปโอน กB    ปโอน บ็อฺงเกbด"     

ปโอน ก็ เลย เนือ็ม ปแด็ย เจ็ญ เตbว็ มnอ    ยัว ได บัง มnอ ก็ เด็ญ ทา บอฺง เปbน็ เมb
น็ เฮียน ปรับ     เอียล ปแด็ย   "เออฺ  กเมญ คเวียล กU กแบ็ย พอฺง คเนีย    ป ปเดbม กnย ซเกือ็ล 
คเนีย    ออย บาย เวีย มวย จาน เตbว็ ซี อี ซาลา"    กB ก็ ยัว บาย เตbว็ ออย ซี  

ยัว บาย เตbว็ ซี ก็ ทา    "ตเรbว็ เฮbย “  ก็ ซเปอย กร็อฺง เดbร เตbว็ เตียด  เฮbย ก็ ทา 
“เทอ  ยางนา จํา เตbว็ รัว กเลฺอ    กเลฺอ เนbง็ กเลฺอ ซลับ พอฺง คเนีย"     

เดbร เตbว็ ด็อฺล อังกอร คเนีย ก็ ก็ เตbว็ ปรับ ตฮาน ทา   " ตฮาน ยnง มัว รัว กเลฺอ ยn
ง"     

"กเลฺอ เนีย็ก นิฮ อันนา?"     
"ก็ โลกซดัจ นุฮ แอญ กเลฺอ คมาด"     
"โอ ซดัจ เอbย็ เกbด กเลฺอ กซ็อฺด ยาง แจ็ฮ "   กB ก็ เลย เตbว็ ตูล อังคม ตูล ซดัจ    

ซดัจ ก็ ทา      "อัญ เมbน แดล เกbด คเนีย กําซ็อฺด นาฮ    เกbด ตี คเนีย แดล เกbด ซดัจ แด็จ 
คเนีย"   อ็อฺด   เมbน็ บาน ก็ เลย เจ็ญ มัว มnอ อี ปราซาด เปลียม    

"เออฺ กเลฺอ อัญ แมน แอญ "   เลย เนือ็ม ประเปอ็น เตbว็ รับ กเลฺอ    "เตbว็ เลbง เตbว็       
อันเยือ็ย คาง เลอ เซbน็ "    

โอ อาเนีย็ก เพbก็ อันเยือ็ย ตเรbว็ เตียด เฮbย    กเลฺอ พอฺง กเลฺอ ซลับ พอฺง คเนีย"    ก
B ปรับ กเลฺอ ทา  "ยัว กร็อง เตbว็ ตุก อีน็อฮ ละ    มnอ กร็อง นุฮ เมิฮ"     

เนือ็ม เบbก กร็อง ก็ กาย คยูง เจ็ญ เคิญ แต กแซ กอฺ กแซได เปญเลย    ตันเน็ญ ทา 
"แอญ เทอ เอbย นิฮ?"      

"เออฺ อัญ เทอ ตาม อา เนีย็ก เพbก็"     
"เฮbย แอญ เนbง็ เทอ ยางนา เตียด?"     
"แอญ เตbง็ เลญ ละคอน พอฺง อัญ เซbน็     เนือ็ว ซแร็ย เจbด็ ซเมฺอ กแม็ย ยัว เทอ เจีย   

ประเปอ็น"      
"ซแร็ย เจbด็ ซเมฺอ เวีย เกbด ยางนา?"     
"แอญ ก็ เดbร เตbว็ มnอ โกน กแซเทbย็    ปรับ ทา คเนีย ออย มัว ซ็อม"     
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"แอญ เตbว็ ซ็อม ออย อัญ ละ กเดbย็     อ็อฺฮ ประมาน จํา อัญ บ็อฺง ออย"      
กเลฺอ ก็ เทอ ตาม    เตbว็ อี ปเตีย็ฮ ก็ ทา  "เอฺอ เยือ็ย อา กเมญ คเวียล กU กระแบ็ย 

เวีย    ย็วม เดจ อันเนียล จ็อฺง บาน แต เจา เยือ็ย"     
เยือ็ย นุฮ จ็อฺง บาน ซตาง ก็ ทา    "เนียง ฮอฺง พอ ยัว ก็ ยัว เตbว็ ออย แต บาน ตี คันซ

ลา    ฮอฺง ยัว ปร แบ็ย ไง ก็ แลญ"   ซดัจ ก็ เมbน็ ทา เอbย็ ก็ ออย ทา คันซลา    เยอ็ืย ปรับ ทา 10  
เมิน     

ไง น็อฮ ก็ เรียบการ ออย ก B     กเลฺอ ก็ ปรับ ทา "แอญ เนือ็ว เดอ อัญ เตbว็ เฮbย"     
"เออฺ เตbว็ ก็ เตbว็ จ็อฺฮ"    
ย็วบ นุฮ ประเปอ็น ก็ เรียบ บาย ออย ปแด็ย    มุก ก็ เมbน็ ซร็อฺฮ อาซัย ทา เวีย บรอ 

กเมญ คเวียล กU กแบ็ย    กเลฺอ ซดัจ ก็ ซู ซี    ซี บาย รวจ ก็ เลbง เดจ    เมbน็ เตือ็น ล็วก เต็ฮ      
ประเปอ็น ก็ จ็อฮ มัว อี เดbย็    จ็อฮ มัว คาง กรอม ก็ กัน ตร็อฺม กดาร  ตึงๆๆๆ    

พอ จ็อฮ มัว เดbย็ ปแด็ย ก็ แบ กบาล มัว อี จ็อง จnง    เนbง็ ลวง มnอ เจbด็ ซแร็ย   
เนียง นุฮ มุน เนbง็ เลbง ปเตีย็ฮ ก็ กันตร็อฺม เจิง ตึง ๆๆ ก็วฮ จnง ออย จเรีย็ฮ    เลbง เตbว็ ก็ 
เจือ็น กบาล ปแด็ย เลย ก็ จB      "จเมีย อาซลับ เดจ บรอ บแล็ฮ "     ปแด็ย ก็ ทา  “โอเนียง บอฺง 
ยวรซ็อฺบ ทา  ตําแร็ย เด็ญ เจือ็น"     
  "เออฺ อัญ จ็อฺง ออย เวีย เจือ็น ด็อฺล อําปวง กอฺ พอฺง    เตbว็ ปเตีย็ฮ อาเตbว็ "   ปแดย็ ก ็ 
เมbน็ ทา เอbย็ จับ บาน กันจ็อฺบ ทนํา ก็ เดbร เตbว็ เฮา กเลฺอ   กเลฺอ ก็ ทา "10  เมbน็ บาน อัง
คาง ย็วบ เลย    เมbน็ ตเรbว็ กําพเลิง ก Bเต"     

"เมbน็ ตเรbว็ เต"     
ไง กรอย ก็ ออย เตbว็ รัว กําม็อม เตียด    รัว อ็อฺฮ ก็ เมbน็ บาน     เตbว็ เคิญ เตียด 

มวย ซร็อก    เกbด โดน จัฮ ลnก โตบ เนือ็ว    เกbด เจา ปร็อฮ เนbง็ เจา ซแร็ย     ตา เนbง็ เยือ็ย 
ก็ รัว ซี    ทํามดา    จีจ กดาม จีจ ตันโลง ซี    ก Bก็ จ็อฺง บาน เจา ซแร็ย    ปรับ กเลฺอ ทา     "แอญ 
เตbว็      ตันเน็ญ ออย อัญ เตียด เดอ"    กเลฺอ ก็ ทา ม็อฺด เตbว็ จเรbน เมิน เฮbย    กB ก็ เตbว็ 
ปรับ เยือ็ย ทา    "เยือ็ย อา กเมญ คเวียล กU กแบ็ย จ็อฺง บาน เจา เยือ็ย"     

“เนbง็ เทอ ยางนา    เบฺอ ซดัจ กB จ็อฺง บาน ยnง ก็ เมbน็ คัด”    ตันเน็ญ เจา ก็ ปรับ 
ทา แลว แต เยือ็ย เนbง็ ตา     "อันจ็อฮ ก็ ยัว จ็อฺฮ"    ซดัจ ก็ ทา "อันจ็อฮ เมbน็ ออย คันซลา จเรb
น เต    ออย ด็อฺบ เมิน"    ก็ เรียบการ ออย      

พอ ย็วบ ประเปอ็น ก็ จ็อฮ มัว เดbย็    กB ก็ เมbน็ เด็ญ ทา ประเปอ็น จ็อฮ มัว    ปร็วฮ  
ประเปอ็น เกbด รเบียบ จnง ซราล    ก Bก็ เดจ จํา ซดับ ซันเลญ แต เดจ ทล็อฺก เมbน เด็ญ  
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ประเปอ็น จ็อฮ มัว คาง กรอม ก็ กะออฺก    ปแด็ย นุฮ ประเปอ็น จ็อฮ มัว ตอฺน นา ก็   
เมbน็ เด็ญ     ก็ เลย แบ กบาล มัว คาง จnง แด็จ ก็ แดล เตียด    เนีย็ง นุฮ ก็ เลbง มวั ก ็ยวั ได เต
bว็ ซเตียบ มnอ มุน คลาจ ปะ ปแด็ย ปร็วฮ ทา ปเตีย็ฮ เวีย ตูจ    ก็ ซเตียบ เตbว็ ตเรbว็ ปแด็ย ก็ 
ทา     "โอ บอฺง เม็จ ก็ เดจ ยาง แจ็ฮ    กรอก    เดจ เตbว็ คาง โนย "    

"โอ เนีย็ง    บอฺง ยัรซ็อฺบ ทา ตําเรbย็ เจือ็น "    
"บอฺง เดจ ลอฺอ "    
กB ก็เนือ็ว ปร แบ็ย ไง    เนือ็ว เตbว็ เรือย ๆ ก็ เมbน็ เคิญ ชล็อฺฮ คเนีย มนัก-มนอฺง    ก็   

ตเรbว็ เจbด็ ก็  เลย เฮา ตา เนbง็ เยือ็ย ทา จํา เนbง็ เตbว็ รัว ซดัจ เกbด การ อันติจ อันตวจ     
เตbว็ ด็อฺล ก็ ทา    "อาแร็ญ เอbย ตเรbว็ เจbด็ ซแร็ย เจbด็ ซมnอ เฮbย "   เลย ออย 

ซดัจ นุฮ ตเซร ซาร เตbว็ ปรับ บอฺง มวย    ปรับ ปโอน มวย    เฮbย ก็ ฮ็อฺก เตbว็ อี ปเตีย็ฮ    ปรับ 
ตา ทา ซแอจ เบฺอ อันนา กซ็อฺด เจีย็ง กB    ก Bเนbง็ จับ เตbว็ ประฮาน อ็อฺฮ    ตา เนbง็ เยือ็ย ก็ 
แพ็ด     

ซดัจ นุฮ ก็ มัว ปรวม คเนีย แบ็ย คบวน    ตา เนbงฺ เยือ็ย เนือ็ม คเนีย ร็วด ปร็วฮ คลาจ    
พอ มัว  ด็อฺล ก็ ปรับ ทา "เมbน็ แมน เต ตา    ก Bมัว รับ ยnง เตbว็  เนือ็ว อี ปราซาด"     

ตา เนbง็ เยือ็ย ก็ เมbน็ เด็ญ ทา เนีย็ก นุฮ เกbด ซดัจ    เฮbย ก็ มูด ตึก ออย ตา เนbง็ 
เยือ็ย กลาย   เกbด ซดัจ เลย    เนีย็ก แดล กnย ยัว ป มุน ก็ ซดาย    ปรับ ทา "เบฺอ เด็ญ ทา เกbด 
ซดัจ อัญ เมbน็ แลญ เต"    บอฺง ทไล ก็ ลnก ออย เกbด อํามาด    ตา เนbง็ เยือ็ย ก็ เนือ็ว เนbง็ 
เวีย็ง ยาง             ซ็อก ซบาย   

 
7.  อา กําซ็อฺด เตีย็ก ตําแร็ย 

วิทยากรนางลาด    สมทอง 
เนีย็ก ซร็อก เนือ็ม เตbว็ เตีย็ก ตําแร็ย    อา บร็อฺฮ กําซ็อฺด ก็ เตbว็   ก็ เมbน็ เกbด เอb

ย็ เกbด กระแบ็ย นูบ มูย ก็ จิฮ เตbว็    เนีย็ก ปแซ็ง กB จิฮ ตําแร็ย    เฮbย โดน ก็ รีบ อังกอฺ ชนัง 
ออย    พอ   เตbว็ ก็ เตbว็ ชบ กB ก็ ยัว ตี อังกอฺ อา กําซอฺด นุฮ ตันนํา ซี    ปรึก ก็ ตันนํา ลเงือ็จ ก็ 
ตันนํา    ซแน็ฮ ม็อฺด กB ก็ ทา      

“อา กําซ็อฺด อังกอฺ แอญ อ็อฺฮ เฮbย เดอ    เฮbย็ แอญ เนbง็ บาน เอbย็ ซี    แอญ เตbง็ 
ยัว   ปนนาก ยัว ออฺกกําบอร มัว โดร เรือ็บ เนbง็ บาน ซี”    ก็ เลย ยัว มัว โดร    กB ก็ เลย ออย ซี     

ตอน ปรึก ก B ็ทา ตีด   “อังกอฺ อ็อฺฮ เฮbย เนbง็ บาน เอbย็ ซี    อา กาบ กแบ็ย นูบ อา 
เดอ”   อา กําซ็อฺด กB ก็ ไว ออย ซี     
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พอ ซัจ กแบ็ย อ็อฺฮ กB ก็ ทา    “อา เนbง็ เตbว็ นา ก็ เตbว็”    กB ก็ เมbน็ เด็ญ เนbง็ 
เตbว็ นา      ก็ ยม    เนียง อองเวงกอฺงเวียล มัว เคิญ ก็ ตันเน็ญ     

“บอฺง มัว ป นา บาน มัว ย็ม อันแจ็ฮ?”     
“ก Bเนือ็ม มัว เตีย็ก ตําแร็ย    กB ซี อังกอฺ อ็อฺฮ เฮbย ก็ กาบ กแบ็ย นูบ ออย กB ซี    

พอ ก Bซี อ็อฺฮ  ก Bก็ เมbน็ ออย เตbว็ พอฺง”     
ออฺงเวญกอฺงเวียล ก็ เลย เนือ็ม เตbว็ พอฺง    เนีย็ก เตีย็ก ตําแร็ย เตbว็ เตีย็ก บาน ก็ 

ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ      เยือ็ย ก็ มัว ตันเน็ญ    “นา เนีย็ก  เจา กําซ็อฺด อัญ ?”     ก Bก็ ทา “เมbน็ เด็ญ”    
เยือ็ย นุฮ ก็ ยม ปร็วฮ บัด เจา       

ยูร กเรือ็น อองเวงกอฺงเวียล เคิญ บร็อฺฮ กําซอฺด มุก เมือ็ด ซงูด ก็ เลย ตันเน็ญ ทา จ็อฺง 
ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ เลbย็ ?     อากําซ็อฺด ปรับ ทา จ็อฺง    เนียง เลย ปรับ ออย เตbว็ รึฮ ยัว ตําแร็ย    เตb
ว็ มnอ ตําแร็ย ปร แบ็ย โรง ก็ เมbน็ บาน ตําแร็ย ตเรbว็ เจbด็    เนือ็ว ตําแร็ย ตีด มูย โรง ก็ ทา   

“โนย เตbว็ โรง โนย ว็อฺฮ”    ตําแร็ย เนbง็ นุฮ เวีย เกbด พลุก เลือง ตอฺง    เตbว็ มnอ 
ตเรbว็ เจbด็ ก็ ยัว    ก็ จิฮ ฮ็อฺก มัว อี ปเตีย็ฮ    เนียง อองเวงกอฺงเวียล ก็ ทา    

“บอฺง เบฺอ บอฺง จิฮ ตําแร็ย เตbว็ เฮbย บาน ลnอ ซันเลญ เอbย็ ย็วม บอฺง กแม็ย เมือ็ด 
เดอ”         อากําซ็อฺด จิฮ ตําแร็ย เตbว็ เมbน็ เด็ญ ทา ซเอbย็ ย็วม    อา กําซ็อฺด ก็ กึด ด็อฺล เยือ็ย 
ก็ ย็วม          ตําแร็ย ก็  ฮ็อฺฮ มัว บอฺน แดล วิญ    เนียง อองเวญ ก็ ทา   “ปรับ เฮbย ทา เกbม็ 
เมือ็ด ค็อฺม คํา ทเมญ ตุก”   ก็ ออย จิฮ ตําแร็ย เตbว็ ตีด    ก็ แด็จ ก็ แดล ตีด    ปร แบ็ย ดอฺง 
เรือ็บ บาน เตbว็ ด็อฺล ปเตีย็ฮ    มัว ด็อฺล ก็ เฮา เยือ็ย    เยือ็ย ก็ ปจีร แต อังกอฺ    เจา ก็ จ็อฮ มัว    
มัว ซตุฮ เตbว็ ตันเน็ญ     

“เกbด เอbย็ เฮา เยือ็ย    เยือ็ย กระเวีย็ฮ แต อังกอฺ?”    เยือ็ย ก็ ปรับ เจา    “เจา เอbย 
กB มัว ปรับ ทา เมbน็ เด็ญ ทา เจา บัด เตbว็ นา    เยือ็ย ก็ กึด ทา เจา เงือ็บ เตbว็ เฮbย   เยือ็ย ก็ 
เลย เจีย็ฮ แต อังกอฺ”    

“เงือ็บ อีนา เยือ็ย    กB ซี อังกอฺ เจา อ็อฺฮ ก Bก็ เมbน็ ออย เตbว็ พอฺง    เนียง อองเวญ 
ก็    เนือ็ม เตbว็”     

ซแน็ฮ พอ อา กาํซ็อฺด บาน ตําแร็ย มัว เฮbย ก็ จิฮ ตําแร็ย กัด ซร็อก    เนีย็ก แดล เตbว็  
เตีย็ก ตําแร็ย พอฺง เคิญ ตําแร็ย ก็ เรีย็ก อัจ เลย ปร็วฮ ทา ตําแร็ย ลอฺอ จนับ    ก็ เตbว็ รอฺง ซดัจ 
ทา อา กําซ็อฺด นุฮ บาน ตําแร็ย ลอฺอ จนับ    ซดัจ ก็ เลย จิฮ ตําแร็ย มัว มnอ เลย ซ็อม โดร   อา
กําซ็อฺด ก็ เมbน็ ยอฺม โดร    ซดัจ เลย ยัว จระวัก จอฺง ตุก    ปรับ ออย อากําซ็อฺด ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ    
เปbน็ เมbน็ ออย ตําแร็ย วิญ    อากําซ็อฺด ก็ เลย  เนือ็ม ตําแร็ย ฮ็อฺก    จระวัก ก็ เลย ดัจ       
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ไง กรอย ก็ เทอ กรอล แดก    เลย ยัว เตbว็ คัง ตุก เนbง็ กรอล แดก    อันจฮั ก ็มวั ปรับ 
ทา   “ต็อฺฮ ตําแร็ย ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ ยnง”    กรอล แดจ ก็ บัก อ็อฺฮ    เทอ ยางนา เรือ็บ เนbง็ บาน    
ซดัจ เลย ออย โกน กระม็อม บาน ตี บาน ตําแร็ย 

 
8.  กาํ แฮญ จเตียล  ( สาํนวนที่ 1 ) 

วิทยากรนายสําราญ    แสงจันทร 
ไง น็อฮ เนียก็ ซร็อก กB เตbว็ กาบ เดbม เชอ เทอ ซวนรวม( สวนรวม )    เตbว็ กาบ อี 

ปเรือ็ย     ตา เยือ็ย ก ็ออย เจา เตbว็ พองฺ กB    อาซัย ตา เยือ็ย เตbว็ เมbน็ บาน จัฮ เฮbย    กาํ
แฮญจเตียล ก ็เตbว็ พองฺ      เนีย็ก ซร็อก ก็ ทา    “อานอฺ็ฮ จํา รับ เดbม เชอ เดอ”    กB ปนชอด 
เลญ    พอ เดbม เชอ บัก เวยี ก ็ร็วด เตbว็ รับ แมน    ซแน็ฮ เดbม จเตียล ทม ก็ ดวล ซงัก็อฺด ลิจ 
เตbว็ เนbง็ เดbย็      

ซแน็ฮ เนีย็ก ซร็อก ก็ เทอ เอbย็ เมbน็ บาน    ก็ เลย มัว ปรับ ตา เยือ็ย    ซแน็ฮ ตา 
เยือ็ย ก็ กึด เจา ก็ ยม    กําแฮญ จเตียล นุฮ พอ เปย็ก กันนาล ย็วบ ก็ รุญ เดbม จเตียล เลbง ลี 
ฮ็อฺก มัว  ปเตีย็ฮ เลย    มัว  ด็อฺล ปเตีย็ฮ ก็ ตันเลีย็ก เดbม จเตียล เลย  กโรม!!    ตา เนbง ็เยอ็ืย ก ็
แพ็ด คลาจ คมอจ เจา    เจา ก็ เลbง   เตbว็ เฮา  

“ตา เยือ็ย คมาจ ลแฮ็ด บาย เน”     ตา เนbง็ เยือ็ย ก็ ทา    “โอ เจา เตbว็ พเลbว็ 
ปแซ็ง  เฮbย เมbน็ บาก มัว รัว ตา เต    เตbว็ ออย เจีย ออย ลอฺอ จ็อฺฮ”    เจา ก็ ทา    “คมาด เม
bน็ เตือ็น    เงือ็บ เต”   ตา ก็ ทา “เมbน็ บาก มัว ตก็อฺล ตา เต”     เจา ก็ ทา  “ตา อ็อจ พเลิง 
ว็อฺฮ”    เยือ็ย ก็ ทา    “เอ ตา     เจา อันเยือ็ย แด็จ ก็ เมbน็ แมน คมอจ”    ก็ เลย อ็อจ พเลิง มn
อ    เจา ก็ ทา “คมาด นิฮ แอญ เยือ็ย มัว จับ มnอ”    เยือ็ย มัว จับ มnอ ก็ ทา เจา ยnง แมน    ก็ 
จอฺงได ออย เจา ออย เจา ซี บาย    เนีย็ก ซร็อก ก็ แพ็ด ทา อานิฮ เวีย คลัง แมน ๆ      

ไง น็อฮ จ็อฺง ซี ตเริย็    เตbว็ ก็ ทา “เตbว็ รัว ตเรbย็ มัว ซี เจีย็ง”     กําแฮญ จเตียล ก็ 
เดbร เตbว็   อากําแฮญ แดก ก็ เดbร มัว    อานิฮ เมbน็ เกbด เอbว็ เกbด แม    เดbร เตbว็ เล 
เลอ    กําแฮญ     จเตียล ก็ ทา    “เบฺอ แอญ เมbน็ เกbด บอฺน เตbว็    เตbว็ รัว ตเรbย็ พอฺง 
คเนีย เลย็ ?”    กําแฮญ แดจ ก็ ทา “เตbว็ ก็ เตbว็”     

เตbว็ ด็อฺล ก็ จ็อฮ ตึก เลย    ยัว ตเรbย็ มัว ก็ เดbด็ ซี    ซแน็ฮ ตเรbย็ ก็ โจล เนbง็ เรือง       
ตเรbย็ มB ทม   เคbง็ ก็ เลย จ็วล อา บอฺน ดัก ตเรbย็ จอล    โกน เจา ตเรbย็ ร็วด เจ็ญ มัว บาน           
อา กําแฮญ แดจ เคbง็ ก็ ทา    “จํา อัญ แอญ”    ซตุฮ เตbว็ เนbง็ ปร็วง ตึก เลย เลญ พอฺง ตเรb
ย็ ทม     เปbน็ ซู เมbน็ ชเนีย็ฮ เลย ลUด เลbง มัว เตียด    ซู ปร ไง ก็ ซู เมbน็ บาน    ซแน็ฮ อากํา
แฮญ จเตียล ก็ ทา “จํา อัญ แอญ”   ก็ ลUด มุจ กดูง เตbว็ ซู พอฺง ตเรbย็ ยาง จนับ    ยัว ตเรbย็ 
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ทม นุฮ เลbง มัว  เนือ็ม คเนีย แซง มัว อี ปเตีย็ฮ ตา    ตเรbย็ นุฮ เปbน็ โอง    ตานุฮ ก็ ปแลก เจb
ด็ เคิญ เจา เกbด กันลัง เลbง ๆ    ยัว ตเรbย็ มัว เดbด็ ซี ก็ เลย เนือ็ม คเนีย เจ็ญ เตbว็ มnอ 
ทน็อฮ ดัก ตเรbย็ เตียด     

ซแน็ฮ เตbว็ เฮbย็ เนือ็ม คเนีย อังเวง พเลbว็    เตbว็ ก็ เกbด เยีย็ก ปแด็ย ประเปอ็น จํา 
ซี มนึฮ แดล เดbร เตbว็ เดbร มัว    เคญิ กเมญ เดbร เตbว็ ก ็ อันญิม จับ กเมญ เตbว็ คัง ตุก      
ซแน็ฮ อากําแฮญ แดก กําแฮญ จเตียล อังเวง พเลbว็ เตbว็    เตbว็ รัว เอbย็ ก็ เมbน็ บาน ซี ก็ 
เลย จ็อฮ ซตึง รัว ตเรbย็ มัว บาน    รัว มวั ก็ รัว พเลงิ เดbด็ ก็ เมbน็ เกbด    เอ เทอ ยางนา    กัน 
ตเรbย็ เดbร มัว ก ็ เคิญ กตวม ก ็ทา เตbว็ ซ็อม พเลงิ กB วอฺ็ฮ คแลญ เนbง็ บาน    กําแฮญ 
จเตียล โจล เตbว็ มนุ ก็ ทา     

“เยือ็ย เกbด พเลิง ละ เต็ฮ เยือ็ย?”   เยือ็ย ก ็ทา  “เกbด เนือ็ว อี จงักราน คาง กรอย 
เตbว็ อ็อจ ยัว”     

กําแฮญ จเตียล ก็ เตbว็ พลอ็ม ยัว   เยือ็ยจัฮ บาน อังรุด แดก มวย จํา ตระกบ เฮbย ทา   
“ปะ อัญ เตียด เฮbย    ยัว เวีย เตbว็ อันแจ็ม ออย ทม เรือ็บ เนbง็ ซี”     เตbว็ ด็อฺล ก็ จับ อากาํ
แฮญ จเตียล ๆ  ก็ ปนรัฮ เจญ็ เมbน็ บาน    กนัลัง เมbน็ ด็อฺล     

กําแฮญแดก จํา ก็ เมbน็ เคิญ    เทอ ยางนา เลย เตbว็ ลอบ มnอ เคิญ เยือ็ย จัฮ   เลย 
เตbว็ ลวจ มnอ คาง กรอย ก็ เคิญ คเนีย เนือ็ว เนbง็ อังรุด แดก    กําแฮญแดก เลย โจล เตbว็ 
แฮก อังรุด แดก เจ็ญ มัว    ก็ ตอฺ ซู คเนีย จ็อน เยีย็ก ญอฺม    ซแน็ฮ ออย เทอ เอbย็ ก็ เทอ อ็อฺฮ    
ยัว กเมญ เจ็ญ มัว    ซแน็ฮ ออย เยีย็ก เนือ็ม เตbว็ ตรา ก็ เตbว็    เนือ็ม เดbร เตbว็ เรือย      
ซแน็ฮ  เยีย็ก ปรับ ทา เตbว็ เมbน็ บาน เต    มนึฮ  เตbง็ ปร ปรับ ทา กแม็ย เทอ บรอ  เตียด เดอ    
เยีย็ก ก็  ซําเปย็ฮ เลีย     

เตbว็ ด็อฺล เมือง มวย บาน ลnอ ทา เกbด จันแร็ด ทม มวย เมbน็ เกbด อันนา เทอ เอb
ย็ บาน    โกน กําม็อม ซดัจ มวย เนีย็ก จ็อฺง ยัว มัว อันแจ็ม    เทอ ยางนา เนbง ็บาน เลย ประกาด 
รัว มนึฮ    ก Bเตbง็ ปร  เตbว็ ด็อฺล ก็ รับ เลย     เตbว็ กําแฮญ จเตียล โจล เตbว็ มุน     โจล เตbว็ 
เนbง็ ปร็วง จันแร็ด ก็ จับ บาน พเลา อันคาง      จันแร็ด ก็ ตทัก เวีย รแบ็ฮ มัว อังคาง    โกน ซดัจ 
เคbง็ ปรับ ทา ก Bเมbน็  จ็อฺง ออย รแบ็ฮ จnง รแบ็ฮ ได เนbง็ ยัว มัว อันแจ็ม เทอ ตรุง ตุก    
ซแน็ฮ ก็ โจล เตbว็ เตbง็ ปร เนีย็ก จับ บือ เจ็ญ มัว เลย    เนีย็ก ซร็อก ออฺร กB ก็ เลย ออย ยัว 
คเนีย    เลย เตbว็ ยัว ตา เยือ็ย มัว เนือ็ว พอฺง 
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9.  กาํแฮญ จเตียล ( สํานวนที่ 2 ) 
วิทยากรนางลาด    สมทอง 

โดน นุฮ เมbน ็เกbด โกน    กB เมียน ก ็เลย เตbว็ ซ็อม เนbง็ ปเรีย็ฮ ปุด ( พระพุทธ )
ทา เนbง ็ออย ซ ีมไง มูย กออฺม ก ็คย ออย แต บาน โกน มูย    เนือ็ว เตbว ็ก ็บาน    ก็ เนือ็ว พเลงิ 
เนือ็ว พแซง    โกน ทม เลbง ตันนาํ บาย มยู ชนัง ก็ เมbน็ จแอด    เดญ็ เนbง ็เทอ ยางนา แม เอb
ว็ ก็ เมbน็    ซอฺ็ว บาน ซ ี   ซเรbว็ เนbง็ ยงุ ก็     อ็อฺฮ ก ็เลย กึด ทา เนbง ็ยัว เตbว ็ปรอฮ    โกน ก็ 
เด็ญ    กB ก็ ยัว   เตbว็ ปรอฮ    ก Bก็ เลย เนือ็ม เตbว็ กาบ เดbม จเตียล    “เตbว ็อาน็อฺฮ เตbว็ 
กัด เดbม เชอ มัว เทอ ดอง เวียจ”    

เตbว็ๆ เตbว็ กาบ เดbม    เดbม เชอ ก ็เลือ็น ก็ เลย ซแรจ เฮา    “อาน็อฺฮ เตbว็ รัว 
ดอฺง เวยี็จ มัว”  กเมญ นุฮ ก็ เตbว็ รัว    เดbม จเตียล ก็ บัก กรึม!! มัว    เมbน็ เด็ญ ทา กเมญ 
นุฮ ลิจ เตbว็ เนือ็ว อีนา เต็ฮ    ก็เดbร ชแวล รัว ก ็ทา   “โอ เงือ็บ เฮbย”    

มัว ด็อฺล ปเตยี็ฮ ก ็เนือ็ม คเนีย ด็อฺฮ บาย ซี    กําปงุ ด็อฺฮ บาย ซ ีบาน เนยี็ก มูย มัด ปร 
มัด โกน ก็ ลี เดbม จเตียล มัว ก ็ทา    “นา เอbว็ ตุก ตร็อฺง นา”   เลbง มวั ซี บาย จเรีย็ฮ แม เอb
ว็ ก็  เมbน็ บาน ซ ี   เนือ็ว ต็อว ก็ กึด เคิญ คลวน เวีย    ก็ เลย ออย แม ฮาล บาย กตาก ออย    ก ็
เตbว็    คลวน เวีย     

เดbร เตbว็ ก็ เตbว็ เคิญ อา กําแฮญ ทน็อฮ    บ็อฺฮ ทน็อฮ ยัว ตี เนbง็ กบาล    กําแฮญ     
จเตียล ก็ ทา “มะ อัญ ทา อัญ เฮbย เมยีน เวยี”    เตbว็ ยัว ได เตbว็ ตรัว    เตbว็ กตีด เมbล    
ซเอbย็?   เมbน็ เคิญ ซเอbย็ ก็ บ็อฺฮ เตbว็ เตียด   เอ ซเอbย็ เลย ลUด จ็อฮ เตbว็ ซู คเนยี เนbง ็
ปร็วง ตึก    กาํแฮญ จเตียล ก ็เลย จับ กาํแฮญ ทน็อฺฮ นฮุ กระเวือ็ด   ก็ เลย ซ็อม ยอฺม อันลนู อัน
เลีย  ซ็อม ซาํเปอย   ท็อฺง ตาม     

เดbร เตbว็ ก ็เนือ็ม คเนีย ซ ีบาย กตาก    ซแน็ฮ กําแฮญ รเซbย็ ก ็โอฮ รเซbย็ มวั เกb
ด กม    โอฮ เตbว็ ก็ จาํ เปย็ก    ก็ แบ มวั มnอ ก็ เมbน็ เคิญ เอbย็    ก็ โอฮ เตbว็ เคิญ คเนีย ก็ ซู 
คเนีย            กําแฮญ จเตียล เลย จับ กาํแฮญ รเซbย็ นุฮ กระเวือ็ด ก็ เลย บาน คเนีย แบย็ เนียก็     

เตbว็ ตีด ก็ เตbว็ เคิญ กําแฮญ อัจ    กําแฮญ อัจ ก ็จุฮๆ  เวีย ก็ เลย เทอ ออย จุฮ 
เตือ็ฮ ก็  เลย ซู คเนีย    กําแฮญ อัจ ก็ เลย ยอฺม    ก ็เลย บาน คเนีย บูน เนียก็     

มัว ก็ มวั เคิญ ปร็วง จันแร็ด    กําแฮญ รเซbย็ โจล เตbว็ มุน ก็ ตเรbว็ ทัก กเตียด เจ็ญ 
มัว    ออย มเนีย็ก ตีด โจล เตbว็ ก็ ตเรbว ็ทัก กเตยีด เจญ็ มัว ตีด    มเนียก็ ตีด โจล เตbว็ ก ็ตเรb
ว็ ทกั กเตยีด เจ็ญ มัว ตีด    ซแน็ฮ กาํแฮญ จเตียล ก็ ทา   “จํา อัญ เมิฮ ”    โจล เตbว็ ก็ เตือญ 
ยัว จnง  จนัแร็ด อันคาง เจญ็ มัว    ก ็เลย ปรับ คเนยี ออย เตbว็ ซ็อม พเลงิ มวั เดbด็ จnง จนัแร็ด 
ซี บาย      เตbว็ ก ็เคิญ โดน เยยี็ก เดbด็ พเลงิ เนือ็ว ก ็ทา    “โดน ซ็อม พเลงิ เดbด็ จันแร็ด ซี 
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บาย ละ”    เยือ็ย ก ็ทา “เตbว็ ยัว เจา ”   ซแน็ฮ กําปุง รัว อ็อฮ ปงกัด ยัว พเลงิ ก Bก็ ยวั อังรุด 
แดก มัว จับ ยวั    กัจ ได กจั จnง ดัก ชมัด    

เนยีก็ แดล จาํ ก็ จาํ บัด ๆ ก ็เลย เตbว็ ตาม    เคิญ โดน ก็ ตันเน็ญ    “นา โดน เมbน็ 
เคิญ คเนีย ยnง ละ เต?”   

“เต”       
“โดน ออย พเลิง ละ”       
“ยัว เตbว็ เจา”    ซแนฮ็ กาํปุง รัว อ็อฺฮ เดbด็ ยัว พเลงิ กB ก็ ยัว อังรุด แดก มัว จับ ยัว    

กัจ ได กัจ จnง ดัก ชมัด     
เนียก็ แดล จาํ    จํา บัด ๆ    ก็ เลย เตbว็ ตาม    “โดน เมbน็ เคิญ คเนีย ยnง ละ เต?” 
“เต”     
“โดน ซ็อม พเลิง ละ”     
“ยัว เตbว ็เจา”     ซแน็ฮ กําปุง รัว อ็อฮ ปงกัด ยัว พเลิง    กB ก็ ยวั อังรุด แดจ มวั จับ 

ยัว    กัจ ได กจั จnง ดัก ชมดั    ซแน็ฮ กาํแฮญ จเตียล เตbว็ มนองฺ    “โดน เมbน็ เคิญ คเนยี ยnง 
ละ เต?”   

“เต”     
“โดน ออย พเลิง เดbด็ จันแร็ด ซี บาย ละ”      
“ย็วฮ เจา    ยัว อ็อฮ มัว ปงกัด ยัว    อ็อฺฮ เยือ็ย เกbด แบ็ย ๆ คลวน โดน เจีย ซแร็ย 

กรุน พอฺง รเงยี พอฺง”    ก Bก ็รัว อ็อฮ มวั ปงกัด ยวั พเลิง    พแนจ ก็ วิล พอฺง    กําปุง พล็อม กB 
ก็ ยัว อันรุด แดจ มวั จับ    ก Bก็วน เคิญ ก็ กัจ อังรุด แดก    ก็ ปรับ ทา “ซันลับ เมีย็ง ล็อวแนฮ็ 
แอญ มี กนัจัฮ     ฮอฺง นิฮ แอญ จับ คเนยี อัญ เตbว็”    

“เกbม ซนัลับ ญ็อม เลย ญ็อม เนbง็ ออย รบ็อฺฮ ลอฺอ”   ก ็ออย ปเรือด จอฺง    ออย เฮ
bย ก ็เนbง็ ซนัลับ    “ญ็อม เนbง็ ออย รบ็อฺฮ ลอฺอ ตีด   ออย รบ็อฺฮ บอย รบ็อฺฮ บาน    เฮา ยวั 
น็วม เจจ อันซอฺม ลาบ กอย เฮา บาน เตbง็ อ็อฺฮ”    ก็ เลย ออย กันแซง บอย    เฮา ซ ีเอbย็ ก ็
บาน ซี บาน    อ็อฺฮ     ซแน็ฮ ก็ เลย ออย กาํแฮญ อัจ จุฮ ดัก    ยวั ปเดา เดร เฮbย ก็ เตbว็     

ซแน็ฮ ปแด็ย มัว     ประเปอ็น ก ็อันเยือ็ย งวั ๆๆๆ    ตา ก ็ทา    “โดน เทา นิฮ บาน เอb
ย ซี กบ็อฺด”     ก็ เตbว็ เมอ เคิญ ก ็ทา “อันนา มัว เทอ บาบ ประเปอ็น อัญ”    ประปวน ก ็ทา 
“ออย รบ็อฺฮ ลอฺอ เวีย เตbว็ อ็อฺฮ เฮbย   อา กแม็ย เตbว็ ตาม เวยี เดอ    อา ซู เวีย เมbน็ บาน 
เต”    ตา เยยี็ก ก็ ตาม เตbว็ ซ ูคเนยี    กําแฮญ อัจ ก็ จุฮ ดัก เมือ็ด เฮbย ก็ ยัว ปเดา จอฺง เดร 
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เมือ็ด    มวั ด็อฺล ก ็อันเยือ็ย อุบ ๆ ๆ    ประเปอ็น ก ็ทา   ปรับ เฮbย กแมย็ เตbว็    ซ ูเวยี เมbน ็
บาน เต     

กําแฮญจเตียล ก็ เตbว็ ด็อฺล มืง เมbน็ เกbด มนึฮ ม็อฺก มูย    ก็ เลย็ เนือ็ม คเนีย ชบ ยวั 
กันแซง มัว เฮา รบ็อฺฮ ซี เฮbย ก็ เดจ ซบาย    อา มูย เนีย็ก ก็ ไว ซกวร    โกน ซดัจ เนือ็ว ปร็วง 
ซกวร ก็ แพ็ด     

“ตา เนbง ็ซี ก็ ซี เตbว็    กแม็ย เทอ ออย ยnง แพ็ด”    โพง กําแฮญจเตียล ก็ ทา “ยn
ง เมbน็ กnย ซี มนึฮ”    ก็ เลย็ ยัว กําแม็ด เวีย็ฮ มnอ ก็ เคิญ เนียง ก็ เลย ตันเน็ญ ทา มนึฮ เตbว็ 
นา อ็อฺฮ    เนียง ก็ ปรับ ทา เยีย็ก ซี อ็อฺฮ    เอbว็ ก็ เลย ยัว ตุก เนbง็ ซกวร ตุก ปูจ    ซแน็ฮ ก็ เลย 
อังกุย        อันเยือ็ย คเนีย เลญ    พอ ย็วบ เยีย็ก ก็ มัว    เนียง คลาจ ก็ รูญ      เยีย็ก ฮ็อฺฮ มัว 
ด็อฺล มืง ก็    อังเกิร อ็อฺฮ    กําแฮญจเตียล ก็ ทา   “ม็วฮ จ็อฮ มัว ซี”   เยีย็ก จ็อฮ มัว ก็ ตเรbว็ ซัน
ลับ ซลับ     ปรึก เลbง ก็ เตือ็ด เมbน็ เด็ญ ทา กเตีย็ด เตbว็ กําแพง นา    ก็ เลย ออย กําแฮญ รเซ
bย็ เนือ็ว อี น็อฮ   บอย ยัว  ตเรือ็บ ซมบัดมัว ออย    ตําแร็ย แซ็ฮ กU กแบ็ย ซเรbว็ ยุง ก็ เตbว็ ตอฺ     

เตbว็ ด็อฺล อังกวร ตีด    ก็ เลย เนือ็ม คเนีย ชบ  ยัว กันแซง มัว บอย รบ็อฺฮ ซี    เฮbย ก็ 
เดจ ซบาย    ตีด มูย เนีย็ก ก็ เตียะ ซกวร    โกน ซดัจ เนือ็ว ปร็วง ซกอร ก็ แพ็ด     

“ตา เนbง็ ซี ก็ ซี เตbว็ กแม็ย เทอ ออย ยnง แพ็ด”    
โพง กําแฮญ จเตียล ก็ ทา “ยnง เมbน็ กnย ซี มนึฮ”    ก็ เลย ยัว กําแม็ด เวีย็ฮ มnอ ก็ 

เคิญ เนียง    ก็ เลย ตันเน็ญ ทา มนึฮ เตbว็ นา อ็อฺฮ     เนียง ก็ ปรับทา เยีย็ก ซี อ็อฺฮ เอbว็ ก็ เลย 
ยัว ตุก เนbง็ ซกวร ตุก ปูจ    ซแน็ฮ ก็ เลย อังกุย อันเยือ็ย คเนีย เลญ พอ ย็วบ เยีย็ก ก็ มัว    เนียง 
คลาจ ก็ รูญ    เยีย็ก ฮ็อฺฮ มัว ด็อฺล เมือง ก็ กเตือ็ร อ็อฺฮ    กําแฮญ จเตียล ก็ ทา “ม็วฮ จ็อฮ มัว 
ซี”    เยีย็ก จ็อฮ มัว ก็ ตเรbว็ ซันลับ ซลับ     ปรึก เลbง ก็ เตือ็ด เมbน็ เด็ญ ทา กเตีย็ด เตbว็ 
กําแพง นา    ก็ เลย ออย กําแฮญ อัจ เนือ็ว อี น็อฮ    บอย ยัว ตเรือ็บ ซอฺมบัด มัว ออย    ตําแร็ย 
แซ็ฮ กU กแบ็ย ซเรbว็ ยุง     

ซแน็ฮ ก็ เตbว็ ด็อฺล อังกวร ตีด ก็ เลย เนือ็ม คเนีย ชบ ยัว กันแซง มัว บอย รบ็อฺฮ ซี       
เฮbย ก็ เดจ ซบาย    ตีด มูย เนีย็ก ก็ เตียะ ซกวร    โกน ซดัจ เนือ็ว ปร็วง ซกอร ก็ แพ็ด     

“ตา เนbง็ ซี ก็ ซี เตbว็    กแม็ย เทอ ออย ยnง แพ็ด”     
โพง กําแฮญ จเตียล ก็ ทา “ยnง เมbน็ กnย ซี มนึฮ”    ก็ เลย ยัว กําแม็ด เวีย็ฮ มnอ ก็ 

เคิญ เนียง    ก็ เลย ตันเน็ญ ทา มนึฮ เตbว็ นา อ็อฺฮ   เนียง ก็ ปรับ ทา เยีย็ก ซี อ็อฺฮ เอbว็ ก็ เลย 
ยัว ตุก  เนbง็ ซกวร ตุก ปูจ      ซแน็ฮ ก็ เลย อังกุย อันเยือ็ย คเนีย เลญ    พอ ย็วบ เยีย็ก ก็ มัว 
เนียง คลาจ ก็ รูญ    เยีย็ก ฮ็อฺฮ มัว ด็อฺล เมือง ก็ อังเกิร อ็อฺฮ    กําแฮญ จเตียล ก็ ทา  “ม็วฮ จ็อฮ 
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มัว ซี”      เยีย็ก จ็อฮ มัว ก็ ตเรbว็ ซันลับ ซลับ    ปรึก เลbง ก็ เตือ็ด เมbน็ เด็ญ ทา กําพลอง เตb
ว็ กําแพง นา เต็ฮ    ก็ เลย ออย กําแฮญ ทน็อฺฮ เนือ็ว อี น็อฮ    บอย ยัว ตเรือ็บ ซอฺมบัด มัว ออย     
ตําแร็ย แซ็ฮ กU กแบ็ย ซเรbว็  ยุง      

ซแน็ฮ ก็ เตbว็ ด็อฺล อังกวร มูย    ก็ เลย ชบ ยัว กันแซง มัว บอย รบ็อฺฮ ซี เฮbย ก็ เดจ 
ซบาย    ก็ เตียะ ซกวร   โกน ซดัจ เนือ็ว ปร็วง ซกวร ก็ แพ็ด       

“ตา เนbง็ ซี ก็ ซี เตbว็ กแม็ย เทอ ออย ยnง แพ็ด   กําแฮญจเตียล ก็ ทา ยnง เมbน็ กn
ย ซี มนึฮ    ก็ เลย ยัว กําแม็ด เวีย็ฮ มnอ ก็ เคิญ เนียง    ก็ เลย ตันเน็ญ ทา มนึฮ เตbว็ นา อ็อฺฮ    
เนียง ก็ ปรับทา เยีย็ก ซี อ็อฺฮ    เอbว็ ก็ เลย ยัว ตุก เนbง็ ซกวร ตุก ปูจ    ซแน็ฮ ก็ เลย อังกุย 
อันเยือ็ย คเนีย เลญ    พอ ยบ เยีย็ก ก็ มัว    เนียง คลาจ ก็ รูญ    เยีย็ก ฮ็อฺฮ มัว ด็อฺล เมือง ก็ 
อังเกิร อ็อฺฮ     กําแฮญ  จเตียล ก็ ทา   “ม็วฮ จ็อฮ มัว ซี”    เยีย็ก จ็อฮ มัว ก็ ตเรbว็ ซันลับ ซลับ    
ปรึก เลbง ก็ เตือ็ด เมbน็ เด็ญ ทา กเตีย็ด เตbว็ กําแพง นา    ซแน็ฮ คลวน แอญ ก็ เนือ็ว อี น็อฮ      
บอย ยัว ตเรือ็บ ซอฺมบัด มัว ตําแร็ย แซ็ฮ กU กแบ็ย ซเรbว็ ยุง 

 
 

10   เยียก็ เอbว็ มาย 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

 เอbว็ เมbน็ เกbด ประเปอ็น ซแน็ฮ ก็ อันแจ็ม โกน จ็อฺน ทม    ซแน็ฮ เอbว็ ก็ ทา “โกน  
โกน ทม เฮbย โกน เตbง็ อันแจ็ม เอbว็ มนอฺง”   ซแน็ฮ เอbว็ ก็ เนือ็ม โกน เตbว็ ปเตือ็ด จเปbย็ 
ตาม ซาลา    ซันเลญ เวีย ซรวล จนับ จ็อฺน อา เนีย็ก ซร็อก กําปุง บอฺจ กติม บ็อก ซเรbว็ ล็วก อ็อฺฮ     

ตอฺ มัว ปร แบ็ย ไง เวีย ซรวล จนับ ลบือ เตbว็ ด็อฺล กแซเทbย็    ก็ ออย เตbว็ ปเตือ็ด 
จเปbย็ อี ปเตีย็ฮ ออย โกนกระม็อม ซดับ    เวีย ซรวล จนับ แม เอbว็ ล็วก อ็อฺฮ เนือ็ว ตี โกน กระม็
อม     พอฺ ปเตือ็ด ตเรbว็ เจbด็ เนียง ก็ ซลัญ จ็อฺน บาน ยัว คเนีย    ซแน็ฮ เนียง ตังง็วน ก็ เนือ็ม 
เตbว็ เยียม เอbว็    กB ปนชอด เนียง นิฮ เตbว็    กB ก็ เลีย แม เลีย เอbว็    เยีย็ก นุฮ ก็ เนือ็ม เต
bว็    เคิญ เนียง เดbร กรอฺ ก็ เลย ออย จิฮ กอฺ    อันเยียง มนอฺง ๆ เวีย บาน ชงาย จนับ    เฮbย 
เนียง ก็ ตันเน็ญ ทา    “บอฺง เม็จ ก็ เดbร บาน เลือน บแล็ฮ?”    

พอฺ เตbว็ ด็อฺล บอฺน แดล นดั เอbว็ ตุก ก็ ปรับทา    “เนยีง จาํ อีแน็ฮ เดอ จํา บองฺ จอ็ฮ  
เตbว็ มุจ ตึก ยัว ตเรbย็ มัว ออย เนยีง โฮบ”    พอฺ จอ็ฮ เตbว็ ก ็เตbว็ ปรับ เอbว็ ทา    “เอbว็ 
เบฺอ เอbว็    เตbว็ ด็อฺล ออย กแลง เกbด กแบ็ย กเลือ็จ ทม เดอ    เบอฺ เอbว็ เมbน็ เทอ ยาง จ็อฮ 
เอbว ็เมbน ็บาน ซ ีเต    คมาด เนbง ็บ็อก อําแม็ล อันเตฮ จาํ อีแน็ฮ    จํา คมาด เนbง ็ตาม เตbว ็
ป กรอย”     
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เนียง นุฮ รัว ปแด็ย เมbน็ เคิญ ก็ กึด มุก กึด กรอย     เอbว็ มัว เคิญ เนียง ก็ กแลง เทอ 
กแบ็ย กเลือ็จ    มัว เคิญ เนียง ก็ เด็ญ เวือ็ด    เนียง ก็ เฮา รัว ปแด็ย    เฮา บัด เฮา บัด    กแบ็ย 
เลย เวือ็ด เงือ็บ    โกน ก็ ยัว กเรือง มัว ป กรอย    ซี รวจ ก็ เวือ็จ จเอbง็ เนียง เนbง็ ซําเปอ็ด ซี   
กระฮอฺม    เฮbย ก็ เลีย็ก ตุก เนbง็ ปร็วง เชอ     

แบ็ย แค ก Bก็ ฮ็อฺก มัว อี ปเตีย็ฮ ประเปอ็น    เตbว็ ด็อฺล เอbว็ ก็ ตันเน็ญ    “ปแด็ย 
เนียง  เกbด เอbย็ บาน เมbน็ เนือ็ม เนียง มัว เลญ พอฺง?”    

“โอ เอbว็ เนียง มัว เมbน็ บาน เต    โกน เนือ็ว กเจbย็ นัฮ    เนbง็ มัว ปรับ เนียง นิฮ 
ออย มัว      อันแจ็ม โกน”    พอ ปนชอด เตbว็    เตbว็ ด็อฺล ซตึง ก็ ปรับ ออย ชบ ปรับ ทา “เนียง 
จํา เนือ็ว อี แน็ฮ เดอ จํา บอฺง เตbว็ มุจ ตึก รัว ตเรbย็ ออย ซี”    กB ก็ เตbว็ อี เมือง เตbว็ ปรับ เอ
bว็    ปโอน ก็ เดbร  เตbว็ เปย็ฮ นา เนbย็    เตbว็ เคิญ ซําเปอ็ด แดล เวือ็จ เลีย็ก ตุก เนbง็ ปร็วง 
เดbม เชอ    เคิญ ก็ ทา   “เอ  ซําเปอ็ด แด็จ ซําเปอ็ด บอฺง อัญ กระฮอฺม ๆ”    เตbว็ ดอฺก มัว ก็ 
เคิญ จเอbง็ เนียง ก็ เด็ญ ทา เยีย็ก    เนียง ก็ ร็วด       

อันเยือ็ย ด็อฺล เยีย็ก เอbว็ โกน    เอbว็ มัว ด็อฺล ก็ รัว เนียง เมbน็ เคิญ    กแลง เกbด 
กแบ็ย กเลือ็จ แด็จ ก็ แดล    มัว เมbน็ เคิญ    เคิญ แต กันลวง จnง ร็วด     

เนียง นุฮ ก็ ร็วด เตbว็ เคิญ โลกตา    เตbว็ ก็ ซันล็อฺบ    โลกตา นุฮ ก็ เดจ เมbน็ ล็วก ก็ 
เจ็ญ มัว เดbร จ็อฺงกร็อฺม    เคิญ เนียง ซันล็อฺบ ก็ เทอ ออย เนียง ร็วฮ    ก็ ตันเน็ญ ทา “เกbด เอb
ย็ บาน มัว เดจ เนือ็ว อันแจ็ฮ?”    เนียง ก็  ปรับ  “ตา     ญ็อม มัว ปเตีย็ฮ บอฺง    เยีย็ก เวีย ปนช
อด มัว ซี    ญ็อม เคิญ จเอbง็ แดล เวือ็จ เนbง็ ซําเปอ็ด เลีย็ก เนือ็ว    ญ็อม เลย ร็วด มัว ซันล็อฺบ 
เนือ็ว”   เนียง นุฮ ยัว จเอbง็ เจ็ญ มัว โลกตา เลย ปนร็อฺฮ เลbง มัว ทแม็ย เฮbย เนือ็ว พอฺง โลก
ตา      

ซแน็ฮ เนีย็ก ซร็อก อันเยือ็ย เดbม ทา โลกตา ยัว มนึฮ ซเรbย็ มัว เนือ็ว พองฺ    โลกตา ก ็ 
เลย ออย เนียง นุฮ บ็อก อันเซา เฮbย เทอ เกbด รูบ ซวา    พล็อม เฮbย ก็ เกbด รูบ ซวา    เฮbย ก ็
ออย เนือ็ม เนียง เตbว็    เนือ็ว บอฺน ปแซ็ง        

อันเยือ็ย ป เยีย็ก รัว ซี เมbน็ บาน ก็ ตร็วฮ จํากา เกbด รอย    เฮbย ก็ ดํา โปด อาเลbก็       
ตระซ็อฺก เฮbย ก็ ปนชอด มนึฮ จัฮ ๆ  เตbว็ จํา จํากา    ปรับ เอbว็ ทา อา มนึฮ จัฮ แบบ นุฮ เทbด็ 
เลือน แต็จ ก็ บาน ซี     อา ซวา แดล เตbว็ เนือ็ว พอฺง เนียง นุฮ ก็ ลวจ กัจ โปด เรือ็ล ไง    ตาจัฮ 
แดล จํา จํากา เด็ญ ก็ ทา     “อา ซวา มัว ลวจ อาเลbก็ อัญ อ็อฺฮ”    ซวา ก็ ทา  “อา กันจัฮ 
เฮียน มัว มักเงือย อัญ    กB ปนชอด ยัว มัว ซี เมbน็ เตือ็น เด็ญ คลวน เตียด”     
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ไง กรอย มัว ลวจ เตียด ก็ ปรับ ตา    “ตา เอbย กB ค็อฺก ตา ยัว ตา มัว ซี”     ตา ก็ ทา 
“แมน แอ็ง?   อันจ็อฮ ออย ตา เตbว็ พอฺง”    ก็ เลย เตbว็ พอฺง คเนีย    ตา ก็ กัจ ยัว โปด จรอฺก 
ยัว ซเรbว็ เตbว็ อ็อฺฮ    ยัว ดอฺง แรจ มัว แรจ  

อันเยือ็ย ด็อฺล เยีย็ก โกน ก็ อันเยือ็ย พอฺง เอbว็ ทา เปbน็ แน็ฮ เฮbย อากันจ็ฮ คง เทbด็ 
เฮbย    ปร็วฮ ทา แบ ็ย แค เฮbย    พอ โกน มัว มnอ ก็ เคิญ แต ซํามอก โปด ลิจ กตวม อ็อฺฮ ก็ 
เนือ็ม คเนีย ตรวด รัว ตา    รัว อีนา ก็ เมbน็ เคิญ    ก็ เคิญ เดbม เชอ ดวล แดล ซวา ยัว รบ็อฺฮ เต
bว็    ก็ เดbร ตาม เดbม เชอ ดวล เตbว็ จ็อฺน ด็อฺล กตวม    ซแน็ฮ เยีย็ก ตาม เตbว็ ก็ จบัง พอฺง 
ซวา    จบัง เตbว็ จบัง มัว ซวา ก็ ชเนีย็ฮ ปร็วฮ ตา ออย ปเรีย็ฮ คัน ตุก    ยัว ปเรีย็ฮ คัน ดัก กอฺ เฮ
bย็ ก็ ทา “เบฺอ อา มัว เตียด อัญ เนbง็ ซันลับ อา”   เยีย็ก ลnก ได ซําเปย็ฮ  ซ็อม เลีย    เลย ฮ็อฺก 
เตbว็ รัว เอbว็      
 ซแน็ฮ เยีย็ก เนbง็ ซวา ก็ นัด คเนีย เทอ ซ็อฺงกเรียม    ไง น็อฮ ซวา พอฺง เยีย็ก ก็ จบัง 
คเนีย    ซวา ชเนีย็ฮ เยีย็ก    เยีย็ก เลย ทอฺย    ไง น็อฮ กแซเทbย็ บาน ลnอ ทา ซวา จบัง เฮbย 
ชเนีย็ฮ เยีย็ก ก็ จ็อฺง เด็ญ    ก็ เลย มัว เทอ ซ็อฺงกเรียม พอฺง ซวา    จบัง พอฺง กแซเทbย็ ก็ ชเนีย็ฮ 
เตียด    ซแน็ฮ เนียง เจ็ญ มัว ก็ บาน ประเตีย็ฮ เอbว็ แต เมbน็ ซเกือ็ล คเนีย    จ็อฺน อันเยือ็ย เรือง 
บาน เด็ญ ทา เกbด เอbว็ โกน คเนีย 
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6.  นิทานสัตวประเภททั่วไป 
จํานวน  14  เรื่อง  คือ 
1.  คยอฺง เนbง็ อันซาย 
2.  ตําแร็ย เนbง็ กันแจ  
3. อันซาย คอฺ็ก คลา ( สาํนวนที่ 1 ) 
4.  อันซาย ค็อฺก คลา  ( สํานวนที ่2 ) 
5.  คลา เนbง็ กิงก็วก 
6.  คลา เนbง ตําแร็ย 
7.  ตา.บัญ ค็อฮ 
8.  อันซาย เนbง็ ตา เยือ็ย 
9.  เนยี็ก ล็วก ชนัง 
10.  จจอฺก   
11.  เมือ็น คลา อันซาย เนbง็ คแลญ  ( สํานวน ที่ 1 )   
12.  เมือ็น คลา อันซาย เนbง็ คแลญ ( สํานวนที ่2 ) 
13.  อันซาย ระเมีย็ง อันเดbก็ เนbง็ กิงก็วก  
14.  จจอฺก เนbง็ เรียจเซbย็ 
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1.  คยอฺง เนbง็ อันซาย 
วิทยากรนายวิน    คะนอง 

อันซาย ลUด เตbว็ ลUด มัว เคิญ คยอฺง ก็ ทา    “บอฺง คยอฺง รัว ซี ยางนา บาน    ยnง 
มัว  ร็วด แค็ง คเนีย มnอ มอฮ อันนา เนิbง็ เลือน เจีย็ง”    คยอฺง ก็ ทา “อันจ็อฮ ปรึก นิฮ ว็อฺฮ”     

มัว ก็ ร็วด แค็ง คเนีย ตาม เมือ็ด ซตึง    ร็วด เตbว็ อันซาย ก็ เฮา “บอฺง คยอฺง”    
คยอฺง ก็ ชเลิbย ทา “ กุก !!”    ซันเลญ คยอฺง เนือ็ว คาง มุก    เฮา เตียด    “บอฺง คยอฺง !!” 

“กุก”  ซันเลญ เนือ็ว คาง มุก    อันซาย ก็ ร็วด เตbว็ ๆ ก็ เงือ็บ 
 

2.  ตําแร็ย เนbง็ กันแจ 
 วิทยากรนายริด    บัวสด 

ตําแร็ย พลุก มวย    พลุก แวญ ลอฺอ จนับ    กูร ออย กึด คลาจ    กันแจ นุฮ เดbร มัว    
ประเตีย็ฮ     ตําแร็ย เวีย ก็มัว อันเยือ็ย ทา    ซแนง เวีย ก็ แวง เวีย เมbน็ คลาจ ตําแร็ย เต    เวีย   
เนbง็ จ็วล พอฺง ตําแร็ย    พอ เวีย อันเยือ็ย ยาง จ็อฮ เวีย ก็ จ็วล เดbย มุจ เตbว็ กรอม เดbย็     ตํา
แร็ย ก็ มัว กึด กแรง ทา    ‘กันแจ เวีย อวด ทา เวีย คลัง เนbง็ มัว จ็วล พอฺง อัญ เฮbย เวีย ก็ มุจ 
เตbว็ กรอม เดbย็    อัญ นุฮ มุจ ก็ มุจ เมbน็ บาน    เบฺอ เวีย พ็อฮ มัว กาลนา เวีย ก็ จ็วล อัญ 
เงือ็บ ’    

ตําแร็ย กึด เฮbย ก็ คลาจ ก็ ร็วด เมbน็ ก็วน มุก ก็วน แต คาง กรอย    คลาจ กันแจ เวีย 
พ็อฮ     ก็วน มุก ก็วน กรอย    ก็วน เบียด ก็วน ชงาย ก็วน จnง คลาจ เวีย พ็อฮ    ร็วด ก็ เมbน็ 
ปจาร นา มnอ ก็ เตbว็ จ็วล เดbม เชอ บัก กอฺ ซลับ 

 
3.  อันซาย ค็อฺก คลา ( สํานวนที่ 1 ) 

วิทยากรนายริด    บัวสด 
กแบ็ย ปร ตัว รัว ซ ีพอฺง คเนีย เรือล ไง    ไง น็อฮ รัว ซ ีเบียด ตําโบก ประเตีย็ฮ อันซาย 

เวีย จ็อฺง ซี ซจั กแบ็ย   ก็ เลย มัว กนัฮอฺ็ก กแบ็ย คมาว ทา    “บอฺง กแบ็ย คมาว บอฺง กแบย็       
เกลือ็จ กB เนbง ็มัว จว็ล พอฺง เกือ็ด”    ซแน็ฮ กแบ็ย คมาว ก ็เคbง ็   ร็วด เวือ็ด เดbย ็เวือ็ด นา 
เวือ็ด เนbย็    อันซาย ก ็ร็วด มัว ปรับ กแบย็ ขมาว ทา     

“บอฺง กแบ็ย เกลือ็จ มnอ เมฮิ บอฺง กแบ็ย คมาว กB เวือ็ด เดbย็ ซันเลยีง ซแนง กB    ก 
Bเนbง็ มัว จว็ล พอฺง เกือ็ด”    กแบ็ย กเลือจ เคbง็ ก็ เวือ็ด ตําโมก    เดbร มัว เบียด คเนีย ก ็
ตันเน็ญ ทา     

“แอญ เคbง็ เอbย ็บาน เนbง็ มวั ซนัลับ อัญ?”     
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“อา แอญ นา เคbง็ เอbย็ บาน เนbง็ มวั ซันลับ อัญ”   อวด เตbว็ อวด มวั ก็ จ็วล 
คเนีย เตbว็ จอ็ล คเนีย มัว ก็ เงือ็บ เตbง็ ปร    เงือ็บ เฮbย ตินซาย ก็ ยวั เชยีม มวั เลียบ ซเลbก็ 
ตระเจียก ก ็ เตbว็ ปรับ ก Bแอญ ทา ก B เมbน็ คลาจ อันนา เต    เตือ็บ แต เตbว็ เวือ็ด กแบย็ 
เงือ็บ มวั ปร ตัว    เตbว็ เคbญ คลา ๆ ก็ ตันเน็ญ  

“เกbด เอbย็?”    อันซาย ก็ ทา “อัญ เวือ็ด กแบ็ย เงอ็ืบ ปร ตัว    จ็อฺง ซี ก็ เตbว็ ซ ี
ว็อฺฮ อัญ เมbน็ ซี เต”    อันซาย ก็ เนือ็ม เตbว็     คลา ก็ เรียบ เนbง็ ซี    อันซาย ก็ ทา “เนbง็ ยัว 
เตbว็ นา ก็ ยวั เตbว็ ว็อฺฮ อัญ   เมbน็ ซี เต    แต เบฺอ ลnอ เอbย็ ตอนฺ นา ออย กเวือ็ด เตbว็ มวย 
ดม เดอ”  เดbร เตbว็ อันซาย ก็ กแลง เทอ แซ็ฮ ย็วม  “แกก!!”    คลา แดล แรจ ซัจ มัว ก็ กระ
เวือ็ด เตbว็ มวย กอนฺ    ร็วด เตbว็ เลือน  ๆ ก็ เนือ็ว ตี จเอbง็     อ็อฺด เมbน็ บาน เฮbย ก็ เคbง็    ก ็
จอล จเอbง เตbว็ ปะ อันซาย     เนือ็ว เดbย นฮุ    ซแน็ฮ เตbว็ ปจารนา มnอ ทา ซเอbย็ ก็ เคbญ 
แต อันซาย เดจ เงือ็บก็ ทา  “อา กเลฺอ   นิ เมbน็ เจยี ซ็อฺฮ”    ไง กรอย เทอ บ็อน กเลฺอ เฮbย็ ก ็
ยัว ซจั กเลฺอ เตbว็ จเอbร    ก็ ทา  “ซัจ อา กเลฺอ นฮิ แด็จ เนbง็ จงัญ”   ก ็เลย ซี มอฺ็ด 

 
4. อันซาย ค็อฺก คลา  ( สาํนวนที่ 2 ) 

วิทยากรนายจุม    แสงจนัทร 
คลา นุฮ จัญ อันซาย    มุน เนbง็ จัญ นุฮ เวีย เกbด แฮด    อันซาย นุฮ เวีย เกbด 

ประญา จนับ    คลา นุฮ ก็ คลัง แต จัว    เกbล น็อฮ อันซาย จ็อฺง ซี จําเนbย็    จ็อฺง ซี ซัจ    เมbน็ 
จ็อฺง ซี ซมาว ซแน็ฮ กึด เทอ ยางนา เนbง็ บาน ซี ซัจ    เฮbย็ ก็ เตbว็ เคิญ กระแบ็ย ปร ทม ๆ    เน
bง็ เตbว็ คํา กระแบ็ย ก็ คํา เมbน็ บาน    ก Bเกbด ซแนญ เทอ อาวุด      เฮbย็ ยnง เมbน็ เกbด 
ซแนญ เฮbย ยnง เนbง เทอ ยางนา  เนbง็ บาน ซี ซัจ เวีย    ก็ เลย เตbว็ ลอฺ     

“โอ บอฺง กระแบ็ย กเลือ็จ” 
“ซเอbย็”     
“เกือ็ด เอbย ยnง เตbว็ เคิญ กระแบ็ย คมาว    เคิญ ยnง กB ปรับทา ออย แต เคิญ มุก 

เกือ็ด กB เนbง็ จ็วล ออย เงือ็บ เลย็”    กระแบ็ย กเลือ็จ เคbง็ จนับ     
“อารบาล อัญ เมbน็ กnย รัว แฮด เอbย็ พอฺง อานุฮ เกbด เอbย็ บาน เวีย มัว เคbง็ อัญ 

จนับ บแล็ฮ”    อันซาย เดbร เตbว็ เตียด     
“บอฺง กระแบ็ย คมาว บอฺง กแบ็ย กเลือ็จ ก Bทา ออย แต เคิญ เกือ็ด ก Bเนbง จ็วล 

ออย ซแนญ บัก เลย”   ซแน็ฮ ก็ ตัง แต รัว คเนีย    เตbว็ เคิญ คเนีย เฮิย ก็ เมbน็ ตันเน็ญ เอbย 
เลย ปร็วฮ ทา ตเรbว็ ปนชอด    ลUด ดัก คเนีย เลย บัก กอฺ เตbง็ ปร    ซแน็ฮ  อันซาย ก็ เทอ เมb
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น็ บาน ซี   เมbน็ เด็ญ เนbง็ ยัว ทมิญ อีนา แฮจ ซัจ    ซแน็ฮ คลา เคิญ กแบ็ย เงือ็บ ก็ เดbร มัว    
คลา ก็ ทา            “เตอฺ ! อัญ บาน ซี ด็อฺล แบ็ย”    กระแบ็ย ปร อันซาย มวย     

ซแน็ฮ อันซาย ก็ ยัว เชียม กแบ็ย มัว เลียบ ซเลbก็ ตระเจียก   ก็ ทา “มนอฺง เงือบ ปร 
เลย    นุฮ   เชียม เดbด็ เนือ็ว เลย”    คลา ก็ ทา   “เกือ็ด แนฮ จ็วล กแบ็ย เงือ็บ? ”   อ็อฺด เมbน็ 
บาน ก็ เลย็ เตbว็ ซเตียบ มnอ อี ซเลbก็ ตระเจียก อันซาย  ก็ ทา  “แน็ฮ  ๆๆ ซเตีย็บ เมbน็ บาน 
เต     จํา มnอ ดอฺล ลเงือ็จ เวีย เนbง็ แช็ฮ ได อา เงือ็บ”    คลา ก็ ทา“แมน แอญ?”   พอ ตอฺน 
ลเงือ็จ เมbน็   เตือ็น บาน แฮจ ซัจ กแบ็ย เลย    คลา ก็ เดจ ล็วก อันซาย ก็ ลUด เตbว็ อี พเลิง    
คลา กําปุง เดจ     ซม็อก    อันซาย ก็ ยัว รเงbก พเลิง มัว ดัก เลอ บาด ได คลา     ก็ แช็ฮ ได คลา     
คลา ก็ ซแรจ   จาก!!    อันซาย ก็ ตันเน็ญ ทา เกbด เอbย็?    คลา ก็ เลย กลาย   เกbด โกนเซbฮ 
อันซาย จํา คํา ซัจ แฮก ออย กB ซี    ซแน็ฮ อันซาย ก็ ทา “แรจ ตาม มัว เดอ    เบฺอ ชบ มลบ นา 
คลา ก็ เนbง็ บาน ซี”    ซแน็ฮ อันซาย ก็ ซี แต แอญ    เฮbย ปรับ คลา ทา    “เบฺอ แรจ เตbว็ 
ด็อฺล ปเรือ็ย นา เฮbย็ ลnอ        ซันเลญ ซัจ ยม  แกก!!   ก็ ออย แฮจ ซัจ จอล เตbว็ มวย ด็อล”   

ซแน็ฮ ยูร เตbว็ อันซาย ก็ คเลียน ก็ ยม “แกก !!”คลา ก็ คํา ซัจ จอล เตbว็    จอล เตb
ว็ ก็ อ็อฺฮ    คลา ก็ เมbน็ บาน ซี อันติจอันตวจ เลย      ซแน็ฮ ซัจ อ็อฺฮ ก็ เนือ็ว แต จเอbง็ กระแบ็ย         
อันซาย นุฮ เมbน็ เด็ญ ทา อ็อฺฮ ซัจ    จํา ซี ก็ ยม “แกก !!”คลา ก็ คํา เฮbย็ ก็ กระเวือ็ด เตbว ็เลย    
ซแน็ฮ จอล เตbว็ ก็  ตเรbว็ กบาล อันซาย ซันลอฺบ แต็ด ๆ    คลา ก็ เตbว็     อันซาย นุฮ ก็ ซลับ 
ปร็วฮ ทา บาบ กํา แดล ซี แต แอญ เมbน็ เอือ เฟอ เพือ แพ 

 
5.  คลา เนbง็ กิงกว็ก 

วิทยากรนายจุม    แสงจนัทร 
คลา เนbง็ กิงก็วก ลวง มnอ ทา อันนา เนbง็ เกbด ปนญา เจีย็ง อันนา    กิงก็วก 

ตันเน็ญ คลา ทา     “มไง ๆ แอญ ซี บาน เปbน็ มาน ยาง?”    คลา ก็ ทา  
“ซี บาน จเรbน ยาง เมbน็ ทา จรUก ปเรือ็ย จแก  ปเรือ็ย อันซาย เอbย็ อัญ ก็ รัว ซี 

บาน อ็อฺฮ    จ็อฮ  กิงก็วก เกือ็ด บาน เอbย็ ซี ละ?”   
“เออฺ เกือ็ด ยnง เวีย จัว คลัง นัฮ ซี บาน ตี รบ็อฺฮ เดbย็ๆ”    
“อันจ็อฮ ยnง มัว กอวด ฮัด คเนีย”     
“จ็อฮ อันนา เนbง็ กอวด มุน?”    ซแน็ฮ กิงก็วก ก็ กอวด มุน    กิงก็วก เวีย ซี จันเลน 

มัว ปวฮ เวีย ก็ เตbง็   กอวด เจ็ญ มัว คลา ก็ ตันเน็ญ ทา   “นิฮ ซเอbย็?”    กิงก็วก ก็ ทา “ปวา 
คเลียน”   ก็ ปุวียน คลา     คลา ก็ ทา   “อาระบาล ซี บาน ด็อฺล ปุเวียน คลา”  คลา ก็ คลาจ     
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กิงก็วก ก็ เดbร เตbว็ เดbร มัว  เมbน็ เกbด เอbย็ ซี ก็ เตbว็ ซี กร็วฮ เตียด    ก็ กอวด เจ็ญ มัว ปร 
คลา ก็    ตันเน็ญ ทา    “นิฮ ซเอbย็?”    กิงก็วก ก็ ทา นิฮ พนา คแลก” ก็ พแนจคลา    คลา ก็ 
ร็วด เลย ก็ ทา “อัญ เนbง็ เนือ็ว ทเอbย็ เวีย เล็ญ ด็อฺล พแนจ คลา”   คลา ก็ ร็วด     

กิงก็วก ก็ เด็ญ ตาม    คลา นุฮ ก็ ร็วด เตbว็ กันตุย ก็ ดัจ ยางนา ก็ จ็อฺฮ เมbน็ ซ็อน เจb
ด็ ออย แต รวจ คลวน    เตbว็ ก็ ประเตีย็ฮ อันเนbก    อันเนbก ก็ ทา “เตbว็ นา บอฺง กิงก็วก?”  
กิงก็วก ก็ ทา “เตbว็ ซี คลา    ตาม ซี คลา”     

“รูบเรียง แบบ นิฮ นุฮ เตbว็ ซี คลา”    อันเนbก ทา    “อันจ็อฮ ออย คมาด เตbว็ 
พอฺง”    กิงก็วก ก็ ทา  

“เตbว็ ว็อฮ”    ก็ เลย บาน คเนีย ปร เนีย็ก    คลา นุฮ ก็ ซอ จนับ    ร็วด เตbว็ ก็ เตbว็ 
เคิญ ตาจัฮ ด็อฺม แดก    ซแน็ฮ ก็ ตันเน็ญ ทา     “คลา เกbด เอbย็ ร็วด ซร็อฺก ตึก เมือ็ด ยาง 
จ็อฮ?”   คลา ก็ ทา  “คลาจ ๆๆ กิงก็วก เวีย ซี”    ตา ก็ ทา   “เกbด เอbย็ บาน ตี เตbว็ คลาจ อา
ซัด เมbน็ ซน็อฺม?    จํา อัญ เนbง็ จวย แอญ เบฺอ ตี อา กิงก็วก เนbง็ อันเนbก    ไว เมีย เตbว็ ซลอฺ 
ซี ล็อฺว แอญ นา”   ซแน็ฮ อันเนbก ก็ เวียร เตbว็ มุน    กิงก็วก นุฮ เตbว็ เมbน เตือ็น   อันเนbก ก็ 
กวย ๆๆ ลUด เตbว็   ซแน็ฮ ตา ก็วน เคิญ กิงก็วก    เปbน็ แต เคิญ อันเนbก เตbว็ ด็อฺล มุน    ก็ 
ทา   “โอ อานิฮ บอ แดล ตาม ซี คลา?”   ก็ จับ อันเนbก นุฮ เตbว็ เทอ ตก็อฺล อังกุย ด็อฺม แดก    
กิงก็วก นุฮ ลUด เตbว็ ด็อฺล ก็ ทา    “คลา เนือ็ว ตแร็ฮ เตอฺ จํา อัญ เตbว็ ซี ล็อว”    ตา เคbง็ 
เกือ็ด ก็ ทา    “อาระบาล กิงก็วก เนbง็ มัว ซี คลา”      ซแน็ฮ ตา แดล ยัว อันเนbก เตbว็ เทอ 
ตก็อฺล     อังกุย ด็อฺม แดก    ซแน็ฮ กิงก็วก เวีย  ตลอฺก ก็ ทา    “ก็วน มnอ ปกาย ละ เมิฮ”     

 ตานุฮ ซมัย ป ปเดbม เมbน็ กnย ซเลียก คอ ลิง กดอฺ ก็ จรึฮ มัว    ซแนฮ็ อันเนbก 
เวีย ก็วน เคิญ ก็ ดอฺก กบาล เจ็ญ มัว จ็วล เนbง็ กดอฺ ตา ลnอ โปก!!    ตา นุฮ ก็ ดวล เลย    คลา 
นุฮ ก็ ทา    “ตา นุฮ ก็ เงือ็บ เฮbย    เฮbย็ อัญ เนbง็ เนือ็ว ซอฺบ แดก เทอ เอbย็”    ก็ ร็วด เลย    
คลา ก็ ร็วด    กิงก็วก ก็ เด็ญ ตาม    เมbน็ ยูร เมbน็ ชับ คลาก็ จรึฮ อันโนง    อันซาย นุฮ เมbน็ 
เด็ญ   ลUด มัว ป นา    ก็ ทา   “นิฮ อา จรึฮ อันโนง แดล”    เฮbย อันซาย ก็ เตbว็ เฮา    “เนีย็ก 
ซร็อก เนีย็ก ซแร เอbย คลา เวีย จรึฮ อันโนง เฮbย ยัว อันลูง มัว ไว แทม”  เนีย็ก ซร็อก ก็ ร็วด 
เจ็ญ มัว เลย อันซาย ก็ ทา    “โอย คลา เวีย เงือ็บ เฮbย เทอ ยางนา เนbง็ ออย เวีย ร็วฮ”    อัน
ซาย ก็ เลย   ลUด เตbว็ ยัว ปกาจาน อี ตําโมล ปเตีย็ฮ    คาง เนีย็ก ซร็อก ก็ กําปุง รัว เชอ ยัว 
อันลูง เตbว็ ไว คลา    อันซาย ก็ ซแรจ เตียด     
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“เนีย็ก ซร็อก เอbย พเลิง เวีย แช็ฮ ปเตียฮ อ็อฺฮ เฮbย”  เนีย็ก ซร็อก แบ มัว ก็ เคิญ    
กระฮอฺม พลือ ซแน็ฮ ก็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ    คลา ก็ ลUด เลbง ป อันโนง    คลา ก็ บัด เตbว็    อันซาย ก็ 
บัด เตbว็ 

 
6.  คลา เนbง ตําแร็ย 

วิทยากรนายริด    สมร 
คลา เนbง็ ตําแร็ย เดbร รัว ซี เนbง็ ปเรือ็ย ฮิมเปยน มัว ประเตีย็ฮ คเนีย    คลา เนbง ซี       

ตําแร็ย   ตําแร็ย ก็ เมbน็ ยอฺม ออย ซี ปร็วฮ คลวน กB ทุม เจีย็ง    คลา ก็ อวด ทา อัญ ก็ ทม แด็จ 
คเนีย    ตําแร็ย ก็ อวด ทา อัญ ก็ ทม แด็จ คเนีย    เนbง็ ปเรือ็ย นิฮ เมbน็ เกbด อันนา ทุม เปbน็    
พอ อวด เตbว็ อันนา เนbง็ เกbด พยาน ตัดซิน ก็ เมbน็ เกbด ก็ ทา   “พยาน ลัก ทาน ก็ เมียน แต 
ซร็อก ซแร    ออย บอฺง ตําแร็ย ร็อฺด มุน    เบฺอ กB คลาจ เกือ็ด ปแล ทา เกือด ทุม เจีย็ง  เฮbย เนb
ง็ เกbด เนีย็ก    ชเนีย็ฮ    เบฺอ ทา คลา ร็วด เตbว็ มนึฮ ร็วด ปแล ทา อัญ ทม เจีย็ง” 

ตอฺน นุฮ ก็ ร็วด กัด ซร็อก    ตําแร็ย ร็วด มุน    เนีย็ก ซร็อก เคิญ ก็ ทา    “โอ ตําแร็ย”    
ก็ เนือ็ม คเนีย มัว มnอ กเรว     

ตอฺน กรอย คลา ร็วด เนีย็ก ซร็อก    “โอ อาน็อฺฮ คลา ๆ ๆ   ร็วด    เลbง ปเตีย็ฮ แต็จ 
คลา เวีย ซี”   มนึฮ  คลาจ ก็ ร็วด บัด ซงัด อันตรีญ    ก็ เลย มัว อันเยือ็ย คเนีย    ตําแร็ย ก็ ยอฺม 
คลา เลย็ ซละ จีวิด ออย กB ซี 

 
7.  ตา.บัญ ค็อฺฮ 

วิทยากรนายจุม    แสงจนัทร 
มนึฮ จัฮ ซมัย บุราน นุฮ ชอด    เตbว็ รัว ซี เตbว็ บอร บัญ ซัด เคิญ ปเรbฮ ชอร เนือ็ว ก็ 

บัญ    เฮbย็ ก็ บัญ ค็อฮ    คลา ลอบ เนือ็ว จํา ซี ปเรbฮ   คลา ก็ เคbง็ ทา ก Bเมbน็ บาน ซี ปร็วฮ 
ทา อา กันจัฮ นุฮ มัว บัญ ค็อฮ ระเมีย็ง ก็ เลย็ ร็วด บัด    ซแน็ฮ ก็ ทา “อา เตbง็ มวั ออย อัญ ซ ีได 
นิฮ”    ตาจัฮ ก็ มัว ออย ซี ปร็วฮ ทา มนึฮ ซมัย นุฮ ตร็อฺง จนับ    ตา ก็ ทา  “บอฺง เนbง็ ซี ยnง ก็ 
เมbน็ ทา เอbย็ เต    แต ซ็อม ออย ยnง เตbว็ ปรับ โกน ปรับ ประปวน เซbน็ เรือ็บ เนbง็ ฮ็อฺก มัว 
ออย ซี”     

ซแน็ฮ ตาจัฮ ก็ ย็วม แยก เตbว็ ปรับ ประเปอ็น ทา     “ประเปอ็น เอย โกน เอย ยnง เม
bน็ เด็ญ ทา เนbง็ เทอ ยางนา    เตbว็ บัญ ซัด มัว เทอ เจีย จําเนbย็    ซแน็ฮ คลา กB ก็จํา ซี ยnง 
ก็ จํา     ซแน็ฮ ยnง ก็ บัญ ค็อฮ ก Bก็ ทา เตbง็ เตbว็ ออย กB ซี”    ซแน็ฮ โกน ประเปอ็น ก็ เทอ 
น็วม เทอ      อันซอฺม เตbว็ ออย ซี ตาม พเลbว็    เตbว็ ก็ เตbว็ จวบ เนbง็ อันซาย   อันซาย ก ็เลย 
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ตันเน็ญ ทา       “ตา  ยม เอbย็ ตา?”    ตา ก็ ปรับ ทา   “ทา เตbว็ บัญ ซัด ก็ บัญ ค็อฮ    คลา ก
B จําเนbง็ ซี    ซแน็ฮ  ยnง บัญ ซัด เฮbย็ ซัด เวีย ปเอbล    คลา กB ก็ เมbน็ บาน ซี    กB ก็ เลย 
ออย เตbว็ ออย กB ซี”    อันซาย เลย ทา “ซเอbย็ เวีย เนbง็ จนับ จนอฺย ยาง น็อฮ ตา      อันจอ็ฮ 
ตา ออย น็วม เจจ อันซอฺม คมาด    เฮbย คมาด เนbง็ เนือ็ม เตbว็ มnอ คลา    ออย ตา ฮ็อฺก เตbว็ 
จรอก เกรือ็บ กําพเลิง ออย เตbง็ ออย แนน เฮbย เนbง็ เนือ็ม เตbว็ มnอ คลา”   อันซาย ก็ ทา  “ 
เม็จ ก็ เทอ ยาง แจ็ฮ    ยnง ก็ รัว ซี ยnง    กB ก็ รัว ซี กB เม็จ ก็ ค็อฮ    ยางนา บาน จ็อฺง ซี มนึฮ 
อันจ็อฮ”       

อันซาย ก็ บอฺก เจจ ซี ๆ   ซแน็ฮ ก็ เตbว็ ด็อฺล ก็ ทา    “เวย บอฺง คลา ค็อฮ เจbด็ คเนีย 
เรือง เอbย็?    เม็จ ก็ ตาม ตา มัว ออย ซี”    พอ เตbว็ ด็อฺล คลา ก็ ทา “มัว เฮbย แน?”    ตา ทา  
“มัว เฮbย”    อันซาย ก็ ทา   “เอ นอ บอฺง คลา เกbด เอbย็ บาน ตี ตา เทอ ออย ซัด ปเอbล ?    
ยnง ก็ เคbง็ แด็จ คเนีย    แต ก็ เมbน็ ทา เอbย็ เต    นา บอฺง คลา ปเรbฮ เวีย ชอร ตร็อฺง นา?    
บอฺง คลา ลวง เตbว็ ชอร มnอ เม็จ ก็ ตา บัญ ค็อฮ”    อันซาย ก็ ทา “ตา ลวง ตันร็อฺง เมิฮ”    
คลา ก็ เตbว็ ชอร     

คลา เมbน็ เด็ญ ทา อันซาย ปเรฺอ ก็อฺน แก ก็อฺน ก็ เตbว็ ชอร ก็ ทา  “ตันร็อฺง เมฮิ”   ตา 
ก็       ตันร็อฺง คลา    ซแน็ฮ พอ ตา ตันร็อฺง อันซาย ก็ เตbว็ ชอร กรอย ตา   เฮbย็ ก็ จัก เอียว ตา 
ปบ    ซแน็ฮ ตา พเญีย็ก ก็ แลญ ไก    คลา ก็ เงือ็บ เลย    ซแน็ฮ ตา ก็ เลย็ บาน ฮ็อฺก มัว รัว โกน      
ประเปอ็น 

 
8.  อันซาย เนbง็ ตา เยือ็ย 

วิทยากรนายเยือน    สมร 
ไง น็อฮ อันซาย เดbร เนือ็ว เนbง พเลbว็ ก็ เคิญ เยือ็ย ตูล เจจ เตbว็ ซแร เตbว็ ตาม 

ปแด็ย    ตา ก็ ปจวร จํา เยือ็ย    ป มุน เนbง็ ยัว บาย ดัก กันจnอ    ยัว ซเลbก เจจ ตเรือ็บ เฮbย ก็ 
ดัก ชนัง บาย ป เลอ    เฮbย ก็ ดัก เจจ ป เลอ เตียด    อันซาย ดัก พแนจ เตbว็ เคิญ เจจ ก็ เทอ ตี 
เงือ็บ    ซมอจ ก็ โรม    เยือ็ย เตbว็ ก็ เคิญ ก็ ทา 

“เอะ!!   อันซาย เกbด เอbย็ บาน มัว เดจ เงือ็บ”    เยือ็ย ก็ ดัก อันซาย คางเลอ กันจn
อ ก็ เดbร ยัว บาย เตbว็ ออย ปแด็ย      อันซาย นุฮ ก็ บอฺก เจจ ซี เฮbย็ ก็ บ็อฺฮ ซํามอฺก เจจ จอล 
เตbว็ คาง มุก   เยือ็ย เมbน็ บาน ก็วน เบียด ก็วน ชงาย ลาย แต ชงอก ก็วน พเลbว็ ก็ ทา    

“เอะ!! อัญ ทา อัญ รเวีย็ฮ กรอก ป ปรึก เฮbย เนือ็ว เกbด มนึฮ รเวีย็ฮ เจีย็ง อัญ เตียด 
บ็อฮ”   อันซาย ซี เจจ อ็อฺฮ จุฮ อัจ ดัก กันจnอ เตียด เฮbย ก็ ลUด เจ็ญ ป กันจnอ ปล็อด!!   เยือ็ย 
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เคิญ ก็ ทา    “เอะ!!  ฮ็อฺบ เนbง็ บาน ปร”    เมbน็ เด็ญ ทา อันซาย ลUด เจ็ญ ป กันจnอ    เตbว็ 
เฮbย็ ก็ ดัก กันจnอ จ็อฮ  เมbน็ บาน ชงอก มnอ กันจnอ ฮัฮ    เฮbย ก็ เตbว็ ซตูง ก็ ปรับ ปแด็ย     

“ตา โวย ตา    เตbว็ รัว อ็อฮ มัว โรล อันซาย เดอ”    ตา ก็  ตันเน็ญ ทา “เทอ เอbย็ 
บาน บาน อันซาย?”    เยือ็ย ก็ ทา “เมbน็ เด็ญ เคิญ เวีย เงือ็บ เนือ็ว ตาม พเลbว็”   ตา ปจวร 
ด็อฺฮ ก็   เตbว็ กัจ อ็อฮ เฮbย็  เตbว็ มnอ กันจnอ ก็ เคิญ แต อัจ อันซาย ก็ ทา    “นา โดนจัฮ อัน
ซาย ?”    

“ยnง ยัว ตุก เลอ กันจnอ นุฮ แอญ มัญ”     
“มัว มnอ เมิฮ เคิญ ตี อัจ”    
 ซแน็ฮ ตา กึด เคbง็ อันซาย   ‘เทอ ยางนา เนbง็ บาน อันซาย’      ไง น็อฮ อันซาย ร็วด 

กัด พเลbว็    ตา เคbง็ ก็ เด็ญ    อันซาย ก็ โจล เตbว็ เนbง็ ปร็วง เดbม จําม็อฺก    ตา จีจ ยางนา ก็ 
จีจ เมbน็ บาน    เลย เทอ รังกบ ปล ปร็วง ตุก     

ไง น็อฮ ประเปอ็น เตbว็ มnอ กระแบ็ย ก็ เลย ออย ประเปอ็น เตbว็ มnอ ปร็วง    เยือ็ย 
เตbว็ อันซาย ก็ รัว พเลbว็ เจ็ญ เมbน็ รวจ    เลย ปนชอด โดนจัฮ ทา     “เยือ็ย มnอ เมิฮ คมุม    
มnอ เกbด แต ตึก”   เยือ็ย ก็ ทา “เจา ออย เยnอ็ย ซี ละ”   อันซาย ก็ ทา “โอย เมbน็ ออย เยือ็ย 
ซี เต”     

“ซ็อม เยือ็ย ซี ละ เยือ็ย จัฮ เฮbย”     
“จ็อฮ เยือ็ย จ็อฺง ซี ลูUก ได ม็อฮ ว็อฺฮ”    เยือ็ย ลูUก ได เตbว็ กรอม ตังกบ อังคาง อัน

ซาย ก็ ทา    “โอย เยือ็ย ตึก เวีย จเรbน จนับ”     
“เทอ ยางนา ฮ็อฮ?”     
“ยัว ได มัว อังคาง เตียด”     เยือ็ย ก็ ยัว ได เตbว็ เตbง็ ปร    อันซาย ก็ ยัว จnง ทัก รัง

กบ       รังกบ ก็ รโบด ตเรbว็ เยือ็ย    เฮbย อันซาย ก็ ยัว ปกา ซเบbว็ มัว เซียด จังแก็ฮ เยือ็ย ตุก   
เยือ็ย ก็    ปนรัฮ  ก็วน เคbญ แต ปกา ซเบbว็ ปาลๆๆ    อันซาย ก็ เลย รวจ คลวน     

ตา ลเงือ็จ ก็ มัว ตาม เยือ็ย    ก็ ทา เตbว็ มnอ รังกบ อันติจ ฮัฮ    เตbว็ ด็อฺล เคิญ 
โดนจัฮ ก็ ทา แต อันซาย    “เตอฺ!!  ตเรbว็ เฮbย กันตุย ซอฺ ปาล”   ทา ตี อันซาย    พอ เตbว็ มnอ 
เบียด ๆ บาน  ตี เด็ญ ทา  เยือ็ย 

 
9.  เนียก็ ล็วก ชนัง 

วิทยากรนายสําราญ    แสงจันทร 
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เกbด เจียง ชนัง มวย เนีย็ก เกbด เจียง ประจํา ซร็อก ซแร    เกbด กเมญ กซ็อฺด อ็อฺ
ดกรอฺ ยัว ชนัง เตbว็ ล็วก เตbว็ โดร บาย ซี    เตbว็ ด็อฺล ปเรือ็ย ทม เนbง็ เทอ ยางนา    เนbง็ เตb
ว็ เดจ อีนา ก็ คลาจ คลา คลาจ ตําแร็ย เวีย เนbง็ ซี    เนือ็ม บอฺง ปโอน กึด เนbง็ เทอ ยางนา ก็ 
กึด เมbน็ เจ็ญ    บอฺง ก็ ปรับ ทา    “เมbน็ เกbด เอbย็ เต ออย อาน็อฺฮ มัว เดจ เบียด บอฺง ตร็อฺง 
แน็ฮ”    กB ก็ ยัว ชนัง กรวบ อี กบาล มวย    ได มวย    ตร็อฺง แน็ฮ ตร็อฺง น็อฮ รอฺบ คลวน    เวีย 
ก็ มnอ รโดด แด็จ ซัด เอbย็ เต็ฮ    กรอบ ชนัง เดจ ย็วบ แค พลือ คลา เนbง็ ตําแร็ย มัว เคิญ เนbง็ 
ซี ก็ เมbน็ เฮียน ซี    เฮbย  เนbง็ เกbด    อันนา เด็ญ    เกbด ตี บอฺง อันซาย     อันซาย มวั กว็น ก ็
เด็ญ ทา กเมญ กําซ็อฺด    ‘เทอ ยางนา เบฺอ เมbน็ จวย ก็ เงือ็บ    โพง ตําแร็ย โพง คลา ซี อ็อฺฮ แท 
’   ซแน็ฮ ก็ ทา  

“ซัด นิฮ ปแลก ประหลาด นัฮ”    ก็ เลย เฮา ซัด เตbง็ อ็อฺฮ มัว ซดับ    อันซาย ก็ เลbง     
เลอฺ เดbม เฮbย ก็ ทา    “ซดับ เดอ โพง แอญ     ชม็อฮ เวีย ซดับ เมbน็ ยาก เต    ซัด นิฮ กB เฮา 
ทา ซัด รกีม รเกียม พแนจ เมbน็ เจีย ซี คลา ซี ตําแร็ย อ็อฺฮ    ซดับ ซดับ ออย เจีย็ก    ซัด นิฮ เฮา 
ทา     รกีม รเกียม    พแนจ เมbน็ เจีย ซี คลา ซี ตําแร็ย อ็อฺฮ”    โพง ซัด ลือ ก็ ทา    “โอ อาระ
บาล    แล็ญ ตําแร็ย เเล็ญ คลา อ็อฺฮ เนbง็ เนือ็ว เทอ เอbย็    โพง ยnง เตbว็ ร็วด”    ก็ ร็วด 
กะกรึก ปร็วฮ ซัด ซี ตําแร็ย ซี คลา    ปรึก เลbง กเมญ เจียง ชนัง กําซอฺด ก็ กรอก เลbง ลี ชนงั เตb
ว็ ล็วก    บาน อันซาย จวย ตุก 

 
10.  จจอฺก  

วิทยากรนางลาด    สมทอง 
 ตึก คัฮ เกbด ตเรbย็ เกbด กําปฮ    จจอฺก มัว ก็ เนbง็ มัว จับ ซี    กําปฮ อันเยือ็ย ทา        

“โอ บอฺง จจอฺก    บอฺง เนbง็ ซี ยังนา เตbง็ พ็อก เตbง็ จเรือ็ม”    จจอฺก ก็ ทา “อันจ็อฮ เทอ ยาง
นา?”    กําปฮ ก็ ชเลbย ทา    “เกือ็ด กราบ โพง ยnง เนbง็ เตbว็ ลUด เลียง อี ซตึง”    จจอฺก ก็ 
กราบ    กําปฮ ตเรbย็ ก็ ลูด จ็อฮ ตึก    จจอฺก ก็ ตันเน็ญ ทา  

“อ็อฺฮ เฮbย  ?”    
“เนือ็ว”     
“อ็อฺฮ เฮbย ?”    
“เนือ็ว”      
“อ็อฺฮ เฮbย็ เลbย็ ?”   
“อ็อฺฮ เฮbย”     
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“เทอ ยางนา ?”    ซแน็ฮ จจอฺก ก็ เดbร เตbว็ มnอ อี ซตึง    ก็ ตันเนญ็ ทา “จเรียฮ็ เฮb
ย ?”   

“เนือ็ว”      
“จเรีย็ฮ เฮbย ?”    
“เนือ็ว”      
“จเรีย็ฮ เฮbย ?”  ซงัด  เมbน็ เคิญ ม็อฺก มูย     เมbน็ เกbด ตเรbย็ เกbด กําปฮ เลย    

จจอฺก   เคbง็ จนับ ก็ เตbว็ แกน ปวฮ แดล กําปุง เบbด็ ปเนbด็     เตbว็ ปรับ คลา ปรับ ซัด จระอึฮ 
มัว จูย คเนีย บาจ ตึก    มัว  ด็อฺล ก็ บาจ ๆๆๆ     ตเรbย็ กรัญ แพ็ด ก็ ทา    “ดัจ ปูจ อ็อฺฮ แท   เน
bง็ ร็วด เตbว็ ปรับ บอฺง ซเพีย”    ออย อันนา  เตbว็ ก็ คลาจ คะ ซระกา    ตเรbย็ กรัญ ก็ เตbว็    
เตbว็ อาน็อฮ ซเพีย กําปุง ซี บาย ก็ ตันเน็ญ     

“บอฺง ตเรbย็ กรัญ มัว เทอ เอbย็ อันแจ็ฮ?”      
“มัว รัว บอฺง อันซาย แอญ   เตbว็ มnอ จ็อฺฮ จจอฺก แกน คเนีย บาจ ตึก โกน เจา แฮ็น

ไฮ  อ็อฺฮ เฮbย”     
“อันจ็อฮ เดbร เตbว็ มุน”    ตเรbย็ กรัญ ก็ เตbว็ ตรํา ตึก    ซเพีย ก็ เดbร ตาม มัว ก็ 

แบ็ฮ ยัว ซเลbก็ เชอ ก็ ทา “ซดับ เดอ ประกาด ทม”    ปวฮ ตําแร็ย คลา ก็ ซดับ รง็อฺฮ    ซงัด 
จเรีย็บ    “เตือญ พลุก ตําแร็ย ซอฺ”....ลือ แบบ นุฮ ตําแร็ย ก็ ร็วด    ปวฮ ก็ ร็วด    เตbว็ เจือ็น ซัด 
ตูจ เงือ็บ  อ็อฺฮ     

ซแน็ฮ ก็ เกbด อาน็อฺฮ นุฮ เดbร เตbว็ เคิญ ซัด เงือ็บ เนือ็ว จระอึฮ ก็ เลย เตbว็ เดbด็ 
พเลิง โรล เฮbย็ ก็ จเอbร พแซง ตโมง    ซแน็ฮ เนีย็ก ตําเนbร บอฺร รแต็ฮ มัว เคิญ ก็ ชบ เนbง็ ติญ 
ซัจ ซี บาย     ชบ เฮbย็ ก็  ตันนํา บาย เฮbย็ ก็ เตbว็ ติญ ซัจ    ก Bก็ ตันเน็ญ  “เทอ ยางนา บาน 
ตี บาน ซัจ จนับ บแล็ฮ”    จจอฺก  บัก จnง เนือ็ว     กB ก็ ทา  “นิฮ จจอฺก”    กB ก็ เลย ตันเน็ญ 
ทา  

“รแต็ฮ โพง นิฮ โดร จแก เมbน็ บาน เต?”  อา นุฮ  ก็ ทา “เบฺอ ยnง โดร ยnง ก็ ดัจ 
จาน ดัจ ชนัง อ็อฺฮ ว็อฺฮ”    ซ็อม เตbว็ ซ็อม เตbว็ ก็ เลย ทา   “ยัว ก็ ยัว”    ก็ เลย ลnก ซัจ ดัก 
รแต็ฮ    อาน็อฺฮ นุฮ ก็ ปรับ เตียด ทา    “เตbว็ ด็อฺล ปเรือ็ย ซราย เลียญ เลย เดอ เฮbย ก็ ซแรจ 
ทา ซกัด จรอฺก ๆๆ”     

พอ เตbว็ ด็อฺล ปเรือ็ย ทม ก็ แลญ จจอฺก    จจอฺก ก็ ร็วด เตbว็ กB ก็ ซแรจ    “ซกัด          
จรอฺก ๆๆ”    ซแรจ ยางนา ก็ เมbน็ เคิญ    ลnอ แต  ซันเลญ คลา กัร รําเปย    ก Bก็ เลย็ เตbว็  
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ชงอก ทา ตี จจอฺก    พอโจล เตbว็ ก็ เคิญ คลา    ก็ ทา   “แบ !!อา ซอม เพเล  อ็อฺด บาย ปร แบ็ย 
แค จnง ได ทม ๆ”    ร็วด   ปเรีย็ด    จอล เตbง็ อ็อฺฮ   

 
11.  เมือ็น คลา อันซาย เนbง็ คแลญ  ( สํานวน ที ่1 ) 

วิทยากรนายเยือน   สมร 
อันซาย เมือ็น คลา คแลญ    ไง น็อฮ ออย คลา เนือ็ว ปเตีย็ฮ    เมือ็น อันซาย คแลญ  

เตbว็ จโรด   ซเบbว็     ซแน็ฮ อันซาย มัว ลอบ มnอ ทา ไง แน็ฮ บาน เอbย็ ซี บาย    คลา ซัจ ทม 
กB ก็ แจ็ฮ จับ ซัด ทม บาน     

พอ ตอฺน ลเงือ็จ ก็ เตือย คเนีย ทา บาน เอbย็ ซี บาย    ซัด ปแซ็ง ๆ ก็ เตือย ทา ซัจ กU    
ซัด ปแซ็ง เตือย ค็อฮ บาน ซี แต ตึก    แต อันซาย ก Bเตือย ตเรbว็ ก็ บาน ซี แต กาก     

ซแน็ฮ คแลญ เนือ็ว ปเตีย็ฮ ก็ เตbว็ จับ โพง เมือ็น มัว เทอ อันโฮบ    อันซาย ก็ มัว ลอบ  
มnอ เตียด    โพง คเนีย เตือย ค็อฮ อ็อฺฮ ก็ บาน ซี แต ตึก    อันซาย ก Bเตือย ตเรbว็ ก็ บาน ซี แต 
กาก     

ซแน็ฮ เมือ็น เนือ็ว ปเตีย็ฮ ก็ ปวง เปญ ชนัง    อันซาย มัว ลอบ มnอ เตียด ก็ เด็ญ ทา 
บาน ปวง      ไง น็อฮ อันซาย ก็ เลย บาน ซี แต ปวง    เนีย็ก ปแซ็ง บาน ซี แต ตึก     

ซแน็ฮ อันซาย เนือ็ว ปเตีย็ฮ ก็ กตอฺด เจ็ญ มัว แด็จ เมือ็น ก็ เกbด แต อัจ เจ็ญ มัว    ก 
Bก็ เมbน็ จ็อฺง ซี อัจ  คลวน แอญ ก็ เลย เทอ ตี กรุน เดจ เนือ็ว      คเนีย ก็ ตันเน็ญ ทา “บอฺง อัน
ซาย เกbด เอbย็?”   ก Bก็ ปรับ ทา กรุน     ยูร เตbว็ ก Bก็ เจ็ญ มัว ทา    “ซัญ อัจ อี     ซี อัจ 
อัญ”    ก็ เลย ชล็อฺฮ คเนีย     

ไง น็อฮ คลา ก็ เตbว็ รัว ซเบbว็    ยัว ซเบbว็ ตุก คาง เลอฺ เฮbย็ ก็ ออย อันซาย จิฮ เลอ    
คลา ก็    ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ อันซาย ก็ อ็อจ พเลิง    คลา ก็ ทา “เทอ เอbย็ บอฺง อันซาย”    กB ก็ ทา 
“จาน เวีย จ็วล คเนีย”    อันซาย ก็ อ็อจ พเลิง เตbว็ ๆ   พเลิง ก็ แช็ฮ อันซาย ก็ ทา    “บอฺง คลา 
เบฺอ พเลิง แช็ฮ ออย   ร็วด. ปนจาฮ คยอฺล เดอ”   พอ พเลิง แช็ฮ คลา ก็ ร็วด ปนจาฮ คยอฺล    
คลา ก็ ตเรbว็ พเลิง แช็ฮ กลาย ป ซอฺ  เกbด ลาย 

 
12.  .เมือ็น คลา อันซาย เนbง็ คแลญ ( สํานวนที ่2 ) 

วิทยากรนายริด    บัวสด 
ไง น็อฮ แค พเลียง    ซัด เตbง็ บวน รัว บอฺน เนือ็ว เมbน็ บาน เลย เนือ็ม คเนีย เตbว็ 

จโรด ซเบbว็    เบฺอ เตbว็ เตbง็ ออย มเนีย็ก เนือ็ว จํา ตํานํา บาย จํา    เตียด แบ็ย เนีย็ก ก็ เตbว็ 
จโรด ซเบbว็     
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ไง น็อฮ ออย คลา เนือ็ว    เตียด แบ็ย เนีย็ก ก็ เตbว็ จโรด ซเบbว็    อันซาย จโรด ๆ ก็      
เปอ็ด มัว มnอ ทา ไง แน็ฮ บาน เอbย็ ซี บาย     เตbว็ มnอ ก็ เคิญ คลา เตbว็ จับ ระเมีย็ง บาน 
มวย มัว   ซงอร มัว ซลอฺ ตันนํา จํา    มัว ด็อฺล คลา ก็ ตันเน็ญ   “ไง แน็ฮ บาน เฮbย็ ซี บาย    เบฺอ 
อันนา เตือย ค็อฮ บาน ซี ตึก    เบฺอ อันนา เตือย ตเรbว็ บาน ซี กาก”    เนีย็ก นุฮ พอฺง ก็ ตอฺบ ทา 
ซันลอฺ เมือ็น    ซันลอฺ เตีย    อันซาย มัว เคิญก็ ทา  “ซันลอฺ ระเมีย็ง”   ซแน็ฮ อันซาย ก็ บาน ซี 
แต กาก    เนีย็ก ปแซ็ง ก็ บาน ซี แต ตึก    

มไง เตียด คแลญ เนือ็ว ปเตีย็ฮ ตันนํา บาย จํา เนีย็ก แดล เตbว็ จโรด ซเบbว็    ก็ เลย็ 
เตbว็ จับ ตเรbย็    อันซาย มัว ลอบ มnอ ทา บาน เอbย็ ซลอฺ    เดbร มัว ก็ เคิญ ออฺก จับ ตเรbย็ 
ซลอฺ     

ลเงือ็จ นุฮ มัว ก็ ตันเน็ญ ทา    “ไง แน็ฮ บาน เอbย็ โฮบ บาย    เบฺอ อันนา เตือย ค็อฮ 
บาน ซี ตึก    เบฺอ อันนา เตือย ตเรbว็ บาน ซี กาก”    กรบ คเนีย ก็ เตือย แด็จ คเนีย    อันซาย   
ชเลย ทา   “ซันลอฺ ตเรbย็”    อันซาย ก็ บาน ซี แต ซัจ เรือ็ล ไง    เบฺอ กB ซี ซ็อฺล เนีย็ก ปแซ็ง 
เรือ็บ เนbง็ บาน ซี ซัจ      

กรอย เมือ็น เตbว็ จับ เอิย็ ก็ เมbน็ บาน ก็ เลย ดํา ตึก เฮbย ก็ กต็อฺด เจ็ญ ปวง    ตอฺน    
ลเงือ็จ มัว ก็ แด็จ ก็ แดล เตียด    เบฺอ อันนา เตือย ค็อฮ บาน ซี ตึก เบฺอ อันนา เตือย ตเรbว็ บาน 
ซี กาก       อันซาย ก็ ตอฺบ ทา ซันลอฺ ปวง เมือ็น    อันซาย ก็ ซี แต ปวง    เนีย็ก ปแซ็ง ก็ บาน ซี 
แต ตึก    เบฺอ ก Bซี ซ็อฺล  เนีย็ก ปแซ็ง เรือ็บ เนbง็ บาน ซี ปวง     

ซแน็ฮ เนือ็ว อันซาย    อันซาย ก็ ทา อัญ เนือ็ว ไง แน็ฮ อัญ เนbง็ รัว เอbย็ บาน ออย ก
B ซี    ก็ เลย เทอ ตาม คลา เตbว็ จับ ระเมีย็ง ก็ จับ เมbน็ บาน ตเรbว็ ทัก เจ็ญ มัว เตียด    เทอ 
แด็จ คแลง ลUด จ็อฮ เตbว็ ปร็วง ตึก    มุจ เตbว็ ก็ เคิญ ก็วล เชอ ก็ ทา ตี ตเรbย    ลUด จ็อฮ เต
bว็ ก็ ซันล็อฺบ เตียด     เทอ ยางนา ก็ เลย เทอ แบบ เมือ็น    ดํา ตึก บาน ก็ แลง อัจ เจ็ญ มัว     

ตอฺน ลเงือ็จ คเนีย มัว ก็ ตันเน็ญ ทา    “ไง แน็ฮ บาน เอbย็ ซี บาย?”  อันซาย ก็ ทา  
“โอ ซันลอฺ เนือ็ว เนbง็ ชนัง แอญ   เนือ็ม คเนีย ซี เตbว็ อัญ เมbน็ เซbว็ ซรวล” กB ก็ เดจ    เนยีก็ 
ปแซ็ง ก็ ซี    ฮ็อด เตbว็ ฮ็อด มัว กB เดจ เนือ็ว ก็ ทา    “ซัญ อัจ อี”    คเนีย ก็ ทา    “ซเอbย็?”    

“เมbน็ เกbด เอbย็ เต กรุน รวีรเวือย   :ซี เตbว็”  ..ซี เตbว็ ก็ ทา แด็จ ก็ แดล เตียด    
พอ ซี จแอด ก็ ปรับ ทา   “ซี อัจ อัญ”      

“อา ออย อัญ ซี อัจ    อันจ็อฮ ซันลับ เวีย จอล”    ก็ เนือ็ม คเนีย เด็ญ     
อันซาย ก็ ร็วด เตbว็ เคิญ เดbม เชอ เวีย ตโกด เงดโงดๆ    อันซาย ก็ ทา “อัญ บาน 

เตีย็ฮ ซกวร ซดัจ ซรวล จนับ”    ปร็วง นุฮ เกbด ปรวด เนือ็ว พอฺง    เวเลีย เตีย็ฮ เวีย เนbง็ ลือ 
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ซันเลญ  อือๆๆๆ    คลา ก็ ทา   “ซ็อม อัญ เตีย็ฮ ละ ว็อฺฮ”   อันซาย ก็ ทา   “เบฺอ เมbน็ ซี อัญ    
อัญ ออย เตีย็ฮ”    คลา ก็ ทา     “อัญ เมbน็ ซี เต”    อันซาย ก็ ออย ไว ทา   “เบฺอ อัญ ปรับ 
ออย แลญ    ชน็อก ก็ แลญ เดอ”    คลา ก็ เตีย็ฮ อันซาย ก็ ทา    “บอฺง คลา เบฺอ จ็อฺง ออย ซรวล 
แลญ ชน็อก เจ็ญ มัว”    คลา ก็ ดอฺก  ชน็อก    ปรวด ก็ แบก มัว ติจ    ก Bก็ เคbง็ ก็ เด็ญ     อัน
ซาย ร็วด เตbว็ ก็ เคิญ จังเคbร ก็ ชบ ปแล็ฮ ซี ก Bปรับทา “โอฮ  นวม บาย กเรียม จงัญ นัฮ”    
คลา ก็ ทา “ออย อัญ ซี พอฺง”    อันซาย ก็ ทา “เบฺอ   เมbน็ ซี อัญ    อัญ ออย ซี”    คลา ก็ ทา 
“อัญ เมbน็ ซี เต”     

“อันจ็อฮ อัญ ออย ซี    เบฺอ อัญ ปรับ ออย โบด ก็ โบด เลย    แฮญ ตี โบด แฮญ ตี 
จงัญ”    กB ก็   เตbว็ ๆๆๆ     

“บอฺง คลา โบด ซี เลย เนbง็ บาน จแอด เลือน ๆ”    คลา ก็ โบด ซี    ปนลา ก็ มุด ได    
คลา  เคbง็ ก็ เด็ญ ร็วด    เตbว็ ก็ จัล    ก็ เคิญ เนีย็ก ซแร จอล อําแม็ล ตุก    เฮbย ก็ ยัว มัว ลิจ ก็ 
ทา ซกอฺร ซอฺ    คลา ก็ ทา “อัญ ซี พอง”    อันซาย ก็ ทา “เบฺอ เมbน็ ซี อัญ    อัญ ออย ซี”    
คลา ก็ ทา “อัญ เมbน็ ซี เต”     

“อันจ็อฮ กวย ๆ ซี”       
“เม็จ ก็ ไปร ๆ ?”    
“ลิจ เตbว็   เบฺอ อัญ ปรับ ออย จลี เวีย เนbง็ ปแอม”    เดbร เตbว็ ชงาย เฮbย ก็ ทา  

“บอฺง คลา จลี เฮbย็ ก็ ออฺก”    คลา ก็ จลี    ซแน็ฮ อําแม็ล เวีย ก็ ปซา แดล ได ปะ ปนลา มุด เฮ
bย ก็ แฮญ ตี ปซา    เคbง็ จนับ ก็ เด็ญ    อันซาย ค็อฺม แต ก็วน มุก ก็วน กรอย ก็ เลย จรึฮ อันโนง 
ก็     จังอ็อล ปรับ   

“นุฮ เมจ เนbง็ บัก มัว ซ็อฺงก็อฺด เฮbbย    แอญ เนือ็ว เลอ นุฮ เมจ เวีย เนbง็ จรึฮ มัว            
ซ็อฺงก็อฺด    อัญ  เนือ็ว เลอ นิฮ เมbน็ เกbด เอbย็”       

“อันจ็อฮ อัญ จ็อฮ เตbว็ พอฺง”    เตbว็ มัว ก็ ออย จ็อฮ    พอ จ็อฮ เตbว็ เฮbย อันซาย 
ก็      ค็อฺม จัก แต เอียว คลา ออย คลา เคbง็      คลา ก็ เคbง็    คลา ก็ เคbง็ ก็ จับ อันซาย นุฮ 
บ็อฺฮ เลbง    อันซาย ก็ ร็วด โจล ซร็อก เตbว็ ปรับ เนีย็ก  ซร็อก ทา 

“เนีย็ก ซร็อก เอbย คลา ทเลีย็ก อันโนง ยัว อันลูง มัว ไว แทม”    เนีย็ก ซร็อก มัว เคิญ 
ก็ ไว ปร็วฮ เคิญ คลา ทเลีย็ก อันโนง เฮbย็    ก็ เนือ็ม คเนีย ไว จ็อฺน คลา เงือ็บ    เลย เกbด เปย็ก 
ทา คลา จรึฮ อันโนง ยัว อันลูง ไว แทม 
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13.  อันซาย ระเมีย็ง อันเดbก็ เนbง็ กงิก็วก  
วิทยากรนายริด    บัวสด 

อันซาย จnง บัก รัว ซี เมbน็ บาน     ระเมีย็ง ก็ ควัก พแนจ รัว ซี เมbน็ บาน    ระเมีย็ง 
เดbร เตbว็ ก็ เตbว็ ประเตีย็ฮ อันซาย     อันซาย นุฮ ก็ ตันเน็ญ ทา    “อันนา มัว เทอ เอbย็    เมb
น็ เด็ญ บอ ทา บอฺน อัญ เดจ    แต็จ ก็ ซี เนิฮ”      ระเมีย็ง แพ็ด ก็ ทา    “อาเนbด็ คญ็อม พอฺง    
คญ็อม ควัก พแนจ รัว ซี ตาม เวน ตาม กํา”      

“อันจ็อฮ ยnง เตbว็ รัว ซี พอฺง คเนีย    ยnง เนbง็ จิฮ เกือด แอญ”    อันซาย ก็ เลbง 
จิฮ เลอ คนอฺง ระเมีย็ง รัว ซี เตbว็ มัว ๆ ก็ เคิญ กิงก็วก กําปุง เทอ บอฺน ปวง    มัว ก็ เนbง็ เจือ็น    
กิงก็วก ก็ ทา   “เนbง็ มัว เจือ็น บาน ยางนา บอฺน อัญ เดจ”    ระเมีย็ง ก็ ทา “ซ็อม โตฮ พอฺง    ย
nง รัว ซี ก็วน เมbน็ เคิญ”     
  “โอ อันจ็อฮ ยnง ก็ พิการ กําปุง เทอ บอฺน ออย โกน ๆ เนือ็ว   อันจ็อฮ ยnง เตbว็ รัว ซี 
พอฺง คเนีย”    เดbร เตbว็ ก็ เตbว็ เคิญ อันเดbก็    อันเนbก ก็ พิการ แด็จ คเนีย    ลnอ ซันเลญ 
พเลิง แช็ฮ ก็ ร็วด เลbง เลอ ตําโมก    พอ ดี เนือ็ว บอฺน จังเอียด ก็ เตbว็ เคิญ ระเมีย็ง เนbง็ เตbว็ 
เจือ็น เตียด ก็ ทา “เอ มัว เดbร เอbย็ เดbย็ นิฮ บอฺน อัญ เนือ็ว    อัญ เตือ็บ แต ร็วด พเลิง แช็ฮ 
มัว”     

“อันจ็อฮ อัญ พแนจ ควัก พิการ   อันจ็อฮ ก็ รัว ซี พอฺง คเนีย นอ”    ก็ เนือ็ม เตbว ็รัว ซ ี
เตbว็ มัว     เตbว็ ก็ ประเตีย็ฮ คลา    คลา มัว เคิญ ก็ เนbง็ ซี ซัด เตbง็ บวน    อันซาย ก็ ทา ซัด 
นิฮ เจbด็ นัฮ    เมbน็ กnย อาเนbด็ อันนา เลย    ก็ เลย ปเรฺอ ก็อฺน ตอฺบ เตbว็ ทา     “เนbง็ มัว ซี 
ยnง ยางนา    ยnง ก็ รัว ซี ยnง    เกือ็ด ก็ รัว ซี เกือ็ด    อันจ็อฮ เบฺอ เนbง็ ซี ยnง มัว พน็อฺล คเนีย 
อันนา เนbง็ รัว เอbย็ ซี บาน จเรbน เจีย็ง คเนีย    เบฺอ อันนา รัว ซี บาน ติจ ทือ ทา เนีย็ก นุฮ จัญ    
เฮbย เนbง็ ตเรbว็ ซี”     

“เออฺ”  อันจ็อฮ ก็ อวด คเนีย     คลา เตbว็ ก็ บาน ระเมีย็ง ซี    อันเดbก ก็ เตbว็ รัว ซี   
กิงก็วก ก็ บาน  กเรือ็บ เอbย็ ก็ เมbน็ เด็ญ ซี    อันเนbก ก็ บาน ปนโดล จ็อง ซมาว ตีกาฮ มัว 
เบียม เนbง็   เมือ็ด     มัว ก็ อวด คเนีย    ก็ คาก เจ็ญ มัว อันนา เนbง็ บาน เอbย ็   คลา คาก เจญ็ 
มัว ก็ เกbด แต ทเลbม จรUก  ระเมีย็ง    อันเนbก ก็ คาก มุน     

“บาน เอbย็?”    กB เคิญ ลําปวง ซมาว ตีกาฮ ซอฺ แด็จ พลุก ตําแร็ย ก็ เลย ปรับ ทา       
“ พเลbย็ ตํารุก”    คลา ก็ กึด ทา คลวน เปbน็ แน็ฮ รัว พลุก ตําแร็ย บาน ซี เฮbย     
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“คาก เจ็ญ มัว ว็อฺฮ บาน เอbย็ เตียด    คเนีย เตbง็ แบ็ย เตbง็ บวน อ็อฺฮ แอญ”    กิงก็
วก คาก มัว ก็ เคิญ   คลา ก็ ตันเน็ญ    “นิฮ ซเอbย็ ?   กิงก็วก ก็ ปรับ ทา “พนา คแลก”  คลา ก็ 
ซตุฮ เกือ็จ กดุง ปร็วฮ กึด ทา พแนจ ตําแร็ย    อันซาย ก็ ลUด เลbง เลอฺ คนอฺง ระเมีย็ง เตียดก็ ทา     

“อัญ ซี อานิฮ บอ    อัญ ซี อานิฮ อัญ เมbน็ จแอด เต”   คลา ลnอ อันจ็อฮ ก็ ร็วด ก็ เต
bว็ ประเตีย็ฮ ซวา    ซวา ก็ ตันเน็ญ ทา   “บอฺง คลา ร็วด เอbย็ มัว?”    

“โอย !!ซวา    ซเอbย็ เมbน็ เด็ญ เต จnง บัก กันเติล ตUม เนือ็ว เลอ กบาล ระเมีย็ง    
เวีย ซี   เมbน็ จแอด    คเนีย เวีย รัว ซี บาน เตbง็ พลุก ตําแร็ย พแนจ คลา    ยnง เมbน็ เฮียน เตb
ว็”   ซวา ก็ ทา  “กแม็ย เตbว็ เจือ เวีย    บฺอง ซเพีย”      

“เอ  อัญ เมbน็ เตbว็ เต” คลา ทา     
“เออ เตbว็ เตbว็ อัญ เตbว็ พอฺง”    ก็ เลย จอฺง กุนตุย เดbด คเนีย    อันซาย ก็ จิฮ 

ระเมีย็ง มัว   อันซาย เคิญ ก็ ทา    “อึม มัว เฮbย เลbย็    บาน อาซวา มัว พอฺง เลbย็”   อันซาย 
กทู          “ออ    อา  ซวา มุก โคง   จําเปย็ก ซเรbว็ อัญ ปร แบ็ย ตันโลง เดbก็ คลา กันจัฮ มัว 
ซอฺง”     คลา แพ็ด ก็ ทา  “เออ อา ซวา เวีย ปนชอด อัญ มัว ซอฺง จําเปย็ก    เนือ็ม มัว ออย อา
นิฮ แมน ๆ”    ก็ ซตุฮ ร็วด  เลย    ซวา ก็ ทา “เกbม็  ร็วด ๆ”  ก็ ลUด จับ เชอ    คลา ก็ ร็วด เตb
ว็ๆ ก็ บอก ซวา จ็อฺน   เงือ็บ    คลา ก็วน เคิญ ก็ ทา    “อา กเลฺอ อัญ ร็วด ฮ็อฺบ เนbง็ ซลับ    แอญ 
เนือ็ว มัว ซี อันลู       อันญึม”    จับ มnอ ซวา ก็ เงือ็บ เฮbย คลวน รึง จเคิฮ    ก็ เลย เทอ บ็อฺน 
กเลฺอ     อาซัย ทา เกbด ซัด ก็ เลย แฮจ ซัจ ซวา นุฮ ซี 

 
14.  จจอฺก เนbง็ เรียจเซbย็ 

วิทยากรนายริด    บัวสด 
จจอฺก รัว ซี อาฮาร    ไง น็อฮ จ็อฺง ซี ซัด เรียจเซbย็    เคิญ เรียจเซิญ ลอฺอ ก็ ทา          

‘ซัจ  จงัญ ยาง ว็อฺฮ    เฮbย เทอ ออย อาโยฮ แวญ พอฺง’    กึด รัว วิที เนbง็ ซี ซัจ เรียจเซbย็     
ไง น็อฮ เรียจเซbย็ เตbง็ บวน เนือ็ว เนbง็ กันน็อง รอาง ทมอฺ    จจอฺก มัว ก็ ทา “เกือ็ด     

รูบเรียง ลอฺอ นัฮ    เดbร เตbว็ ก็ ลอฺอ เจียง ซัด ปแซ็ง    ซัด เตbง็ อ็อฺฮ เมbน็ เกbด ซัด นา เรียน 
มัว เบียด เต   แต ทา เกbด เรียจเซbย็ มวย อวด ทา เนbง็ มัว จ็วล พอฺง”    ซแน็ฮ เรียจเซbย็ เตbง ็
บวน เนือ็ว เนbง็ รูง ก็ เคbง็ เมbน็ บาน ปจารนา    ตันเน็ญ จจอฺก ทา    “นา เรียจเซbย็ อีนา เวีย 
เรียน มัว จ็วล พอฺง อัญ”    จจอฺก ก็ ทา “นุฮ เวีย เนือ็ว เนbง็ รอาง แกว”     

“เตbว็    เนือ็ม อัญ เตbว็”    จจอฺก ก็ เนือฺม เรียจเซbย็ นุฮ เตbว็   เตbว็ ชงอก มnอ เน
bง็ รอาง แกว ก็ เคิญ ซมอล    เรียจเซbย็ เตbง็ บวน ก็ เมbน็ บาน ปจารนา มnอ ทา ซเมbล คลวน 
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แอญ ก็ ลUด     เตbว็ เตbง็ บวน    เตbว็ จ็วล เนbง็ เรียจเซ็ย็ ซเมbล    เตbว็ ก็ บัก กอฺ เงือ็บ เนbง็ 
รอาง    จจอฺก ก็ บาน ซี ซัจ 
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7.  นิทานทองถิ่นประเภทคติสอนใจ 
      จํานวน  19 เรื่อง  คือ 

1.  ซุปรมโมก 
2.  เคbง็ คอฺม อ็อฺด  กซ็อฺด ค็อฺม รัว 
3.  ตเรbย็ ซลูญ ( สํานวนที่ 1 ) 
4.  ตเรbย็ ซลูญ ( สํานวนที่ 2 ) 
5.  ซังกะ กแซเทbย็ เนbง็ ปลยะ กแซเทbย็ 
6.  โกน เด็ญ กุน 
7.  ตา พอฺง เจา 
8.  ประเปอ็น พอม 
9.  ซวา 
10.  เนียง กนัจnอ ทลฮุ 
11.  โกน เนรกuน 
12.  กแซเทbย็ 
13.  ยัว ปแด็ย ยัว ประเปอ็น 
14.  เจาทน ู
15.  บร็อฺฮ กาํซ็อฺด เดbด็ คยูง 
16.  บอฺง ปโอน ปร เนยี็ก 
17.  โกน บ็วฮ 
18.  เจาตึมบาล 
19.  เยือ็ย ตตีุย 
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1.  ซุปรมโมก 

วิทยากรนายริด    บัวสด 
  เจา สุปรมโมก เกbด มัว ก็ กําซอฺด   เอbว็ เงือ็บ เตbว็ ตัง ป ตูจ เนือ็ว แต แม    มุน เอb
ว็ เนbง็ เงือ็บ บาน ปดํา ตุก ทา    “เบฺอ เอbว็ เงือ็บ ก็ ออย ยัว ตุก ออย ปุก อันลวย    เฮbย็ ออย 
โอฮ ยัว กบาล เตbว็    เนbง็ เกbด ตําโบก  เกbด กร็วฮ เกbด กซัจ กปฮ เตียบ ยางนา ก็ ออย โอฮ 
ปาปะปาเปย  เตbว็ เลย    เบฺอ เวีย เตbว็ จําเปย็ก เตbว็ คัด ตร็อฺง นา ก็ ออย ยัว ตร็อฺง น็อฮ กาบ 
เทอ จํากา เทอ ซแร ดํา ซเรbว็”     

พอ เอbว็ ปรับ เฮbย เจา ซุปรมโมก ก็ จํา    ด็อฺล เอbว็ เงือ็บ เฮbย็ ก็ ยัว ซาก เอbว็ โอฮ 
เตbว็ ตาม ปเรือ็ย รอฺบ ตําโมก      พอ ปร แบ็ย แค ซาก เอbว็ ก็ อันลวย เนือ็ว แต กบาล    ก็ เลย 
จอฺง ยัว กบาล เอbว็ โอฮ เตbว็ ก็ เมbน็ จําเปย็ก เอbย็ เลย    พอ เตbว็ ด็อฺล บอฺน กปว ๆๆ เตยีบ ๆ  
กบาล แดล แฮ เตbว็ ก็ เตbว็ เดbด็ เนือ็ว อีน็อฮ เมbน็ เกbด เอbย็ เดbด็ เนือ็ว ก็ อันลึก ด็อฺล เอbว็ 
ทา เดbด็ ตร็อฺง นา ก็ ออย ยัว ตร็อฺง น็อฮ เทอ ซแร    ก็ เตbว็ จันเรีย็ฮ เทอ บอฺน เทอ ซแร    กึด เน
bง็ จันเรีย็ฮ ก็ เกbด เดbม เชอ ดวล อ็อฺฮ    เนbง็ อ็อจ ก็ เกbด มนึฮ อ็อจ เลbง มัว    ปร็วฮ พอฺล 
แดล บาน ปติบัด พอฺง เอbว็      พอ ดํา ซเริว็ ก็ เกbด เลbง มัว ลอฺอ    บาน ซเริว็ จอึฮจเอbก     

อันเยือ็ย ด็อฺล เอbว็ เงือ็บ เตbว็ เฮbย ก็ กลาย เกbด เจีย ปแอ็น    ก็ กึด ด็อฺล โกน ทา 
ปรับ เวีย  เฮbย เวีย ก็ เทอ ตาม แดล เอbว็ ปรับ    อันจ็อฮ ยnง เนbง็ บังเกbด พอฺล ออย เกbด 
ประเปอ็น เติว็  เนือ็ว พอฺง     

ไง น็อฮ เมจ พเลียง ก็ เกbด ตาจัฮ มัว อาซรัย เนือ็ว พอฺง    ก็ เลย ออย เนือ็ว    ตา จัฮ 
ออย ซันราน อีนา ก็ เมbน็ ซันราน จ็อฺง ซันราน ตี เนbง็ กันน็อง    มนึฮ เตbง็ ปร ก็ ออย ตาจัฮ เตb
ว็ ซันราน เนbง็ กน็อง    ประมาน ปร ทุม ก็ เฮา เนีย็ง ประเปอ็น ออย เตbว็ จบัจ ออย    จบัจ เตbว็ 
ก็ ลือ  ซันเลญ    ปแด็ย ก็ กึด เนbง็  เจbด็ ทา ตาจัฮ เนbง็ ประเปอ็น อัญ เทอ เอbย็ คเนีย ปร็วฮ 
ทา ลือ        ซันเลญ    มุน เอbว็ เงือ็บ เอbว็ ปรับทา เคbง็ อันนา ออย ดอฺก ดาว ออย กรบ 9  ดอฺง 
เซbน็    เบฺอ เมbน็ กรuบ กแม็ย ซันลับ     ย็วบ นุฮ กB ลือ ซันเลญ กB ก็ ดอฺก ดาว 7  ดอฺง ก็ ปรึก 
มุน    เลย เมbน็ บาน  ซันลับ    

ตอฺน ปรึก กรอก เตbว็ ซแร เตbว็ จํากา    ตระล็อฺบ มัว ด็อฺล เปล ซี บาย    ซี บาย ปร 
เนีย็ก ปแด็ย ก็ ตันเน็ญ “เม็จ ก็ เมbน็ เฮา ตาจัฮ มัว ซี บาย”     

“บอฺง ก็ เตbว็ ปรับ ว็อฺฮ”   
“ไค แอญ นา    เตือ็บ ตี เทอ เอbย็ คเนีย เกือ็ล ย็วบ ก็ เตbว็ ปรับ ว็อฺฮ”    เนียง เตbว็ 

ปรับ ก็ เตbว็ เบbก มnอ    อังรวน ยางนา ก็ เมbน็ กันเรbก    เบbก มnอ ก็ เคิญ แต เมียฮ    รูบ 
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เรียง ได จnง ซไบ กเรือง ประดับ เกbด ตี เมียฮ    ก็ เจ็ญ มัว ปรับ ปแด็ย   “เกือ็ด เอbย ตา เงือ็บ 
เฮbย    เฮbย ก็ เมbน็ แมน มนึฮ เต  เกbด แต เมียฮ”    ปแด็ย กึด ทา นิฮ เมิน็ ปร็วฮ อันนา เต    
เอbว็ นุฮ แอญ เทอ ออย เกbด   พ็อฺล    อัญ อ็อฺน เจbด็ เตbว็ แอญ ยnง    ซ็อม โตฮ พอฺง    เตbง็ 
ปร เนีย็ก ก็ บาน เมียฮ บาน ปรัก กลาย เกbด เจีย กแซเทbย็ 

 
2.  เคbง็ คอฺม อ็อฺด  กซ็อฺม ค็อฺม รัว 

                         วิทยากรนายเสงี่ยม      กลางมณ ี
กาล น็อฮ มัญ เกbด เมียนบ มูย เนีย็ก กซ็อฺด ตวรระก็วด จนับ    ซแน็ฮ รัว ประปวน มัว 

เนือ็ว ปเตีย็ฮ      ซแน็ฮ ก็ เกbด จาบ มูย แม ตุก ออย    เอbว็ กnย ประเดา ตุก    “โกน เอbย เคbง็ 
ค็อฺม  อ็อฺด กซ็อฺด ค็อฺม รัว เดอ    เบฺอ แอญ เคbง็ เมbน็ อ็อด กซ็อฺด เมbน็ ค็อฺม รัว แอญ ก็ เมbน็ 
บาน ซี เต”    ซแน็ฮ ก็ ค็อฺม เทอ ตาม เปย็ก ปเดา เอbว็      ซแน็ฮ ก็ กเดา ด็อฺล ปแอ็น    ซแน็ฮ กB 
ก็ กแลง ออย  เกbด มนึฮ มัว จูย    ออย มนึฮ มัว จํา จูย รัว ซี     ซแน็ฮ ก็ ยัว คเนีย เจีย กเลฺอ     

เนือ็ว พอฺง คเนีย บาน ปร ชนํา    ซแน็ฮ อา มนึฮ แดล มัว เนือ็ว พอฺง ก็ ทา    “ต็อฺฮ เตb
ว็ ไว จาบ แอญ ซี”    เมียนบ นุฮ เคbง็ จนับ ก็ ทา    “เม็จ ก็ อันเยือ็ย ยาง จ็อฮ    จาบ นิฮ แม ยัว 
ตุก ออย    เบฺอ เทอ ตาม เคbง็ เนbง็ ฮัน กอฺ เมียะ ล็อว     เต็ฮ!! เต็ฮ    เอbว็ อัญ ปรับ ทา    เคbง็ 
ค็อฺม อ็อฺด  กซ็อฺด ค็อฺม รัว”    พอ กเลฺอ ซ็อม ตีด มูย ดอฺง ก็ ออย ซี     

ซแน็ฮ เนือ็ว เตียด ปร ชนํา ก็ ซ็อม กาบ กแบ็ย นูบ นุฮ ซี    ก Bก็ เคbง็ จนับ    เคbง็ 
จ็อฺน    จ็อฺง ซันลับ กเลฺอ คลูน แอญ ก็ ทา เอbว็ ปรับ ตุก ทา    “เคbง็ ค็อฺม อ็อฺด  กซ็อฺด ค็อฺม รัว”   
ก็ เลย ออย ซันลับ กแบ็ย นูบ นุฮ ซี    พอ ซันลับ กแบ็ย นูบ บาน มูย แค ซแน็ฮ ก็ ซ็อม เดจ พอฺง 
ประปวน   เมียนบ นุฮ ก็ ซตุฮ จับ กําแม็ด เนbง็ กัด กอฺ    ซแน็ฮ ก็ ทา “เอฺอ เคbง็ ค็อฺม อ็อฺด กซ็อฺด 
ค็อฺม รัว”    เลย เมbน็ ฮัน ก็ เดจ     

ประปวน นุฮ กรอก มัว ป ปรึก ก็ บ็อก ซเร็ว็ ตุบ ๆๆๆ บ็อก ซเรbว็ รูจ ก็ ตันนํา บาย    รูจ 
ก็ เฮา  “เอbว็ เวีย เอbย นา กเลฺอ เนือ็ม คเนีย มัว ซี บาย ว็อฺฮ”    ปแด็ย ก็ เมbน็ อันเยือ็ย พอฺง    
ซแน็ฮ ก็ ปรับ ทา    “เตbว็ ดัฮ ว็อฺฮ”    ประปวน ก็ ทา  “กเลฺอ เกือ็ด ก็ เตbว็ ดัฮ ว็อฺฮ    ออย อัญ เต
bว็ ดัฮ ยางนา”    ซแน็ฮ ปแด็ย เตbว็ ดัฮ ก็ เบbก มnอ ก็ เคิญ เมียฮ เกbด รูบ มนึฮ    ลnก จnง มn
อ ก็ เกbด เมียฮ    ฮ็อฺก เจ็ญ มัว ก็ ปรับ ประปวน    ประปวน ก็ เตbว็ มnอ     

ซแน็ฮ ก็ เลย เนือ็ม ปแด็ย ประปวน ซี บาย ก็ ทา แมน    เคbง็ ค็อฺม อ็อฺด กซ็อฺด ค็อฺม รัว    
เบฺอ เมbน็ ค็อฺม รัว ก็ เมbน็ บาน เมียฮ ม็อฺก มูย ดม 
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3.  ตเรbย็ ซลูญ ( สํานวนที่ 1 ) 
วิทยากรนายยิม    แปนจนัทร 

จัฮ ๆ เตbว็ รัว ตเรbย็    เนีย็ก ปแซ็ง นุฮ เตbว็ รัว บาน จอึฮจเอbก    แต เยือ็ย จัฮ นุฮ 
เตbว็ รัว บาน แต ตเรbย็ ซลูญ มูย ตัว    เนีย็ก ปแซ็ง กB บาน ตเรbย็ จังวา กําปฮ    แต เยือ็ย นุฮ 
บาน แต ตเรbย็ ซลูญ มูยๆ  ก็ ทา     “เอ  อัญ บาน แต ตเรbย็ ซลูญ มูย ดัก กรุ แดจ็ กแดล    เนยีก็ 
ปแซ็ง กB บาน พอ บ็อก เฮbย ยnง บาน แต ตเรbย็ ซลูญ มูย”    ก็ จัก ตเรbย็ ซลูญ นุฮ จอล    ก็ 
รัว ทแม็ย ก็ บาน ตเรbย็ ซลูญ นุฮ แดล ๆ    ก Bแอญ บาน จอึฮจเอbก ยnง บาน แต แดล ๆ    ก B
จัก จอล   รัว ทแม็ย ก็ บาน   อา แดลๆ    จ็อฺน ด็อฺล ปล ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ ก็ เนือ็ม คเนีย ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ     

“เวย ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ เวย    ลเงือ็จ เฮbย ฮ็อฺก เตbว็ เทอ ซี เทอ จ็อก ก็ พอ ดี”   เยือ็ย ก็ ทา   
“อัญ  เมbน็ เตือ็น บาน    บาน ตี ตเรbย็ ซลูญ มูย”    เทอ ยางนา    ก Bแอญ ก็ ทา บาน พอ บ็อก 
พอ ซลอฺ เฮbย    จ็อฮ เบฺอ เนbง็ ฮ็อฺก อัญ ซ็อม รัว มูย ดอฺง ตีด    อันจ็อฮ อัญ เนbง็ จัก จอล    
เมิฮ เวีย   เนbง็ บาน ตัว    แดล ๆ ตีด บอ     

พอ รัว ทแม็ย ก็ บาน ตเรbย็ ซลูญ แด็จ ก็ แดล ตีด    ก็ เลย ยัว ดัก กรุ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ ตี 
มูย ตัว    พอ มัว ด็อฺล ปเตีย็ฮ โกน กระมอม ก็ ตันเน็ญ    แม ก็ ทา    “อัญ บาน แต ตเรbย็ ซลูญ 
มูย    ก Bแอญ บาน จระอึฮจระเอbก”    ก็ เลย ยัว ตเรbย็ ซลูญ นุฮ คัง ตุก เนbง็ โอง    ยัว ตุก เด
bด็ ซี ปรึก    คัง ตุก ปรึก ก็ พเล็จ ตีด    พอ ตอฺน ลเงือ็จ ก็ เมbน็ เบbก ตเรbย็ มnอ เลย    ตเรbย็ 
นุฮ ก็ ทม    ปรึก เนbง็ เดbด็ ก็ พเล็จ ตีด    เตbว็ ซแร เตbว็ จํากา ก็ ทา   “เนีย็ง เอbย อัญ พเล็จ    
จํา ฮ็อฺก เตbว็ อัญ เนbง็ เดbด็ แท”   พอ มัว ด็อฺล เนbง็  เดbด็ ก็ พเล็จ ตีด    เทอ ยางนา    จ็อฺน 
เวีย ทม เปญ โอง    ซแน็ฮ ก็ เนbง็  เดbด็ แทๆ    ปรึก เนbง็ เดbด็ เดจ ก็ เดจ เมbน็ ล็วก    กึด 
ด็อฺล แต ตเรbย็ คลาจ พเล็จ    ก็ อันเตือ็ญ    เนือ็ว ตี อันจ็อฮ    พอ ปรึก เลbง โกน ก็ ตันนํา บาย    
แม ก็ ตันเน็ญ โกน      

“ตันนํา บาย เฮbย เลbย็ โกน    จํา แม เตbว็ จับ ตเรbย็ มัว บ็อก กรืง”    พอ เบbก โอง 
ตเรbย็ ก็ เปญ โอง เลย    เกือ็ด ก็ เลย เฮา โกน มัว มnอ    “เนีย็ง ฮอฺง มัว มnอ เกbด เอbย็ บาน ตี 
ตเรbย็ เวีย ทม บแล็ฮ    เกbล ยัว มัว เปbน็ โกน ได    เมbน็ บาน เดbด็ บวน ปรํา ไง เมจ ก็ เวีย 
ทม บแล็ฮ ซอฺ กบ็อฮ”    เฮbย ก็ ปรับ โกน ออย ดํา ตึก    พอฺ เตbว็ จับ ตเรbย็  ๆ ก็ อันเยือ็ย พอฺง 
เยือ็ย นุฮ     

“เกbม็ ซันลับ คมาด เลย    กแม็ย ยัว คมาด เตbว็ ฮัน กอฺ จอล เลย    คมาด ซ็อม เนือ็ว 
พอฺง เยือ็ย    คมาด เนbง็ ออย เยือ็ย เกbด เยือ็ย เมียน”    เยือ็ย แพ็ด เลย เฮา โกน มัว มnอ     

“เนีย็ง!!”       
“เอbย็ แม?”       
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“ตเรbย็  ซลูญ เวีย แจ็ฮ อันเยือ็ย”   พอ เตbว็ เบbก ตีด ก็ ทา    “กแม็ย ซันลับ เลย    
คมาด ซ็อม เนือ็ว พอฺง เยือ็ย”     เยือ็ย ก็ ปรับ โกน ทา กแม็ย เทอ บาบ    ก็ เลย เมbน็ เทอ เอbย็ 
ตเรbย็    

เยือ็ย ก็ เตbว็ ซแร เตbว็ จํากา    ฮ็อฺก มัว บาย ก็ จเอbน็ เฮbย   อันโฮบ ก็ เกbด อ็อฺฮ            
ตัง ชง็อฺล ก็  เมbน็ เฮียน ซี    เมbน็ เด็ญ ทา อันนา ดัก ทนํา ปาปุล ก็  เมbน็ เด็ญ    ออย โกน ตัน
นํา ทแม็ย    เมbน็ เกbด ชนัง ก็ ออย โกน ด็อฺฮ บาย จอล     

“เต !! โฮบ เตbว็”    ก็ เนือ็ม คเนีย ก็วน รัว มนึฮ     
“นา ลือ ซันเลญ อีนา มัญ?”   
“เมbน็ เด็ญ    กB ทา กแม็ย ด็อฺฮ จอล  โฮบ เตbว็”    โกน กระม็อม ก็ ทา เมbน็ เด็ญ    

ลือ   เมbน็  เจีย็ก พอฺง   ก็วน รัว มนึฮ ก็ เมbน็ เคิญ    ก็ ออย โกน ด็อฺฮ จอล ตีด     
“ด็วฮ จอล เตbว็ โกน”    ก็ ลือ ซันเลญ ทา    “โฮบ เตbว็ เมbน็ เกbด เอbย็ เต !!”   ก็ ก็

วน รัว ตีด    ลือ แบ็ย ดอฺง ก็ เลย เนือ็ม โกน โฮบ    โฮบ รูจ ก็ จแอด เมbน็ เกbด เอbย็    ตอฺน ปรึก 
ก็ เนือ็ม คเนีย ตันนํา บาย  เตbว็ ซแร จํากา    พอ ฮ็อฺก มัว ก็ จเอbน็    .กรuบ แบ็ย ไง    เนbง็ เทอ 
ยางนา จํา   ซังเกด มnอ เซbน็    พอ เตbว็ ซแร เตbว็ จํากา แม ก็ ปรับ ทา    “จํา แม เตbว็ ลวบ ม
nอ อันนา เทอ อันโฮบ ตุก ออย ยnง”    พอ  เวเลีย ตันนํา บาย แม ก็ มัว มnอ    พอ ด็อฺล เวเลีย ก็ 
แต็งตัว จรัล    ดอฺง ตึก ตันนํา บาย    กันล็อฺฮ เปญ    เยือ็ย ก็ เมbน็ เมือ็ด    จํา มnอ ทา เนbง็ เทอ 
ยางนา    พอ ตันนํา บาย เทอ ซันลอฺ รูจ ก็ โจล โอง    พอ เด็ญ เฮbย็ ก็ ฮฺอก เตbว็ รัว โกน กระม็
อม     โกน กระม็อม ตันเน็ญ ทา    “เคิญ เอ็ง?”  แม ทา “เคิญ”    โกน ตันเน็ญ ทา“รนา?”   แม ก็ 
ทา “ตเรbย็ ซลูญ    แด็จ มนึฮ   ยNง นิฮ แอญ    ซ็อฺก เวียญ เปย็ก คอ อาว”     

“เฮbย แม เด็ญ บาน ยางนา ทา ตเรbย็?”     
“ก็ เคิญ เวีย จ็อฮ เตbว็ เนbง็ โอง”    พอ ฮ็อฺก มัว ป ซแร ก็ ซี    เตbว็ ซแร เตbว็ จํากา 

มัว ก็ ซี    พอ รโฮด แค ปรัง เฮbย ก็ ด็อฺล แค พลีญ    เมจ ก็ พลีญ    พลีญ มูย ไง มูย ย็วบ    ย็วบ 
กรอย ตเรbย็ ซลูญ ก็ เฮา เยือ็ย มัว     

“เยือ็ย ๆ”    
“เอbย็ เจา ?”     
“เยือ็ย มัว แน็ฮ มnอ”    เยือ็ย ก็ มัว    ตเรbย็ ก็ปรับ ทา    “เยือ็ย เนือ็ม คมาด เตbว ็จว็ล 

ละ”     
“เตbว็ อีนา เจา?”     
“เตbว็ อี ซตึง    เยือ็ย บือ คมาด เตbว็ ตอฺน ย็วบ ๆ  เดอ เยือ็ย    กแม็ย ออย อันนา 

เคิญ”    ย็วบ    เยือ็ย ก็ เนือ็ม เจา เตbว็    ตันเน็ญ ทา “ซตึง ตรา?”      ตเรbย็ ซลูญ ทา “จํา คมาด 
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ปรับ เฮbย เยือ็ย ก็ แลญ คมาด เลย    เฮbย็ คมาด เนbง็ จ็อฮ เตbว็ เนbง็ ตึก    เยือ็ย จํา ตแร็ฮ 
เดอ   เบฺอ พลีญ ปกวร พแนจ กันโตล     เยือ็ย อันเยือ็ย ทา พุดโท  พุดโท    กแม็ย  ทา อารัก  
อาระบาล    เบฺอ     เยือ็ย อันเยือ็ย คมาด เงือ็บ”     

พอ ตเรbย็ จ็อฮ เตbว็ พแนจ กันโตล เยือ็ย ก็ ซแรจ ทา    “พุดโทๆๆ   ปเรีย็ฮ กุน มนาย    
เอbย”       เยือ็ย ก็ อันเยือ็ย แต แบบ นุฮ    มูย ชโมง ตเรbย็ เลbง มัว    พอ เลbง มัว รบ็อฺฮ ปรัก 
เมียฮ เนือ็ว อี ปเตีย็ฮ ก็ เปญ แปฮ    เลbง มัว ก็ ปรับ เยือ็ย ทา    “เตbว็ เยือ็ย เตbว็ ปเตีย็ฮ ยnง”   
พอ มัว     ด็อฺล ปเตีย็ฮ ก็ ปแลก    ก็วน เตbว็ ก็ จํา เมbน็ บาน ทา ปเตีย็ฮ คลวน แอญ    ตเรbย็ ก็ 
ปรับ ทา   “ปเตีย็ฮ ยnง แอญ   นุฮ โอง แดล คมาด เนือ็ว”   ปเตีย็ฮ ก็ พลnอ พลึฮ    อา เนีย็ก ซร็
อก อา เนีย็ก ซแร เคิญ ก็ ปแลก เฮbย็ ก็ มัว ตันเน็ญ เกือ็ด     

“แมจัฮ เม็จ ก็ ปเตีย็ฮ ลอฺอ บแล็ฮ?    เวีย มัว ยางนา”     
“เยือ็ย ก็ เมbน็ เด็ญ    เนือ็ว ๆ  เวีย ก็ มัว อันแจ็ฮ”   เกือ็ด ก็ บาน เลbฮ เนีย็ก ซร็อก 

เนีย็ก ซแร     ตเรbย็ ซลูญ นุฮ ก็ เมbน็ ซี เอbย็    ปรับ เยือ็ย ทา เบฺอ บอฺง ปโอน เยือ็ย จ็อฺง บาน 
เอbย็ คมาด เนbง็ จูย        

เนbง็ อันเยือ็ย ป อันเรีย็ก แดล เนือ็ว ซร็อก ชงาย    ลเบbย็ ลบือ ลือ ซา ทา คเนีย เมียน  
เกbด  กแซเทbย็    แดล เคิญ นุฮ เวีย กซ็อฺด เนือ็ว พอฺง โกน ปร เนีย็ก    พอ เตbว็ เคิญ ก็ ปเตีย็ฮ      
อันเรีย็ก เมียน ปแลก    เนือ็ม ปแด็ย ประปวน จิฮ รแต็ฮ มัว มnอ ก็ ตันเน็ญ ทา  “ป ปเดbม ไค 
กซ็อฺด    เลbว็ แน็ฮ ไค เทอ เอbย็ บาน ตี เมียน?”    เยือ็ย ปรับ ทา “เบฺอ อัญ ปรับ เตbว็ ไค เนbง็ 
เมbน็ จnอ อัญ    ปรับ เตbว็ แต็จ ก็ ทา   ค็อฺก”   อันเรีย็ก ก็ ปรับทา  

“ปรับ มัว อัญ จnอ แอญ”     
“ป มุน อัญ กซ็อฺด เมียน แอญ    อัญ เมียน ญอน เจา ตเรbย็ ซลูญ”     
“เฮbย เวีย เทอ ยางนา บาน ไค เมียน”     
“เมbน็ เด็ญ แด็จ คเนีย    เวีย เนือ็ม อัญ เตbว็ อี ซตึง    เวีย จ็อฮ เตbว็ เนbง็ ตึก    อัญ 

ฮ็อฺก มัว ปเตีย็ฮ อัญ ก็ เมียน”     
“จ็อฮ เวีย เนือ็ว อีนา ฮ็อฮ?”     
“เวีย เนือ็ว เนbง็ โอง”    ซแน็ฮ ก็ กเซbบ็ ทา       
“อัญ ยัว เตbว็ อันแจ็ม บาน แอญ?    เนbง็ มัว ซแอจ ”   เยือ็ย ก็ ปรับ ทา  
“เมbน็ บาน เต    เตbง็ จํา ออย เมจ พลีญ    พแนจ กันโตล”    ไง น็อฮ เมจ พลีญ 

พแนจ กันโตล ก็ เนือ็ม คเนีย มัว    จ็อฺง บาน    เยือ็ย อี ปเตีย็ฮ ก็ ปรับ ทา  
“อันเรีย็ก เยnอ็ย กB จ็อฺง บาน    กB ออย เจา เนือ็ม เตbว็ อี ซตึง”      
“เตbว็ เทอ เอbย็ เยือ็ย?”      
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“ก Bจ็อฺง บาน”      
“บาน แอญ เยือ็ย”   เยือ็ย ก็ ปรับ อันเรีย็ก ทา  
“ เตbว็ ด็อฺล ซตึง ก็ ดัก จ็อฮ    ก Bออย ทา ยางนา ก็ ทา ยาง จ็อฮ เดอ”    พอ เตbว็ 

ด็อฺล ตเรbย็ ก็ ปรับ ทา      
“เยือ็ย ดัก จ็อฮ ตแร็ฮ เฮbย”    พอ ดัก จ็อฮ ตเรbย็ ก็ ทา   “เยือ็ย คมาด ซ็อม ปรับ 

เยือ็ย อันติจ    เบฺอ คมาด จ็อฮ เตbว็ เนbง็ ตึก เยือ็ย กแม็ย อันเยือ็ย ซเอbย็ พแซ็ง ป  พุดโท ๆๆ     
ปเรีย็ฮ กุน เอbย    เยือ็ย กแม็ย อันเยือ็ย อา ปแซ็งๆ เดอ”    เยือ็ย ก็ ทา เออ    เยือ็ย นิฮ กB เนีย็ก 
เปฺอ พอฺง    พอ จ็อฮ เตbว็ เนbง็ ตึก พแนจ กัน โตล กB ก็ ซแรจ ทา อารัก คมอจ  อันเตีย็ฮ บัญ    
เมbน็ บาน        อันเยือ็ย พุดโท เลย    ทา ปร แบ็ย ดอฺง เฮbย็ ก็ เคิญ เชียม บัญ เลbง มัว เปญ ตึก    
เฮbย ก็ อันนีล   เลbง มัว    เยือ็ย ก็ เนือ็ม เตbว็ อี โอง    เยือ็ย ก็ เมbน็ ทา เอbย็    พอ ปแด็ย 
ประปวน ฮ็อฺก เตbว็ เฮbย  ตเรbย็ ก็ เฮา เยือ็ย      

“เยือ็ย มัว แน็ฮ เมิฮ”   เฮbย ก็ ปรับ เยnอ็ย ทา    “คมาด เมbน็ ร็วฮ เต    คมาด เนbง็ 
เงือ็บ   เฮbย    คมาด เมbน็ บาน เนือ็ว พอฺง เยือ็ย เต    แต คย จ็อฺฮ    เบฺอ คมาด เงือ็บ กแมย็ เทอ 
เอbย็ คมาด เดอ    ออย ยัว คมาด เตbว็ ซงอร ออย ลอฺอ    เฮbย็ ก็ โบด ยัว ซัจ จอล    ออย เยือ็ย 
กัน จเอbง็ ตุก ออย ลอฺอ”    พอ อันเยือ็ย รูจ ตเรbย็ ก็ เงือ็บ    เฮbย เยือ็ย ก็ เทอ ตาม    ยัว เตbว็ 
ซงอร ก็ จโบด ซัจ จอล    ซแน็ฮ ก็ ยัว ซัจ จอล ยัว จเอbง็ ตุก เทอ กราฮ    ออย เซ็ด มูย ควาก ก็ 
เตือย ยัว เอbย็ ก็ บาน อานุฮ    แซ็ด มนอฺง ตีด กึด ยัว เอbย็ ก็บาน   อา นุฮ อ็อฺฮ    เฮbย็ เยือ็ย ก็ 
ยัว ตุก    พอ รเมือ็ฮ กบาล เยือ็ย ก็ ยัว มัว แซ็ด เฮbย ก็ ซแรจ ยัว เมียฮ    เมียฮ ก็ จรึฮ มัว    แซ็ด 
เฮbย กึด จ็อฺง บาน เอbย็ ก็ บาน กรบ ยาง     จ็อฺน เมbน็ เกbด บอฺน ตุก    บาน กรบ ยาง เฮbย ก็ 
ชบ    จ็อฺน ลเบbย็ ลบือ ลือ ซา เตbว็ ด็อฺล อันเรีย็ก จัฮ ทา เลbว็ แน็ฮ แฮญ ตี เมียน    อันเรีย็ก ก็ 
มัว ตีด      เยือ็ย ก็ ปรับ ทา  

“อัญ เมียน ญอน เจา    แต เจา อัญ เงือ็บ เตbว็ บัด เฮbย”      อันเรีย็ก ก็ ตันเน็ญ ทา    
“เกbด เอbย็ บาน ตี เงือ็บ?”   

“ก็ ไค เนือ็ม เตbว็ มูย ไง ก็ เงือ็บ”     
“จ็อฮ ไค ฮ็อฺก เตbว็ อี ปเตีย็ฮ บาน เอbย็ ละ?”     
“เมbน็ เคิญ บาน เอbย็   แด็จ กแดล”    เฮbย็ เยือ็ย ก็ ตันเน็ญ ทา    “จ็อฮ เงือ็บ เตbว็ 

เฮbย เม็จ ก็ แฮญ ตี เมียน”    
“เอ เบฺอ อัญ ปรับ ไค    ไค เนbง็ ทา อัญ ค็อฺก ตีด    เนbง็ ปรับ ก็ คลาจ เมbน็ จnอ ตีด    

จ็อฮ ไค ทา ยางนา เกbล็ ไค เนือ็ม เจา อัญ เตbว็ ซตึง”     
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“อัญ พเล็จ อ็อฺฮ    อัญ เคิญ พแนจ กันโตล อัญ แพ็ด อัญ ก็ ซแรจ ทา อารัก เตbว็ อ็อฺฮ”    
เฮbย     เยือ็ย ก็ ปรับ ทา   

“ตอฺน เจา เนbง็ เงือ็บ เจา บาน ปดํา ทา เบฺอ เงือ็บ ออย ยัว เตbว็ ซงอร    ยัว จเอbง ตุก 
เทอ กราฮ    เบฺอ อัญ แซ็ด กราฮ นิฮ อัญ จ็อฺง บาน เอbย็ อัญ ก็ เตือ็ย บาน อ็อฺฮ”     อันเรีย็ก ก็ทา 
“อัญ ซ็อม อันนอฺง    เฮbย ทา ยางนา ละ?”   เยือ็ย ก็ ปรับ   “แซ็ด ควาก ก็ ทา  เมียฮ    แซ็ด ควาก 
ก็ ทา ปรัก    เฮbย เวีย ก็  เนbง็ จรึฮ มัว”    เยือ็ย ก็ เตbว็ ปรับ ปแด็ย    ปแด็ย ก็ ทา    “แซ็ด ก็ เฮา 
ยัว ปรัก ยัว เมียฮ?   ยิฮ!!  กบาล ฮอฺง  เกbด เอbย็ บาน ซแรจ ยัว เมียฮ ยัว ปรัก”    ปแดย็ เมbน ็จ
nอ ทา จเอbง็ ตเรbย็ เนbง็ แซ็ด ยัว ปรัก ยัว เมียฮ    ก็ ปรับ ทา  

“แซ็ด เมิฮ อัญ เนbง็ มnอ”    พอ แซ็ด ควาก ก็ ซแรจ ทา เมียฮ    เปbน็ เกbด แต จัย 
จรึฮ มัว เกbด กอฺน   แซ็ด ควาก ปรัก    ก็ เกbด แต จัย    แซ็ด ยางนา ก็ เกbด แต จัย เมbน็ เกbด 
เอbย็     

ปรึก เลbง ก็ ยัว จเอbง็ ตเรbย็ มัว ออย อันเรีย็ก วิญ    มัว ด็อฺล เยือ็ย ก็ เน็ญ ทา    
“ยางนา ฮอฺง?”    อันเรีย็ก ก็ ทา    “อัญ แซ็ด ก็ เกbด แต จัย เปญ แปฮ”    

“จ็อฮ ไค ทา ยางนา?”    
“อัญ เนbง็ ทา ยางนา    อัญ ก็ ทา เมียฮ แต ก็ เกbด แต จัย    เฮbฮ ย็อฮ เตbว็”    เกอ็ืด 

ก็    ฮ็อฺก เตbว็    เยือ็ย นุฮ จ็อฺง บาน เอbย็ ก็ ซแรจ ยัว   อันเรีย็ก ก็ เมbน็ บาน เอbย็    บาน แต 
จัย เปญ   ปเตีย็ฮ  

 
4.  ตเรbย็ ซลูญ ( สํานวนที่ 2 ) 

วิทยากรนางลาด    สมทอง 
อา กําซ็อฺด เนือ็ว ปร เนีย็ก เยือ็ย เจา    เฮbย็ เนีย็ก ซร็อก ก็ เนือ็ม คเนีย เตbว็ บาจ    

เยือ็ย นุฮ เมbน็ เกbด เอbย็ ก็ เลย เวือ็จ บาย เนbง็ ตลอก    เตbว็ ก็ บาจ ตึก จ็อน รีญ    พอ เคิญ 
ตเรbย็ ร็วด กB ทา  

“เจา กําซ็อฺด แอญ บาจ จํา เดอ อา ยnง ซี บาย รูจ เซbน็    พอ ยnง ซี รูจ แอญ เรือ็บ 
เนbง็ มัว ซี”    กB ก็ บาจ ตึก    เนีย็ก ปแซง ๆ ก็ เนือ็ม คเนีย ซงอร ซลอฺ อัง ซี    ก Bเนือ็ม คเนีย ซี 
จแอด เฮbย ก็ จ็วก    จํา ออย ตึก เวีย รีญ เจีย็ง นิฮ    พอ ตึก รีญ เฮbย กB ก็ ทา     

“เตbว็ แอญ เตbว็ ซี เตbว็    อา ยnง เนbง็ บาจ ตอฺ แอญ”  พอ เตbว็ ซี บาย    บาย 
นุฮ ก็ ตเรbว็ กB ยัว เตbว็ ปลัก เดbย็ กซัจ    เนbง็ เทอ ยางนา ก็ เลย ยัว ปนลา ปเดา มัว ดอด ซี 
อันนอฺง มูย กเรือ็บ    เซbม็ เนbง็ อ็อฺฮ บาย มวย ตลอก ก Bก็ จับ ตเรbย็ เตbว็ อ็อฺฮ เฮbย็ เมbน็ 
ซ็อฺล เอbย็ ม็อฺก มูย    เนีย็ก ปแซ็ง กB ฮ็อฺก เตbว็ อ็อฺฮ เฮbย กB ก็ จ็อฮ เตbว็ ซเตียบ ๆ    ก็ เตbว็ 
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จับ บาน โกน ตเรbย็ ซลูญ มูย ก็ เลย ดัก    ตลอก ฮ็อฺก มัว    เยือ็ย นุฮ เคิญ ก Bแอญ ฮ็อฺก มัว ก็ 
ตันเน็ญ   กB ก็ ทา เมbน็ เด็ญ ปราฮ เตbว็ นา เต เจา เกือ็ด    เจา ฮ็อฺก มัว เฮbย ก็ ยัว ตเรbย็ 
ซลูญ เตbว็ อันแจ็ม ตุก เนbง็ ชนัง    อันแจ็ม ตุก ตเรbย็ ก็ ทม    ปร แบ็ย ไง เวีย ก็ ทม เปญ โอง 
เปญ ชนัง    ตเรbย็ บ็อน ตเรbย็ โดนตา    ก็ อันเยือ็ย พอฺง อันจัฮ    

“เตbว็ บอฺง ยnง เนbง็ เนือ็ม เตbว็ จ็วล ยัว ปรัก”    ก็ เลย จิฮ ตเรbย็ นุฮ เตbว็ อี ตันเล    
เตbว็ ก็ ปรับ บอฺง ทา    “บอฺง เบฺอ พลีญ คย็อฺล รันเตีย็ฮ    บอฺง เกbม็ เมือ็ด เอbย็ เดอ ออย ซงดั”    
กB ก็ จ็อฮ เตbว็ เฮbย ก็ ปรับ ทา    “เบฺอ เชียม คมาด กระฮอฺม    เบฺอ เชียม อารัก คีว”    พอ เต
bว็ จ็วล ก็ ชเนีย็ฮ บาน ปรัก อารัก  มัว     

ก็ ลือ เตbว็ ด็อฺล กเลฺอ ทา กเลฺอ เกbด กเลฺอ บาน ก็ เลย มัว ตันเน็ญ    “ยางนา ป เดb
ม นุฮ กซ็อฺด  ล็อว แน็ฮ เกbด เอbย็ บาน เมียน?”     

“เออฺ อัญ เมียน เดbย็ซาร ตเรbย็ ซลูญ เนือ็ม อัญ เตbว็ จ็วล”    ก Bก็ เลย ซ็อม ออย 
เนือ็ม เตbว็ จ็วล   ก็ ออย    พอ เตbว็ ด็อฺล ตันเล ก็ ปรับ ทา เตียด    

“บฺอง เบฺอ พลีญ พยุฮ คย็อฺล รันรเตีย็ ยางนา กแม็ย เมือ็ด เดอ”    ซแน็ฮ คย็อฺล        
รันเตีย็ฮ กB รเงีย ก็ ทา “โอ  รเงีย นัฮ”    ตเรbย็ เลย ตเรbว็ ค็อน อารัก เชียม กระฮอฺม พอ    เลb
ง มัว ก็ ปรับ ทา เมbน็ บาน เอbย็     ปรับ ทา ตเรbว็ ค็อน อารัก เฮbย    มัว ด็อฺล ปเตีย็ฮ นุฮ ก็ 
เงือ็บ ก็ ยัว ตเรbย็ ซลูญ นุฮ เตbว็ เดbด็    ก็ เลย ด็อฮ เลbง เกbด รเซbย็    คย็อฺล มัว ก็จรึฮ แต 
ซตาง จรึฮ แต ปรัก     

ซแน็ฮ อาน็อฺฮ กเลฺอ ก็ มัว ตีด    ก็ ปรับ ทา บาน เดbย็ซาร รเซbย็    จํา บ็อฮ ยัว เวีย 
จรึฮ   กB ก็ จํา บ็อฮ    พอ ซเลbก็ รเซbย็ จรึฮ มัว ก็ กลาย เกbด ซเลbก็ รเซbย ็ทาํมดา    ก Bเคbง ็
จนับ ก็ เลย อ็อจ กม รเซbย็ นุฮ จอล    อา แดล ซ็อฺล อา กําซ็อฺด ก็ ยัว มัว เทอ กราฮ    พอ แซ็ด 
จ็อฮ มัว ก็ กลาย เกbด ปรัก เกbด เมียฮ    กเลฺอ ก็ มัว ซ็อม กราฮ    พอ แซ็ด ก็ มุด ก็ เลย ยัว 
กราฮ นุฮ เตbว็ เดbด็ 

 
5.  ซังกะ กแซเทbย็ เนbง็ ปลยะ กแซเทbย็ 

วิทยากรนายริด    บัวสด 
ซังกะ กแซเทbย็ เนbง็ ปลยะ กแซเทbย็ กB เกbด กเลฺอ คเนีย    เตbว ็รัว ซ ีเตbว ็เลญ ก ็

ยัว กเลฺอ คเนีย    จวย คเนีย เตbว็ จวย คเนีย มัว ก็ ตกลง คเนีย ก็ ยัว ตึก อําแม็ล อันเตฮ มัว     
พอ ยัว กเลฺอ คเนีย เฮbย ก็ แยก  คเนีย เกbด กรัวซาร 

ตอฺ มัว ก็ กลาย เกbด กแซเทbย็ ตัง ปร    ตอฺ มัว ปลยะ กแซเทbย็ ก็ กซ็อฺด    ก็  เลย็ เต
bว็ รัว ซังกะ กแซเทbย็    เตbว็ อันเยือ็ย ออย ซดับ เฮbย ก็ ซ็อม ตเรือ็บ ซ็อฺมบัด    เตbว็ ซังกะ 
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กแซเทbย ก็ ออย ตเรือ็บ เตbว็  80  โกด    คญ็อม กันดอฺ กU กแบ็ย 80  ตัว    ปลยะ กแซเทbย็ ก็ 
เลย เกbด เมียน เกbด  ตเรือ็บ ซ็อฺมบัด เตีย เมือ็น ระเมีย็ง บอรโบร     

กาล น็อฮ ซังกะ กแซเทbย กซ็อฺด ก็ เลย อันเยือ็ย คเนีย ปแด็ย ประเปอ็น ทา เกbล็ ปล
ยะ กซ็อฺด ยnง ออย ตเรือ็บ ซ็อฺมบัด เตbว็ จอึฮ    ก็ เลย เนือ็ม คเนีย เตbว็ รัว ปลยะ   ปลยะ ก็วน 
เคิญ ก็ เด็ญ แต ก Bเมียน เฮbย กB เมbน็ จ็อฺง นับ ทือ ปร็วฮ ทา กซ็อฺด    ก Bก็ เมbน็ ยอฺม รับ ทา 
กเลฺอ    มัว ด็อฺล ปเตีย็ฮ เฮbย ก็ เลbง ปเตีย็ฮ ปรับ ทา คลวน แอญ ซังกะ เกbด กเลฺอ พอฺง ปลยะ     
ปลยะ ก็ ทา เมbน็ แมน เต    คเนีย ก Bเมbน็ แมน กซ็อฺด ยาง แจ็ฮ เต เนือ็ม เวีย เจ็ญ เตbว็    รัว 
บาย ออย เวีย ซี มวย ตลอก เนbง็ อังกาม เตียด มวย ตลอก    ออย เฮbย คเนีย ก็ ซแรจ ทา 
ตเรือ็บ ซ็อมบัด  80  โกด เนีย็ก กันเรอฺ  80  โกด กแบ็ย 80  เฮbย็ ออย อังกาม มวย ตโลก นิฮ 
บ็อฮ?    เฮbย็ ก็ ย็วม เดbร เจ็ญ มัว      

ไง น็อฮ เนีย็ก คญ็อม กึด อาเนbด็ ปร็วฮ จํา บาน ทา เนือย จัฮ ก็ เลย เนือ็ม เตbว็ ซี 
บาย    เฮbย ตันเน็ญ เรืองราว     ซังกะ ก็ ปรับ ทา คลวน แอญ ออย ตเรือ็บ ซ็อฺมบัด มัว จอึฮจเอb
ก แต กB ออย       อังกาม ยnง มวย ตลอก    คญ็อม กันดอฺ ลือ เลย เตbว็ รัว คหบดี     ก็ เลย รอฺง 
คเนีย ด็อฺล กลาโฮม ๆ บาน มัว ประจุม ปรวม คเนีย ม็อฺด    บาน มัว อันเยือ็ย คเนีย เรือง ตเรือ็บ 
ซ็อฺมบัด จัฮ    กB ทา ตเรือ็บ นุฮ บาน มัว ป ซังคะ กแซเทbย็       ตอฺน นุฮ ซังกะ ออย ปลยะ มัว    
อันจ็อฮ ตเรือ็บ   ซ็อฺมบัด ตเรbว็ เกbด ค็อฺน ซังกะ  กแซเทbย็ ๆ  ก็  ฮ็อฺก  เตbว็ เมียน    ปลยะ นุฮ 
ก็ กลาย กซ็อฺด แด็จ ก็ แดล 

 
6.  โกน เด็ญ กุน 

วิทยากรนายพิน     อินทรดา 
ตานุฮ เกbด โกน ปรํามวย เนีย็ก    เกbด ตี ปร็อฮ ตเต    โกน เกbด ประเปอ็น อ็อฺฮ   เฮ

bย็ เอbว็ นุฮ ก็ จ็อฺง เตbว็ กัน แซ็ล อี ปเรือ็ย ฮิมเปยน    ก็ ตันเน็ญ โกน เตbง็ ปรํามวย ทา    รนา 
เนbง็ เตbว็ พอฺง เอbว็ ละ?  เอbว็ เนbง็ เตbว็ รซา เซ็ล อี ปเรือ็ย    บอฺง จํามอง ก็ ทา เมbน็ เตbว็ 
เต็ฮ ซดาย ประเปอ็น      อา กรอย มัว ก็ ปรับ ทา เมbน็ เตbว็ เต็ฮ    อา กันนาล ก็ เมbน็ เตbว็    
อา โกน กรอย กําพ็อด ก็          อันเยือ็ย พอฺง ประเปอ็น ทาเอbว็ ออย เตbว็ บําเรอฺ เตbว็ อันแจ็ม 
เอbว็ เนbง็ ปเรือ็ย    ปแด็ย ก็ ตันเน็ญ ประเปอ็น ทา เตbว็ เลbย็?    ประเปอ็น ก็ ปรับ ทา แลว แต 
ปแด็ย ๆ  เนือ็ม เตbว็ นา ก็ เตbว็    ปแด็ย ก็ ปรับ ทา เบฺอ ประเปอ็น เมbน็ เตbว็ ก็ เนbง็ เตbว็ แต 
แอญ     

ซแน็ฮ เตbว็ ก็ เตbว็ ลnก กตวม ออย เอbว็ มวย คนอฺง    ลnก ยัว คลวน แอญ เตียด 
มวย     คนอฺง    ก็ เนือ็ม คเนีย กาบ จํากา เทอ เนือ็ว เนbง็ ปเรือ็ย กันเรอฺ เอbว็     เทอ จังฮัน ปรึก 
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จังฮัน     ลเงือ็จ    ตาจัฮ นุฮ ก็  เนือ็ว บาน ฮ็อฺบ 20  ชนํา    ซแน็ฮ เกือ็ด ก็ เนbง็ เงือ็บ เฮbย ก็ 
ปดํา โกน ทา    “เบฺอ เอbว็ เงือ็บ ออย ยัว เตbว็ อ็อจ อี จnง พน็อม เดอ    โกน นุฮ ก็จํา เปยก เอb
ว็    พอ เอbว็ เงือ็บ ก็ เนือ็ม ปแด็ย ประเปอ็น ยัว เอbว็ เตbว็  ก็อฺบ อี จnง พน็อม    มุน เอbว็ เงือ็บ 
เอbว็ ปดัม ตุก เตียด ทา    เนbง็ เทอ เอbย็ ออย เทอ ออย กรบ  9  ดอฺง เซbน็    ก็ เลย เนือ็ม เอbว็ 
เตbว็  9  ดอฺง มุน เนbง็ เดbด็ เอbว็    พอ เดbด็ เฮbย ก็ บูเจีย เตbง็ ปรึก   เตbง็ ลเงือ็จ     

เอbว็ นุฮ เงือ็บ เตbว็ เฮbย ก็ กลาย เกbด ปแอ็น เนือ็ว อี เลอ    เทอ ยางนา โกน กซ็อฺด    
เทอ ยางนา เวีย เนbง็ เมียน    ซแน็ฮ บ็อน อานิซ็อฺง แดล ปติบัด พอฺง เอbว็    เอbว็ ก็ เลย ปแลง 
เกbด มนึฮ จัฮ กัน เชอ     จร็อฺด มัว ซ็อม เดจ    มัว ด็อฺล ก็ มัว ซ็อม เดจ อี ปเตียฮ็    ปรับ ทา เตbว ็
เมbน็ รวจ เต เวีย ลเงือ็จ เฮbย      ซแน็ฮ ประเปอ็น นุฮ ก็ ออย เนือ็ว เมbน็ เด็ญ ทา เอbว็    ปแด็ย 
นุฮ ฮ็อฺก มัว       ป ตร็วฮ จํากา เคิญ ตา จัฮ ก็ อ็อฺน เจbด็    ก็ เลย ตันเน็ญ ประเปอ็น ทา ตา จัฮ อี
นา มัว ซ็อม เดจ พอฺง    ประเปอ็น ก็ อันเยือ็ย ออย ซดับ ทา เกือ็ด มัว ป นา เต็ฮ    เกือ็ด ทา เกือ็ด 
ซอ มัว ซ็อม เดจ ชบ บาน มวย ย็วบ   ปแด็ย นุฮ ก็ เคbง็    ประเปอ็น นุฮ ก็ เรียบ บาย ออย ตา จัฮ 
นุฮ ซี     

พอ ย็วบ นุฮ ตาจัฮ ก็ กแลง เทอ ตี มัว เดจ พอฺง ประเปอ็น    ปแด็ย ก็ กัน กําแม็ด เนbง็ 
มัว เนbง็ กาบ    เนbง็ กาบ 9  ดอฺง ปแด็ย นุฮ ก็ เมbน็ เฮียน กาบ     อ็อฺด      

พอ ปรึก ก็ เตbว็ จํากา    ประเปอ็น นุฮ ก็ ตันนํา บาย เนbง็ ออย ตาจัฮ นุฮ โฮบ ฮ็อฺก    
ปเตีย็ฮ    ปแดย็ นุฮ ฮ็อฺก มัว ป ตร็วฮ จํากา    ประเปอ็น ก็ เรียบ บาย เฮbย ก็ ชล็อฺฮ คเนีย ก็ ทา     

“ฮอฺง เดจ พอฺง อา กันจัฮ”    ประเปอ็น ก็ ทา    “คญ็อม เมbน็ บาน เดจ เต”     
“เมbน็ บาน เดจ อีนา อัญ ลือ”   ก็ เคbง็ คเนีย    ซแน็ฮ ตา จัฮ เตbว็ เฮbย็ ประเปอ็น 

ก็ เตbว็ เรียบ บอฺน เดจ แดล ตา เดจ    ก็ เคิญ เมียฮ เกbด แพน ก็ เฮา ปแด็ย มัว มnอ    ไง กรอย 
บาน ตี   ยัรซ็อบ ทา อานิซ็อฺง แดล รซา เอbว็ ตาจัฮ เลย ยัว เมียฮ มัว ออย    ปแด็ย ประเปอ็น ก็ 
เลย เมียน 

 
7.  ตา พอฺง เจา 

วิทยากรนายอิด    บุญจูง 
เจา รีน อากม ป ตา   เนbง็ กาบ เนbง็ จัก ยางนา ก็ เมbน็ โจล   เทอ ยางนา    ซแน็ฮ ก็ 

คบ เพือน   เนือ็ม คเนีย เตbว็ ปล็อฺน ยัว กแบ็ย ตา    กแบ็ย ตา ก็ เมียน 30  ตู    เจา ก็ ทา    “ตา 
ยnง ซ็อม กแบ็ย เดอ?”    ตา ก็ ทา “อัญ เมbน็ ออย เต”     

“เมbน็ ออย ก็ เนbง็ ยัว”     ตา ก็ ทา  
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“เจา กแม็ย เทอ ค็อฺน ตา เลย”    เจา ก็ ยัว เตbว็    ตา ก็ เดbร ตาม    เดbรๆ เตbว ็เวยี 
ก็ ซตุฮ ดัก ตา    ตา ก็ เลย ยัว ซเลbก็ อําเปbว็ จัก    เยียด กําแม็ด เฮbย ก็ จัก เงือ็บ     พอ เจา 
เงือ็บ เฮbย เนีย็ก แดล เนือ็ว ก็  ร็วด บัก แบจ คเนีย 

 
8.  ประเปอ็น พอม 

วิทยากรนายสําราญ    แสงจันทร 
เกbด ปแด็ย ประเปอ็น มวย กู ซลัญ คเนีย ก็ ยัว คเนีย    เกbด ปแด็ย ประเปอ็น คเนีย 

เฮbย็ ก็ กซอฺด อ็อฺด กรอฺ    เมbน็ เซbว็ เกbด เซbว็ เมียน แด็จ เนีย็ก ซร็อก เต็ฮ    ก Bเรียบ บาย 
ออย ปแด็ย    ยัว คเนีย ทแม็ย ก็ เรียบ บาย ออย ปแด็ย    เรียบ บาย ออย ปแด็ย ก็ พอม    ปแด็ย 
ก็ เมbน็ เด็ญ เต็ฮ ทา ประเปอ็น เล็จ พอม    ประเปอ็น นุฮ ก็ เอียล ปแด็ย จนับ ปร็วฮ ยัว คเนีย 
ทแม็ย ยัว บาน มวย ไง     พอ ซี บาย รวจ ก็ ยัว ซไบ มวย เตbว็ จอฺง กอฺ ปร็อฮ ทา คมาฮ เจbด็ 
จนับ    เตbว็ อี เดbม ปU      ตา เดbม ปU ก็ ตันเน็ญ      

“เนียง  เกbด เอbย็ บาน ตี มัว จอฺง กอฺ ?”   เนียง ก็ ปรับ ทา  “เนียง ยัว ปแด็ย บาน 
มวย ไง    กําลัง เรียบ บาย ออย ปแด็ย ก็ เล็จ พอม    ญ็อม เอียล ปแด็ย เมbน็ แจ็ฮ เนือ็ว บาน 
เต็ฮ ”    ตา นุฮ ก็ ทา     “ชบ เซbน็ เนียง    จํา ตา เฮา คย็อฺล มัว ตันเน็ญ เซbน็”     

“คย็อฺล เวเลีย กB เรียบ บาย ออย ปแด็ย กB   เกbด เอbย็ บาน อา เตbว ็เจญ็ ตอนฺ กB 
กําปุง เรียบ บาย ออย ปแด็ย กB  ?”     

“โอ ตา เอbย เวีย เนือ็ว เมbน็ บาน เต    เวีย เตbง็ เปจ    เนือ็ว เมbน็ บาน ก็ เตbง็ 
เจ็ญ”     

“อันจ็อฮ อา เตbว็ ยัว เมียฮ มัว โซก ตปUก ออย กB เตbว็    ก Bเนbง ็เมbน ็บาก เอยีล 
ปแด็ย     กB”    คย็อฺล นุฮ ก็ ออย เมียฮ มวย ชมัด    เมียฮ มวย ชมัด เมbน็ ออย ก Bเอียล ปแด็ย 
กฺ B     

เนียง นุฮ บาน ปรัก บาน เมียฮ มัว ก็ ออฺร ก็ เลย็ แรก มัว ปเตีย็ฮ    ปแด็ย ก็ ตันเน็ญ   
“เนียง เตbว็ เทอ เอbย็ มัว บาน ตี บาน ปรัก บาน เมียฮ มัว  ?”    

“ญ็อม เรียบ บาย ออย บอฺง ก็ เล็จ พอม    ยnง เอียล นัฮ”     
“เฮิฮ บอฺง ฮ็อฮ เมbน็ เด็ญ?”     
“บอฺง เมbน็ เด็ญ เต    ยnง เอียล จนับ ก็ เลย เตbว็ จอฺง กอฺ    เฮbย็ ตา เดbม ปU ก็ 

เฮา คย็อฺล ยัว เมียฮ ยัว ปรัก มัว โซก ตระโปก ออย ญ็อม    ออย เมbน็ บาก เอียล ปแด็ย”     
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เยือ็ย มวย เนีย็ก นุฮ เด็ญ ก็ จ็อฺง ออย โกน เกbด ปแด็ย ก็ ปรับ โกน ทา    “เนียง ฮอฺง 
รัว ปแด็ย กเดbย็”      โกน ปแลก เจbด็ ก็ ทา    “เอ แม เนือ็ว ๆ เม็จ ก็ จ็อฺง ออย ยnง เกbด 
ปแด็ย?”    

“ฮอฺง ก็ รอๆ เตbว็ นา”    โกน กระม็อม ก็ รัว ปแด็ย    มนึฮ ปร็อฮ ก Bเมbน็ ยัว ก็ ปรับ 
ออย ก Bมัว ตันเน็ญ    ปร็อฮ บาน จังวะ เลย ยัว ปร็วฮ ทา เมbน็ โคจ คันซลา     

ยัว คเนีย เฮbย ก็ เรียบ บาย ออย ปแด็ย    เวีย เมbน็ ชือ พอม เทอ ยางนา ก็ เมbน็ ชือ       
ก็ เลย คอฺม กันตรอง    เฮbย เวีย เมbน็ บาน เจ็ญ มัว ตี พอม ฮัฮ    เวีย เจ็ญ มัว เตbง็ อัจ เลย    ก
B ก็    เมbน็ อันเยือ็ย ปรับ ปแด็ย    ปแด็ย ซอุย ก็ แบ มุก เจ็ญ    กB จับ บาน ซไบ มวย ก็ กัน 
จ็อฮ เตbว็      อี เดbม จเรือ็ย เตbว็ จอฺง กอฺ     เตbว็  ด็อฺล เดbม จเรือ็ย     ตา เดbม จเรือ็ย ก็ 
ตันเน็ญ ทา    “เนียง เกbด เอbย็ บาน ตี มัว จอฺง กอฺ?”     

“ญ็อม ยัว ปแด็ย ทแม็ย    เรียบ บาย ออย ปแด็ย ก็ พอม    ญ็อม เอียล ปแด็ย จนับ   
เนือ็ว  เมbน็ บาน เต”     

“โอ ชบ เซbน็ จํา ตา เฮา คย็อฺล มัว ตันเน็ญ เซbน็”     
“คย็อฺล เกbด เอbย็ บาน ตี อา เตbว็ เจ็ญ อี บอฺน ก Bเรียบ บาย ออย ปแด็ย กB ?”    
“โอ โลกเอbว็ เอbย คมาด เมbน็ จ็อฺง เจ็ญ เลย    ก Bก็ ค็อฺม กันตรอง เวีย ก็ เลย เจ็ญ 

มัว   เตbง็ บอฺง อัจ พอฺง พลุด”     
“อันจ็อฮ ก็ เตbว็ จอฺง กอฺ เตbว็”     
แม ก็ จํา โกน แรจ เมียฮ ฮ็อฺก มัว    เตbว็ มnอ โกน ก็ เคิญ โกน จอฺง กอฺ เงือ็บ เนือ็ว อี 

เดbม ปU    ก็ ตวญ    นิฮ พ็อฺล มัว ป จ็อฺง บาน เทอ ออย โกน เงือ็บ 
 

9.  ซวา 
วิทยากรนางลาด    สมทอง 

ตา เตbว็ กาบ จํากา ปเรือ็ย ซวา    เฮbย็ ก็ ดํา อาเลbก็ ตุก จระอึฮ    ตระซ็อฺก อาเลbก็ 
โปด   พอ เวีย พแล ซวา ก็ มัว ลูจ    เด็ญ คาง แน็ฮ เวีย ก็ เตbว็ คาง น็อฮ    ซวา เวีย เกbด โพง    
เกือ็ด ซอ ก็ เลbง มัว ตันนํา บาย ซี      พอ ซี รูจ ก็ เมbน็ เตbว็ เด็ญ    เกือ็ด อังกุย จโบด ตเรbย็ ซี 
แต ซัจ ๆ อ็อฺฮ ก็ ยัว จเอbง็ เตbว็ ตุก อี รแต็ฮ   ซวา ก็ ทา    “ฮะ นอ เม็จ ก็ เมbน็ เคิญ ตา มัว 
เด็ญ ยnง    ตา  เตbว็ นา?    เตbว็ เวย เตbว็ มnอ”    เตbว็ๆ จันเอbด มnอ ก็ เมbน็ เคิญ   ก็ เลย 
เตbว็ บีด ตีด    ก็ ทา  
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“ตา จเอbง็ ตเรbย็ จําเปย็ก กอฺ เงือ็บ เฮbย”    ก็ เลย กึด เทอ บ็อน เกือ็ด    ก็ ยัว ปรัก 
ยัว เมียฮ มัว จัก จ็อฺน ลลบ ตา นุฮ    เฮbย ก็ ยัว ตา นุฮ เตbว็ ปนแนด ตึก    ปนแนด เตbว็ ๆ ตา 
เคิญ เชอ ก็ ตอง ตุก    เกือ็ด จอฺง ตุก ซแน็ฮ ตา ก็ บาน เมียน จนับ     

ซแน็ฮ ก็ บาน เด็ญ ด็อฺล กเลฺอ    กเลอ ก็ ตันเน็ญ ทา    “ป เดbม แอญ กซ็อฺด แต ล็อฺว 
แน็ฮ แอญ    เกbด เอbย็ บาน ตี เมียน?”   เกือ็ด ก็ ทา    “อัญ เตbว็ เทอ จํากา ปเรือ็ย ซวา”     ก
B ก็ เตbว็ กาบ จํากา ปเรือ็ย ซวา แด็จ คเนีย    ดํา ซ็อบ    ซวา ก็ มัว ซี    เมbน็ ปแก เด็ญ ก็ เตbว็ 
ตันนํา บาย ซี    ซี จแอด ก็ เดจ เนือ็ว    ซวา ก็ ทา นา เม็จ ก็ ตา เมbน็ มัว เด็ญ     เนือ็ม คเนีย เต
bว็ จันเอbด    เตbว็ มnอ ก็ ทา ตา เงือ็บ เฮbย    เทอ ยางนา ก็ เลย็ เทอ บ็อน ตา    ซแน็ฮ ก็ ป 
กร็วฮ คเนีย ทา  

“เนbง็ จัก ปรัก รึฮ เนbง็ จัก เมียฮ?”    ตา นุฮ ก็ ทา “จัก เมียฮ”    ซวา เบbก ก็ เคิญ 
ตา เบbก พแนจ ซลอฺ    เลย จับ ตา นุฮ แฮจ 

 
10.  เนียง กนัจnอ ทลุฮ 

วิทยากรนายสําราญ    แสงจันทร 
ไง น็อฮ เกbด เนือย ซําเปอ็ว มวย จ็อฮ ตุก     กB ก็ เกbด ประเปอ็น มวย    ประเปอ็น 

นุฮ  เมbน็ ซ็อฺว ลอฺอ     ก Bจ็อฮ ตุก เตbว็     เฮbย ก็ เกbด ปร็อฮ ซเรbย็ มวย กู ยัว คเนีย ทแม็ย 
แด็จ คเนีย    เนือ็ว ตาม     เมือ็ด ซตึง     ประเปอ็น นุฮ ลอฺอ ตเชbง็    

ไง น็อฮ เนือ็ม คเนีย รัว ซี ตาม เมือ็ด ซตึง    เฮbย เนือย ซําเปอ็ว ก็ มัว จอฺด ตุก เมือ็ด 
ซตึง    จ็อฮ มัว ป ตูก    ก Bก็วน เคิญ ประเปอ็น อา แดล เนือ็ว เมือด ซตึง ลอฺอ จนับ ก็ ทา         
“โอ อา โดร    ประเปอ็น คเนีย กเดbย็ ?”   ก็ เลย เนือ็ม คเนีย โดร ประเปอ็น คเนีย    อา เนีย็ก 
แดล เนือ็ว เมือ็ด ซตึง ก็ ทา    “คมาด เมbน็ แจ็ฮ ทา เต็ฮ แลว แต ประเปอ็น”    ประเปอ็น เนือย         
ซําเปอ็ว นุฮ ก็ แลว แต ปแด็ย    อา ซแร็ย แดล เนือ็ว อี กUก นุฮ กB ก็ จ็อฺง จ็อฮ ตุก ปร็วฮ ทา 
เมียน    เฮbย ซแร็ย เมbน็ เซbว็ เจีย    ซแน็ฮ ก็ โดร ประเปอ็น คเนีย    มนึฮ ซแร็ย แดล เนือ็ว เลอ 
ตูก ก็ มัว   เนือ็ว อี โกก พอฺง ปแด็ย ก็ เนือ็ม คเนีย รัว ซี   รัว กดาม รัว  อังแกบ ทํามดา     

มนึฮ ซเรbย็ แดล เนือ็ว เลอ กUก บาน จ็อฮ ตุก เฮbย ก็ เมbน็ กึด ด็อฺล ปแด็ย แดล 
เนือ็ว เลอ กUก เลย    เนือ็ว พฺอง คเนีย ซแน็ฮ ก็ เกbด โกน    ซแน็ฮ กันนาจ แดล จูด อัจ โกน    
จูด เฮbย ก็ จอล เลย    อาซัย ทา ก Bเมียน    จอล เตbว็ ๆๆ  ซแน็ฮ ก็ กอย ๆ แฮ็น เตbว็ ๆๆ   อา
ซัย ซเอbย ก็ จอล ตี มวย มุก    ซแน็ฮ กซ็อฺด ก็ ล็วก ตูก ก็ มัว เนือ็ว เลอ โกก    ซแน็ฮ ก็ เมbน็ เซb
ว็ ตเรbว็ คเนีย พอฺง ปแด็ย    ตุก ก็ ล็วก กระเวือ็ด จอล อ็อฺฮ          
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ซแน็ฮ เนbง็ อันเยือ็ย ป กู แดล เนือ็ว เนbง็ กUก    ก Bเนือ็ม คเนีย รัว กําปฮ บาน จเรb
น    บาน มัว   ด็อฺล ปเตีย็ฮ ก็ ตันเน็ญ ปแด็ย ทา    “เอbว็ เวีย เกbด บอฺง ปโอน ประมาน เนยีก็?”    
พอ เด็ญ ทา เกbด บอฺง ปโอน ประมาน เนีย็ก เฮbย ก็ กันจ็อฺบ กําปฮ เกbด กันจ็อฺบ    เฮbย ก็ 
ออย โกน ยัว เตbว็ ออย ทา “เนียง ๆ อานิฮ ยัว เตbว็ ออย ตา    อานิฮ ยัว เตbว็ ออย เยือ็ย    ยัว 
เตbว็ ออย เกือ็ด โฮบ เจีย ๆ”    โกน ก็ ยัว เตbว็ ออย ตาม แดล แม ปรับ     อม ก็ ตันเน็ญ      

“เออฺ  เกbด เอbย็ บาน ตี เอbว็ ฮอฺง บานกําปฮ มัว ออย?”   โกน ก็ ปรับ ทา “เอbว็ ก
B บาน แม ทแม็ย กB ก็ เลย ออย ยัว มัว ออย”     

“เออฺ นอ เอbว็ ฮอฺง บาน แม ทแม็ย เตียด เฮbย”    ป ปเดbม กB ซอ็อฺบ ประเปอ็น เอb
ว็ จนับ    ซแน็ฮ กB ก็ ยัว เตbว็ ออย เรือ็ล ดอฺง    ไง น็อฮ ปู ก็ จ็อฺง เตbว็ เลญ พอฺง ปร็วฮ ทา เกb
ด ยางนา บาน เวยี บาน รบ็อฺฮ มา ออย เรือยๆ    ซแน็ฮ ก็ ทา      

“แม เวืย็จ ทนํา จ็วก ออย ละ เนbง็ ยัว เตbว็ ออย เวีย จ็วก เวีย ซี ละ”    มีญ มวย 
เนีย็ก ก็ ทา  

“ต็อฮ เอbว็ เวีย เตbว็ เลญ พอฺง เวีย    ยัว อังกอฺ ยัว ซเรbว็ เตbว็ ออย ซี ละ เมbฮ ม็อฺก 
มวย กร็อง”    ซแน็ฮ ปแด็ย ประเปอ็น ก็ เริม เกbด เริม บาน อันนอฺง ติจๆๆ     

ไง น็อฮ บาน ซเรbว็ ก็ อันเยือ็ย คเนีย ทา  “เอฺอ ยnง ล็วก ซเรbว็ เตbว็ ติญ โกน จรUก 
ตุก ละ เกbด  เอbย็”   เฮbย ก็ ล็วก เตbว็ ติญ โกน จรUก เม มัว อันแจ็ม    อันแจ็ม เฮbย็ ก็ แล็จ 
โกน   แล็จ โกน  เฮbย ก็ ล็วกๆๆก็ แฮญ ตี เมียน    ก็ แจจ บอฺง แจจ ปโอน    ซแน็ฮ ก็ เมียน      

ไง น็อฮ ปแด็ย จัฮ บัก แบจ พอฺง ประเปอ็น    กจิล ก็ เดจ มวย มุก    ก็ กึด ‘อัญ เนbง็ 
เทอ ยางนา’      ไง น็อฮ ลบือ ทา เนียง นุฮ เมียน    กึด ทา  

‘ประเปอ็น อัญ เมียน    เตbว็ ซ็อม ก Bซี ละ ก Bเนbง็ ออย ละ บอ?’  ซแน็ฮ ก็ เตbว็ ซ็
อม บาย ซ็อม ตึก    ประเปอ็น นุฮ ก็ จํา บาน ทา ปแด็ย    เปbน็ เมbน็ เฮียน ปรับ ปแด็ย ทแม็ย 
คลาจ ปแด็ย เนbง็ เคbง็    เนbง็ ทา ยาง แน็ฮ ยาง น็อฮ    ก็ เมbน็ เฮียน เมือ็ด    ออย บาย ออย 
ตึก     

ไง น็อฮ ก็ กึด ทา เนbง็ เทอ ยางนา นอ    ก็ เนbง็ ซ็อม รเซbย็ เตbว็ เทอ อันรุด เทอ ตรู 
เตbว็   ล็วก คแลญ บาน ซตาง เตbว็ ติญ อังกอฺ ซี    ประเปอ็น ก็ กึด ทา    ‘เทอ ยางนา เนbง ็ออย 
ซตาง ปแด็ย บาน    เนbง็ ออย จเรbน ก็ คลาจ ปแด็ย เคbง็    แต ก็ นึก อาเนbด ปแด็ย จัฮ แดล 
แลญ คเนีย ’    ซแน็ฮ ก็ กาบ รเซbย็ มัว ออย   2-3 ทนัง   กัด เกbด กันนัด เฮbย็ ก็ ยัว ซตาง 
จรอฺก เนbง็ อําปวง เดbม รเซbย็     ก็ จอฺง เกbด บัจๆ ออย    กB ก็ ลี เจ็ญ เตbว็ ป ปเตีย็ฮ ก็ กึด     
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‘เอ อาระบาล รเซbย็ เม็จ ก็ เวีย ทง็อน จนับ บแล็ฮ’    แฮญ ลี ก็ แฮญ ตี ทง็อน    เคbง็ 
ก็ เลย กระเวือ็จ จอล    อา มวย ทนัง นุฮ จอล เวีย ก็ กเตียด ซตาง เจ็ญ มัว บวน ดม ก็ ทา  

“อารบาล ซตาง เตฺอ!!”  จัก เตbว็ ก็ เกbด แต ซตาง ก็ เวืย็จ ยัว ซตาง นุฮ เตbว็ ตาม 
เรียน อาฮาร    เตbว็ ติญ รบ็อฺฮ ซี ปร็วฮ ทา ก Bเกbด ซตาง เฮbย    ซแน็ฮ ก็ ซ็อฺล ซตาง บวน ดม 
เนbง็ ท็อฺง    เดbร ยม เจ็ญ มัว เตbว็ ซ็อม กB ซี    ประเปอ็น นุฮ ก็ เมียน ก็ จวย เมbน็ บาน    
เนีย็ก แดล ปซ็อฺม   อันนอฺง ติจๆ ก็ แฮญ ตี เมียน เลbง 

 
11.  โกน เนรกuน 

วิทยากรนายยิม    แปนจนัทร 
เนียง มเลีย เกbด โกน ปร็อฮ มูย โกน ซแร็ย มูย    โกน ซแร็ย ชม็วฮ เนียง พิซวา    โกน 

ปร็อฮ ชม็วฮ ทา มาลา    แม อันแจ็ม มัว จ็อฺน ทม    ซแน็ฮ โกน ปร็อฮ ก็ บัด เตbว็ ป ปเตีย็ฮ  เนbว็ 
แต โกน กระม็อม     โกน กระม็อม ก็ อันแจ็ม แม จ็อฺน จัฮ    จัฮ เฮbย็ ก็ เดจ ปลัก อัจ ปลัก โนม    
กU กแบ็ย ซแร ก็ เกbด เปbน็ เมbน็ เกbด อันนา เทอ    โกน ซแร็ย ทม เฮbย ก็ ลออฺ    เตbว็ รัว 
อันกอฺ มัว      อันแจ็ม แม     

ซแน็ฮ ก็ เกbด มนึฮ มัว ซลัญ    เนีย็ก มัว ซลัญ นุฮ โกน เปbว็ แด็จ คเนีย    ออย แม มวั 
ซูร ออย ก Bก็ เมbน็ มัว ปร็วฮ ทา ก Bเมbน็ ชอฺบ    แม ก็ ทา  

“อา เนbง็ เตbว็ ยัว เอbย็ มนึฮ ซแร็ย ยาง จ็อฮ    ซเอbย็ ก็ เมbน็ เกbด    แม ก็ จฮุ โนม 
ปลัก ซอุย”     

โกน ก็ ทา “เทอ ยางนา ก็ คมาด ซลัญ ก Bเตbว็ เฮbย”     
แม ก็ ทา “อัญ เมbน็ เตbว็ ซูร ออย อา เต    เบฺอ อา จ็อฺง บาน ก็ เตbว็ ยัว คลวน 

แอญ” โกน ก็ เนbง็ จอฺง กอฺ เงือ็บ    แม เอbว็ เนีย็กอาเนbด็ โกน ก็ เตbว็ ซูร ออย    มัว ซ็อม ออย 
เฮbย แม เอbว็ ก็ เมbน็ มัว บีด โบด เลย    ก็ เลย เนbว็ พอฺง คเนีย ปแด็ย ประปวน    ปแด็ย นุฮ ก็ 
บือ แม กเมจ    ปน จ็อก บาย     พละ คเนีย อันแจ็ม เนีย็กอันนอฺง    ปแด็ย  เตbว็ เทอ ซแร ประป
วน ก็ มnอ แม       ก็ เนือ็ม คเนีย เทอ การ บาน อัน นอฺง แต็จ    ซแน็ฮ ก็ เริม เกbด ปรัก เกbด 
เมียฮ    เฮbย ก็ เนbง็ เทอ ยางนา    ซแน็ฮ ก็ เนือ็ม คเนีย จวญ ปเดา มัว  ล็วก ก็ บาน กําไร ก็ เกb
ด ซตาง     

ซแน็ฮ อันเยือ็ย ด็อฺล บอฺง เกbด เมียน กลาย เกbด กแซเทbย็    เตbว็ บาน ประปวน เฮ
bย็ ก็  เมbน็ เด็ญ เต็ฮ ทา ปโอน เนbง็ แม เกbด ยางนา    กB ยัว เต กB มูย ยาง    ซแน็ฮ บอฺร 
รเตีย็ฮ มัว เคิญ มนึฮ แดล ปโอน ออย เตbว็ กาบ ปเดา ก็ ทา     

“นา เนีย็ก เนือ็ม คเนีย เตbว็ นา จอึฮจเอbก็?”     
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“คมาด เตbว็ กาบ ปเดา เตbว็ ล็วก    เออฺ เนือ็ว อีนา ฮ็อฮ?”   
“คญ็อฺม เนbว็ ซร็อก นุฮ”....เนีย็ก บอฺร รเตีย็ฮ ก็ ทา   “อันนา เนีย็ก ติญ ปเดา           

จํา คมาด เนีย็ก ยัว เตbว็ แอญ ?”      
“เมbน็ บาน เต คมาด รัว ยัว เตbว็ ล็วก ออย กB”  ก็ ตันเน็ญ ตีด ทา  
“เนbว็ ซร็อก นา?”  เนีย็ก ซร็อก ก็ ปรับ ทา เนbว็ ซร็อก นุฮ    เนีย็ก นุฮ ก็ ทา  
“ซร็อก นุฮ ซร็อก คมาด เตอฺ”   เฮbย ก็ ปรับ ทา แม ชม็อฮ นุฮ ชม็อฮ นิฮ    “จ็อฮ โพง 

เกือ็ด กัด ปเดา เตbว็ ออย อันนา ฮ็อฮ?”    
“ยnง กัด เตbว็ ออย เนียง พิซวา”    ก Bก็ เลย จอฺด รเตีย็ฮ     
“เบฺอ เนียง พิซวา นุฮ ปโอน คมาด    แม เนbว็ เลbย็?”   
“เนือ็ว    เปbน็ แต จัฮ เฮbย โนม ปลัก นุฮ เฮbย”     
“อายnง นุฮ บอฺง เนียง พิซวา เปbน็ ชงาย คเนีย มัว ยูร   เฮbย เมbน็ กnย เตbว็ รัว เลย    

ปรับ เนียง พอฺง ทา เคิญ บอฺง ชม็อฮ มาลา”    พอ ฮ็อฺก มัว เนีย็ก กัด ปเดา ก็ ตันเน็ญ  เนียง ทา    
“เนียง เกbด บอฺง ปร็อฮ แอญ?”   เนียง ปรับ   
“เกbด    เปbน็ ตี บัด เตbว็ นา เต็ฮ”     
“ คมาด เตbว็ กัด ปเดา คมาด เตbว็ ประเตีย็ฮ กB”    ก Bปรับ ทา แม ชม็อฮ นิฮ 

ชม็อฮ นุฮ เกbด ปโอน ชม็อฮ นิฮ      
บอฺง นุฮ ฮ็อฺก เตbว็ ปเตีย็ฮ เฮbย ก็ กึด  ‘ปโอน อัญ เม็จ ก็ บาน    เวีย เมียน จ็อฺน บาน 

ติญ ปเดา    เวีย เนbง็ เมียน เปbน็ อัญ บอ’    ซแน็ฮ ก็ มัว รัว ปโอน ก็ ทา  
“อัญ ลnอ ทา ไค เมียน นะ    เนีย็ก กัด ปเดา กB ทา ไค เกbด อัด เกbด ซตาง”    

ปโอน เลย       ตันเน็ญ ทา  
“บอฺง เกbด ยางนา ละ ?”     
“ซ็อบ ไง นิฮ บอฺง ก็ เกbด กแซเทbย็    นา แม ฮ็อฮ?”     ปโฮน ก็ ทา  
“นุฮ แม”    บอฺง ก็ ทา ตีด     
“ฮอฺง ยัว แม ตุก ทเอbย็     ยัว ตุก ฮอฺง เนbง็ รัว ซี พอฺง ก Bบาน ยางนา    ปาปุล ทนํา 

ออย ซลับ เตbว็”     
“บอฺง ยางนา ก็ แม ยnง    บอฺง เตbว็ นา ก็ เตbว็ จ็อฮ ยnง อันแจ็ม แม แอญ”    บอฺง 

ก็ เตbว็ เลย    เฮbย เนียง ก็ ปรับ ปแด็ย ทา    “บอฺง    บอฺง ปร็อฮ ออย ซันลับ แม    บอฺง แม ญ็
อม จอาบ ซอุย เบฺอ บอฺง เนbว็ เมbน็ บาน ก็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ เตbว็ เดอ ยnง เมbน็ จอล แม เต”    
ปแด็ย ก็ ทา “เม็จ ก็ อันเยือ็ย ยางจ็อฮ”         
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อันเยือ็ย ด็อฺล บอฺง ก Bก็ เมbน เซbว็ ตบาญ กันตีล บาน    อันจูน เอbย็ เตbว็ ล็วก ก็ 
คาด ตุน อ็อฺฮ    เตbว็  เกbด ชนํา ก็ เมbน็ บาน เอbย็ เลย    เนbง็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ ก็ ฮ็อฺก เมbน็ บาน 
ปร็วฮ ทา คาด ตุน    ซแน็ฮ ก็ อ็อฺฮ เนbว็ ตี รเตีย็ฮ    เนbง็ เทอ ยางนา    ซแน็ฮ คเนีย เนือ็ม เตbว็ 
นา ก็ เมbน็ เตbว็ ปร็วฮ ทา เมbน็ เกbด ตุน    ซแน็ฮ คเนีย ก็ ทา “ล็วก กU ว็อฺฮ”    กB ก็ ทา 
“เบฺอ ล็วก เฮbย บาน เอbย็ เนbง็ เดbก็    รบ็อฺฮ?”     คเนีย ก็ ทา “เดbก็ พองฺ อัญ”    ก ็ล็วก กU 
ล็วก กแบ็ย  

ซแน็ฮ ก็ โจล พอฺง คเนีย ก็ คาด ตุน ตีด    ซแน็ฮ กซ็อฺด เฮbย เนbง็ เทอ ยางนา    ซแน็ฮ 
ประปวน ก็ จB    โกน ก็ เคbง็    ซแน็ฮ ก็ เตbว็ รัว แม รัว ปโอน ทา เกbด ยางนา    เตbว็ ก็ เคิญ 
ปโอน   เกbด ปโอน เมียน    ก็ ทา “ไค เทอ ยางนา บาน ตี เกbด บาน ตี บาน?”   ปโอน ก็ ทา  

“ยnง ก็ เทอ แตะๆ ต็อฺฮๆ    ยnง บาน กุน แม แอญ จูย ยnง”      
“แม จูย ยางนา?”    ปโอน ก็ ทา 
“ยnง ก็ เมbน็ เด็ญ    เด็ญ ตี ทา กุน แม จูย”     
“กุน แม เกbด ยาง จ็อฮ อัญ ซ็อม ยัว แม เตbว็ อันแจ็ม มนอฺง”   ปโอน ก็ ทา  
“บอฺง?   บอฺง  เนbง็ อันแจ็มแม บาน บอ?    บอฺง ก็ รัว แต ซี    อันนา เนbง็ มnอ แม ยn

ง”    ซแน็ฮ บอฺง ก็ เดจ พอฺง มูย ยบ    แม นุฮ ก็ เมbน็ เด็ญ    เฮbย ก Bก็ ทา     
“แม คมาด เนbง็ เนือ็ม แม เตbว็ เนือ็ว พอฺง คมาด”     แม ก็ ทา   “เมbน็ เตbว็ เต    

อันนา เนbง็ เนือ็ว พอฺง ปโอน?”   
“คมาด เนือ็ม แม เตbว็ พอฺง แต มูย แค”    แม ก็ ทา “จ็อฮ เตbว็ ยางนา แม ก็วน เมb

น็ เคิญ โกน ? อันจ็อฮ ก็ ตันเน็ญ ปโอน”    ตันเน็ญ ปโอน ๆ ก็ ออย เตbว็     เทอ ยางนา ฮ็อฮ 
เรือ็บ   เนbง็ เตbว็ บาน   ปโอน ก็ รัว รเตีย็ฮ ออย    

พอ เตbว็ ด็อฺล ปเตีย็ฮ เฮbย ก็ เมbน็ เกbด รนา มัว บือ แม    เจา เคิญ เยือ็ย ก็ เมbน็ 
ซําเปย็ฮ    โกน ปซา เคิญ ก็ เมbน็ ชอฺบ    เฮbย โกน ปร็อฮ เคิญ ทา เมbน ็เกbด อันนา บือ เตbว ็ก ็
บือ เตbว็           คลวน แอญ    เตbว็ ก็ เมbน็ เกbด เอbย็ เนbง็ ซี    เตbว็ ด็อฺล ก็ ปรับ ประปวน 
ทา “นิฮ แม อัญ”  ก็       ซําเปย็ฮ     

ซแน็ฮ ปแด็ย ก็ ปรับ ประปวน ทา   “ป มุน นุฮ ปโอน อัญ กําซ็อฺด     จนับ บาน แม นุฮ 
แอญ บาน เวีย เมียน    ซแน็ฮ อัญ ก็ เลย ยัว แม มัว”    เฮbย ก็ โลม ประปวน    ซแน็ฮ ประปวน 
ก็ เทอ ตาม     ซแน็ฮ ก็ เริม เกbด พอฺล    เทอ เอbย็ ก็ บาน วิญ อ็อฺฮ    เปbน็ เมbน็ ซ็อฺว จเรbน      

ไง น็อฮ กB ยัว บาย เตbว็ ฮาล ก็ ออย แม จํา เด็ญ   ปรับ ทา  “แม อายnง เมbน็ เนือ็ว 
เดอ เตbว็ แบ็ฮ มวน”  ซแน็ฮ ฮาล บาย ตุก เมือ็น ก็ มัว เจbก็ ซี ม็อฺด ปร็วฮ ทา ก็วน เมbน็ เคิญ     
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พอ มัว ด็อฺล บาย กําปบ อ็อฺฮ โกน ปซา เคbง็ ก็ จับ แม โอฮ เตbว็ อี บอฺน    ก็ ทา “อัญ 
ฮาล บาย ออย แม มnอ ปนแน็ฮ มnอ เมbน็ บาน    อัญ เนbง็  อันแจ็ม ตุก เทอ เอbย็”   เมbน็ 
ออย ซี บาย     

ซแน็ฮ ปแด็ย เตbว็ จูญ ลเงือ็จ ก็ ฮ็อฺก มัว ด็อฺล ปเตีย็ฮ    พอ ปแด็ย มัว ก็ ปรับ “อา ยัว 
แม มัว ตุก จ็อฺน กําซ็อฺด คลวน    อัญ ยัว บาย มัว ฮาล เปbน็ แน็ฮ อัญ เมbน็ บาน มnอ ก็ กําปบ 
อ็อฺฮ    เบฺอ ยัว ตุก แบบ นิฮ ยnง กําซ็อฺด อ็อฺฮ ซแร อ็อฺฮ พลือ แท”    ปแด็ย ทา “เทอ ยางนา ฮ็อฮ 
ก็ เกือ็ด ก็วน เมbน็ เคิญ”   ประปวน ก็ ทา “เบฺอ เกือ็ด เมbน็ ยัว แม เตbว็ อัญ เนbง็ แลญ พอฺง 
เกือ็ด”     

“เทอ ยางนา อัญ เนbง็ ยัว แม เตbว็ ออย วิญ ก็ อีล ปโอน    ซันลับ แม จอล เจีย็ง  ยัว 
เตbว็ ออย วิญ อีล ปโอน    ซันลับ จอล เฮbย ปรับ ปโอน ทา เงือ็บ เจีย็ง”     

ซแน็ฮ ไว ซบ ก็ เนbง็ ยัว แม เตbว็ ดัก เตbง็ ร็วฮ    เนbง็ ยัว เตbว็ อ็อจ อี ซแร    กะ ทา 
ทไง  แบ ๆ เนbง็ ยัว เตbว็ อ็อจ เมbน็ เกbด มนึฮ เคิญ    ซแน็ฮ เตbว็ ก็ เมbน็ เกbด พเลิง ก็ เลย็ 
เตbว็ ยัว พเลิง เตbง็ ปร เนีย็ก    ซแน็ฮ ปแอ็น ก็ กแลญ บือ แม เจ็ญ มัว    ยัว มัว ตุก อี จํากา ตัน
โลง    เฮbย ออย เดจ เกbย เมีย็ฮ ทม    ปแด็ย ประปวน มัว กB ก็ อ็อจ เลย    แม นุฮ เนือ็ว กัน
นาล ปเรือ็ย ตันโลง    เนือ็ว บาน มูย ยบ เกือ็ด ก็ ซแรจ ละ    เมbน็ ซแรจ ละ      

อันเยือ็ย ด็อฺล เนียง พิซวา จ็อฺง ซี ตันโลง ก็ จูล มนึฮ ออย เตbว็ จีจ ตันโลง    เตbว็ จีจ 
เฮbย ก็ ลnอ ซันเลญ เยือ็ย ซแรจ    ก็ เนือ็ม คเนีย เตbว็ มnอ ก็ เคิญ ทา แม เนียง พิซวา    ก็ เลย 
เตbว็ ปรับ เนียง พิซวา ทา  

“อัญ เคิญ แม ไค”     
“ เคิญ อีนา?”    
“อี ปเรือ็ย ตันโลง”     
“แม ยnง บอฺง เนือ็ม เตbว็ เนือ็ว พอฺง”   เนีย็ก จีจ ตันโลง ก็ ทา  
“แม เนียง แอญนา    ยnง จําบาน”     
“อันจ็อฮ เนือ็ม ยnง เตbว็ ละ”  เนือ็ม เตbว็ ก็ แม แมนๆ    ก็ เนือ็ม คเนีย แซง แม ฮ็อฺก 

มัว ก็ ทา  
“เอ นิฮ เวีย เมbน็ แมน ทมอฺ”    ก็ ปรับ ปแด็ย    ซแน็ฮ เนือ็ม แม มัว ปเตีย็ฮ เฮbย ก็     

เนือ็ม ปแด็ย เตbว็ ยัว ทมอฺ เมีย็ฮ    ก็ ตันเน็ญ ทา อันนา แจ็ฮ ด็อฺม เมียฮ ละ     
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ตอฺน ปรึก ประปวน ก็ ปรับ ปแด็ย ทา   “เนือ็ว พอฺง แม เดอ ยnง เนbง็ เตbว็ รัว เจียง 
ด็อฺม เมียฮ ทา เวีย ทมอฺ รึฮ เมียฮ”   เตbว็ ก็ ตันเน็ญ ทา แมน เมียฮ แอญ   เบฺอ แมน เนbง็ ออย 
ด็อฺม แจจ คเนีย   เจียง ก็ ทา แมน    ซแน็ฮ ก็ ไว แจจ คเนีย เมียน เตbง็ ปร    เมียน จนับ     

อันเยือ็ย ด็อฺล บอฺง กซ็อฺด จนับ    กซ็อฺด ฮ็อฺบ ตี เนbง็ รัว คอ อาว เปย็ก เมbน็ เกbด    
อังกอฺ เนbง็ จรอฺก ก็ เมbน็ เกbด    เทอ ยางนา ก็ เลย เนือ็ม คเนีย ล็วก ซแร ล็วก พลือ   ล็วก จ็อฺน 
ม็อฺด เมbน็ เกbด เอbย็ เลย    เตbว็ ค็อฺก ปโอน ทา    “เนียง แท เฮbย บอฺง  เมbน็ กซ็อฺด เปbน็ 
แน็ฮ เต    บอฺง กซ็อฺด ปร็วฮ ทา เทอ บ็อน แม จ็อฺน อ็อฺฮ     ล็วก เทอ กันชูฮ ออย แม  ”  ซแน็ฮ 
เดจ ยบ ก็ อันเยือ็ย คเนีย    ปโอน ก็ ทา“อายnง เนbง็ บาน เอbย็ ออย เกือ็ด”    แม ลnอ ก็ กออฺก    

“คึ! อันเยือ็ย พอฺง อันนา เนียง?”   บอฺง ลnอ ก็ ตันเน็ญ ทา    “รนา อันเยือ็ย?”   
ปโอน ก็ ปรับ ทา  

“แม”    
“แม อีนา?  อัญ เตือ็บ เทอ บ็อฺน เตbว็ อันเซbล็ ”   ปโอน ก็ ทา “แม ยnง”    บอฺง ก็ 

ทา “จํา อัญ เตbว็ มnอ  เซbน็”   ซแน็ฮ เบbก ทเวียร เตbว็ ก็ เตbว็ เคิญ แม    ก็ ร็วด เจ็ญ มัว 
เลย    เตbว็ ด็อฺล ปเตีย็ฮ    ประปวน ก็ ตันเน็ญ ทา   “บาน เกร เอbย็ มัว ละ?”   ปแด็ย ก็ เมbน็ 
เมือ็ด     ก็ กึดๆๆๆ    ‘ อัญ ทา อัญ เดbด็ เฮbย พเล็จ ปเลียม แม เจ็ญ มัว บาน ยางนา’  ก็ เลย 
ปรับ ประปวน ทา       “เปbน็ แน็ฮ เฮbย ยnง แลญ คเนีย เตbว็    ตาง คน ตาง เนbว็”    ปโอน 
นุฮ ก็ กลาย เกbด กแซเทbย็ 
 

12.  กแซเทbย็ 
วิทยากรนายยิม     แปนจันทร 

เอbว็ เตbว็ จูญ บาน เตbง็ กU เตbง็ กแบ็ย    บาน ม็อฺด    เกbด โกน ปร็อฮ มูย    มุน 
เงือ็บ เอbว็ ก็ บาน ปดํา ทา    “เบฺอ แอญ เนbง็ ยัว ประปวน นุฮ กแม็ย ยัว เนีย็ก เมียน เดอ    
ออย ยัว เนีย็ก กซอฺด    เนีย็ก เมียน ยัว เตbว็ เฮbย กซอฺด    เนีย็ก กซ็อฺด ยัว เตbว็ เฮbย เมียน 
ปร็วฮ เวีย ซดาย รบ็อฺฮ ตเรือ็บ    อัญ ยัว แม อา นุฮ แม อา ก็ กซ็อฺด จนับ”    ซแน็ฮ ก็ เตbว็ เคิญ 
โกน กําซ็อฺด มูย เนีย็ก   เอbว็ เงือ็บ เนือ็ว แต แม    ซแน็ฮ ก็ ตันเน็ญ โกน ทา    “อา ซลัญ เลbย?็”   
โกน ก็ ทา “เมbน็ ซลัญ เต    แต เบฺอ เอbว็ ออย ยัว โกน ก็ เนbง็ ยัว”    เอbว็ ก็ เลย เตbว็ 
ตันเน็ญ ออย    แม เนียง กระม็อม ก็ ทา  

 “มวั รัว เอbย็ เอbว็ กแซเทbย็?”     
“คมาด มัว เลญ    คมาด ทา เนbง็ ออย โกน คมาด ยัว พอฺง โกน แม”     
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“เกือ็ด เนbง็ ยัว ยางนา ยnง กซ็อฺด”     
“กซ็อฺด เมbน็ เกbด เอbย็ เต”     
“จ็อฮ โกน เกือ็ด เนbง็ ยัว บอ?”    
“เมbน็ เกbด เอbย็ เต    เบฺอ คมาด ออย ยัว เวีย ก็ เตbง็ ยัว”     
“อันจ็อฮ จํา ยnง เตbว็ ตันเน็ญ โกน มnอ เซbน็”    ซแน็ฮ เตbว็ ก็ ทา   “เนียง กแซเท

bย็ ก Bทา มัว ซ็อฺม เนียง”     
“เม็จ ก็ แม อันเยือ็ย ยาง จ็อฮ?   ก Bเกbด รบ็อฺฮ จอึฮจเอbก ก Bเนbง็ มัว ยัว ยnง 

บอ”    เนียง ก็ เมbน็ เมือ็ด     
ไง กรอย ก็ เคิญ โกน กแซเทbย นุฮ เตbว็ เลญ    เนียง ก็ ปรับ ทา แม เนbง็ ออย ยัว 

บอฺง           ตันเน็ญ คเนีย เตbว็ ตันเน็ญ คเนีย มัว ก็ เมbน็ เกbด อันนา คัดคาน ก็ ยัว คเนีย     
ซแน็ฮ เอbว็ เงือ็บ ก็ เทอ บ็อน    เมbน็ ยูร แม คาง ประปวน ก็ เงือ็บ    ก็ เลย็ เนือ็ว พอฺง 

คเนีย ปร เนีย็ก ปแด็ย ประปวน    รบ็อฮ โก กแบ็ย ก็ จรึฮ เกbด คลวน แอญ อ็อฺฮ    ปแด็ย นุฮ ก็ 
จูญ แด็จ เอbว็ ก็ แฮญ ตี เมียน    ก็ เลย ชบ จูญ โจล เตbว็ เนbง็ กน็อง ซรอ็ก    เนีย็ก ซร็อก เคิญ 
ก็ เฮา โลก กแซเทbย็ ๆ   กแซเทbย็ ก็ ติญ ซรา ออย เพbก็    ซแน็ฮ อาจาร ค็อฺก ก็ ทา     

“โลก กแซเทbย็ เทอ ยางนา บาน เมียน?  จํา คมาด เนbง็ มnอ เลือย ได ออย”    
อาจาร ก็ ทา แดล เมียน นุฮ ญอน ทา ประปวน    เบฺอ ประปวน เมbน็ แก็บ แอญ กซ็อฺด แท    
ซแน็ฮ กแซเทbย็ ก็ เคbง จนับ ก็ ทา    “อัญ เตbว็ จูญ เมbน็ กnย บาน ชบ    มัว ทา อัญ เมียน 
ญอน ทา ประปวน”    ซแน็ฮ ก็ เด็ญ ประปวน เลย    ก็ ทา     “อาจาร ทา อัญ เมียน ญอน ทา 
ฮอฺง    ฮอฺง เจ็ญ เตbว็”     

“เมbน็ แมน เต แดล เมียน ญอน ทา บอฺง    ญ็อม เมbน็ บาน เทอ เอbย็    บาน แต รีบ 
บาย ออย บอฺง”    ปแด็ย ก็ ทา    “เมbน็ แมน เต อาจาร ก Bทา ฮอฺง     เจ็ญ เตbว็”   ประปวน ก็ 
ย็วม    ปแด็ย นุฮ ก็   เมbน็ อาลัย    “อัญ ออย อูด มูย เตbว็ รัว ซี”    ประปวน เตbว็ ก็ ทา     
“บอฺง อูด เอbย เนือ็ม ยnง เตbว็ ละ    เตbว็ รัว ซี อีนา เรือ็บ เนbง็ ร็วฮ”    อูด ก็ เนือ็ม เตbว็ 

อันเยือ็ย ด็อฺล ปแด็ย ก็ เพbก็ ตี ซรา    รนา มัว ก็ ออย เพbก็ ตี ซรา     ยัว ซตาง เตbว็ 
เลญ ซแร็ย     ฮ็อฺก มัว ก็ เพbก็ แต ซรา    เพbก็ เตbว็ ๆ ก็ อ็อฺฮ กําแปล    ก็ เลย ล็วก ซแร ล็วก 
ซเรbว็ ปร็วฮ ทา มนึฮ เตbว็ ซี เรือ็ล ไง    ซแน็ฮ ก็ ล็วก ซแร ละ ล็วก แซ็ฮ ละ    ก็ อ็อฺฮ เนือ็ว ตี ตํา
แร็ย มูย    ม็อฺด เฮbย็ ก็ จิฮ ตําแร็ย เตbว็     ประปวน นุฮ อูด ก็ เนือ็ม เตbว็ รัว บอฺน เนือ็ว    เตbว็ 
ก็ เตbว็ เคิญ ตา กันจัฮ    ตา กันจัฮ เทอ จํากา ดํา ตันโลง ดํา อเลbก็ เปญ     เมbน็ เกbด ประป
วน    เนือ็ม เตbว็ อูด ก็ ทา     
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“ตา คญ็อมบาด พเญอ เนียง ตุก พอฺง บาน แอ็ง?  เบฺอ ตา เมbน็ เกbด ประปวน ก็ ยัว 
เนียง ตุก เทอ ประปวน”    ตา ก็ ทา     “โลก เอbย ยnง เนือ็ว แต แอญ เนือ็ว รัว ซี ฮ็อฺบ ตี เมbน็ 
ร็วฮ    เฮbย เนbง็ ยัว ประปวน เนbง็ รัว อันแจ็ม ยางนา    ยnง เมbน็ ยัว เต”    ก็ เนือ็ม เตbว็ ๆๆ 
ก็ ฮ็อฺก มัว บอฺน แดล ตีด    ตา ก็ เมbน็ ยัว ตีด    เตbว็ ตีด ก็ ฮ็อฺก มัว บอฺน แดล ตีด   ก็ ทา  

“ ตา    เมbน็ เคิญ อันนา เต เกbด ตี ตา แอญ นา เนbง็ อันแจ็ม เนียง บาน    เตbว็ มัว 
ม็อฺด ก็ เมbน็ เคิญ อันนา เคิญ แต ตา แอญ”   ตา กึด เฮbย ก็ ทา      

“เออฺ เนียง จ็อฮ มัว ป อูด เมิฮ”    ก็ ตันเน็ญ  “เนียง เตbว็ ยางนา มัว ยาง นา?”   
เนียง ก็ ทา  

“ยnง เกbด ปแด็ย เฮbย แต เมbน็ แมน กู แท แต ทา กู กํา    ยnง ก็ ตาม บอฺง อูด มัว    
บอฺง อูด ทา เมbน็ เกbด อันนา เต เกbด แต บอฺง    เบฺอ บอฺง อันแจ็ม ตุก ญ็อม ก็ เนือ็ว    เบฺอ 
บอฺง เมbน็   อันแจ็ม ยnง ก็ เตbว็”      

“อันจ็อฮ บอฺง ออย เนียง ตันนํา ตี บาย    การ นุฮ บอฺง เทอ แอญ”    ซแน็ฮ วเลีย 
ปแด็ย ฮ็อฺก มัว ป จํากา ก็ รีบ บาย    ซําเปย็ฮ ปแด็ย ซ็อม ปง   จัฮ ก็ เนbง็ ปติบัด    อูด นุฮ ก็ เลีย    
ก Bก็ เนือ็ว พอฺง คเนีย แก็บ อันนอฺง ติจ    ซแน็ฮ ก็ เริม เกbด เริม เมียน 

อันเยือ็ย ด็อฺล ปแด็ย อ็อฺฮ ตปูก เฮbย ก็ ทา เนbง็ เทอ ยางนา    ก็ เตbว็ รัว บอฺน เนือ็ว    
คเลียน บาย เนbง็ เทอ ยางนา    เตbว็ เคิญ มนึฮ จิฮ แซ็ฮ    แซ็ฮ เตbว็ บาน ลืน เลย ตันเน็ญ ทา    
“เกือ็ด เมbน็ โดร ตําแร็ย พอฺง แซ็ฮ เต?”   ซแน็ฮ ก็ โดร คเนีย ก็ เดbร พเลbว็ เตbว็ เลย ปร็วฮ ทา 
แซ็ฮ เวีย เตbว็ บาน ลืน กแซเทbย็ ก็ ชnอ ตปูUก    ลเงือ็จ ก็ ด็อฺล ตลาด    เทอ ยางนา เนbง็ บาน 
ซตาง    ก็ เคิญ กB จ็วล เมือ็น ก็ ทา    “เนีย็ก เมbน็ โดร เมือ็น พอฺง แซ็ฮ เต?”   ซแน็ฮ ก็ โดร 
เมือ็น    เดbร  เตbว็ กน็อง ตลาด เคิญ มนึฮ ล็วก บาย ก็ กึด เนbง็ โดร เมือ็น พอฺง บาย เฮbย็ ก็ 
ทา    “เยือ็ย บาย นุฮ เมbน็ โดร บาย พอฺง เมือ็น เต ?”    ซแน็ฮ ก็ โดร คเนีย เยือ็ย ก็ รีบ บาย 
ออย ซี      ซแน็ฮ จแอด เฮbย็ ก็ คลัง เฮbย ก็ เตbว็    เทอ ยางนา ก็ เลย เดbร เตbว็ เนbง็ ปเรือ็ย     
พเลbว็ เตbว็ จํากา ตาแจ็น    เตbว็ ก็ ซอ พอฺง    ซแน็ฮ ก็ เกbด มนึฮ มัว ป จํากา ตา แจ็น     กแซ
เทbย็ ก็ ตันเน็ญ ทา  

“พเลbว็ นิฮ เตbว็ นา?”   ก Bก็ ปรับ ทา  
“พเลbว็ เตbว็ จํากา ตา แจ็น     เกbด ปเตีย็ฮ เนือ็ว ตี มูย คนอฺง”    ก Bก็ เตbว็ ด็อฺล 

ปเตีย็ฮ       ประปวน     เตbว็ เคิญ ประปวน ก็ จํา ประปวน เมbน็ บาน    ประปวน นุฮ ก็ จํา บาน 
ทา ปแด็ย ก็       ตันเน็ญ  

“บอฺง เนือ็ว อีนา บาน ตี เดbร มัว ด็อฺล จํากา ญ็อม?”   ก Bก็ อันเยือ็ย ออย ซดับ ทา  
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“ป มุน นุฮ เมียน ยัว ประปวน เฮbย ก็ เมียน ๆ เจีย็ง เนีย็ก ปแซ็ง    ซแน็ฮ ก็ เด็ญ       
ประเปอ็น จอล    ปร็วฮ ทา มnอ เลือย ได ทา แดล เมียน นุฮ ญอน ทา ประปวน    พอ เด็ญ       
ประปวน เฮbย ก็ กซ็อฺด อ็อฺฮ    บอฺง ก็ เมbน็ เด็ญ ทา เนbง็ เตbว็ นา    ซตาง ม็อฺก มูย ซเลbง็ ก็ 
เมbน็ เกbด เดbด คลวน”    ประปวน ก็ ทา “จํา ปแด็ย ยnง  ฮ็อฺก มัว เซbน็    เดจ ม็อฺก มูย ยบ 
เรือ็บ เนbง็ เตbว็”    ก็ ออย เดจ ออย ซี จ็อฺน จแอด    ลเงือ็จ นุฮ ปแด็ย มัว ด็อฺล ก็ ปรับ ปแด็ย     
“บอฺง ปร็อฮ มเนีย็ก มัว ซ็อม บาย ซี ยnง ก็ ออย ซี”   ซแน็ฮ ก็ เตbว็ ปรับ ปแดย็ จฮั ทา ปแดย็ ยn
ง มัว เฮbย    ปแด็ย จัฮ ก็ ทา     “คมาด มัว ซ็อฺม อาซัย บอฺง เซbน็”    ตา ก็ ทา  

“เมbน็ เกbด เอbย็ เต”    ก็ รีบ บาย ออย ซี     
เนียง นุฮ ก็ รีบ บาย ออย ปแด็ย ซี เฮbย็ ก็ ตันเน็ญ ทา เนbง็ เตbว็ นา    ประปวน นุฮ ก็ 

ออย กันจ็อฺบ บาย    ก Bก็ เลีย    ก Bก็ ซเปอย กันจ็อฺบ บาย    เกbด แต กันจ็อฺบ บาย เตbง็ อ็อฺฮ 
ซแน็ฮ ก Bก็ ทง็อน    เคิญ กเมญ คเวียล กU คเวียล กแบ็ย ก็ เฮา  

“อาน็อฺฮ เวย อาน็อฺฮ”    
“ซเอbย็ ตา?”     
“นิฮ ยัว กันจ็อฺบ บาย เตbว็ ซี”    ออย กันจ็อฺบ บาย    กเมญ เตbว็ เลียด ก็ ซตาง 

เปอ็ญ แปฮ    
กB ก็ กัน กันจ็อฺบ บาย เตbว็ ตีด   ก็ เทอ ยางนา เม็จ ก็ ทง็อน จนับ บแล็ฮ    คเลียน 

บาย เฮbย็ ก็ เนbง็ ซี บาย     เดbร เตbว็ ด็อฺล ซตึง ยัว บาย มัว ซี    ยัว กันจ็อฺบ บาย มัว เลียด 
ซแน็ฮ เวีย    เนือ็ว เบียด ตึก ซตาง ก็ จรึฮ ดัก ตึก อ็อฺฮ กันตร็บ บาน ซตาง แบ็ย ดม    ก ็เลย ซดาย 
ก็ ทา จุๆๆๆ ซดาย    ซดาย จ็อฺน เงือ็บ ก็ จับ เจียด มัว  เกbด จิงจ็อฺก    เวีย ก็ เลย ย็วม จุๆๆๆ 
ปร็วฮ ทา ซดาย ซตาง 

 
13.   ยวั ปแด็ย ยัว ประเปอ็น 

        วิทยากรนายเสงีย่ม    กลางมณ ี
แม เอbว็ ยnง จือ ทา เบฺอ คาง ปแด็ย รือ คาง ประปวน ก็ คย     เบฺอ เอbว็ เงือ็บ เนือ็ว 

แต แม รืฮ แม เงือ็บ เนือ็ว แต เอbว็    โกน ฮาม ยัว คเนีย    ปร็วฮ เกbด รืง อันเยือ็ย ทา     
โกน กําปเรีย ซลัญ คเนีย ก็ ยัว คเนีย    คาง ปร็อฮ นุฮ เอbว็ เงือ็บ เนือ็ว แต แม    คาง 

ซแร็ย แม เงือ็บ เนือ็ว แต เอbว็     โกน ยัว คเนีย ก็ มัว เนือ็ว พอฺง คเนีย    คาง ปร็อฮ ก็ ยัว แม มัว 
เนือ็ว พอฺง      เนือ็ว พฺอง คเนีย เตbว็ มัว    ไง น็อฮ ตันลอฺง เตbง็ ปร ก็ มัว อังกุย อันเยือ็ย คเนีย     
อันเยือ็ย เตbว็ อันเยือ็ย มัว ก็ รัว รืง มัว อันเยือ็ย ปนเดา ซดับ    แม ตันลอฺง ปนเดา มุน ทา     
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“เอbว็ ซดับ เปยก ญ็อม เดอ    ซเลbก็ นุฮ เปbน็ ซเลbก อันลู     ปร็วง กระฮูง เกbด อํา
เมฮ คาง ๆ   เอbว็ ทา ซเอbย็”    

เอbว็ ตันลอฺง ก็ ทา “คมาด เด็ญ เฮbย เปbน็ คมาด เมbน็ เตือ็น ซราย    มุน คมาด เน
bง็ ซราย แม ซดับ คมาด เซbน็ เดอ    ซัดนุฮ เปbน ออฺกกําบอร  อําเมฮ คาง ก็วล    น็อว เลอ ค็อน 
แม          ตันล็อฺง”       

ซแน็ฮ แม ตันลอฺง ลnอ ก็ ซแรจ ย็วม เลย ทา เอbว็ ตันลอฺง มักเงือย กB    คาง ปร็อฮ ล
nอ ทา เอbว็ กเมจ มักเงือย แม กB ก็ เตือ็ด ประปวน เลย    

ซแน็ฮ ก็ เนือ็ม คเนีย เตbว็ อี ปเตีย็ฮ พไย    แม ตันลอฺง ก็ อันเยือ็ย ปรับทา    “คญ็อม 
ปนเดา เอbว็ ตันลอฺง ทา    ซเอbย็   ซเลbก็ นุฮ เปbน็ ซเลbก อันลู    ปร็วง กระฮูง อําเมฮ เนือ็ว 
คาง ๆ    ซแน็ฮ เอbว็ ตันลอฺง ก Bเมbน ซราย ฮะ    กB ทา กB เด็ญ เฮbย      ซแน็ฮ กB ก็ ปนเดา 
คญ็อม ทา ซัดนุฮ  เปbน็ ออฺกกําบอร    อําเมฮ คาง ก็วล เนือ็ว เลอ ค็อน แมตันลอฺง”     ซแน็ฮ แม 
ตันลอฺง ก็ ทา   “ก็ คญ็อม ทา อานุฮ เปbน ซเลbก็ อันลู ก็ ซเลbก็ ตระเจียก กU      

คาง เอbว็ ตันลอฺง ก็ ทา อานุฮ เปbน็ ออฺกกําบอร ก็ ซแนญ กU”      
ซแน็ฮ ก็ ชล็อฺฮ คเนีย เจีย ๆ    ก Bก็ เลย ปเดา ตุก 
 

14.  เจาทน ู
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณ ี

เนียง กรวบเลีย็ก นุฮ แม เอbว็ ปรับ เอbย็ ก็ เทอ ตาม กรuบ ยาง    เกb นุฮ เกbด เจา 
ทนู คแวก แม เอbว็ เกbด เนีย็ก เมียน    แม ก็ เลย ออย ยัว พอฺง เนียง กรวบเลีย็ก    เตbว็ ตันเน็ญ 
โกน   เนีย็ก ซร็อก ก็ เมbน็ เกbด อันนา กB ยัว ปร็วฮ ทา เจา ทนู กจิล จนับ    ยัว คเนีย เฮbย ก ็เม
bน็ เทอ เอbย็ เต็ฮ บัญ แต ทนู     

ซแน็ฮ คาง ประปวน นุฮ จัฮ ๆ ก็ ประเดา    “เนียง เบฺอ อา นิฮ เวีย รัว ซี เทอ ซ ีเมยีน ได    
แม เอbว็ เวีย รบ็อฺฮ กําแปฮ    เนียง เทอ ตาม มนึฮ จัฮ ตุม กเดbย็    ออย ซมา ปแด็ย ปเลีย ไง 
แซ็ล    ออย เมียน ตรวย ปรํา    กอฺก มวย เปยน เตียน มวย กู    ยัว มัว ซําเปย็ฮ ซ็อม ซมา กB 
ออย ชบ บัญ เปbน็ แน็ฮ แอญ   เฮbย ออย รัว ซี แด็จ เนีย็ก ซร็อก”    เนียง นุฮ ก็ เทอ ตาม กรuบ 
ไง แซ็ล    ซแน็ฮ เจา ทนู คแวก อ็อฺด เมbน็ บาน ก็ ทา   “จํา อัญ บัญ อ็อฺฮ กเรือ็บ นิฮ เซbน็”     

ไง น็อฮ เจา ทนูคแวก ก็ เตbว็ บัญ เดbม เชอ ทม    ก็ บัญ เดbม นุฮ    บัญ จ็อฺน รบอฺก   
ซําบอฺก    ซแน็ฮ อารัก แดล เนือ็ว เนbง็ เดbม เชอ นุฮ ก็ เจ็ญ มัว เนbง็ กัจ กอฺ เจา ทนูคแวก นุฮ       
แต ก็ กัจ เมbน็ บาน ปร็วฮ ทา อานิฮ ประปวน เวีย ซําเปย็ฮ เรือฺล ไง    เทอ ออย เกbด ซักเซิด        
อารัก นุฮ ก็ ปแลง ตัว ออย เคิญ ลnก ได เลbง ทา   “เกbม็ บัญ เลย   เบฺอ บัญ ตซอฺร ปเตีย็ฮ อัญ 
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บัก แท    ซ็อม ออย ชบ บัญ”    เจา ทนูคแวก ก็ ทา “เต็ฮ อัญ เมbน็ ชบ    อัญ เนbง็ บัญ ออย 
อ็อฺฮ    กเรือ็บ นิฮ เซbน็”    ซแน็ฮ อารัก ก็ ทา  “เนbง็ ออย กรuบ ยาง เลย เบฺอ ชบ บัญ    เนbง็ 
ออย เมียฮ ออย ปรัก กรuบ ยาง”  ก็ ทา “อันจ็อฮ ชบ     เฮbย ปรัก เมีย็ฮ เนือ็ว  อี นา?”  เตยีวดา 
ก็ ทา “เนือ็ว อี อันโนง”    ก็ เลย เนือ็ม เจา ทนูคแวก เตbว็ ก็ เคิญ เมียฮ มูย อันโนง    เจา ทนูค
แวก ก็ เลย กัด ซเปอย มัว แบ็ย ด็อล เนbง็ ยัว มัว เทอ จังกราน    มัว ด็อฺล ก็ ทา  

“นิฮ อัญ เตbว็ บัญ ทนู มัว เมbน็ บาน เอbย็ เต    บาน จังกราน มัว แบ็ย ด็อล”    ก็ 
เลย ตันเลีย็ก ออย ประปวน    ก็ ปรับ ทา  “อัญ เลียญ บัญ เฮbย”    ประปวน ก็วน เตbว็ ก็ เด็ญ 
ทา เมียฮ    ก็ ค็อฺม รึฮ ยาง ลืน  

ซแน็ฮ เดจ ตอฺน ยบ ประปวน ก็ ซมา ปเดbย ตีด    ก็ ตันเน็ญ ปเดิย็ ทา เกbด ตีด จเรb
น บลา ?   
  ปแด็ย ก็ ทา เกbด เปญ ซร็อก  

 
15.  บร็อฺฮ กาํซ็อฺด เดbด็ คยูง 

วิทยากรนายอิด    บุญจูง 
บร็อฺฮ กําซ็อฺด มวย เนีย็ก เนือ็ว รอฺบ เวีย็ง ซดัจ    ซดัจ นุฮ เกbด โกน กระม็อม ตเต    

ปรํามูย     บอฺง ๆ เซbจ เนียง เปอ็ว เลย ทา    “เซbbจ เอbย็ กB    เคิญ กB กซ็อฺด ล็วก คยูง””    
บอฺง ก็ ทา    “เออฺ เบฺอ อัญ เคิญ เตียด อัญ เนbง็ ออย ฮอฺง เตbว็ ยัว”     

พอ เคิญ เตียด ก็ ทา   “กําเปอ็ว เวย กําเปอ็ว ปแด็ย ฮอฺง มัว เฮbย”    
ก็ เนือ็ว เตbว็     ไง กรอย  เคิญ เตียด ก็ ทา    “กําเปอ็ว เวย กําเปอ็ว ปแด็ย ฮอฺง มัว เฮ

bย็”    ปโอน ก็ เลย เวืย็จ กันต็วบ ซไบ บาน ร็วด ตาม บร็อฺฮ กําซ็อฺด ล็วก คยูง    เนยีก็ ล็วก คยงู ก ็
ร็วด    เคิญ โกน ซดัจ เด็ญ ตาม ก็ ร็วด    แฮญ ร็วด ก็ แฮญ เด็ญ ตาม    ก็ เลย ตันเน็ญ ทา “ร็วด 
ตาม คมาด มัว เทอ เอbย็?”    เนียง ก็ เลย็ ทา “คญ็อม  เนbง็ มัว ยัว บอฺง”    กB ก็ ทา  “มัว ยัว 
ยางนา       ล็วก คยูง คมาว จแว็ฮ”    เนียง ก็ ทา “เมbน็ เกbด เอbย็ เต”     

ก็ ยัว คเนีย    เตbว็ นา ก็ เตbว็ ตาม    มัว เนือ็ว กตวม มาย ก็ มัว ปรับ ออย พไย เด็ญ 
เจ็ญ เตbว็     ก Bก็ เด็ญ เตbว็    เตbว็ กB ก็ เตbว็ เนือ็ว ชงาย ซร็อก เนือ็ว เบียด เมือ็ด ตันเล    ก
B ก็ บาน จแก มวย เดbร เตbว็ พอฺง    จแก นุฮ เคิญ เมียฮ เปbน็ จnงกราน รโงก รง็วล เนือ็ว เวีย 
ก็ ปรุฮ    อันจัฮ ก็ทา    “เอ จแก เวีย ปรุฮ เอbย็”    เตbว็ เคิญ ก็ ทา    “โอ จแก เวีย ปรุฮ ทมอฺ”  
จแก เวีย ก็ เมbน็ ตาม มัว เตียด    ก็ เลย บือ ทมอฺ มัว เทอ จnงกราน แบ็ย ด็อล     กเวือ็ด ตุก 
เบียด กตวม    ประปวน ก็ ทา   “เกือ็ด แรจ เอbย็ มัว?”    ปแด็ย ก็ ทา “อัญ แรจ ทมอฺ มัว เทอ จัง
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กราน”    ประเปอ็น ยัว       กําแม็ด มัว กาบ มnอ ก็ เด็ญ ทาเมียฮ    ตันเน็ญ ทา “เคิญอี นา?”    
ปแด็ย ปรับ ทา “เคิญ        จอึฮจเอbก็ จํา ปรึก นิฮ เนbง็  เนือ็ม เตbว็ แรจ เตbว็ ตูล”     

ปรึก ก็ เนือ็ม คเนีย เตbว็ ยัว มัว เปญ นา เปญ เนbย็    บาน มัว ก็ เนือ็ม เจียง เตbว็ 
ด็อฺม เทอ ซ็อบ    ก็ เนือ็ม คเนีย เตbว็ เลญ พอฺง แม เอbว็    เนือ็ม โกน เตbว็ บอฺง ๆ ก็ เนือ็ม คเนีย 
ทา    “เวย กําเปอ็ว บาน โกน มัว นอ”    

“จา คญ็อม มัว เลญ พอฺง เอbว็ แม”     
เอbว็ เคิญ ก็ ทา  “นา ยัว ปรัก ยัว เมียฮ มัว จอฺง กอฺ โกน กําเปอ็ว ละ มnอ”    เนียง ก็ 

ทา  “เมbน็ บาก เต    ซตาง ญ็อม เกbด ละ แอญ    เตียด ด็อฺบ ไง เตbว็ เลญ อี ปเตีย็ฮ ญ็อม เดอ 
เอbว็”     

พอ ด็อฺบ ไง  เนียง ก็ เทอ ซเปยน ปรัก ซเปยน เมียฮ    เฮbย็ เทอ โอง ตุก ตาม ซเปยน   
ตุก ออย แม เอbว็ เลbง อังกวร    พอ เอbว็ เตbว็ ด็อฺล ก็ ปรับ ออย แม เอbว็ มูด ตึก พลัฮ ซําเปอด    
แม เอbว็ ก็ พลัฮ  ซําเปอ็ด อี โอง ซเปยน กันนาล เฮbย ก็ ดวล เงือ็บ เมbน็ บาน เลbง อังกวร    กํา
เปอ็ว ก็ บาน เทอ บ็อน 
 

16.  บอฺง ปโอน ปร เนียก็ 
วิทยากรนางลาด    สมทอง 

เนียง นุฮ เมbน็ เกbด ปแด็ย ก็ เนือ็ว พอฺง โกน ปร เนีย็ก เกbด ตี ปร็อฮ ตเต    เนียง นุฮ 
ออย โกน เนือ็ว ปเตีย็ฮ กB ก็ เตbว็ จีจ ตันโลง มัว ออย ซี เรือ็ล ไง    ไง น็อฮ ก็ พลีญ    พลีญ จ็อฺน 
เกbด ตึก จอึฮจเอbก็ ก็ เลย เนือ็ม ปโอน มัว เบbด็ บาจ ตึก เลญ ก็ บาน กดาม มูย เนbง็ ตเรbย็ 
มูย    ก็ เลย ยัว เตbว็ เดbด็    ปโอน ก็ ย็วม จ็อฺง ซี    บอฺง ก็ ออย ปโอน ซี ตเรbย็ อ็อฺฮ เนือ็ว ตี 
กดาม    ปโอน ย็วม ก็ กัจ จnง มูย ออย ซี    ย็วม ตีด ก็ กัจ ออย ซี ตีด มูย    ย็วม เวือ็ฮ ลเงือ็จ 
กดาม ก็ อ็อฺฮ     

แม ฮ็อฺก มัว ป จีจ ตันโลง ตอฺน ลเงือ็จ ก็ ออย โกน แม็ม    เฮbย โกน ก็ ทา    “แม ยnง   
เนือ็ม คเนีย เบbด็ ตึก เฮbย ก็ บาจ บาน ตเรbย็ เนbง็ กดาม”    แม ก็ ทา  

“นา ฮ็อฮ?”    โกน ก็ ปรับ ทา  
“อาน็อฺฮ เวีย ย็วม ก็ เลย ออย ซี อ็อฺฮ”    เนียง ก็ เด็ญ โกน เจ็ญ ป ปเตีย็ฮ เนิbง็ ปราฮ 

เตbว็ อี นา ก็ เตbว็      กB ก็ ออย โกน ตูจ ชบ แม็ม ปรับ อา บอฺง ทา ออย ยัว เตbว็ พอฺง    เฮbย 
กB ก็     ซงอร ตันโลง ซี ตี แอญ เมbน็ เฮา โกน    เฮbย ก็ ยัว ซํามอฺก เตbว็ กเวือ็ด จอล อี อันโนง 
อันลุฮ    ก็   เนือ็ม ปโอน เตbว็ รึฮ    ดัก ปโอน จ็อฮ ป จังแก็ฮ เฮbย ก็ ซวา รัว ซํามอฺก ตันโลง ก็ 
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ออย ปโอน ซี     เฮbย็ ก็ รึฮ บาน กําแม็ด มูย    แม นุฮ ก็ เมbน็ เฮา รัว โกน    โกน ก ็เมbน ็เดญ็ เน
bง็ เตbว็ เดจ อี นา     

ซแน็ฮ ก็ เนือ็ม ปโอน เตbว็ ซ็อม กB ซี    กB ก็ ออย มัว มูย ปูด     ไง กรอย ก็ เตbว็ ซ็
อม กB ตีด    กB ก็ ออย มัว มูย ปูด    บอฺง ก็ ซี ตูจ ออย ปโอน ซี ปอ เจียง    ก็ เมbน็ เคิญ แม มัว 
ตาม    ปว ปโอน เตbว็ ก็ คเลียน บาย ละ ซเรจ ตึก ละ    เคิญ อันลบ เชอ เลย ชบ เดจ ล็วก     
ซแน็ฮ ปโอน คเลียน ก็ พเญีย็ก มัว ย็วม    บอฺง ก็ เมbน็ พเญีย็ก    ซแน็ฮ เตียวดา ก็ กแลญ ออย 
ปวฮ เนbง็ ซการ มัว ปแลง คเนีย    ซการ คํา ปวฮ ๆ ก็ เงือ็บ    ซการ ก็ เตbว็ กเกร ยัว เดbม เชอ 
มัว ปรูฮ ดัก ปวฮ  ๆ ก็ ร็วฮ    ซแน็ฮ ปวฮ ก็ เจbก็ ซการ เงือ็บ    เฮbย็ ปวฮ ก็ เตbว็ กเกร ยัว เดbม 
เชอ มัว ปรูฮ ดัก ซการ ๆ ก็ ร็วฮ     คํา คเนีย เตbว็ คํา คเนีย มัว ก็ ร็วด    ซแน็ฮ ปโอน ก็ บัด ย็วม    
ยัว โกน กําแม็ด ตูจ เตbว็ แจ็ด ยัว เดbม เชอ เฮbย ก็ เวือ็จ ตุก    

ซแน็ฮ ก็ ย็วม    บอฺง ก็ กรอก แต เมbน็ เด็ญ     เตbว็ ๆ ก็ เคิญ กแอจ เดจ เงือ็บ 
กันตัฮรัฮ    ก็ ปรับ   

“บอฺง เดอ บอฺง เยbง ดัฮ กแอจ”    ซแน็ฮ เตbว็ ก็ ยัว ทนํา เตbว็ พล็อม ดัก กแอจ    
กแอจ ก็ ร็วฮ    ลเลือ็ฮ ซลาบ เฮbย ก็ เงย เลbง ก็ ทา      “เลbง็ คมาด เดจ ล็วก ยูร นัฮ เมิน็ เคิญ 
อันนา มัว ดัฮ”     กB ก็ ปรับ “บอฺง เมbน็ บาน เดจ เต    แต บอฺง นุฮ เงือ็บ      คมาด พล็อม ออย 
บอฺง ร็วฮ”    ก็ เลย บาน กแอจ เตbว็ ลูจ อันโฮบ มัว ออย ซี    

ก็ เตbว็ ด็อฺล มืง เยีย็ก    เยีย็ก นุฮ ประปวน เงือ็บ ก็ เทอ บ็อน ประปวน    กาบ กU กาบ 
กแบ็ย    ฮาล ซัจ ตุก ลฮึงลฮึบ    กแอจ ก็ เตbว็ ชาบ ซัจ เยีย็ก    เยีย็ก จอล ตํามอฺง มัว ฮ็อฺบ เนbง็ 
ตเรbว็ อา เจา นุฮ    กB ก็ มัว รึฮ ตํามอง เฮbย ก็ ตันเน็ญ  “อาน็อฺฮ มัว ป นา?    ตา จอล ตํามอง 
มัว ฮ็อบ เนbง็ ตเรbว็”    เยีย็ก นุฮ ก็ ออฺร เนbง็ บาน ซี     

ซแน็ฮ เนือ็ม เตbว็ เนือ็ว บาน มวย แค เฮbย กB ก็ เนbง็ ซี    ก Bปรับ ออย เนือ็ว 
ปเตีย็ฮ ก Bเนbง็ เตbว็ ปรับ บอฺง ปโอน ออย มัว จอฺง ได เทอ เจีย เจา      ซแน็ฮ ตา ก็ ปรับ 
“กแม็ย โจล กน็อง นุฮ เดอ เจา”    อา ตูจ ก็ เดbร โจล เตbว็ เนbง็ กน็อง    ก ็เคญิ เยอ็ืย เยยีก็ นฮุ 
เดจ เงือ็บ จังคึง    ก็ ปรับ บอฺง    “บอฺง คมาด เนbง็ พล็อฺม เยือ็ย แดล เดจ เงือ็บ เนือ็ว”   พล็อม 
เยีย็ก  ๆ ก็ กันเรbก ได กันเรbก จnง อันเยือ็ย บาน    กB ก็ ทา  

“อัญ เดจ ล็วก ยูร นัฮ เมbน็ เกbด อันนา มัว ดัฮ อัญ”    โกน ตูจ ก็ ทา     
“เยือ็ย เมbน็ บาน เดจ ล็วก เต    แต เยือ็ย นุฮ เงือ็บ เฮbย    เมbน็ เคิญ เต ตา ฮาล ซัจ 

ตุก จอึฮ จเอbก เนbง็ เทอ บ็อน เยือ็ย”    เยือ็ย ก็ ตันเน็ญ  “นา ตา ฮ็อฮ?”  โกน ตูจ ก็ ทา “ตา 
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เตbว็ ตาม คเนีย มัว จอฺง ได คมาด เทอ เจา”   เยือ็ย ก็ เด็ญ ทา เนbง็ เนือ็ม คเนีย มัว ซี เจา    
เยือ็ย ก็  เลย ติญ คอ อาว ตันนํา บาย    เวือ็จ บาย ออย เจา    จูน เจา เตbว็     

เตbว็ ก็ เนือ็ม คเนีย เตbว็ เลญ เดbย็ กซัจ เนือ็ว บีด พเลbว็    ซแน็ฮ ปวฮ เจbก็ โกน 
ซดัจ    กB เดbร    กะกรึก กะกรีญ ก็ ตันเน็ญ กB ทา  “ ก Bเดbร เทอ เอbย็?”    แต ก็ เมbน็ เกb
ด อันนา ปรับ ทา เดbร เทอ เอbย็    เนือ็ว กเมญ เลญ เดbย็ เนือ็ว เลย    ซแน็ฮ ตันเน็ญ ตเรbว็ อา
เนีย็ก เจีย กB ก็ ปรับ  

“โกน ซดัจ เงือ็บ”    โกน กเมญ ก็ ทา   “เม็จ ก็ เมbน็ ปนร็อฺฮ ออย ร็วฮ”    กB ก็ ทา   
“เมbน็ เกbด อันนา แจ็ฮ เต    อาน็อฺฮ แจ็ฮ แอ็ง ?”  กเมญ เลย ทา “ แจ็ฮ ก็ แด็จ ตี เมbน็ แจ็ฮ”     
เนีย็ก นุฮ ก็ เตbว็ ปรับ ซดัจ เกbด กเมญ เลญ เดbย็ แจ็ฮ ปนร็อฺฮ ออย ร็วฮ บาน    ซดัจ ก็ ปรับ   
“เตbว็ ยัว มัว”    โกน กเมญ ก็ ทา “คมาด เมbน็ เฮียน เตbว็ เต    คมาด เลญ แต เดbย็  เดbด็ 
แต พ็อก      คอ อาว ก็ เมbน็ เกbด เนbง็ เปย็ก”     ซดัจ ก็ ออย ยัว คอ อาว มัว ออย    ก็ เนือ็ม 
มัว ปนร็อฺฮ โกน ซดัจ ก็ ร็วฮ เลbง     ก็ เลย ออย ยัว โกน ซดัจ    ปโอน ก็ เตbว็  ตีด     เตbว็ 
ปนร็อฺฮ ยัว คาง มุก ตีด    พอ ปนร็อฺฮ มนึฮ ร็วฮ เฮbย ก็ เมียน    เฮbย ก็ เนือ็ม บอฺง เตbว็ ซอฺง กุน 
แดล ซ็อม กB ซี    ก็ เลย ยัว ปรัก ยัว เมียฮ เดbร แจจ กรบ คเนีย แต เมbน็ บาน เตbว็ บีด แม เลย     
กรบ ปเตีย็ฮ เฮbย ก็ ฮ็อฺก    แม เจ็ญ มัว ประเตีย็ฮ เนีย็ก ซร็อก    เนีย็ก ซร็อก ก็ ตันเน็ญ  

“ นา โกน เมbน็ บาน เตbว็ รัว เต ?” กB ก็ ทา  
“โกน อี นา ?”     
“ก็ โกน ฮอฺง กB มัว ซอฺง กุน มัญ”   ก Bก็ ตาม เฮา     เฮา ยางนา โกน ก็ เมbน็ แบ 

คนอฺง  ฮ็อฺก    เฮา ตาม เตbว็ กเรือง ย็อน ก็ ดัจ    กB ก็ เงือ็บ 
 

17.  โกน บ็วฮ 
วิทยากรนายสําราญ  แสงจันทร 

เกbด ปเรียน มวย เนีย็ก บอร บาน ซัด    ก Bเมbน็ เทอ ซแร เทอ พลือ รัว แต ตเรbย็    
ไง น็อฮ กB เตbว็ บัญ ซัจ    กB ก็ ยัว จแก มวย เตbว็ พอฺง    จแก นุฮ เมbน็ ยอฺม ปรุฮ เอbย็    
ปรุฮ แต บาย        กันจ็อฺบ กวัด เนือ็ว  เนbง็ จังแก็ฮ    อันจัฮ ก Bเกbด โกน ปร็อฮ มวย    ประ
เปอ็น เมbน็ จ็อฺง ออย โกน ปร็อฮ เตbว็ บ็วฮ    โกน ปร็อฮ นุฮ ก็ จ็อฺง เตbว็ บ็วฮ    เคิญ ก Bบ็วฮ 
กเรว ๆ  ไง โจล ปซา     

เนือ็ว ยูร ไง กเรือ็น    ไง น็อฮ เอbว็ เจ็ญ เตbว็ บอร ซัด เตียด    เอbว็ เทอ แต บาบ 
ชม็อฮ ปเรียน บุน    เทอ บาบ คลัง บัญ แต ซัด     
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ไง กรอย เตbว็ บัญ เอbย็ ก็ เมbน็ บาน    บัญ เมbน็ บาน เต็ฮ    บัญ เมbน็ บาน ม็อฺก 
มวย     เคbง็ ก็ เลย บัญ จแก คลวน แอญ    เคbง็ จแก แดล เวีย ปรุฮ     เจ็ญ มัว ก็ บัญ จรUก 
ปเรือ็ย     บัญ เวีย ก็ เมbน็ เงือ็บ    เวีย ก็ มัว คเวีย็ฮ ปวฮ เงือ็บ    ซแน็ฮ ปเรียน บุน ก็ เงือ็บ เนือ็ว 
แต โกน เนbง็ แม ปร เนีย็ก     

โกน นุฮ ก็ จ็อฺง เตbว็ บ็วฮ จนับ    แม ก็ ทา “โกน เตbว็ บ็วฮ แม เนbง ็เนอ็ืว พองฺ อันนา    
แม เมbน็ ออย บ็วฮ เต”     

ไง น็อฮ แม เจ็ญ เตbว็ จีจ ตันโลง มัว อันแจ็ม โกน    เกือ็ด ก็ ทา “จํา แม เดอ    แม เต
bว็ จีจ ตันโลง มัว ออย ซี”     

เตbว็ เฮbย ทไง แบ ก็ บาน ตันโลง แบ็ย เมิม ก็ มุย เดจ ก็ เดจ ล็วก     อันร็อก นุฮ ก็ 
เตือญ          วินเญียน เตbว็ เทอ บาบ    โกน นุฮ ด็อฺล ไง บ็วฮ ก็ ร็วด เตbว็ บ็วฮ    โลก ก็ ทา “นุฮ 
ซบ็อฺง จัฮ ยัว  เตbว็    เฮbย อันเยือ็ย พอฺง แม เฮbย เลbย็ ?”   โกน ก็ กันฮ็อฺก ทา “อันเยือ็ย เฮb
ย”    ซแน็ฮ โลกตา ก็ บ็วฮ เนน ออย     

แม เนือ็ว อี ปเรือ็ย ก็ เมbน็ เด็ญ ทา โกน บ็วฮ    อันร็วก ก็ ยัว วินเญียน เตbว็ ก็ทา       
“เบbก อันจี มnอ”  ออย ย็อมบาล มnอ ทา เยือ็ย นิฮ เทอ บ็อน เอbย็ มัว ละ    มnอ ก็ ทา   
“เยือ็ย นิฮ เมbน็ กnย เทอ บ็อน เอbย็ เต     เวือ็ด เอbย็ ก็ เมbน็ โจล เนือ็ว แต เนbง็ เวียล เนbง็ 
ปเรือ็ย นุฮ แอญ”     

“อันจ็อฮ ทเลีย็ก อันร็วก    ยัว ดัก กันเตียฮ”        
เฮbย็ ก็ จับ เยือ็ย นุฮ เตbว็ บ็อฺฮ ดัก ชนัง กันเตียฮ     บ็อฺฮ เตbว็ เวีย ก็ เมbน็ จ็อฮ             

เวีย  กันลวง เตbว็ คาง น็อฮ    จับ บ็อฺฮ มัว เตียด ก็ เมbน็ ยอฺม จ็อฮ    เนbง็ เทอ ยางนา    
“ เตbว็ เบbก อันจี มnอ ทแม็ย”     
เตbว็ มnอ ก็ เคิญ กB จาร ตุก ทา โกน ปร็อฮ บาน บ็วฮ    ก็ ทา   “โกน กB บาน บ็วฮ 

เตฺอ   อันจ็อฮ  ซันลับ ก Bเมbน็ บาน เต    โพง ยnง ยัว ฮ็อฺก เตbว็”   ก็ ออย วินเญียน ก Bเตbว็ 
วิญ     

ก Bก็ พเญีย็ก แบ มุก เตbว็ คาง ตโบง   กB ิ เคิญ ปกา ซี กฮอฺมๆ ก็ ทา “เบฺอ โกน อัญ 
บาน บ็วฮ ซบ็อฺง กฮอฺม ๆ แด็จ ปกา นิฮ แอญ”    กB กึด กน็อฺง เจbด็    เมbน เด็ญ ทา โกน เตbว็ 
บ็วฮ จ็อฺน จวย คลวน แอญ บาน เมbน็ ออย จรึฮ กันเตียฮ     

แม มัว ด็อฺล ปเตีย็ฮ โกน ก็ ร็วด เตbว็ บ็วฮ เฮbย    แม ซแรจ เฮาก็ เมbน็ เคิญ ก็ ร็วด เต
bว็   มnอ อี เวือ็ด ก็ เคิญ โกน บ็วฮ     ซแน็ฮ ก็ ตันนํา บาย เตbว็ เวือ็ด    โกน เจ็ง ปฃา ก็ เซbก็ 
บ็วฮ ทแม็ย    บ็วฮ มอฺม ก็ โยง วินเญียน เอbว็ บาน อ็อฺฮ    แดล เอbว็ เทอ บาบ ตุก จเรbน 
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18.  เจาตึมบาล 
วิทยากรนายริด    บัวสด 

เจา ตึมบาล นุฮ กําซ็อฺด ตุรก็วด แต เมียน เจbด็ ซัดทา จ็อฺง เทอ บ็อน ออย เตียน    เกb
ล็ น็อฺฮ ซิริท็อฺน กแซเทbย็ เทอ บ็อฺน กันแท็น ไง เจ็ญ ปซา    ตังป ไง มวย โรจ แค จันแน็ง  ด็อฺล ไง 
เปญ บ็อร แค กระเดbก็      ซิริทน ก็ ประกาด ทา “อันนา เนbง็ มัว จวย เทอ บ็อน พอฺง ก็ บาน”     

เจา ตึมบาล ลnอ แบบ นุฮ ก็ จ็อฺง เทอ บ็อน แต กําซ็อฺด    เทอ ยางนา เนbง็ บาน เตbว็ 
เทอ บ็อน กันแท็น    กึด เตbว็  กึด มัว ก็ เลย ยัว ซําเปอ็ด แดล เปย็ก เนbง็ จังแก็ฮ จแอฮ จอาบ เต
bว็ บอก    เฮbย ยัว เตbว็ ล็วก อี ปซาร    คลวน แอญ ก็เปย็ก ซเบbว็   เตbว็ ก็ เมbน็ เกbด รนา 
ติญ คอ อาว    ก็ เกbด เรียน มวย กB อาเนbด ทา   “อานิฮ เวีย เกbด เอbย็ ซําเปอ็ด เกbด เวีย 
เมbน็ เปย็ก    เตbว็ เปย็ก ซเบbว็    เฮbยยัว ซําเปอ็ด มัว ล็วก”    ก็ เลย ติญ มวย ซตาง นุฮ    ก็ 
ตแรจ ออฺร ยัว ซตาง เตbว็ ติญ เจฮ เนbง็ อันจุล     เจา ตึมบาล ทา   “อัญ ซ็อม เทอ บ็อน พอฺง    
เกbด แต เจฮ เนbง็ อันจุล”    เนีย็ก นุฮ พอฺง เคิญ เปย็ก ซเบbว็ ก็ เซbจ    เจา ตึมบาล ก็ ชเลbย 
ทา    “เนีย็ก เอbย เกbม็ เซbจ คญ็อฺม เลbย    คญ็อม  เปย็ก ซเบbว็ แต เจียด นิฮ    เจียด กรอย 
อัญ เนbง็ บาน เปย็ก ซไบ ติบ”    

ปรับ กB แอญ แต แบบ นิฮ เตbว็ เรือย ๆ    พอ มอฺบ ปจจัย แดล บาน ก็ ยวั เตbว ็ทวาย       
กันแท็น ออย โลก เดร ซบ็อฺง    ซ็อม ออย ซ็อก ซบาย บาน ปรัก เมียฮ ซัจ กเดbย็    กําซ็อฺด เกbม็ 
ออย มัว เบียด เลย    กึด กน็อง เจbด็    เตียวบ็อด แดล เนือ็ว ตาม ปราซาด เดbม เชอ ก็ ออย ปวร     

ปแอ็น บาน  ลnอ เตียวดา ออย ปวร ก็ คลาจ    เลย เฮา ปเรียม มัว เตือย    ปเรียม ก็ 
เตือย ทา    “เจา ตึมบาล ยัว ซําเปอ็ด เตbว็ ล็วก เทอ บ็อน    เตียวดา เนือ็ม คเนีย ออย ปวร เลย   
ลnอ ซาทุ”    ปแอ็น   ลnอ เลย ออย เตียวดา เตbว็ เฮา เจา ตึมบาล มัว    เจา ตึมบาล ลnอ ก็ เมb
น็ เฮียน มัว ปร็วฮ ทา เปย็ก ซเบbว็    ทา “ยnง เมbน็ เฮียน เตbว็ เต”    อํามาด เลย เตbว็ ปรับ 
ปแอ็น ทา “เจา ตึมบาล เมbน็ เฮียน มัว เต คลาจ  ปเรีย็ฮ อ็อฺง ทา มัว รัว ปเรียฮ อ็อฺง เมbน็ แต็ง 
คลวน ออย    ซ็อฺม เนbง็ ซดัจ”     

ซแน็ฮ ซดัจ ก็ ออย คอ อาว มัว เปย็ก    มัว เฮbย ก็ ตันเน็ญ ทา “แอญ จ็อฺง บาน ปรัก 
บาน เมียฮ ยาง นา ก็ เมbน็ เด็ญ แต อัญ เนbง็ ตันเน็ญ แอญ ทา     แอญ บาน เทอ บ็อน แมน       
เลย็ ?”    เจา ตึมบาล ก็ ทา “แมน”     ลnอ ยางจ็อฮ ปแอ็น ก็ ซ็อม ติญ บ็อน    เจา ตึมบาล เมb
น็ ล็วก    ปแอ็น ก็ ทา “เมbน็ ล็วก ก็ ซ็อม แจจ บ็อน”    เจา ตึมบาล ก็ ทา “คาง ตเรือ็บ ซ็อมบัด 
นุฮ แจจ คเนีย บาน    เปbน็ บ็อน นุฮ แจจ คเนีย เมbน็ บาน เต    อันนา เทอ ก็ บาน”    ปแอ็น ก็ 
ทา “แอญ รับ ยัว ตเรือ็บ ซ็อมบัด นิฮ พอฺง เตbว็   ออย แอญ ปรับ ยnง มัว ทา เทอ บ็อน ยางนา 
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เรือ็บ  เนbง็ บาน บ็อน”    เจา ตึมบาล ก็ เลย ทา “บ็อน นุฮ เกbด มัว เวีย ก็ เดbด็ คลวน มัว    
แต ตเรือ็บ    ซ็อมบัด ตาม มัว เมbน็ บาน    บ็อน เตียน เนbง็ ตาม คลวน ยnง เตbว็”    

ลnอ อันจ็อฮ เฮbย ปแอ็น ก็ อนุโมตเนีย ซ็อม ออย เจา ตึมบาล บอรโบร    เกbด เมียน 
พอ  อันแจ็ม คลวน ตอฺ เตbว็ 

 
19.  เยือ็ย ตีตุย 

วิทยากรนางลาด    สมทอง 
เนียง นุฮ เตbว็ จีจ กดาม    จีจ บาน ก็ เมbน็ ยัว    พอ คเนีย จีจ บาน ม็อฺด เฮbย็ ก็ ทา   

“เยอ  ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ”     เนียง ก็ ทา    “ยnง เมbน็ เตือ็น บาน เมbน็ เตือ็น ฮ็อฺก เต   ปรับ แม ยnง 
พอฺง”    ซแน็ฮ จีจ กดาม เมbน็ บาน ก็ ทา     “อันนา จูย จีจ กดาม บาน    ปร็อฮ อัญ ยัว เทอ 
ปแด็ย    ซแร็ย อัญ เนbง็ เตbว็ เนือ็ว พอฺง”    โดน ตีตุย ก็ ทา     “เมียน ฮะ?”    โดน ตีตุย เลย 
กันทอก กดาม ออย บาน จระอึฮ ยัว มัว ออย แม ซลอฺ    เลย เตbว็ ปรับ แม ทา     

“แม เดอ ยnง เนbง็ เต็ว็ เนือ็ว พอฺง โดน ตีตุย?”     
แม ก็ ทา “ฮอฺง เนbง็ เตbว็ เนือ็ว ยางนา    ฮอฺง เมbน็ คลาจ เต?”     
“คลาจ เอbย็ ?”    โกน ทา     
ซแน็ฮ เตbว็ เนือ็ว ก็ ยัว โกน ออย โดน ตีตุย    เยือ็ย ตีตุย นุฮ ก็ เตbว็ รัว ซี    พอ ตอฺน   

ลเงือ็จ ก็ มัว ตันเน็ญ โกน    “นา เนียง บอฺง กB  ยัว เกbด ยางนา ?”    โกน ก็ ทา  “บอฺง กB ยัว 
ทา   วีๆ ไว ๆ   อําม็อฺฮ มวย ตไซ จอฺงได ปโอน ยnง    ซี บาย บอฺง ก Bก็ ออย ซี แต ซัจ    จเอbง็ 
บอฺง ก Bซี”     

พอ เนือ็ว ยูร ก็ เลย ปรับ ทา    “เนียง กแม็ย โจล เนbง็ กันน็อง นิฮ เดอ”    เนียง นุฮ ก็ 
ลูจ โจล เตbว็ เคิญ โอง ตูจ เกbด ตี เมียฮ    โอง ทม นุฮ เกbด ตี ปวฮ เนbง็ กแฮบ    เฮbย เนียง ก็ 
กรวบ ตุก แดจ ก็ แดล     

ยูร เตbว็ ก Bก็ ตันเน็ญ ทา    “เนียง จ็อฺง เตbว็ ปเตีย็ฮ แอญ ?”   
“จา จ็อฺง เตbว็”     
“อันจ็อฮ ยัว ซเรbว็ มัว บ็อก เวือ็จ อันซอฺม เตbว็ พเญอ บอฺง ปโอน”   
พอ บ็อก “ ตุบ” รเมือ็ฮ คนอฺง กB ก็ ยัว ซําเปอ็ด มัว ซลีจ   ตุบ รเมือ็ฮ ได ก Bก็ ยัว 

กอฺง มัว เปย็ก    ตุบ รเมือ็ฮ ตะเจีย็ก ก Bก็ ยัว ตเกา มัว เปย็ก    บ็อก ซเรbว็ รูจ เวือ็จ อันซอฺม ก็ 
จูน มัว   เฮbย ก Bก็ ตันเน็ญ ทา  

“เนียง เนbง็ ยัว กันตUง ตูจ รึฮ กันตUง ทุม?”     
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“ญ็อม ยัว กันตUง ตูจ”    ก Bก็ ฮ็อจ กันโตง ตูจ ออย    จูน เตbว็ ด็อฺล โดน นุฮ ก็ ฮ็อฺก 
วิญ    พอ เตbว็ ด็อฺล เนียง ก็ บาน ซําเปอ็ด บาน ซไบ จอึฮจเอbก 

ซแน็ฮ คเนียคนี ก็ ตันเน็ญ ทา “ป มุน ไค กซ็อฺด เทอ ยางนา ล็อว แน็ฮ บาน ไค      
เมียน ?”    คเนีย ก็ เลย อันเยือ็ย ออย ซดับ    คเนีย ก็ เตbว็ จีจ กดาม    จีจ บาน เฮbย ก็ เมbน็ 
ยัว    ซแน็ฮ คเนียคนี บาน เฮbย ก็ เนbง็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ     

“เยอ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ”    เนียง ก็ ทา   “เตbว็ จ็อฺฮ โพง แอญ    อัญ เมbน็ เตือ็น บาน”    
คเนีย       

ฮ็อฺก  เตbว็ อ็อฺฮ เฮbย กB ก็ ซแรจ แด็จ ก็ แดล ทา   “อันนา จูย จีจ กดาม บาน ปร็อฮ 
เนbง็ ยัว เทอ ปแด็ย    ซแร็ย อัญ เนbง็ เตbว็ เนือ็ว พอฺง”    เยือ็ย ตีตุย ก็ ทา   “เมียน เลย็?”   
เยือ็ย ตีตุย เลย เทอ ออย จีจ กดาม บาน จอึฮจเอbก    เนียง เลย ยัว มัว ออย แม ซลอฺ    ซแน็ฮ เต
bว็ เนือ็ว พอฺง เยือ็ย ตีตุย    เยือ็ย ตีตุย เตbว็ ก็ รัว ซี    กB ก็ อันแจ็ม โกน ออย ก็ ทา    “วี ๆไวๆ 
อารัก มวย ซไซ กัจ กอฺ โกน เยือ็ยไว ๆๆ ยัว เตbว็”    บาย ตเรbย็ กB ออย ซี ตี จเอbง็    พอ ฮ็อฺก 
มัว เยือ็ย ตีตุย ก็ ตันเน็ญ โกน     

“บอฺง กB ยัว เนียง เกbด ยางนา แด็จ บอฺง มุน เลbย็ ?”     
“เต แม    กB ทา  วีๆ ไวๆ อารัก มวย ซไซ กัจ กอฺ โกน โดน ตีตุย เตbว็    บาย ตเรbย็ เอ

bย็ กB ออย ซี แต จเอbง็”   เมbน็ ยูร เมbน็ ชับ เยือ็ย ตีตุย ก็ ตันเน็ญ     
“เนียง จ็อฺง ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ แอญ?”   
“จ็อฺง”     
เตbว็ บ็อก ซเรbว็ เวือ็จ อันซอฺม เตbว็ พเญอ บอฺง ปโอน เตbว็”     
“ตุบ”  รเมือ็ฮ จังแก็ฮ กB ก็ ยัว ซมัร เจจ มัว จอฺง    ตุบ ก็ เกbด ตี ซมัร เจจ     
ปรึก เลbง ก็ จูน มัว    “เนียง เนbง็ ยัว กันตUง ตูจ รึฮ กันตUง ทม?”    
“ยnง ยัว กันตUง ทม”     
“เบฺอ เนียง ยัว กันตUง ทม เนือ็ม บอฺง ปโอน มัว ออย กรบ คเนีย เดอ    ยัว ปนลา มัว 

ซระ มุก ปเตีย็ฮ มุก กันน็อง เซbบ็ เนbง็ เบbก”    ยัว ปนลา มัว ซระ ทเวียร เฮbย พอ เบbก กนัตU
ง เตbว็   เมbน็ เด็ญ ปวฮ ประมาน    จอึฮจเอbก เปญ อ็อฺฮ    เกbด ตี ปวฮ ปร็วฮ ทา เนียง นิฮ เม
bน็ บาน โจล  เตbว็ เบbก มnอ โอง 
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8.  นิทานทองถิ่นประเภทอธิบายเหตุ 
จํานวน  19  เร่ือง  คือ 
1.  เกbด ซวา 
2.  แฮด แดล ตําแร็ย เมbน็ เกbด กดอฺ 
3.  ปวฮ ทเลbน็ เมbน็ เกbด ปฮ 
4.  จัน กU รบ 
5.   เจา อี 
6.  เตีย 
7.  เมือ็น 
 8  มูฮ 
 9.  มนฮึ จ็อฺง เกbด ทม 
10.  ตําโมก 
11.  จแก เนbง็ กปnอ 
12.  จแก เนbง็ เมียว 
13.  ปวฮ กิงกอฺง 
14.  อังแกบ ซี แค 
15.  กแบ็ย เซิจ เมbน็ เกbด ซันเลญ 
16.  ซดัจ  กนัล็วง 
17.  เกbด อังเกือ็ล 
18.  แจจ อาโยฮ ซัด 
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1.  เกbด ซวา 
วิทยากรนายจุม    แสงจนัทร 

เนีย็ก เตbว็ กาบ จํากา แม เอbว็ เมbน็ กnย ยัว บาย ยัว ตึก เตbว็ ออย โฮบ เลย    เอb
ว็ นุฮ ก็ บาน ประเปอ็น ทแม็ย    โกน ปร็อฮ นุฮ ก็ ค็อฺม เทอ จํากา     ซแน็ฮ ก็ โฮบ แต พแล เชอ    
ซแน็ฮ โฮบ เตbว็ ๆ    โฮบ บาน มวย ชนํา ก็ เลย เกbด อําเมฮ ก็ กลาย เกbด เจีย ซวา    เตbว็ รัว 
แม เอbว็  กB ก็ คลาจ ก็ เลย ร็วด โจล ปเรือ็ย    ซ็อบ ไง นิฮ เลย เกbด รูบเรียง แด็จ มนึฮ 

 
2.  แฮด แดล ตําแรย็ เมbน็ เกbด กดอฺ 

วิทยากรนายจุม    แสงจนัทร 
คลา นุฮ เจีย ซัด อันเยือ็ย บาน กนุง ซมัย นุฮ    เมียน ตา ปเรียน มวย เดbร เตbว็ บอร 

บัญ ซัด เฮbย ก็ จิฮ ตําแร็ย เตbว็ ตาม ปเรือ็ย พรึกซา    ปเรือ็ย นุฮ ซงัด      
ซแน็ฮ ก็ เมียน ซัด คลา เจ็ญ มัว ทา  “อา ตําแร็ย    คลวน อา ทม เปbน็ แน็ฮ เม็จ ก็ จัว 

ออย ซัด จnง ปร จิฮ บาน    เบฺอ อัญ เมิฮ ซี เจีย เมbน็ คาน แท”    ซแน็ฮ ซัด ตําแร็ย ก็ชเลbย ทา    
“ยnง นิฮ ออย กB จิฮ ปร็วฮ ทา กB เกbด ปญญา เจีย    ก Bแจ็ฮ เด็ญ กปวฮ เจีย็ง ยnง แดล เกb
ด ซัด เตียง ลาย”     

“เอ อัญ เมbน็ เจือ อา เต อา ตําแร็ย    เบฺอ เวีย มัว เบียด อัญ เนbง็ ซ ีเวยี เกbด จาํเนb
ย็”      

ซแน็ฮ ไง น็อฮ ปเรียน ก็ ดัก ปงกัด ตเรbว็ ระเมีย็ง จรUก     ซแน็ฮ ระเมีย็งก็ ร็วด มัว 
ด็อล ปงกัด    ซแน็ฮ คลา พเล็จ เปย็ก ก็ ร็วด เตbว็ โจล ปงกัด     ตา ก็ เลย จับ คลา คัง ตุก เนbง็ 
ตรุง        ตําแร็ย ก็ เซbจ    “โอะๆๆๆ”   ซแน็ฮ กดอฺ ตําแร็ย็ ก็ เลย รวญ    รวญ เตbว็ เนือ็ว กน็อง 
ปวฮ     ซแน็ฮ ตําแร็ย เกbด มัว กดอฺ เวีย เลย็ เมbน็ บาน เนือ็ว คาง กราว    ก Bก็ เลย็ เฮา ตําแร็ย 
ทา ซัด เมbน็ เกbด ปวง กดอฺ 

 
3.  ปวฮ ทเลbน็ เมbน็ เกbด ปฮ 

วิทยากรนายจุม    แสงจนัทร 
 ปวฮ ทเลbน็ ป ปเดbม นุฮ เกbด ปฮ เลิฮ ปวฮ แวจ กแบ็ย     ปวฮ เตียง ลาย    เวีย  เม

bน็ บาก คํา     จํา ตี ลิด กันลวง จnง มนึฮ ก็ เงือ็บ   เบฺอ มนึฮ ซมัย ป ปเดbม ฮ็อฺก ป ซแร จํากา 
เตbง็ กัด เดbม ปนลา จังเคbร โอฮ ลบ กันลวง จnง คลวน แอญ    เบฺอ เมbน็ เทอ ยาง จ็อฮ ฮ็อฺก 
มัว ก็ เงือ็บ ปร็วฮ ทา ปวฮ ทเลbน็ ลิด กันลวง จnง    เบฺอ ซร็อก นา เกbด ปวฮ ทเลbน็ โพง ก Bเต
bง็ ประยัด     
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ซแน็ฮ ตังแก ปรับ ทา เบฺอ ตุก ยาง แจ็ฮ มนึฮ โลก เมbน็ เกbด ความ จเรbน นึย อนา
ก็วด    ซแน็ฮ ก็ เลย อันเยือ็ย พอฺง ปวฮ ทเลbน็ ทา    “แอญ คลัง คนาด นา โต     อัญ โจล 
ตระเจียก   มนึฮ  ๆ เนือ็ว เมbน เงือ็บ”    ปวฮ ทา   “แมน แอญ?”    ปวฮ ทเลbน็ ก็ ทา “อัญ คํา 
เดbม ปบ เดbม เชอ ก็ เงือ็บ ปเลียม    เวีย เนbง็ โรย เงือ็บ ปเลียม”    ซแน็ฮ ตังแก ก็ ทา  “แมน 
บอ โต?   แอญ   เตbว็ คํา เมิฮ    เบฺอ แอญ เจbก็ เฮbย็ ซเลbก็ เชอ เมbน็ โรย อัญ เมbน็ เจือ แอญ 
เต”    ตังแก นุฮ เด็ญ ทา เดbม เชอ นุฮ เกbด เวือ็ร เตbว็ ก็อฺฮ เนือ็ว    เวีย เนือ็ว เนีย็ก มวย เดbม 
พอฺง เดbม แดล ปวฮ เตbว็ เจbก็      ซแน็ฮ ปวฮ ทเลbน็ เจbก็ เดbม เชอ เวือร ก็ เมbน็ เกbด เอbย ็
ปร็วฮ ทา เมbน็ ตเรbว็ เจbก็     ซแน็ฮ ปวฮ ทเลbน็ เตbว็ เจbก็ ก็ เมbน็ เกbด เอbย็    ซแน็ฮ เคbง็ 
ก็ เลย มวล คลวน แอญ กอวด ปฮ เจ็ญ มัว อ็อฺฮ    ซแน็ฮ ปวฮ แวจ กแบ็ย เฮbย ปวฮ แวจตําโมก 
เฮbย เวีย เตbว็ ลิด ยัว มัว    ปวฮ แดล เจbก็ เฮbย เงือ็บ เลย ปร็วฮ ทา บาน ปฮ มัว จเรbน    ปวฮ 
ทเลbน็ ก็ อ็อฺฮ ปฮ เมbน็ เกbด เอbย็    เจbก็ เอbย็ ก็ เมbน็ เงือ็บ    ซแน็ฮ มนึฮ ยnง ก็ ซ็อก ซบาย 

 
4.  จันกUรบ 

วิทยากรนายจุม    แสงจนัทร 
ปมุน จันกUรบ แจ็ฮ ชเลียว ชลาด ก็ เตbว็ เรียน พอฺง โลกตา    ตอฺน นุฮ เตbว็ เรียน ก็ 

แจ็ฮ ดาบ    พอ เรียน จ็อฺบ ก็ ฮ็อฺก มัว รัว แม เอbว็    โลกตา เลย เซก บเลbย็ ออย มวย ตันลับ 
ปรับทา   เกbม็ เบbก เดbย็ ปเรือ็ย     ไง น็อฮ จันกUรบ เมbน็ เจือ โลกตา ก็ ทา   “ตันลับ เปbน็ 
ญ็อก อัญ เรียน มัว เลbง็ เตbง็ ดาบ     ฮ็อฺบ เนbง็ ฮ็อฺฮ เฮbร บาน เนbง็ คลาจ เอbย็ เบฺอ ตี อา 
โกน ตันลับ”   

เพbก็ ตึก รวจ ก็ มัว อังกุย อี อันล็บ ก็ เลย เบbก มnอ    พอ เบbก เฮbย ก็ เคิญ เกbด 
กระม็อม เจ็ญ มัว ป ตันลับ ลอฺอ จนับ    ซแน็ฮ ก็ ซลัญ ก็ บาน เกbด ปแด็ย ประเปอ็น คเนีย      ก 
Bก็ เนือ็ม ประเปอ็น เตbว็   ๆๆ ประเตีย็ฮ อาจอร ปรํา รอย     เตbว็ เคิญ จอร เวีย ก็ ซลัญ เนียง ก็ 
เลย ตอฺ ซู คเนีย    ตอฺ ซู เฮbย ก็ ปรับ ประเปอ็น    ตอฺน นุฮ ประเปอ็น ซเปอ็ย ดาว เนือ็ว     “เนียง 
ฮ็อจ ดาว ออย บอฺง ๆ เนbง็ ซันลับ อาจอร ปรํา รวย”    ซแน็ฮ ประเปอ็น ก็ ฮ็อจ ดาว ออย ปแด็ย 
แต ฮ็อจ   อา คาง ซรอง    ซแน็ฮ อาจอร เนือ็ว เบียด ดาว ก็ จับ บาน คาง ดอฺง     จอร ก็ เลย ซัน
ลับ ปแด็ย เงือ็บ เฮbย จอร ก็ ร็วด เตbว็    จันกUรบ นุฮ ก็ เงือ็บ ปร็วฮ ทา เมbน็ เจือ กรู     

ซแน็ฮ เนือ็ว เตbว็ อาจอร ก็ กึด ทา  ‘ปแด็ย เวีย ลอฺอ เปbน็ น็อฮ เวีย เนือ็ว ฮ็อจ ดาว 
ออย ยnง ซันลับ ปแด็ย เวีย    จ็อฮ ยnง แดล ยัว กรอย เวีย เนbง็ ซันลับ ยnง ตอฺน นา ก็ บาน 
ว็อฺฮ’    ซแน็ฮ ก็ ปนชอด ออย เนียง นุฮ เดจ     พอ เนียง ล็วก เฮbย อาจอร ก็ ร็วด เตbว็     เนียง 
ก็ อังเวญ พเลbว็   เนือ็ว ตี แอญ    ก็ ยม ปรํา ปล ไง ปรํา ปล ย็วบ    ยม มัว ออบ จันกUรบ    
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ซแน็ฮ ปแอ็น จ็อฮ มัว ก็ ตันเน็ญ ทา    “เนียง  ยม นึก จันกUรบ รึฮ ทา อาจอร ปรํา รวย?”    
เนียง ก็ ทา       “จันกUรบ ก็ นึก อาจอร ปรํา รวย ก็ นึก”    ปแอ็น เลย ทา    “อันจ็อฮ เนียง เมb
น็ แมน เจbด็ มนึฮ เต แต เนียง เจbด็ ซัด เดรัดชาน    อันจ็อฮ เนียง เตbว็  เกbด โตจ เตbว็”   พอ 
ปแอ็น จังอ็อล เตbว็ เนียง ก็ กลาย เกbด ตUจ เลย ยม รัว ตี ปแด็ย เฮbย รูบเรียง ก็ แด็จ มนึฮ 

 
5.  เจา อี 

วิทยากรนายเสงี่ยม     กลางมณ ี
เจา อี นุฮ กจิล จนับ เมbน็ จูย เทอ เอbย็ เลย    ออย เตbว็ นา ก็ เมbน็ เตbว็    ซแน็ฮ 

เกbด      เยือ็ย มูย ชม็วฮ ทา แจ็น    เจา อี นุฮ ก็.เตbว็ เนือ็ว พอฺง เยือ็ย    ออย เนือ็ว พอฺง แม ก็ 
เมbน็ เนือ็ว ปร็วฮ ทา กจิล    แม จB เลย เตbว็ เนือ็ว พอฺง เยือ็ย    พอ ทม อาโยฮ็ ประมาน 17-18    
พอ เวีย แจ็ฮ รัว ซี บ็อฺง รัว ซี บาจ บาน    

ไง น็อฮ เกbด คเนีย มูย เนีย็ก มัว เนือ็ม    “ต็อฺฮ เจา อี เตbว็ บ็อฺง ตเรbย็”      
“อัญ เมbน็ กnย เตbว็ เลย นา    อันจ็อฮ เตbว็ ก็ เตbว็”  เตbว็ ด็อฺล เนีย็ก แดล เนือ็ม 

เตbว็ ก็ จ็อฮ บ็อฺง    เจา อี นุฮ ก็ เนือ็ว แต เลอ กUก     ก็ ปรับ คเนีย ออย มุจ ออย ชวัก     
“มุจๆๆๆ ชวักๆๆ”    พอ คเนีย บาน ตเรbย็ มัว ก็ ทา    “อาแร็ญ ดัก ตรอฺก”  เวือ็ฮ ลเงือ็จ เวีย ก็ 
เมbน็ จ็อฮ ปรับ แต แบบ นุฮ    บาน ตเรbย็ มัว พอ ลเงือ็จ ก Bก็ ปรับ ทา    “อา อี อัญ เมbน ็ออย 
แอญ เต เดอ    แอญ เมbน็ จูย อัญ บ็อฺง เมbน็ จูย มุจ”   เจา อี ก็ ทา    “มัฮ!! เมbน็ ออย ยางนา 
บาน    เบฺอ อัญ    เมbน็ ปรับ ออย อา บ็อฺง อา ก็ เมbน็ บ็อฺง    เมbน็ ปรับ ออย มุจ ก็ เมbน็ มุจ    
บาน ตเรbย็ มัว เบฺอ เมbน็ ปรับ ออย ดัก กร็อฺง ก็ เมbน็ ดัก”    คเนีย จัญ ปญญา ก็ เลย แจจ ตเร
bย็ ออย แบ็ย ก็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ    ตตูล ไง น็อฮ กB เกbด บ็อน คมอจ    ก Bเดbด็ รูจ เฮbย ก Bก็ ยัว 
จเอbง็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ เปbน็ ก Bก็ เนือ็ว กวร พเลิง ตุก    มัว ด็อฺล ก็ ทา  

“อา มูย ยัว เตbว็ ออย เยือ็ย อัญ    อา มูย ตัว ยัว เตbว็ ออย แม    อา มูย ตัว นุฮ อัญ 
เดbด็ ซี”   เตbว็ เคิญ พเลิง แช็ฮ เนือ็ว ก็ เดbด็    พอ เดbด็ ก็ เลย แปร เตbว็ ปแร มัว    พอ ตเรb
ย็ เฮียบ เนbง็ จเอbน็ ลาย แต พเล็จ ปเลียม ตเรbย็ ก็ บัด     คมอจ ยัว เตbว็ ซี บัด     “มัฮ!!  ซเอ
bย็ ยัว ตเรbย็ อัญ เตbว็ ซี    เวีย เมbน็ พอ คลอจ นา    เบฺอ คลอจ เตbง็ เคbญ คยูง    เอ็ฮ!!  
อันจ็อฮ อัญ เมbน็ ออย แม อัญ เต็ฮ อัญ ออย แต   เยือ็ย”     

พอ เดbด็ ก็ เลย แบ เตbว็ แบ มัว พอ ตเรbย็ เนbง็ จเอbน็ พแล็จ ปเลียม ตเรbย็ ก็ บัด 
คมอจ ยัว เตbว็ ซี     
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“มัฮ!!  ซเอbย็ ยัว ตเรbย็ อัญ เตbว็ ซี”    ซแน็ฮ ก็ ทา เยือ็ย ก็ เมbน็ ออย ก็ เลย เดbด็ 
ซี แต แอญ     ก็ เดbด็    พอ เนbง็ จเอbน็ ก Bก็ กัน กันตุย ตุก จํา มnอ ทา ซเอbย ็ยวั ตเรbย ็เตbว ็   
ซแน็ฮ คมอจ เวีย ก็ มัว ยัว ตเรbย็    บาน จังวะ เจา อี ก็ จับ ได ตุก    จับ บาน ก็ ทา  

“อานิฮ แอญ ยัว ตเรbย็ อัญ เตbว็ ซี” ก็ เลย ไว คมอจ เลย    คมอจ นุฮ ก็ ยอฺม ก็ ปรับ 
ทา  

“เนbง็ ออย รบ็อฺฮ เจีย”    ทา  
“ออย เอbย็?”   
“ออย กวง”     
“กวง เวีย เจีย ยางนา ฮ็อฮ?”    
“กวง ไว เฮbย เกbด เมียน    จ็อฺง บาน เอbย็ ก็ บาน อ็อฺฮ”     
“อัญ เมbน็ ยัว”    
“อันจ็อฮ ออย เวียจ บอย    บอย จ็อฺง บาน เอbย็ ก็ บาน ม็อฺด    จ็อฺง บาน กU จ็อฺง 

บาน ตําแร็ย ก็ เฮา ยัว”     
“เมbน็ ยัว”     
“อันจ็อฮ เกbด มูย ยาง เนbง็ ออย ย็วฮ?”      
“ซเอbย็?”      
“ประเตียล เรีย็ก อัจ”     
“เวีย เรีย็ก ยางนา?”    
“ประเตียล นิฮ เบฺอ อันนา ยัว เตbว็ กัน ซี เฮbย เวีย อันเยือ็ย ชม็อฮ เมbน็ บาน เต เวีย 

เนbง็ เรีย็ก อัจ    แดจ ก็ ยาง เกือ็ด ชม็อฮ เจา อี เบฺอ เกือ็ด บาน ประเตียล นิฮ เตbว็    อันนา เฮา 
อี ก็ เนbง็ เรีย็ก อัจ”     

“อันจ็อฮ ยัว”    ปร็อฮ ทา ก Bเมbน็ จอฺง ออย อันนา เฮา ชม็อฮ กB    คมอจ ก็ เลย 
ออย         ประเตียล    ยัว ประเตียล เตbว็ เฮbย็ เนbง็ ก็วน เคิญ อ็อฺฮ    คมอจ เนือ็ว อีนา ก็วน 
เคิญ อ็อฺฮ เลย    

ไง น็อฮ บาน ประเตียล    มัว บีด ปเตีย็ฮ เยือ็ย เยือ็ย ก็ เฮา   “อา อี”  เยือ็ย ก็ เรีย็ก อัจ 
เลย    ซแน็ฮ รนา เฮา ชม็อฮ ก Bเมbน็ บาน เลย    เฮา อันติจ ก็ เจ็ญ อันติจ    เฮา คลัง ก็ เจ็ญ 
คลัง    โอ ซแน็ฮ เทอ ยางนา เยือ็ย ก็ กึด    ‘เจา อัญ เกbด เอbย็ พอ เฮา เฮbย บาน ตี เรีย็ก อัจ 
อันแจ็ฮ’      ก็ เมียน โลก เนbง็ เวือ็ด แจ็ฮ คาง โฮรา ก็ ออย มnอ เจา ทา เกbด เอbย็    เฮา ชม็อฮ 
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เฮbย เรีย็ก อัจ    ก็ ยัว จังฮัน เตbว็ เวือ็ด  เตbว็ ออย โลก มnอ ออย    ชัน รูจ เฮbย ก็ บาน เตียน 
มูย กู อันลู มูย เปยน    

“ทา ออย โลก จูย มnอ เจา อี ละ ทา เกbด เอbย็”   เยือ็ย อันเยือ็ย ตี เปbน็ น็อฮ อัจ ก็ 
เจ็ญ มัว อันติจ    เยือ็ย ก็ ตบีด ตุก    โลกตา ก็ ทา    “ซเอbย็?”  เยือ็ย ก็ อันเยือ็ย อันติจ เมbน็ 
เฮียน     อันเยือ็ย คลัง จนับ คลาจ ทา เวีย เนbง็ เจ็ญ มัว คลัง จนับ    “กือ ทา ออย โลกตา มnอ 
ละ ทา เจา อี เกbด เอbย็”    เยือ็ย นุฮ อัจ ก็ เจ็ญ มัว ตีด    โลก ก็ ทา   “ซเอbย็?”  เยือ็ย ก็ ทา      
“ออย โลกตา    มnอ ออย ละ ทา เจา อี เกbด เอbย็”    ซแน็ฮ เวีย ก็ ลnอ คลัง เลbง อัจ ก็ จเรbน 
เลbง   โลกตา ก็ ทา     “โอ เจา อี เลbย็ ?”    ทา ยาง จ็อฮ โลกตา ก็ เรีย็ก อัจ เลย    โลกตา ก็ 
เลย เมbน็ บาน มnอ ออย     อัจ เดbด็ ซปร อ็อฺฮ    เยือ็ย ก็ เลย  ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ     ซแน็ฮ ก็ เมbน็ เก
bด อันนา เฮา เจา อี เลย       

ไง น็อฮ แค แบ็น ก Bก็ เตbว็ คเวียล กระแบ็ย ออย เยือ็ย รอฺบๆ ทโนร    ซแน็ฮ เกbด 
คมอจ มูย ชม็อฮ โดน พุ    โดน พุ กําลัง เนbง็ เตbว็ ยัว บาย แบ็น อี เวือ็ด    เจา อี ก็ เคิญ เจา 
เยือ็ย พุ ย็วม    เจา อี ก็ ตันเน็ญ ทา     

“เกbด เอbย็ บาน ตี ย็วม อันแจ็ฮ?”      
“เวีย ย็วม ตาม เยือ็ย เวีย เตbว็ ยัว บาย แบ็น อี เวือ็ด”     
“จ็อฮ เกือ็ด เนือ็ว อีนา?”    
“ ยnง เนือ็ว อี นิฮ แอญ   เม็จ เกือ็ด เคิญ อายnง?” เจา อี ก็ ทา   
“ก็ อัญ ก็วน เคิญ”       
“เกือ็ด เตbว็ ปรับ เยือ็ย พุ ละ เดอ ทา เจา ย็วม”     
“เออฺ จํา เตbว็ ปรับ”   เจา อี ยัว กU กแบ็ย ดัก กรอล เฮbย ก็ เตbว็ อี เวือ็ด ก็ เคิญ 

คมอจ กเรว เตbว็ จํา ยัว บาน ตเบbด็ ตโบร อี เวือ็ด    เตbว็ ด็อฺล ก็ เฮา เลย     
“เยือ็ย พุ ๆๆเจา เกือ็ด ย็วม”     
“เอ็ฮ!!”  คมอจ ก็ ทา “มนึฮ โลก เม็จ ก็ ก็วน เคิญ คมอจ ยาง จ็อฮ    คมอจ ก็ ทา ยาง 

จ็อฮ ยnง ก็ รัว ซี เมbน็ บาน เต เดอ เบฺอ มนึฮ เคิญ คมอจ ยาง แจ็ฮ”    ฮ็อฺก ป เวือ็ด คมอจ ก็ มัว 
ประจุม คเนีย ก็ ทา  

“อันจ็อฮ เตbง็ เตbว็ เด็ญ ยัว ประเตียล อี เจา อี วิญ    ยาง แจ็ฮ เมbน็ บาน เต”    ก็ 
เนือ็ม คเนีย มัว เด็ญ    เจา อี ก็วน เคิญ คมอจ กัน กําแม็ด กัน ตําบอฺง มัว ตันเนbม ยัว ประเตียล 
ก็ ร็วด ก็ ซแรจ    “จูย ละ  ๆ คมอจ เด็ญ ไว”    เนีย็ก ซร็อก ก็ เมbน็ จือ ทา เกbด จกูด     คมอจ 
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เด็ญ จ็อฺน บาน ประเตียล ป เจา อี วิญ    เจา อี นุฮ ก็ ตําเปย พอฺง ปรูฮ จอฺล พอฺง คเจีย็ก จอล  
พอฺง    เทอ กรuบ ยาง  เฮbย ก็ บาน คมอจ วิญ คละ     ประเตียล เลย ม็อฺด ป ปวฮ เจา อี     

โพง ปเตียล แดล เจา อี คเจีย็ก จอล ปร็วฮ จอล โพง เมือ็น จแก  จรUก ก็ มัว ซี    ซแน็ฮ 
โพง ซัด นิฮ ก็ เลย ก็วน เคิญ คมอจ เลbว แน็ฮ    เวเลีย ย็วบ เวีย ก็วน เคิญ คมอจ เวีย ก็ เลย ปรุฮ 
ลู  ย็วม 
 

6.  เตีย 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณ ี

ซมัย ป ปเดิม มัญ นุฮ ตา จี เนbง็ โดน จB เตbว็ บ็วฮ อี เวือ็ด กันแซ็ล ปรําแบ็ย อี  เวือ็ด      
ก็ ซเลียก ซอฺ    ตันน็อฺบ ซอฺ    ก็ ซลัญ คเนีย ยัว คเนีย   ยัว กบ็อฺด ๆ เมbน็ ออย เนีย็ก ซร็อก เด็ญ      
เนือ็ว เนbง็ เวือ็ด จ็อฺน ตี เงือ็บ เตbง็ ปร็อฮ เตbง็ ซแร็ย    แม จB นุฮ ก็ จับ เจียด เตbว็ เกbด เตีย 
มB    ตา จี นุฮ ก็ จับ เจียด เตbว็ เกbด เตีย ชโมล    ปเลีย กB กึด เคิญ เจียด ป ปเดbม เตีย ชโมล 
ก็ เนbง็ ย็วม ทา “ปาบๆๆๆ”   ก็ บาบ นุฮ แอญ นา   ซแน็ฮ เตีย มB ลnอ ก็ เทอ กอฺ จ็อฮ เลbง ทา   
“บาบ ๆๆ ก็ จ็อฺฮ” 

เรือง นิฮ ซอน ออย เด็ญ ทา    เนีย็ก แดล บ็วฮ เนือ็ว เวือ็ด กันแซ็ล ก็ กแม็ย ซลัญ คเนีย 
แต็จ ก็ เกbด มัว เกbด เตีย 

 
7.  เมือ็น 

วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณ ี
เกbล็ น็อฮ มัญ เมือ็น นุฮ เกbด มัว ป มนึฮ ยnง    กB ทา มนึฮ แดล เงือ็บ เตbว็ เฮbย 

เตbว็ เกbด เมือ็น นุฮ เกbด มัว ป ทา มนึฮ แจ็ฮ กบ็อฺด ปแด็ย กบ็อฺด ประปวน    ปแด็ย กบ็อฺด 
ประปวน         อา ละ ประปวน ก็ กบ็อฺด ปแด็ย    เงือ็บ เตbว็ เฮbย มนึฮ ปร็อฮ ก็ จับเจียด เตbว็ 
เกbด เมือ็น ชโมล    มนึฮ ซแร็ย ก็ จับเจียด เตbว็ เกbด เมือ็น มB    ซ็อฺบ ไง นิฮ เมือ็น เลย็ เมbน็ 
เกbด กู ปแด็ย ประปวน    เวีย เปย็ก เมือ็น นุฮ ละ เมือ็น นิฮ ละ    เมือ็น มB นุฮ อา คละ ก Bอัน
ลึก เจียด บาน ก Bก็ เตbว็ เลbง ปวง    ปเลีย ก Bจ็อฮ ป ปวง เคิญ อา ชโมล เตbว็ เปย็ก อา มB 
ปแซ็ง   ก Bก็ กตอฺด ซแรจ เจ ทา “   ตักๆๆๆ กตอฺด”   ปแล ทา อา ปราฮ กบ็อฺด อัญ    อา ชโมล 
ลnอ ก็ ซแรจ ป ชงาย      “จ็อฮๆๆๆ จเกbด”  ก็ มัว โลม    ซแน็ฮ อันนา จ็อฺง เกbด เมือ็น ก็ ออย 
กบ็อฺด ตอฺ ปแด็ย ตอฺ ประเปอ็น 
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8.  มูฮ 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณ ี

ซัด เตียง ลาย นุฮ ก Bออย มัว รัว ซี คลวน แอญ    เมือ็น นุฮ ก Bออย จําปุฮ ตุก เจbก็    
จรUก นุฮ ก Bออย จระม็อฮ แชง ตุก ชม็อฮ    มนึฮ ยnง นุฮ กB ออย ได ออย จnง ตุก รัว ซี   จแก 
นุฮ กB ก็ ออย เดbร รัว ซี ทํามดา    กU กระแบ็ย นุฮ กB ก็ ออย แจ็ฮ ซี ซมาว    ป ปเดbม มัญ นฮุ 
กแบ็ย กU ก Bออย เวีย เกbด เตbง็ ทมิญ เลอฺ ทมิญ กรอม    แต เวีย เซbจ ลnอ นะ เปจ ก Bก็ 
เลย มัว ไว ทมิญ เลอ จอล    เนือ็ว ตี แซ็ฮ เนือ็ว เกbด เตbง็ ทมิญ เลอ ทมิญ กรอม เซbจ ลือ เปb
น็ ลือ เมbน็ คลัง    ทุก ยาง กB ออย เกbด มัว กรuบ      

ซแน็ฮ เกbด มูย เนีย็ก ก Bเนือ็ว ค็อง เจbด็   เนีย็ก นุฮ พอฺง กB ออย จําปุฮ ออย ได    
เนีย็ก แดล ค็อง เจbด็ นุฮ กnอ มุฮ     ก Bทา  เนbง็ เตbว็ รัว ซี บาน ยางนา เกbด ปนเลีย็ก เมbน็ 
เกbด อันลูUง   มอม โซร ก็ ทา อันลูUง ก็ เนือ็ว อี น็อฮ แอญ รัว ซี เลย     อันจ็อฮ ยnง เนbง็ เคิญ 
ทา ปเลีย แดล มุฮ เวีย คํา     มัว ด็อฺล เวีย ดอด เฮbย ก็ เกbด อันลูง ไว แทม เลย  

 
9.  มนึฮ จ็อฺง เกbด ทม 

วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณ ี
บาลปวล จ็อฺง เกbด ซดัจ     จ็อฺง เกbด ทม ก็ ค็อฺม เทอ ปติบัด นาที ( หนาที่ )ออย ซดัจ 

ซลัญ    ปเรฺอ ออย เทอ เอbย็ ก็ เทอ     ก Bก็ ออย เลbง ย็อด จ็อฺน เกbด ทม อ็อฺฮ แมนแตน     พอ 
ทม   เฮbย ก Bก็ จ็อฺง เกbด ซดัจ    ก็ ทา    ‘ซดัจ เตbง็ ออย อัญ เกbด แท’  ซแน็ฮ ก็ ซ็อม เกbด 
ซดัจ    ซดัจ  เคbง็ ก็ เลย ทา    “เบฺอ แอญ จ็อฺง  เกbด ซดัจ เฮbย ปแล ทา แอญ เมbน็ เกbด กุน    
อันจ็อฮ ออย แอญ จ็อฮ เตbว็ เกbด จแก วิญ เตbว็”   อันจ็อฮ กB ก็ ด็อฺฮ ย็อด จ็อฺฮ มัว เกbด 
จแก    อันจ็อฮ ปเลีย จแก เนbง็ เดจ กB เนbง็ กาย รัว โพย    กB รัว ย็อด ก็ เลย ค็อฺม กาย รัว 

 
10.  ตําโมก 

วิทยากรนายเยือน    สมร 
ไง น็อฮ ปแด็ย ประเปอ็น เตbว็ ซแร จํากา    ซแน็ฮ โกน ปร เนีย็ก ก็ เนือ็ว ปเตีย็ฮ   

ซแน็ฮ ก็ เมbน็ เกbด กันต็วก    โกน เนbง็ ยัว กันต็อก เตbว็ ตันนํา ก็ เมbน็ เกbด    เลย เดbด็ 
พเลิง ยัว อังกอฺ มัว ซงอร มnอ    ซงอร เตbว็ เวีย จเรือย ปโอน คเลียน ก็ เลย ซี    แม เอbว็ ฮ็อฺก 
มัว ก็ เลย รอฺง     

“เอbว็     คมาด ซงอร จเอbง็ ออย ปโอน โฮบ”     
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“เมbน็ แมน จเอbง็ จําเปย็ก กอฺ เงือ็บ เฮbย บอ บาน ตี ซงัด จเรียบ”    อา ปโอน เวีย 
จแอด เวีย ก็ เลย เดจ ล็วก    ซแน็ฮ ก Bก็ ยัว อังกอฺ เตbว็ ซงอร มnอ    ซงอร ก็ ซี บาน     ซ็อบ ไง 
นิฮ ก Bก็ เลย ซี อังกอฺ    ป มุน ซี กันต็วก    อังกอฺ นุฮ ก Bยัว เตbว็ จอล ก Bทา จเอbง็ เวีย    ซอบ 
ไง นิฮ แดล เกbด   ตําโมก ปร็วฮ ทา ยัว อังกอฺ เตbว็ จอล ซมัย ป เดbม 

 
11.  จแก เนbง็ กปnอ 

วิทยากรนายวิน    คะนอง 
จแก ทา “บอฺง กปnอ ยnง ซ็อม จิฮ ชลอฺง เตbว็ ละ เมิฮ ?”   พอ ชลอฺง เตbว็ เฮbย ก็ 

จุฮ ดัก คนอฺง กปnอ     ซแน็ฮ จแก ก็ เตbว็ เบียด กปnอ เมbน็ บาน    เตbว็ เบียด เฮbย กปnอ เวยี 
เนbง็ ไว เงือ็บ 

 
12.  จแก เนbง็ เมียว 

วิทยากรนายวิน    คะนอง 
จแก เนbง็ เมียว นุฮ ซดัจ ออย เตbว็ รัว แกว มนี เรือ็ด     จแก เนbง็ เมียว ก็ เนือ็ม 

คเนีย   เตbว็ๆๆ    เมียว ก็ เตbว็ รัว เปbน็ จแก เลญ กระม็อม เนือ็ว อี ซร็อก    เมียว รัว แกว บาน 
ก็ เปอม แกว ชลฺอง ตึก     จแก มัว ตันเนbม จแก เตbว็ บาน    แฮล ชลอฺง เตbว็ บาน ตเรbย็ ก็ 
ตันเนbม เตbว็ เตียด     เมียว ก็ เลย เลbง เตbว็ เลอ จ็อง เชอ เตbว็ เปอม ยัว โกน ออฺก ตุก     
ออฺก เลย ปรับ ทา เนbง็ ยัว แกว มัว ออย    ตเรbย็ แฮล มัว คแลญ ก็ ชาบ มัว เวีย็ฮ ปวฮ ยัว แกว 
มัว ออย เมียว     จแก ร็วด ตาม กรอย มัว ตันเนbม เปอ็ม มัว ออย ซดัจ มุน   พอ เมียว เตbว็ ก็ 
แจง ซดัจ ทา   “บาน แกว มัว เฮbย แต จแก เวีย มัว คํา ยnง   เลย ออย ก Bมัว”     ซดัจ ก็ เลย 
ทา   “อันจ็อฮ จําเรีย็ฮ ซัจ กเดbย็ คเนีย”      ซแน็ฮ ซดัจ ทา “เมียว ออย อา ซี บาย เนbง็ กรวบ 
ชนัง     เดจ ปูก    จแก แอญ ซี บาย เนbง็ เดbย็   เตbว็    เบฺอ อา รเงีย ออย ชเวียล รัว โพย นุฮ”  
ซ็อบ ไง นิฮ เมียว เลย ชอฺบ เตbว็ เดจ พอฺง มนึฮ    จแก ก็ ชเวียล แบ็ย จุม รัว โพย แดล ซดัจ อ็อจ 
จอล 

 
13.  ปเรีย็ฮ ปลาย 

วิทยากรนายสี    ราชวงศ 
ปเรีย็ฮ ปลาย  นุฮ ยัว  ประเปอ็น  ก็ บาน  โกน  ปร เนีย็ก ปร็อฮ มวย  ซแร็ย มวย            

ประเปอ็น จัฮ เงือ็บ เตbว็  ก็ ยัว ประเปอ็น ทแม็ย     ซแน็ฮ ออย ประเปอ็น ทแม็ย อันแจ็ม โกน    
ซดัจ ก็ เตbว็ จบัง เมbน็ บาน ฮ็อฺก มัว     ประเปอ็น นุฮ ก็ ไว ตี โกน    โกน ก็ ร็วด เตbว เปย็ฮ บาย 
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ก็ เมbน็ บาน ซี    ก็ เตbว็ เคิญ บาย กรอม ปเตีย็ฮ กB แอญ ก็ ยัว ปนลา ปเดา ด็อด ยัว บาย อัน
นอฺง มวย กเรือ็บ    ลเงือ็จ ก็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ    ปรึก ก็ เตbว็ เตียด     เตbว็ รัว ซี จ็อฺน ทม    พอ ทม เฮ
bย เอbว็ มัว ก็ ตันเน็ญ    “เกbด ยางนา    อันแจ็ม โกน ลอฺอ แอ็ง?”   ประเปอ็น ก็ ทา     
“อันแจ็ม ลอฺอ เมbน็ เกbด อันนา ไว เต”    มัว ก็ อันเยือ็ย คเนีย ลอฺอ     

ซแน็ฮ ก็ เกbด มาย เตbว็ จบัง เตียด    โกน ก็ เตbว็ รัว ซี     เตbว็ รัว คยอฺง รัว กดาม 
รัว ตเรbย็    ซแน็ฮ ก็ เนือ็ม คเนีย จเกียล คยอฺง ซีๆๆๆ    ซแน็ฮ ก็ ด็อฮ ซลาบ เฮbร บาน ก็ เตbว็ 
เคิญ เดbม เชอ ทม ก็ เลbง เตbว็ เดจ    ซแน็ฮ เอbว็ ฮ็อฺก มัว รอ ๆๆๆยางนา ก็ เมbน็ เคิญ โกน    
พอ เตbว็ เคิญ ตระเปย็ง ทม ก็ เคิญ โกน ก็ ทา  “โกน อัญ เม็จ ก็ เกbด ซลาบ ยาง แจ็ฮ”     

โกน ก็ ทา  “เอbว็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ เตbว็ ยnง เกbด จาบ เตbว็ เฮbย”    เอbว็ นุฮ ก็ เมbน็ 
ฮ็อฺก ชอร  เนือ็ว แบบ นุฮ    โกน ออย เอbว็ ซี คยอฺง ก็ เมbน็ ซี     ซแน็ฮ ชอร เตbว็ เวีย ก็ กเดา 
คลัง    โกน ก็ มัว เลียด ซลาบ ออย  เอbว็    บอฺง เตbว็ รัว ซี    ปโอน เนือ็ว มnอ เอbว็    ซแน็ฮ กัน
เดียร ปูน ลuบ เอbว็ อ็อฺฮ ก็วน เมbน็ เคิญ เอbว็ ซแน็ฮ โกน ก็ เตbว็ เตียด    เตbว็ เรือยๆๆ   เตbว็ 
เคbญ เดbม เชอ ก็ เทอ ซําม็อก     เนือ็ว เปbน็ เมbน็ เกbด โกน เกbด ประเปอ็น    ก็ เนือ็ว พอฺง 
คเนีย บอฺง ปโอน    เอbว็ นุฮ ก็ เงือ็บ        แม อันแจ็ม นุฮ ก็ บัด เตbว็   ปรัฮ ปเรือ็ด ป คเนีย เมbน็ 
เด็ญ ทา เกbด ยางนา 

 
14.  ปวฮ กิงกอฺง  

วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณ ี
เกbล็ น็อฮ มัญ เมียน มนึฮ ซแร็ย มูย ชม็อฮ ทา เมรี    ปแด็ย นุฮ เตbว็ จูญ กํา     ซแน็ฮ  

เมรี บาน โกน มวย ชม็อฮ เนียง แอ็ด      ไง น็อฮ เตbว็ จเรือ็ด ตําเปย็ง    จเรือ็ด เตbว็ จเรือ็ด มัว ก็ 
ปล จันนิจ ซแน็ฮ ก็ ทา  

“โอ จันนิจ อัญ ปล เฮbย    เบฺอ อันนา ดอฺก จันนิจ ออย อัญ บาน    เบฺอ ปร็อฮ อัญ เน
bง็ ยัว เทอ เจีย ปแด็ย    ซแร็ย อัญ เนbง็ ยัว เทอ เจีย อันเรีย็ก”    ทา แต แบบ นุฮ จ็อฺน ลnอ เตb
ว็ ด็อฺล ปวฮ  กิงกอฺง    ปวฮ ก็ ทา  

“เมียน เลbย็? เมรี”  
“เมียน”  ซแน็ฮ ปวฮ มัว ด็อฺล ก็ ดอฺก จันนิก เจ็ญ มัว บาน ก็ เลย ยัว เทอ เจีย ปแด็ย    

พอ ลเงือ็จ จเรือ็ด ตําเปย็ง มัว บาน ก็ ฮอฺก ปเตีย็ฮ มัว ด็อฺล ปเตีย็ฮ ก็ เฮา     
“เนียง แอ็ด มัว เทอ  อันโฮบ ซี”    ซแน็ฮ ก็ ปรับ โกน   “แน เนียง ย็วบ ซงัด มนึฮ อ็อฺฮ 

ฮอฺง จํา ยัว บาย เตbว็ ออย เอbว็ ฮอฺง เดอ”       
“นา เอbว็ อีนา แม?”    
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“อัญ ยัว ปแด็ย เฮbย ปวฮ กิงกอฺง”     
“จ็อฮ เวีย เมbน็  เจbก็ ยnง จ็อฮ?”   
“เมbน็ เจbก็ เต” ลเงือ็จ พอ มนึฮ ล็วก อ็อฺฮ เฮbย ก็ ยัว บาย เตbว็ ออย ปวฮ กิงกอฺง ซี    

กB ก็ เฮา ปวฮ กิงกอฺง ทา     
“ เนีย็ก บอฺง ปวฮ กิงกอฺง อันเจิญ เนีย็ก บอฺง เมรี ออย เฮา”    ซแน็ฮ ปวฮ ก็ ชเลbย    
“แอด เอbย ทา อัญ เมbน็ เตbว็ เบฺอ เอbว็ ฮอฺง เนือ็ว กัด กอฺ อัญ บ็อฺง” เนียง แอ็ด ก็ 

ซแรจ ทา    
 “เอbว็ อัญ เตbว็ จูญ กํา     ปร แบ็ย ชนํา ยาตรา มัว มดอฺง”    ปวฮ ก็ เลย มัว ซี     ซี 

รูจ ก็ เตbว็    ออย ซีเรือ็ล ไงๆ เนือ็ว เตbว็ จ็อฺน แม ก Bเพbม     
ซแน็ฮ เอbว็ ก็ มัว    ก็ มัว เคิญ โกน ซกวม ก็ ตันเน็ญ    “แอด เม็จ ก็ ซกวม บแล็ฮ กน 

?    ฮอฺง ซี บาย เมbน็ จแอด รึฮ ยางนา ?”    แอ็ด ก็ ทา    “เอbว็ เอbย เอbว็    แม กB ยวั ปเดbย 
ปวฮ    ยnง   เตbง็ ยัว บาย เตbว็ ออย ปวฮ ซี เรือ็ล ไง ยnง เมbน็ กnย บาน เดจ    เดจ ก็ เดจ 
เนือ็ว ตี เนbง็ ตรุง เมือ็น”      

“เนbง็ เทอ ยางนา บาน เนbง็ เด็ญ ทา ปวฮ กิงกอฺง เวีย เนือ็ว อีนา?”     
“เมbน็ ยาก เต เอbว็    ออย ตี ย็วบ เนียง ก็ เตbว็ เฮา ปวฮ ออย บาย แต็จ เวีย ก็ มัว”     
“เออฺ อันจ็อฮ จํา อัญ เนbง็ ซันลีญ กําแม็ด จํา กัด กอฺ เวีย”    พอ ย็วบ โกน ก็ รีบ บาย 

รีบ ตึก เตbว็ เฮา ทา     
“เนีย็ก บอฺง ปวฮ กิงกอฺง อันเจbญ เนีย็ก บอฺง เมรี ออย เฮา”       ปวฮ ก็   ชเลbย     
“แอ็ด เอbย ทา อัญ เมbน็ เตbว็ เบฺอ เอbว็ ฮอฺง เนือ็ว กัด กอฺ อัญ บ็อฺง”   
“เอbว็ อัญ เตbว็ จูญ กํา ปร แบ็ย ชนํา ยาตรา มัว มดอฺง”    ปวฮ เจ็ญ มัว เอbว็ ก็ 

เยียด  กําแม็ด มดอฺง ก็ กัด ปวฮ ดัจ    พอ กัด กอฺ ปวฮ นุฮ ดัจ เฮbย ก็ ยัว ปวฮ นุฮ เติว็    ก็ ยัว เต
bว็ ซงอร เตbว็ ซลอฺ ออย ประปวน กB ซี    ซี พอฺง คเนีย อ็อฺฮ    ซแน็ฮ กันตุย เวีย ก็ ยัว เตbว็ ตุก 
อี จ็อง       แบ็ด ตเรีย    จังกา เวีย ยัว เตbว็ ตุก เลอ ทนึม    ซแน็ฮ ดูฮ บาย ดูฮ ซันลอฺ มัว ซี     
ประปวน นุฮ ก็ เพbม พอฺง    กําปุง ซีบาย ซแน็ฮ กแอจ ก็ มัว ตuม บีด ปเตีย็ฮ โบล ทา    

“ กันตุย ตุก เลอ จ็อง แบดตเรีย จังกา ตุก อี ทนึม  กระฮึม กระแอม ซี ปแด็ย”   ซแน็ฮ 
ก็ จB   กแอจ ก็ โบล ตี แบบ นุฮ    เนียง แอ็ด ก็ เมbน็ เมือ็ด     

ซแน็ฮ ด็อฺล คูบ ไง เพbม     เทอ ยางนา เล็จ เจ็ญ มัว เฮbย ปวฮ เตbง็ จเรbน แท    
ซแน็ฮ เอbว็ เนือ็ม แม เตbว็ ยัว ตเรbย็ อี เบbง อี ก็อฺก เนbง็ จัก ปวฮ ตันลุฮ    ก็ เนือ็ม ประปวน 
บ็อฺง ตเรbย็ เฮbย ก็ ออย ประปวน นุฮ รุด กB ซอฺร     ซันนอร กB  ซอรๆเตbว็ เด็ญ ทา จ็อฺม ประป
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วน กB ซแน็ฮ ก็ จร็อฺม ปวฮ นุฮ    จัก มวย ซันนอร นุฮ ซแน็ฮ ปวฮ เวีย ก็ เจ็ญ มัว ตาม ปร็วง    เก
bด ปวฮ ปแซ็ง ๆ  แดล ชอฺบ เนือ็ว ตาม ตระเปย็ง     อาคละ ก็ กลาย เกbด ปวฮ ปเรือ็ย    ป ปเดb
ม นุฮ เกbด ตี ปวฮ กิงกอฺง มยาง    ซแน็ฮ ประปวน ก็ เงือ็บ เนียง แอ็ด เนbง็ เอbว็ ก็ มัว เนือ็ว 
ปเตีย็ฮ ตาม ปกติ 

 
15.  อังแกบ ซี แค 

วิทยากรนายสําราญ    แสงจันทร 
ซร็อก ซแร เนีย็ก เมียน กB ชอฺบ เตbว็ ปนเนbร ซัด    บร็อฺฮ กําซ็อฺด เนือ็ว ปเตีย็ฮ พอฺง 

ตา พอฺง เยือ็ย ปร เนีย็ก     ไง น็อฮ จ็อฺง เตbว็ พอฺง กB    ก Bก็ เมbน็ ออย เตbว็  เต็ฮ    จ็อฺง เตbว็ 
ก็ เลย เวือ็จ บาย มวย กันจ็อฺบ เตbว็ ปนเนbร ซัด    เนีย็ก ซร็อฺก แดล เจ็ญ เตbว็ ด็อฺบ เนีย็ก ก็ รัว 
ซัด เมbน็ บาน    บาน แต ระเมีย็ง มวย เปbน็ น็อฮ       

พอ เวเลีย ซี บาย ทไง ตร็อฺง กB ก็ ยัว บาย มัว รวม คเนีย เตbง็ อ็อฺฮ    กB ก็ เมbน ็ออย      
อา กําซ็อฺด นุฮ ซี บาย พอฺง เต็ฮ    ก Bทา ปร็วฮ อา กําซ็อฺด นิฮ แอญ บาน ตี เทอ เมbน็ ออย โพง 
ก Bรัว ซัด บาน ก็    เลย นือ็ม คเนีย เด็ญ ไว อา กําซ็อฺด นุฮ บ็อฺฮ จอล เนbง็ เฮว     เฮbย ก็ เนือ็ม 
คเนีย  ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ กเรว     อา บร็อฺฮ กําซ็อฺด นุฮ ก็ จรึฮ เตbว็ เนbง็ เฮว จnง ได บัก    แบจ มุก 
แบจ เมือ็ด   อ็อฺฮ    ตา เยือ็ย ก็ จํา เจา     กB ก็ ปรับ ทา เวีย บัด เตbว็ เนbง็ ปเรือ็ย นุฮ แอญ    
ตา เยือ็ย ก ็ ยม เวย ยม    ยม นึก เจา     

บร็อฺฮ กําซ็อฺด นุฮ ทเลีย็ก เตbว็ เฮbย ก็ เปbน็ ตี เงือ็บ    พอ ย็วบ ตึก อันเซbม เวีย 
ทเลีย็ก ก็ ร็วฮ ตี กบาล     เจbง ได บัก อ็อฺฮ เกbด ด็อฺบ กันนัด    พอ จรึฮ เตbว็ ก็ กเดา ด็อฺล 
ปแอ็น ปรับ ทา    เนือ็ว เมbน็ บาน เต เตbง็ จวย อา บร็อฺฮ กําซ็อฺด นิฮ    เทอ ยางนา เนbง ็จอ็ฮ เต
bว็ จวย แบบนา     

ไง น็อฮ ปแอ็น ก็ กแลง ออย เกbด ปวฮ มวย ซการ มวย เตbว็ เนbง็ มุก อา กําซ็อฺด นุฮ    
ปวฮ นุฮ ก็ ลUด เตbว็ เจbก็ ซการ นุฮ    ซการ ก็ เงือ็บ    พอ เงือ็บ ปวฮ นุฮ ก็ เตbว็ กเกร เดbม 
เชอ มัว ปรวฮ ดัก ซการ     ซการ นุฮ ก็ ร็วฮ    เตbว็ มัว ซการ นุฮ ก็ คํา กบาล ปวฮ นุฮ เงือ็บ    เฮb
ย็ ก็ เตbว็ กเกร เดbม เชอ นุฮ มัว ปร็วฮ ดัก ปวฮ    ปวฮ นุฮ ก็ ร็วฮ    เทอ ออย อา บร็อฺฮ กําซ็อฺด 
นุฮ ก็วน    อา บร็อฺฮ นุฮ ก็ ทา     

“เอ เวีย เงือ็บ เฮbย เวีย ร็วฮ บาน ยางนา    จํา อัญ เนbง็ เทอ แด็จ ปวฮ นุฮ มnอ”    ก็ 
ออน กบาล เตbว็ กเกร ยัว เดbม เชอ นุฮ มัว ปร็วฮ ดัก จnง ได ก็ บัด ม็อฺด    ร็วฮ เลbง มัว ก็ ทา 
เดbม ทนํา นิฮ เจีย ก็ กัจ ยัว เดbม นุฮ มัว เวือ็จ ยาง จเรbน    เดbร เตbว็ อังเวญ พเลbว็ ก็ เตbว็ 
เคิญ เมียว เมbน็ เด็ญ อันนา บัญ เงือ็บ    ก็เลย ยัว ทนํา นุฮ ปร็วฮ ดัก    เมียว นุฮ ก็ เลย ร็วฮ เลb
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ง ก็ บาน เมียว นุฮ แอญ เกbด คเนีย     พอ เดbร เตbว็ ก็ เตbว็ เคิญ อังแกบ โกบ เงือ็บ ตีญ ๆ    
ปร็วฮ ทนํา ดัก อังแกบ นุฮ ก็ ร็วฮ บาน คเนีย แบ็ย เนีย็ก     

เดbร เตbว็ ด็อฺล เมือง มวย    เมือง นุฮ ซดัจ เกbด โกน กระม็อม เกbด โบฮ อี ด็อฺฮ เมb
น็ เกbด รนา รซา เจีย    เดจ กรุน เนือ็ว ตี เนbง็ เวีย็ง    ซดัจ นุฮ ก็ ประกาด รัว มนึฮ มัว รซา โกน    
เบฺอ โกน เจีย เนbง็ ลnก ออย เกbด เจีย ประเปอ็น เลย    บร็อฺฮ กําซ็อฺด ลnอ ก็ ตันเน็ญ บอฺง เมียว 
ทา     

“บอฺง เมียว ยnง ลวง เตbว็ รซา มnอ เลbย็ ?”   เตbว็ ด็อฺล ก็ ตันเน็ญ โพง ตฮาน ทา  
“โกน ซดัจ เนือ็ว อีนา คมาด เนbง็ ลวง มnอ”    ตฮาน ก็ ปรับ ทา     
“อันนา มnอ เจีย ก็ เนbง็ อพิเซก ออย เกbด ประเปอ็น เนือ็ว เนbง ็กนอฺ็ง เมอืง เลย”  ก ็

กึด   
‘เทอ ยางนา     เนbง็ มnอ คาง กราว ก็ มnอ เมbน็ บาน ปร็วฮ ทา โบฮ เวีย เนือ็ว อี 

ด็อฺฮ เมbน็ เฮียน ออย อันนา มnอ    เทอ ยังนา เบฺอ มnอ เมbน็ เจีย ก็ เตbง็ เงือ็บ’    ซแน็ฮ บอฺง 
เมียว เนbง็ บอฺง   อังแกบ ก็ ทา       

“เทอ ยางนา เนbง็    เงือ็บ เนbง็ ร็วฮ ยางนา ก็ เตbง็ โจล เตbว็ มnอ โกน ซดัจ”   โจล 
เตbว็ ก็   เบียม ทนํา นุฮ ปร็วฮ ดัก     โกน ซดัจ ก็ บัด ก Bก็ เลย อพิเซก ออย    เดbม ทนํา นุฮ ก็ 
กันจ็อฺบ ตุก ยาง ลอฺอ     

ไง กรอย มัว ก็ เจ็ญ เวียล แจว ตูก เตbว็ บอฺง เมียว เนbง็ บฺอง อันแกบ ก็เตbว็ พอฺง     
เตbว็ เฮbย ซแน็ฮ ตุก เวีย ก็ แบจ จระมุจ    ซแน็ฮ ตเรbย็ เวีย ก็ เคิญ ทนํา เวีย ก็ เลย ยัว เดbม 
ทนํา นุฮ เตbว็ ตุก เนbง็ รูง    บอฺง เมียว เนbง็ บอฺง อังแกบ เมbน็ เด็ญ เนbง็ จวย ยางนา    กB ก็ 
ยม    เมียว เนbง็ อังแกบ ก็ มัว กึด ทา เทอ ยางนา เนbง็ จวย บาน    ซแน็ฮ เมียว ก็ กึด บาน ทา 
คแลญ นุฮ เวีย ยัว จันเนbย็ มัว ปนจ็อก โกน    เมียว นุฮ ก็ ปรับ ทา  

“บาน วิที เฮbย จํา คมาด เนbง็ จวย”   เมียว นุฮ กB เนbง็ ซอฺง กุน   เมียว นุฮ ก็ เลbง 
เตbว็     อี จ็อง เดbม เชอ     เตbว็ จับ โกน คแลญ บาน ก็ ปรับทา เบฺอ คแลญ เตbว็ ยัว เดbม 
ทนํา มัว บาน เนbง็ แลญ โกน    คแลญ ก็ แพ็ด เฮา คเนีย มัว จอึฮ จเอbก    พอ ตเรbย็ มัว ปบ ก็ 
จับ ตเรbย็ มัว ตุก เลอ   กUก เฮbย ก็ เวีย็ฮ ปวฮ มnอ    ตเรbย็ มวย ซตึง นึฮ คแลญ จับ มัว เฮียบ 
เนbง็ อ็อฺฮ    

กเดา ด็อฺล เม ตเรbย็ ก็ แฮล เลbง มัว อันเยือ็ย พอฺง คแลญ    ตันเน็ญ ทา “โพง แอญ 
เมจ็ ก็ เทอ บาบ โพง อัญ ยาง แจ็ฮ?”    คแลญ ก Bปรับ ทา   “ยี !!อา เมียว ก Bปรับ ทา ตุก ก B
แบจ ตแร็ฮ ตเรbย็ ยัว เดbม ทนํา กB เตbว็ เลีย็ก ตุก อีนา ก็ เมbน็ เด็ญ   เมbน็ เด็ญ ทา อา ตเรb
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ย็ นา”    ตเรbย็ ทม ทา     “จํา อัญ เนbง็ จ็อฮ เตbว็ มnอ เนbง็ ตึก”   เตbว็ ตันเนญ็ โกน ซมนุ เต
bง็ อ็อฺฮ    ตเรbย็ ,มB ก็ เฮา ตเรbย็ มัว เตbง็ อ็อฺฮ ก็   เมbน็ เคิญ อา ตัว แดล เลบ ทนํา นุฮ    เตb
ว็ ก็ ทา   “บัด มวย อา เตbว็ ตาม เมิฮ”   ก็ เตbว็ ตาม มัว ปร็วฮ ทา คลาจ อา เนีย็ก ทม    ม ีแดล 
เลบ ทนํา นุฮ ปวฮ เวีย ก็ กําปอง ก็ เลย กเจีย็ก ทนํา นุฮ มัว ก็ เลย บาน เดbม ทนํา นุฮ มัว ออย 
เมียว     เมียว ก็เลย แลญ โกน คแลญ      คแลญ ก็ เตbว็    ตเรbย็ ก็ เตbว็     โพง กB ก็ เตbว ็
ปร็วฮ ทา บาน  เดbม ทนํา เฮbย     ก็ ฮ็อฺก มัว อี ปเตีย็ฮ    ตุก เดbม ทนํา อี ปเตีย็ฮ    เดbม ทนํา 
นุฮ อันจัฮ ก็ เมbน็ เฮียน เบbก มnอ เต็ฮ ตอฺน ทไง   เนbง็ เบbก ตอฺน      ย็วบ แค พลือ เบbก นา
ตาง เรือ็บ   มnอ เดbม ทนํา     

ไง น็อฮ เบbก มnอ   แค เคิญ ก็ มัว เลบ ยัว เดbม ทนํา เฮbย ก็ ฮ็อฺก  เตbว็ เลอ เมจ 
วิญ    ก Bก็ ยม    จ็อฺง บาน เดbม ทนํา นุฮ วิญ    “แค ยัว เตbว กปวฮ บแล็ฮ เทอ ยางนา เนbง็ 
บาน”      ไง น็อฮ อังแกบ  เนbง็ เมียว ก็ อันเยือ็ย คเนีย ทา เมียว นุฮ ซอฺง กุน เตbว็ เฮbย เนือ็ว ตี 
อังแกบ เทอ ยางนา    อันจัฮ ทนํา นุฮ ก็ ยม เมbน็ ยอฺม ซี ยอฺม จ็อก เต็ฮ    อังแกบโกบ ก็ ทา    
“จํา คมาด จวย”    กB ก็ ปเรbง็ คลวน กB ออย ทม     ทม จ็อฺน เลบ แค บาน     พอ ทม เฮbย 
เวีย ก็ ทลุฮ เจ็ญ คาง เอียว         ซ็อบ ไง นุฮ เลย เกbด  อังแกบ ซี แค    ทนํา นุฮ ก็ เมbน็ บาน 
วิญ    อังแกบ นุฮ ก็ แบก ปวฮ เนือ็ว เลอ เมจ 

 
16.  กแบ็ย เซิจ เมbน็ เกbด ซันเลญ 

วิทยากรนายจุม    แสงจนัทร 
กแบ็ย ซมัย นุฮ เซิจ บาน ปร็วฮ ทา เมือ็ด เวีย ทม จนับ    ซันเลญ เซbจ เวีย ลnอ จนับ    

เนือ็ว อี ซร็อก นา อี น็อฮ ก็ ทล็อฺง    เตียวดา ก็ ทา    “อา ซัด นิฮ เบฺอ ยัว ตุก ออย เวีย เซbจ เวีย  
เนbง็ ซันเลญ   ลnอ จนับ    ซดับ เอbยๆๆก็ เมbน็ บาน    เวีย เนbง็ เทอ ออย เกbด โตฮ”    ซแน็ฮ  
เตียวดา ก็ ทา   “ซแน็ฮ เนbง็ เมิน็ ออย แอญ เซbจ ลือ เนbง็ กน็อง โลก มนึฮ เต    ออย เซbจ ลnอ 
แต  กน็อง โลก เตียวดา    มุน เนbง็ เซbจ เตbง็ ออย เตbว็ เฮbด็ มB เฮbด็ ชโมล    ปเรbง็ เตbว็ 
เลอ มวย เกีย็ง บาน จ็อฮ มัว”      

 
17.  ซดัจ กันล็วง 

วิทยากรนายรื่น    สมร 
ประเตฮ คแมร ปูจ ซดัจ นุฮ เกbด ปเรียน ประมัญ เนีย็ก บัญ ซัด    ก Bแจ็ฮ กึด ก็ เลย 

เกbด    เกbด ก็ เมียน เจีย็ง กB    กB ก็ เลย ออย เกbด ซดัจ     
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ซแน็ฮ ซดัจ ยUร เตbว็ ก็ เกbด กันล็วง     ซแน็ฮ ปเรียฮ พุดโคซาจาร ก็ ชลอฺง ตึก มัว    
มัว เตซนา ปรอฮ ซัด    กรuบ คเนีย บาน เรียน อักซอฺร คแมร    ซแน็ฮ ก็ เทอ อังกวร เลbง        

ซแน็ฮ ซดัจ ก็ เนือ็ว เลอ อังกอร นุฮ    ยUร เตbว็ ก็ เกbด กันล็วง    ปร แบ็ย ชนํา ก็ เมb
น็ บัด    ซแน็ฮ ลnอ เตbว็ ด็อฺล ปเรีย็ฮ มฮารแซ็ย    เลย ปรับ  โกนเนน ทา  "เตbว็ ปรอฮ ซดัจ กันล็
อง ละ เวีย  เกbด กันล็วง เมbน็ ยอฺม บัด"        

ซแน็ฮ เนน ก็ ซงอร ตึก กเดา เนbง็ กเตียฮ ออย ซดัจ ลUด ตันเลีย็ก    ปรับ ทา    "ลUด 
จ็อฮ เตbว็ เฮbย็ ซัจ เนbง็ ลลวย เนือ็ว แต จเอbง็    ซแน็ฮ ก็ จัก ทนํา    จัก 1   2   3   ก็ เนbง็ บัด"     

ซแน็ฮ ซดัจ เมbน็ เจือ ก็ เมbน็ เฮียน ลUด    ก็ ทา  "อันจ็อฮ จับ จแก บรอ  นิฮ จ็อฮ เตb
ว็ ออย เวีย ละลุก เนือ็ว แต จเอbง็ เฮbย ก็ จัก ทนํา 1   2    3"     

ซแน็ฮ จแก นุฮ ก็ บัด    ก็ ออย ซดัจ จ็อฮ    ซดัจ ก็ เมbน็ จ็อฮ    ออย เนน จ็อฮ    พอ 
เนน จ็อฮ เตbว็ ซัจ ลลวย เนือ็ว แต จเอbง็     ซแน็ฮ ซดัจ ก็ จัก ทนํา จ็อฮ เตbว็ อ็อฺฮ เลย     ซแน็ฮ 
เนน ก็  เมbน็ ร็วฮ ปร็วฮ ทา เวีย เมbน็ ตเรbว็  กันน็ด ทนํา แดล ดัก เตbว็      เนน ก็ บัด เตbว็ ปร 
แบ็ย อาตึด    โลกตา ก็ กเดา ก็ มัว  ตันเน็ญ ซดัจ ทา    "เนน เนือ็ว อีนา ?"      ซดัจ ก็ ทา    "เนน 
มัว ปรอฮ    คญ็อม กระนา    ออย คญ็อม กระนา จ็อฮ เนbง็ กเตียฮ    เปbน็ คญ็อม กระนา เมbน็ 
เฮียน    เนน ก็ เลย จ็อฮ เตbว็ เนbง็ กเตียฮ    คญ็อม กระนา จัก ทนํา เตbว็ เมbน็ เคิญ เวีย เกbด 
เอbย็    คญ็อม กระนา จัก ทนํา เตbว็ อ็อฺฮ"    โลกตา ก็ ตันเน็ญ ทา   "นา จเอbง็  เนือ็ว อีนา    ดํา 
ตึก ออย ตมา ละ เมิฮ  ตมา  เนbง็ ปนร็อฺฮ เนน"      ดํา ตึก เฮbย ก็ ยัว จเอbง็ เตbว ็ซงอ็ร ทนาํ    1  
2  3    เนน ก็ ร็วฮ      

ซแน็ฮ โลกตา มฮารเซbย็ ก็ ดัก ปนนัฮซา ทา ออย  อังกวร นิฮ เกbด อังกวร  กUกตลวก    
ออย เวีย    เกbด ปเรือ็ย ซวา    เมbน็ ออย เวีย เกbด อังกวร ตอฺ เตbว็     เบฺอ เวีย เกbด อังกวร ก็ 
ออย เวีย กเดา กระฮาย    มนึฮ คแมร ก็ เลย เตbว็ ซ็อฺง อังกวร พน็อมเปญ    จน็อฮ อังกอร ทม ยn
ง เลย เฮา ทา อังกวร กUกตลวก 

 
18.  เกbด อังเกือ็ล 

วิทยากรนายสําราญ    แสงจันทร 
เกbล็ น็อฮ จ็อง อังกวร เวือ็ด เวีย เวือ็จ ปร็วฮ ทา คย็อฺล พัด    ซร็อก ซแร คแมร ยัว      

ตําแร็ย มัว เตือญ ออย เวีย ตร็อฺง วิญ    ยัว ตําแร็ย อําแพ็ย มัว เตือ็ญ ก็ เมbน็ ตร็อฺง    เทอ ยาง
นา?    

ซแน็ฮ ก็ กเดา ด็อฺล ปแอ็น คาง เลอ ทา    “ยnง เนbง็ ออย เตือ็ญ แบบ นิฮ เมbน็ มาน 
เต    ยnง เตbง็ ออย โพง ยnง จ็อฮ เตbว็ บาน บวน เนีย็ก”        



 233

ซแน็ฮ เนีย็ก คาง เลอ เมbน็ จ็อฺง จ็อฮ มัว ก็ ทา    “มนึฮ คาง กรอม เวีย วุนวาย นะ”     
ฮัวนา ปแอ็น เลย ทา      “อันจ็อฮ ออย เลญ ดนตเรbย็    เบฺอ เนีย็ก นา เลญ ด็อน ตเรbย็ จรึฮ 
มวย จังวะ เตbง็ จ็อฮ เตbว็”      

ซแน็ฮ ก็ เลญ    ปแอ็น ตัง บวน เนีย็ก ก็ เลญ จรึฮ อ็อฺฮ    ก็ เลย เตbง็ จ็อฮ มัว    จ็อฮ 
มัว ก็ ทา     “อ็อฺฮ เกือ็ด เตือญ ยางนา เวีย ก็ เมbน็ ตร็อฺง เต ปราซาด นิฮ    เบฺอ เกือ็ด จ็อฺง ออย 
ตร็อฺง เตbง็ เจือ คมาด”     

“เทอ ยางนา จ็อฮ?”     
“เมbน็ ยาก เต    ออย ยัว อําม็อฺฮ มวย ตไซ มัว ออย”     
ซแน็ฮ ออย ยัว เตbว็ จอฺง อี จ็อง ปราซาด เฮbย ก็ โซด   จ็อง ปราซาด เลย ตร็อฺง   เนยีก็ 

ซร็อก คแมร ก็ ซแรจ ไชโย กเรว    เนีย็ก ซร็อก ก็ เลย ออย เนีย็ก เตbง็ บวน นุฮ เนือ็ว อี ซร็อก 
คแมร    เนีย็ก ตัง บวน นุฮ ก็ ทา  “เบฺอ จ็อฺง ออย เนือ็ว เตbง็ ออย ซี เนีย็ก เพbม มวย ไง บวน 
เนีย็ก”       โพง  เนีย็ก ซร็อก ก็ ทา “เบฺอ ซี เนีย็ก เพbม มวย ไง บวน เนีย็ก เฮbย ประเตฮ ยnง เน
bง็ เนือ็ว ปนมาน   แฮ็น เนีย็ก ซร็อก อ็อฺฮ   เวีย เนือ็ว เมbน็ บาน เต เด็ญ เวีย เตbว็”     

ซแน็ฮ เคbง็ ก็ เด็ญ ไว อา บวน เนีย็ก นุฮ ก Bเนือ็ม คเนีย ร็วด มัว ลnอ ประเตฮ ไท          
มัว เคbญ ตา จัฮ ด็อฺม แดจ     แดจ นุฮ ทม เปbน็ ก็อฺง รแต็ฮ    ร็วด มัว ก็ ซอ ก็ ทา    “ตา เกbด 
บาย กอฺก ซ็อฺล แอ็ง?    คมาด ซ็อม ซี ละ จํา คมาด จวย ซ็อฺบ แดจ ออย”    ตา นุฮ บาน จังวะ ก็ 
ทา    “เจีย เฮbย อา เจา ตา กําลัง ซอ พอ ดี    จํา ตา เตbว็ ยัว บาย มัว ออย ซี”    

ตา ก็ เดbร เตbว็ อี กตวม    โพง กเมญ เตbง็ บวน ก็  อันจูน แดก มัว ปาโมล คเนีย           
เฮbย ก็ จัก ดัก เลือย คเนีย เตbง็ อ็อฺฮ    แดจ ก็ แช็ฮ อ็อฺฮ     ตา ก็ กัน บาย เฮbย ก็ กัน แดจ มวย 
มัว พอฺง    มัว ด็อฺล ก็ ทา  

“อา กันนาลเดbย็ แดจ อัญ ซ็อฮ อ็อฺฮ เฮbย     โพง อาระบาล อัญ เมbน็ ออย อา ซี 
บาย เต”    ตา เด็ญ ไว    อา กเมญ เตbง็ บวน นุฮ ก็ ร็วด    ร็วด เมbน็ เตือ็น บาน เปbน็ มาน ก็ 
ฮ็อฺก มัว อันล็อด แดจ แดล ซ็อฮ นุฮ    มัว กาย มnอ ก็ เคิญ เกbด รUป กําแม็ด   ปนนาก   เกbด 
แบบ มัว   เลย     ตา ออฺร ก็ ทา    “ ชบ ๆ  เชbน็   เนือ็ว อีแน็ฮ เฮbย เมbน็ บาก เตbว็ นา เต”    
อา กเมญ ก็ ทา       “อัญ   เมbน็ เนือ็ว พอฺง อา เต    อา เด็ญ อัญ เฮbย”    ตา ก็ ทา  “เนือ็ว 
พาล เทอ ยางนา เรือ็บ เนbง็ บาน”     

“พาล เมbน็ ยาก เต    กันนวย แม อา ยางนา พาล ก็ ยาง จ็อฮ แอญ”     
อันเยือ็ย ปนน็อฮ แดจ แดล เนือ็ว เนbง็ ได ตา ก็ กลาย เกbด พาล     ร็วด เตbว็ โพง         

ซะฮะรัด รบ พอฺง เวียด นาม    ซแน็ฮ ประบัญ คเนีย โพง เวียดนาม เนbง็ จัญ  ก็ ทา “เมbน็ ยาก 



 234

เต”    ก็ ยัว อันเซา ปดม เกbด กอฺน ดัก กันเตียฮ ทม ซงอร    ดัก เตbว็ ด็อฺบ กอฺน ก็ กลาย เกbด 
มนึฮ        อําแพ็ย    โพง ซะฮะรัด บัญ เงือ็บ   ด็อฺบ มนึฮ ก็ กลาย เกbด อําแพ็ย    มัว เรือย ๆ     

เทอ ยางนา เนbง็ ชเนีย็ฮ    ก็ ออย มนึฮ เตbว็ ซืบ มnอ     ปลอม คลวน โจล เตbว็ มnอ 
ทา เทอ ยางนา บาน พลิด มนึฮ บาน จอึฮ ยาง แจ็ฮ    เตbว็ ก็ เคิญ มนึฮ เตbง็ บวน ซาง เลbง มัว 
ก็ ทา    “เทอ ยางนา ยnง   เตbง็ จับ อา บวน เนีย็ก นิฮ ออย บาน”    

ซหรัด ก็ โจล เตbว็ จับ อา บวน เนีย็ก นุฮ เตbว็ ดัก คน็อฺฮ ตุก  ดัก กร็อฺง แดก เตbว็ ซะ
ฮะรัด เฮbย ก็ เงือ็บ เนือ็ว อี  ซะฮะรัด     เงือ็บ เฮbย ก็ ฮ็อฺก เตbว็ อี เลอ วิญ       ซแน็ฮ โพง ซะฮะ
รัด ซาง   เอbย็ เลิง มัว ก็ เกbด กรuบ ยาง     ซาง อา นา ก็ เกbด อา นุฮ ปร็วฮ ทา มนฮึ เตbง ็บวน 
เตbว็ เนือ็ว        อี น็อฮ 

 
19.  แจจ อาโยฮ ซัด 

วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณ ี
ป มุน นุฮ เมbน็ เกbด แพน เดbย็    ซแน็ฮ โลก ก็ จิฮ ปกาโชก จ็อฮ มัว    มัว ก็ เดจ ยัว 

กบาล เตbว็ ตโบง    ยัว จnง เตbว็ คาง จnง    ซ็อบ ไง ยnง เลย จnอ ทา ตึฮ คาง ตโบง ตึฮ กบาล 
เดจ    ตึฮ คาง จnง ตึฮ   จnง . . 

ซแน็ฮ จ็อฮ มัว ก็ บ็อฺงเกbด แพนเดbย็ รูจ    เทอ ยางนา เกbด แพนเดbย็ เฮbย เมbน็ 
เกbด อันนา เนือ็ว    โลก ก็ เลย โซน รูป ปร็อฮ มูย ซเรbย มูย    ซัด กรบ ยาง โซน เกbด กู กรบ    
ซแน็ฮ ก็ ดัก    วินเยียน ออย     

ซแน็ฮ ซัด เดbร บาน เปbน็ เมbน็ เกbด ตันฮา    โลก ก็ เลย ออย เกbด ตันฮา    ออย 
เมือ็น มB มูย    เมือ็น ชโมล ปร    ออย กรบ ซัด    ตตูล มนึฮ ปร็อฮ เมbน็ เนือ็ว ก็ เลย ออย ตุก เน
bง็ มนึฮ ซแร็ย    ก็ ทา  

“แน เนียง เกbม็ ยัว เตbว็ ตี แอญ เดอ    เนียง ยัว เตbว็ มูย ออย ปร็อฮ ปร    เบฺอ เนียง 
ยัว เตbว็ ตี แอญ เนbง็ ตเรbว็ ปนดาฮซา โลกตา มฮารแซ็ย”     

โลกตา มฮารแซ็ย เลย พเญอ กเรือ็บ ตันฮา ตุก อี มนึฮ ซแร็ย     ซแน็ฮ มนึฮ ซแร็ย ซี มูย 
กเรือ็บ ก็ จงัญ ก็ เลย ซี ตีด มูย กเรือ็บ    ตุก ออย มนึฮ ปร็อฮ มูย กเรือ็บ    เลย ตเรbว็ ปนัฮซา   
โลกตา ทา    เบฺอ เวีย ซี ปร ออย เวีย เกbด เวน เกbด กํา     ปเลีย เวีย เนือ็ว พเลิง ออย เวีย ย็วม 
ออย เวีย ชือ    ยม รัว แม รัว เอbว็    โกน เวีย ออย จํา เรือ็บ เนbง็ เดbร บาน     ซดั กU กแบย็ เมb
น็ เกbด เอbย็    พอ เล็จ มัว ก็ ออย เดbร เลย    เปbน็ มนึฮ ยnง เตbง็ จํา เกbด ชนํา เรือ็บ เนbง็ 
เดbร บาน     ปร็วฮ เปย็ก ปนดาฮซา แดล กB ทา ตุก     
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ซแน็ฮ ออย ซี กเรือ็บ ตันฮา ก็ อันเยือ็ย ด็อฺล อาโยฮ โลกตา ทา “ออย ซี กเรือ็บ ตันฮา 
เฮbย เนbง็ ออย อาโยฮ เนีย็ก 40  ชนํา     มนึฮ นุฮ ออย  20  ชนํา  เปbน็ น็อฮ    เมbน็ ออย จเรb
น เต    มนึฮ 20  ซวา 40”    ซแน็ฮ ออย กแบ็ย 40    กแบ็ย ก็ ลnก เลbง ทา    “40 ชนํา เวีย จเรb
น เตbว็    ยnง เกbด มัว ทเอbย็?”      

“เกbด มัว กันเรฺอ มนึฮ”        
“อันจ็อฮ ยnง เนือ็ว เมbน็ บาน เต    ซ็อม  20 ชนํา เมbน็ บานเต ?”   กB ก็ ออย    

ซแน็ฮ มนึฮ ก็ ทา   “ อา 20  ซ็อม มัว คาง แน็ฮ”    มนึฮ ก็ เลย บาน อาโยฮ เกbด 40     อันจ็อฮ 
มนึฮ ยnง เวเลีย อาโยฮ 20-40 เลย คลัง แด็จ กU แด็จ กระแบ็ย ปร็วฮ ทา อาโยฮ กU อาโยฮ 
กระแบ็ย     

ซแน็ฮ กB ก็ เฮา จแก    “จแก ออย  40 ชนํา”     จแก ก็ ซ็อม 20    มนึฮ ก็ ทา   “อา 
20  ซ็อม คาง แน็ฮ”   มนึฮ ก็ เลย บาน อาโยฮ เกbด  60    อันจ็อฮ มนึฮ ยnง เวเลีย อาโยฮ   40-
60 มนึฮ ยnง เทอ เอbย็ เมbน็ บาน ปร็วฮ ฮ็อฺด อาโยฮ  จแก     

ซแน็ฮ มัว ด็อฺล ซวา ก็ ทา    “ออย ยnง เกbด มัว ทเอbย็?”    
“ออย เกbด มัว เรือ็ม เทอ พเลญ ออย แอ็ฮ  รเมือ็ฮ”ก็ ทา  “40 ชนํา เนือ็ว เมbน บาน 

เต”     
มนึฮ ก็ ทา “อา 20  ซ็อม มัว มแน็ฮ”     มนึฮ ก็ เลย บาน อาโยฮ เกbด 80    อันจ็อฮ 

มนึฮ ยnง ปเลีย อาโยฮ 60-80    มุก เมือ็ด เลย แด็จ ซวา เบbก พแนจ บเลือก ๆ แด็จ ซวา 
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9.  นิทานตลก 
        จํานวน  37  เร่ือง  คือ 

1. อาเจือ็ย ตอฺน จวย ซดัจ ออย ซี บาย จงัญ 
2.  อาเจือ็ย ตอฺน อันแจม็ กแบ็ย 
3.  อาเจือ็ย ตอฺน ซดัจ เทอ อํา แมญ แบจ 
4.  อาเจือ็ย ตอฺน รึฮ อัจ แซ็ฮ 
5.  อาเจือ็ย ตอฺน ด็อฺล อําม็อก จัญ กแซเทbย็ 
6.  อาเจือ็ย ตอฺน ติญ กแบ็ย 
7.  อาเจือ็ย ตอฺน ค็อฺก ตา  
8.  ซแร็ยปญญา 
9.  โลกตา ลงัว 
10.  เด็ญ เมอ็ืน 
11.  โลกตา คเนbร (สํานวนที่ 1 ) 
12.  โลกตา คเนbร ( สํานวนที่ 2 ) 
13.  โลกตา จ็อฺง ออย มนึฮ เงือ็บ 
14.  โลกตา ตร็อฺบ    โลกตา รเซbย็ 
15.  โลก เนยี็ก แจ็ฮ ( สาํนวนที่ 1 ) 
16.  โลก ตา เนีย็ก แจฮ็  ( สํานวนที ่2 ) 
17.  เนน ประญา 
18.  อาควัก   อาแคว็น ( สํานวนที ่1 ) 
19.  อาควัก   อาแคว็น  ( สํานวนที่ 2 ) 
20.  จูน แบน็ 
21.  ปแด็ย ประเปอ็น ชล็อฺฮ คเนีย 
22.  ประเปอ็น คลาจ เงอ็ืบ 
23. เอbว็ กเมจ พอฺง โกน ปซา  ตอฺน ตนั เด็ญ โกน    
       ประซา 
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24.  เอbว็ กเมจ พอฺง โกน ปซา ตอฺน โบด อันจ ู
25  เอbว็ กเมจ  เนbง็ โกน ปซา ตอฺน เอbว็ กเมจ  
       ซระเวbง ซรา 
26.  ตปร  ตเจีย็ก 
27.  ซเบbว 
28.  คยอฺง โจล ปโอน ทไล 
29.  อา ปรําปล เนีย็ก 
30.  ซี ชนวล อันจูน คมอจ 
31.  ซเมฺอ กระฮอฺม 
32.  เลbง ปเตีย็ฮ 
33.  เทอ ซแร เบียด เลียว 
34.  ตาม กแบ็ย 
35.  อา กจิล แพ็ฮ 
36.  อา ปวก บัญ อันลวก 
37.  ยัว เกลอฺ 
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1.  อาเจือ็ย ตอฺน จวย ซดัจ ออย ซี บาย จงญั 
วิทยากรนายวิน    คะนอง 

ซดัจ ทา “อาเจือ็ย เตbว็ รัว ทนํา ออย อัญ ซี บาย จงัญ บาน แอ็ญ ?”    อาเจือ็ย ก็ ทา    
“บาน    จํา เนือ็ม เตbว็ ซี อี ซแร”    ก็ เนือ็ม ซดัจ เดbร เตbว็ ตัง ป ปรึก จ็อฺน ลเงือ็จ    เตbว ็ดอลฺ    
ปเนbด็ ก็ ปรับทา   “ตร็อฺง แน็ฮ แอญ ซี บาย จงัญ”   ก็ เนือ็ม ซดัจ ซี บาย    ซดัจ ซี อ็อฺฮ จเรีย็ฮ    
ซดัจ ก็ ทา  “โอ อี แน็ฮ ซี บาย ซงัญ แมน”    ก็  ซดัจ  อ็อฺด บาย ตัง ป ปรึก จ็อฺน ลเงือ็จ เวีย ก็ 
เลย คเลียน ก็ เลย ซี บาย จงัญ 

 
2.  อาเจือ็ย ตอฺน อันแจ็ม กแบ็ย 

วิทยากรนายสี  ราชวงศ 
ซดัจ นุฮ อันแจ็ม อาเจือ็ย ตัง ป ตูจ จ็อฺน ทม     ซแน็ฮ อาเจือ็ย ก็ แจ็ฮ คเวียล กU 

คเวียล กระแบ็ย  ซแน็ฮ จัฮ ๆตันนํา บาย ก็ ด็อฺฮ บาย ออย จัฮๆ ซี มุน เฮbย ก็ ออย อาเจือ็ย นุฮ ซี 
กรอย     ด็อฺล กเมญ ซี รวจ    อ็อฺฮ เฮbย อาเจือ็ย นุฮ ก็ เตbว็ คเวียล กแบ็ย     คเวียล กแบ็ย ก็ 
เด็ญ ยัว แต มB เจ็ญ    โกน ก็ คัง ตุก เนbง็ กรอล ซดัจ ก็ ทา    “อา เกbด เอbย็ บาน แลญ ตี มB    
เม็จ ก็ เมbน็ แลญ โกน เตbว็ พอฺง”    อาเจือ็ย ก็ ทา   “โอ โลกเอbว็ เนbง็ แลญ เตbว็ ยางนา    
มนึฮ ยnง เนือ็ว ออย จัฮๆ ซี บาย มุน    กแบ็ย ก็ แด็จ คเนีย    โกน เวีย ก็ เตbง็ ซี กรอย”    พอ 
ตอฺน ลเงือ็จ ฮ็อฺก มัว ก็ มัว แลญ โกน กแบ็ย    เวีย ก็ ร็วด รัว คเนีย เปย็ฮ นา เปย็ เนbย็ 

 
3.  อาเจือ็ย ตอฺน ซดัจ เทอ อํา แมญ แบจ 

วิทยากรนายสี    ราชวงศ 
ซดัจ นุฮ เทอ บ็อน โดน เทอ บ็อน ตา     ซแน็ฮ ก็ เมbน็ เกbด อําแมญ ลีญ อังกอฺ ลีญ     

เลย เตbว็ กเจbย็  อาเจือ็ย    อาเจือ็ย ก็ ทา  
“เบฺอ เกือ็ด ยัว เตbว็ เทอ แบจ เนbง็ เทอ ยางนา?”     
“เออฺ อัญ เนbง็ ซอฺง ออย”    อาเจือ็ย ก็ ทา   “คลาจ แต เนbง็ รัว มัว ซอฺง ออย เมbน็   

บาน นา”    ซดัจ ก็ ทา    “มัฮ คนาด อัญ รัว มัว ซอฺง อา เมbน็ บาน ก็ เลญ”       
ซแน็ฮ ก็ ยัว อําแมญ เตbว็ ลีญ อังกอฺ รวจ ก็ ยัว ตุก    ซแน็ฮ จแก เวีย ก็ มัว ประคํา 

คเนีย     อําแมญ นุฮ แบจ เตbง็ เตbว็ รัว มัว ซอฺง ออย อาเจือ็ย    รัว อา นา มัว ซอฺง ออย ก็ เมbน็ 
ยัว เนbง็ ยัว อา แดลๆ    อา ทแม็ย ก็ เมbน็ ยัว  

“เนbง็ เทอ ยาง นา อัญ”    ซดัจ ก็ เลย เตbง็ มอฺบ อังกวร เตbง็ ประเปอ็น ออย อา
เจือ็ย    ซดัจ ก็ เดbร  เตbว็ เปย็ฮ นา เปย็ฮ เนbย็    อาเจือ็ย นุฮ ก็ เนือ็ว เนbง็ อังกวร 
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4.  อาเจือ็ย ตอฺน รึฮ อัจ แซ็ฮ 

วิทยากรนายอิด    บุญจูง 
ซดัจ เนือ็ม อาเจือ็ย เตbว็ ตลาด เฮbย ปรับ อาเจือ็ย ทา  “เคิญ เอbย็ จรึฮ รึฮ ออย 

อ็อฺฮ”   อาเจือ็ย จิฮ  เตbว็ แซ็ฮ เวีย ก็ จุฮ กB ก็ ลUด จ็อฮ รึฮ อัจ แซ็ฮ ดัก ท็อฺง จ็อฺน เปญ    พอ 
เตbว็ ด็อฺล บอฺน เทอ การ ก็ ปรับทา       

“อาเจือ็ย ยัว ท็อฺง มัว จ็วก”    พอ เบbก เตbว็ เคิญ อัจ แซ็ฮ ก็ ทา  “เอ็ฮ!! เม็จ ก็ อา 
รึฮ อัจ แซ็ฮ มัว ทเอbย็?”   

“ก็ โลกเอbว็ ปรับ ทา เคิญ เอbย็ จรึฮ ก็ ออย รึ”    พอ ฮ็อฺก มัว ก็ ออย อาเจือ็ย โฮบ 
น็วมโรย    อาเจือ็ย ลnก ตไซ น็วม โรย เลbง ซดัจ เนือ็ว อี เลอ ก็ ทา    “อาเจือ็ย อา โฮบ น็วม ก็ 
โฮบ เตbว็ ก็วน มุก อัญ เทอ เอbย็?  อัญ ซอ็อฺบ มุก อา นัฮ”    อาเจือ็ย ก็ ทา    “คมาด ซี ค็อฺน 
คมาด เนือ็ว ตี แอญ เกbฮ”     

ซี น็วม รูจ ก็ จ็อฮ เตbว็ เดbย็ ยัว คยูง มัว กูร ตปูก    ซแน็ฮ ก็ ยัว ตปUก จันแต็ด ดัก อี      
นาตาง ( หนาตาง ) จแก เวีย ก็ ปรุฮ     อ็อฺด เมbน็ บาน ซดัจ ก็ เบbก นาตาง มnอ    เบbก เตbว ็ก ็
เคิญ ตปUก อาเจือ็ย ๆ ก็ ทา  “นิฮ ซอ็อฺบ มุก  ก็ ซลัญ ตระปูก”   ก็ เลย ตเรbว็ เด็ญ จอล ออย เต
bว็ เทอ กตวม เนือ็ว    กตวม นุฮ เตียบ อาเจือ็ย กรุน ซดัจ เตbว็ มnอ   กตวม เวีย เตียบ ซดัจ ก็ 
เลย เวียร เตbว็    พอ เวียร เตbว็ อาเจือ็ย ก็ ทา “เตอฺ !! คลาจ อัญ แดล เลย็ บาน เวียร    จ็อฺง จุฮ 
ดัก นัฮ”     

ไง กรอย ซดัจ ก็ ปรับ ออย ประเปอ็น เตbว็ จุฮ ดัก อาเจือ็ย    อาเจือ็ย ก็ เมbน็ ทา เอbย็    
พอ เตbว็ ด็อฺล ก็ จุฮ ดัก นUม ดัก    อาเจือ็ย เลย ไว    ประเปอ็น ก็ เตbว็ รัว ซดัจ    อาเจือ็ย ก็ ทา    
“มัว จุฮ ดัก เฮbย ก็ นUม ดัก พอฺง ก็ เลย ไว”   ซแน็ฮ ซดัจ ก็ เนbง็ ซันลับ อาเจือ็ย    มุน ซลับ อา
เจือ็ย ก็ เตbว็ ยัว.อาเอีย็บ เตbว็ ดัก บอฺน เนbง็ เดbด็    ซดัจ ก็ ออย ประเปอ็น เตbว็ นUม ดัก    
พอ ประเปอ็น   เตbว็ นUม ดัก ตระโปก ก็ เฮbม 

 
5.  อาเจือ็ย ตอฺน ด็อฺล อําม็อก จัญ กแซเทbย็ 

วิทยากรนายสําราญ    แสงจันทร 
ไง น็อฮ โกน กระม็ฮม กแซเทbย็ แบ็ย เนีย็ก ด็อฺล อําม็อก    อาเจือ็ย นุฮ เดbร เลญ    เต

bว็ เคิญ ก็ ทา   “มีญ ออย คมาด จวย ด็อฺล อําม็อก เลย็?”     
“เออฺ    อาเจือ็ย มัว    มัว จวย ลีญ”    อาเจือ็ย ก็ ค็อฺม ลีญ ซเรbว็ ยาง เญือร ตะต็วด      

บ็อก บาน แบ็ย กันจnอ บุง    เฮียบ เนbง็ ลเงือ็จ กB ก็ แจจ ออย อาเจือ็ย    ตันเน็ญ อาเจือ็ย ทา    
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“อาเจือ็ย แอญ เนbง็ ยัว จเรbน บลา?”   อาเจือ็ย ก็ ทา   “โยฮ จเรbน ว็อฺฮ คมาด ค็อฺม ลีญ เวอ็ืฮ  
ลเงือ็จ”    โกน กระม็อม ก็ ทา    “อันจ็อฮ อัญ แจจ ออย อา มวย กันจnอ    อัญ ยัว ปร”            
อาเจือ็ย ทา   “เมbน็ ยัว เต ติจ”    โกน กระม็อม ก็ ทา    “เทอ ยางนา เวีย ทา ติจ    เฮbฮ อัญ 
ออย อา เตียด กันลัฮ บุง”    ปรับ ทา   “เมbน็ ยัว เต เวีย ติจ”    โกน กระม็อม ก็ ทา   “เทอ ยาง 
นา   ลเงือ็จ เฮbย แต็จ เอbว็ มา ปฮ จB แท    เฮbฮ อัญ ออย อา ปร”  ก็ เมbน็ ยัว เตียด ปรับ ทา 
ติจ   ออย    อ็อฺฮ ก็ เมbน็ ยัว ปรับ ทา ติจ    เทอ ยางนา อาเจือ็ย ก็ ยม      

ซแน็ฮ เอbว็ ก็ มัว ก็ ตันเน็ญ   “เนียง อาเจือ็ย เวีย เกbด เอbย็ บาน ตี ยม?”     
“เอbว็    เวีย ปรับ ทา แจจ อําม็อก ออย เวีย ติจ    ออย มวย กันจNอ ก็ เมbน็ ยัว    

ออย ปร กันจNอ ก็ ปรับ ทา ติจ    ออย เตbง็ อ็อฺฮ ก็ เมbน็ ยัว ปรับ ทา ติจ เตียด”   ตา ก็ ปรับ ทา     
“อา เจือ็ย อาน็อฺฮ เมbน็ ยาก เต จํา ตา เนbง็ แจจ ออย”     
“เออฺ เนีย็ง เตbว็ ยัว กเรียง ม็อฮ”    กเรียง เกbด ด็อฺบ อําเพbย็ กB ก็ จบ็อฺจ ดัก กเรียง 

นุฮ อันติจ กเรียง นิฮ อันติจ    อาเจือ็ย ก็ เรือ็บ    เรือ็บ เตbว็ เรือ็บ มัว ก็ ล็อฺบ ตา ก็ ทา  
“เรือ็บ ยัว ว็อฺฮ เนbง็ ยัว ประมาน”    เรือ็บ เตbว็ ก็ ทา  
“โอ จเรbน”    กB ก็ ยัว ซไบ แดล กระวัด จังแก็ฮ มัว เวือ็จ    พอ บาน เฮbย ก ็ปรับ ทา 

เตbว็ เฮbย็    พอ เตbว็ ด็อฺล ปเตีย็ฮ ก็ ปรับ แม ทา   “บาน อําม็อก มัว อันแต็จ เต็ฮ ตา กแซเทbย็ 
กB แจจ ออย”    แม เตbว็ เคิญ ก็ ตันเน็ญ ทา    “นา จเรbน บลา?”  อาเจือ็ย ก็ ทา   “นิฮ จอึฮจ
เอbก”      แม ก็ ตันเน็ญ ทา   “แอญ ด็อฺล บาน จเรbน บลา?”    ก็ ปรับ ทา   “ด็อฺล บาน 
อันแต็จเต็ฮ”       แม ก็ ทา   “อา ตเรbว็ ปนชอด เฮbย    นิฮ เวีย เมbน็ จเรbน เต    เบฺอ จเรbน 
เวีย เตbง็ เกbด กันจnอ บุง”     

“โอ!! อันจ็อฮ บอ?”   ก็ ทา ตา กแซเทbย็ ปนชอด เวีย เฮbย    เคbง็ จนับ ก็ ตันเน็ญ 
แม ทา    “เทอ ยางนา เนbง็ ออย คมาด เตbว็ กันเรฺอ กแซเทbย็ บาน?”   ก็ วางแพน ( วางแผน )  
ออย แม เมbน็ บาก ซอฺง ซตาง ตา กแซเทbย็    แม ก็ เตbว็ ปรับ ทา  

“เมbน็ เกbด เอbย็ เนbง็ ซอฺง    เนbง็ ออย อาเจือ็ย มัว กันเรฺอ โลกเอbว็ ยัว แอ็ญ?”   
“เอฺอ เบฺอ บาน อา เจา ก็ เจีย จบัฮ    ก็ เนbง็ ออย กันเรฺอ จ็อฺน รด็อฺฮ จําเปย็ก อ็อฺฮ”    

พอ มัว ด็อฺล ก็ ปรับ    “แอญ อาเจือ็ย เตือ็บ มัว ทแม็ย เมbน็ เตือ็น ปบาก เทอ เอbย็ เต    บ็อฮ 
กรอม ปเตีย็ฮ เซbน็”    โกน กระม็อม กแซเทbย็ เคbง็ แดล อาเจือ็ย ย็วม ไง แดล แจจ อําม็อก 
ออย ก็ เลย เนือ็ม คเนีย ทา     

“ต็อฺฮ!เตbว็ กันตร็อฺม เลอ ปเตีย็ฮ ออย อาเจือ็ย เวีย บ็อฮ”    เลbง เตbว็ ก็ กันตร็อฺม       



 241

“ตึง!! ๆๆๆ”   อาเจือ็ย ก็ ซแรจ ทา   “จมี กันนวย”    กB จังอาฮ    โกน กแซเทbย ็ลnอ 
ก็ ยม เลย เตbว็ รอฺง เอbว็ ทา   “อาเจือ็ย เวีย ตลอฺก จนับ เวีย จังอาฮ ญ็อม ทา มี กันนวย”    
ซแน็ฮ ก็ เฮา อาเจือ็ย ทา    “อาเจือ็ย เม็จ ก็ อา จังอาฮ โกน อัญ?”    อาเจือ็ย ก็ ทา    “คมาด เม
bน็ บาน จังอาฮ โกน โลกเอbว็ เต    คมาด จังอาฮ ปงเปย็ง เมbน็ เจือ มัว เมbฮ!!”  กแซเทbย็ เตb
ว็ มัว ก็ ปรับ ทา      “เนียง แมน ๆ แอญ เวีย เมbน็ เรียน จังอาฮ เนียง เต เวีย จังอาฮ ปงเปย็ง    
เวีย เมbน็ เฮียน จังอาฮ เนียง เต”     

ไง กรอย กแซเทbย็ จ็อฺง ไว อาเจือ็ย จนับ ก็ ปรับ ออย เตbว็ จํา จํากา    จํา ตระซ็อฺก      
จํา โปด    กะ ทา บาน ปร แบ็ย แค ตระซ็อฺก อาเลbก็ ก็ ตุม พอดี   ซแน็ฮ โพง ซวา ก็ เนือ็ม คเนีย 
มัว ซี     โกน กระม็อม กแซเทbย็ ก็ ทา “ต็อฺฮ เตbว็ มnอ จํากา    เปbน็ แน็ฮ เฮbย พแล ตุม พอ 
แบ็ฮ เฮbย ว็อฺฮ”    พอ เตbว็ ด็อฺล     

“โอ อาเจือ็ย นา ทา อา มัว จํา จํากา    เม็จ ก็ ออย ซวา เวีย มัว ซี อ็อฺฮ”    
“เอา ก็ คมาด มัว จํา จํากา   เวีย ก็ เมbน็ บาน บัด เตbว็ นา เตฺอ   เบฺอ จํากา บัด นุฮ 

เฮbย บาน ตี คมาด ค็อฮ”    ก็ เลย ออย ฮ็อฺก มัว ปเตีย็ฮ ตา กแซเทbย็ เคbง็ จนับ    
ไง น็อฮ ปะ ไง กB เตbว็ ฟาก ซตาง อี กเลียง    พอ เตbว็ ด็อฺล ก็ ตันเน็ญ ทา    “อา

เจือ็ย กน็อง ท็อฺง เยียม บาน เอbย็ ละ ?”   
“เมbน็ เกbด เอbย็ เต ตา”     
“อา เคิญ เอbย็ อา ก็ รึฮ ดัก ว็อฺฮ   แต เมbน็ เกbด เอbย็ เต มัว กรอย ๆ เคิญ เอbย็ 

ทเลีย็ก ก็ รึฮ ดัก ออย อ็อฺฮ”    
ไง กรอย พอ เตbว็ เตียด ก็ เมbน็ เคิญ เอbย็ ทเลีย็ก    เคิญ ตี อัจ แซ็ฮ ก็ รึฮ ดัก ท็อฺง 

เปญแปฮ    พอ  เตbว็ ด็อฺล กเลีย็ง ตา ก็ ทา    “อาเจือ็ย ยัว ท็อฺง มัว ซี อันลู เซbน็”   พอ เคิญ ตี 
อัจ แซ็ฮ ก็ ตันเน็ญ ทา    

“อา รึฮ อัจ แซ็ฮ มัว เทอ เอbย็ ?”    
“ก็ ตา ปรับ ออย รึฮ    ก็ เวีย เมbน็ เคิญ เอbย ทเลีย็ก เวีย เคิญ ตี อัจ แซ็ฮ”   ตา กแซ

เทbย็ เคbง็ จนับ เนbง็ เทอ เอbย็ ก็ เทอ เมbน็ บาน     
ไง กรอย ก็ ปรับ ออย เตbว็ เลญ ตึก    ออย กรuบ คเนีย ยัว ปวง เตbว็ เนีย็ก มวย    เต

bว็    ด็อฺล ก็ เลญ ตึก    ปรับ อาเจือ็ย ออย เตbว็ เลญ ตึก   “มุจ มnอ เนbง็ บาน เอbย็ ลัฮ”    
โพง ซแร็ย เลญ ตึก ก็ ซแรจ เลbง    “กะตากๆๆ”  บาน ปวง เนีย็ก มวย   เฮbย ก็ ตันเน็ญ ทา   
“อาเจือ็ย อา บาน เอbย็?”  พอ มุจ เตbว็ ก็ ทา “อัญ เนbง็ เทอ ยางนา เมbน็ เกbด ปวง ปะ ไว 
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แท”   กึด บาน ทา อัญ เตbง็ เกbด เมือ็น ชโมล เบฺอ เมbน็ เกbด     เมือ็น ชโมล เมือ็น มB เวีย เน
bง็ เจ็ญ ปวง บาน ยางนา    เลbง มัว ป ตึก ก็ ซแรจ    

“เกอระเกิกเกิก”   กแซเทbย็ ตันเน็ญ ทา   “นา ปวง?” อา เจือ็ย เลย ทา   “เมือ็น 
ชโมล เวีย เนbง็ เล็จ ปวง บาน ยางนา”    กแซเทbย็ จัญ ปญญา อาเจือ็ย เตียด    

ไง กรอย ออย เตbว็ คเวียล กU     เยือ็ย ก็ ซราว ลอฺก    ปรับ ทา   “อาเจือ็ย เตbว็ 
คเวียล กU ยัว จnง กU มัว ออย เยือ็ย จล็วก โซด ละ เดอ”    อาเจือ็ย ก็ ทา  “บาด”    พอ เตbว็ 
ด็อฺล เมbน็ เทอ  เอbย็ เต็ฮ    จอฺง กU บาน ก็ กแบล ยัว เจิง กU ยัว ตี ตัว ลอฺอ ๆ   บาน เจิง มัว 
มวย อันแรจ   พอ ลเงือ็จ เยือ็ย ก็ ตันเน็ญ ทา     

“เอ็ฮ !! ซเอbย็ นุฮ แด็จ ก็ เจbง กU?”     
“เอา    ก็ จnง กU ว็อฺฮ ก็ เยือ็ย ปรับ ออย ยัว จnง กU”     
“อัญ เมbน็ บาน ปรับ ออย อา ยัว เจิง กU แมน ๆ     อัญ ปรับ ออย อา ยัว เดbม เจิง ก

U มัว จล็วก โซด”      
“คมาด เมbน็ เด็ญ   คมาด ก็ ทา ตี จnง กU แมน ๆ”    
“ซลับ เฮbย แฮ็นไฮ อ็อฺฮ เฮbย อัญ”    อาเจือ็ย ก็ กึด ออฺร       
ไง กรอย ก็ เตbว็ ดอฺง ตึก    เตbว็ ดอฺง ตึก ก็ เคิญ เนีย็ก เมียน จิฮ ตูก    อาเจือ็ย เคbง็ 

ก็   เลย จB  เตbว็ ทา  “อา ซวา มุก แด็จ ก็ เมียม  อันเรียม แด็จ ก็ ซวา”    อา โพง นุฮ ลnอ ก็ เต
bว็ รอฺง กแซเทbย็     

“ตา อาเจือ็ย เวีย จB คมาด”    ตา กแซเทbย็ เลย เฮา อาเจือ็ย มัว     
“อาเจือ็ย อา เตbว็ จB กB เทอ เอbย็?   เมิฮ มnอ กB มัว รอฺง”      
“ยิ!!  ตา คมาด เมbน็ บาน จB เต คมาด ปเซbร”     
“จ็อฮ อา ปเซbร  กB ทา ยางนา ?”     
“คมาด ทา โพง นุฮ อันเรียม แด็จ ก็ เนียง ซีดา ลอฺอ นัฮ”   ตา กแซเทbย็ ทา  
“เวีย เมbน็ บาน จB เต  เวีย ปเซbร    เตbว็ เมbน็ เกbด เอbย็ เต ”    
ไง น็อฺฮ ด็อฺล ไง ประจุม     พอ ตอฺน ทไง  เยือ็ย ก็ ปรับทา    “อาเจือ็ย เตbว็ ตาม ตา 

มัว โฮบ บาย ละ เตbว็”   อาเจือ็ย เตbว็ ด็อฺล ก็ กันตรอง ซแรจ มัว ป ชงาย     “ตา !!   เยือ็ย ออย 
เตbว็ ซี บาย ทไง     ซันลอฺ นิงโนง  เมbน็ เด็ญ ดัก เอbย็ ซงซัย ดัก ตเรbย็”   ตา ก็ เอียล คนี คเนีย 
แดล เนือ็ว เลอ นุฮ    เจ็ญ มัว ก็ ปรับ ทา    “อาเจือ็ย กรอย ๆ  กแม็ย อันเยือ็ย ลือ แบบ นิฮ เดอ    
กวยๆ เฮา ตา ก็ บาน”     

“บาด ก็ คมาด เมbน็ เด็ญ”    ไง น็อฮ ตา นุฮ ก็ โคจ มุก ยาง จนับ     
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ไง กรอย ก็ ประจุม เตียด    ตา กแซเทbย็ นุฮ ก็ กซ็อฺด จ็อฮๆ    ไง น็อฮ คย็อฺล จนับ  
พเลิง เวีย ก็ แช็ฮ ปเตีย็ฮ กแซเทbย็     เยือ็ย ก็ ปรับ ออย เตbว็ ตาม ตา อี บอฺน ประจุม     อาเจือ็ย 
ร็วด เตbว็ เฮbย ก็ ชอร เนือ็ว คาง กราว ฮา เมือ็ด ซแรจ กระวาบ ๆ แต เมbน็ ลnอ ซันเลญ อันติจ 
อันตวจ    ทไง กะ ทา พเลิง แช็ฮ ปเตีย็ฮ เฮียบ เนbง็ อ็อฺฮ เฮbย ตา ก็ ตันเน็ญ ทา     

“อาเจือ็ย เกbด เอbย็ บาน ตี มัว ฮา เมือ็ด กระวาบๆ?    อาเจือ็ย ก็ ทา     
“โอ ตา  พเลิง แช็ฮ ปเตีย็ฮ”     
“เกbด เอbย็ บาน ตี อา เตือ็บ มัว ปรับ อัญ”     
“ก็ ตา ปรับ ออย เฮา ติจๆ”     
“ซลับ เฮbย     เตbว็ ๆ”  ตา ปรับ ทา “เบฺอ อันนา อันจูน รบ็อฺฮ เจ็ญ มัว บาน จเรbน 

เนbง็ ออย รางวัน    อาเจือ็ย แอญ ตูจ เจียง กB ยัว ตเรือ็บ ซันราล ๆ”    กB ก็ กึด เคิญ ซําม็อก 
เมือ็น แอญ แดล ซราล เจียง กB ก็ อันจูน ยัว แต ซําม็อก เมือ็น    เนีย็ก ปแซ็ง ก Bอันจูน บาน ตี 
เมียฮ  ปรัก เจ็ญ มัว    ซแน็ฮ พเลิง อันล็อด   เฮbย็ ก็ ปรับทา     

“อันนา อันจูน เอbย็ เจ็ญ มัว บาน ละ    มัว ปรับ ตุก เนbง็ อันจี”    อาเจือ็ย ลnก ได 
ปรับ ทา    “คมาด ตา บาน จเรbน เจียง กB  ซําม็อก เมือ็น”    

“นา อา บาน เอbย็?”    
“นุฮ ซําม็อก เมือ็น ซราล ๆ”     
“อาระบาล นิฮ แน รบ็อฺฮ อา”    ตา เคbง็ จนับ   “ซลับ เฮbย แฮ็นไฮ อ็อฺฮ เฮbย อัญ     

แฮ็นไฮ ปร็วฮ ทา อาเจือ็ย ม็อฺด เฮbย”     
ซแน็ฮ ลnอ เตbว็ ด็อฺล ซดัจ     ลnอ ทา อา เจือ็ย แจ็ฮ กันฮ็อฺก เลย็ ออย ตฮาน มัว ซ็อม    

ตา ปรับ ทา “ยัว เตbว็ เลย คมาด ยัว ตุก เมbน็ บาน เต แฮ็นไฮ อ็อฺฮ    อาเจือ็ย ยางนา อา เตbว็      
เลย็?”    อา เจือ็ย ทา “ออย คมาด เตbว็ คมาด ก็ เตbง็ เตbว็”    เนือ็ม เตbว็ ด็อฺล เมือง ก็ 
ตันเน็ญ ทา    “อาเจือ็ย นา ลnอ ทา อา แจ็ฮ ค็อฺก?”      อาเจือ็ย ชเลbย ทา    “แจ็ฮ ละ แอญ”     

“อันจ็อฮ อา ค็อฺก อัญ เนbง็ มุก ออย อัญ เจือ ละ เมbฮ     เมbน็ บาก เตbว็ อี นา เต”       
อาเจือ็ย ทา   “เนbง็ กันฮ็อฺก นุฮ เตbง็ เตbว็ ยัว ตํารา    เบฺอ เมbน็ เตbว็ ยัว ตํารา ค็อฺก เมbน็ 
บาน เต พเล็จ”      

“อันจ็อฮ อา ฮ็อฺก เตbว็ ยัว ตํารา มัว ค็อฺก อัญ”    พอ เตbว็ ด็อฺล ปเตีย็ฮ ก็ เดจ เนือ็ว 
เมbน็ ยอฺม ฮ็อฺก ปร แบ็ย ไง    ซดัจ ก็ ทา    “เอ อาเจือ็ย เวีย ทา เนbง็ มัว ค็อฺก อัญ เม็จ ก็ เวีย 
กรอฺ บแล็ฮ”    เลย ออย ตฮาน เตbว็ ตาม              

“อาเจือ็ย นา ทา อา เนbง็ เตbว็ ค็อฺก ซดัจ เม็จ ก็ อา กรอฺ บแล็ฮ”     
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“โอ เนbง็ ออย ค็อฺก ยางนา ก็ อัญ ค็อฺก จ็อฺน บาน มัว ปเตีย็ฮ เฮbย    ตํารา อีนา บาน 
เวีย เนbง็ เกbด ตํารา ค็อฺก”    ก็ เลย ทา โอ แมน   ก็ เลย เนือ็ม เตbว็ เนือ็ว พอฺง ซดัจ     

ไง น็อฮ เกbด ประเตฮ ปแซ็ง กB ลnอ ทา ประเตฮ นิฮ แจ็ฮ ค็อฺก เกbด ปญญา จนับ         
ประเตฮ แจ็น ออย อาน เลจ แค็ง คเนีย   ออย กB อาน เลจ ยnง   ออย ยnง อาน เลจ ก B ทา อัน
นา เนbง็ อาน บาน    คาง น็อฮ กB อาน เลจ เซียม บาน    คาง ยnง อาน นังซือ แจ็น เมbน็ บาน    
อาเจือ็ย นุฮ ก็ เมbน็ เมือ็ด เอbย็    ซดัจ ก็ แพ็ด เนbง็ รัว อันนา เตbว็ อาน นังซือ นอ    ซดัจ ซ ีเมb
น็ บาน เดจ เมbน็    ล็อฺก แพ็ด    อาเจือ็ย เลย ตันเน็ญ ทา    “เกbด เอbย็ โต โลกเอbว็ ? ”    ซดัจ 
เลย ทา   “ประเตฮ แจ็น ก Bมัว พน็อฺล ทา อันนา เนbง็ อาน เลจ อันนา บาน”    อาเจือ็ย ทา    
“เมbน็ บาก แพ็ด เต”     

“เนbง็ เทอ ยางนา ฮ็อฮ?”    อาเจือ็ย ทา   “ออย โลกเอbว็ ออย กเมญ เตbว ็จจี กดาม 
มัว ออย คมาด มวย กรุ”    พอ บาน กดาม มัว บาน ก็ ออย ยัว เทด ซอฺ มัว ปร แบ็ย กําเปง ทม ๆ    
ซแน็ฮ ยัว ซี มัว ก็ จัก เตbว็ เนbง็ โอง กดาม    กดาม เวีย ก็ เวียร กระฮอฺม เปญ คลวน เฮbย ยัว 
กดาม นุฮ เตbว็ จัก ดัก เทด ซอฺ    กดาม เวีย ก็ เวียร เตbว็ เปย็ฮ    เฮbย ก็ ยัว กันไตร มัว กัด เกb
ด กระดาฮ ซมุด ออย กเมญ ด็อฺบ เนีย็ก มัว อาน มัว เรียน เนbง็ โรงเรียน    ซแน็ฮ กเมญ เวีย เมb
น็ เด็ญ ทา  เนbง็ อาน ทา ยางนา    ก็ ตันเน็ญ อาเจือ็ย    

“กรู อา นิฮ อาน ทา ยางนา? ”    
“อาง็อฺฮ ก็ อาน ทา ง็อฺฮ   อาแงะ ก็ อาน ทา แง็ฮ เตbว็ เลย” ลnอ แต แงะ ง็อฺฮ เปญ    

โพง เนีย็ก ซืบ กB มัว ซืบ    มัว ลnอ เคิญ ตี ตัว นังซือ เอbย็ เต็ฮ อาน ก็ เมbน็ เจ็ญ ลnอ ตี 
ซันเลญ     

“ยnง ยอฺม จัญ   เตbว็ เมbน็ บาก แค็ง เต”    อานิฮ เมbน็ บาก แค็ง ก็ ฮ็อฺก เตbว็     
ซดัจ ก็ ออฺร 

ไง กรอย ก็ เกbด ประเตฮ ปแซ็ง จ็อฺง มัว แค็ง ด็อฺล พอฺง    โพง ปรัง ทม     มนึฮ เซียม 
เวีย ตูจ เมbน็ เกbด อันนา เนbง็ ด็อฺล ชเนีย็ฮ บาน    ซดัจ ก็ ทง็อฺน เจbด็ อาเจือ็ย ก็ ตันเน็ญ ทา  

“เกbด เอbย็ โต โลกเอbว็? ”   
“ก็ ประเตฮ ปรัง เวีย มัว พน็อฺล ด็อฺล เนbง็ เทอ ยางนา? ”   
“เมbน็ บาก แพ็ด เต    อันจ็อฮ ยัว เทด ซอฺ ทม ๆ มัว ออย คมาด”    ซแน็ฮ ซดัจ ก็ ยัว 

เทด ซอฺ มัว ออย    กัด เกbด อาว เทอ คอ เปย็ก ตุก อี ซาลา    ซแน็ฮ อาเจือ็ย ก็ กอรงอล คลวน 
แอญ เลย     จอฺง อันรึง เดจ โยล เตbว็ โยล มัว    คอ อาว ก็ ฮาล ตุก คาง มุก ดึง ๆ    จnง คอ นุฮ 
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มนึฮ โจล บาน  4-5  เนีย็ก    โพง ปรัง มัว ลวจ มnอ ทา เนีย็ก ด็อฺล เวีย ซอฺม เนือ็ว ตรา    ตันเน็ญ 
ซดัจ ทา   

“เนีย็ก ซอฺม ด็อฺล เนือ็ว ตรา?”    ซดัจ ก็ ทา    “โนย เนือ็ว อี ซาลา โนย”    ไง น็อฮ ก็ 
เลbง เตbว็ อี ซาลา    เกbด อาเนีย็ก โยล อาเจือ็ย เนือ็ว มเนีย็ก    โพง นุฮ ก็ ตันเน็ญ.ทา   “เนีย็ก 
ด็อฺล เตbว็ นา เฮbย?”    เนีย็ก โยล อันรึง ก็ ทา  “โนย เตbว็ มูด ตึก    นิฮ โกน กB เตือ็บ ตี เนือ็ว 
พเลิง มัว บาน เมbน็ เตือ็น ด็อฺล ปร แค เต็ฮ”     

“โอ อาระบาล เม็จ ก็ จนับ บแล็ฮ    คนาด เมbน็ เตือ็น ด็อฺล ปร แค    เมbน็ แมน เอbว็ 
เวีย ทม ยาง เต?   จ็อฮ นุฮ ซเอbย็ ? ”   

“นุฮ แอญ คอ อาว แดล ก Bด็อฺฮ ตุก มัญ”    เนือ็ม คเนีย โจล เตbว็ เนbง็ คอ ปรํา 
เนีย็ก  เฮbย ก็ เมbน็ เปญ    ปรับ ทา เมbน็ เฮียน ด็อฺล เต เบฺอ ด็อฺล เงือ็บ ก็ เลย ซ็อม จัญ 

ไง กรอย เกbด ประเตฮ ปแซ็ง มัว พน็อฺล จ็วล กแบ็ย พน็อฺล ยัว อังกอร    ซดัจ ก็ กึด รัว 
กแบ็ย อาเจือ็ย ทา   “เมbน็ บาก แพ็ด เต    ซี ออย จแอด เดจ ออย ล็วก ก็ พอ เฮbย    เมbน็ บาก 
กึด จเรbน เต”     

“เฮียบ เนbง็ ด็อฺล ไง เฮbย เทอ ยางนา ฮ็อฮ? ”   
“โลกเอbว็ เตbว็ ยัว โกน กแบ็ย แดล เตือ็บ ตี เล็จ บาน ปร แค มัว ออย คมาด”  มวั กะ 

ทา ปร แบ็ย ไง เรือ็บ ด็อฺล ไง แค็ง ก็ ออย เวีย อ็อฺด มิม    พอ ด็อฺล ไง แค็ง ก็ คีด แซ็น ตุก เลย    
ปรับ ทา กแบ็ย นา ร็วด เจ็ญ ป แซ็น จัญ    ซแน็ฮ อาเจือ็ย ก็ ยัว กแบ็ย ดัก ลัง เตbว็    โพง นุฮ ก็ 
ตันเน็ญ ทา  

“นา กแบ็ย ฮ็อฮ ด็อฺล เวเลีย แค็ง เฮbย”    กแบ็ย คาง น็อฮ จํา เนือ็ว เนbง็ ซนาม     
“นิฮ กแบ็ย อา ยnง”    พอ เบbก ลัง กแบ็ย นุฮ เคิญ กแบ็ย ทม ทา ตี เม เวีย    ปร็วฮ 

ทา คเลียน แม็ม จนับ ก็ ร็วด เตbว็ แม็ม    กแบ็ย นุฮ เวีย รเซbบ เวีย ก็ ร็อฺด เจ็ญ ป ซนาม ก็ เลย 
จัญ เตียด 

 
6.  อาเจือ็ย ตอฺน ติญ กแบ็ย 

วิทยากรนายสี    ราชวงศ 
อาเจือ็ย นุฮ เอbว็ กเมจ ออย เตbว็ ติญ กแบ็ย     อาเจือ็ย ก็ ทา “ยัว ตัว ทม บลา? ”   

เอbว็ ก็ ทา  
“เปbน็ กันเนbร    คนาด นา ก็ บาน ออย ตี ปจวร บาน”    อาเจือ็ย ก็ เตbว็ๆๆ   ก็เตbว็ 

จีจ กันเนbร  อี เวียล มัว จอฺง ตุก    จอฺง ตุก ก็ เนือ็ม เอbว็ มัว มnอ    เอbว็ ก็ ทา  
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“นา อาเจือ็ย กแบ็ย? ”    
“นุฮ”       
“นา? ”    
“นุฮ   เอbว็ แต็จ ก็ เจือ็น นุฮ”    เอbว็ ก็ ทา     
“อาเจือ็ย อัญ ออย อา เตbว็ ติญ กแบ็ย เมbน็ บาน ออย อา เตbว็ ติญ กันเนbร อีนา”     
“ก็ เอbว็ ทา ยัว ตัว เปbน็ กันเนbร”     
“ซแน็ฮ อา เตbว็ ลnก กตวม    เมbน็ บาก ลnก ทม เต เดอ ลnก เปbน็ ซโนก กดาม    

ออย พอ ตี เนือ็ว บาน    อัล บาน ยัว ซเรbว็ มัว ปร็วฮ”     
“ปร็วฮ ซเรbว็ เอbย็ ? ”    เอbว็ ก็ ทา   “ซเรbว็ ซราล ว็อฺฮ”    ซแน็ฮ อาเจือ็ย ก็ ลnก 

กตวม เปbน็ ซโนก กดาม   เอbว็ กเมจ ก็ ทา    อา ลnก เปbน็ แน็ฮ เฮbย็ เนbง็ เทอ ยางนา? ”    
อาเจือ็ย ก็ ทา   “ก็ เอbว็ ออย ลnก เปbน็ แน็ฮ”    เอbว็ กเมจ เตbว็ ติญ กแบ็ย มัว บาน ก็ เตbว็ 
ปร็วฮ ซเรbว็ ก็ ปรับ  

“อาเจือ็ย ออย ยัว ซเรbว็ ซราล เตbว็ ปร็วฮ เดอ”    ก็ ทา เมbน็ เคิญ ซเรbว็ ซราล อี 
นา เคิญ ตี อังกาม    ก็ เลย ยัว อังกาม เตbว็ ปร็วฮ    พอ เมจ พเลียง เวีย ก็ อันแนด   เอbว็ เคbง็ 
ก็ เด็ญ     “อา เตbว็ นา ก็ เตbว็ๆ    อัญ ปรับ ออย อา ยัว ซเรbว็ ซราล มัว ปร็วฮ   เม็จ ก็ อา ยัว 
อังกาม มัว ปร็วฮ”    ซแร ทม เปbน็ นา ก็ ยัว อังกาม มัว ปร็วฮ    เอbว็ กเมจ ก็ จB 

 
7.  อาเจือ็ย ตอฺน ค็อฺก ตา 

วิทยากร  นายเสงีย่ม    กลางมณ ี
อาเจือ็ย นุฮ เกbด โกน กําปเรีย เกbด มัว แม เอbว็ นุฮ ก็ เงือ็บ ม็อฺด    พอ กําปเรีย ตา 

ก็ เลย ยัว เตbว็ อันแจ็ม เนือ็ว พอฺง ตา    ตา นุฮ ก็ เกbด ตําแร็ย ปร    พอ อาเจือ็ย ทม ก็ เนือ็ม เต
bว็ จับ ตําแร็ย เนือ็ม เตbว็  เกbด แค    

ไง น็อฮ จับ ตําแร็ย บาน ก็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ    เดbร มัว    ซแน็ฮ อังกอฺ อ็อฺฮ ปร็วฮ ทา เด็ญ 
ตําแร็ย มัว    ตําแร็ย ทแม็ย เวีย เดbร ยูร อังกอฺ เลย อ็อฺฮ มุน     ซแน็ฮ ก็ เลย ออย อาเจือ็ย ฮ็อฺก   
เตbว็ ยัว อังกอฺ    ฮ็อฺก มัว ยัว อังกอฺ ด็อฺล ปเตีย็ฮ ปบ ก็ ปรับ เยือ็ย      

“เยือ็ย ตา เงือ็บ เฮbย”    เยือ็ย ก็ ตันเน็ญ ทา   “เกbด เอbย็ บาน ตี เงือ็บ? ”  อา
เจือ็ย ก็ ทา   “เงือ็บ เนือ็ว อี น็อฮ แอญ    กB ออย เยือ็ย เวือ็จ อันซอฺม   น็วม กวม    บ็อก อําม็อก 
เตbว็ ดัก บาด   ก Bเนbง็ ดัก บาด ไง แน็ฮ แอญ”    เยือ็ย ก็ เทอ ออย อาเจือ็ย เตbว็     
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เตbว็ ด็อฺล ก็ ปรับ ตา     “ตา เยือ็ย เงือ็บ เฮbย    นิฮ เตือ็บ ตี ดัก บาด ”   ตา เคbง็    
“เอ เยือ็ย เงือ็บ บาน ยางนา?    อัญ มัว จับ ตําแร็ย เฮbย เยือ็ย ก็ เงือ็บ”    ซแน็ฮ ตา ก็ จอล ตํา
แร็ย    อ็อฺฮ เนือ็ม อาเจือ็ย ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ    อาเจือ็ย ก็ เมbน็ เตbว็ ปรับ ทา คลาจ คมอจ เยือ็ย    
ออย ตา เตbว็ ตี แอญ    ตา เตbว็ ด็อฺล เยือ็ย ลnอ ซันเลญ เจือ็น กดาร เยือ็ย ก็ เจีย็ฮ อังกอฺ ปร็วฮ 
กึด ทา คมอจ มัว ตก็อฺล       

“มูย ปร จีร เตbว็ คาง ปแซ็ง”    ตา นุฮ ก็ กึด ทา คมอจ เยือ็ย นุฮ ตกอฺล    ซแน็ฮ      
ประเตีย็ฮ คเนีย ก็ อันเยือ็ย คเนีย    ซแน็ฮ ก็ ทา ตเรbว็ อาเจือ็ย ค็อฺก เฮbย เตbง็ ตาม ซันลับ เวีย     

อาเจือ็ย นุฮ พอ เกbด รnง พอฺง ตา เฮbย ก็ เปอ็ด    เปอ็ด เตbว็ ยัว ประปวน อี ปแซ็ง 
ชงาย เตbว็ ป ตา    ตา ตันเน็ญ เตbว็ ตันเน็ญ มัว ก็ เด็ญ ทา อาเจือ็ย เตbว็ บาน ประปวน อี 
ปแซ็ง    ซแน็ฮ ก็ ทา เนbง็ ซันลับ อาเจือ็ย ออย บาน       

ซแน็ฮ เด็ญ ด็อฺล อาเจือ็ย ทา ตา ตาม ซันลับ    เทอ ยางนา เลย เทอ ซนา ยาง ลอฺอ     
ก Bก็ เลย บอจ เมือ็น แบ็ย ตัว บอฺจ อําเมฮ ตุก เนbง็ กันน็อง    พอ ตา มัว อาเจือ็ย ก็ ตันเน็ญ ทา    
“ตา มัว เทอ เอbย็ ?”     ตา ก็ ทา   “อา กันฮ็อฺก อัญ    อัญ เนbง็ ซันลับ อา”    อาเจือ็ย ก็ ทา    
“ตา เนbง็ ซันลับ อัญ ยางนา ก็ ออย ซี บาย เพbก็ ตึก เซbน็    คมาด เนbง็ เนือ็ว ออย ซันลับ เมb
น็ ร็วด เตbว็ นา เต”     

ซแน็ฮ ประปวน ก็ ตันเน็ญ “เนbง็ บาน เอbย็ ซี บาย?”    ก Bก็ ทา    “เมbน็ ยาก เต    
จํา อัญ ยัว ซนา วิเซด มัว บัญ แต็จ ก็ บาน ซี ล็อฺว”    ซแน็ฮ ก็ บัญ ปรวญ เลbง เลอ ก็ ทา   “โนย 
จรึฮ เนือ็ว เนbง็ กันน็อง เฮbย”    บัญ แบ็ย ดอฺง ซแน็ฮ โกน ปรวญ ก็ ตเรbว็ เมือ็น แมนๆ ก็ ยัว 
เจ็ญ มัว ป กันน็อง    ตา ก็ ทา   “โอ ซนา นิฮ คลัง แมน    อันจ็อฮ อัญ เมbน็ ซันลับ แอญ เต อัญ 
เนbง็ ยัว ซนา บัญ รัว ซี พอฺง ประปวน อัญ”    ก็ เลย เมbน็ ซันลับ อาเจือ็ย     

ฮ็อฺก มัว ปเตีย็ฮ ก็ ออย ประปวน ตันนํา บาย    ตา ก็ บัญ แด็จ อาเจือ็ย ก็ ทา “จรึฮ    
เฮbย็ๆๆ   เนือ็ว เนbง็ กันน็อง”    บัญ แบ็ย ตันล็อฺฮ เตbว็ มnอ ก็ เมbน็ เคิญ    ซแนฮ็ ก ็แฮญ ตี เค
bง็      อาเจือ็ย จนับ เนbง็ เตbว็ ซันลับ ตีด     

ไง น็อฮ อาเจือ็ย ก็ เด็ญ ทา ตา เนbง็ มัว ซันลับ ตีด ก็ ตรีม ตําบอฺง ตุก ยาง ลอฺอ    เกb
ด เจียล มูย ตุก เนbง็ กันน็อง    เฮbย ก็ ยัว กม็อม มูย เนีย็ก เตbว็ ตุก เนbง็ กันน็อง    ตา มัว ด็อฺล 
ก็ เนbง็ ซันลับ อาเจือ็ย ก็ ทา กแม็ย เตือ็น ซันลับ    เฮbย็ ก็ เฮา ประปวน มัว    พอ ประปวน มัว 
ด็อฺล ก็ ไว ประปวน เลย    พอ ไว รูจ ก็ ทา    “มnอ อัญ ไว ประปวน รูจ ประปวน อัญ ลอฺอ คนาด 
นา”    ตา ก็ จ็อฺง บาน ตําบอฺง เตbว็ ไว     ประปวน ออย กระม็อม แด็จ คเนีย    พอ บาน ตําบอฺง 
เฮbย ก็ เมbน็ ทา เอbย็ ปร็วฮ ทา จ็อฺง บาน ประปวน กระม็อม    ซแน็ฮ ก็ เฮา ประปวน โจล กันน็
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อง ก็ ไว        ประปวน จ็อฺน เงือ็บ    พอ ประปวน เงือ็บ เฮbย ก็ จับ ตา ดัก กุก    เนือ็ม เตbว็ ออย 
การ ก็ ทา ปร็วฮ ทา อาเจือ็ย เวีย ค็อฺก เวีย แจ็ฮ ค็อฺก จนับ    เวีย เกbด ประญา กรuบ ยาง     

ซแน็ฮ ลเบbย็ ลบือ ลnอ เตbว็ ด็อฺล ซดัจ ทา อาเจือ็ย แจ็ฮ ค็อฺก จนับ    ซดัจ ก็ ทา       
“จ็อฮ ออย เวีย มัว ค็อฺก อัญ เมbฮ”    ซดัจ ก็ มัว อี ปเตีย็ฮ อาเจือ็ย ก็ ทา    . 

“อาเจือ็ย นา อาแร็ญ ลือทา อา แจ็ฮ ค็อฺก ก Bแอญ    แอญ ค็อฺก อัญ มnอ อา เนbง็ 
ค็อฺก   วิที นา”    

“โอ เกือ็ด เทอ ยางนา ฮ็อฮ เมbน็ บาน ยัว ปวง ค็อฺก มัว    เตbง็ เตbว็ ยัว เรือ็บ เนbง็ 
กันฮ็อฺก บาน”     

“อันจ็อฮ แอญ เตbว็ ยัว มวฮ”     
“อันจ็อฮ ยnง ซ็อม แซ็ฮ จิฮ เตbว็ เซbน็”    พอ จิฮ แซ็ฮ เตbว็ ก็ ยัว แซ็ฮ เตbว็ จอฺง เม

bน็ ออย ซี ซมาว   เมbน็ ยอฺม ยัว เตbว็ ออย วิญ    ซแน็ฮ ซดัจ ก็ ทา  
“เวีย เตbว็ ยัว ค็อฺน เวีย ยางนา บาน ยูร บแล็ฮ ”  อันเยือ็ย พอฺง ตฮาน    ซแน็ฮ ตฮาน 

ก็ ทา  
“อาเจือ็ย เวีย ค็อฺก เฮbย”    
 “เวีย กันฮ็อฺก ยางนา? ”      
“ก็ เวีย ค็อฺก ยัว แซ็ฮ เกือ็ด เตbว็”    
“โอ ยาง จ็อฮ ยัว เวีย ตุก เมbน็ บาน เต   เนือ็ว เตbว็ ก็ ทง็อฺน แพนเดbย็    เตbง็ รัว 

ก็อน   ซันลับ อาเจือ็ย จอล”     
ไง น็อฮ ก็ เฮา ซน็อฺม มัว บูน เนีย็ก เฮbย ก็ ทา ออย ยัว ปวง มัว เนีย็ก มูย เฮbย ออย ล

Uด       ตันเลีย็ก ตึก เฮbย ก็ กตอฺด    เฮbย ก็ ออย ยัว ปวง เมือ็น มัว ออย    เบฺอ รนา เมbน็ เกbด 
ปวง มัว ออย เนbง็ ซันลับ    อาเจือ็ย นุฮ ก็ เมbน็ เด็ญ    พอ ซดัจ เฮา เนียง ซน็อม เตbว็ เฮbย อา
เจือ็ย ก็ เตbว็    ซแน็ฮ ด็อฺล ปเลีย มูด ตึก ก็ ลUด จ็อฮ ตึก  โกรม     ซแร็ย ซน็อม ก็ ซแรจ   
“กตอฺด”    บาน ปวง มัว ทวาย ซดัจ    เทอ แต แบบ นุฮ กรuบ คเนีย      ซแน็ฮ อาเจือ็ย เมbน็ เก
bด ปวง    เทอ ยางนา ก็ ไว ซลาบ  พับๆๆๆก็ ซแรจ   “เกอ ระ  เกิก  เกิก”    ก็ เลbง เตbว็    ซแนฮ็ 
ซดัจ ก็ ตันเน็ญ ทา   “นา ปวง ? ”    อาเจือ็ย ก็ ทา  “คมาด ชโมล เฮbย เวีย เนbง็ เกbด ปวง 
บาน ยางนา ”   ก็ เลย รัว รnง ซันลับ อาเจือ็ย เมbน็ บาน    

ซแน็ฮ ซดัจ ก็ ซัง ออย ซแร็ย ซน็อม เตbว็ จุฮ ดัก ปเตีย็ฮ อาเจือ็ย    “เบฺอ เวีย คัดคืน   
ซันลับ เวีย จอล เลย”    เตbว็ ด็อฺล ซแร็ย ซน็อม ก็ ทา  “บอฺง เจือ็ย ซดัจ ออย มัว จุฮ ดัก ปเตีย็ฮ        
เกือ็ด”    อาเจือ็ย ก็ ทา    
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“เออฺ เทอ ยางนา ซดัจ กB ซัง    อันนา เนbง็ เรียน คัด คําซัง กB”    ซแนฮ็ ซแร็ย ซนอ็ม 
ก็ จุฮ พอฺง โนม พอฺง    ซแน็ฮ อาเจือ็ย ก็ เด็ญ ไว เลย    ซแร็ย ซน็อม ก็ ร็วด เตbว็ รอฺง ซดัจ ทา        
อาเจือ็ย เด็ญ ไว    ซดัจ เลย ทา  “อัญ ออย เวีย เตbว็ จุฮ”    อาเจือ็ย ก็ ทา  “เกือ็ด ซัง ออย จุฮ   
เฮbย เวีย นUม เจ็ญ มัว พอฺง คมาด เลย ไว”     

ซแน็ฮ ก็ รัว วีที ซันลับ อาเจือ็ย    ซัง ออย เซนาอํามาด เตbว็ รัว ทนํา มัว ปาปุล อา
เจือ็ย จอล    อาเจือ็ย ก็ เด็ญ    เทอ ยางนา ก็ เตbง็ ซี     ปร็วฮ ซดัจ กB ซัง ออย ซี    ก็ เลย เตbว็ 
รัว เตีย    เมือ็น จรUก ไว เฮbย ก็ ลาบ ซี ยาง ลอฺอ     ซแน็ฮ กB ก็ อันเจbญ มัว อี อังกวร    อา
เจือ็ย มุน เนbง็ เตbว็ ก็ ซัง ประปวน ทา   “เบฺอ อัญ เงือ็บ ยางนา เฮbย ออย เดbด็    เฮbย ปาโมล 
แพ็ฮ ออย ลอฺอ เฮbย เตbว็ รัว ตระเอียบ มา ก็วฮ ดัก บอฺน แดล เดbด็ อัญ”    ซแน็ฮ ก ็เลย ตเรยีม 
กันล็อฺง มัว คัง ตุก เนbง็ โอง     

ซแน็ฮ พอ ซี บาย รูจ ก็ เด็ญ คลูน ทา เนbง็ เงือ็บ ก็  เลย ฮ็อฺก มัว ปเตีย็ฮ    มัว ด็อฺล ก็ 
ยัว เกาอี มัว อังกุย ปนแอจ อาน นังซือ ยาง ลอฺอ    ซดัจ ซัง ออย มนึฮ เตbว็ มnอ ก็ เคิญ อาเจือ็ย   
อังกุย อาน นังซือ เนือ็ว    กB ก็ ปรับ ทา  

“เกือ็ด เอbย เวีย เมbน็ เงือ็บ เต    เคิญ เวีย อังกุย อาน นังซือ เนือ็ว”    
“โอ อันจ็อฮ ปแล ทา เมbน็ คลัง    นา ยัว มัว ออย อัญ ซี มnอ    เม็จ ก็ อาเจือ็ย เวีย เม

bน็ เงือ็บ”     ซแน็ฮ ซดัจ ก็ ยัว มัว ซี    ซแน็ฮ ก็ เลย เงือ็บ เตbง็ ซดัจ เตbง็ อาเจือ็ย อําปรวม 
คเนีย เลย    พอ เงือ็บ เฮbย ประปวน ซดัจ ก็ เคbง็    ก็ ตันเน็ญ ทา   

“นา อาเจือ็ย เวีย เดbด็ ตรา? อัญ เนbง็ เตbว็ โนม ดัก กบาล เวีย    เวีย เมียน ประญา 
จนับ แม็ด เต”    มัว ด็อฺล ก็ โนม ดัก ตเรbว็ ตระเอียบ ก็ เลย รเมือ็ฮ 

 
8.  ซแร็ย ปญญา 

วิทยากรนายเยือน    สมร 
เยือ็ย นุฮ เกbด โกน กระม็อม มเนีย็ก กB ปรับ โกน ทา   “เนียง เบฺอ ฮอฺง เนbง็ ยัว 

ปแด็ย ออย รัว อา มนึฮ ได เวีย กริฮกรึฮ เดอ    เบฺอ อา นา ได อันลีญ อานุฮ เลญ โบก จนับ”    
อาควัก กB เตbว็ เทียว บ็อน กB เลย ยัว อันซอฺม จระบัจ ได   เนียง นุฮ ก็ เดbร เตbว็ๆ    เตbว็ ปะ 
ได อาควัก ก็ ทา  

“อานิฮ แอญ เทอ การ คลัง ได เวีย ก็ เลย กะกริฮ กะกรึฮ ”   ก็ เลย ยัว คเนีย    ก็      
เนือ็ม คเนีย เตbว็ ปจวร ซแร    ซแน็ฮ เตbว็ ก็ เมbน็ ซเกือ็ล ซแร อาซัย ทา พแนจ ควัก    ก็ เลย เต
bว็ ปจวร ซแร เนีย็ก ปแซ็ง   ประปวน ก็ เมbน็ เด็ญ ทา ควัก  
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“บอฺง เตbว็ ปจวร ทเอbย็ ซแร กB ? ”     
“ออ บอฺง ลอฺง มnอ อังเกือ็ล”    ก็ เลย ออย บอฺง ด็อฺฮ ปจวร ซี บาย    เดbร มัว ก็ จรึฮ  

อันโนง  กดุง!!      
“บอฺง จ็อฮ เตbว็ เทอ เอbย็ เนbง็ อันโนง? ”     
“เออฺ จ็อฮ มัว มnอ อังแกบ”  ก็ ยัว ปงออง มัว ออย เลbง    ก็ เลbง็ เตbว็ จ็อฺน พ็อด จ็

อง เชอ     
“บอฺง เลbง เตbว็ เทอ เอbย็ อี น็อฮ? ”     
“บอฺง เลbง มัว มnอ กระแบ็ย”    
“ จ็อฮ มัว ว็อฺฮ”    ซแน็ฮ จ็อฮ เตbว็ ก็ จ็อฮ เตbว็ ด็อฺล บาด อันโนง วิญ    
“จ็อฮ เตbว็ เทอ เอbย็ อี น็อฮ? ”    
“เออฺ บอฺง พเล็จ กันตุย กอฺก”  เนียง ก็ เลย เด็ญ ทา อานิฮ ควัก เฮbย     
ซแน็ฮ ประปวน ก็ เกbด  กันล็อฺฮ ทแม็ย    มัว คุย เรือ็ล ไงๆ    ไง น็อฮ อาปร็อฮ นุฮ ก็ 

มัว คุย เนbง็ โอง    เนียง ก็ เนือ็ว คาง กราว    ไง น็อฮ คุย เตbว็ คุย มัว ก็ เดจ ทล็อฺก    ไง กรอย 
อาควัก ก็ ปรับ ประปวน     

“เนียง ไง แน็ฮ ดํา ตึก กเดา ออย บาน มวย ชนัง เดอ”     
“จา”    ประเปอ็น ก็ เมbน็ เด็ญ ทา อานุฮ เดจ ล็วก เนือ็ว เนbง็ โอง    ประเปอ็น นุฮ 

ดํา ตึก เฮbย ลาย ตี รัว รบ็อฺฮ    อาควัก ก็ ซเตียบๆ ยัว ตึก กเดา เตbว็ ซร็อฮ อา แดล เนือ็ว เนbง็ 
อันโนง ซลับ เฮbย ก็ ดอฺก กอฺ เลbง    ประเปอ็น นุฮ ฮ็อฺก มัว ป รัว รบ็อฺฮ ก็ เคิญ    

“โลกบอฺง กราบ ๆ แต็จ อาควัก มัว เคิญ”    มัว มnอ ก็ เคิญ ทา อาควัก ยัว ตึก กเดา 
ซร็อฮ เงือ็บ เฮbย    เทอ ยางนา เนbง็ ยัว คมอจ เตbว็ จอล บาน ก็ เลย ปเรฺอ ประญา   ก็ ยัว กัน
นาจ มัว จ็อก ดัก โอง จ็อฺน เปญ เฮbย ก็ เดbร รัว ซําเปอ็ด ลอฺอๆ มัว ฮาล ตุก รอฺบ ๆ รบอฺง    
ซแน็ฮ จอร ก็ มัว ปร็วฮ ทา เคิญ รบ็อฺฮ แดล เนียง ฮาล ตุก    จอร เคิญ ก็ ทา    

“เอะ เนbง็ ยัว อา นา? ” ปร็วฮ ทา รบ็อฺฮ เวีย จเรbน   ก็ ทา “เนbง็ ยัว อา คาง กราว 
รึฮ อา แดล เนือ็ว เนbง็ กันน็อง ปเตีย็ฮ”   ไง น็อฮ เนือ็ม คเนีย มัว ปล็อฺน ก็ ซเตียบ มnอ   ก็ ทา     

“ยัว อา เนbง็ โอง เจีย็ง เวีย เปญ โอง”    ซแน็ฮ ก็ ยัว โอง เตbว็    เนือ็ม คเนีย แซง 
เนีย็ก เงือ็บ นุฮ เตbว็    แซง เตbว็ ด็อฺล กันนาล พเลbว็ ก็ เนือ็ม คเนีย ชบ     

“เฮbย็ ชบ เซbน็”    ก็ เนือ็ม คเนีย ชบ ตรวด มnอ    อา ฮัวนา กB ทา “อัญ แอญ”    
ซเตียบ เตbว็ ซเตียบ มัว ก็ ตเรbว็ กบาล ตเรbว็ ซ็อฺก ก็ ทา “เออฺ  ตเรbว็ โซด ซัจ”    อา มวย 
เนีย็ก ซเตียบ เตbว็ เตียด ก็ ตเรbว็ ปร็วง จม็อฮ ก็ ทา   “เอะ ตเรbว็ อันเจียน ปร ว็วง”    อา มวย 
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เนีย็ก เตียด ซเตียบ   เตbว็ ก็ ตเรbว็ ปวง กดฺอ  ก็ ทา   “ออฺกกํามอร เมียฮ”    ซวา เตbว็ๆๆ จับ  
ตเรbว็ จnง ก็ ทา มนึฮ    มวย เนีย็ก เตียด ก็ ทา   “ มนึฮ!!”   อาแบ็ย เนีย็ก ลnอ ก็ ทา   “มนึฮ ๆ 
อี นา ? ”    อานุฮ ก็  เมbน็ บาน ปรับ ทา มนึฮ เนbง็ โอง ก็ เนือ็ม คเนีย ร็วด แซง เตbว็ เตbง็ โอง    
ก็ กึด ทา มนึฮ ตาม มัว    ก็ เนือ็ม คเนีย แซง คมอจ เนbง็ โอง เตbว็ พอฺง     

“มนึฮๆ เนbง็ โอง ”  เลย เบbก มnอ ก็ ทา     “โอ เนียง ปนชอด ออย ยnง ยัว คมอจ 
มัว จอล”    ซแน็ฮ เตbง็ บวน เนีย็ก นุฮ ก็ ฮ็อฺก มัว จับ เนียง เตbว็ ล็วก    เนียง ก็ ทา    “บอฺง 
กแม็ย ยัว ญ็อม เตbว็ ล็วก ออย อันนา เดอ    ออย ยัว เตbว็ ล็วก ออย แจ็น”    ล็วก ออย แจ็น 
รวจ ก็ เนือ็ม คเนีย เตbว็ โฮบ บาย       เนือ็ม คเนีย โฮบ บาย แจ็น นุฮ ก็ เจ็ญ มัว คาง กราว   
เนียง นุฮ ก็ เฮา แจ็น ทา  

“แจ็น มัว แน็ฮ ละ เมิฮ”     
“ซเอbย? ”     
“ยnง ซ็อฺม ปรึกซา ละ เมbฮ”    เลย ปรึกซา ทา  “แจ็น ยัว ยnง ตุก มวย เนีย็ก แอญ 

เนbง็ ปเรฺอ การ เอbย็ บาน    ยัว อาบวน เนีย็ก นุฮ ตุก เมbน็ เจีย็ง เต เกbด ตี ปร็อฮ”    แจ็น ก็ 
เลย ตกลง คัง อาบวน เนีย็ก นุฮ ตุก     

เนียง นุฮ ก็ เดbร เตbว็ เนbง็ ปเรือ็ย    เมbน็ เกbด บอฺน เดจ เลย็ เลbง เตbว็ เดจ เลอ 
เดbม ซตรี    ก็ เลbง เตbว็ จอฺง อันรึง เดจ     อาบวน เนีย็ก นุฮ ก็ เดbร ตาม มัว ป กรอย แดล ทา 
รวจ มัว บาน   ตาม มัว ย็วบ ก็ เลย เดจ พอฺง คเนีย ก็ ตันเน็ญ    

“แอญ เนbง็ เดจ อีนา? ”      
“เดจ อี แน็ฮ ว็อฺฮ เดbม เชอ เวีย ทม”    อังค็อฺด เตbว็ อังค็อฺด มัว ก็ ก็วน เตbว็ เคิญ 

อันรึง     
‘เอะ อันรึง เอbย็’ ก็ เลbง เตbว็ มnอ    เนียง นุฮ ก็ กึด ทา     
‘เวีย เนbง็ มัว ซันลับ ยnง เฮbย’   ก Bก็ ตันเน็ญ ทา    
“อันนา นุฮ?”  เนียง ก็ ชเลbย เตbว็ ทา  
“เตียวดา    นิฮ แอญ เตียวดา จ็อฺง บาน เอbย็ ละ? ”   อา นุฮ เลbง เตbว็ ก็ ตเรbว็ กัด      

อันนาด ดัจ ก็ ซแรจ จ็อฮ มัว   เนbง็ ปรับ อาแบ็ย เนีย็ก นุฮ ก็ อันเยือ็ย เมbน็ บาน    อาแบ็ย เนีย็ก 
นุฮ ก็ ร็วด    อานุฮ เนbง็ ปรับ ทา จํา พอฺง ก็ อันเยือ็ย เมbน็ บาน    อันเยือ็ย บาน แต  ล็อลๆๆ    
อาแบ็ย นุฮ ก็วน ก็ ทา เกbด เอbย็ บาน เวีย อันเยือ็ย แต ล็อลๆๆ     เวีย เนbง็ ปรับ ทา เซbน็ๆๆ    
ซแน็ฮ ก็ ร็วด พอฺง    อา มวย เนีย็ก นุฮ ก็ จ็วล ปเนbด็ เงือ็บ    เนือ็ว ปร เนีย็ก    อา แดล ดัจ อัน
นาด ก็ ร็วด ตาม เตbว็    อา แดล ร็วด เตbว็ ก็ เตbว็ จ็วล ก็วล เชอ เงือ็บ เตbว็ เตียด มเนียก็     อา 



 252

มวย เนีย็ก ก็ จรึฮ อันโนง เงือ็บ     ซแน็ฮ ก็ เนือ็ว ตี อา ดัจ อันนาด เดbรๆเตbว็ เชียม เวีย เจ็ญ มัว 
คลัง ก็ เลย เงือ็บ 

 
9.  โลกตา ลงัว 

วิทยากรนายเยือน    สมร 
ไง น็อฮ โญม เตbว็ จังฮัน    บ็อก เกรือง ลงอ เตbว็ จังฮัน    โลก กB กระโอบ ก็ เดbร 

ตาม   ก็ ตันเน็ญ โญม ทา ปเตีย็ฮ นา บ็อก เกรือง ลงัว มัว จังฮัน    ก็ ปรับ  ปเตีย็ฮ นุฮ ปเตีย็ฮ นิฮ     
ตอฺน ลเงือ็จ กB ก็ เดbร เฮbด็ ตบัล เฮbย ก็ ลิจ ตบัล    ลิจ เตbว็ ลิจ มัว กบาล ก็ เตbว็ 

จําเปย็ก กบาล เนbง็ ตบัล     ด็อฺฮ ยางนา ก็ ด็อฺฮ เมbน็ บาน    ไง น็อฮ ปเตีย็ฮ นุฮ ประเปอ็น 
เนือ็ว พเลิง    เทอ ยางนา    เลย ปเมียล ตบัล เตbว็ ปงกัด อี พเลิง ออย พเลิง เวีย แช็ฮ ตบัล   แช็
ฮๆๆ  เนียง แดล เนือ็ว พเลิง ก็ กเดา ก็ ดัฮ ปแด็ย    “เอbว็ เวีย โรจ พเลิง เจ็ญ ละ กเดา นัฮ”    
ปแด็ย จ็อฮ มัว ก็ เคิญ พเลิง แช็ฮ ตบัล นุฮ อังคึฮ ก็ เลย ทา     “เอะ กบาล เอbย็ จเรbน บแล็ฮ”    
โลกตา ก็  ร็วด เตbว็ เตbง็ ตบัล เตbง็ รเงิก พเลิง    ร็วด เตbว็ ตบัล ก็ รแบ็ฮ เจ็ญ มัว 

 
10.  เด็ญ เมอ็ืน 

วิทยากรนายเยือน    สมร 
 มนึฮ มัว เด็ญ เมือ็น    ปเตีย็ฮ เนือ็ว รอฺบ เวือ็ด    โลก ตันเน็ญ ทา   “โญม มัว เทอ    

เอbย็? ”     โญม ก็ ทา    “มัว ตันเน็ญ มnอ ทา โลก นา กดอฺ กเลbด็ นา”    โลก นฮุ ก ็กดอ ฺกเลb
ด็ แด็จ คเนีย ก็ เลย ร็วด เตbว็ ปวน เนbง็  รบอฺง     

ซแน็ฮ เนีย็ก เด็ญ เมือ็น     “โซ็ฮๆๆ ”   โลก ลnอ ก็ ทา ตี มัว เด็ญ กB ก็ เลย ปวน           
ก็ เลย ตันเน็ญ ทา    “ยัว แมน เลbย็? ”    ก็ เลย เซbย ออย มnอ ตันเน็ญ ทา   “กเลbด็ เปbน็ 
แน็ฮ ยัว เลbย็ ? ” 

 
11.  โลกตา คเนbร (สํานวนที่ 1 ) 

วิทยากรนายเยือน    สมร 
โลก ตา คเนbร    ป ปเดbม กเมญ เมbน็ ซรวล ก Bยัว โลก มัว มnอ    ปร็วฮ ลบือ ทา 

โลกตา คเนbร แจ็ฮ มnอ บัด    เฮbย ก็ เนือ็ม มัว เนือ็ม มัว รซา โกน     
ไง น็อฮ ปเตีย็ฮ นุฮ เกbด คเนbร ตุม    โลก ตา มัว ซด็อฺฮ โกน กเมญ เฮbย ก ็เมbน ็จอฺ็ง 

ฮ็อฺก เวือ็ด    ก Bก็ กระโอบ คเนbร ตุม กB ทา   “โญม ตมา เมbน็ ล็อฺบ เวือ็ด เต อัตมา จ็อฺง  เซbง ็
อี แน็ฮ”    บอฮ บอฺน เฮbย ก็ ลnก คเนbร ตุม เตbว็ ตุก คาง กน็อง     ก็ ออย เดจ อี กราว       โลก
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ตา ก็ ทา คางกราว มุฮ คํา ก็ เลย ลnก คเนbร มัว ตุก คาง กราว     ลnก เตbว็ ลnก มัว ก็ กจิล ก็  
เลย ยัว คเนbร ตุก เนbง็ กันน็อง ก็ ม็อฺน โลก เดจ      

ย็วบ นุฮ โลกตา จ็อง ซี คเนbร     ก็ ซี ซัจ อ็อฺฮ เนือ็ว ตี กเรือ็บ ก็ กันตรอง เลบ กเรือ็บ    
เลบ จ็อฺน ม็อฺด    เลบ รวจ เฮbย ก็ เนือ็ว ซําบอฺก    เนbง็ ยัว เตbว็ จอล ก็ คลาจ มนึฮ เคิญ    โลก
ตา ชือ ปวฮ ซแน็ฮ เทอ ยางนา     ซแน็ฮ กันแซง แดล ก Bยัว ตุก จูด คลวน กเมญ    โลก เคิญ 
กันแซง นุฮ ก็ เลย เตือญ มัว จุฮ ดัก    จุฮ รวจ ก็ ยัว เตbว็ จ็อก ตุก อี ทนึม    ซแน็ฮ โกน นุฮ 
พเญีย็ก ย็วม  ย็วบ    ซแน็ฮ แม ก็ เคิญ กันแซง เลืองๆ ก็ เตือ็ญ มัว เวีย ก็ จรึฮ มัว เตbง็ กเรือ็บ 
เลย     

“อา รันเตีย็ฮบัญ เอbย!!!”     โลกตา ก็ ร็วด เตbว็ เนbง็ ตาก กรัว    ยัว บาย ตันเนbบ 
จ็อจ ตระปUก ตุก    เมือ็น เคิญ ก็ เจbก็ ตระโปก เตียด    กเรือ็บ คเนbร ก็ เจ็ญ มัว บัญ เมือ็น 
เตียด        โลกตา เลย บาบ กํา เปยร    โลก กะปุด เลbว แน็ฮ กบาล เลย ซรวจ แด็จ ปนลา คเนbร 
 

12.  โลกตา คเนbร  ( สาํนวนที่ 2 ) 
วิทยากรนายสนั่น    สมร 

ไง น็อฮ เนbง็ ซร็อก โกน กB กรุน    ก Bตาม โลก ออย มัว ซด็อฺฮ ออย    ด็อฺล เวือ็ด กB 
ก็    ซําเปย็ฮ    “โลกตา โกน ยnง เมbน็ ซรวล เตbว็ ซด็อฺฮ ออย ละ”    ลเงือ็จ นุฮ โลกตา ก็ มัว 
ซด็อฺฮ ออย อี ปเตีย็ฮ     ซแน็ฮ โดน นุฮ ก็ เกbด คเนbร ตุม เนือ็ว เนbง็ กันน็อง     ซแน็ฮ โลกตา 
นุฮ ก็ ซด็อฺฮ ออย รวจ แม ก็ ตันเน็ญ   “โลกตา เนbง็ เซbง็  อี แน็ฮ รึฮ อี เวือ็ด? ”    โลกตา ทา     
“ โอย โญม ย็วบ   เฮbย เซbง็ อี แน็ฮ แอญ”    โดน นุฮ ก็ ตันเน็ญ ทา   “ เนbง็  เซbง็ เนbง็ 
กันน็อฺง รึฮ คาง กราว ? ”    ซแน็ฮ ปร็วฮ ทา คเนbร เวีย เนือ็ว เนbง็ กันน็อง     “ก็ เตbง็  เซbง็ 
คาง กน็อง ว็อฺฮ”    เยือ็ย นุฮ ก็ เตรียม บอฺน ออย โลก เฮbย ก็ ยัว คเนbร มัว ตุก คาง กราว    โลก
ตา เซbง็ เนือ็ว เนbง็ กันน็อง ปเลียม ก็ ทา      

“โญม เวีย กเดา ซะอ็อฮ เซbง็ อี กราว”    ซแน็ฮ ก็ ยัว คเนbร เตbว็ ตุก เนbง็ กันน็อง    
ย็วบ เตียด ก็ ทา รเงีย    เยือ็ย นุฮ กจิล ยัว คเนbร เจ็ญ      ก็ ตุก คาง กันน็อง     เตbง็ คเนbร เตb
ง็ โลกตา ก็ เนือ็ว เนbง็ กันน็อง นุฮ    โลกตา ชัน คเนbร เตbง็ กเรือ็บ เตbง็ ซาํบอกฺ    ซแนฮ็ โลกตา 
เมbน็ เด็ญ เนbง็  เตbว็  เนือ็ว อีนา ก็ เลย เลbง เตbว็     เนือ็ว อี ทนึม เฮbย ก็ ยัว ซบ็อฺง จ็อก 
ตระปUก ตุก     

ซแน็ฮ โกนตูจ นุฮ ก็ โฮด ปวฮ เตbง็ ย็วบ     โดน นุฮ รัว กันนาจ ก็ เมbน็ เกbด    เคิญ 
ซบ็อฺง จ็อก ตปUก ก็ ทา ตี กันนาจ ก็ เลย เตือญ เจ็ญ มัว     ซแน็ฮ เกรือ็บ คเนbร ก็ เจ็ญ มัว    
ปรูด!!  ปะ  เยือ็ย นุฮ ซันล็อฺบ    โลกตา นุฮ ก็ จ็อฮ เตbว็ อี กรัว    เคิญ บาย ตันเนbบ ก็ ยัว บาย 
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ตันเนbบ นุฮ       จ็อก ตระปUก ตุก     ก็ เตbว็ เนือ็ว อี ตรุง เมือ็น     เมือ็น เคิญ บาย ตันเนbบ ก็ 
เจbก็ ตระปUก โลก    ซแน็ฮ กเรือ็บ คเนbร ก็ รโบด เจ็ญ มัว บัญ    ตเรbว็ เมือ็น เงือ็บ อ็อฺฮ เตbง็ 
ตรุง    ก็ เลย กรอก เตbว็    เวือ็ด เตbง็ ป อา เตรียด     

พอ ตอน ปรึก เยือ็ย นุฮ ก็ เตbว็ รัว โลก เตียด ก็ ตันเน็ญ ทา  “ยางนา โญม เกbล็ 
ย็วบ? ”    

“โอ โลกตา เมbน็ เด็ญ ตเรbว็ เอbย็ บัญ    เมือ็น เงือ็บ เตbง็ ตรุง”    โลกตา ก็ เด็ญ       
ไง กรอย นุฮ โลกตา เคิญ กเมญ เลbง ซวาย ก็ อันรวนๆ    โลกตา เฮา ยางนา กเมญ นฮุ 

ก็ เมbน็ ยอฺม จ็อฮ    “เนีย็ง ๆ จ็อฮ ป เดbม ซวาย”    กเมญ นุฮ ก็ เมbน็ จ็อฮ    
“เนีย็ง จ็อฮ มัว โลกตา ออย ซตาง ด็อฺบ บาท ”     กเมญ นุฮ บาน ซตาง ก็ เตbว็ รอฺง 

แม    แม ก็ ตันเน็ญ ทา   “เทอ ยางนา บาน ตี บาน ซตาง? ”     
“ญ็อม เลbง เดbม ซวาย เฮbย ก็ อันรวน    โลกตา เคิญ เลย จวล ออย ญ็อม จ็อฮ ป เด

bม ซวาย”     เยือ็ย นุฮ กB กึด จํา แม อันนอฺง     
ไง กรอย เยือ็ย นุฮ กB ก็  เมbน็ บาน ซเลียก คอ ลิง ซเลียก แต ซําเปอ็ด เลbง เตbว็              

ก็ อันรวน เดbม ซวาย     โลกตา ก็ กึด ทา ‘กเมญ เม็จ ก็ ดือ ยางแจ็ฮ มัว อันรวน ยางนา เรือ็ล 
ไง’    เงย เตbว็ ก็ เคิญ เยือ็ย นุฮ อันรวน ก็ ทา      “โญมๆๆ จ็อฮ มัว ตมา เนbง็ ออย ซตาง”    
จ็อฮ มัว ก็ กราบ กึด ทา เนbง็ บาน ซตาง ด็อฺบ บาด    โลกตา ลูก ยัว ซตาง ปร ดม    “เอา โญม 
ยัว เตbว็ ติญ กําแม็ดกอร กัด ซ็อฺก เจ็ญ ละ เดอ”    โดน นุฮ ก็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ  ซตาง ปร ดม นุฮ ก็ 
เมbน็ ยัว 

 
13.  โลก ตา จ็อฺง ออย มนึฮ เงือ็บ 

วิทยากรนายเยือน    สมร 
โลกตา ลnอ กเมญ ย็วม ก็ ทา ตี กเมญ เงือ็บ   “โอ เนน เตbว็ มnอ เมbฮ”    เตbว ็มnอ 

ก็ เมbน็ เกbด อันนา เงือ็บ     
ไง กรอย ก็ ลnอ ซันเลญ กเมญ ย็วม ก็ ออย เตbว็ มnอ เตียด ก็ เมbน็ เกbด อันนา เกb

ด เอbย็    ไง กรอย เนีย็ก ซร็อก เด็ญ ก็ ปรับ ทา เนีย็ก นุฮ เงือ็บ ก็ เลย ม็อน กB เตbว็ โซด    ไว 
กันชูฮ ยัว มนึฮ ร็วฮ เตbว็ เดจ เนbง็ กันชูฮ      ซแน็ฮ ก็ ยัว เตbว็ ก็อฺบ    เตbว็ ด็อฺล ทโนร โลก ก็ 
เดbร มuน    เตbว็ ด็อฺล   ปเรือ็ย ก็ ดัก ซบ ก็ ทา  

“โอ พเล็จ จอฺบ”    ออย อันนา เตbว็ ยัว ก็ เมbน็ เกbด อันนา เฮียน ปร็วฮ ทา คลาจ    
โลก ก็ ทา  
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“อันจ็อฮ ก็ เตbว็ ออย อ็อฺฮ จํา ตมา  เนbง็ เนือ็ว จํา แอญ”     
ซแน็ฮ เนีย็ก เนือ็ว เนbง็ กันชูฮ ก็ เตือ็ด กันชูฮ     โลกตา ก็ ทา    “เมีย”    เตือ็ด เตียด 

ก็ ทา “เมีย” โลกตา เนbง็ ทา ทํามา ก็ เกbด ทําเมีย     
“ปง!! ”  
“เมีย”โลกตา ลUด เลย    คมอจ ก็ เด็ญ ตาม    โลก ก็ ลUด จ็อฮ เนbง็ อันโนง    

คมอจ ก็ จํา เนือ็ว เมือ็ด อันโนง    
คมอจ “ปง!! ” โลก ก็   “เมีย”    บวน ปรํา ดอฺง ก็ เงือ็บ 

 
14.  โลกตา ตร็อฺบ     โลกตา รเซbย็ 

วิทยากรนายสนั่น    สมร 
โลกตา ตร็อฺบ ก Bดํา ตร็อฺบ     โลกตา รเซbย็ กB ดํา รเซbย็    ไง น็อฮ ปเตีย็ฮ นุฮ กB 

เกbด การ ยัว คเนีย    ยัว คเนีย ป ปเดbม นุฮ กB เนbง็ เทอ ตซาล    กB ยัว รเซbย็ มัว เทอ ตซาล      
“แม เตbว็ ติญ รเซbย็ โลก ละ เมbฮ ”   แม เตbว็ ติญ โลก ก็ เมbน็ ล็วก ออย   แม ก็ 

มัว ปรับ โกน ทา     
“เนียง    แม เตbว็ ติญ โลก ก Bเมbน็ ออย    เนียง เตbว็ ติญ มnอ”    โกน เตbว ็ติญ ก ็

เปย็ก อาว ยืด กอฺ ทม    โกน กระม็อม ก็ เตbว็ กราบ เงbบ ๆ   เวเลีย กราบ โลก ก็ ก็วน เคิญ ด็อฺฮ     
“โลกตา คญ็อม กระนา มัว ซ็อม ติญ รเซbย็ ละ”    
“ โอ โญม เอbย”   อาซัย กเรือ็บ พแนจ ก็ ก็วน แต ด็อฺฮ    เมือ็ด นุฮ อันเยือ็ย   “โอ 

โญม เนbง็ เตbว็ กัด รเซbย็ อีนา ก็ เตbว็    เดbม จอึฮจเอbก”    พอ กัด รวจ ก็ ตันเน็ญ  โลกตา 
ทา  

“โลกตา ยัว เปbน็มาน ดม? ”   
“ โอ โญม โลกตา เมbน็ ยัว เต”    ซแน็ฮ ก็ เตีย็ฮ ได  “ปร็อฺบ!! ”    
“ซเอbย็ โตฮ? ”   ก็ เตีย็ฮ ได เตียด   “ยัว เอbย็? ”     
“อานุฮ” ก็ จังอ็อล เตbว็ อี ด็อฺฮ   “อานุฮ”    จังอ็อล เตbว็ ฮ็อฺบ เดbด็ ด็อฺฮ            

โกน กระม็อม ก็  จังอ็อล เตbว็  อี ด็อฺฮ ก็ ทา  
“อานิฮ บ็อฮ? ”      
“อานุฮ แอญ”    โกน กระม็อม ก็ นัด เลย     
“โลกตา แบ็ย ทุม อี ฮ็อง ปอฺ นึง”    
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ซแน็ฮ บาน รเซbย็ เฮbย็ ก็ เนือ็ว ปนแล ก็ ออย แม เตbว็ ติญ ปนแล    “แม เตbว็ ติญ 
ตร็อฺบ โลกตา ละ เมbฮ”   แม เตbว็ ติญ ก็ เมbน็ บาน    โกน เตbว็ ติญ ก็ กราบ เงbบๆ    กราบ 
โลกตา ตร็อฺบ   โลกตา ตร็อฺบ ก็วน เคิญ ด็อฺฮ เตียด    โลกตา ก็วน แต เมือ็ด อันเยือ็ย     

“โอ โญม ตร็อฺบ เวีย จัฮ จอล เลbง็ เมbน็ เกbด อันนา มัว  ติญ”    แบ็ฮ บาน เฮbย ก็        
ตันเน็ญ ทา  

“โลกตา ประมาน ดม? ”    โลกตา ก็ เตีย็ฮ ได จังอ็อล เตbว็ อี ด็อฺฮ เตียด    ซแน็ฮ ก็ 
เด็ญ เฮbย ทา เนbง็ ยัว เอbย็ ก็ ทา  

“โลก เอbว็ ย็วบ นิฮ ปร ทุม อี ฮ็อง ปอฺ นึง”    กB นัด พอฺง โลก ตา รเซbย แบ็ย ทุม        
โลกตา ตร็อฺบ ปร ทุม     

ด็อฺล เวเลีย โลกตา ตร็อฺบ ก็ เตbว็ มุน    ด็อฺล แบ็ย ทุม โลกตา รเซbย็ ก็ เตbว็ ก็วฮ ฮอง    
“ก็อฺกๆๆ ”    โลกตา รเซbย็ จํา เนือ็ว อี ทเวียร     

“เซ็ด อัญ แท”    โลกตา รเซbย็ เบbก ทเวียร โจล เตbว็    
“แงด”    โลกตา ตร็อฺบ ซตุฮ เตbว็ ออบ กรึบ    จับ เทbบ จับ จลี    โลกตา ตร็อฺบ ก็ 

ค็อฺม เทbบ แด็จ คเนีย    ซแน็ฮ จับ เตbว็ ปะ กบาล    
“เอะ!! อา ตร็อฺบ เลbย็? ”   
“เอฺอ ”    
“อารเซbย็ เลbย็? ”    
“เอฺอ”     
“โจม อัญ ทา ตี อันนา”      
ตอฺน ปรึก เนียง นุฮ มัว ตันเน็ญ   “โลกตา เกbด เอbย็ บาน ตี ดัจ เปย็ฮ นา เปย็ฮ เนbย็ 

? ”    
  “โอย เลbง เตbว็ กาบ รเซbย็ เกbล็ อันเซbล”    เตbว็ ตันเน็ญโลกตา ตร็อฺบ อันนอฺง   
ก็ ตันเน็ญ  “โลกตา เกbด เอbย็ บาน บาน ตี ดัจ เปญ นา เปญ เนbย็? ”     
  “โอ แบ็ฮ ตร็อฺบ เกbล็ อันเซbล ปนลา เวียก ตโกด อ็อฺฮ” 

 
15.  โลก เนยี็ก แจ็ฮ ( สาํนวนที่ 1 ) 

วิทยากรนายพิน    อินทรดา 
โลก เลีย็ก อังเกือ็ล เนือ็ว เนbง็ เวือ็ด    บ็วฮ เนือ็ว เนbง็ เวือ็ด ก็ ลnก ก็อด เนือ็ว ตี แอญ    

เมbน็ โจล โพง   ซแน็ฮ เนือ็ว ตี แอญ ก็ เมbน็ เกbด จังฮัน ก็ ทา  “อัญ เตbว็ ลวจ อังเกือ็ล เจีย็ง        
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เบฺอ เมbน็ ยาง จ็อฮ เมbน็ เกbด อันนา เด็ญ เต ทา อัญ ชลาด”     ซแน็ฮ ก็ ยัว อังเกือ็ล เตbว็ 
เลีย็ก    ซแน็ฮ ก็ ออย เนน เตbว็ อันเยือ็ย ปรับ เนีย็ก ซร็อก ทา โลก อี เวือ็ด นุฮ แจ็ฮ จนับ    แจ็ฮ 
เด็ญ ทา อันนา ยัว รบ็อฺฮ เตbว็ เลีย็ก อีนา    มnอ บาน อ็อฺฮ    โญม ก็ มัว รัว โลก    โลก ก็ ทา   
“เนือ็ว เมbน็ เบียด  เมbน็ ชงาย เต เนือ็ว ตร็อฺง น็อฮๆๆ”   พอ เตbว็  มnอ ก็ เคิญ แมน ๆ     

ซแน็ฮ ก็ ลบือ ด็อฺล ซดัจ ทา โลก นิฮ แจ็ฮ จนับ    ซแน็ฮ กB ก็ ออย เตbว็ ยัว มัว เทอ โฮ
รา ประจํา เวีย็ง     เฮbย ก็ ออย มnอ ทา ชนํา นิฮ พเลียง ลิจ รึฮ เมbน็ ลิจ    ซแน็ฮ โลก ก็ แพ็ด 
จนับ    ซแน็ฮ ก็ ร็วด ๆ  เตbว็ จรึฮ อันโนง    ซแน็ฮ ก็ ลือ อังแกบ ยม ทา   “ ซแอจ เมจ เนbง็ 
พเลียง    พเลียง เนbง็ ลิจ จันเนbร ซดัจ แบ็ย กํา    โลก ก็ ปรับ ซดัจ    ซแน็ฮ ตึก ก็ ลิจ แมนๆ โลก
ตา ก็แฮญ แต ลบือ ลือ ชม็อฮ    

ซแน็ฮ โดน นุฮ จับ บาน ตเรbย็ มวย อันซาย มวย ก็ คัง ตุก เนbง็ อันรุด    ซแน็ฮ ก็ ปรับ    
“เอbว็ เวีย ยัว ตเรbย็ เตbว็ เลียง เทอ จังฮัน เตbว็ เวือ็ด ละ”    ปแด็ย ก็ ยัว ตเรbย็ เตbว็ เลียง     
ซแน็ฮ ตเรbย็ เวีย ปนระ รวจ    พอ ตเรbย็ รวจ ก็ เมbน็ บาน เทอ จังฮัน ก็ ทา    “แม ตเรbย็ เวีย 
รวจ เตbว็ เฮbย เทอ ยางนา”    แม ก็ ร็วด เตbว็ ยัว อันรุด เนbง็ มัว จับ ตเรbย็    ซแน็ฮ ก็ แด็จ ตี 
แลญ อันซาย ปร็วฮ ทา อันซาย เวีย เนือ็ว เนbง็ อันรุด    ซแน็ฮ จับ ตเรbย็ ยางนา ก็ จับ เมbน็ 
บาน ปร็วฮ รเงีย ก็ เนือ็ม คเนีย เตbว็ อัง พเลิง    ซแน็ฮ เยือ็ย ก็ รโบด ซําเปอ็ด    ปแด็ย นุฮ ก็ 
จังอ็อล อานุฮ    เยือ็ย ทา  

“โอ เยือ็ย ! ”  ทา เฮbย ก็ ยัว ได เตbว็ จก็อจ เลย    จก็อจ เฮbย ได แดล อัง พเลิง 
เนือ็ว เวีย ก็ กเดา    ตา ก็ กันตรัก ได เจ็ญ ก็ เลย ยัว ได นุฮ เตbว็ ลิด     

พอ เทอ จังฮัน เตbว็ เวือ็ด ก็ ตันเน็ญ โลก ทา  “ซแอจ คมาด เนbง็ บาน เอbย็ มัว 
จังฮัน”    โลกตา ก็ ทา    “เนbง็ บาน เอbย็    ก็ อันเซbล ลิด กันนวย ประเปอ็น คลวน แอญ เตbว็ 
เฮbย”    ซแน็ฮ ตา เนbง็ เยือ็ย ก็ เจือ เลย ทา โลก นิฮ ตร็อฺง แมน 

 
16.  โลก ตา เนีย็ก แจ็ฮ  ( สํานวนที ่2 ) 

วิทยากรนายสี    ราชวงศ 
โลกเอbว็ นุฮ แจ็ฮ เด็ญ จนับ    เด็ญ ทา อันนา เทอ เอbย็ อีนา ยางนา เด็ญ อ็อฺฮ    

ซแน็ฮ กB บาน ตเรbย็ มัว มวย เฮbย บาน อันซาย มัว คัง ตุก มวย เนbง็ อังรุด    ตเรbย็ ก็ คัง ตุก 
เนbง็ โอง    ซแน็ฮ ก็ โจล  เตbว็   ตันเน็ญ โลกเอbว็    เตbว็ ด็อฺล ก็ กราบ   โลกตา ก็ ตันเน็ญ    

“มัว เทอ เอbย็ โญม? ”    ก็ ตันเน็ญ  
“โลก เอbว็    ปรึก นิฮ คญ็อม บาน เอbย็ โฮบ บาย? ”  โลกตา ก็ ทา   “เมbน็ เกbด เอ

bย็ เต ลิด กันนวย ประเปอ็น คลวน แอญ”    โญม ก็ ทา    “โลก นิฮ เมbน็ ตร็อฺง เลย    อัญ ทา ตี 
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ตร็อฺง แท เฮbย เมbน็ ตร็อฺง เลย    อัญ บาน เตbง็ อันซาย เตbง็ ตเรbย็”     ฮ็อฺก มัว ก็ จับ ตเรbย็ 
มัว เทอ ซกา อี ซระ    ซแน็ฮ เวีย รโบด ได รโบด เตbว็ เนbง็ ตึก    ซแน็ฮ ก็ มุจ    เทอ ยางนา ก็ 
เทอ เมbน็ บาน    ก็   เลย็ ร็วด เตbว็ ยัว อันรุด    เตbว็ ยัว อันรุด ซแน็ฮ อันซาย ก็ รวจ เตbว็    พอ 
ฮ็อฺก มัว มnอ อันซาย ก็ บัด     ประเปอ็น ก็ เดbด็ พเลิง อัง    ซแน็ฮ ปแด็ย ก็ อังกุย อัง พเลิง    ก็
วน เตbว็ ประเปอ็น ซําเปอ็ด รโบด    ปแด็ย เลย ยัว ได เตbว็ จก็อจ อานุฮ ประเปอ็น   เฮbย็ ก็ ยัว 
เตbว็ เทbบ    ยัว ได เตbว็ ตุก อี จังกราน ซแน็ฮ เวีย กเดา ก็ เลย ยัว ได นุฮ เตbว็ ลิด เลย   

 
17.  เนน ปญญา 

วิทยากรนายสนั่น    สมร 
ไง น็อฺฮ เนbง็ เวือ็ด เมbbน็ เกbด อําแม็ล    ซแน็ฮ โลกตา ก็ เนือ็ม    “เนน ไง แน็ฮ เตb

ว็       อํามาด อําแม็ล เดอ”      
“กระนา”    ก Bเตbว็ อํามาด อําแม็ล อี ซร็อก     อํามาด บาน เฮbย โลกตา ก็ ออย 

โกน เนน ลี    เนน ลี กัด ปเรือ็ย เตbว็ ฮ็อฺบ ตี เนbง็ ด็อฺล เวือ็ด    ซแน็ฮ เนน เคิญ ตึก ก็ ทา    “โลก
ตา ซเรจ ตึก    จ็อฮ เพbก็ ตึก เซbน็ เมbน็ บาน เต? ”     โลกตา ก็ ทา   “เออฺ เพbก เซbน็ ก็ 
บาน”    ก็ ดัก อําแม็ล ตุก เลอ กUก   กB ก็ จ็อฮ เตbว็ เลียง ได เลียง เจิง    ซแน็ฮ ลเงือ็จ โกน 
เนน ซอ ก็ ทา     

“โลกตา ซอ เน ไง แน็ฮ    เลีย็ก อําแม็ล ตุก เซbน็ เมbน็ บาน เต   จํา ปรึก นิฮ กระนา      
เรือ็บ เนbง็ มัว ยัว”    

“ เออฺ เลีย็ก ว็อฺฮ    เลีย็ก ตร็อฺง นา ฮ็อฮ    เบฺอ เลีย็ก เนbง็ กUก มนึฮ เคิญ เนbง็ ยัว เต
bว็”    โกน เนน ทา  

“โลกตา เลีย็ก เนbง็ ตึก ว็อฺฮ”    ก็ ยัว อําแม็ล เตbว็ เลีย็ก เนbง็ ตึก     
พอ ปรึก โกน เนน ก็ มัว ยัว    ก็ ลnก กร็อง เลbง มัว ก็ เมbน็ เคิญ อําแม็ล    อําแม็ล 

เวีย ตเรbว็ ตึก เวีย ก็ อันเลือย    ซแน็ฮ โกน เนน ก็ เตbว็ ปรับ โลกตา อี เวือ็ด    “โลกตา เมbน็ 
เด็ญ ซเอbย็ ซี อําแม็ล อ็อฺฮ”    โลกตา ก็ ทา  

“เทอ ยางนา เนน? ”    
“เออฺ โลกตา เตbง็ บาจ”    ซแน็ฮ บาจ เตbว็ ๆ ตึก ก็ รีญ    โลกตา ก็ เคิญ ตเรbย็ 

อันแนญ     
“เนน ๆอานุฮ แอญ ซี ตเรbย็ อ็อฺฮ เทอ ยางนา”     
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“โอ โลกตา เตีย็ฮ กํา พเลียง เวีย”    ซแน็ฮ โลกตา ก็ เตีย็ฮ ก็ ตเรbว็ ทมุง เวีย มุด ได    
โกน เนน ก็ ตันเน็ญ ทา 

“เทอ ยางนา? ”     โลกตา ก็ ทา   
“ยัว เตbว็ อัง ว็อฺฮ เนน”    
เนน ก็ อัง จเอbน็    โกน เนน แบ็ฮ ซัจ ชัน อ็อฺฮ มุน    เฮbย ยัว จเอbง็ ตุก เนbง็ จาน 

ออย รุย โรม    พอ รุย โรม ก็ ยัว กรวบ กรวบ ตุก    ซแน็ฮ เนน ก็ ปรับ โลกตา ทา     
“อัง ตเรbย็ เฮbย ยัว กรวบ กรวบ ตุก เนbง็ นุฮ แอญ”    โลกตา ก็ เตbว็ เบbก เคิญ รุย 

เฮbร    เคิญ แต จเอbง็     
“โอย เนน ซเอbย็ ซี ตเรbย็ อ็อฺฮ? ”     
“โลกตา เคิญ เอbย ฮ็อฮ? ”   
“เคิญ รุย เฮbร เจ็ญ มัว”     
ซแน็ฮ โลกตา ทา เบฺอ เคิญ รุย ตม โลกตา ตรา แล็ญ เลย    ซแน็ฮ รุย ตม ทงาฮ โลกตา    

โลกตา จังอ็อล ตร็อฺง ทงาฮ    เนน ก็วน เคิญ    ก็วน รัว เอbย็ เมbน็ เคิญ เคิญ ตี อันแร   เนน จับ    
อันแร บาน แล็ญ กบาล โลกตา   “เพิก!! ”    โลกตา ซันล็อฺบ ปๆ เลย     

ซแน็ฮ ก็อด ทลุฮ กB ออย เนน เนือ็ว เวือ็ด โลกตา เตbว็ จโรด ซเบbว็    “เนน เนือ็ว 
เวือ็ด  เกbม็ ออย เมือ็น เลbง เวือ็ด เดอ    เด็ญ เมือ็น กแม็ย ออย เลbง    เบฺอ เมือ็น เลbง โลกตา 
เนbง็ ออย เนน ลิด อัจ ออย อ็อฺฮ”    โลกตา เตbว็ รโฮด เนน ก็ เตbว็ อี แจ็น    ติญ ซกอฺร กฮอฺม 
มัว บาน ก็  เดbด็ พเลิง โกร ซกอฺร    ไง น็อฮ เด็ญ เมือ็น ยาง ลอฺอ เมbน็ ออย เมือ็น เลbง เวือ็ด    
พอ ลเงือ็จ ก็ ยัว      ซกอฺร เตbว็ ปนต็อฺฮ ดัก เปญ ซาลา อ็อฺฮ    พอ เคิญ โลกตา ก็ เทอ ตี เดจ ล็วก 
กรอม เดbม ซวาย    โลกตา มัว เวือ็ด ก็ เคิญ ตี อัจ   เมือ็น เปญ ซาลา    ซแน็ฮ โลกตา เคิญ ก็ เค
bง็ โกน เนน     

“เนน ออย เนือ็ว เวือ็ด เม็จ ก็ ออย เมือ็น จุฮ เปญ อ็อฺฮ”     
“โอ กระนา ลาย แต เดจ ล็วก ”   โลกตา ทา    “ลิด    ลิด ออย อ็อฺฮ”   เนน นุฮ ก็ ลิด 

ซกอฺร ปแล็บ    เนือ็ว ตอฺน มวย ตุก ออย โลกตา ก็ ทา    
“โอ  อัจ เมือ็น ปแอม เน    โลกตา ลิด มnอ เมbฮ”    ก็ ลิด มnอ     
“โอ  ปแอม    เนน ไง กรอย เกbม็ เด็ญ เมือ็น เดอ ตุก ออย เวีย จุฮ จเรbนๆ”     
ไง กรอย โลกตา ก็ เตbว็ จโรด ซเบbว็ เตียด    โกน เนน เมbน็ เด็ญ เมือ็น    ยัว อังกอฺ 

ยัว ซเรbว็ เตbว็ เจีย็ฮ เลอ ซาลา ออย เมือ็น ซี    เมือ็น ซี เตbว็ ก็ จุฮ เปญ ซาลา    โลกตา ซอ ก็ 
กึด เนbง็ มัว ลิด อัจ เมือ็น    มัว ด็อฺล ก็ ตันเน็ญ      
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“เนน ไง แน็ฮ จเรbน บลา? ”     
“โลกตา เมbน็ บาก ฮวง เต เปญ”    ก็ เตbว็ ลิด อัจ ก็ เมbน็ ปแอม     
“โอย เนน ซอุย เน    เลียง จอล เตbว็”     
“ยางนา โลกตา? ”    
“ซอุย เลbง็”   
 

18.  อาควัก  อาแคว็น ( สํานวนที่ 1 ) 
วิทยากรนายสนั่น  สมร 

ไง น็อฮ เกbด อาควัก อาแคว็น จ็อฺง ซี เมือ็น    ซแน็ฮ กB อันเยือ็ย คเนีย   “เฮbย แอญ 
เมbน็ จ็อฺง ซี เมือ็น เต ? ”   

“คเลียน ว็อฺฮ   เทอ ยางนา ฮ็อฮ? ”    
“เทอ ยางแจ็ฮ ว็อฺฮ    ยnง เตbว็ ลวจ เมือ็น”    อาควัก เดbร บาน    อาแคว็น เดbร เม

bน็ รวจ แต พแนจ พลือ    ซแน็ฮ ออย อาแคว็น จํา เนือ็ว อี พเลbว็ จํา มnอ อันจัฮ    อาควัก เนีย็ก 
เตbว็ จับ   เมือ็น      

อาควัก ซเตียบ เตbว็ๆๆ จับ ตเรbว็ เมือ็น แต ตัว เมbน็ ทม    อาแคว็น จํา เนือ็ว อี พเลb
ว็ ก็ ปรับ     

“ชเวง ๆๆๆ เตียด”   
“ อา นิฮ เลbย็? ”    
“ชเวง เตียด”     
“อานิฮ เลbย็? ”    
“ชเวง เตียด”    ซแน็ฮ อันจัฮ เนือ็ว เลอ ปเตีย็ฮ มุฮ เวีย จเรbน ก็ ทา     
“เอ  อาระบาล มูฮ จเรbน แต็จ ก็ อ็อจ เนbง็ พเลิง ตะเกียง เลย บอ”    ซแน็ฮ อาควัก 

ลือ ก็ แพ็ด      
“อาระบาล เนbง็ จับ อัญ อ็อฺจ เนbง็ พเลิง ตะเกียง เลย บอ”    ซแน็ฮ อาควัก ก็ ร็วด      

เนีย็ก ควัก ก็วน เมbน็ เคิญ ก็ ร็วด    ซมัย ป ปเดbม กรัว เนbง็ ตอฺ เนbง็ ปเตีย็ฮ    บอฺน เลียง จาน 
จัก ตึก เวีย เนbง็ เกbด ตึก ตล็อก คัง เนือ็ว ก็ ดวล เลอ แปฮ นุฮ ซันล็อฺบ ปๆๆ  เลย     ซแนฮ็ กรอก 
ป  ซันล็อฺบ ก็ทา     
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“โอ อัญ ร็วด ด็อฺล เวียล เฮbย บอ นิฮ”    พอ ปรึก เลbง เมือ็น ก็ รเงียว  เกอระเกิกเกิก    
ซแน็ฮ ก็ ทา   “โอ อัญ เดจ เนือ็ว กรอม ปเตีย็ฮ เตอฺ”    ทไง เฮbย ก็ เนือ็ม คเนีย เปอ็ด    อา ควัก 
เนbง็ อาแคว็น ก็ อันเยือ็ย คเนีย เตียด    

“ยnง เนbง็ เทอ ยางนา ยnง ลวจ เมือ็น กB    อันจัฮ กB จับ บาน จบั เตbว ็ดัก กuก แท 
”    

“ยัว อันแจ็ฮ    ยnง เตbว็ ปวน อี ปเรือ็ย เซbน็”    
 ซแน็ฮ ก็ เนือ็ม คเนีย เตbว็     เตbว็ ด็อฺล ปเตีย็ฮ เยีย็ก    เยีย็ก กําปุง เตbว็ รัว ซี มนึฮ      

อาควัก อาแคว็น ก็ เตbว็ เนือ็ว อี ปเตีย็ฮ เยีย็ก    เคิญ ซ็อฺมบัด เตbง็ เมีย็ฮ เตbง็ ปรัก เตbง็ ซเอbย็ 
จอึฮ จเอbก ก็ เลย  กเบbด ทเวียร ปเตีย็ฮ    อาเยีย็ก ฮ็อฺก มัว ป รัว ซี มนึฮ    อาเยีย็ก ก็ ก็วฮ 
ทเวียร     ปเตีย็ฮ    ก็อฺกๆๆ!!!     “อันนา เนือ็ว เนbง็ ปเตีย็ฮ อัญ วะ”       อาควัก อาแคว็น 
อันเยือ็ย ปรวม คเนีย ทา     “อัญ โวย”    ซแน็ฮ อาเยีย็ก ก็ อันเยือ็ย ทา    “อา เจ็ญ มัว ออย อัญ 
มnอ เมbฮ ทา อา ทม จนับ บลา”    อาควัก อาแคว็นก็ กเซbบ คเนีย    “เบฺอ อัญ พอม พ็อด อา 
ก็ พอม ตาม เดอ”    ซแน็ฮ อาควัก ก็ พอม    ปูด!!   บึม!!    อา แคว็น พอม ตาม  ปูด!!  บึม!!     
เยีย็ก ลือ ก็ ทา      “โอ  อาระบาล ทม เจีย็ง อัญ แมน”    อาเยีย็ก ก็ ร็วด จอล ปเตีย็ฮ จอล ซํา
แบง    อาควัก         อาแคว็น บาน ซ็อฺมบัด ก็ แจจ คเนีย     อาแคว็น พแนจ เจีย ก็ รึฮ ยัว ตี เมีย็ฮ 
ทม ๆ   อาควัก ก็    ซ็อม ซเตีย็บ มnอ ซแน็ฮ ก็ ทา. 

“ ค็อฺน แอญ เม็จ ก็ ทม    ค็อฺน อัญ เม็จ ก็ ตูจ”    อาแคว็น เคbง็ อาควัก ก็ กดับ ได      
ต็อฺบ กเรือ็บ พแนจ อาควัก     อาควัก  ก็ พลือ     อาควัก ก็ เคbง็ อาแคว็น ก็ ลUด เตือ็ด เจิง    เจิง 
อาแคว็น รเยีย็ฮ เจ็ญ ป คเนีย    ซแน็ฮ ก Bก็ แจจ เมียฮเ ปbน็ ๆ  คเนีย    ก็ เนือ็ม คเนีย ฮ็อฺก 
ปเตีย็ฮ 

 
19.  อา ควกั อา แคว็น  (สํานวนที่ 2 ) 

วิทยากรนายควร    แปนจันทร 
ไง น็อฮ อาควัก อาแคว็น เนือ็ว เนbง็ ซร็อก เทอ เอbย็ ก็ เมbน็ บาน    เตbว็ อีนา ก็ ตเร

bว็ แต  ก BจB ก็ เลย ตเรbว็ ก Bเด็ญ เจ็ญ ป ซร็อก    
“เตbว็ อาควัก ยnง”    อาควัก ก Bทา  
“เตbว็ ยางนา อัญ ควัก ”    
“อันจ็อฮ แอญ แคว็น แอญ จิฮ กอฺ อัญ    อัญ ควัก อัญ เดbร    แอญ เกbด พแนจ อัญ   

เกbด เจิง”    ก็ เนือ็ม คเนีย โจล เตbว็ เนbง็ ปเรือ็ย เนbง็ เวียล    ก ็เตbว็ เคิญ รเนือ็ฮ   
“ อาควัก นุฮ รเนือ็ฮ    เตbว็ ยัว มัว”     
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“อา ยัว เตbว็ เทอ เอbย็? ”     
“เตbว็ ยัว มัว เตbว็ นา”   ก็ ยัว มัว เปย็ก กอฺ    ก็ เดbร เตbว็ ตีด ก็ เตbว็ เคิญ อันเนb

ก     
“อาควัก นุฮ อันเนbก ๆๆ”    เดbร โจล เตbว็ ตีด    “โอ อันเนbก เปbน็ เทีย็ฮ เลย    

อันเนbก  เอbย็ ทม บแล็ฮ”    พอ เดbร เตbว็ ก็ เคิญ ซาลา    “โอ ซาลา เอbย็ จเอbง็ จเรbน 
บแล็ฮ”    ก็ เลย เนือ็ม คเนีย อังกุย ชบ     

ซวน เยีย็ก นุฮ ก็ กเดา กระฮาย  ทา อันนา เนือ็ว อี ปราซาด    เยีย็ก ก็ ฮ็อฺฮ มัว อา    
แคว็น ก็ ทา   “ ซเอbย็ ทม บแล็ฮ    เตbว็ ปวน อี ซกวร”    ซาลา นุฮ เกbด ซกวร พอฺง    “โอ 
เยีย็ก ทมิญ เปbน็ พแล จอฺบ”    เยีย็ก ฮ็อฺฮ มัว ปรํา ปรํามวย ตัว อาควัก ก็ กทู ทา     

“อา มัว เทอ เอbย็ ? ”   อาควัก ก็ กทู ทา  “อา มัว เทอ เอbย็ อี แน็ฮ เวีย บอฺน อัญ”    
อาแคว็น ก็ ทา   “อา กทู ก Bเทอ เอbย็ ?   ญอม ก Bเตbว็ ”    

“อา มัว ทเอbย็ อา กบาล เปbน็ พแล ปูน ”   เยีย็ก เคbง็ จนับ ก็ กันตร็อฺม เจิง เดbม 
เชอ  กเตีย็ด อ็อฺฮ    อาแคว็น ก็ ทา  

“อา กทู กB เทอ เอbย็? ”    อาควัก ก็ ทา  
“อาเยีย็ก เวีย เนbง็ คลัง เปbน็นา?   แต็จ ก็ จับ เมีย็ฮ ซี เลย”    เยีย็ก ก็ เคbง็ คลัง     
“เยีย็ก คลัง คนาด นา มัว ตอฺบ ปนฮา คเนีย มnอ    พน็อฺล คเนีย ทา จัย อันนา ทม 

เจีย็ง      อันนา”    อาแคว็น นุฮ ก็ ฮาม    พอ เยีย็ก โจล มัว ก็ แซ็ด เลย    ไจ ก็ จรึฮ มัว เปbน็ 
จาน กปะ   ตุบ!!    อาควัก ก็ ทา    “ไจ อา เนbง็ ทม คนาด นา”    เลย ยัว รเนอ็ืฮ แซด็    แซด็ ปบ  
อันเนbก ก็ จรึฮ มัว   ตุบ!!    ตัว เปbน็ เทีย็ฮ เลย    เยีย็ก ก็ ญอม แต เนือ็ว มวย คอฺ    อาควัก ก็ 
ดัก กอฺ พน็อฺล   ซวน อาเยีย็ก นุฮ เตbง็ ฮ็อฺก เตbว็ ลาบ เตbว็ กอย มัวออย ก Bซี    ก็ เลย ตกลง 
คเนีย ทา เนbง็ ยัว      ยางนา     

“พอม แค็ง คเนีย” เยีย็ก ก็ เลย พอม มุน    เรือ็บ มวย ปร แบ็ย    ปูด !!   ซังกะซี     
กเตือร ชา    จาบ แดล เนือ็ว เดbย็ นุฮ แพ็ด ม็อฺด    อาควัก ปรับ ออย อาแคว็น อังค็อฺด เตbว็ บีด 
ซกวร    เฮbย ออย เรือ็บ มวย ปร  แบ็ย   ตุงๆๆๆ!!  ไว ซกวร    เยีย็ก ก็ ทา “พอม เอbย็ ลือ จนับ 
บแล็ฮ”    เยีย็ก ก็ ญอม   ฮ็อฺก เตbว็ ลาบ กU กแบ็ย มัว    ก็ ฮ็อฺฮ เตbว็ กาบ กU กาบ กแบ็ย มัว    
ซงอร พอฺง ลาบ พอฺง    ปเลียม ก็ ฮ็อฺก มัว    อาควัก ทา     “กรอฺ แต็จ ก็ ซี กบาล เมีย็ฮ เลbว็ 
เดอ”  เยีย็ก ก็ ทา   “ญอม เฮbย ”    

ปเลียม อังโฮบ ก็ มัว เกbด กาละมัง ซแน็ฮ ก็ อังกุย ซี     ซแน็ฮ อาควัก ซอฺ จนับ    ซวา 
บาน ก็ ซีๆๆ    อาแคว็น นุฮ อานา แดล ซงอร เฮbย ซเวbด็ อันเงียร ก็ ยัว มัว ตุก มุก อาควัก    



 263

เนือ็ว คาง มุก อาควัก จับ บาน ก็ ซี    คํา เฮbย ก็ เตือญ เฮbย ซัจ นุฮ ก็ ปเตือ็ด มัว ตเรbว็ พแน็จ 
อังคาง ก็   ก็วน เคิญ     ก็วน เคิญ เยีย็ก ก็ ทอฺย    ทอฺย พอฺง ก็ เตือญ ซัจ มัว ซี พอฺง   ก็ จับ ตเรbว็ 
อาจัฮ        ก็ ปเตือ็ด มัว ตเรbว็ ตีด อังคาง ก็ เลย พลือ จเรีย็ด    เอ เนbง็ เทอ ยางนา เนbง็ เรียน 
กทู     

พอ ซี รูจ ก็ เนือ็ม คเนีย เตbว็     เตbว็ เคิญ ซําม็อก กลิงกโลง เทอ ยางนา    อาควัก ก็ 
ทา ออย อา แคว็น จําเนือ็ว อี ก็วล    เฮbย อาควัก ก็ เลbง เตbว็ เฮbย ก็ ลูก เตbว ็เมbน ็บาน มnอ 
เลย     ซแน็ฮ ก็ กลาย  เกbด ปวฮ คีว เวีย.มัว ตาม ได ก็ ทา “ปวฮๆๆๆ” อาแคว็น แพ็ด ก็ ซตุฮ 
ร็วดๆๆ   ซแน็ฮ จnง ก็ รแบ็ฮ เจ็ญ ป คเนีย     ก็ เลย เนือ็ม คเนีย เดbร ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ 

 
20.  จูน แบน็ 

วิทยากรนายเยือน    สมร 
เนือ็ม ปแด็ย ประเปอ็น เตbว็ จูน แบ็น อี ปเตีย็ฮ ปแด็ย    พอ ลเงือ็จ ก็ มัว ปเตีย็ฮ    

มนึฮ ก็ ตันเน็ญ    “เนีย็ก เม็จ ก็ เนือ็ม ปแด็ย ประเปอ็น มัว เดbร กันนาล ปเรือ็ย กันนาล เวียล 
ยาง แจ็ฮ    ตร็อฮ แอญ คลา เวีย ซี มนึฮ เมbน็ เด็ญ ทา ประมาน เนีย็ก มัว เฮbย”    กB ก็ เมbน็ 
เจือ    เนือ็ม ปแด็ย ประเปอ็น มัว    มัว ก็ เคิญ คลา แมน    เวีย เจ็ญ มัว    ประเปอ็น ก็ ด็อฺฮ ดอฺง
แรจ ป กันจnอ โดนตา ไว คลา เงือ็บ    ปแด็ย นุฮ คลาจ คลา ก็ ซตุฮ เตbว็ เนbง็ ปร็วง เดbม 
จําม็อฺก      

ซแน็ฮ ประเปอ็น ไว คลา เงือ็บ เฮbย ก็ เตือญ ปแด็ย เจ็ญ ป ปร็วง เดbม จําม็อฺก รบอฺก   
เดbม ตรUง อ็อฺฮ    ปแด็ย ก็ เลย ปรับ ประเปอ็น     “แม เวีย กแม็ย ปรับ อันนา เดอ ทา ไว คลา      
เงือ็บ    ปรับ ทา บอฺง ไว แอญ”    เนีย็ก ซร็อก ก็ เจือ ทา ปแด็ย เนีย็ก ไว คลา    ปแด็ย ปรับทา       
“มnอ คมาด ไว คลา จ็อฺน อันเลือ็ด อ็อฺฮ” 

 
21.  ปแด็ย ประเปอ็น ชล็อฺฮ คเนีย 

วิทยากรนายสนั่น    สมร 
เกbด ครอบครัว มวย ปแด็ย ประเปอ็น เมbน็ เซbว็ ตเรbว็ คเนีย    เคbง็ คเนีย    ตา นุฮ 

เพbก็ ซรา มัว     ประเปอ็น ก็ จB    ไง กรอย ก Bก็ ชล็อฺฮ คเนีย เตียด    “อาแนม ปรึก นิฮ เตbว็ 
จันเรีย็ฮ คเนีย เดอ”    ปแด็ย ก็ กึด ทา เตbว็ รัว ทนํา เอbย็ มัว เทอ ออย กดอฺ กเลbด็     

ซแน็ฮ เยือ็ย เตbว็ แรจ ตึก ซมอจ เวีย ก็ คํา จnง    แอ็ฮ เตbว็ๆๆเวีย ก็ เลbง ก็ เลย นUม 
ดัก  กําเปอย ซมอจ    ซมอจ ก็ รUม อานุฮ เยือ็ย เฮbย ก็ คํา    ซมอจ คํา เฮbย อานุฮ เยือ็ย ก็ เฮb
ม เลbง     
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ปรึก เลbง ก็ เตbว็ จันเรีย็ฮ คเนีย อี ปเตีย็ฮ พไย    “แอญ เคbง็ เอbย็ คเนีย บาน ชล็อฺฮ 
คเนีย? ”       

“โอย เอbว็ พไย เวีย เทอ กดอฺ คมาด กเลbด็”     
“นา กเลbด เปbน็นา เซbย ออย มnอ เมbฮ? ”    ลnก เลbง เจือ็ร แดล เดbด็ ตุก รแบ็ฮ 

เวีย ก็ บัด กเลbด็     
“นา ทา กB เทอ เอbย็ กดอฺ อา?    เมbน็ เคิญ เวีย เกbด เอbย็”    กึด กน็อง เจbด    

‘โอย อัญ จัญ บัด เตbว็ เฮbย’    โดน นุฮ พไย ก็ ตันเน็ญ     
“จ็อฮ เวีย เทอ เอbย็ ไค ? ”   
“เวีย เทอ กันนวย ญ็อม เฮbม”     
“นา เวีย เทอ ยางนา เซbย ออย มnอ เมbฮ”    ก็ ลnก    ซแน็ฮ ปร็วฮ ทา ค็อฺน เยือ็ย 

ตเรbว็ ซมอจ คํา  เวีย ก็ เลย เฮbม    ค็อฺน เยือ็ย ก็ เฮbม จนับ    เยือ็ย นุฮ ลnก ซําเปอ็ด เลbง    
ปแด็ย ก็ เลบ ตึก เมือ็ด เลย      กเรือ็ด    ‘ซ็อบ ไง เบฺอ อัญ เคิญ อันแจ็ฮ     เบฺอ อัญ เคิญ อันแจ็ฮ 
เรือล ไง บแล็ฮ อัญ เมbน็ เพbก็ ซรา เต’    พไย เลย ทา     

“ออย แอญ ซ็อม ซมา ประเปอ็น แอญ แดล แอญ เทอ กันนวย กB เฮbม    เวีย เมbน็ 
บาน เทอ เอbย็ แอญ เลย   กดฺอ แอญ ก็ เนือ็ว แด็จ ก็ แดล”    ตานุฮ ก็ รัว ซรา รัว เอbย็ มัว ซ็อม 
ซมา ประเปอ็น เนbง็ ซาน พไย นุฮ 

 
22.  ประเปอ็น คลาจ เงือ็บ 

วิทยากรนายริด    บัวสด 
กเลฺอ บาน เดbร เตbว็ ประเตีย็ฮ คเนีย ก็ เลย ยัว คเนีย เกbด กเลฺอ    ซแน็ฮ ก็ บาน จัง

วะ แต็งงาน เกbด เจีย ปเตีย็ฮ ซําแบง เตbง็ ปร เนีย็ก    ก็ อาซัย คเนีย เตbว็ มัว รัว คเนีย    กเลฺอ 
มวย นุฮ บาน เกbด เจีย โกน เจีย เจา    กเลฺอ มวย เมbน็ เกbด โกน     

ไง น็อฮ ก็ บาน มัว เลญ พอฺง กเลฺอ ก็ ซวร คเนีย ทา   “ยางนา กเลฺอ ? ”      
“อัญ เมbน็ เกbด โกน เกbด เจา เต    จ็อฮ กเลฺอ นุฮ? ”     
“อัญ บาน โกน บาน เจา พอ ปเรฺอ เฮbย”   กเลฺอ ทา  
“อัญ เมbน็ เกbด โกน ตุก ปเรฺอ เลย ปร็วฮ ทา กB เมbน็ ออย เดจ พอฺง ”    
“เบฺอ ยาง จ็อฮ ยัว ตาม อัญ ปรับ    ไง กรอย อัญ เนbง็ แรจ รบ็อฺฮ เตbว็ เทอ บ็อน เทอ 

เตียน    อัญ เนbง็ ปรับ ทา มนึฮ แดล เมbน็ ออย ปแด็ย เดจ พอฺง เนbง็ เกbด โรก ตัน เงือ็บ”    
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ไง กรอย เลย ยัว เจจ เตbว็ ปนตุม    กเลอ นุฮ ก็ เตbว็ ปจวร    เฮbย กเลฺอ มวย เนยีก็ ก ็
เดbร พาน ก็ ตันเน็ญ กเลฺอ     

“กเลฺอ เตbว็ นา? ”   
“เอฺอ อัญ เนbง็ เตbว็ เทอ บ็อน เนีย็ก โรก ตัน เงือ็บ”     
“เกbด เอbย็ บาน ตี ตัน? ”    
“เวีย เมbน็ ออย ปแด็ย เดจ พอฺง”    ประเปอ็น ลือ อันจ็อฮ เฮbย ก็ คลาจ เงือ็บ ก็ เลย 

เฮา ปแด็ย มัว   
“ตานิฮ เลbง มัว เลอ นิฮ    มัว อันเยือ็ย คเนีย อันแต็จ”   ปแด็ย นุฮ ก็ เทอ ตี เมbน็ ลือ    

ค็อฺม ซตูง    ค็อฺม ปจวร ซแร เตbว็    ด็อฺก ซนาบ เตbว็    เฮา ยางนา ก็ เมbน็ เลbง มัว    ประเปอ็น 
ก็ ทา  

“อา เนbง็ จํา ออย อัญ เงือ็บ เลbย็ บาน ตี เมbน็ เลbง มัว”   อา กเลฺอ นุฮ ก็ เมbน็ 
อันเยือ็ย ยูร     อันเยือ็ย ตี เปbน็ น็อฮ ก็ เดbร รโฮด เตbว็    กเลฺอ เตbว็ เฮbย ก็ เฮา ปแด็ย มัว ก็ 
ทา     

“อันจ็อฮ ยnง เตbง็ เกbด เอbย พอฺง คเนีย เฮbย ว็อฺฮ”    ซแน็ฮ เนีย็ก เตbง็ ปร ก็ เกb
ด โกน เกbด จา  เนือ็ว พอฺง คเนีย 

 
23.  เอbว็ กเมจ พอฺง โกน ปซา  ตอฺน ตัน เด็ญ โกน ประซา 

วิทยากรนายเยือน    สมร 
เอbว็ กเมจ ตันเน็ญ โกน ปซา   “ปแด็ย เนียง เดจ เฮbย เลbย็ ? ”    โกน ปซา ทา 

“เดจ เฮbย เอbว็    เปbน็ เมbน็ เตือ็น ล็วก ”     ซแน็ฮ โกน ปซา ก็ ตันเน็ญ    “เอbว็ ล็วก เฮbย 
เลbย็ ? ”  เอbว็ ก็ ทา   “ล็วก เฮbย”    โกน ปซา เลย ทา  “เบฺอ ล็วก เฮbย จแก บอ อันเยือ็ย” 

 
24.  เอbว็ กเมจ พอฺง โกน ปซา ตอฺน โบด อันจ ู

วิทยากรนายเยือน    สมร 
โกน ปซา จัง เชอ ก็ แบ็ฮ ปเซbด็   เอbว็ กเมจ ก็ทา    “ปแด็ย เนียง จัง เชอ เม็จ ก็ แบ็ฮ 

ตี ปเซbด็ จนับ บแล็ฮ”    โกนปซา ก็ เคbง็    ไง กรอย ก็ เนือ็ม เอbว็ กเมจ มัว ลี เชอ    ซแนฮ็ ด็อฺล 
บอฺน โคง ก็ กัจ เอbว็    เอbว็ เนbง็ ดวล ก็ ซวา ซเลbก็ ตุก   โกน ปซา เลย ทา   “นอฮ เอbว็ กแม็ย 
โบด อันจู    ว็อฺฮ” 
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25.  เอbว็ กเมจ  เนbง็ โกน ปซา ตอฺน เอbว็ กเมก ซระเวbง ซรา 
วิทยากรนายควร   แปนจนัทร    

ไง น็อฮ เอbว็ กเมจ ซระเวbง็ ซรา    ซระเวbง็ ซรา มัว ป นา ก็ เมbน็ เด็ญ มัว.อี ปเตีย็ฮ 
โกนประซา     เตbว็ ด็อฺล โกน ปซา ก็ มัว ป เลญ    ไง น็อฮ กเดา พอฺง ก็ เตbว็ ประจุม คเนีย ทา 
เนbง็ เตbว็ บ็อฺง อี ซตึง    ตกลง  คเนีย เฮbย ก็ ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ    เตbว็ เลอ ปเตีย็ฮ ก็ เตรียม กอฺก 
เตรียม กันจ็อฺบ บาย    เตรียม ตรอฺก เตรียม ซนัญ เนbง็ เตbว็ บ็อฺง พอฺง กB    ซแน็ฮ เอbว็ กเมจ 
ซระเวbง็ ก็ มัว    โกน กระม็อม นุฮ ตบาญ อําม็อฺฮ เนือ็ว อี เดbย็   ก็ ทา  

“นา เนียง ปแด็ย ฮอฺง เตbว็ นา? ”  ประเปอ็น ก็ เคิญ เลbง ปเตีย็ฮ เตbว็ ยูร กเรือ็น ก็ 
ทา     

“เตbว็ เดจ ว็อฺฮ โต็ฮ”      
“เออ นอ ปูจ อัญ เมbน็ แมน ปูจ เดจ ทไง เต เดอ”    โกน ปซา ก็ ลือ    ตอฺน นฮุ ก ็ลnก 

ซนัญ เลbง ซมา เฮbย ก็ เลย ดัก จ็อฮ    ก็ เลย เดbร จ็อฮ มัว เลญ    
ไง กรอย ก็ แดล ๆตีด    เอbว็ กเมจ ซระเวbง็ ซรา มัว ก็ มัว เดจ บอฺน แดล กB กnย เดจ    

โกน ปซา เคิญ เฮbย โกน ปซา ก็ มัว อังกุย บีด ประเปอ็น แดล ตบาญ อําม็อฺฮ    เคิญ เอbว็ กเมจ 
เดจ เนือ็ว ก็ เลbง เตbว็ เลอ ปเตีย็ฮ    ก็ ยัว ซนัญ ยัว ตรอฺก จ็อฮ ป ปเตีย็ฮ    มัว ด็อฺล ชงอก มnอ 
เอbว็ กเมจ ก็ ทา      

“กนวย แม อา นา มัว เดจ บอฺน เอbว็ อัญ    ปูจ อัญ เมbน็ กnย เดจ ทไง เต เดอ”    
ทา รูจ ก็ เดbร เตbว็ เลย 

 
26.  ตปร ตเจีย็ก 

วิทยากรนายสี   ราชวงศ 
โกน ตันเน็ญ แม ทา    “แม เทอ คเนีย เวีย ซรวล ยางนา? ”     
“ฮอฺง ก็ ลวง ยัว ซลาบ เมือ็น ตปร ตเจีย็ก มnอ ว็อฺฮ”     
“แมน แอญ แม? ”    ก็ เลย กัน ชนัง เดbย็ เตbว็ เลียง    ได อังคาง กัน ชนัง     ได อัง

คาง กัน ซลาบ เมือ็น ตบัร ตเจีย็ก    ตบัรๆ ชนัง ก็ ทเลีย็ก แบจ ปร็วฮ ทา ตบัร ตเจีย็ก นุฮ ซรวล 
จนับ    ซแน็ฮ เนbง็ เทอ ยางนา เนbง็ บาน ชนัง ตันนํา บาย    ก็ เลย ออย แม เตbว็ กเจbย็ กB    
กเจbย็ กB ก็ เมbน็ บาน    อันจ็อฮ ยัว อังกอฺ กันจ็อฺบ เฮbย ก็ ยัว เตbว็ ตรํา ตึก     บาย ก็ เริม รีจ    
ซแน็ฮ ก็ ยัว เตbว็ ก็อฺบ เดbย็    ก็ เดbด พเลิง คาง เลอ    บาน ตี บาย จเอbน    ซแน็ฮ แม ก็ ทา     

“ฮอฺง เทอ ออย แม เอbว็ กซ็อฺด อ็อฺด แล็ฮ    ฮอฺง จ็อฺง เด็ญ ทา ซรวล ยาง นา เม็จ ก็ เม
bน็ จํา ออย เกbด ปแด็ย เซbน็”    แม ก็ ทา   “ซแน็ฮ อัญ เนbง็ เตbว็ รัว ชนัง อี นา มัว ตันนํา 
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บาย ซี”    โกน ก็ ทา “เตbว็ กเจbย็ กB ว็อฺฮ แม”   แม ก็ ทา   “เตbว็ กําเจbย็ ก Bเฮbย กB เมb
น็ ออย    กB ทา กB เกbด ตี มวย”    ก็ เลย เนือ็ม คเนีย อ็อฺด    รัว พแล เชอ ซี     

ซแน็ฮ เคิญ ชนัง จแก เวีย เปอม มัว มวย เลย บาน ชนัง ตันนํา บาย    เอbว็ ก็ ทา 
“จแก จกวด อีนา เปอม ชนัง มัว ออย อัญ ตันนํา บาย ซี”    ประเปอ็น ก็ ทา “กแม็ย ทา เวีย 
จกวด    เวีย เทอ ออย  อายnง เกbด อาโยฮ อันแจ็ม โกน อันแจ็ม เจา”    ก็ เลย บาน ชนงั นฮุ เฮb
ย็ ตันนํา บาย ซี  

ตอฺ มัว ปแด็ย นุฮ ก็ เงือ็บ เนือ็ว ตี ประเปอ็น    ประเปอ็น เลย ทา     “นิฮ เนีย็ง ปร็วฮ 
ทา จแก เวีย เปอม ชนัง มัว นุฮ แอญ บาน ตี เอbว็ ฮอฺง เงือ็บ    ซแน็ฮ ฮอฺง เมbน็ เกbด เอbว็ เฮา 
เต”    โกน ก็ ทา “แม ก็ รัว ทแม็ย ว็อฺฮ”    แม ก็ ทา “เตbว็ รัว อี นา กซ็อฺด แบบ นิฮ”    ก็ เลย 
เนือ็ม คเนีย เนือ็ว ปร   เนีย็ก 
 

27.  ซเบbว 
วิทยากรนายสี    ราชวงศ 

โกน ตันเน็ญ แม ทา “เทอ คเนีย ซรวล จนับ บลา? ”    
“:ซรวล บลา ฮอฺง ก็ เตbว็ โนม ดัก ปนลา ซเบbว ว็อฺฮ”    โกน ก็ เลย เตbว็ โนม ดัก 

ซเบbว็    ซแน็ฮ ซเบbว เวีย ก็ จัก อานุฮ ลUด เลย    ซแน็ฮ ก็ ร็วด เลbง เดbม เชอ บัด เตbว็ เลย    
ซแน็ฮ แม ก็ ออย มนึฮ เตbว็ ตาม รัว    เตbว็ รัว อีนา ก็ เมbน็ เคิญ    ซแน็ฮ แม ก็ มัว เคิญ อา 
กําล็อฺฮ มเนีย็ก    อานุฮ เคิญ ก็ เปฺอ   

“โจย กันนวย!! ”    เฮbย ก็ ร็วด เลbง เดbม เชอ    แม ก็ ตาม อานุฮ เตbว เฮbย ก็ ทา    
“บัด โกน อัญ เฮbย อา มัว เปฺอ จย กันนวย อา เตbง็  รัว โกน อัญ”    อา ปร็อฮ นุฮ ก็ ทา “คมาด 
เนbง็ เตbว็ รัว อี นา”     แม ก็ ทา    “เบฺอ อา รัว เมbน็ เคิญ อัญ เนbง็ ยัว อา ดัก กuก”    อานุฮ 
ก็ เลย ตาม รัว  มวย ไง ปร ไง     

ซแน็ฮ ก็ เคิญ เนือ็ว เลอ เดbม เชอ    ซแรจ เฮา ยางนา ก็ เมbน็ จ็อฮ     ซแน็ฮ ก็ เลย 
ทา    “เนียง มัว มnอ ซเอbย็ นิฮ    จ็อฮ มัว ออย ตึก อันเนbก เซbน็ โกน อันเนbก เวีย ซเรจ ตึก”    
ซแน็ฮ เนียง นุฮ ก็ จ็อฮ มัว    จ็อฮ มัว ก็ ตันเน็ญ ทา  

“บอฺง เนbง็ เทอ เอbย็? ”    
“นิฮ อันเนbก เวีย เนbง็ เงือ็บ เฮbย”    พอ จ็อฮ มัว ก็ เทอ คเนีย เลย    มวั ด็อฺล โกน ก ็

ทา    
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“แม เอbย แม เม็จ ก็ แม ทา ชือ อัญ เมbน็ เคิญ ชือ เอbย็    เม็จ ก็ ทา ชือ    โอย แม 
ค็อฺก    จย คเนีย ซรวล ฮ็อฺบ เนbง็ ซลับ” 

28.  คยอฺง โจล ปโอน ทไล 
วิทยากรนายยิม    แปนจนัทร 

เยือ็ย เมียน โกน กระม็อม ปร เนีย็ก ยัว ปแด็ย มูย เนือ็ว มูย    ก็ เนือ็ม คเนีย เทอ ซแร 
อันแจ็ม แม    เนียง ปโอน นุฮ กจิล เมbน็ เทอ เอbย็     เตbว็ ซแร ก็ ยัว ตี บาย เตbว็ ออย บอฺง    
จ็อฺง เดจ ก็ เดจ    จ็อฺง เทอ ก็ เทอ    บอฺง เมbน็ เด็ญ เนbง็ เทอ ยางนา ปร็วฮ ทา บอฺง    เนือ็ม 
ปแด็ย   ประปวน เทอ ซแร     จ็อฺน ตังง็วน    ก็ เมbน็ เด็ญ เนbง็ เทอ ยางนา    ด็อฺล เนือ็ว พเลิง 
ปแด็ย ก็ เตbว็ ซแร   ปโอน ทไล ก็ ยัว บาย เตbว็ ออย เปbน็ เมbน็ จูย เทอ ซแร     เดจ เนือ็ว ตี เน
bง กตวม    เนbง็ จB ก็ เมbน็ เรียน อาซัย ทา เกbด บอฺง ทไล    เตbง็ ดอฺก ซนาบ พอฺง ปจวร พอฺง 
เรือ็ฮ พอฺง    ก็ ปรับ        ประปวน    ประปวน ก็ ปรับ ทา  “เม็จ ก็ บอฺง เมbน็ จB ทา เวีย ละ”    
ปแด็ย ก็ ทา    “เนbง็ จB ยางนา กระม็อม เฮbย    ไค จB ว็อฺฮ ปโอน ไค”    

 ซแน็ฮ ก็ เตbว็ ทา ปโอน    ปโอน ก็ ปรับ ทา    “ทา รัว อัญ เทอ เลbง็”    ซแน็ฮ บอฺง 
ทไล ก็ เดจ กึด  ‘บอฺง จB ก็ เมbน็ ซดับ แม จB ก็ เมbน็ ซดับ     เนbง็ เทอ ยางนา ออย มี นิฮ เวีย 
ดอฺก ซนาบ’   ซแน็ฮ เลbง มัว ป เทอ ซแร เคิญ ปโอน เดจ เนือ็ว เลอ กตวม    เรือ็ฮ ซแน็ฮ คยอฺง 
เวีย จเริน เลย ยัว คยอฺง ดัก เตbว็ เนbง็ กันต็วบ    ดัก กรuบ บอฺน    ปเจbด็    อานุฮ    กือ ยัว 
คยอฺง ดัก ตุก เจีย ๆ  ออย เวีย คลาจ   ฮ็อฺก เตbว็ เทอ การ    ดอฺก ซนาบ เลbง มัว ก็ ดัฮ    

“เนียง ๆ เม็จ ก็ เดจ ยาง แจ็ฮ มnอ เมbฮ คยอฺง เวีย เลbง    เมbน็ แมน เวีย โจล กัน
นวย เฮbย บอ”    ปโอน ก็ กรอก ตจุฮ    คยอฺง ก็ จรึฮ ปรึฮ ก็ แพ็ด ทา     

“บอฺง เนbง็ เทอ ยางนา”    ก็ ปรับ  
“จํา มnอ เวีย เนbง็ โจล กรัง คาง กันน็อง    ซแน็ฮ ฮอฺง ซลับ แท    โจล เตbว็ เฮbย ยัว 

เจ็ญ เมbน็ บาน เต    เตbง็ จกีล เจ็ญ”    ปรับ  
“บอฺง จกีล ออย ละ    บอฺง จูย ละๆ เบฺอ ตุกยาง แจ็ฮ ยnง เงือ็บ แท”     
“มnอ เมbฮ เนือ็ว เลย็”    ปโอน ก็ ซเตียบ มnอ ทา     
“เนือ็ว”    ก็ ปรับ ทา  “จกีล ออย ละ จอฺ บอฺง”    บอฺง ปรับ ทา     
“อัญ เมbน็ จูย ฮอฺง เต    กB ออย มัว ซตูง ซเรbว็ แต ฮอฺง มัว เดจ   อัญ เมbน็ จูย ฮอฺง 

เต”    ปโอน ก็ ปรับ ออย จูย จกีล ปรับ ทา   
“ซแน็ฮ เนbง็ เมbน็ เดจ เต    อัญ เนbง็ จูย เทอ ซแร”     
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“เอา อันจ็อฮ เดจ อัญ เนbง็ จูย จกีล ออย ”   เดจ ทมิจ พแนจ กB ก็ เทอ ออย เลย    
พอ ยัว มนอฺง ก Bเทอ ตี ยัว คยอฺง เจ็ญ มัว    เทอ แบ็ย ดอฺง ก็ ปรับ ทา       

“ม็อฺด เฮbย    ฮอฺง ลUด เมbฮ เบฺอ ทเลีย็ก มัว ปแล ทา เนือ็ว”    บอฺง ก็ ปรับ ออย 
ฮ็อฺก ปเตีย็ฮ เตbว็ มุน    ปรับ ทา เวีย เนือ็ว เกbด ละ เนbง็ ปร็วง ปวฮ จํา ลเงือ็จ เนbง็ จกีล ออย    
เตbว็ ด็อฺล ก็ ปรับ แม      

“แม ยnง เดจ ทไง คยอฺง เวีย โจล ยnง”    แม ก็ ตันเน็ญ  
“เวีย โจล ยางนา? ”    
“เวีย โจล กันน็อง ปวฮ แต บอฺง ยัว เจ็ญ ละ เฮbย เนือ็ว ละ    บอฺง ปรับ ทา เนbง็ มัว 

จกีล ออย ลเงือ็จ”   แม ก็ แพ็ด เตbว็ ปรับ บอฺง ทา     
“เนียง ปโอน เวีย เตbว็ เดจ ทไง เฮbย คยอฺง เวีย โจล เตbว็ เนbง็ อานฮุ   เอbว ็อา นอฺ็ฮ 

เวีย จกีล เจ็ญ   เมbน็ เตือ็น อ็อฺฮ    ยางนา เอbว็ อาน็อฺฮ มัว ออย เวีย เตbว็ จกีล ออย ปโอน ออย 
อ็อฺฮ”    พอ ปแด็ย มัว ยัว กแบ็ย โจล กรอล ประปวน ก็ ปรับ ออย เตbว็ จกีล คยอฺง เจ็ญ ออย 
ปโอน    แม ก็ จํา    บอฺง ทไล ซี บาย รูจ ก็ กดับ ยัว คยอฺง เตbว็    ก็ อ็อจ ตกงี ปรับ แม ออย  เตbว ็
จํา เนือ็ว อี เดbย็ จํา ไว คยอฺง   เบฺอ คยอฺง จรึฮ ออย ไว    ซแน็ฮ เทอ มนอฺง ก็  

“แม ๆ คยอฺง จรึฮ เตbว็ เฮbย”    แม ก็ ไว    คยอฺง แดล บอฺง ทไล ตะเกียบ ตุก อี 
ทน็อฺก  อ็อฺฮ    ซแน็ฮ ก็ ปรับ     

“ซแน็ฮ เนียง ฮอฺง เตbว็ ซแร กแม็ย เดจ เดอ    เบฺอ บอฺง เมbน็ จูย ฮอฺง เงือ็บ แท ”    
“จา แม     ซแน็ฮ อัญ เนbง็ จูย”    ซแน็ฮ ยัว บาย เตbว็ ซแร    ยัว บาย เตbว็ ออย ก็ 

จูย ซตูง พอฺง    บอฺง ดอฺก ก็ จูย ดอฺก   บอฺง ซตูง ก็ จูย ซตูง    เมbน็ เฮียน เดจ ทไง ปร็วฮ ทา คลาจ    
คยอฺง โจล 

 
29.  อา ปราํปล เนยี็ก 

วิทยากรนายสนั่น  สมร 
เกbด มนึฮ ปรําปล เนีย็ก แจว ตุก เตbว็ ตาม ตึก    แจว เตbว็ เคิญ คมุม เนือ็ว เลอ ตึก    

กB ก็ ก็วน เคิญ ซเมbล คมุม เนือ็ว เนbง็ ตึก   ก Bทา   “ยnง เนbง็ ยัว เนbง็ ตึก  รึฮ เลอ เดbม? ”   
ซเมbล เนbง็ ตึก เวีย อําปnก ก็ แด็จ ตี ทม     “ยัว เนbง็ ตึก ว็อฺฮ เวีย ทม”    ซแน็ฮ ตึก เวีย 
จเรือ็ว    มุจ ยางนา ก็ เมbน็ ด็อฺล    อา มวย มุจ ก็ พ็อฮ    ปร มุจ ก็ พ็อฮ    จ็อฺน กรuบ ปรํามวย 
เนีย็ก    ซแน็ฮ อา กรอย กB ก็ กึด     

“เอbย เทอ ยาง แจ็ฮ ว็อฺฮ    เตbว็ กัด จําเปยม มัว แวญ ๆ”     
“เทอ ยาง นา? ”   
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“เบฺอ อัญ มุจ เตbว็ เฮbย พ็อฮ อา ก็ ยัว เชอ จับ จระมุจ”    ซแน็ฮ อาปรําปล มุจ เฮbย 
กB ก็ พ็อฮ    คเนีย ก็ ยัว เชอ จับ จระมุจ    ยูร ซแน็ฮ ก็ ดัจ ตันเฮbม เงือ็บ    ซแน็ฮ อัจ ก็ อันแนด 
เลbง มัว ป ตึก      อันแนด มัว เนีย็ก แดล เนือ็ว เลอ ตึก ก็ กึด ทา อา เนีย็ก แดล มุจ ตึก ซี ตึก 
คมุม อ็อฺฮ    

“โอ อารําม็อฺล ซี ตึก อ็อฺฮ ยัว ตี ซันต็อฮ มัว ออย โพง ยnง”    อา เนีย็ก แดล เงือ็บ ก็   
อันแน็ด    

“โอ อาระบาล ซี คมุม พอ เดจ ล็วก”    ก็ ยัว คเนีย ดัก ตุก ก็ แจว เตbว็ๆๆ  ก็วน เคิญ 
ตาจัฮ  บ็อฺง เนือ็ว กันนาล ก็อฺฮ    ตาจัฮ นุฮ ก็ ทา  

“เออ เนีย็ก กันล็อฺฮ เมbน็ แมน เดbก เนีย็ก เงือ็บ บอ นุฮ? ”    
“เต ตา    เวีย ซี คมุม เดจ ล็วก”    
“แมน บอ?    เมbน็ แมน เนีย็ก เงือ็บ บอ ?   อา เทbบ เมbฮ ซอุย เลbย็”    ซแน็ฮ เวีย 

เดbด็ อัจ เวีย ก็ ซอุย    เทbบ ก็ ซอุย     
“ตา เวีย เงือ็บ เฮbย”       
“กระเวือ็ด จอล เตbว็”    ซแน็ฮ เงือ็บ เตbว็ เฮbย มวย เนีย็ก    ซแน็ฮ ก็ แจว ตุก เตbว็ 

เตียด อา มวย เนีย็ก ก็ พอม    “ปูด! ”!   
“อาระบาล เงือ็บ เตียด เฮbย”    ก็ ลUด จ็อฮ เตbว็    ซแน็ฮ ซตึง เวีย ทม แฮล ก็ แฮล 

เมbน็ พ็อด     แฮล มัว อี ตุก  คเนีย ก็ ไว    โปกๆๆ  ก็ เงือ็บ    เบฺอ ซอุย เฮbย เงือ็บ     
ซแน็ฮ อา แบ็ย เวีย ซี อัจ  ซแน็ฮ เวีย ก็ เฮbม ปวฮ     ก็ พอม  “ปูดๆๆๆ”    พอม ก ็ซอุย    

ซแน็ฮ ก็ กึด ทา คลวน แอญ เงือ็บ ก็ ลUด จ็อฮ อี ตึก เตียด    ซแน็ฮ พอม ฮ็อฺบ เนbง็ กรuบ คเนีย      
เนือ็ว อา กรอย กB    อาปรําปล เนือ็ว ตี แอญ ก็ พอม ก็ ทา  

“อัญ เงือ็บ เตียด เฮbย”    ก็ ลUด เตbว็ ก็ แฮล มา อี ตุก เตียด วิญ    ก็ เมbน็ เกbด 
มนึฮ ไว ก็ แฮล เลbง ตูก   เลbง เลอ กUก ก็ พอม เลอ กUก เตียด    ก็ ซแรจ เตียด   “โอ อัญ 
เงือ็บ เตียด เฮbย”     ก Bก็ ก็อฺบ คลวน แอญ อี เดbย็ กซัจ    ตาจัฮ บอฺร รแต็ฮ มัว ก็ ก็วน เคิญ 
มนึฮ เดจ เนือ็ว เนbง็ เดbย็ กซัจ    

“โอ อันนา เดจ เนือ็ว เนbง็ พเลbว็ อัญ    เจ็ญ ละ”      
“คมาด เงือ็บ เฮbย”    ตา ก็ เลย ดอฺก ยัว จันต็อฺล รแต็ฮ บาน ก็มัว ไวๆๆ    
“โวย เมbน็ เตือ็น เงือ็บ”    ก็ ร็วด เตbว็ เตียด    ซแน็ฮ เดbร เตbว็ ก็ พอม เตียด ก็ 

ก็อฺบ    คลวน เตียด    ตาจัฮ ฮ็อฺก มัว ป กัด อ็อฮ ซอ    เดbก็ อ็อฮ มัว เปญ รแต็ฮ ก็ เคิญ อานุฮ  
ก็อฺบ เนือ็ว อี เดbย็    ออย เจ็ญ ก็ เมbน็ เจ็ญ      ตาจัฮ เคbง็ ก็ เลย ยัว จันต็วล รแตฮ มัว ไว เงือ็บ 
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30.  ซี ชนวล อันจูน คมอจ 
วิทยากรนายสุนทร    บูรพา 

เกbด อาจาร บูน เนีย็ก จ็อฺง บาน ตอก     เลย เนือ็ม คเนีย เตbว็ กัด เทียง ตนอด         
ซวน แม มาย เกbด เดbม ตนอด เนือ็ว มูย เดbม    พอ เตbว็ ด็อฺล อาจาร ปร เนีย็ก เลbง เตbว็ ยัว 
เทียง   เดbม ตนอด    เตbว็ ก็ เลbง เตbว็ กัด เทียง ตันเลีย็กๆๆ เฮbย กB ก็ จ็อฮ ป เดbม เมbน็ รูจ    
อาจาร ปร เนีย็ก แดล เนือ็ว คาง กรอม ก็ จับ ได คเนีย เทอ อันรึง จํา เนือ็ว คาง กรอม    อาจาร 
ปร เนีย็ก ก็ ออบ กอฺ คเนีย ลUด จ็อฮ มัว เฮbย ก็ ซ็อฺงก็อฺด คเนีย เงือ็บ เตbง็ บูน เนีย็ก     

ซแน็ฮ แม มาย มาย นุฮ มัว มnอ ซูน จํากา ก็ เคิญ มนึฮ เงือ็บ บูน เนีย็ก    เยือ็ย นุฮ ก็ 
ย็วม  “อันนา มัว เดจ เงือ็บ”    เกือ็ด ก็ โอฮ คมอจ เตbว็ ตุก อี น็อฮ มูย  อี แน็ฮ มูย    ตร็อฺง น็อฮ 
มูย   ตร็อฺง แน็ฮ มูย     ซแน็ฮ เคิญ อาเนีย็ก รับ ชนูล มัว ปร เนีย็ก    เยือ็ย นุฮ ก็ ตันเน็ญ ทา  

“นา เตbว็ นา ? ”   
“ คมาด มัว รับ ชนูล    อันนา จูล เอbย คมาด เทอ อ็อฺฮ เมbน็ รึฮ เต”     
“โอ อันจ็อฮ โอฮ คมอจ เตbว็ จอล ออย อัญ ละ    อัญ ออย  25   ตําเลbง็ ”   ก็ เลย 

โอฮ คมอจ เจ็ญ     
โอฮ เตbว็ จอล ยาง ชงาย เฮbย ก็ ฮ็อฺก มัว    เยือ็ย นุฮ ก็ โอฮ คมอจ เตbว็ ตุก บอฺน 

แดล ตีด    มัว เคิญ ก็ ทา     
“นุฮ เวีย มัว เนือ็ว บอฺน แดล บาน ยางนา”    มัว ก็ โอฮ เตbว็ จอล ตีด    ก็ โอฮ เตbว็ 

จอล ชงาย ตีด    มัว ตีด ก็ ทา  
“เอ เวีย มัว ยางนา”    ก็ทา ซแน็ฮ เนbง็ โอฮ เตbว็ ออย ชงาย เลย   มัว ด็อฺล ก็ เคิญ 

ตีด มูย     
“เวีย มัว ยางนา   เตbว็ ยnง ยัว เวีย เตbว็ จอล ชงาย ๆ    ยัว เวีย เตbว็ จอล ดัก ปนลา    

เลย ”   ก็ เรือ็บ มูย ปร แบ็ย    กระเวือ็ด ดัก เตbว็ เนbง็ ปนลา ก็ เคิญ ระเมีย็ง ร็วด เจ็ญ มัว    
“แอญ เวีย ร็วด เตbว็ เฮbย ซกัด เวีย”    ก็ เนือ็ม คเนีย ซกัด ปรับ ทา คมอจ ร็วด    ก็     

เนือ็ม คเนีย ร็วด เตbว็    ก็ เตbว็ เคิญ เนีย็ก เดbด็ จํากา ปแด็ย ประปวน  ๆ    เนีย็ก เดbด็ จํากา 
นุฮ ก็ คมาว  ตะตรuก ปร็วฮ ทา เตbว็ เดbด็ จํากา มัว ก็ แด็จ ตี คมอจ    มัว ด็อฺล ก็ จังอ็อล เลย 
ทา  

“อา เลbย็ แดล ร็วด มัญ? ”     
“เมbน็ แมน เต    อัญ เตือ็บ มัว ป เดbด็ จํากา”     
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“เมbน็ แมน เต   อา แอญ นา”    เนีย็ก เดbด็ จํากา ก็ เคbง็    ซอ ก็ ซอ   กเดา ก็ กเดา    
“เมbน็ แมน    อัญ เตือ็บ มัว ป เดbด็ จํากา    อัญ เมbน็ บาน ร็วด เตbว็ นา”    เนีย็ก เดbด็ จํา
กา เลย เยียด เดbง็ แดล ลB มัว กัด เนีย็ก รับ ชนวล ปBร เนีย็ก นุฮ เงือ็บ    เฮbย็ ก็ เมbน็ บาน คา 
รับ ชนวล ม็อฺก มูย ตําเลbง็   

 
31.  ซเมฺอกระฮอฺม 

วิทยากรนายควร    แปนจันทร 
เมียน อานุฮ มูย ตลอฺก โวย ตลอก    เตbว็ คเวียล กระแบ็ย พอฺง กระม็อม    กระม็อม 

นุฮ เตbว็  มnอ นัง ก็ มุย เดจ    เตbว็ ก็ เตbว็ เดจ ทไง พเล็จ กU กแบ็ย    อา ตลอฺก ก็ เดbก็ 
กระแบ็ย เตbว็ เลีย็ก กรอย ทโนร    มี กันนุฮ กรอก ป เดจ ตอฺน ลเงือ็จ กรอก มัว ก็ เมbน็ เคิญ 
กระแบ็ย    เมbน็ เคิญ ก็ ตันเน็ญ     

“นา โลกบอฺง กระแบ็ย อายnง  เตbว็นา? ”      
“เมbน็ เด็ญ อัญ เมbน็ เคิญ    เบฺอ อัญ รัว เคิญ เนbง็ ออย เอbย็ ? ”   
“ออย ซเมฺอ กระฮอฺม” กระม็อม ทา     
“อันจ็อฮ ยัว”    อานุฮ ก็ ร็วด ปด เตbว็    ฮ็อฺก มัว ก็ เดbก็ กระแบ็ย   
“เอา เทอ ยาง นา ก็ เทอ เตbว็    เมbน็ จ็อฺง บาน เตbง็ อ็อฺฮ เต ”   มัญ ตกลง คเนีย 

ทา ซเมฺอ กระฮอฺม    มี กันนุฮ ก็ ทา     
“ นา กแซ กระแบ็ย ? ”   จับ กแซ กรแบ็ย บาน ก็ ลUด เลbง กแบ็ย    ก็ ไว กระแบ็ย เต

bว็ เลย    อานุฮ ก็ เลย จัญ ซมnอ กระฮอฺม 
 

32.  เลbง ปเตีย็ฮ 
วิทยากรนายเยือน    สมร    

ซลัญ กันล็อฺฮ    ซลัญ คลัง ก็ เลย เบbก นาตาง ออย กันล็อฺฮ เลbง    เนียง ก็ เตือญ       
กันล็อฺฮ     เตือ็ญ เฮbย ก็ รโบด ได จรึฮ อาปร็อฺฮ มัว    “กดึง!! ”   เอbว็ ก็ ตันเน็ญ ทา    

“เนียง เกbด เอbย็? ”   โกน ทา  
“กเรียง จรึฮ”     อา ปร็อฮ จรึฮ เฮbย ก็ ชือ ก็ ทา  
“กเรียง อี นา    มนึฮ จรึฮ มัว จเอbง็ เฮียบ เนbง็ บัก”    เอbว็ ก็ ชเลbย เตbว็ ทา  
“มนึฮ เลbย็? ”   อา กําล็อฮ ก็ ตอฺบ เตbว็ ทา     
“อัญ จแก อีนา เบฺอ เมbน็ แมน มนึฮ”    เอbว็ ทา  
“มนึฮ เตbว็ เฮbย” อา ปร็อฮ ก็ ทา    
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“อัญ จแก อีนา เบฺอ อัญ เมbน็ เตbว็”    .   
“ เตbว็ ตโบง เฮbย”  เอbว็ ทา  
อา ปร็อฮ ก็ ทา   “เบฺอ อัญ เมbน็ เตbว็  ตโบง อัญ เนbง็ เตbว็ คาง เจิง เลbย็    ซน็อฺม 

ตี     ปเตีย็ฮ อัญ เนือ็ว อี น็อฮ” 
 

33.  เทอ ซแร เบียด เลียว 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

“เอbว็ เวีย เตbว็ จB เลียว ละ เมิฮ    เกbด เอbย็ บาน ออย เวีย มัว จับ ตเรbย็ เนbง็ 
ซแร จนับ บแล็ฮ”    ปแด็ย ก็ ทา     “จํา อัญ เตbว็ จB เวีย แอญ    แต เทอ ยาง นา ฮ็อฺฮ อัญ ก็ 
เมbน็ แจ็ฮ เลียว ไค ก็ เมbน็ แจ็ฮ เลียว”      

“เกือ็ด เตbว็ จB ก็ เตbว็ ๆ นา”   ประเปอ็น ทา    เฮbย ปแด็ย ก็ เดbร กวัด ซไบ ยาง 
โก    เลียว กําปุง ซี บาย ลเงือ็จ    เตbว็ ก็ เจือ็น กํา จันเนbร วับ    เลียว คเนีย ก็ เงbบ เลbง    

“อรอยไหม? ”    อันเยือ็ย รวจ ก็ ฮ็อฺก ปเตียฮ วิญ    มัว ด็อฺล ปเตีย็ฮ ประเปอ็น ก็     
ตันเน็ญ ทา     

“ยางนา เอbว็ เวีย ? ”     
“อัญ เมbน็ แจ็ฮ จัว ”    
“ทา ยาง นา ละ”    
“อรอยไหม? ”    ประเปอ็น ก็ ทา     
“เอฺอ จB เวีย อันจ็อฮ แอญ” 
 

34.  ตาม กแบ็ย 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

เตbว็ ตาม กระแบ็ย ก็ เมbน็ เกbด อันนา แจ็ฮ อันเยือ็ย เลียว    เตbว็ ก็ เนbง็ ติญ 
ซเปอ็ย ก็  ตันเน็ญ คเนีย   “ติญ ซเปอย กB ทา ยางนา ละ? ”   อา มวย กB แจ็ฮ ก็ ทา   “ซื้อ
ผักกาด ”         อา คแมร นุฮ คเนีย ก็ อันเตือ็ญ เตbว็   “ซื้อผักกาดๆๆๆ”  เตbว็ ๆ ก็ จําปบ ปเนb
ด็ ก็ อันเตือ็ญ ทา   “ ซื้อผาขาดๆๆ ”   เตbว็ ด็อฺล เลียว ก็ ออย ตี กันนาจ มัว     คเนีย ก็ ตันเน็ญ 
ทา    

“เม็จ ก็ อา บาน ตี กันนาจ มัว? ”     
“ก็ กB ออย มัว แบบ นิฮ” 
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35.  อา กจิล แพ็ฮ 
วิทยากรนายยิม    แปนจนัทร 

อากจิล แพ็ฮ เกbด มัว พอ เด็ญ ปซา แม เอbว็ ก็ เงือ็บ จอล    เนือ็ว พอฺง ตา พอฺง เยือ็ย    
พอ ทม เลbง ปเรฺอ ออย เทอ เอbย็ ก็ เมbน็ บาน    ออย เตbว็ นา ก็ เมbน็ เตbว็ เดจ เนือ็ว ตี เลอ 
แพ็ฮ    แค กเดา ก็ เดจ  แค รเงีย ก็ เดจ ตี เลอ แพ็ฮ    เมbน็ เตbว็ นา    เยือ็ย ตันนํา บาย รูจ ก็ เต
bง็ ด็อฺฮ ออย ซี    กจิล ซี เตbง็ บาย ตีด     

“โอย กจิล ซี นะ เยือ็ย เมbน็ ซี เต” เยือ็ย ตันเน็ญ ทา   “โอ อา กจิล เตbง็ ซี บาย เลb
ย็ ? ”    เยือ็ย ก็ เตbง็ ด็อฺฮ บาย มัว ออย อี แพ็ฮ ตีด    พอ เพbก็ ตึก รูจ ก็ เดจ เลอ แพ็ฮ ตีด    เก
bด มนึฮ เดbร เตbว็ เดbร มัว  เนbง็ เทอ ยางนา อานิฮ เวีย กจิล นัฮ     

“ต็อฺฮ อา เตbว็ บัญ ปงกูย”   อา กจิล แพ็ฮ ก็ ทา “ เต็ฮ กจิล”    เนือ็ม ยางนา ก็ เมb
น็ ยอฺม เตbว็ ปรับ แต ทา กจิล      เมbน็ กnย รแอญ เลย    กจิล อ็อฺฮ เตbง็ อาโยฮ    โนม ก็ โนม 
ตแร็ฮ    กือ โนม ดัก เดbม ตร็อฺบ แดล บาน ดํา ตุก ตร็อฺง บอฺน เดจ ปร ก็วล    กจิล เมbน็ ยอฺม 
ออย รนา แบฮ็    เมbน็ ยอฺม ออย รนา เทอ เอbย็    เฮbย ก็ โนม ดัก ตี เดbม ตร็อฺบ ปร็วฮ เนbง็ เต
bว็ ดอฺง ตึก ซรอจ ก็ กจิล ก็ เลย นUม ดัก    เดbม ตร็อฺบ ก็ ลอฺอ โอย ลอฺอ    นUม ดัก เรือ็ล ไง    
เบฺอ ชือ จุฮ เนbง็ เตbว็ จุฮ บอฺน ปแซ็ง    เบฺอ ชือ นUม เมbน็ เตbว็ เนbง็ นUม ดัก ตี ก็วล ตร็อฺบ    
เยือ็ย ปเรฺอ ออย เตbว็ ดอฺง ตึก ก็ ปรับ ทา กจิล    เนีย็ก เดbร เตbว็ เดbร มัว ก็ เนbง็    ตันเน็ญ 
ทา     

“อา กจิลแพ็ฮ เทอ เอbย็ ? ”   เวีย ก็ เนbง็  ทา    “โอย กจิล”   กB ก็ เลย ดัก ชม็อฮ 
ออย ทา อา กจิลแพ็ฮ    พอ ทม กันล็อฺฮ ก็ เมbน็ เตbว็ นา ตีด    เดจ เนือ็ว ตี เลอ แพ็ฮ    นUม ดัก 
ตี เดbม  ตร็อฺบ    เดbม ตร็อฺบ ก็ แฮญ ตี ลอฺอ เจ็ญ พแล กวรกึฮ    เบฺอ อันนา ซ็อม ก็ เมbน็ ยอฺม 
ออย แบ็ฮ    เยือ็ย ซ็อม เตbว็    บ็อก กรืง ก็ เมbน็ ออย    แต เบฺอ มนึฮ ซ็อม ติญ เนbง็ ออย     
ขนาด เยือ็ย แดล อันแจ็ม มัว ก็ เมbน็ ยอฺม   

อันเยือ็ย ป ซดัจ เกbด โกน กระม็อม ปร เนีย็ก    เกbด เซนา อํามาด จํา รัว อังโฮบ อา
ฮาร ปนแล พแล เชอ มัว เทอ ออย ซี    ไง น็อฮ เกbด แม จัฮ มเนีย็ก เทอ นาที รัว อังโฮบ อาฮาร เต
bว็ ออย ซดัจ    มัวเคิญ เดbม ตร็อฺบ เจ็ญ พแล ซแญ็ฮ ซเญา เลย ซ็อฺม ติญ    เตbว็ เฮา เยือ็ย ทา     

“แมจัฮ ล็วก ตร็อฺบ ออย ยnง ละ”   เยือ็ย ชเลbย ทา    “ยnง เมbน็ เฮยีน ล็วก เต    นฮุ     
อันจัฮ ก Bเนือ็ว ตร็อฮ แอญ”    เยือ็ย แดล มัว ซ็อม ติญ ปรับ ทา    “ยnง เมbน็ บาน ติญ เตbว็ ซี     
คลวน แอญ เต     ยnง ติญ เตbว็ ออย โลกมะจัฮ ซดัจ โฮบ”    เยือ็ย ปรับ เตbว็ ตีด ทา   “ออย เต
bว็ ติญ อันจัฮ แดล เดจ     เนือ็ว เลอ แพ็ฮ”    เยือ็ย ก็ ปรับทา    “อาน็อฺฮๆล็วก ตร็อฺบ ออย เยือ็ย 
ละ”    อา กจิลแพ็ฮ ชเลbย ทา     “เอ เมbน็ จ็อฺง ล็วก นา เวีย เตือ็บ ตี พแล ทแม็ย ”   เยือ็ย ก็ 
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ปรับ ตีด ทา     “ล็วก ออย ละ เตbว็     เยือ็ย เมbน็ บาน โฮบ คลวน แอญ เต    เยือ็ย ติญ เตbว็ 
ออย ซดัจ โฮบ”    อา กจิล แพ็ฮ ทา   “เบฺอ ยัว เตbว็ ออย ซดัจ โฮบ อันจ็อฮ ล็วก    เบฺอ เซbน็ ทา 
ล็วก ออย   เยือ็ย เมbน็ ล็วก”    เยือ็ย นุฮ ก็ ซเปอญ ตร็อฺบ ฮ็ฮฺก    อากจิล แพ็ฮ ก็ กดับ ซตาง ตุก 
ยาง กเจือ็บ เมbน็ ออย เยือ็ย ปเรฺอ เลย    เฮbย ก็ เดจ เนือ็ว แด็จ ก็ แดล      

เยือ็ย ยัว ตร็อฺบ เตbว็    เฮbย ครบ คเนีย แดล เกbด การ รัว อังโฮบ อาฮาร ก็ ยัว ซัจ ยัว   
ปนแล มัว เทอ อาฮาร ออย ซดัจ      เยือ็ย นิฮ บาน ตร็อฺบ เยือ็ย นุฮ บาน ซัจ   มัว ก็ ยัว มัว พัด 
เลือย คเนีย     ด็อฺล โกน กระม็อม ซดัจ ซี ตร็อฺบ พัด เฮbย ก็ เพbม     แต เนีย็ก ปแซ็ง เมbน็ เกbด 
อันนา เกbด เอbย็ เกbด ตี มี ปโอน มเนีย็ก แอญ    ปวฮ ก็ แฮญ ตี ทม ก็ เมbน็ เด็ญ เนbง็ เทอ 
ยางนา           ตันเน็ญ เซนา อํามาด ทา โกน กระม็อม บาน เจ็ญ เตbว็นา เลย็      ก็ เกbด ตี มนึฮ 
ปรับ ทา เนียง   เนือ็ว ตี เนbง็ ปราซาด เมbน็ บาน เจ็ญ เตbว็ นา    เมbน็ เดbญ เนbง็ เทอ ยางนา 
ก็ เตbง็ แลญ ตุก จ็อฺน   เนือ็ว พเลิง บาน โกน ปร็อฮ ยาง ลอฺอ     ด็อฺล โกน เด็ญ ปซา ซี บาย บาน 
ซดัจ ก็ ไว กวง         ประกาด รัว เอbว็ อานิฮ    ทา ออย รึฮ มนึฮ ปร็อฮ มัว  มวย ไง  50  เนีย็ก     
กันล็อฺฮ ก็ คย จัฮ ก็ คย ออย มัว พิโซด มnอ      โพง เซนา อํามาด ก็ เจ็ญ เตbว็ รัว ตาม ซร็อก    
บาน โจล เตbว็ ปรับ เรือง อี พไย ทา โกน เปอ็ว ซดัจ นุฮ เพbม เล็จ เจ็ญ มัว ก็ เมbน็ เกbด เอbว็      
ปรับ ทา ซดัจ ออย รัว มนึฮ ปร็อฮ เตbว็ มวย ไง  50  เนีย็ก      ลเงือ็จ นุฮ พไย ก็ ไว ซกวร ปรับ 
โกน     ซร็อก ตาม แดล อํามาด เซนา บาน ปรับ     

ด็อฺล เนีย็ก ซร็อก เตbว็ กรบ  50  เนีย็ก     ซแน็ฮ ก็ ชอร เกbด แทว กัน เจจ ตุก เนีย็ก 
มวย พแล    เบฺอ อา กเมญ ยัว เจจ ป ได อันนา เนีย็ก นุฮ เกbด เอbว็ กเมญ นุฮ    พอ เฮา กเมญ 
มัว ก็  ตันเน็ญ ทา “จ็อฺง ซี เจจ แอญ? ”  กเมญ ก็ ทา    “จ็อฺง ซี”    พอ เกbด มนึฮ ชอง เจจ เตb
ว็ ออย ก็ เมbน็ ชอง ยัว เจจ ป อันนา เลย    เดbร แบ็ย รอฺบ ก็ เมbน็ ยัว ก็ เลย ออย เนีย็ก ซร็อก 
ฮ็อฺก    ไง กรอย ก็ แด็จ ก็ แดล ตีด   ก็ เลย ปรับ ซดัจ เตbว็ ทา  

“รัว มนึฮ มัว อ็อฺฮ เฮbย เมbน็ ซ็อฺล อันนา เต    เปbน็ เนือ็ว มเนีย็ก”    ซดัจ ปรับ ทา  
“เนbง็ พแนจ ควัก คแว็น ยางนา.ก็ เนือ็ม มัว ”  ก Bปรับ ทา  
“เนือ็ว มเนีย็ก เนือ็ว เลอ ตี แพ็ฮ กจิล จนับ    ออย เวีย มัว เวีย ปรับ ทา กจิล เมbน็ เกb

ด คอ อาว เปย็ก พอฺง    คมาด เมbน็ กnย อันเยือ็ย พอฺง เวีย เลย    เวีย เดจ เนือ็ว ตี เลอ แพ็ฮ”      
“เตbว็ ยัว มัว    อา ยางนา ก็ ยัว มัว”   ซดัจ ออย ยัว คอ อาว เตbว็ ออย เปย็ก เฮbย 

ยัว ตําแร็ย มัว รับ    ตฮาน ปรับ ทา  
“เกือ็ด เอbย เกือ็ด ซดัจ ออย ยัว คอ อาว มัว ออย เปย็ก    เฮbย ออย ยัว ตําแร็ย มัว 

รับ” อา กจิล ก็ ทา 
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“ เออฺ เบฺอ เกbด คอฺ อาว ออย เปย็ก เตbว็”    เตbว็ ก็ เตbว็ ด็อฺล มุก ซดัจ ก็ ปรับ ทา 
“กจิล จ็อฮ ป คนอฺง ตําแร็ย”    แต พอ จ็อฮ มัว เฮbย ก็ ตันเน็ญ ทา    “เนbง ็ออย เทอ 

ยางนา คมาด เมbน็ แดล เคิญ โกน ซดัจ”    พอ จ็อฮ มัว เฮbย ก็ ออย กัน เจจ     เบฺอ  โกน กเมญ 
ยัว เจจ ก็ ทา เอbว็   พอ กเมญ เดbร มัว เนีย็ก ปแซ็ง ก็ ทา         

“อาน็อฺฮ เฮbฮ เจจ”    กเมญ เมbน็ ยัว   พอ มัว ด็อฺล มุก อา กจิล แพ็ฮ    อา กจิล 
แพ็ฮ ทา       “เอา อาน็อฺฮ เฮbฮ เจจ ”     กเมญ ก็ ชอง ยัว ปบ บอฺก ซี เลย    เฮbย ก็ ยัว เจจ 
ออย ซี ตีด    อา กเมญ ก็ เจือ็บ ยัว ตีด จ็อฺน กรบ แบ็ย ดอฺง    เนีย็ก ซร็อก เคิญ ก็ ซแรจ ทา   

“โอ แมน เอbว็ เวีย เฮbย”    ก็ ไว กวง เฮbย ก็ เฮา แม เจ็ญ มัว    เตbง็ เนีย็ก ซร็อก เซ
นา  อํามาด ก็ ปรับ ทา     “อา นิฮ แอญ เกbด เอbว็”    เอbว็ เนbง็ ออย ยัว คเนีย    ก็ ออย เซนา 
อํามาด  เนือ็ม เตbว็ มูด ตึก อันน็อฮ กแอล ออย ลอฺอ เซbน็    เอbว็ ก็ ตันเน็ญ 

“  ยางนา เนียง เนbง็ ยัว เลbย็? ”   โกน ก็ ทา     “ยางนา    เอbว็ ออย โกน ยัว จแก 
โกน ก็ ยัว    ยัว จรUก ก็ ยัว    ญ็อม เนbง็ ยัว เบฺอ เอbว็ ออย ยัว ”  ก็ เลย ไว กวง    เทอ ยางนา    
ซแน็ฮ ด็อฺล ยัว คเนีย เฮbย แม เอbว็ ก็ เตbง็ ออย เนือ็ว พอฺง    อา มี บอฺง เคิญ ปแด็ย ปโอน บรอ 
ก็ ทา    

“แม เอbว็ เอbย เกbด ด็อฺล ซดัจ เม็จ ก็ ออย โกน ยัว ปแด็ย แบบ นุฮ    เวีย เมbน็ ซ็อฺม 
กูร พอฺง โกน ซดัจ ยnง เลย ”   เอbว็ ก็ ทา    “เทอ ยางนา เอbว็ เมbน็ ออย เนือ็ว พอฺง ยnง เต    
เอbว็ เนbง็ ออย เนือ็ว เนีย็ก มวย อังกวร ”   แจจ ตฮาน เซนา เกbด ปร    อา กจิลแพ็ฮ ก็ บาน 
เนือ็ว ยาง        ซ็อก ซบาย 

 
36.  อา ปวก บัญ อันลวก 

วิทยากรนายสําราญ    แสงจันทร 
ไง น็อฮ อา ปวก บัญ อันลวก   เดbร บัญ อันลวก บาน ซติก มวย ก็ บัญ ตเรbว็ อันลวก    

ไง น็อฮ เกbด กแซเทbย็ มวย เกbด โกน กระม็อม ลอฺอ    อันลวก นุฮ ตเรbว็ บัญ เฮbย ก็ เมbน็ 
เงือ็บ    เวีย เฮbร เตbว็ ทเลีย็ฮ อี ปเตีย็ฮ ตา กแซเทbย็    โกน กระม็อม เคิญ อันลวก ก็ จับ ยัว อัน
ลวก ปร็วฮ ทา เวีย จnง ได บัก เปbน็ เมbน็ เงือ็บ    พอ อาปวก เตbว็ ด็อฺล ก็ ตันเน็ญ     

“มีญ เคิญ อันลวก คมาด แอญ? “     
“เคิญ    นิฮ“    อา ปวก ก็ ทา  
“คมาด เมbน็ ยัว เต็ฮ    มีญ เตbง็ ไว เฮbย ก็ บอจ ออย คมาด พอฺง เรือ็บ เนbง็ ยัว“    

เนียง นุฮ เคbง็ ก็ ทา  
“อาระบาล แต็จ เอbว็ อัญ มัว เคิญ“    เคbง็ จนับ ก็ อันเยือ็ย บอฺง ปโอน ทา    
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“บอจ ออย เวีย เตbว็“    พอ บอจ ออย เฮbย ก็ เมbน็ ยัว เตียด    โกน กระมอ็ม กแซเทb
ย็ ก็ ทา   “อา เนbง็ ยัว ยางนา? “     

“ยัว เตbว็ อัง ออย คมาด พอฺง“     
“อัง ออย เฮbย อา เตbว็ เดอ แต็จ เอbว็ อัญ มัว เคิญ“    พอ อัง ออย เฮbย ก็ ทา  
“คมาด เมbน็ ยัว เต็ฮ     คมาด คเลียน บาย เวีย ลเงือ็จ เฮbย“    ก็ ออย ซี บาย เตียด ก็   

เมbน็ ยอฺม เตbว็ เตียด มี บอฺง ก็ ตันเน็ญ ทา     
“เทอ ยางนา นิฮ?   เวีย เมbน็ ยอฺม เตbว็   เนbง็ เทอ ยางนา เบฺอ เอbว็ เด็ญ เอbว็ เจ 

เดอ นิฮ          อา ปวก อา เนbง็ ยัว ยางนา?    อา เนbง็ เตbว็ รึฮ เมbน็ เตbว็ “     อา ปวก ปรับ 
ทา 

“ เมbน็ เตbว็    ออย อัญ จย เซbน็ เรือ็บ เนbง็ เตbว็“    โกน กระม็อม ก็ ทา     
“โอย อาระบาล ซลับ เฮbย อัญ    เนbง็ เทอ ยางนา     เออฺ ออย เวีย เตbว็ แต็จ เอbว็ 

เด็ญ   เอbว็ เนbง็ จB“    อา ปวก ก็ บาน เดจ พอฺง มี ปโอน   รวจ เฮbย็ ก็ เมbน็ อันเยือ็ย เอbย็ ก็ 
จ็อฮ เตbว็ เลย     

ไง กรอย มี ซเรbย็ ก็ ตังง็วน    บาน ตี มนอฺง ก็ ตังง็วน    เอbว็ ก็ ทา เพbม พอฺง อันนา    
ก็ จB ก็ เมbน็ เมือ็ด คลาจ โกน เอียล    ซแน็ฮ ปวฮ ก็ ทม เนือ็ว เมbน็ บาน ก็ เนือ็ว พเลิง    โกน 
นุฮ เล็จ มัว ก็ ยม    อันนา โยล ก็ เมbน็ บัด ก็ เดbร ประกาด      

“อันนา โยล โกน นิฮ บัด ยม เนbง็ ออย ยัว เทอ ปแด็ย โกน“    อา คละ ก็ เตbว็ โยล มn
อ คลาจ ทา เนbง็ บาน เกbด โกน ปซา กแซเทbย็    อาคละ ก็ ยัว เจจ  ยัว น็อฺม เตbว ็ออย อา โกน 
ตูจ นุฮ ซี    โยล ยางนา ก็ เมbน็ บัด ก็ เลย ไว กวง รัว เนีย็ก แดล แจ็ฮ เทอ ออย อา กเมญ บัด ยม     
เนbง็ ออย ยัว พอฺง โกน กระม็อม กแซเทbย็    เดbร เตbว็ กรuบ ตําบอฺน ก็ รัว เมbน็ บาน    
อาปวก เมbน็ เกbด  เอbย็ ก็ บาน เจจ  กเจbย็ แบ็ย พแล ออย โกน เลญ    อาตูจ นุฮ ก็ บัด ยม 
แด็จ กB แบ็ฮ    ซแน็ฮ ก็   เนือ็ม คเนีย เตีย็ฮ ได กเรว  

“บาน เอbว็ เฮbยๆ“    กแซเทbย็ ก็ ตันเน็ญ โกน    โกน ก็ ปรับ ทา    “อานิฮ แอญ“    ก็ 
ออย ยัว คเนีย   ลnก ปเตีย็ฮ ออย เนือ็ว ตี แอญ 

 
37.  ยัว เกลอฺ 

วิทยากรนางเสทือน    สมร 
เกbด จอร ปร เนีย็ก ซลัญ คเนีย ก็ ยัว คเนีย เทอ เกลอฺ     ก็ ยัว ตึก อันเต็ฮ ตึก อําแม็ล 

มัว เพbก็ ซบอฺด    ซแน็ฮ ย็วบ ก็ เนือ็ม คเนีย เดจ อี กตวม กันดาล เวียล ซแร    ไง น็อฮ เมจ 
พเลียญ พอฺง    กเลอฺ มเนีย็ก กรอก มัว เปย็ก อาตเรียด ก็วน รัว คเนีย ก็ เมิbน เคิญ    เคิญ ตี กอฺ  



 278

เนbง็ คลวน เปbน็ รัว กบาล เมbน็ เคิญ    แพ็ด ก็ ยัว ตึก อันเต็ฮ ตึก อําแม็ล แดล เพbก็ เกbล ทไง 
มัว จัก ดัก กอฺ กเลอฺ เฮbย ก็ ร็วด เตbว็     เตbว็  ด็อฺล ปเตีย็ฮ ก็ เงือ็บ 
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ภาคผนวก  ข 

การแปลนิทานพื้นบานเขมรถิ่นตําบลศรีสะอาดเปนภาษาไทย 
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1. นิทานเทพนิยาย 
จํานวน  1  เรื่อง  คือ  เรื่อง  นางปราสาททั้งหา 
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1.  นางปราสาททั้งหา 
วิทยากรนายสาํราญ    แสงจนัทร 

 วันหนึ่งมีตายายอยูกับหลานสองคน  อยูในกระทอมมุงดวยใบตาล  ทุกวันแกจะเลี้ยง
หลานชายคนหนึ่งหลานสาวคนหนึ่ง  นองนั้นยังเล็ก   

 วันนั้นยายไปขุดมันยายบอกวา  “ไอหนูถานองรองอยาพาไปเลนที่วังนะลูกเดี๋ยวของเขา
หายเขาจะมาโทษเรา  เรามันคนจน” หลานก็วา “ครับ”   

 ยายกลับมาตอนเย็นหลานก็ตมมันเอาไปใหนองและยายกินจนอิ่ม  ตัวเองบางทไีมไดกนิก็
อด   

 วันหลังไปขุดก็ส่ังเหมือนเดิมอีกวา  “อยาพานองไปเลนที่วังพระราชานะ”  
 วันนั้นนองรองปลอบอยางไรก็ไมหยุด  เลยพาไปเลนรอบ ๆ สระ  ทําอยางไรนองก็      

ไมหยุด  เดินไปเดินมาก็เห็นกระดานที่แตกแลวและดินสอหักแทงหนึ่งหลนอยู   กเ็ลยวาดรปูใหนอง
ดู  วาดรูปอะไรใหดูก็ไมหยุดเลยวา “เดี๋ยวพี่จะวาดรูปสุดทาย”   

 เขาวาดรูปกบแตไมเปนรูปกบแตเปนรูปนางปราสาททั้งหา  วาดเสร็จนองหยุดรองเวลาก็
เย็นพอดี   เขาก็วางรูปนั้นแลวพานองกลับบาน  กินมันแลวก็นอน   

 ทีนี้พระราชาก็รุมรอน  “โอย!  กูนอนไมหลับ  ชาวบานเปนอะไรหรือเปลาเดินไป    
ตรวจตราดูบานเมืองซิ”   

 เดินตรวจตราดูก็ไมเห็นใครเปนอะไรก็เลยใหสาวสนมเดินไปดูรอบวัง  สนมคนหนึ่งเดิน
ไปแลวก็เห็นรูปในกระดาน  “ โอ!  สวย  สวยกวามนุษยเสียอีก  สวยตั้งแตเปลือกตา  คาง            
สวยมากๆ  สวยหาที่ติไมได”  พวกอํามาตยแยงกันดูหัวโนเปนแถบ   อยูไมไดแลวตองเอาไปถวาย    
พระราชา    ไมเคยเห็นคนอะไรสวยขนาดนี้   เขาเอาไปถวายพระราชา  พระราชาก็อยากไดเปนเมีย  
ถามวา  

 “ใครเปนคนวาดรูปนี้? ” หญิงสนมคนหนึ่งวา  “ไมเห็นใครนอกจากไอคนจนคนหนึ่งที่
อุมนองมาเลนเมื่อตอนกลางวัน”  

 พระราชาวา  “ไปตามมันมา”     ก็ไปตาม   ไปก็วา  
 “ไอคนจนเอ็งวาดรูปเอาไวพระราชาใหเอ็งไปหา ” ยายก็วา  

“ยายเตือนแลวไมเชื่อยาย”   
“ทําอยางไรผมตองไปเพราะพระราชาคาดโทษเอาไว”  ไปถึงพระราชาก็วา   
“เอ็งตองไปหานางคนนี้มาใหขาใหได    ถาหาไมไดโทษประหารทั้งยายทั้งหลาน”  เขาก็

ตกใจ   จะทําอยางไรเขาก็วา  
“ผมไปไมไดหรอก  ผมทิ้งยายไมได ”  
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 พระราชาก็วา  “ถาไมไปโทษประหาร”   ทีนี้ก็รองไหแลวไปบอกยายวา “ผมไปแลวก็ไม
คิดวาจะไดกลับ”  ยายไมมีอะไรใหก็ใหมันสามหัวไวกินกลางทาง  เขาก็เอามันสามหัวเหน็บไวที่เอว         
พระราชาก็วา  

 “ไอคนจนเอ็งจะเอาอะไรไปบาง? ”    
  “ผมไมเอาอะไรหรอก  ผมเอาแคมันสามหัวของยายผมเทานั้น  และขอมาหนึ่งตัวเอาเบาะ

ทองคํา” อํามาตยก็พาไปเลือกมา  ไปถึงมาดีๆมันไมถูกใจ  เห็นมาแกตัวหนึ่งแกมากนอนอยูก็เลยไป
แหวกดูที่หลัง   ก็เห็นยันตสักที่หลัง  ดูที่เทาเห็นเปนกงจักร  

 “งั้นผมเอาตัวนี้แหละ”  อํามาตยเลยถาม  
 “ไอคนจนเอ็งเอาไปทําไม  เอาไปก็ตายกลางทางเทานั้น”  
 “ไมเปนไรผมเอาตัวนี้แหละ”  ก็จูงมามา   
 ทหารบอกพระราชาวา “มันจะเอาเบาะทองคํา  เบาะธรรมดามันไมเอา”     
 “งั้นก็ใหมันไป  มันลมตรงไหนพวกเอ็งก็ตามไปเอาที่นั่น”  
 เขาก็จูงมาไปไมขี่  พวกอํามาตยตามไปสิบคนรอเอาเบาะทองคํา  จูงมาไปก็ยิ่งเร็วๆ   ไป

เร่ือยๆ    พวกอํามาตยก็กลับมาบอกพระราชาวามันยิ่งเดินเร็วข้ึนเรื่อย  ๆ    
 พอเดินพนไปมาก็พูดได  สลัดตัวเสร็จก็สวยมาก  ก็พูด  “ทานพี่ขี่ผมไดแลว  ผมจะพาไป” 
 ไปถึงบริเวณที่ยักษกําลังรอกินคน  ไปถึงยักษก็ถาม “เอ็งจะไปไหน  กระดูกออน ๆ แบบ

นี้กินแมงเลย  เลือดสักหยดจะไมใหหยดถึงพื้น”  เขาเลยยกมือไหว  
  “พี่ผมจะไปหานางปราสาททั้งหา”   
 ยักษไดยินนางปราสาททั้งหามือไมก็ออนเลย   เพราะนางปราสาททั้งหาไมไดอยูแถวนี้  

อยูบนสวรรคโนน  แลววา “เอ็งจะไปหาที่ไหนได? ”     
 “ก็พระราชาใหไปหาจะทําอยางไรละ” ยักษเลยวา   
 “เดี๋ยวผมชวยเอง”  ยักษจะชวยแลวใหขี่คอ   วาจับดี ๆ  
 สวนมานั้นก็เหาะได  เหาะไปถึงชั้นที่หนึ่งไปเห็นหลุมน้ําเงินน้ําทองก็กะจะไปกิน  ทีนี้

เอามือไปจุมดูก็เห็นเปนสีเงินสวยมาก  เอาไปจุมสีทองก็สวยอีก  จุมสีอ่ืนก็ไมสวยเลยกระโดดลงไป
ในบอน้ําสีเงิน   ขึ้นมาก็สวยมาก  ทําอยางไร  ทีนี้ยักษวา  “ผมไปตอไมไดแลวเพราะขางบนนั้นลม
พัดแรงมาก”   

 “ไมเปนไรใหพี่ยักษกลับลงไป”   
 มาวา  “ไมเปนไรเดี๋ยวพี่พาไปเอง”   
 มานั้นกินหญาเสร็จสลัดตัวก็มีปกบินไดเลย   มาไปถึงชั้นที่สองเห็นนางปราสาททั้งหาคน

โตสุด  มองเห็นทอแตผาวันละเสน   
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 สวนนางปราสาทคนโตมองเห็นไอคนจนนั้นหลอมาก  ก็อยากไดเปนผัว  ทีนี้นางเรียก
อยางไรก็ไมไดยิน  ทําอยางไรเลยเอาลูกหมาก  ลูกมะพราว  โยนไปใหรูสึกตัว  พอไอคนจนหันมาก็
ไหมหมดเลย  หญิงคนนั้นวา  

 “เอะ  สัตวอะไรมาตายแถวนี้”  เลยเอาน้ํามนตรด  
 หนุมนั้นฟนขึ้นมาหนาตาหลอมาก  นางเห็นเลยถามวา “พี่จะไปไหน  เปนลูกหลานใคร

มาจากไหนละ? ”  ไอคนจนก็วา  
  “ผมตองโทษใหมาหานางปราสาททั้งหา  ไมรูจะไปหาที่ไหนก็เลยมาถามที่นี่แหละ” 
 “เอ  ถาพี่จะไปหานางปราสาททั้งหาพี่ตองเอาฉันเปนเมียกอนถึงจะไปหาเขาได” 
 นอนดวยกันเสร็จก็พาไปหาคนที่สอง  พาเหาะไปอีกชั้นบอกวา  “เมืองเขาอยูโนนแหละ

เดินไป”  
 คนที่สองก็ทอผาอีก  ทําอยางไรนะเลยเอาผลหมาก  ผลมะพราว  โยนไป  พอไอคนจน

หันมาก็ไหมหมดเลย  หญิงคนนั้นวา  
 “เอะ  สัตวอะไรมาตายแถวนี้”เลยเอาน้ํามนตรด 
 หนุมนั้นฟนขึ้นมาก็หลอมากนางเลยถามวา  “พี่จะไปไหน  เปนลูกหลานใครมาจากไหน

ละ?”  ไอคนจนก็วา   
 “ผมตองโทษใหมาหานางปราสาททั้งหา  ไมรูจะไปหาที่ไหนก็เลยมาถามที่นี่แหละ”   
 “เอ  ถาพี่จะไปหานางปราสาททั้งหาพี่ตองเอาฉันเปนเมียกอนถึงจะไปหาเขาได”  
 นอนดวยกันเสร็จก็พาไปหาคนที่สาม  ขึ้นไป  พอไปถึงนองคนที่สามคนที่สองก็กลับมา  

ทําอยางไรไมเห็นเลยเอาลูกหมาก  มะพราวโยนไป  พอเจาคนจนหันมาก็ไหมหมดเลย  หญิงคนนั้น
ก็วา  

  “เอะ  สัตวอะไรมาตายแถวนี้”   เลยเอาน้ํามนตรด  หนุมนั้นฟนขึ้นมาหนาตาก็หลอมากก็
เลยถามวา  “พี่จะไปไหน  เปนลูกหลานใคร  มาจากไหนละ?” 

 หนุมคนจนก็วา  “ผมตองโทษใหมาหานางปราสาททั้งหา  ไมรูจะไปหาที่ไหนก็เลยมา
ถามที่นี่แหละ” 

 “เอ  ถาพี่จะไปหานางปราสาททั้งหาพี่ตองเอาฉันเปนเมียกอนถึงจะไปหาเขาได ” 
 นอนดวยกันเสร็จก็พาไปหาคนนองที่ส่ี   
 ขึ้นไปพอไปถึงคนที่ส่ี   นองคนที่สามก็กลับมา  ทําอยางไรไมเห็นเลยเอาผลหมาก  

มะพราว โยนไป  พอไอคนจนหันมาก็ไหมหมดเลย  หญิงคนนั้นวา  “เอ   สัตวอะไรมาตายแถวนี้” 
เลยเอาน้ํามนตรด  

 หนุมนั้นฟนขึ้นมาก็หลอมากเลยถามวา  “พี่จะไปไหน เปนลูกหลานใคร มาจากไหนละ?” 
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 ไอคนจนก็วา  “ผมตองโทษใหมาหานางปราสาททั้งหา  ไมรูจะไปหาที่ไหนก็เลยมาถาม
ที่นี่แหละ”   

 “เอ  ถาพี่จะไปหานางปราสาททั้งหาพี่ตองเอาฉันเปนเมียกอนถึงจะไปหาเขาได”   
 นอนดวยกันเสร็จก็พาไปหาคนนองคนที่หา  ขึ้นไปพอไปถึง  นองคนที่ส่ีก็กลับมา  ทํา

อยางไรไมเห็นเลยเอาผลหมาก  มะพราว โยนไป  พอไอคนจนหันมาก็ไหมหมดเลย  หญิงคนนั้นวา  
“เอ   สัตวอะไรมาตายแถวนี้” เลยเอาน้ํามนตรด  

 หนุมนั้นฟนขึ้นมาก็หลอมาก  เลยถามวา  “พี่จะไปไหน  เปนลูกหลานใคร  มาจากไหน
ละ?” 

 หนุมก็วา  “ผมตองโทษใหมาหานางปราสาททั้งหา  ไมรูจะไปหาที่ไหนก็เลยมาถามที่นี่
แหละ”   

 “เอ  ถาพี่จะไปหานางปราสาททั้งหา  พี่ตองเอาฉันเปนเมียกอน  แลวฉันจะสงพี่กลับ”   
 พอนอนดวยกันเสร็จก็พากันกลับ  และชวนพี่มาดวยทั้งสี่คน  ใสปกบินลงมา   
 พอกลับมาถึงนั้นยังไมไดไปหาพระราชา  พี่ ๆ กลับไปหมดสวนนองคนเล็กยังอยู  บอก

วาเดี๋ยวจะแกแคนใหพี่เอง  พอมาถึงเมียก็ถามวา อยากไดอะไร  ผัวบอกวา  ไมอยากไดอะไรหรอก  
อยากไปอยูกับตากับยายเหมือนเดิม   นางก็วา  “ไมไดหรอกพี่ตองเอาอะไรบาง”  นางนั้นก็เนรมิต   
บอกวา “พี่มองไปดานทิศใตนะ” 

 มองไปแลวก็เห็นเปนปราสาทสิบหลัง  มีทหารเหมือนเมืองพระราชาหมดเลย  ก็พากันอยู
บนปราสาท  ใหทหารไปบอกพระราชาวาไปเอานางปราสาททั้งหามาไดแลวใหพระราชามาเอาเอง  
เมียเปนคนวางแผน   

 พระราชาก็พาพวกทหารมา  มองเห็นนางสวยมากก็อยากไดเปนเมีย  ก็วา  ทําอยางไรถึง
จะขึ้นไปเอาได  

 ปราสาทนั้นมองจากขางลางไปไมมีบันไดขึ้น  ทําอยางไรจะเอาไดก็บอกวา  “ไอคนจน
โทษเอ็งยังไมหมด  เอ็งไปตามพอแมขาที่ตายไปแลวมาซิ”   คือเขาจะหาทางฆาไอคนจน   

 ฝายเมียก็บอกวา “ไมเปนไรพี่  ฉันมีทางแกไข” 
 ทีนี้เขาใหขุดหลุมอยางกวางเอาหินมาวางขางบน  จะใหไอคนจนลงไปขางลาง  ลงไปเลน

กับคนที่ตายไปแลว    
 เมียก็บอกวา  “ไมตองตกใจหรอก”  เลยเรียกนางหนูขาวมาบอกวา “ถาผัวเรากระโดดลง

ไปทานจงตะกายรูพากลับมาที่นี่”   
 สวนไอคนจนก็วา  “เดี๋ยวผมจะตามมาให”  แลวก็กระโดดลงไป  นางหนูขาวก็รับพาไป

อยูอีกที่หนึ่ง   
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 เขาพากันกลบหลุม   แลววาจะไดผูหญิงแลว  พากันจะไปเอาผูหญิง  ไปก็เห็นไอคนจน
นั่งอยูที่นั่ น  “โอไอหามันไมตาย  ทําอยางไร  ไหนไอคนจนเอ็งไปเห็นพอแมขาไหม?” 

 ไอคนจนเลยวา  “เห็น  นี่ตา  ยาย  ใหเอาหมาก  พลู  มา    ใหยาสมุนไพรมา  ถาลูกหลาน
ใครเปนหิดหรือเปนอะไรก็เอายานี่แหละไปทา  ผีตายายฝากมา” 

 เขาเลยเอายานั้นไปทา   มันยิ่งถลอกเพราะมันไมใชยารักษา  ก็ไปบอกวา  “ทาแลวมันไม
หาย” 

 ไอคนจนวา  “ถาทาไมหายตายายใหไปเอายาที่นั่นเอง  ใหไปเลนดวยหนอย” 
 ทีนี้พระราชาก็เชื่อก็วา  “ไปเลนกับผีตายายไปอยางไร?”   เขาก็บอก 
 ทีนี้พระราชาก็บอก “เออเสนา  อํามาตย    เอาอะไรมาขุดหลุมใหกวางหนอยขาจะพา

ราษฎรไปเลนกับผีตายาย” 
 พอขุดเสร็จก็ใหพระราชากระโดดไปกอน  พอกระโดดไปก็ตายอยูขางลาง คนก็กระโดด

ตามตอกันไป  มันก็มากขึ้น ๆ  คนก็ลนขึ้นมา  คนขางหลังจะกระโดดก็มองเห็นแขนขาหักอยู      
ขางลางแลว  ก็บอกไมตองแลว  ราษฎรที่เหลือก็ไปเปนลูกนองไอคนจน   

 ไอคนจนนั้นก็พาตา    ยาย  นอง  มาอยูครองราชย  สวนลูกสาวพระราชาทั้งสองนั้นก็ให
มาแตงงานกับไอคนจน   

 สวนนางปราสาททั้งหาก็บอกวาหมดวาระแลวก็ใหแหวนไวหนึ่งวง   บอกวาถาอยากเจอ
นางก็เรียกกับแหวนวงนี้แลวก็จะเจอนาง  สวนเขาก็แตงงานกับลูกสาวพระราชาที่ไปดูผีตายาย  
ครองราชยอยูกับตายายและนองอยางมีความสุข 
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2.  นิทานไมรูจบ 
จํานวน  1  เรื่อง  คือ  เรื่องไอจันโกหก 
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2.  จันโกหก 
     วิทยากรนายสุนทร    บูรพา 

จันโกหกนั้นเดินโกหกเขาไปทั่ว   เดินไปก็ไดชางตัวเมียหนึ่งตัว   เขาก็ขี่ไป  ขี่ไปแลวชาง
มันก็จมปลัก  ทําอยางไรก็ขึ้นไมได  ทําอยางไรละทางเขาเดินดวย  ทําอยางไรชางจะขึ้นจากโคลนได   

สมัยนั้นพวกสัตวมันพูดได  ทีนี้เขาไดมีดเลมหนึ่งก็แหวะทองชางแลวเขาก็วา  “ไหนพวก
นกแกว นกเขา  อีกา  อีแรง  อยูไหน มากินอาหารเอ็งนี่มะ”   

ทีนี้สัตวไดยินก็พากันบินมา    เห็นก็เขาไปในทอง  กินเนื้อกินกระดูกหมดเหลือแตหนัง  
เขาตัดจุกปดปากทางออก  ปดแลวก็ตีทองชาง  โพละ!!  นกก็บิน  นกมันบินชางก็เหาะ   

ไปๆ  ก็เห็นคนรับจางมีเกวียนสิบเลม  จันโกหกเห็นเขาก็คลําทองชางใหลง  คนขับเกวยีน
เห็นก็วา  “โอไอจันโกหกไดชางบินนอ”  

“ครับ”   
“ ไมแลกกับเกวียน  กับวัว  เหรอ”     
“แลกครับ  แลกก็แลก   มาจะบอกวิธี”   
มาก็ขึ้นชางพรอมกันสิบคน  ทีนี้คนมันแนนมากสิบคน  ทีนี้มันก็บอก  “แนะ  ทานทั้งสิบ  

ถาอยากใหเหาะเร็ว ๆ ตีใหมันขึ้นสูง ๆ  ถาขึ้นสูงแลวก็ดึงจุกออกนะ” 
ทีนี้ตีปบชางก็บินเลย  พอสูงก็ดึงจุกออก  พวกอีแรง  อีกา  ก็บินออก  คนทั้งสิบก็ตกลงมา

ตาย   
ทีนี้ไอจันโกหกไดเกวียนมาก็ไปขาย  เอาวัวควายไปขายก็ไดเงินไปซื้อมา  แลวก็เอาเงิน

ไปกรอกใสปากมา  กรอกจนมาอวน   
วันนั้นเขาวา  “อีหนูวันนี้มาเก็บเงินที่โรงเรียนนะ” 
บางคนก็ถือกระเชอ  บางคนก็ถือชนาง  เขาบอกวาจะตีมาใหเก็บเงิน  “เอานะ”  เขาก็นับ  

“หนึ่ง  สอง  สาม”  ตี  โพละ!  เงินก็หลนมา  คนก็ไปเก็บ   
ทีนี้ครูใหญก็วาทํายางไรถึงจะตีมาหลนมาเปนเงิน  อาจารยใหญก็วา  “ไมขายใหผมเหรอ” 
จนัโกหกก็วา    “ขายครับ”  ครูใหญก็ซ้ือ   
ทีนี้เขาก็บอกถาอยากใหมาอวนตองหาหญาออน ๆ ใหมันกิน   เด็กก็ไปเกี่ยวหญามาให 

มากิน  มาก็อวนมาก  ทีนี้ก็บอกชาวบาน “แนะ พี่นองทุกคน  ถือกระเชอไปเก็บเงินนะ”    
ชาวบานก็ไปเต็ม  ทีนี้ก็ตีมา “หนึ่ง  สอง  สาม”  ก็ออกมา  ปราด!  ออกมาแตขี้   
คนที่รอเอาเงินก็เปอนขี้หมด  จันโกหกก็หนี  ครูใหญก็ตามหาบานวา  “ไหนบานไอจัน

โกหก” 
คนก็บอก “นั่นไง” 
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ไปถาม  “ไหนบานไอจันโกหก” 
“นั่น” 
ก็ถามไปเรื่อยๆ  คนก็บอกวานั่นไปเรื่อย ๆ  
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3.  นิทานเขาแบบประเภทลูกโซ 

จํานวน  1  เรื่อง  คือ   เรือ่ง  นกกระยางผอม 
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3.  นกกระยางผอม 
 วิทยากรนางลาด    สมทอง 

  ไมรูอะไรถามนกกระยางวา  “พี่นกกระยางทําไมถึงผอม? ”     
  “ปลามันไมวาย”  

“ทําไมปลาไมวาย ?” 
“กกมันหนา” 
“ทําไมกกมันหนา?”  
“ควายมันไมกิน”  

  “ทําไมควายไมกิน?”   
  “เจาของผูก”   
  “ทําไมเจาของถึงผูก?”   
  “ทองอืด”  
  “ทําไมทองจึงอืด?” 
  “ขาวดิบ”   
  “ทําไมขาวถึงดิบ ?” 
  “ไมมีฟน”   
  “ทําไมไมมีฟน ?” 
  “ฝนตก”   
  “ทําไมฝนจึงตก?” 
  “กบมันเรียก"   
  “ทําไมกบจึงเรียก”   
  “งูมันกัด”  
  “ทําไมงูจึงกัด ?” 
  “เพราะมันเปนอาหาร” 
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4.  นิทานสัตวประเภทสอนคติธรรม 
            จํานวน   4  เรื่อง  คือ 

1.  วัวกับเสือ 
2.  ตาเชื่อจระเข 
3.  กระตายตื่นลูกมะตูม 
4.  เตากับเสือ 
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1.  วัวกับเสือ 
วิทยากรนายสนั่น    สมร 

วัวมีลูกหนึ่งตัวบอกลูกวา  “หนูอยูในถํ้ากอนนะเดี๋ยวแมจะไปหากินหญากอน”  ทีนี้
บริเวณที่เขาอยูนั้นหญามันเกรียนหมด  คือมันจะมีเขตวัวและเขตเสือ  วัวก็หากินไปในเขตของเสือ  
เสือโกรธก็วิ่งเขาใสวัว   

“ไอวัวเอ็งมากินหญาขา  ขาจะกินเอ็งเดี๋ยวนี้แหละ”   
ทีนี้วัวก็นั่งไหวเสือ  “พี่เสืออยาเพิ่งกินฉันเลย  ใหฉันกลับไปใหนมลูกกอน”   
“เออกูใหเอ็งกลับไปใหนมลูกกอน  ถาชาขาจะตามไปกินทั้งแมทั้งลูก”   
วัวก็วิ่งไปใหลูกกินนม  “หนูกินเร็ว ๆ   แมจะไปใหพี่เสือกิน  กินเสร็จอยูในถํ้านะอยาไป

ไหน”   
ลูกวัวก็วา  “ไม  หนูไมใหเขากินแมหรอก  ใหเขากินหนูแทน”    
ทีนี้แมวัวก็ตัดสินใจไมใหลูกไป  พอลูกกินนมเสร็จก็วิ่งไปหาเสือเลย   
“เสือกินฉันเร็ว ๆ”    
เสือยังไมทันกินลูกวัวก็วิ่งไป   ก็วา “เสืออยากินแมขานะ  กินขานี่”  ลูกวัวพูด  
เสือก็คิด  เสือก็มีลูกเหมือนกัน  ‘ถาขากินแมวัวๆตองคิดถึงลูก  ถาวัวกินฉันๆก็คิดถึงลูก’  

ก็คิดได  “วัวขาไมกินเอ็งหรอก  ไมกินทั้งแมทั้งลูก  ทีนี้ขาจะไมกินสัตวเปนอาหาร  ขาจะกินแต     
ผลไม  วัวจะกินหญาที่ไหนก็กินไปเถอะ  ขาไมหวงหามหรอก”   

วัวก็เลยกินไดทั้งเขตวัวและเขตเสือ 
 

2.  ตาเชื่อจระเข 
วิทยากรนายจมุ    แสงจันทร 

ตาแกพาเมียไปเที่ยวหมูบานไกล  ขับเกวียนไป  ทีนี้อีกามันอยากกินเนื้อจระเข  จะทํา
อยางไรถึงจะไดกินเนื้อจระเข  ไปจิกก็กินไมได  ก็เลยหลอกจระเขวา 

“พี่จระเข  ตะพังนั้นมีปลาเยอะมาก  สัตวที่เปนอาหารก็อุดมสมบูรณ”   
อีกาก็รอง  จระเขก็ขึ้นบกไปตามทาง  ทีนี้มันไมมีน้ํา  ระยะทางไกลมากเกล็ดก็เร่ิมแหง  

จะตายแลว  อีกาก็รองวอกๆๆๆ    เฝาไปเฝามาเพราะวามันจะไดกิน  ตาและเมียไปถึงก็สงสาร    วา 
“ยายเอยจระเขมันมาหมดแรง  มันจะตายแลว  แลวเราจะทําอยางไรใหมันฟน”   
“ไป  งั้นเอาไปผูกไวที่หัวเทียมเกวียน”   
ทีนี้ผูกแลวก็ลากๆไป  ไปถึงตระพังแหงหนึ่งแลวก็แกเชือกออก  มันเย็นจระเขก็กระโดด

ลงน้ํา  โครม!  ก็วา 
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“ไอแกผูกขาแนนมากมาใหขากินนะ”   
ตาก็ตกใจ  จะทําอยางไรละ  ก็วา  “จะกินเราก็ขอใหเราขับเกวียนไปสงลูกกอน  แลวจะ

กลับมาใหกินทั้งผัวทั้งเมีย”    คนในสมัยนั้นมีความซื่อตรงมาก   
ทีนี้ก็พาผัวเมียขับเกวียนออกมา  ผัวก็รองไห  เมียก็รองไห   มาก็มาเจอกระตาย  กระตายก็

ถามวา  “เปนอะไรละตา?”   
ตาก็วา “เพราะวาสงสารจระเขเลยพาเขาลงไปในน้ํา  พอโดดลงน้ําเขาเริ่มมีแรงก็บอกให

กลับไปใหเขากิน”   
“เอองั้นเหรอ  งั้นตาไปบานแลวผมจะไปดวย”   
ไปถึงบานลูกหลานทําขนม  ทําขาวตมใหกินแลวก็ขับเกวียนกลับมา กระตายก็เกาะมา

ดวย  ทีนี้มาถึงหนองน้ําก็วา   
“ไหนพี่จระเขที่โกรธแลววาจะกินตา”  
จระเขก็วา “ก็มันเลนรัดขาแนนอยางมากก็โกรธนะสิ”   
กระตายก็วา “ขาก็โกรธเหมือนกัน  ตารัดเขาแนนไป  ตาไปตัดเถาวัลยใหญ ๆ  เทาขอมือ

มาซิ  ตารัดขนาดไหน  ตารัดซิ”   
ตาก็รัด  กระตายก็วา  “รัดเทานี้พี่จระเขโกรธไหม?”   
จระเขวา “เทานี้ไมโกรธหรอก”   
“เทานี้โกรธไหม?”   
“ไม”   
“เทานี้ไหม?”    
“ไม”  เสียงจระเขเร่ิมเบาๆ แลว เพราะมันแนนมาก  ทีนี้รัดไปก็ไมยินเสียงเลยเพราะถกูรัด

มากก็เลยส้ินใจตาย  อยางนี้เขาเรียกวาคนไมมีคุณ 
 

3.  กระตายตืน่ลูกมะตูม 
วิทยากรนายรดิ    บัวสด 

ตอนนั้นกระตายนอนอยูใตตนมะตูม  พอดีลูกมะตูมสุกก็หลน  กระตายตื่นตกใจลุกขึ้นมา
ก็คิดวาพระธรณีทะลุ  กระตายก็กระโดดลุกวิ่งไปบอกพรรคพวก  พังพอนเห็นก็ถาม 

“ทานสภาหนีอะไรมา?”  กระตายก็วา  “ทานเอยพระธรณีทะลุ”   
พี่พังพอน  มดทั้งหลายก็หนีตามเพราะกลัวพระธรณีทะลุ  วิ่งไปก็เจอเกงกวาง  ลิง  ก็ถาม             

“พี่กระตายหนีอะไรมา?”  กระตายก็วา “ทานเอยพระธรณีทะลุ”   
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พวกสัตวเหลานั้นก็หนีตามเพราะกลัวพระธรณีทะลุ  ไปเจอเสือ  ชาง  พวกเสือ  ชาง  ถาม
วา “หนีอะไรกันมามากมาย?”  สัตวเหลานั้นก็วา  “ฉันไมรูหรอกฉันวิ่งตามเขา  ตองไปถามพี่
กระตาย”   

“พี่กระตายเปนอะไรถึงหนีกันมามากมายอยางนี้?”  กระตายก็วา  “ทานเอยพระธรณี
ทะลุ”   

ชาง  เสือ  ก็วิ่งกันครึกโครมไปจนเจอฤาษี  ฤาษีถามวา  “หนีอะไรกันมามากมาย?”  สัตว
เหลานั้นก็วา  “ฉันไมรูหรอกฉันวิ่งตามเขา  ตองไปถามพี่กระตาย”   

“กระตายเปนอะไรถึงหนีกันมามากมายอยางนี้?”  กระตายวา  “ทานเอยพระธรณีทะลุ”  
ฤาษีก็วา  “พระธรณีทะลุไดพิจารณาดูถ่ีถวนแลวเหรอ”  สัตวเหลานั้นก็วาไมรู  ถามกระตายก็วา   
“ยังไมไดพิจารณาดู  ไดยินตุบ  ผมก็กระโดดหนีเลยเพราะผมกลัวมันจะทะลุถึงผม”   

“งั้นไปพิจารณาดูกอน”   
ไปถึงก็ไมเห็นอะไรเห็นแตลูกมะตูม 
 

4.  เตากับเสือ 
วิทยากรนางลาด    สมทอง 

ผัวเมียแตงงานกันใหมพากันไปอาบน้ํา  อาบน้ําเสร็จผัวก็ใชเมีย  “นองไปเอาไฟของดวง
อาทิตยมาใหหนอย”  คือจะเย็นแลวเห็นดวงอาทิตยวาเปนไฟ  เมียก็วาไมไปหรอก  ผัวก็วาถาไมไป
แปลวาไมรัก  แลวผัวก็ไมพอใจ  เมียกลัวก็เดินไป  ๆ ก็ไมเห็นไฟ  เดินไปก็เจอเสือ  เสือก็วา 

“เอ็งจะไปไหน?” 
“เราจะมาเอาไฟไปใหผัวสูบยา”  เสือจึงวา “เอ็งจะเอาขาเปนผัวหรือไมเอา  ถาไมเอาขาจะ

กินเอ็งเดี๋ยวนี้แหละ”  นางกลัวเสือก็เลยเอาเสือ  เสือก็ใหขี่คอไปที่ปาไปอยูกับเสือ   
ผัวนั้นเมียหายก็กลับมาบานบอกพี่นอง  พากันหา  พากันบนวาจะใหกินเตา  กินหมู      

ไอคนนั้นก็หาขาวสาร  หมอขาว  ใสกระสอบเดินคอนออกไปหา  ไปเตาเห็นก็วา   
“ไอเกลอเอ็งจะไปไหน?”  ผัวนางนั้นก็วา “ใครมาเรียกขาเกลอ?”  เตาก็วา “ก็พอแมผูก

ขอมือใหเอาเกลอกันตั้งแตฝาเทายังแดง  เอ็งจะไปไหนละ?”  
“เมียขาหายนะเลยวาจะไปหา”   
“ขาจะพาไป”  
ไปๆ   ก็ไปถึงถํ้าเสือ  เตาก็บอกใหขึ้นตนไมบอกวา “เดี๋ยวขาจะไปเอาเมียเอ็งมาให”  เขาก็

ขึ้นไป   
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เตาก็ไปขึ้นจอมปลวกแลวก็กล้ิงลงมา  ก็วา  “ไอเกลอเสือ  ทําไมทําบานสูงจังขาขึ้นไม
ไหว”   

เสือวิ่งออกมาก็วา “ใครเกลอใคร?”  เตาก็วา  
“จําไมไดเหรอ  ก็พอแมผูกขอมือใหเปนเกลอกันตั้งแตฝาเทายังแดง”  
เสือก็เลยอุมเอาเตาเขาไป  เตาก็เห็นนางนั้น  คุยกันเลนสักพักเตาก็วา  “เกลอขาอยากกิน

เนื้อสด ๆ  เอ็งไปหาใหขากินหนอยสิ”   
เสือหันไปหันมาแลวก็ออกไป  ดวยบุญของนางนั้นยังมีอยู  เสือไปหาสัตวก็ไมเจอ  เตาก็

บอกนางนั้นวา  “ผัวเอ็งมาหา”   
นางนั้นก็วิ่งไปแตไมเอาเตาไปดวย  เตาก็วา  “อีหามึงไมเอากูไปแลวมึงจะเจอผัวได   

อยางไร”  นางก็วิ่งมาเอาเตา  เตาก็บอกทางใหไปทางนั้นทางนี้    ไปถึงผัวเตาก็วา  “โนนขึ้นไปอยู
ดวยกัน”    

เสือก็ไลกวางไดหนึ่งตัว  ไดแลวก็มาวางไว  ก็มาชะโงกดูในถ้ําก็ไมเห็นเตา  ไมเห็นก็ดม
ตามรอย  เตาเห็นก็วา  “โอเอ็งเขาเอาเมียเอ็งมาขาไมรูจะทําอยางไร   โนนเขาขึ้นไปขางบน  เอ็งขึ้น
ไปตามแตอยาเอาหัวขึ้นกอนนะเดี๋ยวเขาทิ่มตาย  ใหเอาตูดขึ้นกอน”   

พอขึ้นไปเขาก็ทิ่มดวยไมคาน  เสือก็ตาย   
ทีนี้เขาก็พากันกลับ  เดินทางประมาณหนึ่งวันจึงถึงบาน  มาถึงคนมาตอนรับเต็มไปหมด  

เอาเหลา  เอาไก  เปด  หมู  ที่บนเอาไวมาเซน  แลววา  “ไหนละเตา?” ก็บอกวา  “นี่ไงเตา” เตาก็ไม
พูดสักคํา   

เขาหาไกไปตม  เอาเตาไปตมทั้งเปน  แลวเตาก็คลานออกมา  ยายนั้นไมมีลูกอยูคนเดียว  
เตาก็วา  “ยาย ๆ ใหผมอยูดวย”   

“โอลูก  ยายไมกลาใหอยูดวยหรอกเดี๋ยวเขาโกรธ”   
“เขาไมโกรธหรอก  ยายทําตามนี้นะอยาใหเขารู  ยายก็ขุดหลุมแลวขนเอาดินไปทิ้ง     

ไกล ๆ”    
ยายนั้นก็ทําตามเตา  ขุดหลุมไดพอดีก็วางเตา  เอาไมทับขางบนแลวเอาเสื่อมาปูทับ

ขางบนอีก  แลวก็นั่งปนสําลี  สวนชาวบานก็หาของมาเซน  ไหนไก  ไหนเปด  หมู หามาได
หมดแลวก็ไปเอาเตา  แตก็ไมพบเตาเห็นแตน้ําก็ไมไดเซน  ก็เลยพาหมามาตามหาเตา  หมาก็มาหยุด
ตรงที่ยาย  ยายก็ตกใจก็วา “หาดูสิหลาน”  ชาวบานหาไมพบก็กลับไป  

เตาก็อยูกับยายวันสองวันก็บอกวา  “ยาย  ยายตําขาวแลวก็เอาหัวขาวทีละหนอยๆ  ทํา
เหลาให หนุม ๆ มาเลนดวยกินนะ”  ยายนั้นก็ทําตาม     
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หนุม ๆ ก็มาเลนดวย  ยายก็วา  “ไอหนูไปตัดไมมาทําแพใหยายหนอยนะ  ยายจะทําเหลา
ใหกิน”  มันก็ทําให   

สองสามวันฝนก็ตกเจ็ดวันเจ็ดคืน  มีคนจมน้ําลอยมา  เห็นผมดํายายก็บอก  “หลานเตา    
ยายเอาคนขึ้นนะ?”  เตาก็วา  “ยายอยาเอาคนหัวดํามันไมมีคุณหรอก”   

ยายนั้นก็ดื้อจะเอา  เดี๋ยวเห็นแมวก็เอาแมวขึ้น  เห็นงูก็เอางูขึ้น  ก็ชวยเอาไวสามคน คือ  
คน  แมว  งู  พอน้ําแหงยายก็เดินเก็บไดขาวของมากมาย  ไดผาบาง  ไมรูไดอะไรตอมิอะไร  ทีนี้ไอ
คนผมดําก็ไปอวดพระราชาวา   พระราชาที่วารวยก็ไมรวยเทายายหรอก  พระราชาโกรธก็เอายายนั้น
ไปใสคุกอีก   

อยูในคุกก็ไดแมวนั่นแหละขโมยปลาเอาไปใหกิน  แลวก็เลยใหงูไปกัดลูกพระราชา  คน
ก็พากันเดินครึกโครม  ยายก็ถาม  “เดินทําไม”  เขาก็วา “ยายจะรูอะไรอยูแตในคุก”  ถามกี่สิบคนก็
บอกแตแบบนั้น  ทีนี้ถามโดนคนที่มีคุณเขาวา  ยายงูกัดลูกพระราชา  เขาหาอาจารยมาเปาไมหาย  
เขาก็ถามยายรักษาเปนไหม  ยายวาเปนก็เหมือนไมเปน  เขาก็ไปทูลพระราชาวายายนั้นรักษาได  
พระราชาก็ใหคนมาตามยาย  ยายก็วาไมกลาไปหรอกตัวเหม็นสาบ  พระราชาก็ใหสบู  ใหผามา
เปลี่ยน  แลวใหไปรักษาใหลูกพระราชา  แลวก็หาย  พระราชาก็เลยใหเอาแกออกจากคุก  แกเลยมา
อยูพรอมหลาน แมว งู  สวนไอคนหัวดําไมรูไปไหน 
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5.  นิทานปรัมปรา 
                   จํานวน  10  เรื่อง  คือ    

    1.  ราชาผี    
2.  พระชินวงศ   
3.  นางเพชรกัลยา   
4.  ดอกรําน้ํารํา   
5.  นางผมหอม 
6.  ข้ีเมา 
7.  ชายคนจนดักชาง 
8.  พลังตนยาง ( สํานวนที่ 1 ) 
9.  พลังตนยาง  ( สํานวน ที่ 2 ) 

  10.  ยักษพอมาย 
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1.  ราชาผ ี
วิทยากรนายจมุ    แสงจันทร 

ในอดีตนับพันป    มีชายยากจนคนหนึ่งอยูกับยายชื่อวาเจานิวัน  พอแมตายตั้งแตฝาเทายัง
แดง  เมื่อโตแลวยายก็สอนใหสานไซเอาไปแลกขาวสารเขามากิน  ทีนี้ก็สานไซไมคอยจะถูก
เพราะวายังเด็กอยู   

วันนั้นปลาขึ้นชาวบานเขาไปดักปลากันครึกโครม   ทีนี้เจานิวันก็เลยขอเขาวา  “ตาใหผม
ใสดวยนะ”  เขาวา   

“ไมใหเอ็งใสหรอกเดี๋ยวของขาเสียหมด  ถาเองใสนะจะกระทืบไซเอ็งทิ้ง”   
จะทําอยางไรถึงจะหาปลาไปใหยายได  ก็วา  “งั้นผมไปใสที่เขาไมไดใสนะ”  เขาก็วา ที่

ตรงนั้นก็ไมใหใส  ตรงนี้ก็ไมให    ก็เลยไปใสไวบนจอมปลวก  ไมมีใครเขาสนใจนับถือเพราะวาไม
มีญาติและยากจน   

ทีนี้เขาเลยขุดจอมปลวก  จอมปลวกขางหนึ่งมันหลนลงไปในน้ํา  พอปลวกลงไปแลว
ปลาซิวก็วายกันพลาน  เขาวาใสบนจอมปลวกเขาคงไมวาอะไรหรอก  ก็ไปขอเขา  “ตาผมใสบน
จอมปลวกนะ”  เขาวา   “ ใสที่จอมปลวกไมวาอะไรหรอก”   

ทีนี้พอใสแลวก็กลับบาน  ยายก็ถาม  “ไอหนูไหนปลา” หลานก็วา  “ผมขอเขาใสไซดวย
แตเขาไมยอมใหผมใส  ผมก็เลยใสไวบนหัวจอมปลวก” ยายก็วา  “ตายแลวหลาน  ไมใชปลวกมัน
กินไซหมดแลวเหรอ”    หลานก็วา    “คืนนี้ปลามันมากินปลวก  เดี๋ยวมันก็มาเขาไซแหละ”   

ทีนี้เจาที่ก็ชวยไอยากจน  สงสารเพราะเปนลูกกําพราไดยินเรื่องเพราะหูทิพย  ทีนี้ก็เลยเอา
เงินนั้นใสในไซตั้งแตหัวจนถึงหาง  พอเชาเขาก็ไปเปดดูเห็นก็วา  “โอมีแตปลาขาวทั้งนั้น  ไมมีปลา
อะไรเลย”  ก็เลยเอาตะกรามาเก็บใส  ยายมาชะโงกดูก็วา  “โอหลานฉันมันโงนี่ไมรูจักเงิน”   

ทีนี้ก็หาบปลามา  มาถึงหลานก็เอามีดมาจะเอาขี้ปลาออกก็เลยถามยายวา “ยายจะแกง   
เทาไหร”  ยายก็วา “สองสามจาน”   

พอเอามีดไปกรีดปลาก็วา  “ยายทําไมปลามันแข็งจัง”  ยายก็คิด  ‘ถาบอกมันวาเปนเงินมัน
ตองเอาไปเที่ยวแน  เอาไปบอกคนอื่น’  ยายก็วา  “โอหลานปลานี่เขาไมตองเอาขี้มันออกหรอก  เขา
ตมแบบนั้นแหละเดี๋ยวบาย ๆ  มันจะเปอยเอง”  

เขาก็เลยจับเอาไปตม  ยายนั้นก็เลยเอาเงินไปฝงไวใตบันได  พอกลับมาจากเลนยายก็ซ้ือ
ปลาคนอื่นมาตมไวใหกิน  เขาก็ถาม  “ยายปลามันเปอยไหม”   

“ก็ไปดูสิใชฟนหมดไปตั้งแยะ”  พอไปดูก็วา “ยายมันมีเกล็ดเหมือนปลาตัวอ่ืนแลว    
เดี๋ยวผมชิมดูวามันเปอยไหม”   
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พอกินก็วา  “ยายอรอยมาก”  พอตอนเย็นมาก็ตักเอาไปแกงอีกสี่จาน  ใสไปๆ  ปลาก็หมด  
ยายก็เอาเงินนั้นไปฝง   

วันนั้นยายอายุเจ็ดแปดสิบแลวกลัวตายแลวหลานจะไมรูวาเงินอยูใตบันได  ก็เลยกระซิบ
บอก  “หลานไอที่หลานไปใสไซแลวไดมานั้นไมใชปลาหรอกแตวามันเปนเงิน  ยายเอาไปฝงไวที่
ใตบันได  ถายายตายไปหนูจะอาไปใชก็เอาไปนะ”   

เขาก็เลยขอยาย  “ใหผมสักสามจานนะ”  ก็เลยเอาเงินนั้นไปใหตาชางตี  ชางก็วา ถาจะให
ตีตองเอาเงินมาใหสามจานถึงจะตีให  ก็เลยไปขอยายอีก  พอตีทําหอยเขยาแลวก็เลยข้ึนไปที่ยอด  
ตนโพ  ขึ้นไปแลวก็เขยา  เสียงนั้นดังไปถึงเจ็ดพระนคร  เสียงที่ไดยินเหมือนเสียงดนตรีจากเทวดา   

ทีนี้คนขี่ชางไปหนึ่งรอยเชือกไดยินเสียงหอยก็วา  “ทําไมเสียงไพเราะอยางนี้  หลานเอย
แลกหอยใหตาเปนไร  ตาจะใหชางทั้งหมด”   ก็วา  “ เดี๋ยวผมไปถามยายผมกอน”  

ก็มาถามยาย  “ยาย  มีคนมาขอแลกหอยนี้กับชางรอยเชือก”  ยายก็วา “เออก็แลกไปเลย”  
มาก็วา  “ตา  ยายเขาไมใหแลกหรอก”   

ก็ขึ้นไปเขยาอีก  ทีนี้มีคนเทียมเกวียนมาสิบเลมก็วา   “หลานเอยแลกหอยใหตาเปนไร  ตา
จะใหทั้งวัวทั้งเกวียนทั้งสิบเลมเลย  ก็มาถามยาย  “ยายมีคนมาขอแลกหอยนี้กับวัว  และเกวยีนพรอม
วัวสิบเลม”   

ยายก็วา “เออแลกไปเลย”   มาก็วา  “ตา  ยายเขาไมใหแลกหรอก  ”   
ก็ขึ้นไปเขยาอีก  ทีนี้คนขี่มามารอยตัว  “หนูเอยแลกหอยใหเราเปนไร  เราจะใหมา

ทั้งหมด  ก็มาถามยาย  “ยายมีคนมาขอแลกหอยนี้กับมารอยตัว”  ยายก็วา “เออก็แลกไปเลย”   เขาก็
กลับมาบอก  “ตา  ยายเขาไมใหแลกหรอก”  ก็ขึ้นไปเขยาอีก   

ทีนี้วันนั้นมีหญิงสาวหาคนซึ่งเปนนางสนมของพระราชาไดมาเก็บสมหวานไปถวาย       
พระราชา  ก็วา “พี่  หอยทานเขยาไดไพเราะมาก  แลกกับสมเราเปนไร”   

“แลวสมมันหวานจริงหรือเปลา  ใหเราชิมดูกอนซิ”  ไดชิมก็อรอย  “เดี๋ยวเราไปถามยาย
ดูกอน”   

“ยายเขามาขอแลกหอยกับสมหาลูก”  ยายก็วา  “เอะ  เอ็งไมเคยไดทานเหรอ  อีแคสมหา
ลูกเอ็งจะไปแลกทําไม  อยาไปแลกนะ   ชางเปนรอย  วัวเปนสิบไมเอา  จะไปเอาอะไรกับสมหาลูก”  

ทีนี้ก็แลก  ทีนี้ก็กินสมคนเดียวเพราะเรียกยายแลวยายไมกิน  กินไปๆ  ไมรูจะทําอยางไร
เพราะไดเมล็ดสมหนึ่งกะลา  ก็เลยขุดหลุมตรงบันไดซึ่งเปนที่นอนอยู  ปลูกแลวก็ไมรดน้ําหรอก
เพราะขี้เกียจก็เลยเยี่ยวใสทุกวัน  พอไดเจ็ดวันสมก็งอกขึ้นมาครบทุกเมล็ด  ไดหนึ่งเดือนก็แผ
กิ่งกานสาขาออกดอกเต็มไปหมด  ดอกก็ไมรวงสักดอก  ทีนี้สมมันหวานมากก็ขายลูกละหาบาท  
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ยี่สิบบาท  ทีนี้ก็ไดเงินเปนกระเชอไมมีที่จะเก็บ  ก็ไดยินไปถึงพระราชา  พระราชาก็มาขอซื้อดวย  
เขาก็รอรับเงินอยางเดียว  

วันนั้นมีชางทอง   อยากกินสมก็มาไหว  “พี่ขอฉันกินสมสักลูกเถอะ  ไมรูเปนอยางไร
เห็นสมแลวมือไมออน”  เขาก็วา  “สมมีราคาจะใหกินอยางไร”   

ชางนั้นเชาก็มาขอ  เย็นก็มาขอ  มาขอเปนเวลาหาวันเขาก็ไมยอมให  วันหลังชางอยากกิน
มาก  พอดีเจาของนอนหลับอยูเลยแอบไปเก็บไดหนึ่งลูกแลวก็หนีไป  พอเชาเจาของนับดูก็รูวาสม
หายไปหนึ่งลูก  ก็วาไมมีใครหรอกตองเปนชาง  ก็เลยตาม  ตามไปๆ  ถึงปาหิมพานต  ก็ไปเห็นชางที่
ทอง  ก็วา “มึงกินสมของกู  คายออกมา”   

“ก็มันขี้ไปหมดแลวจะคายออกมาอยางไร” ก็วา  “ถึงจะไดแตเปลือกก็ใหคายออกมา”     
ก็เลยดึงมีดออกมาจะแทง  พอก็วา “ เอาอยางนี้พี่ชาย  ฉันจะใหงาของฉันขางหนึ่ง”  เขาก็วา“เอองั้น
เอา  งาขางหนึ่งแทนคาสม” เขาก็แบกงาออกมา  ชางใหญก็วา  “รักษางาใหดีนะ  ถารักษาไมดีงาจะ
กลับมา”   

เอาไปแลวทีนี้เขาก็ทํากระทอมอยูคนเดียว  เขาก็เฝาดูแตงา  เอาไปหนุนหัว  วันนั้นเขา
ออกไปหากิน  นางกระทงเขียวก็ออกมา  นางสวยมาก   ออกมาเอาจานทิพย  อาหารทิพย  แลวก็จัด
สํารับเอาไว  ทีนี้ไอคนจนมาก็ไดกล่ินหอมของขาว  ก็เลยเรียกยาย   

“ยายใครเอาขาว  เอาขนม  เอาขาวตม  มาไวเยอะแยะเลย”   
“นี่แหละเขาจะวางยาที่เอ็งขายสมแพง  เอ็งกินเดี๋ยวก็ตาย”   
ทีนี้เขาหิวก็กิน  กินเสร็จก็นอนหลับตื่นมาจานก็หายไปหมด  พอทุกวันทนไมไหว  ทีนี้

กินเสร็จก็ไมไปไหนไกล  รอดูวาใครเปนคนเอาจานไป  นางนั้นเห็นวาเงียบแลวก็ออกมา  ทีนี้
กระทอมก็เขียวไปหมด  สวยมาก  เขาก็รอง  “โอทําไมสวยอยางนี้”  เขาวา  “ไมใหนองเขาไปในงา
หรอก”  ก็ขวางทางเอาไว  นางนั้นก็วา  “ถาพี่รักนองอยากใหนองอยูดวยใหพี่เอางาไปคืนพอนอง”  
เขาก็เอางาไปคืน   

ทีนี้ก็อยูกินดวยกัน กระทอมก็ปดไวหมดไมใหใครเห็นเพราะวาเมียสวยมากไมอยากให
ใครเห็น  พูดก็พูดเบาๆ  ยายก็ถามวา “เอ็งเปนอะไร”  เขาก็วา “ผมฝน”   

ทีนี้ยายเลยไปแหวกผนังดูเห็น  “ไอนี่มีเมียเหมือนกับเทวดา  ทําไมสวยอยางนี้”   
สวนยายก็ไปเลาบอกเพื่อนบานจนไดยินไปถึงพระราชาชื่อวาสันโท  เมียนั้นชื่อทิพนี   

ลูกชื่อจันมณี  อยูนครบุรีรมย  ทีนี้พระราชาไดยินขาวก็อยากไดเมียไอคนจน  ทําอยางไรก็เลยเรียก
ไอคนจนมาก็วา  

“ไอคนจนเรามาชนไกกัน”   
ไกพระราชานั้นมีแตตัวใหญ   
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เขากลับมาก็มารองไหกับนางกระทงเขียว  บอกวา  “นองเอยพี่จะไปหาไกที่ไหนได      
ถาไมไดก็แพเขา  แลวเขาจะเอานองไป”  เมียก็วา  “ไมตองรองหรอกเดี๋ยวจะใหไกชนเอง”   

พอกินขาวเสร็จ  นางกระทงเขียวที่เปนราชาของสัตวก็เรียกพญาเหยี่ยว  นางก็บอกให
เหยี่ยวนั้นแปลงเปนไก  เหยี่ยวสลัดตัวก็กลายเปนไกตัวเล็ก  ผัวก็เลยอุมไปชน   

ทีนี้พระราชาก็ดูถูก  พอไปชน   ไกพระราชานั้นก็โดนเตะขาดเปนสองทอน  พระราชาไม
ยอม   บอกวาจะพนันอีก  ก็หาวัวชนกัน   

ชายยากจนก็ไมวารูจะไปเอาวัวที่ไหน  นางกระทงเขียวก็เรียกเสือโครงมา  เสือโครงมาก็
แปลงเปนวัว  พอไปถึงก็กระโดดเขาไปชนวัวของพระราชาคอหัก  พระราชาก็วา “ขายังไมใหสมบัติ
เอ็งหรอกนะ”   

แตกอนนั้นพระราชาวาถาแพจะใหทรัพยสมบัติ   เมีย  ทั้งหมด  ทีนี้เขาแพแลวก็โกง     
พอดีทีนี้เปนวาระสุดทายก็หาชางมาชนกัน  พระราชาวาถาเราแพเราจะใหลูกเมีย  ใหเมือง  แลวถา
ไมใหจะใหพระแมธรณีสูบลงไปใตดิน  ทีนี้เขาสัญญาแลว  ผัวก็วา  “นอง  พี่จะไปหาชางที่ไหนได”  
เมียก็วา “ไมยากหรอก  จะไปเอาพอซ่ึงเปนราชาชางมา”   

พอไปพอก็วา  “ไมยากหรอกเดี๋ยวพอจะไปลับงากอน”  ตนยางตนใหญชางกระโดดเขา
แทงหนึ่งครั้งตนไมก็ขาดตรงกลางทันที  ทีนี้ใหลูกขี่คอแลวก็พาไปชนกับชางของพระราชา         
ชางพระราชากระโดดเขามาก็ถูกแทงทะลุ  ชางนั้นก็ตาย   

พระราชาก็วายังไมไดหรอกตองไปหาอะไรมาชนอีก  พระแมธรณีไดยินก็สูบเอาไป  แลว
พระราชานั้นก็จมไปใตดินเพราะวาไมมีสัจจะ   

พอตายเปนผีไปแลวก็ยังไมเลิกรักเมียของไอคนจนอีก  เขาก็เลยวา “ถาใครไปเอาเมียไอ
คนจนมาไดขาจะใหเปนพระราชา”  

ตะเข็บวา  “ฉันเอง  ฉันจะลงไปอยูในหวดนึ่งขาว  เวลามันลวงเขาไปฉันจะกัดมันใหตาย
เลย”  สมัยนั้นตะเข็บมีฤทธิ์มาก   

ทีนี้ผีที่เปนนองของไอคนจนที่ตายไปแลวไดยินพระราชาพูดก็รูวาจะมาทํารายพี่  ทําไงจะ
ชวยไดก็เลยนิมิตตัวมาบอก  “พี่  หวดที่นึ่งขาวเหนียวนั้นวางมันลงไปในไฟเลยไมตองเสียดาย”   

พอวางไปในเตาตะเข็บก็ตาย  พระราชาก็วาอีก  “ใครหนอจะไปเอาเมียไอคนจนมาใหขา
ได”    งูจงอางก็วา “ขาเอง  ฉกครั้งเดียวก็ตาย”  ก็วาจะไปอยูในเสื่อที่มวนเอาไว  เพราะวาคน      
สมัยกอนชอบมวนเสือเก็บไวบนหัวนอน  พอกลางคืนถึงจะปู  งูนั้นก็เขาไปอยูในเสื่อ  ผีนองก็มา
บอกพี่   “พี่ลับมีดไวใหดีๆ  อยาจับเสื่อนั้นนะใหตัดมันเลย”   

พอตัดงูจงอางก็ขาดเปนสี่หาทอน  ทีนี้พระราชาก็วา  “ใครไปเอาเมียมันมาไดจะใหเปน
ใหญ  นกฮูกก็วา  “ขาเอง  รองสามครั้งตายเลย”  นกฮูกนั้นสามารถสูบวิญญาณได  นองรูก็มาบอก  
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“พี่บานนี้ใครสามารถยิงธนูไดแมน  เย็นนี้นกฮูกมันจะมาสูบเอาวิญญาณเมียพี่ไป  อยาใหมันรองนะ  
พอมันกางปกแลวก็ใหยิงมันเลย”   

ทีนี้ควายยังไมเขาคอกนกฮูกก็บินมา  พรานที่ยิงธนูแมนก็มานั่งรอเตรียมยิง  รอยิง  ทีนี้
พอนกรองปบก็ยิงทันที  นกก็หลนมาทันที  พระราชาก็วา  “ถาใครไปเอาเมียไอคนจนมาไดจะให
เปนใหญ” ทีนี้แสกก็รับอาสา   

ทีนี้นองก็วา  “พี่ถาเมียพี่ตายอยาไปแตะตองนะ  ตายอยางไรใหอยูอยางนั้น   กลัววา     
วิญญาณจะกลับมาไมได”  ไอคนจนนั้นก็รองใครจะมาชวยเมียได  เที่ยงคืนไดยินเสียงบนอากาศรอง  
วอๆๆๆไมรูจะทําอยางไร เมียนั้นตัวก็เร่ิมเย็น  พอรองสี่คร้ังเมียก็ตาย  นกแสกเปนหัวหนาผี         
สมัยกอนถานกแสกรองคนจะไมสบาย  ทีนี้ผีของนองก็คุยกับนกแสกวา  “เอ็งนะอยูที่นี่ไมสบาย
หรอก  เอ็งไปกับขาไหม”  นกก็วา “ไปไหน”   

“ก็ไปที่โลกมนุษยนะสิ  พี่ฉันทําอาหารไวเยอะแยะ”   
“เอองั้นไป  แตขากลัวหมากัด”   
“นี่เอ็งเขาไปในตะกราสิเดี๋ยวขาจะหาบไปเอง”   
ทีนี้นกแสกก็อยูในตะกรา  พอไปถึงผีนองก็เรียกบอกพี่  “พี่ตมน้ําใหดีนะ    จะตมหัว   

นกแสกที่เอาเมียทานไป” นกแสกไดยินก็วา “วาอยางไรนะ?”  ผีนองก็แกลงบอกวา “บอกใหพี่
ทําอาหารไวเยอะๆ  นะ  บอกวาเพื่อนนกแสกมาแลว”  นกก็อุนใจ  

 พอมาก็บอกพี่วา  “ไอนี่แหละที่เอาเมียทานไป”   
พี่ก็มัดจะเอาไปตัดคอ  นองก็บอกวา  “ไอเกลอถาเอ็งทําใหเมียของพี่ขาฟนขาจะปลอยเอ็ง

ไป  ถาไมฟนขาจะเอาเอ็งไปลวกเดี๋ยวนี้แหละ”  นกแสกก็วา “ได  แตนานประมาณ  10-20  คร้ังถึง
จะเรียกได”   

ทีนี้ก็ตะโกนรองวอๆๆๆๆ  นางนั้นเทาก็เร่ิมอุน    30  คร้ังก็สามารถนั่งได  ทีนี้วิญญาณ
นั้นก็กลับมาอยูที่รางเหมือนเดิม  ทีนี้นองก็วาไดพี่มาแลวแตถาปลอยไอนกแสกไปมันตองกลับมา
อีกแน  เขาจึงถามนกวา “เอ็งนะมีสวนสําคัญที่สุดอยูตรงไหน”   มันบอกวา “อยูที่ล้ิน  ถาปลายลิ้น
รองแลวคนจะเปนไข  ไมสบายแลวก็ตาย” 

“เออเอ็งแลบลิ้นออกมาซิวาล้ินสวยขนาดไหน”  เขาก็ถือกรรไกรไวในมือเสร็จสรรพ  พอ
นกแลบลิ้นก็ตัดล้ินเลย   

“เอ็งยังเกงหรือวาหายเกงแลว”   
“หายเกงแลวแตวายังเกงอยูบาง    ตรงล้ินไก”   
“โอไหนดูซิวามันยาวขนาดไหน”   
พออาก็เอากรรไกรตัด  นกแสกก็เลยหมดฤทธิ์ 
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2.  ชินวงศ 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 

พระราชาอุตราชมีเมียหาสิบคนไมมีลูกสักคน  เมียคนสุดทายชื่อวานางเภา  แตงหลังสุด
แลวก็ทอง  เมียทั้ง 49  คนไมพอใจ  ‘ทําอยางไร   ถานางเภาออกลูกมาผัวก็คงรักแตนาง  พวกเราเขา
ก็คงทิ้ง ’  

เหตุนี้จะทําอยางไร  ก็เลยใชกล ไมไดดวยกลก็เอาดวยคาถา  ทําอยางไรจะใหนางออกจาก
เมือง  ก็เลยพากันไปจางโหรา  บอกโหราวาอยาใหพูดตามความจริง  ทํานายแลวจะออกมาอยางไรก็
ชางแตใหพูดแตวาเด็กนั้นเกิดมามันจะรุมรอน  บานเมืองจะลุกเปนไฟ  ทีนี้อาจารยวา   

“ไวคูลา  ซีคูลาน  แพนกกะลอง  วายเชียมจานตรอง  พระองคจะมีลูกแตเกิดมาไมถูกกับ
ใคร  พระนครจะไหมเกือบหมด  เหตุนี้ขอพระองคไลนางนี้ไป”   

พระราชาก็ไมเชื่ออาจารย  วา  “อยางไรก็ไมเชื่อ  มันจะไหมอะไรก็ใหมันไหมไปขายังไม
เคยมีลูก  เอาไวแบบนี้แหละ”   

ทีนี้เขาก็หากลจะทําอยางไรใหนางออกจากเมือง  ก็เลยไปจางเสนาอํามาตยดวยเงินคนละ
ตําลึง  บอกวาเวลาที่นางนอนหลับใหเอานางนั้นลอยน้ําไป   แลวใหบอกวานางนั้นโดนแผนดินสูบ  
ทีนี้เสนาอํามาตยเห็นวานางนอนหลับแลวก็เอาไปลอยน้ํา  พวกนางทั้ง  49  คนก็ดึงมือกันทําเปนวา
นางเภานั้นถูกแผนดินสูบ  พากันรองไห  พระราชาอุตราชไดยินวาแผนดินสูบนางเภาก็วา   

“เอองั้นถาแผนดินสูบนางเภาแผนดินก็ลุกเปนไฟแลว  ใหนางทั้ง  49  นี้รายรํารอบหลุมนี้
ทุกวัน  เวลากินขาวก็ใหรําแลวคอยใหเสนาอํามาตยปอนขาว  รําจนกวานางเภาจะโผลมา  ถานางไม
โผลมาอยาหยุด”  ทีนี้ตางก็โทษกัน 

กลาวถึงนางเภาพอถูกเขาเอาลอยน้ําก็ตื่นขึ้นมา   ก็ยกมือข้ึนไหววา  “ถาลูกยังมีบุญก็
ขอใหแพนี้พัดไปที่ฝง”   แพนั้นก็พัดไปที่ฝงก็ไปอยูที่ปาหิมพานตปาใหญ  มีลิง  ชะนี  เสือ  ชาง        
มากมาย  อยูจนประสูติ   

พอประสูติไดหนึ่งวันลูกก็รอง  อุแว ๆ  ทีนี้ลูกสาวยักษเหาะมาเลนน้ําไดยินเสียงเด็กรองก็
ลงมา  สวนแมเห็นยักษก็วิ่งหลบทิ้งลูกไวตรงนั้น  ยักษก็วา“เอะลูกใครมานอนอยูกลางปานารักจริง  
สงสัยวาเปนผูมีบุญ”  ก็เลยจะเอาไปใหพอ นางยักษเหาะไปก็เจอพระฤาษี  ก็วา  “พวกนี้จะเอาเด็กไป
ไหน”  ฤาษีเลยช้ีไมใหยักษนั้นเหาะไปได  ฤาษีเลยใหเด็กดูดนิ้วมือ  เด็กอิ่มก็เลยหยุดรอง  

ยักษก็กลับไปบอกพอวา  “หนูเหาะไปเจอเด็กที่ไหนไมรูมาคลอดรองอยู    พวกหนูจะเอา
มาใหพอนั่นแหละแตฤาษีช้ีไมใหพวกหนูเอามาได  ฤาษีก็เลยขอ”  พอวา “ไมใชหรอก  พวกเอ็งไป
เอาเด็กนั้นมา   ถาเด็กที่อยูในปาแปลวาเปนเด็กมีบุญ  เล้ียงไวใหมันโตแลวจะใหพวกเอ็งเอาเปนผัว
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ทั้งหาคน  ไปเอามา”    ฤาษีนั้นไดยินก็เลยแกลงใหนางยักษเห็นเด็กนอนเกลือกขี้   เกลือกเยี่ยว  ก็วา  
“เอ็งจะเอาไปอยางไร”   ยักษก็เลยตองกลับไป  เด็กก็ตองอยูกับฤาษี  แลวใหช่ือวาชินวงศ   

พอโตขึ้นมาก็เรียนคาถาอาคมเกงทุกอยาง  หลวงตาก็เลยวา  “แมเอ็งนั้นยังไมตาย   อยูที่
ปาหิมพานต  อยูตรงที่มีตนไมใหญ”  

ชินวงศก็เลยกราบลาตา  เอาธนูเอาศรมาทุกอยางเพื่อไปหาแม  เดินมากลางปาคนเดียว  
มาก็เห็นตนไมใหญตนหนึ่งมีสระขนาดใหญอยูดวย  สระนั้นมีน้ําตลอดป  มีชาง  มีเสือ  มาพักอาศัย
อยูที่สระนั้น  พระชินวงศไปถึงก็นอนพิงกับตนไม  นอนคิดวาไปทางไหนจะไดเจอแม พอตื่นขึ้นมา
ก็คิด  ‘ตั้งแตเรียนวิชากับหลวงตา   ขายังไมเคยไดทดลองดูเลย  ไมรูวามันเกงหรือเปลา’  

เหตุนั้นจึงถอยจากตนไมนั้น  จะลองดูวาอาคมขลังขนาดไหน  ออกมาก็ยกธนูยิงตนไม
นั้น  ตนนั้นก็ไหมหมดตั้งแตยอดถึงโคน  เสียงนั้นดังกวาฟาผาอีก  ดังจนพวกสัตวคิดวายักษมา      
วิ่งกะวาจะมาพึ่งตนไมใหญนั้น  พอมาถึงตนไมนั้นก็ไหมหมดแลว  มาถึงเห็นชินวงศนอนยูคนเดียว    
ก็วา  “ฤทธิ์ของไอคนนี้เหรอ  เหตุนี้เราตองหักใบไมมาพัดให”   

พัดจนชินวงศตื่น   แลวก็เห็นชางสารมาทําไมมากมาย  ชางจึงวา  “พระองคเอยพระองค
ตนไมตนนี้เปนที่พักพิงของพวกขา   มันไหมหมดแลวพวกขาจะอยูไดอยางไร  เพราะวามียักษช่ือ
อสูรการมันมายิงพวกขาเอางาไปทําปราสาท  มันมีลูกสาวสวยมาก  ถาทานไดกับลูกสาวมันจะ
เหมาะสมกันมาก”       ชินวงศไดยินชางพูดอยางนั้นก็ลืมแม  อยากไดเมีย   

“ทําอยางไรถึงจะไดละ”  
“ทานเอามาไมไดหรอกยักษมันเกงมาก”   ชินวงศก็วา “แลวขาไมเกงเหรอ”  ชางก็วา 

“แลวทําอยางไรพวกขาถึงจะเกงบางละ” ชินวงศเลยวา “ถาอยากเกงไปตักน้ํามาขาจะทําน้ํามนตรด
หัวใหทุกๆคน”  ก็ไปเอาน้ํามาทําน้ํามนตพรมใหชาง  พรมอยางไรก็ไมหมดเพราะวาชางมันเยอะ
มาก  ก็เลยวา “เอาอยางนี้  จะทําน้ํามนตแลวเทไปในสระน้ําแลวใหชางลงไปอาบ  แลวมันก็เกงได
เหมือนกัน”  ชางก็วา “งั้นก็ไมเกงซิ  พวกที่เกงก็พวกที่ไดพรมน้ํา  พวกท่ีไมไดพรมจะเกงอยางไร”  
ชินวงศเลยวา “แตกอนสระนี้สัตวสามารถบินขามไดไหม  ทีนี้ถาเทน้ําไปแลวนกไมสามารถบินขาม
ไดแปลวาสระนี้ขลัง”   

ทีนี้นกอะไรบินมาก็ตกหมด  ชางก็วา   “โอขลังจริง”  ก็เลยพากันลงอาบน้ํา   
ทีนี้พระชินวงศจึงวา  “ชางทั้งหลายพวกเอ็งจะไมตายเพราะยักษ  ฟาผาลงมาถูกจะ

เหมือนกับวาเกาที่คันๆ”   
ทีนี้ชางก็พาชินวงศนั้นไปดูลูกสาวยักษ  ไปก็เห็นวาสวยมากชื่อวานางไพเทวี  นางนั้น

ไมใชยักษแตวาเปนมนุษย  ไปถึงจะทําอยางไร   ถายักษมันตื่นขึ้นมามันตองเสียงดัง  ทีนี้เลยใช
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คาถาอาคมที่เรียนมาสะกดยักษใหหลับหมด  พอหลับแลวก็ขึ้นไปบนปราสาท  ไปก็เห็นหญิงสาวก็
ปลุก  พอนางตื่นก็ถาม   

“มาหาขาทําไม  ถาพอขามาเห็นตองยิงปราสาทนี้ไหมหมดแน  กลับไป  ถาพอมาจะมี
เร่ืองมีราวกัน”   

“ไมเปนไรหรอก  พี่ก็เกงเหมือนกัน  พี่รักนองอยากนอนดวย”  ชินวงศก็เลยบอกชางให
กลับไปแลวบอกวา  “ถาขาระลึกถึงเมื่อไรก็ขอใหมาชวย”   

“แลวทําอยางไรจะรูละ”   
“เอ็งโดนน้ํามนตแลวขาวาอะไรเอ็งจะรูหมด”   
ทีนี้เขาก็กินนอนอยูที่นั่นจนเที่ยง  พอตื่นมาก็วา  “เอะ  ทําไมคนหลับกันทั้งเมือง  ขาสลด

ใจนัก  มันมีเร่ืองอะไร  สงสัยลูกขาตองมีเร่ือง”  
ทีนี้ก็เลยปลุกเสนาอํามาตยไปดูลูก  ไปก็เห็นวาลูกหลับยังไมตื่น  แตเห็นนอนแลวมีส่ีขา  

เสนาก็วา   “ทานเอยลูกของทานมีส่ีขา”  ก็วา “โอไอคนไหนมันกลามาเหยียบหัวกู  ทหารจับมันให
ได”   

พอชินวงศตื่นขึ้นมาเปดหนาตางไปก็เห็น เสนา ทหาร อํามาตย อยูรอบพระนครเต็มไป
หมด  มีธนู  มีดาบครบมือ  ทีนี้ก็วา“พี่ชางชวยหนอย  ”   

ทีนี้พอชางไดยินก็เขามาหมดเลยเหยียบยักษลมระเนระนาด  มาถึงหนาตางชินวงศก็พา
นางขึ้นหลังชาง  พาขึ้นแลวบอกวา “ถอย  พวกที่อยูในวังอยาฆาเขา”   

พอไปไกลประมาณ  10  กิโลเมตร  ยักษมองเห็นก็ยิงธนูไปที่ชินวงศ     ชินวงศเอา     
พระคาถามารับก็หลนไปถูกชาง  แลวก็วา “เจ็บไหม”  ชางบอกวา  “มันคัน ๆ”   

ทีนี้ก็ออกมาเพราะยักษสูไมไดเลยถอย  มาก็ถามเมียวา  “เราจะทําอยางไร  พี่วาจะเขาไป
หาแมในปากอน”   

ก็เลยพากันมาเดินหาที่ปาหิมพานต  มาเห็นตนไมและเห็นคนวิ่ง  เขาก็วาคนนี้แหละแม  
วิ่งจับไดเลยถามวาชื่ออะไร  นางบอกวาชื่อเภา  เปนเมียของพระราชาอุตราช   ก็วาใชแลวเหมือนที่
พระฤาษีไดบอก  ก็วา นี่แหละลูกแม   เลยหาผาใหแมสวมใสถามแม   

“รูไหมวาเมืองอุตราชนั้นอยูที่ไหน”  แมก็วา  “ผานปานี้ไปแลวก็ขามแมน้ําก็จะเขาเขตปา
เมืองของพอแลว”  พอไป ถึงเขตเมืองก็พากันหลับ   

สวนราชาอุตราชนั้นวันนั้นก็รุมรอนนั่งไมได  นอนไมหลับ  ก็เลยเรียกเสนาอํามาตยให
ไปหาของปา  อํามาตยไปก็เห็นเจาชินวงศนอนอยูกับนางเภาและก็ลูกสะใภ  ก็เลยไปทูลพระราชาวา  
“มีราชาที่ไหนไมรูมานอนหลับอยู  มีธนู  มีอาวุธ  จํานวนมาก  จะมาเหยียบพระนครเราอยางไรก็ไม
รู”  ทีนี้พระราชาอุตราชวา อยูไมไดแลวก็ยิงปนไป   
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ทีนี้เจาชินวงศก็อธิษฐานวา  ‘ถาที่ยิงนั้นเปนพอก็ขอใหลูกปนนั้นกลายเปนขนมเปน
ขาวตมจะไดบริโภค’  ทีนี้ก็หลนมาก็กลายเปนขนมเปนขาวตม  พวกอํามาตยก็เลยไดกินกันจนอิ่ม   

ทีนี้เจาชินวงศยิงไปแลวก็อธิษฐานวา  ‘ธนูที่ไดยิงไปอยาไดมีภัย  ขอใหธนูที่ยิงไปนั้น
กลายเปนดอกบัวถวายพอ’  พอยกธนูเสียงก็กึกกอง  ยิงไปกลายเปนดอกบัว  ธูปเทียนถวายพอทันที  
พอก็วา“หยุด  ไมใชศัตรูหรอกตองเปนญาติ ”  ทหารหยุดยิงแลวไปดู   

ไปก็ไมรูจักวาคนที่เห็นนั้นเปนลูกเปนเมีย  สวนลูกนั้นก็กรากเขาไปไหวพอ  ก็วา         
“นี่แหละนางเภาผูเปนแม  สวนผมนั้นเปนลูกที่ติดทองแมไป  ฤาษีตั้งชื่อใหวาชินวงศ”   

ถามกันไปมาก็ใหทหารเตรียมเกวียนใหลูกเมียนั่ง  กลับมาพระราชาก็ใหเสนาอํามาตย    
ตีฆองใหนางที่รายรําอยูรอบหลุมหยุดไดแลว  บอกวานางเภาไดโผลออกมาแลว  ทีนี้นางทั้ง  49  ได
รายรําตั้งแตชินวงศยังไมเกิดจนกระทั่งโต   ทีนี้ก็หยุดรายรําไมได   

ทีนี้ชินวงศและเมียอยูไปก็วา  “ทําอยางไรเรายังไมไดไปขอขมาพอตาเลย” ทีนี้ก็ลาพอแม
ไปหายักษอสุรการ  พอก็อนุญาต  พอก็ใหเอาราชรถนั้นไปหายักษอสุรการ   

สวนยักษอสูรการเห็นก็วา  “ใครมาเหยียบพระนคร”  ก็เลยเอาอาวุธยิง  ทีนี้เจาชินวงศก็
อธิษฐาน  ‘ถาพอตายิงมาก็ขอใหกลายเปนขนมเปนขาวตม  เปนกลวยใหทหารไดกินกอนจะสูกัน’  
ทีนี้ก็ก็หลนมาเปนขนมเปนขาวตม  พวกเสนาอํามาตยก็ไดกินจนอิ่ม  ทีนี้ก็ยิงธนูไปก็อธิฐานวา    
‘ถาพอตาไมเอาโทษขอใหธนูที่ยิงไปนี้กลายเปนธูปเทียนขอขมาพอตา’  ยกธนูขึ้นก็ดังกึกกอง  ยิงไป
ก็กลายเปนธูปเทียนไปถวายพอตา ยักษก็วา  “หยุดเขาไมไดมาเปนศัตรูเราหรอก    เขามาดี”          
ชินวงศกับเมียก็มาขอโทษใหพอตายกโทษใหดวย  พอก็วา 

“ถาเอ็งมาขอดี ๆ ขาคงไมโกรธหรอก”  ก็เลยจัดงานแตงงานใหทั้งสองประเทศ    
 

3.  เพชรกัลยา 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 

ตอนนั้นนางเปนสาวก็มีหนุมมาชอบมากมาย  ทีนี้หนุมก็หลอก  นางก็ตายตอนที่เปนสาว  
กอนตายก็อธิษฐานวา  ‘เกิดชาติไหนๆ  ถาขึ้นชื่อวาเปนชายฉันจะไมพูดดวย’  ทีนี้ตายก็กลับชาติไป
เกิดเปนลูกสาวพระราชาชื่อวานางเพชรกัลยา   

ทีนี้มีชายคนหนึ่งชื่อวามานพ  อีกคนหนึ่งชื่อวาโคลพเปนลูกกําพรามาอยูกับมานพ  มาอยู
เปนเพื่อนกันสองคน  ไปไหนก็ไปสองคน  ก็เรียนวิชาสามารถพูดกับตนไมได  เรียนสะกดจิตตนไม  
ตนไมก็พูดดวยหมด  พอนางเพชรกัลยาโตแลวพระราชาก็ปาวประกาศวาใครที่สามารถพูดคุยกับ 
ลูกสาวไดจะใหเอาเปนเมีย  ขนาดวาพอเองนางยังไมยอมคุยดวย   
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ทีนี้ก็รูถึงมานพก็เลยพากันขับเกวียนไป  ในตอนแรกมาเห็นนางเพชรกัลยาอยูคนเดียว  
เขาก็ไมไดคุยดวย  ทีนี้ก็วาหิวขาวมากก็เลยพากันหุงขาว  ตมน้ําเดือดก็เอาขาวสารกรอกหมอแตวา
ไมเปดฝาหมอ  ขาวสารก็หกลนออกมา  นางทนไมไดก็บอกใหเปดฝาหมอกอน  ทีนี้ก็เปดฝาหมอ     

ทีนี้ก็มาจูงวัวมาเทียมเกวียน  อีกตัวหนึ่งหันหนาไปทางนั้นอีกตัวหนึ่งหันหนามาทางนี้  
นางก็บอกวาเทียมผิด  พอตอนเย็นพอก็วา 

“หนู ๆไมใชหนูคุยกับผูชายแลวเหรอ”  
นางก็ไมพูด  นางคิดวานางไมไดพูดกับผูชาย  ทําอยางไรนางก็ไมคุย  วันหลังพระราชา

บอกวาตองใหไปคุยดวยตัวเองถึงจะได”   
“ถาจะใหเราคุยดวยตองเอาเครื่องดนตรีไปไวในเมืองดวย  ถาเกิดวานางคุยดวยก็ใหตี

กลอง  ถาไมอยางนั้นแลวนางไมยอมรับหรอก”  
เขาก็ขึ้นไปคนเดียวแลวก็ถามบันไดกอน   “พี่บันได  นางอยูไหนเหรอ?”  บันไดบอกวา 

“นางอยูในหอง” เขานั้นสะกดใหบันไดพูด  ทีนี้ก็สะกดประตูวา  “พี่นางอยูที่ไหน?”  ประตูก็วา 
“นางอยูในหองนี้  เปดสิ”  ทีนี้ก็สะกดใหประตูนั้นเปด  เปดไปถึงก็นั่งพับเพียบที่เชิงเตียงที่นางนอน  
ทีนี้ก็ถามเตียงวา“ พี่เตียงพี่เกิดขึ้นมาตั้งแตเมื่อไหร  ทําอยางไรถึงไดมาอยูในนี้”  เตียงก็วา “ฉันไมรู
อะไรหรอกฉันเกิดมาก็อยูในวังแลว”  

“พี่เตียงเลาเรื่องใหฟงหนอย” 
“พี่มานพนั่นแหละเคยอยูในปา    เลาเรื่องใหฉันฟงหนอย”   
“งั้นขาจะเลาใหฟง  ตอนนั้นมีมานพสี่คนไปเรียนอาคมกับพระฤาษี  คนหนึ่งเรียนวาดรูป

ไดสวย  อีกคนหนึ่งเรียนการลงวิญญาณ  อีกคนเรียนดําน้ํา  และอีกคนหนึ่งก็เรียนยิงธนูแมน  ทีนี้
เรียนจบแลวก็พากันเดินทางมาเห็นแมน้ําสายหนึ่ง  ทีนี้เห็นนกใหญคาบหญิงสาวมา  นางรองใหชวย 
อีกคนหนึ่งนั้นก็ยกธนูขึ้นยิง  ยิงไปนางก็ตกลงไปในน้ํา  อีกคนหนึ่งที่เรียนวิชาดําน้ํามาก็ดําน้ําลงไป
ชวย  นางขึ้นมานางก็ตายแลว  คนที่เรียนลงวิญญาณก็ลงวิญญาณให  ทีนี้ฟนขึ้นมาไอคนที่วาดรูปได
สวยก็คลํา  ทีนี้มีแตคนรักนางนั้น  แลวทีนี่จะยกใหใครละพี่เตียง”   เตียงก็วา “ตองไปถามพระฤาษี”  
นางนั้นไดยินก็ตอบขึ้นวา “ตองใหคนที่ดําน้ําสิ”   

ทีนี้ดนตรีก็ตีขึ้น เขาวาคนที่คลําเปรียบเหมือนพี่ที่เล้ียงใหโต  คนที่ดําน้ําแลวไดกอดเต็ม ๆ  
นั้นเปนผัวเมียเขา  คนยิงธนูนั้นเปรียบเหมือนพอ  คนที่ใหวิญญาณนั้นเปรียบเหมือนแม  ตอมาพี่
เตียงก็นอนหลับเรียกอยางไรก็ไมตื่น   

ทีนี้ก็พูดกับพาน  ก็ถามพี่พาน  “พี่อยูใกลนางคงรูเร่ืองราวตางๆชวยเลาใหฟงหนอย”  
พานก็วา “ฉันเปนพานที่คอยรองรับหมากพลูตอนที่แขกมาไมรูเร่ืองอะไรหรอก  พี่มานพนั้นแหละ
ไดเดินปาชวยเลาเรื่องใหฟงหนอย”  
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“งั้นฟงนะ  ตอนนั้นมีโจรคนหนึ่งเดินขโมยของ  มีถํ้าอยูในภูเขาชื่อวาภูเขามหาโจร  โจร
นั้นเดินเที่ยวขโมยของทุกอยาง  ทีนี้ไดสมบัติมากมายก็คิดวา ‘ถากูตายแลวใครจะเอาไป  อยางนั้นขา
ไปขโมยเด็กชาวบานสักคนมาเลี้ยงใหรับมรดกดีกวา’  ทีนี้ก็เลยไปขโมยทารก  ขโมยแลวก็เอามา
เล้ียงไวจนโตเปนสาว  

กลาวถึงชายยากจนคนหนึ่งเดินแสวงหาเมีย  เดินอยางไรก็ไมเคยเห็นผูหญิงเห็นแตผูชาย  
วันนั้นไปเห็นยายถางไรก็วา  “ยายเคยเห็นสาวสวย ๆ เดินผานมาทางนี้บางไหม?”  ยายก็วา “ไมเคย
เห็นหรอก” 

วันนั้นยายสังเกตเห็นโจรขโมยของเอาไปไวในถํ้า  วันนั้นชายคนเดิมก็มาถามอีก  ทีนี้ยาย
ก็บอกวาเคยเห็นวาเปนลูกสาวของมหาโจรสวยมาก  ถาเกิดวาใครไดไปเปนลูกเขยของมหาโจรนั้น
รวยตาย  ก็เลยบอกชายหนุม  ชายหนุมนั้นสามารถแปลงตัวได  ก็เลยเขาไปในถ้ําไปเห็นหญิงสาว
สวยมากก็รัก  นางนั้นก็วา   “พี่ถาพอมาเห็นตองฆาตายแน  แตฉันก็รักพี่เหมือนกัน”  

ทําอยางไรถึงจะอยูกับนองได  ทีก็หายตัวได  สวนยายนั้นกอนที่จะรูวามหาโจรนั้นมี      
ลูกสาวก็เพราะลูกสาวมหาโจรนั้นเปนประจําเดือน  หญิงสาวนั้นตกใจก็บอกพอวาเปนอะไรไมรู
เลือดออก  พอก็มาถามยาย  ยายเลยรูวาโจรนั้นมีลูกสาว   

พอนั้นอยูไปก็เห็นลูกสาวทอง  ก็วา  “เอะ ใครมันเกงกวาขา  ขาไปโดดน้ําตายดีกวา  มัน
เกงกวาขามันมาอยูอยางไรทําไมขาไมเห็นตัวมัน”  

ทีนี้ก็ขึ้นไปบนยอดตนไมจะกระโดดน้ําตาย  ก็มียักษช่ือตเจียกกรัลเหาะมาอาบน้ํา  มาถึง
จะอาบน้ําก็สางผม  ทีนี้ก็มีสาวสวยหลนมา  ทีนี้ก็มีอะไรกัน  ยักษนั้นพอมีอะไรกันแลวก็เหาะไป    
ทีนี้นางยักษก็สางผม  ก็มีชายหนุมหลนลงมาก็มีอะไรกันอีก  ทีนี้ยักษสาวก็เหาะหายไปอีก  สวนโจร
นั้นก็วาขาไมตายแลว    มันตองเปนอยางนั้นแน  ก็เลยลงมาขอเปนเกลอกับยักษ  ก็เลยนัดใหยักษไป
กินขาวที่บานบอกวาใหไปทั้งผัวและเมีย  มาก็มาบอกลูกสาววาจะมีแขกมาที่บานใหจัดขาวหกสาํรับ 
ลูกก็ถาม 

“พอ  เพื่อนมากี่คน”   
“มาสองคน  รวมเราสองเปนสี่  แตใหจัดไวหกชุด”  ทีนี้นางก็เตรียมขาว  มาถึงก็เรียกกิน

ขาว  พอพากันนั่งแลวเหลือสองชุด  โจรก็วา “นางยักษที่สางผมแลวหลนลงมาเรียกมาดวยสิ”      
สางผมปุบก็หลนมาปบเลย  ทีนี้พอก็ถาม  “แลวผัวหนูอยูไหนละ?”  นางนั้นก็เลยสางผม  ผัวก็หลน
ลงมา  ทีนี้มานพก็ถามพี่พาน  “เร่ืองนี้ใครบาป”    พี่พานก็วา   “ขาตอบแลวผิดขาไมตอบหรอก”   

นางทนไมไดก็เลยตอบวา  “คนที่บาปนั้นคือคนที่ถางไร  เพราะคนถางไรบอกจึงรู     
เร่ืองราว” ทีนี้ก็ตีกลองขึ้นอีก  
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ตอนเชามานพนั้นก็กลับมาบาน  ทีนี้พอก็เขาไปถามลูก  “เมื่อคืนไมใชหนูคุยกับผูชายแลว
เหรอ  หนูคุยกับใคร”   นางวา “คุยกับเตียง”   

“ไหนหนูลองคุยกับเตียงใหพอดูหนอยวาเตียงมันคุยไดไหม”   
คุยกับเตียงเตียงก็ไมคุยดวย  ทีนี้ก็เลยยกมือไหวพอบอกวาคุยกับผูชายจริง  ก็เลยให     

แตงงานกับมานพเปนผัวเมียกัน 
 

4.  ดอกรําน้ําราํ 
วิทยากรนายสาํราญ    แสงจนัทร 

วันนั้นพระราชาอยูนครทิพยพิลาลัย  พระราชานั้นมีเมียหาสิบเอ็ดคน  แตคนสนิทมีสอง
คนคือนางจันทราและนางบุบผา  เมียทั้งหาสิบเอ็ดคนไมมีใครมีลูกสักคน  อยากมีลูกก็เลยไป       
บนบานโดนตา  ไปรํารอบตนโพตนไทร  รําจนกวาจะไดลูก  เจ็ดวันเจ็ดคืน  จุดธูปจุดเทียนเปน
กระเชอ   

นางบุปผาวันนั้นนอนก็ฝนประหลาด  ฝนวาพระขรรคหลนจากขางบนมาอยูบนฝามือ
ของนาง  แลวก็สวางทั้งพระนคร  ก็ปลุกผัว  ผัวก็ใหโหรามาทํานาย   โหราคนแรกมาก็วา “ไดแกงปู
ใสผักคแยงอรอย” พระราชาก็วา  “โออาจารยนี้ไมแมน  อาจารยอีกคนซิ”  

อาจารยอีกคนวา  “ปะแอก  อเว็ย  ไดน้ําผ้ึงหนึ่งจานขาวหนึ่งจาน”   
อาจารยนี้ไมแมน   อาจารยอีกคนก็วาเหมือนกันอีกพูดแตเร่ืองของกิน  สวนอาจารยอีก

คนวา  “เมียของทานจะไดราชบุตรแลว”   พระราชาดีใจมากมอบรางวัลใหคนละหนึ่งหมื่น ๆ ทอง
คนละตะแกรงกลับบาน  ทีนี้พระราชานั้นไดลูกชายสามคนลูกสาวหนึ่งคน   พระราชาก็วาทํา    
อยางไรถึงจะไดชางครบลูก  มีชางสองเชือกแตลูกชายนั้นมีสามคน  ก็ตองไปดักอีกตัว  บอกวา  
“นองจันทราดูแลนองคนเล็กใหดีนะ  นองทองอยู”  นางจันทราวา “ฉันจะดูแลใหดี”   

พระราชาก็พาอํามาตยเสนาไปดักชาง  ทีนี้นางจันทราอยากเอาชนะนางวา  ‘ถานางนี้มีลูก
ทรัพยสมบัติตองไดนางหมด  ทําอยางไรนะถึงจะฆานางนี้ได’   

มาถึงวันที่นางนั้นอยูไฟ  นางวิ่งไปพูดกับหมอตําแยวา “ถายายฆาไดฉันจะใหทองคนละ
สิบตะแกรง”  ยายบอกวา “ทําได”  ก็เรียกเพื่อนสี่คนมาคุยกันก็บอกวา   มันคลอดลูกใหม มันไมรูวา
เราหักคอ  เดี๋ยวเลือดก็จุกตาย  ตาก็วา “ทําแบบนั้นมันบาป  เกิดมาเขายังไมเคยทําบาปไมเคยฆาสัตว
สักตัวไปทําเขาแบบนั้นทําไม”  ยายก็วา “มึงไมเอามึงก็อยูเฉยๆ ”  เลยพาพรรคพวกไป  หมอตําแย
ไปนางก็รองเพราะวาออกลูกใหม  เขาบอกวา 

“หนูไมตองรองหรอก  ยายจับทองใครไมเคยมีใครเปนอะไรหรอก”   
ทีนี้เขาคุยกัน  “มึงอยูขางบนนะ  จับมือไวสองคน  กูจะจับขา  อีกคนหักคอ”   
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สวนลูกทั้งสี่คุยกันวาเขาตองฆาเราแน  ทีนี้พี่ก็ผลักนองใหไปอยูขางหลัง  บอกวา “ถาพี่
พุงใหนองพุงตามใหเร็ว  ถาเราจะตายอยางไรอยาใหตายในทองแมเพราะมันบาปมาก” ทีนี้ก็พากัน
พุงออกมา  ยายหมอกระเด็นไปติดผนังสลบหมด  เด็กก็รอง  อุแว ๆ  นางจันทราโกรธ   “อีหมอ
ตําแยกูบอกใหไปฆาเด็กแลวปลอยใหมันรองไดอยางไร”  ก็เลยไปเปดประตูเห็นก็วา  “โอยายหมอ
ตําแยตายหมดแลว” แลวนางนุงโจงกระเบนพุงไปที่ทองนางบุปผาใหนางสลบนาน ๆ   เลยเอาเด็ก
เล็กสี่คนใสหีบเหล็กใหอํามาตยเอาไปลอยน้ํา  เขาเลยสลักรูปไมเปนคนใหผัวดู  นางบุปผาก็รูวาลูก
นั้นเปนคน  พอตื่นขึ้นมานางจันทราก็วา 

“นั่นลูกมึงมีแตทอนไม  คอยดูผัวมาฆามึงทิ้งแน”   
“เออไมเปนไรหรอกถาผัวมาฉันจะบอกตามเรื่องราว  กอนสลบเราไดยินเสียงเด็กรองอยู

สามคํา”   
นางจันทราคิดถาผัวมานางบุปผาฟองตามเรื่องราวนี้ถาผัวเชื่อตองฆาตนทิ้งแน  ก็เลยเดิน

ไปหารานหมอเสนห  หาทุกหมูบาน  สะพายทองไปเปนกระเชอ  ไปถึงยายแกคนหนึ่งบอกวา   
“ถาหนูอยากไดเสนหไมยากหรอก  ดูยายเรียนมาใหม ๆ ไดผัวตั้งสิบคน”  
“เออแลวยายไดผัวสิบคนแลวยังอยูทั้งสิบคนหรือเปลา”   
“อยูสิ  คนหนึ่งบีบขา  คนหนึ่งหุงขาว  คนหนึ่งตักน้ํา  คนหนึ่งเลี้ยงวัวเล้ียงควาย  เสนห

ของยายนี้แรงมาก  ยายเอาคาครูไมมากหรอก  ส่ีกระบุง”  นางจันทราก็วา  “กี่กระบุงก็จะให  ขอให
ไดเรียนเวทมนตรใหเกงจริง”  ยายก็วา “ฟงนะหนูเสนหของยาย  โอมเสนหมหาเสนห  จับขี้แมคดิวา
ขี้พอ”  นางก็วา “โอเหมือนจะไมขลังนะ”  

“ที่เหลืออีกบทจําใหดีนะบทนี้  โอมเสนหมหาเสนห  ลักยิ้มมหายิ้ม  หลักเปนใหญหลัก
เปนแมมาย โอยเคเราะราย  จําไดไหม ?”  

“จําไดยาย”  
“ผัวหนูไปไกลแคไหนก็ใสได  เสนหของยายขลังมาก  เอาขี้รักแรใสในยาสูบเจ็ดเม็ดแลว

มวนจุด  หรือไมก็ใสในแปงก็ได  ถาผัวไปทิศไหนก็ฝากตามลมตามอะไรไปก็ไดนะ” 
กลาวถึงผัวไปดักชางก็ไมได  สองสามเดือนแลวก็ไมได  ทีนี้ตื่นขนมาพอหันหนาไปทาง

ทิศใต  ลมมันพัดมาก็ตองมนตเลย  คิดถึงนางจันทรามากอยูไมไดแลว  กินไมไดนอนไมหลับ  บอก
ทหารกลับบาน  พาเสนาอํามาตยกลับบานหมด  

ไปถึงนางบุปผาไปถวายบังคม  พระราชานั้นก็รับนางจันทราบอกวาคิดถึงแตนาง  เลย
ถาม  “อยางไรนางบุปผาอยูไฟหรือยัง”   

“อยูแลวลูกมันเปนทอนไม”   
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“ทําไมเปนอยางนั้น  อีคนจัญไรเอาไวไมไดแลวเอามันไปตัดคอ  ฝง”  ทีนี้ก็พานางไปขุด
หลุมฝงไวเสมอบา  เอาขาวไวใหหนึ่งหอ   ใบยางหนึ่งใบ  ฝงไวกลางปาจะไปไหนก็ไปไมได  ยุงไร
ก็กัด  ทีนี้นางก็ยกมืออธิษฐานวา  ‘ถาลูกแมเปนคนจริงก็ขอใหแมกินขาวนี้แลวอยูรอลูกไดจนกวา
ลูกจะเปนหนุมเปนสาว’ ก็กินขาวนั้นแลวอยูไดไมรูกี่สิบป 

กลาวถึงลูกเล็ก ๆ  หีบก็ลอยไปตามแมน้ํา  มีตากลักยายไกลหากบตามชายฝงแมน้ํา  ทีนี้
ยายเห็นวา 

“ตานั่นหีบสมบัติอะไรไมรู”  
“เรือสําเภาแตกมั้งมันเลยลอยมา  ไมวารูมีทรัพยสมบัติเทาไหร”   
“ทําอยางไรถึงจะไดตา”   
เลยเอาเคียวไปเกี่ยวเอากิ่งไม  แลวเอากิ่งไมไปเกี่ยวเอาหีบแตเปดไมได   ก็เอาเสียมสับ

กุญแจ   เปดไปเห็นเด็กสี่คนรอง  ยายวา 
“โอไดหลานแลว  ตาจะเอาหลานไหม”   
“เอาสิ  เราไมมีหลานเอาไปเลี้ยงไวเถอะ”   
ยายนั้นก็เอาหลานทั้งสี่ไป  ยายก็ไดผาสไบและเสื้อผูกเปนเปล  ตาจะไดอะไรก็เลยฉีกขา

กางเกงมาผูกเปนเปลใหทั้งสี่คน  เล้ียงไวจนโต 
ฝายแมนั้นทรมานรอลูกอยู  วันนั้นชาวบานทําบุญใหญขึ้นปละครั้ง  หลานก็ถาม 
“ตาเขาทําบุญอะไรกัน”   
“หนูแบบนี้แหละเขาเรียกประเพณีทําบุญรํา  ถาใครไปหาดอกรําน้ํารําไดคนนั้นจะไดเห็น

พอเห็นพี่  เห็นนองทั้งหมด”  
นางนั้นไดยินก็ไปรองไหบนกระทอม  รองไมหยุดอยากเห็นพอเห็นแมไมรูเปนอยางไร  

พี่ชายทําอยางไรละ  พี่คนโตปลอบวา  “ไมตองรองหรอกนองเดี๋ยวพี่จะไปหามาให”  ตาก็วา “ไปหา
ไมไดหรอกตองผานผีปา  เดี๋ยวตาจะเลาบอกวามีอะไรบาง  คร้ังแรกตองผานยุงตัวเทาเปดเทาไก   
มันกัดแลวตาย”   

“เออทําอยางไรก็ตองไป”   
“คร้ังที่สองตองเจอเสือใหญเฝาทาง  ใครไปก็มีแตตาย  ทางที่สามฤาษีช้ีแลวไหม  ทางที่ส่ี

ปาผีตายโหงมันจะแลบลิ้นใสทําใหกลัวจนตาย  ทางที่หาหินชนหินแลวเปนไฟ  หินมันชนกันไป
ไมไดหรอก”  

“ทําอยางไรละ  อยางไรผมก็ตองไปใหนองหยุดรอง”   
ไปถึงเมืองยุงก็ผานยุง  ไปถึงเสือใหญเสือก็วา  “อืม  กระดูกออน ๆ   เลือดสักหยดจะ

ไมใหหยดถึงพื้นหรอก”   
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“พี่เสือผมจะไปหาดอกรําน้ํารําใหนองผม”   
“นองเอ็งชื่ออะไร”   
“ช่ือประไพพัตร”   
ถาเปนนางประไพพัตรแลวกลัว  “เอองั้นไปทางนี้  ไปแลวจะเจอฤาษีช้ีแลวไหมเลยนะ”   
ไปถึงฤาษีไมเห็นเลยเรียก  ฤาษีถามวาไปไหน  พอหันมาก็ไหม  เอลูกหลานใครมาไหม

อยูแถวนี้  อยูมาหลายรอยปไมเห็นมีใครมา  ลงมาก็เอาน้ํามนตมารดก็ฟนขึ้นมาเลยถามวา 
“ไอหนูไปไหน?”  
“จะไปหาดอกรําน้ํารํา”   
“จะไปหาที่ไหน  มันไปไมไดหรอก”  
“ผมจะหาไปใหนองผม  มันอยากเจอแม  มันรองไหไมไดนอนเลย”   
“นองเอ็งชื่ออะไร”   
“ช่ือประไพพัตร”   
ถานางประไพพัตรแลวกลัว  “งั้นไปทางนี้แหละ”  
ไปอีกก็ไปถึงปาผีตายโหงพูดไมได  ตัวมันสูงเทาตนตาลแลบแตล้ิน  กลัว ๆ  จนตายใน

ปาผีตายโหง   
หนึ่งเดือนนองก็รองไมหยุด  ทีนี้พี่คนที่สองก็วา “เดี๋ยวพี่ไปเอง”   
ไปถึงที่ยุงก็ผานไปได  ไปถึงที่เสือยังไมไดพูดอะไรเสือก็กินเสียกอน  ก็เลยตายอยูที่นั่น  

เสือคายเหลือแตกระดูกออกมา   
ทําอยางไรหายไปนาน  นางประไพพัตรวา  “เดี๋ยวหนูไปเอง”  ตายายวา “โชคดีนะหลาน  

ตนดอกรําน้ํารํานี้อยูในน้ํา  น้ํานั้นมันไมมีเสน  ปลาอะไรก็อยูไมได  มีแตดอกรํา  ดอกนั้นไมมีอะไร
เอาไดหรอกนั้น”   

ไปถึงยุง  พอยุงไดยินวานางประไพพัตรก็หนีหายไปไหนไมรู  ไปถึงที่เสือ   เสือก็ถาม 
“ช่ืออะไร” 
“ประไพพัตร”  พอไดยินก็กราบแลวหลีกทางให  บอกวาไปทางนี่แหละ  ไปถึงฤาษี  ไปก็

เรียกฤาษี  เรียกยางไรก็ไมไดยินเลยเรียกวาไอฤาษี  ฤาษีโกรธมาก  วา   
“กูอยูมาขนาดนี้ไมมีใครกลาเรียกกูไอฤาษี”   
หันมาเห็นนางนั้นสวยมาก  วิ่งลงมาถามวาหนูจะไปไหน  จูงมือหลานไปบนศาลา  บอก

ทางไปทางโนนแหละ   
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ไปถึงปาผีตายโหง  บางตัวทําใหตัวโตก็กลายเล็กลง  บางตัวทําใหล้ินยาวก็หดหมด   กลัว  
กลัวก็หนีกระจัดกระจายหมด  ไปถึงหินชนกันก็คิด    ‘ทําอยางไรถึงจะไปได’  พอนางไปหินนั้นก็
เหยียดเปนทาง   เลยกระโดดไปทางนั้น   

ไปถึงปามีตนดอกรํา  น้ํารํา  ไดยินเสียงดนตรี  ตนนั้นก็รายรําอยูกลางน้ํา  เห็นน้ําเปนเสน  
ลงไปไมได  ลงไปขาดหมด   ทําอยางไรถึงจะได  เลยยกมืออธิษฐาน ‘ถาหนูจะไดเห็นแมอีกครั้งก็
ใหดอกนั้นมาหาหนู’   

พอยกมืออธิษฐานลมก็พัดอยางแรงมาตัดเอากิ่งไมนั้นมาใหนาง  ทีนี้ไดตนนั้นแลว
ปรารถนาอะไรก็ไดหมด  ทีนี้นางอธิษฐานขอยานพาหนะสักคัน  ทีนี้นางก็ขี่ยานลัดมาทางปาผีตาย
โหง  ก็เด็ดเอาใบไมทิ้งไปใบหนึ่งทิ้งลงไป  ทีนี้ผีก็กลายเปนคนมากมาย  นางนั้นก็หันยานนั้นไปดึง
เอาเฉพาะพี่  ขี่มาอีกนางก็เห็นคนเตนรํามากมาย  นางก็ดึงเอาเฉพาะพี่   

ทีนี้ไปถึงตา  พาตาไปหาแม  ทําอยางไรจะรูที่อยูแมก็เลยอธิษฐานใหยานนั้นพาไปหาที่
แมอยู  ยานนั้นก็พาไปจอดที่แมอยู  ลูกสาวนั้นก็ตะกายเอาแม  พี่ไมกลาเพราะเสื้อแมผุหมด  ตะกาย
ขึ้นมาไดก็เด็ดตนที่ไดมาใหแม  แมก็สวยมาก   สวยเทา ๆกับลูก  สวยตั้งแตเปลือกตา  ถึงผม  ถึงคาง  
ลูกก็เลยถามแมวา 

“แม  พออยูที่ไหน”   
“พอลูกอยูในเมืองนั้น”   
“หนูอยากไปคุยกับพอหนอย”  พอไปถึงรอบปาแหงหนึ่งก็ทิ้งตนดอกรํา  น้ํารํา  แลว

ขอใหมีปราสาทขึ้นมา  แลวก็เนรมิตปราสาทหนึ่งหลัง  มีอํามาตยเสนาอยูคอยรับใช  แลวใหแมรอ
อยูเขาก็ไปคุยกับพอใหพี่อยูที่นี่  เขาเขาไปหาพอในปราสาท  ทีนี้พอมองเห็นลูกก็ชอบอยากไดเปน
เมีย  ก็วา 

“หนูอยูบานไหนถึงไดสวยอยางนี้  เราอยากไดเปนเมีย”   
นางวา “ไมยากหรอก  อยากไดหนูก็ไปขอเอาที่เมือง”   
ทีนี้ก็นัดวันใหพอไปขอ  ไปถึงลูกไมอยู  อยูดานในใหแมเปนคนพูด  มาถึงนางก็วาถา

อยากไดเราสินสอดเทานั้นเทานี้  พอก็มอง   
ทีนี้พอลูกออกมาจึงรูสึกตัววา  “ลูกใครทําไมสวยอยางนี้  ทําไมสวยเหมือนแมเลย”   
เมียก็วา “นี่แหละลูกของทาน”     
“ลูกใคร?”    
“ก็ลูกที่เปนทอนไมไง”   
ก็เลยเลาเรื่องราวใหฟงแบบนั้นแบบนี้  ก็รูสึกตัว  แลวโกรธนางจันทรามาก  เสนหก็    

จางหมด  กลับไปถึงก็จับนางตัดคอที่ปาตะแลงแกง   
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ทีนี้พอก็อยูกับแมที่ปราสาท  สวนพี่ก็ไปเที่ยวที่ประเทศจีน  พี่คนโตก็เดินทาง  เดินไปถึง
ปาแหงหนึ่งมีผลไมสุก  ทีนี้กินลูกดิบกินแลวคายมันไมงอก  แตกินผลสุกพอคายเม็ดออกมามันก็
กลายเปนตนมีลูกสุกออกมาไดกินทันที  ก็วาตองไปพนันเอาลูกราชาจีนหนอย   

ไปถึงไปทาพนันเลยวาถาผมคายแลวออกมาเปนตนเปนผลไมแลวกินไดเลยผมขอลูกสาว
พระราชา แตถาคายแลวมันไมออกขอใหขาตองโทษประหาร  ทีนี้โดนลูกที่ไมสุกกินแลวคายก็อยู
เหมือนเดิม         พระราชานั้นก็จับตัวไว  ทีนี้คนนองก็คิด  ‘เอะพี่ฉันจะเปนอะไรไหม’  ก็เลยไปตาม
ไปถึงก็วา  “หนูจะแกตัวใหพี่  ถาแกตัวไมไดก็ใหประหารไดเลย  ทานอยากไดอะไรหนูหาไดหมด” 
เขาก็บอกอยากไดไอนั้นไอนี่   

นางก็เอาตนมาอธิษฐาน   อยากไดอะไรก็ไดหมด    ก็เลยยกลูกสาวให  ไดครองราชย     
พี่อีกคนก็ไปหาเมียเปนพระราชาเหมือนกัน  อยูกันพรอมพอพรอมแมพรอมนอง 

 
5.  นางผมหอม 

วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 
สมัยโบราณกอนกอนที่จะมีนางผมหอม  มียายพุ   ชาวบานพากันไปขุดมัน  ไปขุดก็พา

กันเอาน้ําใสลูกฟกไปกิน  ตอนบายฝนก็จะตก  ฟารองครืนๆๆ  ก็รองบอกกันวา “เทน้ําทิ้งเร็วฝนจะ
ตกแลว”  ชาวบานนั้นก็เทน้ําบางเก็บไวบาง  ยายพุนั้นเทหมดเลย  เทหมดทีนี้ก็หิวน้ําขอน้ําเขากิน  
แตไมมีใครให  เดินไปก็ไปเห็นแองน้ําที่ชางมันเยี่ยวเอาไวก็เลยกินน้ํานั้นเพราะวาหิวมาก  

ทีนี้กินไปแลวก็ทองคลอดลูกออกมา  โตขึ้นพอรูภาษาไปเลนกับใคร  เขาก็ดา  “อีกลูกไม
มีใครไถใหเกิดก็เกิดขึ้นมาเอง” ถูกดาก็อาย  ก็เลยมาหาแมก็ถาม 

“แมพอฉันชื่ออะไร  ทําไมชาวบานเขาดาฉันแบบนั้น”   
ลูกก็ถามทุกวันๆ  แมทนไมไดก็บอก  “หนู  หนูไมมีพอหรอก  ถามีก็ชางเผือก  ตอนนั้น

แมไปขุดมัน  แมไปกินเยี่ยวชางเผือกจึงอุมทองลูก”  วาอยางนั้นแลวนางก็วาไมอยากอยูแลว  จะไป
ที่ปาไปดูชางเผือก ไมอยูหรอก  จะไป  จะไปตายตรงไหนก็ตาย  อยูไปก็อายชาวบาน   

ทีนี้ก็เขาปา  เร่ิมแรกนั้นก็พบวัวปา  วัวปาก็กระโดดเขาจะชน  นางนั้นก็วา  “ทานอยาชน
ฉันเลย  ถาจะชนใหฉันพบพอกอน”   

แลววัวก็ถาม “พอหนูช่ืออะไรละ?”   
“ช่ือชางเผือก”   
“โองั้นเจานายฉันเอง”    
ทําอยางไรถึงจะรูวาลูกชางเผือกจริง  งั้นก็ใหขี่หลัง  ถาลูกชางเผือกจริงขึ้นอยางไรก็ไมตก  

ก็ใหขึ้น  ทีนี้วัววิ่งอยางไรก็ไมตก  ก็วา “โอจริงดวย  งั้นไปทางโนนนะ  ทางไปหาพอนะ” 
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 ไปก็ไปเจอเสือ  เสือโกรธกระโดดจะมากัด  นางก็ยกมือไหวบอกเสือวา  “อยากัดหนูเลย  
หนูมาหาพอ”   

“พอหนูช่ืออะไรละ ?”  
“ช่ือชางเผือก”   
“โองั้นหัวหนาฉันเอง”   
ทําอยางไรถึงจะรูวาลูกชางเผือกจริง  เสือจึงตักน้ําหนึ่งขันใหนางถือ  ใหนางถือวิ่งแลว

กระโดด  ถาเกิดวาน้ําไมกระฉอกแปลวาลูกชางเผือกจริง  นางก็ถือวิ่ง  น้ําก็ไมกระเด็นก็วา  “โอ
ลูกชางเผือกจริง”  เสือก็เลยพามาถึงชางเผือก  มาถึงชางเผือกกระโดดจะมาเหยียบ  นางก็วา 

“ใหฉันไปหาพอฉันกอน”   
“พอหนูช่ืออะไรละ?”   
“ช่ือชางเผือก”   
“งั้นฉันแหละชางเผือก  งั้นถาหนูลูกพอจริงหนูมาเกาะที่หัวพอ”   
พอขึ้นเสร็จแลวก็เอาน้ําไวบนหัวอีก  ถาเกิดวาน้ํากระฉอกจะกินทันที  แตถาเปนลูกขอให

น้ําอยากระฉอกออก  ทีนี้ทําอยางไรน้ําก็ไมฉอกก็เลยวางลูกลง  ทีนี้ก็สรางปราสาทใหอยู  สรางเสร็จ
แลวก็เก็บดอกไมมาอบผมใหลูกทุกวัน  นางผมหอมนั้นเขาเรียกวานางตวลศรีตรา  ทีนี้ไดดอกไมมา
ก็เรียก   

“นางตวลศรีตรา  หยอนผมลงมาพอจะอบผมให  พอจะอบขางหนาจะอบขางหลัง  พออบ
ดอกไมใหนางตวลศรีตรา”  อบผมใหลูกทุกวัน   

วันนั้นมีพรานคนหนึ่งเดินยิงสัตวทั่วปา  เดินอยางไรก็ไมเจอสัตว  ไปๆๆ  ก็พบชางอบผม
ใหลูก  นางหยอนผมลงมาพรานก็วา   “ลูกสาวใครทําไมสวยขนาดนี้  ผมก็หอมดวย”   

ทีนี้พรานก็มาทูลพระราชา  “ทานเอยจะตัดมือเลือดก็จะออก  จะตัดนิ้วก็จะเจ็บ  วันนั้นขา
ไปยิงสัตว  ไปเห็นชางเผือกหักดอกไมมาอบผมใหลูกสาวสวยมาก  หาใครเปรียบไมไดเลย         
นางหยอนผมลงมากลิ่นหอมมาก”   

พระราชานั้นก็รุมรอนอยากจะเห็น  ทําอยางไรก็เลยขี่ชางไปแลวถามพรานวา  “เวลาไหน
ที่ชางออกไปหากิน  เวลาไหนชางไปอบผมใหลูกสาว”  พรานก็วา “เวลากลางวันนั้นชางไมไดอยูใน
บาน  เวลาเย็นนั่นแหละชางถึงจะมาอบผม”   

ทีนี้ก็เอาชางไปๆ ถึงก็ใหชางเรียก “ นางตวลศรีตรา  หยอนผมมาพอจะอบดอกไมให พอ
จะอบขางหนาจะอบขางหลัง  พออบดอกไมใหนางตวลศรีตรา”   
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พอนางหยอนผมลงมาก็จับนางนั้นใสหลังชาง  จับมาถึงเมืองก็ไดเปนเมียเรียบรอย  ทีนี้
พอชางเผือกกลับมาจะมาอบผมใหลูกก็เรียก  “นางตวลศรีตรา  หยอนผมมาพอจะอบดอกไมให พอ
จะอบขางหนาจะอบขางหลัง  พออบดอกไมใหนางตวลศรีตรา”   

เรียกสี่หาครั้งลูกก็ไมหยอนผมลงมาก็เลยโกรธ  ชางเผือกโกรธเลยหักยอดปราสาท
ทั้งหมดเพื่อคนหาลูกสาว  ยอดปราสาททั้งหมดก็หัก  ทีนี้ปราสาทโบราณทั้งหมดที่เราเห็นจึงไมมี
ยอดเพราะวาชางเผือกหักยอดเพื่อที่จะหาลูกสาว 

 
6.  ขี้เมา 

วิทยากรนายสาํราญ     แสงจนัทร 
 วันนั้นมีขี้เมาสี่คนชอบดื่มเหลา วันนั้นมีงานศพเมียพระราชา  พระราชานั้นเมียตายก็

คิดถึงมากก็เลยทําบุญ  ทําบุญอยางใหญโต  ทําบุญตักบาตรเสร็จก็นั่งคิดถึงเมีย     
วันนั้นขี้เมาทั้งสี่คนเหลาหมดไมมีเหลาดื่ม  ทําอยางไรจะไดเหลาดื่มอีก  “ไปเราไปหลอก

พระราชา”  เดินไปถึงหนาพระราชาจึงวา  “มาเราดื่มก็ดื่มใหอ่ิม  ตายเปนเปรตเปนตัวผูเปนตัวเมีย   
พี่นองมีบุญพึ่งเขาไมได  เพื่อนกับเพื่อนตายดวยกัน    เดินพูดแตแบบนี้  ไปก็วา “ถาหญิงใจเสมอ
อยาเอาเปนเมีย”  

พระราชาไดยินก็โกรธ  เรียกไอขี้เมาทั้งสี่วา  “มานี่  ถาพวกเอ็งไปตามเมียขาได  ขาจะให
กินจนอิ่ม  แลวจะใหอาบดวย”   พวกขี้เมาบอกวา  “งั้นผมจะไปตามเมียทานมาให  ถึงตายก็จะตาม
ใหพบ”  พระราชานั้นก็เชื่อ  ทําตามคําขี้เมา   

วันนั้นใหเหลาคนละสะพาย  ถามวาเอาอะไรบาง  ขี้เมาวาเอาแตเหลาคนละสะพาย  ขี้เมา
ก็แอบคุยกันวา  “ไอหาที่ไหนจะไปตามผีเจอ  ไปพวกเรากินหมดนี่ก็หายไปเลย”  แลวก็ไป   

รอนถึงพระอินทร    ถาไมแสดงตัวใหไอพวกนี้เห็นพระราชาเสียใจตายแน  วันนั้น     
พระอินทรก็แกลงใหเห็น   

พวกขี้เมาก็พากันเขาไปในปาใหญ  กะวาไปแลวจะไมกลับ  กลับมาก็ตองโทษตายเทานั้น  
เดินไปพระอินทรก็แกลงใหมีคนทองใกลจะคลอดปวดทองอยูกลางปา  อยูคนเดียวในกระทอม     
พอขี้เมาเห็นก็ว า  “พวกเราทําอยางไรผูหญิงนี้จะคลอด  ถาเราไมชวยก็ตาย”  

ไอสามคนไมอยากชวย  แตอีกคนวา “ชวยกอน ๆ เหลาเรายังเหลืออีกมาก” หญิงคนนั้นก็
รองเรียกใหชวยกอน ๆ    

ทีนี้ก็พากันไปหาฟนมาใหอยูไฟ  พอคลอดลูกเสร็จ  หญิงคนนั้นก็ถาม “พวกพี่จะไปไหน
กัน?”   

ชายทั้งสี่คนก็วา  “เราจะไปหาเมียพระราชา”   
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“เมียพระราชาอยูที่ไหนละ?”  
“ตายไปแลวแหละ  เราเอาเหลาพระราชามาแลว   แตใครจะไปหาเจอ  ไปแลวไปเลยไม

กลับมาหรอก”  
“พี่ถาจะไปหาเมียพระราชาตองไปทางที่มีหญาคาขึ้นหนอย ๆ นะ  ถาทางไหนโลงไมตอง

ไปหรอก”  ทั้งสามคนนั้นไดยินไมชัด  ไดยินแวว ๆ แตอีกคนนั้นไดยินชัดเจน  “เอองั้นไปหละ”  
เมาดวย   

พอไปถึงทางแยก  ทางหนึ่งโลงอีกทางหนึ่งมีหญาคาขึ้นหนอย ๆ   ทางไปนรกนั้นโลง
เพราะคนไปเยอะ  ทางไปสวรรคทางไมคอยโลง  อีกคนหนึ่งวา “ปะ ไปทางนี้แหละขาไดยินหญิง
คนนั้นบอก”  แตอีกสามคนวา  “ไมใชหรอก  เอ็งจะไปเชื่ออะไรผูหญิงแบบนั้น  เชื่อไมไดหรอก” 

ไอสามคนไมยอมอีกคนหนึ่ง  อีกคนหนึ่งก็ไมยอมคนทั้งสาม  ดึงกันไปดึงกันมาก็แพ   
คน ๆ เดียว เพราะเปนคนมีบุญ  ไปแลวก็ไปพบบอแหงหนึ่ง  ไปเห็นเมียพระราชาอยางวานั่นแหละ  
เพราะวาเขาแกลงใหเห็น  เมียราชาก็วายน้ําอยูในบอน้ํา  นุงกระโจมอกสีดํา   เมื่อไปถึงก็วา  “ไป เอ็ง
ไปดูซิในบอมีน้ํากินไหม” พอไปถึงก็วา  “อุย   เอ็งทําไมจึงเห็นเมียพระราชาอยูในนั้น”  ก็พากันขยี้
ตา “เอะ  เมียพระราชาจริง ๆดวย”   

เมียพระราชาก็บอกวา  “ทานบอกผัวเราหนอยนะวาใหผัวเราทําบุญมาใหเราหนอย  เรา
ไมเคยไดรับอะไรเลย”   

“ทําไมทานจึงไดมาวายอยูในบอนี้ละ?”   
“ตั้งแตเกิดเปนผัวเปนเมียกันในอดีตนั้น  มีคนขอทานคนหนึ่งยืนขอทานทั้งวันจนเมื่อย

มือ  พระราชาก็ไมยอมใหเพราะวาขี้เหนียว  ตายไปแลวก็เลยตองรับกรรมมาวายน้ําเพื่อใหเมื่อยมือ
ใหเหมือนกับคนขอทาน”   

“ทําอยางไรละ  เราไปบอกผัวทาน  ผัวทานคงไมเชื่อหรอกวาตามหาผีเจอ”  เมียพระราชา
บอกวา “เอาอันนี้ไป”  ก็ถอดผาออกจากอก  “ถาผัวเห็นก็จะจําผาสไบได” 

พวกข้ีเมาทั้งสี่ไดผาแลวก็วา  “ไป  พวกเราไดผาแลวไปบอกพระราชาใหทําบุญใหลูกให
เมียเขาหนอย”   

ไดผาแลวก็กลับมา  มาถึงก็บอกวา  “โอพบเมียของทานแลว  ทานไมเคยไดทําบุญใหเมีย
ทานอยางเพียงพอเลย  เมียของทานไมไดรับอะไรเลย” พระราชาวา “เอ็งไมตองมาโกหกขาหรอก  
ขาทําบุญหมดไปไมใชนอย”   

“ทานไมเคยไดรับหรอก  ถาไมเชื่อนี่ผาสไบของเมียทาน”   
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พอเห็นผาสไบก็เชื่อเลย  “โอจริงดวย”  เลยทําบุญใหใหม  เอาอาจารยมาสองสามคน  
อาจารยใหพระราชาทําบุญดวยใจเมียถึงจะไดรับ  ทําครั้งกอนคนครัวมันทะเลาะกัน  สาดพริกใส
หนากัน  มันเลยไมไดบุญในคราวนั้น  เขาก็เลยทําบุญใหใหม 

สวนขี้เมาไดทั้งกินทั้งอาบเหลาเลย  พระราชาใหเงินจนรวย  ก็วา  “พวกขี้เมากลาวถูก
หนึ่งขอ คือ ถาดื่มก็ดื่มใหอ่ิม  เกิดเปนเปรตเปนตัวเมียเปนตัวผู  พี่นองมีบุญพึ่งเขาไมได  เกลอกับ
เกลอตายดวยกัน  ถาหญิงใจเสมออยาเอาเปนเมีย    พี่นองมีบุญพึ่งเขาไมได  ขาลองไปหาพี่นองดูซิ”  

วันนั้นเขาไปหาพี่เขากอน  ไปถึงเขาไมไดไปแบบพระราชา  เขาเอาแกวแหวนเงินทองใส
กระสอบ  แลวเอาถานไวดานบน  ทําตัวเหมือนกับเด็กเลี้ยงวัวเล้ียงควาย  เขาสะพายกระสอบนั้นไป  
ไปถึงบอกคนที่อยูหนาวังวา  “ทาน  พี่ขาอยูไหม”   

“ใครเปนพี่ทาน ?”   
“ก็พระราชานี่ไงเปนพี่ของขา”   
ทหารเหลานั้นก็วา “พระราชาทําไมมีนองขี้เหรเดินขอทานแบบนี้” เขาไมเชื่อเลยบอกวา  

“เออ…เดี๋ยวขาจะไปถามพระราชาดูกอน”   
ทหารนั้นก็ไปบอกพระราชาวา  “ทานไมรูเด็กที่ไหนมาบอกวาทานเปนพี่เขา  เปนพี่     

แท ๆ”   พระราชาวา “ขาไมเคยมีนองจนนะ   มีแตรวยและเปนพระราชาเหมือนกัน” ก็วา “ไปแมมัน
ออกไปดูหนอยซิ”   

ก็ออกมายืนบนปราสาทเอามือปองดูก็รูวาเปนนองแตไมกลาบอกเพราะอายเมียที่มีนอง
จน  เขาก็ตะโกนบอกทหารวา  “ไอนี่ไมใชนองขาหรอกแตเปนเพื่อนเล้ียงวัวเล้ียงควายเคยรูจักกันมา
แตกอน  ใหขาวมันกินจานหนึ่ง  ใหไปกินที่รมมะมวง”   

ใหขาวจานหนึ่งก็ไปนั่งกินแลวก็วา “อันนี้ก็ถูกอีกขอหนึ่ง  ขี้เมาบอกวาพี่นองมีบุญพึ่งเขา
ไมได” ทีนี้จะไปหานองดูบาง   

เดินไปถึงเมืองนอง  บอกทหารวามาหานองสาว  ทหารถามวา “ใครนองทาน?”   
“พระราชาเปนนองของขา  เปนนองแท ๆ”  เขาไมเชื่อก็วา  “พระราชาที่ไหนมีพี่นองจน

แบบนี้  ไปเอ็งไปถามพระราชาดูกอน”   
เขาก็ไปถวายบังคมถามพระราชาวา  “มีเด็กที่ไหนไมรูมาบอกวาทานเปนนองของเขา  

เปนนองแท ๆ”   
นองก็เลยพาผัวออกมาดู  เอามือปองดูก็รูวาเปนพี่แตไมกลาบอกเพราะอายผัว  “เด็กเลี้ยง

วัวเล้ียงควายแตกอนเคยรูจักกัน  ใหขาวมันจานหนึ่งไปกินที่ศาลา”  เขาก็เอาขาวไปใหกิน   
เขาก็เอาขาวไปกินแลวก็วา  “ถูกแลว”   ก็สะพายกระสอบเดินไปอีกแลวก็วา  “ทําอยางไร  

เดี๋ยวไปหาเพื่อน  เพื่อนกับเพื่อนตายดวยกัน”   
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เดินไปถึงเมืองเพื่อนไดไปบอกทหารวา  “ทหารขามาหาเพื่อนขา”   
“เพื่อนของทานเปนใคร?”  
“ก็พระราชานั่นไงเปนเพื่อนของขา”   
“โอทําไมพระราชามีเพื่อนจนอยางนี้”  เขาก็เลยไปทูลพระราชา  พระราชาก็วา “ขาไมเคย

มีเพื่อนจน  เพื่อนขามีแตเปนพระราชาเหมือนกัน”  ทนไมไดก็เลยออกมามองดูที่ปราสาททันที   
“เออเพื่อนขาจริง ๆ”  จึงพาเมียมารับเพื่อน  “ไปคุยกันขางบนกอน  ขึ้นไปบนปราสาท

กอน”   
‘โอขี้เมาพูดถูกอีกแลว  เพื่อนกับเพื่อนตายดวยกัน’  เขาบอกเพื่อนวา “เอากระสอบเขาไป

เก็บที่นั่นหนอย  ดูกระสอบนั่นสิ”  
พากันเปดกระสอบเอาถานออกก็เห็นสรอยคอ  สรอยขอมือ  เต็มไปหมด  เลยถามวา  

“เอ็งจะทําอะไร?”   
“เออขาทําตามคําขี้เมา”    
“แลวเอ็งจะเอาอยางไรอีก? ”    
“เอ็งเลนละครกับขากอนนะ  เหลือหญิงใจเสมออยาเอาเปนเมีย   
“หญิงใจเสมอมันเปนอยางไร? ”    
“เอ็งก็เดินไปหาดูลูกสาวเศรษฐี  บอกวาเพื่อนใหไปขอ”   
“เอ็งไปขอใหขาหนอยนะหมดเทาไรเดี๋ยวขาจะใชคืนให ”   
เพื่อนก็ทําตาม  ก็ไปที่บานหลังหนึ่งก็วา  “เออยายไอเด็กเลี้ยงควายนี่รอง  นอนเกลือกกลิ้ง

อยากไดแตหลานยาย”   
ยายนั้นอยากไดเงินก็วา  “หนูเอ็งพอเอาไดก็เอาไปเถอะใหไดแตสินสอด  เอ็งเอาสักสอง

สามวันก็เลิก”  พระราชาก็ไมพูดอะไร  ก็ใหบอกคาสินสอด  ยายบอกวา  10  หมื่น   
วันนั้นก็จัดงานให  เพื่อนก็บอกวา  “เอ็งอยูนะ  ขากลับกอนนะ” 
“เออไปเถอะ”     
คืนนั้นเมียก็จัดสํารับขาวใหผัว  หนาก็ไมแจมใสเลยเพราะมันขี้เหรเห็นวาเปนเด็กเลี้ยงวัว

เล้ียงควาย  เพื่อนของพระราชาก็พยายามกิน  กินขาวเสร็จขึ้นไปนอน  ยังไมทันหลับเลยเมียนั้นก็ลง
มาขางลาง  ลงมาขางลางเดินกระทืบพื้นดัง  ปง  ปง     

พอลงมาขางลางผัวก็หันหัวมาทางปลายเทา  จะลองดูใจหญิง  นางนั้นจะขึ้นบานก็
กระทืบเทา ปง ปง  เคาะเทาใหสะอาด  ขึ้นไปก็เหยียบหัวผัวเลย  ก็ดา “ไอหานอนนาเกลียด”  ผัวก็
วา”  โอนองพี่ฝนวาชางเหยียบ”  
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“เออฉันอยากใหมันเหยียบถึงลําคอดวยซํ้า  ไปบานเอ็งไป”    ผัวก็ไมพูดวาอะไร   ควาถุง
ยาสูบไดก็เดินไปเรียกเพื่อน  เพื่อนก็วา  “สิบหมื่นยังอยูไมถึงครึ่งคืนเลยเหรอ  ไมโดนปนเขาเหรอ” 

 “ไมโดนหรอก”   
วันหลังก็ใหไปหาผูหญิงอีก  หาทั่วก็ไมได   แตก็ไปเจอเขาที่อีกหมูบานหนึ่ง  ที่มียายแก

ปลูกกระตอบอยู  มีหลานชายคนหนึ่งคนและหลานสาวคนหนึ่ง  ตากับยายก็หากินธรรมดา  ขุดปู  
ขุดเผือกกิน เขาก็อยากไดหลานสาว  บอกเพื่อนวา “เอ็งไปขอใหขาอีกนะ”  เพื่อนก็วา “โอหมดไป
ตั้งหลายหมื่นแลว”  ก็ไปบอกยายวา  “ยายไอเด็กเลี้ยงวัวเล้ียงควายมันอยากไดหลานสาวยาย”     

“จะทําอยางไรไดถาพระราชาอยากไดฉันก็ไมขัด” ถามหลานหลานก็บอกวา  แลวแตยาย
กับตา   

“งั้นเอาไปเถอะ”   พระราชาวา  “งั้นไมใหสินสอดเยอะหรอกใหสิบหมื่น”  ก็จัดงาน   
แตงงาน  

พอถึงกลางคืนเมียก็ลงมาขางลาง  เขาก็ไมรูวาเมียลงมาเพราะเมียมีระเบียบ  เทาเบา  เขาก็
นอนรอฟงเสียงเมียแตนอนเพลินไมรู   

เมียลงมาขางลางก็ไอ  ผัวนั้นเมียลงไปเมื่อไรก็ไมรู  ก็เลยหันหัวมาที่ปลายเทาเหมือนเดิม
อีก  นางนั้นก็ขึ้นมาแลวก็เอามือคลําดูกอนกลัวโดนผัวเพราะวาบานมันเล็ก  ก็คลําไปโดนผัว        
“โอพี่ทําไมนอนอยางนี้  ลุกนอนไปทางโนน” 

“โอ  นองพี่ฝนวาชางเหยียบ”  
“พี่นอนดี ๆ”   
เขาก็อยูสองสามวัน  อยูไปเรื่อย ๆ  ก็ไมเห็นมีการทะเลาะกันสักที  ก็เลยถูกใจ  เลยเรียกตา

และยายวาเดี๋ยวจะไปหาพระราชามีธุระนิดหนอย   
พอไปถึงก็วา  “เอ็งเอยถูกใจแลวหญิงใจเสมอ”  จึงใหพระราชานั้นเขียนสารไปบอกพี่

หนึ่งฉบับ  บอกนองหนึ่งฉบับ  แลวเขาก็กลับมาที่บาน บอกตาวาตาพรุงนี้ถาใครยากจนกวาเพื่อนจะ
ถูกจับไปประหารหมด  ทั้งตาและยายตางตกใจ   

สวนพระราชาก็มาพรอมกันทั้งสามขบวน  ตาและยายตางวิ่งเขาเลาไกเพราะกลัว  พอ
มาถึงก็บอกวา  “ไมใชหรอกตา  เขามารับเราไปอยูที่ปราสาท”  

ตาและยายก็ไมรูวาคนนั้นเปนพระราชา  แลวก็อาบน้ําใหตาและยายกลายเปนพระราชา  
คนที่เคยแตงดวยกอนตางก็เสียดาย  บอกวา “ถารูวาเปนพระราชาฉันไมเลิกหรอก”  พี่เขยก็ยกให
เปนอํามาตย  ตาและยายและเมียก็อยูในวังอยางมีความสุข 
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7.  ชายคนจนดักชาง 
วิทยากรนางลาด    สมทอง 

ชาวบานเขาพาไปดักชาง  ไอคนจนก็ไป  ก็ไมมีอะไร   มีควายตูบตัวหนึ่งขี่ไป  คนอื่นเขา
ขี่ชาง  ยายก็หอขาวสาร  หาหมอให   พอไปก็ไปหยุดพักชาวบานเขาก็เอาแตขาวสารไอคนจนนั้น 
หุงกิน  เย็นก็หุงเชาก็หุง  ทีนี้หมดแลวก็วา   

“ไอคนจนขาวสารเอ็งหมดแลวนะ  แลวเอ็งจะไดอะไรกิน  เอ็งตองเอาคีมหนีบหมาก  เอา
เตาปูนมาแลกถึงจะใหกิน”  ก็เลยเอามาแลก    เขาก็ใหกิน   
   ตอนเชาก็วาอีก  “ขาวสารหมดแลวจะไดอะไรกิน  เอ็งฆาควายตูบเอ็งนะ”  ไอคนจนเขาก็
ฆาใหกิน  พอเนื้อควายหมดเขาก็วาเอ็งจะไปไหนก็ไป  เขาก็ไมรูจะไปไหนก็รองไห  แมธรณีมาเห็น
ก็ถาม   

“พี่มาจากไหนถึงมารองไหแบบนี้”   
“เขาพามาดักชางเขากินขาวสารหมด  แลวใหฆาควายตูบใหเขากิน  พอกินหมดเขาก็

ไมใหไปดวย”  
แมธรณีก็เลยพาไปดวย  คนที่ดักชาง    ดักชางไดก็กลับบาน  ยายก็มาถาม  “ไหนหลาน

คนจนของฉัน” 
เขาก็บอกวาไมรู   ยายนั้นก็รองไหเพราะวาหลานหาย   
นานพอสมควรแมธรณีเห็นไอคนยากจนหนาตาเศราหมองก็ถามวา อยากกลับบานหรือ

เปลา   ไอคนจนบอกวาอยาก  นางเลยบอกใหไปเลือกเอาชาง  ไปดูชางสองสามโรงก็ไมไดชางถูกใจ  
เหลือชางอีกโรงก็วา 

“โนนไปโรงโนนสิ”  ชางในนั้นมันมีงาสีเขียว  เหลือง  ไปดูถูกใจก็เลือกเอา  ก็ขี่กลับมาที่
บาน  แมธรณีวา    

“พี่ถาพี่ขี่ชางไปแลวไดยินเสียงอะไรรองพี่อยาพูดนะ”  ไอคนจนขี่ชางไปไมรูวาอะไรรอง  
เจาคนจนก็คิดถึงยายก็รองไห  ชางก็เหาะมาที่เดิม  แมธรณีก็วา  “บอกแลววาอยาพูดพยายามกัดฟน
ไว”  ก็ใหขี่ชางไปอีกก็เหมือนเดิมอีก  สองสามครั้งถึงไดไปถึงบาน  มาถึงก็เรียกยาย  ยายก็ขวางแต
ขาวสาร  หลานก็ลงมาก็กระโดดเขาไปถาม   

“ทําไมหลานเรียกยาย  ยายขวางแตขาวสาร”  ยายก็บอกหลาน “หลานเอยเขามาบอกวาไม
รูวาหลานหายไปไหน  ยายก็คิดวาหลานตายไปแลวยายจึงขวางแตขาวสาร”   

“ตายที่ไหนละยาย  เขากินขาวสารหลานหมดเขาก็ไมใหไปดวย  แมธรณีก็พาไป”   
ทีนี้พอเจาคนจนไดชางมาแลวก็ขี่ชางผานหมูบาน  คนที่ไปดักชางเห็นชางก็ขี้แตกทันที

เพราะวาชางมันสวยมาก  พวกนั้นเลยไปฟองพระราชาวาไอคนจนนั้นไดชางสวยมาก  พระราชาก็
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เลยข่ีชางมาดูเลยขอแลก  ไอคนจนก็ไมยอมแลก  พระราชาเลยเอาโซลามเอาไว   บอกใหไอคนจน
กลับบาน  แตวาไมใหชางคืน   ไอคนจนก็เลยมาพาชางกลับโซก็เลยขาด   

วันหลังก็ทําคอกเหล็กก็เลยเอาไปขังไวในคอกเหล็ก  เจาของก็มาบอกวา  “ไปชาง       
กลับบานเรา”  คอกเหล็กก็หักหมด   ทําอยางไรถึงจะได  พระราชาเลยยกลูกสาวใหจึงไดชาง 

8.  พลังตนยาง ( สํานวนที่ 1 ) 
วิทยากรนายสาํราญ    แสงจนัทร 

วันนั้นชาวบานเขาไปโคนตนไมทําสวนรวม ไปโคนกันที่ปา  ตายายก็ใหหลานไปกับเขา
เพราะตายายไปไมไดแกแลว  พลังตนยางก็ไปดวย  ชาวบานก็วา  “ไอหนูรอรับตนไมนะ”  เขาหลอก
เลน  พอตนไมลมมันก็วิ่งไปรับจริง ๆ   ทีนี้ตนยางใหญก็ลมทับจมไปใตดิน   

ทีนี้ชาวบานกท็ําอะไรไมได  ก็มาบอกตายาย  ทีนี้ตายายคิดถึงหลานกร็องไห  พลังตนยาง
เมื่อตกดึกก็ดนัตนไมขึ้นแบกกลับมาเลย  มาถึงบานก็ทิ้งตนยาง  โครม!!    ตากับยายกต็กใจกลวัผี
หลาน  หลานก็ขึ้นไปเรียก   

“ตา  ยาย  ผมหิวขาวมาก”  ตากับยายกว็า  “โอหลานไปทางอื่นแลวไมตองมาหาตาหรอก
ไปดีเถอะ”   

หลานกว็า  “ผมยังไมตาย”  ตาก็วา “อยามาหลอกตาเลย”  หลานก็วา “ตาจุดไฟส”ิ  ยายก็
วา “เอะ ตา  หลานเราพูดเหมือนกับไมใชผี”  ก็เลยจุดไฟดู  หลานกว็า“ผมนี่แหละยายมาจบัด”ู  ยาย
มาจับดูกว็าหลานเราจริง  ก็ผูกขอมือใหหลาน   ใหหลานกินขาว  สวนชาวบานกต็กใจวาไอนี่มันเกง
จริง ๆ    

วันนัน้อยากกนิปลา   ไปกว็า   ไปหาปลามากนิดกีวา  พลังตนยางก็เดนิไป  ไอพลังเหล็กก็
เดินมา  ไอนี่ไมมีพอมีแมเดนิมาเรื่อย ๆ  พลังตนยางกว็า  “ถาเอ็งไมมีที่ไป  ไปหาปลาดวยกันไหม?”  
พลังเหล็กกว็า “ไปก็ไป”   
  พอไปถึงก็ลงน้ําเลย  เอาปลามาก็เผากิน  ทีนี้ปลาก็เขาในที่ดัก  ปลาใหญโกรธเลยชนที่ดัก
ปลาทิ้ง  ลูกหลานปลาก็หนกีลับมาได  ไอพลังเหล็กก็โกรธวา  “เดี๋ยวกูเอง!”   กระโดดลงไปในน้ํา
เลยสูกับปลาตัวใหญ  แตสูไมไดเลยกระโดดขึ้นมาอีก  ตอสูสองวันกสู็ไมได  ทีนี้ไอพลังตนยางกว็า  
“เดี๋ยวกูเอง”  ก็กระโดดดําน้ําลงไปสูกับปลาตัวนั้นอยางรุนแรง  เอาปลาตัวใหญนัน้ขึ้นมาก็พากนั
หามมาที่บานตา  ปลานั้นตวัเทาโอง  ตานั้นกแ็ปลกใจเห็นหลานมพีลังขึ้นเรื่อย ๆ   เอาปลามาเผากิน
ก็เลยพากนัออกไปดูที่ดกัปลาอีก   

ทีนี้ไปแลวก็พากันหลงทาง  ไปถึงก็มียักษสองผัวเมียรอกินผูคนที่เดนิผานไปมา  เหน็เด็ก
เดินผานไปก็ยิม้จับเด็กไปขังไว  ทีนี้ไอพลังเหล็ก  พลังตนยางกห็ลงทางไป  ไปหาอะไรก็ไมไดกนิ  
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ก็เลยลงน้ําหาปลา  หามาไดก็หาไฟจุดไมได  “เอะ  จะทําอยางไร”  ถือปลาเดินมาก็เห็นกระทอม ก็วา
ไปขอไฟเขาสิเผ่ือจะได  พลังตนยางเขาไปกอน  แลววา   

“ยายมีไฟบางไหมยาย”  ยายก็วา  “มีอยูที่เตาดานหลังไปติดเอา” พลังตนยางก็ไปติดไฟ  
ยายแกไดสุมอันหนึ่งคอยจับแลววา  “เสร็จกูแน  เอามันไปเลี้ยงใหโตคอยกิน ” ไปถึงก็จับเจาพลัง 
ตนยาง  เจาพลังตนยางก็ดิ้นออกไมได  แรงมีไมถึงขั้น   

เจาพลังเหล็กรอก็ไมเห็น  ทําอยางไร  เลยไปแอบดูก็เห็นยายแก  เลยไปแอบดูดานหลังก็
เห็นเพื่อนอยูในสุมเหล็ก  พลังเหล็กเลยเขาไปแหกสุมเหล็ก  ออกมาตอสูกันจนยักษยอม  ทีนี้ใหทํา
อะไรก็ทําหมด  เอาเด็กออกมาทีนี้ใหยักษพาไปไหนก็พาไป  พาเดินไปเรื่อยทีนี้ยักษบอกวาไปไมได
แลว  คนทั้งสองบอกวาอยาทําชั่วอีกนะ  ยักษก็ไหวลา   

ไปถึงเมืองหนึ่งไดยินวามีจิ้งหรีดใหญตัวหนึ่งไมมีใครทําอะไรได  ลูกสาวของพระราชา
คนหนึ่งอยากเอามาเลี้ยง  ทําอยางไรจะไดเลยประกาศหาคน  เขาทั้งสองไปถึงก็รับอาสาเลย          
ไปพลังตนยางเขาไปกอน  เขาไปในรูจิ้งหรีดก็จับไดขาขางหนึ่ง  จิ้งหรีดก็ถีบขามันหลุดออกมา   
ขางหนึ่ง  ลูกพระราชาโกรธบอกวาเขาไมอยากใหแขนขามันหลุดทํากรงเอาไวจะเอามาเลี้ยง  ทีนี้ก็
เขาไปทั้งสองคนจับอุมออกมาเลย  ชาวบานก็ดีใจ  เขาก็เลยใหแตงงานกัน  เลยไปรับตายายมาอยู
ดวย 

9.  พลังตนยาง ( สํานวนที2่ ) 
       วิทยากรนางลาด    สมทอง 

ยายนั้นไมมีลูก  เขารวยมากก็เลยไปขอกับพระพุทธวาจะใหกินวันละกระออมก็ได  
ขอใหไดลูกสักคน  อยูไปก็ทองแลวก็อยูไฟ  ลูกโตขึ้นหุงขาวหนึ่งหมอก็ไมอ่ิม  ไมรูจะทําอยางไร
พอแมก็ไมคอยจะไดกิน  ขาวในยุงก็หมด  ก็เลยคิดกันวาจะเอาไปทิ้ง  ลูกก็รู  เขาก็เอาไปทิ้ง  เขาพา
ไปตัดตนยาง     “ไปไอหนูไปตัดตนไมมาทําดามทัพพี” 

ไปก็ไปตัดตนไม  ตนไมล่ันก็เลยรองเรียก  “หนูไปหาดามทัพพีมา” เด็กนั้นก็ไปหา       
ตนยางนั้นก็ลมโครมลงมาไมรูวาเด็กจมอยูตรงไหน  ก็เดินวนหาก็วา  “โอตายแลว”   

มาถึงบานก็พากันคดขาวกิน  ขณะที่ตักขาวกินกันคนละคําสองคํา  ลูกก็แบกตนยางมาก็
วา  “ไหนพอไวตรงไหน”  ขึ้นมากินก็เกลี้ยงพอแมไมไดกินเลย  อยูไปก็คิดไดดวยตัวเอง  ก็เลยให
แมตากขาวแหงให    ก็ไปเอง   

เดินไปก็ไปเห็นกําแหงตอก   ก็เอาหัวนั้นตอกไม  กําแหงตนยางก็วา “เอ  กูวากูแลวนะยัง
มีมัน” พลังตนยางก็เอามือไปรอง   ไอของที่ตอกลงไปนั้นก็กระเด็นออกมาเลย    พลังตอกก็วา “เอะ
อะไร”    พอไมมีอะไรก็ตอกลงไปอีก  ก็กระเด็นออกมาอีก   เอะอะไร   ก็เลยกระโดดลงไปในน้ําสู
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กัน  พลังตนยางก็เลยจับพลังตอกนั้นเหวี่ยง  พลังตอกก็เลยยอมขอสะพายถุงตาม  เดินไปก็พากันกิน
ขาวแหง   

ทีนี้พลังไมไผก็ลากไมไผมาเปนกอ  ลากไปก็ติด  ก็หันกลับไปดูก็ไมเห็นมีอะไร  ก็ลาก
ไปเจอกันเลยสูกัน  พลังตนยางเลยจับพลังไมไผเหวี่ยง  เลยไดเพื่อนสามคน  

ไปอีกก็ไปเห็นพลังขี้  พลังขี้ก็ขี้ๆ  มันก็ไปทําใหขี้ไมออกก็เลยสูกัน  พลังขี้ก็เลยยอม  ก็
เลยไดเพื่อนสี่คน   

มาก็มาเห็นรูจิ้งหรีด  พลังไมไผเขาไปกอน ถูกจิ้งหรีดดีดเดงออกมา  ใหอีกคนเขาไปก็ถูก
ถีบออกมา  อีกคนเขาไปก็ถูกถีบออกมาอีก  ทีนี้พลังตนยางก็วา  “เดี๋ยวกูบาง”  ไปก็ดึงเอาขาจิ้งหรีด
ขางหนึ่งออกมา  เลยบอกเพื่อนใหไปขอไฟมาเผาขาจิ้งหรีดกินขาว  ไปก็เห็นยายยักษติดไฟอยู  ก็วา
“ยายขอไฟไปเผาจิ้งหรีดกินขาวหนอย”  ยายก็วา “ไปเอาสิหลาน”  ทีนี้กําลังหาฟนจะติดเอาไฟ  เขาก็
เอาสุมเหล็กมาจับเอา  หักมือหักเทาใสไห  

 คนที่รอ  รอหาย ๆ  ก็เลยไปตาม  เจอยายก็ถาม   “ยายไมเห็นเพื่อนผมบางเหรอ?”   
“ไมเห็น”   
“ยายขอไฟหนอย”   
“เอาไปสิหลาน”  ทีนี้กําลังหาฟนจะติดเอาไฟ  เขาก็เอาสุมเหล็กมาจับเอา  หักมือหักเทา

ใสไห   
คนที่รอ ก็รอหาย ๆ ก็เลยไปตาม   “ยายเห็นเพื่อนผมไหม?”   
“ไมเห็น”    
“ยายขอไฟหนอย”   
“เอาไปสิหลาน”  ทีนี้กําลังหาฟนจะติดเอาไฟ  เขาก็เอาสุมเหล็กมาจับเอา  หักมือหักเทา

ใสไห  ทีนี้พลังตนยางมาบาง  “ยายเห็นเพื่อนผมไหม?”   
“ไมเห็น”   
“ยายใหไฟเผาจิ้งหรีดหนอย”   
“เอาสิหลาน  หาฟนมาติดเอา  ฟนยายมีสามอัน  ตัวยายเปนหญิงเปนไขดวยและหนาว

ดวย”  เขาก็หาฟนมาติดเอาไฟ    ตาก็มอง  กําลังเปาเขาก็หาสุมเหล็กจะมาจับ  เขามองเห็นก็เลยหัก
สุมเหล็ก   ก็บอก   “จะฆามึงเดี๋ยวนี้แหละ  อีแกมึงนี่แหละจับเพื่อนกูไป”   

“อยาฆาฉันเลยฉันจะใหของดี”  ก็ใหเชือกผูก  ใหแลวก็จะฆา  “ฉันจะใหของดีอีก  ใหผา
เรียกของได  เรียกเอาของ  ขนม  กลวย  ขาวตม  ลาบ  กอย  เรียกไดหมด”  ก็เลยใหผาเรียก  เรียกกิน
อะไรก็ไดกินหมด  ทีนี้เลยใหพลังขี้ขี้ใส  เอาเชือกมัดเอาไวแลวก็ไป   
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ทีนี้ผัวมา เมียก็พูด  อุบๆๆๆ  ตาก็วา  “ยายแกนี้ไดอะไรกินคนเดียว”   ก็ไปดูเห็นก็วา  
“ใครมาทํารายเมียกู”   เมียก็วา  “ใหของดีมันหมดแลว  เอ็งอยาไปตามมันนะ  เอ็งสูมันไมไดหรอก” 
ตายักษก็ตามไป  ก็สูกัน   พลังขี้ก็ขี้ใสปากแลวเอาหวายเย็บปาก  มาถึงก็พูด  อุบ  ๆๆๆ  เมียก็วาบอก
แลวอยาไป  สูมันไมไดหรอก   

สวนพลังตนยางก็ไปถึงเมืองรางไมมีคน  ก็เลยพากันพักเอาผามาเรียกของกินนอนสบาย  
อีกคนหนึ่งก็ตีกลอง   ลูกพระราชาอยูในกลองก็ตกใจ   

“ตาจะกินก็กินไปอยาทําใหฉันตกใจ”  พวกพลังตนยางเลยวา  “ฉันไมเคยกินคน”  ก็เลย
เอามีดผาดูก็เห็นหญิงสาว  แลวก็ถามวาคนไปไหนหมด  นางก็บอกวายักษมันกินหมดพอก็เลยเอา
ฉันใสไวในกลองเอาไวสืบเผาพันธุ  ทีนี้ก็เลยนั่งคุยกันเลน  พอดึกยักษก็มา  นางกลัวจนตัวหด  ยักษ
เหาะมาถึงเมืองสะเทือนหมด  พลังตนยางก็บอก  “ลงมากินสิ”  ยักษลงมาถึงก็ถูกฆาตาย  ตอนเชาก็
เตะ  ไมรูวากระเด็นไปถึงไหน  ก็ใหพลังไมไผอยูที่นั่นเรียกเอาทรัพยสินมาให  ชางมา  วัว  ควาย  
ขาว  ยุง  ฉาง ก็ไปตอ  

ไปถึงอีกเมืองหนึ่ง  ก็เลยพากันพักเอาผามาเรียกของกินแลวนอนสบาย  อีกคนหนึ่งก็ตี
กลอง  ลูกพระราชาอยูในกลองก็ตกใจ   

“ตาจะกินก็กินไปอยาทําใหฉันตกใจ”  พวกพลังตนยางเลยวา  “ฉันไมเคยกินคน”  ก็เลย
เอามีดผาดูก็เห็นหญิงสาว  แลวก็ถามวาคนไปไหนหมด  นางก็บอกวายักษมันกินหมด  พอก็เลยเอา
ใสไวในกลองเอาไวสืบเผาพันธุ  ก็อยูนั่งคุยกันเลน  พอดึกยักษก็มานางก็กลัวจนตัวหด  ยักษเหาะ
มาถึงเมืองสะเทือนหมด     พลังตนยางก็บอก  “มะ  ลงมากินสิ”  ยักษลงมาถึงก็ถูกฆาตาย  ตอนเชาก็
เตะไมรูกระเด็นไปถึงไหน  ก็ใหพลังขี้อยูที่นั่น  เรียกเอาทรัพยสินมาให ชาง  มา  วัว  ควาย  ขาว  ยุง     

ทีนี้ก็ไปถึงเมืองอีกเมือง  ก็เลยพากันพักเอาผามาเรียกของกินแลวก็นอนสบาย  อีกคน
หนึ่งก็ตีกลอง  ลูกพระราชาอยูในกลองก็ตกใจ  ก็วา 

“ตาจะกินก็กินไป  อยาทําใหฉันตกใจ”  พวกพลังตนยางก็บอกวา  “ฉันไมเคยกินคน”  ก็
เลยเอามีดผาดูก็เห็นหญิงสาว  แลวก็ถามวาคนไปไหนหมด  นางก็บอกวายักษมันกินหมด พอก็เลย
เอาใสไวในกลองเอาไวสืบเผาพันธุ  ก็อยูคุยกันเลน  พอดึกยักษก็มานางกลัวจนตัวหด  เหาะมาถึง
เมืองสะเทือนหมด  พลังตนยาง  ก็วา “มะ   ลงมากินสิ”  ลงมาถึงก็ถูกฆาตาย  ตอนเชามาก็เตะไมรู
กระเด็นไปถึงไหน  ก็ใหพลังตอกอยูที่นั่น  เรียกเอาทรัพยสินมาให ชาง  มา  วัว  ควาย  ขาว  ยุง   

ทีนี้ก็ไปถึงอีกเมืองหนึ่ง  ก็เลยพักเอาผามาเรียกของกินแลวก็นอนสบายก็ตีกลอง           
ลูกพระราชาอยูในกลองก็ตกใจ   

“ตาจะกินก็กินไป  อยาทําใหฉันตกใจ” พวกพลังตนยางก็บอกวา  “ฉันไมเคยกินคน”  ก็
เลยเอามีดผาดูก็เห็นหญิงสาว  แลวก็ถามวาคนไปไหนหมด  ก็บอกวายักษมันกินหมด พอกเ็ลยเอาใส
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ไวในกลองเอาไวสืบเผาพันธ  ทีนี้ก็นั่งเลน  พอดึกยักษก็มานางกลัวจนตัวหด  ยักษเหาะมาเมือง
สะเทือนหมด  พลังตนยางก็บอกวา  “มะ  ลงมากิน”  ลงมาถึงก็ถูกฆาตาย  ตอนเชาก็เตะไมรูกระเด็น
ไปถึงไหน  ทีนี้ตัวเองก็อยูที่นั่น  เรียกเอาทรัพยสินมามี ชาง  มา  วัว  ควาย  ขาว  ยุง   

10.  ยักษพอมาย 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

พอไมมีเมียทีนี้ก็เล้ียงลูกจนโต  ทีนี้พอก็วา “ ลูก  ลูกโตแลวลูกตองเล้ียงพอบาง”  ทีนี้พอก็
พาลูกไปดีดพิณตามศาลา  เสียงมันเพราะมากจนชาวบานที่กําลังถอนตนหอม ตําขาว  ฝดขาวหลับ
กันหมด   

ตอมาสองสามวันมันเพราะมากก็ไดยินไปถึงเศรษฐี  ก็เลยใหไปดีดพิณที่บานใหลูกสาว
ฟง  มันเพราะมากพอแมหลับหมดเหลือแตลูกสาว  พอดีดไปก็ถูกใจ  นางก็รัก   จนไดแตงงานกัน   
ทีนี้นางทองก็พาไปเยี่ยมพอ  เขาหลอกนางนี้ไป  ก็ลาพอลาแม  ยักษนั้นก็พาไป  เห็นนางเดินชาก็เลย
ใหขี่คอ  กาวแตละครั้งมันไดไกลมาก  แลวนางก็ถาม  “พี่ทําไมเดินไดเร็วจัง”   

พอไปถึงที่ไดนัดพอไวก็บอกวา  “นองรอที่นี่นะเดี๋ยวพี่จะลงไปดําน้ําหาปลามาใหนอง
กิน”  พอลงไปก็เลยไปบอกพอวา  “พอถาพอไปถึงใหพอแปลงเปนควายเผือกใหญนะ  ถาพอไมทํา
อยางนั้นพอไมไดกินหรอก  ผมจะตําน้ําพริกรออยูที่นี่  เดี๋ยวผมจะตามไปทีหลัง”   

สวนนางนั้นหาผัวไมเจอก็ละลาละลัง  พอมาเห็นนางก็แปลงเปนควายเผือก  เห็นนางก็ไล
ขวิด นางก็เรียกหาผัวเรียกก็ไมเจอ  ควายก็ขวิดนางตาย  ลูกก็เอาเครื่องปรุงมาทีหลังก็พาพอลูกกิน 
กินเสร็จก็หอกระดูกนางดวยผาถุงสีแดงแลวซุกไวในโพรงตนไม   

สามเดือนตอมาเขาก็กลับไปที่บานเมีย  ไปถึงพอก็ถาม  “ผัวนางทําไมไมพาอีหนูมาเลน
ดวย?”   

“โอพอนองมาไมไดหรอกลูกยังเล็กอยู  จะมาบอกนองนี่ใหไปเลี้ยงลูก”   พอหลอกไปได
ถึงแมน้ําก็บอกใหหยุด  บอกวา  “นองรออยูนี่นะเดี๋ยวพี่ไปดําน้ําหาปลามาใหกิน”  เขาก็ไปที่เมืองไป
บอกพอ  สวนนองก็เดินไปทั่ว   ไปเห็นผาถุงที่ใสกระดูกซุกไวที่ตนไมเห็นก็วา  “เอะ!  ผาถุงเหมือน
ผาถุงพี่ฉันสีแดง ๆ”  ไปดึงออกมาก็เห็นกระดูก  นางก็รูวายักษนางก็หนี   

กลาวถึงยักษพอลูก  พอมาถึงก็หานางไมเจอ  คือแกลงเปนควายเผือกเหมือนเดิม  มาไม
เจอ  เจอแตรอยเทาวิ่ง   

สวนนางก็หนีไปเจอฤาษี  ไปถึงก็สลบ  ฤาษีนั้นก็นอนไมหลับก็ออกมาเดินจงกรมเห็น
นางสลบก็ทําใหนางฟน  ก็ถามวา  “ทําไมมานอนอยูแบบนี้”  นางก็บอก  “ตาฉันมาบานพี่  ยักษมัน
หลอกมากิน  ฉันเห็นกระดูกที่หอดวยผาถุงซุกอยูฉันเลยวิ่งมาสลบอยู” นางนั้นเอากระดูกออกมา  
หลวงตาก็เลยชุบชีวิตขึ้นมาใหม  แลวก็อาศัยอยูกับหลวงตา  
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ตอมาชาวบานก็นินทาวาหลวงตาเอาผูหญิงมาอยูดวย  หลวงตาก็เลยใหนางนั้นตําแปง
แลวก็ทําเปนรูปลิง  เสกแลวก็เปนลิงแลวใหพานางไปอยูที่อ่ืน   

กลาวถึงยักษหากินไมได  ก็ถางไรเปนรอยไรแลวปลูกขาวโพด  แตงโม  แตงกวา  แลวก็
เดินหาคนแก ๆ ไปเฝาไร  บอกพอวาไอคนแกแบบนั้นอวนเร็วเดี๋ยวก็จะไดกิน  สวนลิงที่ไปอยูกับ
นางนั้นก็แอบไปหักขาวโพดทุกวัน    สวนตาแกที่เฝาไรรูก็วา  “ไอลิงมาขโมยแตงโมกูหมดแลว”  
ลิงก็วา  “ไอแกกลาดูถูกกู  เขาหลอกเอามากินยังไมรูตัวอีก”   

วันหลังมาแอบขโมยอีกจึงบอกตา  “ตาเอยเขาหลอกเอาตามากิน”  ตาก็วา “จริงเหรอ?  งั้น
ใหตาไปดวย”  ก็เลยไปดวยกัน  ตาก็หักเอาขาวโพด กรอกเอาขาวไปจนหมดเอาไมคานมาหาบ 

กลาวถึงยักษที่เปนลูกก็คุยกับพอวาปานนี้ตาแกมันคงอวนมากแลว  เพราะมันไดสาม
เดือนแลว  พอลูกมาดูก็เห็นแตเปลือกขาวโพดทวมกระทอมไปหมดก็พากันคนหาตา  หาที่ไหนก็ไม
พบก็เห็นตนไมลมซึ่งลิงลากเอาขาวของไป  ก็เดินตามตนไมหักไปจนถึงกระทอม  ทีนี้ยักษตามไปก็
สูกับลิง  สูไปสูมาลิงก็ชนะเพราะตาใหพระขรรคเอาไว  เอาพระขรรคจอที่คอแลววา  “ถาเอ็งมาอีก
ขาจะฆาเอ็ง”  ยักษยกมือไหวขอลาเลยกลับไปหาพอ   

ทีนี้ยักษกับลิงก็นัดกันทําสงคราม  วันนั้นลิงกับยักษก็สูกัน  ลิงชนะยักษ  ยักษเลยถอย  
วันนั้นเศรษฐีไดยินวาลิงสูกับยักษแลวชนะก็อยากรู    ก็เลยมาทําสงครามกับลิง  ลิงสูกับเศรษฐีก็
ชนะอีก  ทีนีนางออกมาก็ไดเจอกับพอแตไมรูจักกัน  จนเลาเรื่องจึงรูวาเปนพอลูกกัน 
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6.  นิทานสัตวประเภททั่วไป 
                                       จํานวน  14  เรือ่ง  คือ 

1.  หอยกับกระตาย  
2.  ชางกับแมลง 
3.  กระตายหลอกเสือ  ( สํานวนที่ 1 )  
4.  กระตายหลอกเสือ  ( สํานวนที่ 2 )  
5.  เสือกับคางคก   
6.  เสือกับชาง  
7.  ตายิงพลาด   
8.  กระตายกับตายาย   
9.  คนขายหมอ   
10.  สุนัขจิ้งจอก   
11.  ไก  เสือ  กระตาย  และเหยี่ยว( สํานวนที่1) 
12.  ไก  เสือ  กระตาย  และเหยี่ยว( สํานวนที่2) 
 13.  กระตาย  กวาง  เตา  และคางคก    
14.  สุนัขจิ้งจอกกับราชสีห 
 

1.  หอยกับกระตาย 
วิทยากรนายวนิ    คะนอง 

กระตายกระโดดไปกระโดดมาเห็นหอยก็วา  “พี่หอยหากินไดอยางไร  เรามาวิ่งแขงกันดู
ใครจะเร็วกวากัน”  หอยวา  “งั้นพรุงนี้สิ”   

มาก็วิ่งแขงกันตามปากแมน้ํา  วิ่งไปกระตายก็เรียก  “พี่หอย”  หอยก็ตอบ “กุก”  เสียงหอย
อยูขางหนา  กระตายก็เรียกอีก  “พี่หอย” 

“กุก” เสียงอยูขางหนา  กระตายก็วิ่งไป ๆ  ก็ ตาย 
2.  ชางและแมลง 

วิทยากรนายรดิ    บัวสด 
งาชางเดียว  งายาว  สวยงามมาก  ชวนใหนาเกรงขาม  แมลงนั้นเดินมาพบชางมันก็มาพูด

วา  เขามันกแ็หลมมันไมกลัวชางหรอก  มนัจะชนกับชาง  พอมันพูดอยางนั้นมนัก็ชนดิน  มุดไปใต
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ดิน  ชางก็มาคดิกลัววา ‘แมลงมันอวดวามนัเกงจะมาชนกับขา  แลวมนัก็มุดไปใตดนิ  สวนขานั้นมุด
ก็มุดไมได  ถามันผุดขึ้นมาตอนไหนมนัก็จะชนขาตาย’   

ชางคิดแลวกก็ลัวก็วิ่งไมไดมองขางหนา  มองแตขางหลังกลัวแมลงมันผุด  มองหนา   
มองหลังมองใกลมองไกล มองขากลัวมันผุด  วิ่งไปไมไดพิจารณาดกู็ไปชนตนไมคอหักตาย 

3.  กระตายหลอกเสือ  ( สํานวนที่ 1 ) 
วิทยากรนายรดิ    บัวสด 

ควายสองตัวหากินดวยกันทุกวัน    วันนั้นหากินใกลจอมปลวก   กระตายมันอยากกิน 
เนื้อควาย  ก็เลยมาหลอกควายดําวา   “พี่ควายดํา  พี่ควายเผือกเขาจะมาชนกับทาน”  ทีนี้ควายดําก็
โกรธ  วิ่งขวิดดิน  ขวิดนั่นขวิดนี่  กระตายก็วิ่งมาบอกควายเผือกวา 

“พี่ควายเผือกดูสิพี่ควายดําเขาขวิดดินลับเขาจะมาชนกับทาน”  ควายเผือกโกรธก็ขวิด
จอมปลวก  เดินมาใกลกันก็ถามวา 

“เอ็งโกรธอะไรถึงจะมาฆาขา?”   
“เอ็งนั่นแหละโกรธอะไรถึงจะมาฆาขา”  อวดไปอวดมาก็ชนกัน  ก็ตายทั้งสองตัว  เมื่อ

ตายแลวกระตายก็เอาเลือดมาทาที่หู  ไปบอกคนอื่นวาตัวเองไมกลัวใคร  เพิ่งขวิดควายตายไปสอง
ตัว  ไปเจอเสือๆถาม 

“เปนอะไร?”  กระตายวา  “ฉันขวิดควายตายไปสองตัว  อยากกินก็ไปกินซะฉันไมกิน
หรอก”   กระตายก็พาไป  เสือก็จัดการจะกิน  กระตายก็วา  “จะเอาไปไหนก็เอาไปเถอะฉันไมกิน
หรอก  แตถาไดยินอะไรเมื่อไหรใหโยนเนื้อไปหนึ่งกอนนะ”  เดินไปกระตายก็แกลงเปนมารอง  
“แกก”  เสือที่หาบเนื้อก็ทิ้งไปหนึ่งกอน  วิ่งไปเรื่อยๆ ก็เหลือแตกระดูก  ทนไมได  โกรธเลยก็โยน
กระดูกไปโดนกระตายอยูแถวนั้น  ทีนี้พิจารณาดูวาอะไร  ก็เห็นกระตายนอนตาย  ก็วา  “ไอเกลอนี้
ไมดีเลย”  วันหลังก็ทําบุญเกลอแลวก็เอาเนื้อไปยาง  ก็วา   “เนื้อเกลอเหมือนจะอรอย”  เลยกินหมด 

4.  กระตายหลอกเสือ  ( สํานวนที่ 2 ) 
วิทยากรนายจมุ    แสงจันทร 

เสือนั้นแพกระตาย  กอนมันจะแพมันมีสาเหตุ  กระตายนั้นมีปญญามาก  เสือนั้นมีกําลัง
มากแตโง  ตอนนั้นกระตายอยากกินอาหาร  คืออยากกินแตเนื้อไมอยากกินหญา   ทีนี้ก็คิดทํา     
อยางไรจะไดกินเนื้อ  แลวเห็นควายสองตัว  ตัวใหญๆ  จะไปกัดควายก็กัดไมไดเขามีเขาเปนอาวุธ  
แลวเราไมมีเขาแลวจะทําอยางไรจะไดกินเนื้อมัน  เลยไปหลอก   

“โอพี่ควายเผือก”   
“อะไร?”   
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“ทานเอยขาไปเจอควายดํา  เห็นเราเขาบอกวา  ขอใหแตเจอหนาพี่เขาจะชนใหตายเลย” 
ควายเผือกโกรธมาก   

“ไอหาขาไมเคยหาเหตุอะไรกับไอนั่นแลวทําไมมาโกรธขามากมายนัก”  กระตายเดินไป
อีก    

“พี่ควายดํา  พี่ควายเผือกเขาบอกวาขอใหเจอทานแลวเขาจะชนใหเขาหักเลย” ทีนี้ตางฝาย
ก็หากัน  ไปเจอกันแลวไมไดถามอะไรกันเลยเพราะวาถูกหลอก  กระโดดเขาหากันคอหักตายทั้ง
สอง  ทีนี้กระตายก็ทําไมไดกิน  ไมรูจะเอาฟนที่ไหนฉีกเนื้อ   ทีนี้เสือเห็นควายตายก็เดินมา  เสือก็วา  
“เสร็จกู  ทีเดียวไดกินตั้งสามตัว”  ควายสองตัว  และกระตายอีกหนึ่ง   

ทีนี้กระตายก็ไปเอาเลือดควายมาทาที่ใบหูก็วา   “ทีเดียวตายสองเลย  นี่ไงเลือดติดอยูเลย”  
เสือก็วา  “ทานนะชนควายตาย?”  ทนไมไดเลยไปคลําดูที่ใบหู   กระตายก็วา  “แนะๆๆ  คลําไมได  
คอยดูนะตอนเย็นมันจะไหมมือเอ็งตาย”  เสือก็วา  “จริงหรือ?”  พอตอนเย็นยังไมไดฉีกเนื้อควายเลย  
เสือก็นอนหลับ  ที่นี้กระตายก็กระโดดไปที่กองไฟ  เสือกําลังนอนกรน  กระตายก็ไปเอากอนไฟมา
ใสที่ฝามือแลวไฟก็ไหมมือเสือรองจากเลย  กระตายก็ถามเปนไร?  เสือก็เลยกลายเปนลูกนองของ
กระตายคอยกัดเนื้อฉีกใหเขากิน   ทีนี้กระตายก็วา  “หาบตามนะ  ถาหยุดรมไหนเสือก็จะไดกิน”      
ทีนี้กระตายก็กินคนเดียวและบอกกับเสือวา “ถาหาบไปถึงปาไหนแลวไดยินเสียงสัตวรอง  แกก  ก็
ใหฉีกเนื้อโยนทิ้งไปกอนหนึ่ง”  

ทีนี้นานไปกระตายหิวก็รอง  “แกก”    เสือก็กัดเนื้อทิ้งไป  ทิ้งไปจนหมด เสือไมไดกิน
แมแตนอยเลย  ทีนี้เนื้อหมดเหลือแตกระดูกควาย  กระตายนั้นไมรูวาเนื้อหมดเพราะรอกินอยางเดียว    
ก็รอง  “แกก”  เสือก็กัดแลวโยนเลย  ทีนี้โยนไปก็โดนหัวกระตายสลบ  เสือก็ไป  กระตายนั้นก็ตาย
เพราะวาเปนบาปกรรมที่กินคนเดียวไมเผ่ือแผคนอื่น 

5.  เสือกับคางคก 
วิทยากรนายจมุ    แสงจันทร 

เสือกับคางคกลองดูวาใครจะมีปญญาเหนือใคร  คางคกถามเสือวา  “วันหนึ่งๆ  เอ็งกิน
อาหารไดกี่อยาง?”  เสือวา 

“กินไดหลายอยาง  ไมวาจะเปนหมูปา  หมาปา  กระตาย  อะไรขาไดกินหมด  แลวคางคก
เอ็งกินอะไรไดบางละ?”   

“เออทานขามันโง  กินไดแตอาหารที่อยูตามพื้นดิน”   
“งั้นเรามาอวกแขงกัน”   
“แลวใครจะอวกกอนละ?”  ทีนี้คางคกก็อวกกอน  คางคกมันกินไสเดือนมาทองมันก็ตึง  

อวกออกมาเสือก็ถาม  “นี่อะไร?” คางคกวา  “ไอนี่ปะวาเคลียน”   ก็คือไสเสือ  เสือก็วา  “ไอหากิน
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ไดถึงไสเสือ”   เสือเขาก็กลัว คางคกก็เดินไปเดินมาไมมีอะไรกินก็ไปกินกอนกรวดอีก  ก็อวก
ออกมาสองกอน  เสือก็ถาม“นี่อะไร?”    คางคกก็วา  “นี่แหละพนาแคลก”  คือ ตาเสือ  เสือก็วิ่งเลยวา    
“กูจะอยูทําไมมันถึงขั้นกินตาเสือ”  เสือก็หนี    

คางคกก็ไลตาม  เสือนั้นก็วิ่งไป   หางขาดอยางไรก็ชางไมไดสนใจขอใหแตรอดตัว  ไปก็
พบเตา  เตาถามวา  “ไปไหนละพี่คางคก”  คางคกวา  “ไปกินเสือ  ตามกินเสือ?”   

“รูปรางแบบนี้เหรอไปกินเสือ”  เตาวา  “งั้นใหผมไปดวย”  คางคกก็วา 
“ไปสิ”  ก็เลยไดเพื่อนสองคน  สวนเสือนั้นเหนื่อยมาก  วิ่งไปก็ไปเจอตาแกตีเหล็ก  ทนีีต้า

ก็ถามวา 
“เสือเปนอะไรถึงวิ่งน้ําลายไหลแบบนี้?”  เสือก็วา“กลัวๆๆคางคกมันกิน”  ตาก็วา  “แลว

ทําไมไปกลัวไอสัตวแบบนั้นละ  เดี๋ยวขาจะชวยเอง   แคคางคกกับเต ตีแมงไปแกงกินเดี๋ยวนี้แหละ”  
ทีนี้เตาคลานไปกอน   สวนคางคกไปไมทันเตา  ก็คอยๆกระโดดไป  ทีนี้ตาก็มองเห็นคางคกแตวา
เห็นเตาไปถึงกอน  ตาก็วา  “โอนี่หรือที่ตามกินเสือ”  ก็จับเตานั่นไปทําตั่งนั่งตีเหล็ก  คางคกนั้น
กระโดดไปถึงก็วา   “อยูตรงนั้นเองเหรอ  เขาไปกินเดี๋ยวนี้แหละ”  ตาแกก็โกรธก็วา  “ไอหาคางคก
จะมากินเสือ”  ทีนี้ตาที่เอาเตาไปทําตั่งนั่งตีเหล็ก  ทีนี้คางคกมันทะลึ่งก็วา     “มองดูฟามองดูดาว
หนอยซิ”   

สวนตานั้นแตกอนไมเคยใสกางเกงในมากอน  อวัยวะเพศก็ตกลงมา  ทีนี้เตามันมองเห็น  
ก็ดึงหัวออกมาชนกับไขของตา ดังโปก!!  ตานั้นก็ลมคว่ําเลย  เสือก็วา  “ตาก็ตายแลว  แลวกูจะอยูตี
เหล็กทําไม”  ก็หนีไปเลย  เสือก็หนีคางคกก็ไลตาม  ไมนานเสือก็ตกบอ  สวนกระตายนั้นไมรูวา
กระโดดมาจากไหน  ก็วา  “นี่มึงตกบอแลว”  แลวกระตายก็เรียก  “ชาวบานเอยเสอืมันตกบอแลวเอา
คอนมาตีซํ้า”  ชาวบานก็วิ่งออกมาเลย  กระตายก็วา“โอย  เสือมันตายแลวทําอยางไรจะใหมันฟน” 
กระตายก็เลยกระโดดไปเอาดอกทองกวาวบนหลังคาบาน  สวนชาวบานก็กําลังเอาไม  เอาคอนไปตี
เสือ  กระตายก็รองอีก 

“ชาวบานเอยไฟไหมบานหมดแลว”  ชาวบานหันมาเห็นแดงฉาน  ทีนี้ก็กลับบาน  เสือก็
กระโดดขึ้นจากบอ  กระตายก็หายไป  เสือก็หายไป 

6.  เสือกับชาง 
วิทยากรนายรดิ    สมร 

เสือและชางเดินหากินในปาหิมพานตมาพบกัน  เสือจะกินชาง  ชางไมยอมใหกินเพราะ
ตัวเขาใหญกวา  เสือก็อวดวาขาก็ใหญเหมือนกัน  ชางก็อวดวาขาก็ใหญเหมือนกัน  ในปานี้ไมมีใคร
ใหญเทา  พออวดไปใครจะเปนพยานตัดสินก็ไมมี  ก็บอกวา  “พยานหลักฐานก็มีแตชาวบาน  ใหพี่
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ชางวิ่งกอน  ถาเขากลัวทานแปลวาทานใหญกวา  และจะเปนคนชนะ  แตถาเสือวิ่งไปคนเห็นคนหนี
แปลวาขาใหญกวา”   

ตอนนั้นก็วิ่งตัดหมูบาน  ชางวิ่งกอนคนเห็นก็วา  “โอชาง ๆ ๆ” ก็พากันมาดู  
คร้ังหลังเสือวิ่ง  คนเห็น  “โห  ไอหนูๆๆๆเสือ ๆ ๆ  หนีขึ้นบานเดี๋ยวมันกิน”  คนกลัวเลย

หนีไปหมด  ก็เลยมาคุยกัน  ชางก็ยอมเสือเลยตองสละชีวิตใหเขากิน 
7.  ตายงิพลาด 

 วิทยากรนายจุม    แสงจันทร 
คนแกสมัยโบราณนั้นโง  ไปหากินไปยิงสัตวเห็นกวางยืนอยูก็ยิง  ยิงแลวก็พลาด  เสือนั้น

ก็แอบอยูรอจะกินกวาง  ทีนี้เสือก็โกรธวาเขาไมไดกินกวางเพราะวาตาแกนั้นมายิงกวางพลาด  กวาง
จึงหนีหายไป  ทีนี้ก็วา  “แกนั้นตองมาใหขากิน”  ตาแกก็มาจะใหกินเพราะวาคนในสมัยนั้นเปนคน
ที่ซ่ือตรงมาก  ตาก็วา    “พี่จะกินฉันก็ไมวาอะไรหรอก  แตรอใหฉันกลับไปบอกลูกบอกเมียกอน
คอยกลับมาใหกิน”   

ทีนี้ตาแกก็รองไหไปบอกเมียวา  “เมียเอย  ลูกเอย  เราไมรูจะทําอยางไร  ไปยิงสัตวมาเปน
อาหาร  ทีนี้เสือเขาก็รอจะกิน  เราก็รอ  ทีนี้เรายิงพลาด  เขาก็วาเราตองไปใหเขากิน”   ทีนี้ลูกเมียก็
เลยทําขนม  ทําขาวตม  ไปใหกินกลางทาง  ไปก็ไปพบกระตาย  กระตายก็เลยถาม  “ตารองไห
ทําไม?”  ตาก็บอก  “คือวาตาไปยิงกวางก็ยิงไมโดน  เสือเขารอจะกิน  ทีนี้เรายิงสัตวแลวสัตวมัน    
ตกใจ   เสือเขาไมไดกินเขาก็เลยใหเรากลับไปใหเขากิน”  กระตายเลยวา“อะไรมันจะรายแรงขนาด
นั้น  งั้นตาใหขนม  กลวย  ขาวตม  แลวผมจะพาไปดูเสือ  ใหตากลับไปกรอกลูกปนมาใหเตม็แลวจะ
พาไปดูเสือ”  กระตายก็วา “ทําไมทําอยางนี้  เราก็หากินของเรา  เขาก็หากินของเขาทําไมจึงผิด  
ทําไมถึงอยากกินคนอยางนั้น”   

กระตายก็ปอกกลวยกินๆๆ  ทีนี้ไปถึงก็วา  “พี่เสือโวย  อยางไรผิดใจกันเรื่องอะไรทําไม
จึงตามตามาใหกิน”  พอไปถึงเสือก็วา  “มาแลวเหรอ?”  ตาวา“มาแลว”  กระตายก็วา   “เอพี่เสือ
ทําไมตาทําใหสัตวตกใจ?   นี่ผมก็โกรธเหมือนกัน  แตก็ไมวาอะไรหรอก  ไหนพี่เสือกวางมันยืน
ตรงไหน   พี่เสือลองไปยืนซิทําไมตาถึงยิงพลาด”  กระตายก็วา “ตาลองเล็งซิ”  เสือก็ไปยืน   

เสือไมรูวากระตายใชเลหกลในการแกกลก็ไปยืนก็วา  “เล็งสิตา”  ตาก็เล็งเสือ  ทีนี้พอตา
เล็ง  กระตายก็ไปยืนดานหลังตาแลวก็จี้เอวตา  ทีนี้ตาตกใจก็ปลอยไกเสือก็ตาย  ทีนี้ตาก็เลยได
กลับมาหาลูกเมีย 
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8.  กระตายกับตายาย 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

วันนั้นกระตายเดินอยูที่ทางก็เห็นยายทูนกลวยไปนา  ไปตามผัว  ตาก็ไถนารอยาย  
สมัยกอนจะเอาขาวใสกระเชอ  คือเอาใบตองรองแลววางหมอขาวขางบน  แลวก็วางกลวยขางบนอกี  
กระตายมองไปเห็นกลวยก็แกลงตาย  มดก็ตอม  ยายก็เห็น    

“เอะ!  ทําไมกระตายถึงมานอนตาย”  ยายก็เก็บกระตายไวบนกระเชอก็เดินเอาขาวไปให
ผัว  กระตายก็กินกลวยแลวก็โยนเปลือกกลวยไปขางหนา  ยายไมไดมองใกลไกลมัวแตกมมองทาง  
ก็วา  

“เอะ  กูวากูตื่นแตเชาแลวยังมีคนตื่นเร็วกวากูอีกเหรอ”  กระตายกินกลวยจนหมดแถมทั้ง
ขี้ใสกระเชออีกแลวก็กระโดดลงจากกระเชอ   ยายเห็นก็วา  “เอะเกือบไดสองตัว”  ไมรูวากระตาย
มันกระโดดมาจากกระเชอ  ไปแลววางกระเชอลงไมไดมองกระเชอหรอก  แลวก็ไปดํานาก็บอกผัว   

“ตาโวยตา  ไปหาฟนมาลนกระตายนะ”  ตาก็ถาม  “ทําอะไรถึงไดกระตาย?”  ยายก็วา 
“ไมรูเห็นมันตายอยูกลางทาง”  ตาไถนาเสร็จก็หักฟนแลวไปดูระเชอก็เห็นแตขี้กระตาย  

ก็วา  “ไหนยายกระตาย?”   
“ฉันเอาไวบนกระเชอนั้นแหละ”   
“มาดูมีแตขี้”   
ทีนี้ตาคิดแคนกระตายทําอยางไรถึงจะไดกระตาย  วันนั้นกระตายกระโดดตัดทาง         

ตาโกรธก็ไล  กระตายก็เขาไปในโพรงตนจบก  ตาขุดอยางไรก็ขุดไมไดเลยทํากับดักคาไวที่ปาก
โพรง   

วันนั้นเมียไปเลี้ยงควายก็ใหเมียไปดูโพรง  ยายไปกระตายก็หาทางออกไมได  เลยหลอก
ยายวา 

“ยายดูผ้ึงนี่สิมีแตน้ํา”  ยายก็วา  “หลานขอยายกินหนอย”  กระตายวา “โอยฉันไมใหยาย
กินหรอก”   

“ขอยายกินหนอยเถอะ  ยายแกแลว”   
“งั้นถายายอยากกินลวงมือเขามาสิ”  ยายลวงมือไปที่ใตกับดักขางหนึ่ง  กระตายก็วา  

“โอยยายน้ํามันเยอะมาก”    
“ทําอยางไรละ?”   
“เอามือมาอีกขางสิ”  ยายก็เอามือเขาไปทั้งสองขาง  กระตายก็เอาเทาถีบกับดัก  กับดักก็

ปลดถูกยายแลวกระตายก็เอาดอกหญาคามาเหน็บไวที่เอวยาย  ยายก็ดิ้นมองไปเห็นแตดอกหญาคา
โอนไปเอนมา กระตายก็เลยรอดตัว   
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สวนตาตอนเย็นก็มาตามยาย  ก็วาไปดูกับดักหนอยซิ  ไปถึงเห็นยายก็นึกวากระตาย    
“เสร็จ  โดนแลวหางขาวโพลน”  นึกวาถูกกระตาย  พอไปดูใกล ๆ จึงรูวาเปนยาย 

9.  คนขายหมอ 
วิทยากรนายสาํราญ    แสงจนัทร 

มีชางหมอคนหนึ่งเปนชางหมอของหมูบาน  มีเด็กอดอยากยากจนเอาหมอไปขาย  ไป
แลกขาวกิน  ไปถึงปาใหญจะทําอยางไร  จะไปนอนที่ไหนก็กลัวชางกลัวเสือมันจะกิน  พาพี่นองคิด
จะทําอยางไร  คิดยังไงก็คิดไมออก  พี่ก็บอกวา   “ไมเปนไรใหหนูมานอนใกลพี่ตรงนี้”  เขาก็เอา
หมอครอบที่หัวใบหนึ่ง  มือใบหนึ่ง  ตรงนั้น   ตรงนี้  รอบตัว  มันก็ดูตะปุมตะปาเหมือนสัตวอะไร
สักอยางก็ไมรู  ครอบหมอนอนในคืนเดือนหงาย  เสือและชางมาเห็นจะกินก็ไมกลากิน  แลวจะมี
ใครรูนอกจากพี่กระตาย  กระตายมามองไปก็รูวาเปนเด็กคนจน  ‘ทําอยางไรถาไมชวยก็ตาย  พวก
ชางพวกเสือมันกินหมดแน ’ ทีนี้ก็วา 

“สัตวนี้เปนสัตวประหลาดมาก”  ก็เรียกสัตวทั้งหมดมาฟง  กระตายก็ขึ้นบนตนไมแลววา    
“ฟงนะพวกเอ็ง  ช่ือมันฟงไมยากหรอก  สัตวนี้เขาเรียก  ระคีมระเคียม  ตาไมดีกินชางกินเสือหมด   
ฟงใหชัดนะ  สัตวนี้เขาเรียกระคีมระเคียม  ตาไมดีกินชางกินเสือหมด”  พวกสัตวไดยินก็วา  “โอไอ
หากินชางกินเสือหมดแลวจะอยูทําไม  พวกเราไปวิ่ง”  ก็วิ่งกันอุตลุดเพราะเปนสัตวกินชางกินเสือ  
ตอนเชาเด็กชางหมอคนจนก็ลุกขึ้นแบกหมอไปขายเพราะไดกระตายชวยไว 

10.  สุนัขจ้ิงจอก 
วิทยากรนางลาด    สมทอง 

น้ําแหง  มีปลา  มีกุง  จิ้งจอกมาก็จะมาจับกิน  กุงพูดวา  “โอ  พี่จิ้งจอกพี่จะกินอยางไรทั้ง
เปอน ๆ  มีแตโคลน”  จิ้งจอกก็วา  “งั้นทําอยางไรละ?”    กุงก็ตอบ  “ทานก็หมอบลงสิพวกเราจะ
กระโดดลางที่แมน้ํา”  จิ้งจอกก็หมอบ  ปลาก็กระโดดลงแมน้ํา  จิ้งจอกถาม 

“หมดยัง ?”  
“ยัง”     
“หมดยัง?”   
“ยัง”     
“หมดยัง?”   
“หมดแลว”     
“ทําอยางไร?”  ทีนี้จิ้งจอกก็เดินไปดูที่แมน้ํา  ก็ถามวา  “สะอาดยัง?”   
“ยัง”     
“สะอาดยัง?”   
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“ยัง”   
“สะอาดยัง?”  เงียบกริบไมเห็นสักตัว  ไมมีปลา  ไมมีกุงเหลือเลย  จิ้งจอกโกรธมากจึงไป

เกณฑงูที่กําลังทําคันนา  ไปบอกเสือ  บอกสัตวจํานวนมากมาชวยกันวิดน้ํา  มาก็วิดๆๆๆๆ  ปลาหมอ
ตกใจก็วา  “ส้ินเผาพันธุหมดแน”  จะวิ่งไปบอกพี่สภา  ใหใครไปก็กลัวเกล็ดจะแหงหมด  ปลาหมอ
ก็ไป  ไปกระตายกําลังกินขาวก็ถาม 

“พี่ปลาหมอมาทําไม?”   
“มาหาพี่กระตายนั่นแหละ  ไปดูสิจิ้งจอกพากันมาวิดน้ําลูกหลานฉิบหายตายหมด”    
“ไป  งั้นเดินไปกอน”  ปลาหมอก็ไปแชน้ํา  กระตายก็เดินตามมาก็เด็ดเอาใบไม  ก็วา  “ฟง

นะประกาศใหญ”  งู  ชาง  เสือ  ก็ฟง   เงียบกริบหมด  “ถอนงาชางเผือก”  ไดยินแบบนี้ชางก็วิ่ง  งูก็
วิ่ง  ไปเหยียบเอาสัตวเล็กๆ  ตายหมด   

ทีนี้ก็มีเด็กเดินไปเห็นสัตวนอนตายอยูมากมายก็เลยไปจุดไฟลนแลวปงควันโขมง  ทีนี้ 
คนขับเกวียนมาเห็นก็หยุดจะขอซื้อเนื้อกินขาว  หยุดแลวก็หุงขาวแลวก็ไปซื้อเนื้อ  เขาก็ถาม        
“ทําอยางไรถึงไดเนื้อมากมายอยางนี้” จิ้งจอกนอนขาหักอยู  เด็กเลยวา  “นี่จิ้งจอกนี่”  เขาก็เลยถาม 

“เกวียนพวกนี้ขอแลกกับหมาไมไดเหรอ”  เด็กก็วา  “ถาฉันแลกก็ไมมีอะไรเหลือเลยสิ”  
ขอไปขอมาก็เลยวา  “เอา  เอาก็เอา”   เด็กก็เลยยกเนื้อสัตวขึ้นเกวียน   เด็กบอกอีกวา  “ถาไปถึงปาก็
ใหปลอยจิ้งจอกแลวเรียกวา  สกัด ๆๆ นะ”   

พอไปถึงปาใหญก็ปลอยจิ้งจอก  จิ้งจอกก็วิ่งไป  เขารอง  “สกัด ๆ ๆ”  เรียกอยางไรก็ไม
เห็น   ไดยินแตเสือรอง  เขาเลยไปชโงกดูนึกวาจิ้งจอก  พอเขาไปแลวก็เจอเสือก็วาไอเพเล  อดขาว
สองสามเดือน  มือเทาใหญๆ”  เลยพากันหนีกระจัดกระจาย  ทิ้งทุกอยางเลย 

11.  ไก  เสือ  กระตาย  และเหยี่ยว  ( สํานวนที่ 1 ) 
วิทยากรนายเยือน   สมร 

กระตาย  ไก  เสือ  เหยี่ยว  วันนั้นใหเสืออยูบาน  ไก  กระตาย  เหยี่ยว  ไปเกี่ยวหญาคา    
ทีนี้กระตายมาแอบดูวาวันนี้ไดอะไรกินขาว  เสือเปนสัตวใหญเขาสามารถจับสัตวใหญได   

พอตอนเย็นก็ทายกันวาไดอะไรกินขาว  สัตวอ่ืน ๆ ทายวา  เนื้อวัว  สัตวอ่ืนทายผิดเลยได
กินน้ํา  แตกระตายทายถูกเลยไดกินเนื้อ   

ทีนี้เหยี่ยวอยูบานก็ไปจับพวกไกมาทํากับขาว  กระตายก็มาแอบดูอีก  พวกเพื่อนทายผิด
หมดก็ไดกินแตน้ํา  กระตายเขาทายถูกก็ไดกินแตเนื้อ   

ทีนี้ไกอยูบานก็ไขเต็มหมอ  กระตายมาแอบดูอีกก็รูวาไดไข  วันนั้นกระตายเลยไดกินแต
ไข  คนอื่นก็ไดกินแตน้ํา    
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ทีนี้กระตายอยูบานก็รองออกมาเหมือนไกก็มีแตขี้ออกมา  เขาไมอยากกินขี้ตัวเองก็เลย
แกลงเปนไขนอนอยู  เพื่อนก็ถามวา “พี่กระตายเปนอะไร?”  เขาก็บอกวาเปนไข  พอนานเขาก็
ออกมาพูด    “ซัน  อัด  อี”   ก็คือ กินขี้กู   ก็เลยทะเลาะกนั   

วันนั้นเสือไปหาหญาคา  เอาหญาคาไวขางบนแลวก็ใหกระตายขี่ขางบนหลัง  เสือก็
กลับไปบาน  กระตายก็จุดไฟ  เสือก็วา  “ทําอะไรพี่กระตาย”  เขาก็วา  “จานมันชนกัน”  กระตายก็
จุดไฟไปเรื่อย ๆ ไฟก็ลุก กระตายก็วา  “พี่เสือถาไฟไหมใหวิ่งทวนลมนะ”  พอไฟไหมเสือก็วิ่งทวน
ลม  เสือก็ถูกไฟไหมกลายจากขาวเปนลาย  

12.  ไก  เสือ  กระตาย  และเหยี่ยว  ( สํานวนที่ 2) 
วิทยากรนายรดิ    บัวสด 

วันนั้นเปนฤดูฝน  สัตวทั้งสี่หาที่อาศัยไมไดเลยพากันไปเกี่ยวหญาคา  ถาไปตองใหอีกคน
อยูหุงขาวรอ  อีกสามคนก็ไปเกี่ยวหญาคา  

วันนั้นใหเสืออยู  อีกสามคนก็ไปเกี่ยวหญาคา  กระตายเกี่ยวๆ ก็หนีมาดูวาวันนี้ไดอะไร
กินขาว  ไปก็เห็นเสือไปจับกวางไดตัวหนึ่ง  มาตมมาแกงหุงขาวรอ  มาถึงเสือก็ถาม  “วันนี้ไดอะไร
กินขาว  ถาใครทายผิดไดกินน้ํา  ถาใครทายถูกไดกินเนื้อ”  คนอื่นตอบวาแกงไก  แกงเปด  สวน
กระตายมาเห็นก็บอกวาแกงกวาง  ทีนี้กระตายก็ไดกินแตเนื้อ  คนอื่นก็ไดกินแตน้ํา   

อีกวันหนึ่งเหยี่ยวอยูบานหุงขาวรอคนไปเกี่ยวหญาก็เลยไปจับปลา  กระตายมาแอบดู   
ไปดูวาไดอะไรแกง  เดินมาเห็นเหยี่ยวจับปลามาแกง  

 เย็นมาก็ถาม  “วันนี้ไดอะไรกินขาว  ถาใครทายผิดไดกินน้ํา  ถาใครทายถูกไดกินเนื้อ”   
ทุกคนก็ทายเหมือนกัน  กระตายตอบวาแกงปลา  กระตายก็ไดกินเนื้อทุกวัน  ถาเขากินเหลือคนอื่น
ถึงจะไดกินเนื้อ   

วันหลังไกไปจับอะไรไมไดก็เลยตมน้ําแลวรองออกไข   ตอนเย็นก็ถามเหมือนเดิมอีก  
“ถาใครทายผิดไดกินน้ํา  ถาใครทายถูกไดกินเนื้อ”  กระตายก็ตอบวา “แกงไขไก” กระตายก็ไดกิน
แตไข   คนอื่นก็ไดกินแตน้ํา  ถาเขากินเหลือถึงจะไดกินไข   

ทีนี้เหลือกระตาย  กระตายก็วาฉันอยูวันนี้ฉันจะไปหาอะไรได   ก็เลยทําตามเสือไปจับ
กวางก็จับไมไดโดนถีบออกมาอีก  ทําเหมือนเหยี่ยวกระโดดลงน้ํา  ดําไปเห็นตอไมก็นึกวาปลา
กระโดดลงไปเลยสลบอีก  ทําอยางไรก็เลยทําตามไก  ตมน้ําไดแลวก็ปลอยข้ีออกมา   

ตอนเย็นเพื่อนมาก็ถาม  “วันนี้ไดอะไรกินขาว?”  กระตายก็วา“โอแกงอยูในหมอพากัน
ไปกินเถอะ  ฉันไมคอยสบาย”  เขาก็นอน  คนอื่นก็กิน  ซดไปซดมา เขานอนอยูก็วา  “ซัน อัจ อี”  
เพื่อนก็วา  “อะไรนะ?”   
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“ไมมีอะไรหรอกฉันเพอนะ  กินไปเถอะ”  กินไปก็วาเหมือนเดิมอีก  พอกินอิ่มก็บอกวา  
“กินขี้กู”     

“โอย  มึงใหกูกินขี้  งั้นฆามันทิ้ง”  ก็พากันไล  
กระตายก็วิ่งไปก็เห็นตนไม มันสีกันเสียงโงดเงด   กระตายก็วา  “ฉันไดตีกลองพระราชา

เพราะมาก”  ในนั้นมันมีผ้ึงอยูดวย  เวลาที่ตีแลวมันจะไดยินเสียง  อือ  ๆๆๆ เสือก็วา  “ขอฉันตี    
บางสิ”  กระตายวา  “ถาไมกินฉัน  ฉันจะใหตี” เสือก็วา  “ฉันไมกินหรอก”  กระตายก็ใหตีแลวบอก
วา    “ถาฉันบอกใหปลอยจุกก็ปลอยนะ”  เสือก็ตีกระตายก็วา  “พี่เสือถาอยากใหเพราะตองปลอยจุก
ออกมา”  เสือก็ดึงจุก  ผ้ึงก็แตกมาตอย  เขาโกรธก็ไลกระตาย  วิ่งไปถึงตนพุทราก็หยุดเก็บกิน       
เขาบอกวา“โอขนมขาวตากอรอยมาก”  เสือก็วา  “ใหฉันกินดวย”  กระตายก็วา  “ถาไมกินฉัน  ฉัน
จะใหกิน”  เสือบอกวา  “ฉันไมกินหรอก”   

“อยางงั้นฉันใหกิน  งั้นถาฉันบอกวารูดก็รูดเลยเพราะยิ่งรูดกินยิ่งอรอย”  เขาก็ไป ๆ      
“พี่เสือเอยรูดกินเลยจะไดอ่ิมไว ๆ”  เสือก็เลยรูดกินหนาม  ก็บาดมือ  เสือโกรธก็วิ่งไล  วิ่งไปก็จนตัว
เห็นชาวนาทิ้งเกลือเอาไวก็เอามาเลียแลวบอกวาเปนน้ําตาลทราย  เสือก็วา “ฉันกินดวย”  กระตายวา  
“ถาไมกินฉัน  ฉันใหกิน”  เสือก็บอก “ฉันไมกินหรอก”   

“งั้นก็คอย  ๆ กิน ”   
“ทําไมเค็ม ๆ” 
“เลียไป  ถาฉันบอกขยี้มันจะหวาน”  เดินไปไกลแลวก็วา  “พี่เสือขยี้แลวก็กรอก”  เสือก็

ขยี้  ทีนี้เกลือมันก็แสบเพราะมือไปโดนหนามตําก็ยิ่งแสบ  ยิ่งโกรธมากก็ไล  กระตายก็มัวแตมอง
หนามองหลังเลยตกบอก็ช้ีบอก 

“นั่นฟาจะหลนทับแลว  เอ็งอยูบนนั้น  ฟามันจะหลนมาทับ  แตขาอยูในนี้ไมเปนไร”   
“งั้นฉันลงไปดวย” ไปๆมา ๆ ก็ใหลง  พอลงไปแลวกระตายก็พยายามจี้แตเอวเสือใหเสือ

โกรธ  เสือก็โกรธจับกระตายนั้นโยนขึ้นขางบน  กระตายก็หนีเขาหมูบาน  ไปบอกชาวบานวา 
“ชาวบานเอยเสือตกบอเอาคอนมาตีซํ้า”  ชาวบานมาเห็นเสือก็ตีเพราะเห็นตกบอแลว      

ก็พากันตีเสือจนตาย    จึงมีสํานวนเขมรวา  เสือตกบอเอาคอนตีซํ้า 
13.  กระตาย  กวาง  เตา  และคางคก 

วิทยากรนายรดิ    บัวสด 
กระตายขาหักหากินไมได  กวางก็ตาบอดหากินไมได   กวางเดินก็ไปพบกระตาย  

กระตายนั้นก็ถามวา   “ใครมาทําอะไร  ไมรูวาที่ขานอนเหรอเดี๋ยวกินเสียเลย”  กวางตกใจก็วา  
“สงสารขาดวย  ขาตาบอดหากินตามเวรตามกรรม”   
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“อยางงั้นเราไปหากินดวยกันนะ   ฉันจะขี่ทานเอง”  กระตายก็ขึ้นขี่บนหลังกวางหากิน  
ไปๆมา ๆ ก็พบคางคกกําลังทําที่จะไข  มาก็จะเหยียบ  คางคกวา “จะมาเหยียบไดอยางไรที่ขานอน”  
กวางก็วา “ขอโทษดวยเราหากินมองไมเห็น”  

“โองั้นเราก็พิการกําลังทําที่ใหลูกๆ อยู  อยางนั้นเราไปหากินดวยกัน”  เดินไปก็ไปเห็น
เตาก็พิการเหมือนกัน  ไดยินเสียงไฟไหมก็วิ่งขึ้นบนจอมปลวก  พอดีอยูที่แคบก็เห็นกวางจะไป
เหยียบอีก  ก็วา  “เอะ  มาเดินอะไรแถวนี้ที่ขาอยู  ขาเพิ่งหนีไฟไหมมา”  

“อยางงั้นฉันพิการตาบอด  งั้นก็หากินดวยกันนะ”  ก็พากันไปหากิน  ไปๆมาๆ ก็เจอเสือ  
เสือมาพบก็จะกินสัตวทั้งสี่  กระตายก็วา  สัตวนี้เปนสัตวดุรายไมเคยสงสารใคร  เลยใชเลหกลตอบ
ไปวา  “จะมากินเราไดอยางไร  เราก็หากินของเรา  ทานก็หากินของทาน  งั้นถาจะกินมาพนันกันวา
ใครจะหากินไดเยอะกวากัน  ถาใครหากินไดนอยถือวาคนนั้นแพแลวคนนั้นจะถูกกิน”   

“เออ”  งั้นก็แขงกัน  เสือไปก็ไดกินกวาง  เตาก็ไปหากิน  คางคกก็ไดเม็ดอะไรไมรูกิน  
เตาก็ไดยอดหญามาอมที่ปาก  มาก็แขงกัน  ก็อวกออกมาใครจะไดอะไร  เสืออวกออกมาก็มีแต     
ตับหมู  ตับกวาง  เตาอวกกอน   

“ไดอะไร?”  เขาเห็นลําตนหญาสีขาวเหมือนกับงาชาง  ก็เลยบอกวา  “พแล็ย ตํารุก”  เสือ
ก็คิดวาตัวแคนี้หางาชางไดกินแลว   

“อวกออกมาสิไดอะไรอีก  เพื่อนพวกเอ็งทั้งสามทั้งสี่นะไดอะไรอีก”  คางคกอวกออกมา
ก็เห็น  เสือก็ถาม“นี่อะไร?”  คางคกก็บอก“พนา คแลก”  เสือก็ขยับหนีเพราะคิดวาเปนตาเสือ   
กระตายก็กระโดดขึ้นบนหลังกวางอีกก็วา   

“อาฉันจะกินไอนี่ดีไหม  ถากินฉันก็คงไมอ่ิมหรอก”  เสือไดยินอยางนั้นก็หนี ๆ ไปก็พบ
ลิง  ลิงก็ถามวา   “พี่เสือหนีอะไรมา”   

“โอยลิง  อะไรไมรูขาหักไปเกาะอยูที่หัวกวางมันกินไมอ่ิม  เพื่อนมันหากินไดทั้งงาชาง  
ตาเสือ  ฉันไมกลาไป”  ลิงก็วา  “อยาไปเชื่อมัน  มันคือพี่สภา”   

“เอะ  ฉันไมไปหรอก” เสือวา 
“เออไปเถอะฉันไปดวย” ก็เลยผูกหางติดกัน  กระตายก็ขี่กวางมา กระตายเห็นก็วา  “ฮ่ึม

มาแลวเหรอ ไดไอลิงมาดวยเหรอ”กระตายขู  “ออไอลิงหนาโขง  ติดหนี้ขาวหนึ่งโคลงจูงเสือแกมา
ใชหนี้เหรอ”  เสือตกใจก็วา   

“เออ  ไอลิงมันหลอกขามาใชหนี้  เอามาใหไอนี่จริง ๆ”   ก็กระโดดหนีไป  ลิงก็บอกวา
“อยาหนี ๆ” ก็กระโดดไปจับไม  เสือวิ่งไป ๆ ก็กระแทกลิงจนตาย  เสือมองเห็นก็วา  “ไอเกลอ   กูวิ่ง
เกือบตาย  ยังกินหมากยิ้มใสอีก”  จับดู ลิงก็ตายตัวก็แข็งทื่อแลว   ก็เลยทําบุญเกลอ  ดวยเปนสัตวก็
เลยฉีกเนื้อลิงนั้นกิน 
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14.  จ้ิงจอกกับราชสีห 
วิทยากรนายรดิ   บัวสด 

จิ้งจอกหาอาหารกิน  วันนั้นอยากกินราชสีห  เห็นราชสีหสวยก็วาเนื้อคงอรอยและอายุคง
ยืนยาว  คิดหาวิธีจะกินเนื้อราชสีห   

วันนั้นราชสีหทั้งสี่อยูในถ้ําหิน  จิ้งจอกมาก็วา “ทานรูปรางของทานสวยงามมาก  เดินก็
สงากวาสัตวอ่ืน  สัตวทั้งหลายไมมีสตวไหนกลามาใกล  แตวามีราชสีหตัวหนึ่งนั้นอวดวาจะมา    
ชนดวย”  ทีนี้ราชสีหทั้งสี่ที่อยูในถ้ําก็โกรธไมไดพิจารณาแลวถามจิ้งจอกวา  “ไหนราชสีหที่ไหนมัน
กลามาชนกับขา”  สุนัขจิ้งจอกก็วา  “นั่นมันอยูในถํ้าแกว”   

“ไป  พากูไป”  จิ้งจอกก็พาราชสีหนั้นไป  ไปชะโงกที่ถํ้าแกวก็เห็นเงา  ราชสีหทั้งสี่ไมได
พิจารณาดูวาเปนเงาตัวเอง  ก็กระโดดไปทั้งสี่ตัว  ไปชนกับราชสีหที่เปนเงาตนเอง  ไปก็คอหักตาย
ในถํ้า  จิ้งจอกก็ไดกินเนื้อ 
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8.  นิทานทองถิ่นประเภทคติสอนใจ 
                               จํานวน  19  เรื่อง  คือ  

1.  สุปรมโมก 
2.  โกรธพยายามทน  จนพยายามหา 
3.  ปลาหลด   ( สํานวนที่ 1 ) 
4.  ปลาหลด  ( สํานวน 2 ) 
5.  สังกะเศรษฐีและปลยะเศรษฐี 
6.  ลูกกตญัู 
7.  ตากับหลาน 
8.  เมียตด 
9.  ลิง 
10.  นางกระเชอทะลุ 
11.  ลูกเนรคณุ 
12.  เศรษฐ ี
 13.  เอาผัวเอาเมีย 
14.  เจาธนู 
15.  ชายคนจนเผาถาน 
16.  สองพี่นอง 
17.  ลูกบวช 
18.  เจาทิมบาล 
19.  ยายนกฮกู 
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1.  สุปรมโมก 
วิทยากรนายรดิ    บัวสด 

เจาสุปรมโมกเกิดมาก็ยากจน   พอตายไปตั้งแตเด็กเหลือแตแม  กอนที่พอตายไดฝากไววา
ถาพอตายก็ขอใหเอาไวจนเปอยแลวลากเอาหัวพอไปทิ้ง  จะมีจอมปลวก  หินทราย สูงต่ํา อยางไรก็
ขอใหลากลุยไปเลย  ถามันไปสะดุดไปขัดที่ตรงไหนก็ใหถางที่นั้นเปนที่ไรที่นาปลูกขาวที่นั่น   

พอพอบอกแลวเจาสุปรมโมกก็รอ  เมื่อพอตายแลวก็เอาซากพอไปไวตามชายปารอบ 
จอมปลวก  พอสองสามเดือนซากพอก็เปอยเหลือแตหัว  ก็เลยผูกเอาหัวพอลากไปก็ไมมีสะดุดอะไร
เลย  ไมติดขัดขัดอะไรเลย  พอไปถึงที่ต่ําๆ สูงๆ หัวที่ลากไปก็ติดอยูที่นั่นทั้งที่ไมมีอะไรดึงไวเลย  ก็
ระลึกถึงพอวาถาติดตรงไหนก็ขอใหถางเปนที่นาอยูที่นั่น  ก็มาถางที่ปลูกขาว  คิดจะถาง   ตนไมก็
ลม  จะเผาก็มีคนเผาขึ้นมาเลยเพราะผลที่ไดปฏิบัติตอบิดา  พอปลูกขาว  ขาวก็ขึ้นสวยมาก   ไดขาว    
มากมาย 

กลาวถึงพอเมื่อตายไปแลวก็กลายเปนพระอินทร    ก็คิดถึงลูกวาบอกมันแลวมันก็ทําตาม
คําพอบอก  อยางนั้นขาจะสงผลใหมีเมียอยูดวย   

วันนั้นฝนตกมีตาแกมาขออาศัยอยูดวย  เขาก็เลยใหอยู  ตาแกใหนอนที่ไหนก็ไมนอน  
อยากนอนในหอง  คนทั้งสองก็ใหตาแกไปนอนในหอง  ประมาณสองทุมก็เรียกนางเมียไปบีบนวด
ให  บีบไปมันก็มีเสียง  ผัวก็คิดในใจวาตาและเมียมีอะไรกันเพราะไดยินเสียง  กอนพอตายพอได
บอกวาถาโกรธใครใหชักดาบใหครบเกาครั้งกอน  ถาไมครบเกาครั้งอยาฆา  คืนนั้นไดยินเสียง     
เขาชักดาบเจ็ดครั้งก็เชาเสียกอน  เลยไมไดฆา   

ตอนเชาตื่นไปไรไปนากลับมาถึงเวลากินขาว  กินขาวสองคนผัวก็ถาม  “ทําไมไมไปเรียก
ตาแกมากินขาว”   

“พี่ก็ไปบอกสิ”   
“แกนั่นแหละไปบอกเพิ่งมีอะไรกันเมื่อคืนก็ไปบอกสิ”  นางไปบอกก็ไปเปดดู  เขยา 

อยางไรก็ไมกระดิก    เปดดูเห็นแตทอง  รูปราง  มือ  เทา ผา เครื่องประดับ มีแตทอง  ก็ออกมาบอก
ผัว  “แกเอย  ตาตายแลวแตไมใชคน แตมีแตทอง”  ผัวก็คิดได  ‘นี่ไมใชใครหรอก   พอฉันนั่นแหละ
ทําใหเปนผล  ฉันนอยใจไปเอง  ฉันขอโทษดวย’  คนทั้งสองก็ไดเงินไดทองกลายเปนเศรษฐี 

2.  โกรธพยายามทน  จนพยายามหา 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 

ตอนนั้นมีมานพคนหนึ่งจนมาก  ทีนี้ก็หาเมียมาอยูบาน  ทีนี้ก็มีควายอยูหนึ่งตัว  พอเคย
สอนเอาไว  “ลูกเอยถาโกรธใครใหพยายามทน  จนก็ใหพยายามหานะ  ถาเอ็งโกรธไมพยายามทน  
จนแลวไมพยายามหา   เอ็งไมมีทางไดกินหรอก”  ทีนี้ก็พยายามทําตามคําพอ  แลวก็รอนถึง        
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พระอินทร  ทีนี้เขาก็แกลงเปนคนมาคอยชวยเหลือ  ใหคนมาคอยชวยทํามาหากิน  ทีนี้ก็เอากันเปน
เกลอ   

อยูกันไดสองป  ทีนี้ไอคนที่มาอยูดวยก็วา  “ไปฆานกของเอ็งกินเถอะ”  มานพนั้นก็โกรธ
มาก   ก็วา   

“ทําไมจึงพูดแบบนี้  นกนี้แมใหไว   ถาจะทําตามความโกรธจะฟนคอมันใหตายเดี๋ยวนี้
แหละ  แตไมเอาหรอกพอกูบอกวาโกรธพยายามทน  จนพยายามหา”  พอเกลอขออีกครั้งหนึ่งเขาก็
ใหกิน   

ทีนี้อยูอีกสองปก็ขอฆาควายตูบนั้นกิน  เขาก็โกรธมาก  โกรธจนอยากฆาเกลอตัวเอง      
ก็วาพอบอกไววา   โกรธพยายามทน  จนพยายามหา  ก็เลยใหฆาควายตูบนั้นกิน  พอฆาควายตูบกิน
ไดหนึ่งเดือน  ทีนี้ก็ขอนอนกับเมีย  มานพนั้นก็กระโดดจับมีดจะตัดคอ  ทีนี้ก็วา   “เฮอ  พอกูบอกวา
โกรธพยายามทนจนพยายามหา”  เลยไมฟน   ก็นอน   

เมียนั้นก็ตื่นมาตําขาวแตเชา  ตุบๆๆๆ  ตําขาวเสร็จก็หุงขาว  เสร็จก็เรียก “พอมันเอย  ไหน
เกลอพากันมากินขาวสิ”   ผัวก็ไมคุยดวย  ทีนี้ก็บอกวา   “ก็ไปปลุกเองสิ”  เมียก็วา  “เอะ  เกลอแกก็
ไปปลุกสิใหฉันไปปลุกไดไง”  ทีนี้ผัวไปเปดดูก็เห็นทองเปนรูปคน  ยกขาดูก็เปนทอง  กลับออกมา
ก็บอกเมีย  เมียก็ไปดู    

ทีนี้เลยพาผัวเมียกินขาวก็วาจริง  โกรธพยายามทน  จนพยายามหา  ถาไมพยายามหาก็
ไมไดทองสักบาท 

3.  ปลาหลด   ( สํานวนที่ 1 ) 
วิทยากรนายยมิ    แปนจันทร 

คนแกไปหาปลา  คนอื่นนั้นไปหาไดเยอะมาก  แตยายแกนั้นไปหาไดแตปลาหลดตัวเดียว  
คนอื่นเขาไดปลาซิว  กุง  แตยายไดแคปลาหลดตัวเดียว  ก็วา “เอะ  ฉันไดปลาหลดตัวเดียวใสครุ
เหมือนเดิม  คนอื่นเขาไดพอตําแลว  เราไดแตปลาหลดตัวเดียว”  ก็เทปลาหลดนั้นทิ้ง  หาใหมก็ได
ปลาหลดตัวเดิม  “คนอื่นไดมากมายเราไดเทาเดิม”   เขาก็เททิ้งหาใหมก็ไดตัวเดิม  จนถึงเวลากลับ
บานก็ชวนกันกลับ   

“โวย  กลับบานโวย  เย็นแลวไปทํากับขาวก็พอดี”   ยายก็วา  “ฉันยังไมไดเลย  ไดปลา
หลดตัวเดียวเทานั้น”   ‘ทําอยางไรละ  คนอื่นก็ไดพอตําพอแกงแลว  งั้นถาจะกลับฉันจะลองหาอีก
กอน  งั้นฉันจะเททิ้งแลวดูมันจะไดตัวเดิมอีกไหม’  

พอหาใหมก็ไดปลาหลดตัวเดิมอีก  ก็เลยเอาใสครุกลับบานเพียงตัวเดียว  พอมาถึงบาน 
ลูกสาวก็ถาม  แมก็วา  “ฉันไดปลาหลดตัวเดียว  คนอื่นเขาไดเยอะแยะ”  ก็เลยเอาปลาหลดนั้นขังไว
ในโอง   เอาไวเผากินในตอนเชา  ขังไว  ตอนเชาก็ลืมอีก  พอตอนเย็นก็ไมไดเปดปลาดูเลย  ปลานั้น
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ก็โต  ตอนเชาจะเผาก็ลืมอีก  ไปไรไปนาก็วา  “เอ็งเอยฉันลืม  เดี๋ยวกลับไปฉันจะเผาจริง ๆ”   พอ
มาถึงที่จะเผาก็ลืมอีก  ทําอยางไร  จนตัวมันโตเต็มโอง  ทีนี้ก็จะเผาจริง ๆ  พรุงนี้จะเผานอนก็นอน
ไมหลับคิดถึงแตปลา  กลัวจะลืมก็ทองอยูอยางนั้น  พอตอนเชาลูกหุงขาวก็ถามลูก   

“หุงขาวแลวเหรอลูก  เดี๋ยวแมจะจับปลามาตําน้ําพริก”  พอเปดโองปลาเต็มก็โองเลย   
นางเลยเรียกลูกมาดู   “หนูเอ็งมาดู  ทําไมปลาตัวมันใหญอยางนี้  ตอนเอามาตัวเทานิ้วกอย  ไมไดเผา
ส่ีหาวันทําไมตัวมันโต   ขาวโพลนอยางนี้”  แลวก็บอกลูกใหตมน้ํา  พอไปจับปลาปลาก็พูดกับยาย
นั่น   

“อยาฆาผมเลย  อยาเอาผมไปตัดคอทิ้งเลย  ผมขออยูกับยาย   ผมจะใหยายไดมั่งมี”  ยาย
ตกใจเลยเรียกลูกมาดู   

“หนู”    
“อะไรแม ?”    
“ปลาหลดมันพูดได”  พอไปเปดอีกก็วา   “อยาฆาเลย   ผมขออยูกับยาย”  ยายก็บอกลูกวา

อยาทําบาปเลย  ก็เลยไมทําอะไรปลา  
ยายก็ไปไรไปนา  พอกลับมาขาวก็สุกแลวกับขาวก็มีหมด  ก็งงไมกลากิน   ไมรูวาคนอื่น

จะมาวางยาหรือเปลา  ใหลูกหุงขาวใหมแตไมมีหมอ   ก็ใหลูกคดขาวทิ้ง   
“ไม  กินไป”   ก็พากันมองหาคน   
“ไหนไดยินที่ไหนเมื่อกี้ ?”   
“ไมรู  เขาวาอยาคดทิ้งกินไป”  ลูกสาววาไมรู   ไดยินไมชัดดวย  มองหาคนก็ไมเหน็  แมก็

ใหลูกคดทิ้งอีก   
“คดทิ้งไปลูก”   ก็มีเสียงวา  “กินไปไมเปนไรหรอก”  ก็มองหาอีก  ไดยินสามครั้งก็เลย

ชวนลูกกิน  กินเสร็จก็อ่ิมไมเปนไร  ตอนเชาก็พากันหุงขาวไปไรไปนา  พอกลับมาขาวก็สุก  จน
ครบสามวัน  จะทําอยางไรเดี๋ยวรอสังเกตดูกอน  พอไปไรไปนาแมบอกวา  “เดี๋ยวแมจะแอบไปดูวา
ใครทํากับขาวใหเรา”  พอเวลาหุงขาวแมก็มาแอบดู  พอไดเวลาก็เห็นแตงตัวอยางเจิดจา  ตักน้ํา     
หุงขาว  เปนหนุมเต็มที่  ยายไมพูด  รอดูวาจะทําอยางไร  พอหุงขาวทําแกงเสร็จแลวก็เขาโอง  พอรู
แลวก็กลับไปที่ลูกสาว  ลูกสาวถาม  “เห็นไหม?”  แมวา “เห็น”  ลูกถามวา  “ใคร?”  แมวา         
“ปลาหลด  เหมือนคนเรานี่แหละผมยาวใสผา”   

“แลวแมรูไดอยางไรวาเปนปลา?”   
“ก็เห็นมันลงไปในโอง”  พอกลับมาจากไรก็กิน  ไปไรไปนามาก็กิน  พอพนหนาแลงแลว

ก็ถึงหนาฝน  ฝนก็ตก  ตกหนึ่งวันหนึ่งคืน  คืนหลังปลาหลดก็เรียกยายมา 
“  ยาย ๆ”     
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“อะไรหลาน ?”  
“ยายมานี่หนอย”  ยายก็มา  ปลาบอกวา  “ยายพาผมไปชนหนอย”  
“ไปที่ไหนละหลาน?”   
“ไปที่แมน้ํา  ยายอุมผมไปตอนดึกนะยาย  อยาใหใครเห็น”  สวนยายพอดึกก็พาหลานไป  

ถามวา  “แมน้ําตรงไหน?”  ปลาหลดวา  “เดี๋ยวผมบอก  แลวยายก็ปลอยหนูเลยแลวหนูจะลงไปใน
น้ํา  ยายรอตรงนี้นะ   ถาฝนตกฟารอง  ฟาแลบ  ยายพูดวา  พุทโธ  พุทโธ  อยาพูดวาอารักษ  ไอหา
นะ  ถายายพูดหนูจะตาย”   

พอปลาลงไปฟาก็แลบ  ยายก็รองวาพุทโธ  พุทโธ  พระคุณแมเอย ๆ”   ยายก็พูดแตแบบ
นั้น  ประมาณหนึ่งชั่วโมงปลาก็ขึ้นมา  พอขึ้นมาขาวของเงินทองที่อยูที่บานก็เต็มไปหมดแลว  
ขึ้นมาก็บอกยายวา   

“ไปยาย   ไป บานเรา”  พอมาถึงบานก็แปลก  มองไปก็จําไมไดวาเปนบานตัวเอง  ปลา
บอกวา  “บานเรานั่นแหละ  นั่นโองที่หนูอยู”  บานก็สวางไสว  ชาวบานเห็นแปลกตาก็มาถามแก   

“ยาย ทําไมบานสวยอยางนี้  มันมาไดอยางไร?”  
“ยายก็ไมรู  อยู ๆ มันก็มาแบบนี้”  แกมั่งมีเกินชาวบาน  ปลาหลดนั้นก็ไมกินอะไร     

บอกยายวาถาพี่นองยายอยากไดอะไรหนูจะชวย   
จะพูดถึงเพื่อนที่อยูบานไกล  ไดขาววาเพื่อนมั่งมีเปนเศรษฐี  ที่เคยเห็นนั้นมันยากจนอยู

กับลูกสองคน  พอไปเห็นก็เปนบานเพื่อนจริงแตแปลกไป  พาผัวเมียนั่งเกวียนมาดูก็ถาม“แตกอน
เอ็งยากจน  เดี๋ยวนี้ทําอยางไรถึงมั่งมี”  ยายบอก  “ถาขาบอกเอ็งไปกลัวเอ็งไมเชื่อ  บอกไปเดี๋ยววา
โกหก”  เพื่อนก็บอกวา 

“บอกมาเถอะฉันเชื่อ”     
“แตกอนฉันจนจริง  ฉันรวยเพราะวาหลานปลาหลด”   
“แลวมันทําอยางไรเอ็งถึงมั่งมี?”   
“ไมรูเหมือนกัน  มันพาฉันไปที่แมน้ํา  มันลงน้ําพอฉันมาถึงบานก็รวย”   
“แลวมันอยูไหนละ?”   
“มันอยูที่โอง”  ทีนี้กระซิบวา   
“ฉันเอาไปเลี้ยงไดไหม?  จะมาพรุงนี้”  ยายบอก 
“ไมไดหรอก    ตองรอใหฝนตก  ฟาแลบ”  วันนั้นฝนตกฟาแลบก็พากันมาเพราะอยากได  

ยายที่บานก็บอกหลาน   
“เพื่อนยายเขาอยากมั่งมี  เขาใหหลานพาไปที่แมน้ํา”    
“ไปทําไมยาย?”    
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“เขาอยากไดนะ”     
“ไดยาย”   ยายก็บอกเพื่อนวา 
“ไปถึงแมน้ําก็ใหวางลง  เขาใหวาอยางไรก็วาอยางนั้นนะ”  เมื่อไปถึงปลาบอกวา   
“ยายวางลงตรงนี้แหละ”  พอวางลงปลาก็วา  “ยายหนูขอบอกยายนิดหนึ่ง  ถาหนูลงไปใน

น้ํายายอยาพูดอยางอื่นนะใหยายวา  พุทโธ  พุทโธ  พระคุณเอย  ยายอยาพูดอยางอื่นนะ”  ยายก็วา  
เออ  สวนยายนั้นเปนคนบาจี้ดวย   พอลงน้ําฟาแลบก็รองวา  อารักษ  ผี  ฟาผา  ไมไดวาพุทโธ  เลย  
พูด  2-3  คร้ัง  ก็เห็นเลือดพุงขึ้นเต็มน้ํา  แลวก็กล้ิงขึ้นมา  ยายก็พาไปที่โอง  ยายก็ไมวาอะไร  พอ
สองผัวเมียกลับไปแลว ปลาก็เรียกยาย   

“ยายมานี่หนอย”  แลวปลาก็บอกวา  “หนูไมรอดหรอกหนูจะตายแลว  หนูไมไดอยูกับ
ยายแลว  แตไมเปนไรหรอกถาหนูตายอยาทําอะไรหนูนะ  ใหเอาไปตมอยางดีแลวขูดเอาเนื้อทิ้ง  ให
ยายถือกางไวใหดี”  พูดเสร็จปลาก็ตาย  แลวยายก็ทําตาม    เอาไปตมเอาเนื้อทิ้ง  ที่ใหเอากางไว
เพราะเอาไวเปนหวี  ใหหวีหนึ่งทีแลวก็นึกเอาสิ่งใดก็ไดส่ิงนั้น  หวีอีกทีก็นึกเอาสิ่งใดก็ไดส่ิงนั้น
หมด  แลวยายก็เก็บเอาไว  พอคันหัวยายก็เอามาหวีแลวรองเอาทอง  ทองก็หลนมา  หวีไดทุกอยาง
จนไมมีที่เก็บ  ไดทุกอยางแลวก็หยุด  จนลือไปถึงเพื่อนเกาวาเดี๋ยวนี้ยิ่งรํ่ารวย  เพื่อนก็มาอีก  ยายก็
บอก 

“ฉันรํ่ารวยเพราะหลาน  แตหลานตายไปแลว”  เพื่อนก็ถาม  “ทําไมถึงตาย?”   
“ก็เอ็งพาไปหนึ่งวันก็ตาย  แลวกลับไปบานไดอะไรบาง?”   
“ไมเห็นมีอะไรเลยเหมือนเดิม”  แลวยายถามอีก “แลวตายแลวทําไมยิ่งมั่งมี?”   
“เอ  ถาฉันบอกจะหาวาฉันโกหกอีก  จะบอกก็กลัวเอ็งไมเชื่ออีก  แลวเอ็งวาอยางไรตอน

ที่เอ็งพา หลานขาไปที่แมน้ํา?”   
“ฉันลืมหมด   ฉันเห็นฟาแลบฉันตกใจก็รองวาอารักษ ไปหมด”  แลวยายก็บอก 
“ตอนที่หลานจะตายหลานไดฝากบอกวาถาตายใหเอาไปตมเอากางไวทําหวี   ถาฉันหวี

ดวยหวีนี้ฉันอยากไดอะไรฉันก็จะไดหมด”  เพื่อนก็วา  “เออฉันขอบาง แลวพูดอยางไร”   ยายก็บอก
“หวีปบก็วาทอง  หวีปบก็วาเงิน  แลวมันก็จะหลนมา”  ยายก็ไปบอกผัว  ผัวก็วา  “หวีก็รองเอาเงิน
เอาทอง?”    ยี้หัวเอ็งมีอะไรจะรองเอาเงินเอาทอง”  ผัวไมเชื่อวากางปลาจะหวีเอาเงินเอาทอง  ก็บอก
วา 

“หวีซิขาจะดู” พอหวีก็รองวาทอง  แตมีแตเหาตกลงมาเปนกอน  หวีปบเงิน  ก็มีแตเหา  
หวีอยางไรก็มีแตเหาไมมีอะไรเลย   

ตอนเชาก็เอากางปลามาคืนเพื่อน  พอมาถึงยายก็ถาม“เปนอยางไรเอ็ง”  เพื่อนวา  “ฉันหวี
มีแตเหาเต็มไปหมด”   
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“แลวเอ็งวาอยางไร?”   
“ฉันจะวาอยางไร  ฉันก็วาทองแตมีแตเหา   เอา  เอาไป”  แกก็กลับไป  สวนยายคนนั้น

อยากไดอะไรก็รองเอา  สวนเพื่อนไมไดอะไรเลยไดแตเหาเต็มบาน 
4.  ปลาหลด ( สํานวนที่ 2 ) 

 วิทยากรนางลาด     สมทอง 
เจาคนจนอยูสองคนยายหลาน  แลวคนในหมูบานพากันไปวิดน้ํา  ยายไมมีอะไร   เลย  

หอขาวใหกับกะลา  ไปก็วิดน้ําจนแหง  พอเห็นปลาวิ่งเขาก็วา   
“ไอยากจนเอ็งวิดน้ํารอนะเดี๋ยวเรากินขาวเสร็จกอน  พอเรากินเสร็จเอ็งคอยกิน”  เขาก็  

วิดน้ํา  คนอื่นก็พากันกินตมแกงปงยางกินกัน  เขาพากันกินอิ่มแลวก็สูบบุหร่ี   รอใหน้ํามันแหงกวา
นี้  พอน้ําแหงแลวเขาก็วา 

“ไปเอ็งไปกินขาวไป  พวกเราจะวิดน้ําตอเอง”  พอไปกินขาว  ขาวนั้นก็โดนเขาเอาไป
คลุกกับดินทราย  จะทําอยางไรละก็เลยไปหาหนามหวายมาจิ้มขาวทีละเม็ด  กวาจะกินขาวหมดหนึ่ง
กะลาเขาก็จับปลาไปหมดแลว  ไมเหลือสักตัว  คนอื่นกลับไปหมดแลวเขาก็ลงไปคลําๆดู  ก็ไปจับ
ไดลูกปลาหลดหนึ่งตัว  ก็เลยใสในกะลากลับมา  ยายนั้นเห็นคนอื่นกลับมาก็ถามถึงหลาน  เขาก็วา
หลานแกหายไปไหนก็ไมรู  สวนหลานเมื่อกลับมาก็เอาปลาหลดมาเลี้ยงไวในหมอ  เล้ียงแลวปลา
มันก็โต  สองสามวันตัวมันก็โตเต็มโอง  เต็มหมอ  เพราะวามันเปนปลาเทวดา  ก็คุยกับเจาของ   

“ไปพี่ฉันจะพาไปชนเอาเงิน” ก็เลยขี่ปลานั้นไปที่แมน้ํา  ไปก็บอกพี่วา  “พี่ถาเกิดวา      
ลมพัด   ฟาผา  พี่อยาพูดอะไรนะใหพี่เงียบ” เขาก็ลงไปแลวบอกวา  “ถาเลือดผมจะสีแดง  ถาเลือดผี
จะสีเขียว”  พอลงไปชนก็ชนะไดเงินผีมา  ก็ไดยินไปถึงเกลอวาเกลอมั่งมีก็เลยมาถาม “เปนอยางไร
แตกอนยากจนนี่  ทําไมเดี๋ยวนี้เอ็งมั่งมี”   

“เออขามั่งมีเพราะวาปลาหลดพาไปชนนะ”  เขาก็เลยขอใหพาไปชน  ก็ใหไป  พอไปถึง
แมน้ําก็บอกอีก   

“พี่ถาลมพัด ฟาผาพี่อยาพูดอะไรนะ”  ทีนี้ลมพัดฟารองเขาหนาวก็วา “โอหนาวมาก”  
ปลาเลยโดนของอารักษเลือดแดงฉานเลย  ขึ้นมาก็ไมไดอะไรบอกวาโดนของอารักษแลว  มาถึง
บานก็ตายก็เอาปลาหลดนั้นไปเผา   ก็เลยข้ึนเปนตนไผ  ลมพัดมารวงเปนเงิน   

ทีนี้เพื่อนก็มาอีก  ก็บอกไปวามั่งมีเพราะวาตนไผ  รอกวาดตอนมันรวง   เขาก็เลยรอกวาด  
ใบไผหลนมาก็กลายเปนใบไผธรรมดา  เขาโกรธมากก็เลยเผาตนไผนั้นทิ้ง  ไอที่เหลือเจาคนจนเลย
เอามาทําหวี  พอหวีลงมาก็กลายเปนเงินเปนทอง  เพื่อนก็มาขอหวี  พอหวีก็บาดเปนแผลก็เลยเอาหวี
นั้นไปเผา 
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5.  สังกะเศรษฐีและปลยะเศรษฐี 
วิทยากรนายรดิ    บัวสด 

สังกะเศรษฐีและปลยะเศรษฐีเขาเปนเกลอกัน  ไปหากินไปเที่ยวก็เอาเกลอกัน  ชวยกันไป
ชวยมาก็ตกลงกันเอาเกลอกัน  ก็เอาน้ําพริกน้ําเกลือมาแลวก็แยกกันมีครอบครัว   

ตอมาก็เปนเศรษฐีทั้งสองคน  ตอมาปลยะเศรษฐีก็จนเลยไปหาสังกะเศรษฐี   ไปเลาใหฟง
และก็ขอทรัพยสมบัติ  สังกะเศรษฐีก็ใหทรัพยไป 80  โกศ  คนรับใช  วัวควาย  80  ตัว  ปลยะเศรษฐี
ก็เลยรวย  มีทรัพยสมบัติ เปด  ไก  กวาง  สมบูรณ   

คร้ังนั้นสังกะเศรษฐีจนบาง   ก็คุยกันกับเมียวาเมื่อปลยะจนเราใหทรัพยสมบัติไปมากมาย  
ก็เลยพากันไปหาปลยะ ๆ  มาเห็นมองก็รู  แตเขารวยแลวเขาไมนับถือเพราะจน  เขาไมยอมรับวา
เปนเพื่อน  มาถึงประตูแลวขึ้นบนบาน    บอกวาตนคือสังกะเปนเพื่อนของปลยะ  ๆ  ก็ตอบวาไมใช
หรอก   เพื่อนเขาไมใชคนจนหรอก   พามันออกไปหาขาวใหมันกินหนึ่งกะลากับแกลบอีกหนึ่ง
กะลา  ใหแลวเพื่อนก็รองวา ทรัพยสมบัติ  80  โกศ  ขารับใช  80  วัว ควาย  80  ตัว แลวมาใหแกลบ
หนึ่งกะลานี่นะ   แลวก็รองไหเดินออกมา   

วันนั้นขารับใชนึกสงสารเพราะจําไดวาเปนเจานายเกา  ก็เลยพาไปกินขาวแลวถาม     
เร่ืองราว     สังกะเลยบอกวาเขาใหทรัพยสมบัติมามากมายแตเขาใหแกลบเราหนึ่งกะลา  ขารับใชได
ยินก็เลยไปฟองคหบดี  ก็เลยฟองรองกันถึงกลาโหม  กลาโหมไดมาประชุมพรอมหมด  ไดมาคุยกัน
เร่ืองทรัพยสมบัติเกา  เขาวาทรัพยนั้นไดมาจากสังกะเศรษฐีตอนนั้นสังกะใหปลยะมา   ฉะนั้นทรัพย
สมบัติก็ตองเปนของสังกะเศรษฐี  ๆ  ก็กลับรํ่ารวย  สวนปลยะนั้นก็กลับยากจนเหมือนเดิม 

6.  ลูกกตัญู 
วิทยากรนายพนิ    อินทรดา 

ชายคนหนึ่งมีลูกหกคน  มีแตผูชายลวน  และลูกก็มีเมียหมดทุกคน  สวนพอนั้นก็อยากไป
ถือศีลที่ปาหิมพานต  ก็ถามลูกทั้งหกวาใครจะไปกับพอบาง  พอจะไปรักษาศีลในปา  คนโตก็วาไม
ไปหรอกเสียดายเมีย  ลูกคนตอมาก็บอกวาไมไป  คนกลางก็ไมไป   คนสุดทองก็คุยกันกับเมียวาพอ
บอกใหไปรับใช  ใหไปเลี้ยงพอในปา  ผัวก็ถามเมียวาจะไปไหม  เมียก็บอกวาแลวแตผัวๆ พาไป
ไหนก็ไปดวย  ผัวก็บอกวาถาเมียไมไปเขาจะไปคนเดียว   

ทีนี้ไปก็ไปก็ปลูกกระทอมใหพอหลังหนึ่ง  และปลูกบานของตัวเองอีกหลังหนึ่ง  ก็พากัน
ถางไร  ทํากินอยูในปารับใชพอ  ทําจังหันเชา  เย็น  ตาแกนั้นก็อยูไดเกือบยี่สิบป  ทีนี้แกจะตายก็ส่ัง
เสียลูกวาถาพอตายใหเอาไปเผาที่เชิงเขานะ  ลูกนั้นก็จําคําพอ  พอพอตายก็พาผัวเมียเอาศพพอไปฝง
ที่เชิงเขา  กอนพอตายพอไดส่ังไวอีกวาจะทําอะไรใหทําใหครบเกาครั้งกอน  ก็เลยพาพอไปเกาครั้ง
กอนที่จะเผาศพพอ  พอเผาพอแลวก็บูชาพอทั้งเชาเย็น   
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พอนั้นเมื่อตายแลวก็กลายเปนพระอินทรอยูเบื้องบน  ทําอยางไรลูกยากจน  ทําอยางไร
มันถึงจะรวย   ทีนี้บุญอานิสงสที่ปฏิบัติตอพอ  พอก็เลยแปลงเปนคนแกถือไมเทามาขอนอน  มาถึงก็
ขอนอนที่บาน  บอกวาไปไมไหวแลวมันเย็นมากแลว  ทีนี้นางเมียนั้นก็ใหอยูโดยไมรูวาเปนพอ 
สวนผัวกลับมาจากถางไรเห็นตาแกก็ไมพอใจ  ก็เลยถามเมียวาตาแกที่ไหนมานอนอยูดวย  เมียก็เลา
ใหฟงวาแกมาจากไหนไมรู  แกวาแกเหนื่อยขอนอนพักดวยสักคืน  ผัวนั้นก็โกรธ  เมียนั้นก็จัดสํารับ
ขาวใหตาแกนั้นกิน   

พอกลางคืนตาแกก็แกลงทําเปนมานอนกับเมีย  ผัวก็ถือมีดจะมาฟน  จะฟนเกาครั้งแตผัว
นั้นก็ไมกลาฟน  สูอดทน   

พอเชาก็ไปไร  เมียนั้นก็หุงขาวจะใหตากินกลับบาน  ผัวนั้นก็กลับมาจากถางไร  เมียจัด
สํารับให  ทะเลาะกันวา   

“แกนอนกับไอแก”  เมียก็วา “ขาไมไดนอน”   
“ไมไดนอนที่ไหนฉันไดยิน”  ก็โกรธกัน  ทีนี้ตาแกไปแลว  เมียก็ไปเก็บที่นอนที่ตาแก

นอน  ก็เห็นทองเปนแผนก็เรียกผัวมาดู  วันหลังจึงฝนวาดวยอานิสงสที่ดูแลพอ  ตาแกจึงเอาทองมา
ให   สองผัวเมียก็เลยมั่งมี 

7.  ตากับหลาน 
วิทยากรนายอดิ     บุญจูง 

หลานเรียนอาคมจากตา  จะฟนจะแทงก็ไมเขา  ทําอยางไร  ทีนี้ก็คบเพื่อน  พากันไปปลน
เอาควายตา  ตามีควายสามสิบตัว  หลานก็วา  “ตาฉันขอควายนะ?”  ตาก็วา  “ขาไมให”   

“ไมใหก็จะเอา”  ตาก็วา 
“หลานอยาทําของตาเลย”  หลานก็เอาไปเลย  ตาก็เดินตาม  เดินๆไปมันกระโดดใสตา   

ตาก็เลยเอาใบออยแทง  งางมีดแลวก็แทงตาย  เมื่อหลานนั้นตายแลวคนที่เหลือก็หนีกระจัดกระจาย 
8.  เมียตด 

วิทยากรนายสาํราญ    แสงจนัทร 
มีผัวเมียคูหนึ่งรักกันก็แตงงานกัน  เปนผัวเปนเมียแลวก็อดอยากไมคอยมั่งมีเหมือนคน

อ่ืนเขาหรอก  เขาจัดสํารับใหผัว   แตงงานใหมก็ตองจัดสํารับขาวใหผัว  จัดสํารับขาวใหผัวก็ตด  ผัว
ก็ไมรูหรอกวาเมียตด  เมียนั้นก็อายผัวมากเพราะวาแตงงานใหม   แตงไดวันเดียว  พอกินขาวเสร็จก็
เอาผาผืนหนึ่งไปผูกคอเพราะวาละอายใจมาก  ไปถึงตนโพ  ตาตนโพก็ถามวา   

“หนูมาผูกคอทําไม ?” นางก็บอกวา  “หนูแตงงานไดวันเดียว  กําลังจัดสํารับใหผัวก็ตด  
หนูอายผัวอยูไมไดหรอก”  ตานั้นก็บอกวา  “เดี๋ยวกอนหนู  ใหตาเรียกลมมาถามกอน”    

“ลม  เวลาเขาจัดสํารับใหผัวเขา   ทําไมเอ็งไปออกตอนที่เขากําลังจัดสํารับขาวใหผัวเขา?”    



 349

“โอตาเอยอยูไมไดหรอกมันแนนเกินไป   อยูไมไดก็ตองออก”   
“งั้นเอ็งไปเอาเงินเอาทองมาสอดกนใหเขาไปเขาจะไดไมตองอายผัวเขา”  ลมนั้นก็ใหทอง

หนึ่งไห  ทองหนึ่งไหมาสอดกนไมใหเขาอายผัว  
นางนั้นไดเงินไดทองมาก็ดีใจก็หาบกลับมาบาน  ผัวก็ถาม  “นองไปทําอะไรถึงไดเงินได

ทองมา?”   
“ฉันจัดสํารับขาวใหพี่ฉันตดออกมา  ฉันละอายใจมาก”   
“แลวทําไมพี่ไมรู”   
“พี่ไมรูหรอก  ฉันละอายใจมากก็เลยไปผูกคอ  แลวตาตนโพก็เรียกลมใหเอาเงินเอาทอง

เอาเงินมาสอดกนฉันไมใหตองอายผัว”   
ยายอีกคนรูก็อยากใหลูกมีผัวก็บอกลูกวา  “หนูเอ็งหาผัวเปนไร”  ลูกก็แปลกใจวา         

“เอ  ทําไมแมอยากใหเรามีผัว?”   
“เอ็งก็หา ๆ ไปเถอะ”  ลูกสาวก็หาผัว  ผูชายเขาไมเอาก็บอกเขาใหมาขอ  ผูชายไดโอกาส

ก็เลยเอาเพราะไมตองเสียคาสินสอด   
แตงงานกันแลวก็จัดสํารับขาวใหผัว  มันไมปวดตด  ทําอยางไรก็ไมปวด   ก็พยายามเบง  

แลวมันไมไดออกมาแคตด  มันออกมาทั้งขี้เลย  เขาก็ไมพูดบอกผัว  ผัวก็เหม็นหันหนาหนี  เขาหยิบ
ผาไดหนึ่งผืนก็ถือลงไปที่ตนไทร   ไปผูกคอ  ไปถึงตนไทร   ตาตนไทรก็ถามวา  “หนูมาผูกคอ
ทําไม?”   

“หนูแตงงานใหมจัดสํารับขาวใหผัวก็ตด  ฉันอายผัวมากอยูไมไดหรอก”   
“โอเดี๋ยวกอน  เดี๋ยวเรียกลมมาถามกอน”   
“ลมทําไมเอ็งไปออกที่ที่เขาจัดสํารับขาวใหผัวเขา?”   
“โอทาน  ขาไมอยากออกหรอกแตเขาพยายามเบงออก  มันเลยออกมาทั้งพี่ขี้ดวย”   
“ถาอยางนั้นไปผูกคอเถอะ”  ก็เลยไปผูกคอตาย   
แมก็เฝารอลูกหาบทองกลับมา  ไปดูลูกก็เห็นลูกผูกคอตายอยูที่ตนไทรก็รองไหครํ่าครวญ  

นี่เปนผลมาจากความอยากไดลูกก็เลยตาย 
9.  ลิง 

วิทยากรนางลาด    สมทอง 
ตาไปถางไรที่ปาลิง  แลวก็ปลูกแตงโมไวมากมาย  มี  แตงกวา  แตงโม  ขาวโพด  พอมัน

ออกลูก  ลิงก็มาขโมย  ไลทางนี้มันก็ไปทางนั้น  ลิงมันเปนฝูง  แกเหนื่อยแกก็เลยข้ึนมาหุงขาวกิน  
พอกินเสร็จก็ไมไปไล  แกนั่งแกะเนื้อปลากินจนหมด  ก็เอากางไปไวที่เกวียน  ลิงก็วา  “เอ  ทําไมไม
เห็นตามาไลเรา  ตาไปไหน  ไปโวยเราไปดู”  ไปก็ไมเห็นก็เลยเขาไปใกลอีก   ก็วา 
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“โอกางปลาติดคอตาตายแลว”   ก็เลยคิดทําบุญแก  ก็เอาเงินเอาทองมาเทจนกลบตาหมด  
แลวก็เอาตานั้นไปลอยน้ํา ลอยไปตาพบไมแกก็เกาะเอาไว  แกผูกโลงไวทีนี้ก็รวย 

ทีนี้ตาก็รูถึงเกลอ  เกลอก็ถามวา  “แตกอนเอ็งจนแตตอนนี้ทําไมร่ํารวย?”  แกก็วา  “ฉนัไป
ทําไรที่ปาลิง”   เขาก็เลยไปถางไรที่ปาลิงเหมือนกัน  ปลูกทุกอยาง  ลิงก็มาขโมย  เขาขี้เกียจไลก็มา
หุงขาวกิน  กินอิ่มก็นอนอยู  ลิงก็วาทําไมไมเห็นตามาไลก็พากันไปชะโงกดู   ไปดูก็วาตาตายแลว  
ทําอยางไร  ทีนี้ก็ทําบุญตา  ทีนี้ก็ถามกันวา 

“จะเทเงินหรือวาจะเททอง”  ตานั้นก็วา  “เททอง”  ลิงเปดโลงไปก็เห็นตาลืมตาอยู  เลยจับ
ตานั้นฉีก 

10.  นางกระเชอทะลุ 
วิทยากรนายสาํราญ    แสงจนัทร 

วันนั้นมีนายสําเภาคนหนึ่งลงเรือ  เขาก็มีเมียคนหนึ่ง  เมียนั้นไมคอยสวย  เขาลงเรือไป  
แลวก็มีชายหญิงคูหนึ่งแตงงานใหมเหมือนกัน   อยูตามชายฝง  เมียนั้นสวยมาก   

วันนั้นพากันมาหากินตามชายฝง  แลวนายสําเภาก็มาจอดเรือที่ฝง  ลงมาจากเรือเขา
มองเห็นเมียไอคนที่อยูตามชายฝงสวยมากก็วา  “โอเอ็งแลกเมียกันเปนไร”  ก็พากันแลกเมียกันเลย      
ไอคนที่อยูที่ชายฝงก็วา   

“ผมก็ไมรูจะวาอยางไร   แลวแตเมียเขาเถอะ”  สวนเมียนายสําเภานั้นก็แลวแตผัวจะวา  
สวนหญิงที่อยูบนบกนั้นก็อยากลงไปในเรือเพราะวารวย   และก็เปนผูหญิงไมคอยดี  ทีนี้ก็แลกเมีย
กัน  ผูหญิงที่อยูบนเรือก็มาอยูบนบกกับผัว  พากันทํามาหากิน  หาปู  หากบ  ธรรมดา   

ฝายผูหญิงที่เคยอยูบนบกไดลงเรือแลวก็ไมคิดถึงผัวที่อยูบนบกเลย  อยูดวยกันทีนี้ก็มีลูก  
ทีนี้ผาที่เช็ดขี้ลูก  เช็ดเสร็จก็ทิ้งเลยเพราะเขารวย  ทิ้งไปทีนี้ก็คอย ๆ ฉิบหายไปเรื่อย ๆ เพราะอะไรก็
ทิ้งอยางเดียว  ทีนี้ก็ยากจนก็ขายเรือพากันมาอยูบนฝง   ทีนี้ก็ไมคอยถูกกันกับผัว  เรือก็ขายทิ้งหมด    

ทีนี้จะกลาวถึงคูที่อยูบนบกเขาพากันหากุงไดเยอะ  ไดมาถึงบานก็ถามผัววา  “พอมันมีพี่
นองกี่คน?”  พอรูวามีพี่นองกี่คนก็หอกุงเปนหอ ๆ   แลวใหลูกเอาไปใหบอกวา  “หนูอันนี้เอาใหตา  
อันนี้เอาไปใหยาย  เอาไปใหแกกินเปลา ๆ”  ลูกก็เอาไปใหตามคําสั่ง  ฝายลุงก็ถาม   

“เออ  ทําไมพอมึงไดกุงมาให”  ลูกตอบวา  “พอเขาไดแมใหม  เขาก็เลยใหเอามาให”   
“เออหนอพอมึงไดแมใหมอีกแลว”  แตกอนเขาเกลียดเมียพอมาก  ทีนี้เอาของไปให     

ทุกครั้ง  วันหนึ่งอาก็อยากไปเยี่ยมเพราะวาเปนอยางไรมันถึงไดของมาแบงใหเร่ือย ๆ   ทีนี้ก็วา 
“แมหอยาสูบใหหนอยจะเอาไปใหมันสูบมันกินสักหนอย”  นาอีกคนก็วา  “ไปพอมันไป

เยี่ยมมัน  เอาขาวเปลือกขาวสารไปใหมันกินหนอยสักกระสอบ”  ทีนี้สองผัวเมียก็เ ร่ิมมีกิน              
ทีละนิด ๆ    
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วันนั้นไดขาวเปลือกจึงคุยกันวา  “เออเราขายขาวเปลือกไปซื้อลูกหมูบางเปนไร”  แลวก็
ขายไปซื้อลูกหมูตัวเมียมาเลี้ยง  เล้ียงแลวมันก็ออกลูก  ออกลูกแลวก็ขาย ๆ ก็ยิ่งมั่งมี  ก็แบงพี่       
แบงนอง   ทีนี้กร็วย 

 วันนั้นผัวคนกอนไดแตกแยกกับเมีย  ขี้เกียจก็นอนอยางเดียว  ก็คิด‘กูจะทําอยางไร’     
วันนั้นไดยินขาววานางคนนั้นรํ่ารวย  จึงคิดวา   

‘เมียกูรวย  ไปขอเขากินเขาจะใหบางไหมหนอ’ ทีนี้ก็ไปขอขาวขอน้ํากิน  เมียนั้นก็จําได
วาผัวแตก็ไมกลาบอกผัวคนใหม  กลัวผัวจะโกรธ   จะวาอยางนั้นอยางนี้   ก็ไมกลาพูดก็ใหขาวใหน้ํา   

วันนั้นคิดวา  ‘จะทําอยางไรหนอ  ก็จะขอไมไผไปทําสุม  ทําไซ  ไปขายเผื่อไดเงินไปซื้อ
ขาวกิน’  ฝายเมียก็คิดวา ‘ทําอยางไรจะใหเงินผัวไดนะ  จะใหมากก็กลัวผัวจะโกรธ  แตก็สงสารผัว
เกาที่เลิกกัน’   ทีนี้ก็ไปตัดไมไผใหสองสามขอ  ตัดเปนทอนแลวก็เอาเงินกรอกใสปลองไมไผ    แลว
มัดเปนมัด ๆ ให  เขาก็แบกไปออกจากบาน ก็คิด   

‘เอ ไอหาไมไผทําไมมันหนักจัง’  ยิ่งแบกก็ยิ่งหนัก  โกรธก็เลยโยนทิ้ง  ทิ้งปลองหนึ่งไป  
ทีนี้เงินก็กระเด็นออกมาสี่บาท ก็วา 

“ไอหาเงินนี่หวา”  เทไปก็มีแตเงิน  ก็หอเอาเงินไปตามรานอาหาร  ไปซื้อของกินเพราะ
เขามีเงินแลว  ทีนี้เหลือส่ีบาทในกระเปาเดินรองไหออกมา   เดินไปทั่ว  ไปขอเขากิน  เมียนั้นก็ยิ่ง
รวย  ชวยอะไรไมได  คนที่เก็บเล็กผสมนอยก็เร่ิมรวยขึ้น 

11.  ลูกเนรคุณ 
วิทยากรนายยมิ    แปนจันทร 

นางมาลีมีลูกชายหนึ่งคน  ลูกผูหญิงหนึ่งคน  ลูกสาวชื่อวาพิศวา  ชายชื่อวามาลา  แมก็
เล้ียงลูกมาจนโต  ทีนี้ลูกชายก็หายออกไปจากบานเหลือแตลูกสาว  ลูกสาวก็เล้ียงแมจนแก  แกนอน
คลุกขี้คลุกเยี่ยว    วัว  ควาย ไรนามีแตไมมีคนทํา  ลูกสาวโตขึ้นก็สวย  ก็ไปหาขาวสารมาเลี้ยงแม   

ทีนี้ก็มีคนรวยมารัก  คนที่มาชอบนั้นก็เปนลูกคนเล็กเหมือนกัน  ใหแมมาขอใหแมก็ไม
มาเพราะวาไมชอบ  แมก็วา 

“เอ็งจะไปเอาทําไมผูหญิงแบบนั้น  อะไรก็ไมมี  แมก็ขี้ก็เยี่ยวเปอนไปหมด  เหม็นสาบ”  
ลูกก็วา  “ทําอยางไรละ   ก็ผมรักเขาไปแลว”   
แมก็วา  “ขาไมไปขอใหเอ็งหรอก  เอ็งอยากไดก็ไปเอาเอง”  ลูกก็จะผูกคอตาย   พอแม

สงสารลูกเลยไปขอให  ขอใหแลวพอแมก็ไมมาใกลเลย   ก็อยูดวยกันผัวเมีย  ผัวนั้นก็อุมแมยาย  
ปอนขาว  ผลัดกันดู  ผัวทํานาเมียดูแลแม  ก็พากันทํางานไดทีละนิด  ทีนี้เร่ิมมีเงินมีทอง   แลวทํา
อยางไร  ทีนี้ก็พากันซื้อหวายมาขายไดกําไรก็มีเงิน 
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ทีนี้กลาวถึงพี่มั่งมีกลายเปนเศรษฐี  ไปไดเมียแลวก็ไมรูหรอกวาแมและนองเปนอยางไร  
สนใจแตตัวเองอยางเดียว  ทีนี้ขับเกวียนมาพบคนที่นองใหไปตัดหวายก็วา   

“ไหนทาน  พากันไปไหนเยอะแยะ ?”   
“ผมไปตัดหวายไปขายนะ  เออแลวอยูที่ไหนละ?”     
“ผมอยูหมูบานนั้น”   คนที่ขับเกวียนก็ถาม 
“ใครเปนคนซื้อหวายละเดี๋ยวผมเปนคนเอาไปเอง”   
“ไมไดหรอกผมมาหาเอาไปขายใหเขา”  ก็ถามอีกวาอยูบานไหน  ชาวบานก็ตอบวาอยู   

หมูบานนั้น  ชายคนนั้นจึงวา 
“หมูบานนั้นเปนหมูบานผมเอง”  แลวก็บอกแมช่ือนั้นแมช่ือนี้ “แลวพวกทานตัดหวายนี้

ไปใหใครละ”   
“เราตัดไปใหนางพิศวา”  เขาก็เลยจอดเกวียน   
“ถานางพิศวานั้นมันนองผม  แมอยูไหมละ?”   
 “อยู  แตวาแกแลวขี้เยี่ยวคลุกกันนั่นแหละ”  
“คือวาฉันนะเปนพี่ของนางพิศวา  แตหางกันมานานแลวละไมเคยไดไปหาเลย  บอกนาง

ดวยวาเจอพี่ช่ือมาลา” พอกลับมาคนตัดหวายใหนางแลวก็ถามวา   
  “หนูมีพี่ชายไหม?”  นางบอกวา 

“มี  แตหายไปไหนแลวไมรู”   
“ผมไปตัดหวาย  ผมไปเจอเขา  เขาบอกวามีแมช่ือนั้นชื่อนี้    มีนองชื่อนี้”   
พี่นั้นกลับไปถึงบานก็คิด  ‘นองฉันทําไมมันรวย  มันรวยจนไดซ้ือหวาย  มันจะรวยเทา

ฉันไหม’  ทีนี้ก็มาหานองก็วา 
“ขาไดขาววาเอ็งรํ่ารวยมาก  คนตัดหวายวาเอ็งมีเงิน”  นองเลยถามวา 
“แลวพี่เปนอยางไรบาง?”   
“ก็ทุกวันนี้พี่ก็เปนเศรษฐี  ไหนแมละ?”   นองก็วา   “นั่นไงแม”  แลวพี่ก็วาอีก   
“เอ็งจะเอาแมไวทําไม  เอาไวจะหากินกับเขาไดอยางไร  วางยาใหตายไป”   
“พี่อยางไรก็แมของเรานะ  พี่ไปไหนก็ไปเถอะฉันเลี้ยงแมเอง”  พี่ก็ไปเลย  แลวนางก็ไป

บอกผัววา  “พี่  พี่ชายฉันใหฆาแม  พี่   แมฉันมันเหม็นสาบถาพี่ทนไมไดพี่ก็กลับบานไปเถอะ  ฉัน
ไมทิ้งแมหรอก”  ผัวก็วา  “ทําไมพูดอยางนั้น”   

กลาวถึงพี่  เขาก็สานเสื่อไมคอยได  ขนอะไรไปขายก็ขาดทุนหมด   ไปเปนปก็ไมได
อะไรเลย  จะกลับบานก็กลับไมไดเพราะวาขาดทุน  ทีนี้ก็ส้ินทุกอยางเหลือเกวียนอยางเดียว  จะทํา
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อยางไร  ทีนี้เพื่อนชวนไปไหนก็ไปไมไปเพราะวาไมมีทุน  ทีนี้เพื่อนก็วา  “ขายวัวสิ”  เขาก็วา      
“ถาขายแลวไดอะไรขนของ”  เพื่อนก็วา  “ขนไปกับกู”  ก็ขายวัวขายควาย   

ทีนี้ก็เขาหุนกับเพื่อนก็ขาดทุนอีก  ทีนี้จนแลวจะทําอยางไร  ทีนี้เมียก็ดา  ลูกก็โกรธพอ   
ทีนี้ก็ไปหาแมหานองวาเปนอยางไร  ไปก็เห็นนองมั่งมี  ก็วา  “เอ็งทําอยางไรถึงมั่งมี”  นองก็วา 

“ฉันก็คอย ๆ ทํา  ฉันไดพระคุณแมชวย”  
“แมชวยอยางไร?”  นองก็วา 
“ฉันก็ไมรู  รูแตวาพระคุณแมชวย”  พระคุณแมมั่งมีอยางนั้นฉันเอาแมไปเลี้ยงบาง  นองก็

วา   
“พี่ๆ  จะเลี้ยงแมไดเหรอ  พี่มัวแตหากินแลวใครจะเลี้ยงแมเรา”  ทีนี้พี่ก็คางคืนดวยหนึ่ง

คืน  แมนั้นก็ไมรู  แลวเขาก็วา   
“แมผมจะพาแมไปอยูกับผม”  แมก็วา  “ไมไปหรอก  แลวใครจะอยูกับนอง”   
“ผมพาแมไปเดือนเดียวเอง”  แมก็วา  “แลวไปอยางไรละแมมองไมเห็นลูก  งั้นก็ถาม

นอง”  ถามนอง  นองก็ใหไป    แลวจะทําอยางไรถึงจะไปได   ทีนี้นองก็หาเกวียนให   
พอไปถึงที่บานแลวก็ไมมีใครอุมแม  หลานเห็นยายก็ไมไหว  ลูกสะใภเห็นก็ไมชอบ    

ลูกชายเห็นไมมใีครก็เลยอุมไปเอง  ไปก็ไมมีอะไรจะกิน  ไปถึงก็บอกเมียวา  “นี่แมฉัน” ก็ไหว   
ทีนี้ผัวก็บอกเมียวา  “แตกอนนั้นนองฉันยากจนมาก  ไดแมนั่นแหละนองถึงไดรํ่ารวย     

ทีนี้ฉันเลยเอาแมมา”  แลวก็คอย ๆ ปลอบเมีย  ทีนี้เมียก็ทําตาม  ทีนี้ทําอะไรใหกินก็เร่ิมมีผล          
ทําอะไรก็ไดคืนหมดแตวาไดไมคอยมาก   

วันนั้นเขาเอาขาวไปตากก็ใหแมคอยไลไกบอกวา  “แมฉันไมอยูนะจะไปเก็บหมอน”  ทนีี้
ตากขาวเอาไวไกก็มากินขาวหมดเพราะวามองไมเห็น   

พอมาถึงขาวหกหมด   ลูกสะใภก็โกรธจับแมลากไปที่หองนอนก็วา  “ฉันตากขาวใหแมดู
แคนี้ดูไมได  แลวจะเลี้ยงไวทําไม”  เลยไมใหกินขาว   

ทีนี้ผัวไปคาขายเย็นถึงกลับ  แมก็อดขาว  พอผัวมาก็บอก  “เอ็งเอาแมมาไวยากจน
หมดแลว  ฉันเอาขาวมาตากแคนี้  ฉันไมไดดูก็หกหมด  ถาเอาไวแบบนี้เราตองยากจนหมดไรหมด
นาแน”  ผัวก็วา  “ทําอยางไรละก็แกมองไมเห็น”  เมียก็วา  “ถาแกไมเอาแมไป  ขาจะเลิกกับเอ็ง”   

“ทําอยางไร   ฉันจะเอาไปคืนก็อายนอง  ฆาแมทิ้งดีกวา    เอาไปคืนก็อายนอง   ฆาทิ้งแลว
ไปบอกนองวาตายดีกวา”   

ทีนี้ก็ตีโลงศพเอาแมใสทั้งเปน  จะเอาไปเผาที่นา  กะวาบาย ๆ จะเอาไปคนจะไดไมเห็น  
ทีนี้ไปก็ไมมีไฟก็เลยไปเอาไฟทั้งสองคน  ทีนี้พระอินทรก็แกลงอุมยายออกมา  เอามาไวที่ไรแลวให
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นอนหนุนทองกอนใหญ  ผัวเมียมาก็เผาแมเลย  แมนั้นก็อยูกลางปาไรมัน  อยูไดหนึ่งคืนแกก็รอง
บาง  ไมรองบาง   

กลาวถึงนางพิศวาอยากกินมันก็จางคนใหไปขุดมัน  ไปขุดทีนี้ก็ไดยินเสียงยายรอง  ก็เลย
พากันไปดู   ก็ไปเห็นแมของนางพิศวา  ก็เลยไปบอกนางพิศวาวา 

“ฉันเห็นแมเอ็ง”   
“เห็นที่ไหน?”   
“ที่ปามัน”   
“แมฉันพี่พาไปอยูดวย”  คนที่ขุดมันก็วา 
“แมเอ็งนั่นแหละขาจําได”   
“งั้นพาฉันไปหนอย”  ก็พาไปก็เปนแมจริง ๆ ก็พากันหามแมกลับมาก็วา 
“เอะ  นี่มันไมใชหินนี่”  ก็บอกผัว  ทีนี้พาแมมาบานแลวก็พาผัวไปเอาหินทอง  ก็ถามวา

ใครตีทองเปนบาง   
เชานั้นเมียก็บอกผัววาอยูกับแมนะฉันจะไปหาชางตีทองวามันเปนหินหรือวาเปนทอง  

ไปก็ถามวาใชทองไหม  ถาใชจะไดตีแบงกัน  ชางก็วาใช  ทีนี้ก็แบงกันรวยทั้งสองคน  รวยมาก   
กลาวถึงพี่จนมาก ๆ  ยากจนจนหาเสื้อใสแทบจะไมมี  ขาวจะกรอกหมอก็ไมมี  ทํา    

อยางไรก็พากันขายไรขายนา  ขายจนหมดไมมีอะไรเลย  ก็ไปโกหกนองวา   “นองที่จริงพี่ไมยากจน
ขนาดนี้หรอก  พี่จนเพราะวาทําบุญแมจนหมด  ขายทําโลงศพใหแม”  ทีนี้นอนกลางคืนก็คุยกันนอง
ก็วา  “ฉันจะไดอะไรใหทาน”   แมไดยินก็ไอ   

“คึ !! คุยกับใครหนู?”   พี่ไดยินก็วา  “ใครพูด?”  นองก็บอกวา  “แม”   
“แมที่ไหนอีก  ฉันเพิ่งทําบุญไปเมื่อวานเอง”  นองก็วา  “แมเรา”   พี่ก็วา  “เดี๋ยวฉันไป

ดูกอน”  ทีนี้เปดประตูไปก็เจอแม  ก็หนีออกมาเลย   ไปถึงบานเมียก็ถามวา  “ไดมรดกอะไรมา
บาง?”  ผัวก็ไมพูด   ก็คิดๆ  ‘ฉันวาฉันเผาแลวเผลอแปบเดียวแลวแมออกมาไดอยางไร’  ก็เลยบอก
เมียวา  “ขั้นนี้แลวเราเลิกกันตางคนตางอยูเถอะ  สวนนองนั้นก็เปนเศรษฐี 

12.  เศรษฐี 
วิทยากรนายยมิ    แปนจันทร 

พอไปคาขายไดทั้งวัว ทั้งควาย  ไดหมด  มีลูกชายคนหนึ่ง  กอนตายพอไดบอกวา  “ถาเอ็ง
จะเอาเมียนั้นอยาเอาคนรวยนะใหเอาคนจน  คนรวยเอาไปแลวยากจน  คนจนเอาไปแลวรวย
เพราะวามันเสียดายทรัพยสมบัติ   ขาเอาแมเอ็งนั้นแมเอ็งก็ยากจนมาก”  ทีนี้ก็ไปเห็นคนจนคนหนึ่ง
พอตายเหลือแตแม  ทีนี้ก็ถามลูกวา  “รักไหม?”  ลูกก็วา“ไมรักหรอกแตวาถาพอใหเอาลูกก็จะเอา”  
พอก็เลยไปขอให  แมของหญิงสาวก็วา  “ทานเศรษฐีมาทําไม?”    
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“ผมมาเที่ยวนะ  ผมวาจะใหลูกผมแตงงานกับลูกของแมนะ”   
“ทานจะเอาอยางไรละ   ฉันจน”   
“จนไมเปนไรหรอก”   
“แลวลูกทานจะเอาคนจนเหรอ”   
“ไมเปนไรหรอก  ถาผมใหเอามันก็ตองเอา”   
“งั้นเดี๋ยวฉันไปถามลูกกอน”  ทีนี้ไปก็วา  “หนูทานเศรษฐีวามาขอเอ็งแนะ”   
“ทําไมแมพูดอยางนั้น   เขามีของมากมายเขาจะมาเอาเราหรือ ?” นางก็ไมพูด   
วันหลังก็เห็นลูกเศรษฐีนั้นไปเลน  นางก็บอกวาแมจะใหแตงงานกับพี่  ถามกันไปถามกัน

มาก็ไมมีใครคัดคาน  ก็แตงงานกัน 
ทีนี้พอตายก็ทําบุญ  ไมนานแมฝายเมียก็ตายก็เลยอยูกันสองคนผัวเมีย  ขาวของวัวควายก็

ตกเปนของตนหมด  ผัวนั้นก็คาขายเหมือนพอก็ยิ่งรํ่ารวย  ก็เลยหยุดพักคาขายเขาไปในหมูบาน   
ชาวบานเห็นก็เรียกทานเศรษฐี  ทานเศรษฐีก็ซ้ือเหลาใหกิน  ทีนี้ไอโกหกก็วา   

“ทานเศรษฐีทําอยางไรถึงรํ่ารวยนะ  เดี๋ยวผมดูลายมือให”  อาจารยก็วาที่รวยนั้นเพราะวา
เมียหรอกถาเมียไมเก็บเอ็งจนแน  ทีนี้เศรษฐีก็โกรธมาก  ก็วา  “กูไปคาขายไมเคยไดหยุดเลย  ยังมา
วาขารวยเพราะวาเมีย”  ทีนี้ไปก็ไลเมียเลย  ก็วา  “อาจารยวากูรวยเพราะวามึง  มึงออกไปเลย”   

“ไมจริงหรอกที่รวยนั้นก็เพราะวาพี่ตางหาก  ฉันไมไดทําอะไรเลยนอกจากเตรียมขาว
เตรียมน้ําใหพี่”   ผัวก็วา  “ไมจริงหรอกอาจารยวามึง  มึงออกไป”  เมียก็รองไห  ผัวนั้นก็ไมสงสาร  
“ฉันใหอูฐตัวหนึ่งไปหากิน”  เมียก็ไปก็วา  “พี่อูฐเอยพาฉันไปหนอยวาจะไปหากินที่ไหนถึงจะอยู
รอด”  อูฐก็พาไป 

กลาวถึงผัวกินแตเหลา  ใครมาก็ใหกินแตเหลา  เอาเงินไปเที่ยวผูหญิง  กลับมาก็มากิน
เหลา  กินไปๆก็หมดตัว   ก็ขายนา   ขายขาว  เพราะวาคนไปกินทุกวัน  ทีนี้ก็ขายนาบาง  ขายมาบาง  
ก็หมด  เหลือชางหนึ่งตัว   แลวก็ขี่ชางไป   

ฝายเมียนั้นอูฐก็พาไปหาที่อยู  ไปก็ไปพบตาแก  ตาแกทําไรปลูกมันปลูกแตงเต็มไปหมด  
ไมมีเมีย  อูฐพาไปก็วา   

“ตา   ผมขอฝากนองไวไดไหม  ถาตาไมมีเมียก็เอานางเปนเมีย”  ตาก็วา  “ทานเอย  ขาอยู
คนเดียวหากินเกือบจะไมรอดแลวจะเอาเมีย  แลวจะหาเลี้ยงไดอยางไร  ขาไมเอาหรอก” ก็พาไปๆก็
กลับมาที่เดิมอีก  ตาก็ไมเอาอีก  ไปอีกก็กลับมาที่เดิมอีก  ก็วา   

“ตา  ไมเห็นใครเลยนอกจากตาที่สามารถเลี้ยงนางได  ไปมาหมดไมเห็นมีใครก็เห็นแตตา
นั่นแหละ” ตาก็วา   
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“เออหนูลงจากอูฐซิ”  ก็ถาม  “หนูไปอยางไรมาอยางไรละ?”  นางก็วา “ฉันมีครอบครัว
แลวแตวาไมใชคูแทแตวาเปนคูกรรม  ฉันก็ตามพี่อูฐมา  พี่อูฐวาไมมีใครหรอกนอกจากตา  ถาพี่เล้ียง
ไวฉันก็อยู  ถาพี่ไมเล้ียงฉันก็ไป”   

“งั้นพี่ใหนองหุงแตขาว  งานนั้นพี่ทําเอง”  ทีนี้เวลาผัวมาจากไรก็เตรียมอาหาร  ไหวผัวขอ
พึ่งถึงจะแกก็จะปรนนิบัติ  อูฐนั้นก็ลา  เขาก็อยูดวยกัน  คอยๆ  เก็บทีละนิดก็เร่ิมมั่งมี 

กลาวถึงผัว  หมดตัวแลวก็วาจะทําอยางไร  ก็ไปหาที่อยู  หิวขาวจะทําอยางไร ไปเห็นคน
ขี่มา  มาไปไดเร็วก็ถามวา  “ทานไมแลกมากับชางเหรอ?”  ทีนี้ก็แลกกัน  ก็เดินทางตอไป  ทีนี้    
เนื่องจากวามามันไปไดเร็วเศรษฐีก็เจ็บกน  เย็นก็ถึงตลาดทําอยางไรจะไดเงิน  ก็เห็นคนชนไกก็วา    
“ทานไมแลกไกกับมาเหรอ?”  ทีนี้ก็แลกไก  เดินเขาไปในตลาดเห็นคนขายขาวไปก็คิดจะแลกไก
กับขาวแลวก็วา  “ยายขาวนั้นแลกกับไกไหม?”  ทีนี้แลกกันยายก็จัดขาวใหกิน  ทีนี้กินอิ่มก็มีแรง
แลวก็ไป  ทําอยางไรก็เลยเดินเขาปาทางไปไรตาจีน  ไปแลวก็เหนื่อยดวย  ทีนี้ก็มีคนกลับมาจากไร
ตาจีนเศรษฐีก็ถามวา 

“ทางนี้ไปไหนเหรอ?”  เขาก็บอกวา 
“ทางไปไรตาจีน  มีบานอยูหลังเดียว”  เขาก็ไปถึงบานเมีย  ไปเห็นก็จําเมียไมได  สวนเมีย

นั้นจําไดวาเปนผัวก็ถาม   
“พี่อยูที่ไหนละถึงไดเดินมาถึงที่ไรฉัน?”   เขาก็เลาใหฟงวา 
“แตกอนนั้นรํ่ารวย  แตงงานแลวก็รวยๆ กวาคนอื่น  ทีนี้ฉันไลเมียทิ้งเพราะวาดูลายมือเขา

วาที่ฉันรวยเพราะวาเมีย  พอไลเมียแลวก็จนหมดสิ้นทุกอยาง  พี่ก็ไมรูจะไปไหน  เงินสักสลึงก็ไมมี
ติดตัว”  เมียก็วา 

“รอผัวฉันกลับมากอน  นอนสักคืนคอยไป”  ก็ใหนอนใหกินจนอิ่ม  เย็นผัวมาถึงก็บอก
ผัว  “พี่ชายคนหนึ่งมาขอขาวกินฉันก็เลยใหกิน”  ทีนี้ก็ไปบอกผัวเกาวาผัวมาแลว ผัวเกาก็วา  “ฉันมา
ขอพึ่งพากอน”  ตาแกก็วา  “ไมเปนไรหรอก”  ก็จัดอาหารใหกิน  

 เมียนั้นก็เตรียมขาวใหผัวกินแลวก็ถามวาจะไปไหน  เมียนั้นใหหอขาว   เขาก็ลา เขาก็
สะพายหอขาวมา  มีแตหอขาวทั้งนั้น   ทีนี้มันก็หนัก   เห็นเด็กเลี้ยงวัวเล้ียงควายก็เรียก  

“ไอหนูโวยไอหนู ๆ”  
“อะไรตา?”     
“นี่เอาหอขาวไปกิน” ใหหอขาวไปเด็กก็เอาไปกางดูก็มีแตเงินเต็ม   
สวนเขาก็เอาหอขาวไปอีก  ทําอยางไรทําไมมันหนักอยางนี้  ก็หิวขาวแลวก็จะกินขาว  

เดินไปถึงแมน้ําเอาขาวมากิน  เอาหอขาวมากาง  ทีนี้มันอยูใกลน้ําเงินก็หลนไปในน้ําหมดก็ตะครุบ
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ไดเงินสามบาท  เสียดายก็เลยวา  จุๆๆๆๆ เสียดาย  เสียดายจนตาย  ก็กลับชาติไปเกิดเปนจิ้งจก   มัน
จึงรองจุๆๆๆๆเพราะวามันเสียดายเงิน 

13.  เอาผัวเอาเมีย 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 

พอแมเรามีความเชื่อวาถาฝายผัวหรือเมียก็ตาม  ถาพอตายเหลือแม  หรือแมตายเหลือพอ  
ลูกหามแตงงานกัน  เพราะวามีนิทานเลาวา   

ลูกกําพรารักกันก็เลยแตงงานกัน  ฝายผูชายนั้นพอตายเหลือแตแม   ทีนี้ฝายผูหญิงแมตาย
เหลือแตพอ  ลูกแตงงานกันแลวก็มาอยูดวยกัน  ฝายชายก็เอาแมมาอยูดวย  อยูดวยกันไปมา  วันนั้น
ดองทั้งสองก็มาคุยกัน  คุยกันไปคุยกันมาก็หาปญหามาทายกัน  ฝายแมดองใหทายกอนวา   

“พอฟงคําทายฉันนะ  ใบนั้นเทาใบพลู  มีรูและมีขนขาง ๆ   พอวาอะไร”   พอดองก็วา  
“ผมรูแลวแตผมยังไมแกหรอก  แตกอนผมจะแกแมฟงผมกอนนะ   ไอนั่นเทาเตาปูน  ขนที่โคนอยู
บนของแมดอง”   

ทีนี้แมดองไดฟงก็รองไหเลยวาพอดองดูถูกเขา  ฝายผูชายไดยินวาพอตาดูถูกแมตนก็เตะ
เมียตัวเองเลย   

ทีนี้ก็พากันไปตัดสินความที่บานผูใหญ  แมดองเลยเลาบอกวา  “ฉันใหพอดองทายวา
อะไรเอยใบนั้นเทาใบพลู  มีรูและมีขนขาง ๆ ฉันถามวาพอดองวามันคืออะไร  ทีนี้พอดองเขาไมแก
เขาบอกวารูแลว    ทีนี้เขาก็ใหฉันทายคืนวาไอนั่นเทาเตาปูน  ขนอยูที่โคนอยูบนของแมดอง”  ทีนี้
แมดองก็วา “ก็ฉันวาไอนั่นเทาใบพลูก็คือ  ใบหูวัว”   

สวนพอดองบอกวา   “ไอนั่นเทาเตาปูนก็คือเขาวัว”   
ทีนี้ก็เลยทะเลาะกันเปลา ๆ เขาจึงสอนกันเอาไว 

14.  เจาธนู 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 

นางครอบเลีย็กนั้นพอแมบอกอะไรก็ทําตามทุกอยาง  ตอนนั้นมีเจาธนูพอแมเปนคนรวย  
แมก็เลยใหแตงงานกับนางครอบเลีย็ก  ไปขอลูกชาวบานก็ไมมีใครเอาเพราะวาเจาธนูนี้ขี้เกียจมาก  
เมื่อแตงงานกันแลวก็ไมทําอะไรหรอกยิงแตธนู   

ทีนี้ฝายเมียนั้นคนแกคนเฒาก็สอน  “หนูถาไอนี่มันทํามาหากินมันจะรวยนะ  พอแมมัน
ขาวของก็เยอะแยะ  หนูทําตามคนเฒาคนแกเปนไร  คือใหขอขมาผัวในวันพระ  มียอดใบไมหา  
บุหร่ีหนึ่งพาน  เทียนหนึ่งคู  ยกมากราบขอขมาเขา  บอกใหหยุดยิงเพียงเทานี้  แลวใหทํามาหากิน
เหมือนชาวบาน”  นางนั้นก็ทําตามทุกวันพระ  ทีนี้เจาธนูทนไมไดก็วา  “รอใหขายิงหมดลูกนี้กอน”   
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วันนั้นเจาธนูไปที่ตนไมใหญก็ยิงตนไมนั้น   ยิงจนเปลือกไมหลุด  ทีนี้เทวดาที่อยูใน    
ตนไมนั้นก็ออกมาจะหักคอเจาธนูนั้น  แตก็หักไมไดเพราะวาไอคนนี้เมียมันกราบเกือบทุกวันจึงทํา
ใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์  เทวดานั้นก็แปลงตัวใหเห็น   ยกมือข้ึนวา  “อยายิง  ถายิงเสาบานฉันหักแน  
ขอใหหยุดเถอะ”  เจาธนูก็วา  “ไม  ฉันไมหยุด  ฉันจะยิงใหหมดลูกนี้กอน”  ทีนี้เทวดาบอกวา      
“จะใหทุกอยางเลยถาหยุดยิง  จะใหเงินใหทองทุกอยางเลย”  ก็วา   “งั้นหยุด  แลวเงินทองอยูไหน
ละ?”   เทวดาก็วา “อยูที่บอ”  ก็เลยพาเจาธนูไป  ก็เห็นทองหนึ่งบอ  เจาธนูก็เลยตัดสะพายเอามาสาม
กอน  จะมาทําเตา  มาถึงก็วา 

“นี่ฉันไปยิงธนูมาไมไดอะไรหรอก  ไดเตามาสามกอน”  ก็เลยโยนใหเมียแลวก็บอกวา 
“ฉันเลิกยิงแลว”  เมียมองไปก็รูวาทองก็รีบเก็บอยางรวดเร็ว   

ทีนี้นอนตอนกลางคืน  เมียก็ขอขมาผัวอีก  แลวถามวามีอีกเทาไหร?   ผัวก็บอกวา         
“มีเต็มหมูบานเลย”   

15.  ชายคนจนเผาถาน 
วิทยากรนายอดิ    บุญจงู 

ชายยากจนคนหนึ่งอยูรอบวังพระราชา  พระราชานั้นมีลูกสาวลวน ๆ หกคน  คนพี่ก็
หัวเราะ  นองเลยวา  “จะไปหัวเราะเขาทําไม  แคเขายากจนและก็เผาถาน”  พี่ก็วา “เออถาเห็นอีกฉัน
จะใหเอ็งไปเอามัน”   

ทีนี้พอเห็นอีกก็วา   “นองผัวเอ็งมาแลว”    
ก็อยูไป   วันหลังเห็นอีกก็วา  “นองผัวเอ็งมาแลว”  นองหอผาไดก็เลยหนีตามชายยากจน

ขายถาน   คนขายถานเห็นก็วิ่ง  เห็นลูกสาวพระราชาวิ่งตามไลก็หนี   ยิ่งหนีก็ยิ่งตามเลยถามวา   “วิ่ง
ตามผมมาทําไม”  

นางเลยวา “ฉันจะมาแตงงานกับพี่”  เขาก็วา “จะมาแตงงานอยางไรขายถานตัวดําป”  นาง
ก็บอกวาไมเปนไร   

ก็แตงงานกัน   ไปไหนก็ตามไป  มาอยูที่กระทอมหมายก็บอกใหผูใหญไลออกไป  เขาก็
ไลไป  ก็ไปอยูไกลจากหมูบาน   อยูใกลปากแมน้ํา  เขาไดหมาตัวหนึ่งเดินไปดวย  หมาไปเห็นทอง
เทาเตามันก็เหา  เจาของก็วา  “เอะ  หมามันเหาอะไร”  ไปเห็นก็วา  “โอหมามันเหาหิน”  หมามันก็
ไมตามมาอีก  ก็เลยหอบหินมาทําเตาสามกอน  ทิ้งไวใตกระทอม  เมียก็วา  “แกหาบอะไรมา?”   ผัวก็
วา  “ฉันหาบหินมาทําเตา”  เมียเอามีดมาฟนก็รูวาเปนทอง  ถามวา  “เห็นที่ไหน?”  ผัวบอกวา    
“เห็นเยอะแยะเลย  เดี๋ยวพรุงนี้จะพาไปหาบไปทูนเอา”   

เชาก็พากันไปเอามาเต็มไปหมด  ไดมาก็พาชางไปตีทําทุกอยาง  ก็พากันไปเยี่ยมพอแมพา
ลูกไป  พี่ๆเห็นก็วา  “นองเอ็งมีลูกแลวหนอ”   
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“จาฉันมาเยี่ยมพอ แม”   
พอเห็นก็วา  “ไหนเอาเงินเอาทองมาผูกคอลูกอีคนเล็กหนอย”  นางก็วา  “ไมตองหรอก

เงินฉันมีบาง  อีกสิบวันพอไปเลนที่บานฉันนะ”   
พอสิบวันนางก็ทําสะพานเงินสะพานทอง  แลวทําโองไวตามสะพาน  ไวใหพอแมขึ้น

ปราสาท  พอพอไปถึงก็บอกใหพอแมอาบน้ําผลัดผา  พอแมก็ผลัดผาตรงโองสะพานตรงกลางแลวก็
ลมตายไมไดขึ้นปราสาท  นองคนสุดทองก็เลยไดทําบุญ 

16.  สองพี่นอง 
วิทยากรนางลาด    สมทอง 

นางนั้นไมมีผัว  ก็อยูกับลูกสองคน   มีแตผูชายลวน  ทีนี้นางก็ใหลูกอยูบานสวนนางก็ไป
ขุดมันมาใหกินทุกวัน  วันนั้นฝนตก  ตกจนมีน้ํามากมาย  ก็เลยพานองไปวิดน้ําเลน  ก็ไดปูหนึ่งตัว  
ปลาหนึ่งตัว  ก็เลยเอาไปเผา  นองก็รองอยากกินพี่ก็ใหนองกินปลาหมดก็เหลือปู  นองรองก็หักขา
ใหกินขางหนึ่ง  รองอีกก็หักขาใหอีกขางหนึ่ง  รองทั้งวันปูก็หมด   

แมกลับมาจากขุดมันตอนเย็นก็ใหลูกกินนม  แลวลูกก็วา   “แมฉันพากันกั้นน้ําแลวก็    
วิดน้ําไดปลากับปู”  แมก็วา  “ไหนละ”  ลูกก็บอก  “ไอหนูมันรองก็เลยใหกินหมด”  นางก็ไลลูกออก
จากบาน    จะไปไหนก็ไป  เขาก็ใหลูกคนเล็กหยุดกินนม  บอกคนพี่ใหเอาไปดวย แลวเขาก็ตมมัน
กินคนเดียวไมเรียกลูก  แลวก็เอาเปลือกไปเททิ้งที่บอ  พี่ก็พานองไปเก็บ  เอานองลงจากเอวก็ลงไป
ควานไดเปลือกมันก็ใหนองกิน  ก็ไดมีดอีกเลมหนึ่ง  สวนแมก็ไมเรียกหาลูก  ลูกก็ไมรูวาจะไปนอน
ที่ไหน   

ทีนี้ก็พานองไปขอเขากินเขาก็ใหมาหนึ่งกอน  วันหลังไปขอเขาอีกเขาก็ใหอีกหนึ่งกอน  
พี่ก็กินนอยใหนองกินมากกวา  ก็ไมเห็นแมมาตาม  อุมนองไปหิวขาวบาง หิวน้ําบาง  เห็นรมไมเลย
หยุดพักนอนหลับ  ทีนี้นองหิวก็เลยตื่นขึ้นมารอง   พี่ก็ไมตื่น  ทีนี้เทวดาก็แกลงใหงูและพังพอนมา
หยอกกัน  พังพอนกัดงูๆก็ตาย  พังพอนก็ไปกัดตนไมมาพนใสงูๆก็ฟน  ทีนี้งูก็กัดพังพอนตายแลวงกู็
ไปกัดตนไมมาพนใส   พังพอนก็ฟน  กัดกันไปกัดกันมาก็วิ่งหนี  ทีนี้นองก็หยุดรอง  เลยเอามีดเลม
เล็กไปตัดตนไมแลวก็หอเอาไว   

ทีนี้ก็รองพี่ก็ตื่นแตก็ไมรู   ทีนี้ไปก็เห็นอีกานอนตาย  ก็บอก  “พี่ฉันจะไปปลุกนะ” ทีนี้ก็
เอายาไปพนใสอีกาๆ  ก็ฟน  สลัดปกแลวก็เงยแลวพูดวา “ผมหลับตั้งนานไมเห็นมีใครปลุกผม”  เขา
ก็บอก  “พี่ไมไดนอนหรอก   แตพี่นั้นตายแลวฉันเลยเปาใหพี่ฟน”  ก็เลยไดกาไปขโมยอาหารมาให
กิน   
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ก็ไปถึงเมืองยักษ  ยักษนั้นเมียตายเขาก็ทําบุญเมีย  ฆาวัว  ควาย  ตากเนื้อเอาไวมากมาย  
อีกาก็ไปโฉบเอาเนื้อของยักษ    ยักษขวางกระบองมาเกือบโดนหลานทั้งสองคนนั้น  เขาก็มาเก็บ
กระบอง  “หลาน  ไปไหนมา?  ตาขวางกระบองมาเกือบโดนเลย”  ยักษนั้นดีใจจะไดกิน 

ทีนี้ก็พาไปอยูไดหนึ่งเดือนแลวเขาก็จะกิน  เขาบอกใหอยูบานเขาจะไปบอกเอาพี่นองให
มาผูกขอมือใหเปนหลาน  ทีนี้ตาบอก  “อยาเขาหองนะหลาน”  นองคนเล็กก็เดินเขาไปในหองก็เห็น
ยายยักษนั้นนอนตายก็บอกพี่    “พี่ฉันจะเปายายที่นอนตายอยู”  เปายักษๆก็ขยับมือขยับเทา  พูดได  
เขาก็วา 

“ยายนอนหลับตั้งนานไมมีใครปลุก” เด็กก็วา 
“ยายไมไดนอนหลับหรอก  แตยายนั้นตายแลว  ไมเห็นเหรอตาตากเนื้อไวมากมายจะ

ทําบุญยาย”  ยายนั้นก็ถาม “ไหนตาละ?” เด็กก็บอก  “ตาไปตามเพื่อนมาผูกขอมือฉันเปนหลาน”  
ยายก็รูวาจะพากันมากินหลาน  ยายก็เลยซ้ือเสื้อผา  หุงขาว  หอขาวใหหลาน  สงหลานไป  

ไปก็พากันไปเลนดินทรายขางทาง  ทีนี้งูกัดลูกพระราชา  เขาเดินกันครึกโครมก็ถามเขา
วา “เดินทําไมกัน”  แตก็ไมมีใครบอกวาเดินทําอะไรเพราะเห็นเปนเด็กยังเลนดินอยูเลย  ทีนี้ถาม
โดนคนดี  เขาก็บอก 

“ลูกพระราชาตาย”  เด็กก็ถาม  “ทําไมไมชุบใหฟน”  เขาก็วา  “ก็ไมมีใครเปน   หนูเปน
ไหม?”  เด็กก็เลยวา  “เปนก็เหมือนไมเปน”  คนนั้นก็ไปบอกพระราชาวามีเด็กเลนดินบอกวา
สามารถชุบใหฟนได  พระราชาก็บอก  “ไปเอามา”  เด็กก็วา  “ผมไมกลาไปหรอกผมเลนแตดิน
เปอนแตโคลน เสื้อผาก็ไมมีจะใส” พระราชาก็ใหเอาเสื้อผามาให  แลวก็พาไปชุบ  ลูกพระราชาก็ฟน
ขึ้นเขาก็เลยใหพี่ชายแตงงานกับลูกพระราชา  นองก็ไปตอไป  ไปชุบเอาขางหนาอีก  พอชุบคนฟน
แลวก็รํ่ารวย  แลวก็ชวนพี่ไปแทนคุณที่ไดขอเขากิน  ก็เลยพากันเอาเงินเอาทองเดินแจกทุกคน  แต
ไมไดไปหาแมเลย  พอครบทุกบานแลวก็กลับ  สวนแมออกมาก็พบชาวบาน  ชาวบานก็ถาม 

“ไหนลูกไมไดไปหาเหรอ?”  เขาก็วา  
“ลูกที่ไหน?”   
“ก็ลูกเธอเขามาแทนคุณเมื่อกี้”  เขาก็ตามเรียก  เรียกลูกอยางไรลูกก็ไมหันหลังกลับมา  

ตามเรียกไปเครื่องยนตสายมันขาดเขาก็ตาย 
 

17.  ลูกบวช 
วิทยากรนายสาํราญ  แสงจันทร 

มีพรานคนหนึ่งหาสัตว  เขาไมทํานาหาแตสัตว   วันนั้นเขาไปยิงสัตวเขามีหมาดวย       
หนึ่งตัว  หมานั้นไมยอมเหาอะไรเลย  เหาแตหอขาวที่อยูในเอวของเจาของ  เขามีลูกชายคนหนึ่ง  
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เมียเขาไมอยากใหลูกชายบวช  สวนลูกชายนั้นก็อยากบวชเพราะเห็นเขาบวชกันเกรียวกราวใน      
วันเขาพรรษา   

อยูมาหลายวัน  วันนั้นพอออกไปหาสัตวอีก  พอทําแตบาปชื่อพรานบุญทําบาปมาก  ยิง
แตสัตว   

วันหลังไปยิงไมไดอะไรเลย  ยิงไมไดสักตัวก็โกรธ   เลยยิงหมาตัวเองเพราะโกรธที่มัน
เหา  พอออกมาก็ยิงหมูปา  ยิงมันไมตายมันก็มาขวิด  ทีนี้พรานบุญก็ตายเหลือแตแมกับลูกสองคน   

กลาวถึงลูกนั้นก็อยากไปบวชมากแมก็วา  “ถาลูกไปบวชแลวแมจะอยูกับใคร  แมไมให
บวชหรอก”   

วันนั้นแมออกไปขุดมันมาเลี้ยงลูกแกวา  “ลูกรอแมนะ  เดี๋ยวแมไปขุดมันมาตมใหกิน”   
พอไปแลวถึงบายก็ไดมัน 2-3  หัว ก็งวงนอนก็เลยนอนหลับ  สวนนรกก็ดึงเอาวิญญาณ

ไปทําบาป  
ฝายลูกถึงวันบวชก็หนีไปบวช  พระก็วา  “เออนั่นจีวรเกาเอาไป  แลวคุยกับแมหรือยัง”  

ลูกก็โกหกวา “คุยแลว”   
ทีนี้หลวงตาก็บวชเณรให  สวนแมอยูที่ทุงไมรูวาลูกบวชหรอก  นรกก็เอาวิญญานไปแลว

วา    “ดูบัญชีซิ”  ใหยมบาลดูวายายคนนี้ทําบุญอะไรมาบาง  ก็วา  “ยายคนนี้ไมเคยทําบุญเลย  วัดวา
อะไรก็ไมเคยทํา  อยูแตทุงแตปานั่นแหละ”   

“งั้นตกนรกแลวเอาไปโยนลงกระทะ”    
แลวก็จับยายคนนั้นโยนใสกระทะ  โยนไปก็ไมลง   มันเลยไปฝงโนน  จับโยนมาอีกทาง

ก็เลยอีก    ไมยอมลง   จะทําอยางไรนะ  “ไปดูบัญชีใหมซิ” 
 พอไปดูก็เห็นจารึกวาลูกชายไดบวชก็วา “เออลูกเขาไดบวชนี่  งั้นฆาเขาไมไดหรอก  

พวกเราเอาเขากลับไป”  ก็คืนวิญญาณนางไป  นางตื่นนอนหันหนาไปทางทิศใตก็เห็นดอกไม         
สีแดงก็วา ‘ถาลูกกูไดบวชจีวรก็คงสีแดงเหมือนดอกนี้แหละ’  เขาคิด  เขาไมรูหรอกวาลูกบวชจน
ชวยตัวเองใหไมตองลงกระทะ   

แมมาถึงบานลูกก็หนีไปบวชแลว  แมก็รองเรียกหาลูกแตไมเจอ  ก็วิ่งไปดูที่วัดก็เห็นลูก
บวช  ทีนี้ก็ทําใจหุงขาวหุงปลาไปวัด  ลูกสิ้นพรรษาก็สึกบวชใหม  บวชพระก็ดึงเอาวิญญาณของพอ
ไดหมด  ซ่ึงพอไดทําบาปไวมาก  สวนเขาก็บวชไปจนไดเปนเจาอาวาส  ชวยพอชวยแมไดหมด 

18.  เจาทิมบาล 
วิทยากรนายรดิ    บัวสด 



 362

เจาทิมบาลนั้นยากจนแตมีศรัทธาอยากทําบุญใหทาน  ตอนนั้นมีศิริทนเศรษฐีทําบุญกฐิน
ในวันออกพรรษาตั้งแตวันแรมหนึ่งค่ําปลายเดือนพฤศจิกายน  ถึงวันเพ็ญเดือนธันวาคม  ศิริทนก็
ปาวรองวาจะทําบุญใครจะมารวมทําบุญดวยก็ได   

สวนเจาทิมบาลไดยินแบบนั้นก็อยากไปทําบุญแตจน  ทําอยางไรจะไดไปทําบุญกฐิน  คิด
ไปคิดมาก็เลยเอาผาที่ใสอยูที่เอว   ทั้งเหม็นสาบไปซักแลวเอาไปขายที่ตลาด  สวนตัวเองก็ใสหญาคา  
ไปก็ไมมีใครซื้อผา  ก็มีรานหนึ่งเขาสงสารวา “ไอคนนี้เปนอะไรผามีไมใสแตใสหญาคา  แลวเอาผา
มาขาย”   ก็เลยซื้อหนึ่งสตางค  ชายนั้นก็ดีใจเอาเงินนั้นไปซื้อดายและเข็ม  เจาทิมบาลวา “ฉันขอ
ทําบุญดวยมีแตดายและเข็ม”  คนทั้งหลายเห็นใสหญาคาก็หัวเราะ  เจาทิมบาลวา “ทานเอยอยา
หัวเราะฉันเลย  ฉันใสหญาคาแตชาตินี้  ชาติหนาฉันจะไดใสผาทิพย”   

บอกเขาแตแบบนั้นไปเรื่อย  พอมอบปจจัยที่ไดก็เอาไปถวายกฐินใหพระเย็บจีวร  ขอให
ไดความสุขสบาย  เงินทอง  ความจนอยาไดมาเบียดเบียนเลยคิดในใจ  เทวดาที่อาศัยอยูตามปราสาท  
ตามตนไมก็อวยพร  

กลาวถึงพระอินทรไดยินแตเทวดาใหพรก็กลัว  เลยเรียกพราหมณมาทํานาย  พราหมณก็
ทํานายวาเจาทิมบาลเอาผาไปซักเพื่อขายทําบุญ  เทวดาตางใหพรจึงไดยินเสียงสาธุ    พระอินทรได
ยินจึงใหเทวดาไปเรียกเจาทิมบาลมา  เจาทิมบาลไดยินแลวก็ไมกลามาเพราะใสหญาคาและวา    
“ฉันไมกลาไปหรอก”  อํามาตยเลยไปบอกพระอินทรวา  “เจาทิมบาลไมกลามาหรอก  กลัวพระองค
วาไดวามาหาทานแลวไมแตงตัวใหสมฐานะกษัตริย”   

ทีนี้พระอินทก็ใหเสื้อผามาใส    พอมาแลวก็ถามวา   “ทานมานี่อยากไดเงินทองอยางไร
ขาไมรู แตขาจะถามวาทานไดทําบุญแบบนั้นจริงหรือเปลา”  เจาทิมบาลก็วาจริง    ไดยินเชนนั้น  
พระอินทรก็เลยขอซื้อบุญ  เจาทิมบาลไมขาย  พระราชาจึงวา  “งั้นถาไมขายก็ขอแบงสวนบุญ”     
เจาทิมบาลเลยวา “ดานทรัพยสมบัตินั้นแบงได  แตบุญนั้นแบงไมได  ใครทําคนนั้นได”  พระราชา
จึงวา “ทานจงรับทรัพยสมบัติเหลานี้  ใหทานบอกขามาวาทําบุญอยางไรถึงจะไดบุญ”  เจาทิมบาลก็
เลยวา “บุญนั้นเกิดมามันก็ติดตัวมา  แตทรัพยสมบัตินี้ตามมาไมได  สวนทานบุญนั้นจะตามตัวเรา
ไป”   

ไดยินเชนนั้นพระอินทรก็ไดอนุโมทนาขอใหเจาทิมบาลไดสมบูรณพูลสุขพอมั่งมี  พอ
เล้ียงชีวิตตอไป 

19.  ยายนกฮูก 
วิทยากรนางลาด    สมทอง 

นางนั้นไปขุดปู  ขุดไดก็ไมเอา  พอเพื่อนๆ  ขุดไดหมดแลวก็วา  “โวย  กลับบาน”  นางก็
วา  “เรายังไมไดยังไมไปหรอกบอกแมเราดวย”  ทีนี้ไมไดก็วา  “ใครชวยกูขุดปูไดชายจะเอาเปนผัว  
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หญิงฉันจะไปอยูดวย”  ยายนกฮูกก็วา  “จริงนะ?”  ยายนกฮูกเลยทําใหไดปูมากมาย  เลยเอามาใหแม
แกง  เลยไปบอกแมวา   

“แมฉันจะไปอยูกับยายนกฮูกนะ?”   
แมวา  “เอ็งจะไปอยูอยางไร  เอ็งไมกลัวเหรอ ?”   
“กลัวอะไร”  ลูกวา   
ทีนี้ก็ไป   ก็เล้ียงลูกใหยายนกฮูก  ยายนกฮูกนั้นก็ไปหากิน  พอตอนเย็นก็มาถามลูก       

“อีหนูพี่เขาเลี้ยงเปนอยางไรบาง?”  ลูกก็วา  “พี่เขาเลี้ยงวา  วีๆไวๆ เชือกหนึ่งเสนผูกขอมือนองเรา  
กินขาวพี่ก็ใหกินแตเนื้อ  กระดูกพี่เขากิน”   

พออยูนานเขาก็บอกวา  “หนูอยาเขาในหองนี้นะ”  นางก็แอบเขาไปดูเห็นโองเล็กมีแต
ทอง  โองใหญนั้นมีแตงูและตะขาบ  แลวนางก็ปดไวเหมือนเดิม   

อยูนานไปเขาก็ถามวา  “หนูอยากกลับบานไหม?”   
“จาอยากกลับ”   
“งั้นเอาขาวมาตําหอขาวตมไปฝากพี่นอง”   
พอตํา  “ตุบ”  คันหลังเขาก็เอาผาถุงมาใสให  “ตุบ”  คันมือเขาก็เอากําไลมาใสให  “ตุบ”  

คันหูเขาก็เอาตุมหูทองแดงมาใสให  ตําขาวแลวหอขาวตมเสร็จเขาก็มาสง แลวเขาก็ถาม 
“หนูจะเอากระทงเล็กหรือวากระทงใหญ?”   
“หนูเอากระทงเล็ก”  เขาก็สงกระทงเล็กให  สงไปถึงบานยายนั้นก็กลับ  พอไปถึงนางก็

ไดผาถุง  ผาสไบมากมาย   
ทีนี้เพื่อนก็ถามวา  “แตกอนเอ็งจนทําไมเดี๋ยวนี้ถึงมั่งมี?”  เพื่อนก็เลยเลาใหฟง เพื่อนก็ไป

ขุดปู  ขุดไดแลวก็ไมเอา  ทีนี้เพื่อนไดแลวก็จะกลับบานเพื่อนก็เรียก   
“โวย  กลับบาน”   นางก็วา  “พวกเอ็งไปเถอะ  ขายังไมได” เพื่อนกลับหมดแลวเขาก็รอง

เหมือนเดิมวา   
“ใครชวยกูขุดปูไดชายจะเอาเปนผัว  หญิงฉันจะไปอยูดวย”  ยายนกฮูกไดยินก็วา  “จริง 

เหรอ?”  ยายนกฮูกก็ทําใหไดปูมากมาย  เขาก็เลยเอาไปใหแมแกง  ทีนี้ไปอยูกับยายนกฮูก  ยายนกฮกู
ก็ไปหากินเขาก็เล้ียงลูกใหแลวก็วา  “วีๆไว ๆ ผีหนึ่งเสนหักคอลูกยายไวๆ เอา ไป”  ขาวปลาอะไรก็
ใหกินแตกาง  พอกลับมายายนกฮูกก็ถามลูก     

“พี่เขาเลี้ยงเปนอยางไร   เหมือนพี่คนกอนไหม?” 
“ไมแม  เขาวาวีๆไว ผีหนึ่งเสนหักคอลูกยายไวๆ เอาไป  ขาวปลาอะไรก็ใหกินแตกาง”  

ไมนานยายนกฮูกก็ถาม   
“หนูอยากกลับบานไหม?”  
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“อยาก”   
“ไปตําขาวหอขาวตมไปฝากพี่นองไป”   
“ตุบ”  คันเอวเขาก็เอาเชือกกลวยมาผูกให  “ตุบ”  ก็มีแตเชือกกลวย   
ตอนเชาก็มาสง  “หนูจะเอากระทงเล็กหรือวากระทงใหญ?”  
“ฉันเอากระทงใหญ”   
“ถาหนูเอากระทงใหญตองพาพี่นองมาใหทุกคนเลยนะ  เอาหนามมากั้นหนาบานหนา

ประตูคอยเปด” เขา เอาหนามมากั้นประตูแลวเปดกระทงไป   ไมรูวางูเทาไรเยอะแยะเต็มไปหมด   
ทีนี้ก็มีแตงูเพราะวานางคนนี้ไมไดเขาไปเปดโองดู 
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8.  นิทานทองถิ่นประเภทอธิบายเหตุ 
          จํานวน  18  เรื่อง  คือ 

1.  กําเนิดลิง 
2.  เหตุที่ชางไมมีอวัยวะเพศ 
3.  งูเหลือมไมพิษ 
4.  จันทโครพ 
5.  ไออ้ี 
6.  เปด 
7.  ไก  
8.  ยุง 
9.  จอมปลวก 
10.  หมากับจระเข 
11.  หมากับแมว 
12.  พระปลาย 
13.  งูกิงกอง 
14.  กบกินเดือน 
15.  ควายหัวเราะไมมีเสียง 
16.  พระราชาขี้เรื้อน 
17.  ตํานานการเกิดไถ 
18.  การแบงอายุสัตว 
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1.  กําเนิดลิง 
วิทยากรนายจมุ    แสงจันทร 

คนไปถางไรพอแมไมเคยเอาขาวเอาน้ําไปใหกินเลย   พอนั้นไดเมียใหม  ลูกชายนั้นก็
พยายามทําไร   ทีนี้ก็กินแตผลไม  ทีนี้กินไป   กินไดหนึ่งปก็เลยมีขนกลายเปนลิง  ไปหาพอหาแม
เขาก็กลัว  เลยหนีเขาปา  ทุกวันนี้ลิงจึงมีรูปรางคลายคน 

2.  เหตุท่ีชางไมมีอวัยวะเพศ 
วิทยากรนายจมุ    แสงจันทร 

 เสือนั้นเปนสัตวที่พูดไดในสมัยนั้น  มีนายพรานคนหนึ่งเดินไปยิงสัตว  แลวข่ีชางไปตาม
ปา  ปานั้นก็เงียบ   

ทีนี้มีก็มีเสือออกมาวา  “ไอชาง  ตัวใหญขนาดนี้แลวทําไมโงใหสัตวสองเทาขี่ได    ถา
เปนขานะจะกินมันแนแท”  ทีนี้ชางก็ตอบวา  “เรานี้ที่ใหเขาขี่เพราะวาเขามีสติปญญาดี  เขามีความรู
สูงกวาเราที่เปนสัตวทั้งหลาย”   

“เอะ  ขาไมเชื่อเอ็งหรอกไอชาง  ถามันมาใกล   ขาจะกินมันเปนอาหาร”   
ทีนี้วันนั้นนายพรานวางกับดักได  เกง  กวาง  หมู  ทีนี้  กวาง  วิ่งมาถึงกับดัก  ทีนี้เสือลืม

คําพูดก็วิ่งไปเขากับดัก   ตาก็เลยจับเสือขังไวในกรง  ชางมันก็หัวเราะ“โอะๆๆๆๆ”  ทีนี้อวัยวะเพศ
ชางก็เลยหดเขาไปอยูขางในทอง  ทีนี้ชางเกิดมาอวัยวะเพศมันจึงไมไดอยูดานนอก  เขาจึงเรียกชาง
วาเปนสัตวไมมีไข 

3.  งูเหลือมไมพิษ 
วิทยากรนายจมุ    แสงจันทร 

งูเหลือมแตกอนมีพิษเหนืองูหลาม  เหนืองูทั้งหลาย  มันไมตองกัดรอเลียรอยเทาคนก็ตาย  
ถาคนในสมัยกอนกลับจากไรจากนาตองตัดเอาตนพุทราลากกลบรอยเทาของตน  ถาไมทําอยางนั้น
กลับมาก็ตายเพราะวาถูกงูเหลือมเลียรอยเทา  ถาหมูบานไหนมีงูเหลือมพวกเขาตองระวัง   

ทีนี้เห็บบอกวา  ถาเอาไวแบบนี้มนุษยโลกไมมีความเจริญในอนาคต  ทีนี้ก็พูดกับงูเหลือม
วา  “เอ็งนะเกงขนาดไหนวะ  ขานะเขาหูคนคนยังไมตายเลย”  งูวา  “จริงเหรอ ?” งูเหลือมก็วา     
“ขานะกัดตนไมปุบตนไมก็ตายในทันที    มันก็จะรวงตายในทันที”  ทีนี้เห็บก็วา  “จริงเหรอ ?   เอ็ง
ไปกัดดูซิ  ถาเอ็งกัดแลวตนไมใบมันไมรวงขาไมเชื่อเอ็งหรอก”  เห็บนั้นรูวาตนไมนั้นมีเถาวัลยไป
เกาะอยูมันเปนคนละตนกับตนไมที่งูเหลือมไปกัด  ทีนี้งูเหลือมกัดตนไมเถาวัลยก็ไมเปนไรเพราะ
ไมไดโดนกัด  ทีนี้งูเหลือมก็ไปกัดก็ไมเปนไร  ทีนี้โกรธก็เลยบิดตัวเองอาเจียนพิษออกมาหมด  ทีนี้งู
หลามบาง  งูเหาบางไปเลียเอาพิษมา  งูที่กัดแลวตายเลยเพราะวารับพิษมามาก  สวนงูเหลือมก็หมด
พิษไมเหลืออะไร  กัดอะไรก็ไมตาย  ทีนี้คนเราก็มีความสุข 



 367

4.  จันทโครพ 
วิทยากรนายจมุ    แสงจันทร 

แตกอนจันทโครพเกงเฉลียวฉลาด   ก็ไปร่ําเรียนกับพระฤาษี  ตอนนั้นไปเรียนก็เกงดาน
ดาบ  พอเรียนจบก็กลับมาหาพอแม  ฤาษีเลยเสกคาถาใสตลับใหหนึ่งตลับบอกวาหามเปดในปา    
วันนั้นจันโครพไมเชื่อฤาษีก็วา  “แคตลับอันนิดเดียว    ขาเรียนมาหมดทั้งดาบ  เกือบจะเหาะเหินได  
จะกลัวอะไรแคการเปดตลับ”  

เมื่อกินน้ําเสร็จก็มานั่งใตรมก็เลยเปดดู  พอเปดดูแลวเห็นเปนหญิงสาวออกมาจากตลับ
สวยมาก     ทีนี้ก็รักกันก็ไดเปนผัวเมียกัน  เขาก็พาเมียไปแลวไปพบไอโจรหารอย  ไปเจอโจรมันก็
รักนางก็เลยตอสูกัน  ตอสูแลวก็บอกเมีย  ตอนนั้นเมียสะพายดาบอยู    “นองสงดาบมาใหพี่  พี่จะฆา
ไอโจรหารอย”  ทีนี้เมียก็สงดาบใหผัวแตสงดานที่เปนตัวดาบ  ทีนี้โจรอยูใกลดาบก็จับไดทางดาน
ดาม  โจรก็เลยฆาผัวตายแลวโจรก็หนีไป  สวนจันทโครพนั้นก็ตายเพราะวาไมเชื่อครู   

ทีนี้อยูไปไอโจรก็คิด  ‘ขนาดผัวมันรูปงามขนาดนั้นมันยังสงดาบใหเราฆาผัวมันตาย  
แลวเราที่เอามันทีหลังมันจะฆาเราเมื่อไรก็ได’  ทีนี้เขาก็หลอกใหนางนั้นนอนหลับ  พอนางหลับ   
ไอโจรนั้นก็หนีไป  นางก็หลงปาอยูคนเดียว  ก็รองไหเจ็ดวันเจ็ดคืน  รองไหมากอดจันทโครพ  ทีนี้
พระอินทรลงมาก็ถามวา  “หนูรองไหคิดถึงจันโครพหรือวาไอโจรหารอย”  นางก็วา “จันทโครพก็
คิดถึงโจรหารอยก็คิดถึง”  พระอินทรเลยวา  “งั้นใจนางไมใชใจคนหรอก   แตใจนางนั้นเปนใจสัตว
เดรัจฉาน  อยางงั้นนางไปเปนชะนีไป”  พอพระอินทรช้ีนางก็กลายเปนชะนี  ชะนีเลยรองหาแตผัว  
และรูปรางก็เหมือนคน 

5.  ไออ้ี 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 

เจาอี้นั้นขี้เกียจมากไมเคยชวยทําอะไรเลย  ใชใหไปไหนก็ไมไป  ทีนี้มียายคนหนึ่งชื่อวา
ยายจีน  เจาอี้นั้นก็ไปอยูกับยาย  ใหอยูกับแมก็ไมอยูเพราะวาขี้เกียจ  แมดาเลยไปอยูกับยาย  พอโต
อายุได  17-18  ปก็สามารถหากิน  ทอดแห  วิดน้ําหาปลาได   

วันนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งมาชวน  “ไปไออ้ีไปหาทอดแห”   
“ขายังไมเคยไปเลย  อยางงั้นไปก็ไป”  ไปถึงคนที่พาไปก็ลงทอดแห  ไออ้ีนั้นก็อยูแตบน

บกไมลง   ก็บอกเพื่อนใหดําใหดึงแห    “ดําสิๆ  ดึง ๆ สิ ”   พอเพื่อนไดปลามาก็วา “ ใสของสิ”  จน
เย็นมันก็ไมไดลงบอกแตแบบนั้น  ไดปลามาพอตอนเย็นเพื่อนก็บอกวา  “ไออี้กูไมใหมึงหรอกนะมึง
ไมไดชวยกูทอดแห  ไมไดชวยดํา”   ไออ้ีก็วา  “บะ  ไมใหไดอยางไร  ถาขาไมบอกใหเอ็งหวานเอ็งก็
ไมหวาน  ไมบอกใหดําก็ไมดํา  ไดปลามาแลวถาไมบอกใหใสของเอ็งก็ไมใส”  เพื่อนจนปญญาก็
เลยแบงปลาใหสามตัวก็กลับบาน   
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พอดีวันนั้นมีงานศพ  เขาเผาเสร็จก็เอากระดูกกลับบานแตเขายังสุมไฟเอาไว  มาถึงก็วา   
“ตัวหนึ่งเอาไปใหยายขา  อีกตัวเอาไปใหแม  อีกตัวขาเผากิน”  ไปเห็นไฟติดอยูก็เผา  พอเผาก็
กลับไปกลับมา  พอปลาใกลจะสุกเผลอแปบเดียวก็หาย  ผีเอาไปกิน  “บะ  อะไรเอาปลาขาไปกินมัน
ไมนาจะไหม  ถาไหมตองเห็นถาน  เอะงั้นขาไมใหแมหรอกขาใหแตยาย”   

ทีนี้ก็เผา  พลิกไปพลิกมา  พอปลาจะสุกเผลอแปบเดียวก็หาย  คือผีเอาไปกินอีก  ทีนี้ก็วา
ยายก็ไมใหเผากินคนเดียว  ก็เผาอีกพอเผาจวนสุกเขาก็ถือหางเอาไวคอยดูวาอะไรเอาปลาไป  ทีนี้ผี
มันก็มาเอาปลา  ไดจังหวะไออ้ีก็จับมือเอาไว   จับไดก็วา 

“ไอนี่เองที่เอาปลากูไปกิน” ก็ตีผีเลย  ผีนั้นก็ยอมก็บอกวา 
“จะใหของดี”  วา 
“ใหอะไร?”   
“ใหฆอง”   
“ฆองเอ็งมันดีอยางไรละ?”   
“ฆองตีแลวรํ่ารวย   อยากไดอะไรก็ไดหมด”   
“ขาไมเอา”   
“งั้นใหทัพพีเรียกของ  อยากไดอะไรก็เรียกไดหมด  อยากไดวัวไดควายก็เรียกเอา”   
“ไมเอา”  
“งั้นมีอีกอยางจะใหเอาไหม?” 
“อะไร?” 
“วานขี้แตก”   
“แลวมันแตกอยางไร?”   
“วานนี้ถาไดใครเอาไปถือแลวเรียกชื่อไมไดหรอก  ถาเรียกชื่อแลวขี้จะแตก เหมือนกับ

ทานชื่ออ้ี   ถาทานไดวานนี้ไปใครเรียกอี้ขี้ก็จะแตก”   
“เอองั้นเอา”  เพราะวาเขาไมอยากใหใครเรียกชื่อเขา  ผีก็เลยใหวาน  เอาวานมาแลว

มองเห็นทุกอยางเลย  ผีอยูที่ไหนมองเห็นหมดเลย  
วันนั้นไดวานมา  ใกลถึงบานยายก็เรียก “ ไออ้ี” ยายก็ขี้แตกเลย  ทีนี้ใครเรียกชื่อเขาไมได

เลย    เรียกเบาก็ออกนอย  เรียกดังก็ออกมาก  โอทีนี้ทําอยางไรยายก็คิด  ‘หลานกูเปนอะไรพอเรียก
แลวขี้แตกอยางนี้’  ก็มีพระในวัดเกงดานโหรา    ก็ใหดูวาหลานเปนอะไร   เรียกชื่อแลวขี้แตก  ก็ทํา
จังหันไปวัด   ไปใหพระดูให  ฉันเสร็จเรียบรอยแลวก็ไดเทียนหนึ่งคู  พลูหนึ่งพานก็วา 

“ใหทานชวยดูไออี้หนอยวาเปนอะไร”  ยายพูดเทานั้นขี้ก็ออกมานิดหนึ่ง  ยายก็ขมิบ
เอาไว  หลวงตาก็วา  “อะไรนะ?”  ยายก็พูดเบาไมกลาพูดดังมาก    กลัววามันจะออกมามาก  “คือวา
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ใหหลวงตาดูใหหนอยวาเจาอี้เปนไร”  ยายนั้นขี้ก็ออกมาอีก  พระก็วา  “อะไรนะ?”  ยายก็วา             
“ให หลวงตาดูใหหนอยวาเจาอี้มันเปนอะไร”  ทีนี้มันไดยินมากขึ้นขี้ก็ออกมามากขึ้น  หลวงตาก็วา  
“โอไออ้ีเหรอ”  วาอยางนั้นขี้หลวงตาก็ออกมาเลย  หลวงตาก็เลยไมไดดูให   ขี้เปอนจีวรหมด  ยายก็
เลยกลับบาน  ทีนี้ก็ไมมีใครเรียกไออ้ีเลย   

วันนั้นเปนวันสารทเขาก็ไปเลี้ยงควายใหยายรอบๆ ปาชา   ทีนี้มีผีตนหนึ่งชื่อยายพุ  ยายพุ
นั้นกําลังจะไปเอาขาวสารทที่วัด  ไออ้ีก็เห็นหลานยายพุรองไหไออ้ีก็ถามวา   

“ทําไมถึงรองไหแบบนี้?”   
“มันรองตามยายมันไปเอาขาวสารทที่วัด”   
“แลวทานอยูที่ไหนละ?”   
“ขาก็อยูนี่แหละ  แลวทําไมทานเห็นขาละ?”  ไออ้ีวา 
“ก็ขามองเห็น”   
“เอ็งชวยไปบอกยายพุหนอยนะวาหลานมันรอง”  
“เออเดี๋ยวไปบอก”  ไออ้ีเอาวัวควายใสคอกแลวก็ไปที่วัด   ก็เห็นผีมากมายไปเอาขาว

สารทที่วัด  ไปถึงก็เรียกเลย   
“ยายพุๆ  หลานแกรองไห” 
“เอะ”  ผีก็วา  “มนุษยโลกทําไมมองเห็นผีอยางนั้น”  ผีก็วา “อยางนั้นเราก็หากินไมได  ถา

คนมองเห็นผีแบบนี้”  ทําอยางไร  กลับจากวัดผีก็มาประชุมกันก็วา  “อยางนั้นตองไปไลเอาวานที่ 
ไออ้ีคืน  ไวอยางนี้ไมไดแลว”  ก็พากันมาไล  ไออ้ีมองเห็นผีถือมีดถือไมมาแยงเอาวานก็วิ่ง        
“ชวยดวยๆ  ผีไลตี”  ชาวบานก็ไมเชื่อคิดวาเปนบา  ผีไลจนไดวานจากไออ้ีคืน  ไออ้ีนั้นก็เคี้ยวดวย  
พนทิ้งดวย  คายทิ้งดวย  ทําทุกอยางแลวผีก็ไดคืนไปบาง  วานจึงหมดไปจากทองไออ้ี   

สวนวานที่ไออ้ีคายทิ้งพนทิ้ง   พวก ไก  หมา  หมู  ก็มากิน  ทีนี้พวกสัตวเหลานี้จึง
มองเห็นผี  เดี๋ยวนี้เวลากลางคืนที่มันเห็นผีมันจึงเหาหอนรอง 

6.  เปด 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 

สมัยกอนตาชกีับยายชีไปบวชอยูที่วัดถือศลีแปด  อยูทีว่ดันุงขาวหมขาว  ทีนี้ก็รักกันก็เลย
เอากันแบบลับ ๆ ไมใหชาวบานรู  อยูในวัดจนตายทั้งหญงิและชาย  แมชีนั้นกลับชาตไิปเกิดเปนเปด
ตัวเมีย  ตาชีกก็ลับชาติไปเกดิเปนเปดตัวผู  เวลาเขาระลึกถึงชาติกอนเปดตัวผูกจ็ะรองวา“ปาบๆๆๆ”  
ก็คือบาป  นั่นเอง  ทีนี้เปดตวัเมียไดยินก็ทําคอขึ้นลงวา “บาบ ๆๆก็ชาง”   

เร่ืองนี้สอนใหรูวาคนที่บวชอยูในวัดถือศิลก็อยารักกันเดี๋ยวเกิดมาเปนเปด 
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7.  ไก 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 

สมัยกอนนั้นไกนั้นเกิดมาจากคนเรา  เขาวาคนที่ตายไปแลวไปเกิดเปนไกนั้นเกิดขึ้นมา
จากคนทรยศ  ผัวทรยศเมีย  บางทีผัวทรยศเมีย  บางทีเมียก็ทรยศตอผัว  ตายไปแลวผูชายกลับชาติไป
เปนไกตัวผู  ผูหญิงก็กลับชาติไปเปนไกตัวเมีย  ทุกวันนี้ไกจึงไมมีคูผัวเมีย  มันไปผสมพันธกับไกตวั
นี้บางตัวนั้นบาง  ไกตัวเมียนั้นเวลาเขาระลึกชาติไดเขาก็ไปวางไข  เวลาที่ลงมาจากวางไขเห็นไกตัว
ผูไปผสมพันธกับตัวอ่ืนเขาก็รองดาขึ้นวา  คือ  “ตักๆๆกะ  ตอด” ก็แปลวา  ไอหาทรยศกู  ตัวผูไดยิน
ก็วิ่งรองมาแตไกล “เจาะๆๆๆแจะ เกิ้ด”  ก็คือมาปลอบ  ทีนี้ใครอยากเกิดเปนไกก็ใหทรยศตอผัวเมีย 

8.  ยุง 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 

สัตวทั้งหลายนั้นเขาใหมาหากินดวยตนเอง  ไกเขาใหจงอยไวจิก  หมูเขาใหจมูกบานไว
ชน  คนเราเขาก็ใหมือใหเทาไวหากิน  หมานั้นเขาก็ใหเดินหากินธรรมดา  วัวควายนั้นก็ใหกินหญา  
แตกอนนั้นควายเขาใหมันมีทั้งฟนบนฟนลาง  แตมันหัวเราะดังเกินไปเขาจึงมาตีฟนบนมันทิ้ง  
เหลือแตมาที่ยังมีทั้งฟนบนและฟนลางหัวเราะดังแตวาดังไมมาก  ทุกอยางใหมาครบ  

ทีนี้มีอีกคนเขาของใจ  คนอื่นเขาใหจงอยใหมือ  คนที่ของใจก็คือยุง  เขาวาจะไปหากินได
อยางไรมีแตไนแตไมมีคอน  เขาก็วาคอนก็อยูที่นั่นแหละหากินไดเลย  ดังนั้นเราจะเห็นวาเวลาที่ยุง
มันกัด  มาถึงมันทิ่มแลวก็มีคอนตีซํ้าเลย 

9.  คนอยากเปนใหญ 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 

พลอยากเปนพระราชา  อยากเปนใหญก็พยายามปฏิบัติหนาที่ใหพระราชารักใคร  ใชให
ทําอะไรเขาก็ทํา  เขาก็เล่ือนยศใหจนเปนใหญที่สุด  พอเปนใหญแลวเขาก็อยากเปนพระราชา  ก็วา  
‘พระราชาตองใหขาเปนแน’  ทีนี้ก็ขอเปนพระราชา  พระราชาโกรธก็วา  “ถาเอ็งอยากเปนพระราชา
แปลวาเอ็งเปนคนไมรูบุญคุณ  ดังนั้นขอใหเอ็งลงไปเปนหมาไป”    ดังนั้นเขาจึงถอดยศใหลงมาเปน
หมา  ดังนั้นเวลาหมาจะนอนมันจะตะกายหาผาหม  เขาหายศศักดิ์ก็เลยตะกายหา 

10.  จอมปลวก 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

วันนั้นผัวเมียไปไรนา  ทีนี้ลูกสองคนก็อยูบาน  ทีนี้ไมมีรํา  ลูกจะเอารําหุงขาวก็ไมมี    
เลยติดไฟเอาขาวสารมาตมดู   ตมไปมันแฉะนองหิวก็เลยกิน  พอแมกลับมาเลยบอก   

“พอ  ฉันตมกระดูกใหนองกิน”   
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“ไมใชกระดูกมันติดคอตายแลวเหรอมันถึงเงียบกริบ”  นองอิ่มมันเลยนอนหลับ  ทีนี้เขา
เลยเอาขาวสารไปตมดู  ตมดูก็กินได  ทุกวันนี้เขาก็เลยกินขาวสาร  แตกอนกินรํา  สวนขาวสารนั้น
เอาไปทิ้งเพราะถือวาเปนกาง  ทุกวันนี้ที่ เห็นเปนจอมปลวกเพราะการที่เอาขาวสารไปทิ้งใน       
สมัยกอน 

11.  หมากับจระเข 
วิทยากรนายวนิ    คะนอง 

  หมาวา “พี่จระเขฉันขอขี่ขามไปหนอย”   พอขามไปแลวก็ขี้ใสจระเข  ทีนี้หมาไปใกล
จระเขไมได  ไปแลวจระเขจะตีตาย 

12.   หมากับแมว 
วิทยากรนายวนิ    คะนอง 

หมากับแมวนั้นพระราชาใหไปหาแกว  หมากับแมวก็พากันไป ๆ   แมวไปหา   แตหมา
จีบสาวอยูที่บาน  แมวหาแกวไดก็คาบแกวขามแมน้ํา  หมามาแยงแกวไปได  วายขามแมน้ําไปได
ปลาก็แยงไปอีก  แมวก็เลยข้ึนไปบนยอดตนไมไปคาบเอาลูกเหยี่ยวเอาไว  เหยี่ยวเลยบอกวาจะเอา
แกวมาให  ปลาวายมาเหยี่ยวก็โฉบมาแหวะทองเอาแกวมาใหแมว  หมาวิ่งตามหลังมาแยงคาบเอาไป
ใหพระราชากอน  พอแมวไปก็แจงพระราชาวา   “ไดแกวมาแลวแตหมามันมากัด  ฉันเลยใหเขามา”  
พระราชาก็วา  “งั้นชําระความกัน”  ทีนี้พระราชาวา  “แมวใหมึงกินขาวกับฝาหมอ  ใหนอนฟูก  หมา
เอ็งกินกับพื้นไป  ถาเอ็งหนาวใหตระเวณหาผาหม”    ทุกวันนี้แมวเลยชอบไปนอนกับคน  หมาก็
ตระเวณสามรอบหาผาหมที่พระราชาเผาทิ้ง 

13.  พระปลาย 
วิทยากรนายส ี   ราชวงศ 

พระปลายนั้นเอาเมียก็ไดลูกสองคน  ชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคน  เมียเกาตายไปก็เอาเมีย
ใหม  ทีนี้ใหเมียใหมเล้ียงลูก   พระราชาก็ไปรบไมไดกลับมา  เมียนั้นก็ตีแตลูก  ลูกก็หนีไปทั่วขาวก็
ไมไดกิน  ก็ไปเห็นขาวใตถุนบานคนอื่น  ก็เอาหนามหวายนั้นจิ้มเอาขาวทีละเม็ด  เย็นก็กลับบาน  
เชาก็ไปอีก   ไปหากินจนโต    โตแลวพอมาก็ถาม  “อยางไรเลี้ยงลูกดีไหม?”  เมียก็วา  “เล้ียงดีไมมี
ใครตีหรอก”  มาก็คุยกันดี   

ทีนี้ก็มีหมายใหไปรบอีก  ลูกก็ไปหากิน  ไปหาหอยหาปูหาปลา  ทีนี้ก็พากันแคะหอยกิน 
กินไป  ทีนี้ก็มีปกบินได   ก็เห็นตนยางใหญก็ขึ้นไปนอน  ทีนี้พอกลับมาก็มาหา  หาอยางไรก็ไมเจอ
ลูก  พอไปถึงสระใหญก็ไปเห็นลูก  ก็วา   “เอะ  ลูกขาทําไมมีปกอยางนี้”   

ลูกก็วา  “พอกลับบานไปเถอะฉันเปนนกแลว”  พอนั้นก็ไมกลับยืนอยูแบบนั้นแหละ    
ลูกใหพอกินหอยก็ไมกิน  ทีนี้ยืนไปมันก็รอนมากลูกก็มากางปกใหพอ  คนพี่ไปหากินนองอยูดูพอ  
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ทีนี้จอมปลูกขึ้นกลบพอหมดมองไมเห็นพอ  ทีนี้ลูกก็ไปอีกไปเรื่อยๆ  ไปเห็นตนไมก็ทํารังอยูแตวา
ไมมีลูกมีเมีย  ก็อยูดวยกันสองพี่นอง  พอนั้นก็ตายสวนแมเล้ียงนั้นก็หายไปพลัดพรากจากกันไมรูวา
เปนอยางไร 

14.  งูกิงกอง 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 

ตอนนั้นมีผูหญิงคนหนึ่งชื่อวาเมรี  ผัวนั้นก็ไปรับจาง  ทีนี้เมรีมีลูกคนหนึ่งชื่อแอ็ด  วันนั้น
ไปหาหนอไม  หาไปหามาเสียมก็คางอยู  ทีนี้ก็รองวา   

“โอ  เสียมคางแลว  ถาใครดึงเสียมออกมาไดถาผูชายฉันจะเอาเปนผัว  ผูหญิงจะเอาเปน
เพื่อน”  วาแตแบบนั้น  วาจนไดยนิไปถึงงูกิงกอง  งูก็วา 

“จริงหรือเมรี ?”  
“จริงสิ”  ทีนี้งูมาถึงก็ดึงเสียมออกมาไดก็เลยเอาเปนผัว  พอเย็นหาหนอไมมาไดก็กลับ

บาน  มาถึงบานก็เรียก 
“หนูแอ็ดมาทํากับขาวกิน”  ทีนี้ก็บอกลูก  “หนู  ดึกๆไมมีคนเดี๋ยวเอ็งเอาขาวไปใหพอเอ็ง

นะ”   
“พอที่ไหนแม?”   
“กูเอาผัวใหมแลวเปนงูกิงกอง”   
“แลวมันไมกัดฉันเหรอ?”  
“ไมกัดรอง”  เย็นพอคนหลับหมดแลวก็เอาขาวไปใหงูกิงกองกิน  เขาก็เรียกงูกิงกองวา   
“ทานพี่งูกิงกอง  เชิญทานพี่เมรีใหเรียก”  ทีนี้งูก็ตอบ   
“แอ็ดเอยขาไมไป  ถาพอเอ็งอยูตัดคอขาทิ้ง”  นางแอ็ดก็รองวา  
“ พอขาไปรับจางสองสามปถึงกลับมาครั้ง”  งูก็เลยมากิน  กินเสร็จก็ไป  ใหกินทุกวัน ๆ  

อยูไปจนแมทอง   
ทีนี้พอมา  มาก็เห็นลูกผอมก็ถาม  “แอ็ดทําไมถึงผอมแบบนี้ลูก?  เอ็งกินขาวไมอ่ิมหรือ

อยางไร”  แอ็ดก็วา  “พอเอยแมเขาเอาผัวงู  ฉันตองเอาขาวไปใหงูกินทุกวัน  ฉันไมเคยไดนอน  นอน
ก็นอนอยูแตในเลาไก”  

“ทําอยางไรถึงจะรูวางูกิงกองอยูที่ไหน”   
“พอ  ไมยากหรอกพอ  ขอใหถึงกลางคืนเดี๋ยวหนูก็ตองเอาขาวไปให  เรียกเดี๋ยวก็มา”  
“เอองั้นเดี๋ยวขาจะลับมีดรอตัดคอมัน”  พอดึกลูกก็เตรียมขาวเตรียมน้ําไปเรียก   
“ทานพี่งูกิงกอง  เชิญทานพี่เมรีใหเรียก”งูก็ตอบ 
“แอ็ดเอยฉันไมไป  ถาพอเอ็งอยูตัดคอขาทิ้ง”    
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“พอฉันไปรับจาง  สองสามปกลับมาครั้ง”  งูออกมาพองางมีดครั้งเดียวก็ฟนงูขาด  พอฟน
คองูแลวก็เอางูนั้นไป  ก็เอาไปตมไปแกงใหเมียกิน  กินดวยกันหมดทุกคน  ทีนี้หางมันก็เอาไปไวที่
ยอดพุทรา  คางมันเอาไปไวที่ขื่อบาน  ทีนี้ก็ตักแกงตักขาวมากิน   เมียนั้นก็ทองดวย  กําลังกินขาว   
ทีนี้อีกาก็มาเกาะรองวา   

“หางเอาไวที่ยอดพุทรา  คางเอาไวที่ขื่อ  กระแอมกระไอ   กระแอมกระไอ กินผัวตัวเอง”    
ทีนี้ก็ดา  อีกาก็รองแตแบบนั้น  นางแอ็ดก็ไมพูด   

ทีนี้ไดเวลาคลอดลูก  ทําอยางไร   คลอดออกมางูตองเยอะแน  ทีนี้พอก็พาแมไปเอาปลาที่
บึง    จะแทงทองใหทะลุ  ก็พาเมียไปทอดแหแลวก็ใหเมียนั้นเอาสุมจับปลา  เขาก็แทงปลา  ทีนี้ก็เอา
ฉมวกเล็งไปที่เมีย  เห็นเล็งดีแลวก็แทงทอง  แทงดวยฉมวกนั้น   ทีนี้งูมันก็ออกมาตามรูฉมวก
กลายเปนงูตาง ๆ ที่ชอบอยูตามบึง  บางตัวก็กลายเปนงูตางๆ ที่อยูตามปา  แตกอนนั้นมีแตงูกิงกอง
อยางเดียว  ทีนี้เมียก็ตาย  นางแอ็ดกับพอก็อยูบานตามปกติ 

15.  กบกินเดือน 
วิทยากรนายสาํราญ    แสงจนัทร 

ชาวบานคนที่มั่งมีเขาชอบไปหาสัตว  ชายยากจนอยูบานกับตาและยายสองคน  วันนั้น
อยากไปกับเขา  เขาก็ไมใหไป  อยากไปก็เลยหอขาวหนึ่งหอออกไปหาสัตว  ชาวบานที่ออกไปสิบ
คนก็หาสัตวไมได  ไดกวางตัวเดียวเทานั้น   

พอถึงเวลาอาหารกลางวันเขาก็เอาขาวมารวมกันทั้งหมด  เขาไมใหไอคนยากจนนั้น     
กินดวย  เขาวาเพราะไอคนยากจนนี่แหละที่ทําใหพวกเขาหาสัตวไมได  ก็เลยพากันไลตีไอคนจน
นั้นทิ้งไปในเหว  แลวพากันกลับบาน  หนุมนั้นก็ตกลงไปในเหวแขนขาหักหนาตาแตกยับเยิน  ตา
ยายก็รอหลาน  คนก็บอกวามันหายไปในปานั้นแหละ  ตายายก็รํ่าไหคิดถึงหลาน   

ไอชายคนจนนั้นตกไปแลวก็เหมือนตาย  พอตกกลางคืนน้ําคางลงก็กระดิกไดเฉพาะหัว  
แขนขาหักหมด  หักเปนสิบทอน  พอตกลงไปก็รอนถึงพระอินทรบอกวาอยูไมไดหรอกตองชวย
ชายคนนี้  ทําอยางไร  จะลงไปชวยแบบไหน   

วันนั้นพระอินทรก็แกลงใหมีงูหนึ่งตัว  พังพอนหนึ่งตัวไปอยูขางหนาไอคนจนนั้น  งูนั้น
กระโดดไปกัดพังพอน  พังพอนนั้นก็ตาย  พอตายแลวงูนั้นก็ไปกัดตนไมมาพนใสพังพอน  พังพอน
ก็ฟน  ไปๆ  มา  ๆ พังพอนนั้นก็กัดหัวงูนั้นตาย  แลวก็ไปกัดตนนั้นมาพนใหงู  งูนั้นก็ฟน  ทําใหไอ
คนจนนั้นมอง  ไอคนจนนั้นก็วา   

“เอ  มันตายแลวมันฟนไดอยางไร  เดี๋ยวเราทําเหมือนงูนั้นดู”  ก็กมหัวไปกัดตนไมนั้น
แลวก็พนใสแขน  ขา  ก็หายหมด  ฟนขึ้นมาก็วา “ตนยานี้ดี”  ก็หักเอาตนไมนั้นมาหอเอาไวอยาง



 374

เยอะ  เดินไปก็หลงทางก็ไปเห็นแมวไมรูวาใครยิงตาย   ก็เลยเอายานั้นพนใส  แมวนั้นก็ฟนขึ้นก็ได
แมวตัวนั้นเปนเพื่อน  พอเดินไปก็ไปเห็นกบตาย   พนยาใสกบนั้นก็ฟนขึ้นไดเพื่อนสามคน   

เดินไปถึงเมืองหนึ่ง  เมืองนั้นพระราชามีลูกสาวเปนฝที่หนาอกไมมีใครรักษาได  นอน
เปนไขอยูแตในวัง  พระราชานั้นก็ประกาศหาคนมารักษาลูก  ถาลูกหายจะยกใหเปนเมียเลย        
ชายยากจนไดยินก็ถามแมววา   

“พี่แมวเราจะไปลองรักษดูไหม?”  ไปถึงก็ถามพวกทหารวา 
“ลูกพระราชาอยูไหนผมจะลองดูหนอย”   ทหารบอกวา 
“ใครรักษาไดก็จะใหอภิเษกเปนเมียอยูในเมืองนี้เลย”  ก็คิด  
‘ทําอยางไรละ  จะดูขางนอกก็ดูไมไดเพราะฝมันอยูที่อกไมกลาใหใครดู  ทําอยางไรละ 

ถารักษาไมหายก็ตองตาย’  ทีนี้พี่แมวและพี่กบก็บอกวา   
“ทําอยางไรละ  เปนตายยังไงก็ตองเขาไปดูลูกพระราชา  เขาไปถึงก็อมตนยานั้นพนใส   

ลูกพระราชาก็หายเขาเลยอภิเษกให  ตนยาก็หอไวอยางดี   
วันหลังก็ออกปาพายเรือไป  พี่แมวและกบไปดวย  ไปแลวเรือลมเรือก็จม  ทีนี้ปลามัน

เห็นตนยาก็เลยเอาตนยานั้นไปในถ้ํา  พี่กบและพี่แมวไมรูจะชวยอยางไร  เขาก็มารองไห  แมวกบักบ
ก็คิดวาทําอยางไรถึงจะชวยได  ทีนี้แมวก็คิดไดวาเหยี่ยวนั้นมันเอาอาหารมาปอนใหลูก  แมวนั้นก็
บอกวา 

“ไดวิธีแลวเดี๋ยวผมจะชวย”  แมวนั้นเขาจะแทนคุณบาง  แมวขึ้นไปที่ยอดตนไมไปจับลูก
เหยี่ยวไดก็บอกวา   ถาเหยี่ยวไปเอาตนยาไดจะปลอยลูก  เหยี่ยวก็ตกใจเรียกเพื่อนมามากมาย  พอ
ปลาโผลปบก็จับปลามาไวบนบกแหวะทองดู  ปลาทั้งแมน้ํานั้นเหยี่ยวจับมาเกือบหมด   

รอนถึงหัวหนาปลาก็วายขึ้นมาพูดกับเหยี่ยว  ถามวา  “พวกเอ็งทําไมมาทํารายพวกขา
อยางนี้”  เหยี่ยวบอกวา  “แมวเขาบอกวาเรือเขาแตกตรงนี้  ปลาเอาตนยาเขาไปซอนไวที่ไหนก็ไมรู  
ไมรูวาปลาตัวไหนกัน”  ปลาตัวใหญวา  “เดี๋ยวขาจะลงไปดูในน้ํา”  ไปถามลูกสมุนทั้งหมด  ปลา   
หัวหนาก็เรียกปลามาทั้งหมดก็ไมเห็นไอตัวที่กลืนยานั้นก็วา  “หายไปตัวหนึ่ง  เอ็งไปตามมาซิ”  ก็
ไปตามมาเพราะวากลัวหัวหนา  คนที่กลืนยานั้นทองก็ปองก็เลยคายยานั้นออกมา  ก็เลยไดตนยามา
ใหแมวๆก็เลยปลอยลูกเหยี่ยว  เหยี่ยวก็ไป  ปลาก็ไป  พวกเขาก็ไปเพราะไดตนยาแลว  ก็กลับมาที่
บานเก็บยาไวที่บาน  สวนตนยานั้นเจาของไมกลาเปดดูหรอกในตอนกลางวัน  จะเปดตอนกลางคืน
เดือนหงายเปดหนาตางนับดูตนยา   

วันนั้นเปดดูแลวดวงจันทรเห็นก็มากลืนเอาตนยาแลวก็กลับไปบนทองฟา  เขาก็รองอยาก
ไดตนยานั้นคืน    “ดวงจันทรเอาไปสูงมากทําอยางไรจะได”  วันนั้นกบและแมวก็คุยกันวาแมวนั้น
ทดแทนคุณไปแลวเหลือกบทําอยางไรละ  เจาของยาก็รองไหไมยอมกินอะไรเลย  กบก็วา  “เดี๋ยวผม
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จะชวย”  เขาก็เบงตัวเขาใหใหญ   ใหญจนกลืนดวงจันทรได  พอกลืนแลวมันก็ทะลุออกทางเอว   
ทุกวันนี้จึงมีกบกินเดือน  สวนยานั้นก็ไมไดคืน  สวนกบนั้นก็ทองแตกอยูบนทองฟา 

16.  ควายหัวเราะไมมีเสียง 
วิทยากรนายจมุ    แสงจันทร 

ควายในสมัยนั้นหัวเราะไดเพราะวาปากมันกวางมาก  เสียงหัวเราะมันดังมาก  อยูที่บาน
ไหนที่บานนั้นก็รําคาญ  เทวดาก็เลยวา  “ไอสัตวนี้ถาเอาไวใหมันหัวเราะมันจะเสียงดังมาก  ฟง
อะไรก็ไมไดยิน  มันจะทําใหเกิดโทษ”  ทีนี้เทวดาก็เลยวา  “ทีนี้จะไมใหเอ็งหัวเราะไดยินเสียงใน
โลกมนุษย  ใหไดยินแตในโลกเทวดา  กอนจะหัวเราะตองไปดมตัวผูตัวเมีย  แหงนขึ้นไปขางบนพัก
หนึ่งแลวจึงลงมา” 

17.  พระราชาขี้เร้ือน 
วิทยากรนายรืน่    สมร 

ประเทศเขมรตระกูลกษัตริยนั้นเปนพรานยิงสัตว   เขาเปนคนรูจักคิดก็เลยมั่งมี  มั่งมี
รํ่ารวยกวาคนอื่น  เขาเลยใหเปนพระราชา   

ทีนี้นานไปพระราชาก็เปนขี้เร้ือน  ทีนี้พระพุทธโฆษาจารยขามน้ํามา  มาเทศนาโปรด
สัตว     ทุกคนไดเรียนอักษรเขมรหมด  ทีนี้ก็สรางเมืองขึ้น 

ทีนี้ราชาที่อยูบนปราสาทนั้นนาน  นานไปก็เปนขี้เร้ือน  สองสามปก็ไมหาย  ทีนี้ไดยินไป
ถึงพระฤาษีเลยบอกเณรวา “เณรไปโปรดพระราชาขี้เร้ือนหนอย  มันเปนขี้เร้ือนมันไมยอมหาย”    

ทีนี้เณรไปก็ตมน้ําในกระทะใหพระราชากระโดดลง  บอกวา “กระโดดลงแลวเนื้อก็จะ
เปอยเหลือแตกระดูก  ทีนี้ก็จะเทยา  เทหนึ่งสองสาม  ก็จะหาย”  

ทีนี้พระราชาไมเชื่อก็ไมกลากระโดด  ก็วา “งั้นจับหมาขี้เหรนี้ลงไปใหมันหลุดเหลือแต
กระดูกแลวเทยา  หนึ่งสองสาม”  ทีนี้หมาขี้เหรนั้นก็หายก็ใหพระราชาลง  พระราชาก็ไมลง   ก็ให
เณรลง  พอเณรลงไปแลวเนื้อเปอยเหลือแตกระดูก  ทีนี้พระราชาก็เทยาลงไปหมดเลย  ทีนี้เณรก็ไม
ฟนเพราะวามันไมถูกตามกําหนดยาที่ใหลง   

เณรหายไปสองสามอาทิตย  หลวงตาก็รุมรอนก็มาถามพระราชาวา  “ไหนเณรอยูไหน?”      
พระราชาก็วา  “เณรมาโปรดขา  ใหขาลงกระทะแตขาไมกลาลง  เณรก็ลงไปในกระทะ  ขาเทยาลง
ไปไมเห็นเปนผลอะไรเลย  ขาเทยาลงไปทั้งหมด”    หลวงตาก็ถามวา “ไหนกระดูกอยูไหน  ตมน้ํา
ใหหนอยอาตมาจะชุบชีวิตเณร”  ตมน้ําแลวก็เอากระดูกไปตมยา  หนึ่ง สอง สาม เณรก็ฟน   

ทีนี้พระฤาษีก็เลยสาปวาขอใหเมืองนี้เปนเปนนครโคกทะลอก  ใหมันเปนปาลิง  ไมให
มันเปนเมืองตอไป  ถามันเปนเมืองก็ขอใหมันรุมรอน  คนเขมรก็เลยไปสรางนครพนมเปญ  ฉะนั้น
นครธมเขาจึงเรียกวานครโคกทะลอก 
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18.  ตํานานการเกิดไถ 
วิทยากรนายสาํราญ    แสงจนัทร 

คร้ังนั้นยอดปราสาทนครวัดมันคดเพราะลมมันพัด  ชาวบานเขมรเอาชางมาดึงใหมันตรง
เหมือนเดิม  เอาชางมา 20  เชือกมาดึงก็ไมตรง  ทําอยางไรละ  

ทีนี้ก็รอนถึงพระอินทรเบื้องบนวา  “เราจะใหดึงแบบนี้ไมไดหรอก  เราตองใหพรรคพวก
เราลงมา  4  คน”   

ทีนี้คนเบื้องบนไมอยากลงมาก็วา  “คนขางลางมันวุนวายมาก”   หัวหนาพระอินทรเลยวา  
“อยางงั้นใหเลนดนตรี  ถาใครเลนตกหนึ่งจังหวะตองลงไป” 

ทีนี้ก็เลน  พระอินทรส่ีคนก็เลนตกหมด  ก็เลยจําใจตองลงมา  ลงมาก็วา  “พวกทานดึง
อยางไรก็ไมตรงหรอกปราสาทนี้  ถาพวกทานอยากใหตรงตองเชื่อผม”   

“ทําอยางไรละ  ?”   
“ไมยากหรอก  ใหเอาดายหนึ่งเสนมา”  
ทีนี้ใหไปผูกไวที่ยอดปราสาทแลวก็สวดมนตร  ยอดปราสาทเลยตรง  ชาวเขมรก็รอง

ไชโย  ชาวบานเลยใหส่ีคนนั้นอยูในเมืองเขมร  ส่ีคนนั้นวา  “ถาอยากใหอยูตองใหกินคนทองวันละ
ส่ีคน”  พวกชาวบานก็วา  “ถากินคนทองวันละส่ีคน  แลวประเทศเราจะอยูไดซักเทาไร  ชาวบาน
หมดแน  มันอยูไมไดหรอกไลมันไป”   

ทีนี้โกรธก็เลยไลตี    ไอส่ีคนก็พากันวิ่งมาบนประเทศไทย  มาเห็นตาแกตีเหล็ก  เหล็กนั้น
ใหญเทาลอเกวียน  วิ่งมาเหนื่อยก็วา  “ตามีขาวเหลือไหม  ผมขอกินหนอยเดี๋ยวผมจะชวยตีเหล็กให”  
ตาแกไดโอกาสก็วา  “ดีแลวหลาน  ตากําลังเหนื่อยพอดี  เดี๋ยวตาเอาขาวมาใหกิน”   

ตาก็เดินไปที่กระทอม  พวกเด็กทั้งสี่ก็ขนเหล็กมารวมกัน  แลวก็ใสรวมกันหมด  เหล็กก็
ไหมหมด  ตาก็ถือขาวและเหล็กกอนหนึ่งมาดวย  มาเห็นก็วา  “ไอหาเหล็กขาสุกหมดแลว  พวก    
ไอหากูไมใหมึงกินขาวหรอก”  ตาไลตี  เด็กทั้งสี่นั้นก็หนี  วิ่งไดไมเทาไรก็เลยกลับมาดับเหล็กที่  
สุกนั้น  มาตะกายดูเห็นเปนรูปมีด  คีมหนีบหมาก  เปนแบบออกมาเลย  ตาดีใจก็วา “เดี๋ยวกอนๆ  อยู
ที่นี่แหละไมตองไปไหนแลว”  ไอเด็กก็วา  “กูไมอยูกับมึงหรอก  มึงไลพวกกูแลว”  ตาก็วา      
“เหลือไถ  ทําอยางไรถึงจะได”    

“ไถทําไมยากหรอก  อวัยวะเพศแมมึงเปนอยางไร  ไถก็เปนอยางนั้นแหละ”   
พูดแคนั้นเหล็กที่อยูในมือตาก็กลายเปนไถ  หนีไปพวกสหรัฐรบกับเวียดนาม  ทีนี้รบกัน

พวก เวียดนามจะแพก็วา  “ไมยากหรอก”    ก็เอาแปงปนเปนกอนใสกระทะใบใหญตม  ใสไปสิบ
กอน  กลายเปนคน  20  คน  พวกสหรัฐยิงตาย  10  คน  กลายเปนคน  20  คน  มาเรื่อย  ๆ   
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ทําอยางไรถึงจะชนะได  เลยใหคนไปสืบดู  ปลอมตัวเขามาดูวามันทําอยางไรถึงผลิตคน
ไดมากมายอยางนี้ก็เห็นคนสี่คนสรางขึ้นมา  “ทําอยางไรละเราตองจับไอส่ีคนใหได”  

พวกสหรัฐมาก็เขาไปจับไอส่ีคนนั้นตีตรวนไว  ใสกรงเหล็กพาไปที่สหรัฐ  แลวก็ตายที่
สหรัฐ  พอตายแลวก็ไดกลับไปเบื้องบนเหมือนเดิม  ทีนี้พวกสหรัฐสรางอะไรขึ้นมาก็เปนทุกอยาง  
สรางอันไหนก็เปนอันนั้น  ก็เพราะคนทั้งสี่ไปอยูที่นั่น 

19.  การแบงอายุสัตว 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 

แตกอนนั้นไมมีแผนดิน  ทีนี้พระก็ขี่ดอกบัวลงมา  มาก็นอนเอาหัวไปทางทิศใต  เอาเทา
ไปทางดานทิศเหนือ  ทุกวันนี้เราจึงเชื่อวา  ทิศใตเปนทิศของหัวนอนทิศเหนือเปนทิศของเทา   

ทีนี้ลงมาสรางแผนดินเสร็จ   ทําอยางไรมีแผนดินแลวไมมีใครอยู  พระนั้นก็เลยวาดรูป
ชายหนึ่งคน  หญิงหนึ่งคน  สัตวทุกอยางวาดเปนคูครบ  ทีนี้ก็ใสวิญญาณให              

ทีนี้สัตวเดินไดแตไมมีตัณหาพระก็เลยใหมีตัณหา  ใหไกตัวเมียหนึ่งเม็ดไกตัวผูสองเม็ด  
ใหครบทุกสัตว  พอดีมนุษยตัวผูไมอยูก็เลยฝากใหไวที่มนุษยตัวเมีย  แลวก็วา  “อีหนูอยาเอาไปคน
เดียวนะ  หนูเอาหนึ่งเม็ดใหผูชายสองเม็ด  ถาหนูเอาไปคนเดียวจะถูกคําสาปของพระฤาษี”  

ฤาษีเลยฝากเม็ดตัณหาไวที่ผูหญิง  ทีนี้ผูหญิงกินหนึ่งเม็ดก็อรอย  ก็เลยกินอีกเม็ด  เอาไว
ใหผูชายหนึ่งเม็ด   เลยถูกคําสาปของพระฤาษีวา  “ถามันกินสองเม็ดใหมันมีเวรมีกรรม  เวลาอยูไฟก็
ใหมันรอง  ใหมันเจ็บปวด  รองหาพอหาแม  ลูกใหรอถึงจะเดินได”  วัวควายนั้นไมเปนไร  พอ
ออกลูกมาก็ใหเดินไดเลย  แตคนเราตองรอเปนปถึงจะเดินได  เพราะคําสาปแชงที่เขาวาเอาไว   

ทีนี้ใหกินเม็ดตัณหาก็พูดถึงอายุ  ฤาษีก็วา “ใหกินเม็ดตัณหาแลวจะใหมีอายุคนละ  40  ป    
มนุษยนั้นให  20  ปเทานั้นแหละ  ไมใหมากหรอก”    ใหคน  20   ลิง  40  ทีนี้ก็ใหควาย 40  ควายก็
พูดขึ้นวา      “40  ปมันมากไป  แลวใหขาเกิดมาทําไม ?”    

“เกิดมารับใชคน”   
“อยางนั้นขาอยูไมไดหรอก  ขอ  20  ปไมไดเหรอ?”   เขาก็ให  ทีนี้คนก็วา  “20  ป ขอทาง

นี้”  
 ทีนี้คนก็เลยไดอายุเปน  40  ป  ดังนั้นคนเราเวลาอายุ  20-40  จึงมีแรงเหมือนวัวเหมือน

ควายเพราะวาเปนอายุของควาย   
ทีนี้เขาก็เรียกหมา  “หมาให  40  ป”  หมาก็วาขอแค20  ป   คนก็วา  “ไอ  20 ป ขอทางนี้”   

คนก็ไดอายุเปน 60 ป   ดังนั้นคนเราเวลาอายุ  40-60  ป  คนเราเลยทําอะไรไมไดเพราะวาหอบ
เนื่องจากเปนอายุหมา   

ทีนี้มาถึงลิงก็วา  “ใหขาเกิดมาทําไม?   



 378

“ใหเกิดมารองรําทําเพลง  ใหเกาเวลาคัน”   ก็วา  40  ปอยูไมได   คนก็วา  ไอ  20  ขอมา
ทางนี้    คนก็ไดอายุเปน 80 ป ทีนี้คนเราชวงอายุ 60-80  ป  หนาตาเลยคลายลิง  ลืมตาปรือ ๆเหมือน
ลิง   

 
9.  นิทานตลก 

  จํานวน  37  เรื่อง  คือ  
1.  ไอชัยตอนชวยพระราชาใหกินขาวอรอย 
2.  ไอชัยตอนเลี้ยงควาย 
3.  ไอชัยตอนพระราชาทําหมอค่ัวแตก 
4.  ไอชัยตอนเก็บขี้มา 
5.  ไอชัยตอนตําขาวเมาแพเศรษฐี 
6.  ไอชัยตอนซื้อควาย 
7.  ไอชัยตอนหลอกตา 
8.  หญิงเจาปญญา 
9.  หลวงตาน้ําพริกงา 
10.  ไลไก 
11.  หลวงตาขนุน ( สํานวนที่ 1  )  
12.  หลวงตาขนุน (สํานวนที่2) 
13.  หลวงตาอยากใหคนตาย 
14.  หลวงตามะเขือ และหลวงตาไมไผ 
15.  หลวงตาผูรู  ( รูสํานวนที่ 1 ) 
16.  หลวงตาผูรู ( สํานวนที่  2 ) 
17.  หลวงตากับเณรเจาปญญา 
18.  ไอตาบอด  ไอขาติด (สํานวนที่1) 
19.  ไอตาบอด  ไอขาติด (สํานวนที่2) 
20.  สงสารท 
21.  ผัวเมียทะเลาะกัน 
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22.  เมียกลัวตาย 
23.  พอตากับลูกเขยตอนถามลูกเขย 
24.  พอตากับลูกเขยตอนเก็บเครื่องเปรี้ยว 
25.  พอตากับลูกเขยตอนพอตาเมาเหลา 
26.  ปนห ู
27.  หญาคา 
28.  หอยเขานองเมีย 
29.  ไอเจ็ดคน 
30.  รับจางขนศพ 
31.  เสมอแดง 
32.  ข้ึนบาน 
33.  ทํานาใกลลาว 
34.  ตามควาย 
35.  ไอข้ีเกียจ 
36.  ไอโนยิงนกเขา 
37.  เอาเกลอ 
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1.  ไอชัยตอนชวยพระราชาใหกินขาวอรอย 
วิทยากรนายวนิ    คะนอง 

พระราชาวา  “ไอชัยไปหายาใหขากินขาวอรอยไดไหม?  ไอชัยก็วา  “ได  เดี๋ยวพาไปกินที่
นา  ก็พาพระราชาเดินไปตั้งแตเชาจนเย็น  ไปถึงคันนาก็บอกวา  “ตรงนี่แหละกินขาวอรอย         
พระราชากินหมดเกลี้ยง  พระราชาก็วาโอที่นี่กินขาวไดอรอยจริง  ก็เพราะวาพระราชาอดขาวตั้งแต
เชาจนเย็น   มันหิวก็เลยกินขาวอรอย 

2.  ไอชัยตอนเลี้ยงควาย 
วิทยากรนายส ี   ราชวงศ 

พระราชานั้นเลี้ยงไอชัยตั้งแตเล็กจนโต  ทีนี้ไอชัยก็สามารถเลี้ยงวัวเล้ียงควายได  ทีนี้   
คนแกหุงขาวก็มักตักขาวใหคนแกกินกอนแลวก็ใหไอชัยกินทีหลัง   เมื่อเด็กกินหมดแลวไอชัยนั้นก็
ไปเลี้ยงควาย  เล้ียงควายก็ไลเอาแตตัวแมออกไป  ลูกก็ขังไวในคอก  พระราชาก็วา  “ ทําไมเอ็ง
ปลอยแตตัวแม  แลวทําไมไมปลอยตัวลูกไปดวย” ไอชัยก็วา  “โอทานจะปลอยไปไดอยางไร  คนเรา
ยังใหคนแกกินขาวกอนเลย  ควายก็เหมือนกัน  ลูกก็ตองกินทีหลัง”  พอตอนเย็นกลับมาก็มาปลอย         
ลูกควายมันก็วิ่งหากันทั่วไปหมด 

3.  ไอชัยตอนราชาทําหมอคัว่แตก 
วิทยากรนายส ี   ราชวงศ 

 พระราชานั้นทําบุญใหปูยาตายาย  ทีนี้ก็ไมมีหมอค่ัวขาวคั่ว  ก็เลยไปยืมไอชัย      ไอชัยก็
วา       “ถาทานเอาไปทําแตกแลวจะทําอยางไร?”   

“เออขาจะใชใหเอ็ง”  ไอชัยก็วา  “กลัววาจะหาใชคืนใหไมไดนะสิ”  พระราชาก็วา      
“บะขนาดกูหามาใชคืนมึงไมไดหรือ”  

 ทีนี้ก็เอาหมอไปคั่วขาวแลวเก็บไว  ทีนี้หมามันก็มากัดกันหมอค่ัวนั้นก็แตก  ตองหามา
คืนไอชัย  หาอันไหนมาใหก็ไมเอาจะเอาแตอันเดิม  อันใหมก็ไมเอา 

“จะทําอยางไรละกู”  พระราชาเลยมอบทั้งเมืองทั้งเมียใหไอชัย  พระราชาก็เดินไปทั่ว  
สวนไอชัยนั้นก็อยูในเมือง 

4.  ไอชัยตอนเก็บขี้มา 
วิทยากรนายอดิ     บุญจูง 

พระราชาพาไอชัยไปตลาดแลวบอกไอชัยวา  “เห็นอะไรหลนเก็บใหหมด”  ไอชัยข่ีมาไป
มันก็ขี้  เขาก็กระโดดลงไปเก็บขี้มาใสถุงจนเต็ม  พอไปถึงที่ทํางานก็บอกวา   

“ไอชัยเอาถุงมาสูบยาหนอย”  พอเปดไปเห็นขี้มาก็วา  “เอะ  เอ็งเก็บขี้มามาทําไม?”   
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“ก็ทานบอกวาเห็นอะไรหลนก็ใหเก็บ” พอกลับมาก็ใหไอชัยกินขนมจีน  ไอชัยยกเสน
ขนมจีนขึ้นพระราชาอยูขางบนก็วา  “ไอชัยเอ็งทานขนมก็ทานไปสิ   มามองหนาขาทําไม  ขาเกลียด
หนาเอ็ง ” ไอชัยก็วา  “ผมกินของผมอยูคนเดียวตางหาก”  

กินขนมเสร็จก็ลงไปขางลางเอาถานมาขูดมาเขียนที่ตูด  ทีนี้ก็ยื่นตูดไปที่หนาตาง  หมามัน
ก็เหา  พระราชาทนไมไดเลยเปดหนาตางดู  เปดไปก็เห็นตูดไอชัยๆ  ก็วา  “นี่เกลียดหนาก็ชอบตูด”   
ก็เลยถูกไลใหไปทํากระทอมอยู    แลวไอชัยเปนไข    พระราชาก็เลยไปดู  กระทอมมันเตี้ยพระราชา
เลยคลานไป   พอคลานไปไอชัยก็วา  “ นั่นแนกลัวขาสิถึงคลาน  อยากจะขี้ใสนัก”   

วันหลังพระราชาใหเมียไปขี้ใสไอชัย  ไอชัยก็ไมวาอะไร  พอไปแลวก็ขี้ใส  เยี่ยวใส      
ไอชัยเลยตี  เมียก็ไปฟองพระราชา  ไอชัยก็บอกวา  “มาขี้ใสแลวก็เยี่ยวใสดวยก็เลยตีสิ”  ทีนี้        
พระราชาก็จะฆาไอชัย  กอนจะฆาไอชัยก็ไปเอาหมามุยไปใสตรงที่จะเผา  พระราชาใหเมียไปเยี่ยว
ใส  พอเมียไปเยี่ยวใสตูดก็บวม 

5.  ไอชัยตอนตําขาวเมาแพเศรษฐี 
วิทยากรนายสาํราญ    แสงจนัทร 

วันนั้นลูกสาวเศรษฐีสามคนตําขาวเมา  ไอชัยนั้นเดินไปเลนไปเห็นก็วา  “นาใหผมชวยตํา
ขาวเมาไหม?”   

“เออไอชัยมะมาชวยคั่ว”  ไอชัยก็พยายามคั่วขาวอยางเร็ว  ตําขาวเมาได  3  กระบุงใหญ  
ใกลเย็นก็แบงใหไอชัย   ถามไอชัยวา  “ไอชัยเอ็งจะเอาเทาไร?”  ไอชัยบอกวา  “เอาเยอะสิผมอุตสาห
คั่วทั้งวัน”  ลูกสาวก็วา  “งั้นขาแบงใหเอ็งหนึ่งกระบุง  ฉันเอาสอง”  ไอชัยบอกวา  “ผมไมเอาหรอก
มันนอย”  ลูกสาววา  “ทําไงมันวานอย  เอาขาใหเอ็งอีกครึ่งกระบุง”  บอกวา  “ไมเอาหรอกมันนอย”  
ลูกสาวก็วา  “ทําไงเย็นแลวเดี๋ยวพอมาโดนดาแน  เอาใหเอ็งสองกระบุง”  ก็ไมเอาอีกบอกวานอย  ให
หมดก็ไมเอาอีกบอกวานอยอีก  ทําอยางไรไอชัยก็รองไห   

ทีนี้พอมาก็ถาม  “อีหนูไอชัยมันเปนอะไรจึงรองไห?”   
“พอมันบอกวาแบงขาวเมาใหมันนอย  ใหหนึ่งกระบุงก็ไมเอา  ใหสองก็ไมเอาบอกวามัน

นอย  ใหทั้งหมดก็ไมเอาบอกวายังนอยอีก”  ตาก็บอกวา 
“ไอชัยไอหนูไมยากหรอกเดี๋ยวตาจะแบงให”   
“เออหนูไปเอากระดงมา”  กระดงเปนสิบยี่สิบอัน  เขาก็หยิบใสกระดงนั้นหนอย  กระดง

นี้หนอย  ไอชัยก็นับ  นับไปนับมาก็หลง  ตาก็บอกวา 
“นับเอาสิจะเอาเทาไหร”  นับไปก็วา 
“โอเยอะ ๆ”   เขาก็เอาผาที่คาดเอวมาหอ  พอไดแลวก็บอกวาไปแลวนะ  พอไปถึงบานก็

บอกแมวา  “ไดขาวเมาเยอะแยะเลย  ตาเศรษฐีเขาแบงให”  แมไปเห็นก็ถามวา  “ไหนเยอะขนาด
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ไหน?” ไอชัยบอกวา  “นี่เยอะแยะ”  แมก็ถามวา  “เอ็งตําไดเทาไหร”  ก็บอกวา  “ตําไดเยอะแยะ”   
แมก็บอกวา  “เอ็งโดนหลอกแลวนี่มันไมเยอะหรอก  ถาเยอะมันตองเปนกระบุง”  

“โออยางนั้นเหรอ”  ก็วาตาเศรษฐีหลอกมันแลว  โกรธมากก็ถามแมวา  “ทําอยางไรถึงจะ
ใหผมไปรับใชเศรษฐีได”  ก็วางแผนใหแมไมตองใชหนี้เงินตาเศรษฐี  แมก็ไปบอกวา 

“ไมมีอะไรจะใชหนี้จะใหไอชัยมารับใชทานเอาไหม? ”  
“เออ  ถาไดไอหลานก็ดีมาก  ก็จะใหรับใชจนหมดหนี้”  พอมาถึงก็บอก  “ไอชัยเอ็งเพิ่งมา

ใหม  ยังไมตองทําอะไรหรอกกวาดใตถุนบานกอน”  ลูกสาวเศรษฐีโกรธที่ไอชัยมันรองในวันที่แบง
ขาวเมาให  ก็เลยพากันวา 

“ไป  ไปกระทืบบนบานใหไอชัยมันกวาด”  ขึ้นไปก็กระทืบ   
“ตึง ๆ”  ไอชัยก็รองวา  “อีหี”  เขาดา   ลูกสาวเศรษฐีไดยินก็รองไหเลยไปฟองพอ         

“ไอชัยมันเกเรมากมันดาหนูวาอีหี”  ทีนี้ก็เรียกไอชัยวา  “ไอชัยเอ็งถึงดาลูกขาทําไม?”  ไอชัยก็วา  
“ผมไมไดดาลูกทานหรอกผมดาหยากไย   ไมเชื่อมาดูสิ”  เศรษฐีไปดูก็บอกลูกวา  “อีหนูจริง ๆ ดวย  
มันไมไดดาหนูหรอกมันดาหยากไย  มันไมกลาดาหนูหรอก”   

วันหลังเศรษฐีอยากจะตีไอชัยมากก็บอกใหไปเฝาไร  เฝาแตง  เฝาขาวโพด  พอไดสอง
สามเดือน  แตงกวาแตงโมก็สุกพอดี  ทีนี้พวกลิงก็พากันมากิน  ลูกสาวก็วา  “ไป  ไปดูไร  ปานนี้ผล
สุกพอเก็บกินไดแลวมั้ง” พอไปถึง    

“โอไอชัยไหนเอ็งวามาเฝาไรทําไมปลอยใหลิงมากินหมด”  
“เอาก็ผมมาเฝาไร  มันไมไดหายไปไหนนี่  ถาไรหายนั่นแหละผมถึงจะผิด”  ก็เลยให

กลับมาบาน   เศรษฐีโกรธมาก   
วันนั้นเปนวันที่ตองเอาเงินไปฝากที่คลัง   พอไปถึงก็ถามวา   “ไอชัยในถุงยามมี

อะไรบาง?”   
“ไมมีอะไรเลยตา”   
“เอ็งเห็นอะไรหลนเอ็งก็เก็บใสถุงสิ  แตไมเปนไรมาคราวหลังเอ็งเห็นอะไรก็เก็บให

หมด”   
วันหลังพอไปอีกก็ไมเห็นอะไรหลนเห็นแตขี้มาก็เก็บใสถุงเต็มไปหมด  พอไปถึงคลงัตาก็

วา  “ไอชัยเอาถุงมากินหมากกินพลูกอน”  พอเห็นแตขี้มาก็ถามวา 
“เอ็งเก็บขี้มามาทําไม? ”   
“ก็ตาบอกใหเก็บ   ก็มันไมเห็นมีอะไรหลนเห็นแตขี้มานั่นแหละตา”  เศรษฐีโกรธมากจะ

ทําอะไรก็ทําไมได   
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วันหลังจึงบอกวาไปเลนน้ํา  ใหทุกคนเอาไขไปคนละฟอง  ไปถึงก็เลนน้ํา  บอกไอชัยให
ไปเลนน้ํา  “ดําน้ําดูวาจะไดอะไรบาง”  พวกสาว ๆ เลนน้ําก็ตะโกนรอง  “กระตาก ๆ”  ไดไขคนละ
ฟอง  แลวถามวา  “ไอชัยเอ็งไดอะไร?”  พอดําน้ําไปก็วา  “กูจะทําอยางไรไมมีไขโดนตีแน”  คิดได
วา ตองเปนตัวผู  ถาไมมีไกตัวผูแลวไกตัวเมียมันจะออกไขไดอยางไร   ขึ้นมาก็ตีน้ํารอง   

“เกอระเกิกเกิก”  เศรษฐีถามวา  “ไหนไข?”   ไอชัยเลยวา  “ไกตัวผูมันจะออกไขได   
อยางไร”  เศรษฐีตองแพปญญาไอชัยอีก   

วันหลังใหไปเลี้ยงวัว  ยายก็สาวไหมบอกวา  “ไอชัยไปเลี้ยงวัวเอาขาวัวมาใหยายยอม
ไหมดวยนะ”  ไอชัยก็วา    “ครับ”  พอไปถึงไมทําอะไรหรอก  ผูกวัวเสร็จก็ฟนขาวัวเอาแตตัวสวยๆ 
ไดขาวัวมาหนึ่งหาบ  พอตอนเย็นยายก็ถามวา  

“เอะนั่นอะไรเหมือนกับขาวัว”   
“ก็ขาวัวนะสิยาย  ก็ยายบอกใหเอาขาวัว”   
“กูไมไดบอกใหมึงเอาขาวัวจริง ๆ   กูบอกใหมึงเอาตนขาวัวมายอมไหม”   
“เอาก็ผมไมรูผมนึกวาจะเอาขาวัวจริง ๆ”    
“ตายแลวฉิบหายหมดเลยกู” ไอชัยก็นึกดีใจ   
วันหลังไปตักน้ํา  ไปตักน้ําก็เห็นคนรวยนั่งเรือ    ไอชัยโกรธก็รองดาไปวา  “ไอลิง      

หนาเหมือนกับนกฮูก  นิ้วมือเหมือนกับลิง”  ไอพวกนั้นไดยินก็ไปฟองเศรษฐี   
“ตาไอชัยมันดาพวกผม”  ตาเศรษฐีเลยเรียกไอชัยมา   
“ไอชัยเอ็งไปดาเขาทําไม  ดูสิเขามาฟอง”   
“โธตาผมไมไดดาหรอกผมชม”   
“แลวเอ็งชมเขาวาอยางไร? ”   
“ผมวาพวกทานนั้นนิ้วมือเหมือนกับนางสีดาสวยมาก”  ตาเศรษฐีวา 
“มันไมไดดาหรอกมันชม  ไมเปนไรหรอก”   
วันนั้นถึงวันประชุม  พอตอนเที่ยงยายก็บอกวา “ไอชัยไปตามตามากินขาวหนอยไป”   

ไอชัยไปถึงก็พยายามตะโกนรองมาแตไกล    “ตา  ๆ  ยายใหไปกินขาวกลางวัน  แกงบวบไมรูใส
อะไรสงสัยจะใสปลา”  ตาก็อายเพื่อนพองที่อยูบนนั้น  ก็ออกมาบอกวา    “ไอชัยคราวหลังอยาพดูดงั
แบบนี้  คอยๆเรียกตาก็ได”   

“ครับ  ก็ผมไมรูนี่”  วันนั้นตาก็เสียหนาอยางมาก   
วันหลังก็ไปประชุมอีก  ตาเศรษฐีนั้นก็จนลง ๆ  วันนั้นลมพัดแรงไฟก็ไหมบานเศรษฐี  

ยายก็บอกใหไปตามตาที่ประชุม  ไอชัยก็วิ่งไปแลวก็ยืนอยูดานนอกอาปากรองพะงาบ ๆ  แตไมมี
เสียงอะไรเลย  เวลาผานไปประมาณวาไฟไหมบานเกือบหมดแลวตาก็ถามวา 
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“เอ็งเปนอะไรถึงมาอาปากพะงาบ ๆ แบบนี้”  ไอชัยก็วา  
“โอยตาไฟไหมบาน”   
“แลวทําไมเอ็งเพิ่งบอกขา”   
“ก็ตาบอกใหเรียกเบาๆ ”  
“ตายแลว  ไป ๆ”    ตาบอกวา  “ถาใครขนของออกมาไดเยอะจะใหรางวัล  ไอชัยเอ็ง     

ตัวเล็กกวาเพื่อนขนของเบา ๆ”  มันก็คิดถึงที่ฟกไขที่เบาที่สุด  เขาก็ขนเอาแตที่ฟกไขอยางเดียว     
คนอื่นเขาขนไดแตทอง  เงิน  ออกมา  ทีนี้ไฟดับแลวก็บอกวา 

“ใครขนอะไรออกมาไดบาง  มาบอกไวในบัญชี”  ไอชัยยกมือบอกวา  “ผมครับตาได
เยอะกวาเพื่อนเลยที่ฟกไข”   

“ไหนเอ็งไดอะไร”   
“นั่นที่ฟกไขของเบา ๆ”   
“ไอหานี่นะของของมึง”  ตาก็โกรธมาก  “ตายแลวฉิบหายหมดแลวกู  ฉิบหายเพราะไอชัย

หมดเลย”   
ทีนี้ไดยินถึงพระราชา  ไดยินวาไอชัยนั้นโกหกเกงเลยใหทหารมาขอ  ตาบอกวา “เอาไป

เลย  ผมเอาไวไมไดแลวฉิบหายหมด  ไอชัยอยางไรเอ็งจะไปไหม? ”  ไอชัยบอกวา  “ใหผมไปไหน
ผมก็ไป”  พาไปถึงเมืองก็ถามวา  “ไอชัยไหนไดขาววาเอ็งโกหกเกง? ”   ไอชัยตอบวา  “พอเปนบาง”   

“งั้นเอ็งโกหกตอหนาขาใหขาเชื่อหนอยสิ  ไมตองไปที่ไหนหรอก”  ไอชัยก็วา  “จะโกหก
นั้นตองไปเอาตํารา  ถาไมไปเอาตําราโกหกไมไดหรอก   ลืม”   

“งั้นเอ็งกลับไปเอาตํารามาโกหกขา”  พอมาถึงบานก็นอนอยูไมยอมกลับสองสามวัน  
พระราชาก็วา  “เอะ  ไอชัยมันวาจะมาโกหกขาทําไมมันจึงชาจัง”  เลยใหทหารไปตาม   

“ไอชัยไหนเอ็งวาจะไปโกหกพระราชา  ทําไมเอ็งจึงชาจัง”   
“โอจะใหโกหกอยางไร  ก็ขาโกหกจนไดกลับมาบานแลว  ตําราที่ไหนมันจะมีตํารา

โกหก    ก็เลยวา”  โอจริง  ก็เลยพาไปอยูกับพระราชา   
วันนั้นมีชาวตางชาติเขาไดขาววาประเทศนี้โกหกเกง  มีปญญามาก  ประเทศจีนใหอาน

หนังสือแขงกัน  ใหเขาอานหนังสือเราใหเราอานหนังสือเขาวาใครจะอานได    ฝายนั้นเขาอาน
หนังสือไทยได  ฝายเราอานหนังสือจีนไมออก  ไอชัยก็ไมพูดอะไร  พระราชาก็ตกใจจะหาใครไป
อานหนังสือหนอ  พระราชากินไมไดนอนไมหลับ  ตกใจ  ไอชัยเลยถามวา  “เปนอะไรทาน? ”   
พระราชาเลยวา  “ประเทศจีนเขามาพนันกันวาใครจะอานหนังสือใครออก”  ไอชัยวา  “ไมตองตกใจ
หรอก”   
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“จะทําอยางไรละ? ”  ไอชัยวา  “ใหทานใหเด็กไปขุดปูใหขาครุหนึ่ง”  พอไดปูมาแลวก็ให
เอาผาขาวมาสองสามผืนใหญ ๆ   ทีนี้เอาสีมาก็เทไปในโองปู  ปูมันก็เดินแดงทั้งตัว  แลวเอาปูนั้นเท
ลงบนผาขาว  ปูมันก็เดินไปทั่ว  แลวก็อากรรไกรมาตัดเปนกระดาษสมุด  ใหเด็กสิบคนมาอานมา
เรียนในโรงเรียน  ทีนี้เด็กมันก็ไมรูวาจะอานวาอยางไร  ก็ถามไอชัย 

“ครูอันนี้อานวาอยางไร? ”    
“ไอตัวเงาะก็อานวาเงาะ  ไอตัวแงะก็อานวาแงะไปเลย”  ก็ไดยินแตเสียงเงาะแงะเต็มไป

หมดเลย  พวกสายสืบเขามาสืบดู  ไดยินไดเห็นตัวหนังสืออะไรก็ไมรูอานไมออก  ไดยินแตเสียง
อาน  

“เรายอมแพ  ไปไมตองแขงหรอก”  อันนี้ก็ไมตองแขงก็กลับไป  พระราชาก็ดีใจ 
วันหลังมีประเทศอื่นอยากมาแขงชกดวย  พวกฝรั่งมันตัวใหญคนไทยตัวมันเล็กไมมีใคร

จะชกชนะได  พระราชาก็หนักใจ  ไอชัยก็ถามวา 
“เปนอะไรไปทาน?”   
“ก็ประเทศฝรั่งมันทาชก  จะทําอยางไร?”   
“ไมตองกลัวหรอก  งั้นเอาผาขาวผืนใหญ ๆ มาใหขา”  ทีนี้พระราชาก็เอาผาขาวมาใหตัด

เปนเสื้อ  ทํากางเกงแขวนไวที่ศาลา  ทีนี้ไอชัยก็โกนหัวเองเลย  ผูกเปลนอนไกวไปไกวมา  เสื้อผาก็
แขวนอยูดานหนา  ขากางเกงนั้นคนเขาได  4-5  คน  พวกฝร่ังมาแอบดูวานักมวยมันซอมอยู
ตรงไหน  ถามพระราชาวา 

“นักมวยซอมชกอยูที่ไหน?”  พระราชาบอกวา  “โนนอยูที่ศาลาโนน”  วันนั้นก็ขึ้นไปที่
ศาลา    มีคนไกวเปลไอชัยอยูคนหนึ่ง  พวกนั้นถามวา  “ไหนคนชกไปไหนแลว ? ” คนที่ไกวเปลอยู
บอกวา  “โนนไปอาบน้ํา  นี่ไงลูกเขาเพิ่งคลอดออกมาไดยังไมถึงสองเดือน”   

“โอไอหาทําไมตัวใหญอยางนี้  ขนาดยังไมถึงสองเดือน  พอมันไมใชตัวใหญมากเลย    
เหรอ  แลวนั่นอะไร? ”  

“นั่นแหละเสื้อผาที่เขาถอดไวเมื่อกี้”  พากันเขาไปในกางเกงหาคนแลวยังไมเต็ม  บอกวา
ไมกลาชกหรอกถาชกตาย  ก็เลยยอมแพ 

วันหลังมีประเทศอื่นมาพนันชนควายพนันเอาเมือง  พระราชาก็คิดหาควาย  ไอชัยก็บอก
วา  “ไมตองตกใจหรอก  กินใหอ่ิมหลับใหสบายก็พอแลว  ไมตองคิดมากหรอก”   

“ใกลถึงวันแลวจะทําอยางไรละ?”   
“ทานไปเอาลูกควายที่เพิ่งคลอดไดสองเดือนมาใหขา”  เอามากะวาสามวันจะถึงวันแขงก็

อดนมไมใหมันกินนมแม  พอถึงวันแขงก็ขีดเสนไวเลยบอกวาควายตัวไหนวิ่งออกจากเสนถือวาแพ  
ทีนี้ไอชัยก็เอาลังใสควายไป  พวกนั้นถามวา 
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“ไหนควายละไดเวลาแขงแลว”  ควายอีกฝายนั้นก็รออยูที่สนาม  
“นี่ไงควายของขา”  พอเปดลัง  ควายตัวนั้นเห็นควายตัวใหญนึกวาแมมัน  เพราะหิวนม

มากก็วิ่งไปดูดนม  ไอควายตัวนั้นมันจักกะจี๋มันก็วิ่งออกนอกสนาม  ก็เลยแพอีก 
6.  ไอชัยตอนซื้อควาย 

วิทยากรนายส ี   ราชวงศ 
ไอชัยนั้นพอตาใหไปซื้อควาย   ไอชัยก็วา  “เอาตัวใหญขนาดไหน ? ” พอก็วา  “เทาหนู  

ขนาดไหนก็ไดใหแตพอไถนาได”  ไอชัยก็ไปๆ  ก็ไปขุดหนูที่ทุงมาผูกไว  ผูกไวก็พาพอมา  พอก็วา 
“ไหนควายไอชัย? ”   
“นั่นไง ”  
“ไหนละ? ”   
“นั่น  พอเดี๋ยวเหยียบหรอก”  พอก็วา 
“ไอชัยกูใหมึงไปซื้อควายไมไดใหมึงไปซื้อหนู”   
“ก็พอบอกวาเอาตัวเทาหนู”   
“ทีนี้เอ็งไปปลูกกระทอม  ไมตองปลูกใหญละ  ปลูกเทากระดองปูก็ได  ใหพออยูไดจะได

เอาขาวมาหวาน”   
“หวานขาวอะไรละพอ”  พอก็วา   “ก็ขาวเบานะสิ”  ทีนี้ไอชัยก็ปลูกกระทอมขนาด

กระดองปู  พอตาก็วา  “เอ็งปลูกแคนี้แลวจะทําอะไรได”  ไอชัยก็วา  “ก็พอใหปลูกเทานี้”  พอตากไ็ป
ซ้ือควายมาไดก็ไปหวานขาวก็บอก 

“ไอชัยเอาขาวเบาไปหวานนะ”  ก็วาไมเห็นขาวเบาที่ไหน  ก็เห็นแตแกลบ  ก็เลยเอาแกลบ
ไปหวาน  พอฝนตกมันก็ลอย  พอโกรธก็ไล    “มึงจะไปไหนก็ไป  กูบอกใหมึงเอาขาวเบามาหวาน
ทําไมมึงเอาแกลบมาหวาน”  นากวางเทาไหรก็เอาแกลบมาหวาน  พอตาก็ดา 

7.  ไอชัยตอนหลอกตา 
วิทยากรนายเสงี่ยม    กลางมณี 

ไอชัยเปนลูกกําพรา  เกิดมาพอแมนั้นก็ตายหมด พอกําพรา  ตาก็เลยเอาไปเลี้ยงอยูกับตา  
ตานั้นมีชางอยูสองเชือก  พอไอชัยโตก็พาไปจับชาง  พาไปเปนเดือน   

วันนั้นจับชางไดก็กลับบาน  เดินมาทีนี้ขาวสารหมดเพราะวาไลชางมา  ชางมันเปนชาง
ใหมเดินไดลาชาขาวสารเลยหมดกอน  ทีนี้ก็เลยใหไอชัยกลับมาเอาขาวสาร  กลับมาเอาขาวสาร    
ถึงบานปุบก็บอกยาย   
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“ยาย   ตาตายแลว”  ยายก็ถามวา  “เปนอะไรตาย?”  ไอชัยก็วา  “ก็ตายอยูที่นั่นแหละ     
เขาใหยายหอขาวตม  ขนมเทียน  ตําขาวเมาไปตักบาตร  เขาจะตักบาตรวันนี้แหละ”  ยายก็ทําขาวตม
ให  ไอชัยก็ไป    

ไปถึงก็บอกตา    “ตา   ยายตายแลว  นี่เพิ่งใสบาตร”  ตาก็โกรธ    “เอะ  ยายตายไดอยางไร  
เรามาจับชางแลวยายก็ตาย”  ทีนี้ตาก็ทิ้งชางทั้งหมดพาไอชัยกลับบาน   ไอชัยก็ไมไปบอกวากลัวผี
ยาย  ใหตาไปคนเดียว  ตาไปถึงยายไดยินเสียงเหยียบพื้นก็ขวางขาวสารเพราะวาคิดวาผีมาหลอก   

“หนึ่ง  สอง  ไปทางอื่น”  ตานั้นก็นึกวาผียายหลอก  ทีนี้เจอกันก็คุยกัน  ทีนี้ก็วาโดนไอชัย
หลอกแลว   ตองตามฆามัน   

ไอชัยนั้นพอมีเร่ืองกับตาแลวก็หนี  หนีไปเอาเมียที่อ่ืนที่ไกลไปจากตา  ตาถามไปถามมาก็
รูวาไอชัยนั้นไปไดเมียที่อ่ืน  ทีนี้ก็วาจะไปฆาไอชัยใหได    ทีนี้รูถึงไอชัยวาตาตามฆา  ทําอยางไรก็
เลยทําธนูอยางดี  เขาก็เลยฆาไกสามตัวถอนขนเก็บไวในหอง  พอตามาไอชัยก็ถามวา “ตามาทําไม?”    
ตาก็วา “เอ็งโหกขาๆจะฆาเอ็ง” ไอชัยก็วา  “ตาจะฆาขาอยางไรก็ใหกินขาวกินน้ํากอน  ขาจะอยูให
ฆาไมหนีไปไหนหรอก”   

ทีนี้เมียก็ถามวา  “จะไดอะไรกินขาว? ”  เขาก็วา  “ไมยากหรอกเดี๋ยวขาเอาธนูวิเศษมายิง
เดี๋ยวก็ไดกินเดี๋ยวนี้แหละ”  ทีนี้ก็ยิงธนูขึ้นขางบนก็วา  “โนนตกแลวอยูในหอง”  ยิงสามครั้งทีนี้    
ลูกศรก็โดนไกจริงๆ  ก็เอาออกมาจากหอง  ตาก็วา    “โอธนูนี้ดีจริง  งั้นขาไมฆาเอ็งหรอก   ขาจะเอา
ธนูไปยิงหาของกินกับเมีย”  ก็เลยไมฆาไอชัย   

กลับมาบานก็ใหเมียหุงขาว  ตาก็ยิงเหมือนไอชัยก็วา  “หลนแลวๆๆ  อยูในหอง”ยิงสาม
คร้ังไปดูก็ไมเห็น  ทีนี้ก็ยิ่งโกรธไอชัยมาก   จะไปฆาอีก   

วันนั้นไอชัยก็รูวาตาจะมาฆาอีกก็เตรียมไมไวอยางดี  มีกรงอันหนึ่งอยูในหอง  แลวเอา
หญิงสาวคนหนึ่งไปไวในหอง  ตามาถึงก็จะฆา ไอชัยก็วาอยาเพิ่งฆาแลวก็เรียกเมียมา  เมียมาถึงก็ตี
เมียเลย  พอตีเสร็จก็วา  “ดูสิพอขาตีเมียเสร็จแลวเมียสวยขนาดไหน”  ตาก็อยากไดกระบองไปตีเมีย
ใหเปนสาวเหมือนกัน  พอไดกระบองแลวไมพูดอะไรเพราะวาอยากไดเมียสาว  ทีนี้ก็เรียกเมียเขา
หองก็ตีเมียจนเมียตาย  พอเมียตายแลวเขาก็จับตาใสคุก  พาไปใหการก็วาเพราะวาไอชัยมันหลอก  
มันหลอกเกงมาก มันมีปญญาทุกอยาง   

ทีนี้ไดลือไปถึงพระราชาวาไอชัยหลอกเกง  พระราชาก็วา “งั้นใหมาหลอกขาดูซิ”      
พระราชาก็มาที่บานไอชัยแลวก็วา   

“ไอชัยไหนวาเอ็งนั้นหลอกคนอื่นเกง  เอ็งหลอกขาซิเอ็งจะหลอกวิธีไหน”   
“โอทานทําอยางไรละขาไมไดเอาลําโกหกมา  ตองเอามาถึงจะหลอกได”   
“งั้นเอ็งไปเอามา”  
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“งั้นขาขอมาขี่ไปกอน”  พอขี่มามาก็เอามาผูกไวไมใหกินหญา  ไมยอมเอาไปคืน  ทีนี้ 
พระราชาก็วา  “ มันไปเอาของมันยังไงถึงชาจัง”  พูดกับพวกทหาร  ทีนี้ทหารก็วา 

“ไอชัยมันหลอกแลว ”  
“มันหลอกอยางไร? ”   
“ก็มันหลอกเอามาทานไป”    
“โออยางงั้นเอามันไวไมไดแลว  อยูไปก็หนักแผนดิน  ตองหากลฆาไอชัยทิ้ง”   
วันนั้นก็เรียกสนมมาสี่คน  ก็วาใหเอาไขไกมาคนละฟองแลวใหกระโดดลงน้ําแลวรอง   

ก็เอาไขไกมาให    ถาใครไมมีไขมาใหจะฆาทิ้ง  ไอชัยนั้นก็ไมรู  พอพระราชาเรียกสนมแลวก็เรียก
ไอชัยไป  ทีนี้ถึงเวลาอาบน้ําก็กระโดดลงน้ํา  โครม!!    หญิงสนมก็รอง  “กะตอด”  ไดไขมาถวาย
พระราชา  ทําแบบนั้นทุกคน  ทีนี้ไอชัยไมมีไขทําอยางไร  ก็ตีปก  พั้บๆๆๆก็รอง    “เกอริเกิกๆ”      
ก็ขึ้นไป   ทีนี้พระราชาก็ถามวา  “ไหนไข? ”  ไอชัยก็วา  “ผมเปนตัวผูแลวมันจะมีไขไดอยางไร”     
ก็เลยหาเรื่องฆาไอชัยไมได   

ทีนี้พระราชาก็ส่ังสนมใหไปขี้ใสบานไอชัย   ถามันขัดขืนฆามันทิ้งเลย  ไปถึงนางสนมก็
วา    “พี่ ชัยพระราชาใหมาขี้ใสบานทาน”  ไอชัยวา  “เออทําอยางไรละพระราชาเขาสั่ง  ใครจะกลา
ขัดคําสั่งเขา”  ทีนี้นางสนมก็ขี้ดวยเยี่ยวดวย  ทีนี้ไอชัยก็ไลตีเลย  นางสนมก็หนีไปฟองพระราชาวา
ไอชัยไลตี  ราชาเลยวา  “ขาสั่งใหมันขี้” ไอชัยก็วา  “ทานสั่งใหขี้แลวมันก็เยี่ยวออกมาดวยขาจึงตี”   

ทีนี้ก็หาวิธีฆาไอชัย  ส่ังใหเสนาอํามาตยหายามาวางใหไอชัยมันตาย  อยางไรก็ตองกิน
เพราะวาพระราชาเขาสั่งใหกิน  ไอชัยกอนไปก็ส่ังเมียวา  “ถาขาตายอยางไรแลวใหเผา  แลวกอง     
ขี้เถาใหดี   แลวไปหาหมามุยมาใสตรงที่เผาขา”  ทีนี้ก็เลยเตรียมแมลงภูมาขังไวในโอง   

ทีนี้พอกินขาวเสร็จ   ทีนี้ก็รูตัวเองวาจะตายก็เลยกลับบาน  มาถึงก็เอาเกาอี้มานั่งพิงอาน
หนังสืออยางดี  พระราชาสั่งใหคนไปดูก็เห็นไอชัยนั่งอานหนังสืออยูเขาก็มาบอก 

“ทานเอยมันไมตายหรอก  เห็นมันนั่งอานหนังสืออยู”   
“โอ  งั้นแปลวายาไมแรง  ไหนเอามาใหขากินดูซิวาทําไมไอชัยมันไมตาย”  พระราชาก็

เอามากิน  ทีนี้กินแลวก็ตายทั้งพระราชาและก็ไอชัยพรอมกันเลย  พอตายแลวเมียพระราชาก็โกรธ
เลยถามวา 

“ไหนไอชัยมันถูกเผาอยูที่ไหนกูจะไปเยี่ยวใสหัวมันหนอย  มันมีปญญามากใชไหม”    
มาถึงเยี่ยวใสก็โดนหมามุยแลวก็คัน 
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8.  หญิงเจาปญญา 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

ยายนั้นมีลูกสาวหนึ่งคน  เขาบอกวา “หนูถาหนูจะเอาผัวใหหาไอคนที่มือหยาบ ๆ นะ  ถา
ไอคนไหนมือเกล้ียง ๆ  ไอคนนั้นเลนไฮโลมาก”  ไอบอดก็ไปเที่ยวงาน   เขาก็เอาขาวตมขยี้มือ    
นางก็เดินไปๆ  ไปโดนมือไอบอดก็วา 

“ไอนี่แหละทํางานเกงมือมันเลยหยาบ”  ก็เลยแตงงานกัน  ก็พาไปไถนา  ทีนี้ไปก็ไมรูจัก
นาเพราะวาตาบอด  ก็เลยไปไถนาคนอื่น  เมียก็ไมรูวาบอด    

“พี่ไถนาเขาทําไม ? ”  
“ออพี่ลองดูไถนะ”  ก็เลยใหพี่ปลดไถกินขาว  เดินมาก็ตกบอ  กดุง !  
“พี่ลงไปในบอทําไม? ”  
“ออลงมาดูกบ”  ก็เอาไมใหขึ้น   ก็ขึ้นไปจนพนไม    
“พี่ขึ้นไปทําไมที่นั่น? ”     
“พี่ขึ้นมาดูควายนะ”   
“ลงมาสิ”  ทีนี้ลงไปก็ลงไปถึงกนบอ   
“ลงไปทําไมที่นั่น? ”  
“ออพี่ลืมกนบุหร่ีนะ”  นางก็เลยรูวาไอนี่บอดแลว   
ทีนี้เมียก็มีแฟนใหมมาจีบกันทุกวัน ๆ   วันนั้นผูชายนั้นเขาไปนั่งจีบในโอง  นองก็อยู 

ดานนอก    วันนั้นจีบไปจีบมาก็หลับเพลิน  วันหลังไอบอดก็บอกเมีย   
“นองวันนี้ตมน้ํารอนใหหมอหนึ่งนะ”   
“จา”  เมียก็ไมรูวาไอนั่นนอนหลับอยูในโอง  เมียก็ตมน้ําแลวมัวแตไปหาของ  ไอบอดก็

คลําๆเอาน้ํารอนไปลวก   ไอคนที่อยูในโองตายแลวคอก็ยืดขึ้น  เมียกลับมาจากหาของก็เห็น  
“พี่กมสิเดี๋ยวไอบอดมาเห็น”  มาดูก็เห็นวาไอบอดเอาน้ํารอนลวกตายแลว ทําอยางไรถึง

จะเอาศพไปทิ้งได   ก็เลยใชปญญา  ก็เอาผาขี้ร้ิวมายัดไวในโองจนเต็มแลวก็เดินหาผาถุงสวย ๆ มา
ตากตามรอบ ๆ ร้ัว  ทีนี้โจรก็มาเพราะเห็นของที่นางตากเอาไว  โจรเห็นก็วา   

“เอะ!จะเอาอันไหน”  เพราะของมันเยอะก็วา  “จะเอาที่อยูดานนอกหรือที่อยูดานในบาน”        
วันนั้นพากันมาปลนก็คลําดูก็วา   

“เอาไอที่อยูในโองดีกวามันเต็มโอง”  ทีนี้ก็เอาโองไป  พากันหามคนตายนั้นไป  หามไป
ถึงกลางทางก็พากันหยุด   

“เฮยหยุดกอน”  ก็พากันหยุดตรวจดู  ไอหัวหนาเขาก็วา  “กูเอง”  คลําไปก็คลําโดนหัว
โดนผมก็วา  “โอเอ็งโดนเนื้อไหม”  อีกคนคลําไปโดนรูจมูกก็วา  “เอะถูกแหวนสองวง”  อีกคนคลํา
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ลงไปก็โดนไขก็วา  “โอเตาปูนทอง”  คลําไป ๆ จับโดนขาก็วา  “คน ! ”  อีกคนหนึ่งวาคน  อีกสาม
คนไดยินก็วา     “คน!!  คนที่ไหน? ”  ไอคนนั้นก็ไมไดบอกวาคนในโองก็พากันวิ่งหามทั้งโองไป  ก็
นึกวาคนตามมา  ก็พากันหามผีในโองไปดวย  

“คน  คน  !  ในโอง”  เลยเปดดู  ก็วา  “โอนางหลอกใหเราเอาผีมาทิ้ง”  ทีนี้ทั้งสี่คนนั้นก็
กลับมาจับนางไปขาย    นางก็วา  “พี่อยาเอาหนูไปขายใหใครนะใหเอาไปขายใหเจก”  ขายใหเจก
เสร็จก็พากันไปกินขาว  พากันกินขาวเจกนั้นก็ออกมาดานนอก  นางคนนั้นก็เรียก 

“เจกมานี่หนอย”  
“อะไร ?”    
“ฉันขอปรึกษาหนอย”  จึงปรึกษาวา  “เจกเอาฉันไวคนเดยีวจะใชงานอะไรได  เอาไอส่ี

คนนั้นไวไมดกีวาเหรอมีแตผูชาย”  เจกกเ็ลยตกลงขังไอส่ีคนนั้นไว   
นางนั้นก็เดินไปในปา  ไมมีที่นอนก็เลยขึ้นไปนอนบนตนจามจุรี  ก็ขึ้นไปผูกเปลนอน  

ไอส่ีคนนั้นก็เดินตามหลังมาเพราะหลุดมาได  ตามมามืดก็เลยนอนดวยกัน   ก็ถาม 
“จะนอนที่ไหนละเอ็ง”   
“นอนที่นี่แหละตนไมมันใหญ”  ขยบัไปขยับมาก็มองไปเห็นเปล  
‘เอะเปลอะไร’  ก็ขึ้นไปดู  นางก็คิดวา 
‘มันจะมาฆาเราแลว’    เขาก็ถามวา 
“นั่นใคร ? ”  นางก็ตอบกลับไปวา 
“เทวดา  นี่แหละเทวดาอยากไดอะไรบาง? ” ไอนั่นขึ้นไปก็โดนตัดล้ินก็รองลงมา  จะ

บอกไอคนทั้งสามก็พูดไมได  ไอสามคนนั้นก็วิ่ง  ไอนั่นจะพูดวารอดวยก็พูดไมไดพูดไดแต       
ลอล  ๆๆๆๆไอสามคนนั้นมองวาทําไมมันไดแตพูด  ลอลๆๆๆ   มันจะบอกวา เดี๋ยว ๆ ๆ  ทีนี้ก็วิ่ง
ดวย  คนหนึ่งก็ชนคันนาตาย  เหลือสองคน  ไอคนที่ล้ินขาดก็วิ่งตามไป  ไอคนที่วิ่งไปก็ชนตอไม
ตายไปอีกคน  อีกคนก็ตกบอตาย  ทีนี้เหลือแตไอคนที่ล้ินขาด  เดินๆไปเลือดออกมากก็เลยตาย 

9.  หลวงตาน้าํพริกงา 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

วันนั้นโยมไปจังหันก็ตําน้ําพริกงาไปจังหัน  พระไดกล่ินหอมก็เดินตาม  ก็ถามโยมวา
บานไหนตําน้ําพริกงามาจังหัน  ก็บอกบานนั้น  บานนี้    

ตอนเย็นก็เดินไปดมครกแลวก็เลียครก  เลียไปเลียมาหัวก็ไปติดอยูที่ครก  ดึงอยางไรก็ไม
หลุด  วันนั้นบานนั้นเมียอยูไฟ  ทําอยางไรเลยกลิ้งครกไปติดไฟ  ใหไฟมันไหมครก  ไหมๆ  นางที่
อยูไฟก็รอนก็ปลุกผัว  “พอมัน   มาเอาไฟออกหนอยรอนมากเลย”  ผัวลงมาก็เห็นไฟไหมครกนั้น
ระอุ ก็เลยวา  “เอะ  หัวอะไรเยอะแยะ”   หลวงตาก็วิ่งไปทั้งครก  ทั้งไฟ วิ่งไปครกก็หลุดออกมา 
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10.  ไลไก 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

คนมาไลไก  คอืบานอยูรอบวัด  พระถามวา  “โยมมาทําอะไร”  โยมกว็า  “มาถามดูวา
พระรูปไหนไขบวม”  พระรูปนั้นไขบวมเหมือนกนัก็เลยวิ่งไปแอบที่ร้ัว   

ทีนี้คนไลไก  “โซ็ฮ ๆ ๆ”  พระไดยินก็หลบนึกวามาไลตัวเองก็หลบแลวก็ถามวา“เอาจริง         
เหรอ ?”  ก็เลยเปดใหดูถามวา  “บวมขนาดนี้เอาไหม?” 

11.  หลวงตาขนุน ( สํานวนที่1 ) 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

หลวงตาขนุน  แตกอนเด็กไมสบายเขาใหพระมารักษา  เพราะลือวาหลวงตาขนุนรักษา
แลวหาย  ก็พามารักษาลูก   

วันนั้นบานนั้นมีขนุนสุก  หลวงตามาเปาใหเด็กแลวก็ไมอยากกลับวัด   เขาไดกล่ินขนุน
สุก  เขาก็วา “โยม  อาตมาไมกลับวัดหรอก  อาตมาอยากนอนนี่แหละ”  พอปดที่แลวก็ยกขนุนสุกไป
ไวในหอง  ก็ใหนอนขางนอก  หลวงตาก็วาขางนอกยุงกัด  ก็เลยยกขนุนมาไวขางนอก  ยกไปยกมา 
ขี้เกียจยกก็เลยเอาขนุนไวขางในหอง  ก็นิมนตพระนอน   

คืนนั้นหลวงตาอยากกินขนุนก็เลยกินเนื้อหมดเหลือแตเมล็ดก็พยายามกลืนเมล็ด  กลืนจน
หมด  กลืนเสร็จแลวก็เหลือเปลือกจะเอาไปทิ้งก็กลัวคนเห็น  หลวงตาปวดทองทีนี้จะทําอยางไร     
ทีนี้พระมองเห็นผาที่เขาเอาไวเช็ดตัวเด็กก็ดึงมาขี้ใส  ขี้เสร็จก็เอาไปอุดไวที่ขื่อ  ทีนี้เด็กนั้นตื่นขึ้นมา
รองตอนดึก  ทีนี้แมก็เห็นผาเหลือง ๆ  ก็ดึงมา  มันก็หลนมาทั้งเมล็ดเลย  

“ ไอฟาผาเอย”  หลวงตาก็เลยวิ่งไปในครัว  เอาขาวเหนียวไปอุดตูดเอาไว  ไกเห็นก็จิกตูด
อีก  เม็ดขนุนก็ออกมายิงไกอีก  หลวงตาเลยกลายบาปกรรม  พระพุทธรูปเดียวนี้หัวจึงแหลม
เหมือนกับหนามขนุน 

12.  หลวงตาขนุน ( สํานวนที่ 2 ) 
วิทยากรนายสนั่น    สมร 

วันนั้นในหมูบานลูกเขาเปนไข  เขาตามหลวงตาใหมาเปาให  ถึงวัดเขาก็ไหว  “หลวงตา
ลูกฉันไมสบายไปเปาใหหนอย”  เย็นนั้นหลวงตาก็มาเปาใหที่บาน  ทีนี้ยายนั้นมีขนุนสุกอยูในหอง  
ทีนี้หลวงตาเปาใหเด็กนั้นเสร็จแมเด็กก็ถาม  “หลวงตาจะนอนวัดที่นี่หรือวาที่วัด”  หลวงตา       
“โอยโยมมืดแลวนอนที่นี่แหละ”  ยายนั้นก็ถามวา  “นอนขางในหรือขางนอก? ”  ทีนี้เพราะวาขนุน
มันอยูขางใน  “ก็ตองนอนขางในหองสิ”  ยายนั้นก็เตรียมที่ใหพระแลวก็เอาขนุนมาไวขางนอก  
หลวงตานอนอยูในหองสักพักก็วา 
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“โยมมันรอนอบอาวขอนอนขางนอก”  ทีนี้ก็เอาขนุนไปไวขางใน  ดึกอีกก็วาหนาว     
ยายนั้นขี้เกียจเอาขนุนออกก็ไวในหอง   ทั้งขนุนทั้งหลวงตาก็อยูในหองนั้น  หลวงตากินขนุนทั้งเม็ด
ทั้งเปลือก  ทีนี้หลวงตาไมรูจะไปอยูที่ไหนก็ขึ้นไปอยูบนขื่อแลวเอาจีวรอุดตูดไว   

ทีนี้เด็กนั้นทองเสียตอนกลางคืน  ยายนั้นหาผาขี้ร้ิวก็ไมมีเห็นจีวรที่อุดตูดก็นึกวาผาขี้ร้ิวก็
เลยดึงออกมา  ทีนี้เม็ดขนุนก็ออกมา  ปรูด ! โดนยายนั้นสลบ  หลวงตานั้นลงก็ไปที่ครัวเห็น        
ขาวเหนียวก็เอาขาวเหนียวนั้นไปอุดตูดแลวก็ไปอยูที่เลาไก  ไกมองเห็นขาวเหนียวก็จิกตูดพระ  ทีนี้
เม็ดขนุนก็หลุดมาโดนไกตายหมดทั้งเลา  ก็เลยลุกไปวัดทั้งตอนดึก   

พอตอนเชายายนั้นก็ไปหาพระอีก ก็ถาม  “เปนอยางไรโยมเมื่อคืน? ”   
“โอหลวงตาไมรูโดนอะไรยิง  ไกตายทั้งเลา”  หลวงตาก็รูแลว   
วันหลังหลวงตาเห็นเด็กขึ้นขยมตนมะมวง  หลวงตาเรียกอยางไรเด็กนั้นก็ไมยอมลง    

“หนูๆ  ลงจากตนมะมวง”   เด็กนั้นก็ไมลง   
“หนูลงมา   หลวงตาใหเงินสิบบาท”  เด็กนั้นไปถึงบานก็บอกแม   แมก็ถาม  “หนูทํา  

อยางไรถึงไดเงิน? ”  
“หนูขึ้นตนมะมวงแลวก็ขยม   หลวงตาเห็นหนูเลยจางใหหนูลงจากตนมะมวง”  ยายนั้นก็

คิดเดี๋ยวแมบาง   
วันหลังยายนั้นก็ไมไดใสกางเกงในใสแตผาถุงขึ้นไป  ก็ขยมตนมะมวง  หลวงตาก็คิดวา  

‘เด็กทําไมดื้ออยางนี้  มาขยมอะไรทุกวัน’  เงยไปก็เห็นยายนั้นขยมก็วา    “โยม ๆ   ลงมาอาตมาจะ
ใหเงิน”  ลงมาก็กราบคิดวาจะไดเงินสิบบาท  หลวงตาลวงเอาเงินสองบาท   “เอาโยม  เอาไปซื้อมีด
โกนตัดผมออกหนอยนะ”  ยายนั้นก็กลับไปบาน  เงินสองบาทนั้นก็ไมเอา 

13.  หลวงตาอยากใหคนตาย 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

หลวงตาไดยินเสียงเด็กรองก็นึกวาเด็กตาย “ โอเณรไปดูซิ”   ไปดูก็ไมมีใครตาย  วันหลัง
ไดยินเสียงเด็กรองก็ใหไปดูอีก   ก็ไมมีใครเปนอะไร  วันหลังชาวบานรูก็บอกวาคนนั้นตาย  ก็เลย
นิมนตเขาไปสวด  ตีโลงศพแลวก็เอาคนเปนไปนอนในโลง  ทีนี้ก็เอาไปฝง  ไปถึงปาชาพระก็เดิน
กอน  ถึงปาชาก็วางศพก็วา 

“โอลืมจอบ”  ใหใครไปเอาก็ไมมีใครกลาเพราะกลัว  พระก็วา  “งั้นก็ไปใหหมดทุกคน  
เดี๋ยวอาตมาจะรอเอง ”  

ทีนี้คนที่อยูในโลงก็เตะโลง  หลวงตาก็วา  “เมีย”  เตะอีกก็วา  “เมีย”    หลวงตาจะวา 
ธรรมมาแตเปนธรรมเมีย  

“ปง ! ”   
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“เมีย”  หลวงตากระโดดเลย  ผีก็ไลตาม  พระก็กระโดดลงไปในบอ  ผีก็รออยูที่ปากบอ    
ผี  “ปง ! ”  พระก็ “เมีย”  เมียส่ีหาครั้งก็ตาย 

14.  หลวงตามะเขือ   หลวงตาไมไผ 
วิทยากรนายสนั่น    สมร 

หลวงตามะเขือเขาปลูกมะเขือ  หลวงตาไมไผเขาปลูกไมไผ  วันนั้นบานนั้นมีงานแตงงาน  
งานแตงงานสมัยกอนเขาจะทําปรัมพิธี  เขาเอาไมไผมาทําปรัมพิธี   

“แมไปซื้อไมไผพระหนอย”  แมไปซื้อหลวงตาก็ไมขายให  แมก็มาบอกลูก  “หนูแมไป
ซ้ือแลวหลวงตาไมขายใหหรอก  หนูไปซื้อซิ”  ลูกไปซื้อก็ใสเสื้อยืดคอกวาง  ลูกสาวไปก็กราบ  
เวลากราบพระมองเห็นนม   

“หลวงตาฉันมาขอซื้อไมไผหนอย”  
“ โอโยมเอย”  เพราะตามองแตนม   แตปากนั้นพูด  “โอโยมจะไปตัดไมไผที่ไหนก็ไปตัด

เถอะ    ตนเยอะแยะ”  พอตัดเสร็จก็ถามหลวงตาวา 
“หลวงตาเอากี่บาท ? ”   
“โอโยมหลวงตาไมเอาหรอก”  แลวก็ตบมือ “ปรบ”   
“อะไรเหรอ? ”  ก็ตบมืออีก  “เอาอะไรเหรอ? ”  
“ไอนั่นไง”  ก็ช้ีไปที่นม  “ไอนั่นไง”  ช้ีไปเกือบโดนนมแลว  ลูกสาวก็ช้ีไปที่นมแลวก็วา 
“ไอนี่เหรอ ? ”   
“ไอนั่นแหละ”  ลูกสาวก็นัดเลย   
“หลวงตาสามทุมที่หองป. 1”  
ทีนี้ไดไมไผแลวก็เหลือผัก  ก็ใหแมไปซื้อผัก  “แมไปซื้อมะเขือหลวงพอหนอยนะ”        

แมไปซื้อก็ไมได  ลูกไปซื้อก็กราบ  กราบหลวงตามะเขือ  หลวงตามะเขือมองเห็นนมอีก  หลวงตา
มองแตปากพูด   

“โอโยม  มะเขือมันแกเยอะแยะไมมีใครมาขอซื้อ”  เก็บไดแลวก็ถาม 
“หลวงตากี่บาท? ”  หลวงตาก็ตบมือช้ีไปที่นมอีก  ทนีี้ก็รูแลววาเขาจะเอาอะไร  ก็วา 
“หลวงพอคืนนี้สองทุมที่หอง ป. 1”   เขานัดกับหลวงตาไมไผสามทุม  หลวงตามะเขือ

สองทุม   
ถึงเวลาหลวงตามะเขือไปกอน  ถึงสามทุมหลวงตาไมไผก็ไป เคาะหอง    “ก็อกๆๆๆ”  

หลวงตามะเขือรออยูที่ประตู   
“เสร็จกูแน” หลวงพอไมไผเปดประตูเขาไป   
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“แงด”   หลวงตามะเขือกระโดดกอดครึบ  จับจูบ  จับขยี้  หลวงตามะเขือก็พยายามกอด
จูบเหมือนกัน  ทีนี้จับไปโดนหัว   

“เอะ  ไอมะเขือเหรอ? ”  
“เออ”   
“ไอไมไผเหรอ? ”   
“เออ”   
“โอยกูนึกวาใคร ” 
 ตอนเชาหญิงคนนั้นก็มาถาม  “หลวงตา  ทําไมถลอกทั่วไปหมด?”   
“โอยข้ึนไปฟนไมไผเมื่อวานนะ”  ไปถามหลวงตามะเขือบาง  ก็ถาม 
“หลวงตาเปนอะไรทําไมถลอกทั่วไปหมด?”   
“โอเก็บมะเขือเมื่อวานหนามมันขูด” 

15.  หลวงตาผูรู ( สํานวน ท่ี 1 ) 
วิทยากรนายพนิ    อินทรดา 

พระซอนไถอยูในวัด  บวชอยูในวัดก็สรางกุฏิอยูคนเดียวไมเขาพวก  ทีนี้อยูคนเดียวไมมี
จังหัน  ก็วา  “กูไปขโมยไถดีกวา  ไมงั้นไมมีใครรูหรอกวาขาฉลาด”  ทีนี้ก็เอาไถไปซอน  ทีนี้ก็ให
เณรไปพูดบอกชาวบานวาพระที่วัดนั้นเกงมาก  สามารถรูไดวาใครเอาอะไรไปซอนไวที่ไหนดูได
หมด  โยมก็มาหาพระ  พระก็วา  “อยูไมใกลไมไกลหรอก  อยูตรงนั้นๆ”   พอไปดูก็พบจริงๆ    

ทีนี้ก็ลือถึงพระราชาวาพระรูปนี้เกงมาก  ทีนี้เขาก็ใหไปเอามาเปนโหราประจําวัง  แลวให
ทํานายวาปนี้น้ําจะทวมหรือไมทวม  ทีนี้พระตกใจมาก  ทีนี้ก็หนี ๆ ไปก็ตกบอ  ทีนี้ก็ไดยินกบรอง
วา  “พรุงนี้ฝนจะตก  น้ําจะทวมบันไดวังพระราชาสามขั้น ” พระก็บอกพระราชา  ทีนี้ฝนก็ทวม   
จริง ๆ  หลวงตาก็ยิ่งมีช่ือเสียง   

ทีนี้ยายคนนั้นจับไดปลาหนึ่งตัว  กระตายหนึ่งตัวขังไวในสุม  ทีนี้ก็บอก “พอมันเอาปลา
ไปลางทําจังหันไปวัดหนอย”  ผัวก็เอาปลาไปลาง  ทีนี้ปลามันดิ้นหลุด  พอปลาหลุดก็ไมไดทําจงัหนั
ก็วา  “แมปลาดิ้นหลุดไปแลวทําอยางไรละ”  แมก็วิ่งไปเอาสุมจะมาจับปลา  ทีนี้ก็เหมือนกับปลอย
กระตายเพราะกระตายมันอยูในสุม  ทีนี้จับปลาอยางไรก็จับไมได  เพราะหนาวก็พากันไปผิงไฟ     
ทีนี้ผาถุงยายหลุด  ผัวเห็นก็ช้ีไอนั่นยายวา 

“โห  ยาย”  วาแลวก็เอามือไปจิ้มเลย  จิ้มแลวมือที่ผิงไฟอยูมันก็รอนตาก็ดึงมือออกก็เลย
เอามือนั้นไปเลีย   
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พอทําจังหันไปวัดก็ถามพระวา  “พรุงผมจะไดอะไรทําจังหัน”  หลวงตาก็วา   “จะเอา
อะไรทําละ  ก็เมื่อวานเลียอวัยวะเพศของเมียตัวเองไปแลว”  ทีนี้ตากับยายก็เชื่อเลยวาพระรูปนี้แมน
จริง 

16.  หลวงตาผูรู  ( สํานวนที่ 2 ) 
วิทยากรนายส ี   ราชวงศ 

หลวงพอนั้นเปนคนรูมาก  รูวาใครทําอะไรที่ไหนอยางไรรูหมด  ทีนี้เขาไดปลามา        
ตัวหนึ่งและไดกระตายมาขังไวตัวหนึ่งในสุม  ปลาก็ขังไวในโอง  ทีนี้ก็เขาไปถามหลวงตา  ไปถึงก็
กราบ  หลวงตาก็ถาม   

“โยมมาทําไม?”  ก็ถาม 
“หลวงพอวาพรุงนี้ผมไดอะไรกินขาว”  หลวงตาก็วา  “ไมมีอะไรกินหรอกเลียหีเมีย

ตัวเอง”  โยมก็วา“พระนี่ไมแมนเลย  ขานึกวาแมนที่แทก็ไมแมนเลย  ขาไดทั้งกระตายทั้งปลา”  
กลับมาก็จับปลามาขอดเกล็ดที่สระ  ทีนี้มันหลุดมือ  หลุดลงไปในน้ํา  ทีนี้ก็ดํา  ทําอยางไรก็ทําไมได  
ก็เลยวิ่งไปเอาสุม  ไปเอาสุมทีนี้กระตายก็หลุดไป  พอกลับมาดูกระตายก็หาย  เมียก็กอไฟผิง  ทีนี้ผัว
ก็นั่งผิงไฟ  มองไปเห็นผาเมียหลุดผัวเลยเอามือไปแหยไอนั่นเมียแลวก็เอาไปดม  เอามือไปไวที่เตาที
นี้มันรอนก็เลยเอามือนั้นเลียเลย 

17.  เณรเจาปญญา 
วิทยากรนายสนั่น    สมร 

วันนั้นในวัดไมมีเกลือ  ทีนี้หลวงตาก็ชวน  “เณรวันนี้ไปบิณฑบาตเกลือนะ”   
“ครับ”  เขาไปบิณฑบาตเกลือที่หมูบาน  บิณฑบาตไดแลวหลวงตาก็ใหเณรแบก  เณร

ตองแบกขามปากวาจะถึงวัด  ทีนี้เณรเห็นน้ําก็วา  “หลวงตาหิวน้ําลงกินน้ํากอนไดไหม?”  หลวงตาก็
วา  “เออกินกอนก็ได”  ก็วางเกลือไวบนบกเขาก็ลงลางมือลางเทา  ทีนี้เย็นเณรเหนื่อยก็วา   

“หลวงตาวันนี้เหนื่อยมากเลย  ซอนเกลือไวกอนไมไดเหรอ  เดี๋ยวพรุงนี้ผมจะมาเอา”  
“เออซอนสิ  ซอนตรงไหนละ?  ถาซอนบนบกคนเห็นจะเอาไป”  เณรบอกวา 
“หลวงตาซอนในน้ําสิ”  ก็เอาเกลือไปซอนไวในน้ํา   
พอเชาเณรก็มาเอา  ก็ยกกระสอบขึ้นมาก็ไมเห็นเกลือ  เกลือมันโดนน้ํามันก็ละลาย  ทีนี้

เณรก็ไปบอกหลวงตาที่วัด    “หลวงตาไมรูอะไรกินเกลือหมด”  หลวงตาก็วา 
“ทําอยางไรละเณร”  
“เออหลวงตาตองวิดน้ํา” ทีนี้วิดไปๆ  น้ําก็แหง  หลวงตาก็เห็นปลาดุก   
“เณรไอนั่นแหละกินเกลือหมด  ทําอยางไรละ?”  
“หลวงตาตบแกมมันเลย”  ทีนี้หลวงตาตบก็โดนเงี่ยงมันตํามือ  เณรก็ถาม 
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“ทําอยางไร”  หลวงตาก็วา 
“เอาไปปงสิเณร”   
เณรก็ปงจนสุกแลวเณรก็แกะเนื้อกินหมดกอน  แลวเอากางไวในจานใหแมลงวันมันตอม   

พอแมลงวันตอมก็เอาฝาครอบเอาไว  ทีนี้เณรก็บอก 
“หลวงตาปงปลาแลวเอาฝาครอบไวนั่นแหละ”  หลวงตาก็ไปเห็นแมลงวันบิน   เห็นแต

กางปลา 
“โอยเณรอะไรกินปลาหมด”   
“หลวงตาเห็นอะไรละ?”   
“เห็นแมลงวันบินออกมา”   
ทีนี้หลวงตาวาถาเห็นแมลงวันเกาะตรงไหนตีเลย  ทีนี้แมลงวันตอมหนาผากหลวงตา  

หลวงตาชี้ตรงหนาผาก   เณรมองเห็น  มองหาอะไรไมเห็น   เห็นแตสาก  เณรจับสากไดก็ตีหัว  
หลวงตา “โปก”  หลวงตาสลบเหมือดเลย   

ทีนี้กุฏิร่ัวเขาก็ใหเณรอยูวัด   หลวงตาไปเกี่ยวหญาคา  “เณรอยูวัดอยาใหไกมันขึ้นวัดนะ  
ไลไกอยาใหมันขึ้น  ถาไกขึ้นหลวงตาจะใหเณรเลียข้ีใหหมด”  หลวงตาไปพนเณรก็ไปที่รานคาซื้อ
น้ําตาลแผนมาไดก็ติดไฟเคี่ยวน้ําตาล  วันนั้นไลไกอยางดีไมใหไกขึ้นวัด  พอเย็นก็เอาน้ําตาลไปหยด
ใสศาลาเต็มไปหมด  พอเห็นหลวงตาก็แกลงเปนนอนหลับใตตนมะมวง  หลวงตามาวัดก็เห็นแตขี้
ไกเต็มศาลา  ทีนี้หลวงตาเห็นก็โกรธเณร  

“เณรใหอยูวัดทําไมปลอยใหไกขี้เต็มไปหมด”   
“โอ  อาตมามัวแตนอนหลับ”    หลวงตาวา  “เลีย !  เลียใหหมด”  เณรนั้นก็เลียน้ําตาล

แผล็บ ๆ  อยูกองหนึ่งเอาไวใหหลวงตา  ก็วา   
“โอขี้ไกหวานมาก  หลวงตาเลียดูสิ”  ก็เลียดู   
“โอยหวาน  เณรวันหลังอยาไลไกนะปลอยใหมันขี้ไวเยอะ ๆ”    
วันหลังหลวงตาก็ไปเกี่ยวหญาคาอีก  เณรก็ไมไลไก  เอาขาวเปลือก  ไปหวานบนศาลาให

ไกกิน  ไกกินไปกินก็ขี้จริง ๆ   ขี้เต็มศาลา  หลวงตาเหนื่อยก็คิดจะมาเลียขี้ไก  มาถึงก็ถาม 
“เณรวันนี้เยอะไหม? ”   
“หลวงตาไมตองหวงหรอกเต็มไปหมดเลย”  ก็เลีย  ขี้ไกก็ไมหวาน   
“โอยเณรเหม็นมากลางทิ้งไป”   
“เปนอยางไรหลวงตา”   
“เหม็นมาก” 
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18.  ไอบอด  ไอขาติด  ( สํานวนที่ 1 ) 
วิทยากรนายสนั่น  สมร 

วันนั้นมีไอบอดและไอขาติดอยากกินไก  ทีนี้เขาคุยกัน  “เฮยเอ็งไมอยากกินไกเหรอ? ”   
“อยากสิ   แลวทําไงละ? ”   
“เอางี้สิเราไปขโมยไก”  ไอบอดเดินได   ไอขาติดเดินไมไดแตตาดี  ทีนี้ใหไอขาติดรออยู

กลางทางรอดูเจาของ  ไอบอดเปนคนไปจับไก  ไอบอดคลําไป ๆ   จับถูกไกแตตัวไมใหญ  ไอขาติด
อยูที่ทางก็บอกวา 

“ซาย ๆ ๆๆๆอีก”  
“ไอนี่เหรอ?”   
“ซายอีก”   
“ไอนี่เหรอ?”   
“ซายอีก”  ทีนี้เจาของอยูบนบาน   ยุงมันเยอะก็วา  
“เอะ ไอหายุงเยอะเดี๋ยวเผาดวยไฟตะเกียงเลยดีไหม”  ทีนี้ไอบอดไดยินก็ตกใจ   
“ไอหาจะจับกูเผากับไฟตะเกียงเลยเหรอ” ทีนี้ไอบอดก็วิ่ง  คนตาบอดมองไมเห็นก็วิ่ง  

สมัยกอนครัวจะตออยูกับบาน  ที่ลางจานเทน้ํามันจะเปนแอง  น้ําขังอยูก็ลมบนโคลนนั้นสลบ
เหมือดเลย  ทีนี้ลุกขึ้นจากสลบก็วา   

“โอกูวิ่งถึงทุงแลวเหรอนี่”  พอเชาขึ้นไกก็ขัน  เอกอิเอกเอก  ทีนี้ก็วา  “โอกูนอนอยูใต  
ถุนบาน เหรอ”  สายแลวก็พากันหนี  ไอบอดกับไอขาติดก็คุยกันอีก   

“เราจะทําอยางไรเราขโมยไกเขา  เจาของเขาจับไดเอาไปใสคุกแน”   
“เอาอยางนี้สิเราหลบไปอยูที่ปากอน”   
ทีนี้ก็พากันไป  ไปถึงบานยักษ  ยักษกําลังออกไปหากินคน  ไอบอดไอขาติดก็ไปอยูที่

บานยักษ  เห็นสมบัติยักษทั้งเงินทั้งทอง  ทั้งอะไรเยอะแยะก็ปดประตูบาน  ไอยักษกลับมาจากกิน
คน  ไอยักษก็เคาะประตูบาน กอกๆๆๆ “ใครอยูในบานกูวะ”  ไอบอดไอขาติดพูดพรอมกัน  “กูโวย” 
ทีนี้ไอยักษก็พูดวา  “เอ็งออกมาใหขาดูสิวาเอ็งใหญขนาดไหน”  ไอบอดไอขาติดก็กระซิบกัน     
“เฮยถากูตดเสร็จมึงตดตามกูเลยนะ”  ทีนี้ไอตาบอดก็ตด  ปูด  บึ้ม!!  ไอขาติดก็ตดตาม ปูด บึ้ม!!  
ยักษไดยินก็วา  “โอไอหาใหญกวากูจริง ๆ”   ไอยักษก็หนีทิ้งบานทิ้งชอง   ไอบอดไอขาติดไดสมบัติ
ก็แบงกัน  ไอขาติดตาดีเขาก็เลือกเอาแตทองใหญๆ   ใหไอบอดอันเล็ก ๆ   ไอบอดก็ขอคลําดู  ทีนี้ก็
วา   
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“ของเอ็งทําไมใหญ  ของขาทําไมเล็ก”  ไอขาติดโกรธไอบอดก็กํามือตอยมาที่ตาของ    
ไอบอด  แลวตาไอบอดก็มองเห็น ไอบอดโกรธไอขาติดก็เตะที่ขา  ขาไอขาติดก็แยกออกจากกัน     
ทีนี้เขาก็แบงทองเทากันแลวก็พากันกลับบาน 

19.  ไอบอด   ไอขาตดิ  (สํานวนที่2) 
วิทยากรนายควร    แปนจันทร 

วันนั้นไอบอดไอขาติดอยูในหมูบานทําอะไรก็ไมได  ไปไหนก็โดนเขาดา  ก็เลยถูกไล
ออกจากหมูบาน    

“ไป  ไอบอดเรา”  ไอบอดก็วา   
“ไปไงเลากูตาบอด”   
“งั้นมึงขาติดมึงขี่คอกู  กูบอดกูเดิน  มึงมีตากูมีขา”  ก็พากันเขาปาเขาทุงก็ไปเห็นคราด  วา   
“ไอบอดนั่นคราดไปเอามา”   
“มึงจะเอามาทําไม”  
“เอามาเถอะนา”  ก็เอามาคลองคอ  ก็เดินไปอีก   ก็ไปเห็นเตา  
“ ไอบอด  นั่นเตาๆๆๆ”  เดินเขาไปอีก  “โอเตาตัวเทาถาดเลย   เตาอะไรใหญจัง”  พอเดิน

ไปก็เห็นศาลา “โอศาลาอะไรกระดูกเยอะอยางนี้”  ก็เลยพากันนั่งพัก   
สวนยักษนั้นก็รุมรอนวาใครอยูที่ปราสาทยักษก็เหาะมา  ไอขาติดก็วา  “อะไรใหญจัง  ไป

ไปหลบที่กลอง”   ศาลานั้นมีกลองดวย  “โอยักษฟนโตเทาจอบเลย”  ยักษเหาะมาหาหกตัว   ไอบอด
ก็ขูวา   

“มึงมาทําไม ”? ไอบอดก็ขูวา  “เอ็งมาที่นี่ทําไม   มันเปนที่ของขา”  ไอขาติดก็วา  “มึงไป
ขูเขาทําไม  ยอมเขาไปเถอะ”    

“เอ็งมาทําไม  ไอหัวเทากับลูกมะกอก”  ยักษโกรธมากก็กระทืบเทาตนไมกระเด็นหมด   
ไอขาติดก็วา 

“มึงขูเขาทําไม”  ไอบอดก็วา 
“ไอยักษมันจะเกงขนาดไหน   เดี๋ยวจับแมงกินเลย”  ยักษก็โกรธมาก  
“ยักษเกงขนาดไหนมาตอบปญหากันดู  มาพนันกันวาเหาใครจะใหญกวากัน”  ไอขาติด

นั้นก็หาม  พอยักษเขามาก็หวีเลย  เหาก็หลนมาตัวเทาจาน  ตุบ!!    ไอบอดก็วา  “เหามึงจะใหญ
ขนาดไหน”  ก็เลยเอาคราดหวี  หวีปบเตาก็หลนลงมา  ตุบ!!  ตัวเทาถาดเลย  ยักษก็ยอมแตเหลือ 
หนึ่งขอ  ไอบอดก็เอาหัวพนัน  สวนยักษนั้นจะตองกลับไปเอาลาบ  กอย  มาใหกิน  ก็เลยตกลง     
จะเอาอยางไร   
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“ตดแขงกัน”  ยักษก็เลยตดกอน  นับ  หนึ่ง สอง สาม  ปูด!!  สังกะสีสนั่นเลย  นกที่อยู
แถวนั้นตกใจหมด  ไอบอดบอกใหไอขาติดขยับไปใกลกลอง  แลวใหนับ  หนึ่ง สอง สาม     
ทุงๆๆๆ !!!ตีกลอง ยักษก็วา   “ตดอะไรดังจัง ” ยักษก็ยอม  กลับไปเอาลาบวัว  ควาย  มา  ก็เหาะไป
ฆาวัวควายมา  ตมดวย  ลาบดวย  สักพักก็กลับมา  ไอบอดก็วา  “ชานักเดี๋ยวกินนะ”  ยักษก็วา    
“ยอมแลว”   

สักพักอาหารก็มาเปนกาละมังทีนี้ก็นั่งกิน  ทีนี้ไอบอดเหนื่อยมากควาไดก็กิน ๆๆ          
ไอขาติดนั้นอันไหนที่ตมแลวเหนียว ๆ   ก็เอามาวางไวขางหนาไอบอด  พออยูตรงหนาไอบอดก็ควา
ไปกิน  กัดแลวก็ดึงแลวเนื้อก็ดีดมาถูกตาขางหนึ่งก็มองเห็น  มองเห็นยักษก็ถอย  ถอยดวยแลวก็ดึง
เนื้อมากินดวย  ก็จับโดนอันเกาก็ดีดมาถูกตาอีกขางก็มองเห็นหมดเลย  เอะทําอยางไรจะกลาขู   

พอกินเสร็จก็พากันไป  ก็ไปเห็นรังนกกลิ้งโคลง  ทําอยางไร   ไอบอดก็ใหไอขาติดรอที่
โคนตนไม  แลวไอบอดก็ปนขึ้นไป   แลวก็ลวงเขาไปไมไดดูเลย  ทีนี้ก็กลายเปนงูเขียว  งูเขียวมัน
เล้ือยมาตามแขนก็วา    “งูๆๆๆ”  ไอขาติดตกใจก็กระโดดหนีๆ   ทีนี้ขาก็หลุดออกจากกัน  ก็เลยพา
กันเดินกลับบาน 

20.  สงสารท 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

พาผัวเมียไปสงสารทที่บานผัว  พอตอนเย็นก็กลับมาบาน  คนก็ถาม  “ทานทําไมพาผัว
เมียมาเดินกลางปากลางทุงแบบนี้  ตรงนี้แหละเสือมันเคยกินคนไมรูกี่คนมาแลว”  เขาก็ไมเชื่อ      
พาผัวเมียเดินมาก็เห็นเสือจริง  มันออกมาเมียก็ถอดเอาไมคานจากกระเชอโดนตาตีเสือจนตาย       
ผัวนั้นกลัวเสือก็กระโดดเขาโพรงตนจบก   

ทีนี้เมียตีเสือตายแลวก็ดึงผัวออกมาจากตนจบก    หนาอกถลอกหมด  ผัวก็เลยบอกเมีย    
“แมมัน   อยาบอกใครวาตีเสือตายนะ  บอกวาพี่ตี”  ชาวบานก็เชื่อวาผัวเปนคนตีเสือ  ผัวบอกวา     
“ดูผมตอสูจนถลอกหมดเลย” 

21.  ผัวเมียทะเลาะกัน 
วิทยากรนายสนั่น    สมร 

มีครอบครัวหนึ่งผัวเมียไมคอยถูกกัน  โกรธกัน  ผัวนั้นไปกินเหลามาเมียก็ดา  วันหลังเขา
ก็ทะเลาะกันอีก    “ไอแนมพรุงนี้ไปชําระความกัน”  ผัวก็คิดวาจะไปหายาอะไรไดที่จะมาทําให
อวัยวะเพศบวม ทีนี้ยายไปหาบน้ํามดก็กัดเทา  เกาไปมันก็ขึ้นๆๆๆ  ก็เลยเยี่ยวใสรังมด  มดก็ตอม 
ไอนั่นยาย  แลวก็กัด  มดกัดแลวของยายก็บวมขึ้น   

เชาขึ้นก็ไปชําระความกันที่บานผูใหญบาน  “เอ็งโกรธอะไรกันถึงทะเลาะกัน? ”   
“โอยพอผูใหญมันทําหําผมบวม”   
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“ไหนบวมขนาดไหนถกใหดูซิ”  ถกขึ้นแลวยางที่ติดไวมันหลุดมันก็หายบวม   
“ไหนวามันทําอะไรหําเอ็ง  ไมเห็นมันเปนอะไรเลย”  คิดในใจ“โอยกูแพไปแลว”  สวน

ยายนั้นผูใหญก็ถาม   
“แลวมันทําอะไรเอ็งละ ?”  
“มันทําหีฉันบวม”   
“ไหนมันทําอยางไรเอ็งถกสิ”  ก็ถก  ทีนี้ เพราะวาของยายโดนมดกัดมันก็เลยบวม        

ของยายก็ใหญมาก  ยายนั้นถกผาขึ้นผัวนั้นก็กลืนน้ําลาย  กร้ืด     ‘ทุกวันขาไมเคยเห็นเปนแบบนี้เลย  
ถาเปนแบบนี้ทุกวัน   ปานนี้ฉันคงไมดื่มเหลาหรอก’  ผูใหญเลยวา   

“ให เอ็งขอขมาเมียที่ เอ็งทําของเขาบวม   มันไมไดทําของเอ็งเลย   ของเอ็งยังอยู
เหมือนเดิม”  ตานั้นก็หาเหลาหาอะไรมาขอขมาเมียในศาลผูใหญนั้น 

22.  เมียกลัวตาย 
วิทยากรนายรดิ    บัวสด 

เกลอเดินไปเจอกันก็เลยเอากันเปนเกลอ  ทีนี้ก็ไดจังหวะแตงงานมีครอบครัวทั้งสองคน  
ก็พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  เกลออีกคนหนึ่งนั้นมีลูกมีหลาน   แตเกลออีกคนนั้นไมมีลูก   

วันนั้นไดมาเลนกับเกลอ  ก็ถามกันวา  “เปนอยางไรเกลอ?”   
“ฉนัไมมีลูกมีหลานเลย  แลวเกลอละ? ”   
“ฉันไดลูกไดหลานพอใชแลว”  เกลอก็บอก 
“ฉันไมมีลูกไวใชเลยเพราะเขาไมใหนอนดวย”   
“ถาอยางนั้นทําตามขาบอก  วันหลังขาจะหาบของจะทําบุญทําทาน  ขาจะบอกวาคนที่

ไมใหผัวนอนดวยมันจะเปนโรคตันตาย”   
วันหลังเลยเอากลวยไปบม  เกลอนั้นก็ไปไถนา  แลวเกลออีกคนก็เดินผานก็ถามเกลอ   
“เกลอไปไหน?”   
“ออขาจะไปทําบุญคนที่เปนโรคตันตาย”   
“ทําไมถึงตันละ? ”   
“มันไมใหผัวนอนดวย”  เมียไดยินเชนนั้นก็กลัวจะตายเลยเรียกผัวมา   
“ตาขึ้นมาบนนี้หนอย  มาคุยกันหนอย”  ผัวนั้นก็ทําเปนไมไดยิน  พยายามดํานา  ไถนา  

ถอนกลาไป  เรียกอยางไรก็ไมขึ้นมา  เมียก็วา 
“แกจะรอใหฉันตายหรือไงถึงไมขึ้นมา”  ไอเกลอนั้นพูดไมนาน  พูดแคนั้นก็เดินผานไป  

เกลอไปแลวก็เรียกผัวมาก็วา   
“งั้นเราตองมีอะไรกันแลวสิ”  ทีนี้คนทั้งสองก็มีลูกมีหลานอยูดวยกัน 



 401

23.  พอตากับลูกเขยตอนพอตาถามลูกเขยกอนนอน 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

พอตาถามลูกเขย  “ผัวนางนอนแลวเหรอ? ”  ลูกเขยวา    “นอนแลวพอแตยังไมหลับ”     
ทีนี้ลูกเขยก็ถาม    “พอหลับแลวเหรอ? ”  พอก็วา “หลับแลว”  ลูกเขยเลยวา  “ถาหลับแลวหมาเหรอ
พูด” 

24.  พอตากับลูกเขยตอนเก็บเคร่ืองเปรี้ยว 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

ลูกเขยสับไมก็เก็บเห็ด  พอตาก็วา  “ผัวนางสับฟนทําไมไปเก็บแตเห็ด”  ลูกเขยก็โกรธ  
วันหลังพาพอตามาแบกไม  ถึงทางโคงก็หักเลี้ยว  พอจะลมเลยควาตนไมไว ลูกเขยเลยวา     “นั่นพอ
อยาเก็บเครื่องเปรี้ยวสิ” 

25.  พอตากับลูกเขยตอนพอตาเมาเหลา 
วิทยากรนายควร   แปนจันทร    

วันนั้นพอตาเมาเหลา  เมาเหลามาจากไหนก็ไมรูมาที่บานลูกเขย  ไปถึงลูกเขยก็กลับจาก
เที่ยว  วันนั้นรอนดวยก็ชุมนุมกันวาจะไปทอดแหกันที่บึง  ตกลงกันแลวก็กลับบาน  ไปบนบานไป
เตรียมบุหร่ี  เตรียมหอขาว  เตรียมของเตรียมแหจะไปทอดแหกับเขา  ทีนี้พอตาเมาก็มา  ลูกสาวนั้น
ทอผาอยูขางลางก็วา 

“หนูผัวเอ็งไปไหน?”  เมียก็เห็นวาขึ้นบานไปนานก็วา   
“ไปนอนมั้ง”   
“เออหนอตระกูลกูไมใชตระกูลที่นอนกลางวันนะ”  ลูกเขยก็ไดยิน  ตอนนั้นยกแหขึ้นบา

แลวก็เลยวางลง  ก็เลยเดินลงมาเลนเฉย   
วันตอมาก็เหมือนเดิมอีก  พอตาเมาเหลามาก็มานอนที่เคยนอน  ลูกเขยเห็นแลวลูกเขยก็

มานั่งอยูใกลเมียที่ทอผาอยู  เห็นพอตานอนก็ขึ้นไปบนบานก็หยิบเอาแห  เอาของ  ลงจากบาน มาถึง
ชะโงกดูพอตาก็วา  

 “ไอหาไหนมานอนที่ของพอกู  ตระกูลกูไมเคยนอนกลางวันหรอกนะ”  วาเสร็จก็เดิน
ออกไปเลย 

26.  ปนห ู
วิทยากรนายส ี  ราชวงศ 

       ลูกถามแมวา  “แมมีอะไรกันนั้นมนัสนุกยังไง? ”  
   “มึงก็ลองเอาขนไกปนหูดูสิ”   
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“จริงเหรอแม ? ”   ก็เลยถือหมอดินไปลาง  มือขางหนึ่งถือหมอ  มือขางหนึ่งถือขนไก  
ปนหู       ปน ๆหมอก็หลนแตกเพราะวาปนหูนั้นสนุกมาก  ทีนี้จะทําอยางไรถึงจะมีหมอหุงขาวก็
เลยใหแมไปยืมเขา  ยืมก็ไมได  งั้นเอาขาวสารหอแลวเอาไปแชน้ํา  ทีนี้ขาวก็เร่ิมอืด  ทีนี้ก็เอาไปฝง
ดินแลวก็กอไฟขางบนจึงไดขาวสุกกิน  ทีนี้แมก็วา 

“มึงนะทําใหพอแมยากจน  มึงอยากรูวาสนุกยังไงทําไมไมรอใหมึงมีผัวกอน”  แมก็วา  
“ทีนี้ฉันจะไปหาหมอที่ไหนมาหุงขาวกิน”  ลูกก็วา  “ไปยืมเขาสิแม”  แมก็วา  “ไปยืมเขาแลวเขา
ไมให  เขาวาเขามีอันเดียว”  ก็เลยพากันอดหาผลไมกินกัน   

ทีนี้เห็นหมามันคาบหมอมาใบหนึ่งจึงไดหมอหุงขาว  พอก็วา    “ไอหมาบาที่ไหนคาบ
หมอมาใหขาหุงขาวกิน”  เมียก็วา  “อยาวามันบา   มันทําใหเรามีชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน”  ก็เลยได
หมอนั้นแหละหุงขาวกิน  

 ตอมาผัวนั้นก็ตายเหลือแตเมีย  เมียจึงวา  “นี่เอ็งเพราะวาหมามันคาบหมอมานั่นแหละพอ
เอ็งจึงตองตาย  ทีนี้เอ็งไมมีพอเรียกหรอก”  ลูกก็วา  “แมหาใหใหมสิ”  แมก็วา  “ไปหาที่ไหนละจน
แบบนี้” ก็เลยพาลูกอยูสองคน 

27.  หญาคา 
วิทยากรนายส ี   ราชวงศ 

   ลูกถามแมวา  “แมมีอะไรกันนั้นสนุกขนาดไหน”   
“สนุกแคไหนเหรอเอ็งลองไปเยี่ยวใสหนามหญาคาสิ”  ลูกก็เลยไปเยี่ยวใสหญาคา  ทีนี้

หญาคาก็ทิ่มไอนั่นกระโดดเลย  ทีนี้ก็วิ่งหนีขึ้นตนไมหายไปเลย  ทีนี้แมก็ใหคนไปตามหา  ไปหาที่
ไหนก็ไมเจอ  ทีนี้แมก็มาเจอไอหนุมคนหนึ่ง   ไอคนนั้นก็อุทาน   

“ทําหี” แลวก็หนีขึ้นตนไม  แมก็ตามไอคนนั้นไปก็วา  “ลูกกูหายแลวมึงมาอุทาน  ทําหี  
มึงตองตามหาลูกกู”  ชายคนนั้นก็วา  “ผมจะไปหาที่ไหน”  แมก็วา  “ถาเอ็งหาไมเจอขาจะเอาเอ็ง   
ใสคุก”  ไอคนนั้นก็เลยตามหาวันสองวัน   

ทีนี้ก็เห็นอยูบนตนไม  รองเรียกอยางไรก็ไมลง  ทีนี้เลยวา  “นองมาดูอะไรนี่  ลงมาใหน้ํา
เตากอน   ลูกเตามันหิวน้ํา”  ทีนี้นางนั้นก็ลงมา  ลงมาก็ถามวา 

“พี่จะทําอะไรเหรอ? ”  
“ก็นี่เตามันจะตายแลว”  พอลงมาก็ไดเสียกันเลย  มาถึงลูกก็วา 
“แมเอยแม   ทําไมแมวาเจ็บฉันไมเห็นเจ็บเลย  ทําไมถึงวาเจ็บ  โอยแมโกหก  มีอะไรกัน

สนุกจะตาย” 
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28.  หอยเขานองเมีย 
วิทยากรนายยมิ    แปนจันทร 

ยายมีลูกสาวสองคน  เอาผัวหนึ่งคน  เหลือหนึ่งคน  ก็พากันทํานาเลี้ยงแม  คนนองนั้น    
ขี้เกียจไมทําอะไร  ไปนาก็เอาแตขาวไปใหพี่  อยากนอนก็นอน  อยากทําก็ทํา  พี่ไมรูจะทําอยางไร
เพราะวาเปนพี่  พาผัวเมียทํานาจนทอง  ก็ไมรูจะทําอยางไร  เมื่ออยูไฟผัวก็ไปนา  นองเมียก็เอาขาว
ไปใหแตไมชวยทํานา  นอนอยูแตในกระทอม  จะดาก็ไมกลาเพราะเปนพี่เขย  ตองถอนกลาดวย   
ไถนาดวย  คราดดวย  ก็บอกเมีย  เมียก็บอกวา “ทําไมพี่ไมดาบาง”  ผัวก็บอก  “จะดาอยางไรเปนสาว
แลว  นองของเอ็ง  เอ็งก็ดาสิ”   

ทีนี้พี่ก็ไปวานอง  นองก็บอกวา “โกหกฉันทํา”  ทีนี้พี่เขยก็นอนคิด ‘พี่ดาก็ไมฟง  แมดาก็
ไมฟง  จะทําอยางไรใหนองถอนกลา’  ทีนี้ขึ้นมาจากทํานาก็เห็นนองอยูบนกระทอม  ตอนคราดนา
หอยมันเยอะก็เลยเอาหอยใสไปในผาถุง  ใสในทุกที่  สะดือ  ไอนั่น  คือเอาหอยวางไวเฉย ๆ ใหมัน
กลัวกลับไปทํางาน   ถอนกลา  ขึ้นมาก็ปลุก   

“อีหนู ๆ  ทําไมนอนแบบนี้  ดูสิหอยมันขึ้นเอ็ง  ไมใชมันเขาของเอ็งแลวเหรอ”  นองก็ลุก
สะบัด  หอยก็หลนลงมา  ก็ตกใจวา   

“พี่จะทําอยางไร”  ก็บอก 
“คอยดูมันจะเขาฝงขางใน  ที่นี้เอ็งตายแน  เขาไปแลวเอาออกไมไดหรอกตองแคะออก”  

บอก 
“พี่แคะออกใหหนอย  พี่ชวยหนอย ๆ   ถาไวแบบนี้ฉันตายแน ”  
“ดูซิยังอยูไหม”  นองก็คลําดู   บอก 
“มี  ! ”   ก็บอก  “แคะใหหนอยเถอะพี่”  พี่บอกวา 
“ขาไมชวยเอ็งหรอก  เขาบอกใหมาดํานาแตเอ็งมานอน  ขาไมชวยเอ็งหรอก”  นองก็บอก

ใหชวยแคะบอกวา 
“ทีนี้ฉันจะไมนอนแลวฉันจะชวยทํานา”   
“เอางั้นนอนฉันจะชวยแคะให”  นอนหลับตาเขาก็ทําใหเลย  พอเอาทีก็ทําเปนเอาหอย

ออกมา  ทําสามครั้งก็บอกวา 
“หมดแลวเอ็งกระโดดซิ   ถารวงมาแปลวายังอยู”  พี่ก็บอกใหกลับบานไปกอน  บอกวา

มันยังมีอยูบางในทอง  เดี๋ยวตอนเย็นจะแคะให  ไปถึงก็บอกแม   
“แมฉันนอนกลางวันหอยมันเขาฉัน”  แมก็ถาม 
“มันเขาอยางไร  ? ”     
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“มันเขาในทองแตพี่เอาออกบาง  เหลือบาง  พี่บอกวาจะมาแคะใหตอนเย็น”  แมก็ตกใจ
ไปบอกลูกคนโตวา   

“อีหนูนองนะมันไปนอนกลางวันแลวหอยมันเขาไปในไอนั่น  พอไอหนูมันแคะออกยัง
ไมหมด  ยังไงพอไอหนูมา  บอกใหไปแคะใหนองใหหมดนะ ” พอผัวมาเอาควายเขาคอกเมียก็บอก
ใหไปแคะหอยออกใหนอง  แมก็รอ  พี่เขยกินขาวเสร็จก็กําเอาหอยไป  ก็จุดตะเกียงบอกแมใหไปรอ
อยูขางลาง  รอตีหอย  ถาหอยหลนใหตี  ทําทีก็   

“แมหอยหลนไปแลว”  แมก็ตี  ทีนี้หอยท่ีพี่เขยเหน็บไวที่เอวก็หมด  ทีนี้แมก็บอก 
“ทีนี้อีหนูเอ็งไปนาอยานอนนะถาพี่ไมชวยเอ็งตายแน ”  
“จาแม  ทีนี้ฉันจะชวย”  ทีนี้เอาขาวไปนา  เอาขาวไปใหก็ชวยดํานาดวย  พี่ถอนกลาก็ชวย

ถอน  พี่ดํานาก็ชวยดํา  ไมกลานอนกลางวันเพราะกลัวหอยจะเขา 
29.  ไอเจ็ดคน 

วิทยากรนายสนั่น  สมร 
   คนเจ็ดคนพายเรือไปตามแมน้ํา  พายเรือไปเห็นผ้ึงอยูบนแมน้ํา เขาก็มองเห็นเงาผึ้งอยูใน
น้ํา  เขาวา   “เราจะเอาในน้ําหรือบนตนไม”   เงาในน้ํามันสั่นมันก็เหมือนใหญ   “เอยเอาในน้ําสิมัน
ใหญ ” ทีนี้น้ํามันลึกดําอยางไรก็ไมถึง  ไอคนที่หนึ่งดําก็ผุด  จนครบหกคน  ทีนี้คนสุดทายก็มี
ความคิด   

“เฮยเอ็งทําอยางนี้สิ  ไปตัดไมงามยาว ๆ มา” 
“ทําอยางไร ? ”  
“ถาขาดําไปแลวผุดเอ็งก็เอาไมกดเลย”  ทีนี้คนที่เจ็ดดําแลวเขาก็ผุด  เพื่อนก็เอาไมกด     

กดนาน   ทีนี้ก็ส้ินใจตาย  ทีนี้ขี้ก็ผุดขึ้นมาจากน้ํา  ลอยมา  คนที่อยูบนน้ําก็คิดวาไอคนที่ดําน้ํากิน
น้ําผ้ึงหมด   

“โอไอหากินน้ําหมดเอาแตรังมาใหเรา”  ไอคนที่ตายก็ลอย    
“โอไอหากินผ้ึงจนนอนหลับ”  ก็เอาเพื่อนใสเรือแลวพายไป ๆ   มองเห็นตาแกทอดแหอยู

กลางเกาะ  ตาแกนั้นก็วา   
“ไอหนุมไมใชขนคนตายเหรอนั่น? ”   
“ไมใชหรอกตา  มันกินผ้ึงนอนหลับนะ”   
“ใชเหรอ  ไมใชคนตายเหรอ ? เอ็งดมซิเหม็นไหม ” ที่นี้มันเปอนขี้มันก็เหม็น  ดมก็เหม็น   
“ตามันตายแลว”   
“ทิ้งไปซะ”    ทีนี้ก็ตายไปแลวหนึ่งคน  ทีนี้ก็พายเรือไปอีก ไอคนหนึ่งก็ตด  “ปูด”   
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“ไอหาตายอีกแลว”  ก็กระโดดลงไป  ทีนี้แมน้ํามันกวางวายก็วายไมพน  วายมาที่เรือ
เพื่อนก็ตี    โปก ๆๆ  ก็ตาย  ถาเหม็นแลวก็คือตาย   

ทีนี้ไอคนที่สามมันกินขี้ทีนี้ทองมันก็อืด ก็ตด “ปูดๆๆ ” ตดก็เหม็น  ทีนี้ก็คิดวาตัวเองตาย
ก็กระโดดลงน้ําอีกเปนคนที่สาม  ทีนี้ตดเกือบทุกคน  เหลือคนสุดทายคนที่เจ็ด  อยูคนเดียวก็ตดก็วา 

“กูตายอีกแลว”  ก็กระโดดไปแลวก็วายมาที่เรืออีก  ก็ไมมีคนตีก็วายขึ้นเรือ  ขึ้นบนบกก็
ตดบนบกอีกก็รองอีก   “โอกูตายอีกแลว”  เขาก็เอาตัวเองไปฝงไวที่ดินทราย  ตาแกขับเกวียนมาก็
มองเห็นคนนอนอยูที่พื้นทราย   

“โอใครนอนอยูที่ทางขา  ออกหนอย”   
“ผมตายแลว”  ตาก็เลยถอดเอาที่ค้ําเกวียนไดก็มาตีๆๆๆ 
“โวยเอ็งยังไมตาย”   ก็หนีไปอีก  ทีนี้เดินไปก็ตดอีกก็ฝงตัวอีกเหมือนเดิม  ตาแกกลับมา

จากตัดฟนเหนื่อย  ขนฟนมาเต็มเกวียนก็เห็นไอนั่นฝงตัวอยูที่ดินเหมือนเดิม  ใหออกก็ไมออก       
ตาแกโกรธก็เลยเอาที่ค้ําเกวียนมาตีจนตาย 

30.  รับจางขนศพ 
วิทยากรนายสนุทร    บูรพา 

มีอาจารยส่ีคนอยากไดกระเชาหมาก  เลยพากันไปตัดทางตนตาล  สวนแมมายมีตนตาล
อยูตนหนึ่ง   

พอไปถึงอาจารยสองคนเปนคนขึ้นไปเอาทางตนตาล  ไปก็ขึ้นไปตัดทางทิ้งลงๆ ๆ  แลว
เขาก็ลงจากตนไมได  อาจารยสองคนที่อยูขางลางก็จับมือกันเปนเปลรออยูขางลาง  อาจารยสองคนก็
จับคอกันกระโดดลงมาแลวก็ทับกันตายทั้งสี่คน   
  ทีนี้แมมายนั้นมาดูไรก็เห็นคนตายสี่คน  ยายนั้นก็รองไห  “ใครมานอนตาย”  แกก็ลากศพ
ไปไวที่นั่นศพหนึ่ง  ที่นี่ศพหนึ่ง  ตรงนั้นหนึ่ง  ตรงนี้หนึ่ง  ทีนี้ก็เห็นคนรับจางมาสองคน ยายนั้นก็
ถาม 

“ไปไหน? ”   
“ผมมารับจาง  ใครจางอะไรผมทําทุกอยางไมเลือกหรอก”   
“โองั้นลากศพไปทิ้งใหฉันหนอย   ฉันให  25  ตําลึง”  ก็เลยลากศพออก  ลากไปทิ้งอยาง

ไกล   แลวก็กลับมา  ยายนั้นก็ลากผีไปไวที่เดิมอีก  มาเห็นก็วา 
“นั่นมันมาอยูที่เดิมไดอยางไร”  มาก็ลากไปทิ้งอีก   ก็ลากไปทิ้งอยางไกล  มาอีกก็วา 
“เอะ  มันมาไดอยางไร ” ทีนี้จะลากไปไกลเลย  มาถึงก็เห็นอีกหนึ่งศพ 
“มันมาอยางไร  ไปเราเอามันไปทิ้งไกล ๆ  เอามันไปทิ้งใสหนามเลย”  ก็นับ  1  2  3    ทิ้ง

ลงไปในหนามก็เห็นกวางวิ่งออกมา   
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“มึงมันหนีไปแลวสกัดมัน”  ก็พากันสกัดบอกวาผีวิ่ง  ก็พากันวิ่งไป  ก็ไปเจอคนเผาไร
สองคนผัวเมีย    คนเผาไรนั้นก็ดํามากเพราะไปเผาไรมาก็เหมือนกับผี  มาถึงก็ช้ีเลยวา   

“เอ็งเหรอที่หนีเมื่อกี้ ? ”   
“ไมใช   ขาเพิ่งมาจากเผาไร ”  
“ไมใช  เอ็งนั่นแหละ”  คนเผาไรก็โกรธ  เหนื่อยก็เหนื่อย  รอนก็รอน   
“ไมใช   ขาเพิ่งมาจากเผาไร  ขาไมไดหนีไปไหน”  คนเผาไรก็เลยเอาขวานที่แบกมาฟน

คอคนรับจางสองคนนั้นตาย  และไมไดรับคาจางแมแตตําลึงเดียว 
31.  เสมอแดง 

วิทยากรนายควร    แปนจันทร 
มีไอคนหนึ่งเปนทะลึ่งมาก  ไปเลี้ยงควายกับสาว  สาวนัน้ไปดูหนังก็งวงนอน  ไปกไ็ป

นอนกลางวนั   ลืมวัวควาย   ไอทะลึ่งก็จูงควายไปซอนหลังปาชา  นางนั้นตื่นนอนตอนเย็น  ตืน่มาก็
ไมเห็นควาย  ไมเห็นก็ถาม   

“พี่  ควายฉันหายไปไหน ? ” 
“ไมรูฉันไมเหน็  ถาฉันหาเจอจะใหอะไร”  
“ใหเสมอสีแดง”  สาววา   
“งั้นเอา”  ไอนัน่ก็วิ่งปดไป  กลับมาก็จูงควายมา   
“เอาทําไงก็ทําไป  ไมอยากไดทั้งหมดหรอก”  ตะกี้ตกลงกันวาเสมอสีแดง  นางนั้นก็วา 
“ไหนเชือกควาย”  จับเชือกควายไดกก็ระโดดขึ้นควายกต็คีวายไปเลย  ไอนั่นก็เลยแพ

เสมอสีแดง 
32.  ขึ้นบาน 

วิทยากรนายเยือน    สมร    
รักผูชาย   รักมากก็เลยเปดหนาตางใหผูชายขึ้นบาน  นางก็ดึงมือผูชาย  ดึงแลวหลุดมือ

พลัดตกลงมา  “ตุบ!! ”  พอก็วา 
“หนูเปนอะไร? ”  ลูกก็วา 
“กระดงตก”  ผูชายตกแลวเจ็บก็วา  
“กระดงที่ไหน  คนตกลงมากระดูกเกือบหัก”  พอก็ตอบไปวา  
“คนเหรอ!! ”  ฝายชายหนุมก็ตอบไปวา   
“กูไมใชหมาที่ไหนหรอก   กูเปนคน”  พอวา 
“คนไปแลว ! ” ผูชายก็วา 
“กูไมใชหมากูก็ตองไปสิ”   
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“ไปทางทิศใตแลว ”  พอวา   
ผูชายก็วา “ถากูไมไปทางทิศใตกูจะไปทิศเหนือเหรอ  บานกูไมไดอยูที่นั่นนี่” 

33.  ทํานาใกลลาว 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

“พอมันไปดาลาวหนอย  ทําไมใหมันมาจับปลาในนาอยางนี้”  ผัวก็วา  “เดี๋ยวฉันไปดาเอง  
แตทําไงละฉันก็ไมรูภาษาลาว  แกก็ไมรู”   

“แกไปดาเถอะนา”  เมียวา  แลวผัวก็เดินคาดผาขาวมาอยางโก  ลาวกําลังกินขาวเย็น  ไปก็
เหยียบขั้นบันได  ลาวก็เงยหนาขึ้น    

“อรอยไหม? ”   พูดเสร็จก็กลับบาน  มาถึงบานเมียก็ถาม 
“เปนไงพอมัน”  
“ กูไมโง”     
“วาไงละ? ”    
“อรอยไหม ? ”  เมียก็วา   
“เออดามันอยางนั้นแหละ” 

34.  ตามควาย 
วิทยากรนายเยือน    สมร 

ไปตามควายแลวไมมีใครพูดลาวได  ไปก็จะไปซื้อผักกาดก็ถามกัน  “ซ้ือผักกาดเขาวา
อยางไรบาง? ”  อีกคนหนึ่งเปนเขาก็วา   “ไปซื้อผักกาด”  ไอเขมรนั้นก็ทองไปเลย  “ซ้ือผักกาดๆ ”   
ไปแลวก็ไปสะดุดคันนาก็ทองวา    “ซ้ือผาขาด ๆ ๆ”  ไปถึงลาวก็ใหแตผาขี้ร้ิวมา  เพื่อนก็ถามวา 

“ทําไมเอ็งไดแตผาขาดมา? ”  
“ ก็เขาใหมาแบบนี้” 

35.  ไอขี้เกียจ 
วิทยากรนายยมิ    แปนจันทร 

ไอขี้เกียจเกิดมาพอรูภาษาพอแมก็ตายหมด  อยูกับตากับยาย  พอโตขึ้นใชใหทําอะไรก็
ไมได  ใหไปไหนก็ไมไป  นอนอยูแตบนกองขี้เถา  หนารอนก็นอน   หนาหนาวก็นอน  นอนแตบน
กองขี้เถา  ไมไปไหน ยายหุงขาวเสร็จก็ตองตักไปไหกิน   

“โอยขี้เกียจกินนะยาย  ไมกินหรอก”   ยายถามวา   “โอเอ็งขี้เกียจแมแตกินขาวเลยรึ ”   
ยายก็ตองตักขาวมาใหมันกินที่กองขี้เถาอีก  พอกินน้ําเสร็จก็นอนบนกองขี้เถาอีก  มีคนผานไปผาน
มา  จะทําอยางไรดีไอคนนี้มันขี้เกียจนัก    
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“ไปเอ็งไปยิงกิ้งกา? ”  ไอขี้เกียจตอบวา  “ไมขี้เกียจ”  ชวนยังไงก็ไมยอมไปบอกแตวา     
ขี้เกียจ  ไมเคยขยันเลย  ขี้เกียจชั่วอายุ  เยี่ยวก็เยี่ยวตรงนี้  คือเยี่ยวใสตนมะเขือที่ไดปลูกไวตรงบริเวณ
ที่นอนสองตน  ขี้เกียจไมยอมใหใครเก็บ  ไมยอมใหใครทําอะไร   แลวก็เยี่ยวใสแตตนมะเขือ   
เพราะจะไปตักน้ํารดก็ขี้เกียจเลยตองเยี่ยวใส  ตนมะเขือก็สวยมาก ๆ   เยี่ยวใสทุก ๆ วัน  ถาปวดถาย
จะไปถายที่อ่ืนแตถาปวดเยี่ยวจะไมไป  จะเยี่ยวใสแตตนมะเขือ  ยายใชใหไปตักน้ําก็บอกวาขี้เกียจ  
คนเดินผานไปผานมาก็จะถามวา 

“ไอขี้เกียจทําอะไร”  มันก็จะตอบวา  “โอย  ขี้เกียจ”  เขาก็เลยต้ังชื่อใหวา  “ไอขี้เกียจ       
ขี้เถา”  พอโตขึ้นเปนหนุมก็ไมยอมไปไหนอีก  นอนอยูบนแตกองขี้เถา  เยี่ยวใสแตตนมะเขือ          
ตนมะเขือก็ยิ่งสวยออกลูกมากมาย  ถาใครขอก็จะไมยอมใหเก็บ  ยายขอไปตําน้ําพริกก็ไมให  แตถา
มีคนขอซื้อจะให  แมแตยายที่เล้ียงมาก็ไมยอม   

กลาวถึงกษัตริยมีลูกสาวอยูสองคน  มีเสนาอํามาตยคอยหาขาวปลาอาหารผักผลไม  มา
ทําใหกิน  วันนั้นมียายแกคนหนึ่งที่มีหนาที่หาอาหารไปใหกษัตริย  มาเห็นตนมะเขือออกลูก       
มากมายเลยขอซื้อ  ไปเรียกยายวา   

“ยายขายมะเขือใหฉันหนอย”  ยายตอบวา “ฉันไมกลาขายหรอก  นั่นเจาของเขาอยูตรง
นั้นแหละ“  ยายที่มาขอซื้อบอกวา  “ฉันไมไดซ้ือไปกินเองหรอก  ฉันซื้อไปใหพระราชากินนะ“   
ยายบอกไปอีกวา  “ใหไปซื้อเจาของที่นอนอยูบนกองขี้เถา“  ยายก็บอกไปอีกวา   “ ไอหนู  ๆ ขาย
มะเขือใหยายหนอย“  ไอขี้เกียจตอบวา     “ เอไมอยากขายเลย  มันเพิ่งออกใหม”   ยายก็บอกอีกวา  
“ขายใหหนอยเถอะยายไมไดกินเองหรอก  ยายซื้อไปใหพระราชากิน“  ไอขี้เกียจบอกวา    “ถาเอา
ไปใหพระราชากินงั้นขาย  แตถาขายใหยายไมขาย“  ยายคนนั้นก็สะพายมะเขือกลับ  ไอขี้เกียจก็กํา
เงินไวอยางแนนไมใหยายใชเลย  แลวก็นอนอยูเหมือนเดิม   

ยายเอามะเขือไปแลว  ทุกคนทีมีหนาที่หาขาวปลาอาหารก็เอาเนื้อเอาผักมาทําอาหารให  
พระราชา  ยายคนนี้ไดมะเขือ  ยายคนนั้นไดเนื้อ  มาก็เอามาผัดรวมกัน  เมื่อลูกสาวพระราชากินผัด
มะเขือแลวก็ทอง  แตคนอื่นไมมีใครเปนอะไร  มีลูกสาวคนเล็กคนเดียวที่เปน  ทองก็ยิ่งโตข้ึนก็ไมรู
จะทําอยางไร  ถามเสนาอํามาตยวาลูกสาวไดออกไปไหนหรือเปลา  ก็มีแตคนบอกวานางอยูแตใน
ปราสาทไมไดออกไปไหนเลย  ไมรูจะทําอยางไรก็ตองปลอยไวจนคลอดไดลูกชายสวยมาก  เมื่อลูก
รูภาษากินอาหารไดพระราชาก็ตีฆองรองปาวประกาศหาพอเด็ก  วาใหเลือกผูชายมาวันละหาสิบคน  
จะแกหรือหนุมก็ไดมาพิสูจนดู  เหลาเสนาอํามาตยก็ออกไปตามหาตามหมูบาน  ไดเขาไปบอก    
เร่ืองราวท่ีผูใหญบานวาลูกสาวคนเล็กของพระราชานั้นทอง  ลูกคลอดออกมาไมมีพอ  บอกวา    
พระราชาใหหาผูชายไปวันละหาสิบคน  เย็นนั้นผูใหญบานก็ตีกลองบอกลูกบานตามที่อํามาตยเสนา
ไดบอก    
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เมื่อชาวบานไปครบหาสิบคน  ทีนี้ก็ยืนเปนแถวถือกลวยไวคนละลูก  ถาเด็กหยิบกลวย
จากมือใครคนนั้นเปนพอของเด็ก  พอเรียกเด็กมาก็ถามวา  “อยากกินกลวยไหม ? เด็กก็บอกวา  
“อยากกิน”  พอมีคนยื่นกลวยใหก็ไมหยิบกลวยจากใครเลย  เดินสามรอบก็ไมหยิบ   เลยใหชาวบาน
กลับ  วันหลังก็เหมือนเดิมอีก  ก็เลยบอกพระราชาไปวา 

“หาคนมาหมดแลวไมเหลือใครแลว  แตก็ยังมีอีกคน“  พระราชาวา 
“จะตาบอดจะพิการอยางไรก็ใหเอามา”  เขาบอกวา 
“มีอยูคนหนึ่งอยูแตบนกองขี้เถาขี้เกียจมาก  ใหมันมามันบอกวาขี้เกียจมา   ไมมีเสื้อผาใส

ดวย  ขาไมเคยคุยกับมันเลย  มันนอนอยูแตบนกองขี้เถา“  
“ไปเอามา  แบบไหนก็เอามา“   พระราชาใหเอาเสื้อผาไปใหใสและเอาชางไปรับ  ทหาร

บอกวา  
“ทานเอยทาน  พระราชาใหเอาเสื้อผามาใหและใหเอาชางมารับ“  ไอขี้เกียจก็บอกวา   
“เออถามีเสื้อผาใหใสไปก็ไป“  เมื่อไปถึงหนาพระราชาก็บอกวา 
“ขี้เกียจลงจากหลังชาง“  แตเมื่อลงมาแลวก็ถามวา  “จะใหทําอยางไรผมยังไมเคยเห็นลูก

พระราชาเลย”  พอลงมาแลวก็ใหถือกลวย  ถาเด็กมาเอากลวยที่มือก็ถือวาเปนพอ  พอเด็กเดินผานมา
คนอื่นก็วา    

“ไอหนู  เอากลวย“  เด็กไมเอา  พอมาถึงหนาไอขี้เกียจ  ไอขี้เกียจวา  “ เอาไอหนูกลวย”    
เด็กก็หยิบเอาแลวก็ปอกกินเลย  แลวก็เอากลวยใหถืออีก  เด็กก็หยิบเอาอีกจนครบสามครั้ง  ชาวบาน
เห็นก็รองวา     

“โอ  ใชพอมันแลว “ ก็ตีฆองรองปาว  แลวเรียกแมออกมา  ทั้งชาวบานและเสนาอํามาตย
ก็บอกวา 

“คนนี้แหละเปนพอ“  พอจะใหแตงงานกัน  ก็ใหเสนาอํามาตยพาไปอาบน้ําขัดขี้ไคลใหดี
กอน  พอก็ถามลูกวา   

“อยางไร  ลูกจะแตงไหม“  ลูกก็วา  “อยางไรละพอ  พอใหลูกเอาหมาลูกก็เอา  เอาหมูก็
เอา  หนูจะเอาถาพอใหเอา”  ก็เลยตีฆองรองปาว  ทําอยางไรละทีนี้เมื่อแตงกันแลวพอแมก็ตองใหอยู
ดวย  ลูกสาวคนโตเห็นผัวนองขี้เหรก็วา   

“พอแมเอยเปนถึงพระราชาทําไมใหลูกเอาผัวแบบนั้น  มันไมคูควรกับลูกกษัตริยอยาง 
เราเลย”  พอก็วา  “ทําอยางไรได  แตพอไมใหอยูกับเราหรอกพอจะใหไอยูคนละปราสาท”   และก็
แบงทหารเสนาอํามาตยเปนสองสวน  สวนไอขี้เกียจก็ไดอยูอยางสุขสบาย 

36.  ไอโนยงินกเขา 
วิทยากรนายสาํราญ    แสงจนัทร 
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วันนั้นไอยิงนกเขา  เดินยิงนกเขา   มีหนังสติ๊กอันหนึงก็ยิงโดนนกเขา  วันนั้นมีเศรษฐี  
คนหนึ่งมีลูกสาวสวย  สวนนกเขานั้นโดนยิงแลวก็ไมตาย  มันบินไปตกที่บานของตาเศรษฐี  ลูกสาว
เห็นนกเขาก็จับเอานกเพราะแขนขามันหักแตก็ไมตาย  พอไอโนไปถึงก็ถาม   

“นาเห็นนกเขาผมไหม ?” 
“เห็นนี่ไง”  ไอโนก็วา 
“ผมไมเอาหรอก  นาตองตีแลวถอนขนใหผมดวยถึงจะเอา”  หญิงสาวโกรธก็วา  
“ไอหาเดี๋ยวพอกูมาเห็น”  โกรธมากก็คุยกับพี่นองวา    
“ถอนใหไป”  พอถอนใหแลวก็ไมเอาอีก  ลูกสาวเศรษฐีก็วา  “เอ็งจะเอาอยางไร?” 
“เอาไปปงใหผมดวย” 
“ปงใหแลวเอ็งไปนะเดี๋ยวพอกูมาเห็น”  พอปงใหแลวก็วา  
“ผมไมเอาหรอกผมหิวขาว   มันเย็นแลว”   ก็ใหกินขาวก็ไมยอมไปอีก  คนพี่ก็ถามวา 
“ทําอยางไรมันไมยอมไป  จะทําอยางไรถาพอรูพอดานะนี่  ไอโนเอ็งจะเอาอยางไร  เอ็ง

จะไปหรือไมไป”   ไอโนบอกวา 
“ไมไป  ใหขานอนดวยกอนถึงจะไป”   ลูกสาวก็วา   
“โอยไอหาตายแลวกู  จะทําอยางไร   เออใหมันไปสิเดี๋ยวพอรูพอจะดา”   ไอโนก็ไดนอน

กับลูกสาวคนเล็ก  เสร็จแลวก็ไมพูดอะไรก็ลงไปเลย   
วันหลังผูหญิงก็ทอง  ไดคร้ังเดียวก็ทอง  พอก็วาทองกับใครก็ดาลูก  พอก็ไมพูดเดี๋ยวลูก

จะอาย  ทีนี้ทองก็โต   อยูไมไดก็ตองอยูไฟ  ลูกนั้นคลอดมาก็รอง  ใครไกวก็ไมหยุดก็เดินประกาศ  
“ ใครไกวใหเด็กคนนี้หายรองจะใหลูกสาวเอาเปนผัว”   บางคนก็ลองไปไกวดูเผ่ือไดเปน

ลูกเขยเศรษฐี  บางคนก็เอากลวยเอาขนมไปใหเด็กนั่นกิน  ไกวอยางไรก็ไมหยุด ก็เลยตีฆองรอง    
ปาวหาคนที่สามารถทําใหเด็กหยุดรองจะใหแตงงานกับลูกเศรษฐี  เดินไปทุกตําบลก็หาไมได       
ไอโนไมมีอะไรก็ไดกลวยดิบสามลูกใหลูกเลน  เด็กนั่นก็หยุด  ทีนี้ก็พากันตบมือเกรียวกราว   

“ไดพอแลว ๆ”    เศรษฐีก็ถามลูก  ลูกก็บอกวา  “คนนี้แหละ”   ก็แตงงานปลูกบาน     
ปลูกเรือนใหอยูคนเดียว 

37.  เอาเกลอ 
วิทยากรนางเสทือน    สมร 

มีโจรสองคนรักใครกันก็เอาเกลอกัน  ก็เอาน้ําพริกน้ําเกลือมาดื่มสาบานกัน  ทีนี้ตอน
กลางคืนก็นอนกันที่กระทอมกลางนา  วันนั้นฝนตกดวย  เกลออีกคนตื่นขึ้นมากลางดึกมองหาเพื่อน
ไมเจอ  ก็เจอแตคอกับตัวแตหาหัวไมเจอ  ตกใจก็เอาน้ําพริกน้ําเกลือที่ดื่มเมื่อตอนกลางวันมาราดใส
คอเกลอ   แลวก็วิ่งหนีไป  ไปถึงบานก็ตาย 
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ภาคผนวก  ค 
ภาพประกอบการเก็บขอมูล 
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1.   ภาพวิทยากร 
 

 
ภาพที่  1  นายสนั่น    สมร   กําลังเลานิทาน 

 
 
 

 
 

ภาพที่  2  นายสี    ราชวงศ  กําลังเลานิทาน 
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ภาพที่ 3  นายยิม    แปนจันทร   กําลังเลานิทาน 

 
 
 
 

 
ภาพที่  3  นายเสงี่ยม    กลางมณี  กําลังเลานิทาน 
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2.  ภาพสภาพวิถีชีวิตท่ัวไปของชาวบาน 
 

 
ภาพที่  5  ชาวบานกําลังดํานา 

 
 
 

 
ภาพที่ 6  ชาวบานกําลังใชสุมจับปลา 
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ภาพที่ 7  ชาวบานกําลังใชชนางหาปลา 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 8  ชาวบานกําลังใชแหหาปลา 
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ภาพที่ 9  ชาวบานกําลังใชแหหาปลา 

 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 10  ชาวบานใชมองหาปลา 
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ภาพที่ 11  ชาวบานกําลังตักบาตรในตอนเชา 
 
 
 
 

 
ภาพที่  12  ชาวบานใกลเคียงนําของมาแลกขาวสาร 
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3.  ภาพสภาพแวดลอม 
 

 
ภาพที่  13  ภาพแมน้ําท่ีอยูรอบหมูบาน 

 

 
ภาพที่  14  ภาพทุงนาหลงัหวานเสร็จแลว 

 
 

 
ภาพที่  15  ภาพบอน้ําดนิขนาดเล็กท่ีชาวบานขุดไวบริโภคตามทองนา 
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3. ภาพอปุกรณ็เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ัวไป 
 

 
ภาพที่ 16   ไห 

 

 
ภาพที่ 17   สุม 

 

 
ภาพที่   18   ของ 
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ภาพที่ 19  กระดง 

 

 
ภาพที่ 20 โอง 

 

 
    ภาพที่  21   หมอ 
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