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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ไทลื้อ เป็นชื่อเรียกกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไท ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครอง
ตนเองสิบ สองพันนา 1 มณฑลยู น นาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และบางส่วนได้อพยพเข้ามา
ในดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย2
เมืองยอง อยู่ทางภาคตะวันออกของรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในป๎จจุบัน
เมืองยองในอดีตเป็นหัวเมืองลื้อของกลุ่มรัฐไททางฝ๎่งตะวันตกของแม่น้าโขง มีสถานะเทียบเท่าเมือง
สิงห์ หัวเมืองลื้อ ในแขวงหลวงน้้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวป๎จจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ฝ๎่ง
ตรงกันข้ามแม่น้าโขง ห่างออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 40-50 กิโลเมตร เมืองยองตั้งอยู่ในแอ่งที่
ราบขนาดกลาง มีภูเขาล้อมรอบ เช่น เดียวกันกับกลุ่มหัวเมืองรัฐไทในแถบลุ่มน้้าโขงตอนบน มีแม่น้า
ไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ น้้ายอง และน้้าคาบ3
ต้านานเมืองยอง กล่าวถึงการอพยพลงมาทางตอนใต้ของกลุ่มคนไทลื้อ จากเมืองเชียงรุ่ง
สิบสองพันนา มายังเมืองยอง และเข้ามามีอ้านาจเหนือกลุ่มคนพื้นเมือง 4 ในเมืองยองช่วงราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 18 และขยายตัวตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองที่มั่นคงมากขึ้น ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 195
1

เอกสารที่ผู้วิจัยน้ามาอ้างอิง บางฉบับอาจใช้ ป๎นนา หรือพันนา - น. ขอบเขตการปกครองโดย
ก้าหนดตามที่นา ซึ่งรับน้้าจากฝายเป็นส่วน ๆ ไป มักจะมีชื่อเมือง หรือชื่อแม่น้าก้ากับด้วย เช่น พันนาเชียงแสน, พัน
นาเชียงเรือก, พันนาแม่ขาน เป็นต้น อาจเทียบได้กับเขต หรือต้าบลขนาดใหญ่ หรืออ้าเภอในป๎จจุบัน ดูรายละเอียด
ใน ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏเชียงใหม่, พจนานุกรมภาษาถิ่นภาคเหนือ (เชียงใหม่: ส.
ทรัพย์การพิมพ์, 2539), 546.
2
ประคอง นิมมานเหมินท์ และอ้ายอุ่นหลวง, คาขับลูกอ่อน: ภาพชีวิตและภูมิปัญญาไทลื้อในบท
เพลงสาหรับเด็ก (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์, 2553), 1.
3
วสันต์ ป๎ญญาแก้ว, ลื้อข้ามแดน การเดินทางของคนหนุ่มสาวชาวลื้อ เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศ
พม่า (เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555), 25.
4
พวกทัมมิละหรือพวกลัวะ
5
แสวง มาละแซม, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คนยองย้ายแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2540), 19.

1

2
ต่อมาเมืองยองขึ้นกับล้านนาในสมัยพระเจ้าสามฝ๎่งแกน จนถึงสมัยปลายราชวงศ์มังราย
เมื่อล้านนาตกอยู่ภายใต้การปกครองของเมียนมา เมืองยองก็ขึ้นกับเมียนมา หลังจากที่ล้านนาเป็น
อิสระจากการปกครองของเมียนมาแล้ว เมืองยองก็กลับเข้ามาอยู่ในอ้านาจของล้านนาในช่วงเก็บผัก
ใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง6 ผู้คนจากเมืองยองถูกกวาดต้อนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคเหนือของประเทศ
ไทยหลายครั้ ง จนกระทั่ ง ป๎ จ จุ บั น ก็ มี ก ารอพยพเข้ า มาของชาวไทลื้ อ เป็ น ระยะ ๆ 7 และท้ า ให้
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อต่าง ๆ ติดตัวชาวไทลื้อไปยังที่ต่าง ๆ ด้วย
ชาวไทลื้อมีศิลปะการขับร้อง เรียกว่า “ขับลื้อ” เนื้อหาที่น้ามาขับลื้อ เรียกว่า “คาขับ”
มี “ปี”่ เป็นดนตรีประกอบ มีท้านองเดียว ท้าให้ช่างขับ ร้องโดยไม่มีการจ้ากัดจ้านวนค้าในวรรค8
“คาขับ” หมายถึง บทร้องของชาวไทลื้อ เป็น การเล่าเรื่องที่นิยมและแพร่หลายในกลุ่ม
ชาวไทลื้อ ขณะที่ขับจะมีช่างปี่ 2 คน เปุาปี่ให้จังหวะอยู่ตลอดเวลา บางครั้งไม่มีดนตรีประกอบการ
ขับ 9 ผู้ ฟ๎ ง ต่า งเพศต่า งวัย จะมานั่ ง ล้ อมวง หากเป็ น บทขับ เกี้ย วพาราสี กั น ระหว่ า งชายหญิ ง ผู้ ฟ๎ ง
ทั้งหลายจะส่ งเสี ย งขานรั บ เมื่อบทขั บเป็นที่ถูก ใจก็หั ว เราะตีเกราะเคาะไม้ 10 ช่างขั บจะร้องเป็ น
ท้านอง11 โดยช่างขับจะสมมติตัวเองเป็นผู้เล่าให้ผู้ฟ๎ง มักแทนตัวเองว่า “ชาย” หรือ “พี่” ชักชวนให้
หญิงสาวฟ๎ง เช่น ค้าว่า “ฟังเทาะ” หมายถึง “ฟังเถอะ” หรือ ค้าว่า “เท่อนี้” หมายถึง “ครั้งนี้” ตาม
ด้วยค้าเรียกแทนผู้ฟ๎งเพศต่าง ๆ ทั้งชายและหญิง หากผู้ฟ๎งเป็นผู้หญิง ค้าเรียกก็จะแสดงถึงความน่ารัก
ความสวยงาม อ่อนโยน น่าทะนุถนอม ในตอนเริ่มเรื่องและแทรกข้อความลักษณะนี้ระหว่างที่ขับเล่า
เรื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟ๎งคล้อยตาม และสนใจติดตามการขับไปจนสิ้นสุดการขับ12
6

เรื่องเดียวกัน.
เรื่องการอพยพข้ามชาติของชาวลื้อเมืองยอง ดูรายละเอียดใน บทที่ 4 การเดินทางและเครือข่าย
ความสัมพันธ์ข้ามชาติ. ใน วสันต์ ป๎ญญาแก้ว, ลื้อข้ามแดน การเดินทางของคนหนุ่มสาวชาวลื้อ เมืองยอง รัฐฉาน
ประเทศพม่า, 57.
8
นิศาธร กองมงคล, “ขับลื้อ: กรณีศึกษาในอ้าเภอเชียงค้าและอ้าเภอค้าม่วน จังหวัดพะเยา”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549),
73.
9
สัมภาษณ์ หนานสาม, บ้านฮุม เมืองยอง, 10 ตุลาคม 2557.
10
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปันนา (พระนครฯ: มปท. 2498), 152.
11
ท้านองที่ใช้กันอยู่ใน อ.เชียงค้า จ.พะเยา ป๎จจุบัน เรียกว่า “ท้านองล้ายอง” แต่เดิมมีท้านอง
“สิ บ สองป๎ น นา” แต่ ป๎ จ จุ บั น ไม่ มี ช่า งขั บ ที่ ส ามารถขั บ ท้ า นองนี้ ไ ด้ แ ล้ ว ดู ร ายละเอี ย ดใน ลมู ล จั น ทน์ ห อม,
“เปรียบเทียบการละเล่นขับลื้อที่เชียงค้าและการซอที่เชียงใหม่ ” ใน รวมบทความวิชาการ ไทลื้อ : เชียงคา (มปท:
ชมรมล้านคดี ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา, 2529), 127.
12
ประคอง นิมมานเหมินท์, คาขับค่าวเจ้าเจืองหาญ มหากาพย์พื้นถิ่นไทลื้อ (กรุงเทพฯ: สถาบัน
ไทยศึกษา, 2546. พิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร กรกฎาคม 2546), 9.
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3
รูปแบบการประพันธ์ของค้าขับ เป็ นร้อยกรองที่มีลักษณะยืดหยุ่น จ้านวนพยางค์ในแต่
ละวรรคไม่แน่นอน มีตั้งแต่ 6-12 พยางค์ บางวรรคอาจมีถึง 16-18 พยางค์13 และไม่เคร่งครัดสัมผัส
มีการสัมผัสส่งแบบร่าย คือพยางค์สุดท้ายของวรรคต้น ส่งสัมผัสกับพยางค์ใดพยางค์หนึ่งในวรรค
ถัดไป แต่ไม่ใช่ค้าสุดท้ายของวรรค14 โดยที่จะวนในลักษณะนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจบเนื้อหาของค้า
ขับ
เนื้อหาของค้าขับมีความหลากหลาย เช่น ค้าขับกล่อมเด็ก 15 ค้าขับเกี้ยวพาราสีระหว่าง
ชายหนุ่มหญิงสาว ค้าขับนิยายโบราณ ค้าขับสั่งสอนคู่ผัวเมีย ค้าขับค้าอวยพร 16 ค้าขับในพิธีกรรม ค้า
ขับ เรื่ อ งราวในศาสนา และค้ า ขับ เบ็ ด เตล็ ด อื่ น ๆ เนื้ อ หาของค้า ขั บ จะเน้ น การให้ ค วามรู้ ความ
สนุกสนาน โดยกล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ และสอดแทรกคติสอนใจด้วย
ที่ผ่านมามีงานศึกษาเกี่ยวกับ ค้าขับไทลื้อกันเพียงชุมชนชาวไทลื้อภายในประเทศไทย
และเขตปกครองตนเองสิบสองพันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหลัก ยังไม่มีงาน
ศึกษาเอกสารโบราณที่มาจากพื้นที่เมืองยอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีงานที่ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับไทลื้อ เรียงล้าดับตามปีที่ศึกษา ดังนี้
พ.ศ.2529 เจริญ มาลาโรจน์ ศึกษาระบบอักษรและภาษาไทยลื้อ ในวิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “วิเคราะห์วรรณกรรมไทยลื้อเรื่องคา
ขับลังกาสิบหัว”
พ.ศ.2546 อภิรดี เตชะศิริวรรณ ศึกษาอักษรและอักขรวิธีอักษรไทลื้อ ในวิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “พัฒนาการ
ของอักษรและอักขรวิธีในเอกสารไทลื้อ”
และพ.ศ.2549 นิศาธร กองมงคล ศึกษาขับลื้อ ในวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบั ณฑิต สาขา
ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ขับลื้อ: กรณีศึกษาในอาเภอเชียงคาและ
อาเภอคาม่วน จังหวัดพะเยา”
ด้วยเหตุผลการเข้าถึงข้อมูลเอกสารโบราณในเมืองยองท้าได้ยาก อันเนื่องมาจากรัฐบาล
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาปิดพื้นที่เมืองยอง แต่ก็เป็นข้อดีประการหนึ่งที่ท้าให้สภาพสังคม
วัฒนธรรมในเมืองยองสามารถรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้มาก
13

เจริญ มาลาโรจน์, “วิเคราะห์วรรณกรรมไทยลื้อเรื่องค้าขับลังกาสิบหัว ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 183.
14
ประคอง นิมมานเหมินท์ และอ้ายอุ่นหลวง, คาขับค่าวเจ้าเจืองหาญ มหากาพย์พื้นถิ่นไทลื้อ, 29.
15
เรื่องเดียวกัน.
16
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปันนา (พระนครฯ: มปท. 2498), 152.

4
แม้ว่าจะมีเอกสารโบราณของเมืองยองบางส่วนที่ถูกน้าเข้ามากับการอพยพของผู้คนจาก
เมืองยองหลายระลอก หรือเข้ามาโดยการซื้อขายเอกสารโบราณในฐานะโบราณวัตถุก็ตาม ก็ไม่ได้
ปรากฏค้าขับที่มีเนื้อหาเป็นค้าสอนอย่างเช่นค้าขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
ส้าหรับเอกสารที่น้ามาศึกษานี้อยู่ในความครอบครองของนายสุพรรณ จันต๊ะวงค์ (สล่า17
ต๋อง) อายุ 47 ปี ช่างแกะสลักพระพุทธรูป ภายในบริเวณวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นายสุพรรณ จันต๊ะวงค์เป็นบุตรของนายจุม จันต๊ะวงค์ กับนางมา จันต๊ะวงค์ เกิดที่บ้านเหมืองแดง
ต.แม่สาย อ.แม่สาย ต่อมา พ.ศ. 2544 ย้ายมาอยู่ที่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสุพรรณ
จันต๊ะวงค์ เล่าถึงค้าบอกเล่าของแม่มา จันต๊ะวงค์ ว่าเดิมอยู่ที่บ้านแผ็ว18 เมืองยอง สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ต่อมาอพยพมาอยู่ที่บ้านเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย อพยพ
มาเมื่อใดไม่ทราบ แต่นายสุพรรณ จันต๊ะวงค์ เกิดที่บ้านเหมืองแดง ส้าหรับเอกสารค้าขับฉบับนี้เป็น
ของน้อยพรหม น้องชายของคุณยายนายสุพรรณ จันต๊ะวงค์ ซึ่งยังอยู่ที่บ้ านแผ็ว ไม่ได้อพยพมาอยู่ที่
บ้านเหมืองแดง ต่อมาน้อยพรหมได้น้าพับหัว 2 ฉบับ มามอบให้คุณยายของนายสุพรรณ จันต๊ะวงค์ ผู้
เป็นพี่สาวของน้อยพรหม ที่บ้านเหมืองแดง เก็บรักษาไว้ก่อนที่จะกลับไปเสียชีวิตที่เมืองยอง19 พับหัว
ฉบับหนึ่งเป็นพับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ สภาพค่อนข้างช้ารุด และพับหัวอีกฉบับเป็นค้าขับที่
ผู้วิจัยขออนุญาตนายสุพรรณ จันต๊ะวงค์ น้ามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้
พับสาค้าขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง 20 เป็นกระดาษสาหลายแผ่นที่เย็บด้านบน
ของเอกสารเข้าด้วยกัน เป็นพับสาแบบเย็บหัว เรียกว่า พับย่อ หรือพับหัว 21 ลักษณะคล้ายสมุดฉีก
หรือปฏิทินแบบจีน ขนาดกว้าง 26.5 ซม. ยาว 34.3 ซม.และหนา 1.5 ซม. จ้านวน 54 หน้า บันทึก
ด้วยหมึกสีด้า เป็นอักษรไทลื้อ หน้าละ 19-21 บรรทัด ไม่ได้ระบุศักราช แต่ละหน้ามีตัวเลขเขียนด้วย
หมึกสีน้าเงินก้ากับทุกหน้า เนื้อหาตอนต้นกล่าวถึงความรักของพ่อแม่ ความยากล้าบากของของพ่อแม่
ที่ต้องเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่ ตามด้วยค้าสอนหญิง ค้าสอนผู้ชาย ค้าสอนแม่หม้าย ในตอนท้ายของเรื่อง
17

น.1 ผู้ช้านาญการ, ผู้ควบคุมการก่อสร้างหรือการท้างานประเภทฝีมือ น.2 นักดนตรี ซึ่งจะมีชื่อ
เครื่องดนตรีที่ผู้นั้นช้านาญอยู่ก้ากับไว้ด้วย ดูรายละเอียดใน อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้า
หลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2547), 709.
18
รายชื่อหมู่บ้านอื่น ๆ ในเมืองยอง ดูรายละเอียดใน แสวง มาละแซม, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คน
ยองย้ายแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), 27.
19
สัมภาษณ์ สุพรรณ จันต๊ะวงค์, ศิลปินพื้นบ้าน, 5 มิถุนายน 2557.
20
ชื่อเอกสารเป็นชื่อที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นมาตามข้อมูลที่มาของเอกสาร ตามข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
21
น. สมุดที่ท้าจาก หนังสา โดยเย็บเข้าเล่มทางด้าน “หัว” คือด้านบน ท้าให้เหมือนลักษณะของย่อ
หรือ “ผ้าขี้ริ้ว” ที่เป็นเครื่องในของสัตว์กีบอย่างวัวควาย อันเป็นที่นิยมกินกับลาบ ดูรายละเอียดใน อุดม รุ่งเรืองศรี,
พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2547), 503.

5
เป็นเนื้อหาทีเ่ กี่ยวกับความเชื่อโหราศาสตร์คล้ายกับต้านานรสี22
ตัวอย่าง บทที่กล่าวถึงความรัก ความยากล้าบากของพ่อแม่
ค้าขับที่แสดงออกถึงความรักของแม่ ที่อดทนอุ้มท้องลูกออกไปท้างานนา ตักน้้า ต้าข้าว
จนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต้องทนทุกข์ทรมาน สะท้อนสภาพวิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ
“พิมพาน้องเทียมตาฟ๎งถี่
ยามเมื่อสูอิหล้ายังน้อยขึ้นใหญ่เป็นสาว
ยามปถมะคัพภะตั้งท้องแม่หึงนานนั้นนา
แม่ก็พามานพาไปการปลูกนาเอาข้าว
พาตักน้้าต้าข้าวลุกย่างแชงตัว
แม่ก็เอาโหลเอาฟืนหาบมาปานตะไห้
พ่อแม่ก็ได้ทุกข์ย้อนข้องกิ่งหัวใจ
เทียวทางไปก็สั่นคลอนม่อยม้าง
มาเจ็บเนื้อเม่ยข้างสึงออกปลายมือลงแข้งสึงขา
เวทนาของหัวใจล้าบาก
ทุกข์ยากถ้านส่้านั้นก็แม่หากหึงนาน
แม่คัพภะมานได้หลายเดินจิ่งออก” (1)
คาศัพท์
สู = พวกท่าน
อิหล้า = ลูกสาวคนสุดท้อง มักใช้เรียกหญิงสาว
ขึ้นใหญ่ = เติบโต, เจริญวัย
ด้วยความเอ็นดู
ปถมะ = ปฐม
คัพภะ = ครรภ์
หึง = นาน
มาน = ตั้งครรภ์
ย่าง = ก้าวเดิน
แชง = ส้ารวม
โหล = หลัว, ฟืน
ปาน = ดุจ
ตะ = จะ
ไห้ = ร้องไห้
ข้องกิ่ง = ห่วง, อาวรณ์, อาลัย
เทียวทาง = เดินทาง
ม่อย = เมื่อยล้า
ม้าง = ล้าง, ท้าลาย
22

รสี หมายถึง น.ฤๅษี-นักบวชผู้อยู่ในปุา (ป.อิสิ , ส.ฤษี, ขอม-รสี.) อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรม
ล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2547), 605. แต่ในที่นี้หมายถึง
ราศี เพราะเนื้อหากล่าวถึงเรื่องโหราศาสตร์
รายชื่อต้านานรสี เท่า ที่พบอยู่ในฐานข้อมูลคัม ภีร์ล้านนาของส้านักฝรั่ งเศสแห่งปลายบุรพทิ ศ
(Ecole française d'Extrême-Orient) พบเพียง 4 ฉบับเท่านั้น ดูรายละเอียดใน ขอบเขตการศึกษา
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เม่ย = ไม่สบาย
สึง = เหน็บชา
ถ้าน = ชั้น, สถาน, ขนาด, ท้านอง
ส่้า = ชนิด, ประเภท
เดิน = เดือน
จิ่ง = จึง
ความหมาย พิมพาน้องที่รักดั่งแก้วตาดวงใจของพี่ ฟ๎งพี่ให้ชัดแจ้ง ยามเมื่อน้อง ๆ ทั้งหลายยังเป็นเด็ก
และเจริญวัยขึ้นเป็นสาว ยามเมื่ออดีตครั้งนั้นที่แม่ตั้งท้องเจ้าเป็นเวลานาน แม่อุ้มท้องไปท้านาปลูก
ข้าว ไปตักน้้าไปต้าข้าวก็ต้องระมัดระวังตัว แม่หาบฟืนก็เหมือนจะร้องไห้ พ่อแม่ทุกข์ยากเพราะเป็น
ห่วงเจ้า เดินทางไปไหนก็สั่นเมื่อยล้า แม่มีความทุกข์ยากล้าบากเป็นเวลานาน แม่ต้องตั้งท้องหลาย
เดือนจึงได้คลอดเจ้าออกมา
ตัวอย่าง บทค้าสอนผู้หญิง
ค้าสอนผู้หญิงให้จดจ้าค้าสอนที่จะกล่าวต่อไปให้ดี โดยอ้างถึงคลองหรือครรลองที่มีมาแต่
โบราณที่บรรพบุรุษได้สอนสืบเนื่องมา
“ฟ๎งเทาะ พิมพาน้องฟ๎งกลอนชายถี่
ยามเมื่อสูอิหล้ายังน้อยขึ้นใหญ่เป็นสาว
อาวอาพร้อมตานายปูาปูุ
เมื่อก่อนเขาหากได้เรียนรู้หลายเพทภาสา
วาจาเขากล่าวมาชายรู้
การสนุกเล่นเชิงชู้ก็เขาเจ้าหากถ้อง
เป็นคลองไว้สอนหลานทึงลูก
นางก็ถูกได้จื่อไว้เป็นแก้วกับตัว” (1)
คาศัพท์
ฟ๎งเทาะ = ฟ๎งเถอะ
สู = ท่าน,พวกท่าน
อิหล้า = ลูกสาวคนสุดท้อง
อาว = น้องของพ่อ
นาย = ยาย
เขาเจ้า = พวกเขาทั้งหลาย
ถ้อง = โต้ตอบ, ประชันกัน
คลอง = ครรลอง
ทึง = ทั้ง
จื่อ = จ้า
ความหมาย ฟ๎งเถอะ น้องพิมพาฟ๎งกลอนพี่ชายให้ชัดเจน ยามเมื่อพวกน้อง ๆ ยังเด็กอยู่และเมื่อโตขึ้น
เป็นสาว ญาติพี่น้องลุงปูาน้าอาปูุย่าตายายทั้งหลายเขาต่างก็ได้เรียนรู้มาหลายอย่าง สิ่งต่าง ๆ ที่พวก
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ท่านกล่าวมาพี่ชายรู้ดี การรักสนุกเล่นชู้พวกท่านก็กล่าวไว้ เป็นครรลองให้บอกสอนลูกสอนหลาน
น้องควรจดจ้าไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
ตัวอย่าง บทค้าสอนผู้หญิง อีกตอนหนึ่ง
สอนให้มีวาจาไพเราะ ส้ารวมกิริยามารยาท เวลาเดินอย่าให้เสียงดัง หากไม่ปฏิบัติจะ
เป็นบาป ให้ขยันหมั่นเพียรฝึกหัดงานทอผ้า ไว้เป็นความรู้ความสามารถประดับตน
“แม่ปากต้านค้าก้อมแสงอย่าแผดค้าแรง
แชงตัวน้องแชงฅิงหื้อช่างลุกย่าง
หื้อช่างลุกย่างแท้เทียวผายย่องเบา
หลอนว่า พ่อหล้าตื่นทึงหลับแม่หล้าตื่นทึงเมา
ยามนั้นบาปกรรมน้องทรงเอาตะเป็นบาป
แม่ขนาบหื้อนางรู้ก็ตัวหล้าอย่าแหนง
ภายลูนได้เป็นแสงวิเศษ
จบเพทด้วยทางค้าฝูายหูกทอลาย
ของขายไว้เหนือเรือนหื้อช่างเปลี่ยน” (2)
คาศัพท์
ปากต้าน = พูดจา
ค้าก้อม = ค้าพูดห้วน ๆ
แผด = เปล่งเสียงดัง
แชง = ส้ารวม, ระมัดระวัง
ฅิง = ร่างกาย
ย่าง = ก้าวเดิน
หื้อ = ให้
เทียว = เดิน
ผาย = เคลื่อนที่จาก
หลอนว่า = หากว่า
ทึง = ทั้ง
ตะ = จะ
ขนาบ = ประกบ, ประชิด ; เรื่อยมา, ตลอดมา
แหนง = หน่ายแหนง, ระอา
ภายลูน = ภายหลัง
เพท = ความรู้ ;เวท
ความหมาย แม่พูดจากับเจ้าด้วยค้าพูดห้วน ๆ เจ้าก็อย่าตอบด้วยค้าพูดรุนแรง ให้ส้ารวมกิริยาเวลา
ยืนเวลาเดิน ระมัดระวังเวลาเดินให้เดินเบา ๆ หากว่า พ่อกับแม่ตื่นขึ้นระหว่างนอนอยู่ บาปกรรมจะ
ตกกับตัวน้อง ที่แม่พร่้าสอนเจ้าเรื่อยมา อย่าได้ระอา วันข้างหน้าจะมีค่ามีประโยชน์ ให้รู้จักค้าขาย
ทอผ้า ของค้าขายที่ห้อยไว้บนเรือนก็ให้รู้จักเปลี่ยน
ตัวอย่าง บทค้าสอนผู้ชาย
สอนผู้ชายเรื่องความยากล้าบากของการเกิดเป็นมนุษย์
“เทื่อนี้พี่ตะแหนกลอนต้านคนชายร่างบ่าว
พอดั่งจาปุาวร้องเอิ้นสั่งเสียงวอน
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แลฅ้าผายหาคอนไซ้เหยื่อ
พี่ก็คึดเผื่อไว้เมื่อหน้าสอนลูกทึงหลาน
เป็นคนเทียวสงสารอยู่กินยากแท้” (22)
คาศัพท์
เทื่อนี้ = ครั้งนี้
แหน = บอกกล่าว
ต้าน = พูด, เจรจา, โต้ตอบ
จา = เจรจา
วอน = ร้องขอ
เอิ้น = ร้องตะโกน
ฅ้าผาย = ทองที่ถลุงแล้ว ; ใช้เรียกผู้อื่นด้วยความ คอน = กิ่งไม้ที่นกจับ
รักความเอ็นดู
ไซ้ = คัด, เลือก
คึด = คิด
ทึง = ทั้ง
ความหมาย ครั้งนี้พี่จะบอกค้ากลอนสอนชายหนุ่ม ดั่งว่าร้องส่งเสียงบอกสั่งค้าวิงวอน เจ้าฅ้าผายหาก
ว่ า หาที่ จั บ กิ่ ง ไม้ เ พื่ อ หาเหยื่ อ พี่ ก็ คิ ด เผื่ อ อนาคตจะได้ ส อนลู ก และหลาน ว่ า เป็ น คนเวี ย นว่ า ยใน
สังสารวัฏนี้ล้าบากนัก
ตัวอย่าง บทค้าสอนแม่หม้าย
สะท้อนเรื่องป๎ญหาการหย่าร้างในสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ
“เรียมรักหล้าข่ามแสงอิวางเชิง
ฅ้าผิวเหลิงหน่ายผัวนางร้าง
เพิ่นว่าช้างเบ่าเฒ่าสังแลมาถามถอดงวงงา
หมาเบ่าตายแสงอิ่นฅ้าถอดเขี้ยว” (32)
คาศัพท์
เรียม = พี่
ข่ามแสง = ค้าเรียกหญิงสาว
อิ = จัก จะ ; ภาษาพูด23
เชิง = ชั้นเชิง
ฅ้าผิวเหลิง = ฅ้าผิวเหลือง ; ทองค้าสุกปลั่ง
เพิ่น = เพื่อน
เบ่า = บ่, ยังไม่
สัง = ท้าไม
แสงอิ่นฅ้า = ใช้เรียก คนที่รักยิ่ง ที่มีคุณค่า
ดั่งทองค้า
ความหมาย พี่รักเจ้า พี่จะวางชั้นเชิง เจ้าเบื่อหน่ายสามี เจ้าจึงได้เลิกรา คนอื่นเขากล่าวว่า ช้างยังไม่
ตายท้าไมถึงมาถอดงวงถอดงา สุนัขยังไม่ตายท้าไมถึงต้องถอดเขี้ยว
23

2.

William J. Hanna, Dai Lue – English Dictionary (Chiangmai: Silkworm Books, 2012),
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จากตัวอย่างบทค้าขับของค้าขับค้าสอนไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง แสดงให้เห็นถึง
การสอนกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในแง่ของวรรณศิลป์แสดงออกมาในลักษณะของการใช้สัญลักษณ์ 24เรียก
แทนหญิงสาว เช่น “แสงอิ่นฅา” “พิมพาเทียมตา” “ฅาผิวเหลือง” สัญลักษณ์เรียกแทนชายหนุ่ม
เช่น “ฅาผาย” “ข่ามแสง” หรือการใช้สัญลักษณ์แทนความเป็นสิริมงคล เช่น “แสงวิเศษ”
นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพพจน์แบบอุปมา 25ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น เช่น “ฅาผายหาคอนไซ้เหยื่อ ”
เปรียบเทียบการหากินเลี้ยงชีวิตของผู้ชายกับธรรมชาติของนก “ฅาผิวเหลิงหน่ายผัวนางร้าง เพิ่นว่า
ช้างเบ่าเฒ่าสังแลมาถามถอดงวงงา หมาเบ่าตายแสงอิ่นฅาถอดเขี้ยว” เปรียบเทียบกับความรักที่
ต้องเลิกราไปในเวลาที่ไม่สมควร รวมถึงเนื้อหาในค้าขับค้าสอนที่สะท้อนภาพสังคมวัฒนธรรมไทลื้อได้
เป็นอย่างดี เช่น “ทานา” “ตักน้า” “ตาข้าว” และ “ทอผ้า”
จากคุณค่าด้านอักษร ภาษาไทลื้อ และวรรณศิลป์ที่บันทึกไว้ส้าหรับใช้เป็นค้าสั่งสอนให้
สมาชิกในสังคมของชาวไทลื้อ เมืองยอง ผ่านการถ่ายทอดไปสู่สังคมท้องถิ่นในรูปแบบของค้าขับ ท้า
ให้ผู้วิจัยเลือกศึกษาวิเคราะห์ค้าขับค้าสอนไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับ
อักษรและภาษาไทลื้อ ความงามด้านวรรณศิลป์ เนื้อหาค้าสอนบุคคลต่าง ๆ ในสังคม และความเชื่อ
ด้านโหราศาสตร์ ที่จะช่วยสะท้อน ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิต ของชาวไทลื้อเมือง
ยอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์อักษรและอักขรวิธีของอักษรไทลื้อในค้าขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม
เมืองยอง
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ในค้าขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ค้าสอนที่ปรากฏในค้าขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
ขอบเขตการศึกษา
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้พับ สาเรื่องค้าขับค้าสอนไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
เป็นหลักในการศึกษา
2. ผู้วิจัยจะสอบทานอายุสมัยของเอกสารที่น้ามาศึกษาในส่วนต้านานรสีที่ปรากฏอยู่ใน
ตอนท้ายของค้าขับค้าสอน ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง กับต้านานจากฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา ของ
ส้านักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (Ecole française d'Extrême-Orient) จ้านวนทั้งสิ้น 4 ฉบับ ดังนี้

24
25

ชวน เพชรแก้ว, การศึกษาวรรณคดีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2524), 21.
เรื่องเดียวกัน, 27.
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2.1 ต้านานรสีทั้ง 7 (012 005) ฉบับวัดบ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน พ.ศ.
2475
2.2 ต้านานรสี (037 017) ฉบับวัดวาลุ การาม ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ ด
จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2500
2.3 ต้านานรสีโทน (023 007) ฉบับวัดปุาตึงกลางทุ่ง ต.ห้วยทราย อ.สันก้าแพง
จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2503
2.4 ต้านานพระรสี 7 ตน (008 002) ฉบับวัดประตูปุา ต.ประตูปุา อ.เมือง จ.ล้าพูน
พ.ศ.2505
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 หัวเรื่อง ได้แก่
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเรียงล้าดับตามปีที่ท้าการศึกษาดังนี้
พ.ศ.2523 ส้านักพิพม์โอเดียนสโตร์ ตีพิมพ์หนังสือ “โลกทัศน์ของคนไทย วิเคราะห์จาก
วรรณคดีคาสอนสมัยสุโขทัย” 26 โดย ผศ. ดร. ป๎ญญา บริสุทธิ์ เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจาก
สถาบันไทยคดีศึกษา พิจารณาค้นหาโลกทัศน์ของคนไทยในแง่ต่าง ๆ จากหลักฐานด้านศิลาจารึก เช่น
ศิลาจารึกหลักที่ 1 และจารึกวัดปุามะม่วง จากหลักฐานเอกสารตัวเขียน ซึ่งคัดลอกสืบต่อ ๆ กันมา
และได้รับการตีพิมพ์เป็นที่แพร่หลายในป๎จจุบัน เช่น หนังสือไตรภูมิพระร่วง หนังสือสุภาษิตพระร่วง
และต้ารับท้าวจุฬาลักษณ์
จากการวิเคราะห์ หลักฐานด้านศิล าจารึก และเอกสารตัวเขียน ชี้ให้เห็นลักษณะของ
ความประพฤติปฏิบัติของคนไทยในสมัยสุโขทัย ที่ต้องมีความกตัญํูต่อบิดามารดา และให้ ความ
เคารพนับถือผู้มีอาวุโสตามล้าดับในวงศ์ตระกูล ลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดี และอุทิศตนเพื่อความสุขของ
บิดามารดาโดยไม่เอาตนเองเป็นที่ตั้ง ผู้เขียนสรุปให้เห็นภาพว่า คนไทยสมัยสุโขทัยเชื่อเรื่องภพชาติว่า
มีจริง บุคคลจะต้องชดใช้ผลกรรมของตนในชาติหน้า
พ.ศ.2529 ทวี สว่างป๎ญญางกูร ศึกษาเปรียบเทียบอักษรไทลื้อกับอักษรธรรมล้านนา
โดยคัดลอกรูปอักษรไทลื้อจากลายมือของชนชั้นปกครองในสิบสองป๎นนา ใน “อักษรไทลื้อ อักษร
ล้านนา”27 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบอักษรไทลื้อได้รับอิทธิพลจากอักษรธรรมล้านนา จนกระทั่งต่อมามี
ความแตกต่างกับอักษรธรรมล้านนา อันเกิดจากการลดทอนจ้านวนเส้นอัก ษร ท้าให้ง่ายขึ้นโดยการ
26

ป๎ญญา บริสุทธิ์, โลกทัศน์ของคนไทย วิเคราะห์จากวรรณคดีคาสอนสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ:
โอเดียนสโตร์, 2523).
27
ทวี สว่ า งป๎ ญ ญางกู ร , อั ก ษรไทลื้ อ อั ก ษรล้ า นนา (เชี ย งใหม่ : ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529).
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เขียนเชื่อมเส้น ความแตกต่างนี้อาจท้าให้การอ่านหรือถ่ายถอดสับสนได้ เช่น รูปอักษรไทลื้อ อ อ ช
ช และ ท ท ที่ต่างจากอักษรธรรมล้านนา อักษร อ อ ช ช และ ท ท
ความแตกต่างด้านสระ เช่น สระ อือ ืของอักษรไทลื้อ มีรูปเดียวกันกับสระ อี ของ
อักษรธรรมล้านนา
รูปอักษรของอักษรไทลื้อบางตัว ไปคล้ายรูปอักษรธรรมล้านนา เช่น สระ เอ และ แอ
ของอักษรไทลื้อ ที่เขียนลากหางยาวจนท้าให้อักษรกลม คล้ายกับอักษร ค ค ของอักษรธรรม
ล้านนา
และพบว่าป๎ญหาการเขียน รูปอักษร ก
ของอักษรไทลื้อ ที่มีเส้นกลางลากมาไม่ลึก
มาก ท้าให้สับสนกับรูปอักษร พ พ ของอักษรธรรมล้านนา จึงเกิดรูปอักษร พ พพฯ เพื่อแก้ไขความ
สับสนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม รูปอักษรที่ ทวี สว่างป๎ญญางกูร คัดลอกมานั้น เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของ
รูปอักษรไทลื้อที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งเป็นการยากที่จะน้ามาอ้างได้ทั้งหมด
ปีเดียวกัน เจริญ มาลาโรจน์ ศึกษาระบบอักษรและภาษาไทยลื้อ ในวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาจารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “วิเคราะห์วรรณกรรมไทยลื้อ
เรื่องคาขับลังกาสิบหัว” พบว่า ระบบอักษรไทยลื้อประกอบด้วยอักษรแทนเสียงพยัญชนะ 43 รูป
อักษรแทนเสียงสระ 20 รูป อักษรแทนเสียงวรรณยุกต์ 2 รูป เมื่อประกอบกันขึ้นเป็นรูปค้าจะจัดเรียง
อยู่บนบรรทัดเดียวกัน28
ภาษาไทยลื้อในวรรณกรรมค้าขับลังกาสิบหั ว เป็นค้าพยางค์เดียวที่ใช้ร่วมกันระหว่าง
ภาษาไทยมาตราฐานมากกว่าจะเป็นค้าเฉพาะภาษาไทยลื้อ ส่วนใหญ่เป็นค้าภาษาไทยมากกว่าค้ายืม
ภาษาบาลี-สันสกฤต หรือภาษาเขมร
โครงเรื่องและเนื้อเรื่องคล้ายกับรามเกียรติ์ในประเทศไทย แก่นเรื่องกล่าวถึงโทษของการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือกติกาของสังคม วรรณกรรมเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชาวไทยลื้อเช่น บุคคลในสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ศิลปะและ
วัตถุธรรมต่าง ๆ เป็นต้น29
พ.ศ.2531 สุภาพร คงศิริรัตน์ ศึกษาวรรณกรรมค้าสอนสมัยรัตนโกสินทร์เรื่องศรีสวัสดิ
วัตร ใน “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมคาสอนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องศรีสวัสดิวัตร” มี
จุดมุ่งหมายในการศึกษา ด้านผู้แต่ง จุดมุ่งหมายในการแต่ง การใช้ภาษาในเชิงวรรณศิลป์ ลักษณะ
ตัวอักษร และอักขรวิธี ตลอดจนสภาพสังคมและการศึกษาที่ปรากฏ โดยเลือกศึกษาวรรณกรรมเรื่อง
28
29

เจริญ มาลาโรจน์, “วิเคราะห์วรรณกรรมไทยลื้อเรื่องค้าขับลังกาสิบหัว”.
ค้าว่า “ไทยลื้อ” สะกดตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์
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ศรีสวัสดิวัตร ฉบับขุนสารานิกร (โพล้ง) และฉบับ วัดหนองโว้ง อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยเป็น
หลัก เอกสาร และน้าเอกสารโบราณ 8 ฉบับ มาเปรียบเทียบ
ผลการศึกษา พบว่าลักษณะอักษรและอักขรวิธี ส่วนใหญ่คล้ายกับอักษรและอักขรวิธี
ป๎จจุบัน สระอยู่รอบพยัญชนะได้ตามต้าแหน่งที่ปรากฏของสระนั้น ๆ มีอักขรวิธีไม่กฏเกณฑ์แน่นอน
ศรีสวัสดิวัตรเป็นผลงานของนายมี หรือหมื่นพรหมสมพัตสร แต่งขึ้นในขณะที่ บวชเป็นภิกษุอยู่ที่วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประมาณปลายรัช กาลที่ 2 หรือต้นรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อถวายแด่พระศาสนา และเพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดอ่านชั้ นสูงส้าหรับของศิษย์วัดและ
สามเณร
เนื้อหาเป็นการสอนข้อวัตรปฏิบัติของศิษย์ต่อครูและต่อตัวเอง ใช้กลวิธีการสอนแบบ
อุปมาและยกอุทาหรณ์ประกอบ กวีเลือกสรรค้ามาใช้อย่างเหมาะสม ท้าให้ผู้อ่านได้รับรสไพเราะ และ
เห็นภาพได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสะท้อนสภาพสังคมที่ค่อนข้างไปในทางลบจากทัศนะของกวี
เช่นการหาผลประโยชน์จากต้าแหน่งหน้าที่การงานของพวกมูลนาย การประพฤติผิดศีลของสมณะ
และฆราวาส อย่ างไรก็ ตามวัดก็ยั งเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของคนในสั งคม ด้า นเนื้อหาของ
วรรณกรรมค้าสอนเรื่องศรีสวัสดิวัตรที่ยังสามารถน้ามาปรับใช้ได้กับกุลบุตรทั่วไปได้ ไม่เฉพาะแต่ศิษย์
วัดหรือสามเณรเท่านั้น30
พ.ศ.2535 จรูญรัตน์ รัตนากร น้าเสนอโลกทัศน์ชาวอีสาน ผ่านวิทยานิพนธ์เรื่อง “โลก
ทัศน์ชาวอีสานจากวรรณกรรมคาสอน” โดยศึกษาจากวรรณกรรมค้าสอนจ้านวน 15 เรื่อง ใน 3
ด้าน ได้แก่ โลกทัศน์ที่มีต่อมนุษย์ โลกทัศน์ที่มีต่อธรรมชาติ และโลกทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ผล
การศึกษามีดังนี้
ทางด้านโลกทัศน์ที่มีต่อมนุษย์ เห็นว่าสตรีต้องรักนวลสงวนตัว เป็นกุลสตรี มีคู่เมื่อถึงวัย
อั น ควร บุ รุ ษ ต้ อ งมี ค วามรู้ กล้ า หาญ ขยั น มี คุ ณ ธรรม มี ศี ล ธรรม ยกย่ อ งผู้ อ าวุ โ ส บิ ด ามารดา
รับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร บุตรพึงเคารพเชื่อฟ๎ง ตอบแทนบุญคุณบิดามารดา พี่น้องรักใคร่ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ผู้ปกครองต้องเป็นผู้มีคุณธรรม ยึดถือฮีตคองบ้านเมือง ยุติธรรม ไม่โลภ ผู้ใต้ปกครองต้องเชื่อ
ฟ๎งผู้ปกครอง
โลกทัศน์ที่มีต่อธรรมชาติ เห็นว่าธรรมชาติมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็
เป็นโทษต่อมนุษย์เช่นกัน และโลกทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ชาวอีสานผสมผสานความเชื่อเรื่องผี
คติทางพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์เข้าด้วยกัน โดยเชื่อว่า แถนเป็นผีที่ยิ่งใหญ่เหนือผีทั้งหลาย มี
30

สุภาพร คงศิริรัตน์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมค้าสอนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องศรี
สวัสดิวัตร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 249-251.
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ลักษณะเป็นเทวดามากกว่าผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกปูองบ้านเมืองได้แก่ เทวดาอารักษ์มเหศักดิ์หลัก
เมือง เมื่อประกอบพิธีจะต้องบอกกล่าวแก่ด้าหรือผีเรือน ผีตาแฮกเป็นผีรักษาข้าวกล้าในนา ชาวอีสาน
เชื่อในไสยศาสตร์ เวทมนตร์คาถา ให้ความส้าคัญกับฤกษ์ยาม เรื่องคติทางพุทธศาสนาเน้นเรื่องกฎ
แห่งกรรม บุญ บาป ใฝุฝ๎นถึงยุคในอุดมคติ ยอมรับว่านิพพานเป็นจุดหมายสูงสุด
โลกทัศน์ชาวอีสานบางประการมีความแตกต่างจากท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น ชาวอีสานเชื่อว่า
ไม่ควรเลือกเอาบุรุษหรือสตรีที่ก้าพร้ามาเป็นคู่สมรส ท้าให้เกิดอัปมงคล มีวิธีการแก้ไขโดยจัดงานพิธี
แต่งงานในปะร้าพิธีชั่วคราว ไม่จัดพิธีที่บ้าน31
พ.ศ.2540 สุภาพร คงศิริรัตน์ ท้ารับทุนวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์วรรณกรรมคาสอน
ท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างจากเอกสารโบราณ” มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและปริวรรตวรรณกรรม
ค้าสอนรวบศึกษาวรรณกรรมค้าสอนท้องถิ่นภาคเหนื อตอนล่างจากเอกสารโบราณ ในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จ้านวนทั้งสิ้น 84 ฉบับ แบ่งประเภทตามจุดมุ่งหมายในการแต่งได้ 4
ประเภท คือ สุภาษิตสอนเด็ก ทั้งฆราวาสและสามเณร สุภาษิตสอนบุคคลทั่วไป สุภาษิตสอนชาย และ
สุภาษิตสอนหญิง ส้าหรับสุภาษิตสอนชายและหญิง มีทั้งที่สอนชาวบ้านทั่วไป สอนบุคคลชั้นปกครอง
สุภาษิตท้ง 4 ประเภท แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ สุภาษิตที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของกวีในท้ องถิ่น
และสุภาษิตที่ได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมฉบับหลวงของภาคกลาง
วรรณกรรมค้าสอนเหล่ านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ส อน โดยใช้ส วดในที่ส าธารณะหรือที่
ประชุม ภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจได้ง่าย ทั้งที่ส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมฉบับหลวง
ก็ได้รับการปรับให้เป็นภาษาง่าย ๆ เช่นกัน
เนื้อหาของวรรณกรรมมุ่งเน้นสอนบุคคลต่าง ๆ ในสังคม ทั้งเด็ก ผู้ชาย และผู้หญิง ให้
ประพฤติป ฏิบั ติตัว เป็น คนดี ละเว้นความชั่ว และอบายมุขต่าง ๆ สอนให้ รู้จักบทบาทและหน้าที่
ของตยเองในสังคม เพื่อให้สามารถด้ารงชีวิตให้เป็นสุข และท้าให้สังคมมีความปกติสุข
ค้าสอนต่าง ๆ สะท้อนค่านิยมของสังคม ที่เป็นสิ่ งที่ สังคมต้องการอยากให้มี เช่นการ
กตัญํู ความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนในสังคม ฯลฯ ค่านิยมดังกล่าวเป็นค่านิยมเชิงจริยธรรม
สะท้อนบุคคลในอุดมคติที่สังคมต้องการให้สมาชิกในสังคมมีคุณสมบัติเหล่านั้น
แม้ว่าเนื้อหาค้าสอนจะแต่งขึ้นในสมัยรัตน์โกสินทร์ตอนต้น แต่ก็สามารถน้ามาปรับใช้กับ
บุคคลในสมัยป๎จจุบันได้ทุกเพศทุกวัยได้อย่างดี32
31

จรูญรัตน์ รัตนากร, “โลกทัศน์ชาวอีสานจากวรรณกรรมค้าสอน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
เอกไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535), 165-168.
32
สุภาพร คงศิริรัตน์, “การวิเคราะห์วรรณกรรมค้าสอนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างจากเอกสาร
โบราณ” (ภาควิชาภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ้าปี 2540, 2540), 264-266.
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พ.ศ.2543 เกวลิน ภูมิภาค ศึกษาลักษณะความเชื่อที่ปรากกฏในวรรณกรรมค้าสอนของ
ชาวอีสาน จากวรรณกรรมค้าสอนจ้านวน 9 เรื่อง ได้แก่ กาพย์ปูุสอนหลาน กาพย์พระมุนี กาพย์
หลานสอนปูุ ท้าวค้าสอน ธรรมดาสอนโลก พญาค้ากอง (สอนไพร่) ย่าสอนหลาน สิริจันโทวาทยอดค้า
สอน และสีหราชสอนลูก โดยแยกเป็นประเด็นและตรวจสอบกับค้าสอนในพระไตรปิฎก ส้าหรับความ
เชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู เก็บข้อมูลจากความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมค้าสอน
และการสัมภาษณ์คนชราชาวอีสาน เพื่อน้าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาว่าความเชื่อดังกล่าวยัง
ปรากฏอยู่หรือไม่ นอกจากนี้ยังศึกษาบทบาทความเชื่อทางศาสนาและลัทธิที่ปรากฏในวรรณกรรมค้า
สอนดังกล่าว ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความเชื่อทางศาสนาและลัทธิที่ปรากฏในวรรณกรรมคาสอน
ของชาวอีสาน”33 พบว่า ชาวอีสานมีความเชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนา ใฝุในการท้าความดีละเว้น
ความชั่ว แม้ว่าจะไม่เข้าใจหลักค้าสอนอย่างลึกซึ้งก็ตาม ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อถือในเทพเจ้าของ
ศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู เช่น พระอินทร์ พระพรหม และพระยม ว่ าสามารถบั นดาลความสุ ขและ
ความส้าเร็จ ส้าหรับความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ชาวอีสานทั้งในอดีตและป๎จจุบันต่างมี ความเชื่อถือ
อย่างมาก วรรณกรรมค้าสอนทั้ง 9 เรื่องก็ยังคงมีบทบาทต่อชาวอีสานในฐานะที่เป็นวรรณกรรมค้า
สอนที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้ด้าเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข
พ.ศ.2544 บัวพร มาลัยค้า ท้าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมคา
สอนสตรี ข องไทยและลาว” 34 ศึ ก ษาวรรณกรรมค้ า สอนสตรี ข องไทย จ้ า นวน 3 เรื่ อ ง ได้ แ ก่
วรรณกรรมเรื่องกฤษณาสอนน้องค้าฉันท์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานชิต
ชิโนรส สุภาษิตสอนสตรี และกฤษณาสอนน้องค้ากลอน ฉบับชาวบ้านเมืองเพชรบุรี โดยเปรียบเทียบ
กับวรรณกรรมค้าสอนของลาว จ้านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องอินทิยานสอนลูก ฉบับกรมวรรณคดี ลาว
และยอดค้าสอนโบราณ ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว
ทางด้ า นที่ ม า ลั ก ษณะการแต่ ง เนื้ อ หา กลวิ ธี และภาพสะท้ อ นทางคติ ช น พบว่ า
วรรณกรรมค้าสอนของไทยและลาวที่น้ามาศึกษาไม่ปรากฏผู้แต่ง อายุสมัยการแต่งของวรรณกรรมค้า
สอนไทย อยู่ในช่วงรัชกาลที่ 3 ถึงหลังสมัยรัชกาลที่ 5 ส้าหรับวรรณกรรมลาว อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 22 เนื้อหาล้วนมุ่งสอนสตรีชาวบ้านทั้งที่เป็นสาวและสตรีที่แต่งงานแล้ว แต่วรรณกรรมค้าสอนของ
ไทยมีการสอนสตรีผู้สูงศักดิ์ เนื้อหาค้าสอนได้รับอิทธิพลจากค่านิยมหรืออุดมคติของสังคม ลักษณะ
การแต่งเป็นการแต่งเป็นร้อยกรอง ธรรมเนียมการบันทึกเริ่มจากบทไหว้ครู หรือเริ่มเรื่องทันที เนื้อหา
33

เกวลิน ภูมิภาค, “ความเชื่อทางศาสนาและลัท ธิที่ปรากฏในวรรณกรรมค้าสอนของชาวอีสาน”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บั ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543).
34
บัวพร มาลัยค้า, “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมค้าสอนสตรีของไทยและลาว” (วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544).
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ส่วนใหญ่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติอันดีต่อตนเองและผู้อื่น มีรายละเอียดที่เหมือนและแตกต่างกันบ้าง
เนื้ อหาที่ เหมือ นกั น สามารถจั ดกลุ่ ม ได้ เป็ น 3 กลุ่ ม ด้า นบุ คลิ กภาพและการแสดงออกด้ านจิต ใจ
ความคิดและการตัดสินใจ และด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ
แนวคิดส้าคัญได้แก่ การเป็นสตรีที่มีความงามสุภาพเรียบร้อยทั้งกายวาจาใจ เป็นแม่บ้าน
แม่เรื อน มีกลวิธีการสอนความเหมือนกัน คือการผู กเรื่องให้ ตัว ละครเป็นผู้ ส อน ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมด้วยการเปรียบเทียบ วรรณกรรมค้าสอนทั้งไทยและลาวให้ ภาพสะท้อนทางคติชนเหมือนกัน
คือสะท้อนภาพวิถีความเป็นอยู่ของสามัญชน ส้าหรับเรื่องเกี่ยวกับราชส้านักปรากฏเฉพาะวรรณกรรม
ค้าสอนของไทย
และปีเดียวกัน ศิริพร คชตุ้ง ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมค้าสอนส้านวนภาคใต้กับ
ส้านวนภาคอีสาน ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมคาสอนเรื่องกาพย์ลุง
สอนหลานสานวนภาคใต้กับกาพย์ปู่สอนหลานสานวนภาคอีสาน” พบว่าวรรณกรรมค้าสอนทั้งสอง
ส้านวน มีลักษณะร่วมและข้อแตกต่าง ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านวรรณศิลป์ ลักษณะค้าประพันธ์ กาพย์ลุง
สอนหลาน ส้านวนภาคใต้ นิยมใช้กาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ปูุสอนหลาน ส้านวนอีสาน นิยมใช้กาพย์
อีสาน
การใช้ภาษาและกวีโวหาร ทั้งสองส้านวนมีลักษณะร่วมกัน คือ การใช้ค้าภาษาถิ่นของ
ตน มีการใช้ค้าซ้้า ค้าซ้อน ค้าพ้องความหมาย ค้าเลียนเสียงธรรมชาติ ใช้โวหารต่าง ๆ เช่น โวหาร
อุปมา โวหารอปลักษณ์ โวหารสัญลักษณ์ โวหารเทศนา และโวหารสาธก ส้าหรับข้อแตกต่าง คือมี
เพียงกาพย์ลุงสอนหลาน ส้านวนภาคใต้เท่านั้น ที่ใช้โวหารประชดประชัน
กลวิธีการสอนแตกต่างกัน กาพย์ลุงสอนหลาน ส้านวนภาคใต้ สอนแบบประชดประชัน
คือ ค้าสอนเป็นลักษณะตรงกันข้ามกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้เกิดความละอายใจ คิดกลับตัว
ซึ่งแตกต่างจากกลวิธีการสอนที่พบในวรรณกรรมค้าสอนโดยทั่วไป
ด้ า นค่ า นิ ย มปรากฏลั ก ษณะร่ ว มกั น ได้ แ ก่ ค่ า นิ ย มด้ า นการปกครอง ให้ ก ารยกย่ อ ง
ผู้ปกครอง ราชการ จึงส่งเสริมให้บุตรหลานเห็นความส้าคัญของการศึกษา ค่านิยมด้านการครองเรือน
ให้ความส้าคัญต่อผู้ชายที่ เป็นผู้น้าครอบครัว มีหน้าที่เลี้ยงดูภรรยาและบุตร ผู้ช ายท้างานนอกบ้าน
ภรรยามีห น้ าที่ดูแลบุ ตร ท้างานบ้ านทอผ้ า ค่านิ ยมด้านการศึกษา และค่านิยมด้านการแต่งกาย
แตกต่างกันบ้างตามสภาพท้องถิ่น ด้านศาสนา กาพย์ลุงสอนหลานผู้แต่งไม่ได้กล่าวถึงหลักธรรมมาก
นัก แต่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชาวบ้านกับวัด วัดเป็นที่เคารพ เป็นที่ พึ่งของชาวบ้าน ช่วยให้
ชาวบ้านพ้นจากทุกข์ร้อน กาพย์ปูุสอนหลาน ส้านวนอีสาน กล่าวถึงความเชื่อความศรัทธาในพุทธ
ศาสนา กล่าวถึงศีล 5 ผู้แต่งแสดงให้เห็นถึงโทษของการละเมิดศีล 5 ท้าดีได้ดี ท้าชั่วได้ชั่ว
ด้านประเพณี มีความแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ส้านวนภาคใต้ กล่าวถึงประเพณีเชิง
นันทนาการ เช่น การละเล่นพื้นบ้าน ส้านวนอีสานกล่าวถึง พิธีกรรมเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและ
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ความเชื่อดั่งเดิม เช่น ฮีตสิสอง คองสิบสี และมีค้าสอนสะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้าน ความเป็นอยู่ตาม
สภาพท้องถิ่น
ผลจากการค้นคว้าวรรณกรรมค้าสอนภาคใต้และภาคอีสาน สิ่ง ส้าคัญ คือ หลักธรรมซึ่ง
เป็นแนวทางการด้าเนินชีวิตที่สงบสุข มองเห็นคุณค่าของมนุษย์ในสังคมว่า จิตใจที่เปี่ยมความดี คือ
คุณค่าที่แท้จริง และหลักค้าสอนยังมีคุณค่าต่อการด้าเนินชีวิตของคนในสังคมป๎จจุบันอย่างต่อเนื่อง35
พ.ศ.2546 อภิรดี เตชะศิริวรรณ ศึกษาอักษรและอักขรวิ ธีอักษรไทลื้อ ในวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย สาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “พัฒนาการ
ของอักษรและอักขรวิธีในเอกสารไทลื้อ ”36 โดยศึกษาจากเอกสารที่บันทึกด้วยอักษรไทลื้อแบบเก่า
26 ฉบับ ช่วงพ.ศ. 2329-2545 และเอกสารที่บันทึกด้วยอักษรไทลื้อ แบบใหม่ ช่วงพ.ศ.2524-2533
พบว่าพัฒนาการอักษรไทลื้ อแบบเก่า แบ่งเป็น 3 ช่ว งใหญ่ ๆ ได้แก่ ช่ว งแรก (พ.ศ.2329-2464)
รูปอักษรส่วนใหญ่คล้ายกับอักษรธรรมล้านนา ช่วงที่ 2 (พ.ศ.2492-2529) รูปแบบอักษรธรรมล้านนา
ค่อย ๆ ลดลง และเริ่มปรากฏรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของอักษรไทลื้อขึ้น ช่วงที่ 3 (พ.ศ.2532-2545)
มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของอักษรไทลื้ออย่างแท้จริง
ส้าหรับอักษรไทลื้อแบบใหม่ ที่ได้รับการปฏิรูปใน พ.ศ.2495 มีจ้านวนอักษรลดน้อยลง
และไม่มีรูปสระประสม รูปอักษรคล้ายอักษรไทลื้ อแบบเก่า แต่อักขรวิธีเปลี่ยนไป โดยวางสระและ
วรรณยุกต์ อยู่บนบรรทัดเดียวกัน ไม่มีพัฒนาการของรูปอักษร แต่มีความแตกต่างกันเฉพาะขนาดและ
ความกลมมนเท่านั้น
พ.ศ.2547 พระมหาสุพจน์ ค้าน้อย ศึกษาหลักค้าสอนเรื่องการอุทิศส่วนบุญในแง่ที่เป็น
หลักค้าสอนเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งในแง่ที่เป็นประเด็นป๎ญหากระทบต่อคติความ
เชื่อของสังคม และกระทบต่อหลักธรรมส้าคัญของพระพุทธศาสนา ในวิทยานิพนธ์ระดับศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “การศึกษา
วิเคราะห์คาสอนเรื่องการอุทิศส่วนบุญในพระพทธศาสนาเถรวาท”37 พบว่า หลักค้าสอนเรื่องการ
อุ ทิ ศ ส่ ว นบุ ญ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก การกระท้ า บุ ญ ที่ เ รี ย กว่ า บุ ญ กิ ริ ย าวั ต ถุ 10 ประการ มี
35

ศิริพร คชตุ้ง, “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมค้าสอนเรื่องกาพย์ลงุ สอนหลานส้านวนภาคใต้กับ
กาพย์ปูุสอนหลานส้านวนภาคอีสาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง , 2544), 185-188.
36
อภิรดี เตชะศิริวรรณ, “พัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีในเอกสารไทลื้อ ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546).
37
พระมหาสุพจน์ ค้าน้อย, “การศึกษาวิเคราะห์ค้าสอนเรื่องการอุทิศส่วนบุญในพระพทธศาสนาเถร
วาท” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2547).
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ความส้าคัญต่อวิถีชีวิตป๎จเจกบุคคลและสังคม เกี่ยวข้องกับความเชื่อและวิถีปฏิบัติ เช่นเชื่อว่าการอุทิศ
ส่วนบุญจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของญาติที่อาจไปเกิดเป็นเปรตพ้นจากความหิว เมื่ออุทิศส่วนบุญไป
แล้วจะไม่มารบกวนหรือรังควานญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือการอุทิศส่วนบุญมีความส้าคัญในฐานะ
เป็นวิถีปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทั้งที่ล่วงลับไปแล้วหรือที่ยังมีชีวิตอยู่ ทั้งที่เป็นญาติหรือไม่ใช่
ญาติ สามารถท้าได้หลายวิธี ไม่จ้าเป็นต้องถวายทานแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนบุญเท่านั้น ยังสามารถ
ท้าได้จากการท้าความดีด้านอื่น ๆ เช่นรักษาศีล เจริญภาวนา แล้วตั้งเจตนาปรารถนาดีอุทิศส่วนความ
ดีที่เกิดจากการกระท้านั้น ๆ ให้แก่ผู้อื่น
คุณค่าและความส้าคัญของการอุทิศส่วนบุญมีผลกระทบด้านบวกต่อป๎จเจกบุคคลและ
สังคม ผลกระทับดังกล่าวขยายออกไปท้าให้พระพุทธศาสนาเกิดความเจริญมั่นคงขึ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม คุณค่าของหลักค้าสอน มีหลายประการ คุณค่าระดับป๎จเจกบุคคล คือคุณค่าที่บุคคลเป็น
ผู้กระท้าขึ้นและได้รับ ผลแห่งการกระท้าของตอนเอง คุณค่าระหว่างป๎จเจกกับสั งคม คือคุณค่าที่
ป๎จเจกบุคคลกระท้าต่อสังคม และคุณค่าหต่อหลักการของพระพุทธศาสนา การอุทิศส่วยบุญตามนั ยนี้
จึงมีลักษณะเป็นการสร้างจริยธรรมเชิงบวกให้แก่บุคคลแล้วขยายออกไปสู่สังคม จนกลายเป็นพุทธ
จริยธรรมเพื่อสังคม หรือหลักปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของสังคมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
พ.ศ.2549 นิศาธร กองมงคล ศึกษาขับลื้อ ในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาศิล ปศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ขับลื้อ: กรณีศึกษาใน
อาเภอเชียงคาและอาเภอคาม่วน จังหวัดพะเยา” 38 พบว่าการขับลื้อเป็นศิลปะการขับร้อง ใน
ลักษณะวรรณกรรมผสมดนตรี ประกอบด้วยผู้ขับร้อง เรียกว่า “ช่างขับ” และผู้บรรเลงดนตรีเรียกว่า
“ช่างปี่” รูปแบบการขับเริ่มจากการไหว้ครู จากนั้นช่างขับจะเกริ่นน้าเข้าสู่บทขับและขับเล่าเรื่องเป็น
ท้านอง โดยมีช่างปี่บรรเลงคลอเป็นท้านองไปตลอดจนจบ ช่างขับอาจมีการหยุดพักระยะสั้น ๆ เป็น
ครั้งคราว แต่ช่างปี่จะบรรเลงต่อเนื่องตลอดเวลา
ค้าขับในแต่ละบทไม่มีจ้านวนค้าในแต่ละวรรคไม่ แน่นอน ส่งสัมผัสระหว่างวรรคด้ว ย
ค้าพ้องรูปหรือพ้องเสียง ส่วนใหญ่จะส่งสัมผัสจากค้าสุดท้ายของวรรคต้นไปยังค้าใดค้าหนึ่งในวรรค
ต่อไป บางวรรคอาจไม่มีสัมผัสเลยก็ได้ โดยไม่มีการบังคับวรรณยุกต์เอกหรือวรรณยุกต์โท
ส้าหรั บหน้าที่ทางสังคมของขับลื้ อมีไว้เพื่อความบันเทิง และใช้กล่อมเกลาจิตใจผู้ ฟ๎ง
รูปแบบของการขับค้าขับตลอดจนการสืบทอด ยังคงยึดถือตามที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษใน
สิบสองพันนา และมีการส่งเสริมเผยแพร่ เพื่อให้ขับลื้ออยู่คู่กับสังคมของชาวไทลื้อสืบไป
พ.ศ.2550 ป๎ญลักษณ์ แก้วแฝก ท้าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การเปรียบเทียบวรรณกรรมคา
สอนเรื่ อ งสุ ภ าษิ ต ร้ อ ยแปด ส านวนภาคใต้ แ ละย่ า สอนหลาน ส านวนภาคอี ส าน” เพื่ อ ศึ ก ษา
38

นิศาธร กองมงคล, “ขับลื้อ: กรณีศึกษาในอ้าเภอเชียงค้าและอ้าเภอค้าม่วน จังหวัดพะเยา”.
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เปรียบเทียบวรรณกรรมค้าสอน เรื่อง สุภาษิตร้อยแปด ส้านวนภาคใต้ และย่าสอนหลาน ส้านวนภาค
อีสาน พบว่า ทางด้านการใช้ภาษา ฉันทลักษณ์สุภาษิตร้อยแปด ส้านวนภาคใต้ ใช้กาพย์ยานี 11 และ
ย่าสอนหลาน ส้านวนภาคอีสาน ใช้โคลงสาร ใช้ภาษาถิ่นโบราณ มีกลวิธีการด้าเนินเรื่องร่วมกัน คือ มี
บทไหว้ครู แต่การด้าเนินเรื่องต่างกัน สุภาษิตร้อยแปด ส้านวนภาคใต้ ด้าเนินเรื่องสั้นกระชับ สอนจบ
ในตอน และย่าสอนหลาน ส้านวนภาคอีสาน ด้าเนินเรื่องโดยมีการยกตัวอย่าง การจบมีลักษณะร่วม
กัน คือ ผู้แต่งโน้มน้าวให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม
การใช้ภาษาและกวีโวหารมีลักษณะร่วม คือ ใช้ค้าภาษาถิ่นภาคใต้และภาคอีสาน การใช้
ค้าซ้้าทั้งวรรคเดียวกัน และต่างวรรคกัน มีการใช้ค้าซ้อน การเลียนเสียงธรรมชาติ การใช้ภาพพจน์
อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ และการใช้โวหาร ได้แก่ เทศนาโวหาร และสาธกโวหาร
ด้านแนวคิดค้าสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมทั้งสอง ท้าให้เห็นแนวทางในการสั่งสอนแต่ละ
ภาค ที่มีลักษณะร่วมกัน เช่น การรู้จักประมาณตน ไม่ประมาท ไม่อวดดี สร้างความเจริญแก่ตน ละ
เว้นจากเรื่องเดือดร้อน มีมารยาท มีคุณธรรม มีศรัทธาในศาสนา การครองเรือน การเคารพผู้อาวุโส
รักศักดิ์ศรี ไม่ยึดติดกับสิ่งใด ๆ มากเกินไป และส้ารวมในการรับประทานอาหาร
ค้าสอนส่วนหนึ่งของวรรณกรรมทั้งสองเรื่องตรงกับมงคล 38 ประการ สะท้อนว่าแนวคิด
ค้าสอนมีหลักหลักจากพุทธศาสนา39
และ พอพล สุกใส ศึกษาเปรียบเทียบสาระค้าสอนราชวัสดี ในวิธุรชาดก กับสารค้าสอน
ในวรรณกรรมค้าสอนที่มีต้นเค้าค้าสอนมาจากราชวัสดี จ้านวน 6 ฉบับ ได้แก่ พาลีสอนน้อง ราช
สวัสดี ราชานวัตร พระวิธุรชาดกกลอนสวด สวัสดิรักษา และพระวิทูนสอนนัดดา จ้านวน 13 ฉบับ
ศึกษาเปรียบเทียบการน้าเสนอค้าสอนในวรรณกรรมแต่ละฉบับ และศึกษาข้อควรปฏิบัติของขุนนาง
และข้าราชการตามความคิดของคนไทยในอดีต “ราชวัสดี: ค าสอนของวิธุ รบัณ ฑิตสาหรั บ
ข้าราชการที่สืบทอดอยู่ในวรรณกรรมคาสอนของไทย” พบว่า สามารถจัดกลุ่มสาระค้าสอนได้ 2
ประเภทใหญ่ คือ สระค้าสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อกษัตริย์ และสาระค้าสอนเกี่ยวกับการวางตน
ในฐานนะข้าราชการ ส่วนใหญ่เป็นสาระค้าสอนที่แสดงถึงลักษณะที่ดีของขุนนาง ที่ยอมรับสูงสุดใน
สั ง คม 2 สมั ย คื อ ปลายกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา และหลั ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา สาระค้ า สอนที่ เ กิ ด ขึ้ น ช่ ว งสมั ย
รัตนโกสินทร์ เป็นสาระค้าสอนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงในชาติ เป็นสาระค้าสอนเรื่องการฟื้นฟูบ้านเมือง
หลังจากภาวะศึกสงคราม นอกจากนั้นยังพบการน้าค้าสอนราชวัสดีมาเขียนแทรกในวรรณคดีเรื่องอื่น
ๆ เช่น บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ราชาธิราช ขุนช้างขุนแผน การน้ามาแต่งเป็นต้ารา เช่น ต้าราหน้าที่
39

ป๎ญลักษณ์ แก้วแฝก, “การเปรียบเทียบวรรณกรรมค้าสอนเรื่องสุภาษิตร้อยแปด ส้านวนภาคใต้
และย่าสอนหลาน ส้านวนภาคอีสาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2550), 227-231.
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มหาดเล็ ก รวมถึงน้ าค้าสอนมาตราขึ้ นเป็นกฎหมาย เช่น กฎมณเฑียรบาล พระราชก้าหนดใหม่
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
การน้าสาระค้าสอนราชวัสดีมาใช้อย่างต่อเนื่อง ดังกล่าวเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสาระค้าสอน
ราชวัสดี ยังคงเป็นที่ยอมรับอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงป๎จจุบัน40
พ.ศ.2551 ภูมิจิต เรืองเดช ท้าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์วรรณกรรมคาสอนของ
ไทย กัมพูชา และลาว ตามหลักปรั ชญา” 41 เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา และองค์ประกอบ
เพื่อวิเคราะคุณค่า และความส้าคัญ และศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ และการแพร่กา
ระจายทางวัฒนธรมของวรรณกรรมค้าสอนของไทย กัมพูชา และ ลาว
ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรมค้าสอนของไทย กัมพูชา และ ลาว มีความเชื่อถือศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท เป็นสังคมที่ยึดมั่นในหลักค้าสอนทางพระพุทธศาสนา อันมีต้นเค้ามา
จากค้าสอนเดียวกัน คือจากพระไตรปิฏก ต้นแบบในลัทธิลังกาวงศ์ มีหลักค้าสอนที่เป็นแกนกลางคือ
หลักธรรมเดียวกัน
บทร้อยกรองที่ใช้แต่งในวรรณกรรมค้าสอนของไทยและกัมพูชามีลักษณะเหมือนกัน แต่
มีชื่อเรี ย กแตกต่างกัน ส้ า หรั บ ลาวใช้ ร้อยกรองที่แ ตกต่า งออกไป กลวิธีทางวรรณศิล ป์มี ลั กษณะ
ใกล้เคียงกันคือ ใช้ค้าง่ายตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้อ่าน หรือผู้ฟ๎งเข้าใจได้ง่าย
ความส้าคัญและคุณค่าได้สะท้อนให้เห็นภูมิป๎ญญาทางสังคม ในการประยุกต์หลักค้าสอน
ทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน เช่น การรักเกียรติของตน การเลือกคบคน เลือกภรรยา เลือก
สามี และที่อยู่อาศัย การวางตัวและครองตน การปลูกฝ๎งความเคารพผู้อาวุโสการอนุรักษ์ธรรมเนียม
ประเพณี
วรรรณกรรมค้าสอนของไทย ได้แสดงอัตลักษณ์เฉพาะทางด้านประเภทวรรณกรรมค้า
สอน ที่แยกค้าสอนออกเป็นวรรณกรรมราชส้านักและท้องถิ่นอย่างชัดเจน ทางกัมพูชาอัตลักษณ์ที่เป็น
แบบแผน เป็นค้าสอนที่สูงส่งน่าเคารพเกรงขาม สอนตรงไปตรงมา ส้าหรับลาว สะท้อนถึงการด้าเนิน
ชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านในสังคม
บุญสนอง สมวงศ์ ศึกษาภูมิหลังและสภาพการใช้สุภาษิตจากวรรณกรรมค้าสอนของไทย
จ้านวน 7 เรื่อง ได้แก่ โคลงโลกนิติ สุภาษิตพระร่วง วชิรญาณภาษิต สุภาษิตอิศรญาณ สุภาษิตสอน
40

พอพล สุกใส, “ราชวัสดี: ค้าสอนของวิธุรบัณฑิตส้าหรับข้าราชการที่สืบทอดอยู่ในวรรณกรรมค้า
สอนของไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2552), 353-355.
41
ภูมิจิต เรืองเดช, “การวิเคราะห์วรรณกรรมค้าสอนของไทย กั มพูชา และลาว” (วิทยานิพนธ์
ปริญ ญาดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิชายุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาภูมิภ าค (กลุ่ม อนุ ภูมิ ภาคลุ่ม แม่ น้าโขง) บัณฑิ ตวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2551).
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สตรี สุภาษิตเรื่องสวั สดิรักษา และสุภาษิตจากวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ที่ถูกน้ามาประยุกต์และ
บูรณาการส้าหรับบุคคลและสังคม ในวิทยาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์และบูรณาการสุภาษิต
จากวรรณกรรมคาสอนของไทยสาหรับบุคคลและสังคม” วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” พบว่าภูมิหลังและการใช้วรรณกรรม
ค้าสอนของไทย แต่งขึ้นเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้บุคคลประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวคดิและะค่านิยม
ของสังคม ค้าสอนที่เป็นสุภาษิตมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ด้านเนื้อหาแบ่งตามลักษณะ
การสอน แบ่งได้ 15 ประเภท คือ เกี่ยวกับครอบครัว การศึกษาอบรม ความรัก และการครองเรือน
การท้ามาหากิน เศรษฐกิจ การครองชีพ สังคม การสมาคม วาจา ชื่อเสียงเกียรติยศ การปกครอง
ศีลธรรม วัฒนธรรม บ้านเกิดเมืองนอน การประมาณตน และสุภาษิตส่วนร่วม
วรรณกรรมค้าสอนจะใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการก้าหนดแบบ
แผนพฤติกรรมของบุคคลในสังคม โดยสอนหน้าที่เด็ก พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ที่พึงจะมีต่อกัน เพื่อให้
บุคคลด้ารงชีพอยู่อย่างผาสุกในสังคม วรรณกรรมค้าสอนถูกใช้สอนเพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนเป็นคนดีมี
ศีลธรรม ท้าความดี ละเว้นความชั่ว เกรงกลัวต่อการท้าบาป ท้าตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
การประยุกต์และบูรณาการสุภาษิตจากวรรณกรรมค้าสอนของไทยส้าหรับบุคคลและ
สังคมได้ความรู้ใหม่ว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานส้าคัญ ที่มุ่งให้คนทุกคนเป็นคนดี มี
ศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม เลื่อมใส ศรัทธา ปฏิบัติตามหลักหลักพระธรรมทางพระพุทธศาสนา
อยู่ทุกขณะ แม้ในป๎จจุบันคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจในพระพุทธศาสนาก็ตาม หากมีวิธีการที่ดี
สอดคล้องกับเหตุการณ์ป๎จจุบัน หลักธรรมดังกล่าวก็จะยังเป็นที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับอยู่เสมอ
การประยุกต์และบูรณาการค้าสอนส้าหรับบุ คคลและสังคมในอนาคตจึงยัง จ้าเป็นต้องอ้างอิงหลักการ
จากพระธรรมค้าสอนอยู่เสมอ ส้าหรับสังคมไทยในการที่จะต้องสืบทอดต่อไปภายหน้า42
พ.ศ.2552 พริมา อ่วมเจริญ ท้าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรม
คาสอนล้านนาเรื่องคดีโลกคดีธรรม” ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค้าสอนล้านนาเรื่องคดีโลกคดีธรรม
ทางด้านลักษณะต้นฉบับ ผู้แต่ง สมัยที่แต่ง การตั้งชื่อเรื่อง จุดมุ่งหมายในการแต่ง ธรรมเนียมการแต่ง
ลักษณะค้าประพันธ์ เนื้อหาของเรื่อง ที่มาของนิทานอุทาหรณ์ เนื้อหานิทาน การแพร่หลายของเรื่อง
โดยวิเคราะห์ค้าสอนและนิทานอุทาหรณ์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมของชาวล้านนา จากต้นฉบับ ส้าเนา
ไมโครฟิล์มใบลานอักษรธรรมล้านนา เรื่องคดีโลกคดีธรรม ฉบับวัดปุาสักน้อย ต้าบลปูคา อ้าเภอสัน
ก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 3 ผูก ความยาว 2 หน้าลาน อายุ พ.ศ.2497
42

บุญสนอง สมวงศ์, “การประยุกต์และบูรณาการสุภาษิตจากวรรณกรรมค้าสอนของไทยส้าหรับ
บุ ค คลและสั ง คม” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวั ฒ นธรรมศาสตร์ คณะวั ฒ นธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551), 696-711.
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พบว่า ชื่อเรื่องที่ตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้ฟ๎งเกิดความเชื่อถือศรัทธา และน้อมน้าเอาหลัก
คติธรรมค้าสอนไปฏิบัติตาม มีจุดมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนให้แนวทางหรือหลักประพฤติปฏิบัติตนอันดีงาม
ชี้แนะถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ให้แก่บุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยัง
เป็นด้ารงรักษาพทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปจนกว่าจะสิ้นอายุของใบลาน ลักษณะค้าประพันธ์เป็นความ
เรียงร้อยแก้ว เนื้อหาบางตอนมีสัมผัสคล้องจองคล้ายร่ายแต่ไม่เคร่งครัดในเรื่องจ้านวนค้าในวรรค ผู้
แต่งน้ าเอาภาษิตล้ านนาที่ใ ช้ในชีวิต ประจ้า มาร้อ ยเรีย งอย่ างสละสลวยไพเราะ เนื้ อหาของเรื่อ ง
ประกอบด้ว ยค้าสอนเป็ น ข้อ ๆ มีทั้งที่เป็นข้อห้ าม ข้อแนะน้าในการด้าเนินชีวิต นิทานอุทาหรณ์
จ้านวน 14 เรื่อง มุ่งเน้นให้ข้อคิดเตือนใจมากกว่าความบันเทิง บางเรื่องมาจากป๎ญญาสชาดก เรื่องคดี
โลกคดีธรรมมีการแพร่หลายอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยพบเป็ นจ้านวนมากที่จังหวัด
เชียงใหม่ และแพร่หลายอยู่ทางภาคอีสาน ในจังหวัดอุบลราชธานีและมหาสารคามอีกด้วย
ผลการศึกษาวิเคราะห์ค้าสอน จ้าแนกค้าสอนได้เป็น 7 ประเภท คือ การอยู่ร่วมกันในสัง
การท้ามาหากิน ครอบครัวความรักและการครองเรือน กิริยา-มารยาท พุทธศาสนา การปกครอง และ
หลักในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน รวมทั้งสิ้น 126 ค้าสอน โดยเป็นค้าสอนเกี่ยวกับหลักการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวันถึง 43 ค้าสอน
ผลการศึกษาวิเคราะห์ค้าสอนเชิงสังคม สะท้อนให้เห็นภาพวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ที่
เรียบง่าย การอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน ด้านสถานภาพของบุคคลท้าให้ท ราบถึงบทบาทและ
หน้าที่ของบุคคลระดับต่าง ๆ โดยยึดถือหลักค้าสอนเป็นแนวทางประพฤติตน ด้านค่านิยมสะท้อนให้
เห็นค่านิยมเกี่ยวกับคุณธรรมของกษัตริย์หรือผู้ปกครอง สะท้อนให้เห็นประเพณีอันดีงามของชาว
ล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อมา ทางด้านความเชื่อด้านต่าง ๆ มีพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางส้าคัญในการขัด
เกลาจิตใจ และควบคุมความประพฤติ เช่นความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ โดย
มีความเชื่อเรื่องขึดเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมอีกทางหนึ่งด้วย ส่งผลให้สังคมของชาวล้านนาประสบ
ความสงบสุขและเจริญสืบมา43
พ.ศ.2557 ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล วิจัยวรรณกรรมค้าสอนล้านนา เรื่อง “วรรณกรรม
คาสอนล้านนา: ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า ” 44 ได้รับการสนับสนุนจากส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ตามโครงการวิจัย “วรรณกรรมล้านนา: ลักษณะเด่น ภูมิป๎ญญา และคุณค่า ” มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะเด่ น ด้ า นรู ป แบบและเนื้ อ หา ภู มิ ป๎ ญ ญาล้ า นนา และคุ ณ ค่ า ของ
43

พริม า อ่ ว มเจริญ , “การศึ ก ษาเชิงวิ เคราะห์ วรรณกรรมค้ าสอนล้ า นนาเรื่ อ งคดี โลกคดี ธ รรม”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร , 2552), 188-189.
44
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, วรรณกรรมคาสอนของล้านนา: ลักษณเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า
(เชียงใหม่: ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557).
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วรรณกรรมค้าสอน ผ่านกรอบแนวคิดที่ว่าวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ในสังคม ถูกสร้างสรรขึ้นจาก
สุนทรียภาพทางศิลปะ เพื่อตอบสนองความต้องการตามอุดมคติของสังคม มุ่งให้ชีวิตประสบสิ่งที่ดีขึ้น
กว่าเดิม โดยตั้งสมมติฐานว่า วรรณกรรมค้าสอนเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาให้สมาชิกในสังคมมีคุณภาพ
ทั้งทางสติป๎ ญญาและคุณธรรม ยึ ดโยงให้ อยู่ร่ว มกันในสั งคมอย่างสงบสุ ข สั งคมล้ านนาถ่ายทอด
จริยธรรมและศีลธรรมผ่านวรรณกรรมค้าสอนประเภทลายลักษณ์ของล้านนา แสดงให้เห็นภูมิป๎ญญา
ที่ใช้วรรณศิลป์ถ่ายทอดคติธรรมส้าหรับสมาชิกในสังคมทุกระดับ
ศึกษาจากวรรณกรรมลายลักษณ์ของล้านนาทั้งที่เป็นต้นฉบับตัวเขียนและฉบับที่ปริวรรต
จ้านวน 17 เรื่อง แบ่งตามรูปแบบเป็น 4 ประเภท ดังนี้ วรรณกรรมค้าสอนประเภทโคลง วรรณกรรม
ค้าสอนประเภทธรรมค่าว วรรณกรรมค้าสอนประเภทค่าว และวรรณกรรมค้าสอนประเภทค่าวร่้า
พบว่า ลักษณะเด่นของวรรณกรรมค้าสอนของล้านนามีรูปแบบการแต่งที่หลากหลาย
เพื่อใช้สั่งสอนในวาระต่าง ๆ กัน วรรณกรรมธรรมค่าวแต่งขึ้นโดยพระสงฆ์ ใช้เทศนาสั่งสอนบุคคล
ทั่วไป วรรณกรรมโคลง ใช้อ่านตามล้าพังหรือใช้ขับขานเป็นท้านองเสนาะในที่ชุมชน อาจมีผู้ฟ๎งน้อย
มากต่างกันไป ส่วนวรรณกรรมค่าว ใช้อ่านขับขานเป็นท้านอง ในกลุ่มผู้ฟ๎งที่เป็นกลุ่ม ใหญ่ ในวาระที่
ค่อนข้างเป็นทางการ ดังเช่นสังคมล้านนาในอดีตมีความนิยมว่าจ้างนักอ่านค่าวไปขับขานในงานต่างๆ
เช่นงานศพ ส้าหรับวรรณกรรมค้าร่้า ที่น้ามาศึกษามีลักษณะพิเศษคือแต่งขึ้นเพื่อใช้ เป็นบทสวด การ
สอนคติธรรมและศีลธรรมจรรยามีลักษณะเฉพาะตามแต่ละประเภท เนื่องมาจากการใช้ในวาระที่
ต่างกัน
เนื้อหาวรรณกรรมค้าสอนของล้านนาสะท้อนภูมิป๎ญญาที่ส้าคัญ คือการน้าหลักธรรมทาง
พุทธศาสนามาปรั บใช้ ในชีวิตประจ้าวัน สอนให้สมาชิกในสังคมมองชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนา
อย่างไรก็ตามเนื้อหาวรรณกรรมค้าสอนที่น้ามาศึกษามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติตนต่อ
เองและผู้อื่น ไม่ปรากฏเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ แต่พบได้ในวรรณกรรมประเภทอื่นๆ ที่มีบทอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบพฤติกรรมของมนุษย์
กับธรรมชาติ สะท้อนภูมิป๎ญญาจากการตกผลึกความคิดในการมองธรรมชาติอย่างเข้าใจ ส้าหรับเรื่อง
สิ่งเหนือธรรมชาติพบในวรรณกรรมค้าสอนที่น้ามาศึกษาพบน้อยมาก
คุณค่ าวรรณกรรมค้า สอนของล้ านนา มี 3 ประการ ดั งนี้ คุณ ค่าด้ านการเป็นแหล่ ง
รวบรวมค้าสอนแนะน้าแนวทางการประพฤติปฏิบัติของชาวล้านนา วรรณกรรมค้าสอนลายลักษณ์ ที่
ระบุกลุ่มผู้รับสารในการสอน เป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาทางสังคมและควบคุมสังคมได้อย่างดี
คุณค่าด้านศิลปะการประพันธ์ของวรรณกรรมค้าสอนแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ช่วยให้การสอน
ศีลธรรมจรรยาและแนวประพฤติปฏิบัติไปตามโอกาสต่าง ๆ ความงามเชิงวรรณศิลป์พื้นบ้านที่อุปมา
อุปมันกับธรรมชาติรอบตัว กระตุ้นให้เกิดความคิดจินตนาการ คุณค่าด้านการส่งทอดค้าสอนและภูมิ
ป๎ญญาจากรุ่นสู่รุ่น วรรณกรรมค้าสอนของล้านนามีต้นเค้ามาจากค้าสอนมุขปาฐะในชีวิตประจ้าวัน
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ได้แก่ ค้าบอกเล่า ภาษิต ค้าพังเพย หรือเรื่องเล่าอุทาหรณ์สอนใจ สืบถอดการบอกเล่าสืบต่อกันมา
ท้าให้ค้าสอนผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม แต่เมื่อมีการบันทึกค้า สอนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรท้า
ให้เนื้อหาคงเดิมได้มากขึ้น รวมถึงการคัดลอกท้าให้ค้าสอนแพร่กระจายไปในที่ต่าง ๆ มีอายุข้ามยุค
สมัยได้มากขึ้น วรรณกรรมค้าสอนลายลักษณ์ของล้านนาจึงถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งทอดค้าสอน
และภูมิป๎ญญาของบรรพชนต่อ ๆ กันมาสู่คนรุ่นป๎จจุบัน
ขัน้ ตอนของการศึกษา
1. ปริวรรตค้าขับค้าสอน จากอักษรไทลื้อ ออกมาเป็นอักษรไทยป๎จจุบัน
2. เก็บข้อมูลอักษรและอักขรวิธีของอักษรไทลื้อ
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ปรากฏ
4. ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์
5. เสนอผลการศึกษาแบบเขียนพรรณนาเชิงวิเคราะห์
6. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ
แหล่งข้อมูล
1. หอสมุดสาขาวังท่าพระ ส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)
3. ศูนย์ใบลานศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4. ชุมชนชาวไทลื้อ หมู่บ้านเหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
5. ฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา ของส้านักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (Ecole française
d'Extrême-Orient)45
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบลักษณะของรูปอักษรและอักขรวิธีอักษรไทลื้อ ที่ปรากฏในค้าขับค้าสอน ฉบับ
น้อยพรหม เมืองยอง
2. ทราบวรรณศิลป์ ในค้าขับค้าสอนไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
3. เข้าใจค้าสอน ที่ปรากฏในค้าขับค้าสอนไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
4. ได้เผยแพร่เอกสารโบราณอักษรไทลื้อในเมืองยอง ให้เป็นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

45

เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.efeo.fr/lanna_manuscripts/
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นิยามศัพท์
ไทลื้อ หมายถึง กลุมชาติพันธุที่พูดภาษาตระกูลไต ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครอง
ตนเองสิ บ สองพัน นา มณฑลยู น นาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน สาธารณรัฐ แห่ ง สหภาพเมี ยนมา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และบางส่วนได้อพยพเข้ามา
ในดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย
ขับลื้อ หมายถึง การขับร้องของชาวไทลื้อที่ใชวรรณกรรม หรือค้าขับเป็นภาษาไทลื้อ
ร้องเปนท้านองโดยมีป ลื้อบรรเลงประกอบ หมายรวมถึง เป็นชื่อการแสดงการขับร้องของไทลื้อ ตาม
โอกาสและประเพณีต่าง ๆ
คาขับ หมายถึง ค้าร้องหรือบทประพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ ที่ใชในการขับลื้อ
อักษรไทลื้อ หมายถึง อักษรที่ใช้กันอยู่ในกลุ่มชาวไทลื้อ ชาวไทลื้อได้รับเอาอักษรธรรม
ล้านนาที่แพร่เข้าไปดิน แดนต่าง ๆ ที่ชาวไทลื้ ออาศัยอยู่ พร้อมกับพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ใหม่
หลังจากพระเจ้าติโลกราชทรงสังคายนาศาสนา เมื่อ พ.ศ.2020 46 เมื่อชาวไทลื้อน้ามาใช้ ได้ระยะหนึ่ง
รู ป อั ก ษรและอั ก ขรวิ ธี ข องอั ก ษรธรรมล้ า นนาที่ รั บ มา ได้ ค ลี่ ค ลายจนกลายเป็ น อั ก ษรไทลื้ อ ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตน
ข้อตกลงเบื้องต้น
การถ่ายถอดค้าขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง จะถ่ายถอด 2 ขั้นตอน ได้แก่การ
ถ่ายถอดจากอักษรไทลื้อเป็นอักษรไทยป๎จจุบันตามต้าแหน่งของตัวอักษรที่ปรากฏตามต้นฉบับ จะใช้
ค้าว่า “การถ่ายถอด” และการถ่ายถอดเป็นอักษรไทยป๎จจุบันและสะกดค้าตามภาษาไทยป๎จจุบัน จะ
ใช้ค้าว่า “คาอ่าน” ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. การถ่ายถอดจากอักษรไทลื้อเป็ นอักษรไทยป๎จจุบันตามแหน่งของตัวอักษรที่ปรากฏ
ตามต้นฉบับ หรือในช่องค้าถ่ายถอด มีเงื่อนไข ดังนี้
1.1 พยัญชนะตัวต้นของอักษรไทลื้อที่เทียบได้กับอักษรไทยป๎จจุ บัน จะถ่ายถอดตาม
รูปอักษรไทยป๎จจุบัน ดังนี้
รูปอักษร
คาถ่ายถอด
รูปอักษร
คาถ่ายถอด

46

ก

ค

ข

ฅ

ดูรายละเอียดใน ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2541), 76.
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รูปอักษร

คาถ่ายถอด

รูปอักษร

คาถ่ายถอด

ง

ฝ

จ

พ

ช

พฺพ
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ญ

ภ

ฏ

ม

ฐ

ย

ฑ

ร

ณ

ล

ต

ว

ถ

ส

ท

ห

ธ

ฬ

น

อ

บ

ฮ

ป

ฤๅ

ผ
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1.2 พยัญชนะตัวตามของอักษรไทลื้อที่เทียบได้กับอักษรไทยป๎จจุบัน จะถ่ายถอดตาม
รูปอักษรไทยป๎จจุบัน ดังนี้
รูปอักษร
คาถ่ายถอด
รูปอักษร
คาถ่ายถอด
ก
ข

ธ

ค

น

ง

บ

จ

พ

ช

ม

ฌ

ร

ญ

ร

ฏ

ร

ฐ

ล

ฑ

ล

ณ

ว

ต

ษ

ถ

ห

1.3 พยัญชนะตัวต้นและตัวตามที่มีรูปเดียวกัน ฑ ใช้ร่วมกัน เช่น อักษร ฎ47 ฑ และ
ด จะถ่ายถอดเป็น อักษร ฑ ทั้งหมด ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)

47

ทณฺฑา

ทัณฑา

(9/3)

ฑา

ด่า

(3/1)

ส้าหรับค้าศัพท์ที่ใช้รูปอักษร ฎ ไม่พบในค้าขับไทลื้อฉบับนี้
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1.4 พยัญชนะตัวต้นที่มีพยัญชนะตัวตามหรืออักษรที่ซ้อนข้างใต้ จะใช้จุดใต้พยัญชนะ
ตัวต้น เพื่อบอกต้าแหน่งให้ทราบว่าพยัญชนะที่ตามมาอยู่ใต้พยัญชนะตัวต้น ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
สฺอร
สอน
(2/18)48
หฺนาฺย

หน่าย

(13/4)

สฺืบ

สืบ

(6/17)

1.5 พยัญชนะที่ต้นฉบับเขียนไว้เหนือบรรทัด จะถ่ายถอดโดยใส่จุดไว้แทนต้าแหน่ง
เดิม เพื่อให้ทราบว่าพยัญชนะตัวที่ตามมานั้น อยู่ในต้าแหน่งเหนือพยัญชนะนั้น ๆ เช่น
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ขฺֹอง

ของ

(1/8)

ֹบูร

บุญ

(1/11-2)49

คฺคֹภพ

คัพภะ

(1/5)

1.6 พยัญชนะ ส ซ้อน ส (สสฯ) จะถ่ายถอดเป็น สฺส ดังนี้
รูปคำ
คำถ่ำยถอด
คำอ่ำ
(ห ้ำ/บรรทัด)
วัสสา
(19/6)
วสฺสา
รส
(19/6)
รสฺส
1.7 พยัญชนะพิเศษ หรืออักษรพิเศษ อย (อยฯ ) จะใช้อักษรตัวหนา เพื่อแยกออกจาก
พยัญชนะอ (อ) และ ย (ย) ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด

48

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

อยา

อย่า

(1/21)

นฺอย

น้อย

(1/5)

ตัวเลขในวงเว็บ เช่น (2/18) หมายถึง ค้าศัพท์ดังกล่าวปรากฏในพับหัวอักษรไทลื้อ ค้าขับค้าสอน
ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้าที่ 2 บรทัดที่ 18 (หน้า/บรรทัด)
49
ในกรณีที่มีค้าซ้้ากันในบรรทัดเดียวกันจะเขียน ขีด ตามด้วย หมายเลข หมายถึง ค้าว่า บุญ ตาม
ตัวอย่างปรากฏในหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 11 ค้าที่ 2 (หน้า/บรรทัด-ค้าที่)
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1.8 พยัญชนะที่ท้าหน้าที่เป็นสระ จะคงไว้ตามอักขรวิธีเดิม เช่น สระเอีย ( ยฯ ) ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ทฺยม

เทียม

(1/5)

เลียบ
(19/17)
ลฺยบ
1.9 สระลอย จะใช้อักษรตัวหนา เช่น สระอิ (อิฯ) สระอุ (อุฯ) และสระเอ (เอฯ) เพื่อ
แยกออกจากพยัญชนะแบบปกติที่ประกอบสระจม เช่น สระอิ (อิ) สระอี (อุ) และ สระเอ (เอ)
ดังนี้
คาถ่ายถอด
รูปสระลอย
อิ
อุ
เอ
1.10 สระจมของอักษรไทลื้อที่เทียบได้กับอักษรไทยป๎จจบัน จะถ่ายถอดตามรูป
อักษรไทยป๎จจุบัน ดังนี้
รูปสระจม
คาถ่ายถอด
รูปสระจม
คาถ่ายถอด
า

เืืฺอ

ๅ

โ̑

ืิ

โ

ื

เา

ืื

โ ฺอ

ืุ

ืฺอ

ืู

า

เ ืฺอ

ไ

เ

เ ืา

แ ืฺอ

ืฺยะ

แ

ืฺย

เื

ืฺอย
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1.11 สระโอะ ลดรูป ( ื฿)จะถ่ายถอดเป็น เครื่องหมาย ̑ ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
มฺ̑นฑฺ̑ก

มณฑก (มณฑป) 50

(52/2)

1.12 อักษรพิเศษ แล (แลฯ) จะใช้อักษรตัวหนา เพื่อแยกออกจากค้าว่า แล (แล)
ที่เกิดจากการใช้สระ แ- ประสมกับ ล ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
แล / และ
(1/3)
แล
แลง (เวลาเย็น)
(3/13)
แลฺง
1.13 เครื่องหมายพิเศษ ที่ท้าหน้าที่เป็น สระออ ( ื) และเครื่องหมายบังคับเสียงเพื่อ
พยัญชนะนั้น ๆ ออกเสียงสามัญ จะใช้เครื่องหมายเดิม ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
พื

พ่อ

(11/10)

ไฑฺย ื

ใด

(17/1)

1.14 เครื่องหมายพิเศษ ที่ท้าหน้าที่เป็น ไม้ซ้าค้า ( ๆ )เพื่อให้ค้านั้นออกเสียง 2
พยางค์ จะใช้ตัวเลขไทย ๒ แบบตัวยกแทน ๒ ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)

50

สฺ̑งาฺน๒

สงสาร

(43/2)

สาสฺน๒า

ศาสนา

(47/3)

ค้าในวงเล็บ ในช่องค้าอ่าน หมายถึง ความหมายในภาษาไทยป๎จจุบัน
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2. การถ่ายถอดเป็นอักษรไทยป๎จจุบัน หรือในช่องค้าอ่าน จะใช้ 2 วิธี ดังนี้
2.1 ค้าที่รูปศัพท์มีความหมายตรงกับภาษาไทยป๎จจุบัน51 เช่น
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ทุยาฺก

ทุกข์ยาก

(1/9)

สฺอย

สร้อย

(1/21)

ภฺอม

พร้อม

(21/9)

2.2 ค้าศัพท์ที่เป็นค้าศัพท์เฉพาะของท้องถิ่น และค้าศัพท์ที่เชียนตามเสียงของท้องถิ่น
จะถ่ายถอดศัพท์และเสียงของท้องถิ่นไว้ ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
งฺืน

งึน (เงิน)

(18/3)

แบฺอ

แบะ (แพะ)

(34/2)

เพฺืน

เพิ่น (เพื่อน)

(15/2)

2.3 ค้าศัพท์ที่มีการสะกดหลายแบบ จะถ่ายถอดคงตามรูปไว้ เพื่อประโยชน์ต่อ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงจากอักขรวิธี เช่น
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
กฺ̑ว

กลัว

(1/21)

โ ̑ก

โก (กลัว)

(1/16)

2.4 ค้าศัพท์ที่มีการสะกดแบบแก้เกิน หรือการสะกดค้าในลักษณะสวนทางกับค้าพูด
จะถ่ายถอดคงตามรูปสระเดิมไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงสระ ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)

51

ทฺว่ฑ

ทวด (โทษ)

(25/7)

ผฺวฑ

ผวด (โปรด)

(18/18)

อ้างอิงตาม ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554).
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รูปคา

คาถ่ายถอด
วฺֹยร

คาอ่าน
เวียร (เวร)

(หน้า/บรรทัด)
(3/18)

เม

เม (เมีย)

(1/4)

ตัวอย่างการถ่ายถอดค้าขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 12-16

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

12. แสฺงคฺอยมฺนื ตาแจฺงแรฺงฑหื้ถ กาฺน้คฺอมคฺลตฺอง
สา หฺืงมฺืนมานิ ฟานฺอรผ้า

12. แสงค่อยมึนตาแจ้งแรงดีหื้อถี่ ก้านค้อมคลี่ตอง

13. หฺล่บหฺมฺอรนาฺงตาฺก้โทฺอเนฺือ// ลาบาฺกไ้ ตลฺ̑ม

13. หลบหมอนนางตากเทาะเนอ // ล้าบากใต้ลุ่ม

ฟ้าค ืแขฺนหาฺก้มคฺ̑น สฺินֹบูรนฺֹองแสฺงนฺวร

ฟูา ก็แข้นหากมีคน ศีลบุญน้องแสงนวล

14. คฺืฑจฺอฑ คฺืฑรฺอฑซาค ืฅาฝฺนผ ืหฺน เพฺือวๅขฺֹอง

14. คึดจอด คึดรอดซ้้าก็ฅ้าฝ๎้นผ่อหัน เพื่อว่าของ

บจุบนฺ้ หฺมาฺก้พูฅาฺยเข้า๑เนฺือ ะ ยาฺม

ป๎จจุบนั หมากพลูคาบเข้า๑เนอ ะ ยาม

15. หฺนู่มเหฺน้านาฺงฅาฺน ยาฺมเถ้าหฺอฑแรฺง ผฺวข่าฺ
วแฑฺงนาฺงตแอฺวหาทๅนฑฺอยบฑ

15. หนุ่มเหน้านางคราญ ยามเฒ่าหอดแรง ผิวขา

16. เนฺือ// เพฺืนตเบฺือหฺลาแมนฺอย ค ืเฑฺืนเพฺือทๅง
กฺินปฺลาฺยคๅสฺินหฺงิร ขฺֹยว้พาฺยเหฺนฺือ

16. เนอ // เพิ่นตะเบื่อหล้าแม่น้อย ก็เดินเพื่อทาง

สา หึงมึนมานิ ฟานอนผ้า

วแดง นางตะแอ่วหาทานด้อยบ่ดี
กินปลายค่าสินหงิ้น เขี้ยวภายเหนือ

บทที่ 2
ภูมิหลังไทลื้อ เมืองยอง และพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
ในบทที่นี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงภูมิหลังของชาวไทลื้อในเมืองยอง อันประกอบด้วยการตั้งถิ่น
ฐานของชาวไทลื้อในที่ต่าง ๆ ที่ตั้งของเมืองยอง ตานานเมืองยอง ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทลื้อใน
เมืองยอง เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชาวไทลื้อเมืองยอง จากนั้นกล่าวถึง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ขับลื้อ ประกอบด้วย ตานานการขับลื้อ คาขับ ขั้นตอนการขับลื้อ ช่างขับลื้อ เครื่องดนตรีประกอบการ
ขับลื้อ ลาดับการแสดงการขับลื้อ และรายละเอียดของพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ที่
ผู้วิจัยนามาศึกษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ในบทต่อไป
ไทลื้อ
ไทลื้อเป็นชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไท ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเอง
สิบสองพันนา1 มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีเมืองเชียงรุ่งเป็นเมืองหลวง ชาวจีนเรียก
ชาวไทลื้อว่า “หลี่” หรือ “สุ่ยไปอี่” และเรียกเมืองเชียงรุ่งว่า “เชอหลี่” ชาวไทลื้อนิยนมตั้งบ้านเรือน
อยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้าและที่ราบระหว่างหุบเขา มีแม่น้าโขงเป็นแม่น้าสายหลัก และลาน้าสาขาไหล
ผ่ านเมืองต่าง ๆ เป็ น ไปได้ว่าชาวไทลื้ อเป็นกลุ่ มไทกลุ่ มแรก ๆ ที่ถือกาเนิดขึ้นในทางตอนใต้ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมามีการขยายตัวอพยพไปตั้งถิ่นฐานในที่ต่าง ๆ2 เช่น ภาคตะวันออกของ
รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้แก่ เมืองยอง เมืองยู้ เมืองหลวย เมืองเชียงลาบ เมืองไร
เมืองพยาก เมืองโก เมืองโต๋น เมืองเลน เชียงตุง ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ได้แก่ เมืองสิงห์ เมืองหลวงวพูคา เมืองลอง ในแขวงหลวงน้าทา เมืองอูเหนือ เมืองอูใต้ เมืองงาย
เหนือ เมืองงายใต้ เมืองบุนเหนือ เมืองบุนใต้ ในแขวงพงสาลี เมืองไซ เมืองแบง เมืองฮุก เมืองหงสา
ในแขวงอุดมไซ เมืองเงิน เมืองเชียงฮ่อน เชียงลม และเมืองหงสา ในแขวงไซยะบุรี นอกจากนี้ยังตั้ง
1

พันนา - น. ขอบเขตการปกครองโดยกาหนดตามที่นา ซึ่งรับน้าจากฝายเป็นส่วน ๆ ไป มักจะมีชื่อ
เมือง หรือชื่อแม่น้ากากับด้วย เช่น พันนาเชียงแสน, พันนาเชียงเรือก, พันนาแม่ขาน เป็นต้น อาจเทียบได้กับเขต
หรือตาบลขนาดใหญ่ หรื ออาเภอในปัจจุบัน ศูน ย์วัฒนธรรมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภั ฏเชียงใหม่ ,
พจนานุกรมภาษาถิ่นภาคเหนือ (เชียงใหม่: ส.ทรัพย์การพิมพ์, 2539), 546.
2
สถาบันวิจัยสังคม, ไทลื้อคือใคร: โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบัน
วิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557). เข้าเมื่อ 28 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.sri.cmu.ac.th
/ethnictai/ Lue_PDF/1.pdf
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ชุมชมอยู่รอบ ๆ เมืองหลวงพระบาง และกระจายกันอยู่แถบลุ่มน้าอูและแม่น้าโขง ในแขวงหลวงพระ
บาง และแขวงบ่อแก้วอีกหลายหมู่บ้าน ตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ได้แก่ เมืองบินลูห์
เมืองแถน และบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้าดา ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
และบางส่วนได้อพยพเข้ามาในภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลาพูน
ลาปาง พะเยา น่าน และแพร่ โดยถูกกวาดต้อนมาจากสิบสองพันนาตั้งแต่อดีต บางส่วนได้อพยพเข้า
มาเพิ่มเติมภายหลังเพื่อการค้าขาย ติดตามหาญาติพี่น้อง การแต่งงาน การทามาหากิน หรือหนีภัย
สงคราม3

ภาพที่ 1 แผนที่เมืองยอง

3

สถาบันวิจัยสังคม, ถิ่นฐานไทลื้อในล้านนา: โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , เข้าถึงเมื่อ 28 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.sri.
cmu.ac.th /ethnictai/Lue_PDF/3.pdf
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เมืองยอง
เมืองยอง อยู่ทางภาคตะวันออกของรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในปัจจุบัน
เมืองยองในอดีตเป็นหัวเมืองลื้อของกลุ่มรัฐไททางฝั่งตะวันตกของแม่น้าโขง มีสถานะเท่าเมืองสิงห์
แขวงหลวงน้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแม่น้าโขง
ห่างออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 40-50 กิโลเมตร เมืองยองตั้งอยู่ในแอ่งที่ราบขนาดกลาง มี
ภูเขาล้อมรอบ มีแม่น้าไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ น้ายอง และน้าคาบ4
ปัจจุบันเมืองยองอยู่ภายใต้เขตการปกครองใหม่ในรัฐฉานตะวันออก เพิ่งแยกตัวออกจาก
จังหวัดเชียงตุง เขตการปกครองใหม่นี้ ประกอบด้วยหัวเมืองหลัก คือ เมืองพยาก เมืองสาด เมืองยอง
และเมืองยู้ เมืองยองมีชุมชนชาวไทลื้อตั้งถิ่นฐานอยู่ประมาณ 70 หมู่บ้าน5
ตานานเมืองยอง
เมืองยองมีเรื่องเล่าสืบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองยอง ที่ได้รับการบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรในรูปแบบตานานบนคัมภีร์ใบลาน ที่ปรากฏแพร่หลายกระจายอยู่วัดต่าง ๆ ทั้งวัดใน
เขตวัฒนธรรมไทลื้อนอกเขตแดนประเทศไทย และรวมถึงวัดในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบน เป็น
ที่รู้จักกันในนามตานานเมืองยอง ตานานพระธาตุเจ้าจอมยอง ตานานมหิยังคนคร ฯ เนื้อหาตานาน
เมืองยองที่มีการบัน ทึกไว้เป็น ลายลั กษณ์อักษร สามารถแบ่งเป็น 2 ส่ วนใหญ่ ได้แก่ เนื้อหาแบบ
ปรัมปราในตอนต้น และเนื้อหาแบบพงศาวดารในตอนท้าย มีเนื้อหาโดยย่อ ดังนี้
ตานานเมืองยองตอนต้น
ตานานเมืองยอง เริ่มต้นตั้งแต่อดีตพระพุทธเจ้านามว่า พระกกุสันธพุทธเจ้าเสด็จเลียบ
โลกมาโปรดสัตว์ ทรงแวะที่ดอยมหิยังคะ ซึ่งในสมัยพระโคนาคมพุทธเจ้าและพระกัสสัปปพุทธเจ้าก็
ทรงแวะเช่นกัน เพื่อฉันภัตตาหาร ทรงเนรมิตสระน้าและแม่น้า ทรงพยากรณ์อนาคตของสถานที่นั้น
ต่อมาในสมัยพระโคตมพุทธเจ้า บริเวณดอยมหิยังคะมีแม่น้าใหญ่หลายสายไหลมารวมกันต่อมาแห้ง
และตื้นเขินกลายเป็นป่ารกชัฎ สัตว์ชุกชุม มีพรานป่าจากเมืองอรวีหรือเมืองเชียงรุ่ง มาจุดไฟเผาหญ้า
ยอง ขี้เถ้าลอยฟุ้งขึ้นไปในอากาศ ต่อมาจึงเรียกว่า เมืองยอง
เมืองยองเป็นที่อยู่ของพวกทัมมิละหรือทมิฬ มีท้าวลู หรือ วิลู เป็นหัวหน้า พวกทมิฬรบ
กับชาวเขมรัฐเชียงตุงจนได้ชัยชนะและได้เมืองขึ้น 28 เมือง สมัยท้าวงาม ลูกของท้าวลู ครองเมืองยอง
ได้ถูกนันทะกุมารหรือสุนันทะแห่งเมืองอรวียนคร ทาอุบายมอมเหล้าแล้วฆ่าพร้อมบริวารจานวนมาก
4

วสันต์ ปัญญาแก้ว, ลื้อข้ามแดน การเดินทางของคนหนุ่มสาวชาวลื้อ เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศ
พม่า (เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2555), 25.
5
เรื่องเดียวกัน, 26.
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ที่หนองแสน เจ้าสุนันทะขึ้นครองเมืองยองต่อและมีผู้ครองนครสืบต่อมาอีก 5 สมัย พระโคตมพุทธเจ้า
เสด็จเลียบโลกมาโปรดสัตว์พร้อมภิกษุ 500 รูป ประทับฉันข้าวบิณฑบาตที่ดอยนั้น ทรงถอนพระเกสา
4 เส้น มอบให้พระอรหันต์รักษาไว้ และทรงตรัสบอกความสาคัญของดอยมหิยังคะอันเป็นที่อยู่ของ
สัตว์ใหญ่หลายชนิด ทรงพยากรณ์อนาคตดอยมหิยังคะเสร็จแล้วเสด็จโปรดสัตว์ต่อไป
หลังจากพระโคตมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว มีพระอรหันต์นาเอาพระเกสาธาตุอีก 4 เส้น
พร้อมกระดูกด้ามมีด (กระดูกไหปลาร้า) ข้างซ้ายมาบรรจุไว้ที่ดอยนั้น ต่อมาอีก 4 ปี 5 เดือน พระ
อรหันต์อีก 4 รูปนาพระธาตุมาเพิ่มเติมที่ดอยนั้นอีก โดยมีพญาสุลังควุฒิ เจ้าเมืองยองขณะนั้นพร้อม
ด้วยบริวารได้สร้างพระธาตุเจ้าจอมยองขึ้น พระพรหม พระอินทร์ เทวดา ท้าวจตุโลกบาล พญานาค
ราช และท้าวพญา 28 เมือง มารวมกันเนรมิต หลังจากนั้นมีการสร้างพระธาตุที่อื่น ๆ ขึ้น เช่นพระ
ธาตุผาแมวดอยปูคา ธาตุเชียงคม ธาตุดอยผางบ
พญาสุลังควุฒิตายไปได้ 110 ปี ก็สิ้นเชื้อสายเจ้าในเมืองยอง ต่อมาพญาอโศกแห่งเมือง
ปาฏลีบุตรราชชมพูทวีป ขยายพระราชอานานไปถึงเมืองวิเทหราชเมืองแกว ได้เสด็จมาถึงเมืองยอง
ทรงบูชาพระธาตุจอมยอง สร้างวิหารหลวง ทรงหลั่งน้ามอบเมื องยองถวายเป็นสมบัติของพระธาตุ
จอมยอง กัลปนาชาวเมืองยองเป็นข้ารับใช้พระธาตุ จอมยอง ทรงตั้งพระเถระรูปหนึ่งเป็นสังฆโมลี
กาหนดให้หมู่บ้านต่าง ๆ เป็นเวรอุปัฏฐากพระธาตุ และแต่งตั้งอามาตย์พ่อเมือง 4 คน ให้ดูแลจัดการ
บ้านเมือง
ต่อมาพญาเชียงรุ่งและพญาฮ่อชักชวนกันมาเมืองยอง เพื่อร่วมงานอภิเษกเจ้าเมืองซึ่ง
เป็นบุตรบุญธรรม พญาเชียงใหม่มาท้าแข่งสร้างพระเจดีย์ ปรากฏว่าฮ่อพ่ายแพ้จึงยกทัพหนีไป ทาให้
เจ้าเมืองยองและชาวเมืองพากันหนีไป ทิ้งเมืองยองให้ร้างไป ต่อมาทางเมืองเชียงใหม่ให้ขุนแสนไปรบ
กับพวกฮ่อที่เชียงใหม่ ขุนแสนไล่ฮ่อไปถึงเมืองยอง ขุนแสนได้สร้างเวียงขึ้นแห่งหนึ่งทางทิศตะวันออก
ตั้งชื่อว่าเชียงใหม่ เจ้าเมืองอรวีเชียงรุ่งมาขอเป็นไมตรี ขุนแสนจึงขอให้เจ้าเมืองยองและชาวเมืองกลับ
เข้ามาอยู่ในเมืองยองดังเดิม ต่อมาอีก 3 ปี ขุนแสนยกทัพกลับเชียงใหม่ ได้ยกเวียงที่สร้างใหม่ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของเมืองอุปัฏฐากพระธาตุและสั่งให้พญาอนุรุทธเจ้าเมืองยองส่งขุนนาง ช่างฟ้อน ช่างหอก
และช่างดาบไปเชียงใหม่ เพื่อคารวะพญาเชียงใหม่ ต่อมาเมื่อพญาอนุรุทธตายไป ลูกชายชื่ออินทวิไชย
ได้ขึ้นครองเมืองยองต่อ โดยไม่ได้ส่งคนไปเชีย งใหม่ดังเดิม ทางเชียงใหม่จึงจับตัวไป เจ้าอินทวิไชย
หลบหนีออกมาได้และหลบไปอยู่กับพวกยางแดง
จากนั้นไม่นานพม่าจากอังวะมาคล้องช้างเผือกในเขตของยางแดง จึงเกิดพิพาทกับยาง
แดง พม่าส่งทัพอังวะมีกาลังแสนเจ็ดหมื่นมารบ เจ้าอินทวิไชยได้รับการขอร้องจากเจ้าเมืองยางแดงให้
ช่วยรบกับพม่า จึงอธิษฐานให้พระธาตุจอมยองให้ช่วย เมื่อนาทหาร 500 คนออกรบทัพพม่า เทวดา
รักษาพระธาตุมาช่วยบันดาลให้ข้าศึกทัพพม่าเป็นอัมพาตไปชั่วขณะ ฝ่ายพม่ายอมแพ้ขอชีวิต เจ้าเมือง
ยางแดงไม่เชื่อว่าเจ้าอินทวิไชยเอาชนะพม่าได้อย่างง่ายดาย จึงส่งคนไปจับเจ้าอินทวิไชยไว้ แต่ต้อง
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อัศจรรย์ใจเนื่องจากว่า เมื่อฟันดาบลงบนร่างของเจ้าอินทวิไชยแล้วดาบเกิดหักไป พวกยางแดงเกรง
กลัวมากจึงยอมยกเจ้าอินทวิไชยขึ้นเป็นกษัตริย์ชื่อ ฟ้ามาง (เจ้าฟ้าพระมาง) พระเจ้าอังวะได้ขอเป็น
ไมตรีด้วยและยกให้ฟ้ามางเป็นเจ้าเมืองยองและเมืองยางแดง
ต่อมาสมัยเจ้าฟ้าสุทโธธรรมราชา เมืองยองตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าและได้ส่งแสนสุรินมา
ปกครอง แต่ด้วยเหตุที่เมืองยองเป็น เมืองอุปัฏฐากพระธาตุ แสนสุรินจึงไปแบ่งข้าวที่เป็นสมบัติของ
พระธาตุจอมยองจากพระสังฆโมลีผู้ดูแล เพื่อมาเลี้ยงตนเองกับบริวารและแขกเมือง ทาให้พระสังฆ
โมลีผู้นั้นเมื่อถึงมรณภาพไป จึงได้กลายเป็นเปรต เนื่องจากเบียดบังสมบัติและผลประโยชน์พระธาตุ
จอมยอง การลบล้างคาของพระอรหันต์ คาสาปแช่งของผู้สร้างพระธาตุ เมื่อมีการทาบุญให้ ถวายทาน
บริขารตุงเหล็ก ตุงทอง ตุงดินแล้ว เปรตนั้นจึงหายไป
ผู้ครองเมืองยองต่อมาคือ พญามณี พญาสะ พญาหน่อแก้ว เมืองยองเป็นเมืองขึ้นของ
เชียงรุ่งอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาเป็นเมืองขึ้นของเชียงแขง ระยะนั้นฮ่อกับพม่าไม่ถูกกันเมืองยองว่างผู้ครอง
อยู่ 6 ปี ต่อมาพญาจักรมณีศรีแก่น เจ้าจอมเมืองและเจ้ายอดเมืองมาปกครองเมืองตามลาดับ6
ตานานเมืองยองตอนท้าย
เมืองยองเป็นอิสระจากพม่าและมีอานาจปกครองหัวเมืองใกล้เคียงได้แก่ บ้า นยู้ เมือง
หลวย เมืองวะ เมืองกาย
จ.ศ.1166 (พ.ศ.2347) กองทัพเชียงใหม่นาโดยเจ้าอุปราชธรรมลังกา ยกทัพขึ้นมากวาด
ต้อนเอาคนจากเมืองยองและเมืองใกล้เคียง นาเจ้าหลวงเมืองยองยกครัวมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองลาพูน
พร้อมกับแต่งตั้งเจ้าขิแยงอนุชาเจ้าฟ้าหลวงเมืองยองให้เป็นเจ้าสุริยะวงศาเป็นผู้ปกครองเมืองยอง ขึ้น
ตรงกับเชียงใหม่
จ.ศ.1172 (พ.ศ.2353) พม่ายกทัพมาตั้งอยู่ที่เมืองยางเพื่อตีเมืองยอง พระเจ้ากาวิละให้
กองทัพเมืองเชียงใหม่ขึ้นไปกวาดต้อนผู้คนและพาเจ้าสุริยะวงศาลงมาอยู่ที่เชียงใหม่ ช่วงเวลานี้เมือง
ยองแทบจะเป็นเมืองร้าง
เชื้อสายเจ้าเมืองยองชื่อเจ้าพุทธวงศ์ร่วมมือกับเจ้ามหาขนานเมืองเชียงตุงยอมเข้ากับ
พม่า เมืองยองในเวลานั้นมีบ้านเรือนเหลืออยู่เพียง 170 หลังคาเรือน
จ.ศ.1179 (พ.ศ.2360) เจ้าเมืองลาดับต่อมา คือเจ้าพรหมวงศา

6

ปรับปรุงจาก ทวี สว่างปัญญางกูร และแสวง มาละแซม, “เรื่องย่อตานานเมืองยอง,” ใน เมือง
ยองฅนยอง: ตานาน ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม, พระมหาสง่า ธีรสวโร, แสวง มาละแซม และพรรณ
เพ็ญ เครือไทย, บรรณาธิการ (เชียงใหม่: ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย, 2554), 1-5.
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เมืองยองได้รับความเสียหายจากสงครามหลายครั้งผู้คนถูกกวาดต้อน หลบลี้หนีภัยล้ม
หายตายไปก็มาก เจ้ าเมืองยองล าดับต่อมาจึ งย้ายศูนย์กลางการปกครองไปหลายแห่ งในบริเวณ
ใกล้เคียง เพื่อให้สะดวกต่อการรักษาไพร่พลและบ้านเมือง
จ.ศ.1180 (พ.ศ.2361) ย้ายมาอยู่ที่เวียงอ่างคา
จ.ศ.1183 (พ.ศ.2364) ไปตั้งอยู่ที่เวียงเชียงช้าง
จ.ศ.1225 (พ.ศ.2406) เจ้าฟ้าเชียงตุงได้แต่งตั้งบุตรชื่อ พระพุทธิพรหมวงษา เป็นเจ้า
เมืองยอง
จ.ศ.1252 (พ.ศ.2433) พระมหาพรหมวงษาสุลังควุฒิราชา เป็นเจ้าเมืองยอง
จ.ศ.1260 (พ.ศ.2441) พระพุทธพรหมวงษาไชยะราชา เป็นเจ้าเมืองยอง
จ.ศ.1283 (พ.ศ.2464) ตนขะธรรมราชาและโลกธรรมราชา เป็นเจ้าเมืองยอง
เจ้าเมืองยองลาดับต่อมาขึ้นปกครองแต่ไม่ระบุปีที่ปกครอง ได้แก่ เจ้าฟ้าหูหนวก เจ้า
ขนานหัวคมเฒ่า เจ้าขนานคมน้อย เจ้ามอนแดง เจ้าฟ้าก๋อง เจ้าเมืองไชย ตามลาดับ เป็นช่วงที่เมือง
ยองอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่าผ่านทางเชียงตุง ต่อมามีกองทัพจากจากเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง ยกขึ้น
มากวาดต้อนผู้คนในเมืองยองอีก ขณะนั้นเมืองยองไม่มีเจ้าเมือง มีเพียงครูบาหลวงกิจจะวงศ์และ
ชาวบ้านส่วนหนึ่งอยู่อุปัฏฐากรักษาพระธาตุเจ้าจอมยอง
ต่อมาชาวเมืองได้อัญเชิญเจ้าหม่อมแปงเมือง ลูกเจ้าพุทธพรหมวงษาที่หนีภัยสงครามไป
อาศัยที่เชียงตุง กลับมาครองเมืองยอง ผู้คนชาวเมืองยองก็เริ่มอพยพกลับมาตั้งบ้านเรือนในเมืองยอง
และหัวเมืองใกล้เคียง ทาให้บ้านเมืองเกิดความมั่งคงและศาสนาได้รับการอุปถัมภ์ให้เจริญรุ่งเรืองมา
นับแต่นั้น7
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ เมืองยอง
ชาวไทลื้อ เมืองยอง มีความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือผีเป็นพื้นฐาน ต่อมาเมื่อรับเอาพุทธ
ศาสนาแล้ว มีศาสนสถาน คือ วัดเป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเรื่อยมา โดยผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีที่ถือปฏิบัติกันมาตามจารีตดั้งเดิม
ปรากฏเป็นประเพณีต่าง ๆ ของชาวไทลื้อ เมืองยอง ประเพณีในปีหนึ่ง ๆ สามารถแบ่งออกตามเดือน8
ได้ดังนี้

7
8

พม่า, 48-49.

เรื่องเดียวกัน, 5-7.
วสันต์ ปัญญาแก้ว, ลื้อข้ามแดน การเดินทางของคนหนุ่มสาวชาวลื้อ เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศ
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1. เดือนเจียง ประมาณเดือนพฤษจิกายนของทุกปี 9 ประเพณีขึ้นไหว้พระธาตุจอมยอง
ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือนเจียง หรือเดือน 1 พุทธศาสนิกชนทั้งที่อยู่ในเมืองยอง และที่อยู่ต่าง
เมือง รวมถึงชาวไทลื้อในสิบสองปันนา จะมาร่วมงานประเพณีสืบเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบันชาวไทลื้อ
ที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศไท เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัด ลาพูน ฯ ก็เดินทางมาร่วมงานขึ้นไหว้พระธาตุ
ตอมยองมากขึ้นทุกปี ๆ10
2. เดือนกา หรือเดือนกรรม ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี ประเพณีทาบุญพระสงฆ์
ตัวแทนหัววัดที่มาเข้าวิปัสสนา ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์
3. เดือนสาม ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี ประเพณีงานบรรพชาสามเณร หรือปอย
บวชลูกแก้ว และอุปสมบทพระภิกษุ หรือ ปอยเป๊กข์ตุ๊
4. เดือนสี่ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ประเพณีขึ้นไหว้พระธาตุ ประเพณีนี้จัดตั้ง
ขึ้นได้ไม่นาน โดยวัดหัวข่วงซึ่งเป็นวัดหลวงของเมืองยอง เพื่อหาเงินเข้าวัด
5. เดือนห้า ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี งานปอย หรืองานเฉลิมฉลองเสนาสนะของ
วัด หรือสิ่งปลูกสร้างของชุมชน
6. เดือนหก ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี ประเพณีสงกรานต์ปีใหม่
7. เดือนเจ็ด ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี ประเพณีไหว้ไม้โพธิ์ (ไม้ศรีคา) ไม้มิ่ง
เมือง ไม้มงคลประจาเมืองยอง
8. เดือนแปด ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี ประเพณีเลี้ยงผีเมือง หรือประเพณีพลี
กรรมเลี้ยงผีเมือง มีการเข้าทรง เรียกผู้ที่เข้าทรงว่า “ที่นั่ง” เพื่อตอบคาถามเรื่องบ้านเมือง ความ
เป็นอยู่ต่าง ๆ ฯลฯ
9. เดือนเก้า ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี ประเพณีเข้าพรรษา
10. เดือนสิบ ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี ประเพณีถวายทานพระธรรมคัมภีร์ บาง
แห่งมีงานสลากภัต
11. เดือนสิบเอ็ด ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี ประเพณีออกพรรษา ถวายทาน
ผ้าป่า
9

การนับเดือนทางจันทรคติของไทลื้อ จะเร็วกว่าการนับเดือนของภาคกลาง 1 เดือน แต่จะนับช้ากว่า
ล้านนา 1 เดือน ยุทธพร นาคสุข, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์สุริยยาตรฉบับภาคกลาง ฉบับล้านนา และฉบับไท
ลื้อ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวัน ออก บัณฑิ ตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 88.
10
สถาบันวิจัยสังคม, ประเพณีไหว้พระธาตุจอมยอง: โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์
ล้ า นนา สถาบั น วิ จั ย สั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ,
เข้ า เมื่ อ 28 มกราคม 2559, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://www.sri.cmu.ac.th/ethnictai/Lue_PDF/5.pdf
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12. เดือนสิบสอง ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ประเพณี ตั้งธรรม ทอดกฐิน และทาน
สลากภัต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขับลื้อ
ขับลื้อ หมายถึง ศิลปะการขับร้อง ในลักษณะวรรณกรรมผสมดนตรี เรียกว่าส่วนที่เป็น
วรรณกรรมในการขับลื้อ คือ “คาขับ” หรือ “ค่าวขับ” ส่วนที่เป็นดนตรี คือ ทานองและลีลา ซึ่งมี
ทานองเดียวสาหรับให้ช่างขับด้นคาขับ โดยไม่มีข้อจากัดตายตัวในด้านความยาวของวรรค11
ตานานการขับลื้อ มีดังนี้ ในสมัยเจ้าฟ้าสะหนี่ฟ้า กษัตริย์สิบสองปันนาทรงสร้างหอ
ปราสาทขึ้น ต่อมามีผึ้งหลวงมาทารังในพระวิหาร ทาให้ชาวบ้านชาวเมืองไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติ
ศาสนกิจในพระวิหารได้ จึงพากันทาทุกวิถีทางเพื่อขับไล่ผึ้งหลวงออกไปจากพระวิหาร แต่ก็ไม่เป็นผล
เจ้าฟ้าสะหนี่จึงทรงมีรับสั่งให้ประกาศหาผู้ที่สามารถขับไล่ผึ้งดังกล่าว โดยมีรางวัลเป็นทองคา ในครั้ง
นั้นมีผู้คนอาสามาขับไล่ผึ้ง แต่ก็ไม่สามารถขับไล่ไปได้ กระทั่งมีชาวไทลื้อซึ่งเป็นช่างขับนาช่างปี่มาเป่า
ปี่ประกอบการขับ จึงสามารถไล่ผึ้งออกไปจากพระวิหารของหอปราสาทได้ เจ้าฟ้าสะหนี่จึงทรงเรียก
การขับร้องนี้ว่า “ขับลื้อ” ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา12
คาขับ หมายถึง บทร้องของชาวไทลื้อ และหมายถึงรูปแบบการนาเสนอวรรณกรรม
อย่างหนึ่งของชาวไทลื้อ เป็นรูปแบบการเล่าเรื่องที่นิยมและแพร่หลายในกลุ่มชาวไทลื้อ13
เนื้อหาของคาขับมีความหลากหลาย เช่น คาขับกล่อมเด็ก14 คาขับเกี้ยวพาราสีระหว่าง
ชายหนุ่มหญิงสาว คาขับนิยายโบราณ คาขับสั่งสอนคู่ผัวเมีย คาขับคาอวยพร 15 คาขับในพิธีกรรม คา
ขับเรื่องราวในศาสนา และคาขับเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ หากจะจาแนกบทขับหรือเนื้อหาของคาขับต่าง ๆ
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท16 ดังนี้
1. คาขับเกี่ยวกับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและพุทธชาดก เช่น บทขับเรื่องประวัติ
พระพุทธเจา อดีตพระพุทธเจ้า เวสสันดรชาดก หงส์ผาคา กาเผือก จาปาสี่ต้น หรือบัวระวงศ์
11

บทสัมภาษณ์ช่างขับ อ้างถึงใน นิศาธร กองมงคล, “ขับลื้อ: กรณีศึกษาในอาเภอเชียงคาและอาเภอ
เชี ย งม่ ว น จั งหวั ด พะเยา” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาดนตรี ชาติ พั น ธุ์ วิ ท ยา คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), 73.
12
เรื่องเดียวกัน,74.
13
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปันนา (พระนครฯ: ม.ป.ท, 2498), 152.
14
ประคอง นิมมานเหมินท์, คาขับค่าวเจ้าเจืองหาญ มหากาพย์พื้นถิ่นไทลื้อ (กรุงเทพฯ: สถาบัน
ไทยศึกษา, 2546. จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร กรกฎาคม 2546),
29.
15
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปันนา, 152.
16
นิศาธร กองมงคล, “ขับลื้อ: กรณีศึกษาในอาเภอเชียงคาและอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา,” 81.
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2. คาขับที่ใช้ประกอบพิธีกรรม เช่น คาขับขึ้นบ้านใหม่ คาขับงานแต่งงาน
3. คาขับที่ใช้อบรมสั่งสอน เช่น คาขับคาสอน คาขับอุ่นลูกแกว
4. คาขับที่ใช้เกี้ยวพาราสี เช่น คาขับรักแม่ม่าย คาขับแม่ม่ายสามีตาย คาขับทิ้งไปมีสามี
ใหม่ คาขับสามีภรรยาหย่าร้างกัน
5. คาขับที่ใช้ในวาระต่าง ๆ เช่น คาขับถามปัญหา คาขับเที่ยวป่าหิมพานต์ คาขับนบ
น้อมผู้ใหญ่
ส่วนใหญ่เนื้อหาของคาขับจะเน้นการให้ความรู ความสนุกสนาน โดยกล่าวถึงเรื่องราว
ต่าง ๆ และสอดแทรกคติสอนใจด้วย
ช่างขับลือ้ ผู้ที่ต้องการเป็นช่างขับลื้อในเมืองยอง ต้องไปขอเล่าเรียนกับพ่อครูแม่ครู โดย
ต้องเตรียมของดังนี้ ฝ้าย 1 ฮา (มัด) เหล้าขาว 1 ขวด เทียน 12 คู่ ดอกไม้ 3 เมือง (คือ เมืองฮุม เมือง
ไล เมืองขอน ที่อยู่ในเขตเมืองยอง) และเงินจานวน 120,000 จ๊าต โดยใช้เวลาศึกษาประมาณปีกว่า17
พ่อครูแม่ครูจะถ่ายทอดคาขับขับลื้อให้ฟัง ต้องอาศัยความจาที่ดี จากนั้นพ่อครูแม่ครูก็จะเขียนบทขับ
ลื้อเรื่องต่าง ๆ ให้ หากผู้ใดไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ต้องอาศัยให้ผู้อื่นที่อ่านออกเขียนได้ช่วยอ่าน
ให้ฟัง เพื่อฝึกขับคาขับเรื่องต่าง ๆ เมื่อชานาญแล้วจึงจะสามารถออกงานรับจ้างได้
ขั้นตอนในการขับลือ้
ในการรับ งานแต่ละครั้งนั้นแล้ วแต่เจ้าภาพจะตกลงราคากัน เมื่อไปถึงงานจะต้องไป
พร้อมกับช่างปี่ โดยช่างขับแต่ละคนจะมีช่างปีประจาตัว ช่างปี่ประจาตัวของพี่ลอด คือ อ้ายกอง บ้าน
ร้องงัว ก่อนจะทาการขับในแต่ละครั้งจะต้องมีการเตรียม “ขันตั้ง” บูชาครูก่อนเสมอ ประกอบด้วย
เทียน 8 คู่ เหล้าขาว 1 จอก และเงินอีก 1,000 จ๊าต18
การขับลื้อทุกครั้งช่างขับและช่างปี่ต้องเริ่มจากการไหว้ครู เรียกว่า “ฟายครู” เพื่อระลึก
ถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ เป็นการเรียกครูบาอาจารย์ และผีบ้านผีเมือง
ให้มาอยู่กับช่างขับ เพื่อช่วยไม่ให้ช่างขับลืมคาขับ ช่วยให้มีปฏิภาณไหวพริบในการโต้ตอบปัญหา ช่าง
ขับยังเชื่อว่าเมื่อฟายครูแล้ว ครูจะติดตามคุ้มครองไปทั่วทุกแห่งที่ออกแสดงการขับ หากมีผู้ใดมาทา
คุณไสย ทาให้เสียงไม่ดีก็จะบอกกล่าวครูให้ช่วยแก้ ให้ การฟายครูช่างขับจะต้องเตรียมพานครู หรือ

17

สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี และคณะ, “โครงการการศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของ
ชุมชนลุ่มแม่น้าโขง”, สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2558, (ม.ป.ท: 2559).
18
เรื่องเดียวกัน.
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“ขันตั้ง” ประกอบด้วย ดอกไม้ 4 คู่ เทียน 4 คู่ เหล้า 1 ขวด19 เงินยกครู 10 บาท รวมถึงปี่ที่จะใช้ใน
การแสดงด้วย เพราะถือว่ามีครูร่วมกัน ช่างขับที่มีอาวุโสสูงสุดจะทาพิธี “เรียกครู” หรือ “ฟายครู”
จากนั้นจะน้าเหล้ามาหยาด หรือรินลงบนขันครู แล้วจึงเริ่มต้นขับ เมื่อขับเสร็จสิ้นแล้วช่างขับจะนาเอา
ดอกไม้ เทียนในขันครูไปเก็บไว้ที่หิ้งครูที่บ้านช่างขับ รวมกับ พับคาขับฟายครูและอุปกรณ์การขับต่าง
ๆ ด้วย เช่น ปี่ และพัด20 เป็นต้น

ภาพที่ 2 รูปขันตั้งขับลื้อ (ภาพถ่ายโดย ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว)
นอกจากการฟายครูก่อนการแสดงขับลื้อในแต่ละครั้งแล้ว ช่างขับจะต้องทาพิธีฟายครู
เป็นประจาทุกปี เรียกว่า “เลี้ยงครู” มักกระทาในวันขึ้น 12 ค่า เดือน 8 (เหนือ) ประมาณเดือน
กรกฎาคมของทุกปี21 หากปีใดไม่สามารถจัดพิธีเลี้ยงครูได้ ก็จะต้องบอกกล่าวครู แล้วจึงจัดพิธีเลี้ยง
ขึ้นในภายหลัง สิ่งที่ต้องใช้ในพิธีเลี้ยงครู ได้แก่ ดอกไม้ 4 คู่ เทียน 4 คู่ เหล้าขาว 1 ขวด อาหารคาว
หวาน เช่น ไก่ต้ม ข้า วต้มมัด และขนมหวาน หรือผลไม้ต่าง ๆ เจ้าพิธีจะเชิญช่างขับ ช่างปี่ คนอื่น ๆ
รวมทั้งเหล่าลูกศิษย์มาช่วยในพิธีเลี้ยงครู เป็นโอกาสที่ช่างขับและช่างปี่ได้มาพบกัน และร่วมกันขับใน
งานให้เกิดความสนุกสนาน22

19

ในบทสัมภาษณ์ช่างขับ ใช้คาว่า “เหล้า 1 กล้อง”. ดูรายละเอียดใน นิศาธร กองมงคล, “ขับลื้อ:
กรณีศึกษาในอาเภอเชียงคาและอาเภอคาม่วน จังหวัดพะเยา,” 81.
20
เรื่องเดียวกัน.
21
เป็นการนับเดือนแบบล้านนา
22
เรื่องเดียวกัน, 77.
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ลาดับการแสดงการขับลื้อ
เริ่มจาก “ฟายครู” หรือ “ไหว้ครู” เพื่อแสดงเคารพและระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ผี
บ้าน ผีเมือง เป็นการเสริมกาลังใจให้ช่างขับและช่างปี่ เชื่อกันว่าครูบาอาจารย์จะมาช่วยให้สติปัญญา
เฉียบแหลม มีไหวพริบปฏิภาณ และสามารถจดจาคาขับได้
การเกริ่น ถือเป็นการเตรียมความพร้อม ช่างปี่จะเป่าปี่เกริ่นทานองนา เพื่อตั้งเสียงให้
ช่างขับ เมื่อช่างขับหาระดับเสียงได้ ก็จะขึ้นบทเกริ่น ว่า “เจ้าเฮยเจ้า........เฮย......”23 เพื่อเทียบเสียง
ช่างขับกับเสียงปี่
การขับ ช่างขับ เล่ าเรื่ องราวต่าง ๆ ด้ว ยภาษาไทลื้ อ เป็น ท่ว งทานอง โดยมีปี่บรรเลง
ทานองคลอการขับไปจนจบบท ช่างขับจะขับโดยมีพัดบังหน้า ขณะที่ขับจะมีช่างปี่ 2 คน คอยเป่า
คลอให้จังหวะอยู่ตลอดเวลา บางครั้งอาจเป็นการขับ โดยไม่ต้องมีดนตรีประกอบก็ได้ ถ้าเป็นการขับ
เกี้ยวพาราสีกัน จะมีพวกผู้หญิงผู้ชายคอยส่งเสียงสนับสนุนอยู่ข้าง ๆ เวลาชอบใจก็หัวเราะตีเกราะ
23

สาหรับที่มาของคาว่า “เจ้าเฮยเจ้า...เฮย” ที่มักเรียกกันว่า “การเรียกหาเจ้าก่อนแสดง” นั้น มี 3

แบบด้วยกันคือ
1. สมัยเจ้าฟ้าสะหนี่ ที่เรียกหาคนมาขับไล่ผึ้งออกจากพระวิหาร ช่างขับเดินทางกับเจ้าเมืองของตน
แต่เจ้าเมืองทาขายจึงแอบหนีไปก่อน เมื่อช่างขับเริ่มขับได้เรียกให้เจ้าเมืองออกมา แต่เจ้าเมืองก็ไม่ย อมออกมา ช่าง
ขับอายจึงเอาพัดมาบังหน้า แล้วก็ขับไปจนจบ
2. สมัยเจ้าฟ้าว้อง ทรงมีพระโอรส 3 พระองค์ ซึ่งชานาญธนูเป็นอันมาก ทั้ง 3 พระองค์แข่งขันกัน
ยิงธนู หากยิงไปตกที่เมืองใดก็จะได้ครองเมืองนั้น โอรสองค์แรกยิงธนูตกลงมาที่เดิม ได้ครองราชย์สมบัติแทนพระ
ราชบิดา โอรสองค์ที่ 2 ยิงไปตกเมืองอังวะ โอรสองค์ที่ 3 ยิงไปตกเวียงผาครางเชียงรุ้ง จึงได้ครองเมืองสิบสองปันนา
ในทุก ๆ ปี จะมีงานเลี้ยงที่เมืองของพระราชบิดา โดยโอรสทั้ง 3 จะต้องนาศิลปะการแสดงประจาของตนมาแสดง
ด้วย โอรสที่ครองสิบสองปันนา เป็นเมืองชาวลื้อ จึงได้นาช่างขับลื้ อมาด้วย ระหว่างทางโอรสองค์ที่ 3 พบควายตัว
อ้วนพีจึงจับมาทาลาบกิน เมื่อมาถึงงานเลี้ยง เจ้าฟ้าว้องบ่นเหม็นคาวเนื้อดิบ จึงถามว่าใครกินเนื้อดิบ ไม่มีโอรสองค์
ใดรับสารภาพ เจ้าฟ้าว้องจึงให้โอรสทั้ง 3 อาเจียนออก โอรสองค์ที่ 3 อาเจียนออกมาเป็นเนื้อสด เกิดอับอายจึงหนี
กลับเมือง ช่างขับลื้อเมื่อถึงเวลาขับก็เรียกหาเจ้าเมืองของตน เพื่อขอกาลังใจ แต่เจ้าเมืองของตนไม่ออกมา จึงขับ
ต่อไปจนจบการแสดง
3. เรื่องนี้คล้ายกับเรื่องที่ 2 มีรายละเอียดต่างกันบ้าง คืองานเลี้ยงดังกล่าว เป็นงานเลี้ยงประจาทุก
3 ปี เป็นการส่งขวานทิพย์ของพระอินทร์ที่ขว้างลงมาตอนเกิดฟ้าผ่า คืนกลับให้พระอินทร์ ระหว่างทางไปงานเลี้ยง
โอรสองค์ที่ 3 พบกับควายตัวอ้วนพีจึงจับทาส้ากิน เมื่อไปถึงงานพระอินทร์บ่นเหม็นคาวเนื้อดิบ ไม่มีผู้สารภาพ พระ
อินทร์จึงสั่งให้โอรสทั้ง 3 อาเจียน องค์ที่ 1 อาเจียนออกมาเป็น ถั่ว และผักกาดเค็ม องค์ที่ 2 อาเจียนออกมาเป็น
ปลาร้า ปลาเน่า และองค์ที่ 3 อาเจียนออกมาเป็น เนื้อดิบ โอรสองค์ที่ 3 อับอายเทวดาที่มาประชุมกันจึงหนีกลับ
เมืองก่อน บทสัมภาษณ์ช่างขับ อ้างถึงใน นิศาธร กองมงคล, “ขับลื้อ: กรณีศึกษาในอาเภอเชียงคาและอาเภอคา
ม่วน จังหวัดพะเยา,” 80.
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เคาะไม้24 ช่างขับจะร้องเป็นทานอง25 โดยสมมติว่าตนเป็นผู้เล่าให้หญิงสาวฟัง แทนตัวเองว่า “ชาย”
หรือ “พี่” ชักชวนให้หญิงสาวฟัง เช่น คาว่า “ฟังเทาะ” หมายถึง ฟังเถอะ หรือ คาว่า “เท่อนี้”
หมายถึง ครั้งนี้ ตามด้วยคาเรียกหญิงสาวที่แสดงถึงความน่ารัก ความสวยงามน่าทะนุถนอม ในตอน
เริ่มเรื่องและแทรกข้อความเช่นนี้ในขณะเล่าเรื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังคล้อยตามและสนใจ
ติดตามการเล่าเรื่อง26

ภาพที่ 3 พี่ลอด ข่างขับลื้อ บ้านร้องงัว เมืองยอง (ภาพถ่ายโดย ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว)
การเซ้ย ช่วงระหว่างที่ช่างขับหยุดขับ เพื่อเปลี่ยนวรรคตอน ช่างขับจะหยุดขับ แต่เสียง
ปี่ยังคงคลอต่อไปตามทานอง เป็นโอกาสที่ผู้ชมผู้ฟังมีส่วนร่วมกับการขับ โดยส่งเสียง “เซ้ย” เพื่อ
แสดงความชื่นชอบและถือเป็นการให้กาลังใจแก่ช่างขับและช่างปี่ ทั้งนี้ผู้ชมจะต้องรู้จักจังหวะในการ
เซ้ยด้วย
24

บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปันนา (พระนครฯ: ม.ป.ท. 2498), 152.
ทานองที่ใช้กันอยู่ใน อ.เชียงคา จ.พะเยา ปัจจุบัน เรียกว่า “ทานองลายอง” แต่เดิมมีทานอง “สิบ
สองปันนา” แต่ปัจจุบันไม่สามารถขับได้แล้ว ดูรายละเอียดใน ลมูล จันทน์หอม, “เปรียบเทียบการละเล่นขับลื้อที่
เชียงคาและการซอที่เชียงใหม่,” ใน รวมบทความวิชาการ ไทลื้อ: เชียงคา (ม.ป.ท: ชมรมล้านคดี ร่วมกับวิทยาลัย
ครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา, 2529), 127.
26
ประคอง นิมมานเหมินท์, คาขับค่าวเจ้าเจืองหาญ มหากาพย์พื้นถิ่นไทลื้อ, 9.
25
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บทลงท้าย เป็นการส่งสั ญญาณให้รู้ว่าจะจบคาขับ ช่างขับจะขับว่า “ก็ยั้งเห..นอ...”
เพื่อให้ช่างปี่ทราบว่าเนื้อหาที่ช่างขับได้ขับมานั้น กาลังจะหมดหรือหมดลงแล้ว เพื่อจะได้สลับกับช่าง
ขับคนต่อไป เมื่อช่างขับคนใหม่ขึ้นมากขับ ก็จะมีลาดับการแสดงเหมือนกับช่างขับคนแรก และเมื่อ
ช่างขับได้ขับเรื่องราวต่าง ๆ จนจบเนื้อหาหรืองานได้เสร็จสิ้นแล้ว ช่างขับและช่างปี่ก็จะยุติการแสดง27

ภาพที่ 4 ขับลื้อ งานวัดสรีบุญยืน บ้านหลวงมีไซ เมืองเงิน แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว (ภาพถ่ายโดย
ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว)
เครื่องดนตรีประกอบการขับลื้อ
เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการขับลื้อ คือ “ปี่” เรียกว่า “ปี่ลื้อ” “ปี่ก้อย” หรือ
“ปี่เกี้ยว” ใช้เพียงเลาเดียวขณะบรรเลง
“ปี่ลื้อ” จัดเป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเสียงเกิดจาการสั่นสะเทือนของอากาศ ประเภท
ลิ้นอิสระ ทาจากไม้ขม ซึ่งเป็นไม้ตระกูลไผ่ขนาดเล็ก ไม่นิยมใช้ไม้ไผ่ชนิดอื่น มาทา เพราะปี่ที่ทาจากไม้
ขมเสียงจะหนักแน่น หากใช้ไม้ไผ่ชนิดอื่นจะทาให้เสียงปลิวไม่หนักแน่น มีรูเจาะด้วยเหล็กแหลมเผาไฟ
จานวน 8 รู เป็นรูเสียง 7 รู และเป็นรูค้า 1 รู
ขนาดของปี่ลื้อ มี 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาว
30-35 เซนติเมตร เหมาะสาหรับระดับเสียงของช่างขับลื้อ ผู้หญิง และขนาดกลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 38-45 เซนติเมตร เหมาะสาหรับระดับเสียงของช่างขับลื้อผู้ชาย
ส่วนประกอบสาคัญของปี่ลื้อ ส่วนประกอบสาคัญคือ ลิ้นปี่ ทามาจากโลหะทองเหลือง
ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบาง ๆ แล้วกรีดแผ่นโลหะที่ตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยม เพื่อให้ใช้เป็นตัวกาเนิด
27

นิศาธร กองมงคล, “ขับลื้อ: กรณีศึกษาในอาเภอเชียงคาและอาเภอคาม่วน จังหวัดพะเยา,” 79.
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เสียง คุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับลิ้น ลิ้นปี่ที่มีคุณภาพจะต้องสามารถดิ้นหรือสั่นสะเทือนได้ดี จึงจะทา
ให้เสียงปีไ่ พเราะ
นอกจากนี้ยังมีหวายครอบลิ้นทามาจากเส้นหวายสานติดกับเลาปี่ สามารถปรับเลื่อนขึ้น
เลื่อนลงได้ ใช้สาหรับป้องกันไม่ให้ลิ้นปีช่ ารุด
การเป่าปี่ลื้อคล้ายกับการเป่าขลุ่ยจีน หรือฟลุ๊ท ใช้ปากประกบกับลิ้นปี่แล้วเป่าลมเข้าที่
ลิ้น การเป่าปี่ลื้อจะไม่อมลิ้นปี่เหมือนกับปี่จุมของล้านนา28
ประวัติที่มาของพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
สาหรับพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ที่ผู้วิจัยนามาศึกษาในครั้งนี้อยู่ใน
ความครอบครองของนายสุพรรณ จันต๊ะวงค์(สล่า29ต๋อง) อายุ 47 ปี ช่างแกะสลักพระพุทธรูป ในวัด
พระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสุพรรณ จันต๊ะวงค์เป็นบุตรของนายจุม จันต๊ะวงค์ กับ
นางมา จันต๊ะวงค์ เกิดที่บ้านเหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย ต่อมาพ.ศ.2544 ย้ายมาอยู่ที่ ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสุพรรณ จันต๊ะวงค์ เล่าถึงคาบอกเล่าของแม่มา จันต๊ะวงค์ ว่าเดิมอยู่ที่บ้าน
เผียว30 เมืองยอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ต่อมาอพยพมาอยู่ที่บ้านเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ต.แม่
สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย อพยพมาเมื่อใดไม่ทราบ แต่นายสุพรรณ จันต๊ะวงค์ เกิดที่บ้านเหมืองแดง
สาหรับเอกสารคาขับฉบับนี้เป็นของพ่อน้อยพรหม น้องชายของคุณยายนายสุพรรณ จันต๊ะวงค์ ซึ่งยัง
อยู่ที่บ้านเผียว ไม่ได้อพยพมา ต่อมาได้นาพับหัว 2 ฉบับ มามอบให้คุณยายของนายสุพรรณ จันต๊ะ
วงค์ ผู้ เ ป็ น พี่ ส าวของพ่ อ น้ อยพรหม ที่ บ้ านเหมื อ งแดง 31 ความในพั บฉบั บ หนึ่ ง มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
โหราศาสตร์ สภาพค่อนข้างชารุด และพับอีกฉบับเป็นคาขับที่ผู้วิจัยขออนุญาตนายสุพรรณ จันต๊ะวงค์
นามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้
จากการสัมภาษณ์เจ้าของพับคาขับไทลื้อฉบับนี้ ทาให้ทราบว่าพ่อน้อยพรหม เจ้าของพับ
ซึ่งเป็นช่างขับในเมืองยอง ได้มอบไว้ให้กับพี่สาวที่ มาอาศัยอยู่ในอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเก็บ
รักษาไว้เพื่อใช้บอกสอนลูกหลาน แต่ไม่มีการยืนยันว่าน้อยพรหมเป็นผู้แต่งคาขับนี้เอง หรือคัดลอก
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ปรั บปรุงจาก นิ ศาธร กองมงคล. “ขับลื้ อ: กรณี ศึก ษาในอ าเภอเชีย งค าและอาเภอเชี ยงม่ว น
จังหวัดพะเยา,” 79.
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น.1 ผู้ชานาญการ, ผู้ควบคุมการก่อสร้างหรือการทางานประเภทฝีมือ น.2 นักดนตรี ซึ่งจะมีชื่อ
เครื่องดนตรีที่ผู้นั้นชานาญอยู่กากับไว้ด้วย อุดม รุ่งเรืองศรี , พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2547), 709.
30
แสวง มาละแซม, ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น คนยองย้ า ยแผ่ น ดิ น (กรุ งเทพฯ: ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), 27.
31
สัมภาษณ์ นายสุพรรณ จันต๊ะวงค์, ศิลปินพื้นบ้าน, 5 มิถุนายน 2557.
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คาขับดังกล่าวมาจากพับฉบับอื่น หรือแม้แต่ว่าน้อยพรหมนาพับคาขับฉบับนี้มาจากที่ใด
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าของพับคาขับ ไทลื้อฉบับนี้เคยเป็นช่างขับ และในอดีตเคยได้ใช้คา
ขับฉบับนี้ในพื้นที่เมืองยองอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาที่ปรากฏในคาขับ ไทลื้อ ฉบับ
น้อยพรหม เมืองยอง ฉบับนี้ย่อมต้องเป็นเรื่องราวที่สะท้อนคติความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสังคมวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ได้ไม่น้อย ดังที่ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ต่อไป
พับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เป็นกระดาษสาหลายแผ่นที่เย็บด้านบน
ของเอกสารเข้าด้วยกัน เป็นพับสาแบบเย็บหัว เรียกว่า พับย่อ หรือพับหัว 32 ลักษณะคล้ายสมุดฉีก
หรือปฏิทินแบบจีน ขนาดกว้าง 26.5 ซม. ยาว 34.3 ซม.และหนา 1.5 ซม. จานวน 54 หน้า บันทึก
ด้วยหมึกสีดาเป็นอักษรไทลื้อ หน้าละ 16-21 บรรทัด แต่ละหน้ามีตัวเลขเขียนด้วยหมึกสีน้าเงินกากับ
ทุกหน้า โดยที่ตัวเอกสารไม่ได้ระบุศักราชไว้
เนื้อหาในพับสาคาขับคาสอน ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เป็นบทขับภาษาไทลื้อ สาหรับ
ช่างขับที่ยังไม่ชานาญไว้ใช้ฝึกขับให้มีความคล่องแคล่วและจดจาบทขับได้ จนกว่าจะสามารถออก
แสดงตามงานวาระต่างๆ เนื้อหาแบ่ง เป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนคาสอน และส่วนตานานรสี ซึ่ง
รายละเอียดโดยย่อดังนี้
เป็นการบอกกล่าวสั่งสอนบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในสังคม จากจานวนเนื้อหาทั้งหมดจานวน
40 หน้า เนื้อหาคาสอนบุคคลต่างๆ ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ เริ่มจากหน้าที่ 1 - 14 หน้าที่ 17 22 และหน้าที่ 30 – 31 กล่าวถึงคาสอนผู้หญิงวัยรุ่น ให้รู้จักความยากลาบากของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูจน
เติบใหญ่ เคารพเชื่อฟัง แบ่งเบาภาระงานบ้านงานเรือน จากนั้นหน้าที่ 31-33 เป็นคาสอนแม่หม้าย
กล่าวถึงสาเหตุของการหย่าร้าง และการเลือกสามีใหม่ที่ดีกว่าเดิม หน้าที่ 14 17 เป็นคาสอนผู้สูงอายุ
กล่าวถึงการวางตัวให้เหมาะสมกับวัย เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลาน จบส่วนนี้แล้วเป็นคาสอนผู้ชาย
หน้า 22 - 30 และหน้าที่ 33 - 37 กล่าวถึงผู้ชายควรขยันหมั่นเพียร เลี้ยงดูพ่อแม่ ตระเตรียมข้าวของ
เครื่องใช้ในครัวเรือน ซ่อมแซมบ้านเรือน หน้าที่ 37 – 39 เป็นคาสอนบุคคลทั่วไป เรื่องการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา และในหน้าที่ 39 - 40 กล่าวถึงสภาพความสวยงามเจริญรุ่งเรืองของ
เมืองเชียงตุง รัฐฉานตะวันออก สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
อายุสมัย
จากการศึกษาคาขับคาสอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ไม่ปรากฏการบันทึกศักราชไว้ แต่
อาจอนุ ม านเอาจากตัว เลขที่ บั น ทึก ไว้ มุม ขวาล่ างของเอกสารต้ นฉบับ หน้า ที่ 29 ปรากฏตัว เลข
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น. สมุดที่ทาจาก หนังสา โดยเย็บเข้าเล่มทางด้าน “หัว” คือด้านบน ทาให้เหมือนลักษณะของย่อ
หรือ “ผ้าขี้ริ้ว” ที่เป็นเครื่องในของสัตว์กีบอย่างวัวควาย อันเป็นที่นิยมกินกับลาบ อุดม รุ่งเรืองศรี , พจนานุกรม
ล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 503.
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“1326” ซึ่งอาจเป็นปีจุลศักราช ดังภาพ

ภาพที่ 5 ตัวเลข “1326” ที่อาจหมายถึง ตัวเลขจุลศักราช
หากตัวเลขดังกล่าวเป็นจุลศักราช 1326 จะตรงกับพุทธศักราช 2507 ซึ่งเป็นเวลาที่อยู่
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับคัมภีร์ใบลาน “ตานานรสี” จานวน 3 ฉบับ ที่ระบุศักราช จากจานวน
ทั้งหมด 4 ฉบับ33 ในฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนาของสานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (Ecole française
d'Extrême-Orient) ที่ผู้วิจัยนามาเปรียบเทียบกับเนื้อหาตอนท้ายของพับ สาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อย
พรหม เมืองยอง
ในส่วนของคัมภีร์ใบลาน “ตานานรสี” มีรายละเอียดท้ายลานที่ระบุศักราชแต่ละเอกสาร
ดังนี้
1. “ตานานรสีทั้ง 7” (012 005) ฉบับวัดบ้านโฮ่ง ต. อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน พ.ศ.2475
“กริยาสังวรรณนากล่าวยังวิธีตานานทิสสฆปาโมกขทิจักขุรสี ก็สมเร็จสระเด็จแล้ว
เท่านี้ก่อนแล จุลศักราชได้ 1294 ตัว เดือน 12 ออก 11 ค่า พร่าว่าได้วัน 7 ไทกาบเส็ด ฤกษ์ได้ 21
ตัวชื่อว่า โจโรฤกษ์แล พ.ศ. 2475 แล้ววันนั้นแล”
คาศัพท์
สังวรรณนา = พรรณนา
สมเร็จสระเด็จ = เสร็จ, สาเร็จ
เดือน 12= ตรงกับเดือน 10 แบบจันทรคติ
ออก 11 ค่า = ขึ้น 11 ค่า
ประมาณเดือนกันยายน
วัน 7 = วันเสาร์
พร่าว่า = ตรงกับ, ได้แก่, กล่าวกันว่า
33

ปัจจุบันพบเพียง 4 ฉบับเท่านั้น
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2. “ตานานรสี” (037 017) ฉบับวัดวาลุการาม ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
พ.ศ.2500
“กริยาสังวรรณนาจักกล่าวยังวิธีตานานทิศาปาโมกขทิพจักขุรสี ก็บังคมสมเร็จ
สระเด็จแล้ว เท่านี้ก่อนแล แล้ว ยามแตรใกล้ เที่ยง เดือนเกียง ขึ้น 14 ค่า เม็งวัน 3 ไทเต่า ไส้ 34 ข้า
พ่อเลี้ยงหนานไชยาเขียนพร้อมภริยาลูกเต้า พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ศิษย์โยม ลูกหลาน ญาติกาวงศา
เทวบุตรเทวดา พระยาอินทร์ พระยาพรหม พระยายมราช ครุฑ นาคน้า นางธรณี ไอสวร นายหนังสือ
เทพดาอารักษ์ เจ้าเชนเมือง มาโมทนาเอาบุญกับข้าพเจ้าจิ่มเทอะ 2 พัน 5 ร้อยแล”
คาศัพท์
สังวรรณนา = พรรณนา
บังคมสมเร็จสระเด็จ = เสร็จ, สาเร็จ
ยามแตรใกล้เที่ยง = เวลา 09.00-10.30 น.
เดือนเกียง = ชื่อเดือนอ้ายของภาคเหนือ ตรงกับ
เม็ง = ชื่อชนชาติมอญ
เดือน 11 ประมาณเดือนตุลาคม
วัน 3 = วันอังคาร
ไทเต่าไส้ = เป็นชื่อวันไทโบราณ
หนาน = คาเรียกผู้ที่ลาสิกขาบทขณะเป็นภิกษุ
ไอสวร = อสูร อมนุษย์
นายหนังสือ = นายทะเบียนผู้ตรวจบัญชี
เจ้าเชนเมือง = เทวดาประจาเมือง
รายชื่อ ในที่นี้คงหมายถึง
จิ่มเทอะ = ด้วยเถิด คาลงท้ายประโยค
“ท่านสุวาน”
แสดงการขอร้อง
3. “ตานานรสีโทน” (023 007) ฉบับวัดป่าตึงกลางทุ่ง ต.ห้วยทราย อ.สันกาแพง จ.
เชียงใหม่ พ.ศ.2503
“กริยาอันสังวรรณนาจากล่าวยังโอวาทตานานนิทานแห่งทิศาปาโมกข์ทิพจักขุฤษี
หากกล่าวไว้เพื่อหื้อเป็นไม้ไต้แก่โลกทั้งหลาย ก็สมเร็จสระเด็จแล้วเท่านี้ก่อนแล ข้ าอาจารย์หนานแก้ว
เขียนธรรมตานานรสีโทน แล้ววันเดือน 12 แรม 3 ค่า พร่าวัน 5 ปีกดไจ้ พ.ศ. 2503 แล”
คาศัพท์
สมเร็จสระเด็จ = เสร็จ, สาเร็จ
หนาน = คาเรียกผู้ที่ลาสิกขาบทขณะเป็นภิกษุ
เดือน 12 = ตรงกับเดือน 10 แบบจันทรคติ
พร่า = ตรงกับ
ประมาณเดือนกันยายน
วัน 5 = วันพฤหัสบดี
ปีกดไจ้ = ปีชวด โทศก
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วันเต่าไส้ ไม่มี ควรเป็น วันเต่าไจ้
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ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลข “1326” เป็น 2 ประการ คือ
1. ตัวเลขที่ปรากฏในพับ คาขับคาสอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง อาจจะเป็นเลขจุล
ศักราช 1326 และเมื่อคานวนเป็นพุทธศักราชจะตรงกับ พ.ศ. 2507 ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขศักราชที่
ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน “ตานานรสี” ทั้ง 3 ฉบับ อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่ พ.ศ.2475, 2500 และ
2503 ตามลาดับ
2. ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เก็บของใบลานตานานรสีแต่ละแห่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นชุมชนหมู่บ้านที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ไทลื้อทั้งสิ้น
ในคัมภีร์ใบลาน “ตานานรสีโทน” (023 007) ฉบับวัดป่าตึงกลางทุ่ง ต.ห้วยทราย อ.สัน
กาแพง จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2503 มีบันทึกตอนท้ายว่า คัดลอกตานานมาจากพื้นที่จังหวัดลาพูน ดังนี้
“ตานานรสีโทนแล สืบมาแต่ลาพูนมาแล”
ในคัมภีร์ใบลาน “ตานานรสีทั้ง 7” (012 005) ฉบับวัดบ้านโฮ่ง ต. อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
พ.ศ.2475 มีบันทึกตอนท้ายว่า ผู้คัดลอกมีเชื้อสายชาติพันธุ์ไทลื้อ เมืองยอง ดังนี้
“สระเด็จแล้วยามกินงายแล้วแล แล้วแก่ข้าอินทภิกขุเขียนด้วยหัตถ์มือเดียวแล
ตัวหนังสือข้าบ่งามสักคาย ข้ามาปุนดีอายวั ดเหนือวัดใต้ จับลางเทื่อก็ใจบ่ได้ ใคร่เอาไปที่โรงพิมพ์ ใจ
บ่หนิมเหมือนผาก้อนใหญ่ ข้ามหินทวงศ์ชาติเชื้อชาวยอง ข้าเขียนไปตามทานองแบบของเพิ่นแลนา
จะไปด่าข้าเนอ สูมาเทอะ ทุพระเณรทั้งหลายขอหื้อเป็นนาบุญกับตัวข้าได้เขียนได้แต้ม พร่องเนอ เออ
ๆ ดีแท้แล ข้าขอเอาโลกุตตรนิพพานธรรมเจ้าเป็นยอดจิ่มเทอะ นิพฺพาน ปรม สุข ธุว ธุว แด่เทอะ ข้า
ฝึกใหม่”
จากข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้น ในพื้นที่เขตวัฒนธรรมอักษรธรรมล้านนา 35 คัมภีร์ใบ
ลานที่เกี่ยวข้องกับ “ตานานรสี” ไม่พบที่มีอายุเก่าไปกว่า พ.ศ. 2475 ปัจจุบันพบเพียง 4 ฉบับ ไม่
แพร่หลายกว้างขวาง อาจเป็นไปได้ที่ “ตานานรสี” จะแพร่อยู่ในเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ดังนั้น
อาจกล่าวได้ว่าพับคาขับคาสอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง อาจได้รับการคัดลอกเนื้อหาส่วนตานานรสี
ต่อมาจากใบลาน “ตานานรสี” ฉบับใดฉบับหนึ่ง จาก 4 ฉบับนี้ ซึ่งมีอายุเก่ากว่า โดยปรับปรุงให้เป็น
ฉันทลักษณ์แบบคาขับ เพื่อใช้เผยแพร่คติความเชื่อเรื่องตานานรสี ในรูปแบบของการขับลื้อ อันง่าย
ต่อการสื่อสารกับผู้คนในสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ

35

ในที่นี้หมายรวมเฉพาะพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, ลาพูน, ลาปาง,
พะเยา, แพร่, น่าน และแม่ฮ่องสอน

50
ผู้ประพันธ์
จากการศึกษาคาขับคาสอน ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ไม่พบการระบุชื่อของผู้ประพันธ์
ไว้อย่างชัดเจน แต่พบคาที่อาจเป็นชื่อแทนที่หมายถึงผู้ขับ ได้แก่คาว่า “จันทาท้าวปัญญา” อาจเป็น
ชื่อสมมติ หรือเป็นชื่อจริงก็ได้ ดังพบในวรรคแรกของบทขับ ดังนี้
“เท่อนิ จันทาท้าวปัญญาจักแต้มออก” (1)
คาศัพท์
เท่อนิ = เทื่อนี้, ครั้งนี้
แต้ม = เขียน, วาด
ความหมาย ครั้งนี้ จันทาท้าวปัญญา จะแสดงชั้นเชิงออกมา พี่จะอธิบายขยายความบอก
ในวรรคอื่น ๆ ของบทคาขับ ก็ใช้คาว่า “พี”่ และ “ชาย” กล่าวว่าตนเป็นผู้แต่ง ดังนี้
“พีก่ ็แปลงกลอนต้านคาไพร่ยศห่าง36
พอดั่ง ข้าต่างท้าวตะมาสืบสัญไชยนั้นแล้ว
แก้วน้องเหย ศรีออนฟังคาพีน่ ิเหย //” (40)
คาศัพท์
ต้าน = บอกกล่าว
สืบสัญไชย = พึ่งบรมโพธิสมภาร
ศรีออน = คาเรียกชื่อผู้หญิง
เหย = เอย
ความหมาย พี่แต่งกลอนบอกกล่าวตามภาษาไพร่ไร้ยศศักดิ์ เหมือนดั่งข้าต่างท้าวเจ้าต่างเมืองเข้ามา
พึ่งบรมโพธิสมภาร น้องเอยจงฟังคาพี่นี้เอย
และคาว่า “ท้าวปัญญา” ยังพบอีกครั้งในวรรคท้ายของเนื้อหาส่วนบทคาสอน กล่าวว่า
“ท้าวปัญญา” เป็นผู้เขียน ดังนี้
“เท่อนิ ตะจาอุบายต้านกลอนคาแถมอีก
พี่เบ่าหลีกข้อคาค้อมพี่ น้องรักเทียมตาเหย
ชาติว่า คนเกิดมาเทียวพสุธา
แผ่นดินกว้างสุดตาเรียงราบ
มาเกิดใต้ลุ่มฟ้ามาพบใส่กันนิแล้ว
ชายจิ่งตะแปลงใจดีดี ตั้งเสมอดีเบ่าแอ่ว
ชายก็มาแทวด้วยเหมิกน้า
มาคึดหน็อก37ดู บทดีดจี ั้งมาเผียกแต้ม
เยะเบ่าแฅ้มได้แต้มออกหลายวัน
36
37

เขียนรูป
“หยดหว่าง” ควรเป็น “ยศห่าง” ที่หมายถึง ไร้ยศไร้ศักดิ์ จะได้ความมากกว่า
เขียนรูป “ฅึบตหน็อก” แก้ไขเชิงอักษร บ. เป็น อักษร ต.ควรเป็น “คึดหน็อก”
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อตสาหะปันชายกรายมามีมื้อ
ตั้งแต่มื้อ 3 ค่า ถึงมาเดิน 12 กี้อาลา 3 ค่า
ลาดับตั้งแต่นั้นได้ 6 วัน ทัดเป็นตรา
ท้าวปัญญาเขียนมาชู่ค่า
พร่าว่าสะเบ่าได้ ทางละเบ่าเป็น บ่ช่างสะแล น้องตานิลดีแลพี่ ๛๛” (40)
คาศัพท์
เท่อนิ = เทื่อนี้, ครั้งนี้
ตะ = จะ
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
เบ่า = บ่
คาค้อม = คาพูดสั้น ๆ ห้วน ๆ
เทียว = เดิน
เรียงราบ = ราบเรียบเรียงรายกันไป
แอ่ว = เที่ยว, เล่น
แทว = ละลาย, ทาละลาย
เหมิกน้า = น้าหมึก
คึดหน็อก = คิดไตร่ตรอง, ใคร่ควรญ
จั้ง = จึ่ง
เผียก = เปรียบเทียบ
แต้ม = ขีด, เขียน, วาด, ระบาย
เยะ = กระทา
แฅ้ม = สมบูรณ์
อตสาหะ = อุตสาหะ, ตั้งใจ, อดทน
กราย = ผ่าน
เดิน = เดือน
กี้ = แต่กี้, เก่ากี้, อดีต
อาลา = พอสมควร
ทัด = ตรง
ชู่ค่า = ทุกค่าเช้า
พร่าว่า = ตรงกับ, ว่ากันว่า, ได้แก่
ความหมาย ครั้งนี้ พี่จะบอกกล่าวคากลอนเพิ่มเติมอีก พี่ไม่ยกเว้นคากลอนสั้น ๆ ของพี่ น้อง ขึ้นชื่อ
ว่าคนเกิดมาใต้ฟ้าบนพื้นพสุธากว้างขวางสุดสายตาราบเรียบ เกิดมาได้พบเจอกันแล้ว พี่จะตั้งอกตั้งใจ
ไม่เที่ยวเล่น พี่เอาน้าหมึกมาผสม แล้วคิดไตร่ตรองเขียนเป็นบทกลอนดี ๆ ออกมา แต่ก็ทาได้ไม่ดี ต้อง
ใช้เวลาหลายวัน อุตสาหพยายามเขียนมาหลายวัน ตั้งแต่วัน 3 ค่า เดือน 12 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6
วัน ท้าวปัญญาเขียนทุกวัน เหตุว่า พี่ละทิ้งไม่ได้ พี่ทาไม่เป็น น้องตาดาเอย
จากบทขับข้างต้น จะเห็นได้ว่า ท้าวปัญญาเป็นผู้แต่งและจดบันทึก เริ่มตั้งแต่ วัน 3 ค่า
เดือน 12 เป็นเวลา 6 วัน จนถึงวัน 8 ค่า ทั้งนี้ในตัวบทไม่ได้กล่าวว่าเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรม
สันนิษฐานว่า ผู้ประพันธ์กับผู้บันทึกอาจไม่จาเป็นต้องคนเดียวกัน ผู้บันทึกอาจคัดลอก
เอาเนื้อหามาจากแหล่งข้อมูลอื่น หรือคัดลอกมาจากเอกสารพับคาขับฉบับอื่น ๆ ดังนั้นชื่อ “จันทา
ท้าวปัญญา” หรือ “ท้าวปัญญา” ที่แสดงถึงความมีปัญญาเฉลียวฉลาด ก็อาจเป็นเพียงนามสมมติที่
ผู้ประพันธ์หรือผู้ขับเป็นผู้ตั้งขึ้น เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเชื่อหรือคล้อยตามเนื้อหาในบทขับ โดยอาจ
เป็นเพียงชื่อที่นิยมใช้ในการแต่งคาขับ
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ที่มาในการประพันธ์
คาขับคาสอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ไม่ได้ระบุจุดมุ่งหมายในการแต่งไว้อย่างชัดเจน
แต่พิจารณาได้ากเนื้อหาบางตอนที่ผู้ประพันธ์กล่าวถึงจุดมุ่งหมายเอาไว้ คือ ประพันธ์บทกลอนเพื่อ
บอกกล่าวคาสอนในวิถีชีวิตให้แก่บุคคลต่าง ๆ สังคม กล่าวตักเตือนผู้ฟังให้ตั้ง อยู่ในครรลอง จารีต
ประเพณี ตามโบราณจารย์ได้กล่าวไว้ คาประพันธ์ในตอนนี้คัดออกมาจากพระธรรมเทศนา โดยแปล
มาจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทลื้อ เพื่อให้บุคคลในสังคมได้ตะหนักและปฏิบัติตาม โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสอน โดยพบ ดังนี้
1. เพื่อใช้เป็นคาสอน
“พี่ตะแหนกล่าวต้านวาดไว้เป็นเทิกคาสอน ดูก่อนเนอ” (1) 38
คาศัพท์
ตะ = จะ
แหน = ชี้แจง, ให้รายละเอียด ; อักษรนา
ต้าน = บอกกล่าว
วาด = แสดงชั้นเชิง
เทิก = เทือก, แนว
เนอ = นะ คาลงท้าย แสดงความขอร้องหรือ
คาสั่ง
ความหมาย พี่จะกล่าวชี้แจงบอกกล่าวเป็นชั้นเชิงไว้ให้เป็นแนวทางตามคาสอนดูก่อนนะ
“พี่ตะไขถอกหือ้ นางรู้เป็นเทิกคาสอน” (3)
คาศัพท์
ตะ = จะ
ไข = อธิบาย, ขยายความ
ถอก = เท, ทาให้ตกหรือไหลอย่างเทน้า
หื้อ = ให้
เทิก = เทือก, แนว
ความหมาย พี่จะอธิบายขยายความบอกแก่นางได้รู้เป็นแนวทางตามคาสอน
“พี่กล่าวข้อคานี้เป็นโอวาทคาสอน” (2)
คาศัพท์
ข้อคา = ข้อความ
ความหมาย พี่กล่าวข้อความนี้เป็นโอวาทคาสอน
2. บอกสอนตามคลองบ้านคลองเมือง
“พี่ตะไขกลอนต้านคลองเมิงนี้มีหลายแง่
ตามดั่งพ่อแม่เฒ่าแก่ต้านลาดไว้หลายส่านานา” (1)

38

ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง เลขหน้าของเอกสารต้นฉบับ ในที่นี้หมายถึง ข้อความนี้อยู่ในหน้าที่ 1
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คาศัพท์
ตะ = จะ
ต้าน = บอกกล่าว
คลอง = ครรลอง, แนวทาง, แบบปฏิบัติ
เมิง = เมือง
แง่ = เหลี่ยม, ชั้นเชิง
ลาด = แผ่
ส่า = อัน, อย่าง, ขนาด
ความหมาย พี่จะอธิบายคากลอนบอกกล่าวครรลองเมืองต่าง ๆ ตามที่พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวเอาไว้
หลายอย่างนานาประการ
3. เพื่อบอกสอนลูกหลานให้จดจาไว้เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
“เป็นคลองไว้สอนหลานทึงลูก
นางก็ถูกได้จื่อไว้เป็นแก้วกับตัว” (6)
คาศัพท์
ทึง = พร้อมกับ
จื่อ = จดจา
แก้ว = สิริมงคล
ความหมาย เป็นครรลองแนวทางไว้สอนลูกหลาน นางควรจดจาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
“พี่ตะจาสอนไว้เม่อหน้า เป็นแก้วกับตน เทาะเนอ //” (50)
คาศัพท์
ตะ = จะ/
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
แก้ว = สิริมงคล
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค
แสดงการอนุญาตเชิงสั่ง39
ความหมาย พี่บอกสอนไว้ ในภายภาคหน้านางควรจดจาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เถอะนะ
“พี่ก็คึดเผื่อไว้เม่อหน้าสอนลูกทึงหลาน
เป็นคนเทียวสงสารอยู่กินยากแท้” (22)
คาศัพท์
คึด = คิด
เม่อหน้า = เมื่อหน้า, ภายหน้า
ทึง = พร้อมกับ
เทียว = เดิน, เวียนว่าย
สงสาร = สังสารวัฏ, วัฏสงสาร
ความหมาย พี่คิดเผื่อไว้ภายหน้าเพื่อสอนลูกหลาน (เพราะเกิด)เป็นมนุษย์เวียนว่ายในสังสารวัฏนั้น
ใช้ชีวิตยากลาบากนัก
39

ดู imperative ใน Appendix D: Final Particles. William J. Hanna, Dai Lue – English
Dictionary (Chiangmai: Silkworm Books, 2012), 470.
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4. เพื่อบอกเตือนบุคคลในสังคมในการดาเนินชีวิต
“เท่อนิ พี่ตะเตินวิสัยน้องประญาไวแสนส่า” (6)
คาศัพท์
เท่อนิ = เทื่อนี้, ครั้งนี้
ตะ = จะ
เติน = เตือน, ตักเตือน
วิสัย = ลักษณะที่เป็นอยู่, ลักษณะที่ทาอยู่
ประญา = ผญา, ปัญญา
เป็นประจา
ส่า = อัน, อย่าง , ขนาด
ความหมาย ครั้งนี้ พี่จะบอกกล่าวตักเตือนลักษณะที่เป็นอยู่ประจาหลายประการของน้องผู้มีปัญญา
ไหวพริบดี
“ไปเตินวิสัยแห่งคนโลกหล้า” (22)
คาศัพท์
เติน = เตือน, ตักเตือน
วิสัย = ลักษณะที่เป็นอยู่, ลักษณะที่ทาอยู่
โลกหล้า = โลก, พื้นแผ่นดิน
เป็นประจา
ความหมาย (ใช้บทกลอนนี้) ไปบอกกล่าวตักเตือนลักษณะที่เป็นอยู่ประจาของมนุษยโลก
5. บอกสอนตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้วางรากฐานทางจารีตไว้ให้บ้านเมืองดารงสืบไป
“เฒ่าแก่วางเชิงทรงเมิงตั้งจากันตามรีต
ไหมประทีษเจ้าขีดไว้เป็นส้าวกับเมิง” (3-4)
คาศัพท์
เชิง = ฐาน, รากฐาน
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
รีต = จารีต
ไหมประทีษ = ไส้ประทีป ในที่นี้หมายถึง
ขีด = กาหนด
จารีตประเพณี
ส้าว = ไม้ส้าว, ไม้สาหรับสอยหรือค้า
เมิง = เมือง
ความหมาย ผู้เฒ่าผู้แก่เจรจาวางรากฐานบ้านเมืองขึ้นตามจารีต จารีตประเพณีกาหนดไว้เป็นเครื่อง
หนุนค้าบ้านเมือง
6. เพื่อให้ดาเนินชีวิตถูกต้องตามจารีตประเพณี
“เท่อนิ พี่ตะไขกลอนจากล่าวไปเป็นห้อง
แสนส่าหล้าเป็นน้องหย้องถูกเพเณ” (9)
คาศัพท์
เท่อนิ = เทื่อนี้, ครั้งนี้
ตะ = จะ
ไข = อธิบาย, ขยายความ
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
ส่า = อัน, อย่าง, ขนาด
หย้อง = ตกแต่ง
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เพเณ = ประเพณี
ความหมาย ครั้งนี้พี่จะอธิบายขยายความบทกลอนไปเป็นตอน น้องสาวทั้งหลายจะได้ทาถูกต้องตาม
ประเพณี
7. เนื้อหาคาสอนมีปรากฏอยู่ในพระธรรมเทศนา
“พี่เบ่าจุหล้างามช่างตามออกในธรรม” (12)
คาศัพท์
เบ่า = บ่, ไม่
จุ = หลอก, โกหก
ความหมาย พี่ไม่โกหกน้องคนสวย (เนื่องจากเนื้อความที่พี่บอก)ปรากฏอยู่ในพระธรรมเทศนา
บางเหตุการณ์ในคาสอน แม้ว่าผู้ประพันธ์จะไม่ได้พบเจอกับตัวโดยตรง แต่ที่บอกสอนไป
ก็มีปรากฏอยู่ในพระธรรมเทศนา
“เต็มว่า ตาบ่หันก็หากธรรมเล่าไว้” (30)
คาศัพท์
เต็มว่า = แม้นว่า, หากว่า
หัน = เห็น
ความหมาย แม้นว่า ไม่ได้เป็นกับตา(ของพี่) แต่พระธรรมเทศนาก็ได้กล่าวไว้
8. คาสอนต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มีมาแต่โบราณ ตามพระธรรมได้กล่าวไว้
“ตามบัวราณเพิ่นกล่าวมาเป็นอี้
ธรรมกล่าวชี้เป็นอี่คนงามแท้ดาย” (22)
คาศัพท์
บัวราณ = โบราณ
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
เป็นอี้ = เป็นเช่นนี้
อี่ = อี
แท้ดาย = โดยแท้
ความหมาย ตามโบราณเขาได้กล่าวมาเป็นเช่นนี้ พระธรรมกล่าวชี้ทางให้(น้อง)ได้เป็นคน(ที่มีจิตใจ)
งดงามโดยแท้
“แปลงใจน้องฟังดู ก็หากธรรมเทศน์ไว้ เป็นครูสอนสั่งนั้น” (38)
คาศัพท์
แปลงใจ = ตั้งอกตั้งใจ
ความหมาย น้องจงตั้งอกตั้งใจฟังให้ดี ตามพระธรรมเทศนาได้บอกสอน
9. เพื่อบอกสอนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล 5
“รีตห้าตั้งมีไว้ อย่าล้าล่วงจิบหาย เบ่าดีดาย” (33)
คาศัพท์
รีตห้า = จารีตห้า, ศีลห้า
จิบหาย = ฉิบหาย

56
เบ่า = บ่, ไม่
ดาย = เท่านั้น
ความหมาย ศีลห้าบัญญัติไว้ อย่าผิดศีล จะทาให้ฉิบหาย จะเป็นการไม่ดีเท่านั้นเอง
10. คาสอนที่บอกกล่าวมานั้น ล้วนแล้วแต่โบราณจารย์ได้บอกสอนมาแต่ในอดีต
“พี่ตะกล่าวต้านเป็นราชคาสอนเจ้า
อาจารย์เขาบอกไขถอกหื้อเรารู้ จิ่งได้อยู่ดี แลเนอ” (51)
คาศัพท์
ตะ = จะ
ต้าน = บอกกล่าว
ไข = อธิบาย, ขยายความ
ถอก = เท, ทาให้ตกหรือไหลอย่างเทน้า
หื้อ = ให้
จิ่ง = จึง
ความหมาย พี่จะบอกกล่าวเป็นราชคาสอนของอาจารย์ที่ท่านได้อธิบายขยายความให้เราได้รู้ เราจึ่ง
ได้อยู่สุขสวัสดิ์เอย
“เพิ่นตะเตินบอกหื้อเราแท้ ก็ควรได้จื่อจา
ตามคาเจ้าอาจารย์เขากล่าว” (52)
คาศัพท์
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย สรรพนามบุรุษที่ 3 ตะ = จะ
เติน = เตือน, ตักเตือน
หื้อ = ให้
จื่อจา = จดจา
ความหมาย พวกเขาจะตักเตือน เราทั้งหลายควรได้จดจาตามคาสอนของอาจารย์ที่ท่านได้บอกไว้
ในส่ ว นท้ายของคาขับคาสอน ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เนื้อหาเป็นเรื่องตานานรสี
กล่าวถึงเนื้อความต่าง ๆ นั้น ผู้ประพันธ์มิได้กล่าวขึ้นมาเอง หากแต่เป็นคากล่าวของพระฤๅษี โดยพระ
พรหมทรงนามาสร้างไว้ยังบนโลกมนุษย์ เพื่อให้เป็นแสงสว่างนาทางแก่มนุษยโลกในการดาเนินชีวิต
ไปสู่ทางที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏในพระคัมภีร์อรรถกถา ขุททกนิกาย ภาษาบาลี แล้ว
จึงนาออกมาแปลและเล่าไว้เป็นภาษาไทลื้อ ดังนี้
11. กล่าวตามที่ปรากฏในพระธรรมคัมภีร์
“เท่อนิ ข้อยจักยอกรไหว้วันทาแสนส่า
ข้อยตะจากล่าวต้านวาดไว้ตามคัมภีร์ธรรม” (41)
คาศัพท์
เท่อนิ = เทื่อนี้, ครั้งนี้
ข้อย = ข้าน้อย
ยอ = ยก
ส่า = อัน, อย่าง, ขนาด
ตะ = จะ
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
ต้าน = บอกกล่าว
วาด = แสดงชั้นเชิง
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ความหมาย ครั้งนี้ ข้าน้ อยจะยกมือขึ้นไหว้ห ลายครั้ง ข้าน้อยจะแสดงชั้นเชิงอธิบายความตามที่
ปรากฏในพระธรรมคัมภีร์
อ้างถึงคากล่าวของพระฤๅษี ที่พระพรหมนามาสร้างในโลกมนุษย์ เพื่อให้เป็นแสงสว่างนา
ทางแก่มนุษยโลกในการดาเนินชีวิตไปสู่ทางที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนาดังที่ปรากฏในพระคัมภีร์
อรรถกถา ขุททกนิกาย
“ตามรสีเจ้ากล่าวไว้
หื้อได้สืบสานไปตามออกในขุททกนิกาย
ตามคาจามหาพรหมเจ้าลงมาห้างแต่งในเขียตห้องเมิงใหญ่สารี” (46)
คาศัพท์
รสี = ฤๅษี
คาจา = คาพูดคาจา
ห้าง = ตกแต่ง, จัดเตรียม
เขียต = เขต
เมิง = เมือง
ความหมาย ตามคาพระฤๅษีได้กล่าวไว้ ให้สืบสานต่อไป ตามที่ปรากฏในพระธรรมคัมภีร์อรรถกถา ขุ
ททกนิกาย ตามคากล่าวพระพรหมที่ทรงลงมาสร้างโลกมนุษย์อันกว้างใหญ่
“รสีเจ้ามาแปลงคาหื้อเจ้ามหาพรหมมาแต่ง
ในแห่งห้องขงเขียตชุมพู ตามคาสอนแห่งตนเล่าไว้
หื้อเป็นไม้ไต้ส่องโลกา
ผวดสัตตาแห่งคนโลกหล้า” (54)
คาศัพท์
รสี = ฤๅษี
แปลงคา = แต่งข้อความ
ขงเขียต = โขงเขต
ชุมพู = ชมพูทวีป
สัตตา = สัตว์ทั้งหลาย
ผวด = โผด โปรด
ความหมาย พระฤๅษีแต่งข้อความให้แก่พระพรหมมาสร้างโลกมนุษย์ชมพูทวีป ตามคาสอนที่กล่าวไว้
ให้เป็นคบไฟส่องโลก โปรดสัตว์โลกทั้งหลาย
คาสอนที่กล่าวเป็นพระธรรม อันเป็นรากเหง้าความรู้ ที่โบราณจารย์เก็บรวบรวมบัญญัติ
ไว้ และสืบต่อกันมาตามภาษาในพระธรรมคัมภีร์
“จาหวิ่นห้องในลิกกลอนธรรมคา
ตามออกในธรรมอันเป็นมูลเพท
อาจารย์หากเหมดตั้งมีไว้แสนสืบกันมา
ตามภาษาพื้นในธรรมนี้มีหลายส่า วันนา” (41)
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คาศัพท์
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
หวิ่น = ผินหน้า, บ่ายหน้า
ลิก = อักษร
มูลเพท = รากเหง้าความรู้
ตะ = จะ
เหมด = เหมียด เก็บรวบรวม
ส่า = อัน, อย่าง, ขนาด
ความหมาย พูดจาถึงอักษรคากลอนพระธรรม อันเป็นรากเหง้าความรู้ ที่โบราณจารย์เก็บรวบรวม
บัญญัติเอาไว้สืบมา ตามภาษาที่ปรากฏในพระธรรมคัมภีร์ที่มีหลากหลายประการ
12. แปลจากบทภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทลื้อ
“ตามดั่งหันลิกในบาทบาลี
บัดนิพี่จักตีเป็นโวหารคาไท หากมีเป็นอี้ แลชา” (41)
คาศัพท์
หัน = เห็น
ลิก = อักษร
บัดนิ = บัดนี้
เป็นอี้ = เป็นเช่นนี้
แลชา = อย่างแน่นอน
คาลงท้าย แสดงความแน่นอน
ความหมาย ตามที่เห็นในบทอักษรบาลี บัดนี้พี่แปลออกมาเป็นภาษาไท ก็เป็นเช่นนี้แล
13. ให้ถือปฏิบัติตามที่นักปราชญ์ โบราณจารย์แต่งไว้
“นัก[ปราชญ์]40เจ้าหากแต่งสร้างมีไว้ในลิกหนังสือ
เราจิ่งทือเป็นมั่น จากล่าวห้องทางนั้น อันเล่ากี้ออกยิน” (50)
คาศัพท์
ลิก = อักษร
จิ่ง = จึง
ทือ = ถือ
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
กี้ = แต่กี้, เก่ากี้, อดีต
ยิน = ได้ยิน
ความหมาย นัก[ปราชญ์] ท่านแต่งไว้เป็นอักษรลงหนังสือ เราจึงควรยึดถือปฏิบัตืไว้ให้มั่น กล่าวถึง
เนื้อหาเรื่องนั้นที่เล่าออกมาให้ได้ยิน
14. ให้ปฏิบัติตามคาพระฤๅษี เพื่อให้เกิดความสุขสวัสดี
“คาสอนเจ้ารสีบอกกล่าวต้านเล่าไว้ ได้อยู่รั่งเป็นดี”(54)

40

หล่น

คาในวงเล็บเหลีย่ ม หมายถึง คาที่ผู้วิจัยเพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้ได้ความ เนื่องจากต้นฉบับอาจบันทึกตก
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คาศัพท์
รสี = ฤๅษี
ต้าน = บอกกล่าว
รั่ง = มั่งคั่ง, ร่ารวย
ความหมาย (ปฏิบัติตาม) คาสอนพระฤๅษีที่ได้บอกสอนจะได้อยู่สุขสวัสดีมั่งคั่งร่ารวย
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ที่มาการประพันธ์คาขับคาสอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
เป็นการนาเอาคาสั่งสอน จารีต ประเพณี ของสังคมตามแนวทางพระพุทธศาสนา มาร้อยเรียงเป็นบท
ขับ เพื่อใช้ขับสั่งสอนสมาชิกในสังคมให้ดาเนินชีวิตประจาวันไปตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อันเป็นจารีต ประเพณี ของสังคม อันจะยังประโยชน์สุขแก่สมาชิก และความสงบสุขต่อสังคมอย่าง
ยั่งยืนสืบไป

บทที่ 3
รูปแบบอักษรและอักขรวิธีอักษรไทลื้อในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นของอักษรไทลื้อ เกี่ยวกับที่มา จากนั้นเป็นการ
วิเคราะห์รูปแบบอักษรและอักขรวิธีของอักษรไทลื้อที่ปรากฏในพับ สาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม
เมืองยอง
ที่มาของอักษรไทลื้อ
อักษรไทลื้อ ได้รับอิทธิพลจากอักษรธรรมล้านนา ที่แพร่เข้าไปสู่สิบสองปันนา พร้อมกับ
พุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ใหม่ หลังจากพระเจ้าติโลกราชทรงสังคายนาศาสนา เมื่อ พ.ศ.2020 1 ทา
ให้อักษรไทลื้อมีลั กษณะคล้ายกับอักษรธรรมล้านนา พิจารณาเปรียบเทียบรูปอักษรจากชุดอักษร
คอมพิวเตอร์ ระหว่างชุดอักษร อักษรธรรมล้านนา ได้แก่ ชุดอักษร LN Tilok version 6.00 และชุด
อักษร อักษรไทลื้อ ได้แก่ LN Mon Saen version 12 ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 รูปอักษรไทลื้อเปรียบเทียบกับรูปอักษรธรรมล้านนา (ชุดอักษรคอมพิวเตอร์)
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1

ดูรายละเอียดใน ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2541), 76.
2
สร้างและพัฒนาชุดอักษร โดยสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ตารางที่ 1 รูปอักษรไทลื้อเปรียบเทียบกับรูปอักษรธรรมล้านนา (ชุดอักษรคอมพิวเตอร์) (ต่อ)
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ซ

ร

ร

ร

ฌ

ฌ

ฌ

ฤ

ฤ

ฤ

ญ

ญ

ญ

ล

ล

ล

ฎ

ฎ

ฎ

ฦ

ฦ

ฦ

ฏ

ฏ

ฏ

ว

ว

ว

ฐ

ฐ

ฐ

ศ

ศ

ศ

ฑ

ฑ

ฑ

ษ

ษ

ษ

ฒ

ฒ

ฒ

ส

ส

ส

ณ

ณ

ณ

ห

ห

ห

ด

ด

ด

ฬ

ฬ

ฬ

ต

ต

ต

อ

อ

อ

ถ

ถ

ถ

ฮ

ฮ

ฮ

ท

ท

ท

อย

อยฯ

อยฯ

ธ

ธ

ธ

นา

นาฯ

นาฯ

รูปแบบอักษรในพับคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
รูปแบบอักษรไทลื้อ ที่ปรากฏในพับคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ประกอบด้วย
รูปอักษร 4 ลักษณะ ได้แก่ รูปแทนพยัญชนะ รูปแทนสระ รูปแทนเครื่องหมายต่าง ๆ และรูปแทน
ตัวเลข ดังนี้
1. รูปแทนพยัญชนะ
รูปแทนพยัญชนะ ในพับคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง รูปแทนพยัญชนะ
พบทั้งหมด 74 รูป โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พยัญชนะตัวเต็ม จานวน 39 รูป และพยัญชนะตัว
เชิง จานวน 35 รูป สามารถเทียบกับพยัญชนะของอักษรไทยปัจจุบัน ได้ดังนี้
1.1 พยัญชนะตัวเต็ม จานวน 39 รูป ได้แก่ พยัญชนะ ก ข ค ฅ ง จ ช ซ ญ ฏ ฑ3 ฐ
ณ ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ1 พ2 ฟ ภ ม ย ร ล ว ส ห ฬ อ ฮ สฺส อย และ ฤๅ

3

พยัญชนะ ฑ ทั้งที่เป็นตัวเต็มและตัวเชิง ใช้รูปเดียวกัน กับ พยัญชนะ ฎ และ ด
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1.2 พยัญชนะตัวเชิง จานวน 35 รูป ได้แก่ พยัญชนะ ก ข ค ง จ ช ฌ ญ ฏ ฑ ฐ1
ฐ2 ต ถ1 ถ2 ท ธ น1 น2 บ พ1 พ2 ย1 ย2 ร1 ร2 ล1 ล2 ว1 ว2 ส ษ ห อ และ อย
รูป พยั ญชนะตัว เชิง โดยปกติจะเขียนรูปเหมือนพยัญชนะตัว เต็ม มีพยัญชนะ
เพียง 13 ตัว เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนรูป ได้แก่ ฐ2 ถ2 น1 น2 ม พ2 ม ย1 ย2 ร1 ล1 ล2 และ อย ดังนี้
ตารางที่ 2 รูปพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง
วรรค ก
ก
ข

ฃ

ค

ฅ

ฆ

ง

-

ช

ซ

ฌ

ญ

ตัวเต็ม
ตัวเชิง
วรรค จ

-

จ

ฉ

ตัวเต็ม

ตัวเชิง
(ญฺญ)

วรรค ฏ

ฎ

ฏ

ฐ

-

ฑ

-

ฒ

ณ

ด

ต

ถ

-

ท

-

ธ

น

ตัวเต็ม
ตัวเชิง
วรรค ต
ตัวเต็ม
ตัวเชิง
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ตารางที่ 2 รูปพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง (ต่อ)
วรรค ป
บ
ป
ผ
ฝ

พ

ฟ

ภ

-

-

ม

ตัวเต็ม

-

-

-

ย

ร

-

ล

-

ว

ส

ศ

เศษวรรค

ษ

ห

ฬ

อ

ฮ

สส

อย

ฤๅ

ตัวเต็ม

-

ตัวเชิง
เศษวรรค

ตัวเต็ม

ตัวเชิง

ตัวเชิง

จากข้อมูลดังกล่าว (ตารางที่ 2) ผู้วิจัยมีข้อสังเกต ดังนี้
พยัญชนะที่ปรากฏเฉพาะรูปพยัญชนะตัวเต็ม โดยไม่ปรากฏเป็นพยัญชนะตัวเชิง
มีจานวน 10 รูป ได้แก่ พยัญชนะ ฅ ซ ผ ฝ ฟ ภ ฬ อ สฺส และ ฤๅ
โดยพยัญชนะตัวเต็มที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ พยัญชนะ ฬ พบเพียงครั้งเดียว ในคา
ว่า “จุฬามณี” ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
จุฬามณี

จุฬามณี

(38/4)
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พยัญชนะที่ปรากฏเฉพาะรูปพยัญชนะตัวเชิง โดยไม่ปรากฏรูปพยัญชนะตัวเต็ม
มีจานวน 2 รูป ได้แก่ ฌ และ ษ
โดยพยัญชนะตัวเชิงที่พบน้อย ได้แก่ พยัญชนะตัวเชิง ฌ พบแต่ที่เป็นตัวสะกด
เพียง 3 ครั้ง ได้แก่ คาว่า เด็ด4 พบ 2 ครั้ง และคาว่า สมเด็จ พบครั้งเดียว ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
เฑฺฌ
ั

เด็ด

(11/15)

เฑฺฌ
ั

เด็ด

(20/9)

สฺ̑มเรฑฺ̇ฌ

สมเด็จ

(34/18)

เมื่อเทียบรูปพยัญชนะดังกล่าวกับรูปอักษรในอักษรไทยปัจจุบัน รูปแทนพยัญชนะที่
ไม่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง มีจานวน 8 รูป ได้แก่ พยัญชนะ ฃ ฆ ฉ ฎ ศ
ฤ ฦ และ ฦๅ
รู ป พยั ญ ชนะที่ ใ ช้ ใ นพั บ สาค าขั บ ฉบั บ น้ อ ยพรหม เมื อ งยอง มี รู ป อั ก ษรที่ มี
ลักษณะเฉพาะแบบอัก ษรไทลื้ ออย่างชัดเจน ซึ่งต่างจากอักษรธรรมล้ านนา พบ 3 รูป ได้แก่ รูป
พยัญชนะ ช ท และ อ ดังนี้
อักษรไทย
รูปอักษรไทลื้อในพับสาคาขับ
รูปอักษรธรรมล้านนา
ช
ช
ท

ท

อ

อ

จากรูป อักษรที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า อักษร ช ในพั บสาคาขับ เขียน
ลากเส้น แบบต่อเนื่องกัน โดยลากเส้นบนโค้งลงมาแล้วตวัดลากเชื่อมต่อเส้นกลางหรือไส้ อักษร ช
ในขณะที่อักษร ช ของอักษรธรรมล้านนา จะเขียนแบบมีเส้นกลางหรือไส้อักษร และอักษร ท เขียน
ลากหางอักษรขึ้นไปเหนือตัวอักษร ต่างจากอักษร ท ของอักษรธรรมล้านนา ที่จะลากหางอักษรโค้ง
ขึ้นไปทางด้านขวาอักษร
4

ก. ทาให้ขาดด้วยเล็บหรือนิ้ว เช่น เด็ดดอกไม้ ดูรายละเอียดใน ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม
ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
(กรุ ง เทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554),
442.
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นอกจากนี้ยังพบอักษรไทลื้อที่ได้รับการเพิ่มเติมเส้นอักษร ได้แก่ รูปอักษร พ2 พพฯ ที่มี
การเพิ่มเชิงอักษร เป็นการแก้ปัญหารูปอักษร ก
ของอักษรไทลื้อ ที่มีเส้นกลางลากมาไม่ลึกมาก
ที่ทาให้คล้ายกับรูปอักษร พ พ เพื่อแยกอักษร พ ออกจากอักษร ก ได้อย่างชัดเจน5
รูปอักษรไทลื้อที่มีความแตกต่างจากอักษรธรรมล้านนาดังกล่าว เกิดมาจากการเขียน
ที่ลดทอนเส้นอักษร ทาให้ง่ายขึ้น โดยเขียนเส้นอักษรใช้เชื่อมกัน และมีการเพิ่มเติมเส้นอักษร เพื่อ
แก้ปัญหาการใช้รูปอักษรที่มีความสับสนดังกล่าว
2. รูปแทนสระ
รูปแทนสระ พบทั้งหมด 30 รูป โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สระลอย จานวน 3
รูป และสระจม จานวน 27 รูป สามารถเทียบกับสระของอักษรไทยปัจจุบัน ได้ดังนี้
2.1 สระลอย ใช้เขียนคาภาษาบาลี จานวน 3 รูป คือ อิ อุ และ เอ
สระ
รูปสระ
อิ
อุ
เอ
รู ป สระลอย ที่ใ ช้เขี ยนค าภาษาบาลี พบปรากฏในพับค าขับ ไทลื้ อ ฉบั บน้อ ย
พรหม เมืองยอง จานวน 3 รูป ได้แก่ สระ อิ อุ และ เอ เรียงลาดับตามความถี่ทปี่ รากฏ ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
อินฺทา
(11/15)
อินทา
อุบฺปถาฺกั

อุปัฏฐาก

(20/9)

เอกฺกร่าฺฑ

เอกราช

(34/18)

2.2 สระจม ใช้ประสมกับพยัญชนะ ทั้งพยัญชนะต้น และพยัญชนะตัวสะกด เพื่อให้
เป็นคา พบทั้งสิ้นจานวน 27 รูป คือ สระ อา อาสูง อิ อี อือ อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เอือ1 เอือ2 (มี
ตัวสะกด) โอะ โอ โอ (บาลี) อัว1 อัว2 (มีตัวสะกด) เอาะ ออ ออ (มีตัวสะกด) อา ไอ เอา เอียะ เอีย
และ ออย ดังนี้
5

รูปอักษร พ ที่เพิ่มเชิงอักษรนี้ ดูรายละเอียดใน ทวี สว่างปัญญางกูร, อักษรไทลื้อ อักษรล้านนา
(เชียงใหม่: ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529), 12.
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ตารางที่ 3 รูปสระจม
สระ

รูปสระจม

สระ

อา

โอ

อๅ (สระอาสูง)

โอ (บาลี)

อิ

อัว

อี

อัว (มีตัวสะกด)

อือ

เอาะ

อุ

ออ

อู

ออ (มีตัวสะกด)

เอะ

อา

เอ

ไอ

แอะ

เอา

แอ

เอียะ

เอือ

เอีย

เออ (มีตัวสะกด)

ออย
(เชิง อย)

โอะ

รูปสระจม
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ตัวอย่าง สระจม ที่ประกอบเป็นรูปคา
สระ
รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

อา

ตา

ตา

(1/3)

อาสูง

วๅ

ว่า

(1/17)

อิ

สติ

สติ

(29/18)

อี

ถี

ถี่

(1/5)

อื

มื

มือ

(1/9)

อุ

สุกฺขา

สุขา(สุข)

(34/16)

อู

รู

รู้

(1/10)

เอะ

เยฺอ

เยะ (กระทา)

(14/9)

เอ

เม

เมีย

(1/4)

แอะ

แบฺอ

แบะ (แพะ)

(34/2)

แอ

แม

แม่

(1/4)

เอือ

เนฺือ

เนอ (เนื้อ)

(1/8)

เอือ (มีตัวสะกด)

เทฺืก

เทิก (เทือก)

(1/3)

โอะ

โลฺ̑ก

โลก

(4/1)

โอ (บาลี)

เลากา

โลกา

(18/17)

อัว

ตฺ̑ว

โต (ตัว)

(1/7)
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สระ

รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

อัว (มีตัวสะกด)

หฺวัร

หวัน (เกี่ยวพัน)

(3/2)

โอะ

โกฺอ

เกาะ

(1/8)

ออ

บฺ ๋อ

บ่อน้า

(50/8)

ออ (มีตัวสะกด)

สฺอร

สอน

(1/17)

อา

พฺยะ

เพียะ (อวด)

(12/8)

ไอ

ลฺยบ

เลียบ

(19/17)

เอา

จา

จา

(4/5)

เอียะ

ไห

ไห้ (ร้องไห้)

(1/8)

เอีย

เรัา

เรา

(5/1)

ออย (เชิง อย)

สฺอย

สร้อย

(12/14)

3. รูปแทนเครื่องหมาย
รูปแทนเครื่องหมาย ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้ อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
แบ่งเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย รูป แทนเครืองหมายวรรณยุกต์ รูปแทนเครื่องหมายกากับคา รูป
แทนเครื่ องหมายวรรคตอน รูป แทนเครื่องหมายตกแต่ง รูปแทนเครื่องหมายขีดฆ่า และรูปแทน
เครื่องหมาย ดังนี้
3.1 รูปแทนวรรณยุกต์ พบทั้งหมด 2 รูป ได้แก่ วรรณยุกต์เอก จานวน 1 รูป
และวรรณยุกต์โท จานวน 1 รูป สามารถเทียบกับวรรณยุกต์ของอักษรไทยปัจจุบันได้ ดังนี้
วรรณยุกต์
รูปวรรณยุกต์
เอก (ไม้หลักโร)6

6

วรรณยุกต์เอก เรียก ไม้หลักโร ดูรายละเอียดใน อภิรดี เตชะศิริวรรณ, “พัฒนาการของอักษรและ
อักขรวิธีอักษรไทลื้อ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
2546), 53.
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วรรณยุกต์

รูปวรรณยุกต์

โท (ไม้กัก)7
ตัวอย่าง วรรณยุกต์ ที่ประกอบเป็นรูปคา
รูปคา
คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

แง่

แง่

(1/4)

แท้

แท้

(2/1)

3.2 เครื่องหมายกากับคา ใช้เขียนประกอบในรูปคา เพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ดังจะ
กล่าวต่อไป มี 6 รูป ดังนี้
8

3.2.1 เครื่องหมาย
3.2.2 เครื่องหมาย

ไม้กัก หรือไม้ซัด
ไม้ก๋ง

3.2.3 เครื่องหมาย

ไม้กั๋งไหล

3.2.4 เครื่องหมาย

ไม้ก๋อ

3.2.5 เครื่องหมาย
3.2.6 เครื่องหมาย

นิคหิต หรือ ไม้กั๋งต่อม9
ไม้ซ้าคา

3.2.7 เครื่องหมาย ไม้กะ (คล้ายรูปสระอะ)
3.3 เครื่องหมายวรรคตอน ใช้เขียนกากับตอนเริ่มต้น ระหว่าง หรือตอนจบ
ระหว่างวรรคของเนื้อหาคาขับ พบ 3 รูป ดังนี้
รูปเครื่องหมาย
หน้าที่
เครื่องหมายเริ่มต้นวรรค ระหว่างวรรค และลงท้ายวรรค
เครื่องหมาย คั่น ระหว่างวรรค
เครื่องหมาย คั่น ระหว่างวรรค
3.4 เครื่องหมายตกแต่ง ใช้เขียนเพื่อทาให้เกิดความสวยงาม เขียนไว้ก่อนหน้าบท
ขับ ระหว่างบทขับหนึ่ง ๆ หรือเขียนเมื่อจบคาขับ พบ 11 รูป ดังนี้
7

วรรณยุกต์โท เรียก ไม้กัก ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน.
ดูตัวอย่างการใช้เครื่องหมายที่หน้า 86
9
เรื่องเดียวกัน.
8
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รูปเครื่องหมาย

ตาแหน่ง

(หน้า/บรรทัด)

เริ่มต้นบทขับ

(1/1)

ระหว่างบทขับ

(10/3)

ระหว่างบทขับ

(12/2)

ระหว่างบทขับ

(14/1)

ระหว่างบทขับ

(12/2)

ระหว่างบทขับ

(22/8)

ระหว่างบทขับ

(29/20)

ระหว่างบทขับ

(30/3)

ระหว่างบทขับ

(31/4)

จบบทขับ

(40/21)

จบบทขับ

(53/10)
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3.5 เครื่องหมายขีดฆ่า ใช้เขียนไว้เหนืออักษร เพื่อบอกว่าอักษรดังกล่าวเขียนผิด
จะเขียนเส้นตรงในแนวดิ่ง 2 เส้น หรือมากกว่า 2 เส้น ไว้เหนืออักษร หรือคานั้น ๆ นอกจากนี้ยังพบ
การขีดทับเป็นเส้นยาว ดังนี้
รูปเครื่องหมาย
(หน้า/บรรทัด)
(44/2)
(19/18)
(51/11)
(33/15)
(53/3)
(10/2)
3.6 เครื่องหมายเขียนตก ใช้เขียนไว้เหนือหรือใต้ช่องว่างระหว่างพยางค์หรือคา
เพื่อบอกว่าในตาแหน่งดังกล่าวมีคาที่เขียนตก หรือคาเพิ่มเติม โดยจะเขียนคาที่เขียนตกหรือ คาที่
ต้องการเพิ่มเติมไว้ในตาแหน่งตรงข้ามหรือใกล้กับเครื่องหมายดังกล่าว ดังนี้
รูปเครื่องหมาย
(หน้า/บรรทัด)
(12/15)
(14/9)
(41/21)
4 รูปแทนตัวเลข
รูปแทนตัวเลขของอักษรไทลื้อที่มีใช้ทั่วไป เป็นการรวมเอาตัวเลขของอักษรธรรม
ล้านนาที่มีใช้ทั้ง 2 ชุดเข้าด้วยกัน ได้แก่ ชุดตัวเลขในธรรม และชุดโหรา ดังนี้
อักษร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ธรรมล้านนา
ในธรรม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
0
โหรา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
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รูปแทนตัวเลข ที่พบในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง มี 2 กลุ่ม คือ
ส่วนที่ปรากฏในเนื้อหา และส่วนที่ปรากฏเป็นหมายเลขกากับหน้า โดยตัวเลขที่ปรากฏในเนื้อหาของ
บทขับ เขียนขึ้นพร้อมกันกับเนื้อหา แต่ตัวเลขที่เป็นหมายเลขกากับหน้า เขียนด้วยปากกาลูกลื่นสีดา
ซึ่งเขียนขึ้นภายหลัง ดั้งนั้นจึงสามารถจัดตัวเลขที่พบออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
4.1 ตัวเลขส่วนเนื้อหา มีจานวน 14 ตัว ได้แก่ 1 2 3 4 4 5 6 7 8 12 15 27 32
และ 1326 ดังนี้
ตารางที่ 4 ตัวเลขส่วนเนื้อหา
1 2 3 4 4 5 6 7 8 12 15
27 32
1326

จากตาราง ตัว เลขที่ปรากฏในส่ว นเนื้อหาของพับสาคาขับไทลื้ อ ฉบับน้อย
พรหม เมืองยอง ส่วนใหญ่เป็นตัวเลขชุดโหรา มีเพียงตัวเลขจานวน 4 ตัวเลข คือ ตัวเลข 1 3 4 และ
8 เท่านั้นที่เป็นตัวเลขชุดในธรรม ได้แก่ ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ การใช้ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้
ตัวเลขทั้ง 2 ชุดปะปนกัน
4.2 ตัวเลขหมายเลขกากับหน้า เขียนด้วยปากกาลูกลื่นสีน้าเงิน ซึ่งถูกเขียนขึ้น
ภายหลัง โดยตัวเลขคี่จะเขียนไว้มุมล่างขวามือ และตัวเลขคู่จะเขียนไว้มุมบนซ้ายมือของหน้าพับ มี
จานวนทั้งสิ้น 54 หมายเลข ได้แก่ หมายเลข 1-54 ดังนี้
ตารางที่ 5 ตัวเลขหมายเลขกากับหน้า
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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ตารางที่ 5 ตัวเลขหมายเลขกากับหน้า (ต่อ)
31
32
33
34
35

41

42

43

44

51

52

53

54

45

36

37

38

39

40

46

47

48

49

50

ตัวเลขกากับหน้า เขียนด้วยปากกาลูกลื่นสีน้าเงิน ทั้ง 54 หมายเลข ที่ปรากฏ
ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เป็นตัวเลขชุดโหราทั้งสิ้น
อักขรวิธีในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
จากรู ป อั ก ษรไทลื้ อ ทั้ ง 4 ประเภท ได้ แ ก่ รู ป แทนพยั ญ ชนะ รู ป แทนสระ รู ป แทน
เครื่องหมาย และรูปตัวเลข ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง นามาประสมกัน
เข้าตามอักขรวิธีอักษรไทลื้อ โดยมีตาแหน่งและหน้าที่ ดังนี้
รู ป พยั ญ ชนะทั้ ง หมด 72 รู ป ประกอบด้ ว ย พยั ญ ชนะตั ว เต็ ม จ านวน 39 รู ป และ
พยัญชนะตัวเชิง จานวน 33 รูป แบ่งตามตาแหน่งและหน้าที่10 ได้ดังนี้ คือ
1. ตาแหน่งและหน้าที่พยัญชนะ
1.1 พยัญชนะตัวเต็ม เป็นพยัญชนะหลัก ในกรณีที่ไม่ได้ประสมกับสระหน้า เขียน
เป็นอันดับแรก และเขียนเป็นอันดับที่สอง เมื่อประสมกับสระหน้า แบ่งตามหน้าที่เป็น 3 ลักษณะ
ได้แก่ เป็ น พยั ญชนะต้น เดี่ย ว เป็ น พยัญชนะตัว สะกดในภาษาบาลี ที่มีตัว ตาม และเป็นพยัญชนะ
ตัวสะกดในภาษาไทลื้อ ดังนี้

10

ปรับปรุงจาก กรรณิการ์ วิมลเกษม, ตาราเรียนอักษรไทยโบราณ: อักษรขอมไทย อักษรธรรม
ล้านนา อักษรธรรมอีสาน (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาศิลปากร, 2552), 129.
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1.1.1 เป็นพยัญชนะต้นเดี่ยว
จากรู ป พยั ญ ชนะตั ว เต็ ม จ านวน 39 รู ป พบรู ป อั ก ษรที่ ส ามารถเป็ น
พยัญชนะต้นเดี่ยวได้ 33 รูป คือ คือ ก ข ค ฅ ง จ ช ซ ฐ ฑ ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ1 พ2 ฟ ภ ม ย ร
ล ว ส ห อ ฮ และ อย เรียงตามลาดับ ดังนี้
พยัญชนะ
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ก

กาฺน

การ

(1/6)

ข

ขา

ขา

(1/9)

ค

คา

คา

(1/2)

ฅ

ฅา

ทองคา

(1/13)

ง

งาฺม

งาม

(2/10)

จ

จาฺม

จาม (ไอ)

(2/10)

ช

ชาฺย

ชาย

(3/2)

ซ

ซาฺกั

ซาก

(4/13)

ฐ

กมฺมฐาฺร

กรรมฐาน

(29/5)

ฑ

ฑา่

ด่า

(2/9)

ต

ตา

ตา

(1/5)

ถ

เถั้า

เฒ่า

(1/18)

ท

เทฺืก

เทือก

(1/3)

ธ

ธา

ธรรม

(4/5)

น

นฺัน

นั้น

(1/6)
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พยัญชนะ

รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

บ

บฺัอ

บอก

(1/1)

ป

เปฺน

เป็น

(1/11)

ผ

ไผ

ไผ (ใคร)

(2/16)

ฝ

ฝาฺย

ฝ้าย

(2/4)

พ

พ็

พ่อ

(1/4)

พฺพ

พฺพา

พา

(1/6)

ฟ

ฟา

ฟา (เครื่องนอน)

(3/9)

ภ

ภฺอม

พร้อม

(1/19)

ม

มา

มา

(4/2)

ย

ยาฺง

ย่าง (ก้าวเดิน)

(2/1)

ร

แรฺง

แรง (กาลัง)

(1/18)

ล

ลา

ล้า

(10/1)

ว

วๅฺฑ

วาด

(1/2)

ส

แสฺน

แสน

(1/3)

ห

ไห

ไห้ (ร้องไห้)

(1/8)

อ

แอฺว๒

แอว ๆ(เสียงร้องไห้)

(1/14)

ฮ

รֹฮา

ห่าน

(54/19)

อย

อย

อยู่

(1/14)
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1.1.2 เป็นพยัญชนะตัวสะกดที่มีตัวตามในภาษาบาลี
จะเขียนไว้ด้านขวาของพยัญชนะต้น เพื่อ เขียนพยัญชนะตัวตามที่เป็นตัว
เชิงวางซ้อน เช่น กฺก กฺข และ มฺพ ดังนี้
พยัญชนะ
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
กฺก

เอกฺกร่าฺฑ

เอกราช

(34/18)

กฺข

จกฺขวๅฺน

จักรวาล

(37/14)

กฺข

สุกฺขา

สุขา (สุข)

(34/16)

มฺพ

พิมฺพา

พิมพา

(1/5)

มฺพ

ส̑รֹมฺพา

สมภาร

(35/3)

นอกจากจะเขียนไว้ด้านขวาของพยัญชนะต้นดังกล่าวแล้ว ยังมีการเขียนไว้
ทางด้านขวา ระดับเหนือพยัญชนะต้น และเขียนพยัญชนะตัวตามไว้ทางด้านขวาในระดับเดียวกันกับ
พยัญชนะต้น พยัญชนะตัวสะกดที่ว่านี้พบในกรณีที่สะกดด้วย ญ และ พ เช่น
พยัญชนะ
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ญฺญ

สพฺพֹญญ
ู

สัพพัญญู

(19/4)

ญฺญ

โกฑֹญญ

โกฑัณญะ

(19/8)

พฺภ

คฺคֹภพ

คัพภะ (ครรภ์)

(1/6)

พฺภ

ภֹพาสา

ภาษา

(6/9)

พฺภ

ภֹพสุทฺธๅ

พสุธา

(40/16)

1.1.3 เป็นพยัญชนะตัวสะกดในภาษาไทลือ้
จะเขียนไว้ด้านขวา ในกรณีที่เป็นตัวสะกดของพยัญชนะต้นที่ประสมสระ
ล่าง เช่น
พยัญชนะ
ก

รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

ปูก

ปลูก

(26/4)
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พยัญชนะ

รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

ง

ฝูง

ฝูง

(1/1)

ม

กูม

กุมภ์ (ราศี)

(44/15)

นอกจากการวางพยัญชนะตัวสะกดดังกล่าวแล้ว ยังมีการวางพยัญชนะ
ตัวสะกด ซึ่งถือเป็นอักขรวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ ของอักษรไทลื้อ คือจะเขียนไว้เหนือพยัญชนะต้นหรือ
เหนือสระหลัง พบเพียงใน พยัญชนะ 3 ตัว เท่านั้น คือ ง ร และ ว ดังตัวอย่าง
พยัญชนะ
รูปอักษร
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ง

ตฺֹอง

ตอง (ใบตอง)

(1/20)

ร

สฺֹอร

สอน

(34/16)

ว

หฺนฺֹยว

เหนี่ยว

(1/16)

1.2 พยัญชนะตัวเชิง เขียนไว้ใต้พยัญชนะตัวเต็ม หรือใต้สระหลัง แบ่งตามหน้าที่เป็น
4 ลักษณะ ได้แก่ เป็นตัวควบกล้า เป็นตัวตามของอักษรนา เป็นตัวสะกดในคาภาษาไทลื้อที่ประสม
ด้วยสระจม และเป็นตัวตามในคาภาษาบาลี ดังนี้
1.2.1 เป็นตัวควบกล้า เขียนไว้ใต้พยัญชนะต้น มีพยัญชนะควบกล้า 3 คือ ร ล
และ ว ดังนี้
พยัญชนะ
รูปอักษร
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ร

กฺรֹกูร

กระกูล (ตระกูล)

(1/20)

ล

ปฺลาฺย

ปลาย

(10/5)

ว

ขฺวาฺย

ขวาย (เวลาสาย)

(20/10)

1.2.2 เป็นตั วตามของอักษรน า เขียนไว้ใต้พยัญชนะต้น พบเป็นตัวตามของ
พยัญชนะ ห และ ส ดังนี้
อักษร ห นา พบพยัญชนะ 7 ตัว คือ หฺง หฺน หฺม หฺย หฺร หฺล และ หฺว เช่น
พยัญชนะ
รูปอักษร
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
หฺง

หฺงֹาร

หงาน

(36/6)
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พยัญชนะ

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

หฺน

หฺน้า

หน้า

(2/4)

หฺม

หฺมาฺย

หมาย

(4/2)

หฺย

ไหฺย

ใหย่ (ใหญ่)

(4/3)

หฺร

แหฺรฺน

แหน

(13/2)

หฺล

หฺลาฺย

หลาย

(4/18)

หฺว

ไหฺว

ไหว้

(11/16)

พยัญชนะ

รูปอักษร

อักษร ส นา พบพยัญชนะ 2 ตัว คือ สฺน และ สฺม เช่น
รูปอักษร
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)

สฺน

สฺน๒าฺม

สนาม

(12/14)

สฺม

เสฺมฺือ

เสมอ

(18/6)

พยัญชนะ

1.2.3 เป็นตัวสะกดในคาภาษาไทลื้อที่ประสมด้วยสระจม
ในคาที่ประสมด้วยสระหน้า และสระบน จะเขียนไว้ใต้พยัญชนะต้น เช่น
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)

น

เปฺน

เป็น

(1/11)

ง

แรฺง

แรง (กาลัง)

(1/18)

น

ลฺ̑น

ล้น

(8/5)

ฑ

ผฺิฑ

ผิด

(23/19)

พยัญชนะ

ในคาที่ประสมด้วยสระหลัง -า จะเขียนไว้ใต้สระอา เช่น
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)

น

หาฺน

หาญ

(23/6)

ฑ

วๅฑ

วาด

(1/2)
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พยัญชนะ

1.2.4 เป็นตัวตามในคาภาษาบาลี เขียนไว้ใต้ตัวสะกด เช่น
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาปัจจุบัน

ญ

บญฺัญา

ปัญญา

(1/1)

ข

สุกฺขา

สุขา(สุข)

(34/16)

(หน้า/บรรทัด)

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพยัญชนะตัวเชิง เช่น พยัญชนะตัว
เชิง บ ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนรูป มีเพียง คาว่า ก็บ่ ที่นับเป็นอักขรวิธีพิเศษ จะไม่เปลี่ยนรูปจากอักษรตัว
เชิง บ ที่มีรูปเดียวกับอักษรตัวเต็ม บฯ เป็นรูปอักษรตัวเชิง บฯฯ เมื่ออยู่ในตาแหน่งพยัญชนะตัวเชิง
เนื่องจากไม่ได้ทาหน้าที่เป็นตัวตามในภาษาบาลี หรือตัวสะกดในภาษาไทลื้อ ดังตัวอย่าง
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
คฺบ็
รูปคา

ก็บ่

(37/3)

และพยัญชนะตัวเชิง ร เขียนเป็นตัวเต็มเมื่อเป็นตัวสะกด แม่กน พบ 6 ครั้ง ดังนี้
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
กมฺมฐาฺร

กรรมฐาน

(29/5)

ธๅฺมกาฺร

ธามการ

(40/7)

ม่ารฺ

มาร

(44/1)

สֹขงาฺร

สังขาร

(44/2)

ยาฺร

ยาน

(50/18)

สֹขงาฺร

สังขาร

(53/13)

2. ตาแหน่งและหน้าที่ของสระ
รูปแทนสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รูปแทนสระลอย และรูปแทนสระจม
โดยมีตาแหน่งและหน้าที่ ดังนี้
2.1 สระลอย ใช้เขียนแทนพยางค์ที่มีพยัญชนะ อ ประสมกับสระ อะ อิ และ อี ในคา
ภาษาบาลี โดยเขียนเป็นตัวแรก ซึ่งเป็นพยางค์แรกของคา ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมือง
ยองพบสระลอย เพียง 3 รูป เช่น
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รูปคา

คาถ่ายถอด
อินฺทา

คาอ่าน
อินทา

(หน้า/บรรทัด)
(11/15)

อุบฺปถากั

อุปัฏฐาก

(20/9)

เอกฺกร่าฺฑ

เอกราช

(34/18)

สระลอยนอกจากนามาใช้เขียนในภาษาบาลี ดังกล่ าวแล้ว ยังพบการนามาใช้
เขียนคาในภาษาไทย อีกด้วย เช่น คาว่า อีหล้า อีแม่ และ อีมู้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
อิหฺลา

อีหล้า

(1/5)

อิแม่

อีแม่

(8/1)

อิมู

อีมู้ (ดอกไม้ชนิดหนึ่ง) 11

(5/2)

2.2 สระจม คือ สระที่นามาประสมกับพยัญชนะต้น เพื่อให้เกิดเป็นคา โดยเขียนไว้ใน
ตาแหน่งต่าง ๆ รอบพยัญชนะต้น แบ่งตามจานวนตาแหน่งที่เขียนรูปสระ ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
สระจมตาแหน่งเดียว สระจม 2 ตาแหน่ง และสระจม 3 ตาแหน่ง ดังนี้
2.2.1 สระจมตาแหน่งเดียว คือ สระที่นามาประกอบกับพยัญชนะต้น โดยเขียน
ตาแหน่งเดียว สามารถแยกตามตาแหน่งได้ 4 ประเภท ดังนี้
1. สระหน้า คือ สระที่เขียนไว้หน้าพยัญชนะต้น มี 4 สระ ได้แก่ สระเอ
สระแอ สระไอ และสระโอ เช่น
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)

11

เปฺน

เป็น

(1/11)

แง่

แง่

(1/4)

ไผ

ไผ (ใคร)

(2/16)

โช

โช่ (ชั่ว)

(16/12)

n a kind of flower. William J. Hanna, Dai Lue – English Dictionary (Chiangmai:
Silkworm Books, 2012), 330.
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2. สระบน คือ สระที่เขียนไว้เหนือพยัญชนะต้น มี 3 สระ ได้แก่ สระอิ
สระอี และสระอือ เช่น
รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

ยฺิน

ยิน

(1/15)

ที

ที่

(36/13)

จื

จื่อ (จดจา)

(1/14)

3. สระหลัง คือ สระที่เขียนไว้หลังพยัญชนะต้น มี 2 สระ ได้แก่ สระอา
และสระอา เช่น
รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

มา

มา

(1/14)

บๅฺฺฑ

(พระ) บาท

(36/3)

จา

จา

(4/5)

4. สระล่าง คือ สระที่เขียนไว้ใต้พยัญชนะต้น มี 6 สระ ได้แก่ สระอุ สระอู
สระออ สระเอียะ (ออกเสียง เอะ) สระเอีย (ออกเสียง เอ) และสระออย เช่น
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ลุั

ลุก

(1/7)

รู

รู้

(36/3)

สฺอร

สอน

(1/17)

ลฺยบ

เลียบ

(19/17)

สฺอย

สร้อย

(12/14)

2.2.2 สระจม 2 ตาแหน่ง คือ สระที่นามาประกอบกับพยัญชนะต้น โดยเขียน
ตาแหน่ง 2 ตาแหน่ง สามารถแยกตามตาแหน่งได้ 5 ประเภท ดังนี้
1. สระหน้า และสระบน คือ สระที่เขียนไว้หน้าและเหนือพยัญชนะต้น มี
2 สระ ได้แก่ สระเอือะ (ออกเสียง เออะ) และสระโอะ ดังนี้
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รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

เทฺืก

เทิก (เทือก)

(1/3)

โลฺ̑ก

โลก

(4/1)

2. สระหน้า และสระหลัง คือ สระที่เขียนไว้หน้าและหลังพยัญชนะต้น มี
1 สระ ได้แก่ สระเอา (บาลี) ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
โลกา
(18/17)
เลากา
3. สระหน้า และสระล่าง คือ สระที่เขียนไว้หน้าและใต้พยัญชนะต้น มี 3
สระ ได้แก่ สระเอะ สระแอะ และสระเอาะ ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
เยฺอ

เยะ (กระทา)

(14/9)

แบฺอ

แบะ (แพะ)

(34/2)

โกฺอ

เกาะ

(1/8)

4. สระบน และสระล่าง คือ สระที่เขียนไว้เหนือ และใต้พยัญชนะต้น มี 2
สระ ได้แก่ สระอัว (ออกเสียง โอ) และสระออ ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ตฺ̑ว

ตัว (ออกเสียง โต)

(1/7)

บฺ ๋อ

บ่อน้า

(50/8)

5. สระล่าง และสระหลัง คือ สระที่เขียนไว้ใต้ และหลังพยัญชนะต้น
ได้แก่ สระเอีย ดังนี้
รูปคา

คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
เพียะ (อวด)
(12/8)
พฺยะ
2.2.3 สระจม 3 ตาแหน่ง คือ สระที่นามาประกอบกับพยัญชนะต้น โดยเขียน
ตาแหน่ง 3 ตาแหน่ง สามารถแยกตามตาแหน่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
1. สระหน้า สระบน และสระหลัง คือ สระที่เขียนไว้หน้า เหนือ และหลัง
พยัญชนะต้น มี 1 สระ ได้แก่ สระเอา ดังนี้

83
รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

เรัา

เรา

(5/1)

2. สระหน้า สระบน และสระล่าง คือ สระที่เขียนไว้หน้า เหนือ และใต้
พยัญชนะต้น มี 1 สระ ได้แก่ สระเอือ (ออกเสียง เออ) ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
เหนือ
(4/8)
เหฺนฺือ
(ออกเสียง เหนอ)
เหลือ
(4/8)
เหฺลฺือ
(ออกเสียง เหลอ)
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น พบว่ า สระประสมสระเอี ย สระเอื อ และสระอั ว เขี ย น
เหมือนกับสระประสมของอักษรธรรมล้านนา แต่มีการออกเสียงที่ต่างไป ดังนี้
รูปคา
คาศัพท์
เสียงอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
(13/8)
เสียม
เสม
เมือ

เมอ

(1/5)

ผัว

โผ

(4/4)

สระประสมสระเอีย ออกเสียงเป็น เอ สระเอือ ออกเสียงเป็น เออ และสระอัว
ออกเสียงเป็น โอ ดังนั้น คาว่า เสียม ออกเสียงเป็น เสม คาว่า เมือ ออกเสียงเป็น เมอ และคาว่า ผัว
ออกเสียงเป้น โผ
นอกจากนี้ยัง พบการสะกดคาแบบแก้เกิน 12 คือ การนาสระประสมมาสะกดคา
ในคาที่ควรจะเป็น สระเดี่ยว ยกตัวอย่าง การนาสระประสมมาสะกดคาแบบแก้เกิน พบในรูปสระ
ประสม 2 รูป ได้แก่ สระเอีย เขียนรูปสระเอียในคาที่เป็นสระเอ และ สระอัว เขียนรูปสระอัวในคาที่
เปนสระโอ ดังนี้
คาศัพท์
รูปอักษร
คาแก้เกิน
(หน้า/บรรทัด)
เหตุ

12

เหียด (ออกเสียง เหด)

(16/2)

อภิรดี เตชะศิริวรรณ, “พัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีในเอกสารไทลื้อ,” 122.
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คาศัพท์

รูปอักษร

โทษ

คาแก้เกิน

(หน้า/บรรทัด)

ทวด (ออกเสียง โทด)

(25/7)

ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง นอกจากการประสมคาแบบแก้
เกิน ในสระประสม สระเอีย และสระอัว ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ยังพบการประสมคา ที่ใช้สระเดี่ยว
ตามการออกเสียงแบบปกติ เขียนปะปนกัน เช่น คาว่า “ตัว” และ “โต” อ่านเป็น “โต” ทั้งสองคา
ต่อมาเลิกใช้การสระแบบตัวแรก “ตัว” คงไว้แต่การสะกดที่ออกตามเสียง “โต”13 ในที่นี้ยกตัวอย่าง
คาว่า “กลัว” โดยสะกดเป็น “กลัว” ปะปนกับ “โก” ตลอดทั้งเอกสาร ดังนี้
คาศัพท์
รูปคา
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
กลัว

กลัว

(1/21)

กลัว

โก

(1/16)

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตบางประการ เรื่องการสะกดคา เช่น พบการสะกดคา
แบบแก้เกิน14 คือ การนาสระประสมมาสะกดคาในคาที่ควรจะเป็นสระเดี่ยว พบในรูปสระประสม 2
รูป ได้แก่ สระเอีย และ อัว ยกตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่าง คาแก้แกิน สระเอีย
คาศัพท์

คาแก้เกิน

(หน้า/บรรทัด)

เถร

เถียร (ออกเสียง เถน)

(37/13)

เทศ

เทียด (ออกเสียง เทด)

(19/2)

เวร

เวียร (ออกเสียง เวน)

(12/16)

เหตุ

เหียด

(16/2)

13

รูปอักษร

ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร, 77.
ใช้ ค าว่ า การสะกดค าในลั ก ษณะสวนทางกั บ ค าพู ด ดู ร ายละเอี ย ดใน อภิ ร ดี เตชะศิ ริ ว รรณ,
“พัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีอักษรไทลื้อ,” 122.
14
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ตัวอย่างการสะกดคาแก้เกิน สระอัว
คาศัพท์
รูปคา

คาแก้เกิน

(หน้า/บรรทัด)

โทษ

ทวด (ออกเสียง โทด)

(25/7)

โผด (โปรด)

ผวด (ออกเสียง โผด)

(18/18)

โศก

สวก (โสก)

(38/6)

นอกจากนี้ยังปรากฏสระเดี่ยว ที่มีการสะกด ไม่ตรงตามเสียง เช่น เขียน สระโอะ
ออกเสียง อุ ดังนี้
คาปกติ

รูปอักษร

คาแก้เกิน
ล่มฟ้า
(ออกเสียง ลุ่มฟ้า)

(หน้า/บรรทัด)

ขุ่น

ขน (ออกเสียง ขุ่น)

(10/2)

ทุกข์

ทก (ออกเสียง ทก)

(14/1)

ลุง

ลง (ออกเสียง ลุง)

(14/12)

ลุ่มฟ้า

(13/16)

อย่างไรก็ตาม ลักษณะของคา ๆ เดียวกันที่มีการสะกดตามรูปอักษรและการสะกด
ตามเสี ย งภาษาไทลื้ อ ในระยะแรกที่ รับ เอาอั กษรธรรมล้ า นนามาใช้ ช าวไทลื้ อ เขี ยนรู ปศั พท์ ตาม
อักขรวิธีของอักษรธรรมล้านนา โดยต่อมาได้สะกดตามเสียงของตน ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นปะปนกันใน
เอกสารเดียวกัน การสะกดสระประสมปะปนกับสระเดี่ย วในคาเดียวกันนี้ สอดคล้องกับอักษรไทลื้อ
ในช่วงพัฒนาการที่ 2 ตรงกับ พ.ศ.2492-252915 ก่อนที่จะอักขรวิธีจะกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
อักษรไทลื้อในระยะต่อมา
3. ตาแหน่งและหน้าที่ของเครื่องหมาย
รูปแทนเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
แบ่งตามหน้าเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย เครื่องหมายวรรณยุกต์ เครื่องหมายกากับคา เครื่องหมาย
วรรคตอน เครื่องหมายตกแต่ง เครื่องหมายขีดฆ่า และคาพิเศษ ดังนี้

15

เรื่องเดียวกัน, 121.
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3.1 เครื่องหมายวรรณยุกต์ พบ 2 รูป ได้แที่ก่ วรรณยุกต์เอก จานวน 1 รูป และ
วรรณยุกต์โท จานวน 1 รูป สามารถเทียบกับวรรณยุกต์ของอักษรไทยปัจจุบันได้ ดังนี้
วรรณยุกต์
รูปวรรณยุกต์
เอก (ไม้หลักโร)
โท (ไม้กัก)
ตัวอย่าง วรรณยุกต์ ที่ประกอบเป็นรูปคา
รูปคา
คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

แง่

แง่

(1/4)

แท้

แท้

(2/1)

อย่ างไรก็ต ามรูป แทนวรรณยุ กต์ ที่ป รากฏในพับ สาคาขับ ไทลื้ อ ฉบับ น้อ ย
พรหม เมืองยอง ใช้อย่างไม่เคร่งครัดไม่สม่าเสมอ ในคา ๆ เดียวกัน ในตาแหน่งต่าง ๆ อาจมีการใส่
วรรณยุกต์หรือไม่ก็ได้ เช่น คาว่า แม่ จะเขียนโดยใส่หรือ
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
แม่ร่าง

แม่ร้าง

(1/1)

พ๋แม

พ่อแม่

(1/4)

3.2 เครื่องหมายกากับคา ใช้เขียนประกอบในรูปคา เพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ กัน ดัง
จะกล่าวต่อไป มี 6 รูป ดังนี้

รูปคา

3.2.1 เครื่องหมาย
ไม้กัก หรือไม้ซัด ทาหน้าที่ 4 ประการ ได้แก่
1. เป็นไม้หันอากาศ (ไม้ซัด)
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ยฺัง

รูปคา
16

16

ยัง

2. ทาหน้าที่เพื่อเป็นตัวสะกด แม่กก
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
จัา

รูป จัา พบอีก 2 ครั้ง ได้แก่ (50/17), (53/14)

จาก

(36/1)
(หน้า/บรรทัด)
(23/19)

87
รูปคา

รูปคา

คาถ่ายถอด
ลุั

คาอ่าน
ลุก

(หน้า/บรรทัด)
(1/7)

3. ทาหน้าที่เป็นวรรณยุกต์โท (ไม้ซัด)
คาถ่ายถอด
คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

แกฺัว

แก้ว

(19/1)

4. ทาหน้าที่กากับเหนือพยัญชนะใด ๆ เพื่อให้ พยัญชนะนั้น ๆ ออก
เสียง ออ
รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

บั

บ่

(1/11)

3.2.2 เครื่องหมาย ไม้ก๋ง ทาหน้าที่กากับเหนือพยัญชนะใด ๆ เพื่อให้
พยัญชนะนั้น ๆ ออกเสียง โอะ (ลดรูป) ในกรณีทมี่ ีตัวสะกด หรือประกอบสระอัว
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
หฺ̑น

หุน (หน)

(10/12)

กฺ̑ว

โก (กลัว)

(1/21)

3.2.3 เครื่องหมาย
ไม้กั๋งไหล ทาหน้าที่เป็นตัวสะกดในคาภาษาบาลี
เขียนตามพยัญชนะตัวต้น โดยเขียนกากับไว้เหนือพยัญชนะตัวตาม เพื่อให้พยัญชนะตัวต้นนั้น ๆ ออก
เสียง อัง
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
สงข̇าฺร

รูปคา

สังขาร

(44/2)

3.2.4 เครื่องหมาย
ไม้ก๋อ ทาหน้าที่ 3 ประการ ได้แก่
1. ใช้กากับเหนือพยัญชนะใด ๆ เพื่อให้พยัญชนะนั้น ๆ ออกเสียง ออ
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
พ๋

พ่อ

(1/18)

พฺ๋อ

พ่อ

(4/8)
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2. ใช้ ก ากั บ เหนื อ พยัญ ชนะใด ๆ เพื่ อให้ พ ยัญ ชนะนั้ น ๆ ออกเสี ย ง
สามัญ

17

รูปคา

รูปคา

คาถ่ายถอด
ฑู ๋

คาอ่าน
ดู

(หน้า/บรรทัด)
(1/12)

ไฑฺย ๋

ใด

(9/18)

3. ใช้กากับเหนือพยัญชนะใด ๆ เพื่อให้พยัญชนะนั้น ๆ ออกเสียง เอา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
หฺม ๋

(ปี) เหม้า

(51/18)

3.2.5 เครื่องหมาย นิคหิต หรือไม้กั๋งต่อม ทาหน้าที่ 2 ประการ ได้แก่
1. ทาหน้าที่กากับเหนือพยัญชนะใด ๆ เพื่อให้พยัญชนะนั้น ๆ ออก
เสียง อัง พบในคาภาษาบาลี เช่น วสฺส ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
วสฺส

วัสสัง (วสฺส)

(53/11)

2. ทาหน้าที่กากับเหนือพยัญชนะใด ๆ เพื่อให้พยัญชนะนั้น ๆ ออก
เสียง ออ พบครั้งเดียว คือ คาว่า ก็ ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ค

ก็

(7/17)

จากเนื้อหาในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ไม่พบ
สระออ - อฯ แบบอักษรธรรมล้านนาเลย ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า เดิมชาวไทลื้อรับเอาอักษรธรรมล้านนามา
ใช้ ช่วงแรกยังคงใช้สระออ - อฯ แบบอักษรธรรมล้านนาอยู่ และต่อมาได้ค่อย ๆ ลดความนิยมในการใช้
ลง โดยหันมาใช้สระออ ของไทลื้อที่พัฒนาขึ้นเอง ดูในข้อ 3.2.4
3.2.6 เครื่องหมาย
ไม้ซ้าคา ทาหน้าที่ 3 ประการ18 ได้แก่
1. ใช้กากับเหนือคาใด ๆ เพื่อให้คานั้น ๆ ออกเสียงซ้า 2 ครั้ง เช่น

17
18

ทวี สว่างปัญญางกูร, อักษรไทลื้อ อักษรล้านนา, 12.
ไม้ซ้าคา ทั้ง 3 ใช้รูปเดียวกัน คือ เลข ๒
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รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

แอฺว๒

แอว ๆ (เสียงร้องไห้)

(1/14)

2. ใช้กากับเหนือคาใด ๆ เพื่อให้ คานั้น ๆ ออกเสียงพยัญชนะต้น 2
ครั้ง เช่น
รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

สฺ̑ง๒าฺน

สงสาร

(43/2)

3. ใช้กากับเหนือคาใด ๆ เพื่อให้คานั้น ๆ ออกเสียงแยกเป็นสองพยางค์
เช่น
รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

สาสฺน๒า

ศาสนา

(47/3)

3.2.7 เครื่องหมาย ไม้กะ (คล้ายสระอะ) ทาหน้าที่กากับคาใด ๆ เพื่อให้
คานั้น ๆ ออกเสียงสั้น เช่น
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
พฺยะ

เพียะ (อวด)

(12/8)

3.3 เครื่องหมายวรรคตอน ใช้เขียนกากับตอนเริ่มต้น ระหว่าง หรือตอนจบ
ระหว่างวรรคของเนื้อหาคาขับ พบ 3 รูป ดังนี้
รูปเครื่องหมาย
หน้าที่
เครื่องหมายเริ่มต้นวรรค ระหว่างวรรค และลงท้ายวรรค
เครื่องหมายคั่นระหว่างวรรค
เครื่องหมายคั่นระหว่างวรรค
ตัวอย่าง ตาแหน่งของเครื่องหมายวรรคตอน
รูปเครื่องหมาย
ตาแหน่ง

(หน้า/บรรทัด)
(9/3)
(1/6)
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ตาแหน่ง

รูปเครื่องหมาย

(หน้า/บรรทัด)
(12/8)

3.4 เครื่องหมายตกแต่ง ใช้เขียนเพื่อทาให้เกิดความสวยงาม แบ่งตามตาแหน่งได้
3 ประเภท ได้แก่ หน้าบทขับ ระหว่างบทขับ หรือท้ายคาขับ ดังนี้
3.4.1 เขียนไว้หน้าบทขับ เมื่อเริ่มต้นบทขับหนึ่ง ๆ เช่น
รูปเครื่องหมาย
ตาแหน่ง
(หน้า/บรรทัด)
เขียนไว้มุมซ้ายบนของหน้า
ก่อนเริ่มต้นบทขับ

(1/1)

3.4.2 เขียนไว้ระหว่างวรรคของบทขับ เขียนคั่นระหว่างวรรค เมื่อจะเริ่มต้น
ขับบทใหม่ เช่น
รูปเครื่องหมาย

ตาแหน่ง

(หน้า/บรรทัด)

เขียนคั่นระหว่างวรรค บท
ขับ

(12/2)

3.4.3 เขียนไว้ท้ายบทขับ เขียนไว้ท้ายบทขับ เมื่อจบบทขับ เช่น
รูปเครื่องหมาย
ตาแหน่ง
(หน้า/บรรทัด)
เขียนไว้มุมขวาล่างของหน้า
หลังจบบทขับ

(40/2)

3.5 เครื่องหมายขีดฆ่า ใช้เขียนไว้เหนืออักษร เพื่อบอกว่าอักษรดังกล่าวเขียนผิด
จะเขียนเส้นตรงในแนวดิ่ง 2 เส้น หรือมากกว่า 2 เส้น ไว้เหนืออักษร หรือคานั้น ๆ เช่น
รูปประโยค
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ราพฺืงสถฺืงอาฺยุ

ราพึงถึงอายุ

(44/2)
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รูปประโยค

คาถ่ายถอด
อาจาฺนแกฺลั
เขั้ากฺล่าฺวกี้เปฺนแท้
เตฺืนบฺรฺยาหื้สูนาฺง
หฺลาฺนไฑฺย้เลั้า
แหรฺนตฺ̑วงֹนฺอแล
แหฺรฺนฅฺิง
งֹขฺอทืนาฺงฝฺยฑ

คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
อาจารย์แก้
(53/3)
กล่าวกี้เป็นแท้
เตินประยาหื้อ
(33/15)
สูหลานได้เล่า
แหนตัวน้องแล
ของนา
(10/2)
ทือเฝียด

3.6 เครื่องหมายเขียนตก ใช้เขียนไว้เหนือหรือใต้ช่องว่างระหว่างพยางค์หรือคา
เพื่อบอกว่าในตาแหน่งดังกล่าวมีคาที่เขียนตก หรือคาเพิ่มเติม โดยจะเขียนคาที่เขียนตกหรือคาที่
ต้องการเพิ่มเติมไว้ในตาแหน่งตรงข้ามหรือใกล้กับเครื่องหมายดังกล่าว ดังนี้
คาอ่าน
รูปเครื่องหมาย
ตาแหน่ง
(หน้า/บรรทัด)
จา
นางอย่าX อวดอ้าง
(12/15)
ก็ผัวXหล้าหน่ายแหนง
ทางXละบ่เป็น

(14/9)
(40/21)

3.7 คาพิเศษ คือ คาที่มีรูปสาเร็จใช้แทนคา และมีความหมายในตัว พบทั้งหมด 8
คา ได้แก่ นา ทั้งหลาย ราศี ฤๅ แล แล้ว เอา และ เอย ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
นา
(1/4)
นา
ทฺล้า

ทั้งหลาย

(30/12)

ราฺสี

ราศี

(44/14) (44/16)

ฤๅ

ฤๅ

(8/7)

แล

แล

(1/3)

แลฺ้ว

แล้ว

(4/4)
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รูปคา

คาถ่ายถอด

คาอ่าน

(หน้า/บรรทัด)

เอัา

เอา

(5/20)

เอย

เอย

(9/7)

อย่างไรก็ตาม จากข้อสังเกตต่าง ๆ ทางด้านรูปอักษรและอักขรวิธีดังที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยนาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เท่านั้น
ถือเป็นตัวอย่างข้อมูลส่วนหนึ่งที่ได้จากผลการศึกษาวิจัย ไม่ได้หมายความว่า รูป อักษรและอักขรวิธี
ดังกล่าวเป็นตัวแทนของอักษรไทลื้อที่เป็นลักษณะของอักษรไทลื้อในเมืองยอง หรือเป็นรูปแทนของ
อักษรไทลื้อทั้งหมด

บทที่ 4
การวิเคราะห์ด้านวรรณศิลป์ของคาสอนในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์และกลวิธีการสอน ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม
เมืองยอง โดยแบ่งเป็นหัวข้อ กลวิธีการประพันธ์ วรรณศิลป์ และกลวิธีการสอน ดังต่อไปนี้
กลวิธีการประพันธ์
ผู้วิจัยศึกษากลวิธีการประพันธ์ของพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง โดยมี
ประเด็น คือ โครงเรื่อง เนื้อเรื่องย่อ และรูปแบบฉันทลักษณ์ ดังนี้
1. โครงเรื่อง
เนื้ อ หาในพับ สาค าขับ คาสอน ฉบับ น้อยพรหม เมืองยอง เป็ นบทขับ ภาษาไทลื้ อ
สาหรับช่างขับที่ยังไม่ชานาญไว้ใช้ฝึกขับ ให้มีความคล่องแคล่วและจดจาบทขับได้ จนกว่าจะสามารถ
ออกแสดงตามงานวาระต่างๆ เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนคาสอน และส่วนตานานรสี ซึ่ง
รายละเอียดโดยย่อดังนี้
ซึ่ง กล่ าวถึงคาสั่ งสอนบุคคลต่างๆ ในสั งคมให้ ปฏิบัติตามจารีตประเพณี โดยแยก
ออกเป็นคาสอนของบุคคลประเภทต่างๆ เช่น คาสอนผู้หญิง คาสอนผู้ชาย คาสอนแม่หม้าย คาสอนผู้
เฒ่า และคาสอนวัยรุ่น
ส่วนที่สองเป็นตานานรสี กล่าวถึงการกาเนิดขึ้นของวันและราศี ตามความเชื่อด้าน
ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์
นอกจากเนื้อหาหลักทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวแล้ว ยังปรากฏเนื้อหาส่วนที่กล่าวถึงเรื่องเมือง
เชียงตุง แทรกอยู่ระหว่างเนื้อหาส่วนที่เป็นคาสอนกับส่วนที่เป็นตานานรสี โดยเนื้อหาส่วนนี้ปรากฏ
เพียง 2 หน้าเท่านั้น
2. เนื้อเรื่องย่อของคาสอน
เนื้อเรื่องของคาสอน เป็นการบอกกล่าวสั่งสอนบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในสังคม จากจานวน
เนื้อหาทั้งหมดจานวน 40 หน้า เนื้อหาคาสอนบุคคลต่างๆ ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ เริ่มจากหน้าที่
1 - 14 หน้าที่ 17 - 22 และหน้าที่ 30 – 31 กล่าวถึงคาสอนผู้หญิงวัยรุ่น ให้รู้จักความยากลาบากของ
พ่อแม่ที่เลี้ ย งดูจ นเติบ ใหญ่ เคารพเชื่อฟ๎ง แบ่งเบาภาระงานบ้านงานเรือน จากนั้นหน้าที่ 31-33
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เป็นคาสอนแม่หม้าย กล่าวถึงสาเหตุของการหย่าร้าง และการเลือกสามีใหม่ที่ดีกว่าเดิมหน้าที่ 14 17
เป็นคาสอนผู้สูงอายุ กล่าวถึงการวางตัวให้เหมาะสมกับวัย เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลาน จบส่วนนี้
แล้วเป็นคาสอนผู้ชาย หน้า 22 - 30 และหน้าที่ 33 - 37 กล่าวถึงผู้ชายควรขยันหมั่นเพียร เลี้ยงดูพ่อ
แม่ ตระเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน ซ่อมแซมบ้านเรือน หน้าที่ 37 – 39 เป็นคาสอนบุคคล
ทั่วไป เรื่องการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา และในหน้าที่ 39 - 40 กล่าวถึงสภาพความ
สวยงามเจริญรุ่งเรืองของเมืองเชียงตุง รัฐฉานตะวันออก สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
3. รูปแบบฉันทลักษณ์
รูปแบบคาประพันธ์ที่ปรากฏในคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เป็น ร้อยกรอง
ที่มีลักษณะคล้ายร่าย มีจานวนพยางค์ ในแต่ละวรรคไม่แน่นอน มีความยืดหยุ่นสูง ในวรรคหนึ่งๆ มี
ตั้งแต่ 5-21 พยางค์ พยางค์สุดท้ายของวรรคต้นส่งสัมผัสกับพยางค์ใดๆ ในวรรคถัดไป ที่ไม่ใช่คา
สุดท้าย สอดคล้องกับการศึกษาคาขับลังกาสิบหัวของเจริญ มาลาโรจน์ ว่าจานวนในแต่ละวรรคมี 712 พยางค์ บางวรรคอาจมีถึง 16-18 พยางค์ 1 เช่นเดียวกับ งานของประคอง นิมมานเหมินท์ เรื่องคา
ขับค่าวเจ้าเจืองหาญ มหากาพย์พื้นถิ่นไทลื้อ มีจานวนพยางค์ในแต่ละวรรคไม่แน่นอน มีตั้งแต่ 7-13
พยางค์ ไม่เคร่งครัดสัมผัส สัมผัสส่งแบบร่าย คือพยางค์สุดท้ายของวรรคต้น ส่งสัมผัสกับพยางค์ใด
พยางค์หนึ่งในวรรคถัดไป แต่ต้องไม่ใช่คาสุดท้า ยของวรรค2 และไม่ใช้คาเดียวกันส่งสัมผัสระหว่าง
วรรคเช่นเดียวกับร่ายแบบไทย3 บางกรณีก็อาจใช้คาเดียวกันส่งสัมผัสระหว่างวรรคได้ โดยมีการบังคับ
เสียงวรรณยุกต์ คือ พยางค์หรือคาสุดท้ายของวรรคต้นจะเป็นเสียงเอกหรือโท วรรคถัดไปพยางค์หรือ
คาที่ 3 หรือ 5 เป็นเสียงเอกและโทเช่นกัน พยางค์หรือคาสุดท้ายของวรรคเป็นเสียงสามัญหรือจัตวา 4
สาหรับพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง พบว่าการบังคับเสียงวรรณยุกต์ มีลักษณะที่ไม่
เคร่งครัด เป็นไปอย่างไม่สม่าเสมอ โดยที่จะวนในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ ไปจนกว่าจะจบเนื้อหาของคา
ขับ
ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง วรรคที่มีจานวนพยางค์น้อยที่สุด มี 5
พยางค์ เช่น

1

เจริญ มาลาโรจน์, “วิเคราะห์วรรณกรรมไทยลื้อเรื่องคาขับลังกาสิบหัว ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 183.
2
ประคอง นิมมานเหมินท์. คาขับค่าวเจ้าเจืองหาญ มหากาพย์พื้นถิ่นไทลื้อ (กรุงเทพฯ: สถาบัน
ไทยศึกษา, 2546. พิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร กรกฎาคม 2546), 29.
3
พระยาอุปกิตศิลปสาร, หลักภาษาไทย: อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์, พิมพ์ครั้งที่
10 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2544), 422.
4
ประคอง นิมมานเหมินท์. คาขับค่าวเจ้าเจืองหาญ มหากาพย์พื้นถิ่นไทลื้อ, 29-30.
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“พี่บ่จุน้องหล้าก็ตามออกในธรรม
กรรมหน้าน้องพาไปไผตะเก่ย
หล้าน้องเหยแสงนาง” (10)
และวรรคที่มีจานวนมากที่สุด มี 21 พยางค์ เช่น
“เทื่อนิจันทาท้าวป๎ญญาจักแต้มออก
พี่ต ะไขถอกไขบอกหื้ อ หื้อ ฝู ง หมู่ส าว (ฝูง ) หมู่แ ลวแม่ร้ า งฝู งหมู่ เ ฒ่ า มี แ ห่ ง 3
ปาน” (1)
ตัวอย่าง สัมผัสระหว่างวรรค

ลักษณะของการสัมผัส ที่พบโดยทั่วไป คือ การรับส่งสัมผัส ซึ่งเป็นสัมผัสสระจากคา
สุดของวรรคหน้า ไปยังคาใดคาหนึ่งในวรรคถัดไป มีลักษณะดังนี้
“ยามปถมะคัพภะตั้งท้องแม่หึงนานนั้นนา
แม่ก็พามานพาไปการปลูกนาเอาข้าว
พาตักน้าตาข้าวลุกย่างแชงตัว
แม่ก็เอาโหลเอาฟืนหาบมาปานตะไห้...” (1)
คาสัมผัส คาว่า “นา” พยางค์สุดท้ายของวรรคแรก สัมผัสกับ คาว่า “พา” พยางค์ที่ 3 ของวรรคที่ 2
คาว่า “ข้าว” พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับ คาว่า “ข้าว” พยางค์ที่ 3 ของวรรคที่ 3
คาว่า “ตัว” 5 พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 3 สัมผัสกับ คาว่า “โหล” พยางค์ที่ 4 ของวรรคที่ 4
และคาว่า “ไห้” พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 4 จะไปสัมผัสกับ คาพยางค์ใดๆ ที่ไม่ใช่พยางค์สุดท้ายของ
วรรคถัดไป
คาศัพท์
หึง = นาน
มาน = ตั้งท้อง
ย่าง = ก้าวเดิน
แชง = สารวม, ระมัดระวัง
โหล(หลัว) = ฟืน
ตะ = จะ
ไห้ = ร้องไห้

5

ผู้วิจัยคงรูปตามอักขรวิธีที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง แม้ว่า คาว่า “ตัว”
จะเขียนรูป สระอัว แต่ไทลื้อออกเสียงเป็น สระโอ คือ “โต” จึงสัมผัสกับคาว่า “โหล” ได้
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ความหมาย เมื่อครั้งแรกที่แม่ตั้งท้องจนเวลาผ่านล่วงเลยมา แม่ต้องอุ้มท้องไปทานา ไปตาข้าว จะลุก
จะเดินก็ต้องระมัดระวัง แม่หอบฟืนมาเหมือนดังจะร้องไห้
นอกจากนี้การรับส่งสัมผัสระหว่างวรรคที่ไม่เคร่งครัด โดยใช้คาๆ เดียวกันส่งและรับ
สัมผัส เช่น คาว่า “สืบ” ดังนี้
“เต็มว่า ตาบ่หันก็หากธรรมเล่าไว้
พี่ตะไขกล่าวบอกหื้อสู รู้ทึงหมู่ขุนภอง
ตามคลองหื้อสูหล้าได้สบื
พอดั่ง ไม้ส้าวสืบต่างมือ ไผอย่าทือพีร่ ้าย” (30)
คาสัมผัส คาว่า “ไว้” พยางค์สุดท้ายของวรรคแรก สัมผัสกับ คาว่า “ไข” พยางค์ที่ 3 ของวรรคที่ 2
คาว่า “ภอง” พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับ คาว่า “คลอง” พยางค์ที่ 3 ของวรรคที่ 3
คาว่า “สืบ” พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 3 สัมผัสกับ คาว่า “สืบ” พยางค์ที่ 5 ของวรรคที่ 4
และคาว่า “ร้าย” พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 4 จะไปสัมผัสกับ คาพยางค์ใดๆ ที่ไม่ใช่พยางค์สุดท้าย
ของวรรคถัดไป
คาศัพท์
เต็มว่า = หากว่า, แม้นว่า
หัน = เห็น
ไข = อธิบาย, ขยายความ
ถอก = เท, ทาให้ตกหรือไหลอย่างเทน้า
หื้อ = ให้
สู = พวกท่านทั้งหลาย
ทึง = ทั้ง
ภอง = รอคอย, คอยที, คอยโอกาส
ไม้ส้าว = ไม้ยาวสาหรับสอย
ทือ = ถือเอาว่า, เหยียดหยามว่า, สบประมาทว่า
ความหมาย แม้นว่า (พี่) ไม่ได้เห็นด้วยตา แต่ในพระธรรมได้กล่าวเอาไว้ พี่จะบอกให้ท่านทั้งหลาย
และขุนทั้งหลายได้รู้เอาไว้ ตามครรลองแนวทางให้น้องได้สืบสานต่อไป เหมือนดั่งใช้ไม้สอยแทนมือ
ใครอย่าได้สบประมาทว่าพี่ร้ายเลย
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า คาสัมผัสที่ส่งและรับสัมผัสระหว่างวรรค นอกจาก
จะเป็นสระเดียวกันแล้วยังต้องมีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดเดียวกันอีกด้วย
การใช้ข้อความท้ายบท โดยทั่วไปข้อความท้ายหรือการลงจบเรื่องของวรรณกรรม
ต่างๆ มักจะบอกเกี่ย วกับ ผู้ บั น ทึก ผู้ แต่ง วันเวลาที่แต่ง การให้ พร การขอพรหรือความประสงค์
สาหรับวรรณกรรมชาดก ท้ายเรื่องจะกล่าวถึงการกลับชาติมาเกิดของตัวละครต่างๆ ด้วย6 แต่สาหรับ
พับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง พบการใช้ข้อความท้ายบท ดังนี้
6

เอมอร ชิตตะโสภณ, งานวิจัยเรื่อง: การศึกษาวิเคราะห์จารีตนิยมทางวรรณกรรมไทย (เชียงใหม่:
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534), 20.
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ข้อความท้ายบท ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้าที่ 40 ซึ่งเป็น
ส่วนสุดท้ายของเนื้อหาคาสอน พบคาลงท้ายหรือลงจบเรื่อง ที่ให้ข้อมูลผู้แต่ง ผู้บันทึกและวันเวลาที่
บันทึก ดังนี้
“เท่อนิ ตะจาอุบายต้านกลอนคาแถมอีก
พี่เบ่าหลีกข้อคาค้อมพี่ น้องรักเทียมตาเหย
ชาติว่า คนเกิดมาเทียวพสุธา
แผ่นดินกว้างสุดตาเรียงราบ
มาเกิดใต้ลุ่มฟูามาพบใส่กันนิแล้ว
ชายจิ่งตะแปลงใจดีดี ตั้งเสมอดีเบ่าแอ่ว
ชายก็มาแทวด้วยเหมิกน้า
มาคึดหน็อก7ดู บทดีดจี ั่งมาเผียกแต้ม
เยะเบ่าแฅ้มได้แต้มออกหลายวัน
อตสาหะป๎นชายกรายมามีมื้อ
ตั้งแต่มื้อ ๓ ค่า ถึงมาเดิน ๑๒ กี้อาลา ๓ ค่า
ลาดับตั้งแต่นั้นได้ ๖ วัน ทัดเป็นตรา
ท้าวป๎ญญาเขียนมาชู่ค่า
พร่าว่าสะเบ่าได้ ทางละเบ่าเป็น บ่ช่างสะแล น้องตานิลดีแลพี่ ๛๛” (40)
คาศัพท์
เท่อนิ = เทื่อนี้, ครั้งนี้
ตะ = จะ
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
เบ่า = บ่, ไม่
คาค้อม = คาพูดสั้นๆ ห้วนๆ
เทียว = เดิน
เรียงราบ = ราบเรียบเรียงรายกันไป
แอ่ว = เที่ยว, เล่น
แทว = ละลาย, ทาละลาย
เหมิกน้า = น้าหมึก
คึดหน็อก = คิดไตร่ตรอง, ใคร่ควรญ
จั่ง = จึ่ง
เผียก = เปรียบเทียบ
แต้ม = ขีด, เขียน, วาด, ระบาย
เยะ = กระทา
แฅ้ม = สมบูรณ์
อตสาหะ = อุตสาหะ, ตั้งใจ, อดทน
กราย = ผ่าน
เดิน = เดือน
กี้ = แต่กี้, เก่ากี้, อดีต
อาลา = พอสมควร
ทัด = ตรง
7
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ชู่ค่า = ทุกค่าเช้า
พร่าว่า = ตรงกับ, ว่ากันว่า, ได้แก่
สะ = สละ, ปล่อย, วาง
ความหมาย ครั้งนี้ พี่จะบอกกล่าวคากลอนเพิ่มเติมอีก พี่ไม่ยกเว้นคากลอนสั้นๆ ของพี่ น้อง ขึ้นชื่อว่า
คนเกิดมาใต้ฟูาบนพื้นพสุธากว้างขวางสุดสายตาราบเรียบ เกิดมาได้พบเจอกันแล้ว พี่จะตั้งอกตั้งใจ
ไม่เที่ยวเล่น พี่เอาน้าหมึกมาผสม แล้วคิดไตร่ตรองเขียนเป็นบทกลอนดี ๆ ออกมา แต่ก็ทาได้ไม่ดี ต้อง
ใช้เวลาหลายวัน อุตสาหะพยายามเขียนมาหลายวัน ในเดือน 12 ตั้งแต่วัน 3 ค่า ต่อเนื่องมาเป็นเวลา
6 วัน ซึ่งนานพอสมควร ท้าวป๎ญญาเขียนทุกวัน เหตุว่า พี่ละทิ้งไม่ได้ พี่ทาไม่เป็น น้องตาดาเอย
คาลงท้ายดังกล่าว ให้ข้อมูลว่า ท้าวป๎ญญาเป็นผู้แต่งและจดบันทึก เริ่มบันทึกตั้งแต่
วัน 3 ค่า เดือน 12 เป็นเวลา 6 วัน จนถึงวัน 8 ค่า ทั้งนี้ในตัวบทไม่ได้กล่ าวว่าเป็นวันข้างขึ้นหรือ
ข้างแรม
การใช้คาลงท้ายวรรค นอกจากข้อความท้ายบทดังกล่าวแล้ว ยังมีคาลงท้ายอีกแบบ
หนึ่ง ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เป็นคาลงท้ายวรรค ซึ่งหมายถึง คาที่ปรากฏท้าย
ประโยคหรืออนุภาค ไม่มี ความสัมพันธ์โดยตรงกับคาใดคาหนึ่งหรือถ้อยคา สามารถละโดยไม่ทาให้
ความหมายของประโยคเปลี่ยนไปได้ มีหน้าที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือมุมมองของผู้พูดที่มีต่อ
ผู้ฟ๎ง สามารถแสดงความสุภาพ แสดงคาถามในแบบต่างๆ8 ช่วยเสริมความสุภาพ ช่วยเสริมความให้
หนักแน่น เสริมความในเชิงขอร้องหรือชักชวน ช่วยเสริมความในเชิงบังคับ สาหรับพับ สาคาขับไทลื้อ
ฉบับนี้มีการใช้ข้อความลงท้ายชนิดต่างๆ ที่ไม่ได้ส่งสัมผัสกับคาใดๆ ในวรรคถัดไป อีกนัยหนึ่งคาลง
ท้ายวรรค เป็นจังหวะการพักลมหายใจของผู้ขับ ก่อนที่จะขับวรรคต่อไป ในพับสาคาขับไทลื้อ พบคา
ลงท้ายวรรคหลายคา ได้แก่ ดูก่อนเนอ แลเนอ แลเนอเราเอย ก็ช่า งเนอ แลชา แลช า เสแลช า
เทอะเนอ เทาะเนอ ฯลฯ ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างคาว่า “ดูก่อนเนอ” หมายถึง ดูก่อนนะ เช่น
“พี่ตะแหนกล่าวต้านวาดไว้เป็นเทิกคาสอน ดูก่อนเนอ
ฟ๎งเทาะ จ้อนหล้อนร่างตามันแลสาวแถ่ว” (1)
คาศัพท์
ตะ = จะ
แหน = ชี้แจง, ให้รายละเอียด
ต้าน = บอกกล่าว
วาด = แสดงชั้นเชิง
เทิก = เทือก, แนว
เนอ = นะ คาลงท้าย แสดงความขอร้อง
เทาะ = เถอะ, เถิด
หรือคาสั่ง
จ้อนหล้อนร่างตามัน = คาเรียกหญิงสาว
แถ่ว = วัยรุ่น
8

สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ, ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ (เชียงราย: ชอบพิมพ์, 2555), 76-78.
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ความหมาย พี่จะกล่าวชี้แจงบอกกล่าวเป็นชั้นเชิงไว้ให้เป็นแนวทางตามคาสอน ดูก่อนนะ ฟ๎งเถิด
น้องสาววัยรุ่น
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “ดูก่อนเนอ” ไม่ได้ส่งสัมผัส แต่คาว่า “สอน” ส่งสัมผัส คาว่า “จ้อนหล้อน”
“พี่ตะจากล่าวต้านอ้างแม่ร้างสร้างโลกหลายผัว ดูก่อนเนอ
ช่องว่า ตนตัวนางใหญ่สูงเพียงช้าง ชะหือนอ” (31)
คาศัพท์
ตะ = จะ
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
ต้าน = บอกกล่าว
แม่ร้าง = แม่หม้าย
ช่องว่า = ใช่ว่า
เนอ = นะ คาลงท้าย แสดงความขอร้อง
ชะหือ = เช่นนั้น
หรือคาสั่ง
นอ = หนอ
ความหมาย พี่จ ะกล่ าวอธิบ ายบอกแม่ห ม้ายมากสามี ดูก่อนนะ ใช่ว่า ตัว น้องตะใหญ่โ ตเท่าช้าง
เช่นนั้นหรือ หนอ
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “ดูก่อนเนอ” ไม่ได้ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ผัว” ส่งสัมผัส คาว่า “ตัว”
“พี่ตะตีกลอนจาตามคาวอนบทใหม่ ดูก่อนเนอ
เพิ่นว่า ทีปเกิดใต้พื้นโลกนี้มีน้ากับดินไฟ” (37)
คาศัพท์
ตะ = จะ
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 วาด = แสดงชั้นเชิง
เทิก = เทือก, แนว
เนอ = นะ คาลงท้าย แสดงความขอร้อง
ทีป = ทวีป
หรือคาสั่ง
ความหมาย พี่จะชี้แจงบทกลอนบอกกล่าวบทตอนใหม่ ดูก่อนนะ คนทั้งหลายเขาว่า ทวีปบนพื้น
แผ่นดินโลกมนุษย์นี้ ประกอบด้วยน้าดินและไฟ
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “ดูก่อนเนอ” ไม่ได้ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ใหม่” ส่งสัมผัส คาว่า “ใต้”
ตัวอย่างคาว่า “แลเนอ” หมายถึง นะเอย เช่น
“ไหมประทีษหากมีตั้งไว้ภายหล้ากับตาม ก็แข็นจิ่งตะดูงาม แลเนอ
คันว่า จามแกมไอขุ่งกันเป็นมั่น” (2)
คาศัพท์
ไหมประทีษ = ไส้ประทีป ในที่นี้หมายถึง
กับตาม = ปฏิบัติตาม
จารีตประเพณี
แข็น = ยิ่งกว่าเดิม
จิ่ง = จึง
ตะ = จะ
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คันว่า = ครั้นว่า
แกม = ปะปน
ขุ่ง = คิด, ครุ่นคิด
ความหมาย จารีตประเพณีมีกาหนดไว้ ควรที่น้องปฏิบัติตาม ก็ยิ่งจะดูดีงาม นะเอย ครั้นว่า เวลาที่
คนเราจามก็เหมือนไอตามกันออกมา จงครุ่นคิดไว้ให้มั่น
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “แลเนอ” ไม่ได้ส่งสัมผัส แต่คาว่า “งาม” ส่งสัมผัส คาว่า “จาม”
“สายสุดใจอย่ารอนนับม้าง
ตนใหญ่เจ้านั้นช่างเพิ่นตะเอาใส่ทัณฑา แลเนอ
เท่อนิ พี่ตะไขกลอนจากล่าวไปเป็นห้อง” (9)
คาศัพท์
รอน = ราน, ตัด, ทาให้ลดลง
ม้าง = ล้าง, มล้าง
ช่าง = ช่าง, เป็น, มักจะเป็น
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
ทัณฑา = โทษ, โทษทัณฑ์
เท่อนี้ = ครั้งนี้
จิ่ง = จึง
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
ความหมาย สายสุดใจอย่ามล้าง ทาตนยิ่งใหญ่คนทั้งหลายจะใส่โทษ นะเอย ครั้งนี้ พี่จะบอกอธิบาย
บทกลอนกล่าวไปเป็นตอนๆ
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “แลเนอ” ไม่ได้ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ทัณฑา” ส่งสัมผัส คาว่า “จา”
“น้าแม่กว้างก็ไหลหลิ่งซานซานสังมาปุนดีงึดแลอามน้ากัดเย็นดีอาบ แลเนอ
๒ ตราบข้างแจ่งน้ามีเสี้ยงเบ่าหลอ” (41)
คาศัพท์
หลิ่ง = ชัน, ไหลลง
ซานซาน9 = พลั่ง ;อาการที่หลั่งไหลออกมา
สังมา = ทาไมถึง
ไม่ขาดสายด้วยกาลังดัน เช่น
ปุนดี = เป็นที่น่า
น้าเดือดพลั่งๆ น้าไหลพลั่งๆ
งึด = แปลกใจ, อัศจรรย์ใจ
อาม = แปลกใจ, อัศจรรย์ใจ
กัด = เย็น
แจ่ง = มุม
เสี้ยง = หมด
เบ่า = บ่, ไม่
หลอ = เหลือ, เหลือหลอ
ความหมาย แม่น้าสายกว้างไหลกระเซ็นซ่าน ช่างน่าอัศจรรย์ใจ น้าเย็นเหมาะแก่การอาบ นะเอย 2
ฝ๎่งแม่น้ามีหลายสิ่งหลายอย่างมากมาย
9

copiously. William J. Hanna, Dai Lue – English Dictionary (Chiangmai: Silkworm
Books, 2012), 135.
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คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “แลเนอ” ไม่ได้ส่งสัมผัส แต่คาว่า “อาบ” ส่งสัมผัส คาว่า “ตราบ”
“อาจารย์เขาบอกไขถอกหื้อเรารู้ จิ่งได้อยู่ดี แลเนอ
อันว่า บุคคลญิงชายทั้งหลายเกิดมาปียีวันยี ก็หากมีเป็นอี้” (51)
คาศัพท์
ถอก = เท, รินออกอย่างน้า
หื้อ = ให้
จิ่ง = จึง
ปียี = ปีขาล, ปีเสือ
เป็นอี้ = เป็นเช่นนี้
ความหมาย อาจารย์ท่านอธิบายบอกให้เราได้รู้ เราจึงได้อยู่ดี นะเอย อันว่า บุคคลหญิงชายทั้งหลาย
เกิดมาปีขาลวันขาล ก็มีมาแบบนี้
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “แลเนอ” ไม่ได้ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ดี” ส่งสัมผัส คาว่า “ปี” และ “ยี”
“บุญจิ่งสอนไว้เมอหน้า สมฤทธีเป็นดี แลเนอ
ไผแลได้เกิดมาปีสวี ันสี” (52)
คาศัพท์
จิ่ง = จึง
เมอหน้า = เมื่อหน้า
ไผ = ใคร
ปีสี = ปีมะโรง, ปีงูใหญ่
ความหมาย บุญสอนไว้ไปภายหน้าจะสมฤทธี นะเอย ใครที่เกิดมาปีมะโรงวันมะโรง
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “แลเนอ” ไม่ได้ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ดี” ส่งสัมผัส คาว่า “ปี” และ “สี”
“ล้าเสนิเบ่าช่างสืบไปยาว แลเนอ
ชายนิประญาเบ่าหลาย” (54)
คาศัพท์
ล้า = เลยไป
เส = เสีย
นิ = นี้
เบ่า = บ่, ไม่
ช่าง = เป็น
ประญา = ผญา, ป๎ญญา
ความหมาย เลยจากนี้ไป ไม่อาจกล่าวต่อได้ไป นะเอย พี่นี้ป๎ญญาไม่ดี
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “แลเนอ” ไม่ได้ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ยาว” ส่งสัมผัส คาว่า “เบ่า”
ตัวอย่างคาว่า “แลเนอเราเอย” หมายถึง นะเราเอย เช่น
“เหมือนดั่ง แก้วแว่นน้องมาถ้องตาเรา แลเนอเราเอย
เท่อนิ10พี่ตะจากล่าวต้านวาดไว้” (51)

10

ต้นฉบับเขียน “เนอฯน”ิ “เนอนิ” ควรเป็น “เท่อนิ”
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คาศัพท์
ถ้อง = กระทบ, สัมผัส
เท่อนิ = ครั้งนี้
ตะ = จะ
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
ต้าน = บอกกล่าว
ความหมาย เปรียบเหมือนดวงแก้วของน้องมากระทบตาเรา นะเอย ครั้งนี้พี่จะกล่าวอธิบายเป็นชั้น
เชิงไว้
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “แลเนอเราเอย” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “เรา” สัมผัสกับ คาว่า “กล่าว”
ตัวอย่างคาว่า “แลนอ” หมายถึง นะเอย เช่น
“เรานิตาก็ผ่อเหง้อ ก็ตาผ่อแลดาย แลนอ
อันว่า สัตว์ทั้งหลายอันอยู่ในแม่น้า” (41)
คาศัพท์
นิ = นี้
ผ่อ = ดู, มองดู
เหง้อ = ชะเง้อ
ดาย = เปล่าดาย
ความหมาย เราก็ได้แต่ชะเง้อมองดูเฉยๆ นะเอย อันว่า สัตว์ทั้งหลายอันอยู่ในแม่น้า
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “ก็ช่างเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ดาย” สัมผัสกับ คาว่า “หลาย”
นอกจากพบคาว่า “แลเนอ” “แลนอ” ที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นคาลงท้ายวรรค ยังพบการ
ใช้คาว่า “แลคา” “แลชา” และ “เสแลชา” เป็นคาลงท้ายวรรคที่ไม่ได้ส่งสัมผัสอีกด้วย ดังนี้
“สิบชาติเบ่าเหมิน แลชา
สุขเสินใจหว่างของหว่างฅงนิเบ่าเหมินหัน แลชา
ปางเม่อพี่แลหมุนเจียกเจ้ายามนั้น ก็ตาอ้ายหากหัน แลคา
อันเป็นล่าสกรรจ์เขาป๎นเปุนวันกันเต๊า” (39)
คาศัพท์
เบ่า = บ่, ไม่
เหมิน = เหมือน
สุขเสินใจ = สุขใจ, พึงพอใจ
หว่างของหว่างฅง = ระหว่างแม่น้าโขงและ
นิ = นี้
ระหว่างแม่น้าคง
หัน = เห็น
ปางเม่อ = ปางเมื่อ
หมุนเจียกเจ้า = คาเรียกแทนผู้ฟ๎ง
ล่าสกรรจ์ = ชายฉกรรจ์
เปุน = เปลี่ยน
เต้า = เดินทาง
ความหมาย สิบชาติไม่เหมือน นะเอย อยู่ระหว่างแม่น้าโขงและแม่น้าฅงเป็นที่พึงพอใจไม่เหมือนดัง
ตาเห็น เมื่อครั้งนั้นน้องเอย พี่เห็นมากับตา นะเอย เหล่าชายฉกรรจ์เปลี่ยนเวรกันเดินทางเข้ามา
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คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “แลชา” (ตัวแรก) ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “เหมิน” สัมผัสกับ คาว่า “เสิน” คา
ว่า “แลชา” (ตัวที่สอง) ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “หัน” สัมผัสกับ คาว่า “นั้น”และคาว่า “แลคา” ไม่ส่ง
สัมผัส แต่คาว่า “หัน” สัมผัสกับ คาว่า “สกรรจ์”
ตัวอย่างคาว่า “เสแลชา”11 หมายถึง เสีย (แล้ว) นะเอย เช่น
“ไกลจากใต้พื้นโลกกว้าง เหมือนเบ่าได้อยู่ฟ๎งธรรม เสแลชา
พระรสีท่านก็มคี าคึดข้องหัวใจอันยิ่งอันจักเป็นเม่งกับตน” (44)
คาศัพท์
เบ่า = บ่, ไม่
คาคึด = ความคิด
แลชา = อย่างแน่นอน ; คาลงท้าย
เม่ง = มิ่ง
แสดงความแน่นอน
เส = เสีย
ความหมาย (ไป) ไกลจากโลกมนุษย์อันกว้างใหญ่ เหมือนไม่ได้อยู่ฟ๎งพระธรรมเสีย (แล้ว) นะเอย พระ
ฤๅษีท่านมีความคิดในใจอันยิ่งใหญ่อันเป็นมิ่งมงคลกับตนเอง
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “เสแลชา” เป็นคาส่งสัมผัสหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากมีสระเดียวกันกับ คาว่า
“ธรรม” พยางค์สุดท้ายของวรรค ที่ส่งสัมผัสกับ คาว่า “คา” ในวรรคถัดมา อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคาว่า
“เสแลชา” จะเป็นคาส่งสัมผัสหรือไม่ ก็ทาให้เกิดสัมผัสคล้องจองได้
คาว่า “เทอะเนอ”12 ความหมาย เถอะนะ, เถิดนะ
“งึนฅาเข้ามาถึงช่างเฟด เทอะเนอ
ทิพย์เทียดแฝงใฝุฟ๎่นกันแท้ก็เป็นแก้วหน่วยแดง” (5)
คาศัพท์
งึน = เงิน
ฅา = ทองคา
ช่าง = เป็น
เฟด = เก็บหอมรอมริบ
ทิพย์เทียด = ทิพย์เทศ ใช้ในความหมายว่า
ฟ๎่น = ทาเป็นเส้นให้เข้าเกลียวเป็นเส้นเชือก
ทิพย์เทพ
แก้วหน่วยแดง = อาจหมายถึง อัญมณีที่มีสีแดง
หน่วย = ดวง, ลูก, ผล
เช่น ทับทิม หรือโกเมน
ความหมาย เงินทองได้มาก็ให้เก็บหอมรอมริบ เถอะนะ เทวดาทั้งหลายมาอยู่เคียงข้างมาฟ๎่นให้เป็น
เกลียวแน่นเป็นดวงแก้วแดง
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “เทอะเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “เฟด” สัมผัสกับ คาว่า “เทียด”(ออกเสียง
เตด)
11

ในต้นฉบับ พบการใช้คานี้เพียงแห่งเดียว
12
ต้นฉบับเขียน “เทีอฯเนอฯ” “เทอเนอ” หมายถึง เถอะนะ, เถิดนะ
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“พี่กล่าวข้อคานี้บ่ควรหล้าเผิดอาย เทอะเนอ
สมมาเฒ่าหลวงหลายพ่อแม่เม่อก่อนกีม้ ีแท้ก็ตาอ้ายหากหัน” (8)
คาศัพท์
เผิดอาย = เขินอาย
สมมา = ขอขมา
เม่อก่อน = เมื่อก่อน
กี้ = แต่กี้, เก่ากี้, อดีต
ความหมาย พี่กล่าวข้อความนี้ ไม่ควรที่น้องจะเขินอาย เถอะนะ ขอขมาพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลาย
เมื่อก่อนในอดีตก็เป็นเช่นนี้ พี่เห็นมากับตา
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “เทอะเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “อาย” สัมผัสกับ คาว่า “หลาย”
ตัวอย่างคาว่า “เทาะเนอ”13 หมายถึง เถอะนะ, เถิดนะ เช่น
“นางก็สร้างยามเช้าปลูกแปลง เทาะเนอ
ถึงเม่อแอแดงน้องมีมาตะยาก” (5)
คาศัพท์
เม่อ = เมื่อ
แอแดง = ทารกเกิดใหม่
ตะ = จะ
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค
แสดงการอนุญาตเชิงสั่ง
ความหมาย นางควรปลูกผักปลูกไม้แต่ยามเช้า เถอะนะ ถึงยามที่น้องมีทารกจะตกยาก
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “เทาะเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “แปลง” สัมผัสกับ คาว่า “แดง”
“เพิ่นว่า ทางหลวงกว้าง ๓ วาหื้อช่างไต่ เทาะเนอ
ตายจากใต้ลุ่มฟูาเบ่าจื่อเกิดสองที วันนา” (10)
คาศัพท์
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 ช่าง = ช่าง, เป็น, มักจะเป็น
ไต่ = เดิน, เดินทาง
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค
เบ่า = บ่, ไม่
แสดงการอนุญาตเชิงสั่ง
จื่อว่า = ใช่ว่า
วันนา = คาลงท้ายบทขับ
ความหมาย คนเขาว่า ทางหลวงกว้าง 3 วา ให้รู้จักเดิน เถอะนะ ตายพ้นไปจากโลก ไม่ได้เกิดสองครั้ง
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “เทาะเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ไต่” สัมผัสกับ คาว่า “ใต้”
“วันวันน้องทองหันฝูายหูก เทาะเนอ
อัน ๑ ของปลูกสร้างคู่เชื้อน้องคึดเผ่อแลงงาย” (3)

13

ต้นฉบับเขียน “โทอฯเนอ”ฯ “เทาะเนอ” หมายถึง เถอะนะ, เถิดนะ
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คาศัพท์
ทอง = ดู
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค
หัน = เห็น, มองเห็น
แสดงการอนุญาตเชิงสั่ง
อัน ๑ = อนึ่ง
คู่เชื้อ = ทุกสิ่ง, ทุกอย่าง
คึด = คิด
เผ่อ = เผื่อ
แลง = เวลาเย็น
งาย = เวลาเช้า
ความหมาย วันวันหนึ่งให้น้องดูแลฝูายและหูก เถอะนะ อนึ่ง พืชที่ต่างๆ ที่ปลูก ทั้งยามเช้ายามเย็น
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “เทาะเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “หูก” สัมผัสกับ คาว่า “ปลูก”
“ม่อนเชิญหล้าเทียมตาช่างอยู่ เทาะเนอ
หลอนว่า พ่อเบ่าสู้แม่น้องบ่พึง” (11)
คาศัพท์
ม่อน = คาเรียกแทนผู้พูด
หล้า = น้องสาว
ช่าง = ช่าง, เป็น, มักจะเป็น
หลอนว่า = หากว่า, แม้นว่า
เบ่า = บ่, ไม่
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค
แสดงการอนุญาตเชิงสั่ง
ความหมาย พี่เชิญน้องสาวที่เปรียบดังดวงตาให้อยู่เป็น เถอะนะ หากว่าพ่อไม่สู้พ่อแม่ก็ไม่พึงพอใจ
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “เทาะเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “อยู”่ สัมผัสกับ คาว่า “สู้”
ตัวอย่างคาว่า “เบ่าใช่เนอ” หมาย ไม่ใช่นะ ไม่ใช่ถูกต้อง เช่น
“นับที่นอนห่มผ้าคุดคู้กับอีเมแพง เบ่าใช่เนอ
แยงตัวน้องแยงซองสานใส่” (24)
คาศัพท์
อีเม = เมีย
แพง = เป็นที่รักยิ่ง
แยง = มอง, มองดู
ซอง = ภาชนะสานคล้ายตะกร้า
ลักษณะแคบทรงสูง
ความหมาย นับ (แต่) การนอนหลับห่มผ้ากับภรรยา ไม่ใช่ ถูกต้อง (ให้) มองดูตัวน้อง มองดูการสาน
เครื่องมือดักสัตว์น้าไว้ด้วย
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “เบ่าดีเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “แพง” สัมผัสกับ คาว่า “แยง”
ตัวอย่างคาว่า “เบ่าดีเนอ” หมายถึง ไม่ดีนะ เช่น
“ภายหล้าอย่าเลี่ยน เบ่าดีเนอ
อัน ๑ เป็นสาวน้องอย่าไปเบียนผัวท่าน”(8)
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คาศัพท์
เลี่ยน = ชานาญ, จัดเจนในเฉพาะเรื่อง
อัน ๑ = อนึ่ง
เบียน = รบกวน, ทาให้เดือดร้อน
เบ่าดีเนอ = ไม่ดีนะ
ความหมาย ตัวน้องอย่าได้ทาตัวจัดเจน ไม่ดีนะ อนึ่ง น้องเป็นสาว อย่าไปรบกวนผัวท่าน
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “เบ่าดีเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “เลี่ยน” สัมผัสกับ คาว่า “เบียน”
“น้องอย่าปึ๊ดเสื้อนางนุ่งเขินตัว เบ่าดีเนอ
เพิ่นว่า กลัว ๓ ตัวนี้ใหญ่เหลือเมิงแท้” (9)
คาศัพท์
ปึ๊ด = เปิด
เขิน = สั้นหรือสูงเกินไป จนดูขัดตา
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 เหลือ = เกินกว่า
เมิง = เมือง
ความหมาย น้องอย่าเปิดเสื้อของน้อง อย่านุ่งเสื้อสั้นหรือเกินไป ไม่ดีนะ คนทั้งหลายกล่าวว่า กลัว 3
อย่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าเมือง
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “เบ่าดีเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ตัว” สัมผัสกับ คาว่า “กลัว”
“เพิ่นเปลี่ยนชู้นี้ฅาฟ๎่นเปลี่ยนผัว เบ่าดีเนอ
ตายวายหัวพี่นี้กลัวบาปเวียนภายหน้า” (12)
คาศัพท์
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 ฅาฟ๎่น = ทองคาที่ทาเป็นเส้นให้เข้าเกลียว
บาปเวียน = บาปเวร
เป็นเส้นเชือก คาใช้เรียก หญิงสาว
ความหมาย คนเขาเปลี่ยนคนรัก น้องเปลี่ยนสามี ไม่ดีนะ เมื่อตายไปกลัวพี่กลัวบาปเวรภายหน้า
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “เบ่าดีเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ผัว” สัมผัสกับ คาว่า “หัว”
ตัวอย่างคาว่า “เบ่าดีดาย” หมายถึง ไม่ดีเสียเปล่า เช่น
“รีตห้าตั้งมีไว้ อย่าล้าล่วงจิบหาย เบ่าดีดาย
การหญิงพร้อมการชายหลายแง่” (33)
คาศัพท์
รีต = จารีต
จิบหาย = ฉิบหาย
ดาย = เปล่าดาย
แง่= อย่าง, ประการ
ความหมาย จารีตห้าประการบัญญัติไว้ ไม่ดีเสียเปล่า งานของผู้หญิงและผู้ชายมีหลายประการ
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “เบ่าดีเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “จิบหาย” สัมผัสกับ คาว่า “ชาย”
ตัวอย่างคาว่า “บ่ดีเนอ” หมายถึง ไม่ดีนะ เช่น
“นางอย่ามัวเมาข้องตัณหา บ่ดีเนอ
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เพิ่นตะด่าน้องว่าไบ้ก็แสงอี่เบ่ากลัวเวียน” (8)
คาศัพท์
ตะ = จะ
ไบ้ = โง่เง่า
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 แสงอี่ = คาเรียกหญิงสาว
เบ่า = บ่, ไม่
เวียน = เวร
ความหมาย น้องอย่ามัวเมาเกี่ยวข้องทางตัณหา ไม่ดีนะ คนทั้งหลายจะด่าว่าน้องโง่ ไม่กลัวเวรกรรม
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “บ่ดีเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ตัณหา” สัมผัสกับ คาว่า “ด่า”
ตัวอย่างคาว่า “ชาเนอ” หมายถึง อย่างแน่นอน อนุภาคแสดงความเชื่อมั่นในตนเอง
14
ของผู้พูด
“เพิ่นผูกแบะมัดไว้ ตะปานไก่กินลา ชาเนอ
ยามเม่อเคราะห์จาเป็น ไผตะฟ๎งเราตาม” (34)
คาศัพท์
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 แบะ = แพะ
ตะ = จะ
ลา = อร่อย
เม่อ = เมื่อ
ความหมาย คนเขาผูกแพะไว้ ดูเหมือนไก่กินอร่อย แน่นอน ยามเมื่อเคราะห์จาเป็นใครจะฟ๎งเรา
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “ชาเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ลา” สัมผัสกับ คาว่า “จา”
คาว่า “ก็ช่างเนอ” ความหมาย ก็ช่างมันเถอะนะ
“เต็มว่า จาถึงสวนแลเผือกมันต้างด้อย ก็ช่างเนอ
หลอนว่า การแห่งเจ้าแท่นช้อยปรากฏมีมา” (27)
คาศัพท์
เต็มว่า = แม้นว่า, หากว่า
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
มันต้าง = มันสาปะหลัง
ด้อย = กิน
หลอนว่า = หากว่า, แม้นว่า
เจ้าแท่นช้อย = คาเรียกผู้ฟ๎ง
ความหมาย หากว่า พูดถึงเรือกสวนที่มีเผือกมีมันสาปะหลังไว้กิน ก็ช่างเถอะนะ หากว่า การงานของ
เจ้าก็มีมาแล้ว
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “ก็ช่างเนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ด้อย” สัมผัสกับ คาว่า “ช้อย”

14

surely. particle expressing self-certainty ; William J. Hanna, Dai Lue – English
Dictionary, 128.
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ตัวอย่างคาว่า “๑ เนอ” หมายถึง ประการหนึ่งนะ เช่น
“การถูกเลี้ยงคนเฒ่าพ่อแม่เป็นบุญ ๑ เนอ
เป็นคนเทียวสงสารถูกดีคึดรู้” (33)
คาศัพท์
การถูก = สิ่งที่ถูกต้อง
เทียว = เดิน, เวียนว่าย
สงสาร = สังสารวัฏ, วัฏสงสาร
คึด = คิด
ความหมาย สิ่งที่ถูกต้องคือการเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นบุญ ประการหนึ่งนะ เป็นมนุษย์เวียนว่าย
ตายเกิดควรคิดกระทาสิ่งดี
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “๑ เนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “บุญ” สัมผัสกับ คาว่า “คน” (ออกเสียง คุน)
ตัวอย่างคาว่า “ก่อนดาย” หมายถึง ก่อนเอย เช่น
“นักค่า สมเด็จเจ้าธิราชไธ้ก็ได้จากหอฅา ก่อนดาย
อัน ๑ เพิ่นเตินกวันอ้าย อาธรรมว่าไบ้องั่ ลุกย่างนั่ง” (34)
คาศัพท์
นักค่า = เช่น, ตัวอย่างเช่น
หอฅา = ปราสาท
อัน ๑ = อนึ่ง
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
เติน = เตือน
กวัน = ขวัญ
อาธรรม = อธรรม
ไบ้ = โง่เง่า
อั่ง = อั่งอ้ะ ; คนใบ้, พูดติดอ่าง
ย่าง = เดิน
ความหมาย (เช่น) กษัตริย์ได้เสด็จออกจากปราสาท ก่อนเอย อนึ่ง คนทั้งหลายจะว่ากล่าวเตื อนขวัญ
ของเจ้า (ผู้ชาย) ที่ไร้ศีลธรรมว่าโง่ทั้งยามยืนเดินนั่ง
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “ก่อนดาย” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ฅา” สัมผัสกับ คาว่า “อาธรรม”
ตัวอย่างคาว่า “นั้นแล้ว” เช่น
“พอดั่ง ตัวเดยเข้าแกมหุงต่างชาติ นั้นแล้ว
พี่กล่าวข้อคานี้เป็นโอวาทคาสอน” (2)
คาศัพท์
พอดั่ง = เปรียบดั่ง
ตัวเดย = นกชนิดหนึ่ง
แกม = ปะปน
หุง = หงส์
ความหมาย เปรียบดัง นกเดือยเข้าปะปนหงส์ต่างเชื้อชาติ นั้นแล้ว พี่กล่าวข้อความนี้เพื่อเป็นโอวาท
คาสอน
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “นั้นแล้ว” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ชาติ” สัมผัสกับ คาว่า “โอวาท”
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ตัวอย่างคาว่า “ก็ดีแล้ว” เช่น
“ว่าดักอยู่ภายน้องอย่าไปโฟุเรินไผ ก็ดีแล้ว
ของหากตามใจน้องจอมธรรพ์” (32)
คาศัพท์
ดัก = สงบ, เงียบ
โฟุ = พูดจาโอ้อวด
ไผ = ใคร
ความหมาย อยู่สงบเสงี่ยมเจียมตัว อย่าไปพูดจาโอ้อวดที่เรือนผู้อื่น ก็ดีแล้ว เรื่องต่างๆ ก็ตามแต่ใจ
น้องจอมธรรพ์
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “ก็ดีแล้ว” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ไผ” สัมผัสกับ คาว่า “ใจ”
ตัวอย่างคาว่า “นั้นท้อน” หมายถึง นั้นเถอะ นั้นแหละ เช่น
“คนเกิดใต้ลุ่มฟูา ก็เทียมแทกตัวลิง นั้นท้อน
เป็นขุนเจ้าสิ่งปองคัดฅิงใต้ฟูาเหย” (28)
คาศัพท์
เทียมแทก = เปรียบเทียม
ท้อน = เถิด, เถอะ
คัด = ใหญ่โต, คับ
สิ่ง = ถาม
เหย = เอย
ฅิง = ตัว, ร่างกาย
ความหมาย มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดใต้ลุ่มฟูาเปรียบเทียมตัวลิง นั้นเถอะ เป็นขุนนางถามหวังตัวใหญ่คับ
ฟูา เอย
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “นั้นท้อน” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ลิง” สัมผัสกับ คาว่า “สิง่ ”
ตัวอย่างคาว่า “ดูท้อน” หมายถึง ดูเถอะ, ดูเถิด เช่น
“แสนประญาผายแก้วคนชายคึดถี่ ดูทอ้ น
คนเกิดใต้ลุ่มฟูา ไผตะตายทีเ่ ดียวกัน สักเท่อก็ว่า” (29)
คาศัพท์
ประญา = ป๎ญญา
คึด = คิด
ตะ = จะ
สักเท่อ = สักเทื่อ, สักครั้ง ;กันเล่า
ความหมาย แสนป๎ญญาผาย ผู้ชายคนดีคิดพิจารณาถ้วนถี่ ดูเถอะ มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดใต้ลุ่มฟูา ใคร
จะตายที่เดียวกัน กันเล่า
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “ดูท้อน” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ถี”่ สัมผัสกับ คาว่า “ที”่
ตัวอย่างคาว่า “ก็ช่างท้อน” หมายถึง ก็ช่างเถอะ เช่น
“ของหากใบ้ทุ่นช้า ก็เจ้าด่าทึงวัน ก็ช่างท้อน
ไผตะนับสอนปันแห่งเราแลรู้”(26)
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คาศัพท์
ทุ่นช้า = ชั่วช้า
ทึง = ทั้ง
ไผ = ใคร
ตะ = จะ
ความหมาย สิ่งของหรือพฤติกรรม หากว่าชั่วช้า คนเขาก็ด่าทั้งวัน ก็ช่างเถอะ ใครจะนับมาสอนให้
พวกเราได้รู้
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “ก็ช่างท้อน” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “วัน” สัมผัสกับ คาว่า “ปัน”
ตัวอย่างคาว่า “ชะฤๅ” “อั้นชะฤๅ” และ “ชะฤๅนอ” หมายถึง ไฉน, ไฉน, ไฉนเลย
หรือ ไฉนหนอ ตามลาดับ เช่น
“เอาผัวสร้างการเรินเบ่าช่าง ชะฤๅนอ
เรียมรักหล้าเป็นร้างด้วยเหตุการณ์ใด
ผิดใจน้องจันทานางเคียด
ช่องว่า ผัวเผียดแก้วเมยักษ์ผิดกัน ชะฤๅ
ตามันรู้ว่าแสงนอนวัน เบ่าพลันใคร่สร้าง
ผัวหน่ายหล้าจิ่งร้างออกมา อั้นชะฤๅ
รู้ว่าของทือผัวหากทือเล่าแท้” (31)
คาศัพท์
เริน = เรือน
เบ่า = บ่, ไม่
ร้าง = หม้าย
เคียด = โกรธ
ช่องว่า = ใช่ว่า
เผียด = เผต, เปรต
เม = เมีย
ผิดกัน = ทะเลาะกัน
ตามัน = คาเรียกแทนผู้ฟ๎ง
แสง = คาเรียกหญิงสาว
นอนวัน = นอนกลางวัน
จิ่ง = จึง
ร้าง = ร้างลา
ทือ = ถือ
ความหมาย มีส ามีแล้ ว น้ องไม่เป็ นงานบ้านงานเรือน ไฉนหนอ พี่รักน้องที่เป็นแม่หม้าย ด้วยว่า
เหตุการณ์ใดที่ไม่ถูกใจน้อง น้องก็โกรธ ใช่ว่าสามีเป็นเปรตกับภรรยาเป็นยักษ์ทะเลาะกัน ไฉนเลย น้อง
ก็รู้ว่านอนกลางวันไม่ดีไม่คิดสร้างการงานใด ผัวเบื่อหน่ายจึงได้ร้างลาเลิกราออกมา ไฉนหนอ รู้ว่า
เรื่องใดที่สามียึดถือก็ควรยึดถือตามนั้นเป็นแม่นมั่น
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “ชะฤๅนอ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ช่าง” สัมผัสกับ คาว่า “ร้าง” คาว่า
“ชะฤๅ” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “กัน” สัมผัสกับ คาว่า “มัน” และ คาว่า “อั้นชะฤๅ” ไม่ส่งสัมผัส แต่
คาว่า “มา” สัมผัสกับ คาว่า “ว่า”

111
ตัวอย่างคาว่า “สักเท่อ ก็ว่า” หมายถึง กันเล่า ก็ว่า เช่น
“คนเกิดท้องเมิงกว้าง ไผตะเก่ยศีลธรรม สักเท่อ ก็ว่า
กรรมไผกี้กรรมมันหากแต่ง” (29)
คาศัพท์
เมิง = เมือง
ตะ = จะ
เก่ย = ถ่ายเท, เฉลี่ยให้เท่ากัน
ไผ = ใคร
กี้ = แต่กี้, เก่ากี้, อดีต
ความหมาย มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดในเมืองกว้างใหญ่ ใครจะเฉลี่ยศีลธรรมให้แก่กันได้ กันเล่า ตาม
กรรมใครกรรมมันตามที่ได้สร้างกันมา
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “สักเท่อ ก็ว่า” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “ธรรม” สัมผัสกับ คาว่า “กรรม”
ตัวอย่างคาว่า “แลก็ว่า” หมายถึง เอย ก็ว่า เช่น
“ตัดตัณหาตั้งปาณาติบาต
ไผอาจได้รอดพ้นก็แข็นจิ่งลอนมี แลก็ว่า
นารกหม้ออวีจีร้อนเดิด” (37)
คาศัพท์
ไผ = ใคร
แข็น = ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
จิ่ง = จึง
ลอน = คงจะ, อาจจะ
นารก = นรก
อวีจี = อเวจี
เดิด = เดือด
ความหมาย ตัดกิเลสตัณหา ตั้งอยู่ในศีลข้อปาณาติบาตได้ ไม่ว่าใครก็อาจรอดพ้น ก็ว่า หม้อนรกอเวจี
อันร้อนเดือด
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “แลก็ว่า” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “มี” สัมผัสกับ คาว่า “อวีจี”
ตัวอย่างคาว่า “เหย” หมายถึง เอย เช่น
“แก้วน้องเหย ศรีออนฟ๎งคาพี่นิ เหย
เท่อนิ ตะจาอุบายต้านกลอนคาแถมอีก” (37)
คาศัพท์
แก้วน้องเหย, ศรีออน = คาพิเศษ ใช้เรียกแทน นิ = นี้
ผู้ฟ๎งที่เป็นหญิงสาว
เท่อนิ = เทื่อนี้, ครั้งนี้
ตะ = จะ
ต้าน = บอกกล่าว
ความหมาย น้องเอย ฟ๎งคาพี่นี้ เอย ครั้งนี้ พี่จะอธิบายบอกกล่าวบทกลอนเพิ่มเติมอีก
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “เหย” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “นิ” สัมผัสกับ คาว่า “นิ”
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คาว่า “วันนา” ไม่มีความหมาย เป็นคาลงท้ายบทขับ
“สูงใหญ่ขึ้นเมอฟูา 3 ลูกเสมอกัน วันนา
เบ่าใช่ตาหันก็หาธรรมเล่าไว้ ก็ชายได้สืบเรียน” (41)
คาศัพท์
ขึ้นเมอ = ขึ้นไป
เบ่า = บ่, ไม่
หัน = เห็น
ความหมาย (ภูเขา) สูงเสียดฟูา 3 ลูกเท่ากัน วันนา ไม่ใช่ว่า (พี่) เห็นมากับตา แต่พระธรรมกล่าวไว้ พี่
ก็ได้เรียนรู้สืบมา
คาสัมผัส ในที่นี้ คาว่า “วันนา” ไม่ส่งสัมผัส แต่คาว่า “กัน” สัมผัสกับ คาว่า “หัน”
นอกจากคาลงท้ายวรรคที่ไม่ส่งสัมผัสระหว่างวรรค ดังแสดงมาข้างต้นยังพบกรณีที่คา
ลงท้ายวรรคที่ทาหน้าที่ส่งสัมผัส เช่น คาว่า “แลเนอ” ก็ไม่ได้ทาหน้าที่เป็นคาลงท้ายวรรค แต่ทา
หน้าที่ส่งสัมผัส ดังนี้
“เราอยู่ใต้นบน้อมก็แข็นหากเป็นบุญ แลเนอ
มหาพรหมเจ้าเหนือหัวเป็นใหญ่” (38)
คาศัพท์
แข็น = ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ความหมาย เราเป็นผู้น้อยอยู่เบื้องล่าง หากว่านบนอบก็ยิ่งหากจะเป็นบุญนะเอย พระพรหมเจ้าเป็น
ใหญ่อยู่เหนือหัว
คาสัมผัส คาว่า “แลเนอ” ส่งสัมผัส คาว่า “เหนือ”
จากตัวอย่างการศึกษาคาท้ายที่ปรากฏในบทขับคาสอนน้อยพรหม ฉบับเมืองยอง
พบว่า มีการใช้คาลงท้ายหลากหลาย ตามแต่เนื้อหาเรื่องที่สั่งสอนว่าพฤติกรรมแบบใดดี พฤติกรรม
แบบใดไม่ดี พฤติกรรมแบบใดไม่ควรกระทาบ้าง หรือให้พิจารณาดูเรื่องราวต่างๆ นั้น ให้ถ้วนถี่ลึกซึ้ง
และนาไปถือปฏิบัติตามครรลองของสังคม
สาหรับคาลงท้ายบางคาแม้จะไม่มีความหมาย แต่ก็เป็นคาซ้อนที่แสดงถึงลักษณะทาง
ศิลปะการขับลื้อของชาวไทลื้อได้เป็นอย่างดี
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วรรณศิลป์
วรรณศิลป์ เป็นศิลปะการแสดงถ้อยคาหรือภาษาของผู้ประพันธ์ที่ถ่ายทอดข้อความตาม
ความมุ่งหมาย ความรู้สึกนึกคิด15 ด้วยความไพเราะ ทาให้ผู้ฟ๎งจินตภาพคล้อยตามเนื้อหาของคาสอน
ผู้วิจัยวิเคราะห์วรรณศิลป์ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง โดยแบ่งเป็นหัวข้อ
ได้แก่
1. การใช้คาสัมผัสในวรรค
2. การซ้าคา
3. การซ้อนคา
4 การสรรคาหลาก
5. การใช้คาผสาน
6. การใช้คายืมจากภาษาอื่น
7. การใช้ภาษาภาพพจน์
8. การใช้โวหาร
1. การใช้คาสัมผัสภายในวรรค
พับ สาคาขับ ไทลื้อ ฉบับ น้อยพรหม เมืองยอง นอกจากจะมีการใช้คาสั มผัส รับส่ ง
ระหว่างวรรคที่เป็นฉันทลักษณ์ ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังปรากฏใช้คาสัมผัสอีกลักษณะหนึ่งที่
เรียกว่า คาสัมผัสใน พบทั้งการใช้คาสัมผัสสระและคาสัมผัสพยัญชนะ ดังนี้
1.1 สัมผัสสระ คือ การใช้คาที่มีสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกัน ภายในวรรค
หนึ่งๆ ตั้งแต่ 2 พยางค์หรือคาขึ้นไป เช่น
“แม่ก็รักแพงฅาขา ตาหน่วยนิลฅาฟ๎่น
แม่รักหล้าส่านั้น ก็ฅาฟั่นอย่าเหลือ” (1)
คาศัพท์
แพง = รัก
ฅาขา = ทองคา ที่มีลักษณะคล้ายเงินขาคีม
นิล = พลอย ชนิดหนึ่งสีดา
หรือเงินเจียง รูปคล้ายเกือกม้าสองวง
ฅาฟ๎่น = ทองคาที่ทาเป็นเส้นให้เข้าเกลียว
ปลายต่อกันคอดกลาง ทาให้หักออก
เป็นเส้นเชือก ในที่นี้เป็นคาพิเศษ
และทอนค่าลงได้ ; ทองคาบริสุทธิ์
ใช้เรียก หญิงสาว
ส่า = อัน, อย่าง, ขนาด
เหลือ = ดื้อรั้น
15

นราธิปพงศ์ประพันธ์, พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น, วิทยาวรรณกรรม (กรุงเทพฯ: สมาคม
นักเขียนแห่งประเทศไทย, 2548), 81.
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ความหมาย แม่รักเจ้าดั่งทองคาขา มีดวงตาสีดา ดั่งทองคาที่เข้าเกลียวเป็นเชือก อันเป็นที่รัก แม่รัก
เจ้าถึงขนาดนั้น เจ้าอย่าได้ดื้อรั้น
คาสัมผัส คาว่า “ขา” สัมผัสกับ คาว่า “ตา” และ คาว่า “นั้น” สัมผัสกับ “ฟั่น”
“คันว่า ฟ๎งคาสอน จิ่งลอนเป็นแก้ว
พ่อแม่ส้ามด่าแล้ว ก็ควรแก้วอ่อนหา” (5)
คาศัพท์
คันว่า = ครั้นว่า, เมื่อ, หากว่า
ลอน = คงจะ, อาจจะ
ส้าม = บ่น, พร่าบ่น, กระจายเรื่อง
อ่อน = โอนอ่อน, อ่อนน้อม
ความหมาย ครั้นว่าได้ฟ๎งคาสอนแล้ว ก็ให้ กลั่นกรองพิจารณาคาสอนให้ได้แก่นสาร เปรียบได้กับ
แก้วอัญมณี เมื่อพ่อแม่พร่าบ่นพร่าสอน ก็ควรน้อมใจเชื่อในสิ่งที่ท่านสอน
คาสัมผัส คาว่า “สอน” สัมผัสกับ คาว่า “ลอน” และ คาว่า “แล้ว” สัมผัสกับ “แก้ว”
“ฅาขาน้องจันทามีคู่สองหากสู่กันแท้” (3)
คาศัพท์
ฅาขา = ทองคาเนื้อบริสุทธิ์
จันทา = คาเรียกบุคคล แสดงความหมาย ดี, งาม, เลิศ, ของมีค่า ในที่นี้หมายถึง ผู้ฟ๎งที่เป็นหญิงสาว
ความหมาย น้องผู้มีค่าดั่งทองคาบริสุทธิ์ จะมีคู่แล้วก็ด้วยว่าไปมาหาสู่กัน
คาสัมผัส คาว่า “ขา” สัมผัสกับ คาว่า “ทา” และ คาว่า “คู่” สัมผัสกับ “สู่”
การสัมผัสสระภายในวรรคช่วยทาให้บทขับซึ่งมีจานวนพยางค์หรือคาที่มีจานวน
มากในภายในวรรคของคาขับมีเสียงที่สัมผัส สอดคล้องกัน เกิดความไพเราะเป็นทานองน่าฟ๎งมากขึ้น
1.2 สัมผัสพยัญชนะ คือ การใช้คาที่มีพยัญชนะต้นตัวเดียวกัน ภายในวรรค เดียวกัน
ตั้งแต่ 2 พยางค์หรือคา 1 คาขึ้นไป เช่น
“เต็มว่า คาเครือไว้ ปานใดบ่ม่วน
ลางพร่องปากออกอ่วน ท้วงทักเสียงหวาน” (36)
คาศัพท์
เต็มว่า = แม้นว่า, หากว่า
คาเครือ = คาร้อยกรอง, คาลักษณะร้อยเรียง
ปานใด = เพียงใด
ที่ต่อเนื่องกันไป
ม่วน = เพราะ, สนุกสนาน
ลางพร่อง = บางคน, บางพวก, บ้างก็
อ่วน = ส่งเสียงดัง, มีเสียงอึกทึก
ท้วงทัก = ทักท้วง, ท้วงติง
ความหมาย แม้นว่า คาร้อยกรองที่ร้อยเรียงต่อเนื่องกันไปเพียงใดก็ไม่เพราะไม่สนุกสนาน บ้างก็ออก
ปากเสียงดังส่งเสียงหวานท้วงติง
คาสัมผัส คาว่า “ออก” สัมผัสกับ คาว่า “อ่วน” และ คาว่า “ท้วง” สัมผัสกับ “ทัก”
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“เท่อนิจันทาท้าวป๎ญญาจักแต้มออก” (1)
คาศัพท์
เท่อนิ = ครั้งนี้
จันทา = คาเรียกบุคคล แสดงความหมาย ดี, งาม, เลิศ, ของมีค่า ในที่นี้หมายถึง ผู้ฟ๎งที่เป็นหญิงสาว
ความหมาย ครั้งนี้พี่จะนาเอาคาที่แต่งแต้มไว้ออกมา (บอก)
คาสัมผัส คาว่า “เท่อ” สัมผัสกับ คาว่า “จันทา” และ คาว่า “ท้าว”
“กถาถ้อยคางามแสนสิ่ง” (3)
คาศัพท์
กถา = ถ้อยคา
ถ้อย = คาเรียกบุคคล แสดงความหมายที่ ดี,
แสนสิ่ง = มากมาย, นานัปการ
งาม, เลิศ, ของมีค่า
ความหมาย ถ้อยคาอันไพเราะมากมายนานัปการ
คาสัมผัส คาว่า “กถา” สัมผัสกับ คาว่า “ถ้อย” คาว่า “แสน” และ คาว่า “สิง่ ”
“เทวดาเจ้าสักเสินป๎นลาภ
ก้มขาบไหว้ผัวน้องเหนือเสิ่อฟานอน
คอนแคนหัวหมุนหมอนอย่าเพียงผัวแก้ว” (4)
คาศัพท์
สักเสิน = สรรเสริญ
ขาบ = กราบ
เสิ่อ = เสื่อ
ฟา = เครื่องนอน
คอนแคน = ขยับย้าย
เพียง = เท่า, เท่าเทียม
ความหมาย เทวดาจะสรรเสริญให้ลาภแก่น้อง หากน้องก้มกราบไหว้สามีน้องในที่นอน ขยับหมอน
หนุนหัวของน้องอย่าให้เท่ากับระดับหมอนของสามี
คาสัมผัส คาว่า “สัก” สัมผัสกับ คาว่า “เสิน” คาว่า “น้อง” สัมผัสกับ คาว่า “เหนือ” คาว่า “คอน”
สัมผัสกับ คาว่า “แคน” และ คาว่า “หมุน” สัมผัสกับ คาว่า “หมอน”
“งึนฅาเข้ามาถึงช่างเฟด เทอะเนอ
ทิพย์เทียศแฝงใฝ่ฟน่ั กันแท้ก็เป็นแก้วหน่วยแดง” (5)
คาศัพท์
งึน = เงิน
ฅา = ทองคา
ทิพย์เทียศ = ทิพย์เทศ ใช้ในความหมายว่า
ช่าง = เป็น
ทิพย์เทพ
เฟด = เก็บหอมรอมริบ
แก้วหน่วยแดง = อาจหมายถึง อัญมณีที่มีสีแดง ฟ๎่น = ทาเป็นเส้นให้เข้าเกลียวเป็นเส้นเชือก
เช่น ทับทิม หรือโกเมน
หน่วย = ดวง, ลูก, ผล
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ความหมาย เงินทองได้มาก็ให้เก็บหอมรอมริบ เถอะนะ เทวดาทั้งหลายมาอยู่เคียงข้างมาฟ๎่นให้เป็น
เกลียวแน่นเป็นดวงแก้วแดง
คาสัมผัส คาว่า “ทิพย์” สัมผัสกับ คาว่า “เทียศ” คาว่า “แฝง” สัมผัสกับ คาว่า “ใฝ่” คาว่า “ฟั่น”
และ คาว่า “กัน” สัมผัสกับ คาว่า “แก้ว”
“พี่ก็วายใจตายแลอิดหอดแรงม้วยม่อยม้าง
เหน็ดเหนื่อยเนื้อเมือ่ ยข้างก็สึงออกปลายมือ”(7)
คาศัพท์
วาย = สิ้นไปตามคราว
อิด = เหนื่อย
หอด = อ่อนล้า
ม้วย = ตาย
ม่อย = เหนื่อย
ม้าง = มล้าง, ทาลายล้าง
สึง = ชา
ความหมาย พี่ก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรง จนเหน็บชาที่ปลายมือ
คาสัมผัส คาว่า “ม้วย” สัมผัสกับ คาว่า “ม่อย” คาว่า “ม้าง” และ คาว่า “เหน็ด” สัมผัสกับ คาว่า
“เหนื่อย” คาว่า “เนื้อ”
การสัมผัสพยัญชนะภายในวรรคช่วยทาให้เสียงของช่างขับที่สื่อสารเนื้อหาของ
คาขับออกมามีความเกิดความไพเราะ และคล้องจองต่อเนื่องกันไปตลอดการขับ
การใช้คาสัมผัสภายในวรรคทั้งสัมผัสสระ และสัมผัสพยัญชนะ รวมถึงการใช้
คาศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือคาที่มีน้าหนักความหมายต่าง ๆ กัน เป็นวิธีการนาเสนอเนื้อหา
ของบทขับอย่างมีชั้นเชิง เกิดเสียงขับที่มีความไพเราะสละสลวย ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟ๎ง ทาให้
สนใจติดตามฟ๎งคาขับไปจนจบ
2. การซ้าคา
ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างการซ้าคาเพื่อการประพันธ์เท่านั้น โดยจะไม่ยกตัวอย่างคาซ้าที่มี
ใช้อยู่ในภาษาพูดและภาษาเขียน
การซ้าคาที่พบในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง พบการซ้าคา 5 กรณี
ได้แก่ การซ้าคา 2 พยางค์ การซ้าคาพยางค์เดียวในวรรคเดียวกัน การซ้าคาพยางค์เดียวต่างวรรคกัน
การซ้ากลุ่มคาในวรรคเดียวกัน และการซ้ากลุ่มคาต่างวรรคกัน ดังนี้
2.1 การซ้าคา 2 พยางค์ หมายถึง การใช้คาหนึ่งๆ มาใช้ออกเสียงซ้า 2 ครั้ง เพื่อให้
คานั้นๆ เกิดความหมายที่เน้นย้า และขยายความหมายให้หนักแน่นมากขึ้น
พบการซ้าคา 2 กรณี ได้แก่ การซ้าคา เพื่อเน้นความหมายให้หนักแน่นขึ้น เช่น
คาว่า “รีบรีบ” “ดีดี” “วันวัน” “รายราย” “เหมียงเหมียง” และ “ซอยซอย”และการซ้าคาที่มา
จากการเลียนเสียงธรรมชาติ เช่นคาว่า “ซานซาน” และ “คังคัง” ดังนี้
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2.1.1 การซ้าคาที่เน้นย้าให้เกิดความหมายหนักแน่นขึ้น
ใช้คาว่า “รีบรีบ” ย้าให้เกิดความหมายที่เร็วยิ่งขึ้น
“อกแตกม้างคึดสร้างสืบทานรีบรีบท้อน” (38)
คาศัพท์
ม้าง = มล้าง, ทาลาย
คึด = คิด
ท้อน = เถอะ, เถิด, เทอญ16
ความหมาย ให้รีบคิดทาบุญทาทาน ก่อนที่จะเสียชีวิตไปเสียก่อน
ใช้คาว่า “ดีดี” ย้าให้เกิดความหมายที่ดียิ่งขึ้น
“คาเคียดกลีบ่แพ้ฝูงหมู่คาภองปองดีดีจิ่งเป็นคนแท้”(2)
คาศัพท์
คาเคียด = ความโกรธ
กลี = ร้าย, ไม่ดี
แพ้ = ชนะ
คาภอง = ความพยามยาม
ปอง = มุ่งปรารถนา, พยายาม
จิ่ง = จึง
คนแท้ = คนที่พูดจริงทาจริง
ความหมาย ค าพู ด ให้ ร้ า ยอั น เกิ ด จากความโกรธแค้ น ไม่ ส ามารถเอาชนะความพยายามได้ มุ่ ง
ปรารถนาแต่สิ่งที่ดี จึงจะได้เป็นผู้ที่ทาอะไรทาจริงโดยไม่ท้อถอย คนที่พูดจริงทาจริง
ใช้คาว่า “วันวัน” ขยายความให้เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น
“มื้อตกมื้อก็ฝูงบ่าวตะมาคัลวันวัน
เพิ่นตะป๎ดเปุนกันมาเฝูา
แสนบ่าวเข้ามาเว้าก็ใจเจ้าบ่เฟิน” (2)
คาศัพท์
มื้อตกมื้อ = ทุก ๆ วัน, วันต่อวัน
บ่าว = ชายหนุ่ม
ตะ = จะ
คัล = เฝูา
เปุน = เปลี่ยน
บ่าว = ชายหนุ่ม
เว้า = พูดคุย
เฟิน = เฟือน, หวั่นไหว
ความหมาย ทุก ๆ วัน พวกชายหนุ่มก็จะเข้ามาเฝูา (น้อง) กันวันทั้งวัน ชายหนุ่มมากมายเข้ามาพูดคุย
ด้วย ใจของ (น้อง) ก็อย่าได้หวั่นไหว

16

คณะอนุกรรมการจัดทาพจนานุกรมภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พจนานุกรมภาษาถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2535), 149.
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“คึดต่อไว้เมอหน้า ก็ไผหากพอมัน
วันวันน้องท่องหันฝูายหูก เทาะเนอ” (3)
คาศัพท์
คึด = คิด
ไผ = ใคร
ท่อง= ตรองดู, พิจารณา

เมือหน้า = ภายหน้า
พอมัน = ไม่เหมือนกัน, เฉพาะตน
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค
แสดงการอนุญาตเชิงสั่ง
ความหมาย คิดเผื่ออนาคตภายหน้า ตามวิถีของใครของมัน วันทั้งวัน (ให้) น้องพิจารณาดูงานด้านทอ
ผ้า เถอะนะ
ใช้คาว่า “รายราย” เน้นให้เห็นภาพว่ามือคอยเปิดซิ่นอยู่เรื่อยๆ
“เพิ่นตะมือปึดซิ่นรายรายขาก่ายนางนอน” (2)
คาศัพท์
ตะ = จะ
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
ปึด = เปิด, เลิกขึ้น
ซิน่ = ผ้านุ่ง
รายราย = เรื่อย ๆ
ความหมาย พวกเขา (ผู้ชายที่มาเกี้ยว) จะคอยเอามือเปิดผ้านุ่งของน้อง เอาขาพาดทับน้องนอน
ใช้คาว่า “เหมียงเหมียง” เน้นให้เห็นภาพดวงตาใสไร้เดียงสา
“คันว่า ผัวเคียดช้าก็ภายหล้าอย่าเถง
นางตะไปเหมียงเหมียงตา เบ่าหนาฅาบเข้า” (4)
คาศัพท์
คันว่า = ครั้นว่า
เคียดช้า = โกรธ
เถง = เถียง
ตะไป = จะไป, อย่า
17
เหมียง = มองด้วยความไร้เดียงสา; เมียง
เบ่าหนา = ไม่ใส่ใจ ควรเป็น บ่หนาใจ
ฅาบข้าว = กับข้าวกับปลา
ความหมาย ครั้นว่า สามีน้องโกรธน้องก็อย่าเถียง น้องอย่าทาตาใส ไม่สนใจทาข้าวปลาอาหาร
ใช้คาว่า “ซอยซอย” แสดงอาการให้กระทาซ้าๆ ให้เร็วยิ่งขึ้น
“ฅบเข่าไหว้ซอยซอยโนญาตตามดี” (11)

17

อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (เชียงใหม่:
โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2547), 560.
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คาศัพท์
ฅบเข่า = คุกเข่า
ซอยซอย = ทาถี่ๆ เช่น ซอยเท้า
โนญาต = อนุญาต
ความหมาย (ให้) คุกเข่าเคารพไหว้ (ผู้ใหญ่) ถี่ๆ (ท่านหากจะ) อนุญาต (ให้กระทา หรือให้สิ่งของ)
แน่นอน
2.1.2 การซ้าคาที่เลียนเสียงธรรมชาติ
การเลียนเสียงธรรมชาติเป็นการนาเอาเสียงที่เกิดขึ้น ซ้าๆ ตามธรรมชาติ
มาใช้ เพื่อให้ผู้ฟ๎งเกิดจินตภาพตาม ทั้งนี้คาซ้าที่เลียนเสียงธรรมชาติมักเป็นคาที่สมาชิกในสังคมมี
ประสบการณ์ร่วมกัน เช่นคาว่า “ซานซาน” และ “คั้งคั้ง”
ใช้คาว่า “ซานซาน” เลียนเสียงอาการของน้าที่ไหลพลั่งๆ
“น้าแม่กว้างก็ไหลหลิ่งซานซาน” (41)
คาศัพท์
หลิ่ง = ตลิ่ง, ที่ลาดชัน, ชัน
ซานซาน18 = พลั่ง ;อาการที่หลั่งไหลออกมา
ไม่ขาดสายด้วยกาลังดัน
เช่น น้าเดือดพลั่งๆ น้าไหลพลั่งๆ
ความหมาย แม่น้าสายกล้างน้าไหลลงมาจากตลิ่งที่ลาดชันอย่างไม่ขาดสาย
ใช้คาว่า “คั้งคั้ง” เลียนเสียงธรรมชาติ ที่ช่วยเน้นให้เห็นภาพของน้าตกที่
ไหลอย่างไม่ขาดสาย
“จาสังอ้างเป็นเครือหนักหน่วย จาอยู่หั้นคั้งคั้ง” (25)
คาศัพท์
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
สัง = อะไร
คั้งคั้ง = เสียงโครมคราม, เสียงอย่างน้าตกลง
อ้าง = คิด19
มาเป็นลาเป็นสาย20
หั้น = นั่น
ความหมาย พูดจาอะไรก็พูดเสียงดังอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
การใช้คาซ้าเลียนเสียงธรรมชาติ ยกเอาสภาพทางธรรมชาติมาเปรียบเน้น
ย้าให้ผู้ฟ๎งเห็นภาพและคล้อยตามเนื้อหาคาสอนที่ผู้ขับต้องการสื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้น

18

Copiously. William J. Hanna, Dai Lue – English Dictionary, 135.
ทวี สว่างป๎ญญางกูร, 108 คาโบราณไทลื้อ (ม.ป.ท., 2529), 7.
20
อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 129.
19
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นอกจากนี้ยังพบการใช้คาซ้าคาเดียวกัน หลายตาแหน่ง ทั้งภายในวรรคเดียวกัน
หรือต่างวรรคกัน เพื่ อเน้นย้า หรือสารที่ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อให้มีความหมายเพิ่มหรือขยายขึ้นเป็น
ลาดับ
2.2 การซ้าคาพยางค์เดียว หลายตาแหน่ง ภายในวรรคเดียวกัน
เพื่อเน้นให้ผู้ฟ๎งปฏิบัติตามคาสอน เช่น คาว่า “แชง” และ “ฝูงหมู่” ดังต่อไปนี้
ใช้คาว่า “แชง” ที่หมายถึง สารวม ระมัดระวัง เพื่อเน้นย้าให้ผู้ฟ๎งระมัดระวัง
กิริยามารยาท
“แชงตัวน้องแชงฅิงหื้อช่างลุกย่างแท้เทียวผายย่องเบา” (2)
คาศัพท์
แชง = สารวม, ระมัดระวัง
ฅิง = ร่างกาย
หื้อ = ให้
ช่าง = ชานาญ
ย่าง = ก้าวเดิน
เทียว = เดิน
ผาย = เดิน, เดินทาง
ความหมาย สารวมตัวน้องสารวมกายา ระมัดระวังกิริยา จะลุกจะเดินอย่าเดินเสียงดัง
ใช้คาว่า “ฝูงหมู่” ขยายขอบเขตกลุ่มบุคคลที่ผู้ประพันธ์อ้างถึงว่าจะบอกกล่าว
สั่งสอนว่ามีกลุ่มบุคคลใดบ้าง เช่น
“พี่ตะไขถอกไขบอกหื้อฝูงหมู่สาว (ฝูง) หมู่แลวแม่ร้างฝูงหมูเ่ ฒ่ามีแห่ง 3 ปาน” (1)
คาศัพท์
เท่อนิ = เทื่อนี้, ครั้งนี้
แต้ม = เขียน, วาด
ตะ = จะ
ไข = อธิบาย, ขยายความ
ถอก = เท, ทาให้ตกหรือไหลอย่างเทน้า
หื้อ = ให้
แลว = วัยรุ่น, ยังโสด
แม่ร้าง = แม่หม้าย
ปาน = รุ่น, ชั่วอายุ
ความหมาย พี่จะอธิบายขยายความบอกให้แก่พวกหญิงสาว พวกวัยรุ่น พวกแม่ห ม้าย และพวก
ผู้สูงอายุ ทั้ง 3 ชั่วอายุคน
2.3 การซ้าคาพยางค์เดียว หลายตาแหน่ง ต่า งวรรคกัน เช่น คาว่า “กลัว”
“ตาย” ดังนี้
ใช้ ค าว่ า “กลั ว” กล่ า วเน้น ย้าเพื่ อให้ ผู้ ฟ๎ ง ตระหนั ก ถึ งความรู้ สึ ก กลั ว ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
“เพิ่นว่า กลัว ๓ ตัวนี้ใหญ่เหลือเมิงแท้
กลัวอยู่แร่ทางค้ากลัวบาปเวียน
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กลัวอยู่เบียนเราน้อง
กลัวเจ็บข้องไม้บาดตีนมือ” (9)
คาศัพท์
เหลือ = เกินกว่า
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
เมิง = เมือง
แร่ = ปุา
ข้อง = สะดุด
ความหมาย คนทั้งหลายว่า ความกลัว 3 อย่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าเมือง คือความกลัวเมื่ออยู่กลางปุาเวลา
เดินทางไปค้าขาย ความกลัวบาปเวรกรรมจะมาเบียดเบียนพวกเรา และความกลัวที่จะสะดุดท่อนไม้
ล้มลงแล้วไม้บาดเท้าบาดมือ
ใช้คาว่า “ตาย” เพื่อเน้นย้าให้ผู้ฟ๎งตระหนักถึงความทุกข์ยากลาบากของชีวิต
หลังความตาย หากกระทาบาปกรรม
“เพิ่นเปลี่ยนชู้นี้ฅาฟ๎่นเปลี่ยนผัว เบ่าดีเนอ
ตายวายหัวพี่นี้กลัวบาปเวียนภายหน้า
ตายเบ่าได้เมอฟูาเข้าอยู่นาราย
ตายเป็นผีเป็นสางแอ่วกินหัวยาง
พี่เบ่าจุหล้างามช่างตามออกในธรรม” (12)
คาศัพท์
ชู้ = คนรัก
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
ฅาฟ๎่น = ทองคาที่ฟ๎่นเกลียว ; คาเรียกผู้หญิง
เบ่าดีเนอ = ไม่ดีนะ ; คาลงท้าย
เวียน = เวร
เบ่า = บ่, ไม่
เมอ = ไป
นาราย = นรก
สาง = ผี
แอ่ว = เที่ยว, เที่ยวไป
21
ยาง = เลือด , ของคาว, เมือก
จุ = หลอก, โกหก
ความหมาย คนทั้งหลายเปลี่ยนคนรัก น้องกลับเปลี่ยนสามี ไม่ดีนะ หากน้องตายไป พี่คิดว่า กลัวบาป
เวรจะตอบสนองน้องในภายหน้า ตายไปก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ต้องตกนรก เป็นผีเสาะแสวงหากินเลือดกิน
หนอง พี่ไม่โกหกน้องสาวคนสวย เรื่องเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรม
นอกจากจะมีการซ้าคา 2 พยางค์ และการซ้าคาพยางค์เดียวแล้ว ยังพบว่ามีการซ้า
กลุ่มคาที่มีเนื้อความเดียวกัน โดยจะแสดงความหมายที่ขัดแย้งกันในพยางค์สุดท้ายของประโยค
21

117.

blood, esp. of a frog, fish, spider. William J. Hanna, Dai Lue – English Dictionary,
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2.4 การซ้ากลุ่มคา หลายตาแหน่ง ภายในวรรคเดียวกัน เช่น กลุ่มคา “ซานเตื่อ
อ้ายก็ดี” เช่น
“ลางพร่องใจสูงข้องมายาเหลือหมู่
มักถวงแอ่วเหล้นเชิงชู้ ก็ไผห้ามบ่ฟ๎ง
ซานเตื่ออ้ายก็ดีรัก ซานเตื่ออ้ายก็ดีชัง” (6)
คาศัพท์
ข้อง = เกี่ยวข้อง
ลางพร่อง = บางคน, บางพวก, บ้างก็
เหลือ = เกินกว่า
ถวง = ถง, โถง, ทรง
ซานเตื่อ = บางครั้ง
ความหมาย บางคนมีใจใฝุไปในทางตัณหามายาเกินกว่าผู้อื่น มักเที่ยวเล่นชู้ใครห้ามก็ไม่ฟ๎ง บางครั้งพี่
ก็รัก บางครั้งพี่ก็ชัง (ทั้งรักทั้งชัง)
2.5 การซ้ากลุ่มคา หลายตาแหน่ง ต่างวรรคกัน เช่น คาว่า “แก้วชู้” “ลางเท่อ”
ดังต่อไปนี้
ใช้คาว่า “แก้วชู้” และ “ลางเท่อ”
“แก้วชู้รักเทียมแฝง
แก้วชู้เพิ่นผัวรักขอดเมแพงเพิ่นเอย
พอดั่ง เอี้ยงด่างไซ้กินหมากไรฅา นั้นท้อน
ลางเท่อ กาดาเข้าไปควีเลยไล่
ลางเท่อนิ พรานปุาขึ้นลาไม้ปลดไปไล่เส
ละขอนไว้เถ่เย่ร้ามคู่เทียมแทกก้อนอีมฅู้ าฝ๎้นอย่างาน” (9)
คาศัพท์
แก้วชู้ = คนรัก
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
ขอด = ขมวดเป็นปม
เม = เมีย, ภรรยา
พอดั่ง = เปรียบดั่ง
เอี้ยง = นกเอี้ยง
ไซ้ = คัด, เลือก
หมากไรฅา = ผลไทรย้อย
นั้นท้อน = คาลงท้ายแสดงคาสั่งให้ทา
ลางเท่อ = บางครั้ง
นิ = นี้
ควี = กวน, รบกวน
เส = เสีย
ละ = สละ
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เถ่ = ทิ้ง, ทิ้งไป, เอาออก, ขับไล่ไสส่ง22
เย่ = อาการเก้อเขิน, หน้าเจื่อน, หน้าม่อย,
23
ร้าม = ร้าง, ห่างหาย
แสดงสีหน้ายอมแพ้หรือเขินอาย24
เทียมแทก = เคียงข้าง, เปรียบเทียม
อีมู้ = ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
ฅาฟ๎่น = ทองคาฟ๎่นเป็นเกลียว ; คาเรียกผู้หญิง งาน = พูดข่มขู่ หรือก่อวิวาท
ความหมาย คนรักของผู้อื่นที่เขาอยู่กินกัน สามีเขาก็รักภรรยาของเขา เปรียบเหมือนนกเอี้ยงเลือกกิน
ผลไทรย้อย บางครั้งมีนกกาเข้าไปรบกวน บางครั้งพรานปุาขึ้นลาต้นไม้ปลดผลไปเสีย ทิ้งขอนไม้ไว้
ต้องร้างคู่เคียงข้าง น้องอย่าได้ก่อวิวาท
การซ้ากลุ่มคา หลายตาแหน่ง ระหว่างวรรค เช่น กลุ่มคา “ปลาย ๑” และ
“ชาย ๑” ดังนี้
กลุ่มคา “ปลาย ๑” เป็นการซ้ากลุ่มคา และยังประกอบกับ การซ้าคาพยางค์
เดียว คือคาว่า “ปลาย” ในวรรคอื่นๆ อีกด้วย
“สูค่อยแหน ๓ ปลายเสิ่งอาเอาได้ เทาะเนอ
ปลาย ๑ ราคะไหม้วู่ร้อนเหลือกว่าเปียวไฟ
ปลายไควแข็งเสบแทงเมแก้ว
หลอนว่า เพิ่นเขิดได้หันแล้ว ก็เป็นโทวสโทสา
ปลาย ๑ จาสังอ้างคางานตั้งต่อ
มักส่อหื้อเพิ่นวินาศจิบหาย
ปลาย ๑ ตีนมือผายแอ่วไปลักล้วง
เพิ่นเขิดได้ท้วงทักเป็นความ
ถึงสนามเพิ่นตะแต่งคนไปฆ่า
คันว่า โทวสบ่หล้างพอชา ก็จุอาวายชอม
อันว่า คา ๓ ปลาย ไผอย่ารอนหื้อแหนได้ เทาะเนอ
เป็นบาปไหม้ร้อนร้ายเป็นทุกข์พอใจเราเหย
ไผแหนได้เป็นคนวิเสียด แหนเบ่าได้เพิ่นตะว่าผีเผียดเมิงคน” (22-23)
คาศัพท์
สู = พวกท่านทั้งหลาย
แหน = หวง, เฝูา, รักษา
ปลาย = ส่วนยอด, ส่วนสาคัญ, ประการ
เสิ่ง = ซ่อน, หลบ
22

อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 314.
เรื่องเดียวกัน, 618.
24
เรื่องเดียวกัน, 590.
23

124
อา = พราง, ปกปิด
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค
วู่ = ไหม้
แสดงการอนุญาตเชิงสั่ง
เปียว = เปลว
ไคว = อวัยวะเพศชาย
เสบ = เสียบ
เม = เมีย
หลอนว่า = หากว่า, แม้นว่า
เขิด = โดยบังเอิญ
โทวส = โทษ
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
สัง = อะไร, อันใด
คางาน = คาพูดข่มขู่หรือก่อวิวาท
ส่อ = ฟูอง
จิบหาย = ฉิบหาย
ผาย = เดิน
แอ่ว = เที่ยว
สนาม = เค้าสนาม ; ที่ว่าราชการเมือง
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
ตะ = จะ
คันว่า = ครั้นว่า
หล้าง = ลาง, น่าจะ
ชา = หรือ, เช่นนั้นหรือ ; คาลงท้ายประโยค
จุ = หลอก, โกหก
แสดงการถาม
อาวาย = อวาย ; พูดให้ร้าย
ชอม = ด้วย
ไผ = ใคร
รอน = ราน, ตัด, ทาให้ลดลง
วิเสียด = วิเศษ
เผียด = เปรต
เมิง = เมือง
ความหมาย พวกท่านทั้งหลายควรรักษาสิ่ง 3 สาคัญประการไว้ให้ได้เถอะนะ ประการ 1ราคะที่ร้อน
รุ่มยิ่งกว่าเปลวไฟ เมื่อมีอารมณ์และมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา หากว่า คนทั้งหลายบังเอิญมาพบเห็นจะ
เป็นโทษ ประการ 1 พูดจาอะไรก็อ้างข่มขู่ จะทาให้ผู้อื่นฉิบหาย ประการ 1 เที่ยวไปแอบลักขโมยของ
ผู้อื่น หากเขาบังเอิญมาเห็นจะเป็นคดีความ เรื่องไปถึงที่ว่าราชการเมือง อาจจะได้รับโทษประหาร
ครั้นว่า โทษไม่ถึงประหาร เขาก็จะโกหกพูดให้ร้าย อันว่า 3 ประการนี้ใครอย่าได้ละเลยให้รักษาไว้
มิฉะนั้นจะเป็นบาปร้อนร้ายทุกข์ใจเรา ใครรักษาได้จะเป็นคนวิเศษ ใครรักษาไม่ใด้ คนทังหลายจะว่า
เป็นผีเปรตเมืองคน
ใช้กลุ่มคา “ชาย ๑”
“เพิ่นว่า ชาย ๑ฺ ไปอยู่น้าม่วนปลา ได้จาสังชา
ชาย ๑ ไปอยู่นาม่วนข้าว เจ้าหยุ้งตัวมัน
ชาย ๑ ตาหันแล้วมานอนดักอยู่
ชาย ๑ ถวงแอ่วเหล้นเชิงชู้ 3 ข่วงมานอน
ชาย ๑ คอนขอขึ้นหัวบกเหยี่ยน
ชาย ๑ ปองเปลี่ยนขึ้นคัลท้าว ก็ลักเปลี่ยนเทวี
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หลอนว่า ชายใดดี ก็สืบเรียนเอาไว้
ไผตะว่าใบ้ตัวเปลี่ยนเทวี” (25)
คาศัพท์
ม่วน = สนุกสนาน
ชาย ๑ = ชายคนหนึ่ง
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 สัง = อะไร, อันใด
ชา = หรือ, เช่นนั้นหรือ ; คาลงท้ายประโยค
หยุ้ง = ยุ่ง, วุ่นวาย
แสดงการถาม
ดัก = นิ่ง, เงียบ, ไม่ส่งเสียง
ถวง = นักเลง; ถง, โถง, ทรง
คอน = เอาสิ่งของห้อยที่ปลายคานข้างเดียว
ขอ = ขอบก, จอบ
แล้วพาแบกไป
บก = ขุด
เหยี่ยน = ปลาไหล
ปอง = มุ่งปรารถนา, พยายาม
ใบ้ = โง่เง่า
หลอนว่า = หากว่า, แม้นว่า
ความหมาย คนทั้งหลายว่า ชายคนหนึ่งไปอยู่แม่น้าก็สนุกสนานเพลิดเพลินกับปลา ชายคนหนึ่งไปอยู่
ทุ่งนาก็สนุกสนานเพลิดเพลินกับข้าว แต่เจ้านายมาวุ่นวายกลั่นแกล้ง ชายคนหนึ่งเห็นแล้วก็กลับมา
นอนนิ่ง ชายคนหนึ่งเที่ยวเล่นสนุกสนานไปในทางชู้สาว 3 แห่งแล้วกลับมานอน ชายคนหนึ่งแบกจอบ
เที่ยวไปหาปลาไหล ชายคนหนึ่งมุ่งแต่จะเข้าเฝูาท้าวพระยา เพื่อแอบเปลี่ยนเทวี แม้นว่า ชายคนใดทา
ดีก็ให้ปฏิบัติตาม ใครเขาจะว่าโง่เง่าคอยเปลี่ยนเทวี
3. การซ้อนคา
การซ้ อนคา คือการนาเอาหน่ว ยคาอิส ระที่มีความหมายเหมือนกั นหรือคล้ ายกั น
ตั้งแต่ 2 คาขึ้นไปมารวมกัน เกิดเป็นคาใหม่ที่มีความหมายใกล้เคียงความหมายเดิม ความหมายกว้าง
ขึ้น หรือเกิดความหมายใหม่25 ทาหน้าที่เป็นคานาม คากริยา และคาวิเศษณ์ ประกอบด้วยการรวม
หน่ ว ยค าในภาษาเดี ย วกั น หรื อ ค าต่ า งภาษากั น แบ่ ง ออกเป็ น 2 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ ค าซ้ อ นเพื่ อ
ความหมาย และคาซ้อนเพื่อเสียง ในคาขับคาสอนน้อยพรหม ฉบับเมืองยอง ปรากฏการใช้คาซ้อน
หลายพยางค์ เช่น คาซ้อน 2 พยางค์ 3 พยางค์ ซึ่งเป็นคาซ้อนภาษาไทลื้อที่มีใช้เป็นปกติในชีวิตประจา
ผู้วิจัยจะไม่กล่าวถึง แต่จะวิเคราะห์คาซ้อน 4 พยางค์ 5 พยางค์ ที่เกิดจากการแทรกคา ที่ใช้ใน
วรรณกรรมเท่านั้น ดังนี้
3.1 ค าซ้ อน 4 พยางค์ที่ เ กิ ด จากการน าค ามาแทรกค าซ้อ น 2 พยางค์ ที่ มี
ความหมายเหมือนกัน หรือความหมายใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความคล้องจอง พบ 2 กรณี ดังนี้
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กรรณิการ์ วิมลเกษม, ภาษาไทยถิ่นเหนือ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2549), 68.
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3.1.1 คาซ้อน 4 พยางค์ที่เกิดจากการแทรกคาในพยางค์ที่ 1 และ 3 ระหว่าง
คาซ้อน 2 พยางค์ ที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ทาให้เกิดความคล้องจอง และคาที่
นามาแทรกนั้นทาให้ความหมายของคาซ้อนนั้นหนักแน่นขึ้นหรือความหมายเปลี่ยนไป 26 ตัวอย่าง
คาที่นามาแทรก เช่น คาว่า “ตัว” “เป็น” “พอ” “อิ่ม” “เผียก” “หมู่” “สาว” “สอง” และ
“หวาน” ดังนี้
“ตัวปูตัวปลา”
คาซ้อน “ปูปลา” หมายถึง สัตว์น้า นาคาว่า “ตัว” มาแทรก ได้คาว่า
“ตัวปูตัวปลา” หมายถึง สัตว์น้าต่างๆ
“เป็นตูเป็นสู”
คาซ้อน “ตูสู” หมายถึง พวกเราพวกท่าน นาคาว่า “เป็น” มาแทรก ได้
คาว่า “เป็นตูเป็นสู” หมายถึง เป็นตัวเราเป็นตัวท่าน
“เป็นผีเป็นสาง”
คาซ้อน “ผีสาง” หมายถึง ผี, คนตาย นาคาว่า “เป็น” มาแทรก ได้คาว่า
“เป็นผีเป็นสาง” หมายถึง เป็นผีสาง
“พอใจพอคอ”
คาซ้อน “ใจคอ” หมายถึง จิตใจ, อารมณ์, ความรู้สึก นาคาว่า “พอ” มา
แทรก ได้คาว่า “พอใจพอคอ” หมายถึง พออกพอใจ
“อิ่มใจอิ่มคอ”
คาซ้อน “ใจคอ” หมายถึง จิตใจ, อารมณ์, ความรู้สึก นาคาว่า “อิ่ม” มา
แทรก ได้คาว่า “อิ่มใจอิ่มคอ” หมายถึง อิ่มอกอิ่มใจ
“เผียกหงส์เผียกยูง”
คาซ้อน “หงส์ยูง” หมายถึง สัตว์ปีก ตัวแทนความงาม นาคาว่า “เผียก”
มาแทรก ได้คาว่า “เผียกหงส์เผียกยูง” หมายถึง เปรียบได้ดังหงส์และนกยูง
“หมู่แลงหมู่งาย”
คาซ้อน “แลงงาย” หมายถึง เช้าเย็น นาคาว่า “หมู่” มาแทรก ได้คาว่า
“หมู่แลงหมู่งาย” หมายถึง ยามเช้ายามเย็น
“สาวน้อยสาวหนุ่ม”
คาซ้อน “น้อยหนุ่ม” หมายถึง วัยรุ่น นาคาว่า “สาว” มาแทรก ได้คาว่า
“สาวน้อยสาวหนุ่ม” หมายถึง หญิงสาววัยรุ่น
26

เรื่องเดียวกัน, 71.
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“สองสิ่งสองเสี้ยว”
คาซ้อน “สิ่งเสี้ยว” หมายถึง ส่วน, ชิ้น นาคาว่า “สอง” มาแทรก ได้คาว่า
“สองสิ่งสองเสี้ยว” หมายถึง สองสิ่งสองประการ
“หวานใจหวานคอ”
คาซ้อน “ใจคอ” หมายถึง จิตใจ, อารมณ์, ความรู้สึก นาคาว่า “หวาน”
มาแทรก ได้คาว่า “หวานใจหวานคอ” หมายถึง สบายอกสบายใจ
3.1.2 คาซ้อน 4 พยางค์ที่เกิดจากการแทรกคาในพยางค์ที่ 1 และ 3 ระหว่าง
คาซ้อน 2 พยางค์ ที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ทาให้เกิดความคล้องจอง และคาที่
นามาแทรกนั้นทาให้ความหมายของคาซ้อนนั้น เพื่อแสดงความหมายปฏิเสธ ได้แก่ คาว่า “เบ่า
(บ่)” ดังนี้
“เบ่าดีเบ่าทึง”
คาซ้อน “ดีงาม” หมายถึง ความดีงาม นาคาว่า “เบ่า (บ่)” มาแทรก ได้
คาว่า “เบ่าดีเบ่างาม” หมายถึง ไม่ดีไม่งาม
“เบ่าถึงเบ่าทึง”
คาซ้อน “ถึงทึง” หมายถึง ถึง, บรรลุ นาคาว่า “เบ่า (บ่)” มาแทรก ได้คา
ว่า “เบ่าถึงเบ่าทึง” หมายถึง ไม่ถึง, ไม่บรรลุ
“เบ่ายืนเบ่ายาว”
คาซ้อน “ยืนยาว” หมายถึง ยืนยาว นาคาว่า “เบ่า (บ่)” มาแทรก ได้คา
ว่า “เบ่ายืนเบายาว” หมายถึง ไม่ยืนไม่ยาว
“เบ่าหึงเบ่ามึน”
คาซ้อน “หึงมึน” หมายถึง เนิ่นนาน นาคาว่า “เบ่า (บ่)” มาแทรก ได้คา
ว่า “เบ่าหึงเบ่ามึน” หมายถึง ไม่เนิ่นไม่นาน
3.2 คาซ้อน 4 พยางค์ ที่ค าสองพยางค์แ รกและสองพยางค์หลัง มีค วามหมาย
เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ดังนี้
“เยะไร่แปลงนา”
นาคาว่า “เยะ” หมายถึง ทา, กระทา และ “แปลง” หมายถึง สร้าง มาแทรก
ระหว่างคาซ้อน “ไร่นา” หมายถึง ไร่นา ได้คาว่า “เยะไร่แปลงนา” หมายถึง การทาไร่ทานา
“ขอบดินแดนน้า”
นาคาว่า “ขอบ” หมายถึง สัน, ริม, กรอบ และ “แดน” หมายถึง อาณาเขต มา
แทรกระหว่างคาซ้อน “ดินน้า” หมายถึง แผ่นดินและผืนน้า ได้คาว่า “ขอบดินแดนน้า”หมายถึง
อาณาเขตที่ครอบคลุมทั้งแผ่นดินและผืนน้า
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นอกจากคาซ้อน 4 พยางค์ที่เกิดจากการแทรกคาในพยางค์ที่ 1 และ 3 ระหว่างคา
ซ้อน 2 พยางค์ ที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ทาให้เกิดความคล้องจอง และคาที่นามา
แทรกนั้นทาให้ความหมายของคาซ้อนนั้นหนักแน่นขึ้นหรือความหมายเปลี่ยนไป ดังอธิบายไปข้างต้น
ในคาขับคาสอนฉบับนี้ยังพบคาซ้อน 5 พยางค์ ที่มีลักษณะคล้ายเป็นคาซ้ารวมกับคาซ้อน ดังนี้
3.3 คาซ้อน 5 พยางค์ ที่มีลักษณะคล้ายเป็นคาซ้ารวมกับคาซ้อน คือ พยางค์ที่ 1
และ 4 เป็นคาเดียวกัน และพยางค์ที่ 2 และ 5 มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน โดยมีพยางค์
ที่ 3 เป็นคาสันธานเชื่อมตรงกลาง เช่น คาว่า “แล” “กี้ (แต่กี้, แต่ก่อน)” และ “พร้อม” ดังตัวอย่าง
ดังนี้
“ของหยิบแลของทือ”
นาคาว่า “แล” หมายถึง และ, กับ, ด้วย มาแทรกระหว่างคาซ้อน 2 พยางค์
“ของหยิบ” หมายถึง ของจับ และ “ของทือ” หมายถึง ของถือ ได้คาว่า “ของหยิบแลของทือ”
หมายถึง ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ
“คาดีกี้คางาม”
นาคาว่า “กี้” หมายถึง แต่กี้, แต่ก่อน มาแทรกระหว่างคาซ้อน 2 พยางค์ “คา
ดี” หมายถึง คาพูดที่ดี และ “คางาม” หมายถึง คาพูดที่ไพเราะงดงาม ได้ คาว่า “คาดีกี้คางาม”
หมายถึง คาพูดที่ที่ดีที่งาม
“กรรมไผกี้กรรมมัน”
นาคาว่า “กี้” หมายถึง แต่กี้, แต่ก่อน มาแทรกระหว่างคาซ้อน 2 พยางค์
“กรรมไผ” หมายถึง กรรมใคร และ “กรรมมัน” หมายถึง กรรมมัน ได้คาว่า “กรรมไผกี้กรรมมัน”
หมายถึง กรรมของใครของมัน”
“หาโหลกี้หาฟืน”
นาคาว่า “กี้” หมายถึง แต่กี้, แต่ก่อน มาแทรกระหว่างคาซ้อน 2 พยางค์
“หาโหล” หมายถึง หาฟืน และ “หาฟืน” หมายถึง หาฟืน ได้คาว่า “หาโหลกี้หาฟืน” หมายถึง หา
ฟืน
“คลองขุนพร้อมคลองนาย”
นาคาว่า “พร้อม” หมายถึง ครบครัน มาแทรกระหว่างคาซ้อน 2 พยางค์
“คลองขุน” หมายถึง แนวปฏิบัติของขุน และ “คลองนาย” หมายถึง แนวปฏิบัติของเจ้านาย ได้คา
ว่า “คลองขุนพร้อมคลองนาย” หมายถึง แนวปฏิบัติของขุนนางเจ้านาย
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4. การสรรคาหลาก
ผู้ ป ระพัน ธ์ พั บ สาค าขั บไทลื้ อ ฉบั บน้ อยพรหม เมือ งยอง ใช้ค าที่ ห ลากหลายเมื่ อ
กล่าวถึงบคุคลต่างๆ ที่มีความหมายไปในทางเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซาก
และเบื่อหน่ายของผู้ฟ๎ง อีกนัยหนึ่งก็เป็นการแสดงความรู้ความสามารถทางภาษาของของผู้ประพันธ์
หรือผู้ขับอีกด้วย พบการใช้คาเรียกบุคคล ต่างๆ ดังนี้
4.1 คาเรียกพระพุทธเจ้า มีใช้คาหลากหลาย ตัวอย่างดังนี้
คาศัพท์
บุคคล
พระเจ้า
พระพุทธเจ้า
พระองค์
พระพุทธเจ้า
สัตถา
ศาสดา หมายถึง พระพุทธเจ้า
พระสัตถา
ศาสดา หมายถึง พระพุทธเจ้า
สัพพัญญู
ผู้รู้สิ่งทั้งปวง หมายถึง พระพุทธเจ้า
สัพพัญญูเจ้า
เจ้าผู้รู้สิ่งทั้งปวง หมายถึง พระพุทธเจ้า
ตนใหญ่สัพพัญญู
ผู้รู้สิ่งทั้งปวงผู้ยิ่งใหญ่ หมายถึง พระพุทธเจ้า
พระสัพพัญญูเจ้าตนบุญ
พระผู้รู้สิ่งทั้งปวงผู้มีบุญ หมายถึง พระพุทธเจ้า
ตนครูเจ้าสัพพัญญู
ครูผู้รู้สิ่งทั้งปวง หมายถึง พระพุทธเจ้า
4.2 เรียกกษัตริย์หรือเจ้าเมือง มีการใช้คาหลากหลาย ตัวอย่างดังนี้
คาศัพท์
บุคคล
เจ้า
ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า, เช่น เจ้านคร
เจ้าขุน
ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย
เจ้าบุญลือศักดิ์ใหญ่
ผู้เป็นใหญ่มีบุญญาธิการ เลื่องลือยศศักดิ์ยิ่งใหญ่
เจ้าร้อยเภทภาษา
ผู้เป็นใหญ่ทั่วสารทิศ
หมุนเจียกเจ้า
ผู้เป็นใหญ่อันประกอบไปด้วยบุญญาธิการ
หมุนเจียกเจ้าธิราชไท้
พระเจ้าแผ่นดินผู้ประกอบไปด้วยบุญญาธิการ
ท้าวหมุนเจียกฅาแดง
ผู้เป็นใหญ่อันประกอบไปด้วยบุญญาธิการ
หมุนเจียกเจ้าแพงล้าน
ผู้เป็นใหญ่อันประกอบไปด้วยบุญญาธิการ ทรง
เป็นที่เคารพรักอย่างยิ่ง
ฅิงฅาเอกราช
องค์เอกกษัตริย์ผู้ทรงคุณค่ายิ่งดุจทองคา
พระบาทฅาเป็นเจ้า
กษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ผู้ทรงคุณค่ายิ่งดุจทองคา
พระบาทเพชรราช
กษัตริย์ผู้ทรงคุณค่ายิ่งดุจเพชร
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บุคคล
สมเด็จเจ้าธิราชไธ้
จอมกษัตราธิราชผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
4.3 คาเรียกบุคคลเพศชาย มีการใช้คาหลากหลาย ทั้งคาที่แสดงถึงรูปลักษณ์ที่
งดงาม แสดงถึงความเป็นผู้มีบุญ แสดงความเปรียบเป็นสิ่งมีค่า และแสดงถึงความเป็นผู้มีป๎ญญา
ตัวอย่างดังนี้
คาศัพท์
บุคคล
กองประญาผาย
ผู้มีป๎ญญาสว่างแจ้ง
จอมศรี
ผู้มีสิริมงคลอย่างยิ่ง
เจ้าบุญลือ
ผู้มีบุญเป็นที่เลื่องลือ
ชายงามเจ้าประญาผาย
ชายงามผู้มีป๎ญญาสว่างแจ้ง
บุญปันอ้ายจอมแพง
ชายผู้มีบุญอันเป็นที่รัก
ม่อนประญาผาย
ผู้มีป๎ญญาสว่างแจ้ง
อ้ายขาวใส
ชายผู้มีผิวขาวใส
อ้ายคนชาย
ชายหนุ่ม
อ้ายแสงอิ่น
ชายผู้มีค่าดั่งยอดอัญมณี
สาหรับการใช้คาเรียกบุคคลเพศชาย ส่วนใหญ่มักจะเป็นคาศัพท์ที่เกี่ยวกับความ
มีป๎ญญามากกว่าความงามหรือความมีค่า ความมีป๎ญญาที่ผู้ประพันธ์เลือกมาใช้เรียก สะท้อนค่านิยมที่
ผู้ชายในสังคมควรมีป๎ญญาหลักแหลม เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันอย่างมีสติ
4.4 คาเรียกบุคคลเพศหญิง มีใช้คาหลากหลาย ทั้งคาที่แสดงถึงรูปลักษณ์ที่งดงาม
แสดงถึงความเป็นผู้มีบุญ แสดงถึงความเป็นผู้มีป๎ญญา และแสดงความเปรียบเป็นสิ่งมีค่า หรือแสดง
ความงามเทียบกับดอกไม้ ตัวอย่างดังนี้
คาศัพท์
ความหมาย
แก้วข่มพร้าว
(นาง) ผู้มีค่าดุจอัญมณีที่อยู่สูงเหนือยอดมะพร้าว
ขาวแดงเนื้อตายเหินสลิดอ่อน
หญิงผู้มีผิวสีขาวแดง, ผิวสีขาวเหมือนดอก
มหาหงส์ และผิวสีเหลืองอมเขียวเหมือนดอกขจร
อ่อน โดยทั่วไปดอกมหาหงส์มีขาวและดอกขจรมี
สีเหลืองอมเขียว27 คาศัพท์นี้จึงหมายถึง หญิง
ทั้งหลายทั้งผิวขาวแดง ผิวขาว และผิวคล้า
27

ว. สีดอกสลิด คือสีเหลืองอมเขียว ถ้าใช้กับหญิงสาวจะหมายความว่าหญิงนั้นผิวไม่ขาวแต่คล้าขา
คม ดูรายละเอียดใน อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 710.
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ขาวฟองเนื้อตายเหินแลบัวนาค

ความหมาย
หญิงผู้มีผิวสีขาว, ผิวสีขาวเหมือนดอกมหาหงส์
และผิวสีขาว หรือเหลืองอ่อนเหมือนดอกบัวนาค
(โกงกางเขา) 28 คาศัพท์นี้จึงหมายถึง หญิงที่มีผิว
สีขาว
ขาวใสน้องนางงาม
น้องผู้มีผิวขาวใสอันงดงาม
ฅาขาตาหน่วยนิลคาฟั่น
ผู้มีดวงตาสีดา มีค่าดุจทองคาบริสุทธิ์ฝ๎้นกันเป็น
เกลียว
จอมศรีหล้าบุญเริง
(น้อง) ผู้มีสิริมงคลประกอบด้วยบุญอันมาก
จอมศรีหล้าบุญมี
(น้อง) ผู้มีสิริมงคลประกอบด้วยบุญ
บัวเกียงไข
บัวตูมแรกแย้ม, บัวคลี่
พิมพา
หญิงงาม เปรียบเทียบกับพระนานางยโสธรา
แพงฅาขา
(นาง) อันเป็นที่รักผู้มีค่าดุจทองคาบริสุทธิ์
น้องเทียมตา
น้องผู้เป็นหวงแหนดุจดวงตา
นางกองแสง
นางผู้มีค่ามากดั่งกองอัญมณี
นูเนอแสง
(นาง) ผู้มีค่าดั่งอัญมณีผู้อ่อนโยน29
สายสุดใจ
(นาง) อันเป็นที่รักสุดดวงใจ
แสง
นางผู้มีค่าดุจอัญมณี
แสงนวล
นางผู้มีค่าดุจอัญมณีที่มีประกายอ่อน
อีมู้ฅาฟั่น
แม่ดอกอีมู้ทองคาที่ฝ๎้นเป็นเกลียว
ดอกอีมู้ หมายถึง ดอกไม้ชนิดหนึ่ง30
ตาขาเขี้ยวฟันงามจรดถี่
แม่ตาคมฟ๎นสวยเรียงชิดติดกัน
การใช้คาเรียกบุคคลเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นการยกเอาเรื่องสวยงาม เรืองความ
มีค่า และความเป็นคนที่ควรค่าต่อการได้รับความรักเป็นอย่างยิ่ง

28

องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), บัวนาค
(โกงกางเขา), เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/207
29
adj gentle. William J. Hanna, Dai Lue – English Dictionary, 197.
30
n a kind of flower. Ibid., 330.
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5. การใช้คาผสาน
คาขับไทลื้อฉบับน้อยพรหม เมืองยอง มีการใช้คาผสาน หรือคาประสาน เป็นการรวม
หน่วยคาไม่อิสระ 2 หน่วยคา เป็นคาวิเศษณ์ ทาหน้าที่ขยายคานาม ขยายคากริยา หรื อขยายคา
วิเศษณ์31 คาผสานที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นคาที่มีสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกัน โดยในแต่ละคา
หรือพยางค์จะมีหรือไม่มีความหมายก็ได้ ทั้งนี้พบเพียงคาผสาน 2 พยางค์เท่านั้น ไม่พบคาผสาน 4
พยางค์เลย มีตัวอย่างเช่น คาว่า “จ้อนหล้อน” “เจียนเถียน” “ผ่องร่อง” “ภิซิ” “แถ่แช่” “แปล้
แหว้” “อุ้มลุม้ ” “ออนชอน” และ “จานลาน” ดังนี้
ใช้คาว่า “จ้อนหล้อน” เพื่อแสดงถึงความน่ารัก หน้าตาหมดจดสดใส เช่น
“ฟ๎งเทาะ จ้อนหล้อนร่างตามันแลสาวแถ่วแสนส่า” (1)
คาศัพท์
ฟ๎งเทาะ = ฟ๎งเถอะ
จ้อนหล้อน = หน้าตาหมดจดสดใส
แถ่ว = วัยรุ่น
คาเรียกหญิงสาว32
ส่า = อัน, อย่าง, ขนาด
ความหมาย ฟ๎งเถอะ น้องสาววัยรุ่นหน้าตาหมดจดสดใสทั้งหลาย
ใช้คาว่า “สอกกอก” เมื่อต้องการแสดงความหมายว่า ตลบตะแลง, เจ้าเล่ห์
“หัวใจเฒ่าจังไรสอกกอก
เพิ่นตะว่า เฒ่าส่านั้นก็ยังใคร่หยอกคนญิง”(15)
คาศัพท์
จังไร = เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล
เพิ่น= พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
33
สอกกอก = ตลบตะแลง, เจ้าเล่ห์
ตะ = จะ
ส่า = อัน, อย่าง, ขนาด
ความหมาย หัว ใจของคนแก่ที่เลวทรามตลบตะแลงเจ้าเล่ ห์ คนทั้งหลายเขาว่าคนแก่ แดดนั้นยัง
อยากจะหยอกหญิงสาวอยู่อีก
ใช้คาว่า “เจียนเถียน” เพื่อแสดงความหมายว่า เนิ่นนาน นานแสนนาน
“ชิ่นค่าชีวิตเอ้ยเบ่าม้วยก็แสงอี่เบ่าวางเวียน
ตายเจียนเถียนจิ่งเป็นที่แล้ว” (18)
31

กรรณิการ์ วิมลเกษม, ภาษาไทยถิ่นเหนือ, พิมพ์ครั้งที่ 2, 61.
แสดงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใหญ่ แต่หมดจดและงามน่ารัก เช่น หน้าหมดจดจ๊อดหล๊อด ใบหน้า (ของเด็กที่)
เปล่งปลั่งน่าเอ็นดู ดูรายละเอียดใน อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1, 185.
33
เรื่องเดียวกัน, 721.
32
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ชิ่น= ระยะ, ชั่วอายุ
เอ้ย = เอื้อย พี่สาว ใช้เรียกหญิงสาวแบบยกย่อง
เบ่า = บ่, ไม่
เวียน = เวร
เจียร = นาน, เนิ่นนาน
จิ่ง = จึง
ความหมาย ชั่วอายุของพี่สาวยังไม่ตาย ก็ยังไม่ละบาปเวรได้ ตายไปเนิ่นนานแสนนานจึงเป็นที่สิ้นสุด
ใช้คาว่า “ผ่องร่อง” เมื่อต้องการแสดงความหมายว่า มีอาการผงกหัว อย่างสัตว์ผงก
หัว
“ปืนหลวงเฒ่าเสมอดีขัดใส่
ขดอยู่ใต้เฝือไม้หัวไกวผ่องร่อง” (15)
คาศัพท์
ปืน = ธนู, หน้าไม้
ขัด= ประทับ, แบก
เฝือไม้ = ใบไม้
ไกว = แกว่ง
ความหมาย คนแก่แบกปืนไว้รอยิง ขดอยู่ใต้พุ่มไม้ทาหัวผงกๆ
ใช้คาว่า “ภิซ”ิ เพื่อแสดงลักษณะที่เป็นซี่ๆ ซึ่งโดยนัยแล้วมีความหมายคล้ายอาการ
ยิ ง ฟ๎ น หรื อ ลั ก ษณะของที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ซี่ ๆ เนื่ อ งจากค าดั ง กล่ า วถู ก ใช้ ใ นบริ บ ทที่ เ กี่ ย วกั บ ฟ๎ น
สันนิษฐานจากการพบคานี้ เพียง 2 ครั้งในบทคาขับคาสอนฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
“ฟ๎งเทาะ ตาขาเขี้ยวฟ๎นงามจรดถี่
ภิซเิ ขี้ยวย้อมชี่ฟ๎นเหลิ้มปีกกา” (12-13)
คาศัพท์
ฟ๎งเทาะ = ฟ๎งเถอะ
ชี่ = ฟองที่ผุดขึ้นจากฟืนที่กาลังลุกไหม้34
ตาขา = ดวงตาคมขา
ฟองนี้เองที่คนโบราณใช้ในการย้อมฟ๎น
เหลิ้ม = เลื่อม
แต่ใน Dai lue-Enlish Dictionary ให้
ความหมายว่า น้าลาย35
ความหมาย ฟ๎งเถอะแม่ตาคมขาฟ๎นสวยเรียงชิดติดกัน ฟ๎นน้องย้อมดาเงางามเลื่อมเหมือนขนปีกกา
และพบอีกครั้งในวรรคที่ว่า
“ฟ๎งเทาะ ภิซเิ ขีย้ วย้อมชี่ แถ่แช่” (6)

34

ก. มีฟองที่ผุดขึ้นอาจเนื่องจากความร้อนหรือความดันก็ได้ อย่างอาการของน้าก่อนที่จะเดือด ดู
รายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน, 219.
35
n saliva. William J. Hanna, Dai Lue – English Dictionary, 121.
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ฟ๎งเทาะ = ฟ๎งเถอะ
ชี่ = ฟองที่ผุดขึ้นจากฟืนที่กาลังลุกไหม้
แถ่ = แถม, เพิ่ม36
ฟองนี้เองที่คนโบราณใช้ในย้อมฟ๎น
37
แช่ = เคลือบ, ปกคลุม
ความหมาย ฟ๎งเถอะแม่ฟ๎นย้อมดาเงางามด้วยฟองชี่
ใช้คาว่า “แถ่แช่” เพื่อแสดงอาการว่า มีการเคลือบ
“ฟ๎งเทาะ ภิซิเขียวย้อมชี่แถ่แช่” (6)
คาศัพท์
ฟ๎งเทาะ = ฟ๎งเถอะ
ชี่ = ฟองที่ผุดขึ้นจากฟืนที่กาลังลุกไหม้
แถ่ = แถม, เพิ่ม
ฟองนี้เองที่คนโบราณใช้ในย้อมฟ๎น
แช่ = เคลือบ, ปกคลุม
ความหมาย ฟ๎งเถอะแม่ฟ๎นย้อมดาเงางามด้วยฟองชี่
ใช้คาว่า “แปล้แหว้” เพื่อแสดงอาการทีแ่ บนราบแผ่ออก
“งามแปล้แหว้เผียกหงส์เผียกยูงพาสร้อย” (6)
คาศัพท์
แปล้ = แบนราบ38
แหว้ = แวะ, แยกออก39
เผียก = เปรียบ
ยูง = นกยูง
พา = สวม
ความหมาย สวยงามแผ่ออกไปเปรียบได้กับหงส์หรือนกยูงสวมสร้อย
ใช้คาว่า “อุ้มลุ้ม” เพื่อแสดงลักษณะของที่ขอดกอดกัน หรือของทรงกลมขนาดใหญ่
โดยนัยแล้ว หมายถึง ลักษณะกลมๆ น่ารักๆ
“หล้าอุ้มลุ้มผิวชุ่มงึนขา” (20)
คาศัพท์
หล้า = ลูกสาวคนสุดท้อง มักใช้เรียกหญิงสาว
อุ้มลุ้ม = ลักษณะของที่ขอดกอดกัน หรือของ
ด้วยความเอ็นดู
ทรงกลมขนาดใหญ่
งึนขา = เงินขา เงินบริสุทธิ์
36

vt to increase. Ibid., 167.
vt to soak ; immerse, to invest. Ibid., 122.
38
อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 452.
39
เรื่องเดียวกัน, 850.
37
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ความหมาย น้องตัวกลมๆ มีผิวชุ่มชื่น น้องมีค่าดุจเงินบริสุทธิ์
ใช้คาว่า “ออนซอน” เพื่อแสดงความหมายว่า ไกลมาก ไกลโพ้น
“เพินว่า เวียงอินทร์เป็นอันไกลสุดตาออนชอนไผเบ่ารอนแผวได้” (38)
คาศัพท์
ไผ = ใคร
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
เบ่า = บ่, ไม่
เวียงอินทร์ = ที่ประทับของพระอินทร์, สวรรค์
รอน = ราน, ตัด, ทาให้ลดลง
ชั้นดาวดึงส์และจาตุมหาราชิกา
แผว = ถึง
ความหมาย คนทั้งหลายกล่าวว่า สวรรค์ชั้นดาวดึงส์และจาตุมหาราชิกานั้นอยู่ไกลสุดสาย ใครก็ไม่
อาจไปถึงได้ (หากไม่หมั่นทาบุญ)
ใช้คาว่า “จานลาน” เพื่อแสดงความหมายว่า แผ่ออกไปเป็นผืนกว้าง
“ขงเขียดด้าวย่านนั้น ก็เป็นปุาจานลาน” (42)
คาศัพท์
ขงเขียด = ขงเขต
ด้าว = เขต, แดน
จาน = แผ่ไป, ทะลัก
ลาน = ที่กว้าง
ความหมาย เขตแดนบริเวณนั้นก็เป็นปุาแผ่กว้างออกไป
การใช้คาผสานที่ปรากฏในคาขับคาสอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง นิยมใช้คาที่มีสระ
และตัวสะกดในมาตราเดียวกัน เพื่อใช้ขยายข้อความที่ต้องการสื่อสาร ให้ผู้ฟ๎งได้รู้สึกเข้าถึงและมีจินต
ภาพตามได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
6. การใช้คายืมภาษาอื่น
เนื้อหาในคาขับคาสอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง จะใช้ภาษาไทลื้อเป็นหลัก ภาษาไท
ลื้ออยู่ในภาษาตระกูลไท เช่นเดียวกับภาษาไทยมาตราฐาน รวมถึงภาษาถิ่นย่อยอื่นๆ เช่น ภาษาลาว
ภาษาไทใหญ่ คาศัพท์ในตระกูลภาษาไท ที่พบ ได้แก่ภาษาลาว และภาษาไทใหญ่
ในสังคมวัฒนธรรมใดๆ ที่นับถือพุทธศาสนาย่อมรับเอาค่านิยม คติความเชื่อ ตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในสังคม โดยมีภาษาบาลีเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักธรรมนั้ นๆ ใน
พับสาคาขับไทลื้อ ฉบับ น้อยพรหม เมืองยอง ฉบับนี้ก็เช่นกัน พบคาศัพท์ภาษาบาลีจานวนมาก ทั้งที่
เป็นภาษาบาลีที่ปรากฏใช้อยู่ทั่วไปในภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาบาลีที่ปรับมาเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของภาษาไทลื้อ
นอกจากนี้ยังพบคายืมจากภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาตระกูลมอญ-เขมร ภาษาเมียนมา
และ และยังปรากฏคายืมภาษาจีนอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจากการขับลื้อนิยมใช้คาหลากหลายดังกล่าว
มาข้างต้น ผู้ประพันธ์จึงใช้ภาษาอื่นๆ เข้ามาใช้ประกอบเพื่อให้เกิดความไพเราะ และเพื่อแสดงความรู้
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ทางภาษาของผู้ประพันธ์หรือผู้ขับ อันเป็นการแสดงออกถึงความน่าเชื่ อถือ สะท้อนสังคมวัฒนธรรมที่
มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสังคมวัฒนธรรมต่างภาษา ย่อมมีการแลกเปลี่ยนหยิบยืมภาษาระหว่างกัน
เป็นปกติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
6.1 คายืมภาษาลาว ปรากฏคาศัพท์ที่รับรู้โดยทั่วไปว่าเป็นคาศัพท์ที่นิยมใช้พูดกัน
ในถิ่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบ
เพียง 2 คา ได้แก่ คาว่า “เว้า” และ “ท้อน” ดังนี้
ใช้คาว่า “เว้า” ในความหมายว่า พูด
“แสนบ่าวเข้ามาเว้า ก็ใจเจ้าเบ่าเฟิน” (2)
คาศัพท์
บ่าว = ผู้ชาย, คนหนุ่ม
เว้า = พูด
เบ่า = บ่, ไม่
เฟิน= เฟือน, สั่นสะเทือน
ความหมาย ผู้ชายนับแสนคนเข้ามาพูดกับน้อง จิตใจของเจ้าก็มั่นคงไม่หวั่นไหว
ใช้คาว่า “ท้อน” ในความหมายว่า เทอญ
“อกแตกม้างคึดสร้างสืบทานรีบรีบท้อน” (38)
คาศัพท์
ม้าง = มล้าง, ทาลาย
คึด = คิด
40
ท้อน = เถอะ, เถิด, เทอญ
ความหมาย ให้รีบคิดทาบุญทาทาน ก่อนที่จะเสียชีวิตไปเสียก่อน
6.2 คายืมภาษาไทใหญ่ ปรากฏคาศัพท์ที่รับรู้โดยทั่วไปว่าเป็นคาศัพท์ที่นิยมใช้พูด
กันในถิ่นรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และบางส่วนของจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย อาทิ จั งหวัดแม่ฮ่องสอน เชีย งใหม่ และ เชียงราย พบเพียง 4 คา ได้แก่ คาว่า “กว่า ชอม”
“ลาด” และ “อาม”ดังนี้
ใช้คาว่า “กว่าชอม” ในความหมายว่า ไปด้วย, ไปกับ
“เรียมรักแก้วแพงช้อย ตะได้กว่าชอมเวียน” (11)
คาศัพท์
เรียม = คาใช้แทนตัวผู้พูด สาหรับผู้ชายพูดกับ แพง = เป็นที่รัก
ผู้หญิงที่รัก สรรพนามบุรุษที่ 1
ช้อย = ดี, งาม, วิเศษ
ตะ = จะ
กว่า = ไป
40

คณะอนุกรรมการจัดทาพจนานุกรมภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พจนานุกรมภาษาถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 149.
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ชอม = ด้วย, กับ, ตาม
เบ่า = บ่, ไม่
เวียน= เวร
ความหมาย พี่รักน้องแก้วคนดี จะได้ไปตามเวร
ใช้คาว่า “ลาด” ในความหมายว่า พูด
“ตามดั่งพ่อแม่เฒ่าแก่ต้านลาดไว้หลายส่านานา” (1)
คาศัพท์
ต้าน = บอกกล่าว
ลาด = พูด
ส่า = อัน, อย่าง, ขนาด
ความหมาย ตามดั่งที่พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้กล่าวไว้หลายอย่างนานัปการ
“หลายค่า นักปราชญ์เจ้าลาดไว้ มีแห่งในธรรม” (46)
คาศัพท์
หลายค่า = หลายสิ่งหลายอย่าง
ลาด = พูด
ส่า = อัน, อย่าง, ขนาด
ความหมาย ตามดั่งที่นักปราชญ์ได้กล่าวไว้ตามพระธรรม
ใช้คาว่า “อาม” หมายถึง แปลกใจ, อัศจรรย์ใจ
“น้าแม่กว้างก็ไหลหลิ่งซานซานสังมาปุนดีงึดแลอามน้ากัดเย็นดีอาบ แลเนอ
2 ตราบข้างแจ่งน้ามีเสี้ยงเบ่าหลอ” (41)
คาศัพท์
หลิ่ง = ชัน, ไหลลง
ซานซาน41 = พลั่ง ;อาการที่หลั่งไหลออกมา
สังมา = ทาไมถึง
ไม่ขาดสายด้วยกาลังดัน เช่น
ปุนดี = เป็นที่น่า
น้าเดือดพลั่งๆ น้าไหลพลั่งๆ
งึด = แปลกใจ, อัศจรรย์ใจ
อาม = แปลกใจ, อัศจรรย์ใจ
กัด = เย็น
แจ่ง = มุม
เสี้ยง = หมด
เบ่า = บ่, ไม่
หลอ = เหลือ, เหลือหลอ
ตราบ = ข้าง, ฝุาย, ฟาก, ริม
ความหมาย แม่น้าสายกว้างไหลกระเซ็นซ่าน ช่างน่าอัศจรรย์ใจ น้าเย็นเหมาะแก่การอาบนะ 2 ฝ๎่ง
แม่น้ามีหลายสิ่งหลายอย่างมากมาย

41

copiously. William J. Hanna, Dai Lue – English Dictionary, 135.
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6.3 คายืมภาษาบาลี พบคาที่ใช้อยู่ทั่วไปในภาษาไทยมาตรฐาน42 เช่น
คาบาลี-สันสกฤต
ความหมาย
ป., ส กลิ
น. สิ่งร้าย, โทษ เรียกโรคห่าที่เป็นแก่สัตว์เลี้ยงเช่น เป็ด
ไก่ วัว ควาย
ว. ร้าย, ไม่เป็นมงคล, มักใช้ว่า กาลี
ป. กมฺม
น. (1) การ, การกระทา, การงาน, กิจ, เช่น พลีกรรม ;
ต่างกรรมต่างวาระ, เป็นการดีก็ได้ ชั่วก็ได้ เช่น กุศล
กรรม อกุศลกรรม
(2) การกระทาที่ส่งผลร้ายมายังป๎จจุบัน หรือซึ่งจะส่ง
ผลร้ายต่อไปในอนาคต เช่น บัดนี้กรรมตามทันแล้ว
ระวังกรรมจะตามทันนะ
(3) บาป, เคราะห์, เช่น คนมีกรรม กรรมของฉันแท้ๆ
(4) ความตาย ในคาว่า ถึงแก่กรรม
ป. กมฺมฏฺฐาน
น. ที่ ตั้ ง แห่ ง การงาน หมายเอาอุ บ ายทางใจ มี 2
ประการ คื อ สมถกรรมฐาน เป็ น อุ บ ายสงบใจ และ
วิป๎สสนากรรมฐาน เป็นอุบายเรืองป๎ญญา
ป. คพฺภ
น. ห้อง, ท้อง เช่น หญิงมีครรภ์ (ใช้เฉพาะผู้หญิงที่มีลูก
ส. ครฺภ
อยู่ในท้อง)
ป. จกฺขวาฬ
น. ปริมณฑล, ประชุม, หมู่, เทือกเขาในนิยาย, เป็น
ส จกฺกวาล
กาแพงล้อมรอบโลกและเป็นเขตกั้นแสงสว่างกับความ
มืด, บริเวณโดยรอบของโลก, ทั่วโลก
ป. ตณฺหา
น. ความทะยานอยาก, โดยทั่วไปใช้หมายถึงความใคร่
ในกาม
ป. ทณฺฑ
น. โทษที่เนื่องด้วยความผิด
โทษทางวินัยสถานหนึ่งที่ใช้แก่ข้าราชการบางจาพวก
เช่น ทหาร ตารวจ

คาศัพท์
กลี

กัมม์

กัมมฐาน

คัพภะ
จักรวาล

ตัณหา
ทัณฑา

42

อิงตาม ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554).
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คาศัพท์
บาป

คาบาลี-สันสกฤต
ป. ปาป
ส. ปาป

บาปกัมม์

ป. ปาปกมฺม
ส. ปาปกรฺม
ป. ปฐม
ส. ปฺรถม
ป., ส. เวท

ปถมะ
เพท

พยาธิ
ภาสา

มิต
ราชา

ป. พฺยาธิ,วฺยาธิ
ส. วฺยาธิ
ป. ภาสา
ส. ภาษา

ป. มิตฺต
ส. มิตร
ป. ,ส.ราชา

ความหมาย
บาป การกระทาผิดหลักคาสอน หรือข้อห้ามในศาสนา,
ความชั่ว, ความมัวหมอง ว. ชัว่ , มัวหมอง, เช่น คนใจ
บาป
บาปกรรม การกระทาผิดหลั กคาสอนหรือข้อห้ ามใน
ศาสนา
ปฐม, ประถม, ลาดับแรก, ลาดับเบื้องต้น, เช่น
ประถมศึกษา ชั้นประถม, ชั้นที่ 1
น. ความรู้, ความรู้ทางศาสนา
ถ้อยคาศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกขึ้นเป็นมนตร์หรือคาถาอาคม
เมื่อนามาเสกเปุาหรือบริกรรมตามลัทธิวิธีที่มีกาหนดไว้
สามารถให้ร้ายหรือดี หรือปูองกันอันตรายต่างๆ ตาม
คติไสยศาสตร์ได้ เช่น ร่ายเวท, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคา
มนตร์ เป็น เวทมนตร์
ชื่อคัมภีร์ภาษาสันสกฤตโบราณ
น. ความเจ็บไข้ เช่น โรคาพยาธิ ชาติชราพยาธิ
น. ถ้อยคาที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความ
เฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษา
ธรรม
เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สื่อความได้ เช่น
ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ
คนหรือชาติที่พูดภาษานั้นๆ เช่น มอญ ลาว ทะวาย นุ่ง
ห่มและแต่งตัวตามภาษา
น. เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย เช่น มิตรแท้ มิตรเทียม ฉันมิตร
น. พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์
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ป. โลก

โลก

วงสา

ป. วส
ส. วศ
ป., ส. วาจา

วาจา
สงสาร

ป. สสาร
ส. สสาร
ป. สตฺตติรจฺฉาน
ส. สตฺตวติรจฺฉาน

สัตตริสาน

สารูป

ป. สารุปฺป
ส. สารูปฺย

อธรรม
อาวาห์

ป. อธมฺม
ส. อาธรฺม
ป., ส. อาวาห

เอกราช

ป., ส. เอกราช

43

บุคคล
น. แผ่นดิน, โดยปริยายหมายถึงหมู่มนุษย์ เช่น
ให้โลกนิยม; ส่วนหนึ่งแห่งสกลจักรวาล เช่น มนุษยโลก
เทวโลก พรหมโลก โลกพระอังคาร
ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ใน
ระบบสุริยะ เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลาย ลักษณะอย่างรูปทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ที่ศูนย์สูตรยาว 12,755 กิโลเมตร ศูนย์กลางที่ขั้วโลก
ยาว 12,711 กิโลเมตร
มีเนื้อที่บนผิวโลก 510,903,400 ตารางกิโลเมตร.
เชื้อชาติ, เชื้อสาย, วงศ์ตระกูล
ถ้อยคา, คากล่าว, คาพูด เช่น วาจาสุภาพ วาจา
อ่อนหวาน วาจาสัตย์
น. การเวียนว่ายตายเกิด, การเวียนตายเวียนเกิด, โลก
สัตว์เดียรฉาน, สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว
ควาย (มักใช้เป็นคาด่า), ใช้ว่า ดิรัจฉาน หรือ
เดียรัจฉาน ก็มี
ว. เหมาะ, สมควร, เช่น สมณสารูป ว่า สมควรแก่
สมณะ
บางแห่ง หมายถึง พระพุทธรูป
ว. ชั่ว, ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม
การพามา,การพาหญิงสาวมาสู่ บ้านของชาย คือการ
แต่งงาน ซึ่งตรงข้ามกับ วิ ว าหะ ที่ ช ายไปอยู่บ้านของ
หญิง43
เป็นอิสระแก่ตน ไม่ขึ้นแก่ใคร

อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 891.
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บุคคล
ป. โอกาส
น. ช่อง, ทาง; เวลาที่เหมาะ, จังหวะ
ส. อวกาศ
ป. โอวาท
น. คาแนะนา, คาตักเตือน, คากล่าวสอน
ส. อววาท
6.4 คายืมภาษาบาลีสันสกฤต ที่ปรับมาเป็นลักษณะเฉพาะแบบภาษาไทลื้อ เช่น
คาบาลีสันสกฤต
ความหมาย
ป. อนุํฺญาต
อนุญาต กร่อนเสียง อะ และแผลงเสียงสระ อุ เป็น โอ
ป. ปเวณี
ประเพณี กร่อนเสียง ประ และแผลงเสียงสระ อี เป็น
ส. ปฺรเวณี
เอ
ป. ปสยฺห
ประสัยห์ ข่มขี,่ ข่มเหง
6.5 คายืมภาษาตระกูลมอญ-เขมร44 เช่น
คามอญ-เขมร
ความหมาย
ข. ถฺนม
ก. คอยระวังประคับประคองไว้ให้ดี เช่น ถนอมน้าใจ,
ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว เช่น
ถนอมของกินของใช้ ถนอมแรง, เก็บไว้อย่างดี เช่น
ถนอมเอาไว้ก่อน, ถนอมอาหาร สนอมก็ว่า
ก. เก็บผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ไว้ให้อยู่ได้นานๆ ด้วย
กรรมวิธีบางอย่างเพื่อกันเสียหรือเสื่อมคุณภาพ
ข. คาล่
ก. เฝูา เช่น พระโรงคัล ว่า ที่เฝูา
ข. จงฺไร
เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล, จัญไร ก็ว่า
ข. เชิง
น. ตีนซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง เช่น เชิง
เทียน เชิงเขา เชิงกาแพง
ชายหรือปลายของบางสิ่งบางอย่างที่ยื่นออกมา เช่น
เชิงตะพาบน้า เชิงปลากราย เชิงเลน เชิงกลอน
ริมหรือชายด้านล่างของผ้าที่มีลวดลาย เช่น เชิงผ้า เชิง

โอกาส
โอวาท

คาศัพท์
โนญาต
เพเณ
ปะสัยห์
คาศัพท์
ขนอม

คัล
จังไร
เชิง

44

อิงตาม ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554).
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คามอญ-เขมร

ทรง

ข. ทฺรง̍

แถลง

ข. ถฺแลง

เรียบ

ข. เรียบ

สดับ

ข. สฺฎาบ̍

สมเด็จ

ข. สมฺเฎจ

ความหมาย
ผ้าซิ่น
ก. แง่งอน, กระบวน เช่น ทาเชิง เอาเชิง
ท่าที, ท่วงที เช่น คุมเชิง หยั่งเชิง ลองเชิง
น. รูปร่าง เช่น ทรงกระบอก ทรงป๎้นหยา ทรงกระสอบ
ทรงกระทาย (ลักษณะชามหรือถ้วยมีรูปคล้ายกระทาย)
แบบ เช่นทรงผม
ก. ตั้งอยู่ได้ เช่น ทรงตัว
จา เช่น ทรงพระไตรปิฎก
รองรับ เช่น ธรรมย่อมทรงผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไป
ในที่ชั่ว
มี เช่น ทรงคุณวุฒิ; คงอยู่ เช่น ไข้ยังทรงอยู่ น้าทรง
ก. บอก เล่า หรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ เช่น แถลง
ข่าว, กล่าวอธิบาย เช่น จะแถลงให้ทราบ
แสวง เช่น บัดแถลง
ว. ไม่ขรุขระ เช่น พื้นเรียบ
ราบ เช่น กระเบื้องแผ่นเรียบ ฝาผนังเรียบ ไม่มี
ลวดลาย, เป็นระเบียบ เช่น จัดบ้านเรียบ
ไม่ยุ่ง เช่น หวีผมเรียบ
ไม่ยับ เช่น รีดเสื้อเรียบ
เกลี้ยง, หมด, ไม่เหลือ เช่น กินเรียบ กวาดเรียบ ตาย
เรียบ
ก. ตั้งใจฟ๎ง เช่น สดับพระธรรมเทศนา, มักใช้เข้าคู่กับ
คาตรับฟ๎ง เป็น สดับตรับฟ๎ง
ได้ยิน เช่น ถึงแม้ว่าจะสนิทนิทรา ก็ผวาเมื่อสดับศัพท์
เสียงพี่ (วิวาหพระสมุท)
น. ค ายกย่ อ งหน้ า ชื่ อ ฐานั น ดรศั ก ดิ์ โ ดยก าเนิ ด หรื อ
แต่ ง ตั้ ง หมายความว่ า ยิ่ ง ใหญ่ ห รื อ ประเสริ ฐ เช่ น
สมเด็ จ พระราชิ นี สมเด็ จ เจ้ า ฟู า สมเด็ จ เจ้ า พระยา
สมเด็จพระราชาคณะ ใช้แต่ลาพังว่า สมเด็จ ก็มี
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สนุก
สักเสิน

คามอญ-เขมร
สฺรณุก
ข. สรเสิร

ความหมาย
ว. ทาให้รู้สึกเพลิดเพลิน ทาให้เบิกบานใจ
ก. กล่าวคายกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น สรรเสริญ
พระพุทธคุณ
กล่าวคาชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอคุณความดี
เช่น สรรเสริญคนที่มีความกตัญํูรู้คุณ, สรเสริญ ก็ใช้
อัญเชิญ
ข. อํฺเชิญ
เชิญด้วยความเคารพนับถือ เช่น อัญเชิญพระพุทธรูป
ไปประดิษฐานในพระอุโบสถ
6.6 คายืมภาษาเมียนมา เช่น
คาศัพท์
ความหมาย
45
ปิงหย่า
ป๎ญญา
โมยหว่าน
เจ้าเมือง
แกจู
คุณ, บุญคุณ, ขอบคุณ, ความกรุณา
7. การใช้ภาษาภาพพจน์
การใช้ภ าษาให้ เกิดภาพพจน์ คือกลวิธีการใช้ภ าษา โดยเลื อกสรรคาหรือถ้อยค า
จานวนน้อย แต่สรุปสาระสาคัญ ได้ใจความ ทาให้สิ่งที่เข้าใจยากเข้าใจได้ง่ายขึ้น ทาให้สิ่งที่สัมผัสไม่ได้
สัมผัสได้ หรือทาให้ข้อความหรือสารนั้นๆ ซาบซึ้งกินใจ ชวนคิด ชวนติดตาม สามารถทาได้หลายวิธี 46
ในพั บ สาค าขั บ ไทลื้ อ ฉบั บ น้ อ ยพรหม เมื อ งยอง ปรากฏการใช้ ภ าษาภาพพจน์ แบ่ ง เป็ น หั ว ข้ อ
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ การใช้อุปมา การใช้อุปลักษณ์ การใช้สัญลักษณ์ การใช้อธิพจน์ และการใช้สัทพจน์
ดังนี้
7.1 อุปลักษณ์
คาอุปลักษณ์ หมายถึง การใช้อรรถมาเปรียบเทียบ เป็นการเปรียบเทียบโดยนัย 47
ไม่มีการใช้คาที่แสดงการเปรียบเทียบ แบบคาอุปมา เช่น คาว่า “พอดั่ง” หรือ “อุปมาพอดั่ง”
ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
ใช้คาว่า “แสง” แทนค่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ยกไว้เหนือเกล้า อีกทั้งยังมี
ค่าดุจอัญมณี
“เพื่อว่า เหนือโหไว้เป็นแสงพ่อแม่” (1)
45

เป็นคาภาษาบาลีที่ยืมมาผ่านภาษาเมียนมา
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, วรรณคดีวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2525), 51.
47
เรื่องเดียวกัน, 52.
46
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โห = หัว
ความหมาย แม่ของน้องรักตัวน้องผู้มีค่าดั่งกองอัญมณี แม่หวังให้น้องช่วยตอบแทนแรง
ใช้คาว่า “คนแท้” เปรียบเทียบว่า คาพูดให้ร้ายด้วยความโกรธแค้นนั้นไม่อาจ
เอาชนะความพยายามได้ หากมีพยายามแล้วจึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นคนจริง
“คาเคียดกลีบ่แพ้ฝูงหมู่คาภอง ปองดีดี จิ่งเป็นคนแท้”(2)
คาศัพท์
คาเคียด = ความโกรธแค้น
กลี = ร้าย, ไม่ดี
แพ้ = ชนะ
คาภอง = ความพยามยาม
ปอง = มุ่งปรารถนา, พยายาม
จิ่ง = จึง
คนแท้ = คนจริง
ความหมาย ค าพู ด ให้ ร้ า ยอั น เกิ ด จากความโกรธแค้ น ไม่ ส ามารถเอาชนะความพยายามได้ มุ่ ง
ปรารถนาแต่สิ่งที่ดี จึงจะได้เป็นผู้ที่ทาอะไรทาจริงโดยไม่ท้อถอย คนที่พูดจริงทาจริง
ใช้คาว่า “เป็นแก้ว” เปรียบเทียบ การเชื่อฟ๎งคาสั่งสอนว่า เป็นเหมือนแก้วอัญมณี
อันมีค่า
“คันว่า ฟ๎งคาสอนจิ่งลอนเป็นแก้ว” (5)
คาศัพท์
คันว่า = ครั้นว่า, เมื่อ, หากว่า
ลอน = คงจะ, อาจจะ
ความหมาย ครั้นว่าได้ฟ๎งคาสอนแล้ว ก็ให้ กลั่นกรองพิจารณาคาสอนให้ได้แก่นสาร เปรียบได้กับ
แก้วอัญมณี
ใช้คาว่า “แก้วหน่วยแดง” เปรียบเทียบกับ การที่เทวดาเข้ามาอยู่เคียงข้างนั้น
เหมือนดั่งแก้วอัญมณีสีแดงอันมีค่า
“งึนฅาเข้ามาถึงช่างเฟด เทอะเนอ
ทิพย์เทียศแฝงใฝุฟ๎่นกันแท้ก็เป็นแก้วหน่วยแดง”(5)
คาศัพท์
งึน = เงิน
ฅา = ทองคา
ช่าง = เป็น
เฟด = เก็บหอมรอมริบ
ทิพย์เทียด = ทิพย์เทศ ใช้ในความหมายว่า
ฟ๎่น = ทาเป็นเส้นให้เข้าเกลียวเป็นเส้นเชือก
ทิพย์เทพ
หน่วย = ดวง, ลูก, ผล
แก้วหน่วยแดง = อาจหมายถึง อัญมณีที่มีสีแดง
เช่น ทับทิม หรือโกเมน
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ความหมาย เงินทองได้มาก็ให้เก็บหอมรอมริบ เถอะนะ เทวดาทั้งหลายมาอยู่เคียงข้างมาฝ๎้นให้เป็น
เกลียวแน่น จนเป็นดวงแก้วแดง
ใช้คาว่า “แก้วหน่วยใส” เปรียบว่า พระธรรม เป็นดวงแก้วใส
“ตนใหญ่สัพพัญํูเป็นครูไว้สอนคนในโลก
ผายผวดหื้อเราพ้นจากผาน
ดับเสการบาปเวียนเราสร้าง
ท่านจิ่งห้างแต่งไว้สืบมานับเป็นตรา
ศาสนา ๕ พันวัสสา เป็นเขตหมายเหมดตั้งไว้
เป็นใหญ่ชุมพูรสธรรมแก้วสัพพัญํู ๘ หมื่น
ยอยื่นตั้งมีไว้ ปลาย ๔ พันขันธ์
วางป๎นไว้มหาเถรเจ้าสืบ
ท่านสืบได้มาแล้วก็เป็นแก้วหน่วยใส” (19)
คาศัพท์
ผายผวด= สงสาร, กรุณา, ให้ความเอ็นดู
ผาน = ทุกข์ยาก
หื้อ = ให้
เส = เสีย
เวียน = เวร
จิ่ง = จึง
ห้าง = ตกแต่ง
หมายเหมด = หมายเหมียด เก็บรวบรวม
ชุมพู = ชมพูทวีป
หน่วย = ดวง
ความหมาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครู ทรงประกาศธรรมไว้สาหรับสอนคนในโลก ทรงโปรดสัตว์
ให้พ้นจากทุกข์ ให้ดับเสียยังบาปเวรที่เราสร้างขึ้น ทรงคิดไว้สืบมาในโลกให้ยาวนานตราบ 5 พันพระ
พรรษา ปลายอีก 4 พันขันธ์ ทรงประทานให้มหาเถรเจ้าสืบมา สืบมาแล้วเปรียบได้กับดวงแก้วใส
อุปลักษณ์ที่พบในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง นิยมเปรียบผลของ
การเชื่อฟ๎งและการปฏิบัติตามคาสั่งสอนกับสิ่งของที่มีค่าตามอุดมคติของสังคม เช่น ดวงแก้ว หรืออัญ
มณีอันมีค่า
7.2 สัญลักษณ์
การใช้สัญลักษณ์ หมายถึงการใช้สิ่งหนึ่งมาเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่ง ต่างจาก
การใช้อุปมา และอุปลักษณ์ที่มีสิ่งเปรียบเทียบที่มีคาเป็นตัวบ่งชี้เฉพาะ สาหรับการใช้สัญลักษณ์นั้น
เป็นการกล่าวอย่างกว้างๆ ทั่วไป48 ในพับสาคาขับไทลื้อฉบับนี้พบการใช้สัญลักษณ์เช่นกัน ยกตัวอย่าง
เช่น
48
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คาว่า “ฅาขา” แสดงการใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งมีค่า
“ฅาขาน้องจันทาคึดถี่ เทาะเนอ” (3)
คาศัพท์
ฅาขา = ทองบริสุทธิ์
ถี่ = ละเอียดถี่ถ้วน

คึด = คิด
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค
แสดงการอนุญาตเชิงสั่ง
ความหมาย น้องผู้มีค่าดั่งทองคาบริสุทธิ์คิดพิจารณาให้ถ้วนถี่ เถอะนะ
คาว่า “เจ้าดอกไม้” แสดงการใช้สัญลักษณ์แทนความงาม บอบบางน่าทะนุ
ถนอม
“ผัวรักเจ้าดอกไม้ก็แพงเพื่อทางกิน” (4)
คาศัพท์
แพง = เป็นที่รัก
เพื่อ =เพราะ
ความหมาย สามีน้องรักน้อง ด้วยเหตุว่าหากินเลี้ยงชีพ
คาว่า “หลักแหลมเส่มใบฅา” แทนความเฉลียวฉลาดหลักแหลม คล้ายความ
แหลมของใบหญ้าคา
“อัน ๑ ของปลูกสร้างคู่เชื้อน้องคึดเผ่อแลงงาย
เหลอกินน้องไปขายก็แม่น
ลุกแล่นได้มาไว้อีกแถม
หลักแหลมเสมใบฅาหารีบ
พอดั่ง ลุมถีบเปิ้งยอดไม้คึดไว้เผ่อทาน” (3)
คาศัพท์
อัน 1 = อนึ่ง
คู่เชื้อ = ทุกสิ่ง
คึด = คิด
เผ่อ = เผื่อ
แลง = เวลาเย็น
งาย = เวลาเช้า
เหลิอ = เหลือ
เปิ้ง = เปลื้อง
ความหมาย อนึ่ง ผักไม้ที่ปลูกไว้กินคิดเผื่อไว้เวลาเช้าเวลาเย็น เหลือจากกินก็เก็บไปขาย ก็ได้เงินเก็บ
กลับมาอีก น้องเฉลียวฉลาดให้รีบเร็วไว เพหมือนดั่ง ลมพัดยอดไม้ ควรคิดทาบุญทาทานด้วย
นอกจากนี้ยังพบวลีห รือกลุ่มคา ที่นามาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งอื่น ๆ ที่เป็ น
นามธรรม ดังนี้
กลุ่มคา “ก้านค้อมคลี่ตองสา” และ “ก้านค้อมคลี่ตองหวาย” แทนวันเวลาที่
ล่วงเลยผ่านมา เช่น
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“ก้านค้อมคลี่ตองสาฅาขาหล้าสูงแวนขึ้นใหญ่”(1)
“ก้านค้อมคลี่ตองสาหึงมึนมานี้(19)
“ก้านค้อมคลี่ตองหวาย”(20-21)
ความหมาย ก้านตองสาโน้มลงคลี่ออก และ ก้านตองหวายโน้มลงคลี่ออก
กลุ่มคา “เดือน ๔ เสี้ยวคลี่พร้อมแกมงิ้วดอกขาว” แทนช่วงเปลี่ยนผ่าน
ฤดูกาล เช่น
“เดือน ๔ เสี้ยวคลี่พร้อมแกมงิ้วดอกขาว” (10)
ความหมาย เดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ดอกเสี้ยวคลี่พร้อมกับดอกงิ้วขาว
และกลุ่มคา “๔ แจ่งท้องเมิงกว้าง” แทนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาล เช่น
“๔ แจ่งท้องเมิงกว้าง ก็ไผเบ่ายามัน” (35)
ในบทพับ สาคาขับไทลื้ อ ฉบับ น้อยพรหม เมืองยอง นิยมใช้สิ่ งต่า งๆ ที่มีอ ยู่
รอบตัว หรือแม้แต่ลักษณะทางธรรมชาติของพฤกษศาสตร์ต่างๆ มาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ
เพื่อให้ผู้ฟ๎งรู้สึกถึงข้อความที่สื่อสารได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสัญลักษณ์ต่างๆ นั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่
สังคมรับรู้ร่วมกัน
7.3 อธิพจน์
อธิพจน์ หมายถึง การกล่ าวเกินจริง เป็นการเปรียบเทียบที่เกินจริง ให้ เห็ น
อารมณ์ หรือความรู้สึกที่รุนแรง 49 ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับ น้อยพรหม เมืองยอง ส่วนใหญ่ใช้การ
อุปมาให้เห็นภาพ เพื่อสื่อสารให้ผู้ฟ๎งเห็นภาพที่ชัดเจน พบการใช้อธิพจน์ไม่มาก ดังนี้
คาว่า “ออกแตกม้าง” กล่าวเกินจริงว่า อกจะแตกได้หากไม่รีบทาทาน
“อกแตกม้างคึดสร้างสืบทานรีบรีบท้อน” (38)
คาศัพท์
ม้าง = มล้าง, ทาลาย
คึด = คิด
ท้อน = เถอะนะ
ความหมาย ให้รีบคิดทาบุญทาทาน เพราะอกจะแตกตายได้นะ
คาว่า “หูเต่ยบังยังวัน” กล่าวเกินจริงว่า หูยืดยาวจนบังแสงพระอาทิตย์
“หน้าก่าเส้าผางร้ายก็หูเต่ยบังยังวัน” (7)
คาศัพท์
ก่า = คล้า
เส้า = หม่นหมอง
ผางร้าย = อัปลักษณ์
เต่ย = ยาน
49
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วัน = พระอาทิตย์
ความหมาย ใบหน้าหมองคล้าอัปลักษณ์หูยานบดบังแสงพระอาทิตย์
7.4 สัทพจน์
สัทพจน์ หมายถึง การใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อสื่อสารให้ผู้ฟ๎งเห็นภาพ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น
คาว่า “แอวแอว” เลียนเสียงเด็กทารกร้อง
“มื้อตกมื้อไห้อยู่แอวแอว” (1)
คาศัพท์
มื้อ = วัน
ไห้ = ร้องไห้
แอวแอว = เสียงเด็กร้อง อุแว้ๆ
ความหมาย วันทั้งวันร้องไห้อุแว้ๆ
และการใช้สัทพจน์เลียนเสียงธรรมชาติ
คาว่า “ซานซาน” เลียนเสียงอาการของน้าที่ไหลพลั่งๆ
“น้าแม่กว้างก็ไหลหลิ่งซานซาน” (41)
คาศัพท์
หลิ่ง = ตลิ่ง, ที่ลาดชัน, ชัน
ซานซาน50 = พลั่ง ;อาการที่หลั่งไหลออกมา
เบ่าหนา = ไม่ใส่ใจ ควรเป็น บ่หนาใจ
ไม่ขาดสายด้วยกาลังดัน เช่น
ฅาบข้าว = กับข้าวกับปลา
น้าเดือดพลั่งๆ น้าไหลพลั่งๆ
ความหมาย แม่น้าสายกล้างน้าไหลลงมาจากตลิ่งที่ลาดชันอย่างไม่ขาดสาย
คาว่า “คั้งคั้ง” เลียนเสียงธรรมชาติของน้าตกที่ไหลอย่างไม่ขาดสาย
“จาสังอ้างเป็นเครือหนักหน่วย จาอยู่หั้นคั้งคั้ง” (25)
คาศัพท์
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
เครือ = ลักษณะเถาของไม้
หน่วย = ผล, ลูก
หั้น = นั้น
คั้งคั้ง = เสียงโครมคราม, เสียงอย่างน้าตกลงมา
เป็นลาเป็นสาย51
ความหมาย พูดจาอะไรมีข้องอ้างเหมือนเถาไม้ที่มีผลหนัก พูดอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

50
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copiously. William J. Hanna, Dai Lue – English Dictionary, 135.
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8. การใช้โวหาร
ผู้วิจัยวิเคราะห์การใช้โวหารที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
โดยแบ่งเป็นหัวข้อ คือ การใช้พรรณนาโวหาร การใช้เทศนาโวหาร การใช้สาธกโวหาร และการใช้
อุปมาโวหาร ดังนี้
8.1 พรรณนาโวหาร
การใช้พรรณนาโวหาร หมายถึง การราพันถึงสิ่งต่างๆ หรือราพันความรู้สึกต่างๆ
คล้ายกับบรรยายโวหารแต่ให้เห็นภาพชัดเจนและมีรายละเอียดมากขึ้น 52 พรรณนาโวหารในคาขับคา
สอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ตัวอย่างมีดังนี้
พรรณนาถึงช่วงเวลาเดือนสี่ ของไทลื้อ หรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงฤดูแล้ง
ฝ๎กงิ้วเริ่มแตกเคียงข้างกับข่อยตองสา กาดาก็บินผ่านกลางทุ่งนา แมงว้างก็ส่งเสียงร้อง ซึ่งพรรณนาให้
เห็นสภาพภูมิประเทศชัดเจนยิ่งขึ้น
“เพิ่นว่า เดิน ๔ งิ้วคลี่อ้าแกมข่อยตองสา
กาดาผ้ายกลางนาว้างปุาว” (3)
คาศัพท์
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 เดิน = เดือน
แกม = เคียงข้าง
ผ้าย = เคลื่อนที่, บิน, ผ่าน
แมงว้าง = แมลงจาพวกแม่ม่ายลองไน
ปุาว = ร้อง
ความหมาย เขาว่า เดือนสี่ ฝ๎กงิ้วเริ่มแตกฝ๎ก ขึ้นอยู่เคียงข้างกับข่อยตองสา กาดาก็บินผ่านกลางทุ่งนา
แมงว้างก็ส่งเสียงร้อง
8.2 เทศนาโวหาร
การใช้เ ทศนาโวหาร หมายถึง การอธิบายข้อความให้ กว้า งออกไป โดยเอา
เหตุผลหรือหลักฐานมาประกอบ เพื่อแสดงให้ผู้ฟ๎งรู้สึกเชื่อถือและคล้อยตาม โดยมากมักเป็นข้อป๎ญหา
วิชาหรือสุภาษิต มีลักษณะเป็นการอธิบายความ พิสูจน์ข้อเท็จจริง อธิบายคุณและโทษ แนะนาคาสั่ง
สอน53 เพื่อให้ผู้ฟ๎งเกิดความรู้สึกคล้อยตาม่และปฏิบัติตาม
ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง มีการใช้เทศนาโวหาร ในตอนที่
แนะนาคาสั่งสอนให้ปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงเมตตาให้เราพ้นจากทุกข์
จากบาปเวรที่เราสร้างขึ้นมา ดังพระโกณฑัญญะเถรได้บอกสอนต่อมา ไม่ควรที่จะบ่นด่าว่าพระองค์ผู้
เป็นครู เพราะพระองค์ทรงมีเมตตาโปรดสั่งสอน ควรที่เราจะปฏิบัติตามคาสั่งสอนแล้วจะได้ความคุณ
52
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งามความดีไว้เป็นสมบัติส่วนตัว
“ตนใหญ่สัพพัญํูเป็นครูไว้สอนคนในโลก
ผายผวดหื้อเราพ้นจากผาน
ดับเสการบาปเวียนเราสร้าง
ท่านจิ่งห้างแต่งไว้สืบมานับเป็นตรา
ศาสนา ๕ พันวัสสา เป็นเขตหมายเหมดตั้งไว้
เป็นใหญ่ชุมพูรสธรรมแก้วสัพพัญํู ๘ หมื่น
ยอยื่นตั้งมีไว้ ปลาย ๔ พันขันธ์
วางป๎นไว้มหาเถรเจ้าสืบ
ท่านสืบได้มาแล้วก็เป็นแก้วหน่วยใส
พระโก[ณ]ฑัญญะเถียรเจ้าประญาไวตรัสส่อง
คึดต่อห้องในโลกสงสาร
ตามดั่งตนคราญแก้วสัพพัญํูท่านสั่ง
ส[ม]มุติแต่งตั้งมีไว้เราได้กับตาม
จิ่งเรียกชื่อว่า แก้วทั้ง ๓ วิเสียด
น้องอย่าได้เคียดช้าแล ส้ามด่าสังครู
หูตาน้องฟ๎งดูแจ้งถี่
ก้านค้อมคลี่ตองสา
ชาติว่า ตนเมตตาเจตนามีอย่าถี่ท่านเนอหล้า
หมายเหมดไว้เมอหน้าก็เป็นส่วนตัวแพง เทาะเนอ” (19)
คาศัพท์
ผายผวด= สงสาร, กรุณา, ให้ความเอ็นดู
ผาน = ทุกข์ยาก
หื้อ = ให้
เส = เสีย
เวียน = เวร
จิ่ง = จึง
ห้าง = ตกแต่ง
หมายเหมด = หมายเหมียด, เก็บรวบรวม
ชุมพู = ชมพูทวีป, โลก
หน่วย = ดวง
พระโก[ณ]ฑัญญะ = ปฐมสาวก ขึ้นชื่อว่า เป็นผู้รู้ เถียร = เถร
ธรรมก่อนใคร
ประญา = ป๎ญญา
คึด = คิด
วิเสียด = วิเศษ
เคียดช้า = โกรธเคือง
ส้าม = พร่าบ่น
ชาติว่า = เรียกได้ว่า
หมายเหมด = เก็บรักษา
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เมอหน้า = ไปภายหน้า
แพง = เป็นที่รัก
ความหมาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครู ทรงประกาศธรรมไว้สาหรับสอนคนในโลก ทรงโปรดสัตว์
ให้พ้นจากทุกข์ ให้ดับเสียยังบาปเวรที่เราสร้างขึ้น ทรงคิด8 หมื่นปลายอีก 4 พันพระธรรมขันธ์ ขึ้นมา
เพื่อสืบไว้ในโลกให้ยาวนานตราบ 5 พันพระพรรษา ทรงประทานให้มหาเถรเจ้าสืบมา สืบมาแล้ว
เปรี ย บได้กับ ดวงแก้ว ใส พระโกณฑั ญญมหาเถรผู้ มีป๎ญญารู้ธ รรมก่อนใคร ตรัส บอกแก่โ ลก ตาม
พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนให้เราได้ปฏิบัติตาม เรียกว่า แก้ว 3 ประการ หรือรัตนตรัย น้องอย่าได้โกรธ
เคือง และพร่าบ่นหรือด่าผู้เป็นครู คิดพิจารณาให้ถ้วนถี่ วันเวลาผันผ่านไป เรียกได้ว่า พระองค์ผู้ทรงมี
เมตตาเป็นเจตนาของท่าน น้องอย่าได้จู้จี้จุกจิกเลย เก็บรักษาคาสอนนี้ไว้ไปภายหน้าก็จะได้เป็นสมบัติ
ส่วนตัวน้องที่รักเอง เถอะนะ
และตอนที่ใช้เทศนาโวหาร แนะนาให้ ผู้ฟ๎งรักษาเนื้อรักษาตัวปฏิบัติตาม ข้ องด
เว้น 3 ประการ คืองดเว้นจากราคะ งดเว้นการพูดจาข่มขู่ และงดเว้นจากการลักขโมย ข้องดเว้น 3
ประการนี้ หากว่าละเลยรักษาไว้ไม่ได้จะเป็นบาป ร้อนรุ่มเป็นทุกข์ใจ เรียกว่าเป็น ผีเปรต หากว่า
รักษาไว้ได้จะเป็นคนวิเศษ
“สูค่อยแหน ๓ ปลายเสิ่งอาเอาได้ เทาะเนอ
ปลาย ๑ ราคะไหม้วู่ร้อนเหลือกว่าเปียวไฟ
ปลายไควแข็งเสบแทงเมแก้ว
หลอนว่า เพิ่นเขิดได้หันแล้ว ก็เป็นโทวสโทสา
ปลาย ๑ จาสังอ้างคางานตั้งต่อ
มักส่อหื้อเพิ่นวินาศจิบหาย
ปลาย ๑ ตีนมือผายแอ่วไปลักล้วง
เพิ่นเขิดได้ท้วงทักเป็นความ
ถึงสนามเพิ่นตะแต่งคนไปฆ่า
คันว่า โทวสบ่หล้างพอชา ก็จุอาวายชอม
อันว่า คา ๓ ปลาย ไผอย่ารอนหื้อแหนได้ เทาะเนอ
เป็นบาปไหม้ร้อนร้ายเป็นทุกข์พอใจเราเหย
ไผแหนได้เป็นคนวิเสียด แหนเบ่าได้เพิ่นตะว่าผีเผียดเมิงคน” (22-23)
คาศัพท์
สู = พวกท่านทั้งหลาย
แหน = หวง, เฝูา, รักษา
ปลาย = ส่วนยอด, ส่วนสาคัญ
เสิ่ง = ซ่อน, หลบ
อา = พราง, ปกปิด
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค
วู่ = ไหม้
แสดงการอนุญาตเชิงสั่ง
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เปียว = เปลว
ไคว = อวัยวะเพศชาย
เสบ = เสียบ
เม = เมีย
หลอนว่า = หากว่า, แม้นว่า
เขิด = โดยบังเอิญ
โทวส = โทษ
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
สัง = อะไร, อันใด
คางาน = คาพูดข่มขู่หรือก่อวิวาท
ส่อ = ฟูอง
จิบหาย = ฉิบหาย
ผาย = เดิน
แอ่ว = เที่ยว
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 สนาม = เค้าสนาม ; ที่ว่าราชการเมือง
ตะ = จะ
คันว่า = ครั้นว่า
หล้าง = ลาง, น่าจะ
ชา = หรือ, เช่นนั้นหรือ ; คาลงท้ายประโยค
จุ = หลอก, โกหก
แสดงการถาม
อาวาย = อวาย ; พูดให้ร้าย
ชอม = ด้วย
ไผ = ใคร
รอน = ราน, ตัด, ทาให้ลดลง
วิเสียด = วิเศษ
เผียด = เปรต
เมิง = เมือง
ความหมาย พวกท่านทั้งหลายควรรักษาสิ่ง 3 สาคัญประการไว้ให้ได้เถอะนะ ประการ 1ราคะที่ร้อน
รุ่มยิ่ งกว่าเปลวไฟ เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา หากว่า คนทั้งหลายบังเอิญมาพบเห็ นจะเป็นโทษ
ประการ 1 พูดจาอะไรก็อ้างข่มขู่ จะทาให้ผู้อื่นฉิบหาย ประการ 1 เที่ยวไปแอบลักขโมยของผู้อื่น หาก
เขาบังเอิญมาเห็นจะเป็นคดีความ เรื่องไปถึงที่ว่าราชการเมือง อาจจะได้รับโทษประหาร ครั้นว่า โทษ
ไม่ถึงประหาร เขาก็จะโกหกพูดให้ร้าย อันว่า 3 ประการนี้ใครอย่าได้ละเลยให้รักษาไว้ มิฉะนั้นจะเป็น
บาปร้อนร้ายทุกข์ใจเรา ใครรักษาได้จะเป็นคนวิเศษ รักษาไม่ใด้คนทั้งหลายจะว่าเป็นผีเปรตเมืองคน
8.3 สาธกโวหาร
การใช้สาธกโวหาร เป็นการยกตัวอย่างมาแสดงเปรียบเทียบ มีลักษณะเป็นเรื่อง
ที่ผู้ฟ๎งเข้าใจง่าย เป็นที่เชื่อถือของผู้ฟ๎งโดยทั่วไป หรืออาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลที่ผู้ฟ๎งนับถือ 54 ใน
พับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง พบการใช้สาธกโวหาร เช่น
ยกเรื่องการมีน้าใจต่อผู้อื่น มาแสดงเปรียบเทียบว่า มีกินมีใช้จนพอแล้ว เมื่อมี
เหลือก็ควรแบ่งบางส่วนไปขาย ที่ให้กันเปล่า ๆ ก็มี ชาวบ้านเขามีน้าใจออกแรงช่วยเรา เราอาจช่วย
ด้วยเงินทอง เช่นเพื่อนที่รักใคร่สนิทสนมกัน เมื่อเขาประกอบอาหาร เขาก็ยังแบ่งให้เรา ควรช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน วันนี้เราช่วยเหลือเขา วันข้างหน้าเขาก็จะช่วยเหลือเราบ้าง ดังนี้
54

เรื่องเดียวกัน, 342.
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“น้องคึดได้กินอิ่มนางขาย ที่ป๎นดายหากมีเนอหล้า
ฝูงหมู่ปูาน้าแม่ทึงอา
คันว่า เพิ่นป๎นบ่า อิ่นฅาป๎นงึน ลิ้นอยู่ปากนางไกวดูท้อน
คันว่า จามแกมไอขุ่งกันนางรู้ เทาะเนอ
ชู้รักชู้ก็เดินเพื่อท้อมของ
คันว่า สองเสี่ยวของรักแท้
นักค่า แหมไก่แจ้ตัว 1 ก็ยังแบ่งทึงเรา
เพิ่นหาบหนักก็สูน้องเติ่มเอา
การหน้าเราเพิ่นตะมาช่อยก็ว่า” (20)
คาศัพท์
คึด= คิด
ดาย = เปล่า
ทึง= ทั้ง
คันว่า = ครั้นว่า
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 ไกว = ขยับ
งึน = เงิน
ท้อน = เถิด, เถอะ
แกม = ปน
ขุ่ง = คิด, ครุ่นคิด
ท้อม = รวม, สะสม
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค
เสี่ยว = เพื่อนสนิท
แสดงการอนุญาตเชิงสั่ง
นักค่า = เช่น, ตัวอย่างเช่น
แหม = ประกอบอาหาร
เติ่ม = เติม, ช่วยเหลือ
ช่อย = ช่วยเหลือ
ความหมาย น้องควรคิด เมื่อเรากินอิ่มแล้ว ของที่เหลือก็ให้ในไปขาย บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีน้าใจ
ให้กันเปล่าๆ ได้นะ บรรดาชาวบ้านหากว่าเขามีน้าใจช่วยออกแรง น้องก็อาจจะช่วยออกเงิน ลิ้นอยู่ใน
ปากลองขยับถามดู เวลาที่คนเราจามก็เหมือนไอตามกันออกมา จงครุ่นคิดไว้ให้มั่น คนรักกันก็เสาะ
แสวงหาสะสมของ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อน 2 คนที่สนิทกันจริงๆ เขานาไก่แจ้มาประกอบอาหารก็ยัง
แบ่งให้เรา พวกเขาหาบของหนักก็ให้น้องช่วย วันข้างหน้ามีงานของเราเขาก็จะมีน้าใจมาช่วยเรา
ยกเอาสถานการณ์วิถีชีวิตประจาวัน เช่นการล่าสัตว์ในปุาของเพื่อนสนิท 2 คน
มาเป็นตัวอย่าง เปรียบการใช้ชีวิตคู่เหมือนการล่าสัตว์ ไม่สมควรที่จะไล่คู่ชีวิต ทั้งสามีหรือภรรยาไป
จากกันและกัน
“ปีเดินพร้อมวันยามก็สั้นหมิ่น
รีบแต่งสร้างยามเช้าซื้อปิ่นขายไว้
ผัวเมรักอย่าไล่กันแท้
พอดั่ง สองเสี่ยวเข้าไปแร่ดา้ มเถิ่นกวางฟาน
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จับยามหมานจวบฟานทึงหล้า
จิ่งว่าเสี่ยวก้อฅิงเหยยิงไว้
ยามนั้นสองไล่กันเบ่าพลันทันได้
ฟานก็หกหักเข้าปุาไม้ตีนแล่นกลัวตาย
ยามนั้นสองสหายก็อยู่ดายวักเว่า
มือข่มเต๊าเหง้อผ่อแหงนดู
ชู่คนก็ชูแปูนฝุามือทะหน้า
หล้าเบ่าแท้ก็รามส่าบ่าดาย
พี่ก็อุบายต้านป๎นนางเทียมแทกแต่นี้เมอหน้าก็สูน้องอย่าไล่
บัวเกียงไขอย่าไล่ผัวแก้ว เบ่าดีเนอ” (21)
คาศัพท์
เดิน = เดือน
ปิน= เปลี่ยน
เม = เมีย
พอดั่ง = เปรียบดั่ง
เสี่ยว = เพื่อนสนิท
แร่ = ปุา
ด้ามเถิ่น = ล่าสัตว์55
ฟาน = เก้ง
หมาน = โชคดี
ทึง = พร้อมกับ
จิ่ง = จึง
ก้อ = เพื่อน
ฅิง = มึง, สรรพนามบุรุษที่ 2 เอกพจน์
หก = วิ่ง, กระโจน, กระโดด
โดยมากมักใช้กับเพื่อนชายที่สนิทมาก
วักเว่า = เปล่าดาย
เต๊า = เท้า, ยัน
เหง้อ = ชะเง้อ
แปูนฝุามือ = ฝุามือ
ทะ = บัง
ร้าม = ร้าง, ห่างหาย
ส่า = สนุก
บ่าดาย = เปล่าดาย
เทียมแทก = เทียบเทียม
เมอหน้า = ไปภายหน้า
เบ่าดีเนอ = ไม่ดีนะ ; คาลงท้าย
ความหมาย วันเดือนปีผันผ่านไปรวดเร็ว รีบเก็บหอมรอมริบทามาค้าขายแต่เนิ่น ๆ สามีภรรยาหาว่า
รักกันจริงอย่าได้ขับไล่กัน เปรียบเหมือน สองสหายเข้าปุาไปล่ากวางล่าเก้ง พอเหมาะพอเจาะได้พบ
เก้งพร้อมกับน้อง น้องบอกให้เพื่อนสนิทยิง เวลานั้นสองสหายไล่ตามเก้งไม่ทัน เก้งวิ่งหนีตายกระโจน
หนีเข้าปุาหายไป สองสหายก็จะไม่ได้อะไรเลย ทั้งสองก็ยกมือขึ้น บังหน้าชะเง้อแลมอง น้องก็จะห่าง
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ร้างจากความสุขเสียเปล่า พี่กล่าวยกอุบายบอกให้น้องทราบ นับแต่นี้ต่อไปภายหน้า น้องก็อย่าไล่สามี
น้อง ไม่ดีนะ
8.4 อุปมาโวหาร
การใช้อุปมาโวหาร เป็นการอธิบายข้อความ คุณลั กษณะ หรือความเชื่อถือ
ต่างๆ ที่เข้าใจยาก โดยยกเอาสิ่งหนึ่งสิ่ง ใดมาเปรียบเทียบ เป็นการอุปมาอุปไมยเพื่อให้ผู้ฟ๎งเห็นภาพ
ชัดเจน56 ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง นิยมใช้มาก โดยจะใช้คาว่า “พอดั่ง” หรือ
“อุปมาพอดั่ง” ดังนี้
ใช้ อุ ป มาโวหาร กล่ า วสอนพฤติ ก รรมต่ า งๆ ของมนุ ษ ย์ ทั้ ง ที่ ดี แ ละไม่ ดี โดย
เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น
“หอมของขึ้นเหนือลุกแล่นรีบท้อน
หื้อเพิ่นแกว่นขึ้นเรือนน้อง
ทือข้าวหอบของสินงึนน้องสินทองอยู่จ่าย
พอดั่ง ปลาปูายก่อนวังน้าห่างแก้ววิไย
เพิ่นตะว่าผิวขาวใสแสงอิ่นนางช่างเว้า
หนุ่มแก่เฒ่าเพิ่นหากหูมเคย
พอดั่ง ตัวเดยเอี้ยงปุาวเฟิยร้องม่วน
ธธิซิ่นต่วงกว้างก็ตีนแข็บเขียวแล่
งามแปล้แหว่ผ่อแลเภาะแท้
ถงหมากห้อยลักแล ป๎กเป็นแหวฅา
ตนหนาไว้เพเนปานหล่อก็ดีต่อน้องมิ่งฝ๎นภายพี่บอกแหน
พอดั่ง สัตว์ตัวแหว่โหล่โลมเอาได้
ผัวรักหล้าดอกไม้ตะปานแก้วหน่วยตา
นอนฟาผ้าหมอนแรสมแส่ว
ผัวรักหล้าเบ่าแล้วธูงจ่านเมิงมี
ของดีน้องขัดสีล้างส้วย
เยะอ่วยแท้ก็ผัวหล้าหน่ายแหนง
พอดั่ง ของแพงแก้วคนชายเป็นไพร่” (14)
คาศัพท์
หลอน = หาก
ส่อน= ทา
56

อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 343.
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แกว่น = แคล่วคล่อง, ว่องไว
ท้อน = เถิด, เถอะ
งึน = เงิน
ทือ = ถือ
ปูาย = เลี่ยงไป
พอดั่ง = เปรียบดั่ง ,ดังเช่น
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 แก้ววิไย = แก้ววิไล
หูม = ชอบ, นิยม
เว้า = พูด
เฟิย = เฟื้อย, เลื้อย, เอื้อน
ปุาว = ร้อง
แข็บ = แขบ, แถบ
ธธิ = ไม่ทราบความหมายชัดเจน แต่ปรากฏ
ซิน่ = ผ้านุ่ง
ในคาว่า “ธธิซิ่นต่วงกว้าง”
แล่ = เข้ม
ต่วง = กว้าง
เภาะ = เหมาะสม
แปล้แหว่ = แบนราบแผ่ออก
แหว = ลักษณะเป็นแผ่นทรงกลม
ลัก = แอบ
มิ่งฝ๎น = มิ่งขวัญ
เพเณ = ประเพณี
โหล่ = โผล่
แหน = บอกกล่าว
โลม = รวม
ฟา = เครื่องนอน
เบ่า = บ่, ไม่
แร = แพร
ส้วย = ชาระล้าง
ธูงจ่าน = ธูง-วิถ,ี ประเพณี, ครรลอง
เยะ = ทา
ในที่นี้ควรเป็น ทู้งจ่าม57 หมายถึง
อ่วย = ไม่เรียบร้อย
ขนบธรรมเนียม
ความหมาย ให้รีบสะสมทรัพย์สินสมบัติไว้ เพื่อใช้จ่าย เปรียบเหมือน ปลาว่ายเลี่ยงไปก่อนวังน้า พวก
เขาจะว่าน้องช่างพูด ผู้เฒ่าผู้แก่จะนิยมชมชอบ เปรียบเหมือนนกเดยนกเอี้ยงร้องเอื้อนเสียงไพเราะ
ซิ่นน้องผืนกว้างมีแถบเขียวเข้ม สวยงามเหมาะสม มีถุงหมากห้อยประดับ พี่แอบมองเห็นลายป๎กแว่น
ทองคา พี่บอกกล่าวแก่น้อง เปรียบเหมือนสัตว์ทั้งหลายหลั่งไหลมารวมกัน สามีน้ องรักดุจดวงตา เป็น
คู่ผัวตัวเมียกันแล้ว ขนบธรรมเนียมมี ให้น้องชาระล้างรักษาความสะอาดให้ดี ทางานไม่เรียบร้อยไม่
สะอาด สามีน้องจะหน่ายแหนง เปรียบเหมือนน้องที่รักเป็นไพร่
ใช้อุปมาโวหาร ยกเอาสิ่งต่างๆ มาเปรียบเทียบกับคนที่ดื้อรั้น ไม่ฟ๎งคาสั่งสอน
“ฟ๎งถี่กลอนคาเทาะเนอ
คนเหลือสอนเหลือคาไผตะฟ๎งมันได้
57

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , พจนานุกรมภาษาไทใหญ่ ไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 600 ปีพระญาติโลกราช 85 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เชียงใหม่: สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2552), 229.
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โอวาทตั้งมีไว้ เฒ่าแก่สอนป๎น
พอดั่ง งึนฅาตั้งเหนือยอขว้าง
ลงค่าถวงแอ่วเหล้นแม่ร้าง ของฝากไปท้อม
พอดั่ง ของหอมฟื้นชุมพูวิเสียด
เหตุอันหื้อพาลูกมันสู่สกรรจ์
พอดั่ง งูมันขึ้นกวนฅีรังไข่
ลักขณะหาบ่ได้คารู้สักช่องในตน บุญป๎นเหย” (34)
คาศัพท์
เทาะเนอ = เถอะนะ
คนเหลือสอนเหลือคา= คนดื้อรั้น, ไม่ฟ๎งคา
ไผ = ใคร
สั่งสอน
พอดั่ง = เปรียบดั่ง
งึนฅา = เงินทอง
ยอ = ยก
แอ่ว = เที่ยว
ถวง = นักเลง; ถง, โถง, ทรง
แม่ร้าง = แม่หม้าย
เหล้น = เล่น
ฟื้น = พื้น
ท้อม = รวม, สะสม
วิเสียด = วิเศษ
ชุมพ = ชุมพูทวีป, โลก
ฅี = ควี, กวน, รบกวน
สกรรจ์ = ฉกรรจ์
เหย = เอ๋ย ; คาออกเสียงแสดงความรัก
ลักขณะ = ลักษณะ
ความเอ็นดู
ความหมาย ฟ๎งดีๆ พิจารณาคากลอนเถอะนะ คนดื้อรั้นไม่ฟ๎งคาสอนไม่มีใครเขาจะฟ๎ง คาโอวาทคา
สอนของผู้เฒ่าผู้แก่สอนให้ เหมือนดั่งเงินทองมีไว้เอาทิ้งขว้างไป ตกค่ามามั่วแต่ไปเที่ยวหาแม่หม้ายเอา
ของฝากไปให้ เหมือนดั่งของวิเศษของโลก เหตุเพราะว่าให้พาลูกขึ้นใหญ่เจริญวัย เหมือนดั่งงูขึ้น ไป
รบกวนรังไข่ เป็นลักษณะของคนที่หาความรู้อันใดในตนไม่ได้ บุญป๎นเอ๋ย
กลวิธีการสอน
โดยปกติแล้วบทขับไม่ได้มีไว้เพื่อให้อ่าน แต่เป็นการบทขับร้องเพื่อสั่งสอนบุคคลตั้งแต่ 1
คนเป็นต้นไป เป็นการสื่อสารกันระหว่างผู้ขับและผู้ฟ๎ง ผู้วิจัยวิเคราะห์กลวิธีการสอน ที่พบในพับสาคา
ขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง พบว่า มี 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การใช้สรรพนามแทนผู้ขับและผู้ฟ๎ง
2. ห้ามไม่ให้กระทา
3. การใช้ความเปรียบ
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1. การใช้สรรพนามแทนผู้ขับและผู้ฟัง
ลักษณะโดยทั่วไปของการขับลื้อ เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขับและผู้ฟ๎ง ผู้ขับจะใช้คา
สรรพนามเรียกแทนตัวเอง และคาสรรพนามเรียกผู้ฟ๎ง ดังนี้
1.1 สรรพนามแทนผู้ขับ ผู้ขับมักเรียกตัวเองด้วยสรรพนามอย่างหนึ่ง ๆ เช่น ชื่อ
สมมติ ดังนี้
ในวรรคแรกของบทขับคาสอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ใช้ชื่อว่า “จันทาท้าว
ปัญญา” แทนผู้ขับ
“เท่อนิ จันทาท้าวปัญญา จักแต้มออก” (1)
ในวรรคอื่นๆ ส่วนใหญ่จะใช้คาว่า “พี่” แทนตัวผู้ขับ ว่าจะบอกสอน จะอธิบาย
ความคาสอน ดังปรากฏในคาสอนหญิงสาว เช่น
“พีต่ ะไขกลอนสารต้านกลอนคาบทบาท” (1)
“พีต่ ะแหนกล่าวต้านวาดไว้เป็นเทิกคาสอน ดูก่อนเนอ” (1)
“พีต่ ะไขก่อนต้านคลองเมิงนี้มีหลายแง่” (1)
“พีต่ ะแหนบอกหื้อนางรู้เป็นแจ้งถี่หนา” (1)
“พีต่ ะแหนกลอนต้านมอนเชิญหื้อถูก” (4)
“พีต่ ะแหนไขอูบหื้อนางรู้ฅาฝ๎้นจื่อจา” (4)
“พีต่ ะจากล่าวต้านหลายล้าสูน้องอย่าชัง” (6)
“พีต่ ะด่าน้องว่าไบ้ก็ฅึนว่าเบ่าเป็น” (7)
“พีก่ ล่าวข้อคานี้บ่ควรหล้าเผิดอายเทอะเนอ” (8)
“เท่อนิ พีต่ ะไขกลอนจากล่าวไปเป็นห้อง” (9)
“พีบ่ ่จุน้องหล้าก็ตามออกในธรรม” (10)
“พีร่ ักหล้าต้านนี้ พีต่ ะไขบอกแสงนวล” (11)
“พีก่ ล่าวข้อคานี้ก็หล้างถูกใจ” (13)
ผู้ขับจะเรียกแทนตนเองว่า “พี”่ แสดงความอาวุโส เพื่อให้สมเหตุสมผลในการสั่ง
สอนข้อปฏิบัติในชีวิตต่างๆ แก่ผู้ฟ๎งทั้งที่เป็นผู้หญิงและผู้ชาย เช่น
“เท่อนิ พีต่ ะแหนกลอนต้านคนชายร่างบ่าว” (22)
“พีก่ ็คึดเผื่อไว้เม่อหน้าสอนลูกทึงหลาน” (22)
นอกจากคาว่า “พี่” ยังปรากฏใช้คาว่า “อ้าย” ในคาสอนหญิงสาว เช่น
“ปางหลังอ้ายหันมาฅักหมาน” (6)
“ซานเตื่ออ้ายก็ดีรักซานเตื่ออ้ายก็ดีชัง” (6)
“อ้ายแกวดชี้เมอหน้า ก็สูน้องอย่าอาย” (7)
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“การสนุกเหล้นเชิงชู้ ก็ภายอ้ายจักสอนดู ก่อนเนอ” (18)
ใช้คาว่า “ชาย” แทนผู้ขับ
“ตามตีกา (ฎีกา) กล่าวมาชายรู้” (3)
ใช้คาว่า “ม่อน” แทนผู้ขับ
“ม่อนเชิญหล้าเทียมตาช่างอยู่เทาะเนอ” (11)
เรียกตนเองว่า “ตูหลาน” เพื่อบอกคาสอนผู้มีอาวุโส
“เท่อนิ เหนือหัวเฒ่าฟ๎งดู ก็ตูหลานตะเล่า” (15)
แทนตนเองว่า “ข้อย” ในส่วนตานานรสี
“เท่อนิ ข้อยจักยอกรไหว้วันทาแสนส่า
ข้อยตะจากล่าวต้านวาดไว้ตามคัมภีร์ธรรม
เดินเพื่อกลัวเป็นบาปกรรม บาปเวียนมาข้อง
ข้อยจากล่าวห้องในโลกสงสารก่อนเนอ” (41)
ในบทที่เป็นคาสอนผู้มีอาวุโสกว่า ผู้ขับใช้สรรพนามแทนตัวเองด้วยความอ่อน
น้อมต่อผู้ฟ๎ง โดยใช้คาว่า “ตูหลาน” และใช้คาว่า “ข้อย” ความหมายคือ ข้าน้อย เป็นสรรพนามแทน
ตนเองต่อผู้ฟ๎ง แสดงความนอบน้อมต่อเนื้อหาของบทขับที่นามาจากตานานรสี ซึ่งเป็นเรื่องราวที่นามา
จากพระธรรมคัมภีร์ อันถือเป็นเรื่องราวในพระพุทธศาสนา
ในพับคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง พบการเลือกใช้สรรพนามแทนตัวผู้
ขับ ด้วยคาที่แสดงความมีป๎ญญาเฉลียวฉลาด เช่นคาว่า “ท้าวปัญญา” เป็นการยกตัวเองว่าเป็นผู้มี
ป๎ญญาเหมาะสมเพียงพอที่จะบอกสอนเรื่องราวต่าง ๆ แก่สมาชิกทั้งหลายได้ นอกจากยังใช้คาที่แสดง
ถึงความความใกล้ชิดเป็นกันเองกับผู้ฟ๎ง โดยเลือกใช้คาที่เหมาะสมกับสถานะภาพที่แตกต่างกันของ
ผู้ฟ๎ง ตามเพศและวัย ทั้งนี้การเลือกใช้สรรพนามแทนตัวผู้ ขับยังสัมพันธ์กับการใช้สรรพนามแทนผู้ฟ๎ง
อีกด้วย
1.2 สรรพนามแทนผู้ฟัง การใช้ชื่อแทนสาหรับผู้ฟ๎ง ส่วนใหญ่มักใช้คาว่า “หล้า” “อี
หล้า” “น้อง” หรือ “นาง” สาหรับเรียกผู้ฟ๎งที่เป็นผู้หญิง เช่น
“พี่กล่าวข้อคานี้บ่ควรหล้าเผิดอายเทอะเนอ” (8)
“ยามเม่อสูอหี ล้ายังน้อยขึ้นใหญ่เป็นสาว” (6)
“น้องอย่าปึดเสื้อนางนุ่งเขินตัวเบ่าดีเนอ” (9)
ใช้คาว่า “ชาย” เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 เพศชาย เรียกแทนสาหรับผู้ฟ๎งที่เป็นผู้ชาย
ใบบทสอนผู้ชาย เช่น
“ตัวแก่นต้านส่านิภายอ้ายเบ่าไหว้” (23)
“ผิดเปิ้งเสบ่หึงบ่มึ้งแลเนออ้าย” (24)
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ใช้คาแสดงความเคารพยกย่อง เรียกผู้ฟ๎งที่มีอาวุโสกว่า เพื่อบอกคาสอน
“เท่อนิ เหนือหัวเฒ่าฟ๎งดู ก็ตูหลานตะเล่า” (15)
นอกจากจะมีการใช้คาเรียกผู้ฟ๎ง ผู้หญิงแบบปกติ เช่น “หล้า” “อีหล้า” “น้อง”
หรือ “นาง” ดังแสดงมาข้างต้นแล้ว ยังมีการใช้คาพิเศษที่เป็นชื่อดอกไม้ หรือคาที่มีความหมายดี
แทนการเรียกผู้ฟ๎ง ซึ่งบางครั้งก็อาจไม่มีความหมาย เช่น
“พิมพาน้องเทียมตาฟ๎งถี”่ (1)
“ยามเม่อสูอหี ล้ายังน้อยขึ้นใหญ่เป็นสาว” (1)
“นางสังเบ่าคึดดูยามเม่อแพงฅาขาน้องนอนฟาด้งตาก” (1)
“พี่ตะอัญเชิญน้องเทียมตานางจื่อ
“แม่ก็รักแพงฅาขาตาหน่วยนิลคาฟั่น” (1)
“แม่รักแพงนางกองแสงก็หวังไถ่แรงยามเม่อเฒ่า” (1)
“จอมศรีแก้วคอนที่น้องจื่อ” (3)
“ฅาขาน้องจันทามีคู่สองหากสู่กันแท้” (3)
“จอมศรีหล้าบุญเริงตะได้โชค” (4)
“นูเนอแสงหย้องแพงผัวแก้ว” (4)
“นูเนอแสงคึดหมู่แลงหมู่งายคาบข้าว” (4)
“บัวเกียงไขเพิ่นตะกล่าวฮือนางคร้าน” (5)
“สายสุดใจนางค่อยจื่อเอาคารู้” (5)
“ขาวแดงเนื้อตายเหินสลิดอ่อน” (5)
“แก้วข่มพร้าวอีแม่บ่าวชิงเอา” (6)
“หวังว่า แก้วข่มพร้าวตะได้จวบคนชาย” (7)
“ผิวขาวแดงหวังเปลี่ยนเมเพิ่นได้” (8)
“รามคู่เทียมแทกก่อนอีมู้ฅาฟั่นอย่างาน” (9)
“พี่รักหล้าต้านนี้พี่ตะไขบอกแสงนวล” (11)
“ฟ๎งเทาะ ขาวฟองเนื้อตายเหินแลบัวนาค” (12)
“ฟ๎งเทาะ ตาขาเขี้ยวฟันงามจรดถี่” (12-13)
“พิมพาแสงสังเบ่าตรองดูหั้น” (20)
“แสงอิ่นนางก็หันกลาง” (20)
“วิดวิดผิวขาวแดงเพิ่นตะด่านางว่าช้า ชาเนอ” (20)
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นอกจากนี้ยังมีคาที่มีความหมายพิเศษ ในเชิงยกย่อง เชิดชู หรือให้เกียรติ สาหรับ
เรียกแทนผู้ฟ๎ง ผู้ชาย เช่น
“จอมศรีเหยของบ่ดีคดเลี้ยวเปียวปากจาแข็ง” (23)
การใช้สรรพนามเรียกผู้ฟ๎งแต่ละเพศแต่ละวัยด้วยสรรพนามที่มีความหมายพิเศษต่าง
ๆ ดังกล่าว เป็นกลวิธีการสอนที่ชักชวนผู้ฟ๎งให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองกับผู้ขับ เสมือนเป็นเครือญาติ
ทาให้เนื้อหาคาสอนมีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสที่ผู้ฟ๎งน้อมนาเอาคาสอนดังกล่าวไปปฏิบัติ
2. ห้ามไม่ให้กระทา
กลวิธีการสอนของคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ห้าม
ไม่ให้กระทา และ ชี้แนะแนวทางหรือให้ทางออก ดังนี้
2.1 ห้ามไม่ให้กระทา
กลวิธีอย่างหนึ่งที่พบบ่อยในการสอนที่พบในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม
เมืองยอง มีลักษณะง่าย ๆ ตรงไปตรงมา คือ หากไม่ต้องการให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติสิ่งใด ๆ
ที่จะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม ก็ห้ามไม่ให้กระทาสิ่งนั้น ๆ โดยใช้คาว่า “อย่า” และมัก
เน้นคาลงท้ายด้วยคาว่า “บ่ดีเนอ” หรือ “บ่ดีดาย” เพื่อบอกว่าสิ่งที่ห้ามไม่ให้กระทานั้นเป็นการ
กระทาที่ไม่ดี ยกตัวอย่าง เช่น
“อัน ๑ เป็นสาวน้อง อย่าไปเบียนผัวท่าน” (8)
คาศัพท์
เบียน = ใกล้ชิด, สนิทสนม
อัน ๑ = อนึ่ง
ความหมาย อนึ่งน้องเป็นสาว อย่าได้ทาตัวใกล้ชิดสามีผู้อื่น
“นางอย่าได้มักแพ้เฒ่าแก่หญิงชาย” (5)
คาศัพท์
แพ้ = เอาชนะ
มัก = ชอบ, นิยม
ความหมาย นางอย่าได้เอาชนะเหนือผู้สูงอายุทั้งหญิงและชาย
“นางอย่าจาอวดอ้างว่ารู้ล้าหมู่หลายคน บ่ดีเนอ” (2)
คาศัพท์
จา = พูดจา
ความหมาย นางอย่างพูดจาอวดอ้างตนว่าฉลาดเหนือคนทั้งหลาย ไม่ดีนะ
“น้องอย่าปึ๊ดเสื้อนางนุ่งเขินตัว บ่ดีเนอ” (9)
คาศัพท์
เขิน = ลอย
ปึ๊ด = เปิด, เผย
ความหมาย น้องอย่าเปิดเสื้อเผยให้เห็นร่างกาย ไม่ดีนะ
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“อัน ๑ ชาวชีพร้อมสังฆ์ครูอย่านับลื่น บ่ดีเนอ” (10)
คาศัพท์
อัน ๑ = อนึ่ง
สังฆ์ = พระภิกษุสงฆ์
ลื่น = ดูหมิ่น, ตีตนเสมอ
ความหมาย อนึ่ง อย่าตีตนเสมอพระสงฆ์และชี ไม่ดีนะ
“นางอย่าหูมใฝุสร้างเป็นชู้พระบ่าวสังฆ์ครู บ่ดีเนอ” (10)
คาศัพท์
หูม = ชื่นชอบ
สังฆ์ = พระภิกษุสงฆ์
ความหมาย น้องอย่าชื่นชอบเป็นชู้พระภิกษุสงฆ์หนุ่ม ไม่ดีนะ
“หลายค่าลุงอาวพร้อมตานายปูาปูุ
สูอย่าถวงแอ่วเหล้นเยิมชู้เหมือนบ่าวเยิมสาว บ่ดีเนอ” (14)
คาศัพท์
หลายค่า = หลายสิ่งหลายอย่าง
อาว = น้องชายของพ่อ, อาผู้ชาย
นาย = ยาย
ถวง = ถง, โถง, ทรง
แอ่ว = เที่ยว
เหล้น = เล่น
เยิม = ดีใจ, ชอบใจ
ความหมาย คนทั้งหลายทั้งลุง อา ตา ยาย ปูา ปูุ พวกท่านอย่าได้มัวแต่เที่ยวเล่นสนุกสนานใจเหมือน
คนหนุ่มชอบใจหญิงสาว ไม่ดีนะ
“รีตห้าตั้งมีไว้ อย่าล้าล่วงจิบหาย บ่ดีดาย” (33)
คาศัพท์
รีต = จารีต ในที่นี้หมายถึง ศีลห้า
จิบหาย = ฉิบหาย
ความหมาย น้องอย่าชื่นชอบเป็นชู้พระภิกษุสงฆ์หนุ่ม ไม่ดีนะ
2.2 ชี้แนะแนวทาง
จากวิเ คระห์ คาสอนผู้ ห ญิง แม่ห ม้า ย ในพับสาค าขับไทลื้ อ ฉบับน้อ ยพรหม
เมืองยอง พบว่า มีลักษณะชี้แนะแนวทาง โดยแสดงสาเหตุของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ แก่ผู้หญิง
หม้ายต่อกรณีที่เกิดการหย่าร้างขึ้น ถือเป็นกลวิธีหนึ่งที่ทาให้ผู้หญิงในสถานะภาพอื่น ๆ รับรู้ถึงสาเหตุ
ของการหย่าร้าง หรือแม้แต่ช่วยให้ผู้หญิงที่อยู่ในสถานะภาพภรรยาได้พิจารณาตรวจสอบพฤติกรรม
ในฐานะภรรยาของตนเองว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร มีตัวอย่างดังนี้
สามีรู้ว่าภรรยาของตนเกียจคร้านไม่ขยัน ละเลยงานบ้านงานเรือน มักนอน
กลางวัน เกิดความเบื่อหน่ายแล้วจึงหย่าร้างกัน
“ตามันรู้ว่าแสงนอนวัน เบ่าพลันใคร่สร้าง
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ผัวหน่ายหล้าจิ่งร้างออกมา อั้นชะหือ “ (31)
คาศัพท์
นอนวัน = นอนกลางวัน
เบ่า = บ่, ไม่
จิ่ง = จึง
อั้น = นั้น
ชะหือ = เช่นนั้นหรือ
ความหมาย สามีน้องรู้ว่าน้องเป็นคนเกียจคร้าน มักนอนกลางวัน เกิดความเบื่อหน่ายจึงหย่าร้างกัน
เช่นนั้นหรือ
สามีเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรัง ภรรยาไม่ใส่ใจดูแล ถึงขั้นสามีจึงออกปากขับไล่
ภรรยาของตน
“รู้ว่าผัวหากได้พยาธิร้ายตนน้องเบ่าค้า
ผัวจาหนีอิ่นฅาพ่ายแท้
น้องหากแก้คาน้องเบ่าถ้อง อั้นชะหือ” (31)
คาศัพท์
เบ่า = บ่, ไม่
จา = บังคับ
พ่าย = หนี
แก้คา = แก้ตัว
ถ้อง = ติด, สัมผัส
ชะหือ = เช่นนั้นหรือ
ความหมาย รู้ว่า สามีของน้องเจ็บไข้ได้ปุวยเป็นพยาธิร้าย น้องไม่ใส่ใจดูแล สามีบังคับให้เลิก น้องก็
เลิกราหนีหายไปเสีย น้องกล่าวคาใดก็แก้ตัวไม่ขึ้น เช่นนั้นหรือ
แต่งงานกับคนที่ไม่เอางานเอาการ
“เอาผัวสร้างการเรินเบ่าช่าง ชะหือนอ” (31)
คาศัพท์
เริน = เรือน
เบ่าช่าง = ไม่เป็น, ไม่ถนัด
ชะหือ = เช่นนั้นหรือ นอ = หนอ
ความหมาย แต่งงานกับสามีที่ไม่เอางานเอาการ เช่นนั้นหรือ
สามีไปชอบหญิงสาวผู้อื่นที่มีอายุน้อยกว่าภรรยาของตน
“ไปแอ่วสู้สาวน้อยสาวหนุ่มเหลือนาง” (31)
คาศัพท์
แอ่ว = เที่ยว
สู้ = ชอบ
หนุ่ม = เยาว์
เหลือ = กว่า
ความหมาย สามีน้องไปชอบหญิงสาวที่อายุน้อยกว่าน้อง
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สามีมีชู้ ภรรยารับการกระทาไม่ได้จึงหนีออกมา
“รู้ว่าของทือแสงอิ่นฅามีชู้
หล้าเบ่าสู้เยิ่งนั้นหนีออกเสเริน” (31)
คาศัพท์
ทือ = ถือ ในที่นี้ ของทือ หมายถึง สามี
เบ่า = บ่, ไม่
เยิ่ง = เยี่อง, อย่าง
เส = เสีย
เริน = เรือน
ความหมาย รู้ว่าสามีน้องมีชู้ น้องไม่พึงพอใจในการกระทาเช่นนี้ จึงได้หนีออกจากเรือนมา
สามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรง
“ช่องว่า ผัวเผียดแก้วเมยักษ์ผิดกัน ชะหือ” (31)
คาศัพท์
ช่องว่า = เหตุว่า, เพราะว่า
เผียด = เผด เปรต
ผิดกัน = ทะเลาะเบาะแว้ง
ชะหือ = เช่นนั้นหรือ
ความหมาย เหตุว่า สามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันขั้นรุนแรง เช่นนั้นหรือ
จากบทขั บ ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า สาเหตุ ข องการหย่ า ร้ า งมาจาก
พฤติกรรมของทั้งฝุายสามีและภรรยาที่ไม่ดาเนินไปตามบทบาทและหน้าที่ที่สังคมวางไว้ จึงเกิดการ
หย่ า ร้ า งขึ้น อย่ างไรก็ตามบทขับ คาสอนผู้ ห ญิงหม้า ยก็ส ะท้ อนให้ เ ห็ นว่ า การสมรสใหม่ ห รือ การ
แต่งงานใหม่เป็นเรื่องที่เป็นปกติในสังคม หญิงสาวที่หย่าร้างกับสามีไปแล้วและมีอายุยังไม่มากนัก 58 มี
สิทธิที่จะใช้สถานที่เกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว หรือห้างข่วง เพื่อเลือกหาคู่ครองอีกครั้ง มีชายสูงอายุ
หรือชายหนุ่มจานวนไม่น้อยที่พึงพอใจหญิงหม้าย เนื่องจากชายเหล่านี้มีความคิดว่าหญิงหม้ายนั้นมัก
เกี้ยวพาราสีง่ายกว่า และรู้จักงานบ้านงานเรือนดีกว่าหญิงสาวโสดทั่ วไป59 มีประสบการณ์การครอง
เรือนมาแล้ว ดังนั้นการเริ่มต้นความสัมพันธ์หน่วยครอบครัวใหม่ของหญิงหม้าย โดยการใช้โอกาสครั้ง
นี้ในการเลือกสามีที่มีพฤติกรรมที่ดีกว่าสามีคนเก่า ดังนี้
เมื่อจะมีสามีใหม่ ก็ควรหาคนที่มีพฤติกรรมที่ดีกว่าสามีคนเก่า
“คาคึดหล้าชูดแล้วหาใหม่มาแทน
หาผัวหื้อยังแควนเหลือเก่า
ได้มาแล้วหื้อเพิ่นได้เล่าทางดี” (32)
58

หญิงแม่หม้าย อยู่ในช่วงอายุประมาณ 30-35 ปี ดูรายละเอียดใน บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ , ไทยสิบสอง
ปันนา, เล่ม 2, 49.
59
เรื่องเดียวกัน, 58.
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คาศัพท์
คาคึด = ความคิด
ชูด = ชวด, พลาด
ยังแควน = ดีขึ้น
เหลือเก่า = กว่าเดิม
หื้อ = ให้
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
ความหมาย ความคิดผิดพลาดไปแล้วให้หาใหม่มาแทน หาสามีให้ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อได้มาแล้วก็ให้คน
ทั้งหลายได้พูดถึงในทางที่ดี
3. การใช้ความเปรียบ
การอุป มาอุป ไมยเป็นกลวิธีห ลั ก ที่การยกเอาลั กษณะของพืช พฤติกรรมของสั ตว์
พฤติกรรมของมนุษย์ หรือเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆ มาเปรียบเทียบกับคาสอน ให้สอดคล้องกับ
เนื้ อ หาค าสอนต่ า งๆ โดยยกเอาเรื่ อ งที่ จ ะกล่ า วหรื อ สื่ อ สารมาตั้ ง (อุ ป มา) แล้ ว น าอี ก สิ่ ง หนึ่ ง มา
เปรียบเทียบ (อุปไมย) 60 โดยใช้คาที่แสดงการเปรียบเทียบ เช่น คาว่า “พอดั่ง” และ “จาอุปมาพอ
ดั่ง” ดังนี้
คาว่า “พอดั่ง” หมายถึง เปรียบดัง, เปรียบเหมือน, เหมือนดั่ง, ดังเช่น, เช่น
เปรียบเทียบการเฝูาทะนุถนอมเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ กับการทานา และเปรียบเทียบ
ความหวังที่ลูกจะตอบแทนบุญคุณ กับการรอคอยเก็บเกี่ยวข้าวจากการทานามาเก็บรักษาไว้ในยุ้งฉาง
ดังนี้
“แม่รักแพงนางกองแสงก็หวังไถ่แรงยามเม่อเฒ่า
พอดั่ง ข้าวปลูกไว้จักถ้าหาบมาเย” (1)
คาศัพท์
แพง = เป็นที่รัก
ไถ่ = ถอน, คืน
เม่อ = เมื่อ
ถ้า = รอ, รอคอย
เย = ยุ้ง, ฉาง
ความหมาย แม่ของน้องรักตัวน้องผู้มีค่าดั่งกองอัญมณี แม่หวังให้น้องช่วยตอบแทนแรงยามเมื่อแก่
ชรา เปรียบเหมือน ข้าวที่ปลูกไว้รอจะหาบกลับมาเก็บรักษาไว้ที่ยุ้งฉาง
เปรียบเทียบการระมัดระวังคาพูด กับการเก็บรักษาเงินทองไว้ในถุง ไม่ควรเปิดปาก
พูดเหมือนไม่เปิดเผยถุงที่เก็บรักษาเงินทองไว้
“ฟ๎งใจน้องฟ๎งคอหื้อถี่น้องใหญ่หม้ามาแล้วก็ควรหี่แหนคา
พอดั่ง งึนฅาไว้ในถุงหื้อช่างเฝด เทาะเนอ” (2)

60

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, วรรณคดีวิเคราะห์, 51.
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คาศัพท์
ใหญ่หม้า = เติบโต, ยิ่งใหญ่
แหน = หวง, สงวนรักษา
เฝด = เฝียด, เก็บเข้าที่

หี่ = หรี,่ ลดลง, ซ่อนเร้น
งึนฅา = เงินทอง
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค
แสดงการอนุญาตเชิงสั่ง
ความหมาย คิดใคร่ครวญให้ละเอียดถี่ถ้วนเถิด น้องเติบโตขึ้นมาแล้วก็ควรสงวนรักษาคาพูดคาจา
เปรียบเหมือน เงินทองเก็บออมไว้ในถุง
เปรียบเทียบคากลอนที่ไม่ไพเราะ กับคนต่างบ้านต่างเมืองรอนแรมมาพึ่งบุญบารมีใน
เมืองนี้ เป็นการกล่าวแบบอ่อนน้อมถ่อมตน
“พี่ก็แปลงกลอนต้านคาไพร่ยศห่าง
พอดั่ง ข้าต่างท้าวตะมาสืบสัญไชยนั้นแล้ว
แก้วน้องเหย ศรีออนฟ๎งคาพี่นิเหย” (40)
คาศัพท์
ต้าน = บอกกล่าว
สืบสัญไชย = พึ่งบรมโพธิสมภาร
ศรีออน = คาเรียกชื่อผู้หญิง
เหย = เอย
ความหมาย พี่แต่งกลอนบอกกล่าวตามภาษาไพร่ไร้ยศศักดิ์ เหมือนดั่งข้าต่างท้าวเจ้าต่างเมืองเข้ามา
พึ่งบรมโพธิสมภาร น้องเอยจงฟ๎งคาพี่นี้เอย
เปรียบเทียบการสืบสานตามครรลองจารีตประเพณี กับไม้สอยที่จะช่วยต่อมือให้ยาว
ออกไป
“เต็มว่า ตาบ่หันก็หากธรรมเล่าไว้
พี่ตะไขกล่าวบอกหื้อสู รู้ทึงหมู่ขุนภอง
ตามคลองหื้อสูหล้าได้สืบ
พอดั่ง ไม้ส้าวสืบต่างมือ ไผอย่าทือพี่ร้าย” (30)
คาศัพท์
เต็มว่า = หากว่า, แม้นว่า
หัน = เห็น
ไข = อธิบาย, ขยายความ
ถอก = เท, ทาให้ตกหรือไหลอย่างเทน้า
หื้อ =.ให้
สู = พวกท่านทั้งหลาย
ทึง = ทั้ง
ภอง = รอคอย, คอยที, คอยโอกาส
ไม้ส้าว = ไม้ยาวสาหรับสอย
ทือ = ถือเอาว่า, เหยียดหยามว่า, สบประมาทว่า
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ความหมาย แม้นว่า (พี่) ไม่ได้เห็นด้วยตา แต่ในพระธรรมได้กล่าวเอาไว้ พี่จะบอกให้ท่านทั้งหลาย
และขุนทั้งหลายได้รู้เอาไว้ ตามครรลองแนวทางให้น้องได้สืบสานต่อไป เหมือนดั่งใช้ไม้สอยต่อมือให้
ยาวขึ้น ใครอย่าได้สบประมาทว่าพี่ร้ายเลย
เปรียบเทียบอาการที่ใจไหวหวั่น กับอาการของน้า และอาการของปลา
“นักค่า หัวใจอ้ายคนชายก็ยังไหวหวั่น
พอดั่ง น้าป๎่นดันภายพื้นลวดบุออกเป็นวัง
พอดั่ง ปลาขังไว้ในซองหกออก” (3)
คาศัพท์
นักค่า = เช่น, ตัวอย่างเช่น
ลวด = เลย
บุ = โผล่ขึ้น
วัง = ห้วงน้าลึก
ซอง = ภาชนะสานคล้ายตะกร้า
หก = กระโดด
ลักษณะแคบทรงสูง
ความหมาย ยกตัวอย่างเช่นหัวใจผู้ชายไหวหวั่น เหมือนดั่ง สายน้าหมุนวนใต้พื้นน้าโผล่ขึ้นกลายเป็น
ห้วงน้าวน เหมือนดั่ง ปลาที่ถูกจับไว้ในภาชนะ กระโดดหนีออกจากที่ขัง
เปรียบเทียบเสียงร้องของเด็กทารก กับเสียงแมวร้อง
“ถึงเม่อแอแดงน้องมีมาตะยาก
พรากเบ่าได้คาแล้วตะไห้อยู่แอวแอว
พอดั่ง แมวโภงร้องกินหนูกลางค่า” (5)
คาศัพท์
เม่อ = เมื่อ
แอแดง = ทารก
ตะ = จะ
เบ่า = บ่, ไม่
แอว = เสียงแมวร้อง
แมวโภง = แมวคราง61
ความหมาย ถึง เวลาที่น้ อ งมี ท ารกลู กน้ อ ยขึ้ น มาจะล าบาก คลาดสายตาไม่ ไ ด้เ ลย จะร้ อ งไห้ อ ยู่
ตลอดเวลา เหมือนดั่ง แมวร้องตอนออกหากินกลางค่ากลางคืน
เปรียบเทียบคาบอกสอนของครูบาอาจารย์ กับต้นมะพร้าวที่ต้นสูงเลยพ้นต้นไม้ชนิด
อื่น ๆ
“เพิ่นตะเตินบอกหื้อเราแท้ก็ควรได้จื่อจา
ตามคาเจ้าอาจารย์เขากล่าว
61

โดยปริยายใช้เรียกสัตว์ที่มีอาการคึกคะนองผิดปกติเช่น แมวโภง – แมวคราง อุดม รุ่งเรืองศรี,
พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 518.
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พอดั่ง พร้าวลาสวยสูงพ้นหมู่ตามนั้นแล้ว” (52)
คาศัพท์
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 ตะ = จะ
เติน = เตือน
หื้อ = ให้
จื่อ = จดจา
ความหมาย พวกเขาจะบอกเตือนให้ เราเองก็ควรจดจาตามคาอาจารย์ท่านกล่ าว เหมือนดั่งต้น
มะพร้าวลาต้นสวยงามสูงชะลูดพ้นกว่าต้นไม้ชนิดอื่น ๆ
ใช้คาว่า “อุปมาพอดั่ง” เช่น
เปรียบเทียบอาการชอบใจของผู้หญิงที่มีผู้ชายมาเกี้ ยว กับอาการของวัวที่ได้กินเกลือ
ที่เจ้าของมัดถุงเกลือเอาให้กนิ
“บ่าวหนุ่มเข้ามาเว้าก็ใจเจ้าหากเซือ
จาอุปมาพอดั่ง บิดตองเกิออ่อยวัวตัวเลี้ยง” (7)
คาศัพท์
บ่าว = ชายหนุ่ม
เว้า = พูด
เบ่า = บ่, ไม่
เซือ= สนุกถูกใจ
จา = พูด, พูดจา, เจรจา
เกิอ = เกลือ
อ่อย = ให้อาหาร
ความหมาย ผู้ชายนับแสนคนเข้ามาพูดกับน้อง น้องเองก็ถูกใจ กล่าวเปรียบเทียบเหมือน ตองเกลือที่
ห้อยไว้ที่คอกวัวแก่วัวที่ตัวเองเลี้ยงไว้
เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ธรรมะมัวเมาตกอยู่ในราคะ กับหมาดาที่ตัวสีดาแล้วยังขึ้นไปอยู่
บนกองถ่าน ไม่อาจได้เป็นคนมีบุญหรือพ้นจากกิเลส ยังคงต้องจมอยู่ในราคะมืดดา เหมือนสีดาของขน
สุนัขและสีดาของถ่าน
“สายสุดใจนางอย่ารอนนับสู้ราคะไหม้ล่วงพ้น
บ่จื่อเกิดเป็นคนตนบุญเจ้าเหนือหัวเขาบอกหื้อเรารู้ตามคัมภีร์ธรรม
จาอุปมาพอดั่ง หมาดาขึ้นนอนซองกวยถ่านเบ่าดีเนอ” (10-11)
คาศัพท์
รอน = ราน, ตัด, ทาให้ลดลง
จื่อ = จดจา
หื้อ = ให้
ซองกวย62 = ตะกร้าคล้ายชะลอม
62

กวยซอง ภาชนะสานคล้ายชะลอมขนาดเล็ก ตาห่าง สูงประมาณ 15 ซ.ม. ทิ้งส่วนปลายเส้นไว้ ไม่
เม้มขอบ. เรื่องเดียวกัน, 25.
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เบ่า = บ่, ไม่
ความหมาย น้ อ งที่พี่ รั ก สุ ด ใจอย่ า สนุก เพลิ ด เพลิ นไปกั บไฟราคะร้ อน ไม่เ ชื่ อ ฟ๎ง เราเกิ ดเป็ น คน
อาจารย์ท่านบอกให้เราทราบตามพระธรรมคัมภีร์ เหมือนดั่ง หมาดาขึ้นนอนบนชะลอมใส่ถ่าน ไม่ดีนะ
การยกคาอุปมาขึ้นมาเปรียบเทียบ เพื่อทาให้ผู้ฟ๎งเห็นภาพชัดเจน เกิดความเชื่อตาม
คาสอนนั้นๆ ผู้ฟ๎งน้อมนาไปปฏิบัติตามในชีวิตประจาวัน ทาให้สังคมสงบสุข
พับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เป็นคาขับที่บอกสอนบุคคลต่างๆ ในสังคม
มีกลวิธีในการประพันธ์ โดยใช้ศิลปะการใช้ภาษาให้เกิดภาพพจน์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คาสัมผัส คาซ้า
คาซ้อน คาผสาน และการใช้โวหารประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโวหารที่นิยมที่ไ ด้แก่ อุปมา
โวหาร ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีการสอนแบบอุปมาอุปไมย มาอธิบายคาสอนต่างๆ ให้ผู้ฟ๎งรู้สึกคล้อยตาม
และมีจินตนาการ เกิดจินตภาพ ให้เชื่อและปฏิบัติตามคาสอน การยกเอาลักษณะ หรือพฤติกรรมของ
คน สัตว์ และสิ่งของ ในสภาพแวดล้อมของสังคม ที่สมาชิกในสังคมมีความรับรู้ร่วมกัน มายกตัวอย่าง
ประกอบคาสอนในคาขับคาสอนสมาชิกตามเพศและวัยต่างๆ ในสังคม นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะ
ช่วยควบคุมสังคมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกในสังคมดาเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันด้วยความปกติ
สุขตามอุดมคติของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ
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บทที่ 5
การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาคาสอนและภาพสะท้อนในคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
วรรณกรรมคาสอนเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่มี จุดประสงค์เพื่อสอน ให้ความรู้ ให้
คาแนนะนา หลักธรรมจรรยา ลัทธิหรือปรัชญา 1 คติธรรมต่าง ๆ ล้วนเกิดจากรวบรวมมุขปาฐะที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน คาบอกเล่า ภาษิต คาพังเพย หรืออุทาหรณ์สอนใจ ที่เล่าสืบต่อมาทาให้มีเนื้อหาผิดไป
จากเดิมบ้าง กระทั่งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ทาให้คงเนื้อหาคาสอนได้ดีขึ้น มีการคัดลอก
แนพร่กระจายไปยังที่ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการถ่ายถอดคาสอน มีบทบาทในการกล่อมเกลาให้สมาชิก
ในสังคมประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องตามแนนวปฏิบัติของสมาชิกรุ่นอดีต 2 ทาหน้าที่ให้การศึกษา อบรม
ระเบียบสังคม แนละรักษาบรรทัดฐานพฤติกรรมให้สังคม ผ่านการขับร้องเพื่อถ่ายทอดการอบรมทาง
สังคม (Socialization) เพื่อให้สมาชิกที่เติบโตมาในสังคมนั้นๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของสังคม
ค่านิยม ทัศนคติ ที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งดีแนละไม่ดี ตลอดจนบรรทัดฐานทางพฤติกรรมแนละจริยธรรม
ของสังคม3
ในบทนี้ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์คาสอนในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ใน
ฐานะที่เป็นเครื่องมือถ่ายถอดอุดมคติ แนละควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ
เมืองยอง รั ฐ ฉานตะวัน ออก สาธารณรัฐ สหภาพเมียนมา โดยแนบ่งเป็น ประเด็นหลั ก 2 ประเด็น
ประเด็นแนรก คือ เนื้อหาคาสอน ที่จาแนนกตามเพศแนละวัย ได้แนก่คาสอนผู้หญิงวัยรุ่น คาสอนผู้หญิง
หม้าย คาสอนผู้ ช ายวัยรุ่ น คาสอนผู้สู งอายุ แนละคาสอนบุคคลทั่ว ไป โดยประเด็นที่ 2 ได้ แนก่ภ าพ
สะท้อนสังคมจากคาสอน ซึ่งแนบ่งออกเป็นค่านิยม แนละวัฒนธรรมอันประกอบด้วยความเชื่อ แนละจารีต
ประเพณี ขนบประเพณี แนละธรรมเนียมประเพณี ดังจะแนสดงต่อไป

1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตนสถาน,
2545), 132, อ้างถึงใน ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล , วรรณกรรมคาสอนของล้านนา: ลักษณเด่น ภูมิปัญญา และ
คุณค่า (เชียงใหม่: ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557), 255.
2
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, วรรณกรรมคาสอนของล้านนา: ลักษณเด่น ภูมิปั ญญา และคุณค่า,
247-251.
3
ศิริพร ณ ถลาง, ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตานาน-นิทานพื้นบ้าน, พิมพ์ครั้งที่
2 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แนห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 392.
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เนื้อหาคาสอน
เนื้อหาในพับสาคาขับฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เฉพาะเนื้อหาของคาสอนที่แนบ่งเป็นการ
สอนบุคคลต่าง ๆ โดยมีลาดับคาสอน ดังนี้ เนื้อหาเริ่มต้นจาก บทขับคาสอนผู้หญิง วัยรุ่น (หน้า 1 14) บทขับคาสอนผู้สูงอายุ (หน้า 14 - 17) บทขับคาสอนผู้หญิง วัยรุ่น (หน้า 17 - 22) บทขับคาสอน
ผู้ชาย วัยรุ่น (หน้า 22 - 30) บทขับคาสอนผู้หญิง วัยรุ่น (หน้า 30 - 31) บทขับคาสอนผู้หญิง แนม่
หม้าย (หน้า 31 - 33) บทขับคาสอนผู้ชาย วัยรุ่น (หน้า 33 - 37) แนละเนื้อหาจบลงที่ บทขับคาสอน
สาหรับบุคคลทั่วไป ทางด้านศีลธรรม (หน้า 37 - 39)
ผู้วิจัยได้นามาเรียบเรียงใหม่ โดยจาแนนกสมาชิกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามเพศแนละวัย
ดังนี้
1. คาสอนผู้หญิงวัยรุ่น (หน้า 1 - 14 หน้า 17 - 22 แนละหน้า 30 – 31)
2. คาสอนผู้หญิงหม้าย (หน้า 31 - 33)
3. คาสอนผู้ชายวัยรุ่น (หน้า 22 - 30 แนละหน้า 33 - 37)
4. คาสอนผู้สูงอายุ (หน้า 14 17)
5. คาสอนบุคคลทั่วไป (หน้า 37 - 39)
โดยเหตุที่ คาสอน ถือเป็นข้อ ชี้แนนะแนนวทางความประพฤติปฏิบัติแนก่ส มาชิกในสั งคม
เพื่อให้สมาชิกรู้จักบทบาทแนละหน้าที่ของตนตามสถานภาพ หรือตาแนหน่งฐานะที่ตารงอยู่ เป็นกลไก
อย่างหนึ่งของสังคมที่ช่วยทาให้สมาชิกที่อยู่ร่วมกันในสังคม สามารถสร้างระบบความสัมพั นธ์ต่อกันได้
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย4 นามาสู่ความสงบสุขในสังคม
ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์คาสอน ตามการจาแนนกประเภทดังกล่าวมาแนล้ว ตามหน้าที่ของสมาชิก
ต่อตนเอง แนละหน้าที่ของสมาชิกต่อสังคม ดังนี้
1. คาสอนผู้หญิงวัยรุ่น (หน้า 1 - 14 หน้า 17 - 22 แนละหน้า 30 – 31)
ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ปรากฏเนื้อหาการสอนผู้หญิง วัยรุ่น
สามารถแนบ่งตามหน้าที่เป็น 2 ประเด็น คือ หน้าที่ต่อตนเอง แนละต่อสังคม ดังนี้
1.1 หน้าที่ต่อตนเอง ได้แนก่ ความประพฤติ กิริยามารยาทที่พึงปฏิบัติ อันเป็นความ
คาดหวังของสังคมที่จะให้สมาชิกเพศหญิงแนสดงออก มีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 กิริยามารยาทที่พึงปฏิบัติ แนบ่งเป็นเรื่องการพูดจา เรื่องกิริยามารยาท
แนละหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ดังนี้
1.1.1.1 เรื่องการพูดจา สอนให้รู้จักพูดจาให้ไพเราะ ระมัดระวังคาพูด ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
4

สนธยา พลศรี, หลักสังคมวิทยา (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2545), 125.
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สอนให้รู้จักพูดไพเราะ สอนให้รู้จักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้
อาวุโส การพูดจาไพเราะสุภาพเรียบร้อยเป็นสิ่งที่สาคัญประการหนึ่ง ที่ผู้เป็นลูกพึงปฏิบัติต่อพ่อแนม่
ดังนี้
“อัน ๑ คาปากหล้าช่างเว้าดวงยิ่งเป็นตรา
กถาถ้อยคางามแนสนสิ่ง” (3)
คาศัพท์
อัน ๑ = อนึ่ง
คาปาก = คาพูด
เว้า = พูด
เป็นตรา = เป็นหลัก, เป็นที่ตั้ง, อย่างถาวร
ดวง = ลักษณะนาม เรียกสิ่งที่มีค่า
แนสนสิ่ง = มากมาย, สิ่งต่าง ๆ , จานวนมาก
ความหมาย อนึ่ง คาพูดคาจาน้อง ให้รู้จักพูดแนต่สิ่งต่าง ๆ ที่ดีงามไพเราะ
สอนให้รู้จักระวังคาพูด เป็นผู้หญิงควรสงวนปากสงวนคาพูดคา
จาไว้ให้ดี ให้คิดก่อนพูด ไม่ควรพูดจาอวดอ้างว่ามีความรู้เหนือกว่าผู้อื่น ดังนี้
“ฟังใจน้องฟังคอหื้อถี่น้องใหญ่หม้ามาแนล้วก็ควรหี่แนหรนคา
พอดั่ง งึนฅาไว้ในถุงหื้อช่างเฝด เทาะเนอ
คาเคียดกลีบ่แนพ้ฝูงหมู่คาภองปองดีดีจิ่งเป็นคนแนท้
เพิ่นว่า แนม่อยู่ปล้องลาไม้ก็รู้ช่างเป็นแนตน
นางค่อยแนหนคาหื้อเป็นแนสงรอดโทษ
นางอย่าจาอวดอ้างว่ารู้ล้าหมู่หลายคน เบ่าดีเนอ” (2)
คาศัพท์
ใหญ่หม้า = เติบโต, ยิ่งใหญ่
หี่ = หรี,่ ลดลง, ซ่อนเร้น
แนหน = หวง, เฝูา, สงวน, รักษา
งึนฅา = เงินทอง
เฝด = เฝียด เก็บเข้าที่
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค แนสดง
คาเคียด = ความโกรธแนค้น
การอนุญาตเชิงสั่ง
กลี = ร้าย, ไม่ดี
แนพ้ = ชนะ
คาภอง = ความพยามยาม
ปอง = มุ่งปรารถนา, พยายาม
จิ่ง = จึง
คนแนท้ = คนจริง
จา = พูดจา
เบ่าดีเนอ = ไม่ดีนะ ; คาลงท้าย
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
ความหมาย คิดใคร่ครวญให้ ละเอียดถี่ถ้วนเถิด น้องเติบโตขึ้นมาแนล้วก็ควรสงวนรักษาคาพูดคาจา
เปรียบเหมือน เงินทองเก็บออมไว้ในถุง คาพูดให้ร้ายอันเกิดจากความโกรธแนค้น ไม่สามารถเอาชนะ
ความพยายามได้ มุ่งปรารถนาแนต่สิ่งที่ดี จึงจะได้เป็นผู้ที่ทาอะไรทาจริงโดยไม่ท้อถอย คนที่พูดจริงทา
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จริง คนทัง้ หลายกล่าวว่า แนม่แนมลงทีอ่ าศัยอยู่ในปล้องไม้ ก็มักจะเป็นแนตน น้องค่อย ๆ พูดจาให้เป็นสิ่ง
ดีงามเพื่อที่จะได้พ้นจากโทษ น้องอย่าพูดจาอวดอ้างว่ามีความรู้เหนือผู้อื่น ไม่ดีนะ
1.1.1.2 กิริยามารยาท
สอนให้สารวมกิริยามารยาท กิริยามารยาทของผู้หญิงที่พึง
ปฏิบัติ คือ การลุก การนั่ง การเดิน ก็ให้ระมัดระวัง อย่าเดินเสียงดัง กรณีพ่อหรือแนม่นอนอยู่แนล้ว เกิด
ตกใจตื่นขึ้น เพราะการเดินเสียงดังนั้น เป็นสิ่งที่ผู้เป็นลูกไม่ควรปฏิบัติ ให้พึงสารวมกิริยามารยาท ดังนี้
“แนชงตัวน้องแนชงฅิงหื้อช่างลุกย่างแนท้เทียวผายย่องเบา
หลอนว่า พ่อหล้าตื่นทึงหลับแนม่หล้าตื่นทึงเมา
ยามนั้นบาปกรรมน้องทรงเอาตะเป็นบาป” (2)
คาศัพท์
แนชง = สารวม, ระมัดระวัง
ฅิง = ร่างกาย
ย่าง = เดิน
เทียว = เดิน
ผาย = เดิน
หลอนว่า = หากว่า
ทึง = ทั้ง
ตะ = จะ
ความหมาย สารวมตัวน้องสารวมกายา ระมัดระวังกิริยามารยาท จะลุกจะเดินไปมาก็อย่าเดินเสียงดัง
หากว่า พ่อน้องตื่นทั้งหลับอยู่ แนม่น้องตื่นทั้งทีย่ ังงัวเงียอยู่ ยามนั้นน้องจะเป็นบาป
สอนให้รักนวลสงวนตัว เมื่อหญิงสาวอยู่ในวัยที่เหมาะสมต่อการ
ออกเรือน พ่อแนม่จะให้เสรีภาพแนก่ลูกสาวในการเลือกคู่ครอง ภายใต้ขอบเขตธรรมเนียมประเพณี 5 โดย
ผ่านธรรมเนียมการ “แนอ่วสาว” หรือ “อู้สาว” ชายหนุ่มจะมาเกี้ยวหญิงสาวที่บ้าน พ่อแนม่ของฝุาย
หญิงสาวจะคอยดูอยู่ไม่ไกล การสนธนาระหว่างชายหนุ่มแนละหญิงสาวจึงเป็นไปอย่างมีอิสระในระดับ
หนึ่ง แนม้ว่าพ่อแนม่จะอยู่ใกล้ ๆ แนต่หญิงสาวก็ควรระมัดระวังชายหนุ่มที่ แนต่งกายงดงามมาหลอกว่า จะ
นาเงินทองทรัพย์สิน มากมายมามอบให้ หญิงสาวพึงระมัดระวังควรรักนวลสงวนตัว อย่าหลงเชื่อ ดังนี้
“การสนุกเหล้นเชิงชู้ก็ภายอ้ายจักสอน ดูก่อนเนอ
หลอนว่า ชายงามเจ้าหลอนมาแนสวงแนอ่ว
เพิ่นตะมาจุหล้าเลาแนฅ้วเสิ่งอา
จาว่า งึนฅาตั้งเป็นขันตะฝาก
เอิบหมากตัง้ มีควรใส่ใบพลู
ปลายค่า หูขวั้งลานกิ่งแนขนทึงม้าว
คาดหัวอ้างพันลาวสม้อยอ่อนเป็นแนร
5

มณี พะยอมยงค์, วัฒนธรรมล้านนาไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2529), 28.
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งามแนปล้แนหว้เผียกนางนกฟูอนอ้อนแนอ่นท้าว
เพิ่นตะจุหล้าแนสงนางเพิ่นกล่าวข้อเยิ่งนิก็สูน้องอย่าวาง เบ่าดีเนอ
ขางตัวน้องเสมอดีอยู่ เทาะเนอ” (18)
คาศัพท์
เหล้น = เล่น
แนอ่ว = เที่ยว
เลา = งดงาม
แนฅ้ว = คอด, กิ่ว, เอวบางร่างน้อย
จุ = หลอก, โกหก
เสิ่งอา = ซ่อน, อา, พราง
ตะ = จะ
งึนฅา = เงินทอง
ปลายค่า = สิ่งทั้งหลาย
เอิบหมาก = กล่องใส่หมาก
กิ่งแนขน = เครื่องประดับแนขน
ขวั้ง = ขว้าง6 ดังนั้น หูขวั้งลาน ควรหมายถึง
ทึง = ทั้ง
ติ่งหูที่เจาะ แนล้วนาลานเป็นมาม้วนเป็น
ม้าว = เครื่องประดับแนขน พาหุรัด
แนผ่นกลมสอดขวางไปในรูที่เจาะนั้น
แนร = แนพร
สม้อย = ชะม้อย, อ่อนช้อย, ชดช้อย
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 เผียก = เปรียบ
เบ่า = บ่, ไม่
เยิ่งนิ = เยี่ยงนี้, อย่างนี้
เทาะเนอ = เถอะนะ
ขางตัว = หวงเนื้อหวงตัว, สงวนตัว
ความหมาย พี่จะสอนเรื่องเชิงชู้ดูก่อนนะ หากว่ามีชายรูปงามแนต่งกายด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ เช่น
ลานหู พาหุรัด คาดศีรษะด้วยผ้าแนพรงามชดช้อย อันงดงามเปรียบเหมือนนกฟูอนร่ายรา มาเที่ยวหา
อาจจะมาหลอกลวงน้อง โดยโกหกว่าจะนาเงินทองมากมายใส่ขันหมากมาให้น้อง พี่กล่าวมานี้น้อง
อย่าได้ละเลย รักนวลสงวนตัวน้องไว้ให้ดีเถอะนะ
อย่าเปิดเสื้อที่นุ่งขึ้น หญิงสาวไม่ควรเปิดหรือเลิกเสื้อผ้าขึ้น จน
เผยให้ผู้อื่นเห็นเนื้อในร่มผ้า ดังนี้
“น้องอย่าปึ๊ดเสื้อนางนุ่งเขินตัว บ่ดีเนอ “ (9)
คาศัพท์
ปึ๊ด = เปิด, เลิกขึ้น
เขิน = ลอย
บ่ดีเนอ = ไม่ดีนะ
ความหมาย น้องอย่าเลิกเสื้อจนพ้นตัว ไม่ดีนะ
6

ก. เกะกะ, กีดขวาง, กว้าง น. เรียกไม้หรือท่อนไม้ที่ใช้ขัดแนทนดาลประตู ว่า ไม้ขว้าง ดูรายละเอียด
ใน อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง,
2547), 113.
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อย่าเปิดขาให้คนอื่นเห็น เป็นสาวไม่ควรเปิดเผยให้ชายได้เห็น
เนื้อในร่มผ้า เช่น ต้นขา ดังนี้
“ขาขาวน้องเปลือยคิงเพียะบ่าวเบ่าดีเนอ” (12)
คาศัพท์
เพียะ = อวด
คิง = ร่างกาย
บ่าว = ผู้ชาย
เบ่า = บ่, ไม่
ความหมาย ขาขาวของน้องเปิดอวดให้ผู้ชายเห็น ไม่ดีนะ
1.1.1.3. หน้าที่รับผิดชอบของตนเอง
สังคมวัฒนธรรมไทในอดีต ผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็น
ผู้รับผิดชอบงานบ้านงานเรือนต่าง ๆ ของครอบครัว สาหรับสังคมวัฒนธรรมไทลื้อก็เช่นกัน ผู้หญิงสาว
ไทลื้อทางานแนต่เช้า ลุกขึ้นมานึ่งข้าว ทาอาหาร ตาข้าว หาฟืน ตักน้า ให้อาหารสัตว์ ทอผ้า ทาสวน
ปลูกผัก ปั่นฝูาย ล้วนแนล้วแนต่เป็นหน้าที่ของหญิงสาวไทลื้อทั้งสิ้น7 ดังปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับ
น้อยพรหม เมืองยอง ดังนี้
สอนให้รับผิดชอบมื้ออาหาร อาหารมื้อเย็นเป็นอาหารมื้อ
สาคัญของวัน เนื่องจากการเป็นมื้ออาหารที่สมาชิกในครัวเรือนจะกลับมารับประทานกันที่บ้าน
หลังจากที่แนยกย้ายกันไปทาภารกิจในชีวิตประจาวัน โดยหน้าที่การเตรียมอาหารมื้อเย็นจะเป็นของ
หญิงสาวในครัวเรือนนั้น ๆ ดังนี้
“แนลงเพราน้องแนสวงหาใส่คาบ
ทางบาปหล้าเบ่ารู้สิ่งถาม” (17)
คาศัพท์
แนลง = เวลาเย็น
เพรา = อาหารมื้อเย็น8
เบ่า = บ่
สิ่ง = ถาม
ความหมาย ตกเย็นมาควรแนสวงหาวัตถุดิบมาประกอบอาหารมื้อเย็น เรื่องบาปกรรมน้องไม่ทราบก็ให้
ถามดู

7

บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปันนา, เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สยามปริทรรศน์, 2557),

357.
8

เวลาเที่ยงค่อนข้างบ่าย (พรหมจักรชาดก), เวลาเย็น. อาหารมือเย็น (Fang Kuei Li) ศัพท์นี้เป็น
ศัพท์เก่าแนก่พบในไตรภูมิพระร่วงแนละยังพบในภาษาถิ่นอื่นรวมทั้งไทขึนด้วย (ปัจจบันล้านนานิยมใช้ แลง อย่าง เข้า
แลง-อาหารมือเย็น แนละ แลง ไทขึน แนปลว่า เวลาขมุกขมัว ซึ่งอาจแนปลว่า เช้ามืดหรือค่าก็ได้) ดูรายละเอียดใน อุดม
รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 513.
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สอนให้รี บ สร้ า งเนื้อ สร้ า งตัว และปฏิบั ติงานบ้า นงานเรื อ น
สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในงานบ้านงานเรือน กิจการงานบ้านงานเรือนเป็นหน้าที่ที่หญิงสาวพึง
ปฏิบัติ ทั้งเรื่องข้าวปลาอาหารแนละการทาความสะอาดบ้านเรือน ดังนี้
“อัน ๑ ศีลธรรมตั้งเหนือโหเป็นแนก่น
ลุกแนล่นสร้างยามเช้าหื้อเป็นเจ้าแนก่ของ
มือสองสร้างการเรินหื้อช่าง
พอดั่ง เอี้ยงด่างไซ้กินหมากทู เทอะ” (4)
คาศัพท์
อัน ๑= อนึ่ง
เริน = เรือน
ช่าง = เป็น, ถนัด
พอดั่ง = เปรียบดั่ง
นกด่าง = นกชนิดหนึ่ง
ไซ้ = เลือก, คัดเลือก
หมากทู = ผลไม้ชนิดหนึ่ง นิยมใช้ในคาขับ9
เทอะ = เถอะ
ความหมาย อนึ่ง ให้มีศีลธรรมเป็นหลัก เทิดทูนตั้งไว้เหนือหัว รีบสร้างเนื้อสร้างตัว มีสินทรัพย์เป็น
ของตัวเอง สองมือให้ลงมือทางานบ้านงานเรือน เปรียบเหมือน นกเอี้ยงนกด่างเลือกกินผลหมากทู
“นูเนอแนสงคึดหมู่แนลงหมู่งายคาบข้าว
แนสงอีหล้าลุกเช้าเผ้วกวาดเหนือเริน
เทวดาเจ้าสกเสินปันลาภ” (4)
คาศัพท์
นูเนอ = อ่อนน้อม, นิ่มนวล, งดงาม
คึด = คิด
แนลง = เวลาเย็น
งาย = เวลาเช้า
คาบข้าว = มื้ออาหาร
เผ้ว = เผี้ยว, เก็บกวาด, ทาความสะอาด
เริน = เรือน
สกเสิน = สรรเสริญ
ความหมาย น้องคนงามให้คิดเรื่องประกอบอาหารมื้อเช้ามื้อเย็น ตื่นเช้าทาความสะอาดบ้านเรือน
เทวดาจะสรรเสริญแนละให้ลาภ
สอนให้ทอผ้านุ่งให้เพียงพอต่อการใช้งาน ให้ทอผ้าพอที่จะนุ่ง
ในแนต่ละปี ค่ามาก็ให้ปั่นฝูาย ให้รีบทาเสียแนต่เนิ่น ๆ เมื่อถึงช่วงเวลาที่หญิงสาวสมควรออกเรือนได้แนล้ว
ฝุายชายหนุ่มจะมาเกี้ยว เรียกว่า “แนอ่วสาว”หรือ “อู้สาว” ในเวลาค่า หลังจากประกอบการงานต่าง
ๆ แนละรับประทานอาหารเย็น เสร็จเรียบร้อยแนล้ว “บ่าว” หรือชายหนุ่มโสดจะชักชวนกันไปเป็นกลุ่ม
9

สัมภาษณ์ พ่อหนานสาม, บ้านฮุม เมิงยอง, 9 ตุลาคม 2557
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หรืออาจไปคนเดียว เพื่อไปเที่ยวจีบ “สาว” 10 ที่บ้านของฝุายหญิง เมื่อมีผู้ชายมาเที่ยวหา พวกผู้ชายก็
จะคอยมองดูผ้าซิ่นว่ามีลวดลายงดงามเพียงใด เป็นการตรวจสอบว่า หญิงสาวผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทางด้านการทอผ้า เหมาะสมที่จะนามาเป็นภรรยาหรือไม่ ดังนี้
“ปีตกเดินฝูายนางทอคึดว่าหื้อพอนุ่ง
ลงค่าขักปั่นฝูายคู่มื้อก็ผืนแนรบนางแนปลงของแนพง
ผ้าดาแนดงซิ่นออนคึดส่อนไว้เมอหน้าจิ่งดี
จอมศรีแนก้วคอนทีคึดถูก
ยามเม่อลูกบ่ห้อยตีนนางลาก
ยามเม่อลูกเบ่าห้อยตีนตากนอนฟา
ฅาขาน้องจันทาคึดถี่ เทาะเนอ
เพิ่นว่า เดิน ๔ งิ้วคลี่อ้าแนกมข่อยตองสา
กาดาผ้ายกลางนาว้างปุาว
ติมว่า บ่าวแนอ่วเต๊าคู่มื้อก็แนสงคึดตรองหัน
ใจไผกี้ใจมันคึดจอด
ตาสอดเหง้อผืนนุ่งนางแนปลง
เหลิงเขวผ้านิลแนดงก็เพิ่นผ่อ
คึดต่อไว้เมอหน้าก็ไผหากพอมัน
วันวันน้องตรองหันฝูายหูก เทาะเนอ” (3)
คาศัพท์
คึด = คิด
ขัก = ขยัน
มื้อ = วัน
แนรบ = บาง
ออน = สีชมพู
ส่อน = รู้
จอมศรีแนก้ว = คาเรียกแนทน ผู้หญิง
คอนที่ = ควรที่
บ่ = ไม่
เม่อ = เมื่อ
เทาะเนอ = เถอะนะ
ฟา = เครื่องนอน
เดิน ๔ = เดือน 4 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
ของทุกปี
ว้าง = แนมลงจาพวกแนม่ม่ายลองไน
แนกม = เคียงข้าง
ผ้าย = เคลื่อนที่, บิน, ผ่าน
10

ประเพณีแนอ่วสาว มีความคล้ายกันกับทางล้านนา ดูรายละเอียดใน ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากูล ,
การศึกษาเปรียบเทียบคาอู้บ่าวอู้สาวล้านนา และผญาเกี้ยวอีสาน (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พรินติ้ง เฮ้าส์, 2532), 10.
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ติมว่า = เต็มว่า, หากว่า
ปุาว = ร้อง
แนอ่ว = เที่ยว
บ่าว = ผู้ชาย
คู่มื้อ = ทุกวัน
เต๊า = ออกันอยู่
เหง้อ = ชะเง้อ
ไผ = ใคร
เขว = เขียว
เหลิง = เหลือง
เมอหน้า = ไปภายหน้า
ผ่อ = ดู
ความหมาย ปีหนึ่ง ๆ ให้น้องคิดทอผ้าให้พอนุ่ง ค่าลงก็ให้ปั่นฝูาย สาหรับทอฟูาผืนบางเป็นของรัก
ของน้อง ผ้าซิ่นสีดา สีแนดง สีชมพู ตระหนักไว้ภายหน้าจะดี น้องสาวควรคิดให้ดี ควรทายามเมื่อยังไม่
มีลูก เขาว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ฝักงิ้วเริ่มแนตกฝัก ขึ้นอยู่เคียงข้างกับข่อยตองสา กาดาก็บินผ่านกลาง
ทุ่งนา แนมลงแนม่ม่ายลองไนก็ส่งเสียงร้อง แนม้นว่า ผู้ชายเที่ยวแนวะเวียนกันมาเที่ยวหา ใจใครก็ใจมัน
น้องลองคิดดู พวกเขาจะชะเง้อมองดูซิ่นของน้องที่ทอ ว่างดงามประการใด ทั้งสีเหลือง สีเ ขียว สีดา สี
แนดง เขาก็จะคอยดู วันวัน ก็ให้น้องคิดถึงเรื่องงานทอผ้าอยู่เสมอ เถอะนะ
สอนให้ทอผ้าไว้เพื่อขาย หลังจากทอใช้ใส่ส่วนตัวในครัวเรือน
พอเพียงแล้ว เมื่อมีผ้าที่ทอเพียงพอต่อการใช้งานแนล้ว เมื่อมี ผ้าเหลือก็ให้รู้จักนามาค้าขาย เป็นการ
สร้างรายได้ให้แนก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ดังนี้
“แนม่ขนาบหื้อนางรู้ก็ตัวหล้าอย่าแนหนง
ภายลูนได้เป็นแนสงวิเศษ
จบเพทด้วยทางค้าฝูายหูกทอลาย
ของขายไว้เหนือเรินหื้อช่างเปุน
หื้อช่างหวิ่นหน้าทักท้วงได้ซื้อถูกขายแนพง” (2)
คาศัพท์
แนหนง = หน่าย
ขนาบ = ประชิด, ประกบ, บังคับ
ภายลูน = ภายหลัง
เพท = เวท, ความรู้
หวิ่นหน้า = ผินหน้า, หันหน้า
เปุน = เปลี่ยน
ความหมาย แนม่ประกบให้น้องได้รู้อย่าได้หน่ายแนหนง ภายหลังได้เป็นอัญมณีวิเศษ ให้มีความรู้เรื่องผ้า
ทอเป็นลวดลายต่าง ๆ เพื่อการค้าขาย ของขายบนเรือนให้รู้จักเปลี่ยน ให้รู้จักหันหน้าเจรจาทักทาย
ซื้อของถูกมาขายแนพง ให้การค้าขายได้กาไร
สอนให้รู้จักปลูกพืชผักสวนครัว อาหารการกินเป็นสิ่งจาเป็น
มนุ ษย์ ต้องรับ ประทานอาหาร เป็ นหนึ่งในปัจจัยสี่ การสอนให้ปลูกพืชผั กสวนครัว ไว้ใช้บริโ ภคใน
ครัวเรือน หากมีเหลือมาก็นาไปขาย บางส่วนก็นาไปทาบุญ จึงเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินชีวิตว่า จะ
ชีวิตจะดารงอยู่ต่อไปได้ ดังนี้
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“อัน ๑ ของปลูกสร้างคู่เชื้อน้องคึดเผ่อแนลงงาย
เหลอกินน้องไปขายก็แนม่น ลุกแนล่นได้มาไว้อีกแนถม
หลักแนหลมเส้มใบฅาหารีบ
พอดั่ง ลมถีบเปิ้งยอดไม้คึดไว้เผ่อทาน
เพิ่นว่า ของหวานใจหวานคอหากมีค่าข้าว ๑ เนอ” (3)
คาศัพท์
อัน ๑ = อนึ่ง
ของปลูกสร้าง = พืชผักสวนครัว
คู่เชื้อ = ทุกสิ่ง, ทุกชนิด
คึด = คิด
เผ่อ = เผื่อ
แนลง = เวลาเย็น
งาย = เวลาเช้า
เหลอ = เหลือ
เส้ม = เสี้ยม
พอดั่ง = เปรียบดั่ง
เปิ้ง = พัง, ,โค่น, ล้ม
มีค่า = มีแนค่, มีเพียงแนต่
ความหมาย อนึ่ง ผักไม้ที่ปลูกไว้กินคิดเผื่อไว้เวลาเช้าเวลาเย็น เหลือจากกินก็เก็บไปขาย ก็ได้เงินเก็บ
กลับมาอีก น้องผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแนหลมเหมือนเรียวใบหญ้าคาให้รีบเร็วไว เหมือนดั่งลมพัด
ยอดไม้ ควรคิดทาบุญทาทานด้วย คนทั้งหลายกล่าวว่า ของที่กินอร่อยถูกปากถูกใจก็มีเพียงแนค่ข้าว
เท่านั้น
อย่ามัวแต่เที่ยวเล่น ให้หมั่นทาบุญ ไม่ควรที่จะเกียจคร้าน มัว
เที่ยวเล่นไปในที่ต่าง ๆ ควรกลัวต่อการทาบาป แนละควรหมั่นทาบุญ ดังนี้
“นางอย่ามักแนอ่วเหล้นหลายล้าก็คาฝั้นตะร้าม
จอมศรีน้องนางร้ามตะเสเล่ม
นางอย่าบิดเบ่งกรรมหลายล้าถวงแนอ่วหลายเริน
ปีตกเดินตะห่างเส ร้าม สร้าง
องอาจหล้างามช่างตะห่างเสไชย
บัวเกียงไขเพิ่นตะกล่าวฤๅนางคร้าน
หย้านบาปน้องแนสงเหยหาญบุญ เทาะเนอ” (5)
คาศัพท์
มัก = ชอบ
แนอ่ว = เที่ยว
เหล้น = เล่น
ร้าม = ร้าง, ห่างหาย11
เล่ม = เหลี่ยม
บิดเบ่ง = บิดเบี่ยง
11

อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 618.
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ถวง = ถง, โถง, ทรง
เดิน = เดือน
บัวเกียงไข = คาเรียกแนทน ผู้หญิง
เส = เสีย
ไชย = ชัยขนะ
ฤๅ = เช่นไร, อย่างไร
หย้าน = กลัว
เทาะเนอ = เถอะนะ
ความหมาย น้องอย่ามัวแนต่เที่ยวเล่น น้องจะเสียเหลี่ยมไม่มีผู้เชื่อถือ หากน้องเกียจคร้าน คนเขาจะ
พูดกันว่าอย่างไร ให้น้องกลัวปาปแนละหมั่นทาบุญเถอะนะ
อย่า เที่ยวขอเขากิน เมื่อยังอยู่ในวัยเยาว์เกียจคร้าน ไม่ขยัน
ทางานทาการ เมื่อแนก่ตัวมาไม่มีเรี่ยวไม่มีแนรง คอยแนต่จะเที่ยวขอทานเขากิน เป็นสิ่งไม่ดี ดังนี้
“ยามหนุ่มเหน้านางคร้าน ยามเฒ่าหอดแนรง
ผิวขาวแนดงนางตะแนอ่วหาทานด้อย เบ่าดีเนอ” (13)
คาศัพท์
ยามหนุ่มเหน้า = วัยเยาว์
หอดแนรง = อ่อนแนรง
ตะ = จะ
แนอ่ว = เที่ยว
ด้อย = กิน
เบ่า = บ่, ไม่
ความหมาย เมื่อยามวัยเยาว์น้องเกียจคร้าน แนก่เฒ่ามาเหนื่อยล้าอ่อนแนรง น้องไปเที่ยวแนสวงหา
ขอทานเขากิน ไม่ดีนะ
1.1.2 หน้าที่ต่อสังคม แนบ่งเป็น หน้าที่ในฐานะลูก หน้าที่ในฐานะภรรยา แนละ
หน้าที่ในฐานะสมาชิกในสังคม ดังนี้
1.1.2.1 หน้าที่ในฐานะลูก
สอนให้รู้จักความทุกข์ยากลาบากของพ่อแม่ สอนให้รู้จักความ
ยากลาบากของแนม่ที่ต้องคอยอุ้มท้องลูกเป็นเวลานาน ช่วงเวลาที่อุ้มท้องนั้นก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
ต้องอุ้มท้องไปทางานต้องปวดเนื้ อปวดตัว เป็นอย่างมาก กว่าจะคลอดลู กออกมา พ่อแนม่ต้องทุ กข์
ยากลาบาก ดังนี้
“พิมพาน้องเทียมตาฟังถี่
ยามเมื่อสูอีหล้ายังน้อยขึ้นใหญ่เป็นสาว
ยามปถมะคัพภะตั้งท้องแนม่หึงนานนั้นนา
แนม่ก็พามานพาไปการปลูกนาเอาข้าว
พาตักน้าตาข้าวลุกย่างแนชงตัว
แนม่ก็เอาโหลเอาฟืนหาบมาปานตะไห้
พ่อแนม่ก็ได้ทุกข์ย้อนข้องกิ่งหัวใจ
เทียวทางไปก็สั่นคลอนม่อยม้าง
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มาเจ็บเนื้อเม่ยข้างสึงออกปลายมือลงแนข้งสึงขา
เวทนาของหัวใจลาบาก
ทุกข์ยากถ้านส่านั้นก็แนม่หากหึงนาน
แนม่คัพภะมานได้หลายเดินจิ่งออก” (1)
คาศัพท์
สู = พวกท่าน
อีหล้า = ลูกสาวคนสุดท้อง มักใช้เรียกหญิงสาว
ขึ้นใหญ่ = เติบโต, เจริญวัย
ด้วยความเอ็นดู หรือเรียก หล้า ก็ได้
คัพภะ = ครรภ์
ปถมะ = ปฐม
มาน = ตั้งครรภ์
หึง = นาน
แนชง = สารวม
ย่าง = ก้าวเดิน
ปาน = ดุจ
โหล = หลัว, ฟืน
ไห้ = ร้องไห้
ตะ = จะ
เทียวทาง = เดินทาง
ข้องกิ่ง = ห่วง, อาวรณ์, อาลัย ;กิ่งข้อง
ม้าง = ล้าง, ทาลาย
ม่อย = เมื่อยล้า
สึง = เหน็บชา
เม่ย = ไม่สบาย
ส่า = อัน, อย่าง, ขนาด, ชนิด, ประเภท
ถ้าน = ชั้น, สถาน, ขนาด, ทานอง
จิ่ง = จึง
เดิน = เดือน
ความหมาย น้องที่รักดั่งแนก้วตาดวงใจของพี่ ฟังพี่ให้ชัดแนจ้ง ยามเมื่อน้อง ๆ ทั้งหลายยังเป็นเด็กแนละ
เจริญวัยขึ้นเป็นสาว ยามเมื่ออดีตครั้งนั้นที่แนม่ตั้งท้องเจ้าเป็นเวลานาน แนม่อุ้มท้องไปทานาปลูกข้าว ไป
ตักน้าไปตาข้าวก็ต้องระมัดระวังตัว แนม่หาบฟืนก็เหมือนจะร้องไห้ พ่อแนม่ทุกข์ยากเพราะเป็นห่วงเจ้า
เดินทางไปไหนก็สั่นเมื่อยล้า แนม่มีความทุกข์ยากลาบากเป็นเวลานาน แนม่ต้องตั้งท้องหลายเดือนจึงได้
คลอดเจ้าออกมา
สอนให้เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ เมื่อแนม่อุ้มท้องจนกระทั่งให้
กาเนิดลูกออกมาแนล้ว พ่อแนม่ต้องคอยเลี้ยงดูลูกอย่างไม่ให้คลาดสายตา เมื่อลูกเติบโตขึ้นมาแนล้ว ก็ควร
ที่ต้องเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแนม่ ดังนี้
“พี่ตะแนหนบอกหื้อนางรู้เป็นแนจ้งถี่หนา
เสว่า นาบุญบ่จูงบ่นาแนม่ไว้
เสว่า บุญเบ่าค้าแนม่ไว้ก็แนข็นหากเบ่าเป็นคน ทึงตัวสึงเห่อไคลไหลย้อย
ทุกข์คอบหล้าแนพงช้อยแนสนส่านานา
นางสังเบ่าคึดดูยามเม่อแนพงฅาขาน้องนอนฟาด้งตาก
แนม่ก็อดอยากกลั้นลาบากพอเดิน
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พี่ตะอัญเชิญน้องเทียมตานางจื่อ
มื้อตกมื้อไห้อยู่แนอวๆ
แนม่ก็มือแนทวน้าหดโหล้างสีส้วย
มาป๋วยหื้อแนม่เลี้ยงอุ้มหอบกินนม
แนม่ก็ยินข่มใจบ่พลันละได้
แนม่ก็รักฅิน่ แนก้วพระยอดไธ้ตะปานแนก้วหน่วยตา
แนม่ก็เวทนาโกอาจมขี้เยี่ยว
ลูกเหนี่ยวข้างพลิกฟื้นเบ่าหนา
แนม่ก็รักแนพงฅาขาตาหน่วยนิลฅาฟั่น
แนม่รักหล้าส่านั้นก็ฅาฟั่นอย่าเหลือ
เพื่อว่า เหนือโหไว้เป็นแนสงพ่อแนม่” (1)
คาศัพท์
ตะ = จะ
แนหนบอก = อธิบาย, ขยายความ
หนา = มาก
เบ่า = บ่, ไม่
เสว่า = เสียว่า, หากว่า
ทึง = ทั้ง
แนข็น = ยิ่งขึ้นกว่าเดิม, มากกว่าเดิม
เห่อ = เหงื่อ
สึง = เหน็บชา
แนพง = รัก, เป็นที่รักยิ่ง
คอบ = ประกบ, ประคบ
ส่า = อัน, อย่าง, ขนาด, ชนิด, ประเภท
ช้อย = ดี, งาม, วิเศษ
เม่อ = เมื่อ
คึด = คิด
ฟา = เครื่องนอน
ฅาขา = ทองบริสุทธิ์
จื่อ = จดจา
เดิน = เดือน
ไห้ = ร้องไห้
มื้อตกมื้อ = ทุก ๆ วัน
แนทว = ละลาย
แนอว ๆ = เสียงร้องไห้ของทารก
ป๋วย = เปลือย
ส้วย = ล้าง, ชาระล้าง
ไธ้ = สง่างาม, งดงาม
ฅิ่น = ของรัก
ฅาฟั่น = ทองคาที่ฟั่นกันเป็นเกลียว;
โก = กลัว
คาเรียกแนทน ผู้หญิง
โห = หัว
ความหมาย พี่จะบอกกล่าวให้น้องรับรู้อย่างชัดแนจ้ง หากว่านาบุญไม่ช่วยนาพาแนม่ หากว่าบุญไม่ช่วย
ค้าแนม่ไว้แนล้ว แนม่ก็คงไม่ได้เป็นคน ทั้งเหน็บชา ทั้งเหงื่อไหลไคลย้อย ต้องเป็นทุกข์ต่าง ๆ นานา เพราะ
ต้องประคบประหงมลูกที่รัก น้องทาไมไม่ลองคิดดู ยามเมื่อน้องยังนอนแนบเบาะ แนม่ต้องอดทนอดกลั้น
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นานนับเดือน พี่ขอเชิญน้องที่รักดุจดวงตาได้จดจา น้องร้องไห้อยู่ทั้งวัน แนม่อาบน้าชาระล้างร่างกายให้
น้องเปลือยให้แนม่อุ้มกินนม แนม่ต้องอดทนไม่อาจละสายตาได้ แนม่รักเจ้ายอดรักดุจดวงตา แนม่สังเวชของ
สกปรกอุจจาระปัสสาวะ อุ้มลูกเหนี่ยวข้างพลิกสลับไปมา แนม่รักน้องถึงขนาดนั้น น้องอย่าได้ดื้อรั้น
เพราะว่าน้องเป็นเป็นที่รักเปรียบเหมือนอัญมณีอยู่เหนือหัวพ่อแนละแนม่
สอนให้เคารพพ่อแม่ ควรเคารพเชื่อฟังพ่อแนม่อยู่เสมอ อย่าคิด
เอาชนะพ่อแนม่ เนื่องจากท่านมีพระคุณคอยเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ ดังนี้
“เหนือหัวพ่อแนม่เฒ่าแนก่ตั้งมีไว้ ก็ควรได้หยุ้งยา
คันว่า ฟังคาสอนจิ่งร่อนเป็นแนก้ว
พ่อแนม่ส้ามด่าแนล้วก็ควรแนก้วอ่อนหา
เหตุว่าปิตตาเจ้าแนกลชูเลี้ยงใหญ่
ก็ดีเผื่อไว้เมอหน้าจิ่งดี
จอมศรีแนก้วคอนที่คึดจอด
ปัดรอดใต้พื้นโลกสงสาร
คันว่า ผานจนตัวเพิ่นก็ยังยอมือไหว้เหนือหัวพ่อแนม่
นางอย่าได้มักแนพ้เฒ่าแนก่ญิงชาย” (5)
คาศัพท์
ร่อน = แนยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบ หยุ้งยา = เคารพยาเกรง
อ่อนหา = อ่อนน้อมตาม
ส้าม = พร่าบ่น
แนกลชู = แนกจู; คุณ, บุญคุณ, ขอบคุณ,
ปิตตา = บิดา
ความกรุณา; คาเรียกบิดาแนบบยกย่อง เผ่อ = เผื่อ
บางครั้งใช้เรียก กษัตริย์
เมอหน้า = ไปหน้า
คอนที่ = ควรที่
คึด = คิด
ผาน = ยากไร้
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
แนพ้ = ชนะ
แนกว่น = เชี่ยวชาญ, ชานาญ
ความหมาย พ่อแนม่ผู้อาวุโสก็ควรเคารพยาเกรง ครั้นว่าได้ฟังคาสอนแนล้ว ก็ให้กลั่นกรองพิจารณาคา
สอนให้ได้แนก่นสาร เปรียบได้กับแนก้วอัญมณี เมื่อพ่อแนม่พร่าบ่นพร่าสอน ก็ควรน้อมใจเข้าหาพ่อแนม่
น้อมใจเชื่อในสิ่งที่ท่านสอน ด้วยเหตุว่าพ่อเลี้ยงน้องให้เติบใหญ่มา น้องควรคิดดู บนโลกนี้ คนยากไร้ก็
ยังยกมือไหว้เคารพพ่อแนม่ น้องอย่าได้เอาชนะคนเฒ่าคนแนก่ทั้งหญิงชาย
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สอนให้แบ่งเบาภาระพ่อแม่เมื่อยามท่านแก่ชรา ความคาดหวัง
หนึ่งของพ่อแนม่ เมื่อลูกเติบโตขึ้นมาก็คือการที่ลูกจะทดแนทนบุญคุณพ่อแนม่ ในพับสาคาขับไทลื้อฉบับ
น้อยพรหม เมืองยอง กล่าวเปรียบเทียบความคาดหวังของพ่อแนม่ที่มีต่อลูก ในเรื่องการทดแนทนบุญคุณ
ของลูก ดังนี้
“คันว่า เฒ่าแนก่แนล้วก็ควรหล้าไถ่แนรง
แนม่รักแนพงนางกองแนสงก็หวังไถ่แนรงยามเม่อเฒ่า
พอดั่ง ข้าวปลูกไว้จักถ้าหาบมาเย
นางช่อยสนเท่ห์ไว้ในใจแนจ้งถี่” (1)
คาศัพท์
คันว่า = ครั้นว่า
พอดั่ง = เปรียบดัง่
ถ้า = รอ, คอย
เย = เยีย, ยุ้งฉาง
ช่อย = ช่วย
สนเท่ห์ = สงสัย, ระลึกถึง
ความหมาย ครั้นว่า พ่อแนม่แนก่ชราแนล้ว แนม่รักน้องก็หวังจะให้ช่วยแนบ่งเบาภาระ น้องควรแนบ่งเบาภาระ
ยามเมื่อท่านชรา เปรียบเหมือนข้าวที่ปลูกไว้รอเก็บเกี่ยวมาไว้ในยุ้งฉาง นางช่ วยระลึกถึงบุญคุณของ
ท่านให้ดี
อย่าพูดจาเถียงแม่ ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมือง
ยอง ปรากฏคาสอนเรื่องไม่ให้ลูกพูดจาต่อล้อต่อเถียงแนม่ แนม่ซง่ึ เป็นผู้มีบทบาทสอนงานบ้านงานเรือน
แนละกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครัวเรือน จึงมีโอกาสเกิดมีปากเสียงกันระหว่างแนม่ลูก ในที่นี้ผู้ประพันธ์จึง
ยกเอากรณีที่ไม่ควรเถียงแนม่ขึ้นมาสอน ดังนี้
“ก้านค้อมคลี่ตองสาฅาขาหล้าสูงแนวนขึ้นใหญ่
แนม่แนต่งใช้ก็ตัวหล้าอย่าเถียง
จามเจียงสร้อยขามเครือดอกหมาก
แนม่ปากต้านคาก้อมแนสงอย่าแนผดคาแนรง” (1-2)
คาศัพท์
ก้านค้อมคลี่ตองสา = สานวน หมายถึง วันเวลาที่ ฅาขาหล้า = ทองบริสุทธิ์; ในที่นี้หมายถึงลูกสาว
ผันผ่านไป
แนวน = ขึ้นใหญ่, เติบโต
ปาก = พูด
เย = เยีย, ยุ้งฉาง
แนผด = ส่งเสียงดัง, แนผดเสียง
คาก้อม = คาพูดห้วน
ความหมาย วันเวลาผันผ่านไป น้องเติบใหญ่เจริญวัย แนม่ใช้การงานใดก็อย่าเถียง แนม่พูดจาห้วน น้อง
อย่าได้แนผดเสียงส่งคาพูดแนรง ๆ
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1.1.2.2 หน้าที่ในฐานะภรรยา
หลังจากชายหนุ่มหญิงสาวที่ผ่านการแนอ่ว สาว แนละตกลงปลงใจ
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ห ลักผู้ ใหญ่ เมื่อแนต่งงานเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยแนล้ ว ชายหนุ่ม
เปลี่ยนสถานะภาพเป็นสามี แนละหญิงสาวเปลี่ยนสถานะภาพเป็นภรรยา ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับ
น้อยพรหม เมืองยอง ปรากฏคาสอนที่ให้ภรรยาให้ฏิบัติต่อสามี เพื่อการอยู่ร่ วมกันอย่างมีความสุข
แนละยั่งยืน ดังนี้
สอนให้เชื่อฟังสามี สอนให้หญิงสาวเชื่อฟังสามี เหมือนเชื่อฟังพ่อ
ของตนเอง ดังนี้
“นูเนอแนสงหย้องแนพงผัวแนก้ว
คันว่า ได้กันแนล้วฅาฟั่นอย่าเหลิอ
พอดั่ง เหนือโหเจ้าแนกชูอันเป็นพ่อ
คันว่า โผเหนาะหล้าก็แนสงอีนางเออ” (4)
คาศัพท์
นูเนอ = อ่อนน้อม, นิ่มนวล, งดงาม
หย้อง = ประดับ, ตกแนต่งให้งาม
ฅาฟั่น = เรียกแนทน ผู้หญิง;
อย่าเหลิอ = ดื้อรั้น
ทองคาที่ฝั้นเป็นเกลียว
พอดั่ง = เปรียบดั่ง
แนกชู = แนกจู; คุณ, บุญคุณ, ขอบคุณ, ความกรุณา โผ = ผัว
คาเรียกบิดาแนบบยกย่อง หรือบางครั้ง
เหนาะ = เนาะ คาลงท้ายแนสดงคาถามเชิงขอร้อง
12
ใช้เรียก กษัตริย์
เอ่อ = คาบอกรับหรือส่งเสียงอนุญาต
ความหมาย น้องคนงามให้น้องรักสามี ครั้นว่า แนต่งงานอยู่กินกันแนล้วน้องอย่าดื้อรั้นกับสามี เปรียบ
เหมือน สามีเป็นพ่อที่เคารพรัก ครั้นว่า สามีพูดสิ่งใดก็ให้น้องคล้อยตาม
เชื่อฟังสามี ให้มีคาพูดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสามี คาพูดคา
จาต่าง ๆ ไม่ว่าสามีพูดสิ่งไหนหรือคิดอย่างไรก็ควรให้เชื่อฟัง ให้ยึดถือเอาเป็นหลัก เป็นหนึ่งเดียวกัน
กับสามี ดังนี้
“คันว่า ผัวหากได้รักแนล้ว ก็ควรแนก้วกับตาม
จอมศรีน้องนางงามคึดถี่
คันว่า ผัวหี่ด้วยคาร้ายก็ภายหล้าอย่าไข
จามแนกมไอขุ่งกันเนอหล้า
พอดั่ง พร้ากล้าปลอดคมเขียว
12

สัมภาษณ์ พ่อหนานสาม บ้านฮุม เมิงยอง, 9 ตุลาคม 2557
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ผัวเมต้านคาเดียวจิ่งแนม่น” (5)
คาศัพท์
คันว่า = ครั้นว่า
กับตาม = เชื่อฟัง
คึด = คิด
ถี่ = ถ้วนถี่
หี่ = ด่า
ขุ่ง = แนข่ง
พอดั่ง = เปรียบดัง
พร้า = มีดพร้า
เม = เมีย
ต้าน = พูด
จิ่ง = จึง
แนม่น = ใช่, แนน่แนท้
ไข = บอก
ความหมาย ครั้นว่า เมื่อสามีรักแนล้วก็ให้น้องเชื่อฟัง น้องควรคิดพิจารณาให้ถ้วนถี่ ครั้นว่า สามีด่าด้วย
คาร้ายแนรงอย่าพูดจาแนข่งกัน เหมือนเวลาที่จามก็มักจะไอออกมาด้วย เหมือนมีดพร้าคมที่ฟันขาดใน
ครั้งเดียว สามีภรรยาพูดเช่นเดียวกันเป็นเด็ดขาดจึงจะดีแนน่แนท้
สอนเรื่องการปฏิบัติต่อสามี สอนให้ผู้หญิงที่มีสามีแนล้วต้องกราบ
สามีก่อนนอน ระดับหมอนที่หนุนนอนต้องไม่ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมอนของสามี เมื่อสามีนอน
หลับสนิทแนล้วอย่าเดินเสียงดังให้สามีตื่น
“ก้มขาบไหว้ผัวน้องเหนือเสิ่อฟานอน
คอนแนคนหัวหมุนหมอนอย่าเพงผัวแนก้ว
ผัวหลับเถิ้นไปแนล้วภายแนก้วย่องเทวเกวนันต้องเหนือเรินผัวตื่น
ชมชื่นด้วยผัวแนท้จิ่งสม วันนา” (4)
คาศัพท์
ขาบ = กราบ
เสิ่อ = เสื่อ
ฟา = เครื่องนอน
คอนแนคน = ขยับย้าย
เพง = เพียง, เทียบเทียม
เถิ้น = เสร็จ, ล้วน, สมบูรณ์
เทว = เทียว; เดิน
เกวนัน = ส่งเสียงดัง
วันนา = คาลงท้ายคาขับ
ความหมาย ให้น้องกราบไหว้สามีบนเครื่องนอน หมอนน้องให้ขยับอย่าเทียบเท่าสามี สามีหลับสนิท
แนล้วให้น้องเดินเงียบ ๆ ไม่ส่งเสียงดังให้สามีตื่น คอยปรนิบัติสามีจึงจะดี
สอนให้เก็บรักษาของใช้ภายในครัวเรือน สอนให้ดูแนลเรื่องงาน
บ้านงานเรือน สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านให้ตระเตรียมไว้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดังนี้
“หอมของไว้เหนือเรือนหื้อช่างเฝียด
สุดแนต่ข้องบุงเพียดกวยซอง
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ไผตะปันน้องขาวฟองด้วยง่าย
ของหากจกจ่ายได้มาไว้สืบต่อตีนมือ
ปัดแนต่เสียมขอน้องนางทือช้อนชากถ้วยพากพร้อมทึงหว่านคันงวง
หิงหมวงหม้อแนกงแนฅช้อนหีบ
ถู่คีบสาไม้ผ่าต่างมือ เป็นของหยิบแนลของทือ
สืบมือเม่อกลืนข้าวเรียมรักหล้าดอกไม้
ควรได้เฝียดฝื้นแนสงค่อยมึนตาแนจ้งแนล็งดีหื้อถี่
ก้านค้อมคลี่ตองสาหึงมึนมานี้
ฟานอนผ้าหลบหมอนนางตาก เทาะเนอ” (13)
คาศัพท์
หอม = เก็บรวบรวม
หื้อ = ให้
เฝียด = เก็บรักษา
บุง = กระบุง
เพียด = กระบุง ก้นสี่เหลี่ยม
กวย = ตะกร้า
ซอง = ภาชนะสานคล้ายตะกร้าลักษณะแนคบ
ทือ = ถือ
ทรงสูง
พาก = ทัพพี
หว่าน = ช้อน
หิง = สวิง
หมวง = โหมง เครื่องจักรสานสาหรับดักสัตว์น้า แนฅ = แนกง
หีบ = ซด
ถู่ = ตะเกียบ
สืบมือ = ต่อมือ,
แนล็ง = เล็ง
เฝียดฝื้น = เก็บรักษามึนตา = ลืมตา
ก้านค้อมคลี่ตองสา = สานวน หมายถึง
หึงมึน = เนิ่นนานมา, เวลาล่วงเลยผ่านไป
วันเวลาที่ล่วงเลยผ่านมา
ฟา = เครื่องนอน
ผ้าหลบ = ผ้าปูที่นอน
ความหมาย ให้แนสวงหาแนละเก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนน้องให้ดี ไม่ว่าจะเป็นตะกร้า
กระบุง กระจาด ฯ ไม่มีใครเขาจะมาให้กันเปล่า ต้องได้จับจ่ายซื้อหากันมาทั้งนั้น รวมทั้งเสียม จอบ
ช้อน ชาม ทัพพี ช้อนมีคัน สวิง เครื่องมือดักปลา หม้อ ตะเกียบ อันเป็นสิ่งของที่เป็นเครื่องใช้เพื่อ
อานวยความสะดวก ใช้แนทนมือ ควรได้รักษาเก็บรักษาไว้ให้ดี วันเวลาผันผ่านไป เครื่องนอนผ้าปูที่
นอนก็ควรนาออกมาตาก เถอะนะ
ให้ รี บ ก่ อ ร่ า งสร้ า งตั ว เมื่ อ ถึ ง เวลาแนต่ ง งานไปแนล้ ว ให้ ดู แน ล
จัดเตรียมบ้านเรือนแนต่เนิ่น ๆ เพราะหากมีลูกเกิดมาในช่วงที่ยังไม่พร้อม จะทาให้ยากลาบาก ดังนี้
“เรินกวันน้องจอมธรรพ์หื้อช่างผ่อ
นางก็สร้างยามเช้าปลูกแนปลง เทาะเนอ
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ถึงเม่อแนอแนดงน้องมีมาตะยาก
พรากบ่ได้คาแนล้วตะไห้อยู่แนอวแนอว
พอดั่ง แนมวโภงร้องกินหนูกลางค่า” (5)
คาศัพท์
เริน = เรือน
กวัน = ขวัญ
ยามเช้า = เนิ่น ๆ, โดยเร็ว
แนปลง = สร้าง
ผ่อ = มองดู
เม่อ = เมื่อ
แนอแนดง = ทารก
ตะ = จะ
บ่ได้คาแนล้ว = ไม่ได้เลย, ไม่ได้สักทีเลย
ไห้ = ร้องไห้
แนอวแนอว = เสียงร้องไห้ของทารก
แนมวโภง = แนมวคราง13
ความหมาย ให้ดูแนลบ้ านเรือนให้ดีแนต่เนิ่น ๆ ถึงเวลาที่น้องมีทารกลูกน้อยขึ้นมาจะล าบาก คลาด
สายตาไม่ได้เลย เด็กทารกจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลา ส่งเสียงร้องเหมือนดั่งแนมวร้องตอนออกหากินกลาง
ค่ากลางคืน
อย่าพูดเรื่องในบ้านให้ผู้อื่นฟังสอนให้การนาเรื่องภายในบ้านไป
พูดให้ผู้อื่นนอกบ้านฟังเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ตรงกับ “ไฟในอย่าเอาออก ไฟนอกอย่าเอาเข้า ”14 จะทาให้
ชาวบ้านนินทา แนละการพูดเรื่องภายในบ้านจะนาไปสู่ความเบื่อหน่ายของสามีที่มีต่อน้อง ดังนี้
“น้องอย่าสนส่อหื้อเพิ่นฟังเรือนเหย้าขุ่นโม เบ่าดีเนอ
เพิ่นตะหนิกกันเข้าอิ่นฅาตะเสหน้า
พร้าเบ่ากล้าแนสงอิ่นแนชงฟัน
ยอบั่นเข้าตอซางมาวกว่า เบ่าดีเนอ
สบกล้าน้องปากผ่อยหมากเขือหื่น
หึงมึนมาผัวหน่ายแนสงหน่ายแนพงงามร่าง
เพิ่นตะว่าสบกว้างเผ่อกินปลา เบ่าดายนอ” (12-13)
คาศัพท์
กล้า = คม
แนสงอิ่น = คาเรียกหญิงสาว
แนชง = ระมัดระวัง
สนส่อ = ฟูอง
13

โดยปริยายใช้เรียกสัตว์ที่มีอาการคึกคะนองผิดปกติเช่น แนมวโภง แนมวคราง ดูรายละเอียดใน อุดม
รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 518.
14
เรื่องภายในครอบครัวไม่ควรเล่าให้คนอื่นฟัง แนละไม่ควรนาเรื่องคนอื่นมาพูดในบ้าน ดูรายละเอียด
ใน สมร เจนจิจะ, ภาษิตล้านนา (เชียงใหม่: หนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2541), 114.

189
ขุ่นโม = ขุ่นมัว
ตะหนิก = สกิด
เส = เสีย
ซางมาว = พืชตระกูลไผ่
เบ่า = บ่, ไม่
ผ่อย = เปราะ
เบ่าดีเนอ = ไม่ดีนะ
หึง = นาน
มะเขือหื่น = มะเขือขื่น
สบ = ปาก
มึน = นาน
เบ่าดีนอ = ไม่ดีหนอ
เผ่อ = เผื่อ
ความหมาย น้องอย่านาเรื่องภายในบ้านไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง เขาจะพากันสะกิดนินทา น้องจะเสียหน้า
พร้าไม่คมก็ให้ควรระมัดระวังในการฟัน ยกขึ้นฟันตอไม้ซางไม่ดีนะ น้องพูดจาปากเปราะจะทาให้สามี
เบื่อหน่าย นานไปคนจะว่าน้องมีปากกว้างไว้สาหรับกินปลาเท่านั้น
อย่าทาตัวเที่ยวเล่นเหมือนเมื่อเป็นสาว หลังจากที่แนต่งงานแนล้ว
ไม่ควรประพฤติดังเช่นเมื่อตอนที่ยังเป็นสาว ดังนี้
“นางอย่านับถวงแนอ่วเหล้นเชิงชู้เหมือนเม่อเป็นสาว” (12)
คาศัพท์
ถวง = ถง, โถง, ทรง
แนอ่ว = เที่ยว
ชู้ = คนรัก
เหล้น = เล่น
เม่อ = เมื่อ
ความหมาย น้องอย่ามัวเที่ยวเล่น มีคนรัก หรือคบผู้ชาย เหมือนตอนเป็นสาว
อย่าทาตัวเก่งในการดื่มสุรา การเป็นภรรยาที่ดีไม่ควรอ้างอวด
ตนเองว่ าเก่ งในทางดื่ม สุ ร า เมื่อ ดื่ มสุ ร าจนเมาควบคุ มสติ ไม่ ไ ด้ จะถู ก เจ้า หน้า ที่ บ้า นเมื อ งจั บ มั ด
สอบถามไล่เรียงความเป็นมาเป็นไป หากเมาจนขาดสติไม่สามารถตอบคาถามหรือพูดจาก้าวร้าวไม่มี
สัมมาคารวะต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมือง อาจโดนลงโทษด้วยการตีหรือโบยได้ ทั้งนี้การตีหรือโบยอาจเป็น
เพียงคาขู่ เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกกลัว เห็นภาพจนไม่กล้ากระทาการดังกล่าว เพราะไม่ยังพบการเอ่ยถึงการ
โบยตีผู้ที่เมาสุราขาดสติที่เป็นเพศหญิง ในหลักฐานอื่น ๆ เนื้อหาแนสดงคาสอน ดังนี้
“ภายแนก้วสวกเหล้าถึงเม่อผัวกวันน้องชอมเอาเขิดใส่
เพิ่นตะเมอขาบไหว้ฝูงหมู่ขุนนาย
เพิ่นตะผูกแนสงผูกแนพงมัดแนป
ล่ามจ่าแนส้มีไว้คอนฟาดถามดู
คันว่า เสียงเป็นตูเป็นสูถ้องมูซ้าเลยแนส้
อาชญาเจ้าปุงแนท้ก็เขากลีเบ่ากลัว” (12)
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คาศัพท์
สวก = ดุ, กล้า
เม่อ = เมื่อ
กวัน= ขวัญ
ตะ = จะ
ชอม = ด้วย, พร้อมกับ
เขิด = บังเอิญเห็น
ขาบ = กราบ
ล่ามจ่า = เจ้าหน้าที่ไต่สวน
คอน = หาก
แนป = ยึด, ตรึง15
ถ้อง = โต้ตอบ
มู = ขุนนาง, อามาตย์
ปุง = ปลง
อาชญา = คาสั่ง
กลี = สิ่งร้าย, โทษ, ร้าย, ไม่เป็นมงคล
ความหมาย น้องดื่มสุราเมื่อสามีมาบังเอิญเห็นใส่ เขาจะไปบอกขุนนางหรือเจ้านาย น้องจะถูกเขามัด
ตรึงไว้ แนล้วสอบสวนเอาไม้เอาแนส้ฟาด ครั้นว่า พูดจาไม่เพราะไม่มีสัมมาคารวะก็จะโดนลงโทษโดยการ
เอาแนส้ฟาด เขาได้รับอาชญามาแนล้วเขาไม่มีทางกลัวที่จะทาโทษ
ให้ใกล้ชิดกับแม่สามี ปัญหาแนม่สามีลูกสะใภ้ ความไม่ลงรอยกัน
ระหว่างแนม่สามีกับลูกสะใภ้ ตามหลักจิตวิทยา มนุษย์แนต่ละเพศมีแนนวโน้มที่จะรักใคร่เพศตรงข้าม เมื่อ
ลูกชายไปแนต่งงานกับผู้หญิง ซึ่งผู้เป็นแนม่โดยปกติรักแนละหวงลูกชาย เริ่มรู้สึกว่าลูกชายที่เคยใกล้ชิด
คอยดูแนลตนอยู่เสมอนั้นได้ห่างเหินไป เพราะต้องไปอยู่กินเอาใจใส่ภรรยา แนละคิดไปเองว่า ภรรยาของ
ลูกชายเป็นตัวการหรือต้นเหตุทาให้ตนกับลูกชายห่างเหินกัน ความคิดดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความรู้สึกไม่พึงพอใจในลูกสะใภ้ อาจเกิดเรื่องราวลุกลามใหญ่โตจนเป็นสาเหตุของการหย่าร้าง16
สาหรับในพับสาคาขับไทลื้อฉบับน้อยพรหม เมืองยอง มีการสอน
ให้ลูกสะใภ้เชื่อฟัง เรียนรู้แนละอยู่ปฏิบัติแนม่สามีอย่างใกล้ชิด ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเป็นวิธีลดความ
เสี่ยงของการหย่าร้างในสังคมไทลื้อประการหนึ่งก็เป็นได้ ดังนี้
“ฟังเทาะ ขาวฟองเนื้อตายเหินแนลบัวนาค
คันว่า คาปากหล้าถวายแนล้วก็ควรหล้าหยุ้งหยา
นางอย่าตัณหาของอาธรรมเป็นบาป
สมภาพหล้าเป็นใภ้ก็ควรหล้าหี่แนหน
พอดั่ง รังแนตนไว้เหนือหัวอย่าแนส่
15

vt to seize. William J. Hanna, Dai Lue English Dictionary (Chiangmai: Silkworm
Books, 2012), 211.
16
ฝุายวิชาการ สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 2546), 97.
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น้องอยู่หนั้งเพิ่นแนท้ ก็ชอมแนม่ผัวนาง เทาะเนอ
ตามทางใภ้เขยมีแนต่ก่อน
น้องผ่อนได้ทางร้างกับสาว
ทาวใจน้องหาผัวหื้อแนม่น
พอดั่ง ม้าแนซมกล้าก็ส่อนแนล่นยังเป็น หัวตีนน้องวางคิงเป็นลูก
เพิ่นถูกได้เทียวใช้ภายหล้าอย่าขีน
เป็นคนเทียวเหนือดินเพิ่นสั่งสอนก็ดีรู้” (12)
คาศัพท์
ฟังเทาะ = ฟังเถิด
ขาวฟองเนื้อตายเหินแนลบัวนาค = หญิงผู้มีผิว สี
คันว่า = ครั้นว่า
ขาว, ผิวสีขาวเหมือนดอกมหาหงส์ แนละผิวสีขาว
สมภาพ = สภาพ, สภาวะ, ฐานะ
หรือเหลืองอ่อนเหมือนดอกบัวนาค(โกงกางเขา)17
หี่ = หรี,่ ลดลง
หนั้ง = ด้วย
แนหน = หวง, เฝูา, สงวน, รักษา
ใภ้ = สะใภ้
ชอม = กับ, ด้วย
แนซม = กล้า
ทาว =คน, กวน,จับ
ขีน = ไม่ปฏิบัติตาม
ส่อน = ทา
ความหมาย ฟังเถอะ น้องสาวทั้งหลาย เมื่อได้กล่าวคาขอเป็นลูกต่อพ่อแนม่สามีแนล้ว น้องเป็นสะใภ้
แนล้วควรปฏิบัติตัวให้ดี เหมือนรังแนตนอยู่เหนือศี รษะไม่ควรแนหย่ น้องควรอยู่ติดกับแนม่สามี เถอะนะ
ตามแนนวทางลูกเขยลูกสะใภ้ที่ปฏิบัติสืบกันมา ควรลดความคิดเรื่องเป็นสาวเรื่องเป็นหม้าย ให้คิด
มั่นคงต่อสามี เหมือนม้าตัวกล้าที่วิ่งไปอย่างแนน่วแนน่ วางตัวน้องเป็นลูก ท่านใช้งานอันใดก็อย่าขัดขืน
ควรปฏิบัติตามคาสอนของท่าน
อย่ารับประทานอาหารก่อนสามี สังคมวัฒนธรรมไท แนต่เดิมมีข้อ
ปฏิบั ติเรื่ องล าดับ การรับประทานอาหารว่า กรณีที่มีแนขกมาเยี่ยมเยือนถึงบ้าน หลั งจากที่ส นทนา
ปราศรั ยกัน เล้ ว เจ้ าบ้านเชื้อเชิญให้แนขกรับประทานอาหารร่ว มกัน ในมื้ออาหารต้องให้แนขกแนละ
หัวหน้าครอบครัวรับประทานอาหารก่อน จากนั้นจึงเป็นสมาชิกลาดับถัดไปของครอบครัวรับประทาน
ในที่นี้ ผู้นาครอบครั วก็คือสามี แนละสมาชิกลาดับถัดไป ก็คือภรรยาแนละลู ก ปัจจุ บันข้อปฏิบัตินี้ยัง

17

บัวนาค (โกงกางเขา). องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง, สถาบันวิจัยแนละพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน), เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http:hkm.hrdi.or.thknowledgedetail207
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สามารถพบได้อยู่ในบางท้องถิ่น แนละในบางชาติพันธุ์ก็ยังคงถือปฏิบัติ เช่น วัฒนธรรมปกาเกอะญอ 18
ในพับสาคาขับฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ปรากฏคาสอนที่คล้ายคลึงกับข้อปฏิบัติดังกล่าว แนต่เป็นกรณี
ที่หลังจากภรรยาประกอบอาหารเสร็จสิ้นแนล้ว หากสามียังไม่รับประทาน ไม่ควรรับประทานอาหาร
ก่อนสามี ดังนี้
“อัน ๑ แนปลงแนกงน้องตะไปงมกินก่อน
น้องส่อนรู้ผัวแนก้วตะเป็นซากนางกิน
เป็นคนเทวเหนือดินบาปบุญคึดรู้” (4)
คาศัพท์
อัน ๑ = อนึ่ง
แนปลงแนกง = ประกอบอาหาร
ตะ = จะ
ส่อน = ทา
ซาก = ของเหลือ
เทว = เดิน
คึดรู้ = ตระหนักรู้
ความหมาย อนึ่ง เมื่อเวลาประกอบอาหาร น้องอย่าได้กินก่อนสามี น้องก็รู้ว่าจะเป็นของเหลือกิน
เป็นมนุษย์ควรตระหนักรูเ้ รื่องบุญเรื่องบาป
อย่าเมินเฉย ไม่เอาใจใส่สามี สามีภรรยามาใช้ชีวิตอยู่กัน ย่อมมี
เรื่องกระทบกระทั่งกันบ้าง เหมือนลิ้นกับฟัน ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตามที่สามีดุด่าว่าให้แนก่ภรรยา
ในเรื่องที่สามีไม่ชอบ เรื่องที่ไม่สมควรปฏิบัติ ผู้เป็นภรรยาไม่ควรแนสดงอาการไม่ สนใจใยดี เช่น ทาตา
ใสใส่สามี คือไม่สานึกในความผิด แนละละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ภรรยาของตน ดังนี้
“การอันผัวบ่สู้ภายน้องอย่าหนา
นางตะไปเหมียงเหมียงหา
ตัณหาล้นเหลิอเชิงแนถลงเพสเบ่าดีเนอ
คันว่า ผัวเคดช้าก็ภายหล้าอย่าเถียง
นางตะไปเหมียงเหมียงตาบ่หนาคาบเข้า
ผัวรักเจ้าดอกไม้ก็แนพงเพื่อทางกิน
หัวตีนน้องวางฅิงหื้อท่าน
ผีผ่านหื้อตัวน้องก็ท่านผู้เป็นเม
เพสเป็นสาวน้องไล่เสหื้อถูก
ฝูายหูกน้องพร้อมผืนนุ่งนางปอง” (4)
18

ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องการสักขาลายแนบบโบราณ โดยอาจารย์ละดา ศรีอุเบท บ้านตะพิโจ
ตาบลแนม่ต้าน อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
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คาศัพท์
บ่ = ไม่
สู้ = ชอบ
หนา = ดื้อด้าน
เหมียงเหมียง = มองอย่างไร้เดียงสา; เมียง19
คันว่า = ครั้นว่า
เคดช้า = เคียด, โกรธ
ฅิง = ตัว, ร่างกาย
ผีผ่าน = ประเพณีเสียผี ในที่นี้หมายถึง
เม = เมีย, ภรรยา
ผ่านพิธีกรรมที่รับรองให้เป็นภรรยาแนล้ว
เส = เสีย
เพส = ตัวตน, สภาพ
ความหมาย สิ่งใดที่สามีน้องไม่ชอบ น้องอย่าได้ดื้อด้านทา น้องอย่ามองหาแนต่ทางตัณหา ไม่ดีนะ ครั้น
ว่า สามีน้องโกรธเคืองด่าว่าด้วยคารุนแนรง น้องอย่าเถียง น้องอย่า มองอย่างไร้เดียงสา ไม่ละเลยเรื่อง
อาหารการกิน วางกิริยามารยาทการให้ดี น้องผ่านพิธีกรรมเสียผี เปลี่ยนสถานะภาพเป็นภรรยาแนล้ว
รู้จักวางตัวให้ดีสมกับสถานะ งานทอผ้าก็ให้หมั่นทา
สามีด่า อย่าว่าสามีโง่ หากสามีบอกกล่าวตักเตือนเรื่องใด ๆ ก็ดี
สิ่งใดที่คิดว่าถูกต้องก็ให้ปฏิบัติตาม สิ่งใดคิดว่าไม่ถูกต้อง ไม่ควรที่ภรรยาจะดุด่าว่ากล่าวแนก่สามีว่าโง่
ดังนี้
“เยิ่ง ๑ ผัวเตินน้องจอมธรรพ์อย่านับเคียด
เดมซะเดม่อนยางค้อมอิหล้าเตียดฟังดู
คันว่า แนม่นหล้าก็ชู หลอนว่า ผิดหูเส แนสงอย่าดูผัวไบ้
ของหากได้กันแนล้ว ก็เป็นแนก้วกับฅา” (19)
คาศัพท์
เยิ่ง ๑ = ประการหนึ่ง
เติน = เตือน
เคียด = โกรธ
เสิ่งอา = ซ่อน, อา, พราง
เดมซะเดม่อนยางค้อม = คาเรียกผู้ฟังแนบบยก
เตียด = ซ่อนตัว, เงียบ20
ย่อง มักใช้ในคาขับ
คันว่า = ครั้นว่า
หลอนว่า = หากว่า, แนม้นว่า
เส = เสีย
ไบ้ = โง่
ความหมาย ประการหนึ่ง สามีน้องตักเตือนน้องอย่าได้โกรธ น้องเก็บตัวพิจารณาทบทวนดูว่า สามี
กล่าวถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องก็ให้ปฏิบัติตาม หากไม่ถูกต้องก็อย่าได้ดถูกว่าสามีโง่ เป็นคู่สามีภรรยา
กันแนล้ว ก็เป็นเหมือนของมีค่าดังรัตนชาติคู่กับทองคา
19
20

อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 560.
ก. ซ่อนตัว (ไทลื้อ) ว. เงียบ (ไทขึน) เรื่องเดียวกัน, 113.
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สามีทุกข์ยากไร้ อย่าซ้าเติมสามี สาหรับภรรยาแนล้ว ไม่ว่าสามีจะ
เป็นผู้ทุกข์ยากสักเพียงใด ก็ไม่ควรที่จะเหยียบย่าซ้าเติมสามี ดังนี้
“เต็มว่า ผัวนางผานน้องเลาคราญอย่าเหยียบ” (19)
คาศัพท์
เต็มว่า = แนม้นว่า, หากว่า
ผาน = ยากไร้, ทุกข์ยาก
เลาคราญ = งดงาม
ความหมาย แนม้นว่า สามีน้องยากจนทุกข์ไร้ น้องผู้งดงามก็อย่าได้เหยียบย่า
อย่ายกย่องผู้อื่นดีเกินกว่าสามีของตน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของ
คู่สามีภรรยา ไม่ควรที่ภรรยาจะยกเอาผู้อื่นมาอ้างว่าดีกว่าสามีของตน ดังนี้
“น้องอย่าอ้างเพิ่นแนท้เหลือกว่าผัวฅิง” (21)
คาศัพท์
เหลือกว่า = เกินกว่า
ฅิง = ในที่นี้หมายถึง ตนเอง
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
หรือ มึง สรรพนามบุรุษที่ 2 เอกพจน์
โดยมากมักใช้กับเพื่อนชายที่สนิทมาก
ความหมาย น้องอย่าอ้างผู้อื่นว่าดีเหนือกว่าสามีของตนเอง
อย่ า ไล่ ส ามี ค าสอนส่ ว นนี้ มี ก ารยกเอาสถานการ ณ์ วิ ถี
ชีวิตประจาวัน เช่นการล่าสัตว์ในปุาของเพื่อนสนิท 2 คน มาเป็นตัวอย่าง เปรียบการใช้ชีวิตคู่เหมือน
การล่าสัตว์ ไม่สมควรที่จะไล่คู่ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาไปจากกันแนละกัน ดังนี้
“ปีเดินพร้อมวันยามก็สั้นหมิ่น
รีบแนต่งสร้างยามเช้าซื้อปิ่นขายไว้
ผัวเมรักอย่าไล่กันแนท้
พอดั่ง สองเสี่ยวเข้าไปแนร่ดา้ มเถิ่นกวางฟาน
จับยามหมานจวบฟานทึงหล้า
จิ่งว่าเสี่ยวก้อฅิงเหยยิงไว้
ยามนั้นสองไล่กันเบ่าพลันทันได้
ฟานก็หกหักเข้าปุาไม้ตีนแนล่นกลัวตาย
ยามนั้นสองสหายก็อยู่ดายวักเว่า
มือข่มเต๊าเหง้อผ่อแนหงนดู
ชู่คนก็ชูแนปูนฝุามือทะหน้า
หล้าเบ่าแนท้ก็รามส่าบ่าดาย
พี่ก็อุบายต้านปันนางเทียมแนทกแนต่นี้เมอหน้าก็สูน้องอย่าไล่

195
บัวเกียงไขอย่าไล่ผัวแนก้ว เบ่าดีเนอ” (21)
คาศัพท์
เดิน = เดือน
ปิน= เปลี่ยน
เม = เมีย
พอดั่ง = เปรียบดั่ง
เสี่ยว = เพื่อนสนิท
แนร่ = ปุา
ด้ามเถิ่น = ล่าสัตว์21
ฟาน = เก้ง
หมาน = โชคดี
ทึง = พร้อมกับ
จิ่ง = จึง
ก้อ = เพื่อน
ฅิง = มึง, สรรพนามบุรุษที่ 2 เอกพจน์
หก = วิ่ง, กระโจน, กระโดด
โดยมากมักใช้กับเพื่อนชายที่สนิทมาก
วักเว่า = เปล่าดาย
เต๊า = เท้า, ยัน
เหง้อ = ชะเง้อ
แนปูนฝุามือ = ฝุามือ
ทะ = บัง
ร้าม = ร้าง, ห่างหาย
ส่า = สนุก
บ่าดาย = เปล่าดาย
เทียมแนทก = เทียบเทียม
เมอหน้า = ไปภายหน้า
เบ่าดีเนอ = ไม่ดีนะ ; คาลงท้าย
ความหมาย วันเดือนปีผันผ่านไปรวดเร็ว รีบเก็บหอมรอมริบทามาค้าขายแนต่เนิ่น ๆ สามีภรรยาหาว่า
รักกันจริงอย่าได้ขับไล่กัน เปรียบเหมือน สองสหายเข้าปุาไปล่ากวางล่าเก้ง พอเหมาะพอเจาะได้พบ
เก้งพร้อมกับน้อง น้องบอกให้เพื่อนสนิทยิง เวลานั้นสองสหายไล่ตามเก้งไม่ทัน เก้งวิ่งหนีตายกระโจน
หนีเข้าปุาหายไป สองสหายก็จะไม่ได้อะไรเลย ทั้งสองก็ยกมือขึ้นบังหน้าชะเง้อแนลมอง น้องก็จะห่าง
ร้างจากความสุขเสียเปล่า พี่กล่าวยกอุบายบอกให้น้องทราบ นับแนต่นี้ต่อไปภายหน้า น้องก็อย่าไล่สามี
น้อง ไม่ดีนะ
อย่าเปลี่ยนสามี การเปลี่ยนคนรักก่อนที่จะแนต่งงานนั้นเป็นเรื่อง
ปกติในสังคม แนต่หากแนต่งงานแนล้วเปลี่ยนสามีเป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับ แนละมองว่าเป็นการกระทาที่
ไม่สมควร เชื่อว่าจะเป็นบาปแนละเมื่อตายไปต้องตกนรก ดังนี้
“เพิ่นเปลี่ยนชู้ นี้คาฟั่นเปลี่ยนผัว เบ่าดีเนอ
ตายวายหัวพี่นี้กลัวบาปเวียนภายหน้า
ตายเบ่าได้เมอฟูาเข้าอยู่นาราย
ตายเป็นผีเป็นสางแนอ่วกินหัวยาง
พี่เบ่าจุหล้างามช่างตามออกในธรรม” (12)
21

vt to hunt. William J. Hanna, Dai Lue English Dictionary, 329.
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คาศัพท์
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 ชู้ = คนรัก
คาฟั่น = ทองคาที่ฟั่นเกลียว;
เบ่าดีเนอ = ไม่ดีนะ ; คาลงท้าย
คาเรียกแนทน ผู้หญิง
เวียน = เวร
เมอ = ไป
นาราย = นรก
สาง = ผี
แนอ่ว = เที่ยว, เที่ยวไป
22
ยาง = เลือด, ของคาว , เมือก
จุ = หลอก, โกหก
ความหมาย คนอื่นเขาเปลี่ยนคนรัก น้องกลับเปลี่ยนสามี ไม่ดีนะ หากน้องตายไป พี่คิดว่า กลัวบาป
เวรจะตอบสนองน้องในภายหน้า ตายไปก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ต้องตกนรก เป็นผีเสาะแนสวงหากินเลือดกิน
หนองของคาว พี่ไม่โกหกน้องสาวคนสวย เรื่องเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเทศนา
1.1.2.3 หน้าที่ในฐานะสมาชิกในสังคม
อย่าพูดจาโอ้อวด อย่าพูดจาโอ้อวดต่อเหล่าขุนนาง ให้คอยรักษา
เนื้อรักษาตัวแนละทรัพย์สมบัติ ดังนี้
“นางอย่าอวดอู้ล้าหมู่ขุนภอง
ตามคลองเมืองไผตะผูกนางเป็นท้าว
ใจห้าวน้องไผตะต่างเป็นแนสน
คอยค่าแนหนตัวน้องแนลของทือนางเฝียด เทาะเนอ
ทิพย์เทียดแนฝงใฝุฝั้นคู่พร้อม
ขนอมอยู่สันดี เทาะเนอ” (10)
คาศัพท์
อู้ = พูด
ภอง = รอคอย, เฝูาระวัง
ตะ = จะ
คอยค่า = คอยแนต่, เฝูาแนต่
แนสน = ตาแนหน่ง
แนหน = หวง, เฝูา, สงวน, รักษา
ทือ = ถือ
เฝียด = เก็บรักษา
ทิพย์เทียด = ทิพย์เทศ
ขนอม = ถนอม
เทาะเนอ = เถอะนะ
ความหมาย น้องอย่าพูดจาโอ้อวดว่ามีความรู้เหนือกว่าเหล่าขุนนางที่คอยเฝูาระวังรักษา ตามคลอง
เมืองใครจะแนต่งตั้งน้องเป็นท้าว แนม้นน้องมีใจห้าวหาญใครก็ไม่อาจยกย่องเป็นแนสนได้ น้องควรเฝูาแนต่

22

blood, esp. of a frog, fish, spider. Ibid., 117.
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รักษาตัวแนละข้าวของสมบัติที่น้องเก็บออมไว้ เถอะนะ เทวดาจะมาอยู่แนวดล้อมคอยปกปักรักษาถนอม
ให้น้องอยู่ดีมีสุข
รู้จักเจรจาและรู้จักนอบน้อม ปรนิบัติผู้ใหญ่ สิ่งใดที่อยากรู้ หรือ
อยากได้ความคิดความเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่ ให้นาเครื่องขันหมากพูลยกไปมอบแนก่ผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ว่า
จะเป็นพ่อแนม่หรือผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ก็จะได้รับความอนุเคราะห์โดยดี ดังภาษิต “คนเฒ่าเป็นแนสงแนห่ง
เรือน” คือ ผู้สูงอายุเป็นสิริมงคลเป็นที่เคารพแนก่สมาชิกในบ้านดังนี้
“อัน ๑ คลองขุนพร้อมคลองนายหลายแนง่
พ่อแนม่เฒ่าแนก่ตั้งมีไว้เขาเจ้าสู่หา
นางค่อยมีคาจากล่าวไปนบน้อม
ขันหมากห้างเคิ่งพร้อมภายหล้าสู่ตา
พอดั่ง นาแนสงขึ้นมาเรินอุปัฏฐาก
แนก้วเบ่าซื้อเพิ่นหากนามา
คาจาดีเขาตอบปันเรารู้
เซิมเซือกก้านอีมู้ก็ภายหล้าสิ่งถาม
คาดีกี้คางามเพิ่นตะเล่า
คันว่า แนสงอีหล้าช่างเว้า
ก็คนเฒ่าบอกปัน ชาเนอ” (4-5)
คาศัพท์
อัน ๑ = อนึ่ง
คลองขุนคลองนาย = ข้อปฏิบัติของขุนนาง
หลายแนง่ = หลายประการ, ประการต่าง ๆ
ห้าง = เตรียม
เคิ่ง = เครื่อง
พอดั่ง = เปรียบดั่ง
เซิมเซือกก้านอีมู้ = คาเรียกหญิงสาว
เว้า = พูด
เชิงยกย่องความงาม
ชาเนอ = อย่างแนน่นอน อนุภาคแนสดงความ
นิยมใช้ในคาขับ
เชื่อมั่นในตนเองของผู้พูด23
ความหมาย อนึ่ง คลองขุนคลองนายมีหลายประการ พ่อแนม่ผู้เฒ่าผู้แนก่มีน้องก็ควรนบน้อมเข้าไปหา
เตรียมเครื่องหมากพูลไว้ให้พร้อม เปรียบดั่ง นาดวงแนก้วขึ้นเรือนมารักษาไว้ ไม่ต้องได้ซื้อหาเขาจะ
นามาให้เอง น้องถามสิ่งใดเขาก็จะตอบด้วยดี หากน้องรู้จักถาม ผู้เฒ่าผู้แนก่ก็จะตอบน้องแนน่นอน

23

surely. particle expressing self-certainty. Ibid., 128.
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อย่ายุ่งกับสามีผู้อื่น เมื่อยังเป็นสาวยังไม่ออกเรือน ไม่ควรไปยุ่ง
เกี่ยวกับสามีผู้อื่น อย่าคอยแนต่จ้องจะทาให้ สามีภรรยาเขาเลิกกัน เพื่อที่ตัวเองจะเข้าไปแนทนที่ เป็น
บาปกรรมเมื่อตายไปต้องตกนรก
“อัน ๑ เป็นสาวน้องอย่าไปเบียนผัวท่าน
ของหากผีผ่านหื้อเพิ่นแนล้วภายแนก้วอย่าหนา
นางอย่านับตัณหาข้องอธรรมตะเป็นบาป
น้องขนาบหื้อเพิ่นร้างเป็นร้างนางเอา
นางอย่าโมเมาข้องตัณหา บ่ดีเนอ
เพิ่นตะด่าน้องว่าไบ้ก็แนสงอี่เบ่ากลัวเวียน
เพราะเพื่อว่าปองเบียนม้างผัวกวันท่านแนทก
ตัวแนห่งหล้าอ้ายก็หวังแนลกเมแนสง
ผิวขาวแนดงหวังเปลี่ยนเมเพิ่นได้
แนก้วดอกไม้ตะหวังอยู่แนทนเริน
พอดั่ง เกรินซาววาตะก่ายพลูซาวค้าง
เพิ่นหากร้างภายหล้าตะแนทน
นางตะไกวแนขนขึ้นแนทนเรินผัวท่าน
คึดว่าเอ่ยต้านนี้ไผตะเข่งตัวกู
ชุมพูกว้างสุดตาบ่หันหน
ไปแนลคึดขุง่ ด้วยทางนี้ตะเป็นบาปกรรมเวียน
เต็มว่า สีเทียนเต็มพอพัน
น้องยอปันเพิ่นก็บ่ขาดนางเอย
คันว่า ดับชาติใต้ร่มฟูา ภายหล้าตะไปอยู่นารายตะแนท้ด้าย
สายสุดใจอย่าร้อนนับม้าง ตนใหญ่เจ้านั้นช่างเพิ่นตะเอาใส่ทัณฑา แนลเนอ”
(8-9)
คาศัพท์
อัน ๑ = อนึ่ง
เบียน = เบียดเบียน
เวียน = เวร
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
เบ่า = บ่, ไม่
กวัน = ขวัญ
เม = เมีย, ภรรยา
เริน = เรือน
เกริน = พะอง, บันได
ซาว = ยี่สิบ
ตะ = จะ
เข่ง = แนข่ง
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ขุ่ง = ครุ่นคิด
เต็มว่า = แนม้นว่า, หากว่า
สี = ฟั่น
ดับชาติ = ตาย
นาราย = นรก
ม้าง = มล้าง, ทาลายล้าง
แนลเนอ = นะเออ
ความหมาย อนึ่ง น้องเป็นสาวอย่ายุ่งกับสามีผู้อื่น เพราะเขาได้ผ่านพิธีกรรมเสียผีมาแนล้ว น้องอย่าได้
ดื้อด้า น มั ว เมาตัณ หาจะเป็ น บาป น้อ งทาให้ คู่ รักแนยกกั น คนเขาจะว่ าน้อ งเป็ นคนโง่ไ ม่กลั ว บาป
เนื่องจากคอยแนต่จะแนยกคู่รักผู้อื่น หยิ่งผยองไม่กลัวใคร หวังแนต่จะเป็นภรรยาแนทนท่าน เปรียบดั่ง
พะองยาวยี่สิบ วา จะเอาพูล ยี่สิบ ร้านมาก่าย พอเขาเลิ กกันน้องก็จะเดินแนกว่งแนขนขึ้นเรือน คิดว่า
ตัวเองเก่งไม่มีใครเกิน ไปเป็นภรรยาเขาแนทน โลกมนุ ษย์กว้างสุดสายตา น้องควรครุ่นคิดกลัวบาปเวร
ไว้ แนม้นว่าน้องจะฟั่นเทียนเป็นพันเล่ม เพื่อไปขอขมา ก็ไม่อาจลบล้างได้ ตายไปก็จะตกนรกรับโทษ
กรรม
อย่าก้าวร้าวพระสงฆ์ ให้เคารพยาเกรงแนละมีสัมมาคารวะต่อ
พระสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์เป็นเพศที่สมาชิกในสังคมให้ความเคารพ โดยถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมานาน
เป็นเวลานาน ดังนี้
“อัน ๑ ชาวชีพร้อมสังฆ์ครูอย่านับลื่น บ่ดีเนอ
เม่ออื่นกีม้ ีไว้ก็แนสนสืบเล่ามา
ภาษาเขานี้ขูดหัวปูอมไว้
ปลายค่ามานุ่งผ้าเทียดไทยผืนใหม่เราทาน
เป็นการไว้เหนือเมืองเรา ปานพอดั่ง นาชานตั้งมีไว้เราได้สืบทาน
อาหารเขาก็หากเราคึดเลี้ยง
เหมี้ยงหมากพร้อมสีเสียดพลูยา
อาสนะผ้าหมอนแนรสนแนส่ว
หมายเหมดหื้อทานแนล้วก็แนสนสืบกันมา” (10)
คาศัพท์
อัน ๑ = อนึ่ง
ลื่น = รื่น คุ้นเคย, หยอกล้อ, ประมาท24
บ่ = ไม่
เม่อ = เมื่อ
แนสนสืบ = สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน
กี้ = แนต่กี้, เก่ากี้, อดีต
ภาษา = ในที่นี้หมายถึง กลุ่มคน
ขูดหัว = โกนหัว
24

อรุ ณ รั ต น์ วิ เ ชี ย รเขี ย ว แนละคณะ, พจนานุ ก รมศั พท์ ล้ า นนา เฉพาะค าที่ ป รากฏในใบลาน
(เชียงใหม่: สุริวงศ์บุ๊ค เชนเตอร์, 2539), 628.
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ไทย = ไทยทาน
ชาน = ดี, วิเศษ25
แนร = แนพร
คึด = คิด
สีเสียด = ต้นไม้ชนิดหนึ่ งเปลือกรสขมฝาด
หมายเหมด = เก็บรักษา
ใช้กินกับหมาก
สนแนส่ว = ปักร้อย
ความหมาย อนึ่ง น้องอย่าได้ทาตัวไม่มีสัมมาคารวะกับเหล่าพระสงฆ์แนละชี เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบกัน
มา ท่านเหล่านี้โกนหัว แนล้วมานุ่งผ้าจีวรผืนใหม่ที่เราถวายเป็นไทยทาน ยกเชิดชูไว้เหนือเกล้า หากทุ่ง
นาอุดมสมบูรณ์ ภัตตาหารต่าง ๆ ก็ควรเราถวาย ทานหมากเหมี้ยง พลู ยาสูบ ผ้าอาสนะ หมอนปัก
ร้อยงดงาม ก็ปฏิบัติสืบกันนานมา
อย่ารักกับพระสงฆ์ การเป็นคนรักกับพระสงฆ์นั้นบาปหนัก เป็น
พฤติกรรมที่ไม่ควรประพฤติเป็นอย่างยิ่ง เนื้อหาคาสอนส่วนนี้ มีดังนี้
“นางงามน้องเป็นสาวขึ้นใหญ่
นางอย่าหูมใฝุสร้างเป็นชู้พระบ่าวสังฆ์ เบ่าดีเนอ
เพิ่นว่า ชุมพูกว้างสุดเบ่าหันหน
นางอย่าใจขุ่งด้วยทางนั้นตะเป็นบาปพาโล
ตายวายหัวไผเบ่ากลัวก็ส่อนรอยมันเงื้อ
แนจ่งเสื้อน้องพัดเหื่อเอาลม
ถมถองกันบาปบุญก็ดีรู้
ไผหากได้เป็นชู้พระบ่าวชาวชี
ตายเป็นผีเบ่าเมอเมืองฟูา
พี่บ่จุน้องหล้าก็ตามออกในธรรม
กรรมหนาน้องพาไปไผตะเก่ย
หล้าน้องเหยแนสงนาง” (10)
คาศัพท์
หูม = ชอบ
ชู้ = คนรัก
เบ่า = บ่, ไม่
ขุ่ง = ครุ่นคิด
ส่อน = คิด, นับ
ถมถอง = มากมาย
เงื้อ = ชะเง้อ
เหื่อ = เหงื่อ
เก่ย = เฉลี่ย
จุ = โกหก, หลอก
25

ที่ 1, 216.

ดี, วิเศษ (ไทขึน) อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้ง
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ความหมาย น้องคนงามเติบใหญ่แนล้ว อย่า ได้เป็นคนรักกับพระสงฆ์หนุ่ม ไม่ดีนะ คนเขาว่าโลกกว้าง
สุดสายตา น้องอย่าได้คิดในทางนี้ จะเป็นบาป ตายไปไม่มีใครสนใจ ชายเสื้อน้องพัดเหงื่อเพื่อให้ได้ลม
เรื่องบาปบุญคุณโทษควรรู้ หากใครรักกับพระสงฆ์ เมื่อตายจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ พี่ไม่หลอกน้องพี่กล่าว
ตามที่ปรากฏในพระธรรม กรรมอันหนักหนาติดตัวน้องไปไม่อาจมีใครเฉลี่ยกับน้องได้เลย
สอนให้ มี ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบมื้ อ อาหารต่ า ง ๆ ในงาน
ประเพณี นอกจากจะเตรียมอาหารในครัวเรือนไม่ให้ขาดตกบกพร่องแนล้ว ยังรวมไปถึงการเตรียม
อาหารทาบุญถวายพระสงฆ์ในงานประเพณีอีกด้วย การทาบุญทาทานถวายจังหันแนด่พระสงฆ์ในงาน
ประเพณี ถือเป็นหน้าที่หลักของหญิงสาวในสังคม ดังนั้นการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมประการหนึ่ง นั่น
คือ การไม่ละเลยหน้าที่ของตนตามประเพณี ดังนี้
“อันว่า เภรีหน้ากลองหลวงท่านไห่
สินส่วยผ้าดอกไม้ผืนใหม่เมอทาน
อาหารหม้อแนกงลอมอย่าหื้อชูด
หาบ่ได้เสแนท้ก็ผักกูดตีนใด
ผิวขาวใสอี่นางคึดรู้ เทาะเนอ” (17-18)
คาศัพท์
เภรี = กลอง
ไห่ = ร่าย
ส่วย = บรรณาการ
เมอ = ไป
ลอม = รวม
ชูด = ชวด, พลาดไป
เส = เสีย
ตีนใด = ตีนบันได
คึด = คิด
เทาะเนอ = เถอะนะ
ความหมาย เมื่อได้ยิ น เสี ย งกลองที่ท่านตีในงานประเพณี ให้ เตรียมทรั พย์สิ่ งของที่จะถวายทาน
รวมถึงอาหารการกินในมื้อต่าง ๆ อย่าให้ย่อหย่อน หากว่าหาสิ่งใดมาประกอบอาหารไม่ได้ ก็นาผักกูด
ที่ขึ้นตามตีนบันไดบ้านมาแนกง น้องควรตระหนักรู้ไว้ เถอะนะ
“สรรพการกินแนลการทานข้าวสันอย่าผ่อน” (18)
คาศัพท์
สัน = ฉัน, กิน
ความหมาย เรื่องอาหารการกินทั้งหลายแนละการทาทานถวายข้าวแนด่พระสงฆ์อย่าย่อหย่อน
มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น ยกเรื่องการมีน้าใจต่อผู้อื่น มาแนสดง
เปรียบเทียบว่า มีกินมีใช้จนพอแนล้ว เมื่อมีเหลือก็ควรแนบ่งบางส่วนไปขาย ที่ให้กันเปล่า ๆ ก็มี ชาวบ้าน
เขามีน้าใจออกแนรงช่วยเรา เราอาจช่วยด้วยเงินทอง เช่นเพื่อนที่รักใคร่สนิทสนมกัน เมื่อเขาประกอบ
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อาหาร เขาก็ยังแนบ่งให้เรา ควรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน วันนี้เราช่วยเหลือเขา วันข้างหน้าเขาก็จะ
ช่วยเหลือเราบ้าง ดังนี้
“น้องคึดได้กินอิ่มนางขาย ที่ปันดายหากมีเนอหล้า
ฝูงหมู่ปูาน้าแนม่ทึงอา
คันว่า เพิ่นปันบ่า อิ่นฅาปันงึน ลิ้นอยู่ปากนางไกวดูทอน
คันว่า จามแนกมไอขุ่งกันนางรู้ เทาะเนอ
ชู้รักชู้ก็เดินเพื่อท้อมของ
คันว่า สองเสี่ยวของรักแนท้
นักค่า แนหมไก่แนจ้ตัว ๑ ก็ยังแนบ่งทึงเรา
เพิ่นหาบหนักก็สูน้องเติ่มเอา
การหน้าเราเพิ่นตะมาช่อยก็ว่า” (20)
คาศัพท์
คึด= คิด
ดาย = เปล่า
ทึง= ทั้ง
คันว่า = ครั้นว่า
ไกว = ขยับ
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
ทอน = ดี, วิเศษ
งึน = เงิน
แนกม = ปน
ขุ่ง = คิด, ครุ่นคิด
ท้อม = สะสม
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค
เสี่ยว = เพื่อนสนิท
แนสดงการอนุญาตเชิงสั่ง
นักค่า = จานวนทั้งหมดทั้งสิ้น
แนหม = ประกอบอาหาร
เติ่ม = เติม, ช่วยเหลือ
ช่อย = ช่วยเหลือ
ความหมาย น้องควรคิด เมื่อเรากินอิ่มแนล้ว ของที่เหลือก็ให้นาไปขาย บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีน้าใจ
ให้กันเปล่า ๆ ได้นะ บรรดาชาวบ้านหากว่าเขามีน้าใจช่วยออกแนรง น้องก็อาจจะช่วยออกเงิน ลิ้นอยู่
ในปากลองขยับถามดู เวลาที่คนเราจามก็เหมือนไอตามกันออกมา จงครุ่นคิดไว้ให้มั่น คนรักกันก็เสาะ
แนสวงหาสะสมของ ครั้นว่าเพื่อน 2 คนที่สนิทกันจริง ๆ เขานาไก่แนจ้ มาประกอบอาหารก็ยังแนบ่งให้เรา
พวกเขาหาบของหนักก็ให้น้องช่วย วันข้างหน้ามีงานของเราเขาก็จะมีน้าใจมาช่วยเรา
การสอนพฤติ ก รรมขั้ น พื้ น ฐานที่ ผู้ ห ญิ ง ชาวไทลื้ อ เมื อ งยอง ที่ พึ ง ปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจาวัน แนบ่งตามหน้าที่ต่อตนเอง เช่น ความประพฤติกิริยามารยาท หน้าที่รับผิดชอบของ
ตนเองในฐานะลูก หน้าที่รับผิดชอบของตนเองในฐานะภรรยา แนละหน้าที่รับผิดชอบของตนเองใน
ฐานะสมาชิกในสังคม สอดแนทรกสอนเรื่องจารีตการแนอ่วสาว รวมถึงการวางตัวใช้ชีวิตร่วมกับสามี ใน
สถานะภรรยา เป็นคาสอนที่ให้ผู้หญิงวัยรุ่นเห็นภาพรวมสถานะภาพของตนเมื่อเป็นสาว ไปจนถึงการ
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เปลี่ยนสถานะเป็นภรรยา ผู้ประพันธ์ให้รายละเอียดคาสอนที่เน้นอยู่ในช่วงการเปลี่ยนสถานะภาพเป็น
ภรรยาเป็นพิเศษ
จากคาสอนของผู้ห ญิง วัยรุ่น ในพับสาคาขับไทลื้ อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
ดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็น ได้ว่าเป็นคาสอนที่ให้รู้จักความยากลาบากของพ่อแนม่ที่คอยเลี้ยงดู เป็น
เบื้องต้น จากนั้นก็กล่าวสอนเรื่องการปฏิบัติตัวในสถานะการณ์ต่าง ๆ ทุกช่วงของชีวิต ตั้งแนต่ช่วงเป็น
วัยเด็ก ให้ช่วยเหลือพ่อแนม่โดยการแนบ่งเบาภาระ เมื่อเริ่มต้นเป็นวัยรุ่นควรปฏิบัติหน้าที่งานบ้านงาน
เรือนอย่างไร ธรรมเนียมการแนอ่วสาว จนกระทั่งเมื่อถึงเวลาออกเรื อนควรปฏิบัติต่อสามีอย่างไร แนละ
กล่าวสอนถึงช่วงเวลาปั้นปลายของชีวิต คาสอนต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ได้เป็นคาสอนในเรื่องเฉพาะช่วงวัย
เด็กเท่านั้ น แนต่ยั งเป็ น การสอนให้ เ ด็กเห็ นภาพรวมประเพณี วิถีชีวิตของตนในอนาคต อันจะเป็ น
ประโยชน์เมื่อเติบโตขึ้น หญิงสาวจะได้ใช้คาสอนต่าง ๆ เป็นหลั กในการดาเนินชีวิตประจาวัน อยู่
ร่วมกันกับสมาชิกในสังคมอย่างสงบเรียบร้อย
1.2 คาสอนผู้หญิงหม้าย (หน้า 31 - 33)
คาสอนผู้หญิงหม้าย ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ให้
รายละเอียดไว้ไม่ถึง 3 หน้า สันนิษฐานว่ามีสาเหตุมาจากจานวนของสมาชิกที่อยู่ ในสถานะภาพหม้าย
ในสังคมวัฒนธรรมไทลื้อมีอยู่ในปริมาณที่ไม่มาก เป็นผลมาจากดาเนินชีวิตที่ไม่เป็นไปตามคาแนนะนา
แนนวทางตามคาสอนที่สังคมคาดหวัง เนื้อหาไม่ได้ให้รายละเอียดมากพอที่จะวิเคราะห์โดยการจาแนนก
เป็นหน้าที่เช่นเดียวกันกับคาสอนผู้หญิงวัยรุ่น
อย่างไรก็ตาม แนม้ว่าในส่วนคาสอนผู้หญิงหม้ายจะมีรายละเอียดเพียงเล็กน้อย แนต่
ก็ยังสามารถสะท้อนปัญหาการหย่าร้างในสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยอง ได้ ดังที่ผู้วิจัยจะกล่าวต่อไป
ดังนี้
สังคมวัฒนธรรมไทลื้อ จาแนนกผู้หญิงหม้ายออกเป็น 2 ประเภท ได้แนก่ แนม่หม้าย
แนละแนม่ ร้ า ง แนม่ ห ม้ า ย หมายถึ ง หญิ ง ที่ ส ามี ถึ ง แนก่ ก รรมไปแนล้ ว ส่ ว นแนม่ ร้ า ง หมายถึ ง หญิ ง ที่ ส ามี
ทอดทิ้ง26 หรือหย่าร้างกันไป สาหรับคาสอนผู้หญิง แนม่หม้ายที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อย
พรหม เมืองยอง ใช้คาว่า “สอนแม่ร้าง” 27 ก่อนขึ้นต้นบทคาสอนแนม่หม้าย ดังนั้นคาว่า “แม่หม้าย”
ในที่นี้จึงหมายถึง ผ้หญิงที่เลิกราหย่าร้างกับสามี โดยสอนผู้หญิงหม้ายที่เลิกราหย่าร้างกับสามี ด้วย
สาเหตุต่าง ๆ ว่าหากมีสามีใหม่ อีกครั้ง จะต้องปฏิบัติตัวหรือวางตัวอย่างไรกับสถานะภาพการเป็น
ภรรยาอี ก ครั้ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การเลิ ก ราหย่ า ร้ า งซ้ าเดิ ม อี ก ครั้ ง สาเหตุ ข องการหย่ า ร้ า งในสั ง คม
วัฒนธรรมไทลื้อ ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง มีดังนี้
26
27

บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปันนา, เล่ม 2, 58.
ดูภาคผนวก ข คาถ่ายถอด คาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้าที่ 31.
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สามีรู้ว่าภรรยาของตนเกียจคร้านไม่ขยัน ละเลยงานบ้านงานเรือน มักนอน
กลางวัน เกิดความเบื่อหน่ายแล้วจึงหย่าร้างกัน
“ตามันรู้ว่าแนสงนอนวัน เบ่าพลันใคร่สร้าง
ผัวหน่ายหล้าจิ่งร้างออกมา อั้นชะหือ “ (31)
คาศัพท์
นอนวัน = นอนกลางวัน
เบ่า = บ่, ไม่
จิ่ง = จึง
อั้น = นั้น
ชะหือ = เช่นนั้นหรือ
ความหมาย สามีน้องรู้ว่าน้องเป็นคนเกียจคร้าน มักนอนกลางวัน เกิดความเบื่อหน่ายจึงหย่าร้างกัน
เช่นนั้นหรือ
สามีเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรัง ภรรยาไม่ใส่ใจดูแล ถึงขั้นสามีจึงออกปากขับไล่
ภรรยาของตน
“รู้ว่าผัวหากได้พยาธิร้ายตนน้องเบ่าค้า
ผัวจาหนีอิ่นฅาพ่ายแนท้
น้องหากแนก้คาน้องเบ่าถ้อง อั้นชะหือ” (31)
คาศัพท์
เบ่า = บ่, ไม่
จา = บังคับ
พ่าย = หนี
แนก้คา = แนก้ตัว
ถ้อง = ติด, สัมผัส
ชะหือ = เช่นนั้นหรือ
ความหมาย รู้ว่า สามีของน้องเจ็บไข้ได้ปุวยเป็นพยาธิร้าย น้องไม่ใส่ใจดูแนล สามี บังคับให้เลิก น้องก็
เลิกราหนีหายไปเสีย น้องกล่าวคาใดก็แนก้ตัวไม่ขึ้น เช่นนั้นหรือ
แต่งงานกับคนทีไ่ ม่เอางานเอาการ
“เอาผัวสร้างการเรินเบ่าช่าง ชะหือนอ” (31)
คาศัพท์
เริน = เรือน
เบ่าช่าง = ไม่เป็น, ไม่ถนัด
ชะหือ = เช่นนั้นหรือ นอ = หนอ
ความหมาย แนต่งงานกับสามีที่ไม่เอางานเอาการ เช่นนั้นหรือ
สามีไปชอบหญิงสาวผู้อื่นที่มีอายุน้อยกว่าภรรยาของตน
“ไปแนอ่วสู้สาวน้อยสาวหนุ่มเหลือนาง” (31)
คาศัพท์
แนอ่ว = เที่ยว
สู้ = ชอบ
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หนุ่ม = เยาว์
เหลือ = กว่า
ความหมาย สามีน้องไปชอบหญิงสาวที่อายุน้อยกว่าน้อง
สามีมีชู้ ภรรยารับการกระทาไม่ได้จึงหนีออกมา
“รู้ว่าของทือแนสงอิ่นฅามีชู้
หล้าเบ่าสู้เยิ่งนั้นหนีออกเสเริน” (31)
คาศัพท์
ทือ = ถือ ในที่นี้ ของทือ หมายถึง สามี
เบ่า = บ่, ไม่
เยิ่ง = เยี่อง, อย่าง
เส = เสีย
เริน = เรือน
ความหมาย รู้ว่าสามีน้องมีชู้ น้องไม่พึงพอใจในการกระทาเช่นนี้ จึงได้หนีออกจากเรือนมา
สามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรง
“ช่องว่า ผัวเผียดแนก้วเมยักษ์ผิดกัน ชะหือ” (31)
คาศัพท์
ช่องว่า = เหตุว่า, เพราะว่า
เผียด = เผด เปรต
ผิดกัน = ทะเลาะเบาะแนว้ง
ชะหือ = เช่นนั้นหรือ
ความหมาย เหตุว่า สามีภรรยาทะเลาะเบาะแนว้งกันขั้นรุนแนรง เช่นนั้นหรือ
จากบทขั บ ที่ ก ล่ า วมาแนล้ ว นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า สาเหตุ ข องการหย่ า ร้ า งมาจาก
พฤติกรรมของทั้งฝุายสามีแนละภรรยาที่ไม่ดาเนินไปตามบทบาทแนละหน้าที่ที่สังคมวางไว้ จึงเกิดการ
หย่ า ร้ า งขึ้น อย่ างไรก็ตามบทขับ คาสอนผู้ ห ญิงหม้า ยก็ส ะท้ อนให้ เ ห็ นว่ า การสมรสใหม่ ห รือ การ
แนต่งงานใหม่เป็นเรื่องที่เป็นปกติในสังคม หญิงสาวที่หย่าร้างกับสามีไปแนล้วแนละมีอายุยังไม่มากนัก28 มี
สิทธิที่จะใช้สถานที่เกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว หรือห้างข่วง เพื่อเลือกหาคู่ครองอีกครั้ง มีชายสู งอายุ
หรือชายหนุ่มจานวนไม่น้อยที่พึงพอใจหญิงหม้าย เนื่องจากชายเหล่านี้มีความคิดว่าหญิงหม้ายนั้นมัก
เกี้ยวพาราสีง่ายกว่า แนละรู้จักงานบ้านงานเรือนดีกว่าหญิงสาวโสดทั่วไป 29 มีประสบการณ์การครอง
เรือนมาแนล้ว ดังนั้นการเริ่มต้นความสัมพันธ์หน่วยครอบครัวใหม่ของหญิงหม้าย โดยการใช้โอกาสครั้ง
นี้ในการเลือกสามีที่มีพฤติกรรมที่ดีกว่าสามีคนเก่า ดังนี้
เมื่อจะมีสามีใหม่ ก็ควรหาคนที่มีพฤติกรรมที่ดีกว่าสามีคนเก่า
“คาคึดหล้าชูดแนล้วหาใหม่มาแนทน
28

หญิงแนม่หม้าย อยู่ในช่วงอายุประมาณ 30-35 ปี ดูรายละเอียดใน บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ , ไทยสิบสอง
ปันนา, เล่ม 2, 49.
29
เรื่องเดียวกัน, 58.
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หาผัวหื้อยังแนควนเหลือเก่า
ได้มาแนล้วหื้อเพิ่นได้เล่าทางดี” (32)
คาศัพท์
คาคึด = ความคิด
ชูด = ชวด, พลาด
ยังแนควน = ดีขึ้น
เหลือเก่า = กว่าเดิม
หื้อ = ให้
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
ความหมาย ความคิดผิดพลาดไปแนล้วให้หาใหม่มาแนทน หาสามีให้ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อได้มาแนล้วก็ให้คน
ทั้งหลายได้พูดถึงในทางที่ดี
1.3 คาสอนผู้ชายวัยรุ่น (หน้า 22 - 30 แนละหน้า 33 - 37)
พับ สาคาขับ ไทลื้ อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ปรากฏคาสอนผู้ ช ายวัยรุ่น ซึ่ง
สามารถแนบ่งตามหน้าที่เป็น 2 ประเด็น คือ หน้าที่ต่อตนเอง แนละต่อสังคม ดังนี้
1.3.1 หน้าที่ต่อตนเอง สังคมเกษตร ผู้ชายถือเป็นกาลังหลักในครัวเรือน ผู้ชาย
จึงมีหน้าที่หลักต่อตนเอง ดังนี้
สอนให้ตระเตรียมของแห้งที่จาเป็นสาหรับครัวเรือน และอุปกรณ์การ
ท านาให้ พ ร้ อ มอยู่ เ สมอ หน้ า ที่ ข องผู้ ช ายไทลื้ อ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ด้ า นเกษตรกรรมการ
เตรียมพร้อมอุปกรณ์การทานาแนละดูแนลควายให้ดี พร้อมทางานอยู่เสมอ สาหรับสะสมข้าวอันเป็น
ปัจจัยหลักในการดารงชี วิตประจาวันในครัวเรือน นอกจากนี้การสะสมเกลือไว้ในครัวเรือนยังเป็นสิ่ง
สาคัญ เนื่องจากเกลือถูกนามาใช้ปรุงรสอาหาร ถนอมอาหาร ฯลฯ ดังนี้
“คึดต่อห้องเรินท้าว มีข้าวกับเกลือ
มีทั้งเผอไถพร้อมควายนาอย่าหื้อชูด” (22)
คาศัพท์
คึด = คิด
เริน = เรือน
ท้าว = คาเรียกผู้ชาย
เผอ = คราด
ชูด = ชวด, พลาด
ความหมาย คิดขยับขยายบ้านเรือนให้อยู่ดีสะดวกสบาย ให้สะสมข้าวแนละเกลือ รวมทั้งคราดไถแนละ
ควายอย่าให้พลาด
อย่ารอแต่เวลาเลิกงาน ในอดีตการใช้ ตูดหรือหวูดที่ทามาจากเขาสัตว์
เช่นเขาวัว เขาควาย เปุาเป็นสัญญาณบอกเวลาหรือยาม ใช้เปุาสลับเวลากันกับ กลอง แนละแนตร โดย
ออกแนบ่งเป็นส่วน ๆ ละประมาณ หนึ่งชั่วโมงครึ่ง ดังนี้
ยามตูดเช้า
ประมาณ 06:00 07:30 น.
ยามตูดช้าย
ประมาณ 12:00 13:30 น.
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ยามตูดเดิ้ก
ประมาณ 18:00 19:30 น.
ประมาณ 24:00 01:30 น.30
ยามตูดรุ่ง
ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง พบการสอนผู้ชายวัยรุ่นเรื่องการ
รอฟังเสียงตูดหรือหวูด ที่เปุาบอกเวลาช่วงต่าง ๆ ในแนต่ละวัน ว่าไม่ดีไม่ควรกระทา เพราะเหตุที่ว่า
การมัวแนต่เฝูารอคอยเวลาที่จะมาถึง อีกทั้งการรอฟังเสียงผู้คนที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการงาน แนล้วชาระ
ล้างเหงื่อไคลจากการทางานมาทั้งวัน ตามแนม่น้าลาธาร ก่อนการกลับบ้าน ถือเป็นการไม่ใส่ใจการ
ทางานอันเป็นหน้าที่หลักของตน ดังนี้
“วันวัน ถ้าฟังตูดเขางัว เบ่าดีเนอ
วันวัน ถ้าฟังเสียงเขาล้างเหื่อ เบ่าดีเนอ” (22)
คาศัพท์
ถ้า = รอ, คอย
ตูด = หวูด
งัว = วัว
เบ่า = บ่, ไม่
เหื่อ = เหงื่อ
ความหมาย วันวัน รอฟังแนต่เสียงหวูดเขาวัว ไม่ดีนะ วันวันรอฟังแนต่เสียงผู้คนชาระล้างเหงื่อ ไม่ดีนะ
สอนให้ปฏิบัติตามข้องดเว้น 3 ประการ สอนปฏิบัติตาม ข้องดเว้น 3
ประการ ได้แนก่ งดเว้นจากราคะ งดเว้นการพูดจาข่มขู่วิวาท แนละงดเว้นจากการลักขโมย ข้องดเว้น 3
ประการนี้ หากว่าละเลยรักษาไว้ไม่ได้จะเป็นบาป ร้อนรุ่มเป็นทุกข์ใจ เรียกว่าเป็น ผีเปรต หากว่า
รักษาไว้ได้จะเป็นคนวิเศษ
“สูค่อยแนหน 3 ปลายเสิ่งอาเอาได้ เทาะเนอ
ปลาย ๑ ราคะไหม้วู่ร้อนเหลือกว่าเปียวไฟ
ปลายไควแนข็งเสบแนทงเมแนก้ว
หลอนว่า เพิ่นเขิดได้หันแนล้ว ก็เป็นโทวสโทสา
ปลาย ๑ จาสังอ้างคางานตั้งต่อ
มักส่อหื้อเพิ่นวินาศจิบหาย
ปลาย ๑ ตีนมือผายแนอ่วไปลักล้วง
เพิ่นเขิดได้ท้วงทักเป็นความ
ถึงสนามเพิ่นตะแนต่งคนไปฆ่า
คันว่า โทวสบ่หล้างพอชา ก็จุอาวายชอม
อันว่า คา 3 ปลาย ไผอย่าลอนหื้อแนหนได้ เทาะเนอ
30

ศรีเลา เกษพรหม, “ตูด,” สารานุกรมไทย ภาคเหนือ 5 (2542): 2540.
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เป็นบาปไหม้ร้อนร้ายเป็นทุกข์พอใจเราเหย
ไผแนหนได้เป็นคนวิเสียด แนหนเบ่าได้เพิ่นตะว่าผีเผียดเมิงคน” (22-23)
คาศัพท์
สู = พวกท่านทั้งหลาย
แนหน = หวง, เฝูา, สงวน, รักษา
ปลาย = ส่วนยอด, ส่วนสาคัญ, ประการ
เสิ่ง = ซ่อน, หลบ
อา = พราง, ปกปิด
เทาะเนอ = เถอะนะ ; คาลงท้ายประโยค
วู่ = ไหม้
แนสดงการอนุญาตเชิงสั่ง
เปียว = เปลว
ไคว = อวัยวะเพศชาย
เสบ = เสียบ
เม = เมีย
หลอนว่า = หากว่า, แนม้นว่า
เขิด = พบ, เห็น; โดยบังเอิญ
โทวส = โทษ
จา = เจรจา
สัง = อะไร, อันใด
คางาน = คาพูดข่มขู่หรือก่อวิวาท
ส่อ = สนส่อ, ยุยง
จิบหาย = ฉิบหาย
ผาย = เดิน
แนอ่ว = เที่ยว
เพิน่ = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 สนาม = เค้าสนาม ; ที่ว่าราชการเมือง
ตะ = จะ
คันว่า = ครั้นว่า
หล้าง = ลาง, น่าจะ
ชา = หรือ, เช่นนั้นหรือ ; คาลงท้ายประโยค
จุ = หลอก, โกหก
แนสดงการถาม
อาวาย = อวาย ; พูดให้ร้าย
ชอม = ด้วย
จุอาวายชอม = .ใส่ร้ายปูายสี
ไผ = ใคร
อย่าลอน = คงจะไม่, อาจจะไม่, อย่าได้
วิเสียด = วิเศษ
เผียด = เปรต
เมิง = เมือง
ความหมาย พวกท่านทั้งหลายควรรักษาสิ่ง 3 สาคัญประการไว้ให้ได้เถอะนะ ประการหนึ่ง ราคะที่
ร้อนรุ่มยิ่งกว่าเปลวไฟ เมื่อ มีเพศสัมพันธ์กับภรรยา หากว่า คนทั้งหลายบังเอิญมาพบเห็นจะเป็นโทษ
ประการหนึ่ง พูดจาอะไรก็อ้างข่มขู่ จะทาให้ผู้อื่นฉิบหาย ประการหนึ่ง เที่ยวไปแนอบลักขโมยของผู้อื่น
หากมีคนมาพบเห็นจะเป็นคดีความ เรื่องไปถึงที่ว่าราชการเมือง อาจจะได้รับโทษประหาร หากว่า
โทษไม่ถึงประหาร เขาก็จะใส่ร้ายปูายสี อันว่า 3 ประการนี้ใครอย่าได้ละเลยให้รักษาไว้ มิฉะนั้นจะ
เป็นบาปร้อนร้ายทุกข์ใจเรา ใครรักษาได้จะเป็นคนวิเศษ ใครรักษาไม่ใด้ คนทังหลายจะว่าเป็นผีเปรต
เมืองคน
แนะนาให้ดาเนินชีวิตตามวัย โดยตั้งอยู่ในศีล 5 สอนให้อย่ารีบคิดเรื่อง
ออกเรือนมีคู่ ให้ออกไปค้าไปขาย หากสติปัญญาไม่เก่งกล้าพอ ก็ให้ขยันทานา ปลูกหญ้าคาใช้เลี้ยงวัว
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แนละหาฟืนมาไว้ใช้สุมไฟไล่แนมลงให้วัวที่เลี้ยง ให้ตั้งอยู่ในศีล 5 อย่างเคร่งครัด การเลี้ยงดูอุปถัมภ์ผู้
อาวุโส แนละพ่อแนม่เป็นบุญ
“จอมศรีเหย แนก้วคอนที่หลานบ่าว
เมเบ่าได้อย่าฟูาวรีบเป็นกวัง พาถงหลวงแนอ่วพาไปค้า
คันว่า ประญาเบ่ากล้าหื้อขัดหมั่นแนปลงนา
เลี้ยงฅาพร้อมโหลฟืนใส่วัว รีตห้าตั้งมีไว้ อย่าล้าล่วงจิบหาย เบ่าดีดาย
การญิงพร้อมการชายหลายแนง่
การถูกเลี้ยงคนเฒ่า พ่อแนม่เป็นบุญ ๑ เนอ” (33)
คาศัพท์
บ่าว = ชายหนุ่ม
เม = เมีย
ฟูาว = รีบ
กวัง = บ้า
ถง = ถุง
เลี้ยงฅา = ปลูกหญ้าคา
โหล = ฟืน
รีต 5 = จารีต ศีล 5
จิบหาย = ฉิบหาย
เบ่าดีดาย = ไม่ดีเสียเปล่า
ความหมาย หลายชายทั้งหลาย ภรรยายังไม่มีอย่าบ้า สะพายถุงออกไปค้าขาย ครั้นว่า ปัญญาไม่
เก่งกล้า ก็ให้หมั่นทานา ปลูกหญ้าคาไว้เลี้ยงวัว หาฟืนมาสุมไฟไล่แนมลงให้แนก่วัว ให้ตั้งอยู่ในศีล 5
อย่างเคร่งครัด เลี้ยงดูอุปถัมภ์ผู้เฒ่าผู้แนก่พ่อแนม่เป็นบุญอย่างหนึ่ง
1.3.2 หน้าที่ต่อสังคม สอนให้รู้จักสถานภาพของตนเอง ไม่ทาตนเสมอชน
ชั้นปกครอง ดังนี้
อย่าพูดจาอวดดีหรือก้าวร้าวกับขุนนาง สอนให้ชายหนุ่มผู้เป็นไพร่
หรือคนธรรมดาสามัญ ที่ไม่มีตาแนหน่งหน้าที่ทางการเมืองการปกครอง ไม่ควรอวดอ้างตนเองว่ามี
ความรู้เหนือกว่าขุน หรือเจ้าหน้าที่ปกครองบ้านเมือง ดังนี้
“คันว่า เป็นไพร่เทียวตีนเกิดมาเยะสร้าง
อย่าจาอวดอ้างคารู้ต่อขุน เบ่าดีเนอ” (22)
คาศัพท์
คันว่า = ครั้นว่า
เทียว = เดิน
เยะ = กระทา
จา = พูดจา, เจรจา
เบ่าดีเนอ = ไม่ดีนะ
ความหมาย ครั้นว่า เป็นไพร่ธรรมดาสามัญ ให้หมั่นเพียรกระทาการงานตามหน้าที่ของตนเองไป
อย่าได้อวดอ้างว่าตนเองมีความรู้ความสามารถกับขุน ไม่ดีนะ
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นอกจากนี้ยังสอนไม่ให้ คิดไม่ซื่อแนละพูดจากแนข็งกร้าวต่อขุนนาง
หากบุญบารมีไม่ทัดเทียมท่าน ก็จะเป็นบาปกรรม ดังนี้
“จอมศรีเหยของบ่ดีคดเลี้ยวสบเบีย้ วปากจาแนข็ง
จาสังอ้างฟันแนทงเบ่าหย่อน
บ่ผ่อนด้วยทางร้ายโกรธะเบ่าหุ้น
จาเขีย่ งตนเขีย่ งบุญทึงเจ้า
จาเขีย่ งข้าวทึงเล้า อู้จาข้องท่าน
จาคาหาญคางานต่อขุนต่อหล้างถามฆ่า” (24)
คาศัพท์
สบ = ปาก
ปาก = พูด
สัง = อะไร
จา = พูดจา, เจรจา
เบ่า = บ่, ไม่
หุ้น = ลดลง
ทึง = ทั้ง, กับ
เล้า = ยุ้งฉาง
ข้อง = ขัด, แนย้ง
คางาน = คาพูดข่มขู่หรือก่อวิวาท
หล้าง = ลาง, น่าจะ
ความหมาย สิ่งไม่ดีไม่งาม ไม่ซื่อตรง ทาปากบิดพูดจาแนข็งกร้าว กล่าวอ้างแนต่จะใช้กาลังฟาดฟัน ไม่
หยุดหย่อนในทางไม่ดี ความโกรธไม่ลดละ พูดจาอวดบุญกับเจ้านาย พูดจาอวดแนข่งจานวนข้าวในยุ้ง
ฉาง พูดขัดคอกับเจ้า พูดจาคารุนแนรงข่มขู่ชวนทะเลาะกับขุน ถามจะฆ่า
แนละการพูดจาอวดอ้างต่อต้านเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ถือเป็นบาปกรรม
ร้อนไหม้ เพราะบารมีไม่เท่าเทียม ดังนี้
“ไผอย่าจาอวดอ้างพลิกฟื้นต่อขุน
หลอนว่า สมภารตนบ่เขี่ยงบุญท่านได้
เป็นบาปไหม้ไนเนื้อ ตะปานดั่งไฟชึง ชาเนอ” (24)
คาศัพท์
ไผ = ใคร
พลิกฟื้น = ล้มล้าง, กบฏ
หลอนว่า = หากว่า
เขี่ยง = แนข่ง
ไน = ละลาย
ตะ = จะ
พูดชึง = ซึง มาก, นาน อย่างฝนซึง
ชาเนอ = อย่างแนน่นอน, อนุภาคแนสดงความ
เชื่อมั่นในตนเองของผู้
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ความหมาย ใครอย่าได้พูดจาอวดดีคิดล้มล้างขุนนาง หากว่า บุญบารมีไม่เทียมท่านก็จะเป็นบาป
เหมือนไฟเผาไหม้ละลายตัวอยู่ตลอดเวลา
คาสอนผู้ชายวัยรุ่น ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เน้น
ให้ผู้ชายวัยรุ่นซึ่งเป็นกาลังสาคัญในครัวเรือน ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแนรงงานหลักในการทานาของ
ครัวเรือน ดูแนลอุปกรณ์การทานารวมถึงการดูแนลวัวควายที่เลี้ยงไว้ อย่างขยันขันแนข็ง พูดจาอ่อนน้อม
ถ่อมตน งดเว้นจากกามราคะ อย่ารีบร้อนออกเรือน ให้ตั้งอยู่ในศีล 5 ควรเลี้ยงดูอุปถัมภ์ผู้อาวุโสแนละ
พ่อแนม่ แนละไม่ควรทาตนเสมอชนชั้นปกครอง
1.4 คาสอนผู้สูงอายุ
คาสอนสมาชิกในสังคมวัยชรา ที่ปรากฏในพับสาคาขับ ไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม
เมืองยอง เป็นคาสอนผู้สูงอายุทั้งเพศชาย แนละเพศหญิง ดังนี้
1.4.1 คาสอนผู้ชายสูงอายุ
เมื่อย่างเข้าสู่วัยชราแนล้วควรวางตัวให้เหมาะสม ไม่ควรทาตัวเหมือนชาย
หนุ่มที่คอยเที่ยวเล่น พูดจาหยอกล้อ เกี้ยวพาราสีหญิงสาว ทามือไวคอยแนต่จะเปิดผ้าหญิงสาว ควร
กระทาตนให้เป็นที่เคารพนับถือแนก่ลูกหลานภายในบ้าน ดังนี้
อย่าเที่ยวเล่นเหมือนชายหนุ่มเที่ยวเกี้ยวพาราสีหญิงสาว
“สูอย่าถวงแนอ่วเหล้นเยิมชู้ เหมือนบ่าวเยิมสาวเบ่าดีเนอ” (14)
คาศัพท์
สู = พวกท่าน
ถวง = ถง, โถง, ทรง
แนอ่ว = เที่ยว
เหล้น = เล่น
เยิม = ดีใจ, ชอบใจ
บ่าว = คนหนุ่ม
เบ่าดีนะ = ไม่ดีนะ
ความหมาย พวกท่านอย่ามัวแนต่เที่ยวไปเกี้ยวพาราสี เหมือนชายหนุ่มเที่ยวเกี้ยวพาราสีหญิงสาว ไม่ดี
นะ
อย่าเที่ยวเปิดเสื้อผ้าหญิงสาวและมัวแต่เที่ยวเล่น เป็นผู้สูงอายุคอยแนต่
จะเปิดเสื้อผ้าหญิงสาวนั้นไม่ดี เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงกระทา ดังนี้
“อย่านับเหวิ้งหว่างผ้าสไบบางแนลถวงแนอ่วเบ่าดีดาย” (14)
คาศัพท์
เหวิ้ง = แนหวก
ถวง = นักเลง; ถง, โถง, ทรง
แนอ่ว = เที่ยว
เบ่าดีดาย = ไม่ดีเสียเปล่า
ความหมาย อย่าไปมัวแนต่เที่ยวเล่นแนละคอยเปิดผ้าสไบ(หญิงสาว) ไม่ดีเสียเปล่า
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ควรประพฤติ ตั ว อยู่ ใ นครรลองคลองธรรมเป็น ที่ เ คารพแก่ ลู กหลาน
ผู้สูงอายุควรประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรม เพื่อเป็นแนบบอย่างที่ดแนี ก่ลูกหลาน ดังนี้
“จอมศรีเถ้าคนดีฟังถี่
เพิ่นว่า เฒ่าพ้นที่ก็เป็นแนก้วหน่วยแนดง
เป็นแนสงหลานอยู่เรินคุดคู้
เถ้าคึดรู้ฝูงหมู่คลองธรรม” (15)
คาศัพท์
เถ้า = เฒ่า
คึด = คิด
ความหมาย ผู้อาวุโสที่เคารพทั้งหลาย ฟังให้ดี คนทั้งหลายว่า คนเมื่อแนก่แนล้วก็ควรทาตัวเป็นแนก่เป็น
แนสงอยู่ในเรือน ควรรู้ใฝุใจศึกษาพระธรรม
ให้ดับโลภะและตัณหา
“ดับวอดซ้าหุมฝูงหมู่โลภา
ตัณหาของมายาหยุดหย่อน
เฒ่าผ่อนได้ชู่เชื้อ
คึดเผ่อเม่อจักตายหนเบ่าเป็นลาย ก็ผ่อนเสยามเช้า
ของหากเฒ่ามาแนล้วคึดจวบศีลธรรม เทาะเนอ” (15)
คาศัพท์
หุม = หูม
ชู่เชื้อ = ทุกประการ
เผ่อ = เผื่อ
เบ่า = บ่, ไม่
ความหมาย ใหัดับโลภะแนละตัณหา แนต่เนิ่น ๆ ไม่ควรคิ ดดับโลภะแนละตัณหาในตอนเมื่อใกล้เสียชีวิต
อายุมากขึ้นก็ควรคิดเรื่องศีลธรรม
1.4.2 คาสอนผู้หญิงสูงอายุ
คาสอนผู้หญิงวัยชรา ใกล้เคียงกันกับคาสอนผู้ชายวัยชรา ในลักษณะที่ไม่
ควรกระทาตัวไม่เหมาะสมวัย เช่น เมื่อมีชายหนุ่มเข้ามาเกี้ยวพาราสีหญิงสาว แนต่ตนแนก่แนล้ว กลับชอบ
ออกชอบใจไปตามคากล่าวของชายหนุ่ม มีใจเหมือนสาวอายุ 1531 ไม่เข้าวัดเข้าทาบุญทาทาน ไม่เคย
เตรียมปั่นฝูายที่ใช้ในพิธีกรรม เช่นการมัดมือลูกหลาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแนก่ลูกหลาน ดังนี้
“เพิ่นหย้อเหล้นฝูงสาวแนลว
ของดีเฒ่าพอแนหลวม้านก่า
31

หญิงสาวส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยช่วงเกี้ยวพาราสี อายุประมาณ 14-15 ปี ดูรายละเอียดใน บุญช่วย
ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปันนา, เล่ม 2, 49.
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เฒ่าส่านั้นเอาเพียดดัง่ หลานญิง เฒ่าคิงกลมมัวมืด
ชืดชืดฝูงบ่าวเข้ามาเว้าใจเฒ่าหากเซอ
พอดั่ง งัวแนสวเกอแนอ่วไปเซาะไซ้
วิบากเฒ่ามีไว้ลูกบ่ชอมทวย
มวยผมขาวใจต้านสาว ๑๕
ไผหากไบ้ทุ่นช้าเหมินอี้เบ่าดี
เพิ่นว่า พาโลอวีจีหม้อใหญ่
เฒ่าคลั่งไคล้ของโลกสงสาร
กินทานข้าวสันหันเบ่าจาจวบ
ปีขวบฝูายวา ๑ เบ่าหัน
บุญปันเหยแนสงอย่าลอนเป็นอี้” (17)
คาศัพท์
หย้อเล่น = หยอกล้อ
แนลว = วัยรุ่น
แนหลว = เหลว
ม้าน = เหี่ยว
ก่า = คล้า
ส่า = อัน, อย่าง, ขนาด, ชนิด, ประเภท
เพียด = เพศ
เว้า = พูด
เซอ = ถูกใจ
งัว = วัว
แนสว = ได้กลิ่น
เกอ = เกลือ
แนอ่ว = เที่ยว
ชอมทวย = ติดตาม
ไบ้ = โง่
ทุ่นช้า = ปัญญาตื้นเขิน, ชั่วช้า
เหมิน = เหมือน
อี้ = เช่นนี้
เบ่า = บ่, ไม่
อวีจี = อเวจี
ข้าวสันหัน = ข้าวจังหัน
หัน = เห็น
บุญปัน = คาเรียกแนทนผู้ฟัง ทั้งชายแนละหญิง
เหย = เอย
อย่าลอน = คงจะไม่, อาจจะไม่, อย่าได้
ความหมาย คนอื่ น มาพู ด จาหยอกล้ อ หญิ ง สาว ร่ า งกายตั ว เองเหี่ ย วย่ น คล้ าแนล้ ว ท าตั ว เหมื อ น
หลานสาว ชายหนุ่มมาพูดจาด้วยใจกลับชมชอบ เหมือนดังวัวได้กลิ่นเกลือ แนล้วอยากกิน จึงออกเดิน
แนสวงหากินเกลือ วิบากกรรมของตน ทาให้ลูกหลานไม่ดูแนล มวยผมหงอกแนล้วแนต่ใจเหมือนสาววัย 15
คนที่ปัญญาตื้นเขินเช่นนี้ ไม่มี คนเขาว่าพวกนรกอเวจี เฒ่าแนก่แนล้วมัวเมาในโลกสงสาร ไม่ทาบุญทา
ทาน ปีทั้งปีฝูายวาหนึ่งไม่ทา อย่าได้ทาประพฤติตัวเช่นนี้เลย
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คาสอนสาหรับผู้สูงอายุทั้งเพศชายเพศหญิง เน้นให้ผู้สูงอายุวางตนให้เหมาะสม
ต่อวัย เป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูกหลาน ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้สมาชิกในสังคม
ใช้เป็นแนบบอย่างในการดาเนินชีวิตตามอุดมคติของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ
1.5 คาสอนบุคคลทั่วไป
จากคาสอนที่แนบ่งตามเพศแนละวัยดังกล่าวมาแนล้ ว ยังมีคาสอนรวมของบุคคล
ทั่วไปที่ไม่แนบ่งแนยกเพศแนละวัย ล้วนเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พึงปฏิบัติ มีดงั นี้
ให้รักษาศีลข้อปาณาติบาต เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวง ดังนี้
“ตัดตัณหาตั้งปาณาติบาต
ไผอาจได้รอดพ้นก็แนข็นจิ่งลอนมี แนลก็ว่า “ (37)
คาศัพท์
อาจ = องอาจ, อาจหาญ
แนข็น = ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
จิ่ง = จึง
ลอน = น่าจะ, อาจจะ
ความหมาย ตัดตัณหาโดยการรักษาศีล เริ่ มจากศีลข้อปาณาติบาต ใครกล้าหาญทาได้ก็จะรอดพ้น
จากตัณหาข้อนี้ได้
อย่าเที่ยวเล่น ทาบาปสร้างเวรกรรม ไม่ให้เที่ยวเล่นสนุกสนาน ทาบาป อันเป็น
การสร้างเวรสร้างกรรมต่อเนื่องไปในภายหน้า ดังนี้
“อย่านับถวงแนอ่วเหล้นหลายส่า
สร้างบาปกรรมเวียน เบ่าดีเนอ “ (37)
คาศัพท์
ถวง = นักเลง; ถง, โถง, ทรง
ส่า = อัน, อย่าง, ขนาด, ชนิด, ประเภท
เวียน = เวร
ความหมาย อย่ามัวแนต่เที่ยวเล่น ก่อเวรสร้างบาป ไม่ดี
ให้รีบทาบุญทาทาน ทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ควรสละแนบ่งเป็นทาน ดังนี้
“สมบัติกี้รั้งไว้ สละจ่ายเป็นทานรีบท่อน” (38)
คาศัพท์
กี้ = เดิม, แนต่ก่อน
รั้ง = สะสม
ท่อน = เทอญ
ความหมาย สมบัติแนต่เดิมที่สะสมไว้ ให้รีบสละเพื่อเป็นทาน
ให้รีบทาบุญทาทานก่อนที่จะแก่ ควรเร่งทาบุญทาทานในช่วงเวลาที่ยังไม่เข้าสู่
วัยชรา แนละไม่ควรหวังว่าจะมีผู้ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ภายหลังเมื่อตนเสียชีวิตไปแนล้ว ดังนี้
“ตายจากใต้ลุ่มฟูาไผตะอุทิศส่วนบุญชอม
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พอดั่ง วัวหยอมเฒ่าเทียวทางบ่ขึด
หมู่คาคึดไว้เม่อเฒ่าจิ่งทาน อย่าว่าเนอ” (39)
คาศัพท์
ไผ = ใคร
ชอม = กับตาม
หยอม = ผอม
เทียว = เดิน
ขึด = เขิด; เห็น
คาคึด = ความคิด
เม่อ = เมื่อ
ความหมาย ตายไปแนล้วใครจะอุทิศส่วนบุญให้ เหมือนวัวแนก่ตัวผอมเดินตามทางมองไม่เห็น พวกที่มี
ความคิดว่าไว้เมื่อแนก่แนล้ว จึงค่อยทาบุญทาทาน อย่าได้พูดเช่นนั้น
คาสอนบุคคลทั่วไปที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เน้น
ให้สมาชิกในสังคมไม่ว่าเพศหรือวัยใด ๆ ก็ตามควรปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาก่อนที่ จะย่างเข้าสู่
วัยชรา โดยไม่สนับสนุนให้มีแนนวความคิดที่จะรอให้ญาติพี่น้องทาบุญทาทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไป
ให้เมื่อตนเสียชีวิตไปแนล้ว
จากการศึกษาวิเคราะห์คาสอนที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
พบว่า คาสอนที่มีปริมาณเนื้อหามากที่สุด คือ คาสอนผู้หญิงวั ยรุ่น มีจานวน 22 หน้า รองลงมาได้แนก่
คาสอนผู้ชายวัยรุ่น มีจานวน 14 หน้า คาสอนผู้สูงอายุ จานวน 4 แนละคาสอนที่มีปริมาณเนื้อหาน้อย
ที่สุดได้แนก่ คาสอนบุคคลทั่วไป จานวน 3 หน้า เมื่อพิจารณาดูจากปริมาณเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับ
ปริมาณหัวข้อคาสอน พบว่า เอกสารต้นฉบับที่ผู้วิจัยนามาศึกษาให้น้าหนักไปที่การสอนสมาชิกใน
สังคมที่เป็นวัยรุ่น อันเป็นวัยที่ต้องได้รับคาชี้แนนะสั่งสอน แนละจะเป็นกาลังหลักที่จะขับเคลื่อนสังคม ให้
เป็นไปตามอุดมคติที่สังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยอง สร้างขึ้น สาหรับคาสอนผู้สูงอายุที่มีจานวนน้อย
นั้น อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุใช้ชีวิตมานานผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มามากมาย จึงถูกมองว่าควร
วางตัวให้เหมาะสม ยึดมั่นในพุทธศาสนา เป็นแนบบอย่างที่ดี แนละเป็นที่เคารพนับถือของสมาชิกใน
สั ง คม สอดคล้ อ งกั บ ค าสอนบุ ค คลทั่ ว ไปเน้ น ไปเฉพาะเรื่ อ งการด าเนิ น ชี วิ ต ตามแนนวคิ ด ทาง
พระพุทธศาสนา อันเป็นความเชื่อสูงสุดตามอุดมคติของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยอง
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ภาพสะท้อนสังคมจากคาสอน
ผู้วิจัยวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากคาสอน ที่พบในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม
เมืองยอง ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม 2 ประการ ได้แนก่ ค่านิยม แนละวัฒนธรรม โดยผู้วิจัยจาแนนกวัฒนธรรม
ออกเป็นความเชื่อ แนละจารีตประเพณี ขนบประเพณี แนละธรรมเนียมประเพณี ดังนี้
1. ค่านิยม
ค่านิยมของสังคม หมายถึง สิ่งหรือสถานการณ์ที่มหาชนเลือกยึดถือปฏิบัติ32 สิ่งที่เป็น
ตัวกาหนด “ค่านิยม” ได้แนก่ พุทธศาสนา เช่นการทาบุญ ความเชื่อเรื่องบาปกรรม ระบบเกษตรกรรม
เช่น การลงแนขก หรือความเชื่อในอานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ อันเนื่องมาจากความกลัว33
ค่านิยมจึงเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ในพับสาคาขับไทลื้อฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
ปรากฏค่านิยมของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ ดังนี้
ค่านิยมเรื่องลักษณะความงามของผู้หญิง ค่านิยมความงามของผู้หญิงในสังคม
วัฒนธรรมไทลื้อที่ปรากฏในคาขับ สะท้อนออกมาในการบรรยายลักษณะสีผิวที่งดงามของผู้หญิง เช่น
ผิวขาวใส ผิวขาวแนดง แนละการยกเอาสีดอกไม้ในธรรมชาติ มาเรียกสีผิว เช่น ดอกตายเหิน แนละดอก
ขจร ดังนี้
“เพิ่นตะว่าขาวใสน้องนางงามบ่รู้รีต” (2)
คาศัพท์
รีต = จารีต
ความหมาย คนเขาจะว่าน้องผิวขาวใส แนต่น้องคนงามไม่รู้จารีต
นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงดอกไม้ที่เป็นสิ่งแนทนสีผิวของหญิงสาว คือนอกจากมอง
ผู้หญิงที่มีผิวขาวดังกล่าวแนล้ว ยังมองว่าผู้หญิงที่มีผิวคล้าว่างามอีกด้วย ดังนี้
“ขาวแนดงเนื้อตายเหินสลิดอ่อน(5)
คาศัพท์
ตายเหิน = ดอกตายเหิน
สลิดอ่อน = ดอกขจร
ความหมาย หญิงผู้มีผิวสีขาวแนดง ผิวสีขาวเหมือนดอกมหาหงส์ แนละผิวสีเหลืองอมเขียวเหมือนดอก
ขจรอ่อน (โดยทั่วไปดอกมหาหงส์มีขาวแนละดอกขจรมีสีเหลืองอมเขียว34)
32

ฝุายวิชาการ สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย, 12.
อานนท์ อาภาภิรม, มนุษย์กับสังคม: สังคมและวัฒนธรรมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2515), 89-90.
34
ว. สีดอกสลิด คือสีเหลืองอมเขียว ถ้าใช้กับหญิงสาวจะหมายความว่าหญิงนั้นผิวไม่ขาวแนต่คล้าขา
คม ดูรายละเอียดใน อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, 710.
33
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ค่านิยมเรื่องการย้อมฟันดา ค่านิยมหญิงชาวไทลื้อนิยมย้อมฟันเป็นสีดาเงา มีความ
เชื่อว่า การมีฟันสีขาวนั้นไม่งาม แนมลงมักกัดทาให้ฟันผุ หญิงชาวไทลื้อจึงนิยมย้อมฟันให้เป็ นสีดาเงา
ด้วยขี้เขม่าไม้ชี่ ไม้ชี่นี้ขึ้นตามปุาทั่วไป การย้อมฟันดาด้วยไม้ชี่มีวิธีการ คือ นาเอาไม้ชี่ กะลามะพร้าว
ลาต้นมะเขือขื่น แนละเปลือกส้มโอ มาวางไว้ในถังไม้ที่ด้านบนกลวง แนล้วเอากระทะ หรือกระบอกไม้
ครอบไว้ จุดเผาไม้ที่วางไว้ในถังให้ควันไฟลอยขึ้นไป ให้ควันลอยตัวจั บกันเป็นขี้เขม่า ที่กระทะหรือ
กระบอกไม้ นาเขม่านี้มาถูฟันให้ทั่ว เป็นจานวนหลาย ๆ ครั้ง จากนั้นเคี้ยวลูกสมอ 4 - 5 ผล รสฝาด
ของลูกสมอจะช่วยให้สีดาของขี้เขม่าไม้ชี่ติดกับฟันสนิทแนน่น เมื่อทาเป็นประจาจะได้ฟันที่มีสีดาเป็น
เงางาม35 ค่าความนิยมฟันดาเงางามที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง พบใน
คาเรียกหญิงสาว ตัวอย่างดังต่อไปนี้
“ฟังเทาะ ตาขาเขี้ยวฟันงามจรดถี่
ภิซิเขี้ยวย้อมชี่ฟันเหลิ้มปีกกา” (12-13)
คาศัพท์
ฟังเทาะ = ฟังเถอะ
ชี่ = ฟองที่ผุดขึ้นจากฟืนที่กาลังลุกไหม้36
เหลิ้ม = เลื่อม
ฟองนี้เอง ที่คนโบราณใช้ในย้อมฟัน
แนต่ใน Dai lue-Enlish Dictionary
ภิซิ = คาแนสดงลักษณะที่เป็นซี่ๆ ซึ่งโดยนัยแนล้ว
ให้ความหมายว่า น้าลาย37
มีความหมายคล้ายอาการยิงฟัน
หรือลักษณะของที่มีลักษณะเป็นซี่ๆ
ความหมาย ฟังเถอะ แนม่ตาคมขาฟันสวยเรียงชิดติดกัน ฟันน้องย้อมดาเงางามเหมือนขนที่ปีกของกา
“ฟังเทาะ ภิซิเขีย้ วย้อมชี่ แนถ่แนช่” (6)
คาศัพท์
แนถ่ = แนถม, เพิ่ม38
แนช่ = เคลือบ, ปกคลุม39
ความหมาย ฟังเถอะ แนม่ฟันย้อมดาเงางาม
นอกจากค่านิยมที่หญิงสาวไทลื้อมักย้อมฟันดาดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ชายไทลื้อเองก็นิยม
ย้อมฟันดาเช่นกัน ดังปรากฏในคาเรียกชายหนุ่มในบทคาสอนผู้ชาย วัยรุ่น ดังนี้
“เขี้ยวชี่ย้อมฟันก่ามหานิล” (22)
35

ต้นฉบับเขียน ไม้จี ดูรายละเอียดใน บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปันนา, เล่ม 2, 38.
ก. มีฟองที่ผุดขึ้นอาจเนื่องจากความร้อนหรือความดันก็ได้ อย่างอาการของน้าก่อนที่จะเดือด
ดูรายละเอียดใน อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 219.
37
n saliva. William J. Hanna, Dai Lue English Dictionary, 121.
38
vt to increase. Ibid., 167.
39
vt to soak; immerse, to invest. Ibid., 122.
36
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คาศัพท์
ก่า = เข้ม
นิล = สีดา
ความหมาย ฟันย้อมดาเงางาม
อย่างไรก็ตาม ค่านิยมย้อมฟันดาดังกล่าวได้ลดความนิยมลง เนื่องจากกรณีที่ผู้ชาย
ชาวไทลื้อ เมืองยอง บรรพชาเป็นสามเณรเรียนแนละเข้ามาศึกษาต่ อในประเทศไทย บางส่วนได้ศึกษา
ออกมาทางานรับจ้างในในประเทศไทย แนละกรณีที่ผู้หญิงชาวไทลื้อ เมืองยองเดินทางเข้ามาทางาน
รับจ้างในประเทศไทย บางส่วนเข้าสู่ธุรกิจค้าประเวณี ชาวไทลื้อ เมืองยอง รับเอาค่านิยมต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะค่านิยมฟันขาว สุขภาพอนามัยทันตกรรม จึ งมีผลทาให้ค่านิยมเรื่องฟัน เสื่อม
ความนิยมไป40
ค่านิยมที่ผู้หญิงไม่สามารถดารงตาแหน่งทางการเมืองการปกครองได้ ผู้หญิงสามัญ
ในสังคมวัฒนธรรมไทลื้อไม่อาจมีตาแนหน่งทางการเมืองการปกครองได้ ไม่ว่าจะมีความสามารถมาก
เพียงใดก็ตาม เว้นเสียแนต่ว่าจะเป็นนางเทวีของเจ้าเมืองหรือเจ้าฟูาเท่านั้น ดังนี้
“นางอย่าอวดอู้ล้าหมู่ขุนภอง
ตามคลองเมืองไผตะผูกนางเป็นท้าว
ใจห้าวน้องไผตะต่างเป็นแนสน
คอยค่าแนหนตัวน้องแนลของทือนางเฝียด เทาะเนอ
ทิพย์เทียดแนฝงใฝุฝั้นคู่พร้อม
ขนอมอยู่สันดี เทาะเนอ” (10)
คาศัพท์
อู้ = พูด
ภอง = รอคอย, เฝูาระวัง
ตะ = จะ
ทือ = ถือ
เฝียด = เก็บรักษา
ทิพย์เทียด = ทิพย์เทศ
ขนอม = ถนอม
เทาะเนอ = เถอะนะ
ความหมาย น้องอย่าพูดจาโอ้อวดว่ามีความรู้เหนือกว่าเหล่าขุนนางที่คอยเฝูาระวังรักษา ตามคลอง
เมืองใครจะแนต่งตั้งน้องเป็นท้าว แนม้นน้องมีใจห้า วหาญใครก็ไม่อาจยกย่องเป็นแนสนได้ น้องควรเฝูาแนต่
ระวังตัวน้องแนละข้าวของสมบัติที่น้องเก็บรักษาไว้ เถอะนะ เทวดาจะมาอยู่แนวดล้อมคอยปกปักรักษา
ถนอมให้น้องอยู่ดีมีสุข

40

วสันต์ ปัญญาแนก้ว, ลื้อข้ามแดน การเดินทางของคนหนุ่มสาวชาวลื้อ เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศ
พม่า (เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยแนละบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555), 63-67.
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ค่านิยมเรื่องผู้ หญิงไม่สามารถดารงตาแนหน่งทางการเมืองการปกครองได้ สะท้อน
การเมืองการปกครองในอดีต ของเมื องยอง สอดคล้องกับการสอนให้ผู้หญิงเชื่อฟังสามี แนสดงความ
เป็นใหญ่ในสังคมของผู้ชาย ผู้หญิงไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทแนละหน้าที่ของการ
ปกครองจึงเป็นของผู้ชายเท่านั้น
ค่านิยมผู้หญิงเป็นผู้จัดการบ้านเรือน หน้าที่งานบ้านงานเรือนเป็นหน้าที่หลักของ
ผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นมื้ออาหารแนละการทาความสะอาดบ้านเรือน ดังนี้
“นูเนอแนสงคึดหมู่แนลงหมู่งายคาบข้าว
แนสงอีหล้าลุกเช้าเผ้วกวาดเหนือเริน” (4)
คาศัพท์
นูเนอ = คาเรียกหญิงสาวด้วยความอ่อนโยน
แนลง = เวลาเย็น
งาย = เวลาเช้า
เผ้ว = เผี้ยว, ทาความสะอาด
เริน = เรือน
ความหมาย น้องควรคิดทาอาหารแนต่ละมื้อ ให้ตื่นแนต่เช้าดูแนลบ้านเรือนให้สะอาดเรียบร้อย
ค่านิยม เรื่องความกตัญญูต่อบิดามารดา ค่านิยมความต้องการให้ลูกตอบแนทนพ่อ
แนม่เมื่อยามชรา อาจเกิดจากความกลัวว่าจะไม่มีผู้คอยดูแนลเมื่อตนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อีกทั้ง
ยังเป็นคติเรื่องความกตัญญูทางพุทธศาสนาอีกด้วย ดังนี้
“คันว่า เฒ่าแนก่แนล้วก็ควรหล้าไถ่แนรง
แนม่รักแนพงนางกองแนสงก็หวังไถ่แนรงยามเม่อเฒ่า” (1)
คาศัพท์
คันว่า = ครั้นว่า
เม่อ = เมื่อ
ความหมาย ครั้นว่า พ่อแนม่แนก่ชราแนล้ว แนม่รักน้องก็หวังจะให้ช่วยแนบ่งเบาภาระ น้องควรแนบ่งเบาภาระ
ยามเมือ่ ท่านชรา
ค่านิยมเรื่องสามีเดียวภรรยาเดียว การเปลี่ยนสามีนั้นไม่พึงกระทา จะเป็นบาปกรรม
ตกนรก ดังนี้
“เพิ่นเปลี่ยนชู้ นี้ฅาฟั่นเปลี่ยนผัว เบ่าดีเนอ
ตายวายหัวพี่นี้กลัวบาปเวียนภายหน้า
ตายเบ่าได้เมอฟูาเข้าอยู่นาราย
ตายเป็นผีเป็นสางแนอ่วกินหัวยาง
พี่เบ่าจุหล้างามช่างตามออกในธรรม” (12)
คาศัพท์
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3 ชู้ = คนรัก
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ฅาฟั่น = ทองคาที่ฟั่นเกลียว ; คาเรียกหญิงสาว เบ่าดีเนอ = ไม่ดีนะ ; คาลงท้าย
เวียน = เวร
เบ่า = บ่
เมอ = ไป
นาราย = นรก
สาง = ผี
แนอ่ว = เที่ยว, เที่ยวไป
41
ยาง = เลือด, ของคาว
จุ = หลอก, โกหก
ความหมาย คนทั้งหลายเปลี่ยนคนรัก น้องกลับเปลี่ยนสามี ไม่ดีนะ หากน้องตายไป พี่คิดว่า กลัวบาป
เวรจะตอบสนองน้องในภายหน้า ตายไปก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ต้องตกนรก เป็นผีเสาะแนสวงหากินเลือดกิน
หนองของคาว พี่ไม่โกหกน้องสาวคนสวย เรื่องเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเทศนา
ค่านิยมที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ เมืองยอง ก็เป็นสิ่งสะท้อนความนิยมของชาวไทลื้อ
เมืองยอง ค่านิยมบางประการลดความนิยมลงเนื่องจากเหตุผลเรื่องสุขอนามัย เช่น ค่านิยมฟันดา
ค่านิยมบางประการยังคงได้สืบทอดต่อมา เช่น ค่านิยมที่ผู้หญิงไม่สามารถดารงตาแนหน่งทางการเมือง
การปกครองได้ ในขณะที่ค่านิยมบางประการยังคงดารงอยู่เรื่อยมา เนื่องจากค่านิยมบางประการมีต้น
เค้ามาจากหลักธรรมทางศาสนา ซึ่งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ยาก หรืออาจมีการเปลี่ยนแนปลงไปอย่าง
ช้า ๆ เช่น ค่านิยมเรื่องความกตัญญูต่อบิดามารดา ค่านิยมเรื่องไม่นอกใจสามีภรรยา
อย่างไรก็ตาม การที่ค่านิยมใด ๆ เสื่อมความนิยมลง หรือได้รับรับการดารงสืบต่อมา
ล้วนแนต่เป็นผลจากปัจจัยต่าง ๆ ของโลกสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทต่อสมาชิกส่วนใหญ่ เช่น คนหนุ่ม
สาว ในสังคมไทลื้อ เมืองยอง ที่เดินทางออกนอกเมืองยอง เพื่อแนสวงหาชีวิตที่ ดีขึ้น ย่อมเปิดโลกทัศน์
ของตนแนละเลือกที่จะรับเอาค่านิยมบางประการจากสังคมอื่น ๆ ที่ตนเห็นว่าดี เข้ามาเป็นส่ วนหนึ่งใน
วิถีชีวิตประจาวัน ซึ่งค่านิยมบางประการของคนรุ่นหนุ่มสาวอาจขัดแนย้งกับอุดมคติของสังคมไทลื้อ
เมืองยองดั้งเดิ ม เนื้ อหาในคาขับ จึ งเสมือนหนึ่ งเป็นภาพแนทนของสั งคมวัฒ นธรรมไทลื้ อ ดั้งเดิม ที่
พยายามกล่ อ มเกลาให้ ส มาชิ กในสั ง คมโดยเฉพาะสมาชิ กส่ ว นใหญ่ ดารงตนอยู่ ในสั งคมด้ ว ยการ
ประพฤติปฏิบัติตามคาสอน โดยการถ่ายทอดค่านิยมดั้งเดิม เพื่อให้อุดมคติดั้งเดิมของสังคมวัฒนธรรม
ไทลื้อ เมืองยองดารงอยู่สืบไป

41

117.

blood, esp. of a frog, fish, spider. William J. Hanna, Dai Lue English Dictionary,
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2. วัฒนธรรม
ผู้วิจัยจาแนนกข้อมูลที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง แนบ่งเป็น
ความเชื่อ แนละจารีตประเพณี ขนบประเพณี ธรรมเนียมประเพณี ดังนี้
2.1 ความเชื่อ
สังคมวัฒนธรรมไทลื้อเป็นสังคมดั้งเดิมที่นับถือผีมาก่อนที่จะรับเอาพุทธศาสนาเข้ามา
เป็นหลักในการดาเนินชีวิต42 ผู้วิจัยแนบ่งความเชื่อที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมือง
ยอง เป็ น 3 ส่ ว น คื อ ความเชื่ อในสิ่ งเหนือ ธรรมชาติ ความเชื่ อ จากพุ ทธศาสนา แนละความเชื่ อ
ผสมผสาน ดังนี้
2.1.1 ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นความ
เชื่อของสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิม ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ดังนี้
ความเชื่อเรื่องขวัญ ความเชื่อของสังคมวัฒนธรรมไทดั้งเดิม เชื่อว่าคน
ทุกคนมี “ขวัญ” อยู่ตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย คนไทในแนต่ละถิ่นมีจานวนขวัญไม่เท่ากัน ขวัญที่
สาคัญที่สุดอยู่บนกระหม่อม ขวัญทั้งหลายรวมกันเป็นหนึ่ ง ขวัญดารงอยู่อย่างเป็นอิสระ อ่อนไหวง่าย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับคน ทั้งทางกาย เช่นความเจ็บ ความไข้ แนละทางจิตใจ เช่น
อารมณ์ดี อารมณ์ร้าย ล้วยแนล้วแนต่เกิดจากการเปลี่ยนแนปลงเคลื่อนไหวของขวัญ ขวัญไม่มีอานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง กล่าวคือ เวลาปกติเพราะขวัญอยู่กับเนื้อกับตัว แนละเวลาไม่ปกติก็เพราะขวัญหนี
หรือขวัญจากไป43 เมื่อขวัญจากไปจะมีอาการไม่สบาย มักสะดุ้งตกใจ หรือจิตใจล่องลอย ต้องทาพิธี
เรียกขวัญหรือสู่ขวัญ 44 เพื่อให้ขวัญกลับมาสู่สภาวะปกติ ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมือง
ยอง ปรากฏความเชื่อเรื่องขวัญ ดังนี้
“เพิ่นตะด่ากวันนางม้วย” (3)
คาศัพท์
ตะ = จะ
กวัน = ขวัญ
ม้วย = วอดวาย
ความหมาย คนทั้งหลายจะดุด่า ทาให้ขวัญของน้องวอดวายสิ้นไป
จากข้อมูลข้างต้น ความเชื่อเรื่องขวัญเป็นความเชื่อดั้งเดิมก่อนที่สังคม
วัฒนธรรมไททั้งหลายจะได้รับเอาพระพุทธศาสนาเข้ามา เมื่อสมาชิกในสังคมมีความประพฤติที่ไม่
42

รณี เลิศเลื่อมใส, ฟ้า-ขวัญ-เมือง จักรวาลทัศน์ดั้งเดิมของไทย: ศึกษาจากคัมภีร์โบราณไทอาหม
(กรุงเทพฯ: โครงการวิถีทัศน์, 2544), 172.
43
เรื่องเดียวกัน, 173.
44
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปันนา, 357.
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ถูกต้อง จะถูกสมาชิกผู้อื่นในสังคมต่อว่า ทาให้ขวัญของสมาชิกนั้น ๆ หนีไปหรือหายไป ขวัญจึงเป็นสิ่ง
สาคัญที่สมาชิกในสังคมพึงรักษาไว้ให้ดี ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดี
2.1.2 ความเชื่อจากพุทธศาสนา สังคมวัฒนธรรมไทลื้อรับเอาพุทธศาสนาเข้า
มาเป็นหลักในการดาเนินชีวิต ย่อมมี ความเชื่อแนละการประกอบกิจกรรมอันเนื่องมาจากพุทธศาสนา
ตามที่ปรากฏในพับสาคาขับฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ดังนี้
ความเชื่อเรื่องรัตนตรัย พับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
กล่าวถึง สิ่งอันประเสริฐสูงสุดของพุท ธศาสนิกชน ได้แนก่ แนก้ว 3 ประการ หรือพระรัตนตรัย ได้แนก่
พระพุทธ พระธรรม แนละพระสงฆ์ สอนสมาชิกในสังคมให้พึงระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอ ดังนี้
“มีทึงพิมพาแนก้ว 3 ดวงวิเสียด
ทิพย์เทียศพื้นโลกกว้างก็สังกี้เบ่าเพียง
เพิ่นว่า เรือนเลี้ยงทัง้ 3 หลังคึดจวบ เทาะเนอ”(10)
คาศัพท์
ทึง = ทั้ง
วิเสียด = วิเศษ
ทิพย์เทียด = ทิพย์เทศ
กี้ = แนต่ก่อน, แนต่เดิม
โดยปกติหมายถึง ทิพย์เทพ
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
ความหมาย มีแนก้ว 3 ประการดวงวิเศษ โลกมนุษย์กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีอะไรเปรียบเทียมได้ คน
ทั้งหลายกล่าวไว้ ว่าเปรียบเป็นเรือน 3 หลัง ที่ควรคิดอุปัฏฐากรักษา เถิดนะ
ความเชื่อเรื่องบุญบาป และกรรม ปราฏความเชื่อเรื่องการบุญบาป อัน
เนื่องมาจากคติทางพุทธศาสนา ดังนี้
“หลอนว่า พ่อหล้าตื่นทึงหลับแนม่หล้าตื่นทึงเมา
ยามนั้นบาปกรรมน้องทรงเอาตะเป็นบาป” (2)
คาศัพท์
หลอนว่า = หากว่า
ทึง = ทั้ง
ตะ = จะ
ความหมาย หากว่า พ่อน้องตื่นทั้งหลับอยู่ แนม่น้องตื่นทั้งทีย่ ังมึนอยู่ ยามนั้นน้องจะเป็นบาป
ให้มีความเกรงกลัวละอายต่อการทาบาป ให้กล้าหาญในการกระทาบุญ
สร้างกุศล ดังนี้
“หย้านบาปน้องแนสงเหยหาญบุญ เทาะเนอ” (5)
คาศัพท์
หย้าน = กลัว
เทาะเนอ = เถอะนะ
ความหมาย ให้น้องกลัวปาปแนละหมั่นทาบุญเถอะนะ
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ความเชื่อเรื่องการทาบุญทาทาน เมื่อได้กาไรจากการค้าขายมาแนล้ว
ควรที่ทาทานด้วย ดังนี้
“อัน ๑ ของปลูกสร้างคู่เชื้อน้องคึดเผ่อแนลงงาย
เหลอกินน้องไปขายก็แนม่น ลุกแนล่นได้มาไว้อีกแนถม
หลักแนหลมเส้มใบฅาหารีบ
พอดั่ง ลมถีบเปิ้งยอดไม้คึดไว้เผ่อทาน” (3)
คาศัพท์
อัน ๑ = อนึ่ง
ของปลูกสร้าง = พืชผักสวนครัว
คู่เชื้อ = ทุกสิ่ง
คึด = คิด
เผ่อ = เผื่อ
แนลง = เวลาเย็น
งาย = เวลาเช้า
เหลอ = เหลือ
เส้ม = เสี้ยม
พอดั่ง = เปรียบดั่ง
เปิ้ง = ล้ม, พัง, ทาลาย
ความหมาย อนึ่ง ผักไม้ที่ปลูกไว้กินคิดเผื่อไว้เวลาเช้าเวลาเย็น เหลือจากกินก็เก็บไปขาย ก็ได้เงินเก็บ
กลับมาอีก น้องเฉลียวฉลาดให้รีบเร็วไว เหมือนดั่งลมพัดยอดไม้หักพังทะลายลงไป ควรคิดทาบุญทา
ทานด้วย
ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ดินแนดนอันตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
สาหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปรู้จักกันดีว่า หากกระทาบุญ คุณงามความดี ประกอบไปด้วยบุญ เป็นกุศล
กรรม เมื่อเสียชีวิตไปก็จะได้ไปเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ตามขั้นของบุญ แนละการกระทาอันเป็น
บาป เป็นอกุศลกรรม เมื่อเสียชีวิตไปก็จะไปเสวยผลกรรมในนรกภูมิ ยกตัวอย่างความเชื่อเรื่องสวรรค์
นรกที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ดังนี้
“เป็นคนเทียวสงสารเกิดมาโลกหล้า
ใจเคดกล้ายิ่งลุ้นสั้นหมิ่น เบ่าดีชู
แนปลงใจน้องฟังดูก็หากธรรมเทศน์ไว้เป็นครูสอนสั่ง นั้นเส
สมบัติกี้รั้งไว้สละจ่ายเป็นทานรีบท่อน
ม่อนประญาผายเราทั้งหลาย
หลอนว่าตายจากพื้นโลวกหล้า
เพิ่นต่างได้เมิงฟูาภายหล้าจมอยู่นาราย ชาเนอ” (38)
คาศัพท์
เคด = เคียดช้า; โกรธ
ลุ้น = ล้น
เบ่า = บ่, ไม่
ชู = เชิดชู
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เส = เสีย
กี้ = แนต่กี้, เก่ากี้, อดีต
รั้ง = สะสม
ท้อน = เถอะ, เถิด, เทอญ
ม่อน = คาเรียกแนทนตัวผู้พูด
ประญา = ปัญญา
ผาย = กว้าง
หลอนว่า = หากว่า, แนม้นว่า
นาราย = นรก
เพิ่น = พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
เมิง = เมือง
ชาเนอ = อย่างแนน่นอน อนุภาคแนสดงความ
โลวก = โลก
เชื่อมั่นในตนเองของผู้พูด
ความหมาย (เกิด) เป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เป็นคนโกรธง่าย ใจร้อนโกรธง่าย ไม่ควร
เชิดชู ตั้งใจฟังคาสั่งสอนตามพระธรรมเทศนา ทรัพย์สมบัติที่มีมาแนต่เดิมสะสมไว้ให้รีบบริจาคทานเถิด
เรา ๆ ท่าน ๆ ผู้มีปัญญาทั้งหลาย หากว่าตายไปคนอื่น ๆ ที่หมั่นกระทาบุญเขาต่างก็จะได้ไปสู่สวรรค์
หากน้องไม่กระทาบญสละทาน ตายไปต้องตกนรกอย่างแนน่นอน
ความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในคาขับไทลื้อ ฉบั บน้อยพรหม
เมืองยอง เป็นความเชื่ออันเนื่องมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเน้นเรื่องการบูชาพระรัตนตรัย
การกระทาบุ ญทาทาน แนละการละเว้นจากการกระทาบาป เป็นเบื้องต้น “บาป” ถูกนามาใช้เป็น
ตัวแนทนของความชั่ว ร้าย ความไม่ดีต่อการกระทาใดที่ผิดตามคติความเชื่อดั้งเดิมหรือหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หากสมาชิกผู้ใดที่กระทาผิดตามทัศนะดังกล่าวย่อมขึ้นชื่อว่า “บาป” ควรที่สมาชิกผู้
นั้นละเว้นทางบาป หมั่นกระทาบุญ แนละสร้างกุศลกรรม เพื่อให้พ้นจากทางบาปอันจะนาไปสู่นรกภูมิ
เมื่อเสียชีวิตไปแนล้ว
2.1.3 ความเชื่อผสมผสาน นอกจากนี้ยังปรากฏความเชื่อที่ผสมระหว่างความ
เชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อทางพุทธศาสนา ดังนี้
ความเชื่อเรื่องวันสระผม สังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เชื่อถือว่าศีรษะ หรือหัว
เป็นที่อยู่ของ “ริทธีเตชะ”หรือ “ฤทธิ์เดช” เช่นเดียวกันกับผู้คนในสังคมวัฒนธรรมไทกลุ่มอื่น ๆ ที่มี
ความเชื่อเกี่ยวกับศีรษะ หรือหัว ว่าการกระทาหรือ กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับศีรษะ หรือหัว
เช่นการตัดผม หรือการสระผม เป็นเรื่องที่สาคัญ เป็นเรื่องใหญ่ มีการกาหนดวันเพื่อการสระผมใน
รอบสัปดาห์ มีรายละเอียดว่าสระผมวันใด จะมีผลอย่างไร โดยความเชื่อเรื่องการสระผม มักสัมพันธ์
กับการตัดผมแนละการตัดเล็บอีกด้วย 45 มีรายละเอียด ดังนี้
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ถนอม ปงใจ แนละธวิชย์ วุฒิ , “ของเก่าพื้นบ้าน”, ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนปล้ อง
วิทยาคม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย, 20 ธันวาคม 2535, อ้างถึงใน “วันดาหัว”, สารานุกรมไทย ภาคเหนือ 12
(2542): 6217.
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วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

สระผมตอนใกล้เที่ยง ผินหน้าไปทิศตะวันออก ตัดผมดี ตัดเล็บไม่ดี
สระผมไม่ดี มักเสียของรัก ตัดผมไม่ดี ตัดเล็บดี “มีศรีแนล”
สระผมตอนเย็น ผินหน้าไปทางทิศใต้ ตัดผมดี ตัดเล็บไม่ดี
สระผมไม่ดี เสียฤทธิ์เดช ตัดผมไม่ดี ตัดเล็บดี
สระผมยามเที่ยงดี ผินหน้าไปทางทิศเหนือได้ลาภ ตัดผมดี ตัดเล็บดีกับไม่ดีก้ากึ่ง
กัน
สระผมยามเย็นดี ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีลาภ ตัดผมดี ตัดเล็บดี
46
สระผมยามบ่าย ผินหน้าไปทางทิศใต้ จักได้ลาภ ตัดผมดีนัก ตัดเล็บไม่ดี”

สาหรับความเชื่อเรื่องวันในการสระผมที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ดังนี้
“อัน ๑ สระหัวหื้อหาวันศรีอยู่เตชะ” (33)
คาศัพท์
อัน ๑ = อนึ่ง
สระหัว = สระผม
หื้อ = ให้
ศรี = สิริมงคล
เตชะ = เดช
ความหมาย อนึ่ง สระผมให้หาวันที่เป็นสิริมงคล แนละมีเดช
“จิ่งว่า สระหัวหื้อหาวันศรีอยู่” (33)
คาศัพท์
จิ่ง = จึง
หื้อ = ให้
ศรี = สิริมงคล
ความหมาย สระผมให้หาวันที่เป็นสิริมงคล
ความเชื่อเรื่องโชคลาภ หากสมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามจารีต
ประเพณี หรือกระทาแนต่สิ่งที่ดีงาม เชื่อว่าจะทาให้สมาชิกในสังคมผู้นั้นประสบความโชคดีมีลาภผล
ดังนี้
“ไหมประทีษเจ้าขีดไว้เป็นส้าวกับเมิง
จอมศรีหล้าบุญเริงตะได้โชค” (3-4)
คาศัพท์
ไหมประทีษ = ไส้ของประทีป
เมิง = เมือง
ส้าว = แนนวทาง
ตะ = จะ
ความหมาย ประพฤติปฏิบัติตามแนนวทางจารีตที่กาหนดไว้ จะทาให้น้องมีโชค
46

เรื่องเดียวกัน, 6218.
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“นูเนอแนสงคึดหมู่แนลงหมู่งายคาบข้าว
แนสงอีหล้าลุกเช้าเผ้วกวาดเหนือเริน
เทวดาเจ้าสกเสินปันลาภ” (4)
คาศัพท์
นูเนอ = อ่อนน้อม, นิ่มนวล, งดงาม
คึด = คิด
แนลง = เวลาเย็น
งาย = เวลาเช้า
คาบข้าว = มื้ออาหาร
เผ้ว = เผี้ยว, ทาความสะอาด
สกเสิน = สรรเสริญ
เริน = เรือน
ความหมาย น้องคนงามให้คิดเรื่องประกอบอาหารมื้อเช้ามื้อเย็น ตื่นเช้าทาความสะอาดบ้านเรือน
เทวดาจะให้ลาภ
ความเชื่อที่ปรากฏในคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง มีทั้งความ
เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีมาแนต่เดิม ความเชื่อตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงความเชื่อที่
เป็นส่วนผสมของความเชื่อทั้งสองที่ผสานกัน หลอมให้เกิดเป็นวิถีของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ ความเชื่อ
ดังกล่าวล้วนแนล้วแนต่มีผลต่อการสร้างลักษณะนิสัยของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปตามกรอบคิดตามอุดม
คติของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยองที่ได้วางไว้
2.2 จารีตประเพณี ขนบประเพณี และธรรมเนียมประเพณี
ประเพณี หมายถึง แนบบความคิด ความเชื่อ การกระทา ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม
จารีต ระเบียบแนบบแนผนแนละวิธีการกระทาสิ่งต่าง ๆ การประกอบพิธีกรรมที่กระทาในโอกาสต่าง ๆ
ลักษณะสาคัญของประเพณีคือ สิ่งที่ปฏิบัติเชื่อถือกันมานานจนกลายเป็นแนบบอย่างความคิดหรือการ
กระทาที่ได้สืบต่อกันมาแนละยังมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน 47 สามารถแนบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แนก่ จารีต
ประเพณี ขนบประเพณี แนละธรรมเนียมประเพณี ดังนี้
2.2.1 จารีตประเพณี เป็นประเพณีที่มีศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วย จึงเป็นกฎที่มี
ความสาคัญต่อสังคม บังคับให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตาม แนละอาจเกิดความรู้สึกรุนแนรงเมื่อมีผู้ฝุาฝืน
กฎเกณฑ์ที่ได้ปฏิบัติมา ถือเป็นความผิดเป็นความชั่วต้องถูกประณาม48 ดังมีตัวอย่างจารีตประเพณี
ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ดังนี้
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ฝุายวิชาการ สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, 117.
เรื่องเดียวกัน, 119.
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ประเพณีเดือนเจียง49 พระเจดีย ที่สาคัญในเมืองยอง คือ พระธาตุจอม
ยอง เปนที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทั้งที่อยูในเขตเมืองยองเอง แนละชาวไทลื้อใน
เมืองเชียงรุ ง สิบสองพันนา ประเพณีเดือนเจียง ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือนเจียง หรือเดือน 1
พุทธศาสนิกชนทั้งที่อยู่ในเมืองยอง แนละที่อยู่ต่างเมือง จะมาร่วมงานสืบเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบัน
ชาวไทลื้อจากจังหวัดลาพูน ก็เดินทางมาร่วมงานขึ้นไหว้พระธาตุตอมยองทุกปี 50 มีการทาบุญด้วยการ
ถวายผ้าเหลืองแนก่พระภิกษุสงฆ์ในประเพณีเดือนเจียงนี้อีกด้วย 51 ปรากฏข้อกาหนดการร่วมประเพณี
ไหว้พระธาตุจอมยอง ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับเมืองยอง ดังนี้
“บุญสินน้องนางงามคึดจวบ
ขวบไคว้ผ้าเหลืองใหม่ผืนดี
ประเวณีผ้าเดินเจียงอย่าหื้อชูด
เพิ่นว่า เสียงตูดร้องยามเช้าการเจ้าจักมี วันนา
ชุมสาวหลายจื่อเอาจาไว้” (17)
คาศัพท์
คึด คิด
จวบ = ประจวบ
ไคว้ = ครบ, เวียนมาบรรจบ
ประเวณี = ประเพณี
เดินเจียง = เดือนเจียง เดือนหนึ่ง
ชูด = ชวด, พลาด
ประมาณเดือนพฤศจิกายน
ตูด = หวูด
ชุม = กลุ่ม
จื่อ = จา
ความหมาย น้องคนสวยทั้งหลายควรคิดทบทวนให้ดี เมื่อครบปีประเพณีเดือนอ้าย ขึ้นไหว้พระธาตุ
จอมยอง อย่าได้ละเลย เรื่องการถวายผ้าเหลือง พวกเขาว่า เสียงหวูดเปุายามเช้า หมายความว่า จะมี
งานประเพณี กลุ่มสาวทั้งหลายให้จดจาไว้ให้ดี

49

การนับเดือนทางจันทรคติของไทลื้อ จะเร็วกว่าการนับเดือนของภาคกลาง 1 เดือน แนต่จะนับช้า
กว่าล้านนา 1 เดือน ยุทธพร นาคสุข, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์สุริยยาตรฉบับภาคกลาง ฉบับล้านนา แนละฉบับ
ไทลื้อ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549),
88.
50
สถาบันวิจัยสังคม, ประเพณีไหว้พระธาตุจอมยอง : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์
ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , (2557). เข้าเมื่อ 28 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก
http://www.sri.cmu.ac.th/ethnictai/Lue_PDF/5.pdf
51
สัมภาษณ์ แนม่ผัด ตาคา, บ้านหุน เมิงยอง, 26 พฤษภาคม 2560.
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จารีตคลองเมือง สังคมที่มีสมาชิกในสังคมหลากหลายสถานะภาพ ย่อม
มีหลักปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่เรียกว่า “คลองเมือง” เป็นการสอนให้รู้จักสถานะของตน
ตลอดจนถึงการวางตัวให้เหมาะสมสถานะนั้น ๆ หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดคลองเมือง คลองเมือง มี
15 ประการ ดังนี้
ไพร่ทาตนเสมอกับนาย
นายทาตนเสมอไพร่
ข้าราชการผู้น้อยทาตนเสมอข้าราชการผู้ใหญ่ ข้า ราชการผู้ ใหญ่ ท าตนเสมอข้ า ราชการ
ผู้น้อย
นาย 50 (จ่า) ทาตนเสมอนายร้อย
นายร้อยทาตนเสมอนายร้อย
นายพันทาตนเสมอนายหมื่น
นายพันทาตนเสมอนายพัน
นายหมื่นทาตนเสมอนายแนสน
นายแนสนทาตนเสมอนายหมื่น
เป็นขุนนั่งร่วมไพร่
เป็นไพร่นั่งร่วมขนหรือใกล้ขุน
ไพร่ยกตนเป็นใหญ่ควรนั่งท้ายหลัง กลับไปนั่งข้างหน้า ควรนั่งข้างหน้ากลับไปนั่งข้างหลัง
52
เป็นท้าวพระยามักโลภด้วยตัณหาแนละดื่มสุรา

ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง มักกล่าวอ้างให้ปฏิบัติตาม “คลอง
เมือง” ดังนี้
“พี่ตะไขกลอนต้านคลองเมิงนี้มีหลายแนง่” (1)
คาศัพท์
ตะ = จะ
เมิง = เมือง
ความหมาย พี่จะกล่าวเป็นคากลอนบอกคลองเมืองมีหลายประการ
“พ่อแนม่ทั้งหลายผิดคลองเมิง ตะอายไพร่เจ้า” (36)
คาศัพท์
เมิง = เมือง
ตะ = จะ
ความหมาย พ่อแนม่ทั้งหลายกระทาผิดคลองเมือง จะอายเหล่าไพร่แนละเจ้า
คาว่า “คลองเมือง” ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม
เมืองยอง ไม่ได้ให้รายละเอียด ดังที่กล่าวอ้างถึงใน “คลองเมือง 15 ประการ” แนต่เป็นการกล่าว
ภาพรวมว่าเป็นแนนวทางปฏิบัติตนให้รู้จักอยู่ในสถานะของตน ตามหน้าที่แนละบทบาทของตน ที่ไม่ได้
หมายถึงแนนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปกครอง
52

กองหอสมุดแนห่งชาติ, แนฟูมที่ 22, เลขที่ 77, ประเพณีกฎหมายเชียงใหม่ , หน้า 7. อ้างถึงใน พัชรี
โชติถาวรรัตน์, “แนนวความคิดทางการเมืองของลานนาไทยสมัยราชวงศ์มังราย (พ.ศ. 1839-2101): วิเคราะห์จาก
เอกสารคัมภีร์ใบลานภาคเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 33-34.
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นอกจากนี้ยังปรากฏคาว่า “คลองขุน ” แนละ “คลองนาย” ที่เป็น
ระเบียบข้อปฏิบัติสาหรับผู้ปกครองล้านนา ซึ่ งพบได้ในทางภาคอีสานของไทยด้วยเช่นกัน เรียกว่า
“คองสิบสี่” อันได้ แนก่แนนวทางที่เป็นระเบียบสาหรับผู้ปกครองแนละประชาชน หรือ “จารีต 14
ประการ”53 ดังนี้
1. ฮีตเจ้าคองขุน ว่าด้วยหน้าที่ของกษัตริย์แนละแนนวนโยบายการปกครอง
2. ฮีตท้าวคองเพีย ว่าด้วยหน้าที่ของเข้าเมืองแนละอานาจการปกครองภายในเมือง
3. ฮีตไพร่คองนาย ว่าด้วยข้อปฏิบัติสาหรับนายในการปกครองไพร่ แนละไพร่มีต่อนาย
4.ฮีตบ้านคองเมือง คือข้อห้ามสาหรับบ้านเมืองต่าง ๆ เช่น ห้ามถมน้าบ่อ ห้ามสร้างบ้าน
คร่อมน้าบ่อ ห้ามปลูกบ้านคร่อมตอไม้ใหญ่ ห้ามทาลายจอมปลวก ฯลฯ
5. ฮีตปูุคองย่า
6. ฮีตพ่อคองแนม่
7.ฮีตใภ้คองเขย
8. ฮีตปูาคองลุง
9. ฮีตลูกคองหลาน
10. ฮีตเก่าคองแนก่
11. ฮีตปีคองเดือน คือข้อปฏิบัติการงานให้คล้องกันกับ ฮีตสิบสอง หรือประเพณีสิบสอง
เดือน
12. ฮีตไฮ่คองนา คือหลักปฏิบัติในการทาไร่ทานา เช่น การสู่ขวัญข้าวก่อนการทานา เป็น
ต้น
13. ฮีตวัดคองสงฆ์ เป็นหลักสาหรับบุคคลที่ยึดถือปฏิบัติระหว่างสามีภรรยา บ้านเรือนแนละ
ศาสนา
54
14. ฮีตสมบัติคูณเมือง คือค่าควรเมือง 14 ประการ ที่ท้าวพระยาควรจะมี

คาว่า “คลองขุน” แนละ “คลองนาย” ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ
ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาแนล้ว ไม่สอดคล้องกับความหมายของ “ฮีตเจ้าคอง
ขุน” แนละ “ฮีตไพร่คองนาย” ดังที่ยกรายละเอียดของ “คองสิบสี่” มาข้างต้น โดยคาว่า“คลองขุน
พร้อมคลองนาย” เป็นการสอนให้รู้จักอ่อนน้อนถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส ดังนี้

53

พัชรี โชติถาวรรัตน์, “แนนวความคิดทางการเมืองของลานนาไทยสมัยราชวงศ์มังราย (พ.ศ. 18392101): วิเคราะห์จากเอกสารคัมภีร์ใบลานภาคเหนือ”, 44.
54
เรื่องเดียวกัน, 44-46.
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“อัน ๑ คลองขุนพร้อมคลองนายหลายแนง่
พ่อแนม่เฒ่าแนก่ตั้งมีไว้เขาเจ้าสู่หา
นางค่อยมีคาจากล่าวไปนบน้อม
ขันหมากห้างเคิ่งพร้อมภายหล้าสู่ตา
พอดั่ง นาแนสงขึ้นมาเรินอุปัฏฐาก
แนก้วเบ่าซื้อเพิ่นหากนามา
คาจาดีเขาตอบปันเรารู้
เซิมเซือกก้านอิ่มู้ก็ภายหล้าสิ่งถาม
คาดีกี้คางามเพิ่นตะเล่า
คันว่า แนสงอีหล้าช่างเว้า
ก็คนเฒ่าบอกปัน ชาเนอ” (4-5)
คาศัพท์
อัน ๑ = อนึ่ง
เคิ่ง = เครื่อง
พอดั่ง = เปรียบดั่ง
เว้า = พูด
ชาเนอ = อย่างแนน่นอน อนุภาคแนสดงความ
เซิมเซือกก้านอิ่มู้ = คาเรียกหญิงสาว
55
เชื่อมั่นในตนเองของผู้พูด
เชิงยกย่องความงาม
ความหมาย อนึ่ง คลองขุนคลองนายมีหลายประการ พ่อแนม่ผู้เฒ่าผู้แนก่มีน้องก็ควรนบน้อมเข้าไปหา
เตรียมเครื่องหมากพูลไว้ให้พร้อม เปรียบดั่ง ดวงแนก้วนาขึ้นเรือนมารักษาไว้ ไม่ต้องได้ซื้อหาเขาจะ
นามาให้เอง น้องถามสิ่งใดเขาก็จะตอบด้วยดี หากน้องรู้จักถาม ผู้เฒ่าผู้แนก่ก็จะตอบน้องแนน่นอน
ดังนั้นเป็นไปได้ว่า คาว่า “คลองเมือง” “คลองขุน” แนละ “คลองนาย”
เป็นเพียงคาที่ใช้กล่าวถึง ระเบียบข้อปฏิบัติของสมาชิกในสังคมโดยรวมทั่วไป ไม่ได้มีความหมาย
เฉพาะในทางการเมืองการปกครอง
จารีตประเพณีต่าง ๆ ดังที่ยกตัวอย่างมาแนล้วข้างต้น เช่นประเพณีเดือน
เจียง เป็น สิ่งที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อจั ดระเบียบหน้าที่แนละบทบาทของสมาชิกในสังคม ภายใต้กรอบ
แนนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีสมาชิกมีหน้าที่แนละบทบาทในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอัน
เป็นหลักสาคัญที่จะช่วยยึดเหนี่ยวสมาชิกทั้งหลายในสังคม ให้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสืบทอดอุดมการณ์
ทางพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ตามดังที่ตานานเมืองยองได้กล่าวว่าชาวเมืองยอง ถือเป็น
ข้าพระธาตุจอมยอง มีหน้าที่อุปฏฐากพระธาตุจอมยอง สาหรับจารีตคลองเมืองถูกใช้เป็นกรอบปฏิบัติ
55

surely. particle expressing self-certainty. William J. Hanna, Dai Lue English
Dictionary, 128.
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ตามครรลองของบ้านเมือง เพื่อปูองกันการละเมิดหน้าที่แนละบทบาทของกันแนละกันของสมาชิกที่มี
สถานะภาพต่าง ๆ ตามลาดับชั้นการปกครอง ดังนั้นจารีตประเพณีทั้งสองกรณีที่ปรกกฏในพับสาคา
ขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ย่อมแนสดงให้เห็นการถ่ายทอดวิธีคิดแนละกรอบแนนวทางประพฤติ
ปฏิบัติตนของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปอย่างสงบสุขเรียบร้อยตามอุดมคติของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ
เมืองยอง
2.3.2 ขนบประเพณี เป็นประเพณีที่มีการวางระเบียบแนบบแนผนสาหรับปฏิบัติใน
สังคมไว้อย่างชัดเจน เช่น แนต่งงานต้องหมั้นก่อน ไหว้ครู แนห่นาค แนห่ขันหมาก56
การลูกสะใภ้ขอพรจากพ่อแม่สามี ขนบประเพณีประการหนึ่งที่ปรากฏใน
พับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ได้แนก่ การที่ลูกสะใภ้ขอพรจากพ่อแนม่สามี กล่าวคือเมื่อ
ตกลงปลงใจจนประกอบพิธีงานแนต่งงานแนล้ว หลังจากนั้นเป็นเวลาประมาณ 3 วัน สามีจะนาภรรยา
ของตนพร้อมญาติฝุายภรรยา 2-3 คน นาของกานัล เช่นผลไม้ต่าง ๆ ไปเยี่ยมพ่อแนม่ฝุายสามี เรียกว่า
“ไปในเฮินเขยใหม่” ทั้งสามีแนละภรรยาจะนาข้าวตอกดอกไม้ ลาเทียน ไปกราบไหว้ขอพรจากพ่อแนม่
สามี57 ดังนี้
“เท่อนิ พี่ตะแนหนกลอนต้านขาวฟองหื้อแนง่
พ่อแนม่ได้ญาตแนล้วภายแนก้วตะไป
ขาวใสนางตะตามแนห่งเวียนเป็นใภ้
นางค่อยเด็ดดอกไม้ข้าวตอกวางเวียน
สีเทียนเหล้มพอ ๒ เป็นคู่
เทียวรู้ล้าเข้าสู่เรือนผัว
นางค่อยวางหัวน้อมตนตัวพ่อแนม่
เรียกว่า ข้อยแนท้เอยลูกใภ้ยอไหว้ขาบสา
ขอสมมาปิตตาเจ้าเหนือหัวพ่อแนม่
แนดนแนต่นี้เมอหน้าขอสุขย้อนธรรม ๕ ข้อยแนด่เป็นดี
เวียนมีข้อยเหนือหัวบ่พราก
คาปากข้อยลูกใภ้ยอไหว้ขาบสา
คาจาข้อยผิดพอโนญาต
โอกาสไหว้เท่านี้ก็แนข็นหากเป็นคลอง” (11-12)

56
57

ฝุายวิชาการ สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย, 88.
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปันนา, 357.
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คาศัพท์
เท่อนิ = เทือ่ นี้, ครั้งนี้
แนง่ = ชั้นเชิง
ญาต = โนญาต อนุญาต
ตะ = จะ
ใภ้ = สะใภ้
เวียน = เวร
เทียว = เดิน
เหล้ม = เล่ม
ข้อย = ข้าน้อย
สมมา = สมา, ขมา
แนดนแนต่นี้ = นับตั้งแนต่นี้
เมอหน้า = ไปภายหน้า
58
คาปาก = คาพูด
ธรรม ๕ = เบญจธรรม
แนข็น = ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ขาบ = กราบ
ความหมาย ครั้งนี้ พี่จะกล่าวบอกชั้นเชิงให้แนก่น้อง พ่อแนม่อนุญาตแนล้วให้น้องไปบ้านสามีตามครรลอง
สะใภ้ น้องนาข้าวตอกดอกไม้ เทียน 1 คู่ เข้าไปสูบ้านของสามี น้องค่อยก้มลงกราบพ่อแนม่สามี เรียก
แนทนตัวเองว่า “ข้อย” กล่าวขอขมาตามครรลอง แนละขอให้ท่านมีความสุขด้วยเบญจธรรม
จากที่คาขับตอนที่ยกมาข้างต้น เป็น ตัวอย่างของขนบประเพณีที่แนสดงถึง
พิธีกรรมเปลี่ยนสถานะภาพของผู้หญิงจากหญิงสาวเป็นภรรยา พิธีการดังกล่าวเป็นพีธีกรรมที่ช่วยยึด
โยงสองครอบครัวอันเป็นหน่วยย่อยของสังคมให้เชื่อมกันอย่างกลมกลืม
2.3.3 ธรรมเนียมประเพณี เป็นประเพณี ที่เกี่ยวกับการวางตนในสั งคมไม่มี
ระเบียบแนบบแนผนเป็นเพียงบรรทัดฐานที่ปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณี เช่น การลุก การนั่ง การนอน
การยืน การเดิน การทักทาย59
ธรรมเนียมการเดิน การเดินบนบ้านไม้แนบบโบราณ ที่มีพื้นไม้เป็นแนปูน
ยาวอาจเกิดเสียงดังได้ ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง กล่าวถึงการเดินบนเรือนควร
ระมัดระวังไม่ให้ส่งเสียงดัง หากทาให้พ่อแนละแนม่ตื่นขึ้นในขณะที่หลับจะเป็นบาปกรรม ดังนี้
“แนชงตัวน้องแนชงฅิงหื้อช่างลุกย่างแนท้เทียวผายย่องเบา
หลอนว่า พ่อหล้าตื่นทึงหลับแนม่หล้าตื่นทึงเมา
ยามนั้นบาปกรรมน้องทรงเอาตะเป็นบาป” (2)

58

เบญจธรรม (เบญจกัลยาณธรรม) หมายถึง ธรรม 5 ธรรมอันดีงามห้าอย่าง คุณธรรมห้าประการ คู่
กับเบญจศีล เป็นธรรมเกื้อกูลแนก่การรักษาเบญจศีล ผู้รักษาศีลควรมีไวัประจาใจ ได้แนก่ เมตตากรุณา สัมมาอาชีวะ
กามสังวร สัจจะ แนละสติสัมปชัญญะ นิธี ศิริพัฒน์, เบญจศีลและเบญจธรรม เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้
จ า ก http://www.siripat.com/Annual_Articles_2 0 1 2 / 1 3 . % 2 0 The-Five-Precepts-and-the-FiveEnnobling-Virtues-2012.pdf
59
ฝุายวิชาการ สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย, 88.
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คาศัพท์
แนชง = สารวม, ระมัดระวัง
ฅิง = ร่างกาย
ย่าง = เดิน
เทียว = เดิน
ผาย = เดิน
หลอนว่า = หากว่า
ทึง = ทั้ง
ตะ = จะ
ความหมาย สารวมตัวน้องสารวมกายา ระมัดระวังกิริยามารยาท จะลุกจะเดินไปมาก็อย่าเดินเสียงดัง
หากว่า พ่อน้องตื่นทั้งหลับอยู่ แนม่น้องตื่นทั้งทีย่ ังมึนอยู่ ยามนั้นน้องจะเป็นบาป
ธรรมเนียมการกราบไหว้สามีก่อนนอน ธรรมเนียมเรื่องการกราบไหว้
สามีก่อนนอน เป็นธรรมเนียมที่สังคมวัฒนธรรมไทดั้งเดิม โดยถือว่าสามีเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้
ปกปูองคุ้มครองภรรยา ภรรยามีหน้าที่เคารพเชื่อฟังสามี ปรากฏการที่ภรรยากราบสามีช่วงส่งตัวบ่าว
สาวในพิธีแนต่งงาน เมื่อเวลาก่อนจะเข้านอนให้ภรรยากราบเท้าเจ้าบ่าวทุกกัน เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคล
แนก่ภรรยาสืบไปภายหน้า ดังที่สุภาษิตสอนหญิงกล่าวไว้ว่า
“ถ้าแนม้นภัสดาเข้าไสยาสน์
จงกราบบาทบาทาทุกครั้งอย่าพลั้งหลง
60
แนม้นเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดในทรวดทรง ช่วยบรรจงนอวดฟั้นให้บรรเทา”
ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ปรากฏธรรมเนียมเรื่อง
การกราบไหว้สามีก่อนนอน ดังนี้
“ก้มขาบไหว้ผัวน้องเหนือเสิ่อฟานอน
คอนแนคนหัวหมุนหมอนอย่าเพงผัวแนก้ว
ผัวหลับเถิ้นไปแนล้วภายแนก้วย่องเทวเกวนันต้องเหนือเรินผัวตื่น
ชมชื่นด้วยผัวแนท้จิ่งสม วันนา” (4)
คาศัพท์
ขาบ = กราบ
เสิ่อ = เสื่อ
ฟา = เครื่องนอน
คอนแนคน = ขยับย้าย
เพง = เพียง, เทียบเทียม
เถิ้น = เสร็จ, ล้วน, สมบูรณ์
เทว = เดิน
เกวนัน = ส่งเสียงดัง
วันนา = คาลงท้ายคาขับ
ความหมาย ให้น้องกราบไหว้สามีบนเครื่องนอน หมอนน้องให้ขยับอย่าเทียบเท่าสามี สามีหลับสนิท
แนล้วให้น้องเดินเงียบ ๆ ไม่ส่งเสียงดัง ให้สามีตื่น จึงจะดี
60

พระยาอนุมานราชธน, ประเพณีเนื่องในการแต่งงาน/เสฐียรโกเศศ (นนทบุรี: โครงการเลือกสรร
หนังสือ สานักพิพพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 167.
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จากการศึกษาวิเคราะห์ คาสอนที่พบในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ได้
สะท้อนความค่านิยม จารีตประเพณี ขนบประเพณี แนละธรรมเนียมประเพณี ของสังคม ผ่านคาสอน
สมาชิกในสังคมที่แนยกตามเพศแนละวัย ทาให้สมาชิกในสังคมมองเห็นภาพอนาคตของตนผ่านการขับ
ลื้อ ที่สอดแนทรกคติความเชื่อเหนือธรรมชาติที่ผสมกลมกลืนกับคติทางพุทธศาสนา สะท้อนค่านิยม
ความเชื่อ แนละประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ เมืองยอง คาสอนในพับสาคาขับ ไทลื้อ ฉบับน้อย
พรหม เมืองยอง จึงทาให้หน้าที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยอง
ให้ประพฤติปฏิบัติตามอุดมคติของสังคม เพื่อให้สมาชิกต่าง ๆ อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบแนบบแนผนด้วย
ความสงบสุข
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาวิเคราะห์คาสอนที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ เมืองยอง เป็น
วรรณกรรมคาสอนลายลักษณ์เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งจากวรรณกรรมลายลักษณ์อื่น ๆ ที่แนพร่หลายใน
เมืองยอง ข้อมูลต่าง ๆ ในพับสาคาขับไทลื้อ เมืองยองดังกล่าว จึงเสมือนเป็นตัวแนทนหนึ่งที่บันทึกอุดม
คติส่วนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยอง โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านการขับลื้อ
อัน เป็ น การละเล่น ที่นิย มในสั งคม ที่ช่วยทาหน้าที่เผยแนพร่ห รือผลิตซ้าอุดมคติที่สั งคมคาดหวังให้
สมาชิกสถานะภาพต่าง ๆ ในสังคมดาเนินชีวิตตามกรอบคิดอุดมคติอย่างไม่มีข้อโต้แนย้งใด ๆ
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บทที่ 6
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทสรุป
การศึกษาวิเคราะห์คาสอนในคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบอักษรและอักขรวิธีของอักษรไทลื้อ วรรณศิลป์ และคาสอนที่ปรากฏในพับสา
คาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
พับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เป็นพับสาที่ได้รับอนุญาตจากนายสุพรรณ
จันต๊ะวงค์ ให้ทาสาเนาเพื่อนามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พับสาฉบับนี้เป็นกระดาษสาหลายแผ่นที่เย็บ
ด้านบนของเอกสารเข้าด้วยกัน เป็นพับสาแบบเย็บหัว เรียกว่า พับย่อ หรือพับหัว ลักษณะคล้ายสมุด
ฉีกหรือปฏิทินแบบจีน ขนาดกว้าง 26.5 ซม. ยาว 34.3 ซม.และหนา 1.5 ซม. มีเนื้อหาจานวน 54
หน้า บันทึกด้วยตัวอักษรไทลื้อ เป็นภาษาไทลื้อ บันทึกด้วยหมึกสีดาเป็นอักษรไทลื้อ หน้าละ 16-21
บรรทัด แต่ละหน้ามีตัวเลขเขียนด้วยหมึกสีน้าเงินกากับทุกหน้า โดยที่ตัวเอกสารไม่ได้ระบุศักราชไว้
เนื้อหาตอนต้นเป็นเรื่องคาสอนสมาชิกสถานะภาพต่าง ๆ ในสังคม ที่แยกตามเพศและวัย เนื้อเรื่อง
โดยย่อ เป็นการบอกกล่าวสั่งสอนบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในสังคม จากจานวนเนื้อหาทั้งหมดจานวน 40
หน้า เนื้อหาคาสอนบุคคลต่างๆ ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ เริ่มจากหน้าที่ 1 - 14 หน้าที่ 17 - 22
และหน้าที่ 30 – 31 กล่าวถึงคาสอนผู้หญิงวัยรุ่น ให้รู้จักความยากลาบากของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูจนเติบ
ใหญ่ เคารพเชื่อฟ๎ง แบ่ งเบาภาระงานบ้านงานเรือน จากนั้นหน้าที่ 31-33 เป็นคาสอนแม่ห ม้าย
กล่าวถึงสาเหตุของการหย่าร้าง และการเลือกสามีใหม่ที่ดีกว่าเดิม หน้าที่ 14 17 เป็นคาสอนผู้สูงอายุ
กล่าวถึงการวางตัวให้เหมาะสมกับวัย เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลาน จบส่วนนี้แล้วเป็นคาสอนผู้ชาย
หน้า 22 - 30 และหน้าที่ 33 - 37 กล่าวถึงผู้ชายควรขยันหมั่นเพียร เลี้ยงดูพ่อแม่ ตระเตรียมข้าวของ
เครื่องใช้ในครัวเรือน ซ่อมแซมบ้านเรือน หน้าที่ 37 – 39 เป็นคาสอนบุคคลทั่วไป เรื่องการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา และในหน้าที่ 39 - 40 กล่าวถึงสภาพความสวยงามเจริญรุ่งเรืองของ
เมืองเชียงตุง รัฐฉานตะวันออก สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาสาหรับเนื้อหาตอนท้ายเป็นเรื่องตานานรสี
ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะรูปแบบอักษรและอักขรวิธีเท่านั้น ไม่ศึกษาส่วนเนื้อหา
อายุสมัย
จากการศึกษาคาขับคาสอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ไม่ปรากฏการบันทึกศักราชไว้ แต่
อาจอนุมานเอาจากตัวเลขที่บันทึกไว้มุมขวาล่างของเอกสารต้นฉบับหน้าที่ 29 ปรากฏตัวเลข “1326”
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ซึ่งอาจเป็นปีจุลศักราช หากตัวเลขดังกล่าวเป็นจุลศักราช 1326 จะตรงกับพุทธศักราช 2507 ซึ่งเป็น
เวลาที่อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับคัมภีร์ใบลาน “ตานานรสี” จานวน 3 ฉบับ ที่ระบุศักราช จาก
จานวน 4 ฉบับ จากฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนาของสานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (Ecole française
d'Extrême-Orient) ที่ผู้วิจัยนามาเปรียบเทียบกับเนื้อหาตอนท้ายของพับคาขับคาสอนไทลื้อ ฉบับ
น้อยพรหม เมืองยอง
คัมภีร์ใบลานที่เกี่ยวข้องกับ “ตานานรสี” ไม่พบที่มีอายุเก่าไปกว่า พ.ศ. 2475 ป๎จจุบัน
พบเพียง 4 ฉบับ ไม่แพร่หลายกว้างขวาง อาจเป็นไปได้ที่ “ตานานรสี” จะแพร่อยู่ในเฉพาะกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทลื้อ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าพับคาขับคาสอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง อาจได้รับการคัดลอก
เนื้อหาส่วนตานานรสี ต่อมาจากใบลาน “ตานานรสี” ฉบับใดฉบับหนึ่ง จาก 4 ฉบับนี้ ซึ่งมีอายุเก่า
กว่า โดยปรับปรุงให้เป็นฉันทลักษณ์แบบคาขับ เพื่อใช้เผยแพร่คติความเชื่อเรื่องตานานรสี ในรูปแบบ
ของการขับลื้อ อันง่ายต่อการสื่อสารกับผู้คนในสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ
ผู้ประพันธ์
จากการศึกษาคาขับคาสอน ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ไม่พบการระบุชื่อของผู้ประพันธ์
ไว้อย่างชัดเจน แต่พบคาที่อาจเป็นชื่อแทนที่หมายถึงผู้ขับ ได้แก่คาว่า “จันทาท้าวปัญญา” อาจเป็น
ชื่อสมมติ หรือเป็นชื่อจริงก็ได้ ดังพบในวรรคแรกของบทขับ
และในหน้าที่ 40 ปรากฏข้อความว่า ท้าวป๎ญญาเป็นผู้แต่งและจดบันทึก เริ่มตั้งแต่วัน 3
ค่า เดือน 12 เป็นเวลา 6 วัน จนถึงวัน 8 ค่า ทั้งนี้ในตัวบทไม่ได้กล่าวว่าเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรม
สันนิษฐานว่า ผู้ประพันธ์กับผู้บันทึกอาจไม่จาเป็นต้องคนเดียวกัน ผู้บันทึกอาจคัดลอก
เอาเนื้อหามาจากแหล่งข้อมูลอื่น หรือคัดลอกมาจากเอกสารพับคาขับฉบับอื่น ๆ ดังนั้นชื่อ “จันทา
ท้าวปัญญา” หรือ “ท้าวปัญญา” ที่แสดงถึงความมีป๎ญญาเฉลียวฉลาด ก็อาจเป็นเพียงนามสมมติที่
ผู้ประพันธ์หรือผู้ขับเป็นผู้ตั้งขึ้น เพื่อให้ผู้ฟ๎งเกิดความรู้สึกเชื่อหรือคล้อยตามเนื้อหาในบทขับ โดยอาจ
เป็นเพียงชื่อที่นิยมใช้ในการแต่งคาขับ
ที่มาการประพันธ์
ที่มาการประพันธ์คาขับคาสอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เป็นการนาเอาคาสั่งสอน จารีต
ประเพณี ของสังคมตามแนวทางพระพุทธศาสนา มาร้อยเรียงเป็นบทขับ เพื่อใช้ขับสั่งสอนสมาชิกใน
สังคมให้ดาเนินชีวิตประจาวันไปตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันเป็นจารีต ประเพณี ของสังคม
อันจะยังประโยชน์สุขแก่สมาชิก และความสงบสุขต่อสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป
รูปแบบอักษรและอักขรวิธีของอักษรไทลื้อ
รูปแทนพยัญชนะ ในพับคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง รูปแทนพยัญชนะ พบ
ทั้งหมด 74 รูป โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พยัญชนะตัวเต็ม จานวน 39 รูป และพยัญชนะตัวเชิง
จานวน 35 รูป
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พยัญชนะตัวเต็ม จานวน 39 รูป ได้แก่ พยัญชนะ ก ข ค ฅ ง จ ช ซ ญ ฏ ฑ ฐ ณ ต ถ
ท ธ น บ ป ผ ฝ พ1 พ2 ฟ ภ ม ย ร ล ว ส ห ฬ อ ฮ สฺส อย และ ฤๅ
พยั ญชนะที่ป รากฏเฉพาะรูปพยัญชนะตัว เต็ม โดยไม่ปรากฏเป็นพยัญชนะตัว เชิง มี
จานวน 10 รูป ได้แก่ พยัญชนะ ฅ ซ ผ ฝ ฟ ภ ฬ อ สฺส และ ฤๅ
โดยพยั ญชนะตัว เต็มที่ พบน้อยที่สุ ด ได้แก่ พยัญชนะ ฬ พบเพีย งครั้งเดีย ว ในคาว่ า
“จุฬามณี”
พยัญชนะตัวเชิง จานวน 35 รูป ได้แก่ พยัญชนะ ก ข ค ง จ ช ฌ ญ ฏ ฑ ฐ1 ฐ2 ต ถ1
ถ2 ท ธ น1 น2 บ พ1 พ2 ย1 ย2 ร1 ร2 ล1 ล2 ว1 ว2 ส ษ ห อ และ อย
รูปพยัญชนะตัวเชิง โดยปกติจะเขียนรูปเหมือนพยัญชนะตัวเต็ม มีพยัญชนะเพียง 13 ตัว
เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนรูป ได้แก่ ฐ2 ถ2 น1 น2 ม พ2 ม ย1 ย2 ร1 ล1 ล2 และ อย
พยัญชนะที่ปรากฏเฉพาะรูปพยัญชนะตัวเชิง โดยไม่ปรากฏรูปพยัญชนะตัวเต็ม มีจานวน
2 รูป ได้แก่ ฌ และ ษ
โดยพยัญชนะตัวเชิงที่พบน้อย ได้แก่ พยัญชนะตัวเชิง ฌ พบแต่ที่เป็นตัวสะกด เพียง 3
ครั้ง ได้แก่ คาว่า เด็ด พบ 2 ครั้ง และคาว่า สมเด็จ พบครั้งเดียว
รูปแทนพยัญชนะที่ไม่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง มีจานวน 8
รูป ได้แก่ พยัญชนะ ฃ ฆ ฉ ฎ ศ ฤ ฦ และ ฦๅ
รูปพยัญชนะที่ใช้ในพับสาคาขับ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง มีรูปอักษรที่มีลักษณะเฉพาะ
แบบอักษรไทลื้ออย่างชัดเจน ซึ่งต่างจากอักษรธรรมล้านนา พบ 3 รูป ได้แก่ รูปพยัญชนะ ช ท และ
อ ดังนี้
อักษรไทย
รูปอักษรไทลื้อในพับสาคาขับ
รูปอักษรธรรมล้านนา
ช
ช
ท

ท

อ

อ

จากรูปอักษรที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า อักษร ช ในพับสาคาขับ เขียนลากเส้น
แบบต่อเนื่องกัน โดยลากเส้นบนโค้งลงมาแล้วตวัดลากเชื่อมต่อเส้นกลางหรือไส้อักษร ช ในขณะที่
อักษร ช ของอักษรธรรมล้านนา จะเขียนแบบมีเส้นกลางหรือไส้อักษร และอักษร ท เขียนลากหาง
อักษรขึ้นไปเหนือตัวอักษร ต่างจากอักษร ท ของอักษรธรรมล้านนา ที่จะลากหางอักษรโค้งขึ้นไป
ทางด้านขวาอักษร

238
นอกจากนี้ยังพบอักษรไทลื้อที่ได้รับการเพิ่มเติมเส้นอักษร ได้แก่ รูปอักษร พ2 พพฯ ที่มี
การเพิ่มเชิงอักษร เป็นการแก้ป๎ญหารูปอักษร ก
ของอักษรไทลื้อ ที่มีเส้นกลางลากมาไม่ลึกมาก
ที่ทาให้คล้ายกับรูปอักษร พ พ เพื่อแยกอักษร พ ออกจากอักษร ก ได้อย่างชัดเจน
รูปอักษรไทลื้อที่มีความแตกต่างจากอักษรธรรมล้านนาดังกล่าว เกิดมาจากการเขียนที่
ลดทอนเส้นอักษร ทาให้ง่ายขึ้น โดยเขียนเส้นอักษรใช้เชื่อมกัน และมีการเพิ่มเติมเส้นอักษร เพื่อ
แก้ป๎ญหาการใช้รูปอักษรที่มีความสับสนดังกล่าว
รูปแทนสระ รูปแทนสระ พบทั้งหมด 29 รูป โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สระลอย
พบจานวน 3 รูป และสระจม จานวน 26 รูป ดังนี้
สระลอย ใช้เขียนคาภาษาบาลี หรือภาษาไทลื้อ พบปรากฏในพับคาขับไทลื้อ ฉบับน้อย
พรหม เมืองยอง จานวน 3 รูป ได้แก่ สระ อิ อุ และ เอ
สระจม ใช้ประสมกับพยัญชนะ ทั้งพยัญชนะต้น และพยัญชนะตัวสะกด เพื่อให้เป็นคา
พบทั้งสิ้นจานวน 26 รูป คือ สระ อา อาสูง อิ อี อือ อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เออ1 เออ2 (มีตัวสะกด)
โอะ โอ โอ (บาลี) อัว เอาะ ออ ออ (มีตัวสะกด) อา ไอ เอา เอียะ เอีย และ ออย
รูปแทนเครื่องหมาย ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง แบ่งเป็น
5 ประเภท ประกอบด้ว ย รู ป แทนเครืองหมายวรรณยุกต์ รูปแทนเครื่องหมายกากับคา รูปแทน
เครื่ อ งหมายวรรคตอน รู ป แทนเครื่ อ งหมายตกแต่ ง รู ป แทนเครื่ อ งหมายขี ด ฆ่ า และรู ป แทน
เครื่องหมาย
รูปแทนวรรณยุกต์ พบทั้งหมด 2 รูป ได้แก่ วรรณยุกต์เอก จานวน 1 รูป และวรรณยุกต์
โท จานวน 1 รูป
เครื่ องหมายกากับคา ใช้เขียนประกอบในรูปคา เพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ มี 6 รูป ได้แก่
เครื่องหมายไม้กัก หรือไม้ซัด เครื่องหมายไม้ก๋ง เครื่องหมายไม้กั๋งไหล เครื่องหมายไม้ก๋อ เครื่องหมาย
นิคหิต หรือไม้กั๋งต่อม เครื่องหมาย ไม้ซ้าคา เครื่องหมายไม้กะ
เครื่องหมายวรรคตอน พบ 3 รูป ได้แก่ ตอนเริ่มต้น ระหว่าง หรือตอนจบ ระหว่างวรรค
ของเนื้อหาคาขับ
เครื่ อ งหมายตกแต่ ง ใช้ เ ขี ยนเพื่ อ ท าให้ เ กิ ด ความสวยงาม เขี ย นไว้ ก่ อ นหน้ า บทขั บ
ระหว่างบทขับหนึ่ง ๆ หรือเขียนเมื่อจบคาขับ พบ 11 รูป
เครื่องหมายขีดฆ่า ใช้เขียนไว้เหนืออักษร เพื่อบอกว่าอักษรดังกล่าวเขียนผิด จะเขียน
เส้นตรงในแนวดิ่ง 2 เส้น หรือมากกว่า 2 เส้น ไว้เหนืออักษร หรือคานั้น ๆ
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เครื่องหมายเขียนตก ใช้เขียนไว้เหนือหรือใต้ช่องว่างระหว่างพยางค์หรือคา เพื่อบอกว่า
ในตาแหน่งดังกล่าวมีคาที่เขียนตก หรือคาเพิ่มเติม โดยจะเขียนคาที่เขียนตกหรือคาที่ต้องการเพิ่มเติม
ไว้ในตาแหน่งตรงข้ามหรือใกล้กับเครื่องหมายดังกล่าว
รูปแทนตัวเลข รูปแทนตัวเลขของอักษรไทลื้อที่มีใช้ทั่วไป เป็นการรวมเอาตัวเลขของ
อักษรธรรมล้านนาที่มีใช้ทั้ง 2 ชุดเข้าด้วยกัน ได้แก่ ชุดตัวเลขในธรรม และชุดตัวเลขโหรา
อักขรวิธีในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
จากรู ป อั ก ษรไทลื้ อ ทั้ ง 4 ประเภท ได้ แ ก่ รู ป แทนพยั ญ ชนะ รู ป แทนสระ รู ป แทน
เครื่องหมาย และรูปตัวเลข ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง นามาประสมกัน
เข้าตามอักขรวิธีอักษรไทลื้อ
รู ป พยั ญ ชนะทั้ ง หมด 74 รู ป ประกอบด้ ว ย พยั ญ ชนะตั ว เต็ ม จ านวน 39 รู ป และ
พยัญชนะตัวเชิง จานวน 35 รูป แบ่งตามตาแหน่งและหน้าที่ ดังนี้
ตาแหน่งและหน้าที่พยัญชนะ
พยัญชนะตัวเต็ม เป็นพยัญชนะหลัก ในกรณีที่ไม่ได้ประสมกับสระหน้า เขียนเป็นอันดับ
แรก และเขียนเป็นอันดับที่สอง เมื่อประสมกับสระหน้า แบ่งตามหน้าที่เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ เป็น
พยัญชนะต้นเดี่ยว เป็นพยัญชนะตัวสะกดในภาษาบาลีที่มีตัวตาม และเป็นพยัญชนะตัวสะกดในภาษา
ไทลื้อ
เป็นพยัญชนะต้นเดี่ยว จากรูปพยัญชนะตัวเต็ม จานวน 39 รูป พบรูปอักษรที่สามารถ
เป็นพยัญชนะต้นเดี่ยวได้ 33 รูป คือ คือ ก ข ค ฅ ง จ ช ซ ฐ ฑ ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ1 พ2 ฟ ภ ม
ย ร ล ว ส ห อ ฮ และ อย
เป็นพยัญชนะตัวสะกดที่มีตัวตามในภาษาบาลี จะเขียนไว้ด้านขวาของพยัญชนะต้น
เพื่อเขียนพยัญชนะตัวตามที่เป็นตัวเชิงวางซ้อน เช่น กฺก กฺข และ มฺพ
นอกจากจะเขียนไว้ด้านขวาของพยัญชนะต้นดังกล่าวแล้ว ยังมีการเขียนไว้ทางด้านขวา
ระดับเหนือพยัญชนะต้น และเขียนพยัญชนะตัวตามไว้ทางด้านขวาในระดับเดียวกันกับพยัญชนะต้น
พยัญชนะตัวสะกดที่ว่านี้พบในกรณีทสี่ ะกดด้วย ญ และ พ
เป็นพยัญชนะตัวสะกดในภาษาไทลือ้ จะเขียนไว้ด้านขวา ในกรณีที่เป็นตัวสะกดของ
พยัญชนะต้นที่ประสมสระล่าง
นอกจากการวางพยัญชนะตัวสะกดดังกล่าวแล้ว ยังมีการวางพยัญชนะตัวสะกด ที่ถือ
เป็นอักขรวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของอักษรไทลื้อ คือจะเขียนไว้เหนือพยัญชนะต้นหรือเหนือสระหลัง พบ
เพียงใน พยัญชนะ 3 ตัว เท่านั้น คือ ง ร และ ว
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พยัญชนะตัวเชิง เขียนไว้ใต้พยัญชนะตัว เต็ม หรือใต้ ส ระหลัง แบ่งตามหน้าที่เป็น 4
ลักษณะ ได้แก่ เป็นตัวควบกล้า เป็นตัวตามของอักษรนา เป็นตัวสะกดในคาภาษาไทลื้อที่ประสมด้วย
สระจม และเป็นตัวตามในคาภาษาบาลี ดังนี้
เป็นตัวควบกล้า เขียนไว้ใต้พยัญชนะต้น มีพยัญชนะควบกล้า 3 คือ ร ล และ ว
เป็นตัวตามของอักษรนา เขียนไว้ใต้พยัญชนะต้น พบเป็นตัวตามของพยัญชนะ ห และ
ส โดยอักษร ห นา พบพยัญชนะ 7 ตัว คือ หฺง หฺน หฺม หฺย หฺร หฺล และ หฺว ในขณะทีอ่ ักษร ส นา พบ
พยัญชนะ 2 ตัว คือ สฺน และ สฺม
เป็นตัวสะกดในคาภาษาไทลื้อที่ประสมด้วยสระจม ในคาที่ประสมด้วยสระหน้า และ
สระบน จะเขียนไว้ใต้พยัญชนะต้น และในคาที่ประสมด้วยสระหลัง -า จะเขียนไว้ใต้สระอา
เป็นตัวตามในคาภาษาบาลี เขียนไว้ใต้ตัวสะกด
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพยัญชนะตัวเชิง เช่น พยัญชนะตัวเชิง บ
ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนรูป มีเพียง คาว่า ก็บ่ ที่นับเป็นอักขรวิธีพิเศษ จะไม่เปลี่ยนรูปจากอักษรตัวเชิง บ ที่
มีรูปเดียวกับอักษรตัวเต็ม บฯ เป็นรูปอักษรตัวเชิง บฯฯ เมื่ออยู่ในตาแหน่งพยัญชนะตัวเชิง เนื่องจาก
ไม่ได้ทาหน้าที่เป็นตัวตามในภาษาบาลี หรือตัวสะกดในภาษาไทลื้อ
และพยัญชนะตัวเชิง ร เขียนเป็นตัวเต็มเมื่อเป็นตัวสะกด แม่กน พบ 6 ครั้ง
ตาแหน่งและหน้าที่ของสระ
รูปแทนสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รูปแทนสระลอย และรูปแทนสระจม โดยมี
ตาแหน่งและหน้าที่ ดังนี้
สระลอย ใช้เขียนแทนพยางค์ที่มีพยัญชนะ อ ประสมกับสระ อะ อิ และ อี ในคาภาษา
บาลี โดยเขียนเป็นตัวแรก ซึ่งเป็นพยางค์แรกของคา พบสระลอย เพียง 3 รูป ได้แก่ อิ อุ และ เอ
นอกจากนามาใช้เขียนในภาษาบาลีดังกล่าวแล้ว ยังพบการนามาใช้เขียนคาในภาษาไทย
อีกด้วย เช่น คาว่า อีหล้า อีแม่ และ อีมู้
สระจม คื อ สระที่ น ามาประสมกั บ พยั ญ ชนะต้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็น ค า โดยเขี ย นไว้ ใ น
ตาแหน่งต่าง ๆ รอบพยัญชนะต้น แบ่งตามจานวนตาแหน่งที่เขียนรูปสระ ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
สระจมตาแหน่งเดียว สระจม 2 ตาแหน่ง และสระจม 3 ตาแหน่ง ดังนี้
สระจมตาแหน่งเดียว คือ สระที่นามาประกอบกับพยัญชนะต้น โดยเขียนตาแหน่งเดียว
สามารถแยกตามตาแหน่งได้ 4 ประเภท ดังนี้
สระหน้า คือ สระที่เขียนไว้หน้าพยัญชนะต้น มี 4 สระ ได้แก่ สระเอ สระแอ สระไอ
และสระโอ
สระบน คือ สระที่เขียนไว้เหนือพยัญชนะต้น มี 3 สระ ได้แก่ สระอิ สระอี และสระอื
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สระหลัง คือ สระที่เขียนไว้หลังพยัญชนะต้น มี 3 สระ ได้แก่ สระอา สระอาสูง และสระ
อา
สระล่าง คือ สระที่เขียนไว้ใต้พยัญชนะต้น มี 6 สระ ได้แก่ สระอุ สระอู สระออ สระ
เอียะ (ออกเสียง เอะ) สระเอีย (ออกเสียง เอ) และสระออย
สระจม 2 ตาแหน่ง คือ สระที่นามาประกอบกับพยัญชนะต้น โดยเขียนตาแหน่ง 2
ตาแหน่ง สามารถแยกตามตาแหน่งได้ 5 ประเภท ดังนี้
สระหน้า และสระบน คือ สระที่เขียนไว้หน้าและเหนือพยัญชนะต้น มี 2 สระ ได้แก่
สระเอือะ (ออกเสียง เออะ) และสระโอะ
สระหน้า และสระหลัง คือ สระที่เขียนไว้หน้าและหลังพยัญชนะต้น มี 1 สระ ได้แก่ สระ
เอา (บาลี
สระหน้า และสระล่าง คือ สระที่เขียนไว้หน้าและใต้พยัญชนะต้น มี 3 สระ ได้แก่
สระเอะ สระแอะ และสระเอาะ
สระบน และสระล่าง คือ สระที่เขียนไว้เหนือ และใต้พยัญชนะต้น มี 2 สระ ได้แก่
สระอัว (ออกเสียง โอ) และสร
สระหลัง และสระล่าง คือ สระที่เขียนไว้หลัง และใต้พยัญชนะต้น ได้แก่ สระเอีย
สระจม 3 ตาแหน่ง คือ สระที่นามาประกอบกับพยัญชนะต้น โดยเขียนตาแหน่ง 3
ตาแหน่ง สามารถแยกตามตาแหน่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
สระหน้า สระบน และสระหลัง คือ สระที่เขียนไว้หน้า เหนือ และหลังพยัญชนะต้น มี 1
สระ ได้แก่ สระเอา
สระหน้า สระบน และสระล่าง คือ สระที่เขียนไว้หน้า เหนือ และใต้พยัญชนะต้น มี 1
สระ ได้แก่ สระเอือ (ออกเสียง เออ)
สระจมที่ พบในพับ สาคาขั บไทลื้ อ ฉบับน้อ ยพรหม เมืองยอง ปรากฏรูปสระประสม
เช่นเดียวกับในภาษาไทยมาตรฐาน คือ สระประสม เสียงยาว ได้แก่ สระเอีย สระเอือ และสระอัว ซึ่ง
มีรูปเดียวกันกับสระจมของอักษรธรรมล้านนา แต่มีการออกเสียงที่ต่างไป เช่น เขียน “เทียม” ออก
เสียงเป็น “เตม” คาว่า “เมือ” ออกเสียง “เมอ” และคาว่า “ผัว” ออกเสียง “โผ”
นอกจากนี้ยังพบการสะกดคาแบบแก้เกิน คือ การนาสระประสมมาสะกดคา ในคาที่ควร
จะเป็นสระเดี่ยว ยกตัวอย่าง การนาสระประสมมาสะกดคาแบบแก้เกิน พบในรูปสระประสม 2 รูป
ได้แก่ สระเอีย และ สระอัว
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ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง นอกจากการประสมคาแบบแก้เกิน ใน
สระประสม สระเอีย และสระอัว ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ยังพบการประสมคาที่ ใช้สระเดี่ยว ตามการ
ออกเสียงแบบปกติ เขียนปะปนกัน เช่น คาว่า “ตัว” และ “โต” อ่านเป็น “โต” ทั้งสองคา ต่อมาเลิก
ใช้การสระแบบตัวแรก “ตัว” คงไว้แต่การสะกดที่ออกตามเสียง “โต” เช่น คาว่า “กลัว” โดยสะกด
เป็น “กลัว” ปะปนกับ “โก” ตลอดทั้งเอกสาร
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตบางประการ เรื่องการสะกดคา เช่น พบการสะกดคาแบบแก้
เกิน คือการนาสระประสมมาสะกดคาในคาที่ควรจะเป็นสระเดี่ยว พบในรูปสระประสม 2 รูป ได้แก่
สระเอีย และ อัว นอกจากนี้ยังปรากฏสระเดี่ยว ที่มีการสะกด ไม่ตรงตามเสียง เช่น สระ โอะ ออก
เสียง อุ
อย่างไรก็ตาม ลักษณะของคา ๆ เดียวกันที่มีการสะกดตามรูปอักษรและการสะกดตาม
เสียงภาษาไทลื้อ ในระยะแรกที่รับเอาอักษรธรรมล้านนามาใช้ชาวไทลื้อเขียนรูปศัพท์ตามอักขรวิธีของ
อักษรธรรมล้านนา โดยต่อมาได้สะกดตามเสียงของตน ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นปะปนกันในเอกสาร
เดียวกัน การสะกดสระประสมปะปนกั บสระเดี่ยวในคาเดียวกันนี้ สอดคล้องกับอักษรไทลื้อ ในช่วง
พัฒนาการที่ 2 ตรงกับ พ.ศ.2492-2529 ก่อนที่จะอักขรวิธีจะกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอักษรไท
ลื้อในระยะต่อมา
ตาแหน่งและหน้าที่ของเครื่องหมาย
รูปแทนเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
แบ่งเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย เครื่องหมายวรรณยุกต์ เครื่องหมายกากับคา เครื่องหมายวรรค
ตอน เครื่องหมายตกแต่ง เครื่องหมายขีดฆ่า และคาพิเศษ
เครื่องหมายวรรณยุกต์ พบ 2 รูป ได้แที่ก่ วรรณยุกต์เอก จานวน 1 รูป และวรรณยุกต์
โท จานวน 1 รูป
อย่างไรก็ตามรูปแทนวรรณยุกต์ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
ใช้อย่างไม่เคร่งครัดไม่สม่าเสมอ ในคา ๆ เดียวกัน ในตาแหน่งต่าง ๆ อาจมีการใส่วรรณยุกต์หรือไม่ก็
ได้ เช่น คาว่า แม่ จะเขียนโดยใส่หรือ
เครื่องหมายกากับคา ใช้เขียนประกอบในรูปคา เพื่อ ทาหน้าที่ต่าง ๆ กัน ดังจะกล่าว
ต่อไป มี 6 รูป ได้แก่
เครื่องหมาย

ไม้กัก หรือไม้ซัด ทาหน้าที่ 4 ประการ ได้แก่เป็นไม้หันอากาศ (ไม้

ซัด) ทาหน้าที่เพื่อเป็นตัวสะกด แม่กก (ไม้กัก) ทาหน้าที่เป็นวรรณยุกต์โท (ไม้ซัด) ทาหน้าที่กากับ
เหนือพยัญชนะใด ๆ เพื่อให้พยัญชนะนั้น ๆ ออกเสียง ออ
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เครื่องหมาย ไม้ก๋ง ทาหน้าที่กากับเหนือพยัญชนะใด ๆ เพื่อให้พยัญชนะนั้น ๆ ออก
เสียง โอะ (ลดรูป) ในกรณีที่มีตัวสะกด หรือ สระอัว
เครื่องหมาย

ไม้กั๋งไหล ทาหน้าที่กากับเหนือพยัญชนะใด ๆ เพื่อให้พยัญชนะนั้น ๆ

ออกเสียง อัง
เครื่ องหมาย
ไม้ก๋ อ ทาหน้าที่ 3 ประการ ได้แก่ ใช้กากับเหนือพยั ญชนะใด ๆ
เพื่อให้พยัญชนะนั้น ๆ ออกเสียง ออ ใช้กากับเหนือพยัญชนะใด ๆ เพื่อให้พยัญชนะนั้น ๆ ออกเสียง
สามัญ และใช้กากับเหนือพยัญชนะใด ๆ เพื่อให้พยัญชนะนั้น ๆ ออกเสียง เอา
เครื่องหมาย นิคหิต หรือ ไม้กั๋งต่อม ทาหน้าที่ 2 ประการ ได้แก่ ทาหน้าที่กากับ
เหนือพยัญชนะใด ๆ เพื่อให้พยัญชนะนั้น ๆ ออกเสียง อัง พบในคาภาษาบาลี เช่น วสฺส และรสฺส และ
ทาหน้าที่กากับเหนือพยัญชนะใด ๆ เพื่อให้พยัญชนะนั้น ๆ ออกเสียง ออ พบครั้งเดียว คือ คาว่า
จากเนื้อหาในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ไม่พบสระออ - อฯ แบบอักษร
ธรรมล้านนาเลย ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า เดิมชาวไทลื้อรับเอาอักษรธรรมล้านนามาใช้ ช่วงแรกยังคงใช้
สระออ - อฯ แบบอักษรธรรมล้านนาอยู่ และต่อมาได้ค่อย ๆ ลดความนิยมในการใช้ลง โดยหันมาใช้สระ
ออ ของไทลื้อที่พัฒนาขึ้นเอง
เครื่องหมาย
ไม้ซ้าคา ทาหน้าที่ 3 ประการ ได้แก่ ใช้กากับเหนือคาใด ๆ เพื่อให้
คานั้น ๆ ออกเสียงซ้า 2 ครั้ง ใช้กากับเหนือคาใด ๆ เพื่อให้คานั้น ๆ ออกเสียงพยัญชนะต้น 2 ครั้ง
และใช้กากับเหนือคาใด ๆ เพื่อให้คานั้น ๆ ออกเสียงแยกเป็นสองพยางค์
เครื่องหมาย ไม้กะ ทาหน้าที่กากับคาใด ๆ เพื่อให้คานั้น ๆ ออกเสียงสั้น
เครื่องหมายวรรคตอน ใช้เขียนกากับตอนเริ่มต้น ระหว่าง หรือตอนจบ ระหว่างวรรค
ของเนื้อหาคาขับ พบ 3 รูป
เครื่องหมายตกแต่ง ใช้เขียนเพื่อทาให้เกิดความสวยงาม แบ่งตามตาแหน่งได้ 3 ประเภท
ได้แก่ หน้าบทขับ ระหว่างบทขับ หรือท้ายคาขับ ดังนี้ เขียนไว้หน้าบทขับ เมื่อเริ่มต้นบทขับหนึ่ง ๆ
เขียนไว้ระหว่างวรรคของบทขับ เขียนคั่นระหว่างวรรค เมื่อจะเริ่มต้นขับบทใหม่ และเขียนไว้ท้าย
บทขับ เขียนไว้ท้ายบทขับ เมื่อจบบทขับ
เครื่องหมายขีดฆ่า ใช้เขียนไว้เหนืออักษร เพื่อบอกว่าอักษรดังกล่าวเขียนผิด จะเขียน
เส้นตรงในแนวดิ่ง 2 เส้น หรือมากกว่า 2 เส้น ไว้เหนืออักษร หรือคานั้น ๆ หรือขีดทับอักษรหรือคา
เครื่องหมายเขียนตก ใช้เขียนไว้เหนือหรือใต้ช่องว่างระหว่างพยางค์หรือคา เพื่อบอกว่า
ในตาแหน่งดังกล่าวมีคาที่เขียนตก หรือคาเพิ่มเติม โดยจะเขียนคาที่เขียนตกหรือคาที่ต้องการเพิ่มเติม
ไว้ในตาแหน่งตรงข้ามหรือใกล้กับเครื่องหมายดังกล่าว

244
คาพิเศษ คือ คาที่มีรูปสาเร็จใช้แทนคา และมีความหมายในตัว พบทั้งหมด 8 คา ได้แก่
นา ทั้งหลาย ราศี ฤๅ แล แล้ว เอา และ เอย
อย่างไรก็ตาม จากข้อสังเกตต่าง ๆ ทางด้านรูปอักษรและอักขรวิธี ดังที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยนาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เท่านั้น
ถือเป็นตัวอย่างข้อมูลส่วนหนึ่งที่ได้จากผลการศึกษาวิจัย ไม่ได้หมายความว่า รูป อักษรและอักขรวิธี
ดังกล่าวเป็นตัวแทนของอักษรไทลื้อที่เป็นลักษณะของอักษรไทลื้อในเมืองยอง หรือเป็นรูปแทนของ
อักษรไทลื้อทั้งหมด
รูปแบบฉันทลักษณ์
รูปแบบคาประพันธ์ที่ปรากฏในคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เป็น ร้อยกรองที่มี
ลักษณะคล้ายร่าย มีจานวนพยางค์ในแต่ละวรรคไม่แน่นอน มีความยืดหยุ่นสูง ในวรรคหนึ่งๆ มีตั้งแต่
5-21 พยางค์ พยางค์สุดท้ายของวรรคต้นส่งสัมผัสกับพยางค์ใดๆ ในวรรคถัดไป ที่ไม่ใช่คาสุดท้าย
สอดคล้ องกับ การศึกษาคาขับ ลั งกาสิ บหั ว ของเจริญ มาลาโรจน์ ว่าจานวนในแต่ล ะวรรคมี 7-12
พยางค์ บางวรรคอาจมีถึง 16-18 พยางค์ เช่นเดียวกับ งานของประคอง นิมมานเหมินท์ เรื่องคาขับ
ค่าวเจ้าเจืองหาญ มหากาพย์พื้นถิ่นไทลื้อ มีจานวนพยางค์ในแต่ละวรรคไม่แน่นอน มีตั้งแต่ 7-13
พยางค์ ไม่เคร่งครัดสัมผัส สัมผัสส่งแบบร่าย คือพยางค์สุดท้ายของวรรคต้น ส่งสัมผัสกับพยางค์ใด
พยางค์หนึ่งในวรรคถัดไป แต่ต้องไม่ใช่คาสุดท้ายของวรรค และไม่ใช้คาเดียวกันส่งสัมผัสระหว่างวรรค
เช่นเดียวกับร่ายแบบไทย บางกรณีก็อาจใช้คาเดียวกันส่งสัมผัสระหว่างวรรคได้ โดยมีการบังคับเสียง
วรรณยุกต์ คือ พยางค์หรือคาสุดท้ายของวรรคต้นจะเป็นเสียงเอกหรือโท วรรคถัดไปพยางค์หรือคาที่
3 หรือ 5 เป็นเสียงเอกและโทเช่นกัน พยางค์หรือคาสุดท้ายของวรรคเป็นเสียงสามัญหรือจัตวา
สาหรับพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง พบว่าการบังคับเสียงวรรณยุกต์มีลักษณะที่ไม่
เคร่งครัด เป็นไปอย่างไม่สม่าเสมอ โดยที่จะวนในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ ไปจนกว่าจะจบเนื้อหาของคา
ขับ
วรรณศิลป์
พับสาคาขับไทลื้อฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เป็นคาขับที่บอกสอนบุคคลต่าง ๆ ในสังคม
มีกลวิธีในการแต่ง โดยใช้ศิลปะการใช้ภาษาให้เกิดภาพพจน์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คาสัมผัส คาซ้า คา
ซ้อน คาผสาน และการใช้โวหารประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโวหารที่นิยมที่ได้แก่ อุปมาโวหาร
ผู้ประพันธ์ใช้ การอุปมาอุปไมย มาอธิบายคาสอนต่าง ๆ ให้ผู้ฟ๎งรู้สึกคล้อยตามและมีจินตนาการ เกิด
จินตภาพ ให้เชื่อและปฏิบัติตามคาสอน การยกเอาลักษณะ หรือพฤติกรรมของคน สัตว์ และสิ่งของ
ในสภาพแวดล้อมของสังคม ที่สมาชิกในสังคมมีความรับรู้ร่วมกัน มายกตัวอย่างประกอบคาสอนในคา
ขับคาสอนสมาชิกตามเพศและวัยต่าง ๆ ในสังคม

245
การใช้คาสัมผัสภายในวรรค
นอกจากจะมีการใช้คาสัมผัสรับส่งระหว่างวรรคที่เป็นฉันทลักษณ์ ดังได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ยังปรากฏใช้คาสัมผัสอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่า คาสัมผัสใน พบทั้งการใช้คาสัมผัสสระและคา
สัมผัสพยัญชนะ
สัมผัสสระ คือ การใช้คาที่มีส ระและตัว สะกดในมาตราเดียวกัน ภายในวรรคหนึ่ง ๆ
ตั้งแต่ 2 พยางค์หรือคาขึ้นไป
สัมผัสพยัญชนะ คือ การใช้คาที่มีพยัญชนะต้นตัวเดียวกัน ภายในวรรค เดียวกัน ตั้งแต่
2 พยางค์หรือคา 1 คาขึ้นไป
การสัมผัสพยัญชนะภายในวรรคช่วยทาให้เสียงของช่างขับ ที่สื่อสารเนื้อหาของคาขับ
ออกมามีความเกิดความไพเราะ และคล้องจองต่อเนื่องกันไปตลอดการขับ
การใช้คาสัมผัสภายในวรรคทั้งสัมผัสสระ และสัมผัสพยัญชนะ รวมถึงการใช้คาศัพท์ที่มี
ความหมายใกล้เคียงกันหรือคาที่มีน้าหนักความหมายต่าง ๆ กัน เป็นวิธีการนาเสนอเนื้อหาของบทขับ
อย่างมีชั้น เชิง เกิดเสียงขับที่มีความไพเราะสละสลวย ช่ว ยดึงดูดความสนใจของผู้ ฟ๎ง ทาให้ สนใจ
ติดตามฟ๎งคาขับไปจนจบ
การซ้าคา
การซ้าคาที่พบในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง พบการใช้คาซ้า 5 กรณี
ได้แก่ การใช้คาซ้า 2 พยางค์ การใช้คาซ้าพยางค์เดียวในวรรคเดียวกัน การใช้คาซ้าพยางค์เดียวต่าง
วรรคกัน การใช้กลุ่มคาซ้าในวรรคเดียวกัน และการใช้กลุ่มคาซ้าต่างวรรคกัน เพื่อให้คานั้น ๆ เกิด
ความหมายที่เน้นย้า และขยายความหมายให้หนักแน่นมากขึ้น และการใช้คาซ้าเลียนเสียงธรรมชาติ
ยกเอาสภาพทางธรรมชาติมาเปรี ยบเน้น ย้าให้ ผู้ ฟ๎งเห็ นภาพและคล้ อยตามเนื้อหาค าสอนที่ผู้ ขั บ
ต้องการสื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้น
การซ้อนคา
คาซ้อน คือการนาเอาหน่วยคาอิสระที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกัน ตั้งแต่ 2 คา
ขึ้นไปมารวมกัน เกิดเป็นคาใหม่ที่มีความหมายใกล้เคียงความหมายเดิม ความหมายกว้างขึ้น หรือเกิด
ความหมายใหม่ ทาหน้าที่เป็นคานาม คากริยา และคาวิเศษณ์ ประกอบด้วยการรวมหน่วยคาในภาษา
เดียวกัน หรือคาต่างภาษากัน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ คาซ้อนเพื่อความหมาย และคาซ้อนเพื่อ
เสียง ในคาขับคาสอนน้อยพรหม ฉบับเมืองยอง ปรากฏการใช้ คาซ้อนหลายพยางค์ เช่น คาซ้อน 2
พยางค์ 3 พยางค์ ซึ่งเป็นคาซ้อนภาษาไทลื้อที่มีใช้เป็นปกติในชีวิตประจา ผู้วิจัยจะไม่กล่าวถึง แต่จะ
วิเคราะห์คาซ้อน 4 พยางค์ 5 พยางค์ ที่เกิดจากการแทรกคา
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การสรรคาหลาก
ผู้ประพันธ์พับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ใช้คาที่หลากหลายเมื่อกล่าวถึงบ
คุคลต่างๆ ที่มีความหมายไปในทางเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซาก และเบื่อ
หน่ายของผู้ฟ๎ง อีกนัยหนึ่งก็เป็นการแสดงความรู้ความสามารถทางภาษาของของผู้ประพันธ์หรือผู้ ขับ
อีกด้วย พบการใช้คาเรียกบุคคลต่าง ๆ ดังนี้ คาเรียกพระพุทธเจ้า เรียกกษัตริย์หรือเจ้าเมือง คา
เรียกบุคคลเพศชาย และคาเรียกบุคคลเพศหญิง
การใช้คาผสาน
การใช้คาผสานที่ปรากฏในคาขับคาสอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง นิยมใช้คาที่มีสระและ
ตัวสะกดในมาตราเดียวกัน เพื่อใช้ขยายข้อความที่ต้องการสื่อสาร ให้ผู้ฟ๎งได้รู้สึกเข้ าถึงและมีจินตภาพ
ตามได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การใช้คายืมภาษาอื่น
เนื้อหาในคาขับคาสอนฉบับน้อยพรหม เมืองยอง จะใช้ภาษาไทลื้อเป็นหลัก ภาษาไทลื้อ
อยู่ในภาษาตระกูลไท เช่นเดียวกับภาษาไทยมาตราฐาน รวมถึงภาษาถิ่นย่อยอื่นๆ เช่น ภาษาลาว
ภาษาไทใหญ่ มีลั กษณะเป็ นคาโดด มีคาศัพท์พื้นฐานหรือคาศัพท์สามัญร่ว มกัน สามารถหาเสี ยง
ปฏิภาคของหน่วยเสียงระหว่างกันได้ คาศัพท์ในตระกูลภาษาไท เช่นภาษาลาว และภาษาไทใหญ่
ในสั ง คมวั ฒ นธรรมใดๆ ที่ นับ ถื อ พุ ท ธศาสนาย่ อ มรั บ เอาค่ า นิ ย ม คติ ความเชื่ อ ตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในสังคม โดยมีภาษาบาลีเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักธรรมนั้นๆ ใน
พับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมื องยอง ฉบับนี้ก็เช่นกัน พบคาศัพท์ภาษาบาลีจานวนมาก ทั้งที่
เป็นภาษาบาลีที่ปรากฏใช้อยู่ทั่วไปในภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาบาลีที่ปรับมาเป็นลักษณะเฉพาะ
ของภาษาไทลื้อ
นอกจากนี้ยังพบคายืมจากภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาตระกูลมอญ-เขมร ภาษาเมียนมา และ
และยังปรากฏคายืมภาษาจีนอีกด้ว ย ทั้งนี้เนื่องมาจากการขับลื้อนิยมใช้คาหลากหลายดังกล่าวมา
ข้างต้น ผู้ประพันธ์จึงใช้ภาษาอื่นๆ เข้ามาใช้ประกอบเพื่อให้เกิดความไพเราะ และเพื่อแสดงความรู้
ทางภาษาของผู้ประพันธ์หรือผู้ขับ อันเป็นการแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือ สะท้อนสังคมวัฒนธรรมที่
มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสังคมวัฒนธรรมต่างภาษา ย่อมมีการแลกเปลี่ยนหยิบยืมภาษาระหว่างกัน
เป็นปกติ
ผลการศึกษาวิเคราะห์คาสอนที่พบในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับ น้อยพรหม เมืองยอง เป็น
คาขับ ที่บ อกสอนบุ คคลต่ างๆ ในสั ง คม มี กลวิธี ในการประพันธ์ โดยใช้ศิล ปะการใช้ภ าษาให้ เกิ ด
ภาพพจน์ ไม่ว่าจะเป็ น การใช้คาสั มผั ส คาซ้า ค าซ้อน คาผสาน และการใช้โ วหารประเภทต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโวหารที่นิยมที่ได้แก่ อุปมาโวหาร ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีการสอนแบบอุปมาอุปไมย มา
อธิบายคาสอนต่างๆ ให้ผู้ฟ๎งรู้สึกคล้อยตามและมีจินตนาการ เกิดจินตภาพ ให้เชื่อและปฏิบัติตามคา
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สอน การยกเอาลักษณะ หรือพฤติกรรมของคน สั ตว์ และสิ่งของ ในสภาพแวดล้ อมของสังคม ที่
สมาชิกในสังคมมีความรับรู้ร่วมกัน มายกตัวอย่างประกอบคาสอนในคาขับคาสอนสมาชิกตามเพศ
และวัยต่างๆ ในสังคม นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยควบคุมสังคมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกใน
สังคมดาเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันด้วยความปกติสุขตามอุดมคติของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ
พับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ในฐานะที่เป็นเครื่องมือถ่ายถอดอุดมคติ
และควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยอง รัฐฉานตะวันออก สาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมา โดยแบ่งเป็นประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ คาสอน ค่านิยม และวัฒนธรรม ดังนี้
คาสอน
คาสอน ถือเป็นข้อชี้แนะแนวทางความประพฤติปฏิบัติแก่สมาชิกในสังคม เพื่อให้สมาชิก
รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนตามสถานภาพ หรือตาแหน่งฐานะที่ตารงอยู่ เป็นกลไกอย่างหนึ่งของ
สังคมที่ช่วยทาให้สมาชิกที่อยู่ร่วมกันในสังคม สามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย นามาสู่ความสงบสุขในสังคม
คาสอนผู้หญิงวัยรุ่น ในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ดังกล่าวมาข้างต้น
จะเห็นได้ว่าเป็นคาสอนที่ให้รู้จักความยากลาบากของพ่อแม่ที่คอยเลี้ยงดูเป็นเบื้องต้น จากนั้นก็กล่าว
สอนเรื่องการปฏิบัติตัวในสถานะการณ์ต่าง ๆ ทุกช่วงของชีวิต ตั้งแต่ช่วงเป็นวัยเด็ก ให้ช่วยเหลือพ่อ
แม่โดยการแบ่งเบาภาระ เมื่อเริ่มต้นเป็นวัยรุ่นควรปฏิบัติหน้าที่งานบ้านงานเรือนอย่างไร ธรรมเนียม
การแอ่วสาว จนกระทั่งเมื่อถึงเวลาออกเรือนควรปฏิบัติต่อสามีอย่างไร และกล่าวสอนถึงช่วงเวลาป๎้น
ปลายของชีวิต คาสอนต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ได้เป็นคาสอนในเรื่องเฉพาะช่วงวัยเด็กเท่านั้น แต่ ยังเป็นการ
สอนให้เด็กเห็นภาพรวมประเพณีวิถีชีวิตของตนในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์เมื่อเติบโตขึ้นหญิงสาว
จะได้ใช้คาสอนต่าง ๆ เป็นหลักในการดาเนินชีวิตประจาวัน อยู่ร่วมกันกับสมาชิกในสังคมอย่างสงบ
เรียบร้อย
คาสอนผู้หญิงหม้า ย ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้ อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ให้
รายละเอียดไว้ไม่ถึง 3 หน้า สันนิษฐานว่ามีสาเหตุมาจากจานวนของสมาชิกที่อยู่ในสถานะภาพหม้าย
ในสังคมวัฒนธรรมไทลื้อมีอยู่ในปริมาณที่ไม่มาก เป็นผลมาจากดาเนินชีวิตที่ไม่เป็นไปตามคาแนะนา
แนวทางตามคาสอนที่สังคมคาดหวัง เนื้อหาไม่ได้ให้รายละเอียดมากพอที่จะวิเคราะห์โดยการจาแนก
เป็นหน้าที่เช่นเดียวกันกับคาสอนผู้หญิงวัยรุ่น
อย่างไรก็ตาม ในส่วนคาสอนผู้หญิงหม้ายแม้ว่าจะมีรายละเอียดเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยัง
สามารถสะท้อนป๎ญหาการหย่าร้างในสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยอง ได้ไม่มากก็น้อย
สาเหตุของการหย่าร้างมาจากพฤติกรรมของทั้งฝ่ายสามีและภรรยาที่ไม่ดาเนินไปตาม
บทบาทและหน้าที่ที่สังคมวางไว้ จึงเกิดการหย่าร้างขึ้น อย่างไรก็ตามบทขับคาสอนผู้หญิงหม้ายก็
สะท้อนให้เห็นว่า การสมรสใหม่หรือการแต่งงานใหม่เป็นเรื่องที่เป็นปกติในสังคม หญิงสาวที่หย่าร้าง
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กับสามีไปแล้วและมีอายุยังไม่มากนัก มีสิทธิที่จะใช้สถานที่เกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว หรือห้างข่วง
เพื่อเลือกหาคู่ครองอีกครั้ง มีชายสูงอายุหรือชายหนุ่มจานวนไม่น้อยที่พึงพอใจหญิงหม้าย เนื่องจาก
ชายเหล่านี้มีความคิดว่าหญิงหม้ายนั้นมักเกี้ยวพาราสีง่ายกว่า และรู้จักงานบ้านงานเรือนดีกว่าหญิง
สาวโสดทั่วไป มีประสบการณ์การครองเรือนมาแล้ว ดังนั้นการเริ่มต้นความสัมพันธ์หน่วยครอบครัว
ใหม่ของหญิงหม้าย โดยการใช้โอกาสครั้งนี้ในการเลือกสามีที่มีพฤติกรรมที่ดีกว่าสามีคนเก่า
คาสอนผู้ชายวัยรุ่น ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เน้นให้
ผู้ชายวัยรุ่นซึ่งเป็นกาลังสาคัญในครัวเรือน ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแรงงานหลักในการทานาของ
ครัวเรือน ดูแลอุปกรณ์การทานารวมถึงการดูแลวัวควายที่เลี้ยงไว้ อย่างขยันขันแข็ง พูดจาอ่อนน้อม
ถ่อมตน งดเว้นจากกามราคะ อย่ารีบร้อนออกเรือน ให้ตั้งอยู่ในศีล 5 ควรเลี้ยงดูอุปถัมภ์ผู้อาวุโสและ
พ่อแม่ และไม่ควรทาตนเสมอชนชั้นปกครอง
คาสอนสาหรับผู้สูงอายุ คาสอนสาหรับผู้สูงอายุทั้งเพศชายเพศหญิง เน้นให้ผู้สูงอายุวาง
ตนให้เหมาะสมต่อวัย เป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูกหลาน ตั้งมั่นอยู่ในหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้
สมาชิกในสังคมใช้เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตตามอุดมคติของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ
คาสอนบุคคลทั่วไป ที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง เน้นให้
สมาชิกในสังคมไม่ว่าเพศหรือวัยใด ๆ ก็ตามควรปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาก่อนที่ย่ างเข้าสู่วัย
ชรา โดยไม่สนับสนุนให้มีแนวความคิดที่จะรอให้ญาติพี่น้องทาบุญทาทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้
เมื่อตนเสียชีวิตไปแล้ว
จากการศึกษาวิเคราะห์คาสอนที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง
พบว่า คาสอนที่มีปริมาณเนื้อหาและหัวข้อคาสอนมากที่สุด คือ คาสอนผู้หญิงวัย รุ่น มีจานวน 22
หน้า รองลงมาได้แก่คาสอนผู้ชายวัยรุ่น มีจานวน 14 หน้า คาสอนผู้สูงอายุ จานวน 4 และคาสอนที่มี
ปริ มาณเนื้ อหาน้อยที่สุ ดได้แก่ คาสอนบุคคลทั่วไป จานวน 3 หน้า สามารถเปรียบเทียบปริมาณ
เนื้อหาว่า เอกสารต้นฉบับที่ผู้วิจัยนามาศึกษาให้น้าหนักไปที่การสอนสมาชิกในสังคมที่เป็นวัยรุ่น อัน
จะเป็นกาลังหลักที่จะขับเคลื่อนสังคม ให้เป็นไปตามอุดมคติที่สังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยอง สร้าง
ขึ้ น ส าหรั บ ค าสอนผู้ สู ง อายุ ที่ มี จ านวนน้ อ ยนั้ น อาจเนื่ อ งมาจากผู้ สู ง อายุ ใ ช้ ชี วิ ต มานานผ่ า น
ประสบการณ์ต่าง ๆ มามากมาย จึงถูกมองว่าควรวางตัวให้เหมาะสม ยึดมั่นในพุทธศาสนา เป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็นที่เคารพนับถือของสมาชิกในสังคม สอดคล้องกับคาสอนบุคคลทั่วไปเน้นไป
เฉพาะเรื่องการดาเนินชีวิตตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา อันเป็นความเชื่อสูงสุดตามอุดมคติของ
สังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยอง
ภาพสะท้อนสังคมจากคาสอน
มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม 2 ประการ ได้ แ ก่ ค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม โดยผู้ วิ จั ย จ าแนก
วัฒนธรรมออกเป็นความเชื่อ และจารีตประเพณี ขนบประเพณี และธรรมเนียมประเพณี ดังนี้
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ค่านิยม
ค่านิยมที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ เมืองยอง ก็เป็นสิ่งสะท้อนความนิยมของชาวไทลื้อ
เมืองยอง ค่านิยมบางประการลดความนิยมลงเนื่องจากเหตุผลเรื่องสุขอนามัย เช่น ค่านิยมฟ๎นดา
ค่านิยมบางประการยังคงได้สืบทอดต่อมา เช่น ค่านิยมที่ผู้หญิงไม่สามารถดารงตาแหน่งทางการเมือง
การปกครองได้ ในขณะที่ค่านิยมบางประการยังคงดารงอยู่เรื่อยมา เนื่องจากค่านิยมบางประการมีต้น
เค้ามาจากหลักธรรมทางศาสนา ซึ่งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ยาก หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า
ๆ เช่น ค่านิยมเรื่องความกตัญํูต่อบิดามารดา ค่านิยมเรื่องไม่นอกใจสามีภรรยา
อย่างไรก็ตาม การที่ค่านิยมใด ๆ เสื่อมความนิยมลง หรือได้รับรับการดารงสืบต่อมา
ล้วนแต่เป็นผลจากป๎จจัยต่าง ๆ ของโลกสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทต่อสมาชิกส่วนใหญ่ เช่น คนหนุ่ม
สาว ในสังคมไทลื้อ เมืองยอง ที่เดินทางออกนอกเมืองยอง เพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้น ย่อมเปิดโลกทัศน์
ของตนและเลือกที่จะรับเอาค่านิยมบางประการจากสังคมอื่น ๆ ที่ตนเห็นว่าดี เข้ามาเป็นสรณะหนึ่ง
ในวิถีชีวิตประจาวัน ซึ่งค่านิยมบางประการของคนรุ่นหนุ่มสาวอาจขัดแย้งกับอุดมคติของสังคมไทลื้อ
เมืองยองดั้งเดิ ม เนื้ อหาในคาขับ จึงเสมือนหนึ่ งเป็นภาพแทนของสั งคมวัฒ นธรรมไทลื้ อ ดั้ งเดิม ที่
พยายามกล่ อ มเกลาให้ ส มาชิ กในสั ง คมโดยเฉพาะสมาชิ กส่ ว นใหญ่ ดารงตนอยู่ ในสั งคมด้ ว ยการ
ประพฤติปฏิบัติตามคาสอน โดยการถ่ายทอดค่านิยมดั้งเดิม เพื่อให้อุดมคติดั้งเดิมของสังคมวัฒนธรรม
ไทลื้อ เมืองยองดารงอยู่สืบไป
วัฒนธรรม
ความเชื่อ
ความเชื่อที่ปรากฏในคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง มีทั้งความเชื่อในสิ่งเหนือ
ธรรมชาติที่มีมาแต่เดิม ความเชื่อตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงความเชื่อที่เป็นส่วนผสม
ของความเชื่อทั้งสองที่ผสานกัน หลอมให้เกิดเป็นวิถีของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ ความเชื่อดังกล่าวล้วน
แล้วแต่มีผลต่อการสร้างลักษณะนิสัยของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปตามกรอบคิดตามอุดมคติของสังคม
วัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยองที่ได้วางไว้
จารีตประเพณี ขนบประเพณี และธรรมเนียมประเพณี
จารีตประเพณี เช่นประเพณีเดือนเจียง เป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบหน้าที่และ
บทบาทของสมาชิกในสังคม ภายใต้กรอบแนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีสมาชิกมีหน้าที่และ
บทบาทในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นหลักสาคัญที่จะช่วยยึดเหนี่ยวสมาชิกทั้งหลายในสังคม
ให้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ตามดังที่ตานาน
เมืองยองได้กล่าวว่าชาวเมืองยอง ถือเป็นข้าพระธาตุจอมยอง มีห น้าที่อุปฏฐากพระธาตุจอมยอง
สาหรับจารีตคลองเมืองถูกใช้เป็นกรอบปฏิบัติตามครรลองของบ้านเมือง เพื่อป้องกันการละเมิดหน้าที่
และบทบาทของกันและกันของสมาชิกที่มีสถานะภาพต่าง ๆ ตามลาดับชั้นการปกครอง ดังนั้นจารีต
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ประเพณีทั้งสองกรณีที่ปรกกฏในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ย่อมแสดงให้เห็นการ
ถ่ายทอดวิธีคิดและกรอบแนวทางประพฤติปฏิบั ติตนของสมาชิก ในสั งคมให้ เป็น ไปอย่า งสงบสุ ข
เรียบร้อยตามอุดมคติของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยอง
ขนบประเพณี เช่นตัวอย่างการลูกสะใภ้ขอพรจากพ่อแม่สามี เป็นขนบประเพณีที่แสดง
ถึงพิธีกรรมเปลี่ยนสถานะภาพของผู้หญิงจากหญิงสาวเป็นภรรยา พิธีการดังกล่าวเป็นพีธีกรรมที่ช่วย
ยึดโยงสองครอบครัวอันเป็นหน่วยย่อยของสังคมให้เชื่อมกันอย่างกลมกลืม
ธรรมเนียมประเพณี ธรรมเนียมการเดิน หรือธรรมเนียมการกราบไหว้สามีก่อนนอน
เกี่ยวกับการวางตนในสังคมไม่มีระเบียบแบบแผนเป็นเพียงบรรทัดฐานที่ปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณี
จากการศึกษาวิเคราะห์คาสอนที่พบในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ได้
สะท้อนความค่านิยม จารีตประเพณี ขนบประเพณี และธรรมเนียมประเพณี ของสังคม ผ่านคาสอน
สมาชิกในสังคมที่แยกตามเพศและวัย ทาให้สมาชิกในสังคมมองเห็นภาพอนาคตของตนผ่านการขับ
ลื้อ ที่สอดแทรกคติความเชื่อเหนือธรรมชาติที่ผสมกลมกลืนกับคติทางพุทธศาสนา สะท้อนค่านิยม
ความเชื่อ และประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ เมืองยอง คาสอนในพับสาคาขับไทลื้อ ฉบับน้อย
พรหม เมืองยอง จึงทาให้หน้าที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยอง
ให้ประพฤติปฏิบัติตามอุดมคติของสังคม เพื่อให้สมาชิกต่าง ๆ อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบแบบแผนด้วย
ความสงบสุข
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาวิเคราะห์คาสอนที่ปรากฏในพับสาคาขับไทลื้อ เมืองยอง เป็น
วรรณกรรมคาสอนลายลักษณ์เป็นเพี ยงตัวอย่างหนึ่งจากวรรณกรรมลายลักษณ์อื่น ๆ ที่แพร่หลายใน
เมืองยอง ข้อมูลต่าง ๆ ในพับสาคาขับไทลื้อ เมืองยองดังกล่าว จึงเสมือนเป็นตัวแทนหนึ่งที่บันทึกอุดม
คติส่วนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองยอง โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านการขับลื้อ
อัน เป็ น การละเล่ น ที่นิย มในสั งคม ที่ช่วยทาหน้าที่เผยแพร่ห รือผลิตซ้าอุดมคติที่สั งคมคาดหวังให้
สมาชิกสถานะภาพต่าง ๆ ในสังคมดาเนินชีวิตตามกรอบคิดอุดมคติอย่างไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรสืบค้นเอกสารอักษรไทลื้อฉบับอื่น ๆ ในเมืองยอง เพื่อนามาศึกษารูปแบบอักษณ
และอักขรวิธีของอักษรไทลื้อในเมืองยอง รัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ให้กว้างขวางมากขึ้น
2. ควรศึกษาเปรียบคาสอนในคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง กับวรรณกรรมคา
สอนอื่น ๆ เช่น วรรณกรรมคาสอนล้านนา ว่ามีความแตกต่างกัน หรือส่งอิทธิพลถึงกันหรือไม่อย่างไร
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คาชี้แจงการถ่ายถอดคาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยองเป็นอักษรไทยปัจจุบัน
1. การถ่ายถอดเป็นอักษรไทยปัจจุบัน หรือในช่องคําอ่าน จะใช้ 2 วิธี ดังนี้
1.1 คําที่รูปศัพท์มีความหมายตรงกับภาษาไทยปัจจุบัน1 เช่น
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ทุัยาฺกั

ทุกข์ยาก

(1/9)

สฺอย

สร้อย

(1/21)

ภฺอม

พร้อม

(21/9)

1.2 คําศัพท์ที่เป็นคําศัพท์เฉพาะของท้องถิ่น และคําศัพท์ที่เชียนตามเสียงของท้องถิ่น
จะถ่ายถอดศัพท์และเสียงของท้องถิ่นไว้ ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
งฺืน

งึน (เงิน)

(18/3)

แบฺอ

แบะ (แพะ)

(34/2)

เพฺืน

เพิ่น (เพื่อน)

(15/2)

1.3 คําศัพท์ที่มีการสะกดหลายแบบ จะถ่ายถอดคงตามรูปไว้ เพื่อประโยชน์ต่อ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงจากอักขรวิธี เช่น
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)

1

กฺ̑ว

กลัว

(1/21)

โก่

โก (กลัว)

(1/16)

อิ ง ตาม ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554).
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1.4 คําศัพท์ที่มีการสะกดแบบแก้เกิน หรือการสะกดคําในลักษณะสวนทางกับคําพูด
จะถ่ายถอดคงตามรูปสระเดิมไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงสระ ดังนี้
รูปคา
คาถ่ายถอด
คาอ่าน
(หน้า/บรรทัด)
ทฺ่วฑ

ทวด (โทษ)

(25/7)

ผฺวฑ

ผวด (โปรด)

(18/18)

วฺยร

เวียร (เวร)

(3/18)

เม

เม (เมีย)

(1/4)

โดยจะเว้นวรรคและตัดบรรทัดตามที่ปรากฏตามเอกสารต้นฉบับ โดยจะแสดง
ภาพสําเนาต้นฉบับตามด้วยคําถ่ายถอดเปรียบเทียบหน้าต่อหน้า เพื่อความสะดวกต่อผู้ที่สนใจศึกษา
รูปอักษรและอักขรวิธีไทลื้อ ที่ปรากฏในคําขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง

230

ภาคผนวก ข
ภาพสาเนาและคาถ่ายถอด คาขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง

262

ภาพที่ 6 ภาพสําเนาพับคําขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้าที่ 1

263
คําถ่ายถอด คําขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้า 1
บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

เนื้อหา
๛ // เทื่อนิจันทาท้าวปัญญาจักแต้ม ออกพี่ตะไขถอกไขบอกหื้อ ฝูงหมู่สาวหมู่แลวแม่ร้าง ฝูง
หมู่เฒ่ามีแห่ง ๓ ปาน พี่ตะไขกลอนสารต้านกลอนคํา บทบาท พี่ตะแหนกล่าวต้านวาดไว้
เป็นเทิกคําสอน ดู2ก่อนเนอ ฟังเทาะจอนรอนร่างตามันแลสาวแถ่ว แสนส่ําหล้าแม่
น้อยเมเพิ่นผิวเหลิง พี่ตะไขกลอนต้านคลองเมิงนิมีหลายแง่ ตามดั่งพ่อแม่เฒ่าแก่
ต้านลาดไว้หลายส่ํานานา พิมพาน้องเทียมตาฟังถี่ ยามเมื่อสูอิหล้ายังน้อยขึ้นใหญ่เ
ป็นสาว ะ ยามปถมะคัพภะตั้งท้องแม่หึงนานนั้นนา แม่ก็พามานพาไปการ ปลูกนาเอา
ข้าว พาตักน้ําตําข้าวลุกย่างแชงตัว แม่ก็เอาโหลเอาฟืน หาบมาปานตะ
ไห้ พ่อแม่ก็ได้ทุกข์ย้อน ข้องกิ่งหัวใจ เทียวทางไปก็สั่นคลอนม่อยม้าง มาเจ็บเนื้อเม่ย
ข้างสึงออกปลายมือลงแข้งสึงขา เวทนาข้องหัวใจลําบาก ทุกข์ยากถ้านส่ํานั้นก็แม่
หากหึงนาน แม่ก็พามานได้หลายเดินจิ่งออก พี่ตะแหนบอกหื้อนางรู้ เป็นแจ้งถี่หนําเ
สว่านาบุญบ่จูงบ่นําแม่ไว้ เสว่าบุญบ่ค้ําแม่ไว้ ก็แข้นหากบ่เป็นคน ทึงตัวสึง
เหื่อไคลไหลย้อย ทุกข์3ครอบหล้าแพงช้อย แสนส่ํานานา นางสังบ่คึดดูยามเมื่อแพง
ฅําขาน้องนอนฟาด้งตาก แม่ก็อดอยากกลั้นลําบากพอเดิน พี่ตะอัญเชิญน้องเทียมตา
นางจื่อ มื้อตกมื้อไห้อยู่แอวๆ แม่ก็มือแทวน้ําหดโหล้างสีส้วย มาปุวยหื้อแม่เลี้ยงอุ้มหอบ
กินนม แม่ก็ยินข่มใจบ่พลันละได้ แม่ก็รักกิ่มแก้วพระยอดไท้ ตะปานแก้ว
หน่วยตา แม่ก็เวทนา โกอาจมขี้เยี่ยว ลูกเหนี่ยวข้างพลิกฟื้นบ่หนา แม่ก็รักเ
เพงฅําขา ตาหน่วยนิลคําฟั่น แม่รักหล้าส่ํานั้น ก็ฅําฟั่นอย่าเหลือ เพื่อว่าเหนือหัว
ไว้เป็นแสงพ่อแม่ คันว่าเฒ่าแก่แล้วก็ควรหล้าไถ่แรง แม่รักแพง
กองแสง ก็หวังไถ่แรง ยามเมื่อเฒ่า พอดั่งข้าวปลูกไว้ จักถ้าหาบมาเย
นางช่อยสนเท่ห์ไว้ในใจแจ้งถี่ ก้านค้อมคลี่ตองสา ฅําขาหล้าสูงแวนขึ้นใหญ่
แม่แต่งใช้ ก็ตัวหล้าอย่าเถียง จามเจียงสร้อยขามเครือดอกหมาก แม่ปากต้านคําค้อม

2

เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู พบค่อนข้างสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังพบ
ในคําว่า ใด อีกด้วย
3
เขียน รูป ทฺกฯ ทฺ̑ก
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คําถ่ายถอด คําขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้า 2
บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

เนื้อหา
แสงอย่าแผดคําแรง แชงตัวน้องแชงฅิงหื้อช่าง ลุกย่างแท้เทียวผายหย่อง
เบา หลอนว่าพ่อหล้าตื่นทึงหลับ แม่หล้าตื่นทึงเมา ยามนั้นบาปกรรมน้องทรงเอาตะ
เป็นบาป แม่ขนาบหื้อนางรู้ ก็ตัวหล้าอย่าแหนง ภายลูนได้เป็นแสงวิเศษ จบเพียด
ด้วยทางค้าฝูายหูกทอลาย ของขายไว้เหนือเรินหื้อช่างเปุน หื้อช่างหวิ่นหน้าทักท้วง ได้ซื้อ
ถูกขายแพง แยงคนหื้อตรองหันแจ้งถี่ ไบ้ฅักคร้านแสงอี่ทองดี ลีลาหนําเพิน่ ต่าง
หูมมาเพล้า ออกปากเข้าหูแท้เพิ่นจิงตะหูมเคย พอดั่งตัวเดยตู้ลงเมิงจับเ
เก้ว บ่าวแถ่วเต้าชู่มื้อ แสนค่าํ เบ่าแหนง พอดั่งของแพงไว้ในถงหูมฮี่ – คันว่า
น้องถี่ด้อยเพิ่นรู้ ก็แสงอีตะหมินคาว ฝูงอาวอาเพิน่ บ่หูมบ่หนาเมอไกล้ เพิ่น
ด่าน้องว่าไบ้ก็แสงอีตะเสไชย เพิน่ ตะว่าขาวใสน้องนางงามบ่รู้รีต ไหมประทีษหาก
มีตั้งไว้ ภายหล้ากับตาม ก็แข้นจิง่ ตะดู4งามแลเนอ – คันว่าจามแกมไอข่งกันเป็น
มั่น คึดหมื่นตื้อล้านชัน้ ก็แข้นจิ่งตะพอชู นางตะขุดรูไว้เป็นขุมหือ้ ท่านหลุ่ม หลอนว่าคํา
คึดหล้าบ่กุ้มตะเสตุมไหมพัง ชามเนอ ฟังใจน้องฟังคอหื้อถี่ น้องใหญ่หม้ามาแล้ว ก็ควร
หี่แหรนคํา พอดั่ง งึนฅําไว้ในถุงหื้อช่างเฝดเทาะเนอ ะ คําเคียดกลี้บ่แพ้
ฝูงหมู่คําภอง ปองดีดีจิ่งเป็นคนแท้ เพิ่นว่าแม่อยู่ปูองลําไม้ก็รู้ชา่ งเป็นแตน
นางค่อยแหนคํา หื้อเป็นแสงรอดโทษนางอย่าจาอวดอ้างว่ารู้ ล้าํ หมู่หลายคนบ่ดีเนอ
เพิ่นว่าเขาทึงท่งแกมหวังนางเอย – หลอนว่าหลายชั้นเดวไผตะบอกปันนางรู้ พอดั่งเฒ่า
ชูดชูก็ไผเบ่าหูมเคย ะ พอดั่งตัวเดิย เข้าแกมหงส์ต่างชาตินนั้ แล้ว พี่กล่าวข้อคํานิเป็น
โอวาทคําสอน พี่ตะปอนคําหื้อสูน่ างได้จื่อ มื้อตกมื้อก็ฝูงบ่าวตะมาคัล วันวันเพิ่นตะ
ปัดเปุนกันมาเฝูา แสนบ่าวเข้ามาเว้า ก็ใจเจ้าบ่เฟิน พอดั่งราหูเข้า
จับเดินอุ้มมืด เพิ่นตะมือปึดซิ่นรายรายขาก่ายนางนอน คําสอนไว้เหนือหัวลืมกว่า พ่อแม่

4

เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ
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เนื้อหา
ส้ามดาร้าย ภายหล้าตะเคดอยู่ถังยัง ใจนางกวังตะปั่นวุนเป็นบ้า ไผบ่อาจฆ่าราคะ
นางตาย นักค่าหัวใจอ้ายคนชายก็ยังไหวหวั่น พอดั่งน้าํ ปัน่ ดันภายพื้น ลวดบุออกเป็นวัง
พอดั่งปลาขังไว้ในซองหกออก พี่ตะไขถอกหื้อนางรู้เป็นเทิกคําสอน นอนคืนฟื้นติงตัว
คึดถี่ คันว่าห้ามบ่แพ้ตะเป็นอี่คนลัง รับหลังนางเฮย เพิ่นตะด่ากวันนางม้วยอก
กาบเนื้อลาบส้วย ตะร้ามบ่เป็นเริน ปีตกเดินตะร้างเสร้ามสร้าง ร้างบ่หม้
ายตะกึดอยู่ถังยัง เพิ่นตะว่าหาสังหนั้งตัวมันก็บ่ชา่ ง พอที่ฮางชู้ฅําฟั่นฮางเริน ปี
ตกเดินฝูายนางทอ คึดว่าหื้อพอนุ่ง ลุงฅ่าํ ขักปั่นฝูายคู่มื้อ ก็ผืนแรบนางแปลงของแพง
ผ้าดําแดงซิ่นอ่อน คึดสอนไว้เมอหน้าจิ่งดี จอมศรีแก้วคอนทีคึดถูก ยามเมื่อ
ลูกบ่ห้อยตีนนางลาก ยามเมื่อลูกบ่ห้อยตีนตากนอนฟา ฅําขาน้องจันทาคึดถี่เทาะ
เนอ -- เพิ่นว่าเดิน๔งิ้วคลี่อา้ แกมข่อยตองสา กาดําผ่ายกลางนา ว้างปุาวติมว่า
บ่าวแอ่วเต๊าคู่มื้อก็แสงคึดตรองหัน ใจไผกี้ใจมันคึดจอด ตาสอดเหงื้อผืนนุ่ง
นางแปลง เหลิงเขียวผ้านิลแดงก็เพิ่นผ่อ คึดต่อไว้เมอหน้าก็ไผหากพอมัน
วันวันน้องทองหันฝูายหูกเทาะเนอ อัน๑ของปลูกสร้างคู่เชื้อน้องคึดเผื่อแลงงาย เหลือกินน้องไป
ขายก็แม่น ลุกแล่นได้มาไว้อีกแถม หลักแหลมเสียมใบฅาหารีบ พอดั่ง ลม
ถีบเปิ้งยอดไม้ คึดไว้เผ่อทาน เพิน่ ว่า ของหวานใจหวานคอหากมีค่าข้าว๑เนอ อัน๑
คําปากหล้าช่างเว้า ดวงญิงเป็นตรา - กถาถ้อยคํางามแสนสิ่ง อันยิ่งแท้
ฝูงหมู่นารี - ตามฎีกากล่าวมาชายรู้ ไผบ่สู้เยิ่งนิ พี่บ่ห่อนแชนมี –
จอมศรีแก้วคอนที่น้องจื่อ คันว่าเวียนหากหื้อตัวน้องหมายเหมดอาวา – ฅําขา
น้องจันทามีคู่ – สองหากสู่กันแท้ - เฒ่าแก่วางเชิงทรงเมิงตั้งจากันตามรีต
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เนื้อหา
ไหมประทีษเจ้าขีดไว้ เป็นส้าวกับเมิง จอมศรีหล้าบุญเริงตะได้โชค โลกแต่งตั้ง
มีไว้ ตามแต่ใด5มา สมุติทา้ วราชาท่านหมายเหมียด ขงเขียดใต้พื้นโลกสงสาร
ตนฅําท้าวบุญมีตัดแต่ง ๔ แจ่งตัง้ ฅาดไว้เป็นใหญ่ชมพู เป็นครูตั้งสินไหมใน
โลก - คันว่า น้องได้โชคแล้ว ก็ผวั แก้วเขินเริน พี่ตะแหนกลอนต้านม่อนเชิญ
หื้อถูก – พี่ตะแหนไขอูบหื้อนางรู้ ฅําฝั้นจื่อจํา - อัน๑ศีลธรรมตั้งเหนือโหเป็นแก่น
ลุกแล่นสร้างยามเช้า หื้อเป็นเจ้าแก่ของ มีสองสร้างการเรินหื้อช่าง พอดั่ง
เอี้ยงด่างไซ้กินหมากทูเทอะ นูเนอแสงหย้องแพงผัวแก้ว คันว่าได้กันแล้ว ฅํา
ฟั่นอย่าเหลิอ – พอดั่งเหนือโหเจ้าแคลชูอันเป็นพ่อ – คันว่าผัวหนอ6หล้าก็แสงอี่นาง
เออ นูเนอแสง คึดหมู่แลงหมู่งายคาบข้าว แสงอีหล้าลุกเช้า7 เผ้วกวาด
เหนือเริน เทวดาเจ้าสกเสินปันลาภ ก้มขาบไหว้ผวั น้องเหนือเสื่อฟานอนคอน
แคนหัวหมุนหมอนอย่าเพียงผัวแก้ว ผัวหลับเถิ้นไปแล้ว ภายแก้วหย้องเทียว เกียวนันต้อง
เหนือเรินผัวตื่น ชมชืน่ ด้วยผัวแท้จิ่งสมวนา อัน๑แปลงแกงน้องตะไปงมกินก่อน
น้องส่อนรู้ผัวแก้ว ตะเป็นซากนางกิน เป็นคนเทียวเหนือดินบาปบุญคึดรู้ การอันผัวบ่สู้
ภายน้องอย่าหนา นางตะไปเหมียงเหมียงหา ตัณหารุ้นเหลิอเชิงแถลงเพียดบ่ดี
เนอ คันว่าผัวเคียดช้าก็ภายหล้าอย่าเถียง นางตะไปเหมียงเหมียงตาบ่หนาฅาบ
ข้าว ผัวรักเจ้าดอกไม้ก็แพงเพื่อทางกิน หัวตีนน้องวางฅิงหื้อท่าน ผีผา่ นหื้อตัวน้อง
ก็ท่านผู้เป็นเม เพสเป็นสาวน้องไล่เสหื้อถูก ฝูายหูกน้องพร้อมผืนนุ่งนางปอง อัน๑
คลองขุนพร้อมคลองนาย หลายแง่ พ่อแม่เฒ่าแก่ตั้งมีไว้เขาเจ้าสูห่ า
นางค่อยมีคําจา กล่าวไปนบน้อม ขันหมากห้างเคิ่งพร้อม ภายหล้าสู่ทาํ พอดั่งนําแสง

5
6

เขียน รูป ไฑยฯ๋ฯ ไฑฺย๋ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ

เขียน รูป หนฯอ๋หนอ หมายถึง หน้อ อนุภาคสุดท้ายแสดงคําขอร้องเชิงอ้อนวอน
7
เขียน รูป ชั้ โชั้ ควรเป็นคําว่า “เช้า” เพราะสัมผัสกับคําว่า “ข้าว” ในวรรคก่อนหน้า อาจเกิดจากจารผิด
หรือสับสนเรื่องรูปสระโอ และสระเอา (โอ บาลี)
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เนื้อหา
ขึ้นมาเรินอุปัฏฐาก แก้วบ่ซื้อเพิน่ หากนํามา คําจาดีเขาตอบปันเรารู้เซิมเ
ซือกก้านอิ่มู้ ก็ภายหล้าสิ่งถาม คําดีกี้คํางาม เพิน่ ตะเล่าคันว่าแสงอี
หล้าช่างเว้า ก็คนเฒ่าบอกปันชามเนอ เรินกวันน้องจอมธรรพ์หื้อช่างผ่อ นางก่อสร้างยาม
เช้าปลูกแปลงเทาะเนอ - ถึงเมื่อแอแดงน้องมีมาตะยาก พรากบ่ได้คําแล้ว
ตะไห้อยู่แอว ๆ พอดั่งแมวภวงร้องกินหนูกลางค่ํา นางอย่ามักแอ่วเหล้นหลายล้ํา
ก็ฅําฟั่นตะล่าม จอมสรีน้องนางล่ามตะเสเลี่ยม นางอย่าบิดเบี่ยงกําหลายล้าํ ถวงแอ่ว
หลายเริน ปีตกเดินตะห่างเสล่ามสร้าง องอาจหล้าง่ามช่างตะห่างเสไชย – บัว
เกียงไขเพิ่นตะกล่าวลือนางฅ้าน หย้านบาปน้องแสงเหยหาญบุญเทาะเนอ ะ เป็นคนหื้อ
เหนือหัวพ่อแม่ เฒ่าแก่ตั้งมีไว้ ก็ควรได้หยุ้งยํา คันว่าฟังคําสอน จิ่งรอน
เป็นแก้ว พ่อแม่ส้ามด่าแล้ว ก็ควรแก้วอ่อนหา เหตุว่าปิตตา เจ้าแคล
ชูเลี้ยงใหญ่ ก็ดีเผื่อไว้เมื่อหน้าจิ่งดี จอมศรีแก้วคอนที่คึดจอด ปัดรอดใต้พื้นโลก
สงสาร คันว่าผานจุนตัว เพิน่ ก็ยงั ยอมือไหว้เหนือหัวพ่อแม่ นางอย่าได้มักแพ้เ
ฒ่าแก่ญิงชาย - ปลายค่าวงศาหลายแกว่นเคยมิตรแก้ว คันว่าผัวหากได้
รักแล้ว ก็ควรแก้วกับตาม จอมศรีน้องนางงามคึดถี่ คันว่าผัวหีด่ ้วยคําร้าย ก็ภายหล้า
อย่าไข จามแกมไอข่งกันเนอหล้า พอดั่งพร้ากล้าปลอดคมเขียว ผัวเมต้านคําเดียวจิ่ง
แม่น อกแอ่นหล้างามช่างเบิง่ เบย พอดั่งตัวเดยขึ้นจับคอนเป็นคู่ ผัวรักหล้าก็พึง
รู้หยุ้งยํา งึนฅําเข้ามาถึงช่างเฟียดเทอะเนอ ทิพย์เทียดแฝงใฝุฝนั้ กันแท้ ก็
เป็นแก้วหน่วยแดง ผัวเมต้านคําแพงหื้อถูก สองหากสู้กันแท้ก็ท่านอยู่เป็นเริน
เผินกวันน้องอัญเชิญท่านเหมียด คันว่าผัวเผตแก้วเมยักษ์จิบหายบ่ดีดาย สายสุด
ใจ นางค่อยจื่อเอาคํารู้ แก้วชูเพิ่นนอนแฝง ขาวแดงเนื้อตายเหินสลิดอ่อน
หล้าบ่รู้พี่บส่ ่อนเป็นคนญิงเทื่อเนอ ะ เทื่อนิพี่จักจาอุปมาเหมือนดั่งสัตว์ตัวติง
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เนื้อหา
อยู่ในกวงไม้ เอี้ยงสักไซ้ก็นกต่อยเป็นรู แสนประยาน้องฟังดู8หื้อถี่ พร้าวก้านคลี่เหมยนอง
ตามคลองร้างสาวมีหลายส่าํ ะ ฟังเทอะภิซิเขียวย้อมชีแถแช่ งามแปล้แหว
เผียกหงส์เผียกยูงพาสร้อย ดีกึ่งเจ้าแท่นช้อยกษัตริย์ใหญ่เมิงไทย ะ เทื่อนิพี่ตะเตินวิ
สัยน้องประยาไวแสนส่ํา พีต่ ะจากล่าวต้านหลายล้าํ สูน้องอย่าชัง ปางหลัง
อ้ายหันมาฅักหมาน หลายค่าคนเกิดใต้ล่มฟูา ก็เป็นถ้านต่าํ สูง ลางพร่องใจ
สูงข้องมายาเหลือหมู่ มักถวงแอ่วเหล้นเชิงชู้ ก็ไผห้ามบ่ฟงั ซานเตื่ออ้ายก็
ดีรักซานเตื่ออ้ายก็ดีชัง ะ ฟังเทอะพิมพํน้องฟังกลอนชายถี่ ยามเมื่อสูอีหล้ายังน้อย
ขึ้นใหญ่เป็นสาว อาวอาพร้อมตานาย ปูาปูุ เมื่อก่อนเข้าหากได้เรียนรู้หลายเพียท
ภาสา วาจาเขากล่าวมาชายรู้ การสนุกเหล้นเชิงชู้ก็เขาเจ้าหากถ้อง
เป็นคลองไว้สอนหลานทึงลูก นางก็ถูกได้จื่อไว้ เป็นแก้วกับตัว ลางพร่องเพิ่นก็กลัวเป็น
เภแลภัยจําจื่อเอาก็ดีแท้ พอดั่งลูกท่านหงามกล่างเข้าไปแร่ได้รอกมากิน เป็นคน
เทียวเหนือดินก็ดีถูกเรียนคํารู้ ตามดั่งเฒ่าคุดคู้ก็เขาเจ้าบอกปัน เป็นขั้นไว้เหนือหัวเราผ่อ
เฒ่ากล่าวต้านเราไว้ คึดต่อเราดี ลีลาหนําจิ่งเป็นเรินเหย้า แก้วข่มพร้าวอิ
แม่บ่าวชิงเอา ลางพร่องเลาฅิงน่องกลมสิงเสเปล่า เฒ่ากล่าวต้านเล่าไว้มัน
กลี้บ่หนา มันก็หากตามตัณหา แห่งมันเหลือล้น ราคะไหม้ล่วงพ้นไผห้ามบ่ฟัง จา
สังอ้างถังยังแผะแผด อ้ายแกวดชี้เมอหน้า ก็สูน้องอย่าอาย เพซะเนสร้อย
นางกรายกลางเหล่า แต่เก่ากี้มีไว้ ก็แสนสืบกันมา อันว่าญิงตัณหาก็หาก
มีลึงร้าย แม่ที่เกล้าเบีย่ งขวาชักซ้าย แม่ตัวที่เกล้าเบี่ยงซ้ายก็ตูอา้ ย
หากหม อารมณ์ต้องหัวใจฝูงบ่าว พอดั่งจาปุาวร้องตกปุุงทรายดํา เพิ่นว่าญิงเหลือคําฝูง

8

เขียน รูป ไฑยฯ๋ฯ ไฑฺย๋ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
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บ่าวหันก็หวังสู้ ชาติว่าก๊อนกู9๊ หล่อซาวไฟ ญิงจังไรนิฝูงบ่าวหมมาเพล้า บ่าวหนุ่ม
เข้ามาเว้า ก็ใจเจ้าหากเซือ จาอุปมาพอดั่งบิดตองเกลือ อ่อยวัวตัวเลี้ยง จุลา่ ย
เสี้ยงจาเขี่ยงงึนพัน เป็นขันไว้เหนือมือขานชั่ง หล้าคั่งแค้นก็ยินแหน้นแก่ใจ นางก็คึด
ว่าบัวเกียงไขชาว เป็นเรินหย้าวหวังว่า แก้วข่มพร้าวตะได้จวบคนชาย พอดั่งของขายไว้
เหนือมือท่านขาด ตัวแห่งหล้าก็โนญาตวางปัน เป็นขันไว้เหนือมือกับงึนพันกิว10 บ่าวหนุ่ม
ต้านรับริ้ว ก็ตัวน้องบ่หัน บุญปันหล้าจอมแพงก็ทือชอบ คึดว่าเวียรครอบข้าบ่เถียง อันชะหือ
แสงนวล กาลควรยามดีตัณหาน้องมีมาบ่ก่าน ผีผา่ นไว้ทรงโลกสงสาร อา
หารกี้ไผมันหาแส้ง ห้ามบ่แพ้บ่ชา่ งแปงปันนาง วางฅิงหื้อตาบางตามถ้าง
ตามช้างแก้วยางค้อม ขนอมบีบสองนมฅิงกลมน้องวางเชิงคู้เหยด เพิ่นตะมือปึดเส้น
รายราย อยู่ทางอ้ายตายควาน ตามช่างกองหาญหี ท้าวคนดีสนุกใหญ่ มือสอดล้วงภาย
ใต้ก็ตามใฝุ11คนชาย พี่ก็วายใจตายแล อิดหอดแรงม้วยม่อยม้าง เหนดเหน่ยเนื้อ
เม่ยข้างก็สืงออกปลายมือ ของทือถ้านเหงาถูไบ้อั่ง สนุกแห่งหล้าส่ํานัน้ ก็ฅําฟัน่
ตาบ่ควาน ยังว่ากองหาญหี คานโยนีเอยบ่ ถึงที่หน้าก่ําเส้าผางร้าย ก็หู
เต่ยบังยังวัน บุญปันหล้าจอมแพง ก็ยังว่าบ่หลาบ เพิ่นเพิ่นขนาบหล้าส่าํ นัน้ ก็ฅําฟัน่
บ่กลัว ตายวายหัวเกิดมาก็ทรงได้ พี่ตะด่าน้องว่าไบ้ ก็ฅึนว่าบ่เป็น นักค่าสัตว์
เหนือดินเขาเกิดมาก็ยังรู้ การสนุกเหล้นเชิงชู้ ฝูงหมู่คนเรา พาเมาข้อง
สงสารเป็นทวด เพิน่ อวดหื้อชายรู้ ก็แสนสืบกันมา คันว่าตามตัณหาก็หากพาตัว
รู้ มักสนุกเหล้นเชิงชู้ สูบ่ ่าวหลายคน ภายลนได้กนิ แหนงร้อยเผ่า เฒ่าแก่
ต้านเล่าไว้ ก็ภายหล้าอย่าฟัง่ สอนสังอ้างถังยังมักเคียด ะ เพิน่ ตะด่าไบ้ฅิงน้อง

9

เขียน รูป ก่ร
อฯ คู ก่อนคู หมายถึง ดอกก้อนกู๊ ดอกไม้ชนิดหนึ่ง สัมภาษณ์ พ่อหนานสาม เมืองฮุม เมือง

ยอง 2557
10

เขียน รูป กีฯว กิว หมายถึง เงินก้อนเป็นรูปดอกกิ๋ว สัมภาษณ์ พ่อหนานสาม เมืองฮุม เมืองยอง 2557

11

เขียน รูป

๋ไฟฝ
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ว่าแม่ผีเผียดซาวไคว เพิ่นตะว่าญิงจังไร เกิดมาเอาแคร ไบ้แท้หน่ออิแม่
เรินพัง เทียมแทกข้าวทึงท่งก่อมานไบ้ นางนิเฝิกธามการ แสงอิ่นฅําก็ลวดหย้าน
ห้ามบ่แพ้ก็แออ่อนตะมีมา ยามนั้นนางตะพาครัวขึ้นเรินไผก็ชูด เต็มว่าเปุา
ตูดร้อยซาวตั้ง ผับจอดกวงเมิงก็ทึกแล้ว ฅําผิวเหลิงไผตะข่ามเอานางได้
เพิ่นตะว่าน้องหากไบ้ยิ่งล้น อาพวกตัณหา เสว่ากรรมหนาได้เป็นเมตะตายหย้าม ไผ
ตะข่ามได้คาํ คึดแสงนาง เพิน่ ตะวางคําต้านจอมผาง12ชุแห่ง ๔ แจ่งท้องเมิงกว้าง
ทะปรากฏลือชา พอดั่งวิสสา13แก้วนางเล่าเมื่อก่อน พี่ตะสอนหื้อนางรู้เป็นเทือกคํา
สอน ไผอย่ารอนเป็นอัน พี่กล่าวข้อคํานิบ่ควรหล้าเผิดอายเทอะเนอ // สมมาเฒ่า
หลวงหลายพ่อแม่ เมื่อก่อนกลี้มีแท้ ก็ตาอ้ายหากหัน บ่ใช่บุญปันอ้ายจอม
แพงนับว่า เดมสะเดะแก้วข่ายฟูา ภายหล้าอย่าเลียนบ่ดีเนอ // อัน๑เป็นสาวน้อง
อย่าไปเบียนผัวท่าน ของหากผีผ่านหื้อเพิ่นแล้ว ภายแก้วอย่าหนา นางอย่านับตัณหา
ข้องอธรรมตะเป็นบาป น้องขนาบหื้อเพิ่นร้างเป็นหว่างนางเอา นางอย่าโมเมาข้องตัณหาโผม
ผ่าบ่ดีเนอ เพิ่นตะด่าน้องว่าไบ้ก็แสงอี่บ่กลัวเวียน เพราะเพื่อว่าปองเบียนม้างผัวกวัน
ท่านแทก ตัวแห่งหล้าอ้ายก็หวัง แลกเมแสง ผิวขาวแดงหวังเปลีย่ นเมเพิ่นได้
แก้วดอกไม้ ทะหวังอยู่แทนเริน พอดั่งเกรินซาววา ตะก่ายพลูซาวค้าง เพิ่นหาก
ร้างภายหล้าตะแทน - นางตะไกวแขนขึ้นแทนเรินผัวท่าน คึดว่าเอ่ยต้านนิ
ไผตะเขี่ยงตัวกู ชุมพูกว้างสุดตาบ่หันหุน ไปแลคึดข่งด้วยทางนิ ตะเป็นบาป

12

เขียน รูป ผางฯ ผาง หมายถึง ปรางค์
13
เขียน รูป วิสสฯา วิสาขา
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กําเวียร เต็มว่าสีเทียนเต็มพอพัน น้องยอปัน เพิ่นก็บ่ขาดนางเอย – คันว่าดับชาติใต้
ร่มฟูา ภายหล้าตะไปอยู่นารายทะแท้ด้าย สายสุดใจอย่าร้อนนับม้าง ตนใ
หญ่เจ้านั้นช่าง เพิ่นตะเอาใส่ทณ
ั ฑาแลเนอ // เทื่อนิพี่ตะไขกลอนจากล่าวไปเป็น
ห้อง แสนส่ําหล้าเป็นน้องหย้องถูกเพเณ หลายค่าชุมมีผัวมีเม เพิ่นก็ขาก่าย
นอนชู่มื้อ พี่ตะแหนบอกหื้อนางรู้ทึงน้ํากับดิน ภายเหนือตั้งฅวงอินทร์ลงลุ่ม สมุทรปั่นดั่งภาย
พื้น หมื่นโยชน์เป็นตรา บ่ใช่ตาชายหัน เพิ่นกล่าวมาชายรู้ แก้วชูร้ ักเทียม
แฝง แก้วชู้เพิ่น ผัวรักขอดเมแพงเพิ่นเอย // สูหากค่อยแชงตัวน้องแชงฅิง
หื้อช่าง พอดั่งเอี้ยงด่างไซ้กินหมากไรฅํานัน้ ท้อน ลางเทื่อกาดํา เข้าไปควีเลย
ไล่ ลางเทื่อนิพรานปุาขึ้นลําไม้ ปลดไปุ14ไล่เส ละขอนไว้เถเย ร้ามคู่
เทียมแทกก่อน อิมูฅําฝั้นอย่างาน เป็นคนเทียวสงสารดีฮิแห่นชู่เชื้อ น้องอย่าปึ๊ดเสื้อ
นางนุ่งเขินตัวบ่ดีเนอ // เพิ่นว่ากลัว๓ตัวนิใหญ่เหลือเมิงแท้ กลัวอยู่แร่ทางค่า
กลัวบาปเวียน กลัวอยู่เบียนเราน้อง กลัวเจ็บข้องไม้บาดตีนมือ จักหยิบเป็นทือจักปล่อยเสบ่
เป็นผี - หลายค่าผีอยู่ใต้ลบั ลี้ ก็ปองอยู่เบียนเราตริแต่งเป็นกวังแลเมาแ
ห่งเราก็ยากแท้ – มาอยู่ถ้าแม่แร ผกผาเอาคน15ปลายค่าเตโชเขิงใน
ตนพยาธิใหญ่ ขับไล่หื้อเราม้วยจิบหาย ถึงตัวตายจิ่งเป็นที่แล้ว – แก้วน้องเหย
กลัวใหญ่พาโล กลัว๓ตัวนิใหญ่สงู 16เพียงฟูา กลัวอยู่ถ้าแม่คั้น นิกลัวโทวดโทสา
หลายค่าขุนเสนา อาญา17มีควรน้อม ยอศอกค้อมภายหล้าอย่าเถียง นางอย่าเหมียง
เหมียงตากล่าวคําคดเลี้ยว สบเบี้ยวน้องอย่าปากหลายเสียง เต็มว่าเถียงเข้าได้ปานใด18

14

เขียน รูป ไป ไปุ

15

เขียน รูป คนฯฺ คฺ̑น คน ออกเสียง กุน?
เขียน รูป สงฯฺ สฺ̑ง ออกเสียง สุง

16
17

เขียน รูป อาญญฯา อาญฺญา
18
เขียน รูป ไดยฯ๋
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ก็เป็นทวดบ่ดายแล้ว นางอย่าอวดอู้ล้ําหมู่ขุนภอง ตามคลองเมืองไผตะผูกนางเป็นท้าว
ใจห้าวน้องไผตะต่างเป็นแสน ค่อยค่าแหนตัวน้องแล ของทือนางอย่าเฝียด
เทาะเนอ - ทิพย์เทียดแฝงใฝุฝนั้ คู่พร้อม ขนอมอยู่สันดีเทาะเนอ ๛ // อัน๑ชาวชีพร้อม
สังฆ์ครูอย่านับลื่นบ่ดีเนอ // เมือ่ อื่นกลี้มีไว้ก็แสนสืบเล่ามา ภาษา
เขา นิขูดหัวปูอมไว้ ปลายค่ามานุ่ง ผ้าเทียดไทยผืนใหม่เราท่าน เป็นการไว้
เหนือเมิงเราปูาน พอดั่งนาชานตั้งมีไว้เราได้สืบทาน – อาหารเขาก็หากเรา
คึดเลี้ยงเหมี้ยงหมากพร้อม สีเสียดพลูยา อาสนะผ้าหมอนแรสนแส่ว หมาย
เหมียดหื้อทานแล้ว - ก็แสนสืบกันมา มีทึง พิมพาแก้ว๓ดวงวิเสียด ทิพย์เทียด
พื้นโลกกว้าง ก็สังกี้บ่เพียง เพิน่ ว่าเรินเลี้ยงตั้ง๓หลังคึดจวบเทาะเนอ – สารูปหล้า
งามไว้ ก็ใจหล้าหากเฟิน พี่ตะเตินประยาน้องม่อนเชิญรู้ถี่ เพิ่นว่าเดือน๔เสี้ยว
คลี่พร้อมแกมงิ้วดอกขาว นางงามน้องเป็นสาวขึ้นใหญ่ นางอย่าหูมใฝุสร้างเป็นชู้พระ
บ่าวสังฆ์ครูบ่ดีเนอ ะ เพิ่นว่าชุมพูกว้างสุดบ่หันหน นางอย่าใจข่งด้วยทางนัน้ ตะเป็น
บาปพาโล ตายวายหัวไผบ่กลัว ก็ส่อนรอยมันเงื้อ แจ่งเสื้อน้องพัดเหื่อเอา
ลม ถมถองกันบาปบุญคึดรู้ ไผหากได้เป็นชู้ พระบ่าวชาวชี ตายเป็นผีบเ่ มือเมิงฟูา
พี่บ่จุน้องหล้า ก็ตามออกในธรรม กรรมหน้าน้องพาไป ไผตะเก่ย หล้าน้องเหย
แสงนาง เพิ่นว่าทางหลวงกว้าง ๓วาหื้อช่างไต่เทาะเนอ – ตายจากใต้ล่มฟูาบ่จื่อ
เกิดสองทีวันนา ลวดกลายเป็นผีเป็นสาง จมอยู่ในนาร้อน วิบากข้อนจมอยู่นาราย สาย
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บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

เนื้อหา
สุดใจ นางอย่าลอนนับสู้ ราคะไหม้ล่วงพ้น บ่จื่อเกิดเป็นคน ตนบุญเจ้าเหนือหัวเขาบอก
ไขถอกหื้อเรารู้ตามคัมภีร์ธรรม // จาอุปมาพอดั่งหมาดําขึ้นนอนซองกวยถ่านเบ่าดีเนอ //
พี่รักหล้าต้านนิ พี่ตะไขบอกแสงนวล เทื่อนิกาลควรยามดี จอมศรีหล้าบุญมี
พี่ตะใผ่19 คันว่าเวียนแห่งหล้าไคว่แล้ว ผัวแก้วอยู่แฝง พอดั่งคําแดงไว้ในถงนางเฝียด
เทาะเนอ // ทิพย์เทียดหล้ามีไว้ ก็เขยใหม่ตะมาชู แสงฟังดู20ของบ่มีค่าฝิน่ เหล้นแกม
แท้ก็กลายเกิดเป็นเริน ม่อนเชิญหล้าเทียมตา ช่างอยู่เทาะเนอ // หลอนว่าพ่อบ่สู้ก็
แม่น้องบ่พึง หึงมืนมาตามฝั่งเปิง้ ราวเป็นไภ้21 เพิ่นถูกได้กแ็ ข้นหากตะมายอน ปอนคํา
ต้านจากัน ก็ลวดแม่น สองแกว่นเหล้นกันแท้ ะ เสี่ยวดองตามคลองใภ้22เขยมีได้ปล่อย
เรียกรักแก้วแพงช้อยตะได้กว่าชอมเวียน นางค่อยสีเทียนเหล้มพอสองเป็นคู่ หล้าบ่รู้พี่ตะ
บอกปันนาง แสงค่อยวางฅิงเข้าขอพรพ่อแม่ - รอยว่าข้อยแด่แก้วแม่เชื้อ กับพ่อปิ
ตตา เวียนหน้าข้อยพามาหลายชาติ โนญาต23ข้อยเป็นใภ้ ตามฝั่งลีเมิง ตามเปิ้งใภ้เขย
มีแต่เก่า ฅบเข้าไหว้ซอยซอย โนญาตตามดี เวียนมีข้อยขอพรตามธุงจ้าน น้อม
หว่านไหว้เท่านิก็แข้นหากเป็นคลอง // เทื่อนิพี่ตะแหนกลอนต้าน ขาวฟอง หื้อแ
ง่ พ่อแม่ได้ยาด24แล้ว ภายแก้วตะไปขาวใสนางตะตามแห่งเวียนเป็นใภ้ นาง
ค่อยเด็ดดอกไม้ข้าวตอกวางเวียน สีเทียนเหล้มพอ๒เป็นคู่ เทียวรู้ล้ําเข้าสู่เรินผัว นาง
ค่อยวางหัวน้อมตนตัวพ่อแม่ เรียกว่าข้อยแด่เอยลูกไป พอไหว้ขาบสา ขอสมมา
ปิตตาเจ้าเหนือหัวพ่อแม่ แดนแต่นิเมือหน้า ขอสุขย้อนธรรม๕ ข้อยแด่เป็นดี

19
20

เขียน รูป ไผ่ ไผ่ ควรเป็น ไฝุ
เขียน รูป ไฑยฯ๋ฯ ไฑฺย๋ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ

21

คําว่า สะใภ้ เขียน รูป ไพพฯ ไพฺพ ทั้งสิ้น
22
คําว่า สะใภ้ เฉพาะตําแหน่งนี้ เขียน รูป ไพ ไพ
23

คําว่า โนญาต เขียน รูป นาฯยาฑฯ เนาญาฺฑ ทั้งสิ้น หมายถึง อนุญาต
24
เขียน รูป ยาฑฯ ยาฺฑ อาจเป็นคําว่า ยาด ที่หมายถึง ข่ววน คว้า ดึง ทึ้ง หรือคําว่า โนญาต ที่หมายถึง
อนุญาต
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บรรทัด
เนื้อหา
1) เวียนมีข้อยเหนือหัวบ่พราก คําปากข้อยลูกใภ้ ยอไหว้ขาบสา คําจาข้อยผิดพอโน
2) ญาต โอกาสไหว้เท่านี้ ก็แข้นหากเป็นคลอง ะ ๛ ฟังเทาะขาวฟองเนื้อตายเหิน
3) แลบัวนาค คันว่าคําปากหล้าถวายแล้ว ก็ควรหล้าหยุ้งหยํา นางอย่าตัณหาข้องอาธรรมตะเป็น
4) บาป สมภาพหล้าเป็นใภ้ ก็ควรหล้าหื้อแหน พอดั่งรังแตนไว้เหนือหัว อย่าแส่
5) น้องอยู่หนั้งเพิ่นแท้ ก็ชอมแม่ผัวนางเทาะเนอ // ตามทางใภ้25เขยมีแต่ก่อน น้องผ่อนได้
6) ทางร้างกับสาว ทาวใจน้องหาผัวหื้อแม่น พอดั่งม้าแซมกล้า ก็สอนแล่นยังเป็น
7) หัวตีนน้องวางฅิงเป็นลูก เพิ่นถูกได้เทียวใช้ภายหล้าอย่าขีน เป็นคนเทียวเหนือดิน เพิ่นสั่งสอน
8) ก็ดีรู้ นางอย่านับถวงแอ่วเหล้นเชิงชู้ เหมือนเมือ่ เป็นสาว – ขาขาวน้องเปย26คิงเพียะ บ่าวบ่
9) ดีเนอ พอดั่งจาปุาวร้องตกปงเรมของ27 หลอนว่าชายงามเจ้าปองเบียนใจทาว อกผ่าวไหม้วู่ร้อน
10) เหลือกว่าเปียวไฟ หัวใจไหว ต่อมฅอคระมิน28ไว้ ถึงเมือ่ ราคะไหม้วอดแล้ว ภายแก้วสวก
11) เหง้า29 ถึงเมื่อผัวกวันน้องชอมเอา เขิดใส่ เพิ่นตะเมือขาบไหว้ฝูงหมู่ขุนนาย เพิน่ ตะผูกแ
12) สงผูกแพงมัดแบล30 ะ ล่ามจาแส่มีไว้ ค้อนฟาดถามดู31 คันว่าเสียงเป็นตูเป็นสู
13) ถ้องมูซ้ําเลยแส่ อาญาเจ้าปุง32แท้ ก็เขากลี้บก่ ลัว ยามนั้นบัตรตราเจ้า
14) เหนือหัวกลี้หย่าง ห้างใส่หื้อพันร้อยปลายกว้านสนาม พี่ก็ยนิ กลัวข่าม จิ่งสอนนางไว้ สร้อย
15) ไคร้ปุงริมของ สาขาเสี้ยวแกมทองซ้อนเรียน เพิ่นเปลี่ยนชู้นิฅาํ ฝัน้ เปลี่ยนผัวบ่ดีเนอ ตาย
16) วายหัวพี่นี้กลัวบาปเวียนภายหน้า ตายบ่ได้เมือฟูา เข้าอยู่นาราย ตายเป็นผีเป็น
17) สาง แอ่วกินหัวหย่าง พีบ่ ่จุหล้างามช่าง ตามออกในธรรม ะ ฟังเทาะตาขําเขี้ยวฟันงาม

25

คําว่า สะใภ้ เฉพาะตําแหน่งนี้ เขียน รูป ไพ ไพ

26

เขียน รูป ปืยฯ เปฺืย หมายถึง เปลือย

27

เขียน รูป จาปวฯา่ร
๋ อฯงตกฯฺปงฯฺรมฯขอฯง จาปุาวร้องตกปกเรมของ
เขียน รูป ตอฯ่๋มฅคคมินฯ ต่อมฅอคระมิน

28
29
30
31

เขียน รูป สวฯั๋หงัฯ๋า สวกเหง้า ควรเป็น สวกเหล้า
เขียน รูป บลฯ แบฺล ออกเสียงสามัญ แบ

เขียน รูป ฑู ดู ๋ใช้เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ
32
เขียน รูป ปูงฯ งֹปู ปลง
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บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

เนื้อหา
จดถี ภิซิเขี้ยวยอมชี่ฟันเหลิ้มปีกกา ตาชายหันเผียกแลมังลง33 น้องอย่าสนส่อหื้อเพิ่น
ฟัง34 เรินเหย้าขุ่นโม35บ่ดีเนอ เพิ่นตะหนิกกันเข้า อิ่นฅําตะเสหน้า พร้าบ่กล้าเ
เสงอิ่นแชงฟัน ยอบั่นเข้าต่อซางมาวกว่าบ่ดีเนอ – สบกล้าน้องปากผ่อยหมากเขือหื่น
หึงมึนมาผัวหน่ายแสงหน่ายแพงถามร้าง เพิ่นตะวาสบกว้างเผื่อกินปลา ะ บ่ดายนอ
เต็มว่าตนตัวน้องอาลา ก็ใจนางคร้านเวียก นกน้อยขันปากเปล้า36ริมน้ําเป็นคู่ผัวเม ผัว
ไล่เสปล่อยเมหมองหม่อม พร้าก้อมถากต่างกวาน37 คันว่าผัวไล่นางไว้ทางผานเลี้ยงลูก
บ่ดีเนอ // พี่กล่าวข้อคํานี้ก็หล้างถูกใจ พอดั่งของกินจ้างอีกเพื่อเช้ารีบได้
ปิ่นปอง หอมของไว้เหนือเรินหือ้ ช่างเฝียด ะ สุดแต่ข้องบุงเพียดกวยซอง ไผตะปันน้อง
ขาวฟองด้วยง่าย ของหากจกจ่ายได้มาไว้ สืบต่อตีนมือ ปัดแต่เสียมขอน้องนางทือช้อน
ชาก ถ้วยพากพร้อมทึงหว่านคันงวง หิงหมวงหม้อแกงแฅช้อนหีบ – ถู่คีบสาไม้ผา่
ต่างมี เป็นของหยิบแลของทือ สืบมือเมื่อกินข้าว เรียมรักหล้าดอกไม้ ควรได้เฝียดฟื้น38
แสงค่อยมึนตาแจ้งแรงดีหื้อถี่ ก้านค้อมคลี่ตองสา หึงมึนมานิ ฟานอนผ้า
หลบหมอนนางตากเทาะเนอ // ลําบากใต้ลุ่ม39ฟูา ก็แข้นหากมีคน ศีลบุญน้องแสงนวล
คึดจอด คึดรอดซ้ําก็ฅําฝั้นผ่อหัน เพื่อว่าของปัจจุบนั หมากพลูคาบเข้า๑เนอ ะ ยาม
หนุ่มเหน้านางคราญ ยามเฒ่าหอดแรง ผิวขาวแดง นางตะแอ่วหาทานด้อยบ่ดี
เนอ // เพิ่นตะเบื่อหล้าแม่น้อย ก็เดินเพื่อทางกินปลายค่าสินหงิน้ 40 เขี้ยวภายเหนือ

33

เขียน รูป ล่มังฯลงฯฺ แล่มฺังลฺ̑ง

34

เขียน รูป ฟงฯฺ ฟฺ̑ง
35
เขียน รูป ขนฯฺมา ขฺ̑นเมา หมายถึง ขุ่นมัว
36
37
38
39
40

เขียน รูป ขนัฯ๋ปลฯฯั๋าปลฯฯาั๋ฯ ขฺันปฺลัาเปฺลั้า ปลง
เขียน รูป กวฯาฯน กฺวาฺน หมายถึง ขวาน
เขียน รูป ฝื้นฯ ฝื้น หมายถึง ฟื้น
เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม หมายถึง ลุ่ม
เขียน รูป

หฺงิน
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บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

เนื้อหา
นางหลอนหล้าส่อนรู้ยามเฒ่า ก็อดทุกข์41นานปุองเทาะเนอ ๛ หอมของขึ้นเหนือลุกแล่น
รีบทอน หื้อเพิ่นแกว่นขึ้นเรินน้อง ทือข้าวหอบของ สินงึนน้องสินทองอยู่จ่าย พอ
ดั่งปลาปูายก่อนวังน้ําห่างแก้ววิไย เพิ่นตะว่าผิวขาวใสแสงอิน่ นางช่าง
เว้า หนุ่มแก่เฒ่า เพิ่นหากหูมเคย ะ พอดั่งตัวเดยเอี้ยงปุาวเฟยร้องม่วน
ธธิซิ่นตวงกว้างก็ตีนแขบเขียวแล่ งามแปล้แหว่ ผ่อแลเพราะแ
ท้ ถงหมากห้อยลักแล42 ปักเป็นแหว่ฅํา ตนหนําไว้เพเณ ปานหล่อก็ดี
ต่อน้องมิ่งฝั้น43ภายพ่อบอกแหน พอดั่งสัตว์ตัวแหว่ โหล่โลมเอาได้ ผัวรักหล้า
ดอกไม้ตะปานแก้วหน่วยตา นอนฟาผ้าหมอนแรสมแส้ว ผัวรักหล้า
บ่แล้ว ธูงจ้านเมิงมี ของดีน้องขัดสีล้างส้วย เยะอ่วยแท้ก็ผวั หล้าหน่ายแหนง
พอดั่งของแพงแก้วคนชายเป็นไพร่ ผู้ใหญ่เจ้าวาดไว้ โนญาตสมมาวาง
เวียนไว้เหนือหัวข้อยแด่ // เท่อนิพี่ตะแหนกล่าวต้านวาดไว้ เฒ่าแก่
๓ซาว หลายค่าลุง44อาวพร้อมตานายปูาปูุ สูอย่าถวงแอ่วเหล้นเยิมชู้
เหมือนบ่าวเยิมสาวบ่ดีเนอ – ฝูงอาวอาเพิ่นตะสู่หาคํารู้ ฝูงหมู่
เฒ่าคุดคู้ เพิ่นตะถามแห่งคลองเมิง อย่านับเหวิ้งหว่างผ้าสไบบางแล
ถ่วงแอ่วบ่ดีดาย เพิ่นตะว่าเฒ่าชูดแล้ว สังแฅวงมาหา จื่อว่าแปลง
วาจา ต้านเสียงมันสักแส่ การเบ่าหล้างว่าแท้ ก็เพิ่นตะร่มชั้น45 บางหลั้งกลี้

41

เขียน รูป ทฺกฯ ทฺ̑ก หมายถึง ทุกข์

42

เขียน รูป รักฯล่ รฺักแล่ หมายถึง แอบมอง, แอบชําเลือง
เขียน รูป มิงฯฝันฯ มฺิงฝฺัน หมายถึง มิ่งฝั้น

43
44

เขียน รูป ลงฺฯ ลฺ̑ง หมายถึง ลุง
45
เขียน รูป รมฯฺชันฯ๋ร̑มชฺั้น
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บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

เนื้อหา
มันมาหลายแง่ ของหากเฒ่าแก่แล้ว บ่ดีแอ่วรังเริง กลวงเมิงกว้างจอมผอมเพิ่น
ตะเล่า เพิ่นตะว่าพรายปูุเฒ่า จากสวกอาลา ตัณหาข้องมายาเยาะหย้อ มือ
ศอกเข้ารายรายสมสายแผวนม จื่อยังว่าตุ้ม46หัวกันหมายชิว47กินเหล้า ของหากเฒ่า
ชูดแล้ว บ่ดีอุบสองที เพิ่นตะว่าตายเป็นผี เผียดหีทึงเฒ่าจื่อวาจากล่าวต้าน โลม
เหล้า เรากลี้บ่หนา ตัณหาเฒ่าพาโลมักบาป สุภาพเฒ่าล่วงพ้น เป็นบ่าว
๒ที จาสังอ้างโยนีบ่ขาด ลางพร่องเฒ่าพยาธิรา้ ย หัวปั่นตาลาย จาสัง
อ้างคนชายเมื่อเก่า เขี้ยวเว้าไว้ตาหลุ่มข่มใน หัวใจเฒ่าจังไรสอกกอก เพิ่น
ตะว่าเฒ่าส่าํ นัน้ ก็ยังใคร่หย้อคนญิง สุมเพราะว่า ตัวติงไว้ก็ใจในเหมือนเก่า
จิตแห่งเฒ่าลูกนัน้ ก็ตายจิง่ พ้นชูแ้ ลชาม ะ เทื่อนิเหนือหัวเฒ่าฟังดู48 ก็ตูหลาน
ตะเล่า เพิ่นว่าเฒ่ามาแล้ว ก็เป็นละอ่อนสองที จอมศรีเฒ่าคนดีฟังถี่ เพิ่นว่าเ
ฒ่าพ้นที่ก็เป็นแก้วหน่วยแดง เป็นแสงหลานอยู่เรินคุดคู้ เฒ่าคึดรู้ฝูงหมู่คลองธรรม
วางตัวกรรม บาปเวียนบ่จื่อฆ่า หลายสัตว์เกิดใต้ลุ่ม49ฟูา บ่จื่ออุบสองที บุญมีเจ้า
เหนือหัวคึดจอดเทาะเนอ คึดรอดพื้นแผ่นแก้ว ฅวงเทียดสองสวรรค์ ตาบ่หันก็หากธรรม
เล่าไว้ คึดถี่ได้มาแล้ว ก็อาบบาปกรรมเวียน หัวใจเฒ่ามีเพียรคึดจอดเทาะเนอ
ดับวอดซ้ําฝูงหมู่โลภา ตัณหาของมายาหยุดหย่อน เฒ่าผ่อนได้ชู่เชื้อ คึด
เผื่อเมื่อจักตายหน บ่เป็นลาย ก็ผ่อนเสยามเช้า ของหากเฒ่ามาแล้วคึด
จวบศีลธรรมเทาะเนอ อโหสิกรรมบาปเวียนหายซ้ํา หันลูกอ่อนเหล้นลอยน้ํา

46
47
48

เขียน รูป ตมฺฯ ตฺ̑ม
เขียน รูป ชีวฯ ชฺวี

เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู
49
เขียน รูป ลฺมฯ ลฺ̑ม หมายถึง ลุ่ม
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บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

เนื้อหา
คึดจวบนารายเทาะเนอ ะ คนชายแท้ศีลธรรมดีจื่อ มื้อตกมื้อเมือไหว้ขาบสาตนเม
ตตาตะบอกมาเรารู้ เฒ่าคู้เข่าลัวซัว50 คันว่าเป็น๓หัวเหียดร้ายบ่หึงได้ แดง
ตะใกล้มิ่งม้วยตายจากชีเว ไล่ขอนเสเหนือแผ่นดินเมิงเจ้า ไผหากเข้า
ใจรู้ได้เกิดเป็นดี ของท่านมีอยู่ในเมิงฟูา บุญแก่กล้าส้วย51ทิพย์ฅวงสวรรค์ ของ
ท่านไผหากมันมีไว้ ะ เทื่อนิพี่ตะจากล่าวว่าเฒ่าคนไร้ ไบ้บอดตัณหาทึงยามไล่
อ้างหง่ามกล่างเมือหา ตัวขาวพร้อมเขียนยูงนกขอ ตัวอยู่ใต้กลวงไม้มีลอกกินปลี
ปืนหลวงเฒ่าเสมอดีขดใส ขดอยู่ใต้เฟือ52ไม้ หัวไกวผ่องร่อง ตามคลองเฒ่าหากิน
เป็นบาป คึดต่อเลี้ยงคาบข้าว แสวงแอ่วหามา ถึงยามนา ปูปลาส้อน53ไซ
หลวงเฒ่าใส่ หลายค่าตัวอยู่ใต้ในน้ํา กุ้งเหนียงแมงดา ปูปลากุ้งตัวยาวเป็น
เหยี่ยน เลียนเลียนขึ้นถูกไซ ใสใสไหลถูกส้อน54 เฒ่าหากต้อน55ชนานได้ เป็นเหยื่อแลง
งาย บาปกรรมเฒ่ามีหลายบาปใหญ่ หาใส่ไซเลี้ยงโช่56ถึงตาย เฒ่าส่ํา
นั้นทางบาปบ่ดีอาย เป็นตายไว้เหนือเรินเพิ่นเบื่อ คึดเผื่อไว้สอนลูกทึงหลาน
ขอสมมาเฒ่ากวงคร้านทึงหมู่เทาะเนอ // เทื่อนิพี่ตะจากล่าวเฒ่มีชู้ฝูงหมู่คนญิง
แพงคิงไว้เหลือตาเฒ่าแก่ ตั้งแต่เฒ่ายังน้อย ตั้งก่อเป็นเริน สุขเสิน
ใจเบ่ามีที่เมี้ยน เพียรค่าคนอยู่ทอ้ งเมิงกว้าง ก็ตาเฒ่าหากหัน เวียนปันหื้อเป็นหนั้งเสี่ยว
เกาะเกี่ยวเหนี่ยวได้เซาะไซ้ คึดได้ใส่เริน ปีตกเดินหากเหมือนพี่น้องปลายค่าคนเกิด

50
51

เขียน รูป ลฺวฯซฺวฯ ลฺ̑วซฺ̑ว
เขียน รูป สัวฯยฯ สฺ้วฺย หมายถึง เสวย

52

เขียน รูป ฝืยฯ เฝฺืย
53
เขียน รูป ซอร
ฯ๋ ซฺ้อร หมายถึง เครื่องมือดักปลาอย่างคัดช้อน
54

เขียน รูป ซอร
ฯ๋ ซฺ้อร หมายถึง เครื่องมือดักปลาอย่างคัดช้อน
55
เขียน รูป ทอฯร ทฺอร หมายถึง ต้อน
56
หมายถึง ชั่ว, ช่วงเวลา, ระยะ

294

ภาพที่ 22 ภาพสําเนาพับคําขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้าที่ 17

295
คําถ่ายถอด คําขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้า 17
บรรทัด
เนื้อหา
1) สอนคนเฒ่าท้องคนเรา๓ผู้สี่คน หึงมึนเฒ่าภายลุน57ตริเครียด เพียดบ่กู้เหมินหมู่สาวแลว หลัก
แหลวได้ปาน
2) ใด58 ก็หันอยู่ผัวบ่สู้เยิ่งนัน้ ขับออกเสเริน ปีตกเดินเขาหากินหนั้งท่าน ไบ้คักคร้าน
3) ผีผ่านเป็นญิง เวียนหน้าเฒ่าหลักลิงสอกกอก เพิ่นหย้อเหล้นฝูงสาวแลว ของดีเฒ่า
4) พอแหลวม้านก่ํา เฒ่าส่ํานั้นเอาเพียดดังหลานญิง เฒ่าคิงกลมมัวมืด ชืดชืดฝูงบ่าว
5) เข้ามาเว้าใจเฒ่าหากเซือ พอดั่งงัวแสวเกลือแอ่วไปเซาะไซ้ วิบากเฒ่า
6) มีไว้ ลูกบ่ชอมทวย มวยผมขาวใจต้านสาว๑๕ // ไผหากไบ้ทนุ่ ช้า59เหมือนอีบ้ ่ดี
7) // เพิ่นว่าพาโล อวีจีหม้อใหญ่ เฒ่าคลั่งไคล้ข้องโลกสงสาร กินทานข้าวสันหัน
8) บ่จาจวบ ปีขวบฝูายวา๑บ่หัน บุญปันเหยแสงอย่าลอนเป็นอี้ ธรรมกล่าวชี้วา่ เ
9) ป็นอี่ลิงลมวันนา ะ ชุม60สาวจื่อเอาจําไว้ พอดั่งดวงเทียดก้านดอกไม้จิ่งเผย พอดั่งแ
10) รยังเหมยตากราว61ลมถ้อง แสนส่าํ หล้าเป็นน้อง หย้องถูกเพเณ เสว่าเวียนมีได้เป็น
11) เมเหมือนตะรัง่ เสว่าเป็นไก่ตั้งฅิงท้าว ตะเอาใส่ข่วงทองพี่ตะยอมือไหว้จอมยองมหาธาตุ
12) เสว่าได้กันแท้ตะองอาจ ฤๅซาแลชํา // ฟังเทาะจันทาน้องเป็นสาวขึ้นใหญ่ หลายค่า
13) คนเกิดใต้ลุ่ม62ฟูาได้บ่ผาน เป็นคนเทียวสงสารเกิดมาก็ยากแท้ ะ หนุ่มแ
14) ก่เฒ่ามีไว้ควรได้เจือใจ บัวเกียงไขจั่งเป็นเรินเหย้า แก้วข่มพร้าวอิแม่
15) บ่าวชิงเอา แลงเพราน้องแสวงหาใส่คาบ ทางบาปหล้าบ่รู้สิ่งถาม บุญสินน้องนางงาม
16) คึดจวบ ขวบไคว้ผ้าเหลืองใหม่ผนื ดี ประเวณีผา้ เดินเจียงอย่าหื้อชูด เพิ่นว่าเสียงตูด
17) ร้องยามเช้าการเจ้าจักมีวนั นา ชุม63สาวหลายจื่อเอาจําไว้ พอดั่งดวงเทียดก้านดอกไม้จงิ่
18) เผย วันนา อันว่าเภรีหน้ากลองหลวงท่านไห่ สินส่วย64ผ้าดอกไม้ผืนใหม่เมือทาน อาหาร

57

เขียน รูป ลนฺฯ ลฺ̑น

58

เขียน รูป ไดยฯ๋ไฑฺย ๋ใช้เครื่องหมายบังคับเสียงสามัญ หมายถึง ใด

59

เขียน รูป ทนฯฺชา ทฺ̑นชา
เขียน รูป ชมฯฺ ชฺ̑ม

60
61
62
63

เขียน รูป ลวา
ฯ ลฺวา ลาว
เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม

เขียน รูป ชมฯฺ ชฺ̑ม
64
เขียน รูป สิฯนสฯัว๋ยฯ สฺินสฺ้วฺย
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บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

เนื้อหา
หม้อแกงลอมอย่าหื้อชูด หาบ่ได้เสแท้ก็ผักกูดต้นตีนได65 ผิวขาวใสอี่นาง
คึดรู้เทาะเนอ การสนุกเหล้นเชิงชู้ ก็ภายอ้ายจักสอนดู66ก่อนเนอ // หลอนว่า ชาย
งามเจ้าหลอนมาแสวงแอ่ว เพิ่นตะมาจุหล้าเลาแฅ้วเสิ่งอํา จาว่างึน
ฅําตั้งเป็นขันตะฝาก เอิบหมากตั้งมีควรใส่ใบพลู ปลายค่าหูขวั้งลาน กิ่งแขนทึงม้าว
คาดหัวอ้างพันลาว สม้อยอ่อนเป็นแร งามแปล้แหว้ เผียกนางนกฟูอนอ่อนแอ่นท้าว
เพิ่นตะจุเหล้าแสงนาง เพิ่นกล่าวข้อเยิ่งนิ ก็สูน้องอย่าวางบ่ดีเนอ ขางตัวน้องเสมอ
ดีอยู่เทาะเนอ // ตายค้อมชู้คําปากโหนเหน67ชามเนอ คันว่าจาเป็นเม เพิ่นตะแต่ง
คนมาไช คันว่าได้กนั แล้ว ค่อยตามถางเข้าควานเทาะเนอ กวงคราญน้องฟังก่อนชายจอดผิว
หากได้มาแล้ว แก้วคึดจอดตามคลอง มีสองน้องไล่เสการบ่าว พอดั่งจาปุาวร้องตกปลง
กินชิม นางค่อยแปงใจหนิมอยู่เทียมผัวแก้ว คึดว่าผัวแห่งเอ้ยชาติแล้ว มาเกิดเป็น
คน ศีลบุญสร้างกับกันหลายเผ่า เวียนเก่าสร้างมีไว้ ควรได้อยู่แฝง // พอดั่งแ
หวนฅําแดง ฝัน้ ๒กิวริว68ถี่ ชิ่นค่าชีวิตเอ้ย บ่ม้วยก็แสงอี่บ่เวียน ตายเจียนเถียน
จิ่งเป็นที่แล้ว // แก้วน้องเหยแสงจิ่งตะเป็นเริน หัวในนางอย่าเฟินฟั่งฟูาว แก้วข่ม
พร้าวแสงอยู่เสมอดี การเรินมีปนิ่ ปองซักไซ้ ผัวคึดได้เมไว้จิ่งสม การทึงกลมผ่อ
แลหันซ้ํา ข้าวน้ําดายโหลฟืน มึนตาแจ้งแรงแลแจ้งล่อง ผิวจักข้องแก้ว
มุขมันฅําฝั้นปากหวาน สรรพการกินแล การทาน ข้าวสันหันอย่าผ่อน ตายจากใต้ลุ่ม69ฟูาก็เรา
ได้อ่อนหา ชาติว่าตนเมตตา แห่งเราปัวไว้ พอดั่งไม้ไต้ส่องโลกา
ศาสนาตั้งมีมาผวดโลก ะ เคราะห์ชวก70ได้ลุ่ม71ฟูา ก็เขาเจ้าหากถ้อง ปองปันหื้อตัวเรา

65

เขียน รูป ไดยฯ๋ไฑฺย ๋ใช้เครื่องหมายบังคับเสียงสามัญ หมายถึง บันได

66

เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู
เขียน รูป หนฯาหนฯ โหนเหน อักษร ห นํา น

67
68
69
70

เขียน รูป กีวฯลีวฯ กฺีวลฺีว
เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม

เขียน รูป ฅอฯชวฯั๋โฅฺอชฺัว
71
เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม
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บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

เนื้อหา
ได้อยู่ เพิ่นว่าแก้ว๓ปูุมหานิล เหนือหัวแก้วอินทาเป็นใหญ่ ขงเขียดท้องภายใต้ นิ
แก้วใหญ่ไอศวรย์ แก้วทั้งมวลวิเสียด แก้วเทียดไธตนใหญ่นาโค เรียกว่าแก้วจอม
หัวพระยานาค ปลายค่าแก้วฟากน้ําสมุทรใหญ่คงคา ไผจักโครณาขันธ์แล จาอ่านพัน
นับได้ ยังบ่เหลือแห่งแก้วเทียดไธ ตนใหญ่สัพพัญญู เป็นครูไว้สอนคนในโลก ผาย
ผวดหื้อเราพ้นจากผาน ดับเสการบาปเวียนเราสร้าง ท่านจิ่งห้างแต่งไว้สบื มา
นับเป็นตรา ศาสนา๕พันวัสสา เป็นเขตหมายเหมดตั้งไว้ เป็นใหญ่ชุมพูรส
ธรรมแก้วสัพพัญญู ๘หมื่นยอยื่นตั้งมีไว้ ปลาย๔พันขันธ์ วางปันไว้มหาเถียร
เจ้าสืบ - ท่านสืบได้มาแล้ว ก็เป็นแก้วหน่วยใส พระโก(ณ)ฑัญญะเถียรเจ้าประญาไว
ตรัสส่อง คึดต่อห้องในโลกสงสาร ตามดั่งตนคราญแก้วสัพพัญญูท่านสั่ง ส(ม)มุติแต่ง
ตั้งมีไว้ เราได้กบั ตาม จิง่ เรียกชื่อว่า แก้วทั้ง๓วิเสียด น้องอย่าได้เคียดชาแล ส้าม
ดาสังครู หูตาน้องฟังดู72แจ้งถี่ การค้อมคลี่ตองสา ชาติว่าตนเมตตา เจตนา
มีอย่าถี่ท่านเนอหล้า หมายเหมียดไว้เมือหน้า ก็เป็นส่วนตัวแพงเทาะเนอ // เยิ่ง
๑ผัวเตินน้องจอมธรรพ์อย่านับเคียด เดมซะเดม่อนยางค้อม อิหล้าเตียดฟังดู73 คันว่า
แม่นหล้าก็ชู หลอนว่าผิดหูเส แสงอย่าดู74ผัวไบ้ ของหากได้กันแล้ว ก็เป็นแก้วกับ
ฅํา - พอดั่งพร้าอยูฝ่ ักดู75หนํานางเหย ทึงปีคําดีไผบ่ห่อนมีแม่นซ้าํ พอดั่งหล้า
ตักน้ําก็ยังวาบ่าตามทาง จอมศรีหล้าอุนนา76ช่างปินเทาะเนอ ะ ช่างหวิ่นหน้าทักท้วงเสียง
อวนปากหวาน เต็มว่าผัวนางผานน้องเลาคราญอย่าเหยียบ77 ะ หล้าเลียบน้ําก็ค่อยเลบ78ตามฝัง่
หล้าหยั่งน้ําก็ค่อยหยั่งถึงทราย ชายติเป็นคนชาย ไผตะสอนเมเป็นเจ้า

72
73
74
75
76
77
78

เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู
เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู
เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ
เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ
เขียน รูป อุฯนาฯนฯ อุนฺนา
เขียน รูป หยฯฯบฯฯ เหฺยฺบ
เขียน รูป ลบฯฯ เลฺบ หมายถึง เลียบ
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บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

เนื้อหา
ขออ่อนช้างตัวเฒ่า พีบ่ ่ห่อนหันมี ตามคลองมีเมอ่อนเผ่า79เป็นเจ้า สมบัติเท้าร่าง80
ถึงเริน พอดั่งเกรินซาววา ก่ายทึงพลูสร้อยนัน้ แล้ว คันว่าเหยียบย่ํา ผัวแห่งหล้าแพงช้อย
ได้กินตอยเครือลายชามเนอ สายสุดใจตองใหม่งึนราง ๕ทอกบางเป็นรางตอยกวัน้
ไผปันแสง ของอิ่นฅําผัวซื้อ ผัวทอกหื้อตองสู่เอามา พิมพาแสง สังบ่าตรอง81ดูหั้น ผัว
รักหล้าส่ํานัน้ ฅําฝั้นผ่อแลค่า ไผตะผั้นแขนกว่าแลเจ่นางพาอุ้ม82 เมื่อใด83ก็ว่า //
หล้าอุ้มลุ้ม84 ผิวชมชื่นขา นางค่อยแปลงใจหา จิ่งดีเนอหล้า สบกล้าเปล่ามือหง่าม
เพิ่นถามสังอิ่นฅําคุดคู้ ไผหากสู้เยิ่งนั้น พี่บ่ห่อนหันมีสักเท่อเนอ // แปลงใจ
น้องเสมอดีสักสวาดนัก นักปราชญ์เจ้าราทไว้วา่ เป็นแก้มคนยิง ใจเต็มฅิงจิ่งวางตัวได้
พอดั่งเอี้ยงคู่ไค้85จับแก้วเรียงคอน พอดั่งม่อนแสนสวน เด็ดอ่อยนางแสนตื้อนั้นแล้ว ะ
มื้อตกมื้อฅําฝั้นเป็นขวาย อุบายตามมายากับแลก เทียมแทกไว้เมือหน้า
ผ่อนหา อันเป็นตางึนแลฅําดีหี่อาํ เอาไว้ อัน๑น้องหากได้มาไว้ สิมกู่บม่ ี
ตามประญาน้องคนดีปิงหย่า เป็นแต่ขิงข่า พร้อมทึงกล้วยกับเถิง ของกินเปิ้งหมากพลูใบ
สร้อย ของเรา86เหล้นลูกน้อย มีสม้ กับหวาน กวงคราญนางแอ่วหามาไว้น้องคึดได้กิน
อิ่มนางขาย ทีป่ ันดายหากมีเนอหล้า ฝูงหมู่ปาู น้าแม่ทึงอา87 คันว่าเพิ่นปันบ่า //
อิ่นฅําปันงึน ลิ้นอยู่ปากนางไกวดู88ท้อน คันว่าจามแกมไอขุ่งกันนางรู้เทาะเนอ // ชู้รักชู้
ก็เดินเพื่อท้อมของ ะ คันว่า สองเสี่ยวของรักแท้ นักค่าแหมไก่แจ้
ตัว๑ก็ยังแบ่งทึงเรา เพิ่นหาบหนักก็สูน้องเติมเอา การหน้าเราเพิ่นตะมา
ช่อยก็ว่า แก้วข่มพร้าวคึดจอดแสนเมิงเทาะเนอ แสนประญาน้องบุญเริงคึดถี่ ก้านค้อม

79

เขียน รูป ผา เผา
80
เขียน รูป ทั้าร่างฯ เท้าร่าง หมายถึง เท้า (เต๊า) และห้าง ตกแต่ง
81

เขียน รูป ทอฯง งֹทฺอ

82

เขียน รูป อฺมฯ อฺ̑ม

83

เขียน รูป ไดยฯ๋ไฑฺย ๋ใช้เครื่องหมายบังคับเสียงสามัญ หมายถึง ใด
เขียน รูป อฺมฯลฺมฯ อฺ̑มลฺม̑

84
85
86
87

เขียน รูป ไคลฯฯ ไคฺล
เขียน รูป ลั้ฯา เลั้า

เขียน รูป พพฯ่๋านาฯ๋่ม่ทืงฯอ่า พฺพ่าน่าแม่ทึงอ่า ปูาน้าแม่ทึงอา หมายถึง ปูาน้าแม่รวมทั้งอา
88
เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู
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บรรทัด
เนื้อหา
1) คลี่ตองหวาย แสนประญาผายนางจ่ายงึนต่างเบ้89 เห้น้ําตกหว่านท่องพันวา พร่ําพรองดี
2) นางจิ่งมีพี่น้อง เกล้าช้องบ่มเขินหัว คันว่าผานจนเตา90 ไผบ่ร้อนเมื่อใกล้ จิ่งว่าไบ้ฅัก
3) ฅ้าน ก็แสงอี่แลงดู91 ออกปากเข้าหูเพิ่นคําหวานนางเอย ะ จารจาต้านงาม เพิ่นเ
4) บื่อ - น้องบ่เจื้ออ้ายแสงอิ่นชามดู92 หลอนว่าเป็นตัวปูแลตัวปลา แสงอิ่นนางก็หันกล่าง น้องอย่า
5) อ้างเพิ่นแท้ เหลือกว่าผัวฅิง เต็มว่าติงตายไห้ทึงวัน ไผตะปันนางขีไคล้93 เทียมแทกข้า
6) ไพร่น้อย ผู้ใหญ่ตีนฟังเทาะเนอ จื่อว่าตีนแลหูอย่ารอนว่าแท้ จักแก้คําลูน94ผู้ใหญ่บ่
7) ห่อนหันเฒ่า พอดั่งแรฅําพัดภูเขาบ่มีที่ยั้ง บินแอ่วเหล้นควาดแคว่ง95 หิวหอดเส
8) แรงชามเนอ ะ ๒ตาน้องแรง96หันเยี่ยม97ผ่อดู98ทอน ๒ก่อสร้างเรินคู่มีมา ะ บัดเดียวนิเหย ะ
9) ปีเดินพร้อมวันยามก็สั้นหมิ่น รีบแต่งสร้างยามเช้า ซื้อปินขายไว้ ผัวเมรัก อย่าไล่กัน
10) แท้ ะ พอดั่งสองเสี่ยวเข้าไปแร่ดา้ มเถิ่นกวางฟาน จับยามหมานจวบฟานทึงหล้า จิ่งว่า
11) เสี่ยวก้อฅิงเหยยิงไว้ ยามนั้นสองไล่กันบ่พลันทันได้ ฟานก็หกหักเข้าปุาไม้ ตีนแล่น
12) กลัวตาย ยามนั้นสองสหาย ก็อยู่ดายวักเว่า มือข่มเท้าเหง้อผ่อแหงนดู99 ชู้คนก็ชู้
13) แปูนฝุามือทะหน้า หล้าเบ่าแท้ ก็ร้ามส่าปาดาย ะ พี่กอ็ ุบายต้านปันนางเทียมแทก
14) แต่นิเมือหน้า ก็สูน้องอย่าไล่ บัวเกียงไขอย่าไล่ผัวแก้วเบ่าดีเนอ เต็มว่าผัวแลตายก่อน
15) หล้าเลาแฅ้ว ก็ภายหล้าตะหาใหม่มาแทนก็แล้วท้อน ม่อนแสนสวนอย่าควรละได้
16) คึดว่าแก้วเทียดไทย ผัวเก่านางยัง เวียนปางหลังหากมีทึงหล้า เต็มว่าผัวใหม่แก้วทุ่นช้า
17) ก็ภายหล้าอย่าขีน คันเป็นไพร่เทียวตีน ต่อแรงเยะสร้าง น้องอย่าจาอวดอ้างลบลมมักแต่ง
18) แพงบ่ดีเนอ วิดวิดผิวขาวแดง เพิ่นตะด่านางว่าชาชามเนอ เพิ่นตะว่าคนเกิดใต้ลุ่ม100
89

เขียน รูป บลฯฯ เบฺล เบ้ หมายถึง เบี้ย

90

เขียน รูป ตา เตา โต หมายถึง ตัว
เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู

91
92

เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู
93
เขียน รูป ขีไคลฯ๋ัขีไคฺลั
94

เขียน รูป ฅารูร ฅํารูร คําลูน หมายถึง ที่หลัง
หมายถึง กวัดแกว่ง
96
หมายถึง เล็งดู
97
เขียน รูป อยฯยฯม อยฺยม
98
เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู
95

99

เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู
100
เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม

304
19) ฟูา บ่รู้บาปกับบุญบ่ดีเนอ เป็นคนเทียวสงสาร เกิดมาโลกหล้า ใต้ลุ่ม101ฟูาเพิ่นต่าง มี
20) ๒ ตามคลองแก้วคนดี สถิตซื่อเทาะเนอ ะ เรียกชื่อว่าแก้วดอกไม้ไผได้บ่ผานนางเหย ๛

101

เขียน รูป รมฯฺ ร̑ม
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บรรทัด
เนื้อหา
1) ตามบัวราณเพิ่นกล่าวมาเป็นอี้ ธรรมกล่าวชี้เป็นอี่คนงามแท้ดาย ะ ฟังเทาะฝูงหนุ่ม
2) แก่เฒ่าสมังเคิ้ม เมเพิ่นตาเหลือง แสนสาวย่องไกวเชิงดู102อาจ นักปราชญ์เจ้า
3) ตนรู้จบ103เพทภาษา ขออย่ามีคําเนียนทา ข้อคําจากับโลก ตามอันทุกข์โศก104ไหม้ร้อน
4) ร้าย สืบกรายกันมา ไปเตือนวิสยั แห่งคนโลกหล้า คนเกิดใต้ลุ่ม105ฟูาหลายเพศภา
5) ษา ไผจักโครณาหันอ่านพลันเขาได้ หลายค่าสัตต์เกิดใต้ลุ่ม106ฟูา ก็เป็น
6) เหยื่ออาหาร ปลายค่าของกินทานหมากพลูคาบข้าว ะ ซะนะซะเนียงซะเทียง107ผิวดอกเอิ้งเ
7) ผยเช้ากลางปุายวยยาย เทือ่ นิพตี่ ะแหนกลอนต้านคนชายร่างบ่าว //
8) ๛ พอดั่งจาปุาวร้องเอิ้นสั่งเสียงวอน แลฅําผายหาคอนไซ้เหยื่อ พี่ก็คึดเผื่อ
9) ไว้เมือหน้า สอนลูกทึงหลาน เป็นคนเทียวสงสาร อยู่กินยากแท้ ลางพร่องก็ปองเป็น
10) ไคลมักแพ บ่ด108
ู ท่านเป็นสัง ปางหลังอ้ายหันมาแสนส่าํ ซะนะซะเทียงเขี้ยวชี่ย้อม
11) ฟันก่ํามหานิล – คันว่าเป็นไพร่เทียวตีน เกิดมาเยะสร้าง อย่าจาโอวดอ้าง คํา
12) รู้ต่อขุนเบ่าดีเนอ ะ เต็มว่าหลักปานแส่ ของบ่เขี่ยงบุญท่านได้ ไบ้แท้แล ะ ก็
13) ตาเพิ่นหากหัน ผีปันหื้อคนเราคนช่อง คึดต่อห้องเรินท้าว – มีข้าวกับเกลือ มี
14) ทั้งเผือไถพร้อมควายนาอย่าหื้อชูด ะ วันวันถ้าฟังตูดเขางัวบ่ดีเนอ วันวันถ้าฟัง
15) เสียงเขาล้างเหื่อบ่ดีเนอ ะ น้องเบื่อผักเหลือปลา อู้จาบ่ยิว109มี แสงเบื่อนาเหลือข้
16) าวบ่ดีเนอ ะ พอดั่งไพรเบื่อเจ้า เป็นทวดตัวตายเราเหย ะ สูค่อยแหรน ๓
17) ปลายเสิง่ อําเอาได้เทาะเนอ // ปลาย๑ราคะไหม้วู่ร้อนเหลือกว่าเปียวไฟ110 ะ ปลายไคว
18) แข็งเสบแทงเมแก้ว หลอนว่าเพิน่ ขึดได้หันแล้ว ก็เป็นโทวดโทสา ปลาย๑
19) ปลาย๑จาสังอ้างคํางานตั้งต่อ มักส่อหื้อเพิ่นวินาศจิบหาย ะ ปลาย๑ตีนมือผาย

102

เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู

103

เขียน รูป จบฯฯ๋ จฺบุ หมายถึง จบ

104

เขียน รูป ทฺกฯสัวฯ ทฺ̑กสฺวั

105

เขียน รูป รฺมฯ รฺ̑ม
เขียน รูป ลฺมฯ ลฺ̑ม

106
107
108
109

เขียน รูป ซนซนยฯงฯซทยฯงฯ
เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู

เขียน รูป ยีฯว ยฺวี
110
เขียน รูป ปยฯวฯไฟ เปียวไฟ

307

ภาพที่ 28 ภาพสําเนาพับคําขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้าที่ 23

308
คําถ่ายถอด คําขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้า 23
บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

เนื้อหา
แอ่วไปลักล้วง เพิน่ ขึดได้ทว้ งทักเป็นความ ถึงสนามเพิน่ ตะแต่งคนไปฆ่า คันว่าโทวดบ่
หล้างพอชา ก็จุกอาวายชอม อันว่า คํา๓ปลาย ไผอย่ารอนหื้อแหรนได้เทาะเนอ //
เป็นบาปไหม้ร้อนร้าย เป็นทุกข์111พอใจเราเหย ะ ไผแหรนได้เป็นคนวิเสียด แหรนบ่
ได้เพิ่นตะว่าผีเผียดเมิงคน ศีลบุญตั้งเหนือหัวบ่จาจวบ สารูปเจ้างามแท้ ก็ใจ
เจ้าบ่ตาม เสใจแก้วคนชายเยะถ่อย ะ เพิ่นตะหนิกตอยเหง้อยามเมือ่ กินทาน –
พอดั่งขุนหาญเฒ่าพา เมื่อหนุ่มเขาก็คึดว่า ใต้ลุ่ม112ฟูาไผตะเขี่ยงตัวกู ชุมพูกว้าง
แสนผอม113ไผตะก่าย ไผเขี่ยงด้วยทางร้าย พอภายอ้ายบ่กลัว คึดว่าตัวต่อตัว จักแพ้ว114
กูได้ แสนศาสตร์กลี้มีไว้ มนต์ทพิ ย์ข่ามคงทรงเอาได้ตามครูโนญาต เอ็ด115ราชท้าวต่างห้อง
มาเจือบ่ดี ปลายค่าของดีปลอมร้ายเชิงได้รนั ตัวแก่นต้านส่าํ นิ ภายอ้ายบ่ไหว้
คันว่าเสิกมีไหน บอกกูซักไซ้ ปลายค่าอาชญาเจ้าปลงไว้ ซ้าํ เติมแรงกู ทางกลัว
ตายบ่ผ่อดู116หันได้ โกรธะบังเกิดใกล้โมมืดปานฝน จําฟันคนอ่านพันบ่กลัวคร้าน
บ้านต่อบ้าน ๓เท่าบ่เคิง เมิงต่อเมิงข้ามพ้นตัวตัง้ ไผหากจั้งฅิงท้าว บ่จื่อช่างเป็นคน ศีล
บุญตั้งเหนือหัวหั้นก่อน จาสอนถามส่ํานิขุ่นโม ถึงเมื่อตนตัวเฒ่ามาทึง ก็ยังไม117
จิ่งว่าคนเกิดใต้ลุ่ม118ฟูา หลายเพียดภาษา ทางตัณหาไผตะโครณาได้ กัวธะ119บังเกิด
ได้ดับแท้ ในเจตกายาเทาะเนอ ะ ตัดตัณหาแห่งเมท่านได้ ะ พอดัง่ เอี้ยงจับ
ไม้ตาผ่อแหรนคนนั้นท้อน ะ คนชายแท้แหรนตัวหื้อจอด แหรนบ่ได้งูงอดทอด
ตาย ชายเนอ แสนประญาผาย แห่งสูพึงรู้ น้องห่มผ้าคุดคู้ บ่จาสู่หา ครู
นับเท่าจาเป็นสู ปากฟูอง120 บ่เหลียวหน้า บ้านข้าดาย ก็แข็นหากได้มี อัน๑
จามแกมไอด่าเมว่าพรายด้อย บ่ดีเนอ ะ จาเผียกข้อยท่านซื้อ ก็ผิดแห่งบัวราณ
111
112

เขียน รูป ทกฯฺ ทฺ̑ก
เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม

113

เขียน รูป ผอฯม ผฺอม ควรเป็น ผอบ prep = all over ;Var. ผับ ,William 233 . ผับจอด
114
เขียน รูป พัวฯ แพฺ้ว ควรเป็น แพ้
115

เขียน รูป อดฯ เอฺฑ ควรเป็น ร้อยเอ็ด
116
เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ
117
regret william 262
118
เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม
119
เขียน รูป กฺวฯธะ กฺ̑วธะ
120

เขียน รูป
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บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

เนื้อหา
หลอนว่ากินทาน สร้างกับกันหลายชาติ เพิ่นขาดหื้อเราแล้ว ก็เป็นแก้วหน่วยใส เสว่า
หลายใจหื้อตัวเราบ่ว่า ตาบ่ได้เมอฟูา ก็วิบากเขามีแลก็ว่า ะ จอมศรีเหย
ของบ่ดีคดเลี้ยว สบเบีย้ ว121ปากจาแข็ง จาสังอ้างฟันแทง บ่หย่อน บ่ผ่อนด้วยทางร้าย โกรธะ
บ่หนุ้ 122 จาเขี่ยงตนเขียงบุญทึงเจ้า จาเขี่ยงข้าวทึงเล้า อู้จาของทาน จําคําหาญ คํางาน
ต่อขุนต่อรางถามฆ่า ดาบกล้าท้าว จาต่อขุนเมิง ผิดเปิ้งเสบ่หึงบ่มึ้งแลเนออ้าย จา
เผียกผ้าแลบล้วน ก็ของบ่เหมินแร พอดั่งสัตว์ตัวแห ยังบ่ถึงบ่ทงึ นาดได้ เสเพิ่น
ขัดห้าวหางแม่ไว้ เข้าถูกเป็นวาย จิ่งว่าตาวผายอ้ายคนชาย ก็ประญาคําดวงญิง
แลก็ว่า ไผแลใจหลิ่งขําพลิกฟื้น ตะเป็นหน่วยจู้จี้ตายเสหี จากเมร้ามสร้างบ่ดี
เนอ ะ ไผอย่าจาอวดอ้าง พลิกฟื้นต่อขุน หลอนว่าสมภารตน บ่เขี่ยงบุญท่านได้ เป็นบาปไหม้
ไน123เนื้อ ะ ตะปานดั่งไผชึงชามเนอ หึงมึนมากายถอยเถียวแรงม้าง อู้จาเสียงบ่คา้ งเทียมแทก
ตัวหนีชามเนอ ะ เป็นคนสร้างเรินกิน อย่าจาสวก เพิ่นว่าจุมปลวกซําดินปอก็สู
หากหัน พี่ก็รักบุญปันจิง่ ลอนสอนไว้ พอดั่งดวงเทียดก้านดอกไม้ เผยไว้ผ่อแยง
สูค่อยแพงฅิงไว้ ปานแสงชัว่ ปูุเทาะเนอ // เพิ่นต่างเข้าเลียนรู้ ก็สูอย่าเลียนวาย
ตัวบ่ตายก็สูอย่าลอนนับคร้าน ปานน้ําใส่นาดอนเทาะเนอ ะ ช้อนขอขึ้นหัวเหมืองชู่ค่ํา
ทิพย์เกิดใต้ลุ่ม124ฟูามีนา้ํ กับไฟ เป็นประจัยแห่งคนเราสร้าง ไผอย่าอ้างนอนเช้า
ตื่นขวาย เยยเภย125หลายแอ่วเยิมพี่น้องเทาะเนอ // นักคาไส้อยู่ทอ้ งก็ช่างกลายเกิดเป็นงู
แสนประยาน้องฟังดู126หื้อถี่ นับที่นอนห่มผ้าคุดคู้กับอี่เมแพงบ่ใช่เนอ แยงตัวน้องแยงซองสาน
ไส้ หลอนว่าภัยมากิมใกล้ ก็แหรนไว้แต่ไกล127 ะ
เพิ่นว่าของหวานใจหวานคอ บ่ดีกับข้าว มีค่าเหล้าแพ่ง128น้อยกับหมู่คนญิง สัง

121

เขียน รูป ปยฯวฯ ปฺยว เปียว

122

เขียน รูป หนฺฯ หฺ̑น ออกเสียง หุ้น หมายถึง หดสั้น

123

เขียน รูป ไน ไน หมายถึง ละลาย
เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม

124
125
126
127

เขียน รูป ๆยภฯยฯ
เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู

ใกล้ เขียน รูป ไกลัฯ๋ไกฺลั และ ไกล เขียน รูป ไก่ลฯ ไกฺ่ล
128
เขียน รูป บ่งฯ แบฺ่ง แบ่ง ควรเป็น แพ่ง หมายถึง จอก ภาชนะสําหรับใส่เหล้า
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บรรทัด
เนื้อหา
1) เป็นสัตว์ตัวติง เหมือนตะชิงกันฆ่า ไผหากไบ้ทนุ่ ช้า ก็หวานบาดกวงคอชามเนอ หวานพอใจพอ
คอบ่มีที่
2) เมี้ยน พอดั่งเสี้ยนบ่มเนื้อ ก็ช่างสมหนองใน เพิ่นว่าภัยไกล ฮีน129แหนก็ยังได้ ภัย
3) ใกล้ในเนื้อ ฝูงหมู่โรคา หลายค่าวงสาหลายอีกมากอบห้อย แหนแต่ข้อยเล่า
4) ใช้ กับอี่เมแพงเทาะเนอ ะ วิดวิดผิวขาวแดง ช่างแต่งคํามาทอ // มากล่าวหย้อแ
5) ซบน้อยสนส่อตัวเรา เกาหัวใจอีกมาเคียดส้าม เขาหากหย้ามแต่เค้า เรา
6) เจ้าอย่ากวัง บ่ดีเนอ เป็นสังเสก็ส่วนภัยใกล้ แลก็ว่า แหรนบ่ได้พารู้อู้จา
7) เราวายทะแท้ดาย ะ เป็นคนชายอย่าฟังเบาแท้ หลอนว่าแรบ่ได้เป็นทวด
8) โทสา ะ จาถึงกันตะพันแผ้วขวาน130 ไผบ่หย้านเชื้อนิ ก็อู้จามันซม ตุ้มหัวกันอยู่เว
9) ทนาข้อง ไปแอ่วกู้พี่น้อง มาสืบชีเว ถึงเมือ่ ไล่ขอนเสละปล่อยเมเป็นข้า ลูกใหม่
10) หม้าพอใช้ ตะเป็นจ่าโหลฟืน มืนตาอ้างท่องหันเพิ่นถี่ด131
ู ท้อน นับเท่าถวงแอ่วบ้านชู่มื้อ
11) ไปเปล่ามาดาย เวียกการหลายบ่พลันใคร่สร้าง จาอวดอ้างทางคร้านไผกีบ้ ่เหลือ จาสัง
12) อ้างเป็นเครือหนักหน่วย จาอยู่หั้นคั้งคั้ง ไผตะส่วยปันมัน ของ ตาหันบ่พลันเยะสร้าง จาอวดอ้าง
13) ฅิงรู้ ท่อเพิ่นบ่กินเกลือ จาคําเหลือหมู่ชุม132เพิ่นรู้ ไผตะสู้ เยิ่งนัน้ อ้ายเหยจุมฟู133
14) แสนประยาพื้นชมพู134 อ้ายแลง135หันดู136ก่อน นับที่เพิ่นจุอ้ายไปก่อน เพิ่นสอนหื้อชายรู้ก็
15) เยะดั่งตะเป็นครู ถึงเพิ่นแลขับตัวปูตัวปลา ก็หันส่าํ คืน137เขินไว้ เพิน่ หากถามถี่เข้าคะไค้
16) ตะปานไหน่ซ้วยแนว หลักแหลวอ้ายคนชายลวดหายกว่า เพิ่นตะด่าใบ้ซา้ วซ้าว ก็ชาย
17) ง่าวตะอายชามเนอ – เพิ่นว่าชาย๑ไปอยู่นา้ํ ม่วนปลาใด138จาสังชา ชาย๑ไปอยู่นาม่วนข้าว
18) เจ้าหยุ้งตัวมัน ชาย๑ตะหันแล้วมานอนดักอยู่ // ชาย๑ถวงแอ่วเหล้นเชิงชู้๓ข่วงมานอน ชาย๑
19) ค่อนขอขึ้นหัวปกเหยี่ยน ชาย๑ปองเปลี่ยนขึน้ คัลท้าว ก็ลัก139เปลีย่ นเทวี หลอนว่าชายใด140ดี ก็
129

เขียน รูป ฮีฯน หฺรฺีน

130

เขียน รูป กวฯาฯน กฺวาฺน
เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ

131
132
133

เขียน รูป ชมฯฺ ชฺ̑ม
เขียน รูป จูมฟู จูมฟู หมายถึง จมฟู

134

เขียน รูป ชูมพฯ๋ ชูมฺพู
หมายถึง เล็ง
136
เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ
135

137

เขียน รูป คืนฯ คฺืน ออกเสียง กืน หมายถึง งอกงาม, เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว, คับคั่ง, มากมาย
138
เขียน รูป ไดยฯ๋ไฑฺย ๋ใช้เครื่องหมายบังคับเสียงสามัญ หมายถึง ใด

313
สืบเลียนเอาไว้ ไผ
20) ตะว่าใบ้ตวั เปลี่ยนเทวี กลอนคํามีหลวงหลาย ชายตะผายแผ่ไป เป็นห้อง พอดั่งฆ้อง
21) ๒๕ ตะตีไห่บูชา ะ สมมาเฒ่าหลวงหลายเจ้าผู้ การถูกหลวงว่าแท้ ก็เป็นแต่บัวราณ

139

เขียน รูป รักฯ รฺัก
140
เขียน รูป ไดยฯ๋ไฑฺย ๋ใช้เครื่องหมายบังคับเสียงสามัญ หมายถึง ใด
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บรรทัด
เนื้อหา
1) สมภารไผหากมันมีไว้ เราเกิดใต้ลุ่ม141ฟูา ก็เป็นข้าส่วยสิน หัวตีนเราเกิดมาเป็นข้า
2) หลอนว่าอาชญาเจ้าท่านช่างใจเผียกห้อยเทาะเนอ // พอดั่งหัวกลอยย่างแกล้มมัน นึ่งตาว กล่าว
ใหญ่
3) ถ้านเหลือลุ่ม142ก็ไพร่เจ้าบ่ตามชามเนอ ะ หลอนว่าชูดคําจา อาชญาช่างหลุ้น ข่ามบ่คดนิ มี
4) รีตประเวณี เป็นขุนท้าวปองดีหื้อถูก เจ้าปลูกไว้ หื้อเป็นใหญ่เสเมบ่ใช่เนอ // สนเท่ห์ไว้ใน
5) ใจหื้อแม่น ลงค่ําขึ้นคัลท้าว ตีนแท่นแกว่นจา หลายค่าคําปัญหา เปิ้งมาจําไว้ เยี่ยงไบ้
6) แล้ว ซ้ําเติมกลัวตายบ่ดีแล้ว นอนหงอนถ้าฟังเสียงฟูาผ่า บ่ดีเนอ ะ ของหากไบ้ทุ่นช้า ก็เจ้าด่า
7) ทึงวันก็ช่างท้อน ไผตะนับสอนปันแห่งเราแลรู้ ถึงเมิงเจ้าแต่งใช้ ช่องตะกู้เพิ่นมาจา
8) อั้นชะหือเสสนา เป็นตราไว้กับตัว หื้อมีกลัว๓หมู่ อ้ายบ่รู้ก็เขาสู่หาเรียนเทาะเนอ //
9) ปฏิบัติเจ้ามีเพียรอย่าถอย ฅบเข่าไหว้แท่นช้อย ตามรีตเปิ้งไว้เทาะเนอ // เยิ่ง๑ขุนล้อมในฅิง
10) ฅํา อย่ายํา เพิ่นอยู่เฝูาคัลท้าว เช้าค่ําเทียวสอย การฅําเจ้ามีมาแซ่นกาย ด้อยเขาเ
11) เต่งเผี้ยวแปลงหื้อไว้ ฝูงหมู่ขุนใน ไทยด้อยสินเข้าธามอมุข่ามเขา
12) แต่งห่าง143ล่ามใช้ แล่นบอกเข้าไป จิ่งว่าเสนาใน สืบมาเป็นอี้ ตามส่ําเจ้าหากชี้ ปอน
13) เชือกคนดีแหนหวงแลเทวีหื้อจอด ปัวขอดข้าอยู่มือจิ่งได้ชื่อขุนใน ขุนเทียมใจพระบาทฅําเป็นเจ้า
14) เราค่อยเข้าใจรู้ ควรได้หยุ้งยํา ของหากบุญฅําปัน เจ้าเหนือหัวปกห่ม พอดั่งใต้ฟูาลุ่ม144ตะวัน
15) ตาหันกันหย้องพันคลองต้าน พอดั่งชู่บ้านปันเปลี่ยนกันไชเทาะเนอ // เมือตามใจปล่อยเราอยู่ต้าน
การอย่า
16) หย้านหมุนเจียกฅําแดง แพงคิงไว้ธามการดู145ก่อน ชาติเจ้าปลูกไว้ เป็นทึงเป็นฅํากิว ไผอย่า
17) จากล่าวข้อคดเลี้ยว พรางไหว้ขาบสาบ่ดีนา ชาติตนเมตตารักษาขอบดิน แดนน้ําหมุนเจียก
18) เจ้าชืดช้อยคํา ก็สูอ้ายอย่าหมองของหากสุกกับต้นกับบุญท่านแล้ว คึดว่าแก้วลูกนิ บ่หื้อแ
19) ตกขํามือ เสว่าเป็นของหยิบแลของทือบ่พลันวางได้ เคียรคาเจ็บบาปไหม้พยาธิร้าย โนญาตขอพร
20) อันเป็นราชคําสอน เปิ้งมาจําไว้ หมุนเจียกเจ้าธิราชไท้ หื้อตามรีตประเวณี คลองขุน

141

เขียน รูป ลฺมฯ ลฺ̑ม

142

เขียน รูป ลฺมฯ ลฺ̑ม
เขียน รูป คหางฯ หฺราฺง ห้าง หมายถึง เตรียม

143
144

เขียน รูป ลฺมฯ ลฺ̑ม
145
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บรรทัด
เนื้อหา
146
1) มีสันใด อย่ารอนรีตม้าง ปฏิบัติเจ้านัน้ ช่าง หื้อหยาบยังตัว สักเหนือหัวไผบ่กลัว ก็สอนรอยยัง
2) ว่าไบ้ นัน้ ต่ําใต้แยงไว้ประมาณ สามมื้อต้านคําเมิง หื้อตามเฒ่าเกล้า ฅบ147เข่าไหว้
3) สะเคิง เสมอดั่งฟังธรรมนั้นท้อน // จาสังอ้างมีคําเขิงขวดบ่ดีเนอ เป็นทวดย้อนก็เพื่อแห่งกลัว
4) ธรรม๑ดาย เป็นคนชาย เกิดมาปางซ้อย กาลกลี้ยามคอยขียุคพาเป็น ปองกินกลี้ปองทาน พอทึง
ยาก
5) จาเผียกอ้ายฅานฅากลอยของเราเหย เป็นขุนปองปากคําก็ยากแท้ แลบ่ได้ก็อู้จาเรา
6) วาย ทางกลัวตายไผหากมันคึดไว้ แหนแต่ไกลมาใกล้ แหนแต่ใต้พื้นนัน้ หัวหมอน
7) หลับนอนอ้างคาถาสัง่ วาด แสนศาสตร์กลี้มีไว้ ก็ตามดั่งครูเรียนนั้นท้อน คลอนแคลนหัวหมุน
หมอน
8) เผียกเทียมท่อนไม้ บ่ยากหัวแทบ อ้างขุนไร้ก็เพิ่นตื่นทึงเริน บ่ใช่เนอ เตินประญากัน ดี
9) ถูกมีคู่มื้อ เตินบอกหื้อทึงซ้ํา กับขายขุนหลายเหย ไผห่อนมีนอนเช้า ปฏิบตั ิเจ้ายาม
10) ก็แข้นหากพึงควร เต็มว่าจาถึงสวนแล เผือกมันต้างด้อยก็ช่างเนอ หลอนว่าการแห่งเจ้าแทน
11 ช้อย ะ ปรากฏมีมา คลองหันขุนต่างตา บ่มาเคียดชา หลอนจื่อไว้ภายหน้าตะเป็นดั่งฤๅไป //
12) เป็นขุนใจไกล หลอนปากคําบ่จนได้ชามเนอ ถึงเมื่อภัยยะ มากินใกล้เราแท้
13) เมือไหว้ก็ตัวท่าน บ่หนาแก้วเหย เสนา ยามเมื่อกถาเขิงโกธาเจ้าด่า หลอน
14) ว่าอูจ้ า บ่ซื่อสติบ่หมาน เจ้าบ่กา้ น148ได้ ตะเยะดั่งฤๅเป็น เหนือดินพืน้ ชุมพูบ่หนา
15) ยําชะหือนอ // จาเผียกน้าํ แม่กว้าง ขักอาบสีไคลเทาะเนอ // เป็นขุนเจ้าไล่เสการ
16) ไพร่149 ชาติว่าเจ้าปลูกไว้ ก็ควรได้ไต่ตามคลอง จิ่งว่าขุนปองการ หื้อสุขบานทึงไพร่ //
17) เต็มว่าใบ้สน้อย ก็ของอาชญามี ปฏิบัติเจ้าเทวี หื้อถูกพอดั่งเขาปลูกไว้ ก็ขักหมั่น
18) เทียวไช หลอนว่าเภภัย เข้ามาจนจิ่งคั้งบ่ดีเนอ // เสว่าอู้จากลี้รั้งไว้ เป็นเจ้าสฐี
19) บ่ร้ายหนอขุนภอง คองพี่ปองเมิงหื้อเป็นดีนิง้วย มะส้วยมีจา่ ตี เก็บใส่หื้อมันซื้อ เขาหาก
20) ดู150คลอง จิ่งว่าเป็นขุนหื้อตรองหันถ้วนถี่ หมุน151เจียกเจ้าแท่นช้อย หื้อตรองที่เสงึน ที่ขัดขึงก็
ขาทึง

146
147
148
149
150

เขียน รูป ไดยฯ๋ไฑฺย ๋ใช้เครื่องหมายบังคับเสียงสามัญ หมายถึง ใด
เขียน รูป ฅฺบฯ ฅฺ̑บ ฅบ ออกเสียง ฅุบ หมายถึง คุก, คุกเข่า
เขียน กานัฯ๋กาฺน้ ก้าน ควรเป็น ก๊าน หมายถึง แพ้, พ่ายแพ้
เขียน รูป ไภั ไภ้

เขียน รูป ดูฯ๋ฑู ๋ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ หมายถึง ดู
151
เขียน รูป หฺมฯร หฺ̑มร ออกเสียง หมุน หมายถึง บุญ
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บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

เนื้อหา
เอาแท้แลบ่ได้ ตามไฝุโลมหา ตามราคาอาชญาเมิงน้อย ของหากกาลกลี้ยามค้อย
ไผตะช่อยเราปอง หอมไว้เหนือเมิงไผตะเติม ชาติเข้าอยู่เงิ้มเงาแก้ว
ใต้ลบบาทาท่านดาย สูค่อยโชชากัน อย่าพลันนับคร้าน หมนเจียกเจ้าแพงล้าน อย่าอ้าง
เพิ่นมาปองบ่ดีเนอ // พอดัง่ ปลาหนองกี้ไผมันหาใส่เทาะเนอ // หอมไพร่สร้างเมิงท้าว
คองเพิ่นแสนปีก็ทึกแล้ว // ไผตะปองปันหื้อตัวเราทึงโช่รุ้งฅําเทียวสู่ขึ้นคัลท้าว อุบครัว
สิ่งปอง แหนกลอนต้านตามคลองเฒ่าเก่า เมิงแห่งเจ้าเรื่อไว้ ก็เพิ่นจิ่ง
หมเคย แสนเมิงเข้าเป็นเขย บ่จาพอก พอดั่งวอกแอ่วด้อยลูกไม้มาจวบสาลี
ของกินดีก็อยู่แรมเซาะไซ้นั้นแล้ว คนเกิดใต้ลุ่ม152ฟูา ก็เทียมแทกตัวลิงนัน้ ท้อน เป็นขุน
เจ้าสิ่งปองคัดฅิงใต้ฟาู เหย พอเพิ่นจิ่งจะดู153งาม ลือชาท้าวขุนตามอะหย่า นักคา
ฝูงหมู่ข้าไพร่ฟูา ตะดู154สาอาลา จิง่ ว่าขุนต่างตา สืบมาเป็นอี้ การฅิงเจ้า
แต่งชี้ เทียวรีบต่อตีน ใจขีนข้องมโนใน ใจฅําเจ้าเฟิง เจ้าเปิ้งหื้อก็ควรได้
กับตาม เป็นขุนเจ้าธามกินตามรีต ราชนีดตั้งไว้ เป็นส้าวกับเมิง จิ่งว่า
๓๒ เชิงมายาแอ่วหาเรียนรู้ จักว่าไบ้กช็ ่างท้อน ไผตะ
สอนตัวเรา นับเท่าเกล้าหัว หยุ้งนงนวลตามหย้าน คึดต่อหอบ่ค้าน คัพพามานเหลือ
แรงชามเนอ ชาติขุนปลูกแปลงนิข่ามธามการเจ้า ไผหากเข้าใจรู้ ก็รักอยู่สนเ
ท่ห์เทาะเนอ // พอดั่งแม่แว่เพล้าไกรสรดอกหมาก คําปากอ้ายแปลงไว้ คันได้ขอพร
หลอนผิดเส ข้อต่อขุนต่อนาย หลายท้าว เพิ่นตะว่าพร้าวต้นตําหมู่สี บุญมีได้เป็นขุนเจ้าปลูก
การถูกลางคึดแท้ พ้อยแอ่วหากินบ่ใช่เนอ // วันเมื่อเคราะห์จําเป็น อาชญามี
เพิ่นท้วง พอดั่งฟานตกบ่วงเหลิ่มใหญ่เป็นวายชามเนอ คันบ่ตามอาชญาคืนหาเจ้า เ
ราค่อยเข้าใจรู้ก็เทียมแทกตัวฟานนั้นท้อน จิ่งว่าการไผกลี้การมันถ้าหาบ สุ

152
153

เขียน รูป ลฺมฯ ลฺ̑ม
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154
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บรรทัด
เนื้อหา
1) ภาพการหยาบพืน้ โลกกว้าง เหลือเพิ่นหางึน๑เนอ // เต็มว่ามีทนึ ไว้หาแถมก็หยาบ
2) เขี้ยวคาบได้พาวินบ่เป็น๑ชาม // จิ่งว่าเป็นคนเทียวเหนือดิน อยู่กินยากแท้ พอดั่งนักปราชญ์
เจ้าปองแ
3) รฝูงหมู่ภายมาร อดผานสร้างเป็นทานที่วัด วิตักเข้าใจรู้หมุน155เจียกภายใน ศีลธรรมเจ้า
4) มีใจสดับอยู่ ปองปิน่ เข้าเรียนรู้ ตั้งอยู่ในคลอง พรองดับทุกข์156สงสาร บาปบุญเผาไหม้ คึดต่อ
5) ตายจากใต้ลุ่ม157ฟูา ก็ไผบ่เมือพาน ลวดปองเอากรรมฐาน อยูว่ ันอยู่คืนไจ้ไจ้ คึดต่อ
6) นารกมีตั้งไว้ โมมืดเป็นควัน เสียงดังขึ้นถึงพรหมสนัน่ อยู่ หลายค่าคนอยู่หันซัดไว้ ตะปานชานถั่ว
7) แหย่ ตาแลกันบ่หันพ้อยไห้ ตกอยู่ใต้นาร้อน ก็ย้อนเพื่อตัณหา กรรมไผหนาหาก
8) พาไปหั้น เป็นทุกข์158กลี้เหลือนั้น บ่จื่อห่อนหันมี ว่านารกหม้ออวีจีร้อนเดิด ตนประเสริฐเจ้า
9) เล่าไว้ก็ออก คัมภีร์ธรรมไผใจดํา บ่พ้นรอดได้ พอดั่งนักปราญช์159 เจ้าคึดไว้ก็ปองเป็น
10) ค่าไคล ไล่ตัวกรรมบาปเวรไจ้ๆ อุตสาหะได้เทื่อน้อย ก็แข้นหากหลายมา เทียมดั่งน้ํา
11) ชายคาล้นอ่าง ไผแลเทียวไต่เข้าหว่างนิ บ่ฝั้นจวบนารายสักเทื่อดาย // แสนประญาผาย
12) แก้วคนชายคึดถี่ด160
ู ท้อน คนเกิดใต้ลุ่มฟูา ไผตะตายทีเดียวกันสักเท่อก็ว่า พอค่าตาหัน
13) กัน สืบมือทือก้อย ได้ใหญ่น้อยรุม161แม่กินนม ถมถองกันบาปบุญเราสร้าง คนเกิดท้องเมิงกว้าง
14) ไผตะเก่ยศีลธรรม สักเทื่อก็ว่า // กรรมไผกลี้กรรมมันหากแต่ง ตายจากลุ่ม162ฟูา
15) ไผตะเก่ยกรรมเวียร สูอย่าโมโม้ ข้องสงสารได้ไมบ่ดีเนอ ะ กินอิ่มได้ก็ควรไคร่ใจ
16) ช้อม ศีลธรรมเจ้าของหอมวิเศษ รสหอมแผ่ขึ้น เมือพื้นขงเขียดเมิงอินทร์ จิ่งว่าหากินได้
17) เมือทานจิ่งช้อม163 เวียรตอบหื้อเราแท้ หมายเหมียดกันดีเทาะเนอ // ของทานมีหลวงหลาย ดีจื่
อหมาย
18) จําไว้ ตายจากใต้ลุ่ม164ฟูา สติบา้ หล้าหลงชามเนอ ตายเป็นผงดูกเราก็ช่างล่อน
155

เขียน รูป หฺมฯร หฺ̑มร ออกเสียง หมุน หมายถึง บุญ
156
เขียน รูป ทฺกฯ ทฺ̑ก
157

เขียน รูป ลฺมฯ ลฺ̑ม

158

เขียน รูป ทฺกฯ ทฺ̑ก

159

เขียน รูป คบยฯา่ด๋ฯ บฺรฺยาฑ่
เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ

160
161
162
163

เขียน รูป ลฺมฯ ลฺ̑ม
เขียน รูป ลฺมฯ ลฺ̑ม

เขียน รูป ช่อฯม ชฺ่อม ควรเป็น ชอบ เพื่อไปสัมผัสกับ คําว่า ตอบ
164
เขียน รูป ลฺมฯ ลฺ̑ม
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19) เพิ่นตะเหมียดไว้ในห้องเป็นการสนาน เขาถามกันหากมีที่หั้น ขงเขียดด้าวยามนั้น ก็เป็น
20) ด้านขุนยมแลชํา นายหนังสือเขาอยู่ตนกันแต้ม หมายไว้คําแห้มใส่กันเราเอย 1326
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บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

เนื้อหา
เต็มว่าตาบ่หันก็หากธรรมเล่าไว้ ะ พี่ตะไขกล่าวบอกหื้อ สูรู้ทึงหมู่ขุนภอง ตามคลอง
หื้อสูหล้าได้สืบ พอดั่งไม้ส้าวสืบต่างมือไผอย่าทือพี่ร้าย เปล่ายางธาย ขุนหนุ่ม
หลายชายนิเหย ะ ๛ เทือ่ นิพี่ตะแหนสารต้านอุบายคําไว้ก่อน // ฟังเทาะแม่
ตัวที่เขี้ยวชี่ย้อมสาวหนุ่ม นมจีจิกนมน้องก็มีหน่วยถั่ว ผมแห่งนางหล้ามีโช่ ๓ ฝู หูขวั้ง
ลานกิ่งแขนพายเฟิง ของหากเชิงว่าเหล้น ฝูงหมู่คนชาย วานใจตายเกิดมาทรง
ได้ จักว่าใบ้แท้หนอก็ฅึนว่าบ่เป็น๑ชาม สุภาพว่าทางกินไผหากมันเซาะไซร้ ไผ
คึดได้ เป็นเหยื่ออาหาร นักค่าสัตตริสาน เข้าเกิดมากินหญ้า เสเพิ่นบ่ฆ่า
เป็นเหยื่ออาหาร จักขวาฬกว้างอาณา ตัณหาทางบ่เปล่าเสแลซ้ํา // ตามดั่งเฒ่า
กล่าวต้านเราไว้สืบมา จาว่าแสนตัวปลา เขาหากหามาเลี้ยง แม่ก็
แหมไก่แจ้มาเลี้ยง จาอ่านแสนฆ่า สังจักโครณาหนั้งตัวปลาเฟาะเหลือที่
พี่กล่าวข้อคํานิอย่าหื้อบาปมาถึง ของบ่พึงใจตัว ก็หากคํามีไว้ แม่ตัวที่รา
คะไหม้ยิ่งล้น เหลือเพิ่นทั้งหลาย พี่นิชัวนางตายดั่งฤๅก็หันซ้ํา อายุหล้าบ่ล้ํา ๑๕//
ก็ยังผ่าโผมฟอง พอดั่งปลาในหนองคองเหยื่อมากรายหน้า ราคะไหม้ยิ่งล้นก็เทียม
แทกตัวปลา//นั้นแล้ว มีทารกาแก้วคนญิง หื้อสอนแชบ เต็มว่านอนอยู่ฟาแรบ
เนื้อ บ่ควรได้เจือใจเทื่อเนอ // หลอนว่าเดิกเดิกชู้เทียมใจมาแส่ การบ่หล้าง
ว่าแท้ ก็แข้นหากตะมีมา แซบจากันหย้องพลันเพิ่นรู้ การสนุกเหล้น
เชิงชู้ พอถ้านว่าลืมตัว นักค่าเหนือหัวเจ้าแกลชูก็ว่าเพิ่น พอดั่งช้างเถิ่นโมว่านพวด
ปุา บ่รู้หนทวนเมิงนั้นแล้ว แม่ที่ฅําผิวเหลิง อิ่นฅําฟังแจ้ง พอดั่งสายแดดกล้า
ยามแลง เดิน๕สู่พิง165แหรนตัวน้องแหรนฅิงหื้อช่างอยู่เทาะเนอ// แสนบ่าวรอมพ่างข้าง

165

เขียน รูป พิงฯ พฺิง หมายถึง เพ็ง หรือ เพ็ญ
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บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

เนื้อหา
ก็สูน้องอย่าลวนของหากพอจ้วนหี ไผบ่ลอนลืน่ ได้ เข้าใกล้เหย เพิ่นตะต่อยหานม
นิเซ ฅิงกลมแสงหย้องแพงรักไว้เทาะเนอ// ผัวบ่ได้ ก็อย่าฟั่งโมหาบ่ดีเนอ ตามรา
คา166 อุบจาม่วนเหล้นบ่ดายท้อน // แม่ตัวที่ธธิเส้นต่วงกว้าง ปูลุ ่ามตาตีน ขีดใจมา
อุบจาเป็นแท้// ไผหากแรตัวได้เป็นแม่เสลางามแลก็ว่า ๛ สอนแม่ร้าง
// เทื่อนิพี่ตะอาวรณ์ใจ พี่ตะไขกล่าวไปหลายล้ํา พอดั่งน้ําแม่กว้างโหล่ผ่ากลาง
เมิงนั้นแล้ว// ฟังเทาะฅําผิวเหลือง อิ่นฅําใจกว้าง พี่ตะจากล่าวต้าน อ้างแม่รา้ ง
สร้างโลกหลายผัวดู167ก่อนเนอ// ช่องว่าตนตัวนางใหญ่สูงเพียงช้างชะหือนอ แม่ที่ธธิ
เส้นกว้าง เถิงร้างแกว่งเล้า เอาผัว สร้างการเรินบ่ช่างชะหือนอ เรียมรักหล้า
เป็นร้าง ด้วยเหตุการณ์ใด168ผิดใจน้องจันทานางเคียด ช่องว่าผัวเผียดแก้ว เมยักษ์ผิดกันชะ
หือตามัน รู้ว่าแสงนอนวัน บ่พลันใคร่สร้าง ผัวหน่ายหล้าจิ่งร้างออกมาอั้นชะหือ// รู้
ว่าของทือผัวหากทือเล้าแท้ แรบ่ได้ก็กลัวเกิดเป็นไพร่ เยียวว่ากลายเป็นไพร่
แลเป็นลมแทงใจ มะหวกไอแกมปูาง เหน็ดเหนื่อยเนื้อเมื่อยข้างก็สึงออกปลายมือ
เพิ่นตะทือนางไบ้ แสงจิง่ ได้วางไว้ก็เดินเพื่อของทือ อั้นชะหืออมฤๅ รู้ว่าของทือ
แสง อิ่นฅํามีชู้ หล้าบ่สู้เยิ่งนัน้ หนีออกเสเริน ม่อนเชิญหล้าตานิล นางพ่าย
รู้ว่าผัวหากได้พยาธิร้ายตนน้องบ่ค้ํา ผัวจําหนีอิ่นฅําพ่ายแท้ น้องหากแก้
คําน้องบ่ถ้อง อันชะหือขาวฟอง รู้ว่า ๒ ตอ ๒ แอ่วภองเชิงชู้ ๒ หากสู้เยิ่งนั้น
โนญาตตามดี ตามศรีใจจิ่งไล่กันแท้ได้ คําคึดหล้ามีไว้ตามแต่
ใด169มาอันจาฅําพา รู้ว่าคําตัณหาหากพาเชิญชู้ ไปแอ่วสูส้ าวน้อย
สาวหนุ่มเหลือนาง เรียมรักหล้าข่ามแสงอิวางเชิง ฅําผิวเหลืองหน่ายผัวนางร้าง
เพิ่นว่าช้างบ่เฒ่า สังแลมาถามถอดงวงงา หมาบ่ตายแสงอิ่นฅําถอดเขี้ยว

166

เขียน รูป ราคคฯาฯ ราคฺคา
ใช้เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
168
ใช้เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
169
ใช้เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
167
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บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

เนื้อหา
เขาบ่เคี้ยว กลืนกว่าเหมือนทราย ผิดใจหื้อคนชายนางเคียด เพียดบ่กู้ถวงชู้อยู่ลึ่งลึ่ง
ก็แสงบ่พึงแซง ขาวแดงนางอิ่มใจอิ่มคอแลร้าง เพิ่นย่างชิ้นปิ่งอ่อมเหนือไฟ
ผัวไล่น้องของทือบ่ตุง อันหยุ้งแท้ คืนหูกบ่หนาออกจาฅําพา เพิ่นว่าปลาอยูน่ ้ํา
ก็หนีออกหาบัว เมแลหนีเสผัว ดังฤา พี่ก็รู้ พอดั่งชู้เก่าเคยกัน พี่แข้น
หากหันออน พี่จึงร้อนถามน้อง แม่ที่เกล้าช้องเบี่ยงส้วย ผวยผมเขี้ยวไผตะเผียกเทียม
นางได้แม่ที่สร้อยกิ่งไคร้เชียงใหม่ปุรี พอดั่งของกินดีท่าลี่170เมิงฮ่อ พี่หากส่อขว้างแล้วหล้า
จื่อจําไป ลานว้วยน้องทางไปรีบกว่า หล้าเป็นร้าง ก็แสงอย่าไปเมา เกล้าหัวใจอีก
มาแถมหยุ้ง จิตแห่งหล้าฌานฟุูง ตะปานดั่งฝอยลมบ่ดีเนอ// ภายลุ่มน้องฅอข่มนางไม้หลอน
ว่า หาใหม่ได้มาแล้ว ภายหล้าอย่าหนาเทาะเนอ// เต็มว่าดําปานกาหน่วยตาชัก
ช่ายก็ชา่ งท้อน ผัวใหม่กลี้หากร้าย ภายหล้าบ่ชา่ งจ่ายต่างงึน เสว่าเป็นของขายไว้
ขําทึนทึงชั่ว หน้าว่าดักอยู่ภายน้อง อย่าไปฟัวเรินไผก็ดีแล้ว // ของหากตามใจน้องจอมธรรพ์
นางถาง หล้าข่างน้าํ ก็เดินเพิ่นตัวปลา คึดว่าหาผัวหื้ออาลาเหลือเก่า เต็มว่าหัว
เข่าด้านคูเคอ ก็เพื่อขุดมันกอกก็ช่างท้อน หัวเข่าด้านคู่เคอดก็เพื่อขุดมันลายก็ชา่ งท้อน
เต็มว่าหลุงใจตายของบ่คนื เอาได้ นางค่อยปองปินหาซักไซ้ หื้อเหลือเก่าผัวออนเทาะเนอ
// แม่ที่ม่อนซาวคูไ่ ผจาบ่หน่าย ไผแลได้เป็นชู้ก็ทางคายบ่ฝั้น เสว่าปันตก
ไผก็ตามงึนซาวช้อย คึดว่าหล้าแม่น้อย ปองเปลี่ยนเป็น171ดีเทาะเนอ // อัน๑สระหัวหื้อหาวัน
ศรีอยู่ เตชะหล้าบ่รกู้ ็เพิ่นต่างหมเคย พอดั่งฝนแกมเหมย ตกย่ํารวงเข้านา
โชกจิ่งดี จอมศรีเหยแสงอิ่นฅําแม่ร้าง น้องหากสร้างยามเช้าบ่เป็น พอดั่ง
ของกินดีไว้ยามเพราเสบูด คําคึดหล้าชูดแล้ว หาใหม่มาแทน หาผัวหื้อยังแควน
เหลือเก่าได้มาแล้ว หื้อเพิ่นได้เล่าทางดี จิ่งว่าสระหัวหื้อหาวันศรีอยู่ ฝูงหมู่ชาวชาติ

170

เขียน ตารี ตารี
171
เขียน ปนฯปนฯ เปฺูนเปฺน
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บรรทัด
เนื้อหา
1) เชื้อตะเทียวสู่ลายๆ ญิงแกมชาย เพิ่นตะหมมาเพล้า อู้จาเขาเทื่อน้อย ค่อยปิ่นขายไปเทาะเนอ
//
2) (สอนบ่าว) // เทื่อนิชายตะเตินวิสัย บ่าวชายฅอกหน้า คันใหญ่หม้ามาแล้ว ก็ควรแอ่วหา
3) งึน จื่อว่าหางึนไว้ในถงฝิน่ แตก เข้ากาดอ้างซื้อแลกตองเขียว เซโยพร้าปลายเรียว
4) ซอยใส่ คองฅําส้อมดอกไม้ เหน็บใส่ต่างลาน เป็นการไว้กับตัวชูค่ ่ํา ถวงแอ่วเหล้น
5) หลายล้ํา ก็หาอี่ตามัน คาดหัวอ้างมาพันเป็นขวย พอดั่งงัวจ้วยเฒ่าเข้าย่ําหมาก
6) ตา เสโชคาดหัวผ้ากุลา สม้อยอ่อน แต่ก่อนกี้เมือมึน พี่บ่ห่อนหันมี คําสอน
7) เจ้าชาวชีบ่แยว ะ มีค่าถวงแอ่วเหล้นโทไพ่ ต่อแก้วกินปาง เอาเพียดขุนเพียด
8) ร่าง เผียกเทียมลูกเจ้า ไปแอ่วซื้อกินเหล้า โมมืดผิดเถียง คําจาอ้างเพียงขุนผู้ใหญ่ ชาติ
9) ข้าไพร่น้อย กระกูลถ่อยเพียงดิน ไพร่เทียวตีนเกิดมาเยะสร้าง มากล่าวอ้างแลกล้ํา หลายส่ํา
10) เปิงไท จาสังอ้างเก่าไหนฟันแพด หล้าบ่แท้อ้ายหมากแตดคอยคอย ปัดแต่ภูแ
11) ต่ดอยฟูาตั้ง บัดแต่ฆ่าบอกฝัง แสนสวน อ้างผวนหูฟังหลาก คําปากฆ่าแท้ดาย เคิ่งนุง่ 172
12) เหมือนไท // พอดั่งปลาไหลนอนถูกหิงซองตัวส้อน ของหากข้าสุขย้อนบุญเจ้าไหลพึ่งสมภาร
เทียว
13) เอาการหาบพาเอาม้า ละรีตข่าเอาเพทเหมือนไทบ่ดีเนอ ภัยเข้ามาจุน173วินาศนัก
14) ปราชญ์เจ้าเล่าไว้บ่ดีเล่าเหย// เต็มว่าชาวชีเขา อุบเล่าเป็นอัน้ ฟังเทาะแ
15) ก้วมุกมัน ผิวช้าํ หมากตาล พี่ก็นบั เท่าเตินประญาหื้อสู่หลานได้เล่า พี่หากเฒ่า
16) มาแล้ว บ่จื่อหนุ่ม๒ที จอมศรีเหย ะ แก้วคอนที่หลานบ่าว เมบ่ได้อย่าฟูาวรีบเป็น
17) ควง พาถงหลวงแอ่วพาไปค้า คันว่าประญาบ่กล้า หื้อขัดหมั่นแปลงนา เลี้ยงฅาพร้อม
18) โหลฟืนใส่วัว รีตห้าตัง้ มีไว้ อย่าล้ําล่วงจิบหายบ่ดีดาย การญิงพร้อมการชาย
19) หลายแง่ การถูกเลี้ยงคนเฒ่า พ่อแม่เป็นบุญ๑เนอ เป็นคนเทียวสงสาร ถูกดีคึดรู้ อย่า
20) นับถวงแอ่วเหล้นเชิงชู้เหมือนหมู่ขุนร้างบ่ใช่เนอ// ค่าของอันเพิน่ ขาง อย่าลอนไป

172
173

เขียน นฺ̑ง
เขียน จูรฯ จูร จุน อาจหมายถึง จุณ หรือ จน
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ไปใกล้ หลอนว่าเพิ่นขึดได้ทักท้วงใส่ทวดเป็นวาย ะ ขวายคําแก้หาทาง บ่ถูก เพิ่น
ผูกแบะ174มัดไว้ ตะปานไก่กินลํา ชามเนอ ยามเมื่อเคราะห์จําเป็นไผตะฟังเรา
ตามนักค่าไก่บ้านแท้ เป็นแห่งใจหนี// เราเอย// เคราะห์จําเป็นดั่งฤๅก็ม้วย
อกกาบเน้อลาภสวย175 ฟังถี่กลอนคําเทาะเนอ คนเหลือสอนเหลือคําไผตะฟังมันได้
โอวาทตั้งมีไว้ เฒ่าแก่สอนปัน พอดั่งงึนฅําตั้งเหนือยอฅว้าง ลงค่าํ ถวง
แอ่วเหล้นแม่ร้าง ของฝากไปท้อม พอดั่งของหอมฟื้นชุมพูวิเสียด เหียดอันหื้อพาลูก
มันสู่สกรรจ์ พอดั่งงูมันขึน้ กวนฅีรังไข่ ลักขณะหาบ่ได้คํารู้สักช่องในตน บุญ
ปันเหย// ไผอย่าลอนเป็นอั้น ผิวจักข้องแก้วมุกมัน ก็ไผอย่าลอนเลี่ยนเทาะเนอ//
ไผอย่าเบียนคนเฒ่า ไผอย่าเข้าใจรู้ ทางบาปพาวายแท้ดาย// เป็นคนชาย
เกิดมาโลกหล้า ใจเกียรติกล้ายิ่งล้น เหลือกว่าเปียวไฟ บ่ใช่เนอ //
คําอดใจแสงพาไปเผียกเทียมเฒ่าค้อเทาะเนอ// เพิ่นด่าหย้อชายทุกข์176 อย่าเคียด
หมองใจ เพิ่นยออ้ายขาวใส อย่าไหลชอมแท้ รู้ชา่ งประญามีชายงามเจ้า
ยินดีสนั้ ด้วนบ่ดีเนอ // ของบ่ลวนในลิกปัณหา เทือ่ เนอ ลาภาเพิน่ ตะยออ้ายอา
ลาลาภใหญ่ ของบ่ผับได้ในโลกสงสาร เสว่ากินทานสร้างนาบุญจิ่งใช่ สมบั
ติอ้ายถี่ไว้ บ่ควรกล่าวคําฅีเทือ่ เนอ // อาหารสมบัติ อ้ายฝนหาบ่จาจวบ
เพิ่นกล่าวต้านชายทุกข์177อย่าขีเท่อเนอ // สุกขาเพิ่นยออ้ายเป็นดีสุขใหญ่ สุขอยู่ใ
ต้พื้นโลกอย่าขี หาไผผู้เป็นดีบ่กา้ ย รูป178ร่างอ้ายยางธาย ประญาจ่ายตางงึน
หัวใจอ้ายพาวุ่น179องอาจบ่ดีเนอ// นักค่าสมเด็จเจ้าธิราชไธ้ก็ได้จากหอฅํา
ก่อนดาย อัน๑เพิ่นเตินเติมกวัน อ้ายอาธรรม ว่าใบ้อั้ง ลุกย่างนั่ง พี่เทียวย่างจาผวน
จอมศรีเหย ะ แก้วบ่พึงควรไหวหวั่นเทื่อเนอ // ไผบ่ซื้อได้ก็กับชั้นบุบ

174
175
176
177
178

เขียน บอฯะ แบฺอะ หมายถึง แพะ
เขียน สวฯยฯ สฺ้วฺย ส้วย หมายถึง เสวย
เขียน ทฺกฯ ทฺ̑ก
เขียน ทฺกฯ ทฺ̑ก

เขียน รฺบฯ รฺ̑บ
179
เขียน วฺนฯ วฺ̑น
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หัวเทาะเนอ // บัวตราเหยชายเลาคึดถี่ อัน๑เพิ่นกล่าวต้านแซ๊บชี ว่าเ
ราผ้ายหาตัว คําสมภารช่อยเติม เสมอดั่งข้าอยู่เงิ้มเงาแก้วไหลพึง่
สมภาร สัณฐานเผียกเทียมท่านซื้อ กินจ่า(ย)ข้าอยู่มือ เทียวหอบโหลฟืน มึนตา
แจ้งหาการท่านแต่ง ๔แจ่งท้อง เมิงกว้าง ก็ไผบ่ยํามัน พอดั่งนอนฝัน
ได้งึนพันลวดหายกว่า เพิ่นด่าไบ้ชายทุกข์180อย่าหมอง เต็มว่าตายกองกันอยู่
เรินก็เถิ้น ถงเหลือนท้าวพาแอ่วขอกินก็ช่างมันท้อน ไพร่เทียวตีนบ่ควรเย็ดฅึ
ยศบ่หื้อตัวท้าว บ่ควรเผิดดีอายเทื่อเนอ// ยศศักดิ์ชายงามเจ้าประญาผายดวง
ยศใหญ่ สมบัติกองก่อใต้พื้นล่างกวงถุน181 อาสสาม้ามุงคุลแล วัวควาย
พร้อมเต็มถุนเขาไกว มีทึงข้าแล่นใช้ปัดกวาดหอเริน สุกเสินใจอยู่ในกลาง
ห้อง อยู่ท่างเหยาะหยันหย้อง มาชูฝงู สาวแลว ปลายค่าเหมิกขาขึ้นแผวแอว
ขดกูด องคะอ้ายหากถ้วนคู่เชื่อ บ่ชูดเขินไหน ถกตีนเท้าทางใดก็เพิ่นหยุ้ง รุ้งฅํา
เพิ่นก็เทียวสู่ขึ้นเมือเพล้า ตะปานเจ้าเสฏฐี เหมือนองคลีเจ้าสวย182เมิงยศใหญ่
เตชะเพิ่นหมไฝุฝันชู่มื้อ อย่านับยินดีเราเอย // จาอุปมา พอดั่งราชสีห์หลวง
ธรรมผาฅําตัวอาจ นักปราชญ์เจ้าว่าไว้ เป็นใหญ่หม้าผี จอมศรีเหย ะ ดังฤๅเป็น
ใด นักค่าสัตว์อยู่ใต้พื้นโลกยังจา สวกอาลา แปลงปัญหาจุเหล่าโรมเอาได้
จิ่งว่า คนเกิดใต้ลุ่ม183ฟูา หื้อแหรนโทวดโทสา จิง่ ว่ากินนาเมิง อย่าลืมนาห้วย
อกกาบเนื้อลาภเสวย เพิ่นตะส่อสนเราวายชามเนอ // แสนประญาผาย
แก้วคนชาย นิมีหลายแง่ นักค่าพ่อแม่เรียนแต่น้อย ห้อยเจ่พานอน ยัง
ว่าเปิงกลอน ต้านคําวอนจุโหล่กอ่ นดาย เทียมแทกช้างตัวเฒ่า ก็หลุงหน
ทวนเมิงนัน้ แล้ว ฅําผิวเหลือง อย่าลอนฟั่งฟูาว ใจหาดพารู้บ่แหนงเราเอย//

180
181
182

เขียน ทฺกฯ ทฺ̑ก
เขียน ถฺนฯ ถฺ̑น

เขียน สัวฯยฯ สฺ้วฺย หมายถึง เสวย
183
เขียน รูป ลฺมฯ ลฺ̑ม
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วิดวิดผิวขาวเหลืองจื่อคําอันนิไว้ เต็มว่าไบ้สักน้อย ก็แข้นหากยังแควน อย่านับ
ไกวแขน เบิ้งถูเชิงองอาจบ่ดีเนอ นักประญาเจ้าทองรู้ ตะอ่านโลกสงสารเราเอย //
เป็นคนธามการ พระบาทฅําเป็นเจ้าหนุ่มแก่เฒ่าพึงรู้ในลิกกถา วาจาต้าน
ตามคลองสองสิง่ สองเสี้ยวต้านคึดรู้ถ้วน๑สองที// กถาข้อคํามีได้ข่าง ข้าต่างเจ้าขุนต่าง
หอฅํา ๒ยํากันเพิ่นตะฟังเราต้าน ฅําขอดแก้วแพงลาน หย้านทานหนกว้างบ่ดีเนอ//
เพิ่นตะว่าวัวหงานเฒ่านําทาง ขางด่านบ่ดีด(า)ยนอ // ผีผ้านเจ้าผูกไว้ เอาไพร่เป็นขุน
นาบุญคําสมภาร เป็นใหญ่หาบ่ได้คํารูบ้ ่คอง เจ้าส่ําเปิ้งบ่ดีดาย บ่ใช่เจ้า
เสวย184เมิงบ่เป็นเลียม ชามเนอ // ขุน๔ท้าวข้าม้า๔กว้าน ขุนหาญพร้อมเสนาทึงไพร่
ปฏิบัติเจ้าเทียวใช้รีบได้ปองแผว หลักแหลวไว้อาลาเจ้าหยุ้งเราเอย//
พอดั่งเจ้ารักชู้เทียวสู่เทียมของ เป็นขุนเจ้าคําพรองหลายแง่ ไพร่ต่ําใต้เทียวใช้ พ่อแม่ทั้งหลาย
ผิดคลองเมิง ตะอายไพร่เจ้า เต็มว่าของบ่เฒ่า ก็ของบาทนามี ะ (พ่อตัวที่ผิวจามปาอาชญา
มีปองกว้าน) // จอมศรีเหยไผอย่าลอนนับคร้าน หลักบ้านแท้หย้านทานเหมือนกาบ่ดนี า//
// พ่อที่ผิวจามปา อาชญามีปองกว้าน ฅําขอดแก้วแพงลาน อย่าหื้อถ่อยเสชัยเทาะเนอ //
// พ่อตัวที่บัวเกียงไข ใส่ใจใส่คอเรียนรู้ คึดดั่งสมุทรดั้นภายพืน้ ไปทึกแห่งใหม่ ผิวขาวใส่หย้อง
พลัน
คึดไว้ประญาเพิ่นจาจื่อได้เรียนไว้พอถยานสําฤๅ// ชายถามเจ้าบุญลือ ปองปิ่นดู185ท้อน ไผบ่
ได้เรียนรู้ตั้งแต่พาลามาคา ลางพร่องโกรธาแรง ปากแข็งคําร้าย เกล้า
เบี่ยงชายสลิดอุ้ม186เฟือ เต็มว่าคําเครือไว้ปานใดบ่ม่วน รางพร่องปากออกอวล ท้วงทักเสียง
หวาน
๒ประการไผตะชูอันใดได้ เทียมแทกไว้เมือหน้าหากมี จอมศรีหล้าคอนทีป่ ากม่วน
เสียงอ่อนอวลตะปานงิว้ ตากเหมย แสนคนกลี้หมเคยบ่ค่าย พอดั่งพระจันทร์แลเทียวข่ายห้อง
ย่านฟูา มีหมู่ดาวชอม กถาแก้วดวงหอม จาเผียกเราเหย// เอียกคระเนียกแก้วข่มฟื้นเสียง

184
185

เขียน รูป สวฯยฯ สฺ้วฺย

เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ
186
เขียน รูป อฺมฯ อฺ̑ม
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กล้า ปากแข็งจาสัง อ้างคําแรงแผะแผด เทียมดั่งพระอาทิตย์ เทียวข่ายห้องย่านฟูา ขาวแวดมี
รัศมี แก้วอังคีเปียวเปล่ง อัน๑แท้เราเจ้า ไผตะหยุ่ม187ตนใด ผิวขาวใส พี่ตะบอกไป
คําแห้ม พระจันทร์ชมอยู่หั้นยะแย้ม ก็ของหากกลางคืน หาโหลกลี้หาฟืนก็บ่ช่าง จักแต่งสร้างฟันไร่
ไถนาของหากมึนตาดังฤๅเยะได้ พระทิตย์เปียวเปล่งไหม้วู่ร้อน ย้อนเพื่อแปลงการ อดผานได้
ทึงวันก็เป็นเวียกก่อนดาย นักปราชญ์เจ้าเรียกได้ก็ควรได้ใส่ใจ พระจันทร์แก้วขาวใสเมื่อค่ํา จา
เผียกน้ําแม่กว้าง ลอยอาบสีไคลจักว่า พระอาทิตย์เป็นใจเพิ่นตะลวนลืมได้ ยะแบ่งตั้งมี
ไว้ ปุูน๑เป็นประหมาน พระอาทิตย์ผ้ายจักขวาฬเปียวเปล่ง คนจิ่งได้เทียวค้า เยะไร่แปลงนาจักเอา
พระอาทิตย์เป็นตราฅําขาเหย// บ่มีคนใช้//โลวกแต่งตั้งวางไว้ บุญแต่งเป็นประหมาน //
อาจารย์เขาแหนบอกเราก็เป็นอั้น ฅําขอดแก้วมุกมัน ฟังได้ใส่ใจเทาะเนอ // พี่ตะตี
กลอนจาต้านคําวอนบทใหม่ดู188ก่อนเนอ // เพิ่นว่าทีปเกิดใต้พื้นโลวกนิมีน้ํากับดินไฟวันนา //
มีทึงพระอาทิตย์แก้วผิววัยแลพระจันทร์เทียด // วิเศษแท้นิผัดเลียบปลายเขา กับทั้งฝนลม
เจ้ายามทึงตกหลั่ง ทีปแต่งตั้งมีไว้ ในโลวกสงสารค่านิแล้ว // อันมีประหมานนิ มีแผ่น
ดินลงใต้ หาประหมานบ่ได้นิ มีขอบจักขวาฬ นักค่ามหาโมคคัลลานะเถียรเจ้าเที่ยวซานก็
ยังหลุงโลวกก่อนดาย ไผตะอาจได้เรียนรู้ แสนโกฏิภายใด189 เหลือเสใจ แห่งคน
โลกหล้า ปองเปุนขึ้นเมือฟูา ก็ดู190แหน้นแก่มหนา ตัดตัณหาตั้งปาณาติบาตไผอาจ
ได้รอดพ้นก็แข้นจิ่งรอนมีแลก็ว่า// นารกหม้ออวีจีร้อนเดิดตนประเสริฐเจ้าเล่าไว้
มีแท้บ่คา กรรมไผหนาเพิ่นหากพาไปหั้น ขงเขียตด้าวย่านนั้นราเจ้ายาจื่ออุบ๒ที
เทาะเนอ// เราค่อยชัวกันไหว้มูลกี้หลายเผ่า ฅบเข่าไหว้พื้นนั้น สัตถา ยอมือไหว้เกสาชู่ค่ํา
เทาะเนอ// อย่านับถวงแอ่วเหล้นหลายล้ํา สร้างบาปกรรมเวียรบ่ดีเนอ // เทียมดั่งมหาเถรเจ้า
สร้างสมภารบ่เน่า วิบากช้างเฒ่า ฅืนตอบกรรมเวียร นั้นเซ // ตัวศีลมีเพียรก็หากเราเอย //

187
188

เขียน รูป หยฯฺมฯ หฺยฺ̑ม

เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ
ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
190
เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ
189
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เนื้อหา
// ผิวจักข้องแก้วมุกมันก็แสนคีในใจดู191ท่อน ม่อนประญาผายอ้ายจ่ายต่างงึนราง อกแตก
ม้างคึดสร้างสืบทานรีบรีบท้อน เพินว่าเวียงอินทร์เป็นอันไกลสุดตาออนชอน ไผบ่รอนแผวได้
เราค่อย ปองปิ่นสร้างซักไซ้รีบได้ผ่อหัน เป็นอันงามสกรรจ์ตา หลายค่าเทวบุตรแลเทวดา
อยู่แฝงอยู่แฝแวดไว้ สมเสร็จแก้วเทียดไธ้ ดวงยิง่ เกสา จุฬามณีแก้วอินทา
จุก่อ ธาตุพ่อเจ้าดวงนัน้ ปรากฏเวียงอินทร์ ตนมินทนารินทาฟูาภายเหนือเป็นใหญ่ สมเด็จไหว้คู่
มื้อ
๘ค่ําดับพิง มหาพรหมเจ้าแลงหันในโลก กลัวสวกไหม้ร้อนร้าย เวียรแหน้นบาปหนา จิ่งตะเอาเก
สากับทัง้ หมวดเกล้า อั๊บก่อหื้ออินทร์เจ้าเขาทานก่อแปลงเราเอย// วิดผิวขาวแดงเราอยู่
ไกลนบไหว้เราอยู่ใต้นบน้อมก็แข้นหากเป็นบุญแลเนอ// มหาพรหมเจ้าเหนือหัวเป็นใหญ่
// อาชญาเกิ้งไม้ไรจามมร สัตหลวงกลี้ขาวพอนกั้งแดด เครื่องทิพย์แวดไว้ก็ด192
ู อาจดู193
พาวทรงเครื่องขาว เผียกดาวยังฟูา ตนทิพย์เจ้าทรงม้า อานแก้วมณีกักเหินซานซ้ําแล้ว //
//เป็นคนเทียวสงสาร เกิดมาโลกหล้า ใจ194เกตกล้า ยิ่งลุ้นสั้นหมิ่นบ่ดีชู แปลงใจ195น้อง
ฟังดู196 ก็หากธรรมเทศน์ไว้ เป็นครูสอนสั่งนัน้ เซ สมบัติกี้รั้งไว้สละจ่ายเป็นทาน
รีบท้อน ม่อนประญาผายเราทั้งหลาย หลอนว่าตายจากพื้นโลวกหล้า เพิ่นต่างได้เมิง
ฟูา ภายหล้าจมอยู่นาราย ะ ชามเนอ สายสุดใจค่อยปิน่ ขวายยามเช้า ยามเมื่อเ
ฒ่ามาแล้ว ก็ของบ่มีแรง เต็มว่าใจแข็งไว้ปานใด197ของบ่ช่างกว่า สบว่าได้
ไปแท้บ่เป็น พอดั่งของกินไว้เหนือเรินเสบูด โชค่าคึดจวบได้ก็ของชูดร้ามเส
ชามเนอ พอดั่งผัวเมผิดเถียงกันได้ไม เพิ่นว่าโกรธะไหม้วู่ร้อนเหลือกว่าเปียวไฟ(บรร)ลัยกัลป์เส
ปล่อยเมเป็นร้าง จาอวดอ้างว่า ๒ เทือ่ บ่แหนง พอดั่งขายของได้ยามแพง
บ่จื่อไหม้ ถึงเมื่อโกรธะไหม้วอดแล้ว // ดักเตียดยินยวง สเน่หาของบุญยวงก็ไมก่อน
ดาย จาเผียกไว้เมื่อเฒ่าจิ่งทานนั้นแล้ว // ฅวงฅานเราอย่าเมาเชิงเหล้น เพิ่นว่า

191

ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
192
เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ
193
.ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
194
เขียน รูป ไจยฯฺ๋ไจย๋ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
195

เขียน รูป ไจยฯฺ๋ไจย๋ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
197
เขียน รูป ไฑยฯฺ๋ไฑย๋ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
196
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เนื้อหา
ตีนบ่พน้ ฝูงหมู่กรรมเวียร๑เนอ ๒แปลงใจน้องกระทําเพียรสร้างแต่ง ใจแบ่งขํารูลา้ํ เข้า
สู่ทางบุญรีบท้อน ถึงอายุตัวแก่มาถึงเฒ่า ชั่วค่าเข้าใจรู้ก็เป็นปูุ๓ซาว มือท้าว
ผันทางใด198ก็ชดกว่า// อู้จาหาบ่ได้คํารูบ้ ม่ ี เยีย่ งเฒ่าเยีย่ งจักขี เต็มว่าเจตนามี
ไห้แสนทีหิวหอด ตับปอน199แหงนอนแลงขดขอ ไผตะยอปันหื้อตัวมันบางแผว //
ปันหื้อตัวเราเป็นส่วน ตายจากใต้ลุ่ม200ฟูาไผตะอุทิศส่วนบุญชอม พอดั่งวัวหยอม
เฒ่าเทียวทางบ่ขึดหมู่ คําคึดไว้เมื่อเฒ่าจิ่งทาน อย่าว่าเนอเต็มว่าผานปานใด201 ก็ตาม
ไฝุเราคึดไว้ หมายเหมียดไว้ภายหน้าก็เป็นส่วนตัวเราแลก็ว่า // เทื่อนิพี่ตะแหน
กล่าวต้านหลายล้ํา ก็หลายส่าํ เปิง้ ไท้ / ฟังเทาะแม่ตัวที่ ผิวขาวใสเผียกใยยวง
งิ้ว คระบิดหน้ากมคิ้ว งามแกมกองกุ่ม // พี่จักจาถึงเมิงเชียงตุง หว่างของหว่างคง แควจ้ํา
เมิงใหญ่ ะ เมืองใหญ่เจ้ารู้ล้ํา ปรากฏลือชา ตามดั่งตาชายหัน ทอผีปันหื้อราง
วัลหลายค่า ไพร่อยู่ท้องเมิงเจ้า ก็ด202
ู รั่งเหลือเรา พี่นิเกล้าหัวหยุ้งนงนวน บ่หนาปาก คึดว่าตาย
จากใต้ลุ่ม203ฟูา สิบชาติบ่เหมือนแลชํา// สุกเสินใจหว่างของหว่างคงนิบ่เหมินหั้นแลชํา //
ปลางเมื่อ
พี่แล หมุนเจียกเจ้ายามนัน้ ก็ตาอ้ายหากหันแลคา// อันเป็นล่าํ สกรรจ์เขาปันเปลี่ยนวันกัน
เต๊าไปอยู่เฝูาคัลท้าว หมุนเจียกฅําแดง หอแสงกว้างของแพงเลือ่ มส่อง ฝาจะข้องพื้นธืม
แปูน
ตีนแท่นรองเจียร เภรีหน้าหมอนอินทร์รูปนาค เสตสัตเกิ้งพัดพ้าว ก็ดู204ส่าหลายพันธุ์ เสนาขึ้น
เมือคัลตามรีตประทีษตั้งมีไว้ ขุนใหญ่เมือคัล ตามอันตาชายหัน ก็หากปุนดีเหง้อ ขุนใหญ่เจ้า
ต่างเชื้อ นั่งอยู่เป็นแชน เขาก็แหรนตัวเฝูาฅิงฅําเอกราช ธรรมชาติแก้วข่ายฟูา
นั่งอยู่เสวย205เมิง สมภารเริงเกิดมาเป็นเจ้า ไพร่หลั่งเข้าเมิงท้าว เป็นข้าเสวยสินพอดั่งริน
ปลายตาล พ้านมาหอมไว้ ไพร่หลั่งเข้าไพๆ ฟันไร่กินนา กวงเมิงกว้างสุดตาเต็มเขียด
คนเกิดท้องเมิงเจ้าร้อยเภทภาษา ตามดั่งตาชายหัน พีบ่ ่พลันร่ายได้ เมิงทิพย์เจ้าบ่
198

เขียน รูป ไดยฯฺ๋ไฑย๋ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
ควรเป็น ปอด
200
เขียน รูป ลฺมฯ ลฺ̑ม
201
เขียน รูป ไจยฯฺ๋ไจย๋ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
199

202
203
204

เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ
เขียน รูป ลฺมฯ๋ลฺ̑ม

เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ
205
เขียน รูป สัวฯยฯ สฺ้วฺย

343
21) ไร้ อยู่ไพร่ไถนา มัคคากว้างตําเวียงเรียงราบ ๒ตราบข้างชอนชากฅมขอหินตอตม เป็นต้ม
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เนื้อหา
ไม้ก่ายห้วยร่อมร้าย ไม้ก่ายเป็นทาง ตึบไหนถางตีรางหมดกว้าง ข้างพวงช้างบ่ฅือไหน สุภาพว่า
ทางหลวงเจ้าบุญลือ ศักดิ์ใหญ่ อยู่ใต้เท๊าเทียวค้าข้าไพร่ธามการ สัณฐาน
กว้างอาณา ก็ด206
ู สาสุภาพอาชญาเจ้าทานช่าง ก็ใจกว้างเปิงไกล แสนไทยน้อม
สมภารพระบาท (ร้อย)เอ็ดราชท้าวต่างด้าว มาน้อม ไขปุองสัญไชย จิ่งว่าสุขแก่ไทย
อยู่ค้า สุขแก่ข้าร้อยม่อน ธามการ สุขกับย้อนสมภารเจ้าเปิ่ง หลายค่าไพร่อยู่ท้องเมิงเจ้า
ทรงเคิ่งงามตา มีทึงกาสาผ้าคูลานําปันมาขันมุกซ้อน เสมออ่อนเป็นแร บ่ใช่ชาย
หลอแหล แต่งอ้างสู่น้อง เคิ่งเหี้ยรหย้องมีพร้อม กลางกาดเซท่าน พี่ก็เทียวธามการแ
อ่วไปหันซ้ํา พี่หากเต๊าลูลาํ เข้ากาดหลายที จอมศรีเหยที่บ่อ้างสูเจ้า
ฝูงหนุ่มเฒ่า เพิน่ ซื้อก็ตาอ้ายผ่อดาย ค่าอันเป็นของขาย ก็หากมีชู่เชื้อ พี่นิพอดั่ง
ข้าอยู่เรินก็ตาผ่อหันดายนั้นแล้ว // ผิดใจหายเสว่าผีปันหื้องึนพัน ก็ตัวชายตะซื้อแลก
หลายค่า ครัวอยู่หั้นพร่ําพร้อมก็เทียมแทกแสนงึน ตายทุกขํ พี่นหิ างึนไว้เหนือฝินแตก
เพราะว่า ผีแจกงึนแจกฅําลืมท้าว ผีแจกฟูาวลืมท้าวหลักลิง ลืมเสี่ยวเมิงหริง เสแลฺชํา
พี่กต็ ิงตัว ฟื้นไปมาคึดถี่ เพราะว่าเมิงแห่งเจ้าลูกนั้น เป็นที่อยู่เสฏฐีฅํา ชะหือนอ //
พี่ก็แปลงกลอนต้านคําไพร่ยศห่าง พอดั่งข้าต่างท้าวตะมาสืบสัญไชยนั้นแล้ว แก้วน้อง
เหย ศรีออนฟังคําพี่นิเหย // เท่อนิตะจาอุบายต้านกลอนคําแถมอีก พี่บห่ ลีก
ข้อคําค้อม พีน้องรักเทียมตาเหย ชาติวา่ คนเกิดมาเทียวพสุธาแผ่นดินกว้างสุด
ตาเรียงราบ มาเกิดใต้ลุ่ม207ฟูามาพบใส่กันนิแล้ว ชายจิ่งตะแปลงใจดีดี ตั้งเสมอ
ดีบแ่ อ่ว ชายก็มาแทวด้วยเหมิกน้ํามาฅึดหน็อกดู208 บทดีดีจั้งมา เผียกแต้ม เยะบ่แฅ้ม
ได้แต้มออกหลายวัน อตสาหะปันชายกรายมามีมื้อ ตั้งแต่มื้อ ๓ ค่ํา ถึงมา
เดิน ๑๒ กี้อาลา ๓ ค่ํา ลําดับตั้งแต่นั้นได้ ๖ วัน ทัดเป็นตรา ปัญญาท้าวเขียนมา
ชู่ค่ํา พร่ําว่าสะบ่ได้ละบ่เป็น บ่ชา่ งสะแลน้องตานิลดีแลพี่ ๛๛

206

ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
เขียน รูป ลฺมฯ ลฺ̑ม
208
เขียน รูป ดู ดู ไม่ใส่เครื่องหมายบังคับออกเสียงสามัญ
207

346

ภาพที่ 46 ภาพสําเนาพับคําขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้าที่ 41

347
คําถ่ายถอด คําขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้า 41
บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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16)
17)
18)
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เนื้อหา
// เท่อนิข้อยจักยอกร ไหว้วันทาแสนส่ํา ข้อยตะจากล่าวต้าน วาดไว้ตามคัมภีร์ธรรม เดินเพื่อ
กลัวเป็นบาปกรรม บาปเวียรมาข้อง ข้อยจากล่าวห้องในโลกสงสารก่อนเนอ // บัดนิ
พี่จักวานหัวน้อมสมมาไหว้ขาบ นบบาทไหว้นบน้อมยอขึ้นต่างหัว กลัวเป็นบาปกรรมบาป
เวรมาข้อง สระเกียดเกล้าต่างดอกมาลาสมมาแล้ว ลาการเปิงปิน จาหวิ่นห้องใน
ลิกกลอนธรรมคํา ตามออกในธรรม อันเป็นมูลเพท อาจารย์หากเหมดตั้งมีไว้ แสน
สืบกันมา ตามภาษาพื้นในธรรม นิมีหลายส่ํา วันนา // ยังมีดอยใหญ่กี้ลูกนั้น
มี ๓ลูกเป็นตรา เรียกชื่อว่า ทิพพปัพพตากี้เป็นดอยอันใหญ่ กว่าดอยทั้งหลาย บ่เผียกสูงบ่เพียง
เหมือน
ได้ ยังมีถ้ําใหญ่กี้ยิ่งล้ํา ๓รูคูหา เป็นตราไว้กับดอย๓ลูก สูงใหญ่ขึ้นเมือ
ฟูา ๓ลูกเสมอกัน วันนา บ่ใช่ตาหันก็หาธรรมเล่าไว้ ก็ชายได้สืบเลียน
มีค่าชีเถรเจ้าปิ่นบุญไปรอดแลชํา ถ้ําใหญ่กี้ยิ่งล้ําประดับด้วยยอดดวงปลี เหลืองเขียวแ
ก้วประดับดีหลายสิ่งหลายค่าแก้วยิ่งแท้มีหั้นบ่หลอ มีทึงเหลิงเขียวสอ สอค้อ209แดง
ล่าม210 ตามดั่งหันลิกในบาทบาลี211 บัดนิพี่จักตีเป็นโวหารคําไทย212 หากมีเป็นอี้แลชํา
ฅําขอดแก้วมุกมัน ก็สูน้องก็ค่อยอยู่ฟังดีเทาะเนอ ยังมีนาทีน้ําแม่ใส สามแม่ วั
นนาไหลแผ่เข้าระหว่างห้องดอยนั้น ๓แม่รอมกัน ปุนอัศจรรย์ใจ สังว่าเรารา213
ได้ไปหันบ่ร้ายนอ เรานิตาก็ผ่อเหง้อ ก็ตาผ่อแลดายแลนอ อันว่าสัตว์ทั้งหลายอันอยู่ในแม่
น้ํา อันว่าน้ําใหญ่กว้างที่นั้น มีเต่าทึงปลา214 วังใสกว้างอาณามีปลาหอยกุ้งแมงดานิมีหลาย
ส่ํา น้ําแม่กว้างก็ไหลหลิ่งซานซาน สังมาปุนดีงึดแลอาม(อาบ?)น้ํากัดเย็นดีอาบ แลเนอ
๒ตราบข้างแจ่งน้ํามีเสี้ยงบ่หลอ มีทึงกอเกียงห้อม กับทึงคิ่นเคล้า ฝูงหมู่ผึ้งมาเพล้า
บินเพล้า สูบดมเป็นที อารมณ์ต้องหัวใจตามไฝุวันนา สรรพต้นดอกไม้มีหั้น ก็หลายสิ่ง

209
210
211
212
213

เขียน รูป สอสอ
๋ฯ คอ
ฯ๋ ฯ๋
เขียน รูป ลามฯ่๋ ล่าม หมายถึง อร่าม ?
เขียน รูป บาฯฬี บาฬี
เขียน รูป ไทยฯั๋ไทฺย้

เขียน รูป ลา ลา
214
เขียน รูป บๅ บๅ
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บรรทัด
เนื้อหา
1) นานา มีทึงจามปาต้นสบันงา หอมอ่อน หลายค่านกสอดเสี้ยวร่อนร้องนันอยู่สระกันว่อน มีทึ
งจาม
2) เจียงต้นบิงชรหอมฅาด// มีทึงผักกาดอ้อมหอมพ้อมผักชี หัวหอมต้นสาลีแล สร้อยถั่วหัว
3) บั่วพร้อมทึงเต้าหมากแฟง มีทึงแตงขาวพร้อมแตงลายหมากพักหม่น มีทึงหมากหม่น
4) พร้อมกอดอกซางภอ ก็ยายกอเหมินดั่งคนเราสร้าง ๒ตราบข้างแม่น้ําเดรดาษยาย
5) ใย เป็นที่อยู่อาศัยฝูงหมู่ชุม215รสีเจ้า หอมขึ่นกลี้รสเร้าเสมอดั่งเวียงอินทร์ มีทึงของ
6) กินหวานทึงเผิกมันลูกไม้ ผักถั่วกีบไ่ ร้ ก็อยู่ท่างเอากิน เป็นที่ตนทรงศีลอยู่ภาวนาหั้น
7) ขงเขียตด้าวย่านนั้น ก็เป็นปุาจานราน มีทึงกอตาลพร้อมกอลาน แลคระหนุนเทียศ216 ของ
8) วิเสียดกีบ่ไร้ ไม้บั่วกลวงตัน ปุนอัศจรรย์ เภาะ217เพื่อของวิเศษกลี้มีพร้อมหลายสิ่ง
9) มีมาชะล้ํา218 เป็นที่สัตว์สิ่งกี้มาเรอ ละมั่งฟานเหลิง ตัวหลวงกี้เหลือเชิงช้างแรด
10) เขาหากเทียวแวดเกี้ยวเถิ่นนั้น ร้องสั่นเสียงแรง เป็นที่สกุณาดําเขียวสอผิวแดงร้องมอน เสียงล้วน
11) ก้องปุาไม้ ก็เป็นที่วอนใจ มีทั้ง219 ตัวตราไหน่ปีกเขียวบินเสี้ยว บินสอด
12) เกี่ยวววงไม้สักดอกเป็นชุม220 เป็นที่อารมณ์ต้องหัวใจ สันดวลเสียงล้วนก้องปุาไม้ ต้นใหญ่นัน
เนือง
13) เตชะเริงปุาดงสนุกเหล้น มีทึงวอกค่างเต้นแกมหมู่ลิงลม เขาก็มาตุ้มหัวกันแอ่ว
14) ไปเซาะไซ กินหน่วยสร้อยดอกไม้แล่นแอ่วซ้วยแนว ไผไปแผวเป็นปุายางทึง
15) หญ้า วันนา อกแตกมีม้างค่าหน่อสัพพัญญู มีค่าอรหันตาเจ้าตนครูแผวรอด ยั้ง
16) จอดหั้น ก็ตาผ่อแลงแล หลายค่าสัตว์ตัวแหก็หากมีหลายเชื้อ // มีทึงตัว
17) เนื้อดายกวางฟาน ตัวใจหัสใจหาญ นิหมู่เสือหมู่หมีคระทึง(กระทิง)กล้า เขาหากมา
18) อยู่ถ้านบขาบสัพพัญญู ห(ควรเป็น อ)รหันตา221เจ้าแลงดู นิท่านเป็นครูแก่โลก อา

215

เขียน รูป ชมฯฺ ชฺ̑ม ชม

216

เขียน รูป คคหนฯ๋ร คฺรหฺนูรทฺฑ หมายถึง ขนุนเทศ

217

เขียน รูป ภอฯ โภฺอ หมายถึง เพราะ
เขียน รูป ชลฯฯ๋า ชฺลา ควรเป็น แลชํา

218
219
220
221

เขียน รูป ทงัฯ๋ทฺัง หมายถึง ทั้ง พึ่งปรากฏ เป็นครั้งแรก ปรกติใช้ ทฺืง=ทึง
เขียน รูป ชมฯฺ ชฺ̑ม ชม

เขียน รูป หรหนาฯตฯ หรนาฺต หรหันตา ควรเป็น อรหันตา อาจคัดลอกผิด เนื่องจากรูป อักษร อ อ
คล้ายอักษร ห ห ต่างกันที่ หางอักษร อ จะลากยาวลงมามากกว่า อักษร ห
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เนื้อหา
พวกข้องใจแท้ เป็นหน่อสัพพัญญู ยามเมื่ออรหันตา เจ้ายังตนไปรอด ถึงเมื่อครูหาก
เสี้ยงไปแล้ว ตัวท่านคึดรอดสงสาร เดินเพื่อมาแลงหันคนในโลกสงสาร นิมีหมู่จวร222หมู่มาร
หลายถ้าน พอดั่งซามซะกานดอกมู้เผยกิ่งเลิน223ไป ยามนั้นพระปัจเจกเจ้า มีไว้แข้นหาก
ยังแล่น ตัวยิ่งพระหากเสี้ยงไปแล้วเขาเจ้าหากโจ224 พอดั่งเหนือหัวฟูาฝนลมพัดเมฆ
พระปัจเจกเจ้ามีไว้ รสีเจ้าปรากฏมีมา จักโครนา225ได้พันตนบ่ชูด ท่านอยู่ด้าว
ปุาไม้ก็ใจพึงคูหา ตนเป็นครูชื่อว่า ประมุขา หากเป็นต้นเค้าเป็นแก่เฒ่า
คึดรู้เหลือเพิ่นทั้งหลาย // ท่านก็มีคําอุบายเผียกเทียมเล่าไว้ พอดั่งไม้ไต้กว่าออน
ทาง ทางก็เป็นตัวขัดแลตัวขวางหมู่ชุม226รสีนั้น มีอยู่พันตน คันบ่อั้นก็กลัวแห่งเภภัย ท่าน
ก็ได้อาศัยซึ่งถ้ําคูหาอันใหญ่ ปัญญาติกล่าวต้านวาดไว้ ในถ้ําใหญ่คูหา ว่า
เป็นตราว่ากับแควน้ําใหญ่ ท่านก็ใส่ใจเจ้ารสีนั้น ก็ไปด้วยกับตาม เหตุว่าท่าน
หากได้หันแล้ว วิเสียดอภิญญาณ ทิพยจักขุญาณ หากถึงท่านเจ้า ท่านจิ่งขึ้นเมือฟูา แผว
รอดมหาพรหม ยามนันเสี้ยงกล่าวต้านเรียกร้อง กิตติลือชา ปรากฏมาว่า พุทธโกลา
หลจักเกิดมีโลวก227หล้า ปรากฏไว้เมื่อหน้าบังเกิดจอมี เทวดาเจ้าทั้งหลายสูง
รอด แผวพื้นยอดมหาพรหม ทั้งกมพร้อมกันฟังถี่ แรกแต่นิเมือหน้า ร้อยปี
ทิพย์เป็นประหมาน สัพพัญญูเจ้าถึงเนรพาน สรณญาณ จักเกิดมาโลกหล้าปรากฏไว้เ
มื่อหน้า มาโผดโลวกโลกา ตามวาจาเทวคคนา ส่งมาทั่วฟูา วันภายหน้าจัก
ได้อยู่ฟังธรรม คําอันนิจักกิตติลือชา ชั้นมหาพรหมทุกแห่งพระรสีหาตรัสถี่
แจ้งดีแล้ว // ก็ลงสู่ชุมพูวิตัก ดูก็ว่าพระสัพพัญญูเจ้า ตนบุญลงเกิดเป็นตน
ประเสริฐลงเกิดพื้นโลวกกว้างผายผวด228ชุมพู ว่าตนครูเจ้าสัพพัญญูมาเปิงลูกสิก229

222

เขียน รูป จวฯร จฺวร จวร หมายถึง โจร

223

เขียน รูป ลินฯ เลฺิน เลิน หมายถึง เลื้อยไป

224

เขียน รูป จ` โจ่ โจ่จา หมายถึง โจทนาเจรจา
เขียน รูป จวฯร จฺวร จวร หมายถึง โจร

225
226
227
228

เขียน รูป ครนาฯ โครนา โครนา หมายถึง คณนา
เขียน รูป ลวฯั๋โลฺวั โลวก หมายถึง โลก

เขียน รูป สิฯก สฺิก สิก หมายถึง ศิษย์
229
เขียน รูป ลวฯั๋โลฺวั โลวก หมายถึง โลก
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3)
4)
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14)
15)
16)
17)
18)

เนื้อหา
เค้าหื้อถึง อรหันตาก่อนเพิ่นแท้ // ขอหื้อได้ผาบแพ้ฝงู หมู่จวรมาร ท่านก็มา
รําพึงถึงอายุสังขาร แห่งตนก็สนั้ หมิ่นแท้ ยังขวบ๓เดิน230ท่านก็มา231รําพึง แล
เตินประญาตนแล้ว เติงหาบุญไจ้ๆ กลัวบ่ได้ตนผวดโลกา ยามเมื่อพระสัตถา
ตรัสประญากลัวบ่หัน ยามอันท่านก็กลัวอายุสั้นหมิ่นแท้ มีหน้าหม่นหมอง ตรอม
ใจห้อยอาลัย บ่ขาด สังว่าดับชาติเสี้ยงไปแล้ว ได้เมือเกิดเมิงพรหมก็เหมือน
บ่ลงมาได้ ไกลจากใต้พนื้ โลวกกว้าง เหมือนบ่ได้อยู่ฟังธรรม เสแลชํา พระรสี
ท่านก็มีคําคึดข้องหัวใจ อันยิ่ง อันจักเป็นเมง232กับตน อันจักบินบุนแผ่ผายเมือหน้า
ควรแต่งถ้ากับโลวกสงสาร ถึงเมื่อพระหากสร้างสมภารเมี้ยนชาติ โอวาทมีตั้งไว้
สารูปแลเกสา บัญญัติศาสนา สืบไปภายหน้า ควรแต่งไว้เมือหน้า
ว่าตัวข้าชื่อรสี ขอหื้อมีเตชะฤทธี แผ่ไปภายหน้าแท้ท้อน // เท่อนิคําคึด
อ้ายบ่ซ้ํา ยังจักกล่าวไปยาว // พอดั่งดาวพระกาย233ออกมาเมื่อแจ้ง พี่แต่งไว้
เมือหน้าในเพียด234ทั้ง ๓ ตามมหาพรหมเจ้าเอามา พระยาสุโล235และหมู่โจรหมู่มาร
เป็นเค้า ทั้งหมู่เจ้าพรั่งพร้อม โอกาสปลายเขา กวนเกลาขุ่นมัวทีห่ ั้น มา
แต่งแปลงไว้ หื้อเป็นแก่นคําภองหื้อมีเป็น ๑๒ ราศี ก็หากมีเนื้อนองตั้ง
แต่เค้า ประสบเมถุน สิงห์กันย์ดลุ ประจิกธนูมงั กร กุมภ์มีนเมษ มาแต่งตั้งมี
ไว้เป็นที่อยู่ตัวเขาจิง่ จักเอา ๑๒๓๔๕๖๗ ราหู อันนิพระรสีเจ้าเป็นครู
แปลงออกไขถอกหื้อเพิ่นรู้ ตามดั่งราศี ก็จิ่งมีเป็นอี้ ท่านก็มาแต่งตั้งแปลงไว้
เป็นมิตรกับดาวในนักขัตฤกษ์236 ๒๗ ตัว เหนือหัวฟูาภายบน237แจ้งส่องท่านก็มาแปลง

230

เขียน รูป ฑินฯ เฑฺิน เดิน หมายถึง เดือน

231

เขียน รูป คมฯา คฺ๋มา ก็มา

232

เขียน รูป มงฯ เมฺง เมง หมายถึง มื่ง
เขียน รูป ดวฯาคพกายฯ ดฺว้าพฺรกาฺย ดาวพระกาย หมายถึง ดาวประกายพฤกษ์

233
234
235
236

เขียน รูป พยฯด พฺยฑ เพียด หมายถึง เพท เวท
เขียน รูป คพยฯาสุลา พฺรยฺาสุเลา พระยาสุโล

เขียน รูป รืกฯ เรฺืก เริก
237
เขียน รูป บุรฯ บุร บุน

354

ภาพที่ 50 ภาพสําเนาพับคําขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้าที่ 45

355
คําถ่ายถอด คําขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง หน้า 45
บรรทัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

เนื้อหา
ออกตั้งวาดไว้ หื้อส่องโลกา ตามประญาพระรสีหากมีเป็นอี้ พีต่ ะไขบอกหื้อเพิ่น
รู้ตามดั่งคํามี อันนิเป็นภัทท238กัปแลกรรมล่วงแล้ว แก้วน้อยเหยฟังดีเทาะเนอ //
// เท่อนิพี่ตะจากล่าวหื้อมันแฅ้มหื้อมันแชมแก่ใจ ในภัททกัปเรานิคืนหลัง
// ยังมีรสี ๗ ตน นาบุญค้ําสมภารแต่ก่อน ท่านก็มาส่อนรู้ภายหน้า เขาเจ้า
ก็มารอดถึงกัน ยังมีดอยลูก ๑ // ชื่อว่าหัตถี ก็หากเป็นดาวช้างใหญ่ // ไผแลหูม239ใฝุ
ตั้งก็ตามมักพึงใจ ประสัย ตั้งทันใดก็แต่ รสีเจ้าตน๑ มาแต่งตั้ง
ทัดแห่งปลายงา ตน๑ไปแต่งตัง้ ทัดแห่งปลายงวง๑ชํา ตน๑ไปแต่งตั้งทัด
ทัดที่หน่วยตา ตน๑ไปแต่งตั้งทัดที่จอมหัว ตน๑ไปแต่งตั้งทัดแห่งกลางหลัง ตน๑
ไปตัดแต่งทัดที่กอยช้าง // ตน๑ไปแต่งตัง้ ทัดทีป่ ลายตีน ปลายค่าคําทั้งหลายอันกล่าว
มาเป็นห้องพี่ตะแหนบอกหื้อพี่น้องเฒ่าหนุ่มดาฟังก่อนเนอ // ยังมีรสีตน๑ท่านก็
ไต่เต้ามาพ้อยแผวรอดมาจอดยัง้ ทัดที่ตีนดอยช้างใหญ่ // ท่านก็หูมไฝุยั้งทัดหั้น
ตามมักพึงใจท่านแล้ว // กาลกลี้ยามนัน้ ก็แข้นหากยังมี ถึงเมื่อพระรสีเจ้าทั้งหลายหาก
คลาดก็ได้ไปเกิดห้องชั้นฟูาพรหมโลกโลกา ปรากฏมาภายหน้า ปรากฏไว้ภาย
หน้า ค่อยถ้าอยู่ดาฟังเทาะ // เนอ // อันว่าคนเราราทั้งหลายมักแกว่นเคยใคร่รู้ พอดั่งคู้240เมิง
ฮ่อ
มาขายกาดเมิงไทย ตั้งแต่ภัททกัปเรานิสบื ไปภายหน้า ขึ้นโท241ฟูาทั้งหมู่ม
หาพรหม ท่านก็มาจัดถี่ รสีหมู่ชมุ 242อันตายแล้วเขาเจ้าอันไปเกิดพรหมโลก
กามา ท่านก็มาเจียรจากันหมู่ชมุ 243รสีนั้นมาแต่งตั้งอากาศทิศหนเหนือ // จดเ
จือหื้อเป็นดาวช้างใหญ่ // เพื่อนักขัตฤกษ์เจ้าตนนัน้ มาไฝุแปลงเป็น คนทั้งหลายอันเทียว
เหนือดิน ตาผ่อดูก็เป็นอันรสีเจ้าชุม(ชฺ่ม)นั้นมีหมู่๗ตน ภายลุนขึน้ เป็นดาว๗ลูก

238
239

เขียน รูป คพททฯ พฺรทฺท ภัทท หมายถึง ภัทร
เขียน รูป หมฺฯ หฺ̑ม หม

240

เขียน รูป คูั คู้ หมายถึง ชะมดเชียง – เครื่องหอมชนิดหนึ่งซึ่งได้จากชะมดตัวผู้ โดยปริยายหมายถึง
เครื่องหอมที่หายาก ว.มีกลิ่นหอมพิเศษ
241
เขียน รูป ท โท หมายถึง ทั่ว
242

เขียน รูป ชมฯฺ ชฺ̑ม ชม
243
เขียน รูป ชมฯฺ ชฺ̑ม ชม
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เนื้อหา
1) เราถูกได้ต้านเล่าไว้ ว่าเป็นดาวช้างใหญ่มีงวง ว่าดาวช้างหลวง ตัวองอาจ
2) เหตุว่ารสีเจ้าหากดับชาติแล้ว ได้เมือเกิดเป็นงาช้าง // มหาพรหมท่านมากดกล่าว
3) อ้างว่าเป็นทิตย์ ตัว๑อยู่ปลายงวงท่านกล่าวอ้างว่าเป็นจันทร์ ตัว๑อยู่ ตาช้างท่านกล่าวอ้างว่าเป็น
๓
4) ตัว๑ มาอยู่หัวช้าง ท่านกล่าวอ้างว่าเป็น๔ ตัว๑อยู่หลังช้างท่านกล่าวอ้างว่าเป็น๕ ตัว๑
5) มาอยู่กอยช้างท่านกล่าวว่าเป็น๖ ตัว๑อยู่ตีนช้างท่านกล่าวอ้างว่าเป็นเสาร์ // ดังเราคึดรู้ได้กันสืบ
6) กันมา // บัดนิพี่ตะจาถึงรสีเจ้ามาลุน(ลฺ่น)นั้นก่อน มหาพรหมท่านก็สอนหื้อ
7) รสีลูก ว่าท่านอยู่ข้างช้างตัวอาจพังพลาย ท่านจิงมากดหมาย เข้าราหู244แถมอีก
8) ตามออกลิกตัวธรรม รสีก็มารําพึงหันยังเพทแลกรรม แห่งคนโลกหล้า ตนเจ้าจิ่งนํา
9) มาห้าง245แต่ง ในแห่งห้องประเทียด246ท้องเมิงไทยสีลา ก็หากมีเป็นอี้ พี่บ่ภิล่าย
10) แต่ตามออกในธรรม // เท่อนิกลอนคํามี ตามปีเดิน247ฟูาภายเหนือลงเกิด ชาติว่าคน
11) เกิดใต้ลุ่ม248ฟูาพ่อแม่ ประสูติวันสัง ตามหนังสือแลหนังสา แห่งธรรมพระเจ้า หลายค่านัก
12) ประหญาด เจ้าลาด249ไว้ มีแห่งในธรรม พี่ตะไขบอกหื้อเพิ่นรู้ทงึ หมู่ขุนนาย ตีกลอนต้านญิงชาย
13) หื้อหันมาเป็นที่ // จัดถี่หื้อมันรู้เพื่อแจ้งแก่กลอน เดินเพื่อว่าปองกินอ่อมปองทาน ก็ยาก
14) พอเหมินดั่งอ้ายฅ้านฅาก250 ติลอยน้ําสมุทรใหญ่คงคานั้นแล้ว // เท่อนิพี่ตะจาถึง เมิงชุมพูกว้าง
15) สุดตาเอิดเลิดชาติว่าคนเกิดใต้ลุ่ม251ฟูา ลางพร่องบ่สิ่งถามครู ดูเป็นบ้าแลเป็นบ้าง
16) เกิดมาทุกข์ไร้ ตามรสีเจ้ากล่าวไว้ หื้อได้สืบสานไป ตามออกในขุททากถา
17) ตามคําจา มหาพรหมเจ้าลงมาห้างแต่ง ในเขียตห้อง252เมิงใหญ่สาลี จิ่งว่าคนเกิด
18) มานิมีหลายถ้าน รสีก่อตั้งมีไว้ วันทิตย์ก่อเป็นนาม ครุฑราชสารเป็นตรา คนเกิดมา
19) ยามอั้น คนเกิดมาวันนั้นบ่ดี เรียกชื่อว่าเป็นธาตุหินกล่าวมาเป็นอี้ กาลกี้ยามนั้นเขา

244

เขียน รูป ลาหู ลาหู

245

เขียน รูป คหางฯมฺ หฺราฺง

246

เขียน รูป คบทยฯด บฺรทฺยฑ ประเทียด หมายถึง ประเทศ

247

เขียน รูป ฑินฯ เฑฺิน เดิน หมายถึง เดือน
เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม ลม

248
249
250
251

เขียน รูป ราดฯ ราด หมายถึง กล่าว, พูด
เขียน รูป ฅางัฅ
ฯ๋ ากฯั๋ฅาฺก้ฅาฺก้ ฅ้านฅ้าก คางคาก หมายถึง คากคก

เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม ลม
252
เขียน รูป หืฯอง หฺือง
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เนื้อหา
253
1) เจ้าหากโจ ว่าเป็นมิตรหากวัวตัวกล้า จากล่าวไว้ภายหน้า หื้อเราได้สืบมา คัน
2) ว่าไผแล เจตนามีตักแต่งทานสังแท้ เฒ่าแต่งตั้งมีไว้ควรได้เปิกสา ยาม
3) เมื่อศาสนา ๒พันปลายเข้าสู่๓พันนั้น คันบ่อั้นก็แข้นหากบ่ดีชู จิ่งว่าสัพพัญญูเจ้า
4) หนีขาวบ่ควรแต่ง ในแห่งห้องเราแท้ บ่ควรเหมดเป็นทาน ช่างเป็นของสธาน254กับ
5) ตัวกลายเกิดเป็นทุกข์ไร้ รสีเจ้ากล่าวไว้ ก็แสนสืบกันมา อายุบ่พอเป็นตรา ด่วน
6) พลันเมงม้วย อกกาบเนื้อลาบส้วย ก็ควรได้จื่อจําเทาะเนอ// บัวเกียงไขกาบฅํายอดซ้อน
7) อันควรแต่งแท้ประดับได้ ก็ควรแต่งทุงฅํา ทํา255วางหื้อเป็นทานจิ่งชอบ ประกอบด้วยอายุ
8) จิ่งยืน สมบัติเท่ามึนมั่นแก่น ชอบแม่นเจ้ารสีแท้ ตนชื่อ มลิจิตรา นั้นแล้ว //
9) แก้วน้องเหยคนเรา // เท่อนิพี่จักจาถึง อินทชาตา เกิดมา มีหลายถ้าน คนเกิด10) ใต้ลุ่ม256ฟูามันกลี้แก่นบ่เหมินกัน พี่ตะจาปันหื้อคนเรา หื้อได้จื่อ จําไว้ได้สืบแสน
11) ไทย คนเกิดมาโลกหล้า คนเกิดใต้ลุ่ม257ฟูา มาแม่นวันจันทร์ ตัณหาของเหลือเชิงบ่ใช่นัก
12) ปราชญ์เจ้าลาด258ไว้ เล่ากลี้บ่เหลือ เรียกชื่อว่าเป็นนามเสือ กลี้ตัวลายอําอายเป็นธาตุไม้
13) ดายฟังดู ตามครูเจ้าสอนปันควรหยุ้ง เรียกชื่อว่ารุ้งเป็นมิตรเทียมตนวันนาเป็นคนเทียวสงสาร หื้อ
14) หันคลองอันชอบประกอบด้วยฝูงหมู่ทางทาน อาจารย์เจ้าสอนปันแหนบอก ไขถอกหื้อเรารู้
15) หากถ้อง อันบ่ควรดีทานนิ มีสระหนองของบ่ควรทานแท้ แค259ตัวเกิดวันจันทร์ กับทึงบัวฅํา
16) ตันของบ่ควรทานแท้ อายุเป็นอันสั้นหมิ่นแท้ ช่างมีอุบาทว์กับฅิง วันนา นักค่าวัวควายข้าว
17) ของหลายก็วินาศบ่ดีเนอ // เหตุว่า วสิฐดาวช้าง หากมาเบียนวันนา // เราค่อยเวียรทาน
18) หื้อเป็นดีมีลั่ง260นั้นนา ควรแต่งบวชลูกเป็นชีเทาะเนอ คันบ่มีลูกตนตัว เอาลูกท่านบวช
19) ตาง๑ได้ สมบัติพี่บ่ไร้มูนมั่งแถมมา เต็มว่าอายุตนหากยืนยาวแท้

253

เขียน รูป จา เจา โจ หมายถึง โจทนา
254
เขียน รูป สธๅนฯ สธๅฺน สธาน หมายถึง สาธารณ์
255
256
257
258
259

เขียน รูป ทา ทํา (ออกเสียง ตํา) หมายถึง วาง
เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม ลม
เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม ลม
เขียน รูป ราดฯ ราด หมายถึง กล่าว, พูด

เขียน รูป ค แค แค
260
เขียน รูป ลังฯ ลฺัง ลั่ง น่าจะหมายถึง ดั่ง
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5)
6)
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10)
11)
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

เนื้อหา
วันภายหน้าจักได้เกิดเป็นดีวันนา //ศรีสุขสวัสดี261พี่จักกล่าวไปภายหน้า การบ่หล้างพอชา
พี่จก262กัตตินาไป// เชยฺยอมฺมทินาชาตา คนทั้งหลายเกิดมาโลวกหน้า คนเกิดใต้ลุ่ม263
ฟูา เขาเกิดมาวัน ๓//เรียกตามนาม264กวงฅาน ชายตะกล่าวไปเป็นห้อง แสนสิ่ง
เจ้า พี่น้องฟังถี่ดีดี เรียกว่าเป็นนามราชสีห์ อาจารย์เขากล่าวมาเป็นอี้ ธาตุ
เหล็กกลี้ตัวเมต265เป็นแมว อาจารย์เฒ่าแหลวคําแหนกล่าว พอดั่งจา
ปุาวร้องเดิน๔ ยามวอนเป็นคําสอนกล่าวเมื่อภายหน้า พอดั่งดาบเถี่ยนกล้าคมล้วนไว้
ถางถากทางไป บุคคลผู้ใด266เกิดมาวันอังคาร อันบ่ดีทานนิ มีริมกล่างตั้งมีไว้
จดเจือ จอเซอหื้อเป็นทานก็บถ่ ูก อายุสั้นหมิ่นแท้ ก็พลันรีบจิบหาย เพิ่นปองขาย
บาปไหม้ซักไซ้ รสีกล่าวต้านว่าไว้ ก็เดิน เพิ่นกลัวท่านข่มหิง267 วันนา บัดนิเราก็ควร
สิ่งปองห้างรันดา อรรถบริขาร หื้อเป็นทานจิ่งชอบ ประกอบด้วยอายุแก่นยืนยาว
ข้าวของ สมบัติหลายไหลหลั่งมาฅะไค้มั่นเที่ยงแท้ บ่ห่อนไหวคลอน ชาติว่าจัก
ท่านนิ หื้อมีหัวใจบานขาวเผิกดีเที่ยงแท้ อย่าหื้อมีทางบาปมาตัวบ่ดีเนอ // บ่ควรหิ
งสา บีบเบียนแม่แท้//พี่กล่าวข้อคํานิ เป็นห้องบทกลางค่านิแล้ว // เท่อนิพี่ตะจา ถึง พุ
ทธะชาตา ชินชาตา คนทั้งหลายเกิดในห้องท้องวัน๔ เป็นนามหมา จัดตราดู268ในหนัง
สือว่าธาตุเตา269 ราชสีห์เข้าเป็นมิตรกับตน คันจักกระทําบุญอันบ่ควรทานแท้แล พี่ตะจากล่าว
แก่วังแวงแกดโกมดู270เนอ อัน๑ทุง271คอหลวงหื้อเป็นทานก็บ่ถูก พี่ตะจาอุบต้านเมือไว้
ภายหน้า ราน้องบ่ถองเท่อเนอ อัน๑ทุงเหล็ก พร้อมทุงน้อมเป็นทานก็บถ่ ูก จักถอยข้าวของพลันมิ่ง
ม้วย มักลอดจิบหาย คันตัวบ่ตาย ก็บย่ ืนบ่ยาวเมือหน้า อุบาทว์กล้าพยาธิร้าย
มาแก่ข่มหิงดีเนอ // ควรสิ่งปองต่อหมอต่อครูหื้อมันรู้ ของบ่สู้แท้แล ดาวช้างลูกชื่ออกี
261

เขียน รูป คส๋ีสุกขฯสวฯสสฯฑฯ๋ีสฺรีสุกฺขสฺสสฑี
262
เขียน รูป จกฯ จฺก จก น่าจะเขียนตก ควรเป็น จัก
263
264
265
266

เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม ลม
เขียน รูป นมฯฺ นฺ̑ม นม
เขียน รูป มดฯ เมฺฑ หมายถึง มิตร
เขียน รูป ไฑยฯ๋ฯ ไฑฺย๋ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ

267

เขียน รูป ขฺมฯหิงฯ ขฺ̑มหฺิง ข่มหิง หมายถึง ข่มเหง
268
เขียน รูป ดู ฑู๋ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
269

เขียน รูป ตั้า เตั้า เตา หมายถึง ขี้เถ้า
ไม่ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
271
เขียน รูป ทงฯฺ ทฺ̑ง ท่ง
270
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เนื้อหา
นั้นแล้ว อันควรท่านได้นิ กุฏิพร้อมวิหารตั้งแต่งราชสีห์ใหญ่เป็นทาน จิ่งชอบประกอบด้วยอายุ
มั่นแก่นยืนยาว สมบัติแก้วพึงพาวมาแถมรั่ง272 วันนา // ควรแต่งตั้งมีไว้ราชสีห์ใหญ่
เป็นทาน // จิ่งชอบประกอบด้วยอายุหมั่นแก่นยืนยาว สมบัติแก้วพึงพาวแถมรั่งวันนา//
คุรุคารชินชาตํ ยังคนทั้งหลาย273 เกิดมาโลกหล้า คนเกิดใต้ลุ่ม274ฟูาก็หลายสิ่งนานา ลาง
เขาเกิดมาทุกข์ไร้ เพื่อบ่ได้เรียนรู้ ฝูงคอนธรรม ลวดเป็นบาปกรรม เขาเกิดมาก็ทุกข์
ไร้ คนเกิดใต้ลุ่ม275ฟูา ก็ช่างลวดจิบหาย ญิงชายทั้งหลายเกิดมาก็พึงรู้ ซันะชะเทียงสร้อยอี
มู้ ก็ค่อยดาฟัง ปางหลังพี่ยังมีพี่ตะเล่า พี่ตะไขเหง้าหื้อเปิ้นหื้อรู้ ฝูงหมู่ขุนนาย กองประญ
าผายแก้วคนชายคึดจอด คนเกิดใต้ลอดฟูา ลางพร่องจิบหาย คนทั้งหลายเกิดมาปางซ้อย //
แสงแอ่นหล้าแพงเกิดแม่นวันผัส // อันบ่ควรทานนิมี ศาลาแล แปลงตูบเถียงที่ยั้ง
อันเพิ่นพักยังร่มเอาใจบ่ดีเนอ// แดนเที่ยงสมบัติหาบ่ได้ทุกข์ไร้ ดับวอดจิบบ่ดีดาย//
ชายแลญิงทั้งหลายฟังถี่ พี่ตะไปคลี่หื้อสู่น้อง แสงเอยฟังดู276 มีทึงวงศาหลายพร้อมสหาย
ก็พอดั่งฝูงแตก อายุสั้นรีบเรียว พลันรีบจิบหายบ่ดีดาย แสงหน่อคนชายพี่เหยะ อันควรดีทานนิมี
กองมู277 แลเจติยธาตุ ธรรมชาติ สมบัติกี้บ่ไร้ อายุจิ่งยืนอันเป็นคนชาย คนญิง
จักปองสร้างกินหื้อพิจารณาใคร่ใจดีหื้อจอด แสงยอดแก้วแพงลานค่อยคึดจอดดีดี // เทาะเนอ
// คุบชินชาตา คนญิงชายทั้งหลายเกิดมาโลกหล้า มาเกิดใต้ลุ่ม278ฟูา จักสร้างแต่ง
ฝูงหมู่ของทาน อันมีหัวบ้านสละจ่ายทานไปภายหน้าไว้ถ้าแก่ตัวเรานั้นนา // คนเกิดมาวัน๖
มีแท้ ครูกล่าวแก้ว่า นามแพะกับตน ธาตุลมเข้ามาซุม279 แถมเป็นหมู่ ช้างเป็นมิตรกับตน
// คันจักกระทําบุญ แปลงพิดานแล ไม้ศรีฅําบ่ควรปลูกเนอบ่ถูกหื้อทานแท้ แก่สิ่ง
ด้วยสิ่งของเล่า โมโม้280ข้องสงสารตกถ่อย บ่ดีเนอ สมบัติกลี้ม่อยม้าง ก็ดาวช้างหากมาเบียน

272

เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม ลม

273

เฉพาะหน้านี้ คําว่า “ทั้งหลาย” บรรทัดที่ 4, 6, 8 และ 11 เขียน รูป
274
เขียน รูป ลังฯ ลฺัง ลัง
275
276
277
278
279

เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม ลม
เขียน รูป ฑูฯ๋ฑู๋ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ
เขียน รูป คอฯงมู คฺองมู คองมู
เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม ลม

เขียน รูป ชมฯฺ ชฺ̑ม ชม
280
เขียน รูป ลมฯฺ ลฺ̑ม อาจหมายถึง มัวมั่ว หรือ เมามัว
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วันนา แข้นหากพลันมิ่งม้วย อกกาบเนื้อลาภส้วยเรา น้องก็ควรวิ่นหลีกเสไกล เราเอย
คนทั้งหลายเกิดมาโลกหล้า พี่ตะจากล่าวต้านไปไว้เมื่อหน้า จิ่งเอา ผู้ใด281เกิดมาวัน
เสาร์ แท้ อาจารย์เขากล่าวแก่เราไว้ ว่าได้นามนาคตัวเรา ธาตุได้เปียวไฟ
เปูง เสือใหญ่กี้เป็นเมตกับตน กระทําบุญก็ควรทานแท้มีค่า โขก่ายด้วยลําไม้
แล กุฏิก่อเป็นทาน บ่ดีเนอ – เดินเพื่อกลัวด่วนคันเม่งม้วย อกกาบเนื้อลาภส้วยของบ่ดีทาน
กลัวเกิน มากระทําบ่ดบี ่งามบาปไหม้ด้วยงึนฅําตะเป็นบาปบ่ดีเนอ เพื่อว่ากลัวบาปหนา
มาใกล้ มีค่าดาวช้างตัวอยู่ข้างดอยนั้น เขาเจ้าของหากมาเบียน ควรเวียรไว้เป็นห้องบท
๒สิ่งปองด้วยการทานหื้อแม่น เสมอดั่งแสนแคว้นข้าบ่อลา ตําข้าวสากมือ ปันเปลี่ยนกันทือ
เทาะเนอ พี่ตะจาสอนไว้เมือหน้า เป็นแก้วกับตน เทาะเนอ // จักกระทําบุญสร้างยอทานหื้อ
ถูก เพิ่นตะปลูกกล้วยกลายตกเรือฅําอันควรดีทานนิมีธรรมปิฎกทั้ง๓แล แต่งทานพุ
ทธรูปเจ้า ข้าวของเท่ามวนมั่งเป็นดี ตามประเวณี อันเกิดวันเสาร์นั้น อายุมั่น
ยืนแท้ก็ชอบแม่นเป็นดี วันนา วันราหูบม่ ีเนอเจ้า มหาพรหมท่านบ่เข้า
ใจรู้บน่ ับเป็นวัน เท่าแลงหัน อรรถมูลเคราะห์เข้ามาลุม282วันเสาร์ เราเอย กวนเ
กาหนั้งราหูมาลุม283 พอดั่งเพิ่นหุ้มผ้าซาวชั้น หิงแดดกลางวันนั้นแล้ว ลวดปุงปัน
หื้อรูหูเป็นเขต พี่ตะหมายเหมดไว้ค่อยกิตตนาไป ผู้ใดเกิดมาวันเสาร์แท้
เที่ยงคืนถึงรุ่ง นิเรียกว่า วันราหู ตามนามดูหากเป็นนามช้าง นัก[ปราชญ์]เจ้าหากแต่งสร้าง
มีไว้ในลิกหนังสือ เราจิ่งทือเป็นมั่น จากล่าวห้องทางนั้น อันเล่ากลี้ออกยิน // เรียกว่า
เป็นธาตุหินดินก็ส้อยล้อยแลรู้ เมตแต่งตั้งมีก็หนูใหญ่หางยาน คันจักทานหื้อแรง

281
282

เขียน รูป ไฑยฯ๋ฯ ไฑฺย๋ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ

เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม ลม
283
เขียน รูป ลมฺฯ ลฺ̑ม ลม
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ดูแจ้งส่อง ทานสัตจ้องพร้อมทึงหม้อกับไห แดนเที่ยงว่าจักมีเภแลไภเข้าถึงตนบ่
ถูก แค่ลูกเก่านิฝูงหมู่งึนฅํา เดินเพื่อคํา รู้นวติรสี กล่าวมาเล่าทาน
ดาวช้างหากมาเบียน คันจักเวียรทานหื้อเป็นดีมีรั่งวันนา หื้อตั้งสิมมาทานก่อนชวค284ลาภไหล
หลั่งเข้ามาค้ําอายุจงิ่ ยืน วันนา ไผแลได้ไต่ตามคลองอันกล่าว มาเป็นห้องข้อเหตุภายหลัง
อย่าเสหวังหัวอกแลหัวใจตั้งเสมอดีจิ่งแม่น เหมือนดั่งแก้วแว่นน้องมาถ้องตาเรา แลเนอเราเอย
// เนอ285นิพี่ตะจากล่าวต้านวาทไว้ //ปีเกิดวันไทยดูก่อนเนอ // มุสิ
กวสํ ยังคนทั้งหลายเกิดมาปีไจ้ นักปราชญ์เจ้ากล่าวไว้ ว่าเป็นปีหนูวันหนู อาจารย์เจ้า
หมอครูแปลงออกไขถอกหื้อเรารู้ ตามดั่งคํามี อันควรดีทาน มีนา้ํ บ่อแลก็ศาลา จิ่งมีเ
ป็นตราไว้ กับปีแลวันอันเราเกิด เป็นการอันประเสริฐ ค้าํ ชูหื้อเราแท้ อายุ
จิ่งยืน สมบัติเท่ามึนนานหลายเยิ่งแทดเคียง// อันว่ายิงแลชายทั้งหลายอันเกิดมาปีเปูา
อาจารย์เขากล่าวต้านว่าไว้ เป็นปีวัววันวัวโจจากันกล่าวมาเป็นอี้ พี่บภ่ ิ
ล่ายแท้พี่ตะกล่าวต้านเป็นราชคําสอนเจ้าอาจารย์เขาบอก ไขถอกหื้อเรารู้
จิ่งได้อยู่ดีแลเนอ อันว่าบุคคลญิงชายทั้งหลายเกิดมาปียีวนั ยีก็หากมีเป็นอี้
// เพิ่นกล่าวชี้ภายพี่บเ่ หลือ เรียกชื่อว่าเป็นปีเสือวันเสือกล่าวมาว่าอั้นไผแลเกิดมา
ห้องปีนั้นวันนัน้ อันควรสร้างสืบมา พึงควรสร้างศาลาอ้อมอารามหมายเหมด//
ยอเฝียดไว้เป็นยอดของทาน จิ่งจักมีสมบัติข้าวของบานชุมชืน่ หมหื่นด้วยทางค้าออกขาย
สมบัติเท่ายายมาบ่เปล่า วันนา // บุคคลผู้ใดคือญิงชายทั้งหลาย เกิดมา ปีเหม้า
วันเหม้านักปราชญ์เจ้าเล่าไว้หากมี ตามประเวณีหากมีเป็นห้อง เรียกว่า ปีคะต่าย วันคะ
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เนื้อหา
ต่ายกลี้เนอน้อง ตะปองเหมดเป็นทานนั้นนา มี๓ประการเจ้าอาจารย์เขาลาด ว่าหื้อสร้างปรา
สาทมณฑกหอธรรม ทําวางไว้เป็นทานเสก่อน บุญจิ่งสอนไว้เมือหน้า สมริทธีเป็นดีแลเนอ //
// ไผแล ได้เกิดมาปีสีวันสี ล่ามคํามีพี่ตะกล่าวไปภายหน้า ของบ่หล้างพอชาค่อย
อยู่ตามคลอง ชาติว่ากองประญาผายอ้ายคนชาย ค่อยไขบอกดูท้อน พี่ตะไขถอกหื้อพี่น้อง อันควร
ได้
ใส่ใจ ตามบัวราณอาจารย์ เจ้าไขมา ก็ดีจื่อเทาะเนอ // อันว่าพระวิหาร สร้างเป็นทานก็ชอบประ
กอบด้วย สมบัติเท้าเมือหน้าอีกรั่งแถมของสมบัติเท้านองมาบ่ขาด จักมีอายุมั่น
เที่ยงแท้อยู่ท่างสละจ่ายเป็นทานวันนา // สัมปวสํ คนญิงชายทั้งหลาย286เกิดมาปีไส้วันไส้
นักปราชญ์เจ้าราทไว้ ก็เราได้ผ่อดู เรียกว่าเป็นปีงูวันงูก็สอนรอย ว่าอั้น กาลกี้ยาม
นั้นเขาเจ้าบอกปัน ยอดที่แสงปลายหล้าตานิลคึดถูก บุคคละผู้ใด287 เกิดปีเกิดวันก็พึงรู้
เซมซะก้านดอกมู้288 ก็เราเจ้าสิ่งถาม คําดีกี้คํางามเพิ่นตะบอก เพิ่นตะเตินบอกหื้อเราแท้
ก็ควรได้จื่อจํา ตามคําเจ้าอาจารย์เขากล่าว พอดั่งพร้าวลําสวย สูงพุ้นหมู่ตามนั้นแล้ว //
คันจักสร้างของทานนิ ไปถามเจ้าอาจารย์ไขบอกเพิ่นจักแหนกล่าวเซซํา ภายเจ้าจิ่งถ้อง
หื้อทานดอกไม้ฅําแท้ แท่นช้องเหมดเป็นทาน อันนิเป็นการพุ้นกังวุลแลอุบาทว์ พยาธิหาบ่
ได้ ทางไร้บ่มี สมบัติเท้ามีแถมรั่ง วันนา// อัสสวสํ ตามปางหลังกี้มีมา คน
เกิด กําเลิดเข้าท้องแม่ออกมาในปีสะง้าวันสะง้า พี่จักกล่าวต้านไปหน้า//เป็น
ปีม้าวันม้า เป็นมิตรเทียมตนจักกระทําบุญสร้างกินทาน หื้อแปลงแท่น ลูกแล่นสร้าง
แท่นแท้ ทั้งอาสนะหมอน โยยานพร้อมเป็นทานเสก่อน พี่ทะจาสอนไว้
เมือหน้า ก็วุฒิเป็นดีวันนา สมบัติเผียกเทียม สฐีเจ้าสมบัติเท้าใต้
ล่างเหนือ เริน อัญเชิญเจ้าทั้งหลาย ฟังถี่ พี่ทะ ไขคลี่ หื้อสูน้อง

286
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เขียน รูป ดัอฯไมูฯ๋ฑฺัอไมูฯ๋ดอกมู ใส่เครื่องหมายกํากับเสียงสามัญ แต่ควรเป็น ดอกมู้ มากกว่า
287
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เนื้อหา
ค่อยเหงี่ยงหูฟังเทาะก็ว่า ะ เมณฑวสํ289ยังคนทั้งหลาย เกิดมาปีเม็ดจากล่าวอ้างเยะสร้าง
ฝูงหมู่ของทาน อาจารย์เจ้าทั้งหลายไขเล่า ไขเงาหื้อเรารู้อย่าขีว่าเป็นดีวนั ดี ก็สอน
รอยอาจารย์แก้กล่าวกี้เป็นแท้ ว่าปีแพะวันแพะเป็นประหมาณ คันจักทานหื้อตาม
คลองธรรมชาติ หื้อแต่งตั้งมุนฑกเป็นทาน อายุสังขารจิ่งยืนเมือหน้า สมบัติไหลหลั่งเ
ข้ามาแท้ทึงใต้ล่างถึงเริน เทวดาเจ้าสักเสิน ปันลาภลาภไหลหลั่ง เข้ามา
แท้อีกแถมรุ่งมีเหลือเก่าแลเนอ// กัมปิวสํ ยังคนญิงชายทัง้ หลาย290เกิดมาโลกหล้า
พี่ตะจากล่าวไว้ภายหน้า ก็สนู ้องเหยฟังทันเทาะเนอ // อันว่าคนญิงชายทั้งหลายเกิดมาปีสัน
วันสันชายตะบอก คือว่าปีวอกวันวอก พี่ตะไขถอกหื้อสู่น้องจื่อจํา คันจักกระทําสร้างยอทาน คือ
ลวง
คระตึกแลกําแพงยอไหว้ หมายเหมดไว้เมือหน้า สมเสียดยอทานเทาะเนอ // ตามหนังสือสั
งขารหัวใจบาน ฝูงหมู่ชุมก็รักแท้ พี่ตะยายแผ่ไว้ภายหน้าฝูงหมูค่ นฟังค่านิแล้ว๛
// กุกุวสํ คนญิงชายผู้ใด291ยังเกิดมาปีเร้าวันเร้า เฒ่าแก่ต้านเล่าไว้ก็แข้น
หากยังมี กดเป็นปีหากมีเป็นห้อง คนเกิดท้องโลกกว้าง อันสร้างโลกสงสาร คันจักทานนิ สร้าง
กุฏแี ลน้ําบ่อ // คันสร้างแล้วเหมดยอทาน จักมีอายุสังขารแลพ้นกังวลแลอุบาทว์ พยาธิบ่ม
าพรองอยู่สาเป็นดี หลายค่าเคราะห์ราศี บ่มีมาใกล้ สรรพพยาธิไข้เคราะห์ร้าย หายจาก
กายาสมบัติเท่าคิงมา อีกแถมชู่มื้อ ควรสืบไว้เมือหน้า หื้อได้สร้างแต่ง
ยอทานเทาะเนอ// สวานวสํ ยังคนชายทั้งหลาย292เกิดมาในปีเส็ดวันเส็ด เรียกว่า
เป็นปีหมาวันหมา วันนา คันจักแปลงเป็นตราสร้างทางทานหื้อแม่น หื้อสร้างต่างแทน
ธรรมาสน์แลจมขมประหนุมไหว้วันนา จิ่งชอบประกอบด้วย สมบัติลือชา งึนฅําแก้ว

289

บาลี ว่า เอฬกะ, อัชฉะ
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เนื้อหา
ไหลมาแถมรั่งวันนา จักมีอายุมนั่ ยืนแท้ อยู่ทา่ งได้สละจ่ายยอทานแลเนอ //
// สุกรวสํ ยังคนญิงชายทัง้ หลายเกิดมาปีไค้วนั ไค้ นักปราชญ์เจ้าว่าไว้เป็น
ปีช้างวันช้างใหญ่พังพลาย อาจารย์เจ้ากดหมายรู้รอดแสงยอดสร้อยดอกเผยดอกบานงาม
ฝูงอาจารย์เจ้าแหนมาฟังถี่ คันจักสร้างทานแท้ ลวงน้าํ แลลวงไฟหื้อเป็นทานก็แ
ม่นยกแต่งสร้างยอยื่นเป็นทาน เป็นการพ้นเภภัยหลายเยิ่ง สรรพะเคิ่งครัวแลสมบัติทงั้ หลาย
ไหลหลั่งชู่มื้อ เหมินน้าํ กรายริน ทางเจ็บแลทางเป็นบ่มีมาใกล้ อยู่ท่างสละจ่ายไว้เมื่อ
หน้า อายุมั่นแก่นยืนยาวนัน้ แล้ว // มหาตาทิพพจักขุ เจ้ารสีแลงหันแจ้ง
ส่องคึดต่อห้องศาสนาสัพพัญญูเจ้า ตะเข้าสู่เนรพาน ท่านก็ผายคําสอน ผายผวด
คนโลวกหล้า รสีเจ้าก็มีประญาแก่กล้า ก็ตาทิพย์ผ่อหัน ยามเมื่อสัพพัญญูเจ้าสอนปัน
ในโลกแลมา ตั้งศาสนา ๕พันวสาเป็นแก่นเป็นแปูนพิดานไว้ผวดโลกสงสาร
// ยามเมื่อศาสนา พระองค์การเข้าสู่ วสา ได้สองพันปลาย เข้าสู่๓
พันนัน้ กาลกลี้ยามนัน้ ก็แข้นหากยังมี กําลังมานแข็งแรง รสีเจ้ามาแปลงคํา
หื้อเจ้ามหาพรหมมาแต่งในแห่งห้องขงเยียดชุมพู ตามคําสอนแห่งตนเล่าไว้
หื้อเป็นไม้ไต้ส่องโลกา ผวดสัตตาแห่งคนโลกหล้า ไผตะสร้างทานไว้ก่อนออน
คําสอนเจ้ารสีบอกกล่าว ต้านเล่าไว้ได้อยู่รั่งเป็นดีกลอนคํามีก็กล่าวมักเซซํา ล้ํา
เสหนีบ่ช่างสืบไปยาวแลเนอ ชายนิประญาบ่หลาย ตามกลอนคําบ่เกาะก่ายบ่เหมิน
ดั่งขุนฝุายห้องเมิงใหญ่บุรี ชายนิบม่ ีวิซาปัญญาหลวงหลายชักกรายไปเป็นห้อง บ่เหมิน
จ้องอิฅงตราห่านคันงอ เต็มว่า คึดในใจคอของบ่ออกคําสุดหนิ ติค่าดีดาดสั้นน้อย๛
บ่ช่างกรายไปยาวแลเนอ๛
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ขุ่นโม
ขุ่นมัว
ขูดหัว
โกนหัว
เข่ง
แข่ง
เขต
แดนที่กําหนดขีดคั่นไว้
เขว
เขียว
เขิง
ขึ้ง, โกรธ, เคือง
เขิงโขด
โกรธเคือง
เขิด
โดยบังเอิญ, ตามทัน
เขิน
สั้นหรือสูงเกินไป จนดูขัดตา
เขี่ยง
แข่ง
แข็น
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
แข็บ
แขบ, แถบ
โขด
โกรธ
ไข
เปิด, เผย, อธิบาย, ขยายความ
อักษร ค
คง
แม่น้ําคง หรือแม่น้ําสาละวิน
คนแท้
คนจริง
คนเหลือสอนเหลือคํา
คนดื้อรั้น, ไม่ฟังคําสั่งสอน
คลอน
เคลื่อนไปมาได้ในที่บังคับ
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ควี
คอน
คอนแคน
คอนที่
คอบ
คั่ง
คั้งคั้ง
คั่งแค้น
คัด
คันว่า
คัพภะ
คัล
คาบข้าว
คําค้อม
คําคึด
คําเครือ
คําเคียด
คํางาน
คําปาก
คําภอง
คิง
คิ่นเคล้า
คึด
คึดหน็อก
คืน
คืนตอบ
คืนฟื้น
คุด
คุดคู้
คู้
คู่เชื้อ
เคดช้า
เคย

กวน, รบกวน
เอาสิ่งของห้อยที่ปลายคานข้างเดียว
ขยับย้าย
ควรที่
ประกบ, ประคบ
ออกัน, ประดังกัน
เสียงโครมคราม, เสียงอย่างน้ําตกลงมาเป็นลําเป็นสาย
แค้น, พยาบาท
ใหญ่โต, คับ
ครั้นว่า, เมื่อ, หากว่า
ครรภ์ ; ห้อง, ท้อง
เฝูา
มื้ออาหาร
คําพูดสั้น ๆ ห้วน ๆ
ความคิด
คําร้อยกรอง, คําลักษณะร้อยเรียงที่ต่อเนื่องกันไป
ความโกรธแค้น
คําพูดข่มขู่หรือก่อวิวาท
คําพูด
ความปรารถณา, ความจํานง, ความพยามยาม
ร่างกาย
ต้นไม้ชนิดหนึง่
คิด
คิดไตร่ตรอง, ใคร่ควรญ
กลับเข้าสู่ภาวะหรือฐานะเดิม
สนองกลับ
กลับคืนมาสู่ภาวะเดิม
งอกงออยู่ภายในไม่โผล่ออกมาตามปรกติ
ขดตัวงอแขนงอเข่า
ตรงกันข้ามกับ เหยียด, งอเข้า
ทุกสิ่ง
เคียด, โกรธ
คุ้นเคย
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เครือ
เคิ่ง
เคียด
เคียดช้า
แค้น
ไคว

ลักษณะเถาของไม้
เครื่อง
โกรธ
โกรธ, โกรธเคือง
โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
อวัยวะเพศชาย
อักษร ฅ

ฅบเข่า
ฅาบข้าว
ฅํา
ฅําขา

คุกเข่า
มื้ออาหาร
ทองคํา
ทองคํา ที่มีลักษณะคล้ายเงินขาคีม หรือเงินเจียง รูปคล้ายเกือกม้าสองวง ปลายต่อกัน
คอดกลาง ทําให้หักออก และทอนค่าลงได้ ; ทองคําบริสุทธิ์
ฅําขาตาหน่วยนิลคําฟั่น ผู้มีดวงตาสีดํา มีคา่ ดุจทองคําบริสุทธิ์ฝั้นกันเป็นเกลียว
ฅําฟั่น
ทองคําที่ทําเป็นเส้นให้เข้าเกลียว เป็นเส้นเชือก คําใช้เรียก หญิงสาว
ฅิง
ตัว, ร่างกาย
ฅิง
มึง, สรรพนามบุรุษที่ 2 เอกพจน์ โดยมากมักใช้กับเพื่อนชายทีส่ นิทมาก
ฅิ่น
ของรัก
ฅี
ควี, กวน, รบกวน
แฅ
แกง
แฅ้ม
สมบูรณ์
อักษร ง
งัว
วัว
งาน
พูดข่มขู่ หรือก่อวิวาท
งาย
เวลาเช้า
งึด
แปลกใจ, อัศจรรย์ใจ
งึน
เงิน
งึนขา
เงินขา เงินบริสุทธิ์
งึนฅํา
เงินทอง
งึนล้าง
เงินตราโบราณทําด้วยเงินน้ําหนัก 6 ตําลึง กับ 6 สลึง มีตรารูปอักษรจีน 2 ตัว
เงื้อ
ชะเง้อ
แง่
อย่าง, ประการ, ชัน้ เชิง
อักษร จ
จน
อัตคัดขัดสน, ฝืดเคือง, มีเงินไม่พอยังชีพ
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จวบ
ประจวบ
จอด
จรด
จ้อนหล้อน
หน้าตาหมดจดสดใส คําเรียกหญิงสาว
จ้อนหล้อนร่างตามัน
คําเรียกหญิงสาว
จอม
ยอด
จอมศรีแก้ว
ผู้มีสิริมงคลอย่างยิ่ง
จอมศรีหล้าบุญมี น้องผู้มีสิริมงคลประกอบด้วยบุญ
จอมศรีหล้าบุญเริง น้องผู้มีสิริมงคลประกอบด้วยบุญอันมาก
จั่ง
จึ่ง
จังไร
เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล, จัญไร ก็ว่า
จันทา
คําเรียกบุคคล แสดงความหมาย ดี, งาม, เลิศ, ของมีค่า
จา
พูด, พูดจา, เจรจา
จาน
แผ่ไป, ทะลัก
จามเจียง
ต้นไม้ชนิดหนึง่
จามปา
จําปา
จ่าย
เอาออกใช้หรือให้
จ้ํา
ติด, ใกล้ชิด
จํา
บังคับ
จิ่ง
จึง
จิบหาย
ฉิบหาย
จื่อ
จดจํา
จื่อว่า
ใช่ว่า
จุ
หลอก, โกหก
จุล่าย
โกหกหลอกลวง
เจ้าแท่นช้อย
คําพิเศษ เรียกผู้ฟัง
เจียร
นาน, เนิ่นนาน
แจ้ง
สว่าง, กระจ่าง
แจ่ง
มุม
แจ้งถี่
กระจ่างชัดเจน
ช่องว่า
ใช่ว่า, เหตุว่า, เพราะว่า
ชอม
ด้วย, กับ, ตาม
ชอมทวย
ติดตาม
ช้อย
ดี, งาม, วิเศษ
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ช่อย
ชะหือ
ชา
ช่าง
ชาติวา่
ชาน
ชําเนอ
ชิ่น
ชี่
ชุม
ชุมพ
ชู้
ชู่ค่ํา
ชู่เชื้อ
ชูด
เชิง
แช่
แชง
ซอง
ซองกวย
ซอยซอย
ซาก
ซางภอ
ซาน
ซานซาน
ซานเตื่อ
ซาว

ช่วยเหลือ
เช่นนัน้ หรือ
หรือ, เช่นนั้นหรือ ; คําลงท้ายประโยคแสดงการถาม
ช่าง, เป็น, ชํานาญ, มักจะเป็น
เรียกได้ว่า
ดี, วิเศษ
อย่างแน่นอน อนุภาคแสดงความเชื่อมั่นในตนเองของผู้พูด ใน Dai lue-Enlish
Dictionary ให้ความหมายว่า surely. particle expressing self-certainty
ระยะ, ชั่วอายุ
มีฟองที่ผุดขึ้นอาจเนื่องจากความร้อนหรือความดันก็ได้ อย่างอาการของน้ําก่อนที่จะ
เดือด. ฟองที่ผุดขึ้นจากฟืนที่กาํ ลังลุกไหม้ ฟองนี้เองที่คนโบราณใช้ในการย้อมฟัน
กลุ่ม
ชุมพูทวีป, โลก
คนรัก
ทุกค่ําเช้า
ทุกประการ
ชวด, พลาดไป
ตีนซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของบางสิง่ บางอย่าง, ชายหรือปลายของบางสิ่งบางอย่างที่ยื่นออกมา
เคลือบ แต่ใน Dai lue-Enlish Dictionary ให้ความหมายว่า ปกคลุม vt to soak ;
immerse, to invest
สํารวม, ระมัดระวัง
ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว เช่น ถนอมของกินของใช้ ถนอมแรง
ภาชนะสานคล้ายตะกร้า ลักษณะแคบทรงสูง
ภาชนะสานคล้ายชะลอมขนาดเล็ก ตาห่าง สูงประมาณ 15 ซ.ม. ทิ้งส่วนปลายเส้นไว้ ไม่
เม้ม
ทําถี่ ๆ เช่น ซอยเท้า
ของเหลือ
มะละกอ
ฌาน เหาะไปในอากาศด้วยกําลังฤทธิ์
พลั่ง ;อาการที่หลั่งไหลออกมา ไม่ขาดสายด้วยกําลังดัน เช่น น้าํ เดือดพลั่ง ๆ น้ําไหลพลัง่
ๆ ใน Dai lue-Enlish Dictionary ให้ความหมายว่า copiously
บางครั้ง
ยี่สิบ
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ซิ่น
ชึง
เซอ
เซิมเซือกก้านอิ่มู้
เซือ
แซม
ไซ้

ผ้านุง่
ซึง มาก, นาน อย่างฝนซึง
ถูกใจ
คําเรียกหญิงสาว เชิงยกย่องความงาม
สนุกถูกใจ
กล้า
คัด, เลือก, คัดเลือก
อักษร ญ
ญาต
โนญาต อนุญาต
อักษร ด
ดวง
ลักษณะนาม เรียกสิ่งที่มีค่า
ดอกอิมู้
ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
ด้อย
กิน
ดัก
นิ่ง, สงบ, เงียบ, ไม่ส่งเสียง
ดับชาติ
ตาย
ด่า
ใช้ถ้อยคําว่าคนอื่นด้วยคําหยาบช้าเลวทราม
ดา
เตรียม, ตะเตรียม
ด้ามเถิ่น
ล่าสัตว์ ใน Dai lue-Enlish Dictionary ให้ความหมายว่า vt to hunt
ดาย
เปล่า, เปล่าดาย
ด้าว
เขต, แดน
ดาวช้างใหญ่
กลุ่มดาวฤกษ์ที่ 18 ชื่อเชษฏฐา
ดุล
ราศีตุล
เดมซะเดม่อนยางค้อม คําเรียกผู้ฟังแบบยกย่อง มักใช้ในคําขับ
เดิด
เดือด
เดิน
เดือน
เดินเจียง
เดือนเจียง หมายถึงเดือนหนึ่ง ตรงกับประมาณเดือนพฤศจิกายน
อักษร ต
ต้นสาลี
ข้าวสาลี
ต่วง
กว้าง
ตอบ
กลับ
ตะ
จะ
ตะไป
จะไป, อย่า
ตะหนิก
สกิด
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ตัวเดย
นกชนิดหนึง่
ตาขําเขี้ยวฟันงามจรดถี่ แม่ตาคมฟันสวยเรียงชิดติดกัน
ต้าน
บอกกล่าว
ตานายปูาปูุ
ตายายปูาปูุ ; คําบอกเครือญาติ
ตาม
ไปหรือมาข้างหลัง หรือภายหลังโดยลําดับของสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน
ตามัน
คําเรียกแทนผู้ฟัง
ตาย
สิ้นชีวติ
ตายวาย
ค่อย ๆ สิ้นอายุไป
ตายเหิน
ดอกตายเหิน
ต่ํา
ตรงข้ามกับสูง
ต่ําสูง
คําลักษณะวิเศษณ์
ติมว่า
เต็มว่า, หากว่า
ตีนใด
ตีนบันได
ตูด
หวูด
ตูบ
กระท่อม
ตูบเถียง
กระท่อม
เตชะ
เดช
เต็มว่า
แม้นว่า, หากว่า
เต่ย
ยาน
เต๊า
เท้า, ยัน, ออกันอยู่
เต้า
เดินทาง
เต๊า
เท้า, ยัน
เติน
เตือน
เติ่ม
เติม, ช่วยเหลือ
เตียด
ซ่อนตัว, เงียบ
แตก
แยกออกจากส่วนรวม
แตกม้าง
ทําลายล้าง
แต้ม
ขีด, เขียน, วาด, ระบาย
ไต่
เดิน, เดินทาง, เดินไปด้วยความระมัดระวัง
ไต่ตาม
ติดตาม
อักษร ถ
ถง
ถุง
ถมถอง
มากมาย
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ถวง
ถ้วน
ถ้วนถี่
ถอก
ถ้อง
ถ้อย
ถอย
ถอยเถียว
ถัง
ถ้า
ถาม
ถี่
ถู่
เถ่
เถง
เถ้า
เถิ้น
เถียง
เถียร
เถียว
แถ่
แถ่ว
ไถ่
ท้วงทัก
ท่อ
ท่อง
ท้อน
ท้อม
ทะ
ทัณฑา
ทัด
ท้าว

ถง, โถง, ทรง
ครบ, เต็มจํานวนที่กําหนดไว้
ละเอียดรอบคอบ
ริน, เท, ทําให้ตกหรือไหลอย่างเทน้ํา
กระทบ, สัมผัส, โต้ตอบ
คําพูด, มักใช้ประกอบกับคําอืน่ คําเรียกบุคคล แสดงความหมายที่ ดี, งาม, เลิศ, ของมีค่า
เคลื่อนหรือทําให้เคลื่อนไปข้างหลัง
เรียวลง, เสื่อมลง
ประจํา, นาน
รอ, รอคอย
พูดเพื่อรับคําตอบ
รอบคอบ, ครบถ้วน, ละเอียดถี่ถ้วน
ตะเกียบ
ทิ้ง, ทิ้งไป, เอาออก, ขับไล่ไสส่ง
เถียง
เฒ่า
เสร็จ, ล้วน, สมบูรณ์
กระท่อม
เถร
เรียว, เพรียว
แถม, เพิ่ม ใน Dai lue-Enlish Dictionary ให้ความหมายว่า vt to increase
วัยรุ่น
ถอน, คืน
อักษร ท
ทักท้วง, ท้วงติง
เท่า, เทียบเท่า
ตรองดู, พิจารณา
เถอะ, เถิด, เทอญ
รวม, สะสม
บัง
โทษ, โทษทัณฑ์
ตรง, บริเวณ, ที่
คําเรียกผู้ชาย
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ทาว
ทิพย์เทียด
ทีป
ที่หั้น
ทึง
ทือ
ทุกข์
ทุกข์ยาก
ทุ่นช้า
เทว
เท่อนิ
เทอะ
เทาะ
เทาะเนอ
เทิก
เทียม
เทียมแทก
เทียว
แทก
แทว
โทวส
ธธิ
ธูงจ่าน
ไธ้
นบ
นบน้อม
นบไหว้
นอ
นอนวัน
น้อม
นักค่า

คน, กวน,จับ
ทิพย์เทศ ใช้ในความหมายว่า ทิพย์เทพ
ทวีป
ที่นั้น
ทั้ง, อีกทั้ง, พร้อมกับ
ถือ, ถือเอาว่า, เหยียดหยามว่า, สบประมาทว่า
ความยากลําบาก
ความยากลําบาก
ปัญญาตืน้ เขิน,ชั่วช้า
เดิน
เทื่อนี้, ครั้งนี้
เถอะ
เถอะ, เถิด
เถอะนะ ; คําลงท้ายประโยค แสดงการอนุญาตเชิงสัง่
เทือก, แนว
เสมอกัน, เท่ากัน
เคียงข้าง, เปรียบเทียม, เทียบเทียมเสมอกัน
เดิน, เวียนว่าย
เทียบ, เปรียบ
ละลาย, ทําละลาย
โทษ
อักษร ธ
ไม่ทราบความหมายชัดเจน แต่ปรากฏในคําว่า “ธธิซิ่นต่วงกว้าง”
ธูง-วิถ,ี ประเพณี, ครรลอง ในที่นี้ควรเป็น ทู้งจ่าม หมายถึง ขนบธรรมเนียม
สง่างาม
อักษร น
ไหว้, นอบน้อม
ไหว้นบนอบด้วยความเคารพ
นอบน้อมกราบไหว้
หนอ
นอนกลางวัน
การแสดงความเคารพ
เช่น, ตัวอย่างเช่น, จํานวนทัง้ หมดทั้งสิ้น
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นัน
นั้นท้อน
นางกองแสง
นาที
นาย
นารก
นาราย
น้ําแม่
นิ
นิล
นูเนอ
นูเนอแสง
เนอ
โนญาต
ไน่
บก
บั่ว
บัวเกียงไข
บ่าดาย
บาปเวียน
บ่าว
บิงชร
บิดเบ่ง
บุ
บุง
บุญ
เบ่า
เบ่าช่าง
เบ่าดีดาย
เบ่าดีนอ
เบ่าดีเนอ
เบ่าร้าย
เบ่าหนา

ส่งเสียงดัง
คําลงท้ายแสดงคําสั่งให้ทาํ
นางผู้มีค่ามากดัง่ กองอัญมณี
นที แม่นา้ํ
ยาย
นรก
นรก
แม่น้ํา
นี้
พลอย ชนิดหนึง่ สีดาํ
อ่อนน้อม, นิ่มนวล, งดงาม คําเรียกหญิงสาวด้วยความอ่อนโยน
นางผู้มีค่าดั่งอัญมณีผู้อ่อนโยน
นะ คําลงท้าย แสดงความขอร้อง หรือคําสั่ง
อนุญาต กร่อนเสียง อะ และแผลงเสียงสระ อุ เป็น โอ
ละลาย
ขุด
หัวหอม
บัวตูมแรกแย้ม, บัวคลี่
เปล่าดาย
บาปเวร
ผู้ชาย, คนหนุ่ม, ชายหนุ่ม
เบ็งชร ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
บิดเบี่ยง
โผล่ขึ้น
กระบุง
การกระทําดีตามหลักคําสอนในศาสนา
บ่, ไม่
ไม่เป็น, ไม่ถนัด
ไม่ดีเสียเปล่า
ไม่ดีหนอ
ไม่ดีนะ ; คําลงท้าย
ไม่ร้าย, ดีงาม
ไม่ใส่ใจ ควรเป็น บ่หนาใจ
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เบ่าหลอ
เบียน
เบียน
ไบ้

ไม่เหลือหลอ
เบียดเบียน
รบกวน, ทําให้เดือดร้อน
โง่, โง่เง่า

ปถมะ
ประจิก
ประญา
ประทีษ
ประเวณี
ประสบ
ประสัยห์
ปลาย
ปลายค่า
ปลูก
ปลูกแปลง
ป๋วย
ปอง
ปะสัยห์
ปูา
ปาก
ปางเม่อ
ปาน
ปานใด
ปูาย
ปุาว
ปิงหย่า
ปิตตา
ปิ่น
ปียี
ปีสี
ปึด
ปืน

อักษร ป
ปฐม, ประถม, ลําดับแรก, ลําดับเบื้องต้น
ราศีพิจิก
ผญา, ปัญญา
ประทีป
ประเพณี
ราศีพฤษภ
ข่มขี่, ข่มเหง ; ปสยฺห
ส่วนยอด, ส่วนสําคัญ
สิ่งทั้งหลาย
ทําให้เจริญเติบโต, ทําให้งอกงาม
กระทําให้เจริญงอกงาม
เปลือย
มุ่งปรารถนา, พยายาม
ประสัยห์ ข่มขี่, ข่มเหง
พี่สาวพ่อหรือแม่
พูด
ปางเมื่อ
รุ่น, ชั่วอายุ
เพียงใด
เลี่ยงไป
ร้อง
ปัญญา
บิดา
เปลี่ยน
ปีขาล, ปีเสือ
ปีมะโรง, ปีงูใหญ่
เปิด, เลิกขึ้น
ธนู, หน้าไม้
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ปุง
ปุน
ปุนดี
เปุน
เป็นอี้
เปิ้ง
เปียว
แป
แปูนฝุามือ
แปล้
แปลง
แปล้แหว่

ปลง
เป็นที่นา่
เป็นที่นา่
เปลี่ยน
เป็นเช่นนี้
ล้ม, พัง, ทําลาย
เปลว
ยึด, ตรึง
ฝุามือ
แบนราบ
สร้าง, ทํา, ประดิษฐ์
แบนราบแผ่ออก
อักษร ผ

ผ่อ
ผ่อย
ผับ
ผับจอด
ผางร้าย
ผาน
ผาน
ผานจน
ผ้าย
ผาย
ผายผวด
ผ้าหลบ
ผิดกัน
เผ้ว
เผ้วกวาด
เผอ
เผ่อ
เผิด
เผิดอาย
เผียก

ดู, มองดู
เปราะ
ทั่ว
จรดทั่วสารทิศ
อัปลักษณ์
ยากไร้
เดือดร้อน, ทุกข์, ลําเค็ญ
ทุกข์ยากไร้ยากจน
เคลื่อนที่, บิน, ผ่าน
เดิน, เดินทาง, แผ่กว้าง, แบะออก
ผายโผด สงสาร, เมตตา, กรุณา, ให้ความเอ็นดู
ผ้าปูที่นอน
ทะเลาะเบาะแว้ง
แผ้ว ถาง, ทําความสะอาด
ทําความสะอาด
คราด
เผื่อ
อับอาย, เขินอาย
รู้สึกอับอายขายหน้า ละอาย
เปรียบ, เทียบ
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เผียด
แผด
แผว
แผะแผด
โผ
โผด
ไผ
ฝัน
ฝืน
เฝด
เฝือไม้
พยาธิ
พร้า
พร่ําว่า
พลิก
พลิกฟื้น
พอดั่ง
พอน
พา
พาก
พ่าย
เพง
เพเณ
เพท
เพททั้ง ๓
เพรา
เพล้า
เพส
เพิ่น
เพียง
เพียด

เผด เปรต
ส่งเสียงดัง, แผดเสียง, เปล่งเสียงดังสนัน่
ถึง
แผดเสียงดัง, เปล่งเสียงดังสนัน่
ผัว
โปรด ถูกใจหรือพอใจมาก
ใคร, ผู้ใด
อักษร ฝ
ขวัญ มิ่งมงคล, สิร,ิ ความดี
ฟื้น
เฝียด, เก็บเข้าที่
ใบไม้
อักษร ฟ
พยาธิ, ความเจ็บไข้
มีดพร้า
ตรงกับ, ว่ากันว่า, ได้แก่
กลับ
กลับคืน
เปรียบดั่ง
ขาว, เผือก
สวม
ทัพพี
หนี
เพียง, เทียบเทียม
ประเพณี กร่อนเสียง ประ และแผลงเสียงสระ อี เป็น เอ
เวท, ความรู้
ไตรเพท
อาหารมื้อเย็น
ตอม
สภาพ, สถานะภาพ, ตัวตน
พวกเขา, คนทั้งหลาย ;สรรพนามบุรุษที่ 3
เท่า, เท่าเทียม, เสมอ
กระบุง ก้นสี่เหลี่ยม
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เพียด
เพียะ
เพื่อ
แพ้
แพง
แพงฅําขา
ฟั่ง
ฟังเทาะ
คันว่า
หี่
ฟังเทาะ
ฟั่งฟูาว
ฟั่น
ฟั่น
ฟา
ฟูา
ฟาน
ฟูาว
ฟูาวรีบ
ฟื้น
เฟด
เฟิน
เฟิย
โฟุ
ภอง
ภายลูน
เภรี
เภาะ
ใภ้
ม่วน

เพศ
อวด
เพราะ
ชนะ
รัก, เป็นที่รัก
นางอันเป็นที่รักผู้มีค่าดุจทองคําบริสุทธิ์
อักษร ฟ
รีบ, รีบร้อน
ฟังเถิด
ครั้นว่า
หรี่, ลดลง
ฟังเถอะ
รีบร้อน, รีบด่วน
ทําเป็นเส้นให้เข้าเกลียวเป็นเส้นเชือก
ทําเป็นเส้นให้เข้าเกลียวเป็นเส้นเชือก
เครื่องนอน
ส่วนเบื้องบนที่มองเห็นครอบแผ่นดินอยู่
เก้ง
รีบ, ด่วน
รีบร้อน, รีบด่วน
กลับคืนมาใหม่
เก็บหอมรอมริบ
เฟือน, สั่นสะเทือน
เฟื้อย, เลื้อย, เอื้อน
พูดจาโอ้อวด
อักษร ภ
รอคอย, คอยที, คอยโอกาส
ภายหลัง
กลอง
เหมาะสม
สะใภ้
อักษร ม
เพราะ, สนุกสนาน
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ม้วย
ม่อน
ม่อย
ม่อยม้าง
มะเขือหื่น
มัก
มันต้าง
มัว
มัวมืด
มัวเมา
ม้าง
มาน
ม้าน
ม้านก่ํา
ม้าว
มิ่ง
มิ่งฝัน
มีค่า
มึน
มึน
มึนตา
มืด
มื้อ
มื้อตกมื้อ
มู
เม
เม่ง
เมอ
เม่อ
เม่อก่อน
เมอหน้า
เม่อหน้า
เมา

ตาย, วอดวาย
คําเรียกแทนผู้พูด
เมื่อย, เหนื่อย
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
มะเขือเปราะ
ชอบ, โดยมาก, ค่อนข้าง, เนือง ๆ
มันสําปะหลัง
ไม่แจ่ม, ไม่กระจ่าง, ไม่ชัด
มืดมัว มีแสงสว่างน้อย
หลง ไม่ได้สติ
มล้าง ; ล้าง, ทําลายล้าง, แตกออก, แยกออก
ตั้งท้อง
เหี่ยว
เหี่ยวคล้ํา
เครื่องประดับแขน พาหุรัด
สิ่งเป็นสิริมงคล
มิ่งขวัญ สิริมงคล
มีแค่, มีเพียงแต่
นาน
นาน
ลืมตา
ขาดแสงสว่าง
วัน
เช้าจรดเย็น
ขุนนาง, อํามาตย์
เมีย, ภรรยา
มิ่ง
ไป
เมื่อ
เมื่อก่อน
ไปภายหน้า
เมื่อหน้า
อาการที่มึนจนลืมตัวขาดสติ
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เมิง
แมงว้าง
แม่น
แม่ร้าง
แมวโภง
โมยหว่าน
ไม้ส้าว
ย้วย
ย้วยยาย
ยอ
ยะ
ยะแย้ม
ยัง
ยังแควน
ยาก
ยาง
ย่าง
ย่าง
ย่าน
ยามหนุ่มเหน้า
ยาย
ยูง
เย
เย่
เยะ
เยิ่ง
เยิ่งนิ
เยิม
แยง
แย้ม

เมือง
แมลงจําพวกแม่ม่ายลองไน
ใช่, แน่แท้
แม่หม้าย
แมวคราง - เรียกสัตว์ที่มีอาการคึกคะนองผิดปกติ
เจ้าเมือง
ไม้ยาวสําหรับสอย
อักษร ย
เบี่ยงหรือเลี่ยงจากแนวปกติ
กระจัดกระจายไปทั่ว
ยก
แตก
แย้ม, เผย, เปรย
คงอยู,่ มีอยู่
ดีขึ้น
ความลําบาก
เลือด, ของคาว ใน Dai lue-Enlish Dictionary ให้ความหมายว่า blood, esp. of a
frog, fish, spider
เดิน
เดิน, ก้าวเดิน
แถว, ถิ่น
วัยเยาว์
เรียงราย
นกยูง
เยีย, ยุ้งฉาง, ยุ้งฉาง
อาการเก้อเขิน, หน้าเจื่อน, หน้าม่อย, แสดงสีหน้ายอมแพ้หรือเขินอาย
ทํา, กระทํา
เยี่อง, เยีย่ ง, อย่าง, ประการหนึง่
เยี่ยงนี,้ อย่างนี้
ดีใจ, ชอบใจ
มอง, มองดู
ปริ, เผย
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อักษร ร
รสี
รอน
รอม
รัก
รักแพง
รั่ง
รั้ง
รา
ร้าง
ราบ
ร้าม
รีต
รีต 5
รีบ
เริน
เรียงราบ
เรียม
เรือนเหย้า
แร่
แร
แรบ
ล่วง
ล้วง
ลวด
ล้วน
ลอน
ลอม
ละ
ลัก
ลักขณะ
ลางเท่อ

ฤๅษี
ราน, ตัด, ทําให้ลดลง
รวมกัน
มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย
เป็นที่รักยิ่ง
มั่งมี
สะสม
สรรพนามบุรุษที่ 1 ทวิพจน์ รวมผู้พูด
ร้างลา,หม้าย
เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่ม ๆ ดอน ๆ
ร้าง, ห่างหาย
จารีต
จารีต ศีล 5
อาการที่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างรวดเร็ว
เรือน
ราบเรียบเรียงรายกันไป
คําใช้แทนตัวผู้พูด สําหรับผูช้ ายพูดกับผู้หญิงที่รัก สรรพนามบุรษุ ที่ 1
บ้านเรือน
ปุา
แพร
บาง
อักษร ล
ผ่านจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
เอามือสอดเข้าไปในที่ซึ่งเป็นช่องเป็นรู
เลย
สมบูรณ์, ดีงาม
น่าจะ, คงจะ, อาจจะ
รวม
สละ
แอบ
ลักษณะ
บางครั้ง
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ลางพร่อง
ลาด
ลาน
ล่าย
ล้ํา
ลํา
ล้ําล่วง
ล่ําสกรรจ์
ลื่น
เล่ม
เล้า
เลาคราญ
เลาแฅ้ว
เลี้ยงฅา
เลี่ยน
เลี้ยว
แล่
แล็ง
แลง
แลงงาย
แลชํา
แลเนอ
แลบ
แลบล้วน
แลว
โลม
วักเว่า
วัง
วัน
วันนา
วาด
วาย

บางคน, บางพวก, บ้างก็
พูด
ที่กว้าง
หลอก, ลวง, พราง
ยิ่ง, ล้น, เลยไป
อร่อย
ล่วงล้าํ ผ่านเกินเข้าไป
ชายฉกรรจ์
รื่น คุ้นเคย, หยอกล้อ, ประมาท
เหลี่ยม
ยุ้งฉาง
งดงาม
ร่างกายงดงาม
ปลูกหญ้าคา
ชํานาญ, จัดเจนในเฉพาะเรื่อง
โค้งไปจากแนวตรง
เข้ม
เล็ง
เวลาเย็น
ทั้งวันตั้งแต่เช้าจนค่ํา
อย่างแน่นอน ; คําลงท้าย แสดงความแน่นอน
นะเออ, นะเอย คําลงท้าย
บอบบาง, ละเอียดอ่อน
ละเอียดงดงาม
วัยรุน่ , ยังโสด
รวม
อักษร ว
เปล่าดาย
ห้วงน้ําลึก
พระอาทิตย์
คําลงท้ายบทขับ
แสดงชัน้ เชิง
ค่อยสิ้นไปตามคราวหรือกําหนดอายุเวลา
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วิเสียด
วู่
เว้า
เวียก
เวียกการ
เวียงอินทร์
เวียน
แวน
ศรี
ศรีออน
สกรรจ์
สกเสิน
สงสาร
สดับ
สน
สนเท่ห์
สนส่อ
สนแส่ว
สนาม
สบ
สมเด็จ
สมมา
สม้อย
สระหัว
สละ
สลิดอ่อน
สวก
ส่วย
ส้วย
ส่อ
สอกกอก

วิเศษ
ไหม้
พูด
งาน
การงาน
ที่ประทับของพระอินทร์, สวรรค์ชั้นดาวดึงส์และจาตุมหาราชิกา
เวร
ขึ้นใหญ่, เติบโต
อักษร ศ
สิริมงคล
คําพิเศษ ใช้เรียกแทน ผู้ฟังที่เป็นหญิงสาว
อักษร ส
ห้าวหาญ, แข็งแรงสมบูรณ์
สรรเสริญ
สังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิด
ได้ยิน, ตั้งใจฟัง มักใช้เข้าคู่กับคําตรับฟัง เป็น สดับตรับฟัง
กระโจน
สงสัย
ยุยง, ส่อเสียด
ปักร้อย
เค้าสนาม ; ที่ว่าราชการเมือง
ปาก
คํายกย่องหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกําเนิดหรือแต่งตั้ง หมายความว่า ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐ
สมา, ขมา, ขอขมา
ชะม้อย
สระผม
บริจาค, ละวาง, ปล่อยวาง,
ดอกขจร
ดุ, กล้า
บรรณาการ
ชําระล้าง
ฟูอง, ยุยง
ตลบตะแลง, เจ้าเล่ห์
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สอด
สอดล้วง
ส่อน
สะ
สักเท่อ
สักเสิน
สัง
สังมา
สัตตริสาน
สัน
สั่น
สั่นคลอน
ส่า
สา
สาง
ส้าม
สายสุดใจ
สารูป
ส้าว
ส่ํา
สิ่ง
สี
สึง
สืบสัญไชย
สุขเสินใจ
สู
สู้
เส
เสบ
เส้ม
เสว่า
เส้า
เสิ่ง

เสือกหรือใส่เข้าไปในช่องหรือในระหว่าง
แทรกเข้าไปในระหว่าง
ทํา
สละ, ปล่อย, วาง
สักเทื่อ, สักครั้ง ;กันเล่า
สรรเสริญ กล่าวคํายกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน กล่าวคําชมด้วยความนิยมพอใจ
อะไร, อันใด, ทําไม, เหตุใด
ทําไมถึง
สัตว์เดียรฉาน ,สัตว์เดียรัจฉาน
ฉัน, กิน
ไหวถี่ ๆ
คลอนแคลน
สนุก
ไหว้ กราบ ยกมือไหว้และเปล่งเสียง “สาธุ”
ผี
บ่น, พร่ําบ่น, สาปแช่ง, กระจายเรื่อง
นางอันเป็นที่รักสุดดวงใจ
เหมาะ, สมควร
แนวทาง
อัน, อย่าง, ขนาด, ชนิด, ประเภท
ถาม
ฟั่น
ชา, เหน็บชา
พึ่งบรมโพธิสมภาร
สุขใจ, พึงพอใจ, สําราญบานใจ
พวกท่านทั้งหลาย
ชอบ
เสีย
เสียบ
เสี้ยม
เสียว่า, หากว่า
เศร้า, คล้ํา, ดํา, หมอง, หม่นหมอง, ซีดสลด
ซ่อน, หลบ
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เสิ่งอํา
เสิ่อ
เสี้ยง
เสี่ยว
เสี่ยวก้อ
แสง
แสงนวล
แสงอี่
แสนสิ่ง
แสว
หก
หน่วย
หนั้ง
หนา
หนํา
หนุ่ม
หมวง
หมอ
หมอครู
หมอง
หมองหม่อม
หม้า
หมากทู
หมากพักหม่น
หมากแฟง
หมากไรฅํา
หมากหมุ้น
หมาน
หมายเหมด
หมุนเจียกเจ้า
หย้อง
หยอม

ซ่อน, อํา, พราง
เสื่อ
ทั้งหมด, ทั้งสิ้น
เพื่อนสนิท
เพื่อนสนิท
คําเรียกหญิงสาว
นางผู้มีค่าดุจอัญมณีที่มปี ระกายอ่อน
คําเรียกหญิงสาว
มากมาย, นานัปการ
ได้กลิ่น
อักษร ห
วิ่ง, กระโจน, กระโดด
ดวง, ลูก, ผล
ด้วย
ดื้อด้าน
มาก
เยาว์
โหมง เครื่องจักรสานสําหรับดักสัตว์นา้ํ
ผู้รู้, ผู้ชํานาญ
ผู้มีความรู,้ ผู้ชาํ นาญ, นักปราชญ์
ขุ่น, มัว
หม่นหมองขุ่นมัว
ใหญ่โต, ยิ่งใหญ่, สง่างาม
ผลไม้ชนิดหนึง่ นิยมใช้ในคําขับ
หมากฟักหม่น, ฟักเขียว
มะแฟง
ต้นไทรย้อย
มะมุ่น, พีพ่าย, กระบกหิน
โชคดี
หมายเหมียด, เก็บรวบรวม
คําเรียกแทนผู้ฟัง
ประดับ, ตกแต่ง
ผอม
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หย้อเล่น
หย้าน
หยุ้ง
หยุ้งยํา
หลวง
หลวงหลาย
หลอ
หลอน
หลอนว่า
หล้า
หล้าง
หลาย
หลายค่า
หลิ่ง
หว่าง
หว่าน
หวิ่นหน้า
หอฅํา
ห้อง
หอด
หอดแรง
หอม
หอมพ้อม
ห้อม
หัน
หั้น
ห้าง
หาย
หายกว่า
หิง
หี่
หี่
หีบ

หยอกล้อ
กลัว
ยุ่ง, วุ่นวาย
เคารพยําเกรง
ใหญ่, โต
มากมายหลากหลาย
เหลือ, เหลือหลอ
หาก
หากว่า, แม้นว่า
น้องสาว, ลูกสาวคนสุดท้อง มักใช้เรียกหญิงสาวด้วยความเอ็นดู
ลาง, น่าจะ
มากมาย
หลายสิ่งหลายอย่าง
ตลิ่ง, ที่ลาดชัน, ชัน
ระหว่าง
ช้อน
ผินหน้า, หันหน้า
ปราสาท
ชั้น
อ่อนล้า
อ่อนแรง
เก็บรวบรวม
หอมปูอม, ผักชี
ต้นคราม
ผิน, เหลียว, เห็น, มองเห็น
นั่น
ตกแต่ง
สูญ, หาไม่พบ, ไม่ปรากฏ, หมด, สิ้น
สูญหายไป
สวิง
ด่า
หรี่, ลดลง, ซ่อนเร้น
ซด
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หึง
หึงมึน
หือ้
หุง
หุ้น
หุม
เหง้อ
เหนาะ
เหนิอ
เหนิอโห
เหมง
เหมงเหมง
เหมิกน้ํา
เหมิน
เหย
เหย้า
เหยี่ยน
เหล้น
เหล้ม
เหลอ
เหลิง
เหลิ้ม
เหลิอ
เหลือ
เหลือกว่า
เหลือเก่า
เหวิ้ง
เห่อ
เหิน
เหินซาน
เหื่อ
แหน
แหน

นาน
เนิ่นนาน, ยาวนาน
ให้
หงส์
ลดลง
ชอบ, นิยม
ชะเง้อ
เนาะ คําลงท้ายแสดงคําถามเชิงขอร้อง
เหนือ
เหนือหัว
เหม็ง, จ้องเขม็ง flashing
เหม็ง, จ้องเขม็ง
น้ําหมึก
เหมือน
เอ๋ย ; คําออกเสียงแสดงความรัก ความเอ็นดู
เรือน, บ้านเรือน, ครอบครัว
ปลาไหล
เล่น
เล่ม
เหลือ
เหลือง
เลื่อม
เหลือ
ดื้อรั้น
เกินกว่า
กว่าเดิม
แหวก
เหงื่อ
บินอยู่ในระยะสูง
บินเหาะขึ้นไปในอากาศด้วย
เหงื่อ
บอกกล่าว, ชี้แจง, ให้รายละเอียด ; อักษรนํา
หวง, เฝูา, รักษา, สงวนรักษา
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แหนง
แหม
แหลว
แหว
แหว้
โห
โหล่
โหล(หลัว)
ใหญ่หม้า
ใหม่หม้า
ไห่
ไห้
ไหมประทีษ
ไหว้
อตสาหะ
อย่าลอน
อวด
อวดอ้าง
อวดอู้
อ่วน
อ่วย
อวีจี
ออน
อ้อน
อ่อน
อ่อน
อ่อนหา
อ้อนแอ่น
อ่อย
อัง่
อั้น
อัน 1

หน่าย
ประกอบอาหาร
เหลว, ละลาย
ลักษณะเป็นแผ่นทรงกลม
แวะ, แยกออก
หัว
โผล่
ฟืน
เติบโต, ยิ่งใหญ่
เติบโตยิ่งใหญ่สง่างาม
ร่าย
ร้องไห้
ไส้ประทีป ในที่นี้หมายถึง จารีตประเพณี
ทําความเคารพโดยยกมือขึ้นประนม
อักษร อ
อุตสาหะ, ตั้งใจ, อดทน
คงจะไม่, อาจจะไม่, อย่าได้
สําแดงให้รู้เห็น
พูดสําแดงสรรพคุณหรือคุณวิเศษ
พูดจาโอ้อวด
ส่งเสียงดัง, มีเสียงอึกทึก
ไม่เรียบร้อย
อเวจี
สีชมพู
พรํ่าร้องขอ ออดอ้อน
ไม่แข็ง, ยังเล็กอยู่
โอนอ่อน, อ่อนน้อม
อ่อนน้อมตาม
อ้อนแอ้น
ให้อาหาร
อั่งอ้ะ ; คนใบ้, พูดติดอ่าง
นั้น
อนึ่ง
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อ้าง
อาจ
อาธรรม
อาม
อาย
อาลา
อาว
อาวาย
อาวาห์
อํา
อิด
อิดหอด
อิมู้
อิเม
อี้
อุ้มลุ้ม
อู้
เอ้ย
เอ่อ
เอิบหมาก
เอี้ยง
แอ
แอแดง
แอแดง
แออ่อน
แอว
แอวแอว
แอ่น
แอ่ว
ฮือ

ระบุ, บ่งถึง, ถือเอา
องอาจ, อาจหาญ
อธรรม
ประหลาดใจ, ไม่คาดฝัน, อัศจรรย์ใจ ใน Dai lue-Enlish Dictionary ให้ความหมายว่า
Stramge, unexpected, amazed
สึกกระดาก, รู้สึกขายหน้า
พอสมควร
น้องชายของพ่อ
อวาย ; พูดให้ร้าย
อาวาหะ การพามา,การพาหญิงสาวมาสู่บา้ นของชาย คือการแต่งงาน ซึ่งตรงข้ามกับ
วิวาหะ ที่ชายไปอยู่บา้ นของหญิง
พราง, ปกปิด
เหนื่อย
เหนื่อยอ่อน
ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
เมีย
เช่นนี้
ลักษณะของที่ขอดกอดกัน หรือของทรงกลมขนาดใหญ่
พูด
เอื้อย พี่สาว ใช้เรียกหญิงสาวแบบยกย่อง
คําบอกรับหรือส่งเสียงอนุญาต
กล่องใส่หมาก
นกเอี้ยง
ทารก
ทารก
ทารกเกิดใหม่
ทารกเด็กเล็ก
เสียงแมวร้อง
เสียงเด็กร้อง อุแว้ๆ
ทําให้โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ
เที่ยว, เที่ยวไป
อักษร ฮ
เช่นไร, อย่างไร
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อสกล
ที่อยู่
e-mail
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2555

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2549 – 2550

พ.ศ. 2552 – 2554

พ.ศ. 2554 – 2555

นายพงศธร บัวคําปัน
138 หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน
histofgun@gmail.com
สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศึกษา (แขนงวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
นักวัฒนธรรม ห้างหุ้นส่วนจํากัดเฌอกรีน ซอยเพิ่มพูนทรัพย์
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
สํารวจและบันทึกสภาพโบราณสถานร้างในจังหวัดลําพูน
“โครงการศึกษาและพัฒนาลําพูนสู่เมืองมรดกโลก”
สํารวจภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรมของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดลําพูน
ตาม “โครงการศึกษาและพัฒนาลําพูนสู่เมืองมรดกโลก”
ผู้ช่วยวิจัย สํานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ศูนย์กรุงเทพฯ
(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร องค์การมหาชน)
สํารวจ สําเนาดิจิทัล ศึกษา เผยแพร่และจัดทําฐานข้อมูล
เอกสารโบราณในเขตภาคเหนือตอนบน ตาม “โครงการ
ตํานาน ประวัติศาสตร์ สังคม: เอกสารชั้นต้นสําหรับ
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย” (โครงการศึกษาร่วมศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน)
นักวัฒนธรรม ห้างหุ้นส่วนจํากัดเฌอกรีน ซอยเพิ่มพูนทรัพย์
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน “โครงการบูรณะ
และปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานเวียงกุมกาม อําเภอสารภี
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จังหวัดเชียงใหม่ หลังประสบปัญหาอุทกภัยของ
สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
ปฏิบัติงานสนับสนุนงานพัฒนาเนื้อหานิทรรศการ
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจําปา ต.ซับจําปา
อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ในนามสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม)
จําลองอักษรโบราณจากภาพสําเนาจารึกในฐานข้อมูล
จารึกในประเทศไทย ตาม “โครงการฐานข้อมูลจารึกใน
ประเทศไทย” (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การ
มหาชน)
สํารวจเอกสารโบราณ เขตอําเภอเมือง อําเภอโพธาราม
และอําเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี ตาม “โครงการสํารวจ
รวบรวม และศึกษาวรรณกรรมภาคตะวันตก”
(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร องค์การมหาชน)
บรรยายเรื่อง “Hidden Cultural Diversity in the
Tham-Lanna Script” ร่วมกับนักวิชาการศูนย์
มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) ในงาน
“GRANSHAN 2013 : DESIGN & IDENTITY” เทศกาล
ออกแบบตัวอักษร ประเภท Non-Latin (ตัวอักษรนอก
ตระกูลโรมัน) ระดับนานาชาติ ณ ห้อง 208 อาคาร 4
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่
27 ก.ค. 56
คณะทํางาน “โครงการพัฒนาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์
และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก”
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
ทําสําเนาดิจทิ ัลเอกสารโบราณ ในเขตจังหวัดนครปฐม
ตาม “งานพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารโบราณภาคตะวันตก”
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
ผู้ช่วยวิจัย สํานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ
(ศูนย์เชียงใหม่) École française d'Extrême-Orient
( Chiang Mai centre )
ผู้ช่วยวิจัย มูลนิธิอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ (Fragile Palm
Leaves Foundation)
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จําลองอักษรโบราณจากภาพสําเนาจารึกในฐานข้อมูล
จารึกในประเทศไทย ตาม “โครงการฐานข้อมูลจารึกใน
ประเทศไทย” (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การ
มหาชน)
ทําสําเนาดิจทิ ัลเอกสารโบราณคัมภีร์ใบลานอักษรพม่าและ
พับสาอักษรไทใหญ่ของอนาโตล เป็ลติเยร์(AnatoleRoger.Peltier) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
โครงการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาล้านนา ศูนย์ศึกษา
เอกสารโบราณ (ศ.อ.บ.) โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
เชียงใหม่

