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๕๒๒๐๖๓๑๒ : สาขาวิชาภาษาไทยเพือการพฒันาอาชีพ 
คาํสาํคญั : เยาวชน/สารคดี 
  พิกุล  รุ่งศรีกนก : การวิเคราะห์สารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ. 
อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: ผศ.ดร. อุบล เทศทอง. ๑๖๑ หนา้. 
 

         การศึกษาคน้ควา้อิสระ นีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา สารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้ว
และลมแลง้เริงระบาํ ในดา้นเนือหาทงัทีเป็นความรู้หรือขอ้เท็จจริง เนือหาทีเป็นทรรศนะของผูเ้ขียน  
กลวิธีการเขียน และคุณค่าของสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ 
 การคน้ควา้อิสระฉบบันีแบ่งเนือหาออกเป็น ๕  บท  คือ บทที ๑ บทนาํ  กล่าว ถึงความ
เป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  บทที ๒  เนือหาของสารคดี เยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และ
ลมแลง้เริงระบาํ  บทที ๓ วิเคราะห์กลวิธีการเขียน สารคดี เยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้
เริงระบาํ   บทที ๔  วิเคราะห์คุณค่าของสารคดี เยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ       
บทที ๕ เป็นบทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
 ผลการศึกษาดา้นเนือหาพบว่าสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ  
มีการเสนอเนือหาทีเป็นความรู้หรือขอ้เทจ็จริง ไดแ้ก่ วิถีชีวิต ค่านิยม วฒันธรรม ประเพณี ความเชือ
ของคนอีสาน  และเนือหาทีเป็นทรรศนะของผูเ้ขียน ซึงส่วนใหญ่ผูเ้ขียนมีทรรศนะทีมีต่อธรรมชาติ 
ซึงเป็นประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตของคนอีสาน และทรรศนะเกียวกบัการปลกูฝังใหค้นอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข ขยนัทาํงานและรู้คุณค่าของขา้ว  ในส่วนของกลวิธีการเขียน ผูเ้ขียนมี กลวิธีในการ
ใชภ้าษาและโวหารภาพพจน์ ทีหลากหลาย  ก่อใหเ้กิดอรรถรสในการอ่านช่วยให้ เรืองราวมีความ
น่าสนใจมากขึน  ดา้นคุณค่า ของสารคดีเยาวชนทงั  ๒ เรือง พบคุณค่าดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ และความบนัเทิง ทาํใหผู้อ่้านโดยเฉพาะเยาวชนไดรั้บประโยชน์จากการอ่าน กล่าวคือไดรั้บ
ความรู้  แง่คิดในการดาํเนินชีวิต ทีเกียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนอีสานซึงเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศและความเพลิดเพลินควบคู่กนัไป 
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 PIKUL  ROONGSRIKANOK : THE ANALYSIS OF YOUTH NON - FICTION ENTITLED 
"SOAK PHAI BAI KHAO AND LOMLANG RUANGRAABAM". INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  
ASST.PROF. AUBOL TEDTONG, Ph.D. 161 pp. 

 The purpose of this independent study was to analyse two documentaries 
For the young. “Soke Phai Bai Khao” “and” “Lomlaeng Reungrabam” focusing on several aspects of 
content such as general knowledge facts the writer ‘s viewpoints,writing strategies ,and their values. 
 
 The independent study consists of five chapter one is the introduction, justifying the 
rationale of the study. Chapter two reports the content of  “Soke Phai Bai Khao”  and  “Lomlaeng 
Reungrabam”.  Chapters. Three details the analysis of the two documentaries with regard to the 
writing strategies. Chapter four discusseands   the values of the two titles, and chapter 5 presents 
the conclusions and suggestion resulting from the study. 

 The findings showed that the content relating to general knowledge and facts included 
the way of life, values, cultures, traditions, and beliefs of the Isaan (Northeast of Thailand) Thai 
people. The overall content expressed through the writer’s visions reflected the nature essential for 
the Isaan way of life as well as encouraging people to live together happily, work hard, and realize 
the value of rice. In terms of the writing strategies, different language styles were used to make the 
two documentaries more interesting. In addition, the moral, ethical, knowledge, and entertainment 
values, as well as the other writer’s viewpoints were considered beneficial for readers, especially for 
the young and Isaan Thai people. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 การคน้ควา้อิสระฉบบันีสาํเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความเมตตา ความช่วยเหลือเอาใจใส่ดูแล
เป็นอยา่งดีจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อุบล เทศทอง  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระทีไดก้รุณา
ประสิทธิประสาทความรู้ ความคิด ใหค้าํปรึกษา แนะนาํและตรวจ ทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ            
ทงัดา้นเ นือหาสาระและการใชภ้าษาดว้ยความ เมตตากรุณา อีกทงัการใหก้าํลงัใจตงัแต่เริมศึกษา             
ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  

 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย ์ดร . อารียา  หุตินทะ ประธานกรรมการสอบการ
คน้ควา้อิสระ รองศาสตราจารยก์ญัญรัตน์  เวชชศาสตร์  กรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ ทีไดก้รุณา
ใหค้าํแนะนาํและขอ้แกไ้ขอนัเป็นประโยชน์ ทาํใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบันีสมบูรณ์ยงิขึน 

 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชุมสาย  สุวรรณชมภู   รองศาสตราจารย์
จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร .สมชาย   สาํเนียงงาม   รองศาสตราจารยสุ์วฒันา            
เลียมประวติั  อาจารย ์ดร . สุมาลี  ลิมประเสริฐ และอาจารยภ์าควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่าน  ทีได้ ถ่ายทอดวิชา ความรู้  ใหก้าํลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือ ให้
ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาในการศึกษา 

 นอกจากนีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ นายสาํเนาว ์ นาคพิรุณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และเพือน
ร่วมงานโรงเรียนบา้นไทรทอง นายจาํนงค ์ ยอดขาํ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ทีใหโ้อกาส ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา คน้ควา้เพิมพู นความรู้ ดา้นภาษาไทย                  
อีกทงัขอกราบขอบพระคุณ คุณจตุพร ไชยทองศรี นกัเขียนผูส้ร้างสรรคว์รรณกรรมสาํหรับเยาวชน
และใหข้อ้มลูเพือการศึกษา ขอขอบคุณนายกฤษกรณ์ วงศสิ์ทธิพิศาล ทีช่วยตรวจทานเอกสาร 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณเพือนร่วมอุดมการณ์ สาขาวิชาภาษาไทยเพือการพฒันาอาชีพ ทีคอยให้
กาํลงัใจ และช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการศึกษา ขอขอบคุณ คุณเตือนใจ นิลรัตน์ ทีช่วย
ประสานงาน ขอขอบคุณ  นายสุรเดช  รุ่งศรีกนก  และลกู ๆ ทีเป็นกาํลงัใจ และต่อสูใ้นยามทีทอ้แท ้
 ตลอดช่วงชีวิตจนถึงปัจจุบนั สิงทีดีงามทุกอยา่งทีเกิดขึนในชีวิตของผูว้ิจยันอกเหนือจาก
ครอบครัวแลว้ เกิดขึนดว้ยความรัก การดูแลเอาใจใส่ ใหก้าํลงัใจ ส่งเสริมสนบัสนุนทุกอยา่งของ 
พ่อ แม่ พี และนอ้ง ๆ  ผูว้ิจยัของกราบขอบพระคุณและขอบคุณดว้ยความรักและความกตญั ู 
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บทที 
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    ความเชือ…………………………………………………………………...  ๗๒
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๑.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 เยาวชนคืออนาคตของชาติ ทีตอ้งพฒันาเพือใหเ้ป็นผูใ้หญ่ทีดีในอนาคต ปัจจยัสาํคญัใน
การพฒันาเยาวชนใหม้ีคุณภาพชีวิตทีดีนอกจากอาหารทีช่วยส่งเสริมใหม้ีร่างกายแข็งแรงแลว้  
ความรัก การเอาใจใส่ดูแลจากพ่อ แม่ ครู อาจารยที์คอยอบรมสงัสอนยงัช่วยใหเ้ยาวชนมีสุขภาพจิ ต
ทีสมบูรณ์  อีกปัจจยัหนึงทีมีความสาํคญัยงิ คือการส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดรั้บความรู้จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ ทีหลากหลาย ทงัจากการอ่านหนงัสือเรียนในชนัเรียน และการอ่านหนงัสือเพือความบนัเทิง 
ตามความสนใจในเวลาว่าง  เยาวชนจึงควรเลือกหนงัสืออ่านใหเ้หมาะสมกบัวยัและความตอ้งการ 
ซึงวรรณกรรมดงักล่าวคือ  วรรณกรรมเยาวชน  

 จินตนา  ใบกาซูย ี(๒๕๓๔ : ๒๒) ไดใ้หค้วามหมายของวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนไว้   
ดงันี 

    วรรณกรรมสาํหรับเยาวชน หมายถึง หนงัสือทีจดัทาํขึนเพือใหเ้ดก็ใชใ้นการฟัง อ่าน  และ
เรียนรู้ ดว้ยเนือหาสาระทีมุ่งใหค้วามรู้  หรือความเพลิดเพลิน   อยา่งใดอยา่งหนึ งหรือใหท้งั
ความรู้และ ความเพลิดเพลินร่วมกนัไปในรูปแบบ ทีเรียกว่าสาระบนัเทิง  โดยใชว้ิธีเขียน การ
จดัทาํและรูปเล่มทีเหมาะสมกบัวยั ความสนใจ และความสามารถในการอ่านของผูอ้่าน 

         นอกจากนนัวรรณกรรมเยาวชนยงัหมายถึงหนงัสือทีเขียนขึนใหเ้ด็กอ่านอยา่งเหมาะสม
กบัวยัของเด็ก และเป็นทีสนใจของเด็กวยัต่าง ๆ ตงัแต่วยัก่อนเขา้โรงเรียนไปจนถึงวยัรุ่น ซึงเด็ก
สามารถเลือกอ่านไดต้ามความพอใจโดยไม่มีการบงัคบั  (ปราณี  เชียงทอง  ๒๕๒๖: ๖ ) 

 วิริยะ สิริสิงห ( ๒๕๓๗:๘ )  ใหค้วามหมายของวรรณกรรมเยาวชนไวว้่า 
  วรรณกรรมเยาวชน หมายถึง  วารสารและหนงัสือทีเขียนขึนสาํหรับเดก็และจะตอ้งเขียน
ใหเ้ดก็อ่านอยา่งเพลิดเพลินดว้ยความสนใจ   เพิมพูนความสามารถในการอ่าน  และเขา้ใจภาษา
จนเกิดนิสัยรักการอ่านหนงัสือ 

                จากคาํจาํกดัความของ วรรณกรรม เยาวชนทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า  วรรณกรรม
เยาวชน คือ หนงัสือทีเขียนขึนสาํหรับเยาวชนโดยเฉพาะ มีเนือหาเหมาะสมกบัวยัของผูอ่้านใหเ้ลือก
อ่านตามความสนใจ ทาํใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้และความเพลิดเพลิน    วรรณกรรมเยาวชนมีส่ว น
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สาํคญัในการพฒันาเยาวชน   ใหเ้ป็นกาํลงัสาํคญัของชาติ  ดงัพระราชดาํรัสตอนหนึงของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทีว่า  

  หนงัสือประเภททีขา้พเจา้คิดว่าสาํคญัทีสุดอยา่งหนึงคือหนงัสือสาํหรับเดก็ วยัเดก็เป็นวยั  
เรียนรู้เดก็ ๆ ส่วนใหญ่สนใจทีจะทราบเรืองราวต่าง  ๆ แปลก ๆใหม่ ๆ อยูเ่สมอถา้เรามีหนงัสือที
มีคุณค่าทงั เนือหาและรูปภาพใหเ้ขาอ่าน ใหค้วามรู้และความบนัเทิง เดก็   ๆ จะเติบโตขึนเป็น
ผูใ้หญ่ทีสมบูรณ์รอบรู้มีธรรมประจาํใจ  มีความรักบา้นเมือง มีความปรารถนาจะทาํแต่
ประโยชน์ทีควร 

                                                   ( สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ๒๕๑๙:๓) 

         นอกจากนนัปราณี เชียงทอง (๒๕๒๖ :๕-๖) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของวรรณกรรม
เยาวชนไวด้งันี 

  เดก็มีโลกของเขาเองซึงแตกต่างจากโลกของผูใ้หญ่โดยสินเชิง  โลกของเดก็บริสุทธิ
แจ่มใส   เตม็ไปดว้ยความสนุกสนานรืนเริงและไร้เดียงสา   โลกในความรู้สึกนึกคิดของเดก็นนั
กวา้งใหญ่ไพศาล   เตม็ไปดว้ยมิตรภาพ ความซือบริสุทธิสะอาด   ความเมตตากรุณาและความดี
งาม  วยัเดก็จึงเป็นวยั ทีควรไดรั้บอาหารใจและอาหารสมองใหเ้พียงพอเช่นเดียวกบัอาหารกาย   
เพือเดก็จะไดเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่ทีแขง็แรงพร้อมทงักาย และจิตใจ อาหารใจทีเดก็ตอ้งการมากเป็น
เบืองแรกก ็คือ  ความรักและความเอาใจใส่ ส่วนอาหารสมองทีเดก็ตอ้งการคือ ของเล่นประเภท
เสริมสร้างสติปัญญา จินตนาการและวรรณกรรมหรือหนงัสืออ่านทีดีสาํหรับเขาโดยเฉพาะ     
เพือเขาจะไดอ้่านและศึกษาความเป็นไปเกียวกบัโลก  และชีวิตดว้ยตวัของเขาเอง    วรรณกรรม
สาํหรับเยาวชนจึงเป็นสิงจาํเป็นมาก  ทงันีเพราะวรรณกรรมมีบทบาทต่อการพฒันาเดก็ใหเ้จริญ   
อ่านดว้ยความเพลิดเพลิน สนุกสนาน อ่านสาํคญัยงิในการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมคนใหรู้้จกั
ศึกษาหงอกงาม    ทงัดา้ นจิตใจสติปัญญาความรู้     และความคิดทาํหนา้ทีถ่ายทอดความรู้    
ปลูกฝังคุณธรรม ใหค้วามบนัเทิง ช่วยหล่อหลอมจิตใจของเดก็และเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดีของ
ชาติ ระยะวยัเดก็เป็นระยะเริมเรียนและวางรากฐานทาง จริยธรรมและคุณธรรมต่าง ๆ 
จาํเป็นตอ้งใหเ้ดก็ไดรั้บตวัอยา่งทีดี วรรณกรรม สาํหรับเยาวชนเป็นสือในการใหป้ระสบการณ์ที
ดีแก่เดก็   หนงัสืออ่านสาํคญัยงิ   ในการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมคนใหรู้้จกัศึกษาหาความรู้
ดว้ยตนเอง และมี  ส่วนช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ของประเทศเป็นอนัมาก 

         นอกจากนีวรรณกรรมเยาวชนยงัมีความสาํคญัอีกหลายดา้น เช่น เป็นสือในการรับรู้ของ
เยาวชน เพราะเยาวชนเป็นวยัทีอยากรู้อยากเห็นสิงทีอยูร่อบตวั สิงหนึงทีจะช่วยตอบสนองความ
อยากรู้อยากเห็นของเยาวชนไดแ้ก่หนงัสือวรรณกรรมสาํหรับเยาวชน หนงัสือประเภทนีจะช่วยให้
เยาวชนไดรั้บความรู้ ความคิด เกิดจินตนาการสร้างสรร ค ์ลดพฤติกรรมทีเสียงลง และสามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มรอบตวัได ้
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              ลกัษณะของวรรณกรรมเยาวชนทีดี  ควรมีโครงเรืองไม่ซบัซอ้น  เนือเรืองมีความกระชบั 
เนือหาใหค้วามรู้และแง่คิด มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและความตอ้งการของเด็ก เมือ
อ่านแลว้ใหค้วามเพลิดเพลิน สนุกสนาน ส่งเสริมจินตนาการ และใหค้ วามรู้ทีเหมาะสมกบัวยั ของ
เด็ก นอกจากนนัภาษาทีใชต้อ้งเป็นภาษาทีอ่านเขา้ใจง่าย ไม่ตอ้งตีความ 

        วรรณกรรม เยาวชนทีดีตอ้งมีภาพประกอบทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเนือหา ทาํให้
เด็กไม่รู้สึกเบือหน่ายในการอ่าน อีกทงัรูปเล่มตอ้งมีขนาดกะทดัรัดเหมาะมือ กระดาษมีคุณภาพดี  
ตวัหนงัสือมีขนาดใหญ่เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

 วิริยะ  สิริสิงห (๒๗๓๗: ๑๓-๑๔ ) ไดแ้บ่งวรรณกรรมเยาวชนตามลกัษณะของเนือหาไว ้                  
๓ ประเภท ดงันี  

 ๑. นวนิยาย (Fiction) มีจุดมุ่งหมายใ หค้วามเพลิดเพลินเป็นสาํคญั  เขียนเป็นร้อยแกว้ 
หนงัสือสาํหรับเด็กทีเสนอในรูปแบบของนวนิยายนีมีอยู ่๒ ประเภทคือ 

  ๑.๑ เสนอเป็นเรืองราว (story) ไดแ้ก่ การเล่าเรือง เล่านิทานมีการบรรยายใหผู้อ่้าน
เห็นภาพพจน์ 

  ๑.๒ เสนอเป็นละคร (Play) สาํหรับใชแ้สดงบนเวที ใชฉ้าก บทเจรจาและท่าทางของ 
ผูแ้สดงเป็นสือเพือความเขา้ใจ 

 ๒. สารคดี (Non – Fiction) ใหค้วามรู้และขอ้เท็จจริงเป็นสาํคญั หนงัสือสารคดีเหมาะกบั
เด็กทุกวยั ทงันีขึนอยูก่บัผูเ้ขียนว่าจะเขียนสารคดีใหเ้หมาะกบัเด็กวยัใด 

 ๓. ร้อยกรอง (Verse)  เป็นการเสนอเรืองราวดว้ยคาํ คลอ้งจองตามประเภทฉนัทลกัษณ์
ต่าง ๆ  สามารถแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ 

  ๓.๑  บทร้อยกรองสาํหรับเด็ก (Nursery Rhymes)  

  ๓.๒ บทร้อยกรองสาํหรับวยัรุ่น ( Poety for young Reader) 

    จากขอ้ความขา้งตน้สรุปว่า วรรณกรรมแต่ละประเภทมีจุดมุ่งหมายทีแตกต่างกนั 
วรรณกรรมทีมี จุดมุ่งหมายเนน้ใหค้วามเพลิดเพลิน จดัเป็นวรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดี  ส่วน
วรรณกรรมทีมีจุดมุ่งหมายเพือใหเ้ยาวชนไดม้ีความรู้  แสดงขอ้เท็จจริง และทศันะของผูเ้ขียน แต่
แฝงดว้ยความเพลิดเพลิน จดัอยูใ่นประเภทสารคดี  โดยสารคดีนอกจากใหค้วามรู้แลว้ยงัช่วย
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เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ใหป้ระโยชน์ในดา้นการดาํเนินชีวิต ดงัที วิริยะ  สิริสิงห (๒๕๔๗ :
๑๑๗-๑๒๓)  ไดก้ล่าวคาํนิยามของสารคดีและการเขียนวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนว่า 

   สารคดี เป็นหนงัสือทีอ่านแลว้ใหค้วามรู้ ความเพลิดเพลิน สารคดีตอ้งมุ่งใหค้วามรู้ผูอ้่า น
เป็นหลกั  ส่วนความบนัเทิง ความสนุกสนาน ขบขนั เป็นเรืองรอง แต่สารคดีทีตรึงใจผูอ้่าน
ทงัหลายนอกจากใหค้วามรู้ในดา้นนนัๆ  แลว้ ยงัใหค้วามบนัเทิงหรือความขบขนัอีกดว้ย  

   การเขียนสารคดีสาํหรับเดก็  ตอ้งเป็นเรืองทีใหค้วามรู้ ใหป้ระโยชน์ หรือขอ้คิดทีจะ
นาํไปใชใ้น  ชีวิตประจาํวนัไดห้รือมิฉะนนั กใ็หค้ติพจน์เป็นสาระสาํคญั สารคดีตอ้งเนน้ทีความ
ถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริงเป็นเรืองทีสร้างสรรคป์ระสบการณ์และทกัษะของเดก็ ภาษาทีใช้
เหมาะสมกบัวยั และถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา  

   นอกจากนีควรมีภาพหรือเหตุการณ์ทีน่าตืนเตน้ประกอบเนือหา เพือช่วยใหผู้อ้่า นเกิด
ความเขา้ใจเนือเรืองยงิขึน และยงัเป็นการเร้าความสนใจของผูอ้่านอีกดว้ย 

   จากคาํนิยามดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่าสารคดีตอ้งมีเนือหาทีมุ่งใหค้วามรู้แก่ผูอ่้านเป็น
หลกัโดยความรู้นนัอาจเป็นความรู้เกียวกบัวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตหรือความรู้หลาย ๆ ดา้น
ผสมผสานกนัก็ได ้ แต่ความรู้ดงักล่าวตอ้งมีความถกูตอ้ง และสอดคลอ้งกบัวยัของผูอ่้าน โดยเฉพาะ
สารคดีสาํหรับเยาวชนตอ้งมีเนือหาความรู้ ทีเยาวชนสนใจ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้ารดาํเนิน
ชีวิตได ้ นอกจากนนัสารคดีทีดีตอ้งมีกลวิธีการนาํเสนอทีชวนติดตาม ตลอดจนมีการใชภ้าษาที
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเนือหา ซึงลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏในสารคดี เยาวชน  เรือง               
โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ 

        สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแล้ งเริงระบาํ แต่งโดยจตุพร  แพงทองดี ซึง
เกิดและเติบโตในภาคอีสาน ต่อมาภายหลงัไดเ้ขา้มาศึกษาต่อและทาํงานในกรุงเทพ ฯ เป็น
ระยะเวลานาน และ   วนัหนึงผูแ้ต่งเกิดความรู้สึกคิดถึงถินกาํเนิดของตนเอง จึงเรียบเรียงหนงัสือ  
โสกไผใ่บขา้วขึน  ดงัขอ้ความในบทนาํว่า  

         หนงัสือเล่มนีจึงเริมตน้ขึนจากความคิด ถึงบา้น  วิถีชีวิตความงดงามของชาวอีสาน ที
ผูกพนัอยูก่บัธรรมชาติการหาอยู ่หากิน ไทพีนอ้ง เครือญาติ และความเอืออาทรขา้วคือหวัใจ   คน
อีสานถือว่าขา้วเป็นสิงสาํคญัทีสุด มนัคืออาหาร ของมีค่า และวิถีชีวิตในปัจจุบนั วนัเวลาและความ
เจริญนาํพาความงามเหล่านนัจากไป หากสองสิงขา้งตน้กไ็ม่อาจทาํร้ายภาพ อนังดงามทีแจ่มชดัอยู่
ในหวัใจ ภาพทีถูกถ่ายทอดผ่านเดก็นอ้ยวยัซนทีเกิดมาท่ามกลาง “โสกไผ่ใบขา้ว 

     ในโสกไผใ่บขา้ว  จตุพร  แพงทองดี ไดเ้สนอภาพวิถีชีวิตของคนอีสาน ในฤดูทาํนาทีผนื
แผน่ดินฉาํชืน และหลงัจากนนัก็เขา้สู่ฤดูแลง้ ทีคนอีสานตอ้งดาํเนินชีวิตอยูด่ว้ยความยากลาํบาก แต่
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คนอีสานก็ดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  จตุพร  แพงทองดี  จึงไดถ่้ายทอดวิถีชีวิตของคนอีสาน ไว้
ในสารคดีเรืองต่อมา คือ ลมแลง้เริงระบาํซึงสะทอ้นวิถีชีวิตของคนอีสานอีกบรรยากาศหนึง 

 จตุพร  แพงทองดี  นาํเสนอวิถีชีวิตของคนอีสานผา่นสารคดีจาํน วน ๒ เล่ม คือ  โสกไผ่
ใบขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ โดยเล่าประสบการณ์ต่างๆ ทีไดพ้บเห็นผา่นตวัละคร คือ คาํดวั สารคดี
ทงั ๒ เรือง  ไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านและไดรั้บการตีพิมพถึ์ง ๒ ครัง และเรืองลมแลง้เริงระบาํ  ยงั
ไดรั้บรางวลัชมเชยจากงานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ ประจาํปีพุทธศกัราช  ๒๕๕๓  อีกดว้ย 

 ดว้ยเหตุทีสารคดีเยาวชนมีส่วนสาํคญัในการสร้างอนาคตของชาติดงัทีไดก้ล่าวไปแลว้
ขา้งตน้ ผูศ้ึกษาจึงสนใจทีจะวิเคราะห์ สารคดี เยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ                 
ในฐานะทีเป็น สารคดี สาํหรับเยาวชน ทีใหคุ้ณค่าในการดาํเนินชีวิต มีเนือหาการนาํเสนอทีให้
ความรู้ สอดแทรกความบนัเทิง  สะทอ้นภาพการดาํเนินชีวิตของคนอีสานไดอ้ยา่งชดัเจนทงัในดา้น               
การประกอบอาชีพ โดยอาศยัธรรมชาติในการดาํเนินชีวิต  เช่น ก ารปลกูขา้วตามฤดูกาล  การทาํ
เครืองมือจบัปลา เช่น ลอบ ไซ ดกัปลาบริเวณที เรียกว่า “ทาม ” *  การดาํเนินชีวิตแบบพึงพา
สิงแวดลอ้มทีมีอยูต่ามธรรมชาติ ไดแ้ก่ อาหารทีไดจ้ากพืชและสตัว ์อีกทงัพืชสมุนไพรต่าง ๆ                
การเลียงไหม  การทอผา้  ดา้นวฒันธรรมและป ระเพณี เช่น พิธีบุญเผวส  การอยูไ่ฟ งานบุญขา้วจี  
ประเพณีแห่ดอกไม ้ ประเพณีกินดอง การทาํพาขวญั **การแต่งกายขอ งผูไ้ท  การทาํ  กนัจอบ                
การทาํบุญส่งใหค้นตาย ทีเรียกว่า “เมง็ ” ***   การละเล่นของเด็ก เช่น เตย  ดา้นความเชื อ เช่น                
พิธีไหวต้าแฮก ไหวเ้จา้ปู่    ภูตผ ีเช่น ผเีป้า  การทาํธุงในบุญเผวส  ซึงคนอีสานเชือว่าตายไปจะได้
เกาะหางธุงขึนสวรรค ์นอกจากนนัสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ยงัมี
นิทานปรัมปราทีผูใ้หญ่เล่าใหเ้ด็ก ๆ ฟัง ทงัผูอ่้านยงัไดเ้รียนรู้ภาษาถินอีสานผา่นก ารอ่านสารคดี             
ทงั ๒ เรืองนีอีกดว้ย 

 จากทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็นไดว้่า สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริง
ระบาํเป็นสารคดีทีเปรียบเสมือนภาพสะทอ้นทุกสิงทีหล่อหลอมเป็นคนอีสาน จึงนบัเป็นสารคดีทีมี

                                                
 * บริเวณทลีุ่มมีนาํท่วมในฤดูฝน ๕-๖ เดือน จะมีสภาพชืนแฉะ มีแอ่งหรือหนองนาํอยูต่รงกลาง รอบ 
ๆ เป็นป่าไผ่ ชาวอีสานจะกนัพืนทีส่วนนี เป็นทีสาธารณะใหทุ้กคนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และช่วยกนัรักษา 
นอกจากนนัทามหรือป่าทามถือเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นาํ 
 ** พานทีใชส้าํหรับทาํพิธีบายศรีสู่ขวญั ทีทาํจากใบตองมว้นเป็นหลอดซ้อนกนัหลายชนั ดว้ยความ
ประณีต  ตรงกลางเป็นกรวยยอดแหลมตงัอยู ่
 *** เตียงไมมี้เสาสีดา้น สาํหรับวางและแขวนสิงของซึงผูท้าํบุญจะส่งใหค้นตาย 
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คุณค่าน่าศึกษาเป็นอยา่งยงิ ทาํใหค้นอีสานไดร้ะลึกถึงความทรงจาํ อนัน่าประทบัใจในอดีต  ไม่ลืม
รากเหงา้ของตนเอง    ทาํใหเ้กิดความรักและความภูมิใจในทอ้งถินของตนทีถึงแมผ้นืดินจะแหง้แลง้
ในบางฤดู ขาดแคลนอาหารและสิงอาํนวยความสะดวกสบายในการดาํเนินชีวิตแต่แผน่ดินอีสานก็
รํารวยนาํใจ รํารวยวฒันธรรม ประเพณีทีน่ายกยอ่งและสมควรอนุรักษไ์ว ้ ส่วนเยาวชนในภาคอืน ๆ 
เมือไดศึ้กษาสารคดีทงั ๒ เรืองดงักล่าวก็จะไดเ้ห็นวิถีชีวิต ความคิด ความเชือ ของคนอีสานอนัทาํ
ใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดทศันคติทีดีต่อคนอีสานซึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไดดี้ยงิขึน 

๒. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 ๑.  วิเคราะห์สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ในดา้นเนือหา 

 ๒. วิเคราะห์สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ในดา้นกลวิธีการ
เขียน 

 ๓. วิเคราะห์สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ ในดา้นคุณค่า 

๓. ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และ ลมแลง้เริงระบาํ ผลงานขอ งจตุพร              

แพงทองดี  ฉบบัพิมพค์รังที ๒  พุทธศกัราช ๒๕๕๓ 

๔. วธิีดําเนินการศึกษา 
 ๑. กาํหน ดความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาพร้อมทงัวตัถุประสงค ์ขอบเขต
การศึกษาและวิธีการศึกษาวิเคราะห์ 

 ๒.  ศึกษา หนงัสือ เอกสาร สารนิพนธแ์ละวิทยานิพนธที์เกียวขอ้งกบัสารคดี และ
วรรณกรรมสาํหรับเยาวชน 

    ๓.  ศึกษาวิเคราะห์สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  ตาม
วตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้

    ๔.  สรุปผลการศึกษา และนาํเสนอผลงานในรูปแบบของการคน้ควา้อิสระ 

๕. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สารคดีเยาวชน  หมายถึง หนงัสือเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ซึงเป็นสารคดี
เยาวชนสาํหรับผูอ่้านอายรุะหว่าง  ๑๔ – ๑๘  ปี 
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๖. เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง 
 จากการศึกษาพบว่า มีผูศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งดงันี  

สุรางค ์ แพรกทอง (๒๕๓๕) เรียบเรียงวิทยานิพนธ ์เรือง “วิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชน
ของ  มาลา  คาํจนัทร์” การศึกษาพบว่า วรรณกรรมเยาวชนของ มาลา  คาํจนัทร์ ๖ เรือง  มีเนือหา
เด่นทางดา้นจริยธรรม สะทอ้นเกียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย ์เช่น ความรัก  ความเมตตา
กรุณา  ความสามคัคี  ความกตญั ู ความเสียสละ ความมานะบากบนั  ความเคารพผูอื้น  และ
คุณสมบติัทีสร้างสรรคคุ์ณภาพชีวิตมนุษย ์ไดแ้ก่ ความใฝ่รู้และความกระตือรือร้น  ผูแ้ต่งดาํเนิน
เรืองโดยใหต้วัละครต่อสูต่้ออุปสรรค ไม่ยอ่ทอ้  พฤติกรรมตวัละครเป็นพฤติกรรมทีเขา้ใจง่ายมี
ขอ้คิดสอนใจ  สามารถกระตุน้ความคิดและช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเยาวชน 

 กอบกาญจน์  ภิญโญมารค (๒๕๓๙) เรียบเรียงสารนิพนธ ์เรือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์
วรรณกรรมเยาวชนเรืองเมือคุณตาคุณยายยงัเด็ก เด็กบา้นสวน  และลกูชาวนา”  ผลการศึกษาพบว่า  
วรรณกรรมเยาวชนทงั ๓ เล่ม ใชภ้าษาดึงดูดความสนใจของผูอ่้านใหอ่้านเนือเรืองจนจบ มีการใช้
สาํนวนและสุภาษิต ทาํใหเ้ขา้ใจเนือหาไดง่้ายยงิขึน มีการใชโ้วหารทาํใหเ้กิดภาพในใจ และการ
บรรยายฉากทีชดัเจน อีกทงัมีศิลปะในการสร้างอารมณ์ขนั นอกจากนียงัสะทอ้นภาพการดาํเนิน
ชีวิตของคนไทยในอดีต 

 ลลิตา  สิตวรรณ (๒๕๔๐)  เรียบเรียงสารนิพนธเ์รือง “วิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนของ
วาวแพร” การศึกษาพบว่า วรรณกรรมของวาวแพรมีโครงเรืองไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย เป็นเรืองของ
การปลกูฝังคุณธรรมแก่เยาวชน โดยสร้างตวัละครเด็กใหเ้ชือฟังคาํสงัสอนของผูใ้หญ่ การใชภ้าษา
ส่วนใหญ่เป็นคาํซอ้นและคาํซาํ  โวหารทีใชส่้วนใหญ่ เป็นบรรยายโวหารรวมทงัใชภ้าพพจน์ต่าง ๆ 
มีการใหค้วามรู้ และความบนัเทิง 

 ปรางทิพย ์ กมัพลาศิริ (๒๕๔๖) เรียบเรียงวิทยานิพนธ ์เรือง “ลีลาการใชภ้าษาในสารคดี
เด็ก” การศึกษาพบว่า  มีการแบ่งเนือหาออกเป็น ๖ ประเภท ไดแ้ก่ สตัว ์พืช บุคคล สิงของ สถานที 
และทวัไป  ใชก้ลวิธีการนาํเสนอแบบมีตวัละคร และไม่มีตวัละคร มีการใชค้าํ ไดแ้ก่ คาํมลูทีเป็นคาํ
ง่าย คาํซอ้นทีมีเสียงสมัผสั และไม่มีเสียงสมัผสั คาํซาํ คาํกริยาแสดงอาการ คาํกริยาแสดงสภาพ 
คาํกริยาแสดงประสบการณ์  คาํพิเศษณ์ คาํเลียนเสียง คาํบอกสี แ ละคาํศพัทเ์ฉพาะ  และประโยค
แบบความรวม ทีเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคคาํถาม และประโยคขอร้อง  อีกทงัพบการใชโ้วหาร
บรรยายโวหาร   การใชภ้าพพจน์แบบอุปมา  เนือหาประกอบดว้ย  ส่วนนาํเรือง  เนือเรือง และ          
สรุปเรือง  นบัเป็นสารคดีทีใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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๗. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ทาํใหท้ราบเนือหาของสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ 

  ๒.ทาํใหท้ราบกลวิธีการเขียนสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ 

  ๓. ทาํใหไ้ดท้ราบการใชภ้าษาในการ เขียนสารคดีเยาวชน  เรือง โสกไผใ่บขา้ว และ
ลมแลง้เริงระบาํ ทงัการใชส้าํนวน  โวหาร และภาพพจน์ 

  ๔. ทาํใหเ้ห็นคุณค่าสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  ดา้นความรู้
และขอ้คิด 

 ๕.  เพือเผยแพร่สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ใหแ้พร่หลาย      

    ๖. เพือเป็นแนวทางในการศึกษาสารคดีเยาวชนเรืองทีสนใจ 
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บทที ๒ 

เนือหาของสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผ่ใบข้าวและลมแล้งเริงระบํา 
 

 สารคดีเป็นงานเขียนหรือวรรณกรรมทีผูเ้ขียนมีเจตนาที จะเสนอสาระทีเป็นจริงตาม
ขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ทีปรากฏ เพือใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้ ความคิด ความกระจ่าง (จุไรรัตน์ 
ลกัษณะศิริและคณะ ๒๕๔๘: ๑๐๕) โดยสามารถแบ่งเนือหาออกเป็น ๒ ส่วน คือ เนือหาทีเป็นความรู้
หรือขอ้เท็จจริง ซึงเป็นขอ้มลูทีนาํมาจากประสบการณ์ ความรู้ หรือการคน้ควา้ และเนือหาทีเป็น
ทรรศนะหรือขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียน กล่าวไดว้่า สารคดีนนัควรมีเนือหาทงัสองส่วนจึงจะถือว่าเป็น   
สารคดีทีดีและมีคุณค่า  

 ในการศึกษาเนือหาในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ  พบว่า
ผูเ้ขียนไดล้าํดบัเรืองราว ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเกียวเนืองกนัไปตามลาํดบั ปฏิทิน  โดยในแต่ละเรืองมี             
การแบ่งเนือหาเป็นตอน ๆ เรือง โสกไผใ่บขา้ว มีเนือหา จาํนวน ๓๕ ตอน ดงันี  

 ฝนใหม่ 
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงเหตุการณ์ เวลาเชา้ ในฤดูฝน   แม่พาคาํดวัไปเก็บเห็ดทีป่าโคกคาํผง ซึงมี
พืชผกัและเห็ดต่าง ๆ มาก เมือเก็บเห็ดไดพ้อสมควรจึงกลบับา้น ระหว่างทางพบคนในหมู่บา้น มา
สาํรวจทอ้งนาและเตรียมหว่านกลา้เพือปักดาํและก่อนนาํกลา้ไปปักดาํจะมีประเพณีเลียงบา้น 

 เลยีงบ้าน 
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงประเพณีเลียงบา้นทีตอ้งทาํก่อนลงมือปักดาํขา้วในนา เลียงบา้นเป็น
พิธีกรรมไหวเ้จา้ปู่หรือบรรพบุรุษผูห้กัร้างถางพง และสร้างหมู่บา้น  เมือตายไปก็ยงัห่วง คอยดูแล
ลกูหลาน และชาวบา้นในหมู่บา้น  ชาวบา้นจึงตงัศาลใหอ้ยู่  ดงันนัก่อนดาํนาจึงมีการไหวเ้พือ              
เสียงทายไก่ขวญั และกินตม้ไก่เพือความเป็นมงคล 

 ตาแฮก 

 ผูเ้ขียนบรรยายถึงพิธีไหวต้าแฮกหรือผนีาเพือใหช่้วยดูแลรักษาคุม้ครองผนืนาใหม้ีความ
อุดมสมบูรณ์ การไหวต้าแฮก   เจา้ของนาจะนาํสิงของไปไหวใ้นนา นอกจากการไหวต้า แฮกแลว้    
ยงันาํดอกไม ้ เทียนไปวางบนจอมปลวกทีมีขนาดใหญ่บริเวณทีนา เพือใหช่้วยดูแลทอ้งนาอีกดว้ย  
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 ตกกล้า 
 คนในหมู่บา้นของคาํดวัมีการเลือกพนัธุข์า้วทีเหมาะสาํหรับการปลกูในนาทาม เพราะนา
ทามเป็นนาทีตอ้งใชน้าํมาก แต่การหว่านกลา้จะเลือกหว่านนาโคก ซึงเป็นทีสู งมีนาํนอ้ย  พืนที           
ส่วนใหญ่ของหมู่บา้นเป็นแอ่งกระทะ   จึงตอ้งเลือกหว่านในทีสูงก่อน แลว้จึงนาํไปปักดาํในทีลุ่ม 

 ดอกบานคาํ 
 ผูเ้ขียนอธิบายขนัตอนการนึงขา้วและการทาํซุบหน่อไม ้การปรุงอาหารของคนอีสาน           
ทีขาดไม่ได ้คือ ปลาร้า  คาํนีมีการไหว้ ผเีรือน หรือผบีรรพบุรุษ  ตาจึงใหค้าํดวัไปขอดอกบานคาํ
บา้นยายไค ้และไดย้นิคนพดูถึงครอบครัวป้านางทองว่ากินสามี คาํดวัไม่เชือเพราะคิดว่าคนบา้นนี
เป็นคนใจดี งดงามเหมือนกบัดอกบานคาํทีมีสีสดสวยหลากสี 

 ผู้บ่าวบ้านนา 
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงการไถนาของนา้ชาย  เมือหยดุพั กนา้ชายนาํควายไปกินหญา้บริเวณทีมี
หญา้เขียวสด เมือว่างจากงานในนา นา้ชายจะช่วยตา พ่อและแม่ทาํไร่ยาสูบ และการหาอาหาร                
ในฤดูฝนในหนองนาํมีปลาและสตัวอื์น ๆ  มากมาย  พวกเด็ก ๆ จึงหามาเป็นอาหาร 

 ไปโรงเรียน 
 คนอีสานตืนนอนตอนเชา้ เพราะเสียงปลุกของไก่  ทุกคนต่างทาํหนา้ทีของตน พ่อและ        
นา้ชายแบกคนัไถ ไล่ควายไปทุ่งนา  คาํดวัช่วยแม่เตรียมอาหาร และไปใส่บาตรก่อนไปโรงเรียน   
จากนนัจึงไปรออีวรไปโรงเรียนดว้ยกนั อีวรแต่งตวัเสร็จก็สายแลว้ ทงัสองจึงพากนัวิง  ระหว่างทาง
พบเพือนขีจกัรยานมา   อีวร จึงซอ้นทา้ย ไป คาํดวัจึงตอ้งวิงไปคนเดียวถึงโรงเรียนก็ไดย้นิ เสียง            
เพลงชาติแลว้ 

  ไต้เฮือนน้อย 
 วนันีแม่ทาํอาหารจากปลาตองทีหลานชายเอามาให ้ ตกคาํเจา้โคตรแต่ละตระกลูจะไหว ้
ผพี่อเฒ่าหรือผบีรรพบุรุษ เพราะเป็นวนัพระ ตาบอกว่าผูช้ายเมือแต่งงานแลว้ก็จะไปนบัถือผทีา ง
ฝ่ายเมีย ทุกคนในตระกลูจะเชือฟังคาํสงัของเจา้โคตร คาํสงัของเจา้โคตรเปรียบเหมือนกฎหมายของ
หมู่บา้นทีปกครองกนัเอง 

 ไปนา 
 ในวนัหยดุพวกเด็ก ๆ ต่างดีใจทีไดเ้ดินทางไปนา  ทีเถียงนาพบอา้ยทิดแกว้ปันจกัรยาน
เพือไปซือผาลไถนาทีร้านเจ๊กอาํ แต่เดิมคนในหมู่บา้นจะตีเหลก็ทาํผาลไถนาใชก้นัเอง แต่ปัจจุบนัมี
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ขาย ทุกคนจึงเลือกทีจะซือแทน อาหารมือเชา้วนันีแม่นาํปลาทีหาไดจ้ากทอ้งนามาปรุงเป็นอาหาร
ใหทุ้กคนไดกิ้นอยา่งมีความสุข  

 ฝนตกริน 
 การบรรยายธรรมชาติขณะทีฝนตกพรํา ๆ ทุกคนอยูที่เถียงนา ววั ควายกาํลงัเลม็หญา้ 
พีชายออกไปนอกเถียงนาทาํใหค้าํดวัและนอ้งชายเป็นห่วง จึงเฝ้ามองไปทีทอ้งนาพบ ตา พ่อ นา้ชาย
และแม่กาํลงัดาํนาอยูก่ลางสายฝน คาํดวัสงสารพ่อ แม่ นา้ชาย และตาทีตอ้งทาํงานหนกั  

 เจ้าผู้ดอกเกษแก้ว 
 เสียงเพลงจากอา้ยเคนวดัร้องรําในการลงแขกดาํนา ของแม่ใหญ่ทองพาทีโคกคาํผง โดยมี
คนในหมู่บา้นมาช่วยกนัดาํนาทุกคนแบ่งหนา้ทีกนัทาํ  แม่ใหญ่ทองพาเลียงลาบเนือววั  และขนม
ลอดช่อง ซึงหากินยากนอกจากในงานบุญ   ระหว่างการลงแขกดาํนามีการโตต้อบกลอนลาํ                    
ทีฝ่ายชายฝากถึงฝ่ายหญิง  

 ขีกระต่าย 
 ผูเ้ขียนบรรยายสภาพทอ้งนาหลงัปักดาํขา้ว ตน้ขา้วยงัไม่แ ข็งแรงตอ้งดูแลใหน้าํ และไม่
เขา้ไปเหยยีบยาํ ในช่วงนีทุกบา้นดาํนาเสร็จหมดแลว้จึงพาววั ควายไปกินหญา้บริเวณทอ้งนาทีห่าง
จากตน้ขา้วทีปลกู   และพากนัไปหาอาหารทีทาม   ระหว่างทางพบกระต่ายตวัหนึงจึงช่วยกนัลอ้ม
จบั แต่ไม่สามารถจบัไดเ้พราะคาํดวักลวัมนัตายจึงใชว้ิธีตะครุบ กระต่ายหนีลอดได ้และจบัไดเ้พียง
ขีกระต่ายเท่านนั  

 นําแก่ง 
 ฝนตกทงัวนั ทงัคืนในช่วงเขา้พรรษา ทาํใหน้าํหลากท่วมทุ่งนาและขา้วเป็นสีขาวไปทวั 
ทุกคนตืนแต่เชา้เพือทาํหนา้ทีของตนเอง พวกเด็ก ๆ ไปโรงเรียน นา้ชายไปหาปลาทีทาม ซึงเป็น
แหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน์าํทีสาํคญัของหมู่บา้น  พอตกคาํทุกคนต่างเสียใจเมือรู้ข่าวบกัสีตกนาํแก่งตาย  

 แนวกนิ 
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงการเจริญเติบโตของตน้ขา้วก่อนออกรวง วนันีแม่เก็บเทาหรือสาหร่าย             
ซึงเป็นพืชสีเขียว ลอยเป็นสายอยูใ่ตน้าํมาปรุงอาหาร   พีชายและนอ้งชายใหน้า้ชายสอนทาํเบ็ด เพือ
ไปตกปลา คาํดวัอยากไปดว้ยแต่นา้ชายบอกว่าเป็นงานของผูช้าย คาํดวัจึงไปช่วยแม่ทาํลาบเทา 
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ใส่เบ็ด 
 ตอนเยน็หลงัเลิกเรียน  พีชายและนอ้งชายไปใส่เบ็ดทีทอ้งนา คาํดวัขอตามไปดว้ย  คาํดวั
สงัเกตเห็นว่าผนืนาของตา ตน้ขา้วงามมาก  เนืองจากนาํทีไหลมาจากป่าไผ่ ซึงเป็นป่าทีชาวบา้นใช ้ 
ปลดทุกข ์เพราะชาวบา้นไม่มีสว้ม  จึงพากนัมาปลดทุกขที์ป่าไผแ่ห่งนี   คาํดวัถือกระบอกสาํหรับ
ใส่ไสเ้ดือน ทีใชส้าํหรับเกียวเบ็ดล่อเป็นเหยอืใหป้ลากิน 

 ข้าวต้มแดก 
 การทาํบุญขา้วประดบัดิน และการทาํบุญขา้วสาก เป็นการอุทิศส่วนกุศลใหเ้ปรต อีกทงั
เป็นการเฉลิมฉลองตน้ขา้วทีงอกงาม  โดยชาวบา้นเตรียมอาหาร ขา้วตม้ ขนมไปถวายพระ  และทาํ
ใส่ห่อวางตามพืนดินใหเ้ปรตกิน  สิงสาํคญัในการทาํบุญคือการทาํขา้วตม้แดก*  ซึงคนในหมู่บา้นจะ
ช่วยกนัทาํ 

 กบกนิเดือน 
 คาํนีหลงักินอาหาร คาํดวันาํหนงัสือมาอ่านทีนอกชาน ต่อมาดวงจนัทร์ทีสว่างค่อย ๆ มืด  
เสียงคนยงิปืน  ตีกะละมงั ตีปีบ ดงัไปทวั  นา้ชายจึงชวนใหไ้ปเคาะตน้ไม ้ครู่เดียวดวงจนัทร์ก็สว่าง 
คาํดวัเกิดความสงสยั แม่จึงเล่านิทานซึงเป็นเรืองชายยากจนคนหนึง  นาํเปลือกตน้ไมไ้ปช่วยชีวิต
สตัว ์สุดทา้ยดวงจนัทร์แยง่เอาไป  กบจึงอาสาคิดจะกลืนดวงจนัทร์ แต่เมือเขา้ใกลด้วงจนัทร์ก็มีเสียง
ตีเกราะ เคาะไม ้กบตกใจไม่สามารถเอายามาคืนไดจ้นทุกวนันี   
 สรภัญญะ 
 ช่วงเวลาเขา้พรรษา ชาวบา้นไปวดั  ฟังเทศน์ ฟังธรรม สวดมนตจ์าํศีลในเวลาเยน็ 
หลงัจากพระเทศน์จบลง  พวกสาว ๆ ซึงนงัเป็นแถวขา้งหนา้ยกพานด อกไมขึ้นมาถือ จากนนัร้อง
เป็นตน้เสียง ในเรืองกล่าวถึงนางมทัรีตามหากญัหา ชาลี แม่ใหญ่คนหนึงบอกว่านีคือการร้อง
สรภญัญะ  

 หมวกขนกระต่าย 
 ผูเ้ขียนบรรยายลกัษณะพานหมากและวิธีการกินหมาก  วนันีลุงทิดคานมาเยยีมตา พร้อม
กบันาํแหนมเนือกระต่ายมาฝากตา  คาํดัวไดห้มวกขนกระต่ายเป็นของฝาก  เมือลุงทิดคานคุยธุระ

                                                
 * ขา้วตม้ทีทาํจากการนาํเอาสิงทีเหลือจากขา้วตม้อืน ๆ มาตาํ(แดก)รวมกนั แลว้ใส่กลว้ยสุก มะพร้าว 
และนาํตาลปีบ ตาํจนเป็นเนือเดียวกนั 
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เสร็จก็กลบันาหนองหญา้มา้  คาํดวันาํหมวกขนกระต่ายไปอวดทุกคน อีวรเกิดความอิจฉาจึงจบั
หมวกโยนทิง หมาทีนอนอยูใ่กล ้ๆ คาบหมวกไปกดั  

 ผหีลอก 
 นา้ชายไปช่วยลุงทิดคานตดัปอ ขากลบัไดเ้ก็บใบหมานอ้ยมาดว้ย หมานอ้ยมีลกัษณะ
เหมือนใบพลแูต่มีขนาดเลก็กว่า ขนสีนาํตาล  คาํนีแม่ทาํหมานอ้ยเป็นอาหารจึงใหค้าํดวัไปซือ               
ผงชูรสทีร้านเจ็กอาํ ขากลบัเดินมาพร้อมกบัอีบิง  เมือถึงบา้นต่างแยก กนั  ครู่ต่อมาไดย้นิเสียง อีบิง           
ร้องเสียงดงั จึงไปดูพบว่าอีบิงถกูผซึีงอา้ยหวนัทาํหลอกไวบ้นตน้มะเฟือง จนขวญัเสีย 

 หนังเข้าบ้าน 
 ผูเ้ขียน กล่าวถึง ในหมู่บา้นมีหนงักลางแปลง เป็นหนงัขายยาของบริษทัโอสถสภา               
เต็กเฮงหย ู เขา้มาในหมู่บา้น พวกเด็ก ๆ และหนุ่มสาวเมือกินขา้วแลว้ต่างรีบพากนัไปทีลานวดัเพือ
รอดูหนงัทนัที 

 คนแปลกหน้า 
 ทีวดัมีงานบุญแจกขา้วออกพรรษา ชาวบา้นต่างทาํขา้วเม่าไปทาํบุญ   ตอนเชา้ทีวดั มีเสียง
หมอลาํสลบักบัเสียงประกาศเชิญชวนใหค้นไปทาํบุญ ทุกคนในงานแต่งกายอยา่งสวยงาม   คาํดวั
เห็นชายหนุ่มแปลกหนา้แต่งกายดีมาจากกรุงเทพฯ  แอบมองเอือยวาด จึงรู้สึกสงสารอา้ยทิดแกว้ที
รักเอือยวาดอยู ่

 หลวั  

 เมือถึงฤดูหนาวขา้วในนาเป็นสีเหลือง และจะเกียวไดใ้นเดือนสิบเอด็ หลงัเลิกเรียน              
เด็ก ๆ  พากนัไปตดัหลวัไวส้าํหรับเป็นฟืนทีโสกไผท่า้ยหมู่บา้น หลวั คือ ไมไ้ผที่แหง้ตายอยูใ่น กอ 
ทุกคนจะเลือกตดัเฉพาะตน้ทีตายแลว้เท่านนั    เด็ก ๆ ไดรั้บคาํชมจากตาว่าเป็นเด็กดีรู้จกัคิด  

 โสกไผ่ 
 ผูเ้ขียนบรรยายสภาพแวดลอ้มเวลาเยน็ ขณะทีทุกคนพาววั ควาย ผา่นทุ่งนาขา้วกลบัเขา้
หมู่บา้น คาํดวักบันอ้งชายตอ้นฝงูววั ควายไปก็เถียงกนัไปเรืองการเป็นเจา้ของ อีขาวโหม่น  ตาบอก
ว่าเป็นพีนอ้งกนัตอ้งรักกนั   จึงให้ทงัสองคน ช่วยกนัดูแล อีขาวโหม่น  เมือเดินถึงโสกไผซึ่งเป็น
ทางเขา้หมู่บา้น  ทีมีลกัษณะเป็นทางนาํเซาะผา่นสู่ทอ้งนา  เมือกลบัมาถึง บา้นได้ ข่าว เอือยวาด
หายไป คนในหมู่บา้นช่วยกนัตามหาและพบเอือยวาดทีโสกไผ ่
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รําวง 
 วดัจะมีงานบุญกฐิน ชาวบา้นจึงประชุมเพือหาหมอลาํทีจะมาแสดง หนุ่มสาวก็จะช่วยกนั
หาเงินเขา้วดัโดยมีรําวงการกุศล และการจดัสอยดาว  ชาวบา้นช่วยกนัเตรียมงาน  บนศาลาวดัหนุ่ม
สาวช่วยกนัทาํสลากสอยดาว ปีนีรางวลัใหญ่เป็นรถจกัรยาน เมือทาํสลากเสร็จเรียบร้อย เสียงกลอง
ดงัขึนหนุ่มสาวโคง้กนัออกไปรําอยา่งสวยงาม  

 ทาลาน 
 ผูเ้ขียนบรรยายลกัษณะขา้วทีสามารถเก็บเกียวได ้  จึงตอ้งมีการทาํลานสาํหรับนวดขา้ว   
นา้ชายทาํลานนวดขา้วใกล ้ๆ กบัตน้กะบก  ตากบันา้ชาย เทขีควายสดลงไปผสมนาํแลว้เหยยีบให้
เขา้กนัตรงกลางลาน และใชไ้มท้าลานปาดใหเ้สมอกนั ตากทิงใหแ้หง้ก็จะไดล้าดนวดขา้วทีเรียบตึง 
ตาบอกว่าควายกินหญา้ มลูของมนัจะมีเสน้ใย เมือนาํมาผสมจะติดกนัเป็นแผน่ เมือทาลานเสร็จแลว้
พ่อกบันา้ชายก็จะมานอนเถียงนา  
 แมงมนั 
 อากาศหนาวเยน็แต่ทุกคนยงัคงกม้หนา้เกียวขา้วในนา  คาํดวัตามไปนาและช่วยเกียวขา้ว 
หากพบแมงมนัก็จะวิงไล่จบั นาํมายา่งเป็นอาหาร  พกักลางวนัแม่นาํปลาที หาไดม้าทาํกอ้ยปลาซิว 
พีชายรีบก่อกองไฟยา่งแมงมนัทนัที นอกจากนียงัมีสม้ตาํใหกิ้นกนัอยา่งเอร็ดอร่อยอีกดว้ย 

 นอนนา 
 คาํดวับรรยายลกัษณะการนอนเถียงนาในเวลากลางดึก นา้ชายนาํหนูและงูทีหาไดม้ายา่ง  
คาํดวัและนอ้งชายจึงออกมานงัดว้ย  เสียงหมาหอนดงัขึน ผูใ้หญ่เคยบอกว่าหมามีตาทิพยม์องเห็นผ ี
นา้ชายจึงบอกว่าเป็นเสียงร้องของหมาจิงจอก  เนือทียา่งสุก นา้ชายตดัแบ่งเป็นชิน ๆ ใหเ้ด็ก ๆ กิน
และใหเ้ขา้นอน  

 หาบข้าว 
 ผูเ้ขียนบรรยายสภาพทอ้งนาในเวลาเยน็ในหมู่บา้น ชาวนาหาบฟ่อนขา้วไปยงัลานนวด 
คาํดวั พีชาย และนอ้งชายไปช่วยนา้ชายขนฟ่อนขา้วในทอ้งนาดว้ย ระหว่างนนัอา้ยคาํแปงเดินหาบ
ไมค้นัเหลากบัพวงดอกพะยอมมา คาํดวัอยากไดแ้ต่ไม่กลา้ขอและคิดอยากไปเก็บเอง  เมือถึงลาน
คาํดวัพบว่าตาทาํลอมขา้ว ไวสู้งเป็นกอง เมือไดก้องหนึงตาจะนาํใบคูนและใบเกลด็ลินไปเสียบไว ้
ซึงหมายถึง การคาํนนัเอง 
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สายแนน 
 อากาศทีหนาวจดั ทุกคนตอ้งอยูใ่นเรือนดา้นใน พวกเด็ก ๆ ต่างรีบทาํการบา้นเพราะ
วนัรุ่งขึนแม่จะพาไปนอนนา  วนันีลุงไกรมาบอกใหต้าไปสู่ขอเอือยวาด  ตาบอกว่าอา้ยทิดแกว้มี
ฐานะยากจนผูใ้หญ่เพิมคงไม่ยกลกูสาวให ้ และว่าคนเป็นเนือคู่กนัแลว้อยา่งไรก็ตอ้งไดพ้บกนั            
อา้ยทิดแกว้บวชเรียนแลว้ ตาจึงใหผู้ใ้หญ่ฝ่ายอา้ยทิดแกว้ไปสู่ขอเอง 

 ตะขาบกดั 
 บริเวณลานนวดขา้วเต็มไปดว้ยกองฟาง  นา้ชายกบัแม่เมือว่างจากงานก็จะปลกูผกัและ
เก็บฝ้ายไวส้าํหรับตาํหูก  เด็ก ๆ จึงพากนัช่วยแม่และนา้ชาย  เมือถึงเวลานวดขา้ว ตาทาํพิธีปลงขา้ว 
ก่อนทีจะฟาดขา้วลงลาน เวลาเยน็หลงักินขา้วแลว้ทุกคนออกไปฟาดขา้วต่อ  เด็ก ๆ ออกไปวิงเล่น
รอบกองฟาง  คาํดวัถกูตะขาบกดั ทุกคนหยดุฟาดขา้วพาคาํดวักลบัเขา้บา้น คนในหมู่บา้นเป็นห่วง
และช่วยกนัดูแล 

 ข้าวขึนเล้า 
 เมือฟาดขา้วหมดแลว้ จะกวาดขา้วมากองรวมกนั  เมลด็ขา้วทียงัเหลื อติดอยูก่บัเศษฟาง
พวกเด็ก ๆ ช่วยกนัใชไ้มตี้ใหเ้มลด็ขา้วร่วง จากนนันาํไปฝัดเมลด็ทีลีบทิง ฟางขา้วก็จะทาํเป็นลอม 
โดยใชห้ลกัไมปั้กไวใ้หว้วั ควายกิน พวกเด็ก ๆช่วยพ่อกบันา้ชายทาํลอมฟางจนเสร็จ  และรอวนันาํ
ขา้วขึนเลา้ 

 พวัดอกต้าง 
 ทุกคนพาววั ควายไปเลียง ในสภาพอาก าศทีแหง้แลง้หนาวเยน็ ในเวลากลางคืนทุกคน
ออกมานงัผงิไฟเพือใหร่้างกายอบอุ่น ผูใ้หญ่พดูถึงการสู่ขอเอือยวาด ทีผูใ้หญ่เพิมเตะขนัหมากของ
เฒ่าแก่ทีเจา้โคตรอา้ยทิดแกว้จดัมา ตาพดูว่าผูใ้หญ่เพิมคงอยากใหล้กูไดค้นทีมีฐานะทดัเทียมกนั            
ลุงเทียมจึงบอกกบันา้ชายว่าใหห้าคนทีฐานะเสมอกนั ไม่ตอ้งไปเอือมเด็ดพวัดอกตา้งหรือดอกฟ้า 

  คู่แข่ง 
 ผูเ้ขียนบรรยายถึงทอ้งนาหลงัเกียวขา้วจะมีตอซงัขา้วเต็มไปทวับริเวณทีกวา้งไกล  พวก
เด็ก ๆ พากนัหาเก็บผกัและขุดปูในทอ้งนาเพือนาํไปกินเป็นอาหาร ทุกคนสนทนาถึงเรืองบ่อบาดาล  
ทีนายช่างจากหน่วยพฒันาชนบท สร้างใหช้าวบา้นมีนาํใชใ้นหนา้แลง้    คาํนีเรือนพ่อใหญ่เพิมมี
การตม้ไก่และลาบไก่เลียงแขกทีเป็นพวกนายช่าง อีวรมาชวนคาํดวัไปดูนายช่าง 
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  ตกัแตนใบโศก 
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงขนัตอนการทาํดอกไมจ้ากหลอดพลาสติกของป้านงลกูของยายไค  บา้น
ของยายไคปลกูผกัไวห้ลายอยา่ง คาํดวัจึงมาขอเก็บเป็นประจาํ  เช่น ถวัพ ูขณะทีเก็บถวัพพูบตกัแตน
ตวัใหญ่ตวัหนึงจึงจบัไปใหเ้พือน ๆ ดู  พีชายบอกว่ามนัคือแมงทะนีไน  หรือตกัแตนใบโศก เป็น
แมลงทีออกหากินในเวลากลางคืน บางคนเชือว่าเป็นตกัแตนผ ีจึงรีบนาํไปปล่อยทนัที 

 สารคดีเยาวชนเรือง ลมแลง้เริงระบาํ ของจตุพร  แพงทองดี เป็นผลงานเล่มทีสองทีไดรั้บ
รางวลัชมเชยจากการประกวดหนงัสือสาํหรับเด็กในงานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ ประจาํปี  ๒๕๕๓ 
ไดแ้บ่งเนือหาออกเป็นตอนๆ รวม ๓๖ ตอน โดยแต่ละตอนมีเนือหา  ดงันี  
 ดอกภูผาภูพนั 
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงลกัษณะการทาํไร่ยาสูบทีทาํควบคู่ไปกบัการปลกูผกั พวกเด็ก ๆ ช่วยพ่อ
แม่รดนาํผกัทีปลกูไว ้เมือรดนาํเสร็จจึงชวนกนัไปเก็บดอกภูผาภูพนัหรืองิวแดง ฝักเมือแก่จดัจะแตก
เป็นปุยนุ่น ลาํตน้มีหนามแหลม ดอกตูมมีสีชมพเูมือบานจะมีกลีบดอกสีแดง พวกเด็กๆ นาํกลีบดอก
สีแดงมาติดเลบ็เล่น 

 ลงข่วง 
 ในหมู่บา้นเวลาใกลค้าํ ทุกคนจะมานงัลอ้มกองไฟเพือผงิไฟและทาํงานไปดว้ย แม่แยก
ปุยฝ้าย ดีดฝ้ายใหเ้ป็นปุย เพือทาํเป็นหลอดปุยฝ้ายและทาํใหเ้ป็นเสน้ดา้ย  แม่บอกว่าผูห้ญิงตอ้ง            
ทอผา้ เลียงไหมเป็นถา้ทาํไม่เป็นจะไม่มีใครตอ้งการใหเ้ป็นสะใภ ้ เว ลาต่อมาอา้ยส่วยพาเพือนต่าง
หมู่บา้นมาเทียวเล่น  เพือนของอา้ยส่วยเป่าแคนเก่ง ตาบอกว่าเสียงแคนคือเสียงสวรรค ์เพราะมี
ความไพเราะกว่าดนตรีชนิดอืน  

 บุญข้าวจ ี
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงขนัตอนการทาํขา้วจี เริมตงัแต่การนึงขา้ว การไล่ความร้อน และการเก็บ
ขา้วใส่กระติบ นาํมาปันเป็นกอ้นกลม ๆ ทาเกลือยา่งใหเ้หลืองราดดว้ยไข่หรือนาํตาลออ้ย  ขา้วจีจาก
นาํตาลออ้ยมีรสชาติอร่อยหากินยาก แต่การทาํบุญตอ้งเลือกสิงทีดีทีสุดไปทาํบุญ บา้นไหนไม่มี
นาํตาลออ้ยก็จะนาํขา้วจีทีทาไข่หรือเกลือไปถวายพระ   

 กุดจ ี
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงธรรมชาติยามเชา้ พวกเด็ก ๆ พากนัเดินขา้มทุ่งนาเพือไปขุดหากุดจี  กุดจี
เป็นแมลงเปลือกแข็ง ตวัเลก็ สีดาํ ทอ้งและขาลาย มีเขาเลก็ ๆ บนหวั อาศยัในกองขีววั ขีควาย กุดจีที
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๑๗ 
 
อาศยัในกองขีควายจะมีขนาดใหญ่กว่าตวัทีอาศยัในกองขีววั  เมือเด็ก ๆ หากุดจีไดม้ากพอจึงเก็บ
ดอกคาํฝอยกลบัมาเป็นอาหารดว้ย 

 อยู่ไฟ 
 หลงัเลิกเรียนเด็ก ๆ เดินกลบับา้นผา่นตน้โพธิในวดั  ทุกคนรู้ว่าไมที้คาํตน้โพธินนั
หมายถึงการคาํเพือใหอ้ายยุนืยาวไม่เจ็บป่วย เมือมาถึงบา้นรู้ข่าวเอือยหว่างกาํลงัจะ คลอดลกู   จึงไป
ช่วยเก็บใบเปลา้ เตรียมไวส้าํหรับตม้นาํ หลงัคลอดเอื อยหว่างตอ้งอยูไ่ฟ ดว้ยการนอนบนไมส้อง
แผน่ขา้งเตาไฟ และอาบนาํร้อนตม้ใบเปลา้ กินขา้วจีกบัเกลือ กินนาํร้อนจากหมอ้ดิน  

 นาหนองหญ้าม้า 
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงความงามสองขา้งทาง ขณะทีเกวียนแล่นผา่นไปทางนาหนองหญา้ มา้ ทีมี
พนัธุไ์ม้ต่าง ๆ  มากมาย พวกเด็ก ๆ พากนัตืนเต้ นกบัธรรมชาติสองขา้งทาง จึงขอใหน้า้ชายหยดุ
เกวียนเมือพบตน้มะไฟซึงหอ้ยเป็นพวงอยูเ่ต็มตน้บริเวณขา้งทาง แม่บอกว่าทีบา้นลุงทิดคานก็มีเมือ
ไปถึงจึงค่อยไปเก็บ   
 งูแม่ซ่อย 
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงเถียงนาของลุงทิดคาน มีตน้ผลไมห้ลายอยา่งอยูใ่กล้ ๆ  พวกเด็ก  ๆ พากนั
ไปเก็บผลไมใ้นป่า พบงูตวัหนึง นอ้งชายของคาํดวัตีมนั ตาย  ลกูลุงทิดคานบอกว่า งูชนิดนีมีชือว่า            
งูแม่ซ่อย เป็นงูทีช่วยเหลือกนั เมือตวัใดตาย ดว้ยสญัชาตญาณของ พวกมนัจะมาทนัที ทุกคนจึงรีบ
พากนักลบัโดยเร็ว 

 ขีฝุ่น 
 ตอนสายหลงัจากกินขา้วแลว้  ทุกคนช่วยกนักวาดขีววั ขีควายเพือนาํไปใส่ในนา  ตาบอก
ว่าขีววั ขีควาย หรือขีฝุ่ นมีประโยชน์ ทาํใหดิ้นดีไม่กระดา้งเหมือนกบั ปุ๋ยเคมี  เมือใส่ขีฝุ่ นแลว้ก็จะ
ทาํการไถคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กบัดิน  ขา้วทีปลกูก็จะเจริญงอกงาม พวกเด็ก ๆ จึงช่วยกนัขนขีฝุ่ นอยา่ง
แข็งขนั 
 ทําธุง 
 คาํดวันาํอาหารไปถวายเพลทีวดั  บนศาลาวดั มีการทาํธุงหรือธงเพือเตรียม งานบุญเผวส 
คาํดวัลองฝึกทาํและสามารถทาํไดอ้ยา่งสวยงาม การทาํบุญเผวสถือเป็นงานบุญอนัยงิใหญ่ ทุกคนจึง
ช่วยกนัอยา่งเต็มที หลงัจากพระฉนัเพลเรียบร้อยแลว้ พระใหข้นมไข่คาํดวัหนึงชิน คาํดวัจึงรีบกลบั
บา้นเพือนาํขนมไปใหต้า 
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 แห่เผวส 

 ศาลาวดัประดบัประดาดว้ยดอกไม ้กระดาษแกว้ และธุง อยา่งสวยงาม   เมือถึงพิธีกล่าว
อญัเชิญเผวสเขา้เมืองจบ ทุกคนลุกขึนตงัขบวนแห่ ฟ้อนรําไปกบัเสียงกลอง  ดา้นหนา้สุดของขบวน
จะเป็นเสลียงพระพุทธรูป และตามดว้ยเสลียงของพระ คนทีแบกเสลียงจะเตน้ไปตา มจงัหวะกลอง
อยา่งสนุกสนาน ชาวบา้นคนอืน ๆ เดินถือผา้เผวสตามแถวของขบวนแห่ เมือมองไปขา้งหลงัผนืผา้
นนัยาวสุดลกูหูลกูตา 

 เอาบุญ 
 งานบุญเผวสมีการถวายเมง็ หรือการอุทิศส่วนกุศลใหผู้ต้าย โดยจะตงัไวที้วดัหนึงคืนเพือ
ฉลองก่อนถวายพระ  ใครจะร่วมอนุโมทนากบัเจา้ของเ มง็ก็นาํมาร่วมได ้ในวดัหนุ่มสาวแต่งตวั
สวยงามเดินกนัเป็นกลุ่ม ๆ คนส่วนใหญ่จะนงัคอยหนา้เวทีหมอลาํ นอกจากหมอลาํในวดัยงัมีการ
สอยดาว การทาํบุญ   

 กนัจอบ 
 การทาํบุญเผวส แต่ละหมู่บา้นจะร่วมกนัเป็นเจา้ภาพ  มีการ เรียไร เงินทาํบุญและตงัเป็น
กนัหลอน *  ใครจะทาํดว้ยก็ได ้และ ไม่กาํหนดเวลาในการถวาย ส่วนการถวายจตุปัจจยั พระทีขึน
ธรรมมาสเทศน์ คนในหมู่บา้นมีเจตนาจะถวายเฉพาะพระทีขึนเทศน์เท่านนัเรียกว่า กนัจอบ คนทีนาํ
กนัจอบไปถวายจึงตอ้งคอยดูว่าใช่พระหรือเณรทีตนตงัใจนาํมาถวายเท่านนั  

 แกงแขนง 
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงการเตรียมปลกูเรือนใหม่ และการหาอาหารของชาวบา้นทีทาม  ทามเป็น
แหล่งนาํแห่งเดียวทีเหลือใหค้นในหมู่บา้นใช ้ บริเวณโดยรอบหมู่บา้นมีกอไผที่ชาวบา้นอาศยัป่าไผ่
ในการปลดทุกข ์ป่าไผบ่างแห่งเป็นแหล่งอาหารทีพวกเด็กๆ พากนัไปหาหน่อไม ้และแขนงทีแตก
ออกมา นาํมาเป็นอาหาร  
 ย่ากนิปลงิ 
 ผูเ้ขียนบรรยายการเตรียมหูกทอผา้ และการยอ้มเสน้ดา้ยทีเอือยพวัเตรียมทอผา้ไวส้าํหรับ
พิธีแต่งงาน คาํดวัเดินมาคุยดว้ยและไดย้นิวิทยกุาํลงัเล่นเรือง ยา่กินปลิง ทีกล่าวถึงลกูชายแต่งงาน

                                                
 * เป็นการทาํบุญทีเปิดโอกาสใหค้นอืนร่วมทาํดว้ย  เพราะผูท้าํบุญจะแห่มาถวายแก่พระโดย
ไม่มีกาํหนดการ  
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กบัหญิงทีแม่ไม่เห็นดว้ย ต่อมานางใหย้า่กินปลิง ยา่ตายลง วนัเผาศพไม่มีใครแบกโลงไดน้ อกจาก
นาง ทุกคนจึงรู้ว่านางเป็นคนฆ่ายา่จึงเผานางไปพร้อมกบัโลงศพ  

 ล่ากะปอม 
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงการดาํเนินชีวิตของคนอีสานในการเก็บอาหารเพือป้องกนัมดไม่ใหม้ากิน
อาหาร และการออกล่ากิงก่ามาเป็นอาหารของพวกเด็ก ๆ ดว้ย การใชเ้ครืองมือในการล่า สตัวบ์าง
ชนิด ตวัน่าเกลียดแต่เมือนาํมาปิงเป็นอาหารแลว้มีรสชาติอร่อย เช่น กิงก่า  ตุ๊กแก  

 ผู้ไท 
 เวลาเชา้อากาศหนาวเยน็ ป้านางทอง คาํดวัและอีบิงเดินทางไปขายของทีอาํเภอ โรง           
สีขา้ว และโรงเลือยไม ้คาํดวัขายกบไดเ้งินสิบบาท จึงขออนุญาตป้านางทองเดินเล่นในตลาดพบแม่
ใหญ่คนหนึ งแต่งตวัแปลกไปจากคนในหมู่บา้น คือใส่ผา้ซินมดัหมีติดชายล่างสีแดงดาํ เสือแขน
กระบอก ไม่มีปก รอบคอกุ๊นดว้ยผา้สีแดง ผมยาวเกลา้สูง  และใส่ตุม้หูหนา วงใหญ่  

 นายช่าง 
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงลกัษณะอากาศทีร้อนอบอา้วในตอนหวัคาํ  และรู้ข่าวว่าอา้ยทิดแกว้เอามีด
ไปฟัน นายช่าง ทุกคนจึงไปทีบา้นผูใ้หญ่เพิม  คนพดูว่าอา้ยทิดแกว้ถือมีดจะไปฟันนายช่าง แต่นาย
ช่างและลกูนอ้งเห็นก่อนจึงไม่เป็นอนัตราย ผูใ้หญ่เพิมถามนายช่างจะเอาเรืองหรือไม่ ฝ่าย                
เจา้โคตรของอา้ยทิดแกว้ขอร้องไม่ใหเ้อาโทษถึงตาํรวจ  และขอโทษแทนอา้ยทิดแกว้ เรืองจึงยติุลง 

 ผเีป้า 
 พวกเด็กๆ ออกหาจบัตวัแมงกินูนในเวลากลางคืน  แมงกินูนเป็นแมลงปีกแข็งสีนาํตาล
แดง มนัจะออกไข่ไวใ้นดินใตโ้คนตน้ไม ้เมือตวัโตจึงบินมากดักินใบไม ้ตน้ไมที้มนัชอบกินคือ 
มะขาม เด็ก ๆ ทุกคนไดแ้มงกินูนแลว้ จึงพากนักลบับา้นเดินผา่นกลางทุ่งนาเห็นแ สงไฟวบูวาบ              
คิดว่าเป็นผเีป้าพากนัวิงหนี แต่เมือมาถึงเรือนจึงรู้ว่าเป็นพ่อใหญ่คนหนึงแก ไปปลดทุกขแ์ละสูบยา
ไปดว้ย 

 แมงแคง 

 ผูเ้ขียนบรรยายการปลกูปอของชาวบา้น ซึงนิยมปลกูในหนา้แลง้หลงัจากมีการไถพรวน
ดินเรียบร้อยแลว้  พวกเด็ก ๆ พากนัหาเก็บผกั  แม่จึ งชวนไปจบัแมงแคง ทีใกลไ้ร่ปอ แมงชนิดนี 
ลาํตวัแบนมีลายสีดาํแดงสลบักนั ตวัอ่อนของแมงแคงทีลอกคราบเมือนาํไปควั หรือทาํป่นจะมี
รสชาติมนัอร่อย ปีหนึงชาวบา้นจะจบัแมงแคงกินเป็นอาหารไดเ้พียงครังเดียว        
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 กนิดอง 
 พิธีแต่งงานของคนอีสาน มีการเตรียมพาขวญั สิงของ ในพาขวญัสือถึงความเป็นมงคล 
เช่น ดอกรักกบัดอกสามพนัปี หมายถึง ใหรั้กกนัยนืยาว ใบคูนคือความคาํคูน และใบยอหมายถึง
ผูค้นเยนิเยอ เมือขบวนเจา้บ่าวมาถึงฝ่ายเจา้สาวตกันาํรดเทา้ และผา่นการกนัประตู  เมือเริมพิธีฝ่าย
เจา้โคตร* ของทงัสองฝ่ายเปิดห่อขนัหมากนบัเงินสินสอด โปรยถวังา จากนนัพ่อใหญ่คนหนึงทาํพิธี
สู่ขวญัดว้ยการสวด  และการผกูขอ้มือรับขวญั 

 เด็กเลยีงววั 
 ในหนา้แลง้ทุกบา้นจะพาววั ควายทีมีอยูไ่ปเลียงรวมกนัตามทอ้งทุ่งทีมีหญา้ เจา้ของ          
ววั ควาย จะนาํววั ควายของตนมาเขา้ฝงูรวม เพือนาํกลบัเขา้หมู่บา้นอีก ครังในเวลาเยน็ เมือมาถึง
ทอ้งนาจึงปล่อยใหพ้วกมนัเลม็กินหญา้ ทุกคนจึงนงัฟังเพลงหมอลาํ และเล่นกนัอยา่งมีความสุข  
 เล่นเตย 
 เด็ก ๆพาฝงูววัไปเลียงซึงตอ้งระวงัไม่ใหม้นัเขา้ไปกินใบมนัสาํปะหลงัทีชาวบา้นปลกูไว ้
เพราะอาจตายได ้แต่วนันีพวกเด็ก ๆ ตอ้นฝงูววัขึนโคกไปเลียงในทุ่งโล่ง  และปล่อยใหว้วัเลม็หญา้ 
พวกเด็กๆ จึงชวนกนัเล่นเตยในทอ้งนา มีการแบ่งขา้งออกเป็นสองฝ่าย เล่นกนัจนใกลค้าํจึงตอ้นววั 
ควาย กลบับา้น 

 กนิข้าวป่า 
 วนันีคนในหมู่บา้น นิมนตพ์ระสงฆ์ ไปฉนัเพลทีสระนาํนอกหมู่บา้น บางคนมาถึงก่อน
เพือมาหากุง้ หอย ปู ปลาไวท้าํอาหาร อาหารทุกอยา่งถกูปรุงและนาํไปถวายพระสงฆเ์มือถึงเวลาฉนั
เพล หลงัจากนนั ทุกคนก็กินขา้วดว้ยกนั การกินขา้วป่าครังนีนอกจากชาวบา้นจะช่วยกนัลอก
ผกัตบชวา จอก แหน แลว้ยงัทาํใหพ้ระสงฆที์อยูแ่ต่ในวดัไดอ้อกมาฉนัขา้วนอกวดัอีกดว้ย   
 เนือสวรรค์ 
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงการทอผา้เพือเก็บไวส้าํหรับนาํมาตดัสวมใส่ภายหลงั คาํดวัจึงไปเล่นกบั
เพือน ๆทีบา้นป้านางนนั และกลบัขึนเรือนจนคาํไม่ทนัเวลากินขา้วเยน็ ซึงทุกคนกินกนัหมดแลว้ 
ดว้ยความหิว  คาํดวั จึงร้องไห ้นา้ชายจึงนาํเนือทียงัไม่แหง้ดีมายา่งใหกิ้น คาํดวักินเนือยา่งอย่ าง
เอร็ดอร่อย 

                                                
 * คาํเรียกญาติผูใ้หญ่ ผูซึ้งถือวา่เป็นผูป้กครองสูงสุดในแต่ละสายตระกูล  
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 ตกันํากนิ  
 ผูเ้ขียนกล่าวถึงการสานกระติบขา้ว ถา้ สาํหรับ ใชใ้นบา้นจะสานใบใหญ่เป็นลวดลาย
ธรรมดา แต่ถา้ใส่ขา้วไปวดัจะสานใบเลก็กว่า และมีลวดลายยกดอกสวยงาม  คาํดวัลา้งโอ่งเสร็จจึง
ไปตกันาํทีบ่อนาํทา้ยหมู่บา้น  พบอา้ยสงัเดินลดัทุ่งนาไปไว ๆ ทาํใหนึ้กถึ งคาํนินทาของชาวบา้น
เรืองเอือยบวัไลแอบคบผูช้าย 

 แญงคงี 
 ผูใ้หญ่พดูกนัว่าพวกนายช่างกลบัไปหมดแลว้ ส่วนอา้ยทิดแกว้ก็ไดภ้รรยาทีอาํเภอ               
เสลภูมิ หลงัจากหนีไปจากหมู่บา้น คาํดวัไปบา้นอีวรกบัเพือน ๆ เพือไปดูพีของอีวรอีกคนทีมาจาก
กรุงเทพฯ โดยหวงัว่า อาจจะไดข้องฝาก คนมารวมกนัอยูม่ากเพราะตืนเตน้เมือลกูหลานกลบัมา 
เอือยวาดเดินแญงคีง* ไม่ทกัทายใคร กลายเป็นคนหยงิ คาํดวักลบัเรือนโดยไดม้นัแกวเป็นของฝาก  

 แห่ดอกไม้ 
 วนัสงกรานตค์นในหมู่บา้นทาํนาํหอมไปสรงนาํพระ  คนหนุ่มสาวพากนัแห่ดอกไมเ้ขา้
วดั การแห่ดอกไมส้มยัก่อน คือการเก็บดอกไมใ้นป่าเพือนาํมาบูชาพระ ในปัจจุบนัการแห่ดอกไม้
เปลียนมาเป็นการออกไปเล่นนาํสงกรานตใ์นหมู่บา้นต่าง ๆ  ทีศาลาวดัเมือพระสวด มนต์จบผูค้น
ทยอยกนัไปสรงนาํพุทธรูปทีประดิษฐานอยูข่า้งล่าง  

  นางเอกหมอลาํ 
 นา้สะใภข้องคาํดวัซึงเป็นภรรยาของนา้ชายคนโต เป็นนางเอกหมอลาํมาเทียวบา้นพร้อม
กบัคณะหมอลาํ คาํดวัอยากเป็นหมอลาํ จึงถามเอือยคนหนึง ทาํอยา่งไรเสียงจึงไพเราะ จะไดเ้ป็น
นางเอกหมอลาํ  เอือยคนนนับอกว่าตอ้งเลียขีไก่โป่ กบัอีกอยา่งรองนาํคา้งทีตกกลางดึกมากิน คาํดวั
นึกในใจว่าจะลองทาํวิธีทีสองดู 

 เต้นโชว์ 
 คาํนีทีบา้นของคาํดวัคึกคกั ตามีความสุขทีลกูชายมาเยยีม คณะหมอลาํตงัวิทยเุทปเพือ
ซอ้มการ เตน้โชว ์ คณะหมอลาํของนา้ชายเป็นหมอลาํหมู่หรือหมอลาํเรืองต่อกลอน ก่อนแสดง
จะตอ้งมีการเตน้โชวห์นา้เวที คาํดวัจึงไดฝึ้กซอ้มเตน้ไปกบัคณะหมอลาํ   คืนต่อมาคณะหมอลาํ
แต่งตวัใหค้าํดวัสวยกว่าทุกวนั เมือถึงเวลาเตน้โชวมี์คนมาเฝ้าดูมาก คาํดวัอายจนไม่กลา้เตน้ 
                                                
 *  แญง – มอง, คีง – ร่างกาย ในทีนีหมายถึงเดินโดยคอยมองความสวยงามของร่างกาย 
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 โคกโก่ง 
 นา้ชายเล่าเรืองป่าโคกโก่งให ้ เด็ก ๆ ฟัง และ นาํกลว้ยไมสี้ขาว มาเป็นของฝากใหก้บัคาํ
ดวั คาํดวัจึงนาํไปแขวนไวช้ายคา ครู่ต่อมามีคนมาเรียกตาใหไ้ปดูอา้ยแหล่ทีนอนเล่นแลว้หลบัไป  
ทุกคนรีบลงจากเรือนตามไป และรู้ว่าอา้ยแหล่ไปตดัไมใ้นป่าโคกโก่งโดยไม่ไดข้ออนุญาต จึงตอ้งมี
การขอขมา  

 ลูกสาวหล่า 
 คาํดวัใส่บาตรทุกเชา้ วนันีพบพระรูปหนึง คืออา้ยสงัทีมาบวชเงียบ ๆ คนในหมู่บา้นพดู
กนัว่าอา้ยสงับวชเพราะหนีเอือยบวัไล เมือกลบัถึงบา้นเห็นคนมุงดูการตอนววั คาํดวัจึงขึนเรือนเพือ
เตรียมขา้วห่อไปกินเมือไปเลียงววั  นา้สาวตืนนอนใชใ้หค้าํดวัไปตกันาํใหอ้าบ และไปขึนมะเฟือง
มาให ้คาํดวัตืนเตน้กลวัไม่ทนัตอ้นววัไปกบัฝงู 

 เล่นบ่าว 
 คาํดวักลบัจากเลียงววัในตอนเยน็พบพวกเด็ก ๆ ในหมู่บา้นกาํลงัเล่น นาํเตา้ ปู  ปลา           
จึงไปช่วยแม่ทาํอาหารมือเยน็ นา้สาวเรียกใชใ้หช่้วยงาน เมือถึงเวลาอาหารเยน็ นา้สาวบอกว่าจะมี
ผูช้ายมาคุยทีเรือนใหเ้ตรียมขนันาํ และใหอ้ยูใ่นเรือน 

 ดอกไม้หาย 

 คาํดวัตืนนอนแต่เชา้ไปดกัจกัจนักบัเพือน ๆ  จกัจนัทีหาไดน้าํมาทาํป่น  และคิดว่าคืนนี
จะพากนัไปหาเขียดอีก จึงขึนเรือนเพือไปรดนาํกลว้ยไมที้อยูช่ายคา แต่ว่า กลว้ยไม้ดอกสีขาวนวล
นนัไดห้ายไปแลว้ 

 ครูทว ี
 หลงัจากกินขา้วเยน็แลว้ ตาไปเรือนบา้นป้านางทองคุยกนัเรืองอา้ยส่วยทีไปยุง่เกียวกบั
เอือยบวัไล นา้สาวใหค้าํดวัช่วยซกัผา้และบอกว่าเมือกลบัมาอีกจะซือของมาฝาก พร้อมกบัเล่าเรือง
คนทีมาคุยดว้ยเมือคืนนี คาํดวัจึงรู้ว่า กลว้ยไมห้ายไปไหน 

 ต้นดอกเผงิ 
 ผูเ้ขียนบรรยายลกัษณะคา้งพลทีูปลกูไวบ้ริเวณชานเรือน ของคนในหมู่บา้น  และคาํนี
คาํดวั ไปเก็บพลทีูบา้นอีบิง และรู้ว่าบา้นของอีบิงมี การทาํตน้ดอกเผิ งเพือนาํไปถวายพระทีวดั           
ตน้ดอกเผงิทาํจากไมไ้ผผ่า่ซีกมดัดว้ยตอกเป็นรูปสามเหลียมสาํหรับใส่ของ และแผน่ขีผงึ  เส้นฝ้าย
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ไวส้าํหรับ ให้พระทาํเทียนใชเ้อง  เป็นการทาํบุญทีไม่กาํหนดเวลาสามารถทาํใหก้บัญาติผูล่้วงลบั
เวลาใดก็ได ้ 

 อขีาวโหม่น 
 ผูเ้ขียนบรรยายช่วงเวลาใกลค้าํทุกครัวเรือนต่างหุงหาอาหารในมือเยน็ พอรุ่งเชา้คาํดวักบั
อีวรเตรียมปินโตไปวดัเห็นคนแปลกหนา้คุยกบัตา แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร เมือกลบัมาเตรียมห่อขา้วเพือ
ไปเลียงววั แม่บอกว่าววัเหลือเพียงสามตวั เพราะตาไดข้ายอีขาวโหม่นกบัลกูววั ไป เพือนาํเงินให้    
นา้สาวเป็นค่ารถกลบักรุงเทพฯ คาํดวัเสียใจมากจึงออกวิงตามไปทา้ยหมู่บา้น แต่ก็ไม่พบอีขาวโหม่น
กบัลกูของมนั 

 จากสารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้ว ได้แบ่งเนือหาเป็นตอน ๆ จาํนวน ๓๕ ตอน โดย
เรืองยอ่แต่ละตอนกล่าวถึงวิถีชีวิตคนอีสานในช่วงฤดูการทาํนา  ซึงมีการดาํเนินชีวิตโดยพึงพาอาศยั
ธรรมชาติทีมีอยูใ่นทอ้งถิน 

  สาํหรับสารคดีเยาวชนเรือง  โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ นี  จดัเป็นหนงัสือ
ประเภทสารคดีทีสามารถแบ่งเนือหาออกเป็น ๒ ส่วน คือ  เนือหาทีเป็นความรู้หรือขอ้เท็จจริงและ 
เนือหาทีเป็นทรรศนะของผูเ้ขียน ดงันี 

๑.  เนือหาทีเป็นความรู้หรือข้อเท็จจริง 
 เนือหาในส่วนทีเป็นความรู้หรือขอ้เท็จจริงในสารคดีควรเป็นเนือหาทีใหค้วามรู้               
ความคิดแก่ผูอ่้านและควรเป็นเรืองทีคนส่วนใหญ่สนใจและทนัสมยัหรืออาจเป็นเรืองในอดีตทีผูค้น
ละเลย แต่ผูเ้ขียนเห็นว่าน่าจะหยบิยกมาเ ขียนในแง่มุมใหม่ โดยอาจเป็นเรืองเกียวกบั วิถีชีวิต  
วฒันธรรม ประเพณี ความเชือ  ค่านิยมของคนในสงัคม ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบนัทีเปลียนแปลง ไป
ตามยคุสมยั ทงันีขอ้มลูทีนาํมาเขียนนนัจะตอ้งเป็นเรืองจริง ไม่ใช่เรืองทีแต่งขึนจากจินตนาการ 

 ในสารคดีเยาวชนเรือ งโสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํนี  เนือหาทีเป็นความรู้หรือ
ขอ้เท็จจริง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๕ ประเภท ดงันี 

 ๑.๑  ความรู้เกยีวกบัวถิีชีวติของคนอสีาน 
  วิถีชีวิต   ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (๒๕๔๒  : ๑๐๗๕) 
หมายถึง ทางดาํเนินชีวิต  เช่น  วิถีชีวิตชาวบา้น 

  ประสิทธิ  กาพยก์ลอน (๒๕๑๘ : ๓๖) ใหค้วามหมายคาํว่า วิถีชีวิต  หมายถึง แนวทาง
หรือสิงทีประพฤติปฏิบติักนัในกลุ่มชนทวัไป 
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  จากคาํจาํกดัความของวิถีชีวิตทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า วิถีชีวิต คือ สภาพของสงัคม
ทวัไป ทีมีการดาํเนินชีวิตไปในแนวทางเดียวกนั หรือเหมือนกนั 

  สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ สะทอ้นวิถีชีวิตของคน ภาค
อีสานทีอยูใ่นทอ้งถิน ในดา้นอาชีพ ความเป็นอยู ่อาหารการกิน การรักษาโรค การละเล่น เช่น  

  การกนิอาหาร 
  คนอีสานมีการดาํเนินชีวิตทีเรียบง่าย ในดา้น อาหารการกิน คนอีส านมกักินพืชผกั
และสตัวทุ์กชนิดทีมีอยูต่ามธรรมชาติในทอ้งถิน ซึงตามปกติจะมีเนือปลา หรือเนือววัเนือควาย แต่
สิงทีเป็นอาหารหลกั แต่ละมือไดแ้ก่ ผกั อาหาร อีสานส่วนใหญ่ มีรสชาติเผด็ เค็ม เปรียว ส่วน
เครืองปรุงทีขาดไม่ได ้คือ ปลาร้า และผงชูรส 

    จากสารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏการกินอาหารของ
คนอีสาน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

  อาหารประเภทเนือสัตว์ 
  เนือสตัวที์กินเป็นอาหารเป็นเนือสตัวที์หาไดจ้ากธรรมชาติ ในทอ้งถิน เช่น กุง้ หอย 
ปู ปลา ทีอาศยัอยูใ่นทอ้งนา  สตัวค์รึงบกครึงนาํ   สตัวเ์ลือยคลาน และแมลงต่าง ๆ ส่วนเนือไก่ เนือ
ววั และเนือควาย คนอีสานถือว่าเป็นอาหารมือพิเศษ  อาหารทีไดจ้ากเนือสตัวพ์อจาํแนกได ้                        
ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

  อาหารจาํพวก กุ้ง หอย ปู ปลา 
  กุง้ หอย ปู ปลา เป็นอาหารทีหากินไดง่้ายมีมากในทอ้งนาตามธรรมชาติ  ครอบครัว
ของคาํดวัสามารถหา ปู และปลาเป็นอาหารไดจ้ากทอ้งนา  ดงัตวัอยา่ง 

  ปลา 
  ปลาเป็นสตัวน์าํทีหาไดง่้ายมีมากในทอ้งถิน คนอีสานสามารถหาปลาเพือนาํมา
ประกอบอาหารไดห้ลายชนิดในช่วงฤดูกาลทาํนา เช่น ปลาหมอ  ปลาซิว และปลาอืน ๆ ดงัตวัอยา่ง 

  หลงัจากไ ถแปรแลว้ตอ้งคราดนาเพือใหก้อ้นดินแตก ดินกบันาํผสมเขา้กนักลายเป็นขี
โคลนเละ ๆ  ปลาตวัเลก็ตวันอ้ยพากนัดีดตวัขึนมาหายใจคาํดวักบัพีชาย  และนอ้งชายกระโจน
ลงไปแยง่กนัเกบ็อยา่งสนุกสนาน มีปลาขาว (ตะเพียน ) ปลาหมอ ปลาซิว ปลาซ่อนตวัไม่ใหญ่ 
ปลาหลดลืนมือจบัยากมาก ส่วนปลากระเดิด (กระดี)  ทีดีดขีโคลนอยูแ่ตบ้ๆ นนัมีมากทีสุด 

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๘๙)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๕ 
 
  ปลาต่าง ๆ ทีหาไดใ้นทอ้งนา ส่วนใหญ่เป็นปลาตวัเล็ ก ๆ แม่ของคาํดวัจึงนาํปลาตวั
เลก็ๆ เหล่านนัมาปรุงเป็นอาหารทีเรียกว่า เอาะปลา คนอีสานมีวิธีการทาํเอาะปลา ดงัตวัอยา่ง 

   แม่เอาหมอ้แกงเก่า ๆ ตงับนกอ้นเส้าเหนื อกองไฟ ใส่นาํลงไป นิดหน่อย ใส่ปลาเลก็ปลา
นอ้ย นาํปลาร้า เกลือ พริกโขลก ผงชูรส  และบอกใหค้าํดวัเดินไปเดก็ผกัอีตู่ (แมงลกั ) ทีขึนเอง
ขา้งเถียงนามาให ้แม่เอาลงแกว่งลา้งในครุนาํ แลว้วางโปะลงไป จากนนัจึงปิดฝ า ครู่เดีย วนาํก็
เดือดเสียงดงัออ็บ ๆ 

                                                         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๙๐)     

  นอกจากการทาํเอาะปลาทีนิยมใชป้ลาตวัเลก็ ๆ แลว้  คนอีสานยงันาํปลาซิว ซึงเป็น
ปลาขนาดเลก็อาศยัอยูใ่นทอ้งนา มาปรุงเป็นกอ้ยปลา ดงัตวัอยา่ง 

   แม่นาํปลาซิวมาลา้งนาํใหส้ะอาด จากนนัจึงใส่ลงในครกทีมีพริกสดตาํ  เหยาะนาํปลาร้า 
ขา้วควั ใบผกับวั (ใบตน้หอม) ผงชูรส ปาดมะกอกป่าสุกใส่ลงไปทงัเมลด็ แลว้ตาํเบา ๆ พอให้
เขา้กนั เมือไดที้แลว้จึงตกัใส่จาน เป็นกอ้ยปลาซิว แม่แบ่งส่วนหนึงไปควัใหสุ้กเพือใหเ้ดก็ ๆ กิน 

                                  (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๙๐) 

  ปู 

  ปูเป็นสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั มีกระดองแข็งหุม้ตวั   คนอีสานกินปูเป็นอาหาร โดย
นาํปูทีหาไดจ้ากทอ้งนามาปรุงเป็นอาหาร  ดงัตวัอยา่ง  

   ลูกปูนาสีนาํตาล กระดองยงัไม่แขง็มากนกั จึงบางใสจนแทบมองเห็นเนือขา้งใน เวลากิน
นา้ชายจะแกะเพือแยกกระดองกบัตวั คลุกใส่นาํตาํบกัหุ่ง แลว้เอาเขา้ปากทงัทีมนัยงัดินกระแด่ว ๆ 
อยูอ่ยา่งนนั  นา้ว่าเนือของมนัหวานดีนกั อา้ยเคนดีพีชายไดก้ินบา้ง แต่คาํดวัยงัไม่เคยชิม แม่บอกว่า
รอใหโ้ตเสียก่อน 

                                                                          (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๙๐) 

  หอย 
  หอยเป็นสตัวน์าํไม่มีกระดูกสนัหลงั มีเปลือกแข็งหุม้ตวั คนอีสานนิยมกินหอยเป็น
อาหาร โดยนาํหอยทีหาไดม้าปรุงเพือเพิมรสชาติใหมี้ความอร่อยยงิขึนดว้ย  ดงัตวัอยา่ง  

  กอ้ยหอยปังนีจะแกะเอาแต่เนือส่วนหวัทีมีสีขาว ๆ มาหนัใหเ้ป็นชิน ๆ แลว้จึงปรุงใหเ้คม็ 
เผด็ อา้ยหวนักบัพวกเพือน ๆ พากนัวิงไปกุมเอารังมดแดงบนตน้ไมม้าให ้เพือใส่เป็นส้ม หรือ
เพือใหมี้รสเปรียว พอตกัใส่จานจึงเห็นตวัมดแดงทีตายแลว้ปะปนอยูใ่นนนั 

             (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓: ๒๒๐)  
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๒๖ 
 
  อาหารจาํพวกสัตว์ครึงบกครึงนํา 
  สตัวค์รึงบกครึงนาํ  หมายถึง สตัวที์อาศยัอยูไ่ดท้งับนบกและในนาํ คนอีสานมีการ
เลือกและนาํสตัวจ์าํพวกครึงบกครึงนาํมาปรุงอาหาร เช่น ฮวก * นาํมาทาํหมก  เขียดนาํมาปิง                
เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

   แม่ปิงเขียดโดยเขียไฟในเตาใหเ้ป็นถ่านแดง ๆ  แลว้เอาเขียดอีโมที้ใส่ไมห้นีบดว้ยการพบั
ขาใหแ้นบลาํตวัขึนยา่งไฟ แลว้จึงตาํแจ่วดว้ยการเดด็พริกสดสีหา้เมด็ลงในครก ใส่เกลือเลก็นอ้ย 
ตาํพอแหลก ตกัขึนมาเหยาะนาํปลาร้า 

                                                                                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๗๒) 

  อาหารจาํพวกสัตว์เลอืยคลาน  
  สตัวเ์ลือยคลานอาศยัอยูต่ามธรรมชาติบริเวณป่า หรือทอ้งนาทีอยูใ่กลแ้หล่งนาํ เช่น งู  
กิงก่า คนอีสานนาํงู และกิงก่ามากินเป็นอาหาร โดยมีวิธีการทาํอาหารต่างๆ  ดงัรายละเอียด ต่อไปนี 

  กะปอม 
  กะปอม หรือกิงก่าเป็นสตัวเ์ลือยคลาน ลาํตวัมีเกลด็ หางยาว  ส่วนใหญ่อาศยัอยูบ่น
ตน้ไม ้ชอบกินแมลงเป็นอาหาร  คนอีสานนาํกะปอมมากินเป็นอาหาร โดยมีวิธีการทาํใหสุ้กอยา่งที
พีชายของคาํดวันาํกะปอมมาทาํกอ้ย  ดงัตวัอยา่ง  

   การทาํกอ้ยกะปอมทีเคยเห็น พีชายทาํนนัจะก่อไฟเผาทงัตวัจนสุกแลว้จึงเอามือรูดหนงั
เป็นสะเกด็เลก็ ๆ ออกจนเหลือแค่เนือขาว ๆ จากนนัสับใหล้ะเอียด แลว้เอาลงตาํในครกสับ
มะม่วงเป็นเส้น ๆ ใส่ลงไปดว้ยเพือใหส้้ม แต่ถา้ไม่มีมะม่วงจะใส่มดแดงกไ็ด้ 

                                                                      ( ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๓๔ ) 

   หนู 
  หนูเป็นสตัวเ์ลียงลกูดว้ยนม อาศยัอยูต่ามบา้นเรือนและในถินธรรมชาติ เช่น ทอ้งนา 
เพราะหนูจะกินเมลด็พืช ไดแ้ก่ขา้วเป็นอาหาร คนอีสานจึงนาํหนูทีจบัไดบ้ริเวณทอ้งนามากินเป็น
อาหาร ดงัตวัอยา่ง 

   กลางดึกคืนหนึง คาํดวัรู้สึกตวัตืนเพราะไดย้นิเสียงไฟกินเนือไมแ้ตกดงัเปรียะ ๆ กบัได้
ยนิเสียงคนพูดคนกนั เมือลืมตาตืนขึนมาจึงรู้ว่าพวกตนสามคนไม่ไดน้อนทีบา้น แต่เบียดกนัอยู่

                                                
 *  ลูกออ๊ดหรือลูกกบตวัเลก็ ๆ ลกัษณะตวัสีดาํ มีหาง 
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ำนกัหอ
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๒๗ 
 

ในตูบฟางขา้วขา้งลานนวดขา้ว เมือคลานออกมากเ็ห็นนา้ชายกาํลงัยา่งหนูตวัใหญ่ มนัถูกผ่าท้ อง
ใส่ไมค้ีบอยูเ่หนือกองไฟใหน้าํมนัหยดลงถ่านแดง ๆ ดงัฉี ๆ อยูต่ลอดเวลา 

             (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๒๔๕) 

  งู 
  งูเป็นสตัวเ์ลือยคลานมีพิษ และอาจเป็นอนัตรายแก่คนโดยทวัไป คนอีสานกินงูเป็น
อาหาร งูทีคนอีสานเลือกกินไดแ้ก่  งูสิง ซึงมนัชอบอาศยัอยูบ่ริเวณทีรกตามป่าและทอ้งนา  เมือจบังู
ไดจ้ะนาํมายา่งเพือใหสุ้ก  ดงัตวัอยา่ง 

   นา้ชายกาํลงัยา่งหนูตวัใหญ่ มนัถูกผ่าทอ้งใส่ไมค้ีบอยูเ่หนือ กองไฟใหน้าํมนัหยดลงถ่าน
แดงๆ ดงัฉีๆ อยูต่ลอดเวลา ส่วนอา้ยคาํแปงนนัพลิกหีบยา่งงูสิงทีลอกหนงัคีบใส่ไมไ้ผ่ขดไปโคง้
มา 

             (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๒๔๕) 

  อาหารจาํพวกแมลงต่าง ๆ 
  คนอีสานกินแมลงต่าง ๆ ทีหาไดใ้นทอ้งถินนาํมาปรุงอาหาร เช่น ทาํกอ้ย ป่น แกง 
และนาํพริก   แมลงทีนิยมนาํมาปรุงอาหารไดแ้ก่ แมงระงาํ แมงขา้วสาร  แมงตบัเต่า    แมงเหนียง 
แหงด (แมงกอ้งแขน)  แมงดา เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

   ตามตะบิง* นาทีมีนาํขงั บางทีโชคดีอาจไดแ้มงดามาปิงใหห้อมแลว้ตาํใส่พริกเป็นแจ่ว
แมงดา  คาํดวักเ็คยชอ้นแมงต่าง ๆ เหล่านนัอยูบ่่อย ๆ พอหลงัเลิกเรียน อีวร  อีนวล อีบิง และ
คาํดวัชอบพากนัถือสวิงกบัขอ้งไปทีตะบิงนาทา้ยหมู่บา้น บางทีกไ็ดฮ้วกกบ  ตวัใหญ่ ๆ ที มีหาง
และขามาใหแ้ม่ทาํหมก  ถา้ชอ้นไดแ้มงระงาํมาก ๆ แม่จะทาํกอ้ย คือตาํทงัสด ๆ ใส่พริก นาํปลา
ร้า ใส่ส้มอาจเป็นมะม่วง หรือมะนาว และใบผกับวั ส่วนแมงอืน ๆ นนัจะทาํแกง  

                 (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๖๒) 

  แมงคาม 
  แมงคามหรือดว้ง คือแมลงชนิดหนึงมีสีนาํตาล ปีก และลาํตวัแข็ง ตวัผูจ้ะมีเขายาว
โคง้ ชอบกินใบครามและหน่อไมเ้ป็นอาหาร พวกเด็ก ๆ นิยมนาํมาเล่นขวิดกนั แต่คนอีสานถือว่า
เป็นอาหารทีมีรสชาติอร่อย  ดงัตวัอยา่ง 

                                                
 *  นาทีกนัเป็นคนัดินเลก็ ๆ  
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๒๘ 
 

   แมงคามนีมีสีนาํตาลแดง ปีก และลาํตวัแขง็ เวลาคาํดวัถูกตวั มนัตอ้งผงกหวั ขยบัแขนขา
และชอบร้องเสียงดงัเอียดอ๊าด ๆ แมงคามมีขายาวโคง้ เฉพาะในตวัผู ้พวกเดก็ชายจึงเอามาเล่น
ชนกนับ่อย ๆ แต่คาํดวัว่าจีกินอร่อยกว่า 

                       (โสกไผ่ใบขา้ว ๕๕๓: ๙๔) 

  แมงมนั 

  แมงมนัเป็นสตัวจ์าํพวกแมลง คลา้ยตกัแตนมีปีกสีเขียวยาวกว่าลาํตวั หวัของมนัเลก็
แหลม และมีปากสีแด ง คนอีสานถือว่าแมงมนัเป็นอาหารทีมีรสชาติอร่อยกว่าตกัแตนทวัไป                 
ดงัตวัอยา่ง 

   แมงมนัเป็นของกินเล่น  พวกเดก็นอ้ยจีดว้ยการเดด็ปีกโยนเขา้กองไฟทีมีถ่านแดง ๆ 
แลว้ใชไ้มเ้ขียออกมาเลย นา้ชายสอนว่าหากไม่ทาํอยา่งนนัมนัจะไหมจ้นกินไม่ได ้แมง (แมลง ) 
ชนิดนีรสชาติอร่อยกว่าตกัแตนมาก คือ มี รสมนั หากสิงทีวิเศษยงิไดแ้ก่กลินหอม  

     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๔๐) 

  กุดจ ี
  กุดจีหรือดว้งมลูสตัว ์เป็นแมลงชนิดหนึงมีเปลือกแข็งสีดาํ คนอีสานกินกุดจีเป็น
อาหารโดยมีวิธีการเลือกกุดจีทีกินเฉพาะมลูสตัว ์ไดแ้ก่ มลูววั และมลูควาย  ดงัตวัอยา่ง 

  กุดจี หรือจุดจี (ดว้งมูลสัตว์) นีมีอยูห่ลายชนิด ตวัของมนัมีเปลือกแขง็หุม้อยู ่ถา้หากตวั
เลก็ ปีกดาํ แต่ทอ้งกบัขาลาย และมีขาเลก็ ๆ บนหวั เรียกว่า “กุดจีหวาย ” ส่วนตวัใหญ่ขึนมา
ขนาดปลายนิวกอ้ย มีสีดาํสนิทเรียกว่า “กดจีมุ่ม” ซึงอร่อยกินดีกว่าใคร 

             (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๓๙) 

  แมงแคงค้อ 
  แมงแคงคอ้ คือแมลงชนิดหนึง ทีอาศยัอยูต่ามยอดของตน้คอ้ คนอีสานใชเ้ครืองมือ
ในการจบั คือตาข่ายไนล่อนเยบ็เป็นถุงมดัติดกบัปลายไมไ้ผ ่แลว้นาํแมงแคงคอ้มายา่งไฟ ตาํกบัพริก 
ใส่ใบหอม ปรุงรสก็สามารถกินเป็นอาหารทีอร่อย เรียกว่า ป่นแมงแคงคอ้ ดงัตวัอยา่ง 

   แมงแคงคอ้จีไฟสุกดีแลว้ราวสิบตวัวางอยูใ่นถว้ย คาํดวัจึงช่วยแกะปีกทีไหมไ้ฟดาํๆ ออก  
แม่รูดพริกซึงเสียบไมย้า่งไฟจนสุกตีลงใส่ในครก จากนนัจึงตาํ เมือแหลกดีแลว้เอาแมงแคงคอ้ที
คาํดวัแกะใหใ้ส่ลงไปตาํต่อ 

             (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๗๒) 
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  แมงกนูิน 

  แมงกินูนเป็นแมลงชนิดหนึงทีอาศยัอยูใ่นรูตามโคนตน้ไม ้มีปีกแข็งสีนาํตาลแดง 
ออกหากินใบมะขามในเวลากลางคืน คนอีสานจึงมีวิธีการจบั โดยใชไ้มฟ้าดตน้ไม ้เพือใหแ้มงกินูน
ทีเกาะอยูต่กลงมา จากนนัจึงเก็บใส่ถงันาํ แลว้นาํมาควักบัเกลือกินเป็นอาหาร  ดงัตวัอยา่ง 

   แมงกินูนทีไดใ้นวนันีจะควัใส่เกลือจนแหง้สนิ ทแลว้จึงแบ่งกนั แมงทีควัจนสุกแลว้
สามารถเกบ็ไวก้ินไดห้ลายวนั  บางทีพวกเดก็นอ้ยกก็ินกบัขา้วเหนียวร้อน ๆ เวลาเคียวกรอบ ๆ 
เคม็อร่อย และไม่มนั (มีไขมนั) มากจนทาํใหว้ิน (วิน - เวียนหวั) อยา่งการกิน แมงเม่า 

            (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๖๔) 

  แมงแคง 
   แมงแคง คือแมลงชนิดหนึงอาศยัอยูใ่นตน้จิก ตวัอ่อนมี ลกัษณะแบนบางคลา้ย
กระดาษ ตวัมีสีดาํและแดงสลบักนั เมือลอกคราบหลาย ๆ ครังตวัจะพองขึน คนอีสานนาํม าควักิน
เป็นอาหาร ดงัตวัอยา่ง  

   โตนางนีคือแมงแคงทีลอกคราบมาจนถึงระยะเกือบสุดทา้ยตวัมีสีขาว เมือควัจนสุก
ไขมนัอยูข่า้งในจะมีรสมนั คาํดวัสังเกตเห็นว่า ยงิตวัของแมงแคงนีพองขึนเท่าใด พวกมนักย็งิ
อร่อยมากขึนเท่านนั 

            (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ :๑๗๔) 

  จกัจนั 
  จกัจนัเป็นแมลงชนิดหนึงทีมีอายสุนั ในรอบปีจะออกมาหากินเพียงครังเดียว มนัจะ
ส่งเสียงร้องพร้อมกนัในป่า  คนอีสานนาํจกัจนัมากินเป็นอาหาร โดยถือว่าการกินจกัจนันนัไม่บาป 
เพราะจกัจนัเมือออกมาส่งเสียงร้องระยะหนึงแลว้ก็ตอ้งตายไป  แม่ของคาํดวัจึงนาํมา   ทาํป่น                  
ดงัตวัอยา่ง 

   การกินจกัจนัมกัทาํป่น ใส่นาํนอ้ย ๆ ดว้ยการเดด็ปีก เอาลงตาํในครกทงั  เป็นๆ หรือกิน
ทงัตวักบัแจ่วกไ็ด ้แต่คาํดวัยงัไม่เคยเห็นใครนาํไปแกงแมแ้ต่ครังเดียว  

            (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ :๓๑๗) 

  นอกจากการกินอาหารจาํพวกแม ลงต่าง ๆ แลว้  มดยงัเป็นอาหารชนิดหนึงทีคน
อีสานนิยมนาํมาปรุงอาหารเพือใหเ้กิดรสเปรียว โดยทาํลาบ หรือกอ้ย จะนาํไข่มดแดง ตวัมดแดง มา
ปรุงรวมกนั  ดงัตวัอยา่ง  
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   แม่จะใชเ้ศษผา้ขีริวฉีกเป็นเส้นยาว ๆ ลงไปแกว่งในครุนาํ เพือแยกเอาเฉพาะตวัมดแดง
เพือเกียวติดผา้ขึนมาต่ างหาก พวกแม่เป้ง หรือ นางพญามด  ซึงมีตวัใหญ่สีเขียวมีปีกกจ็ะติด
ขึนมาดว้ย  ไข่มดแดงทาํอาหารไดส้ารพดัชนิด กอ้ย หรือลาบกินดิบ ๆ เวลาเคียวจะแตกดงักรุบ 
ๆ อยูใ่นปาก  แต่คาํดวัชอบกินไข่ทีปรุงสุก เพราะว่ามีรสมนัและหอมกว่า 

            (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๑๘) 

  อาหารประเภทพชืผกั  
   ผกัเป็นอาหารหลกัในแต่ละมือ ทีขาดไม่ไดใ้นครอบครัวของคนอีสาน  ซึงผกัต่าง ๆ 
จะหาไดใ้นทอ้งถิน และปลกูไวกิ้นเอง เช่น ครอบครัวของคาํดวั แม่จะพาคาํดวัไปเก็บผกั ในป่าหรือ
ระหว่างการเดินทางไปนา  นาํผกัต่าง ๆ มาทาํเป็นอาหาร ดงัรายละเอียดต่อไปนี  

   อลีอกอลีาย 
   อีลอกอีลาย เป็นพืชชนิดหนึงขึนอยูบ่ริเวณป่าในฤดูฝน ลกัษณะลาํตน้  กลม ๆ คลา้ย
สายบวั  คนอีสานนาํลาํตน้อ่อนทีใบยงัมว้นอยูม่ากินเป็นอาหาร เช่น  แม่ของคาํ ดวัจะเลือกเก็บ                
ตน้อีลอกอีลายทียงัอ่อน ๆ ใบยงัไม่กางออกมาทาํอ่อม โดยมีวิธีการปรุง  ดงัตวัอยา่ง 

   เวลาแกงแม่จะลอกเปลือกทิงก่อน แลว้หนัเป็นท่อน ๆ แกงใส่เห็ด หรือแกงเฉพาะตวัของ
มนัเอง 

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๕) 

   หน่อไผ่ส้าง   
   หน่อไผส่า้ง เป็นหน่อไมช้นิดหนึงขึนเองตามธรรมชาติ คนอีสานนิยมนาํมา
ทาํอาหารประเภทหนึง ทีเรียกว่า ซุบหน่อไม ้ ดงัตวัอยา่ง 

 หน่อไผ่ไดน้าํฝนจึงอวบอว้น แม่ใชเ้สียมสับเพียงหน่อ เดียวกเ็อาไปทาํแกงไดถ้ึงหมอ้
ใหญ่ๆ มีกอไผ่ส้างไพ  (ไผ่ลาํมะรวก) สองกอปลูกอยูใ่กล ้ๆ กนั  คาํดวัถามแม่ว่าจะเอาหน่อมนั
ไปแกงดว้ยไหม แม่บอกว่าเอาไปดว้ย แต่จะเผาไฟสาํหรับนาํกลบับา้นเยน็นีเพือทาํซุบหน่อไม ้ 

       (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๔๕) 

   แม่จะนาํหน่อไมที้ขดูเป็นเส้น ๆ  นีลงตม้ในหมอ้นึงหลงัจากขา้วสุก เมือจืดไดที้ จึงเทนาํ
ขม ๆ ทิง แลว้บีบนาํออก เอาเฉพาะเนือใส่ลงไปในนาํใบยา่นาง   ผสมขา้วเบือ ใหน้าํพอ
ขลุกขลิก ตงัไฟ ปรุงรสดว้ ยนาํปลาร้า พริก ใหเ้คม็เผด็ เหยาะ ผงชูรส ใส่ผกัสะแงะ (ผกัชีไร่ ) 
บางครังแม่หนัใบขิงสดลงผสมถา้มี แลว้โรยหนา้ดว้ยงาขาวควั กินกบัผกัอยา่งเช่น ยอดหรือผกั
กระถินอร่อยเป็นทีสุด 
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   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๕๒) 

   แหน  ผกัโฮบเฮบ  ผกัพายใหญ่  ผกัพายน้อย 

   แหน  ผกัโฮบเฮบ  ผกัพายใหญ่  ผกัพายนอ้ย ผกัดงักล่าวเป็นพืชนาํ คนอีสาน   นาํผกั
ดงักล่าวมาปรุงเป็นอาหาร  ดงัตวัอยา่ง 

   แหนชนิดนีมีสีเขียวออกนาํตาล มนัแตกกิงกา้นอยูใ่ตน้าํไดเ้หมือนตน้ไม ้คนในหมู่บา้น
ใชก้ินเป็นผกั นา้ชายชอบมว้นเป็นคาํ แลว้เคียวดงักร้วบ ๆ  

   ผกัโฮบเฮบ (สันตะวา ) เวลาเกบ็ตอ้งดึงขึนมาทงักอเบา ๆ เพราะใบทีหยกั ๆ ยบัยน่นนั
เปราะหกัง่าย 

   ผกัพายใหญ่(กา้นจอง,ตาลปัตรฤาษี) รูปร่างเหมือนใบพาย ตน้ใหญ่สูงเท่าตน้ขา้ว ถา้มนั
ขึนมากไปตาจะถอนทิง แม่บอกว่าใหเ้อาเฉพาะกา้นทียงัอ่อน ใบมว้นเขา้จึงดี ขา้งในกา้นทีเป็น
รูปสามเหลียม นนัมีรูเลก็ ๆ เหมือนฟองนาํอยูเ่ตม็ไปหมด เวลาดึงมียางสีขาว ๆ ไหลออกมา 
รสชาติของมนัขมเลก็นอ้ย แต่กินกบัส้มตาํไดอ้ร่อยมาก 

   ผกัพายนอ้ยนนักอเลก็ กา้นอวบนาํ ใบเลก็ เกบ็ทงักอคือดึงขึนมาทงัรากขาว ๆ  

               (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๓๐) 

   เทา 
   เทาหรือสาหร่ายเป็นพืชทีขึนอยูใ่นนาํ  มีสีเขียวลกัษณะเหมือนเสน้ผม ลอยเป็นสาย
อยูใ่ตน้าํคนอีสานนาํเทามาทาํลาบผสมกบัเนือปลาทีตม้สุกจากนาํปลาร้า มาปรุงรส   กินกบัผกัสด      
ดงัตวัอยา่ง 

   แม่ตกัเอาเฉพาะปลาขึนมาพกัไวใ้นถว้ย ควนัจากตวัของมนัลอยฉุยหอมยวัจมูก แ ม่ชอ้น
พริกสดสีหา้เมด็ซึงโยนลงไปตม้ดว้ยในตอนแรกใส่ครกตาํเบา ๆ แลว้แกะเนือปลาใส่ลงไปตาํ
ดว้ย เมือแหลกไดที้จึงตกันาํตม้ใส่แต่นอ้ยจากนนัใชช้อ้นคนเบา ๆ คาํดวัซึงหนัใบหอมเสร็จแลว้
รีบหนัมะเขือขืนสีเหลืองไวร้อท่า แม่เอาเทาใส่ถว้ยสังกะสีใส่ลงในครกทีมีป่นปลา  ตามดว้ย
มะเขือขืนใบผกับวั เนือหอยปังตม้ จากนนัจึงคนใหเ้ขา้กนั 

             (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๓๓) 

  หมาน้อย 
   หมานอ้ยหรือใบหมานอ้ยมีสีเขียว รูปร่างเหมือนใบพล ูมีขนสีนาํตาลขึนอยูท่งั
ดา้นบนและดา้นล่างของใบ คนอีสานนาํใบหมานอ้ยมาคนันาํเหมือนใบยา่นาง จากนนัจึงนาํไปปรุง
รวมกบัเนือปลา ปรุงรสแลว้ทิงไวจ้ะไดอ้าหารทีมีลกัษณะเป็นวุน้  ดงัตวัอยา่ง 
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  ตม้ปลาในหมอ้ทีคา้งอยูบ่นกอ้นเส้าเริมส่งกลินหอม  แม่จะเอาเนือปลามาโขลก ทาํป่นนาํ
นอ้ยๆ  เพือเอาลงผสมกบันาํสีเขียวจากใบหมานอ้ยทีคนัได ้เมือปรุงรสใหพ้อดีแลว้ตั งทิงไว้
สักครู่ มนักจ็ะแขง็กลายเป็นตวั (วุน้) เรียกว่า หมานอ้ย ใหท้กุคนไดก้ิน 

             (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๗๘) 

  ดอกผกัอฮุีม 
   ดอกผกัอีฮุม(มะรุม) มีดอกสีขาว ลาํตน้สูงใหญ่ คนอีสานนาํดอก ใบ และฝักมาเป็น
อาหาร เช่น แม่ของคาํดวันาํมาปรุงอาหาร  ดงัตวัอยา่ง 

   แม่นาํดอกและใบของมนัมาลวก บางคราวกนึ็งใส่ปลา หากฝักแขง็ ๆ ถูกปล่อยทิงใหแ้หง้
คาตน้  คนในหมู่บา้นของคาํดวัไม่มีใครกิน  กลินของดอกและใบแปลก คืออยูก่งึกลางระหว่าง
ความหอมกบัความขิว(เหมน็เขียว) แต่เวลาสุกกลบัหวานนอ้ย ๆ  

              (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๒๒๙) 

  แขนงหน่อไม้ 
   แขนง คือ กิงเรียวเลก็ ๆทีแตกหน่อออกมาจากตาของลาํตน้ แขนงหน่อไมมี้ลกัษณะ
เป็นกาบสีเขียวห่อหุม้อยูภ่ายนอก พบมากในหนา้แลง้ คนอีสานนาํแขนงหน่อไมม้าปอกเปลือกตม้
ใหจื้ด แลว้เทนาํทิง จากนนัจึงนาํมาปรุงอาหาร โดยใส่ใบหญา้นางและเครืองปรุง  ดงัตวัอยา่ง 

   แม่เอานาํใบหญา้นางใส่หมอ้หน่อไม ้ปรุงดว้ยนาํปลาร้า เกลือ  ผงชูรส แลว้ตกัขา้วเบือใน
ครกลงไปคน ๆ ใหล้ะลาย จากนนัตาํพริกใส่ แลว้ยกขึนตงัไฟ และสังพวกเดก็นอ้ยว่าเมือแกง
แขนงเดือดดีแลว้ใหปิ้ดฝา แลว้เอาใบผกัขาและยอดผกัอีตู่ใส่ 

             (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓: ๑๑๖) 

   มะเขือ 
   มะเขือเป็นไมพุ่้ม มีลกัษณะทงัทีเป็นผลกลม และผลยาว มีดว้ยกนัหลายพนัธุแ์ละ
หลายสี ผลของมะเขือใชกิ้นเป็นอาหาร คนอีสานนาํมะเขือมาปรุงอาหาร โดยการตม้ใหสุ้ก  ตาํ ใส่
กบั เนือปลา ปรุงรส  และโรยดว้ยใบหอมหนั ซึงคนอีสานเรียกอาหารชนิดนีว่ า “เหนียน ”                     
ดงัตวัอยา่ง 

   หมากแขง้อ่อน (มะเขือพวง) มาเคียวกินเพือลบขม หมากแขง้นีเวลาแม่ทาํเหนียน คือ 
ตม้ใหสุ้กตาํใส่เนือปลาจะอร่อยมาก 

          (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓: ๒๗๗) 
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   นอกจากการกินอาหารทีไดจ้ากพืช และสตัวต์ามปกติแลว้ คนอีสานมี โอกาสกิน
อาหารพิเศษ ซึง เป็นอาหารทีหากินไดย้าก มีเฉพาะในโอกาสสาํคญั เช่นงานบุญ และเทศกาลวนั
สาํคญัทีชาวบา้นร่วมกนัจดัเตรียมขึนในแต่ละโอกาส  ซึงประกอบดว้ยอาหารคาว และหวาน 
ดงัต่อไปนี 

   อาหารคาว 
   อาหารคาว ส่วนใหญ่ทาํมาจาก ปลา ส่วนเนือสตัว ์เนือไก่  เนือววั คนอีสานไม่ไดกิ้น
บ่อยนกั เพราะเป็นอาหารทีหายาก จะไดกิ้นเฉพาะในโอกาสพิเศษ เช่น ในงานบุญ อาหารดงักล่าว
ไดแ้ก่ 

   ลาบเนือววั 
   ลาบเนือววั  เป็นอาหารคาวอีกอยา่งหนึง  คนอีสานนิยมทาํลาบทงัทีสุก และการปรุง
กบันาํดีทีมีรสขมดิบ ๆ กินกบัผกัสด และถือว่าการไดกิ้นเนือววัเป็นอาหารพิเศษทีสุด  ดงัตวัอยา่ง 

   ลาบเนือววั อาหารนีผูค้นในหมู่บา้นของคาํดวัจะไดก้ินเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านนั เนือ
ววัถือว่าเป็นสุดยอดของอาหาร            

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๐๕) 

   คาํตวัอยากใหห้มู่บา้นมีงานบุ ญทุกวนัเ สียจริง ๆ  แม่ซือซีน (เนือววั ) มาทาํลาบใส่เพีย * 

ขมๆ ใหก้ิน  

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๐๑) 

   น้องววั 
   นอ้งววั  คือรกววัทีออก มาพร้อมกบั ลกูววัทีออกมา ใหม่ ๆ คนอีสานนาํมากินเป็น
อาหาร และถือว่ารกววัเป็นอาหารทีหากินยาก เมือใครมีก็จะแบ่งปันกนักิน  ดงัตวัอยา่ง 

  แม่อธิบายต่อว่านอ้งงวัไม่ใช่สิงทีหาง่าย และไดก้ินบ่อย ๆ  เมือไดม้าจึงตอ้งแบ่งปันใหพ้ี
นอ้งเพือแสดงนาํใจ  

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๘๘) 

 

 

                                                
 * นาํดี มีรสขม 
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   ข้าวจ ี  

   ขา้วจี คือ ขา้วเหนียวนึงนวดกบัเกลือปันเป็นกอ้นเสียบไมปิ้งไฟ บางทีใส่นาํออ้ยขา้งใน 
ทาไข่แลว้ปิงไฟ คนอีสานนิยมทาํขา้วจีในช่วงฤดูหนาว ซึงตรงกบังานประเพณีบุญขา้วจี ดงัตวัอยา่ง 

   ขา้วจีนาํออ้ย   ขา้วจีนิยมทาํกินในฤดูหนาว  มกันิยมใส่นาํออ้ยเพราะจะทาํใหอ้ร่อย
มากกว่าใส่เกลือ และไข่ ดงัตวัอยา่ง 

   คาํดวัว่าอา้ยจวันอ้ยตอ้ งอยากกินปันขา้วจีใส่กอ้นนาํออ้ยทีทงัหอมทงัอร่อยอยา่งคาํดวั 
พีชาย และนอ้งแน่ ๆ จึงเสียใจถึงกบัร้องไหเ้วลาคนถวายขา้วจีธรรมดาในงานบุญขา้วจี ซึงมีเพียง
ปีละครังเดียว 

               (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๓๕) 

   อาหารหวาน 
   อาหารหวานคือของกินทีมีรสหวาน ประกอบดว้ยนาํตาลและมะพร้าว  นิยมกินเป็น
อาหารว่าง  คนอีสานมกัไดกิ้นของหวานในโอกาสพิเศษ เช่น งานบุญประเพณีต่าง ๆ ชาวบา้น
นอกจากเตรียมอาหารคาวไปทาํบุญแลว้ ยงันาํอาหารหวานเพือไปทาํบุญ ดงัต่อไปนี 

   ข้าวโจ้  คือ ชืออาหารหวานชนิดหนึงทาํจากขา้วเหนียวดาํ ผสมกบัพืช ผกัผลไม ้                
ดงัตวัอยา่ง 

   ขา้วกาํ (ขา้วเหนียวดาํ) หรือขา้วชนิดนี แม่นึงใส่กลอย หมากอึ (ฟักทอง) แลว้ขดูมะพร้าว
เส้นใหญ่ ๆ ใส่พร้อมกบันาํตาล คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 

                 (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๔๒) 
   ข้าวลอดช่อง หรือขนมลอดช่อง คนอีสานจะไดกิ้นในงานบุญแจกขา้ว หรือการอุทิศ
ส่วนกุศลใหญ้าติทีล่วงลบั จึงเป็นอาหารทีหากินยาก ดงัตวัอยา่ง 

   “ขา้วลอดช่อง” หรือขนมลอดช่อง ขนมชนิดนีจะไดก้ินเฉพาะเวลามีงานบุญ อยา่งเช่นบุญ
แจกขา้ว หรือการทาํบุญอุทิศส่วนกุศลใหผู้ล้่วงลบั ซึงมกักินคู่กบัขนมจีนหรือขา้วปุ้นเสมอ  

            (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๐๓) 

   ทีอยู่อาศัย   
   คนอีสานสร้างบา้นเรือนอยูร่วมกนั เป็นหมู่บา้น ทีมีลกัษณะเหมือน ๆ กนั ส่วน             
เถียงนาซึงเป็นพกัอาศยัชวัคราวของชาวนาตงัอยูใ่นทุ่งนานอกหมู่บา้น  นอกจากบา้นเรือนและ            
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เถียงนาแลว้ คนอีสานยงัสร้างเรือนนอ้ยหรือเรือนผพี่อเฒ่าไวส้าํหรับบูชา  และสว้ม ซึงเป็นสถานที
ปลดทุกขข์องชาวบา้น ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

  เรือนแฝด  เป็นลกัษณะเรือนทีปลกูคู่กนัสองหลงั เช่น เรือนแม่ใหญ่ทองพาเป็นเรือน
แฝด มีครัวทีใหญ่กว่าบา้นอืน ดงัตวัอยา่ง 

   เรือนของแม่ ใหญ่ทองพาเป็นเรือนหลงัแฝดปลูกหนัหนา้เขา้หากนัสองหลงัโดยมีคาน
เชือมอยูต่รงกลาง และมีเรือนครัวใหญ่กว่าบา้นของคาํดวัเกือบตวัปลูกต่อชานไปดา้นหลงั 
บนัไดของเรือนครัวดา้นหนึงทอดลงไปทีลานอาบนาํ ตามปกติบา้นของคนส่วนใหญ่จะอาบนาํ
ทีชานบน แต่กมี็เหมือนกนัทีทาํไวข้า้งล่าง อยา่งเช่นบา้นของแม่ใหญ่ทองพานี 

                                                            (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๗๔) 

  เรือนเดียว  มีลกัษณะการปลกูสร้างหลงัเดียว มีการจดัหอ้งภายในบา้นเพือใชเ้ป็นที
อยูอ่าศยั  เช่น บา้นของคาํดวัเป็นบา้นหลงัเดียวใตถุ้ นสูง ดา้นล่ างใชเ้ป็นทีอยูข่อง สตัวเ์ ลียง                      
ดงัตวัอยา่ง 

  เฮือน หรือเรือนในหมู่บา้นทีคาํดวัอยูนี่ปลูกกนัรวมเป็นกลุ่ม แต่ละหลงัห่างเพียงชวัไม่กี
กา้วเดิน  และสร้างเกือบเหมือนกนัหมด คือเป็นบา้นชนัเดียวใตถุ้นสูง  บริเวณขา้งล่างใชเ้ป็น
คอกววั คอกควาย 

 ขา้งในตวับา้นไม่กนัหอ้ง หากแบ่งโดยใชช่้วงเสา บา้นของคาํดวัมีสามหอ้งคือ   หอ้งเปิง * 
อยูท่างดา้นทิศตะวนัออก  นา้ชายนอนในหอ้งนี หอ้งกลางเป็นของตา ตงัหีบไม ้  ขนาดใหญ่สอง
ใบ ใบหนึงใส่เสือผา้เครืองใช ้ ใบหนึงใส่ขา้วของมีค่าจาํพวกเงินฮอ้ย  เงินฮวง**  โฉนดทีดินซึง
มว้นใส่กระบอกไมไ้ผ่กลม ๆ หอ้งสุดทา้ยเรียกว่า “ส้วม” ซึงเป็นหอ้งนอนลูกสาว 

   ตวัเรือนชนัในมีประตูทางเขา้สองดา้น  พวกผูห้ญิงและเดก็ ๆ ตอ้งใชป้ระตูทางทิศ
ตะวนัตก  แต่กมิ็ไดเ้ป็นขอ้หา้มทีเคร่งครัดนกันอกจากพ่อผูเ้ป็นเขยทีไม่สามารถใชป้ระต้ านทิศ
ตะวนัออกได ้

                   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๕๖) 

  เถียงนา  คือทีพกัชวัคราวของชาวนา สร้างไวส้าํหรับพกัผอ่นในฤดูการทาํนา ชาวนา
จะสร้างเถียงนาอยา่งง่าย ๆ ดงัตวัอยา่ง 

  เถียงนาสร้างอยา่งง่าย ๆ ดว้ยไม ้เพราะมีรอยขวานถากตาไมแ้ละรอยคดของเสาอยา่ง
ชดัเจน  ตาไม่แอม้  หรือตีอะไรปิดทีขา้งฝา แต่ใชซี้กไมไ้ผ่คืบฟางใหเ้ป็นตบัมาปิดไวเ้พียงครึง

                                                
 * หอ้งวา่งไม่ไดก้นั เป็นทีตงัหิงศกัดิสิทธิ 
 **  เงินโบราณ ชนิดหนึง       
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เดียวอยา่งหยาบ ๆ ขา้งหนึงหลงัคาของเถียงนามุงดว้ยตบัหญา้คา แต่ทีสาํหรับเกบ็ถว้ยชาม 
กระติบขา้ว หรือสิงของนนัเรียกว่า “จาละแม” มนัเหมือนชนัวางของทีสร้างจากบริเวณคอเสายนื
ไปจรดชายคาเป็นแนวยาวตลาดสองขา้งของเถียงนา  

  เถียงนาตงัอยูติ่ดชายป่า มีนอกชานเลก็ สร้างยนืเขา้ไปใตต้น้หมากขามแป (มะขามเทศ )...
ทางขึนเป็นบนัไดหา้ขนั ทาํจากท่อนไมก้ลม 

                      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๓๖) 

  เรือนน้อย  หรือเรือนผีพ่อเฒ่า  คนอีสานสร้ างเรือนนอ้ยใหเ้ป็นทีอยูอ่าศยัสาํหรับ              
ผบีรรพบุรุษทุกวนัพระเจา้โคตรของแต่ละตระกลูจะทาํพิธีไหว ้ โดยเรือนนอ้ยจะมีลกัษณะการปลกู
สร้าง  ดงัตวัอยา่ง 

  เฮือนผีของพ่อเฒ่าตงัอยูมุ่มทางทิศเหนือของเดิน(ลาน) บา้นเป็นเรือนไมห้ลงั  เลก็ ๆ ชนั
เดียวสร้างง่าย ๆ หลงัคามุงสังกะสีขา้งในมีหิง เพือวางสิงของทีใชบู้ชา 

                         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๘๐)  

    ห้องส้วม  คนอีสานส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  จึงไม่นิยมสร้างสว้มไวส้าํหรับขบัถ่าย 
ทุกคนจึงไปอาศยัขบัถ่ายในป่าไผน่อกหมู่บา้นหรือทุ่งนา   ดงัตวัอยา่ง 

  คนในหมู่บา้นของคาํดวัไม่สร้างส้วม  ส่วนใหญ่จะไปปลดทุกขที์ป่าไผ่แห่งหนึง ซึง
เรียกว่าป่าขี  แต่ว่าบางทีกพ็ากนัแบกจอบออกไปขดุหลุมเพือปลดทุกขก์ลางทุ่งนา 

                (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๑๓) 
   อาชีพ 
  อาชีพการทาํนาถือว่าเป็นอาชีพหลกัของคนอีสาน เมือถึงฤดูการทาํนาทุกครอบครัว
จะตืนแต่เชา้มืด เร่งรีบเพือเตรียมไปทาํงานในนาทีตงัอยูไ่กลจากหมู่บา้น และกลบัถึงบา้นก็เป็น
เวลาคาํ ดงัตวัอยา่ง 

  คาํดวัรู้ว่าทุกคนจะกลบัถึงบา้นกมื็ดคาํ จากนนัตอ้งตืนแต่ดึกเพือออกมาทาํงานอีกครังแต่
ว่าไม่ใช่เฉพาะครอบครัวคาํดวัเท่านนัดอก ทุกคนในหมู่บา้นกต็อ้งทาํเช่นกนั     

         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๐๑) 

  เมือว่างจากการทาํนา คนอีสานจะไม่ปล่อยเวลาว่างไปโดยไม่เกิดประโยชน์ พวกเขา
จะใชเ้วลาดงักล่าวในการทาํไร่ ปลกูผกั ทอผา้ และการหาอาหาร   เช่น พ่อกบัแม่ของคาํดวัจะทาํไร่
ยาสูบและปลกูผกัต่าง ๆไวกิ้นเป็นอาหาร ดงัตวัอยา่ง 
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   เวลาทีบา้นของคาํดวัปลูกยาสูบนนัอยูห่ลงัฤดูเกียวขา้วแลว้ (เสร็จ ) พ่อจะถือจอบไปที
ตะบิงนาของพ่อใหญ่สิงห์ซึงอยูติ่ดชายหมู่บา้น แลว้ลงมือขดุหลุมใหห่้างกนัราวหนึงศอกผูใ้หญ่  
รองกน้หลุมดว้ยขีฝุ่ นหรือปุ๋ยคอก แลว้จึงเอาบียยาสูบตน้เลก็ ๆ  มาปลูก 

   แม่มกักนัพืนทีส่วนหนึงลงพืชผกัสวนครัว จาํพวกหมากเขือเครือ (มะเขือเทศ ) ผกับวั
(ตน้หอม) กระเทียม ผกัแป้น (กุไช่) ผกักะหลาํปลี ไวด้ว้ย คนอืน ๆ ทีปลูกยาสูบกท็าํเช่นเดียวกนั 

                      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๖๕) 

  การคมนาคม 
   การคมนาคม  คือ การติดต่อไปมาถึงกนั จากสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและ
ลมแลง้เริงระบาํ มีการใชเ้สน้ทางเพือไปมาติดต่อกนัและเขตติดต่อตามลกัษณะพืนที  เช่น ถนน  
โสก  ดงัต่อไปนี 

   ถนน   เป็นเสน้ทางในการเดินทางติดต่อของคน ในแต่ละสถานที เช่น ถนนใน
หมู่บา้น อาํเภอ และถนนทีเชือมติดต่อกนัระหว่างจงัหวั ด  เช่น ถนนในหมู่บา้นของคาํดวัเป็นดิน
ทราย ทีแยกมาจากอาํเภอ ซึงถนนในอาํเภอกาํลงัมีการสร้างไปจรดกบัถนนลาดยางสายใหญ่                 
ดงัตวัอยา่ง 

   ทางดินทรายทอดตวัยาวผ่านทอ้งทุ่ง  พวกนายช่างกาํลงัเจาะนาํบาดาลอยูว่ดั  อา้ ยหวนั
บอกว่าในอาํเภอนนัไดเ้ห็นรถเกรดปรับดินทางโรงเรียนมธัยมของตนเอง    ทุกวนั  แต่ว่ายงัไม่มี
ใครทาํอะไรกบัถนนปาก ทางเขา้หมู่บา้นของ คาํดวั  ถนนนีแยกมาไกลมากจาก ถนนใหญ่หรือ
ทางสาย (ถนนลาดยาง) ทางทีว่านีตดัผ่านอาํเภอซึงคาํดวัอยู ่ อา้ยหวนัว่ามนัยาวมาจากเมืองสีแยก 
(อาํเภอสมเดจ็) ไปจอด (จรด)ฝังนาํของ (แม่นาํโขง) ยงัเมืองมุกดาหารเลยทีเดียว 

                     (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ :๔๙) 

   นอกจากถนนดินทรายทีเป็นเสน้ทางสาํคญัในหมู่บา้นแลว้ คนในหมู่บา้นของคาํดวั
จะใชถ้นนอีกเสน้ทางหนึง ทีมีลกัษณะเลก็เป็นทางเกวียนเพือเดินทางไปในทีต่าง ๆ  ซึงชาวบา้นใช้
เป็นทางลดัเพือความสะดวกและรวดเร็วเป็นการยน่ระยะเวลาการเดินทาง ดงัตวัอยา่ง 

   ทางเกวียนเลก็ ๆ ทอดยาวผ่านป่าโคก เห็นหมู่ตน้ชาด ตน้กุง ยนืสูงสลา้ง แต่หนา้แลง้
อยา่งนีพวกมนัทิงใบสีนาํตาลแหง้ทบัถมอยูเ่ตม็ดิน  บางทีคาํดวัเห็นเจา้ของป่าเผาใบไมเ้หล่านีทิง
จนกลายเป็นขีฝุ่ นสีดาํ ๆ เปือนเทา้  แม่ว่าเป็นการเผาเพือเตรียมพืชใหแ้ตกหน่องอกขึนมา เมือได้
นาํฝน  ทางเส้นเลก็ ๆ เหมือนยาวไปไม่มีทีสินสุด ในบางช่วงป้านางทองพาเดินลดัผ่านคนันา
แลว้จึงวกกลบัมาทางเกวียนเพือยน่ระยะทาง 

           (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๓๙) 

   ส
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๓๘ 
 
   โสก เป็นเสน้ทางทีชาวบา้นใชเ้ดินทางไปนา และไปยงัหมู่บา้นอืน  ซึงเกิดจากนาํฝน
ทีตกไหลกดัเซาะทาํใหเ้กิดเป็นร่องตามธรรมชาติ  คนในหมู่บา้นใชเ้ป็นเสน้ทางเขา้ออก  ดงัตวัอยา่ง 

  เกวียนแล่นลงโสก ขอบสองขา้งของมนัสูงท่วมหวั คาํดวัเห็นรากไมโ้ผล่แทงลงดิน ยอด
หญา้คาอ่อนสีขาวปลายแหลมกาํลงัแทงตวัออกมา นา้ชายว่าตรงนีคือทางนาํไหล นาํเซาะดินให้
ลึกลงในหนา้ฝน มนัจึงตาํกว่าทีอืน 

                     (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๖๐) 

   การเกดิ 
    คนอีสานส่วนใหญ่คลอดลกูทีบา้น เมือใกลก้าํหนดก่อนคลอด มีการเตรียมสถานที 
และสิงของทีจาํเป็นสาํหรับการคลอดลกู ดงัตวัอยา่ง 

  แม่ใหญ่คนหนึงซึงเป็นหมอตาํแยนงัอยูใ่กล ้ๆ คาํดวัเห็นเชือกเส้นใหญ่ ๆ  เส้นหนึงผูก
โยงลงมาจากขือใหแ้ขวนอยูต่รงหนา้ กบัมีคีบไฟอนัใหม่อนัหนึง สิงทีว่านีคือกระบะไมข้นาด
ใหญ่ทีใส่ขีเถา้จนเตม็ วางกอ้นเส้าสามกอ้นตรงกลาง ใชแ้ทนเตาเวลาก่อไฟ แต่คีบไฟอนัใหม่นีมี
ตน้กลว้ยตดัเป็นท่อน ๆ วางรองเป็นฐานอยู่ 

  บนคีบไฟตงัปีบใบหนึงตม้นาํจนไฟลุก มีหมอ้ดินแบบมีฝาปิดตงัอยู่ ใกล ้ๆ คาํดวัรู้ว่ามนั
คือหมอ้ยา ใกลค้ีบไฟมีแม่สะแนนหรือแผ่นไมก้ระดานสองแผ่นปูโด ยหนุนหวัทา้ยใหสู้งเสมอ
ไฟวางหมอนใบเลก็หนึงใบ 

                     (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๔๘) 

   ในอดีตการคลอดลกูของคนอีสานจะใชห้มอตาํแยเป็นผูท้าํคลอด โดยหมอตาํแย            
จะใชว้ิธีการทาํคลอด ดงัตวัอยา่ง  

  หมอตาํแยข่มทอ้งเอือยหว่างดว้ยการเอาสองมือวางบนทอ้งแลว้ถ่ายนาํหนกัตวัลงไปนวด 
คาํดวัใจไม่ดี กลวัว่านอ้งและเอือยหว่างจะเจ็บเอาได ้แม่บอกว่าหมอตาํแยจะยกทอ้งเอือยหว่าง
เพือใหน้อ้งกลบัหวัดว้ยเช่นกนั 

                       (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๔๙) 

    ใบเปลา้เป็นสมุนไพรชนิดหนึงทีคนอีสานนาํไปตม้ใหผู้ห้ญิงคลอดลกูอาบนาํขณะ
อยูไ่ฟ กลินหอมของใบเปลา้ จะช่วยใหส้ดชืนแข็งแรงไว  ดงัตวัอยา่ง 

 ใบเปลา้นีมีกลินหอมมาก บางครังแค่คาํดวัเดินผ่าน หรือไปโดนเข้ ากไ็ดก้ลินทีว่านีแลว้ 
มนัไม่หอมหวานอยา่งดอกไม ้แต่ตาว่าหอมเหมือนยา เวลาทีใครคลอดลูกและอยูไ่ฟตอ้งเอา      
ใบเปลา้นีไปตม้นาํใหอ้าบเสมอ 

                  (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๕๑) 
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๓๙ 
 
   เมือมีเสียงร้องของเด็กทารก จึงเป็นสญัญาณแสดงว่าการคลอดนนัผา่นไปแลว้                  
ดงัตวัอยา่ง 

  เวลาผ่านไปเหมือนนานแสนนาน เสียงร้องของเออืยหว่างดงัและถีขึนกว่าเดิม คาํดวัรู้สึ ก
อึดอดัจนไม่ยอมคุยกบัใคร อีวรกค็งเป็นเหมือนกนั ต่างคนจึงต่างนงัเงียบ ๆ แลว้ครู่หนึง กไ็ดย้นิ
เสียงเดก็ร้องไหจ้า้ 

                   (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๕๓) 

    การอยูไ่ฟเป็นสิงจาํเป็นและสาํคญัหลงัจากการคลอดลกู ทีตอ้งปฏิบติัเพือใหแ้มมี่
สุขภาพทีแข็งแรง คนอีสานจึงมีวิธีการปฏิบติัขณะอยู ่ ดงัตวัอยา่ง 

   “ อยูไ่ฟ ” ดว้ยการนอนบนไมส้องแผ่นขา้งคีบไฟตลอดเวลานนั แกตอ้งอาบนาํร้อนตม้
ใบเปลา้ กินขา้วจีกบัเกลือ หวักระเทียม และดืมนาํร้อนตม้ยาในหมอ้ดินนนัแทนนาํเยน็   

                                                                    (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๕๓) 

  รก  คือ เครืองสาํหรับหล่อเลียงเด็กในครรภแ์นบอยูก่บัมดลกู มีสายล่ามมาทีสะดือ
เด็ก  (ราชบณัฑิตสถาน๒๕๔๖ : ๙๒๑)  คนอีสานเมือคลอดลกูออกมาแลว้ จะนาํรกทีห่อตวัเด็กไป
ฝังดิน เพราะเชือว่าทาํใหเ้ด็กทีเกิดมาเมือเติบโตขึนจะเป็นคนรักบา้นเกิด รักญาติพีนอ้ง อีกทงัเป็น              
ผูม้ีสติปัญญาดี  ดงัตวัอยา่ง 

   คาํดวัถามแม่ว่าตนเองมีรกเหมือนงวันอ้ยไหม 

      “มี แต่ว่าเอาไปฝังดินไวพ้ร้อมกบัสายบือ (สายสะดือ) แลว้” 

     “เป็นหยงัคือฝังดิน” คาํดวัสงสัย 

     “เมือโตขึนสิ (จะ) ไดเ้ป็นคนฮกั(รัก) ถินฐานบา้นเรือน ฮกัญาติพีนอ้ง กบัเฮียน (เรียน ) 
หนงัสือเก่ง ๆ 

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๘๘) 

   การรักษาโรค  
    คนอีสานมีการดาํเนินชีวิตแบบพึงพาตนเอง โดยอาศยัธรรมชาติสิงแวดลอ้มทีอยู่
รอบตวัในการดาํรงชีวิตอยู ่เมือมีโรคภยัไขเ้จ็บก็นิยมใชว้ิธีการรักษาโรคทีปฏิบติัสืบต่อกนัมา เช่น 
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๔๐ 
 
   ปลงิเกาะ 
   ปลิงเป็นสตัวที์อาศยัอยูใ่นนาํ เวลาดูดเลือดจากเหยอืจะเกาะติดแน่น คนอีสานจะใช้
ยาสูบเป็นการช่วยทาํใหป้ลิงหลุดออกมา เช่น คาํดวัเคยถกูปลิงกดั ตาจึงใชย้าสูบชุบนาํบีบใส่                 
ตวัปลิง  ดงัตวัอยา่ง 

   “ปลิงตวัดาํ ๆ  กย็งัคงกดัแน่นไม่ยอมปล่อยจนตาตอ้งเอาเส้นยาสูบชุบนาํมาบีบใส่ให ้มนั
จึงงอตวั และร่วงลงไป” 

                      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๔๓) 

   ก้างตดิคอ  
    คนอีสานกินเนือสตัว ์ไดแ้ก่ ปลา เป็นอาหารหลกั ซึงเป็นอาหารทีหากิ นง่ายใน
ทอ้งถิน ปลาเป็นสตัวที์มีกา้งมากเวลากินตอ้งระมดัระวงักา้งอาจติดคอได ้แต่ถา้กา้งปลาติดคอ คน
อีสานเชือว่าการใชน้าํมนตกิ์นกบัขา้วปันกลม ๆ กลืนลงไปจะช่วยใหก้า้งหลุดออกได ้ ดงัตวัอยา่ง 

    คาํดวัเคยโดนกา้งคาคอ (ติดคอ) ครังหนึง ตาทาํนํามนต์ให้กินพร้อมกับ     คาํข้าว ครู่เดียว
กห็าย 

                        (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓:๑๒๔) 

   การรักษาเหา 
   คนอีสานนาํใบนอ้ยหน่ามาตาํ เอานาํทีไดม้าหมกัผมฆ่าเหา โดยหมกัทิงไวส้กัพกัจึง
ลา้งออก เช่น แม่ของคาํดวันาํใบนอ้ยหน่าทีอยูข่า้งบา้นมาตาํแลว้หมกัฆ่าเหาใหค้าํดวั ดงัตวัอยา่ง 

  แม่ใหค้าํดวัไวผ้มยาว แต่เรียนอยูไ่ม่นานกติ็ดเหามาจากเพือ นร่วมชนั พวกมนัแพร่พนัธ์ุ
อยา่งรวดเร็ว จนตาตอ้งบอกใหแ้ม่เอา ใบหมากเขียบ (น้อยหน่า ) มาตํา คนัเอาแต่นํา สระหัวเพือ
ฆ่าเหาให ้

                     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๕๑) 

   การรักษาแผล 
   สมุนไพรนบัว่าเป็นสิงสาํคญัในการรักษาโรคของคนอีสาน เช่น การนาํว่านมาปิด
บาดแผล  เพือรักษาใหแ้ผลแหง้หายเร็ว อีกทงัคนอีสานยงัเชือว่าการนาํขีควายตากแหง้มารักษาแผล  
จะช่วยไล่พิษได ้โดยมีวิธีการ ดงัตวัอยา่ง 

  ลุงจารยล์ีถือเสียมวิงไปทีเลา้ขดุว่านมาลา้งนาํ จะส่งให ้ตาใชมี้ด  คม ๆ เฉือนใหเ้ป็นแว่น
นาํมาแปะทีปากแผล พร้อมกบัว่าคาถาเป่าพรวด ๆ ลงไป 
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๔๑ 
 

  “ไปเอาขีควายแหง้มา” เสียงผูเ้ฒ่าคนหนึงร้องบอก “เอาหมอ้ดินมานาํ มาใส่ขีควายยา่งไฟ
รมขามนั” 

   คนในหมู่บา้นของคาํดวั มีความเชือกนัว่า ควันจากขีควา ยแห้งเผาไฟจะช่วยขับไล่พิษ
ต่างๆ ได ้ 

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๖๙) 

   การละเล่น   
   การละเล่น เป็นวฒันธรรมแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในอดีต และคงสืบทอดจนถึง
ปัจจุบนั การละเล่นบางอยา่งอาจเปลียนแปลงไปตามสงัคมของแต่ละภาค ดงัเช่น การละเล่นของคน
อีสาน ทีนิยมเล่นกนัอยูม่ีหลายชนิด เช่น เตย กิงก่องแกว้ กากิโหลก  หมากอี   รีรีขา้วสาร มอญซ่อน
ผา้  ต่อไก่ และแกง้ขีชา้ง  เป็นตน้ การละเล่นแต่ละอยา่งเล่นเพือ เป็นการผอ่นคลายความตึ งเครียด 
สร้างความสนุกสนาน อีกทงัแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์สาํคญัของสงัคมไทย จาก สารคดี
เยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏการละเล่นของคนอีสาน ดงันี 

   เคยในหมากแต้  เป็นการละเล่นชนิด หนึงของคนอีสาน ผูเ้ล่นนาํใบและเมลด็ของ
หมากแตม้าใชเ้ป็นอุปกรณ์ทีเรียกว่า เคย เป็นตวัสาํหรับดีดเมลด็อืน ดงัตวัอยา่ง 

   การเล่นจะเอาใบหมากแตที้พนนัมารวมกนั แลว้ตงัเรียงเป็ นหนา้กระดานใหส้ันออกมา
ทางดา้นนอก แต่ละคนมีใน หรือเมลด็เอกทีใชเ้ป็นตวัเคย (ดีด,ปัน) คนทีเล่นก่อนจะยนืทีเส้นซึง
ขีดไวห่้างจากแถวพอประมาณ ใชนิ้วชีทงัสองขา้งคีบตวัเคยไว ้เสร็จแลว้ดีด หรือปันใหต้วัเคย
หมุนเร็ว ๆ  ออกไปโดนแถวผูเ้ล่นจะกินไดห้รือเกบ็จาํนวนในหมากแตที้ลม้ลงเท่านนั  

                                                                      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๗๒) 

   เตย เป็นการละเล่นกลางแจง้ทีใชผู้เ้ล่นจาํนวน ๖- ๑๒ คน ผูเ้ล่นแต่ละคนจะตอ้งมี
ความว่องไว และมีไหวพริบในการหลอกลอ้ฝ่ายตรงขา้ม  โดยมีวิธีการละเล่น ดงัตวัอยา่ง 

   ทุกคนตกลงเลือกตะบิงนานาํซึงโล่งยาวและพืนเรียบทีสุดเป็นทีเล่น  อา้ยหวนัขีดตาราง
สีเหลียมยาว ๆ แลว้ขีดแบ่งใหเ้ป็นสีช่องกวา้ง ๆ เพือใหไ้ดห้า้เส้น ปลายเส้นแต่ละดา้นเขียน
วงกลมเลก็สาํหรับเป็นจุดแตะ คนอยูข่า้งเดียวกนัทงัหา้คนจะเป็นผูรั้บผิดชอบแต่ละเส้นกนัไม่ให้
ฝ่ายตรงขา้มทีเป็นผูเ้ล่น (ฝ่ายขึน ) วงิมาแตะจุดแตะได ้โดยมีหวัหนา้กลุ่มผูซึ้งสามารถ
เคลือนไหวไปไดทุ้กทีภายในเส้นเป็นผูช่้วย  การเล่นเตยนีผูเ้ล่นจะตอ้งมีฝีเทา้ว่องไวเพือวิงหลบ
หลีกฝ่ายกนั หรือฝ่ายรักษาเส้นเขา้ไปแตะเพือขึนใหไ้ด ้

   ส
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๔๒ 
 

   ฝ่ายของคาํดวัไดขึ้น(เล่น) ก่อน อา้ยหวนัวิงเร็วกว่าคนเฝ้าเส้นแรกจึงแตะผ่านขึนไปอยา่ง
ง่ายดาย คาํดวักขึ็นไดเ้พราะอาศยัจงัหวะทีพีชายกบัเอือยคนหนึงหลอกล่อคนเฝ้าเส้นกบั หวัหนา้
ฝ่ายกนัหลงทาง  แลว้ตวัเองกรี็บฉวยโอกาสเขา้ไปแตะทนัที 

         (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๐๖) 

   กงิก่องแก้ว  เป็นการละเล่นของเด็ก เล่นไดท้งั เด็กผู ้หญิงและ เด็กผู ้ชาย  สถานที
เหมาะสมในการเล่นควรเป็นทีโล่งกวา้ง  และอุปกรณ์ทีใชเ้ล่นคือหนงัยางโดยมีวิธีเล่น ดงัตวัอยา่ง 

   อีบิงกาํลงัเล่นกิงก่องแกว้ (กระโดดหนงัยาง) ตอนถึงอีเอว(สูงระดบัเอว) มนักระโดดขา้ม
ไดอ้ยา่งง่ายดาย แต่ว่าพอสูงขึนเรือยไปถึงอีหู(สูงระดบัหู ) มนัถอยออกไปตงัหลกัไกลมาก แลว้
จึงวิงเขา้มา ส่งแรงไปทีขากระโดดขึนแต่กไ็ม่ขา้ม อีวรว่าถา้หากเป็นมนัรับรองว่าทาํได ้แลว้มนั
กข็อทดลองดู แต่กก็ระโดดไม่ถึงเช่นกนั คาํดวัคิดว่าตนเองกค็งทาํไม่ไดเ้พราะว่าเอือยสองคนผู ้
ยนืจบัหนงัยางนนัทงัตวัใหญ่และสูงมาก 

(ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๒๘) 

   กากโิหลก   เป็นการละเล่นกลางแจง้ ของพวกเด็ก ๆ  อุปกรณ์สาํคญัในการเล่นคือ           
เบีย  ซึงหาไดจ้ากเศษกระเบืองแตกหรืออุปกรณ์อืนๆโดยมีวิธีการเล่น ดงัตวัอยา่ง 

   คาํดวัไดเ้ขา้เล่น “กากิโหลก” การเล่นนนัจะขีดตารางสีเหลียมยาว ๆ แบ่งออกเป็นหกช่อง 
ดา้นบนเขียนหวักิโหลก (กะโหลก ) ครึงวงกลมติดไว ้เลยขึนไปคือเส้นทอยเอาบา้น หรือกา 
(ของ) ทีขีดแยกไวต่้างหาก ส่วนช่องทงัหกช่องภายในตารางสีเหลียมนี ในช่อง ทีสีกบัช่องทีหก
จะขีดเส้นผ่ากลางแบ่งครึงเอาไว ้

   คาํดวัหาเบีย คือเศษถว้ยกระเบืองแตกชินหนึงมาจากใตถุ้นบา้น พอถึงตาตวัเองกโ็ยนเบีย
ลงไปยงัช่องแรกก่อน จากนนักระโดดขาเดียวขา้มช่องแรกไปยนืในช่องทีสอง ต่อดว้ยช่อง
กระโดดขาเดียวไปช่องทีหา้ เมือถึงช่องที หกกระโดดกางขาอีกครังใหต้วัเองหมุนกลบัดา้น 
จากนนัจึงกระโดดขาเดียวลงมาตามทางเดิม 

   การเล่นกากิโหลกนีแต่ละช่องกระโดดไดเ้พียงครังเดียวยนืขาเดียว ยกเวน้ช่องทีกระโดด
คร่อมได ้และหา้มไม่ใหเ้ทา้แตะเส้นเป็นอนัขาด เมือถึงช่องทีสองคาํดวัยอ่ตวัเอือมมือเกบ็เบี ยที
โยนไว ้เมือไดก้ก็าํใหม้นั จากนนักระโดดขา้มช่องทีหนึงออกมา 

   เมืออยูน่อกเส้นทงัหมด กส็ามารถเอาขาลงมาเดิน หรือยนืตามปกติได ้คาํดวัทอยหรือ
โยนเบียไปช่องทีสองต่อ เมือไดก้ก็ระโดดขาเดียวไปช่องทีหนึง จากนนัออกแรงกระโดดใหข้า้ม
ช่องทีสอง แต่ว่าแต่ละช่องขีดกวา้งมาก ตีนของคาํดวัเลยเหยยีบลงบนเส้นพอดี จึงถือว่า “ตาย” 
และตอ้งหยดุเล่น 

         (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๒๘) 
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   หมากอ ีเป็นการละเล่นทีผูเ้ล่นฝ่ายหนึงตอ้งร้อง คาํว่า “อี” เขา้ไปแตะฝ่ายตรงขา้ม
หรือจบัตวัฝ่ายตรงขา้มเขา้มาใหถึ้งเสน้แดน แต่ตอ้งร้องอีจนกว่าจะถึงเสน้แดน ถา้หยดุร้องก่อนถึง
แดนเพือหายใจถือว่าเป็นฝ่ายแพ ้ ดงัตวัอยา่ง 

  เดก็นอ้ยเปลียนมาเล่นหมากอี  โดยแบ่งผูเ้ล่นเป็นสองฝ่าย ขีดเส้น  ยาว ๆ แบ่งครึงใหเ้ป็น
แดน (เขต) ฝ่ายทีไดเ้ล่นก่อนใหต้วัแทนหนึงคนร้องว่า “อี” ยาว ๆ โดยไม่หยดุหายใจ วิงขา้มเส้น
คนัแดนเขา้ไปแตะตวัอีกฝ่ายใหไ้ด ้ แลว้วิงกลบัตลอดเวลานนัหา้มหยดุร้อง 

   คาํดวัอยูข่า้งเดียวกบัอีนวล  พอเอือยคนหนึงร้องว่า “อี” วิงเขา้มาจึงพากนัรีบวิงหนี เอือย
หวัหนา้หลอกใหแ้กวิงไกลออกมาจากเส้น จากนนัพวกคาํดวักก็รูกนัจบัตวัเอาไว ้ เอือ ยคนเล่น
พยายามดินเพือลากทงัหมดมาทีเส้น แต่กสู็้แรงหลายคนไม่ไดเ้ลย “ขาดใจ ” หรือหยดุร้องเพือ
หายใจเสียก่อน แกจึง “ตาย” หรือตอ้งออกจากการเล่น 

          (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๓๐) 

   รีรีข้าวสาร  เป็นการละเล่นทีมีคาํร้อง และจงัหวะประกอบอยา่งสนุกสนาน อีกทงั
เป็นการฝึกความว่องไวสาํหรับผูเ้ล่น  ดงัตวัอยา่ง 

   เอือยคนหนึงพาเล่นรีรีขา้วสาร คาํดวักบัเพือน ๆ ตะโกนร้องเพลง  

   “รีรีขา้วสาร  สองทะนานขา้วเปลือก  เลือกทอ้งใบลาน เกบ็เบียใตถุ้นร้าน …”  พร้อมกบั
เดินลอดบ่วงทีเอือยสองคนยนืหนัหนา้เขา้หากนัและเอามือสองขา้ งจบักนัไวใ้หต้งัขึนคลา้ยรูป
สามเหลียม เมือร้องถึงตอน  

   “พานเอาคนขา้งหลงัไว”้ กรี็บวิง ไม่ใหบ่้วง  หรือมือทีจบักนัลดลงมาคลอ้งกกัตวัเอาไว้
ได ้

            (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๓๑) 

  ต่อไก่ เป็นการละเล่นของคนอีสานทีนิยมเล่นในเวลากลางคืน เพือทายว่าใครทีอยูใ่น
สุ่มไก่  ดงัตวัอยา่ง 

   การงนัเฮือนดีนี (งนั- สมโพช) จะทาํในตอนกลางคืน คาํดวัไม่เคยเห็นคนร้องไหเ้ศร้า
โศกเลย พวกผูบ้่าวผูส้าวเล่นมอญช่อนผา้บา้ง ต่อไก่โดยให้คนเข้าไปอยู่ในสุ่มแล้วเอาผ้าปิดไว้เพือ
ทายบา้ง 

          (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๕๒) 

  แก้งขีช้าง  เป็นการละเล่นชนิดหนึงทีคนอีสานเล่นเพือความสนุกสนาน และฝึก     
ความคล่องแคล่วของร่างกาย  โดยมีวิธีเล่น  ดงัตวัอยา่ง 

   ส
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   แกง้ขีชา้ง  เป็นการละเล่นชนิดหนึง ใชมื้อโยนลูกมะเขือ หรือลูกมะนาว    กลม ๆ ให้
สูงขึน อีกขา้งเกบ็ติวไมสิ้บอนัซึงหว่านลงบนพืนมาใส่มือ และซอกนิวขา้งทีว่าง แลว้รีบรับลูกที
โยนไม่ใหต้กลงพืน จะเล่นครังละกีคนกไ็ด ้ การเล่นเริมจากอีหนึงคือเกบ็ขึนทีละติว แลว้ไปอี
สอง อีสาม มากขึนไปเรือย ๆ  

         (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๕๔) 

   ความบันเทิง 
   ความบนัเทิง คือ ความรู้สึกทีสนุกสนาน  คนอีสานหาความบนัเทิงไดจ้ากการดูหมอ
ลาํ  หนงักลางแปลง และรําวง ทีมีในหมู่บา้นและจากการฟังวิทย ุ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

   หมอลาํ  เป็นการแสดงทีใชก้ลอนลาํโตต้อบกนัเพือความสนุกสนานกบัผูช้ม ซึง
ลกัษณะของหมอลาํก็มหีลายแบบทีผูช้มนิยมแตกต่างกนัไป  ในปัจจุบนัหนุ่มสาวจะนิยมหมอลาํที
แต่งตวัทนัสมยั ต่างไปจากอดีต    ดงัตวัอยา่ง 

   ก่อนหนา้นีมีการตีกลองประชุมกนั เพือหาแนวงนั (สมโภช) พวกผูเ้ฒ่าอยากฟังลาํกลอน
ทีมีหมอลาํผูห้ญิงกบัหมอลาํผูช้ายมาลาํโจทย ์หรือโตต้อบกนั แต่พวกผูบ้่าว    ผูส้าวอยากไดล้าํ
เพลินกกขาขาว เพราะหมอลาํอยา่งหลงันีแต่งตวัทนัสมยั ผูห้ญิง    นุ่งกระโปรงสัน ๆ จนเห็นตน้ขา 
และลาํดว้ยกลอนลาํทีมีจงัหวะสนุกสนาน 

                  (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๒๒) 

   การ “ฟ้อนหนา้ฮา้น ”* ไม่ใช่สิงทีน่ารังเกียจแต่อยา่งใด เมือตอนทีหมอลาํเตน้โชวก์่อน
การแสดง พวกผูบ้่าวทีมกัม่วนจะพากนัฟ้อนตามจงัหวะอนัสนุกสนานของดนตรีทีดา้นหนา้เวที 

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๒๓) 

   หนังกลางแปลง คนอีสานดูหนงักลางแปลง ไดใ้นงานบุญต่าง ๆ ในหมู่บา้น ผูเ้ขียน
ไดบ้รรยายลกัษณะของหนงัทีมาฉาย ดงัตวัอยา่ง 

   จอหนงัเป็นแผ่นสีขาวผืนใหญ่ ตั งขึงอยูก่บัเสาเหลก็สองเสา ขอบจอมีสีนาํเงิน ติดรูป  
พระยาครุฑกางปีกไวต้รงกลาง กบัเขียนตวัหนงัสือว่าบริษทัโอสถสภาเตก็เฮง  หยอูยูด่า้นล่าง 
เครืองฉายหนงัตงัอยูบ่นขาตงัขา้ง ๆ รถ มองเห็นมว้นหนงักลมใหญ่ ๆ สองมว้น อนัหนึงอยู่
ขา้งบน อนัหนึงอยูต่าํลงมา มีเส้นหนงั(ฟิลม์) ทีคงทาํใหเ้กิดภาพเป็นรูปบนจอโยงอยู่ 

                      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๙๑) 

                                                
 * ร้าน, เวที 
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   รําวง  คือ การรําโดยมีผูเ้ล่นจบัคู่รําตามกนัไปเป็นวง ( ราชบณัฑิตยสถาน ๒๕๔๒ : 
๙๕๖)  คนอีสานเล่นรําวงในงานบุญเพือความสนุกสนาน และยงัเป็นการช่วยหารายไดเ้ขา้วดั                   
ดงัตวัอยา่ง 

   เสียงกลองทาง ตีเส็งกนั ปะ เปิง ปะ เปิง ปะ เปิง ๆ ดงัมาใหม่้วนหวัใจเหลือหลาย   ขณะ
กินขา้วแลงคาํดวัขออนุญาตแม่ว่าขอลงไปดูผูบ่้าว ผูส้าวเขาหดั    รําวงกนั 

                   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๒๑) 
  “ดวงจนัทร์วนัเพญ็ ลอยเด่นอยูบ่นนภา  ทรงกลดสดสีรัศมีทอแสงงามตา…” 

 เสียงเพลงรําวงบวกกบัเสียงกลองจงัหวะเร้าใจนนั ม่วนเสียจน พวกคาํดวัพากนัร้องตาม 
เมืองานบนศาลาวดัซาลง  พวกผูบ่้าวผูส้าวพากนัมาหดัรําวง ในวนังานบุญกฐินทีกาํลงัมาถึงนีจะ
มีรําวงการกุศล โดยผูบ้่าวทีอยากรํากบัผูส้าวคนไหนตอ้งเสียเงินซือบตัร แลว้จึงมาโคง้ออกไปรํา 
แต่ว่าก่อนถึงวนังานทงัคนรําและคนโคง้กต็อ้งซ้อมเสียก่อน 

              (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๒๖) 

   ศาสนา 
   คนอีสานนบัถือศาสนา พุทธเป็นแนวทางปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต และสถานที
สาํคญัในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคือ วดั และมีพระสงฆ์เป็นผูเ้ผยแผศ่าสนา คนอีสานมี
ความเชือว่าทาํบุญมาก ๆ จะไดแ้ต่สิงทีดี  ดงันนัสิงของทีนาํมาทาํบุญ ใส่บาตร จึงเลือกสิงทีดีทีสุด
มาใส่บาตร เวลาใส่บาตรตอ้งอธิฐานเพือเป็นการอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ผูล่้วงลบั  และกรวดนาํทุกครัง
เพราะถือว่าเป็นสิงทีดี   อีกทงักา รช่วยกนัดูแลผลดัเปลียนเวรเพือนาํอาหารไปถวายพระเป็น                
การปฏิบติัร่วมกนัในสงัคมเป็นสิงทีดีงาม  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

   การใส่บาตร คือ การทาํบุญใหท้าน  คนอีสานเชือว่าเมือทาํบุญใส่บาตรมาก ๆ เมือ
ตายไปจะไดขึ้นสวรรค ์ดงัตวัอยา่ง 

  คนจึงตอ้งหมนัใส่บาตร กรวดนาํอุทิศส่วนกุศลไปให ้การใส่บาตรบ่อย ๆ หรือทาํบุญ ถือ
ศีลเป็นประจาํจึงเป็นเรืองทีดี และควรทาํ  

     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๑๘๐) 

  การทําบุญ คนอีสานมีความตงัใจนาํสิงของทีเลือกสรรอยา่งดีทีสุดไปทาํบุญ  การเอา
ของทีไม่ดี หรือไม่ตงัใจทาํก็จะไม่ไดบุ้ญ   ดงัตวัอยา่ง 
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๔๖ 
 

   แม่ว่า “แต่ว่าของทีจะนาํไปถวายพระเราตอ้งทาํใหดี้ทีสุดและเอาของทีดีทีสุดจึงจะไดบุ้ญ
มาก ถา้เราขีถี (ขีเหนียว) กไ็ม่ไดบุ้ญ” 

                     (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๓๔) 

   คนอีสานมีการปฏิบติัตนในขณะใส่บาตร โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัตวัอยา่ง 
  การใส่บาตรนนัจะตอ้งคุกเข่า เปิดฝากระติบขา้วแลว้ยกขึนจบทีศีรษะเพืออธิฐาน  
จากนนัปันขา้วเหนียวใหเ้ป็นกอ้นพอประมาณ แลว้จึงหยอ่นลงในบาตร 

                                                                      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๗๓) 

  คนอีสานเรียกพระสงฆแ์ตกต่างกนั เช่น ญาครู ญาพ่อ  อา้ยหม่อม  อา้ยจวั  หรือ
อา้ยจวันอ้ย ดงัตวัอยา่ง  
  คาํทีชาวบา้นใชเ้รียกพระสงฆโ์ดยรวมทีไม่เจาะจงว่าเป็นองคใ์ดองคห์นึง มีหลากหลาย ที
คาํดวัไดย้นิบ่อย ๆ กคื็อ ญาครู ญาพ่อ อา้ยหม่อม อา้ยจวั เจา้หวั และพระ ส่วนสามเณรนนั 
เรียกว่า อา้ยจวันอ้ย กบัอา้ยเณรนอ้ย  

  ตาบอกว่าคนทีบวชเมือสึกออกมาจะเรียกว่า ทิด หรือถา้หากผูบ้วชมีความรู้มากจนเป็นที
ยอมรับของชาวบา้นและผ่านพิธีฮดสรง (สรงนาํ ) เรียกว่า สาํเร็จ เมือสึกจึงเรียกว่า “จารย์ ” 
ส่วนจวันอ้ยหรือสามเณร ถา้หากสึกออกมาเรียกว่า “เซียง” และผูช้ายทีไม่บวชนนัถือว่าเป็นคน
ดิบ 

                       (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๗๓) 

   คนอีสานจะผลดัเปลียนเวรเพือนาํอาหารไปถวายพระ เมือถึงวนัพระ ดงัตวัอยา่ง 
  การนาํอาหารไปถวายพระทีวดั ในวนัปกติอนัไม่ใช่วนัศีล (วนัพระ ) แต่ละบา้นแบ่งเวร
ผลดักนัรับผิดชอบ มคัน ายกจะเอาปินโตของวดัหา้เถาไปแจกใหบ้า้นหา้หลงัแรกก่อน เมือ
ทาํอาหารลงวดัเสร็จแลว้ บา้นทีครอบครองปินโตจึงลา้งทาํความสะอาดและส่งใหบ้า้นหลงัถดัไป 
ทาํอยา่งนีเรือย ๆ จนเวียนกลบัมาทีเดิมอีกครังหนึง แต่ทงันีจะยกเวน้บา้นทีมีภาระตอ้งคาํ หรือดูแล
พระองคห์นึงองคใ์ดอยูแ่ลว้ 

                          (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๗๘) 

   นิทานท้องถิน  
   นิทาน คือ เรืองทีเล่าสืบต่อกนัมา จากสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้
เริงระบาํ ปรากฏนิทานทอ้งถิน ดงัต่อไปนี 

   ส
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๔๗ 
 
   ขูลูนาง อวั  นิทานพืนบา้นอีสานเรือง ขลูนูาง อวั เป็นเรืองทีหมอลาํนาํมาแสดง               
ใหค้นในหมู่บา้นของคาํดวัดูบ่อย ๆ จนคาํดวัจาํได ้ดงัตวัอยา่ง 

  ขลููนางอวัเป็นเรืองทีคนอีสานทุกคน ไม่เวน้แต่เดก็ ๆ อยา่งพวกคาํดวัรู้จกัเป็นอยา่งดี  มนั
เป็นนิทานหรือเรืองเล่าเรืองเดียวทีจบลงดว้ยความเศร้าโศก  “พ่อกบัแม่ของนางอวักบัขลููเป็น
เสียว (เพือน )กนั แต่ตอนทีตงัทอ้งนนั แม่ของนางอวัไปเมืองของแม่ทา้วขลููแลว้เกิดอยากกิน
หมากส้มเกลียง(ส้มโอ) แต่ว่าแม่ของขลููขีถี  (ขีเหนียว)ไม่ยอมให ้โดยตวั (โกหก )ว่ามนัยงัไม่สุก 
แม่ของนางอวัเลยเคียด(โกรธ) นบัตงัแต่วนันนัมาพอขลููกบันางอวัเติบโตขึน ทงัสองคนต่างกรั็ก
กนั แต่แม่ของนางอวัยงัเคียดอยูเ่ลยยกนางอวัใหก้บัทา้วขนุลาง ซึงเป็นคนมีฐานะดีแต่หนา้ตา              
ขีเหร่  นางอวัเสียใจจึงผูกคอตาย ทา้วขลููตดัสินใจใชด้าบแทงตวัเองใหต้ายตามไปดว้ย”  

                      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๐๖) 

   กบกนิเดือน เป็นนิทานพืนบา้น คนอีสานมกัเล่าสืบทอดใหเ้ด็ก ๆ ฟัง ซึงเกียวขอ้งกบั
ความเชือเกียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเมือดวงจนัทร์เกิดมืดลง ดงัตวัอยา่ง 

 แม่ใจดีเล่าเป็นนิทานใหฟั้งว่ามีชายยากจนคนหนึงเดินทางไปเสียงโชค ระหว่า งทางได้
พบงูเห่ากบัพงัพอนกาํลงัต่อสู้กนัอยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่ตน้หนึง จึงจอบเบิง(แอบดู) กเ็ห็นว่า เมืองูตาย
พงัพอนกไ็ปแห่น (แทะ ) เปลือกตน้ไมที้อยูใ่กล ้ๆ มาพ่นใส่ งูกฟื็น เวลาพงัพอนตาย งูกท็าํ
เช่นเดียวกนั… 

 …แม่เล่าต่อว่าชายคนนนัไดเ้ดินทางต่อไปอีก และไดพ้บกบัช้ างตาย กไ็ดช่้วยชุบชีวิต
สัตวท์งัสองใหก้ลบัคืนมาตามลาํดบั แลว้ทงัหมดกเ็ดินทางไปดว้ยกนั จนกระทงัถึงเมือง                  
เมืองหนึง ไดเ้ห็นผูค้นร้องไหอ้ยู ่เมือสอบถามดูจึงรู้ว่าลูกสาวคนเดียวของเจา้เมืองตาย   

  “บกัอนันนัมนัช่อย (ช่วย) ลูกสาวเพินบ่” 

    “ช่อย” แม่ตอบ “แลว้กไ็ดแ้ต่งงานกบัลูกสาวเจา้เมืองและอยูที่นนัอยา่งมีความสุข” 

 จากนนัแม่เล่าต่อว่า  อยูม่าวนัหนึง เป็นคืนเดือนแจง้ชายคนนนักบัเมียคือลูกสาวเจา้เมือง
กอ็อกมานอนเล่นอยูน่อกชาน นางคนนนัไดข้อใหผู้เ้ป็นผวัเล่าใหฟั้งว่าช่วยใหน้างฟืนไดอ้ยา่งไร  
ชายคนนนัจึงเล่าเรืองทีเกิดขึนทงัหมด เมือไดฟั้งแลว้นางอยากเห็นเปลือกไมว้ิเศษทีผั วซ่อน
เอาไว ้ครันไม่ใหดู้กเ็คียด (โกรธ) ชายคนนนัจึงตอ้งเอามาจากห่อผา้  พอดวงจนัทร์ทีลอยอยูเ่ห็น
จึงควา้เอาไป ผูเ้ป็นผวัเสียใจ และเสียดายมาก 

 สัตวท์ีเขาเคยช่วยชีวิต คือ อีกา ชา้ง และกบ สงสารจึงไดป้รึกษากนั ในทีสุดกบกรั็บอาสา
ว่าจะขึนไปเอายามาคืนใหด้ว้ยการกลืนพระจนัทร์เขา้ไปในทอ้ง  แต่พอเขา้ไปใกลค้นกช่็วยกนัตี
เกราะ เคาะไมด้งั ๆ เสียก่อน เพือใหก้บตกใจ กบเลยยงัไปเอายาไม่ไดจ้นเท่าทุกวนันี 

                     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๕๙) 
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๔๘ 
 
   จาํปาสีต้น เป็นนิทานพืนบา้นอีสานทีเล่าสืบต่อกนัมา  ดงัตวัอยา่ง 

  “พวกมึงไม่เคยไดย้นินิทานเรืองนางคาํกองหรือ ทีพ่อมนัจบัไปใส่ไวใ้นกอง (กลอง ) 
เพราะชาวเมืองถูกฮุง้กินจนหมด”… 

  คนทีช่วยนางคาํกองออกมาตอ้งเอามีดปาด (กรีด) หนงักลอง และฆ่าฮุง้ตั วนนัตาย แต่ว่า
ภายหลงันางคาํกองซึงไดแ้ต่งงานกบัคนทีช่วยคือเจา้เมือง ออกลูกเป็น    ฝาแฝดสีคน  แต่ลูก              
นางอคัคีทีเป็นเมียหลวงเอาไปฝัง และเอาหมานอ้ยมาใส่ใหแ้ทน   นางคาํกองจึงถูกไล่ออกจาก
เมือง นิทานเรืองนี ชือ จาํปาสีตน้ 

                   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๗๗) 

  กระต่ายบนดวงจนัทร์  เป็นเรืองเล่าทีคาํดวัเคยฟังจากนา้ชายว่าพระอินทร์เป็นผูเ้ขียน
รูปกระต่ายไวบ้นดวงจนัทร์ ดงัตวัอยา่ง 

   กระต่ายอยากทาํบุญ แต่ไม่มีของเหมือนเพือน คือนากมีปลา ลิงมีมะม่วง และหมาจิงจอก
มีซีนยา่ง (เนือยา่ง) จึงอธิษฐานว่าจะใหต้วัเองเป็นทานเพือทาํบุญ   พระอินทร์แปลงร่างเป็นคน
มาขอเพือลองใจ กระต่ายก่อไฟจนเป็นถ่านแดง ๆ แลว้เขา้ไปนงั พระอินทร์เห็นความตงัใจจึง
เขียนรูปของมนัไวใ้หค้นไดรู้้ 

                     (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๖๖) 

   พระเวสสันดร  เป็นเรืองเล่าสืบต่อกนัม าจากการทาํบุญเผวส คนอีสานเชือว่าการ
ทาํบุญเผวสเป็นการทาํบุญใหญ่ ๑๓ กณัฑ ์กบัอีกหนึงพนัคาถา ดงันนัจึงมีการเตรียมของใหค้รบทงั 
๑๓ กณัฑจ์บภายในวนัเดียว เรืองของพระเวสสนัดร ซึงเป็นการเกิดชาติสุดทา้ยของพระพุทธเจา้ 
ก่อนจะตรัสรู้  โดยเนือเรือง เช่น 

   ในครังนนัพระองคใ์หท้านชา้งเผือกแก่เมืองเมืองหนึง จนเมืองของพระองคเ์กิดอาเพศ 
ฟ้าฝนแลง้ ผูค้นอดอยาก และโกรธเคือง จึงพากนัขบัไล่ใหพ้ระเวสสันดร   นางมทัรีพระมเหสี 
และกณัหา ชาลี โอรส ธิดาเขา้ไปยูใ่นป่า  แต่ว่าชูชกกย็งัตามไปขอเอากณัหาและชาลี ครังนนั
เทวดาบนัดาลใหชู้ชกเดินหลงทางไปถึงเมืองสีพี  พระเจา้สญชยัปู่ ของกณัหา ชาลี จึงไถ่ตวัหลาน
คืน และพระราชทานเลียงอาหาร ชูช กซึงเป็นขอทานไม่เคยเห็นอาหารดี ๆ เลยกินมากจนทอ้ง
แตกตาย  

                    (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๘๒) 

   ย่ากนิปลงิ  เป็นนิทานหมอลาํ ทีคาํดวัฟังจากวิทยใุตถุ้ นเรือนของยายไค ้ทีแม่ของ
พระเอกไม่อยากใหล้กูชายแต่งงานกบัผูห้ญิงทีทาํอะไรไม่เป็น คนอีสาน คิดว่าผูห้ญิงทีดีตอ้งทอผา้
เป็น ตอ้งทาํงานบา้นการเรือนเก่ง ดงัตวัอยา่ง  
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๔๙ 
 

  บกัพระเอก หรือหมอลาํผูช้ายทีเล่นเป็นเซียงคาํพากาํลงับอกแม่ว่าจะพาอีเขียวค่อมผูส้าว
ของตนเขา้มาอยูใ่นบา้น  แม่ตาบอดรีบหา้มว่าอีเขียวค่อมเป็นคนสวยแต่รู ป  เอาแต่เอ ้ (แต่งตวั )
ไอเ้กียจสันหลงัยาว ไม่มีคุณสมบติัของแม่เรือน อีกดว้ย 

  “การสิหดัเขน็ฝ้าย  กกปลายบ่ฮูเ้รือง” 

  หมายถึงตาํหูกทอผา้ไม่เป็น จึงไม่ควรเอามาเป็นคู่ครอง และบอกลูกชายว่าไดห้มาย 
(มอง) ผูส้าวทีเหมาะสมไวใ้หแ้ลว้ บกัเซียงคาํพาเถียงแม่ว่า ตนรักอีเขียวค่อมไม่อยากไดผู้ส้าวคน
อืน เมือฟังถึงตรงนีคาํดวัเริมโมโห บกัพระเอกคนนีมนัช่างโง่เสียจริง อีเขียวค่อมคนนีแหละทีจะ
ฆ่าแม่ของมนัดว้ยการยา่งปลิงใหก้ินแลว้หลอกว่าเป็น  ปิงปลา… 

  อีเขียวค่อมหลอกยา่ใหก้ินปลิงจนติดคอตายแลว้ ตอนชาวบา้นจะนาํไปส่งสการ (ทาํพิธี
เผา) โลงหนกัมาก ผูช้ายรวมไปถึงผูห้ญิงกีคน ๆ กไ็ม่สามารถยกขึนได้  แมจ้ะเกณฑม์าหมดทงั
หมู่บา้นแลว้กต็าม สุดทา้ยเหลือแต่อีเขียวค่อมคนเดียว  พอมนัยกกเ็บาหวิวเหมือนปุยนุ่น  แต่ว่า
เมือไปถึงป่าชา้กลบัวางลงไม่ได ้เพราะโลงติดแน่นเขา้กบับ่า สุดทา้ยคนจึงรู้ว่าอีเขียวค่อมฆ่ายา่ 
แลว้เลยโดนเผาไปดว้ย 

                 (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๒๕) 

   กฎหมาย 
   กฎหมาย คือ กฎทีสถาบนัหรือผูมี้อาํนาจสูงสุดในรัฐตราขึน หรือทีเกิดขึนตามจารีต
ประเพณีอนัเป็นทียอมรับนบัถื อ เพือใชใ้นการบริหารประเทศ เพือใชบ้งัคบับุคคลใหป้ฏิบติัตาม 
หรือเพือกาํหนดระเบียบแห่งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกบัรัฐ
(ราชบณัฑิตยสถาน ๒๕๔๒ : ๔) คนอีสานนบัถือกฏหมายหมู่บา้นในการอยูร่่วมกนั โดยเจา้โคตร
ของแต่ละตระกลูจะเป็นผูมี้อาํนาจสงัลงโทษหรือว่ากล่าวตกัเตือนเพือใหทุ้กคนอยูร่่วมกนัอยา่ง มี
ความสุข  ดงัตวัอยา่ง 

  ตายงับอกอีกว่า ถา้หากคนไหนทีเจา้โคตรแต่ง (สัง)แลว้ไม่เอาความ หรือไม่ทาํตามกจ็ะ
ถูกลงโทษ ซึงอาจจะตกัเตือนก่อน และถา้หากไม่ฟังจริง ๆ กร้็ายแรงถึงขนัถูกขบัออกจากวงศ์
ตระกูลไปเลย และว่าตวัอยา่งของวงศต์ระกูลอืน ๆ ในหมู่บา้นทีถูกลงโทษอยา่งนีกมี็ใหเ้ห็นอยู่
เหมือนกนั  

                     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๘๑) 

  เครืองใช้  
   คนอีสานทาํเครืองใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพือเป็นเครืองมือสาํหรับการดาํเนินชีวิต
ในการประกอบอาชีพ และการหาอาหารไวกิ้น ดงัรายละเอียด 

   ส
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๕๐ 
 
   เบ็ด  เป็นเครืองมือสาํหรับตกปลา คนอีสานนิยมทาํเบ็ดตกปลาดว้ยตนเอง โดยมี
วิธีการและขนัตอนในการทาํเบ็ดเพือตกปลา ดงัตวัอยา่ง  

  นา้ชายพาเหลาไมไ้ผ่ใหเ้ป็นซีกลม ๆ เลก็ขนาดนิวกอ้ย ยาวราวแขนผูใ้หญ่ เ สียมตรงโคน
ทีจะใชปั้กลงดินใหพ้อแหลมเลยโคนขึนมาสักสองคืบมดัดา้ยไนลอนสาํหรับใชเ้ป็นตะขอเกียว
เบด็  เวลาทีเกียวหรือไม่ไดใ้ช ้ไม่ใหม้นัไปพนักบัหลงัอืน ส่วนดา้นปลายเวน้ลงมาราวหนึง
เซนติเมตรหยกัใหเ้ป็นร่องเลก็นอ้ยเพือว่าเวลามดั ดา้ยไนล่อนจะไดไ้ม่ลืนลง 

  จากนนัใชด้า้ยไนล่อนยกัหรือผูกตรงหวัเบด็ กะความยาวของสาย ดว้ยการผูกดา้ยดา้นไม่
มีเบด็เขา้กบัรอยหยกัดา้นบนของคนัทีปักไวก้่อนหนา้  โดยใหต้วัเบด็เกียวตะขอทีใชพ้กัจน             
ดา้ยตึง 

                  (โสกไผใ่บขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๓๑) 

  แงบ เป็นเครืองมือสาํหรับดกักบ มีรูปร่างคลา้ยฝามือคนประกบกนั คนอีสานทาํแงบ
ดกักบโดยใชเ้หยอืล่อไวข้า้งใน เมือกบมากินเหยอืก็จะติดไง* ออกมาไม่ได ้ดงัตวัอยา่ง  

  แงบเป็นเครืองมือทีใชด้กักบ มนัมีรูปร่างคลา้ยฝ่ามือใหญ่ ๆ สองขา้งประกบกนั ต าสาน
จากไม่ไผ่ โดยทาํไงหรือฝาเป็นทางเขา้  

                 (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๕๒) 

   ไม้ง่อง หรือไมท้าลานเป็นเครืองมือชนิดหนึง คนอีสานใชไ้มไ้ผท่าํเป็นดา้มมดักบั
ฟางขา้วโดยใชม้ือจบัเพือละเลงลานใหเ้รียบเสมอกนั ดงัตวัอยา่ง 

   เมือส่วนผสมไดท้ีแลว้ ตาจึงส่งไมง่้องให ้ไมง่้องหรือไมท้าลาน ทาํจากไมไ้ผ่ทีเหลาใหมี้
มีขนาดราวหวัโป้มือ หุม้ดว้ยฟางแหง้เอาตอกมดั ตดัใหโ้คง้ นา้ชายใชส้องมือจบัแลว้ลากไมไ้ป
มาละเลงขีววัทาไปบนหนา้ดิน โดยการเดินถอยหลงั เมือทาจนทวัเรียบดีจึงขึนมาบนขอบลาน 

                (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๓๒) 

   ขาหมา เป็นเครืองมือสาํหรับวางมดัขา้วทีเกียวแลว้เพือเตรียมหาบไปทีลานนวด คน
อีสานทาํขาหมาหรือมา้ไวว้างมดัขา้ว โดยปรากฏลกัษณะ ดงัตวัอยา่ง  

  ขาหมานีทาํจากลาํไมข้นาดเท่าแขนใหญ่ ตีไขวก้นัเป็นรูปกากบาท ตรงปลายทงัสองดา้น
มีง่ามสาํหรับใส่คนัหลาววางพาด  ตรงฐานตีไมท่้อนหนึงเพิมเขา้ไปใหเ้ป็นสามขา เพือให้
สามารถตงัได ้ แลว้เอาไมที้มีขนาดยอ่มลงมาตียดึฐานทงัสามท่อนใหเ้ชือมติดกนั 

                (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๕๒) 

                                                
 * หรืองา คือฝาทีใชส้ําหรับปิดปากตะขอ้ง ดา้นในมีลกัษณะเป็นซี ๆ ปลายสอบเขา้หากนั 
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๕๑ 
 
   ตะข้อง   คือ เครืองมือสาํหรับใส่ปลา รูปร่างคลา้ยตะกร้าปากแคบ กน้เป็ นรูป
สีเหลียมจตุัรัส คนอีสานเมือว่างจากการทาํนา จะหางานอืน ๆ ทาํโดยไม่อยูนิ่งเฉย เช่น ตาของคาํดวั   
นาํไมไ้ผม่าสานตะขอ้ง  โดยปรากฏลกัษณะ ดงัตวัอยา่ง  

  ตานงัเหลาไมไ้ผ่ใหเ้ป็นเส้นเลก็ ๆ ยาว ๆ อยูน่อกชาน เส้นไมไ้ผ่นีเอาไวใ้ชส้านตะขอ้ง 
เวลาทาํตาจะตงัใจมาก นอกจากเส้นเลก็จั ดจนอาจขาดไม่ไดรู้ปแลว้ ผิวไผ่ หรือมีดอาจบาดมือ
เอาไว ้ เศษผิวไผ่ถูกเหลาทิงมว้นกองอยูเ่หมือนฝอยขดัหมอ้ บางทีคาํดวัสมมติว่าเป็นผดัหมี  

                       (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๔๘) 

    จากการศึกษาเนือหาทีเป็นความรู้เกียวกบัวิถีชีวิตของคนอีสาน  พบว่าผูเ้ขียนมุ่งให้
ความรู้และสะทอ้นภาพวิถีชีวิตของคนอีสาน ซึงดาํเนินชีวิตแบบเรียบง่าย โดยพึงพาอาศยัธรรมชาติ
ในทอ้งถิน ทงัในดา้นอาหารการกิน อาชีพ ความเป็นอยู ่ การละเล่น ยารักษาโรค และ อืน ๆ  คน
อีสานกินอาหารทีหาไดใ้นทอ้งถิน สาํหรับอาหารประเภท เนือสตัว์  เช่น  กุง้ หอย ปู ปลา ทีมีอยูใ่น
ทอ้งนา กิงก่า งู  และแมลงต่าง ๆ ทีอาศยัอยูใ่นทอ้งถิน    ส่วนอาหารประเภทเนือววั  เนือควาย  และ
เนือไก่นนั เป็นอาหารพิเศษทีหากินยาก  จะไดกิ้นในโอกาสพิเศษ  เช่น งานบุญ หรือ เทศกาลวนั
สาํคญัทีชาวบา้นร่วมกนัจดัเตรียมขึนในแต่ละโอกาสเท่านนั    

 ๑.๒ ค่านิยม   
  ค่านิยม ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (๒๕๔๖ : ๒๔๒)  
หมายถึง  สิงทีบุคคลหรือสงัคมยดึถือเป็นเครืองช่วยตดัสินใจ และกาํหนดการกระทาํของตนเอง  

  ไพทูรย ์เครือแกว้ (๒๕๐๖  :๖)ใหค้วามหมายของคาํว่า   ค่านิยม หมายถึง สิงทีคน
สนใจ สิงทีคนปรารถนาจะได ้ปรารถนาจะเป็น หรือกลบักลายมาเป็น เป็นสิงทีคนถือว่าเป็นสิง
บงัคบัตอ้งทาํตอ้งปฏิบติั เป็นสิงทีคนบูชายกยอ่ง และมีความสุขทีจะไดเ้ห็นไดฟั้ง ไดเ้ป็นเจา้ของ 
ค่านิยมของสงัคมจึงเป็น “วิถีของการจดัรูปความประพฤติ ” ทีมีความหมายต่อบุคคลและเป็ นแบบ
ฉบบัของความคิดทีฝังแน่นสาํหรับยดึถือในการปฏิบติัตวัของคนในสงัคม  

  เพญ็แข  วจันสุนทร  (๒๕๒๘ : ๒) ใหค้วามหมายของคาํว่า   ค่านิยม  หมายถึง               
การยอมรับนบัถือและพร้อมทีจะปฏิบติัตามคุณค่าทีคนหรือกลุ่มคนมีอยูต่่อสิงต่าง ๆ ซึงอาจเป็น
วตัถุ มนุษย ์สิงมีชีวิตอืน ๆ  รวมทงัการกระทาํในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม จริยธรรมและสุนทรียภาพ 
ทงันีโดยไดท้าํการประเมินค่าจากทศันะต่าง ๆ โดยถีถว้นและรอบคอบแลว้ 

  สุพตัรา  สุภาพ (๒๕๓๔ : ๒๓) ใหค้วามหมายโดยสรุป ค่านิยม  หมายถึง  สิงทีกลุ่ม
สงัคมหนึง ๆ  เห็นว่าเป็นสิงทีควรแก่การกระทาํ น่ากระทาํ น่ายกยอ่ง  หรือเห็นว่าถกูตอ้ง 
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๕๒ 
 
  จากคาํจาํกดัความของค่านิยมทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ค่านิยม คือ  แนวทาง
ประพฤติ ปฏิบติัของคนในสงัคม   ทีใชใ้นการตดัสินใจ อยา่งถกูตอ้ง  และมกัเปลียนแปลงไดต้าม
สภาพสงัคม 

  สารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ มีเนือหาเกียวกบัค่านิยม
สามารถจาํแนกได ้คือ ค่านิยมเกียวกบัความบนัเทิง การเลือกคู่ครอง  ความกตญั ู ค่านิยมเกียวกบั
ผูช้าย  ผูห้ญิง  และอืน ๆ  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

   ค่านิยมเกยีวกบัความกตญั  ู
   การเลียงดูลกูหลานของคนอีสาน ผูใ้หญ่จะปลกูฝั งค่านิยมใหรู้้จกัรักและเคารพต่อ                 
ผูอ้าวุโส เช่น ครอบครัวของคาํดวัทุกคนรักตา ตาเป็นคนแก่ทีทาํงานหนกัและลาํบากมานาน เมือตา
แก่เฒ่า ลกูหลาน ก็อยากใหต้าไดรั้บสิงทีดีและสุขสบาย  จึงนาํขนมที ไดม้า เก็บไปฝากตา                     
ดงัตวัอยา่ง 

  คาํดวัพยกัหนา้แลว้เอามือลว้งกอ้นขนมขึนมาดม  มนัหอมจนอยากจะแกะพลาสติกทีใช้
ห่อออกทิง แลว้กดักินเสีย  แต่กห็า้มใจตนเองอยู ่คาํดวัจะเอาขนมกอ้นนีไปฝากตา มนัหวาน นุ่ม
และอร่อย  พวกผูเ้ฒ่าจึงชอบกินกบัขา้ว 

                    (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๘๖) 

  ตากินขา้วกบัขนมไข่ คาํดวัแอบกินนาํลายอยู ่แต่ว่าทงัสามคนคือคาํดวั พีชาย นอ้งชายก็
ไม่มีใครขอ  เพราะทุกคนรักตา และดีใจทีเห็นตากินขา้วได ้

                   (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๓๑๐) 

  ค่านิยมเกยีวกบัการมคู่ีครอง  
  การเลือกคู่ครองของคนอีสานเมือญาติผูใ้หญ่ฝ่ายชายไปสู่ขอฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงก็จะ
พิจารณาก่อนตกลงยกใหแ้ต่งงานกนั โดยพิจารณา จากฐานะตอ้งมีความเหมาะสมกนั  โดยดูจาก
จาํนวนทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ทีนา  ววั ควาย เป็นสาํคญั  ดงัปรากฏค่านิยมในการมีคู่ครองต่อไปนี 

  นิยมให้พ่อแม่ ญาตผิู้ใหญ่เป็นผู้ตดัสินใจเลอืกคู่ครองให้   ผูใ้หญ่จึงเลือกผูที้มีฐานะ
เสมอกนั เช่น เอือยวาดทีชอบพอกบัทิดแกว้ แต่พ่อกบัแม่ไม่เห็นดว้ยเพราะทิดแกว้มีฐานะยากจนไม่
ทดัเทียมกนั จึงไม่ยอมใหแ้ต่งงานดว้ย  ผูช้ายจึงควรเลือกคู่ครองทีมีฐานะพอ ๆ กนั  ดงัตวัอยา่ง 

  “พ่อกบัแม่ของเอือยวาดคงใหลู้กสาวแต่งงานกบัคนมีฐานะ “เกิงกนั” หรือใกลเ้คียงเสมอ
กนั 

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๓๔) 
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๕๓ 
 

  ลุงเทียมหนัไปบอกนา้ชายว่า ถา้หากจะชอบผูส้าวทีไหนกข็อให้   “หาคนเกิงกนั (เสมอ
กนั) ถา้บ่จงัชนั(ถา้ไม่อยา่งนนั)มนัยากอยา่งนีแหละ” 

            (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๘๗) 

   นิยมเรียกค่าสินสอดเป็นววั ควาย และเกวยีน  คนอีสานถือว่าววั ควาย และเกวียน 
เป็นทรัพยสิ์นทีมีค่า และเป็นกาํลงัสาํคญัในการทาํนาเลียงชีพ จึงมีค่านิยมใชว้วั ควาย และเกวียน 
เป็นสินสอดทองหมนั เช่น  

  ตาว่าการดูฐานะของคนในหมู่บา้น  เขาดูกนัทีววั และควาย บา้นไหนมีมากกย็ิ งมีหนา้มี
ตา ยามแต่งงานคนในหมู่บา้นใชพ้วกมนัเป็นสินสอดดว้ยเสมอ 

                   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๑๕) 

  ค่าดองขอ งคนในหมู่บา้นของคาํดวันนั “มาด” หรือกาํหนดกนัตามฐานะ ส่วนใหญ่จะ
เลือกเป็นเงินกบัววั และควาย แต่ละบา้นจึงตอ้งมีสัตวเ์ลียงทงัสองอยา่งนี 

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๖๐) 

   เมือคาํดวัโตเป็นสาว หากมีผูบ่้าวทีไหนมาขอ กจ็ะใหต้าเรียกววัเกวียนคู่งาม ๆ เป็นค่า
สินสอด 

                  (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๗๙) 

   ตาบอกคาํดวัว่า  คนในหมู่บา้นเราเลียงชีพดว้ยการทาํนา ทงัคนและควายต่างเป็ นกาํลงั
สาํคญั การแต่งงานจึงหมายถึงการเพิมแรงงาน ก่อนจะไปสู่ขอผูส้าวคนไหน กต็อ้งคาํนึงถึงเรือง
นี รูปร่างหนา้ตาจึงกลายเป็นเรืองรอง 

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๙๘) 

  นิยมให้ฝ่ายชายมาอยู่บ้านฝ่ายหญิง  คนอีสานเมือแต่งงานแลว้นิยมใหฝ่้ายชายมาอยู่
บา้นฝ่ายหญิง  แต่ลกูเขยทีอยูใ่นบา้นตอ้งมีเพียงคนเดียวเท่านนั ดงัตวัอยา่ง 

  ตาบอกว่าในหมู่บา้นของคาํดวันี  การแต่งงานโดยมากจะเป็นการ “แต่งเขา้ ” คือฝ่ายชาย
ตอ้งมาอยูใ่นครอบครัวของฝ่ายหญิง แต่จะไม่ใหมี้เขยซ้อนกนัสองคนในเรือนเดียว 

           (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๒๖) 

  ค่านิยมเกยีวกบัผู้ชาย 
   คนอีสานมีค่านิยมเกียวกบัผูช้าย เช่น นิยมผูช้ายทีผา่นการบวชเรียนก่อนจะมีคู่ครอง  
ผูช้ายนิยมสกัเพราะเชือว่าทาํใหอ้ยูย่งคงกระพนั อีกทังตอ้งเป็นคนขยนัทาํมาหากินดว้ย ดงัปรากฏ
ค่านิยมเกียวกบัผูช้าย ดงันี 

   ส
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๕๔ 
 
   ค่านิยมเกยีวกบัการบวช 
  การบวชถือเป็นประเพณีปฏิบติัของผูช้ายทุกคน ซึงคนอีสานถือว่าคนทีบวช เรียน
เมือสึกออกมาแลว้เป็นคนสุก คนดี   ฉะนนัผูช้ายทุกคนควรไดบ้วชเรียนก่อน   อีกทงัเมือถึงเวลา
แต่งงานหากไม่ไดบ้วชเรียนมา ทางพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็ไม่อยากยกลกูสาวใหแ้ต่งงานดว้ย ดงัตวัอยา่ง 

   ตาบอกว่าคนทีบวชเมือสึกออกมาจะเรียกว่า ทิด หรือถา้หากผูบ้วชมีความรู้มากจนเป็นที
ยอมรับของชาวบา้นและผ่านพิธีฮดสรง (สรงนาํ )  เรียกว่า  “สาํเร็จ ”  เมือสึกจึงเรียกว่า “จารย์” 
ส่วยจวันอ้ยหรือสามเณร ถา้หากสึกออกมาเรียกว่า “เชียง” และว่า ผูช้ายทีไม่บวชนั นถือว่าเป็น
คนดิบ พ่อแม่ทีไหนกไ็ม่อยากใหลู้กสาวแต่งงานดว้ย 

                      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๗๓) 

   พ่อแม่อา้ยคาํแปงอาจจะใหลู้กบวชเสียก่อน แต่ว่าคนทีไม่ไดบ้วชกมี็เหมือนกนั แต่คนดิบ
คนดายหรือคนทีไม่บวชนนั บา้นเราถือว่าเป็นคนไม่ดี 

                 (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๗๒) 

   นิยมคนทีขยนัขันแข็ง 
   คนอีสานนิยมผูช้ายทีมีความขยนัขนัแข็ง เป็นคนดี และไม่เล่นการพนนั  เช่น           
ตากล่าวถึงอา้ยทิดแกว้  ดงัตวัอยา่ง 

 ตาว่าบกัทิดแกว้มนัเป็นคนดี ทาํมาหากินขยนัขนัแขง็โบกเบียบ่เล่น กบับวชเรียนแลว้ เขา
อาจจะเห็นความดีกไ็ด ้

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๖๐) 

  คาํดวับอกว่าเมือโตขึนจะแต่ งงานกั บอา้ยหวนั เพราะอา้ยหวนัเป็นคน ขยนั                  
ทาํงานเก่ง  ดงัตวัอยา่ง 

  ป้าสีตอ้งเคยถูกกระสวยตีหวัแน่ ๆ แกจึงไม่ไดแ้ต่งงาน  แต่กไ็ม่กลา้ถามเลยบอกป้าสีว่า
อา้ยหวนัเล่นเตยเก่ง ล่ากะปอมกเ็ก่ง แถมยงัขบัเกวียนเป็นแลว้ เมือโตขึนตนจึงจะแต่งงานดว้ย 

               (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๒๔)\ 

   ค่านิยมเกยีวกบัการสัก 
  ชายอีสานยงันิยมการสกัตามอกหรือหลงั เพราะมีความเชือว่าเมือสกัแลว้ทาํใหต้นอยู่
ยงคงกระพนั เช่น คาํดวัพดูถึงอา้ยคาํแปงทีมีรอยสกั ดงัตวัอยา่ง 

  ทีหนา้อกสักลายเสือเผ่นตวัใหญ่  บริเวณแผ่นหลงัของอา้ยคาํแปงกมี็ รอยสักเช่นกนั                
แกว่าเป็นรูปยนัตล์งอาคมฟันแทงไม่เขา้  

   ส
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๕๕ 
 

                      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๖๗) 

   ค่านิยมเกยีวกบัผู้หญิง 
   คนอีสาน มีค่านิยมต่อผูห้ญิงในเรือง คุณสมบติั เช่น ความสามารถในงาน บา้น                
การเรือนว่า ผูห้ญิงตอ้งเป็นผูที้ทอผา้ ตาํหูก เลียงไหมเป็น  เนืองจากทุกบา้นเมือว่างจากงานนา 
ผูห้ญิง   จะทอผา้ ตาํหูกทีใตถุ้นเรือน หญิงใดทาํไม่เป็นก็จะไม่มีชายใดเลือกไปเป็นคู่ครอง                      
ดงัตวัอยา่ง 

   แม่บอกว่าผูส้าวทุกคนตอ้งรู้จดัเขน็ฝ้าย สืบหูก ตาํหูก (ทอผา้) ยงิสามารถเลียงหม่อนเลียง
ไหมไดก้ดี็ยงิ หาไม่แลว้กจ็ะไม่มีบา้นไหนอยากไดไ้ปเป็นลูกสะใภ ้

                   (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๘) 

   ค่านิยมเกยีวกบัการศึกษา 
   การศึกษา เป็นการพฒันาใหค้นอ่านออกเขียนได ้คนอีสานจึงตอ้งการใหล้กูหลานซึง
เป็นคนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้หนงัสือ เช่น ตาของคาํดวัพดูถึงลกูหลานของคนในหมู่บา้นทีเรียนหนงัสือ
เก่งพ่อแม่ก็จะภูมิใจและพดูคุยอวดใหค้นอืนฟัง  ดงัตวัอยา่ง 

  ตาเคยบอกว่าคนในหมู่บา้นรู้หนั งสือนอ้ย บางคนพูดได ้แต่เขียนและอ่านไม่ได ้การที
ลูกหลานบา้นไหน เรียนเก่ง อ่านหนงัสือออกจึงถือเป็นหนา้เป็นตา และเป็นความภาคภูมิใจทีจะ
เวา้อา้ง (พูดอวด) กนัได ้ดงันนัจึงไม่ใช่เรืองผิดปกติแต่อยา่งใดทีจะมีเสียงอ่านหนงัสือดงัลอยมา
จากแต่ละหลงัคาเรือนในยามคาํคืน 

                     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๕๒) 

   คนอีสานนิยมใหลู้กหลานไดเ้รียนต่อสูง ๆ  ครอบครัวใดมีฐานะกใ็หลู้กหลานเขา้ไป
เรียนต่อในอาํเภอ  แต่คนในหมู่บา้นของคาํดวัประกอบอาชีพการทาํนาเป็นอาชีพหลกั ฐานะทาง
ครอบครัวยากจน   อีกทงัการเดินทางไปโรงเรียนลาํบาก เพราะโรงเรียนมธัยมนนัตงัอยูใ่นอาํเภอ
ห่างไกลจากหมู่บา้น และบา้นใดมีลูกสาวพ่อแม่กลวั ลูกจะเกิดอนัตราย  จึงใหลู้กออกมาช่วย
ทาํงานบา้น  ดงัตวัอยา่ง 

   อา้ยสีเทา้เรียนอยูช่นั ป .๕ เมือจบแลว้กค็งออกมาช่วยทาํนา คนในหมู่บา้นของคาํดวั              
ไม่นิยมใหลู้กหลานเรียนหนงัสือ ค่าใชจ่้าย ค่าเดินทางของโรงเรียนมธัยมในอาํเภอมีราคาแพงมาก 
คนทีเรียนต่อไดจึ้งมีแต่ลูกครู หรือลูกคนมีฐานะ 

                 (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๖๔) 
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๕๖ 
 
  ค่านิยมเกยีวกบัความบันเทิง 
   ความบนัเทิงเป็นสิงทีเกียวขอ้งกบัชีวิตของคนทุกคน  ฉะนนัแต่ละคนจึงมีความชอบ
และการแสวงหาความสุขจากสิงบนัเทิงทีแตกต่างกนั  เช่น การชมภาพยนตร์  การฟังเพลง  การชม 
วงดนตรี เป็นตน้ จาก สารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏค่านิยม
เกียวกบัความบนัเทิง ดงันี 

  นิยมชมหมอลาํ 
   หมอลาํเป็นการแสดงพืนบา้นของคนอี สาน ซึงคนอีสานจะหาชมไดใ้นงานบุญ
สาํคญัทีจดัขึนในหมู่บา้น  เช่น ชาวบา้นในหมู่บา้นของคาํดวัชอบดูหมอลาํมากกว่าการแสดงอืน ๆ 
ทีมาใหช้มในแต่ละครัง  ดงัตวัอยา่ง 

  หนงักลางแปลง หรือหนงัขายยาทีเขา้มาฉายทีหมู่บา้นมีเพียงไม่ กีครังในรอบหนึงปี  
ส่วนวงดนตรีลูกทุ่งนนักเ็คยเห็นอยูค่รังหนึง แต่ว่าคนชอบดูหมอลาํมากกว่า 

                  (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๙๑) 

  ในการจดังานแต่ละครังทีเป็นงานบุญ เช่น บุญเผวส หรืองานสาํคญัของหมู่บา้น 
ชาวบา้นก็จะจดัหาหมอลาํมาแสดงเพือใหง้านบุญนนัมีความสนุกสนาน เช่น คนในหมู่บา้นของ
คาํดวัทุกคนชอบดูหมอลาํ คนเฒ่าคนแก่มกันิยมดูหมอลาํแบบเก่า ส่วนวยัหนุ่มสาวส่วนใหญ่ชอบดู 
หมอลาํทีพฒันาใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสงัคมปัจจุบนัมากกว่า หมอลาํทีคนอีสานนิยมมีหลาย
ลกัษณะทาํนอง เช่น ลาํกลอน  ลาํเพลิน ลาํเรือง หมอลาํต่าง ๆ จึงมีการพั ฒนาเพือใหท้นัสมยั                  
ดงัตวัอยา่ง   
  

  ก่อนหนา้นีมีการตีกลองประชุมกนั เพือหาแนวงนั (สมโภช) พวก ผูเ้ฒ่าอยากฟังลาํกลอน
ทีมีหมอลาํผูห้ญิงกบัหมอลาํผูช้ายมาลาํโจทย ์หรือโตต้อบกนั แต่พวกผูบ้่าวผูส้าวอยากได้                
ลาํเพลินกกขาขาว  เพราะหมอลาํอยา่งหลงันีแต่งตวัทนัสมยั ผูห้ญิง   นุ่งกระโปรงสัน ๆ จนเห็น
ตน้ขา และลาํดว้ยกลอนลาํทีมีจงัหวะสนุกสนาน 

                (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๒๒) 

  นอกจากหมอลาํทีเป็นการแสดงแลว้ คนอีสานยงันิยมความบนัเทิงจากการฟังเพลง 
จากวิทย ุ  โดยถือว่าใครทีมีวิทยเุป็นของตนเองเป็นคนทนัสมยั เพราะวิทยเุป็ นของแปลกใหม่ที
สามารถฟังไดทุ้กเวลา แต่มีราคาแพง จึงมีบางคนเท่านนัทีมีเงินพอทีจะซือวิทยไุวฟั้งได ้ ดงัตวัอยา่ง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๗ 
 

   เมือมาถึงบริเวณนาของคาํดวั  ทุกคนพากนัหลบเขา้ร่มไมบ้นโนนมะม่วง  คาํดวันงัลง
เหยยีดขาพกัเหนือย เอือยคนหนึงหมุนปุ่มวิทย ุ(วิทยทุรานซิสเตอร์) แกรก ๆ บางครังมีเสียงเพลง
ลูกทุ่ง บางครังกมี็เสียงหมอลาํ เมือแกพบเพลงถูกใจและเสียงชดัเจนฟังไดจึ้งหยดุหมุน แลว้ทุก
คนกน็งัเงียหูฟังอยา่งมีความสุข 

   วิทยนีุเป็นเครืองสีเหลียมเลก็ ๆ อา้ยหวนับอกว่า ตวัหนงัสือทีติดอยูบ่นเครืองเขียนว่า 
“ธานิน” มนัมีราคาแพงมาก แต่พวกผูบ่้าวผูส้าวกเ็กบ็เงินขายปอซือหามาเป็นเจา้ของ ในหมู่คน
เลียงววั ถา้หากใครมีวิทยถุือว่าโกที้เดียว  บางทีถา้หากเป็นเพลงทีโด่งดงั หรือช่วงทีหมอลาํเรือง
ยอดนิยมกาํลงัออกอากาศ คนอืน ๆ กจ็ะเดินตามไปดว้ยจนต่อกนัเป็นพรวน 

                  (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๙๐) 

    จากการศึกษาเนือหาทีเป็นความรู้เกียวกบั ค่านิยมของคนอีสานได้ ว่า คนอีสานมี
ค่านิยมทียดึปฏิบติัสืบต่อกนัมาหลายประการ เช่น ค่านิยมเกียวกบัความกตญั ู คนอีสานจะรักและ
เคารพผูใ้หญ่ ใหค้วามสาํคญักบัผูอ้าวุโส ค่านิยมเกียวกบัการมีคู่ครอง  คนอีสานนิยมเลือกคู่ครองที
มีฐานะทดัเทียมกนั โดยใหญ้าติผูใ้หญ่เป็นผูต้ดัสินใจเลือกให ้และเมือแต่งงานแลว้ฝ่ายชายนิยมไป
อยูบ่า้นฝ่ายหญิง   ค่านิยมเกียวกบัผูช้าย ตอ้งเป็นคนขยนัทาํกิน บวชเรียนก่อนแต่งงาน   ค่านิยม
เกียวกบัผูห้ญิงตอ้งทอผา้ ตาํหูกเป็น  ค่านิยมเกียวกบัความบนัเทิง  คนอีสานนิยมชมและฟังหมอลาํ 
ทีมาแสดงในหมู่บา้นและ การฟังจากวิทย ุ  และค่านิยมเกียวกบัการศึกษาทีคนอีสานตอ้งการให้
ลกูหลานไดเ้รียนสูง ๆ แต่ดว้ยเหตุหลายประการทีทาํ ใหเ้ด็ก ๆ ในหมู่บา้นไม่ไดเ้รียน ต่อสูงๆ เช่น
พ่อแม่มีฐานะยากจน ตอ้งออกมาประกอบอาชีพ  อีกทงัโรงเรียนตงัอยูไ่กล ไม่สามารถเดินทางไป
เรียนได ้

 ๑.๓  วฒันธรรม 
  วฒันธรรม ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (๒๕๔๖:
๑๐๕๘)  หมายถึง สิงทีทาํใหเ้จริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ  

  สุพตัรา  สุภาพ (๒๕๓๔: ๑๐๗ ) กล่าวว่า วฒันธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุก
สิงทุกอยา่งอนัเป็นแบบแผนในความคิดและการกระทาํทีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยใ์นสงัคม
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึง หรือสงัคมใดสงัคมหนึงมนุษยไ์ดคิ้ดสร้างระเบียบกฎเกณฑว์ิธีการใน                  
การปฏิบติั การจดัระเบียบตลอดจนระบบความเชือ ความนิยม ความรู้  และเทคโนโลยต่ีาง ๆ ใน                 
การควบคุมและใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ 

  สมชยั ใจดี   และบรรยง ศรีวิริยาภร ณ์ ( ๒๕๓๘ :๑) ใหค้วามหมายของ วฒันธรรม  
ว่าเป็น “ วฒัน”เป็นภาษาบาลีแปลว่า “เจริญงอกงาม ” ส่วนคาํว่า “ธรรม” เป็นภาษาสนัสกฤต 
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หมายถึง ความดี  ซึงแปลตามรากศพัท ์หมายถึง “สภาพอนัเป็นความเจริญงอกงาม หรือลกัษณะที
แสดงถึงความเจริญงอกงาม”  

  ทิพยสุ์ดา  นยัทรัพย ์(๒๕๓๕:๖) ใหค้วามหมายของคาํว่า  วฒันธรรม หมายถึง ทุก
สิงทุกอยา่งทีเกิดขึนจากพฤติกรรมของมนุษย ์ซึงเป็นสมาชิกในสงัคม และถ่ายทอดสืบเนืองกนัมา
อยา่งมีแบบแผนเป็นมรดกของสงัคม  

    ตามพระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ พุทธศกัราช ๒๔๘๕ ไดใ้หค้วามหมายของ
วฒันธรรมว่า 

  วฒันธรรม หมายถึง ลกัษณะทีแสดงถึงความเจริญงอกงาม  ความเป็นระเบียบ ความ
กลมเกลียวกา้วหนา้ของชาติและศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน 

  จากคาํจาํกดัความของวฒันธรรมทีกล่ าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า  วฒันธรรม คือ 
ระเบียบ แบบแผนทีมนุษยส์ร้างขึน ในวิถีชีวิตเพือแสดงถึงความ เจริญงอกงามของสงัคม  

  สารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ มีเนือหาเกียวกบั วฒันธรรม 
การแต่งกาย   ดงันี 

  วฒันธรรมการแต่งกาย   
   ประเทศไทยมีวฒันธรรมการแต่งกายทีเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ แสดงถึงความเป็น
ชาติไทย ทีชาวโลกรู้จกักนั วฒันธรรมการแต่งกายของไทยแต่ละภาคมีความแตกต่างกนั ดงัเช่น
วฒันธรรมการแต่งกายของคนในภาคอีสานทีบ่งบอกถึงลกัษณะความเป็นทอ้งถินอีสาน ซึงใน             
สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ กล่าวถึงการแต่งกายของคนภาคอีสาน ที
เป็นการแต่งกายปกติ  เช่น การแต่งกายของชาวนา  และการแต่งกายในโอกาสพิเศษต่าง ๆ  เช่น                
การแต่งกายไปวดัในงานบุญ อีกทงัการแต่งกายอืน ๆ เช่น การแต่งกายของชนเผา่ ปรากฏใน
รายละเอียดต่อไปนี         

    การแต่งกายปกต ิ  
    การแต่งกายปกติ  หมายถึง การแต่งกายทีคนอีสานแต่งในชีวิตประจาํวนั เช่น 
ชุดอยูบ่า้น ชุดทาํงานตามปกติของคนแต่ละอาชีพ  ชุดนกัเรียน เป็นตน้ จากเรืองโสกไผใ่บขา้วและ
ลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏการแต่งกาย ดงันี 

    การแต่งกายของตาทีประกอ บอาชีพทาํนา  ตาจะสวมใส่ กางเกงทีสะดวกใน     
การทาํงาน อีกทงัสีของเสือผา้ตอ้งมีความเหมาะสมกบัอาชีพ ไม่สกปรกง่าย    ดงัตวัอยา่ง  
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  แผ่นหลงัของตาคอ้มลงบา้งดว้ยกาลเวลา  กางเกงหูรูดทีทอจากฝ้ายจุบนิล หรือการยอ้ม
คราม สีมอ ๆ สันแค่เข่า ทาํใหเ้ห็นขาผอม 

                (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓:๔๑) 

    นอกจากนียงัพบการแต่งกายตามปกติของคนต่างถินทีเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้นของ
คาํดวั ไดแ้ก่ นายช่างซึงมาจากกรุงเทพฯ ทีเขา้มาก่อสร้างถนน และบ่อนาํใหแ้ก่ชาวบา้น โดยผูแ้ต่ง
ไดบ้รรยายลกัษณะการแต่งกายของนายช่างทีแตกต่างกบัชายหนุ่มในหมู่บา้นของคาํดวั   ดงัตวัอยา่ง  

  สวมกางเกงยนีส์สีซีด กบัเสือแขนยาวลายตารางเลก็ ๆ  ทีสะอาดสะอา้น   แกเอาชายเสือ
เขา้ในกางเกง คาดเขม็ขดัหนงั หนา้ตาเป็นแต่เบิง  (น่ามอง) ผิวก ็เกลียง ๆ อยา่งคนทีไม่ค่อยโดน
แสงแดด 

                (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓:๒๐๔) 

    การแต่งกายตามปกติของผูห้ญิงในหมู่บา้นคาํดวัจะนุ่งผา้ซินยาว แต่ถา้ใครเขา้
ไปอยูใ่นเมืองหรือมาจากกรุงเทพ ฯ จะแต่งกายแตกต่างจากผูห้ญิงคนอืน ๆ ในหมู่บา้น  เช่น                 
การแต่งกายของเอือยวาดทีอยูอ่าํเภอ  และนา้สาวทีไปอยูก่รุงเทพ ฯ แลว้กลบัมาเยยีมบา้ น                      
ดงัตวัอยา่ง 

  วนัทีเอือยวาดมา แกนุ่งซินกระโปรงใส่เกิบส้นยอง (รองเทา้ส้นสูง ) เนือตวัเกลียงเกลา 
มือเทา้สะอาด ผิวขาว หนา้ขาว แกม้แดง ปากแดงงามป่ายหล่าย 

          (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๔๗) 

   นอกจากการแต่งกายของเอือยวาด ผูแ้ต่งได้ บรรยายถึงนา้สาวของคาํดวั  ที            
แต่งกายแปลกไปจากคนในหมู่บา้น ทาํใหทุ้กคนทีพบต่างใหค้วามสนใจ ดงัตวัอยา่ง 

  นา้สาวเป็นคนงาม และเป็นคนทนัสมยัมาก เพราะแกดดัขนตาจนงอน ทาลิปสติก ทา
แกม้ ทาตาเขียว ๆ นุ่งซินมินิสเกิร์ต(ชุดมินิสเกิร์ตเป็นเสือกบักระโปรง ติดกนัสันแค่ครึงขา ) กบั
ใส่เกิบส้นสูง(รองเทา้ส้นตึก) ลงวดัจนพวกผูเ้ฒ่าผูแ้ก่มอง  ตาคา้ง 

           (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๙๘) 

    การแต่งกายในโอกาสพเิศษ  
   การแต่งกายในโอกาสพิเศษ เป็นลกัษณะการแต่งกายทีนอกเหนือจากการแต่ง
กายปกติในชีวิตประจาํวนั เช่น การแต่ งกายไปวดั  งานบุญต่าง ๆ จาก สารคดีเยาวชน  เรือง                   
โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ กล่าวถึงการแต่งกายของคนแก่ และผูห้ญิง   ปรากฏใน
รายละเอียด ต่อไปดงันี 
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    การแต่งกายไปวดั  
    คนอีสานถือว่างานบุญตอ้งทาํแต่สิงทีดีทีสุด ดงันนัการแต่งกายจึงจาํเป็นเช่นกนั
ทีจะตอ้งแต่งกายใหส้วยทีสุด  เช่น การแต่งกายของผูห้ญิงจะนุ่งซินทีดีทีสุด ไดแ้ก่ ผา้ไหม หรือ             
ผา้มดัหมีติดชาย* สวมเสือสีขาว ทีมีลกัษณะคลา้ย ๆ กนัเกือบทุกคน ซึงจะเห็นว่ามีความแตกต่าง
จากชุดทีสวมใส่อยูบ่า้นตามปกติ อีกทงัคนแก่ก็จะ นุ่งขาวห่มขาว เพือไปฟังเทศน์เนืองในงานบุญ           
ทีวดั  ดงัตวัอยา่ง 

 เมือใกลถ้ึงวดั คาํดวัสังเกตเห็นว่าจาํนวนของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่กย็งิมากขึน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 
มีเดก็นอ้ย หรือลูกหลานเดินถือของตามมาส่ง แต่ละคนแต่งตวัคลา้ย ๆ กนั คือ นุ่งผ้าซินไหม 
หรือไม่ ก็ผ้าซินมัดหมี ติดตีน (ชาย) ลายสีแดงงาม ๆ อยา่งแม่ใหญ่ของอีบิง แลว้ นุ่งเสือแขน
กระบอกสีขาว แขนสัน    บ้างแขนยาวบ้าง มีเบียงสีเดียวกันคาดทีไหล่ บางคนเอาดอกไมเ้สียบ
มวยผม                                               

                                                     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๑๖๕) 

   นอกจากนนัในงานบุญสาํคญั การแต่งกายของคนแก่ จะแต่งกายดว้ย   ชุดขาว 
เช่น ในงานบุญเทศน์มหาชาติ ดงัตวัอยา่ง 

  ในวนันีเป็นมือบุญ  เสียงเทศน์เรืองกณัหาชาลี (เทศน์มหาชาติเรือง  พระเวสสันดร )              
ดงัวีวอน ๆ อยูต่งัแต่เชา้ ตาบอกว่าก่อนเทศน์นนัตอ้งใหอ้า้ยจวันอ้ย (สามเณร ) รูปหนึงขึนเทศน์
สังกาลเพือประกาศพระพุทธศาสนา พระพุทธประวติัเสียก่อน จากนนัจึงเป็นเทศน์ทศพร  ผู้เฒ่า
ผู้แก่ใส่ชุดสีขาว ห่มผ้าสไบลงไปนงัฟังอยู ่ ทงัวนั 

                  (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓: ๑๐๒) 

   นอกจากการแต่งกายของคนแก่แลว้ ผูห้ญิงสาวก็จะแต่งกายสวยเป็นพิเศษ ซึง
การแต่งกายไปทาํบุญทีวดั  จะสวมใส่เสือผา้ทีสวยงาม เพือใหต้นเองดูดีและงามมากทีสุด เช่น             
การแต่งกายของเอือยวาด ทีสวมใส่ไปงานทาํบุญออกพรรษาทีวดั ทุกคนเมือเห็นต่างชมว่า งาม               
ดงัตวัอยา่ง 

  วนันีเอือยวาดนุ่งซินไหม ใส่เสือตดัจากผา้พอง ๆ สีชมพูทีซือมาจากในอาํเภอ ผดัแป้ง
หนา้ตานวลอ่องต่อง (ผุดผ่อง) มีดอกกุหลาบทดัหู งามยงิกว่าผูส้าวคนไหน 

                     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๒๐๕) 

                                                
 * การนาํผา้ชินทีมีการทอลายไวอ้ย่างสวยงาม มาต่อไวใ้นส่วนล่างของผา้ซิน  
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     ในงานบุญแต่ละครัง  ชาวบา้นจะ จดังานทีวดั  และมีการแสดง หมอลาํ ในเวลา
กลางคืน ชาวบา้นทงัผูห้ญิงและผูช้ายต่างแต่งตวัอยา่งสวยงามเพือมาชมหมอลาํ  ดงัตวัอยา่ง 

   ลานวดัสว่างไสวราวกบัเวลากลางวนั มีผูค้นแต่งตวังาม ๆ เดินไปเดินมาขวกัไขว่ ทีปูสาด
นงัซอนลอน (สลอน) คอยท่าดูหมอลาํอยูก่เ็ห็นหวัดาํไปหมด พวกผูส้าวนุ่งซินต่ง (ผา้ถุง) กบัเสือ
สีต่าง ๆ ผูบ่้าวส่วนมากนุ่งซ่ง ใส่เสือลายผ่าอกมีปก   พบัขอบแขนขึนนอ้ย ๆ บางคนเหน็บหวีอนั
ใหญ่ ๆ ไวถ้งซ่งดา้นหลงั (ถง- ถุง,กระเป๋า    ซ่ง – กางเกง) 

                (ลมแลง้เริงระบาํ๒๕๕๓ : ๙๘) 

   การแต่งกายอนื ๆ 
   นอกจากการแต่งกายในชุดปกติและในโอกาสพิเศษ ทีกล่าวมา แลว้ ยงัปรากฏ               
การแต่งกายอืน ๆ เช่น การแต่งกายของชนเผา่ภูไท  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

    ชุดภูไท   
    การแต่งกายของชาวภูไท มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ของชนกลุ่มหนึงทีอยูใ่น             
ภาคอีสาน มีการแต่งกายทีแตกต่างจากชาวอีสานโดยทวัไป เช่น ผูห้ญิงจะไวผ้มยาว เกลา้มวยสูง 
และโพกผา้ ดงัตวัอยา่ง  

   แม่ใหญ่คนนีอายนุอ้ยกว่าแม่ใหญ่ทองพา แกไวผ้มยาวมวยใหต้งัสูงขึนโพกผา้ เหมือนผา้
แพรมน (ผา้ผืนสีเหลียม ,ผา้เชด็หนา้ ) แต่ทอขิดลายงาม ๆ สีออกแดง ๆ ทงัยงัปล่ อยเส้นดา้ยไว้
ประดบั มนัจึงทิงชายลุ่ยระงามตดักบัเส้นผมสีดอกเลาเสือทีแม่ใหญ่แปลกหนา้คนนีใส่ทาํจากผา้
ฝ้ายจุบนิล แขนกระบอกผ่าหนา้ ไม่มีปีก เช่นเดียวกบัเสือของป้านางทอง   แต่ว่าไม่มีแถบสีแดง
กุ๊นยาวตลอดทงัรอบคอ ไล่ลงไปดา้นหนา้ถึงชายและปลายแขน บนแถบผา้ยงัติดกระดุมเงินสอง
แถวเรียงประดบัอีกดว้ย  สีแดงตดัสีเงินของมนังามดึงดูดสายตาคน  ผา้ซินมดัหมีทีใส่ติดตีน 
(ชาย) ทอจากสีแดงดาํขาวโดดเด่นไม่แพก้นั 

           (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๔๘) 

   นอกจากชุดเสือผา้ทีสวมใส่แลว้ หญิงภูไทจะใชเ้ครืองเงินเพือประดบัตกแต่ง เช่น  
การใส่กระจอนหู ดงัตวัอยา่ง 

   แม่ใหญ่คนนีทดัดอกสะเลเตไวที้หูดา้นหนึง แต่แก่กใ็ส่กระจอนหูซึงตีจากเงิน อนัใหญ่ 
หนา โคง้ลงมา แลว้งอนขึนเหมือนตะขอ  ตรงปลายปล่อยไวอ้ยา่งนนั ไม่มีตุ่มคลา้ยดอกไมตู้ม
อยา่งกระจอนจูบขาเลก็ ๆ ทีคาํดวัเคยเห็นผูห้ญิงหรือพวกแม่ใหญ่ในหมู่บา้นของตนใส่ กระจอน
นีคงหนกัมากจึงดึงหูของแกใหย้านหอ้ยลงมา 

            (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓: ๑๔๘) 

   ส
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๖๒ 
 
    นอกจากนนัคนอีสานยงันิยมทอผา้ไวส้าํหรับตดัเยบ็เสือผา้ ใส่เอง ทุกบา้นเรือน
จะทอผา้บริเวณใตถุ้นเรือน ในช่วงฤดูกาลทีว่างจากการทาํนา ผา้ทีทอมีหลายแบบเพื อใหเ้หมาะสม
กบับุคคล เช่น ผา้แหยง่  ผา้ม่อฮ่อม  เป็นตน้ ดงัปรากฏเหตุการณ์ทีคาํดวัขอฝึกการทอผา้จาก                 
เอือยพวง  และไดรู้้จกัลกัษณะของผา้ทีใชใ้นการแต่งกายของแต่ละคน  ดงัตวัอยา่ง         

         นอกจากการทอผา้ขาวเกบ็ไวเ้ป็นมว้น ๆ แลว้ แต่ละเรือนมกัมีผา้แหยง่ติดบา้นไวด้ว้ย ผา้
ทีว่านีมีไวส้าํหรับเยบ็เป็นเสือ ทงัเสือแขนกระบอกของผูห้ญิง  เสือม่อฮ่อมของผูช้าย รวมไปถึง
เสือเดก็นอ้ยอยา่งนอ้งชายและอา้ยเคนดี และกางเกงหูรูดผา้ทีใชท้าํผา้ถุงนนัมกัทอต่างหาก  แต่
ว่าผา้ถุงสาํหรับใส่เล่นของเดก็นอ้ยอยา่งคาํดวักใ็ชผ้า้แหยง่อยู ่

          ( ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๒๓ ) 

    นอกจากนนัคาํดวัยงัพดูถึงการแต่งกายในภาพยนตร์ทีมีการแต่งกายต่างไปจาก
คนในหมู่บา้น เช่น ชุดทีนกัแสดงสวมใส่  เพือความเหมาะสมกบัเนือเรือง และบทบาทใน
สถานการณ์ทีแสดง ดงัเช่น  

    การแต่งกายในภาพยนตร์ ทีปรากฏใน สารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และ
ลมแลง้เริงระบาํ  ผูห้ญิงจะสวมใส่กระโปรงสนั ผูช้ายสวมใส่กางเกงขาบาน ทีมีสีสนัสดใส ทงัหญิง
และชายแต่งกายต่างจากคนอีสานทีไม่นิยมสวมใส่ ยกเวน้แต่คนทีไปทาํงานอยูก่รุงเทพฯ เมือ
กลบัมาเยยีมบา้นก็จะสวมใส่เสือผา้ทีสีสดใสเหมือนในภาพยนตร์  ดงัตวัอยา่ง 

 

  ผูช้ายนุ่งซ่ง(กางเกง) ขาบานสีสด เสือแขนยาว ผ่าอกขา้งหนา้ติดกระดุม ปกใหญ่  คาด
เขม็ขดัเส้นใหญ่สีสดเช่นกนั  ส่วนผูห้ญิงนุ่งชุดกระโปรงกบัเสือติดกนัสีไม่ต่างจากผูช้าย คาํดวั
สงสัยว่า ถา้หากมาเดินทีบา้นของตนควายไอ้ โงง้ตอ้งตืนจนไล่ขวิดเอาแน่ ๆ ชายกระโปรงก็
เหียน หรือสันเหนือเข่า  รองเทา้คู่ใหญ่ พนืหนา ส้นหนาและสูง รองเทา้อยา่งนี คาํดวัเคยเห็น                
ผูส้าวในหมู่บา้นทีไปไทย หรือไปทาํงานอยูก่รุงเทพฯ ใส่บา้งเวลากลบัมาเยยีมบา้น  

               (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๑๙๒) 

  จากการศึกษาสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ พบเนือหาทีเป็น
ความรู้เกียวกบัวฒันธรรม ไดแ้ก่ วฒันธรรมการแต่งกาย สามารถสรุปไดว้่าวฒันธรรมการแต่งกาย
ของคนอีสาน   มีการแต่งกายในชุดปกติ  ไดแ้ก่ ชุดอยูบ่า้น และชุดทาํงานประกอบอาชีพ เช่น                 
ชุดแต่งกายไปนา  และการแต่งกายในโอกาสพิเศษ เช่น การแต่งกายไป งานบุญทีวดั คนแก่จะแต่ง
กายดว้ยเสือผา้สีขาว ส่วนพวกหนุ่มสาวจะแต่งกายดว้ยเสือผา้ทีสวยงาม เพือใหต้นเองดูดีทีสุด 
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๖๓ 
 
นอกจากการแต่งกายชุดปกติและชุดในโอกาสพิเศษแลว้ ยงัพบการแต่งกายของผู ้ หญิงภูไททีไว้ ผม
ยาว เกลา้มวยสูง โพกผา้ นุ่งผา้มดัหมีติดชายต่างจากคนอีสานทวัไป 

 ๑.๔ ประเพณ ี 
  ประเพณี หมายถึง สิงทีนิยมถือประพฤติปฏิบติัสืบ ๆ กนัมาจนเป็นแบบแผน 
ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี  (ราชบณัฑิตยสถาน  ๒๕๔๖ : ๖๖๓ ) 

  สุพตัรา  สุภาพ (๒๕๓๔: ๑๑๕ )  ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า  ประเพณี คือ  ระเบียบ
แบบแผนในการปฏิบติัทีเห็นว่าถกูตอ้งหรือเป็นทียอมรับของคนส่วนใหญ่ในสงัคม และมี                   
การปฏิบติัสืบต่อ ๆ กนัมา เช่น เกิด หมนัหมาย สมรส ตาย บวช ปลกูบา้น ขึนบา้นใหม่  เป็นตน้  

   พระยาอนุมานราชธน (๒๕๑๔: ๓๗)  ใหค้วามหมายของคาํว่า   ประเพณี คือ ความ
ประพฤติทีคนหมู่หนึง อยูใ่นทีแห่งหนึง ถือเป็นแบบแผนอยา่งเดียวกนัและสืบต่อกนัมานาน ถา้ใคร
ในหมู่ประพฤติออกนอกแบบก็ผดิประเพณี หรือผดิจารีตประเพณี 

   สมชยั ใจดี  และบรรยง ศรีวิริยาภร์  (๒๕๓๘ :๖)  ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่ า  
ประเพณี   คือ ความประพฤติทีคนส่วนใหญ่สืบต่อกนัมาจนเป็นแบบแผนอยา่งเดียวกนั เป็น
ระเบียบแบบแผนทีเห็นว่าถกูตอ้ง เป็นทียอมรับของคนส่วนใหญ่ และมีการปฏิบติัสืบต่อ ๆ กนัมา 

   จากคาํจาํกดัความของประเพณีทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า  ประเพณี คือ ระเบียบ
แบบแผนในการปฏิบติัทีคนส่วนใหญ่ในสงัคมเห็นว่าดี ถกูตอ้ง ยอมรับ และมีการปฏิบติัสืบต่อ ๆ 
กนัมา  สารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏประเพณีเกียวกบัศาสนา และ
ประเพณีอืน ๆ   ดงันี 

   ประเพณเีกยีวกบัศาสนา  
   สมพงษ ์ เกรียงไกรเพชร(๒๕๐๒ : ๒๗๙)  ไดก้ล่าวถึงประเพณีเกียวกบัศาสนา คือ
การทาํบุญใหท้าน  คนอีสานส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ และมีพิธีกรรมเกียวกบัศาสนา เช่น               
บุญขา้วประดบัดิน  บุญขา้วสาก  บุญออกพรรษา บุญกฐิน และบุญขา้วจี เป็นตน้  ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี 
   บุญข้าวประดับดิน  

   บุญขา้วประดบัดิน  เป็นประเพณีในเดือนเกา้ วนัแรม ๑๔ คาํ   เป็นการทาํบุญอุทิศ
ส่วนกุศลใหบ้รรพบุรุษผูล่้วงลบั และเปรต  บุญขา้วประดบัดิน จะมีการเตรียมอาหารในวนัแรม  
๑๓ คาํ ไดแ้ก่ ขา้วและของหวานพร้อมดว้ยหมากพลู บุหรี ทีห่อดว้ยใบตอง มีเผอืกมนั ขา้วตม้ ขนม 
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๖๔ 
 
นาํออ้ย นาํตาล จากนนัจะแบ่งออกเป็นสีส่วน คือ สาํหรับเลียงครอบครัว แจกญาติพีนอ้ง อุทิศแก่
ญาติทีตายไปแลว้  และทาํบุญถวายพระภิกษุสงฆ ์ สาํหรับการอุทิศใหญ้าติทีตายนนัจะห่อใบตอง 
แยกของคาว หวาน และหมากพลบุูหรี รุ่งขึนวนัแรก ๑๔ คาํ ประมาณตี ๔ จะนาํไปวางหรือหอ้ยไว้
ตามตน้ไมห้รือวางไวต้ามพืนดิน เมือเสร็จพิธีอุทิศใหเ้ปรตแลว้ ชาวบา้นจะนาํอาหารทีเตรียมไวไ้ป
ตกับาตรพระสงฆ ์ (วิมลพรรณ  ปีตธวชัชยั ๒๕๑๖: ๘๙) ดงัปรากฏประเพณี  บุญขา้วประดบัดินใน
สารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ดงัตวัอยา่ง 

   ตาอธิบายต่อว่า ดงันนัพอถึงวนัแรม ๑๔ คาํเดือน ๙ ญาติพีนอ้งจึงตอ้งทาํบุญ นาํอาหาร 
ขา้วตม้ ขนม ไปถวายพระ กบัเขา้วดัฟังธรรม แลว้วางห่อขา้วไวต้ามพืนดินบา้ง ตามตน้ไมสู้ง ๆ 
บา้ง หรือไม่กต็ามกาํแพงวดั เพือใหพ้วกเปรตไดม้าเกบ็กิน เวลาคนเอาห่อขา้วเหล่านีวางไวต้าม
พืนดินมาก ๆ เมือมองไกล ๆ สวยเหมือนการประดบัประดา เลยเรียกว่า บุญขา้วประดบัดิน 

  “แต่ว่ากเ็ป็นการเฉลิมฉลองตน้ขา้วดว้ย ทีพวกมนัขึนงอกงามอยูเ่ตม็นา  หมายความว่าเรา
มีความยนิดีทีทาํนา เอาขา้วมาประดบัประดาพืนดินจนขึนเป็นยอดเขียวไดส้าํเร็จ” 

                  (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๔๓) 

   บุญข้าวสาก 
   งานบุญขา้วสาก เป็นประเพณีที ชาวบา้นภาคอีสานจะทาํต่อจากงานบุ ญขา้ว             
ประดบัดิน ในเดือน ๑๐ ขึน ๑๕ คาํ ซึงมีการห่อขา้วใหญ่ โดยทาํห่อขา้วใส่กระทงไปถวายพระโดย
การทาํบตัรใส่บาตร  พระจบัของใครไดก้็จะรับของผูน้นั และอีกอยา่งเพือใหท้านแก่เปรต ดงั 

(วิมลพรรณ  ปีตธวชัชยั ๒๕๑๖ : ๙๓) กล่าวถึง  การเตรียมบุญขา้วสาก คือ การเตรียมขา้วเม่าพอง 
และขา้วตอก  มาคลุกเขา้กนัแลว้ใส่นาํออ้ย นาํตาล ถวังามะพร้าว ใหเ้ป็นขา้วสาก  ภาคกลางเรียก
ขา้วกระยาสารท เพือนาํไปทาํบุญตกับาตรถวายอุทิศส่วนกุศลไปใหก้บัญาติผูล่้วงลบัไปแลว้  จาก             
สารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏประเพณี บุญขา้วสาก ดงัเช่น 

  ต่อจากนนัเมือถึงวนัขึนสิบหา้คาํเดือนสิบกจ็ะแต่งห่อขา้วอีกครัง แต่ครังนีใหญ่กว่าเพราะ
เป็นเวลาทีเปรตเหล่านนัตอ้งกลบัขมุนรก ลูกหลานจึงแต่ งเสบียงไปใหก้ิ นตามทาง เรียกว่า               
บุญขา้วสาก หรือบุญห่อขา้วใหญ่ 

                 (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๔๓) 

   บุญออกพรรษา 

   บุญออกพรรษาเป็นงานบุญในวนัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๑ หรือเรียกอีกอยา่งหนึงว่า  
บุญเดือนสิบเอด็ คนอีสานมีการเตรียมอาหารทาํบุญแก่พระภิกษุสงฆ ์ ก่อนทีพระภิกษุสงฆจ์ะออก
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จาริกไปในทีต่าง ๆ  เพือสงัสอนธรรมะแก่พุทธศาสนิกชน และสามารถปฏิบติัธรรมในที  ต่าง ๆ ได ้
โดยไม่ตอ้งกลบัมาคา้งแรมทีวดัได ้จาก สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ 
พบว่ามีการเตรียมอาหารสาํหรับบุญออกพรรษา  ดงัตวัอยา่ง 

  ตาบอกว่าในวนัมะรืน หมู่บา้นจะเอาบุญแจกขา้วเม่ากบัออกพรรษาทุกบา้นจึงตอ้ง มี
ขา้วเม่าเอาไวส้าํหรับทาํบุญ กินและแจกจ่ายญาติพีนอ้ง ทีแม่ตอ้งรีบทาํในวนันีกเ็พือไดมี้เวลาห่อ
ขา้วตม้ กบัเตรียมอาหารทีนาํลงวดัในวนัก่อนวนังาน 

                                                             (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๐๐) 

  บุญกฐิน 
   ชาวอีสานถือปฏิบติัเกียวกบับุญกฐินสืบเนืองกนัมา  โดยทาํหลงัจากบุญออกพรรษา
แลว้   บุญกฐินมีพิธีกรรมต่าง ๆ เหมือนทางภาคกลาง คือเป็นบุญถวายผา้ไตรจีวร และอฐับริขาร 
และเครืองไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ ์ ตงัแต่แรม  ๑ คาํ เดือน ๑๑ ถึงวนัเพญ็เดือน ๑๒                          
(วิมลพรรณ  ปีตธวชัชยั ๒๕๑๖: ๑๐๗)  จากสารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ 
ปรากฏประเพณีบุญกฐิน  ดงัตวัอยา่ง 

  ตาบอกว่าบุญกฐินนนั คือการเตรียมอฐับริขารไปถวายพระสงฆห์ลงัจากผ่านพน้การออก
พรรษามาไดร้ะยะหนึง 

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๐๐) 
  โชติ  ศรีสุวรรณ (๒๕๕๑: ๓๖) ใหค้วามหมาย ขา้วจี คือ ขา้วเหนียวนึงนวดกบัเกลือ
ปันเป็นกอ้นเสียบไมปิ้งไฟ บางทีใส่นาํออ้ยงบขา้งใน ทาไข่แลว้ปิงไฟ คนอีสานทาํขา้วจีเป็น           
บุญประเพณีทีเรียกว่า บุญขา้วจี ซึงถือว่าเป็นการสู่ขวญัขา้วทีไดจ้ากการออกแรงทาํนาในปีนนั ๆ  
และจะนิยมทาํบุญขา้วจีกนัในปลายเดือนสาม   ซึงเป็นเวลาทีชาวนาหมดภาระในการทาํนาก็
ร่วมกนัทาํบุญ โดยนาํขา้วเหนียวปันจีใหสุ้ก ไปถวายพระสงฆ ์จาก สารคดีเยาวชน เรือง                     
โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ มีการกล่าวถึงการทาํบุญขา้วจี เพือใหไ้ดบุ้ญมาก  ดงัตวัอยา่ง 

  แม่ว่า “แต่ว่าของทีจะนาํไปถวายพระเราตอ้งทาํใหดี้ทีสุด และเอาของทีดีทีสุดจึงจะได้
บุญมาก ถา้เราขีถี (ขีเหนียว) กไ็ม่ไดบุ้ญ” 

   คาํดวัเลยไม่ถามอะไรอีก วนันีหมู่บา้นเอาบุญขา้วจี ทุกครัวเรือนพากนัทาํขา้วจี  อยา่งแม่
กาํลงัทาํอยูนี่  เพือนาํไปถวายพระทีวดั 

                (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๓๔) 
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   บุญเผวส 
    บุญเผวสเป็นงานบุญในพุทธศาสนาทีคนอีสานถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา คือการเทศน์
มหาชาติ  จะทาํหลงัจากออกพรรษา โดยชาวบา้นช่วยกนัจดัเตรียมอาหาร และปัจจยัต่าง ๆ  สาํหรับ
ถวายพระ  และแขกทีมาร่วมงาน   จากสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ มี         
การทาํพิธีกรรมเกียวกบัประเพณีงานบุญเผวสเพืออญัเชิญเผวสเขา้เมือง หรือแห่เขา้วดั โดยชาวบา้น
จดัเตรียมขบวนแห่ ดงัตวัอยา่ง 

   พอพิธีกล่าวอญัเชิญเผวสเขา้เมืองจบลงทุกคนกล็ุกขึนยนืตงัขบวน เพือแห่เผวสเขา้เมือง
เหมือนในเรืองพระเวสสันดร ในขบวนนนั ดา้นหนา้สุดเป็นเสลียงพระพุทธรูป ตามดว้ยเสลียง
ของชาลานและอา้ยหม่อม รูปอืน ๆ   คานไมข้องเสลียงทียนืออกมาสีขายาว ๆ มีผูช้ายตวั ใหญ่ ๆ 
หลายคนช่วยกนัแบก ต่อมาเป็นกลุ่มผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ถือเครืองบูชา     แลว้จึงเป็นกลุ่มคนตีกลอง                 
นกัดนตรี  อา้ยเคนวดั กบัเพือนผูแ้ม่  (ผูแ้ม่ - กะเทย ) เหมือนกนั และพวกผูห้ญิงทีมีครอบครัว
แลว้หลายคนแต่งตวังาม ทดัดอกไมสี้สดใส คอยท่ารําอยู ่

                    (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๙๐) 

   วนัสงกรานต์ 
   วิมลพรรณ  ปีตธวชัชยั (๒๕๑๖: ๕๑) กล่าวถึงวนัสงกรานตข์องชาวอีสานถือว่าเป็น
วนัปีใหม่ พระภิกษุสงฆจ์ะเชิญพระพุทธรูปมาตงัไวที้หอสรงเพือสรงนาํ ในวนัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๕  
ชาวบา้นและพระภิกษุสงฆจ์ะนาํดอกไมที้เก็บจากตามป่ามาบูชาพระ  ดงัปรากฏการเล่าเรืองของตา
ถึงการแห่ดอกไมต้ามประเพณีบุญสงกรานตส์มยัก่อน  ดงัตวัอยา่ง  

  ตาบอกว่า การแห่ดอกไมส้มยัก่อนคือ การไปเกบ็ดอกไมต้ามป่าเพือนาํมาบูชาพระเนือง
ในบุญสงกรานต ์เพราะในช่วงเวลานีพวกดอกไมก้าํลงับานงาม โดยการแห่จะถื อตน้ดอกไมซึ้ง
ทาํจากฟางขา้ว มดัเป็นเสาไม่สูงมาก  และทาํฐานสามขาเพือใหต้งัได ้เมือเกบ็พวงดอกไมไ้ด้ ก็
เกบ็ใส่ใหเ้ตม็ ขบวนแห่ประกอบดว้ยพระสงฆ ์พวกผูเ้ฒ่า และคนหนุ่มสาว เครืองดนตรีมีกลอง
และผางฮาด หรือฆอ้งอนัเลก็ๆ ทีมีปุ่ มอยู ่ตรงกลาง 

                (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๕๘) 

   แมใ้นปัจจุบนัคนอีสานจะเปลียนจากการเก็บดอกไมจ้ากป่ามาเป็นการเล่นนาํ
สงกรานตอ์ยา่งในปัจจุบนั แต่คนอีสานก็ยงัคงยดึมนัประเพณีการสรงนาํพระก่อนการเล่นนาํ               
ดงัตวัอยา่ง 
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   แมจ้ะเป็นวนัสงกรานต ์แต่กย็งัไม่มีใครเล่นสาดนาํ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่บอกว่าถา้หากยงัไม่ได้
เอาพระลงเพือประกอบพิธีสรงนาํจะเล่นก่อนไม่ได ้เพราะจะทาํใหเ้ป็นผีบา้ 

               (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓: ๒๕๖) 

  เมือมีการสรงนาํพระคนอีสานจะทาํไมส้าํหรับสลดันาํหอม  โดยมี   การตกแต่งให้
สวยงามและมีกลินหอม ดงัเช่น คาํดวัทาํไมเ้สียบดอกจาํปา ดงัตวัอยา่ง  

   คาํดวัจกัไม่ไผ่ ดว้ยการผ่าไมไ้ผ่ปลอ้งหนึงทีแม่เอาไวส้าํหรับทาํไมห้นีบปิงอาหารใหเ้ป็น
ซีกเลก็ราวนิวโป้ง  จากนนัใชมี้ดจกัตรงปลายของมนัดว้ยการผ่าลงมาใหย้าวสักหนึงในสาม โดย
จกัออกเป็นหลาย ๆ เส้น แต่ไม่ใหบ้างมากหรือใหญ่จนเกินไป และไม่ขาดออ กจากโคนพอ
เรียบร้อยดีแลว้จึงเดด็ดอกจาํปา เอาทางโค นดอกเสียบเขา้แต่ละเส้นใหแ้น่น เมือคาํดวัซิดหรื อ
สลดันาํหอมพวกมนัจะไม่ร่วงทิง เมือเสียบจนครบทุกเส้นแลว้ ดอกไมสี้เหลืองนวลจึงเบียดกนั
บานเป็นพวงงามอยูบ่นกา้นไมไ้ผ่แทน 

               (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๕๗) 

  การสรงนาํพระของคนอีสานจะใหผู้ใ้หญ่ทีเป็นผูช้ายไดส้รงนาํพระก่อน  ตามดว้ย
ผูใ้หญ่ทีเป็นผูห้ญิง  แลว้จึงหนุ่มสาว และเด็ก  ซึงแต่ละคนมีการเตรียมนาํหอม ใบไม ้ดอกไมใ้ส่ขนั
มาเพือใชใ้นการสรงนาํพระ   ดงัตวัอยา่ง  

   เมือพระสวดจบกถ็ึงช่วงเวลาสรงนาํพระพุทธรูป ผู ้ คนทยอยลุกขึน ถือขนันาํ หอมจุ่ม
ใบไม ้หรือดอกไม ้แลว้ซิด (สะบดั ) ใส่หมู่พระพุทธรูปทีตงัเรียงรายอยู ่ทงันีพวกผูเ้ฒ่าและ
ผูใ้หญ่ผูช้ายทาํก่อน แลว้จึงเป็นผูเ้ฒ่าผูใ้หญ่ผูห้ญิง ตามมาดว้ยคนหนุ่มสาว คาํดวักเ็ดินเข่าเรียง
แถวตามออกไป ตอนทีซิดหรือสรงนาํนนั 

                 (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๖๐) 

   ก่อนถึงวนัสรงนาํพระ ชาวบา้นแต่ละหมู่บา้นจะร่วมกนัก่อกองทรายและทาํพิธีแห่
นาํศกัดิสิทธิไปใส่ในบ่อทีวดั กบัดอนเจา้ปู่  ดงัตวัอยา่ง 

  ก่อนนาํพระลงและวนัสงกรานตน์นั ในวนัเนาตอ้งมีการทาํพิธี“ตบประทาย” หรือก่อกอง
ทราย และนาํนาํจากกุดหวาย หนองนาํศกัดิมาเสียก่อน นาํนีจะนาํมาใส่ลงในนาํส้าง (บ่อนาํ ) 
ของวดั กบันาํไปไวที้ดอนเจา้ปู่ โดยการตบประทายนีตอ้งมีขบวนแห่ไปเลยทีเดียว 

                                                          (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๖๑) 

    ประเพณอีนื ๆ  
   วรรณกรรมเรืองโสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ นอกจากจะปรากฏประเพณีที
เกียวเนืองกบัศาสนา ดงัทีกล่าว ไปแลว้ขา้งตน้  ยงัปรากฏประเพณีอืน ๆ  เนืองจากสงัคมไทยเป็น
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สงัคมการเกษตร ทีประกอบอาชีพการทาํนาเป็นอาชีพหลกั ผลผลิตจะไดม้ากหรือนอ้ยขึนอยูก่บั
ธรรมชาติ และกา รปฏิบติัทียดึถือสืบเนืองต่อกนัมา  โดยใหสิ้งทีตนนบัถือช่วยคุม้ครองคนใน
ครอบครัว และคนในหมู่บา้นใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  ตลอดจน ให้อาชีพทีพวกเขาทาํได้  
ผลผลิตทีดี   เช่น พิธีเลียงเจา้ปู่  เลียงตาแฮก  ไหวผ้พ่ีอเฒ่า  ตลอดจนประเพณีทีเป็นวิถีชีวิต เช่น   
การลงแขก การแต่งงาน  เป็นตน้ ดงัปรากฏรายละเอียดต่อไปนี 

   พธิีเสียงทาย  
   ก่อนการทาํนา และลงมือไถหว่าน หรือปักดาํขา้ว คนอีสานจะมีพิธีกรรมเลียงบา้น 
คือ การไหวเ้จา้ปู่ ก่อนถึงพิธีการไหวเ้จา้ปู่ตอ้งมีการเสียงทายในเรืองของนาํในการทาํนา  โดยมี
พิธีกรรมตามความเชือทีปรากฏ ดงัตวัอยา่ง 

   ไก่ขวญั ซึงเป็นไก่ทีจะใชเ้สียงทายในพิธีเลียงบา้นวนันี โดยเฒ่าจาํจะเป็นผูดึ้งกระดูกคาง
ไก่ เพือดูว่าเป็นอยา่งไร ถา้โคง้สวยแสดงว่านาํท่าสาํหรับฤดูทาํนาทีกาํลงัจะถึงนีบริบูรณ์ดี แต่
ในทางตรงขา้มถา้หากเหยยีดตรงหมายถึงความแหง้แ ลง้ เพราะไก่คอยแหงนคอรอท่าว่าเมือไร
ฝนจะตก จนไม่เป็นหาอาหาร 

                   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๓๑) 

   นอกจากการเสียงทายไก่ขวญั เพือเสียงทายนาํในการทาํนา   คนอีสานเชือว่าการได้
กินเนือไก่ในงานเลียงบา้นเป็นมงคล อีกทงัเมือนาํเนือไก่ขวญัไปใส่ในนาจะทาํ ใหข้า้วทีปลกูเจริญ
งอกงามใหผ้ลผลิตดี   ดงัตวัอยา่ง 

  เราไม่ไดเ้อามากินเพือใหอ้ิม คนมากขนาดนนัจะเอาไก่มาจากไหน เอามาแค่พอเป็นพิธี
ใหไ้ดก้ินนิดหน่อยเพือความเป็นมงคล กบันาํไปใส่นาเพือใหข้า้วงามกพ็อ 

                (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๓๓) 

  พธิีเลยีงเจ้าปู่ 
  คนอีสานเชือว่าบรรพบุรุษเมือตายไปจะไม่ไปไหน ยงัคงอยูดู่แล ช่วยเหลือลกูหลาน  
ลกูหลานก็ยงัคงเคารพนบัถือ จึงมีการสร้างศาลในหมู่บา้นเพือใหเ้ป็นทีอยูข่องเจา้ปู่  คนอีสานถือว่า
ทุกคนเป็นญาติ หรือพีนอ้งกนัเพราะมีเจา้ปู่ คนเดียวกนั จึงมีการทาํพิธีไหวเ้จา้ปู่ เพือขอใหเ้จา้ปู่ช่วย
ดูแลคุม้ครองก่อนการลงมือปลกูขา้วทุกครัง โดยพิธีกรรมดงักล่าวจะผา่นเฒ่าจาํซึงถือว่าเป็น
ตวัแทนของเจา้ปู่  จาก สารคดีเยาวชน เรืองลมแลง้เริงระบาํ   ปรากฏพิธีกรรมการคดัเลือกตวัแทน           
เจา้ปู่  ดงัตวัอยา่ง 
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  ตาขานผูเ้ป็นเฒ่าจาํ กาํลงัจุดเที ยน แกนุ่งกางเกงขายาวสีกรมท่า กบัเสือยดืสีขาวติดรูป
ถ่านไฟฉาย มีผา้ขาวมา้พาดเฉียงบ่าอยู ่   ตาบอกว่าชาวบา้นจะไม่สามารถติดต่อกบัเจา้ปู่ได้
โดยตรง แต่ตอ้งทาํผ่านเฒ่าจาํทุกครัง เฒ่าจาํจึงเป็นสือกลางระหว่างชาวบา้นกบัเจา้ปู่ และยงัเป็น
ผูพ้าประกอบพิธีต่าง ๆ ดว้ยและว่าตาํแหน่งทีเกิดจากการเลือกของเจา้ปู่เอง โดยการเขา้สิงร่าง
และออกปากเองว่าอยากไดค้นนี 

                 (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๓๒) 

              การทาํพิธีกรรมบูชาเจา้ปู่นนั ตอ้งผา่นตวัแทนของเจา้ปู่ทีตอ้งทาํหนา้ทีต่าง ๆ ดงันี 
  เฒ่าจาํเป็นตวัแทนของพ่อปู่  และเป็นผูท้ีตอ้งทาํพิธีกรรมเพือขอใหเ้จา้ปู่ช่วยดูแลคุม้ครอง
คนในหมู่บา้น จึงมีพิธีกรรมเลียงเจา้ปู่ปรากฏ ดงัตวัอยา่งพวกแม่บวัระบดัส่งสิงของทีใชบู้ชาให้
เฒ่าจาํ มีทงัขนักะหยอ่งใส่ดอกไมข้องชาวบา้น ขนัหา้  คือดอกไมก้บัเทียนอยา่งละหา้คู่  ในขณะ
ทีขนัแปดกจ็ดัแปดคู่ มา้ และหอม จานใส่ผา้แพรอีโป้ จานไก่ขวญั ขวดเหลา้ขาวทีเปิดฝาแลว้  ตา
เล่าว่าระหว่างประกอบพิธีเจา้ปู่ตอ้งขีมา้ โดยการใหเ้ฒ่าจาํจิบเหลา้ตาขานนาํของทงัหมดขึนไป
วางบนศาล แลว้จึงจุดเทียนอีก เทียนเล่มนีเอามาตงัไวเ้พือแสดงความเคารพ   และใหเ้จา้ปู่ได้
มองเห็นเครืองบูชา  และลูกหลาน ซึงหมายถึงชาวบา้น จากนนัเฒ่าจาํถอยออกมานงัพนมมือ
กล่าวอญัเชิญเจา้ปู่มารับเครืองเซ่น และกล่าวออ้นวอนขอใหท้่านช่วยบนัดาลใหฟ้้าฝนตกตอ้งให้
มีนาํมากพอแก่การเพาะปลูก ใหข้า้วปลาอาหารบริบูรณ์ อยา่ไดมี้สิงใดมาทาํลายใหเ้กิดความ
เสียหาย รวมถึงกล่าวขอใหคุ้ม้ครองลูกหลาน และสัตวเ์ลียงใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข  

                   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๓๒) 

  พธิีเลยีงตาแฮก 
   วิมลพรรณ  ปีตธวชัชยั (๒๕๑๖: ๙๓) ใหค้วามหมาย   ตาแฮก หมายถึง เทพาอารักษ์
ผูรั้กษานา  ก่อนลงมือทาํนาในเดือน ๖ ชาวนาจะเตรียมขา้วป ลาอาหารไปเลียงตาแฮก เพืออธิฐาน
ขอใหฝ้นฟ้าดี อีกทงัช่วยดูแลววัควาย  และอยา่ใหปู้ปลาและแมลงต่าง ๆ มากดักินขา้วกลา้ ของตน  
จากสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว ปรากฏประเพณีเลียงตาแฮก  ดงัตวัอยา่ง 

   แม่ทาํพงทงัสองอยา่ง อยา่งละ ๔ กระทง วางใส่ในตะกร้ามีงวงเอาไว้ พร้อมกบัดอกไม้
ขาว และเทียน แม่บอกว่าเมือตาเอาขา้วปลูกลงแช่เสร็จแลว้กจ็ะออกไปไหวต้าแฮกทีนา 

                   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๓๕) 

    ตาบอกว่า ตาแฮก คือทีอยูข่องผีนา หรือ “ผีตาแฮก ” ผูท้าํหนา้ทีรักษาคุม้ครองนาไม่ให้
นาํท่วม เพลียหนอน หรือสิงใด ๆ มา ทาํลายตน้ขา้ว ทุก ๆ ครังก่อนลงมือตกกลา้หรือไถนาตา
ตอ้งมาทีนีเป็นลาํดบัแรก เพือทาํพิธีไหวต้าแฮก โดยจะทาํเวลาใดกไ็ดแ้ต่ตอ้งเป็นวนัพุธ และตอ้ง
ทาํหลงัจากเลียงบา้นและไหวเ้จา้ปู่เสียก่อน  ตาเอาพงโจแ้ละพงหวานออกมาจากตะกร้า คาํดวั
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และพีชายช่วยกนันาํแต่ละคู่ไปวางไวท้ีมุมคนันาทงัสีดา้น ตาถือดอกไมสี้ขาว และเทียนตามไป
วางดว้ย จากนนัพูดแจง้ว่าจะเริมลงมือทาํนา และตกกลา้แลว้  ขอใหผ้ีตาแฮกช่วยดูแลใหก้ารทาํ
นาไดผ้ลดี ไม่ใหมี้อุปสรรคอนัใด 

               (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๓๘) 

   พธิีไหว้พ่อเฒ่าหรือผเีรือน  
   คนอีสานเชือว่า ผเีรือนหรือผพี่อเฒ่าจะคอยคุม้ครองใหค้รอบครัวมีแต่ความสงบ
ร่มเยน็ จึงปรากฏพิธีกรรมซึงถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา คือ พิธีไหวผ้พี่อเฒ่า  จาก สารคดีเยาวชน  เรือง
โสกไผใ่บขา้ว  ดงัตวัอยา่ง 

  ดอกไมแ้ละเทียนทีตาจดัใส่จานอยา่งละหา้คู่นี เรียกว่า “ขนัหา้” เมือเสร็จแลว้จะยกขึนใส่
บนหิงผีเรือน  

                      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๕๕) 

     นอกจากบนหิงแลว้  ตาใหค้าํดวันาํดอกไมไ้ปวางทีแม่บนัไดขา้งละ ๑ คู่ ประตู ๑ คู ่ 
หนา้ต่าง ๑  คู่ และคู่สุดทา้ยวางขา้งเตาไฟ ตาบอกว่าการวางทีบนัได ประตู หนา้ต่าง กเ็พือนอ้มรับ
แต่สิงดี ๆ เขา้สู่ครอบครัว ส่วนเตาไฟนนักเ็พือขอบคุณไฟ ทีใหค้วามอบอุ่น ใหแ้สงสว่าง และให้
ไดใ้ชใ้นการหุงหาอาหารหล่อเลียงชีวิต 

                                 (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๕๖) 

   ทุกวนัศีลวนัพระ เจา้โคตรของแต่ละวงศต์ระกูลตอ้งมายกเครืองบูชาขึนบูชา   ผีพ่อเฒ่า 
ถา้หากไม่ทาํกอ็าจมีความไม่สงบสุข    

                     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๘๒) 

   การแต่งงาน 
   เมือหนุ่มสาวมีความพึงพอใจต่อกนั ฝ่ายชายจะใหพ้่อแม่ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ไปสู่ขอฝ่ายหญิง
จากพ่อแม่  ทางฝ่ายหญิงก็จะขอผลดัไวก่้อน เพือปรึกษาหารือกบัลกูสาว อีก ทงัเป็นการสงวนท่าที 
เมือกาํหนดนดัก็จะตกลงในเรืองสินสอด และกาํหนดวนัแต่งงาน พิธีแต่งงานจดัทีบา้นฝ่ายหญิง 
ตอนเยน็มีพระสงฆส์วดมนต ์รุ่งเชา้มีงานเลียงพระ ฝ่ายชายจดัขบวนแห่โดยใหห้ญิงสาวบริสุทธิอุม้
ขนัหมากไปบา้นเจา้สาว เมือถึงบา้นเจา้สาวผูใ้หญ่จะออกมารับขนัหมากไปไหวผ้เีรือน ฝ่ายชายจะ
จดัสินสอดใส่พานพร้อมขนัหมาก เมือเสร็จพิธีสินสอดก็จะทาํพิธีสู่ขวญั  ตกกลางคืนจึงส่ง                    
ตวัเจา้สาวเขา้หอ  (สมพงษ ์ เกรียงไกรเพชร ๒๕๐๒ : ๒๙๕) จากสารคดีเยาวชน  เรืองโสกไผ่               
ใบขา้ว ปรากฏพิธีกรรมเกียวกบัการแต่งงาน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
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   การสู่ขอ 
   ประเพณีการสู่ขอเป็นขนัตอนหนึงของพิธีก่อนแต่งงานของคนอีสาน ทีฝ่ายชายจะ
ใหพ้่อแม่ หรือญาติผูใ้หญ่ไปสู่ขอฝ่ายหญิงจากพ่อแม่  แต่หลงัจากทีฝ่ายชายเขา้มาสู่ขอตามประเพณี
แลว้  ไดรั้บการปฏิเสธจากฝ่ายหญิง เป็นธรรมเนียมทีเขา้ใจว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมรับ ดงัตวัอยา่ง 

   ตาบอกว่าในธรรมเนียมของบา้นเรานนั การไปสู่ขอจะทาํไดไ้ม่เกินสามครัง ถา้หากถูก
ปฏิเสธถึงสามครังกห็มายความว่า ฝ่ายผูห้ญิงไม่ตอ้งการจะเกียวดองดว้ยจริง ๆ  

                   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๘๗) 

   พธิีสู่ขวญั  
   พิธีสู่ขวญัสาํหรับเจา้บ่าว เจา้สาว จะทาํหลงัเสร็จพิธีสินสอดทองหมนัแลว้ โดยญาติ
ผูใ้หญ่ และพ่อแม่ พีนอ้ง จะใชด้า้ยผกูขอ้มือใหพ้ร อนัเป็นเสร็จพิธีการแต่งงาน ดงัเช่น 

    พอสู่ขวญัจบกเ็ป็นการผูกแขน หมอสูดเอาไข่ขวญัใส่มือเจา้บ่าว แลว้พวก เจา้โคตร ผูเ้ฒ่า
ผูแ้ก่ ของเอือยพวั รวมไปถึงยายไค ้ ป้านางทอง ป้าลี กผ็ูกแขนอา้ยส่วยเพือ “เอาเขย ” หรือ
ตอ้นรับลูกเขยเขา้เป็นญาติ จากนนัจึงเอาไข่ใส่มือของเอือยพวั แลว้ญาติของอา้ยส่วยกผ็ูก “เอา
สะใภ”้ การผูกแขนนีนอกจากฝ่ายผูกแขนแลว้ยงัใส่เงินในมือใหค้นถูกผูกดว้ย เพือนบ่าวและ
เพือนสาวจะเป็นคนเกบ็เงินนีออกจากขนัทีตงัอยูข่า้ง ๆ  

               (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๘๔) 

   ประเพณีทีปรากฏในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ ไดแ้ก่  
ประเพณีเกียวกบัศาสนา และประเพณีอืน ๆ  ประเพณีเกียวกบัศาสนา เช่น ประเพณีบุญขา้วประดบั
ดิน   บุญออกพรรษา  บุญกฐิน บุญเผวส เป็นตน้  นอกจากประเพณีทางศาสนาทีคนอีสานยดึปฏิบติั
สืบต่อกนัมายงัพบประเพณีปฏิบติัเกียวกบัอาชีพ และความเป็นอยู่  เช่น พิธีไหวต้าแฮก  เพือขอให้
ดูแลนาขา้ว ววัควาย และใหฝ้นฟ้าดี เป็นตน้ ประเพณีต่าง ๆ คนอีสานไดย้ดึปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา  
โดยแต่ละประเพณีคนอีสานเชือว่าเมือปฏิบติัแลว้ จะทาํให้คนในครอบครัว  และคนในหมู่บา้น 
ตลอดจนสตัวเ์ลียง ไดแ้ก่ ววั ควาย  อยูอ่ยา่งมีความสุข  อีกทงัเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ แก่ผูต้ายอีก
ดว้ย   นอกจากนีผูเ้ขียนยงัตอ้งการสะทอ้นภาพเกียวกบัประเพณีต่าง ๆ ของคนอีสานให้ คนรุ่นหลงั  
ซึงอาจหลงลืม ประเพณีทอ้งถิน ไปแลว้  ไดม้ีความรู้ ความเขา้ใจ  และปฏิบติัสืบทอด ไวใ้หค้งอยู ่  
เพราะปัจจุบนัประเพณีบางอยา่งเริมเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของคนอีสาน 
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 ๑.๕  ความเชือ  
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (๒๕๔๖ : ๓๗๒)  ใหค้วามหมาย ของคาํว่า เชือ 
หมายถึง เห็นตามดว้ย,มนัใจ,ไวใ้จ  

  นนัทา  ขุนภกัดี (๒๕๓๓ : ๑๒) ใหค้วามหมายของคาํว่า  ความเชือ  หมายถึง สภาพ
ทีบุคคลใหค้วามมนัใจ เห็นคลอ้ยตามและพร้อมทีจะปฏิบติัตามสิงใดสิงหนึง แลว้นาํไปถ่ายทอดให้
บุคคลอืนไดท้ราบเพือตอ้งการใหเ้กิดความมนัใจ เห็นคลอ้ยตามและปฏิบติัตามดว้ยโดยไม่คาํนึงว่า 
ความเชือนนั ๆ จะมีเหตุผลทีสามารถพิสูจน์ไดห้รือไม่ 

  จากคาํจาํกดัความของความเชือทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความเชือ คือ สิงทีบุคคล
ยดึมนั ไวใ้จ ถือปฏิบติั และถ่ายทอดใหผู้อื้นคลอ้ยตามถือปฏิบติัตามความเชือนนั ๆ  

  ความเชือทีปรากฏในเรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ สามารถจาํแนก
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ความเชือเกียวกบัศาสนา  และความเชืออืน ๆ  ดงัรายละเอียด ต่อไปนี 

  ความเชือเกยีวกบัศาสนา   
  คนอีสานนบัถือศาสนาพุทธ  จึงมีความเชือเกียวกบัศาสนา โดยเ ฉพาะเรืองบาป บุญ
โดยคนอีสานเชือว่าถา้ทาํบุญมาก ๆ  เมือตายไปจะไดขึ้นสวรรค ์  ดงันนัสิงของทีคนอีสานนาํมา
ทาํบุญ ใส่บาตร หรือการกระทาํสิงใดก็ตามทีถือว่าดี ยอ่มไดรั้บผลดี  จากความเชือเรืองบุญ บาปใน
พุทธศาสนา   ปรากฏในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้ เริงระบาํ ซึงสามารถจาํแนก
ได ้ดงันี 

  ความเชือเรืองการทําบุญใส่บาตร 
  การทาํบุญใส่บาตร คือ การทาํบุญใหท้าน  คนอีสานเชือว่าเมือทาํบุญใส่บาตรมาก ๆ 
ตายไปจะไดขึ้นสวรรค ์ดงัตวัอยา่ง 

   คนจึงตอ้งหมนัใส่บาตร กรวดนาํอุทิศส่วนกุศลไปให ้การใส่บาตรบ่อย ๆ หรือทาํบุญ ถือ
ศีลเป็นประจาํจึงเป็นเรืองทีดี และควรทาํ  

                (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๘๐) 

  คนอีสานเชือว่า การทาํบุญ ผูท้าํตอ้งตงัใจทาํและของทีจะนาํไปทาํบุญ  ตอ้งเป็น
สิงของทีเลือกสรรอยา่งดีทีสุด  การเอาของทีไม่ดี หรือไม่ตงัใจทาํก็จะไม่ไดบุ้ญ   ดงัตวัอยา่ง 

   แม่ว่า “แต่ว่าของทีจะนาํไปถวายพระเราตอ้งทาํใหดี้ทีสุดและเอาของทีดีทีสุดจึงจะไดบุ้ญ
มาก ถา้เราขีถี (ขีเหนียว) กไ็ม่ไดบุ้ญ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗๓ 
 

                    (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๓๔)  

   งานบุญทียงิใหญ่ คือ บุญเผวส  คนอีสานเชือว่าการทาํบุญถวายธุง เป็นสิงทีดี จะ ได้
บุญมาก และเกิดชาติหนา้จะสวยงามเหมือนกบัธุงทีทาํแลว้นาํไปถวายพระ อีกทงัเมือตายไปจะได้
พบพระศรีอาริยเมตไตรย)  ทีอยูบ่นสวรรค ์ ดงัตวัอยา่ง 

   คาํดวักบัเพือนพากนัเดินเข่าเขา้ไปหาแม่ป้าคนหนึงเลือนถาดสังกะสีกลมมาให ้แลว้สงัว่า
ใหพ้ากนัทาํธุงหาง (ธุง – ธง) 

  “ทาํใหง้าม ๆ ล่ะ เกิดชาติหนา้พวกมึงจะไดเ้ป็นคนงาม” 

                   (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๓๔) 

    แม่ใหญ่คนหนึงซึงนงัอยูใ่กล ้ๆ  บอกคาํดวักบัอีบิงว่าใหพ้ากนัทาํ   หลาย ๆ อนั เพราะว่า
การทาํธุงถวายพระเพือใชป้ระดั บในงานบุญเผวสนนั  “ไดบุ้ญหลายสูฮูบ้่  ยามตายไปกจ็ะได้
เกาะหางธุงขึนเมือสวรรค”์ (เมือ - กลบั) 

    ตาเล่าใหฟั้งว่าการทาํบุญเผวสนนัถือเป็นงานบุญอนัยงิใหญ่ทีสุด เพราะว่าไดบุ้ญหลาย 
และในชาติหนา้จะไดพ้บพระศรีอริย ์(พระศรีอาริยเมตไตรย)     

                        (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๘๑) 

   การทาํบุญดงัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เป็นการใส่บาตรเพืออุทิศส่วนกุศล และการเลือก
สิงของใส่บาตร การทาํธุงถวายในบุญเผวส  โดย คนอีสาน เชือว่าตายไปก็จะไดรั้บผลบุญนนั  
นอกจากนีคนอีสานยงัเชือว่าการไดแ้บกเสลียงพระในงานบุญทาํใหไ้ดบุ้ญมากเช่นกนั    ดงัตวัอยา่ง       

   ซาลอนนงันิงบนเสลียง สง่างามราวรูปปัน ผูใ้หญ่เพิมเขา้ไปหามคาน แต่ว่าครู่หนึงคนอืน
จึงเขา้ไปเปลียน  การแบกเสลียงพระนนัไดบุ้ญหลาย จึงมกัผลดักนัแบกหลาย ๆ คน 

                       (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๙๒) 

   ความเชือเรืองการทําบาป 
   คนอีสานเชือว่าการทาํบาปเป็นสิงไม่ดี จะตกนรก  และเมือตายไปตอ้งเกิดเป็นเปรต                
ดงัตวัอยา่ง  

   แม่ใหญ่ทองพาชอบสอนว่า เดก็นอ้ยอยา่งพวกคาํดวัตอ้งเป็นเดก็ดีไม่ทาํบาป   ต่าง ๆ หา
ไม่แลว้จะตายไปเป็นเปรต 

                   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๘๐) 
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  ความเชืออนื ๆ  
  ความเชืออืน ๆ หมายถึง ความเชือทีไม่เกียวกบัศาสนา  เช่น  ความเชือเกียวกบัผ ี  
การมีคู่ครอง  อาชีพ  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และอืน ๆ ดงัรายละเอียดต่อไปนี  

  ความเชือเกยีวกบัวญิญาณบรรพบุรุษ 
  คนอีสานเชือว่าเมือ ปู่ ยา่ ตา ยาย ตายไปแลว้วิญญาณก็ยงัไ ม่ไปไหน แต่ยงัช่วย
คุม้ครองดูแล ลกูหลานใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข   ดูแลนาและบนัดาลใหข้า้วเจริญงอกงาม
สมบูรณ์ ตลอดจนคุม้ครองสตัวเ์ลียงทีใชใ้นการทาํนา  อีกทงัเป็นผูก่้อตงัหมู่บา้น ซึงลกูหลานทุกคน
ในหมู่บา้นต่างเคารพบูชา ครันเมือตายไปจึงปลกูศาลใหใ้นหมู่ บา้น และเมือถึงฤดูก่อนการทาํนา      
ทุกบา้นจะตอ้งทาํพิธีกรรมไหวพ้่อปู่ พร้อมกนั  ดงัตวัอยา่ง  

  แม่เอาใบมะพร้าวมาเชด็ทาํความสะอาด และสอนใหข้อดตรงปลายเป็นปม  ทาํอยา่งนนั
สามอนัก่อน แลว้จากนนัจึงทาํอีกสีอนั คาํดวัรู้ว่าสามอนัแรกหมายถึงควาย สามตวัทีบา้นตนเอง
มี และสีตวัอนัหลงัใชแ้ทนววัอีกสีตวั แม่อธิบายว่าทุกครอบครัวตอ้งแจง้ใหเ้จา้ปู่รู้ว่ามีววัมีควาย
กีตวั เพือว่าท่านจะไดคุ้ม้ครองพวกมนัใหดี้ปลอดภยั” 

                     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๗) 

   คนอีสานยงัเชือว่าเจา้ปู่ หรือวิญญาณบรรพบุรุษ คือ ผูที้หกัร้าง ถางพง และก่อตงั
หมู่บา้น เมือตายไปแลว้ลกูหลานจะสร้างศาลใหท่้านอยู ่ เพือใหท่้านคุม้ครองดูแลทุกคนในหมู่บา้น  
คนในหมู่บา้นทีบูชาพ่อปู่คนเดียวกนันนัเป็นพีนอ้งกนั  ดงัตวัอยา่ง 

   ตาบอกว่าเจา้ปู่คือบรรพบุรุษผูห้กัร้างถางพง ก่อตงัหมู่บา้น เมือท่านเหล่านั นตายไปกย็งั
เป็นห่วง คอยดูแลลูกหลาน ดงันนัชาวบา้นจึงสร้างศาลใหอ้ยู ่และว่าทุกคนในหมู่บา้นเป็นญาติพี
นอ้งกนัทงัหมด เพราะมีพ่อปู่ หรือเจา้ปู่คนเดียวกนั 

                 (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๘) 

  การสร้างศาลเจา้ปู่ในหมู่บา้นใชก้ารก่อสร้างอยา่งง่าย ๆ  มีหิง ภายใน เพือไวส้าํหรับวาง
ของไหว ้ โดยมีการเตรียมเครืองไหว ้ ดงัตวัอยา่ง 

   ศาลเจา้ปู่สร้างจากไมอ้ยา่งง่าย ใชเ้สาสีตน้ มีหอ้งเดียวโล่ง ๆ หลงัคามุงสังกะสี ขา้งในมี
หิง แต่ไม่มีรูปเคารพอนัใด นอกจากขา้วของทีใชเ้ป็นเครืองบูชา จาํพวกดอกไม ้เทียน ทีวางอยู่
บนจานสังกะสี กบัมีเหลา้ขาวหนึงขวดทีตงัอยูข่า้งจานใส่ผา้แพรอีโป้(ผา้ขาวมา้) 

                  (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๙) 
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  ความเชือเกยีวกบัผ ี 
  ผ ี  หมายถึง สิงทีมนุษยเ์ชือว่าเป็นสภาพลึกลบั มองไม่เห็นตวั แต่อาจปรากฏเหมือน
มีตวัตนได ้อาจใหคุ้ณหรือใหโ้ทษ ไดท้งัดีและร้าย (ราชบณัฑิตสถาน  ๒๕๔๖ : ๗๓๕) จากสารคดี
เยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏความเชือเกียวกบัผ ีดงันี       

   ผตีาแฮก 
   ผตีาแฮก คือ ผนีา ทาํหนา้ทีรักษา คุม้ครองนาไม่ใหน้าํท่วม หรือเพลียมากดักิน
ขา้ว  คนอีสานเชือว่าก่อนไถนา ปลกู ขา้วจะตอ้งทาํพิธีไหวผ้ตีาแฮกก่อน  โดยการปลกูขา้วให้
ตาแฮกก่อนทีจะลงมือดาํนาจริง ทีเรียกกนัว่า “ปักกกแฮก”  ดงัตวัอยา่ง 

   “กะมาปักกกแฮก”  ตาบอก “กค็ือ เอากลา้ทีจะดาํนามาดาํทีตาแฮกก่อน สักหกเจ็ดกอพอ
เป็นพิธี เรียกว่า ปักกกแฮก เพือใหม้นัคาํคูณ เป็นมงคลนะ” 

                       (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๓๙) 

    ผจีอมปลวก 
    คนอีสานมีความเชือว่าจอมปลวกทีมีขนาดใหญ่บริเวณใกลที้นา เป็นทีอยูข่องผ ี 
จึงนาํดอกไมก้บัเทียนมาบอกกล่าวก่อนทาํนาทุกครังเช่นเดียวกบัผตีาแฮก  ดงัตวัอยา่ง  

   บริเวณใดทีมีจอมปลวก หรือเนินดินสูงกบัตน้ไมใ้หญ่ เจา้ของนาตอ้งกนัใหเ้ป็นทีอยูข่อง
ผี ดว้ยการปักไมไ้วเ้ป็นสัญลกัษณ์   โดยสามารถพบสิงนีไดอ้ยา่งดาษดืน ในนาของคาํดวัเองกมี็
อยูถ่ึงสองแห่ง คือใกลป่้าหวันา กบัทีสุดเขตแดนนี เดก็ ๆ โดยเฉพาะคาํดวั พีชาย และนอ้งชาย
กลวัมาก และไม่เคยไปเล่นซนใกล ้ๆ สักครัง ทีโพนหอนี  ตาวางดอกไมข้าวกบัเทียนเท่านนั  
แลว้พูดแจง้เรืองทาํนาเหมือนทีบอกกบัผีตาแฮก 

                       (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๔๐) 

    ผเีป้า ผโีพง 
    ผเีป้า ผโีพง เป็นผทีีชอบกินของสดคาว คนอีสานเชือว่าเมือมีคนคลอดลกู ผี
ดงักล่าวอาจไดก้ลินคาวเลือดและมายงัเรือนทีมีคนคลอดลกูและอยูไ่ฟ   ฉะนนัจึงเชือว่ากิงพุทราซึง
มีหนามสามารถป้องกนัไม่ใหผ้เีป้า  ผโีพง ขึนมาบนเรือนได ้ ดงัตวัอยา่ง 

   หนามหมากทนั (กิงพุทรา) นีจะวางไวที้ใตถุ้นเรือนไฟบริเวณ เอือยหว่างอาบนาํ ผูใ้หญ่
บอกว่าเพือเป็นการป้องกนัผีเป้า ผีโพง ทีจะตามกลินคาวเลือดมานนัเอง 

                  (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๕๓) 
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   ผเีรือน 

   ผเีรือน คนอีสานเชือว่าผเีรือน คือ ผทีีคุม้ครองบา้นเรือน และสมาชิกของ
ครอบครัวใหทุ้กคนอยูอ่ยา่งมีความสุข  และเมือมีสมาชิกใหม่ ไดแ้ก่ เขย สะใภ ้เขา้มาอยู่ ในเรือน
ตอ้งเคารพผเีรือนทีอาศยัอยู ่ ดงัตวัอยา่ง 

   แม่ว่าคนเป็นเขยหรือสะใภต้อ้งยาํเกรง แสดงความนบนอบยามผ่านบริเวณหนา้หอ้ง และ
ถา้หากล่วง  เขา้ไปเมือใด ผีเรือนจะโกรธ จะบนัดาลใหมี้เหตุการณ์ทีไม่ดีเพือเป็นการลงโทษ  

                (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๕๕) 

    ความเชือทีว่าผเีรือนเป็นผูคุ้ม้ครองทุกคนในเรือน จึงปรากฏพิธีกรรมทีทาํกนัใน
วนัพระ  ของแต่ละบา้นเรือนโดยนาํดอกไม ้เทียน มาไหวเ้พือแสดงความเคารพต่อผเีรือน และได้
ปฏิบติัสืบต่อมากนัมา  ดงัตวัอยา่ง 

   คาํดวันาํดอกไมไ้ปวางทีแม่บนัไดขา้งละ ๑ คู่ ประตู ๑ คู่ หนา้ต่าง ๑ คู่ และคู่สุดทา้ยวาง
ขา้งเตาไฟ ตาบอกว่าการวางทีบนัได ประตู หนา้ต่าง กเ็พือจะนอ้มรับแต่สิงดี ๆ เขา้สู่ครอบครัว 
ส่วนเตาไฟนนักเ็พือขอบคุณไฟ ทีใหค้วามอบอุ่น ใหแ้สงสว่าง และใหไ้ดใ้ชใ้นการหุงหาอาหาร
หล่อเลียงชีวิต 

                (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๕๖) 

   ตามความเชือเกียวกบัการนบัถือผเีรือน  ของคนอีสานเมือผูช้ายอีสานแต่งงาน
ออกเรือน ตามประเพณีปฏิบติัตอ้งไปนบัถือผตีวัเดียวกบัฝ่ายผูห้ญิง ดงัตวัอยา่ง 

   คาํควัถามแม่ว่า ถา้หากจะแต่งขนัดอกไมไ้หวผ้ีพ่อเฒ่า เพือขอใหช่้วยตามบกัสีจะไดไ้หม   
แม่ตอบว่า     ลุงปานแต่งงานและยา้ยไปเขา้ผีตวัเดียวกบัทางเมียแลว้ ดงันนัญาติทางเมียของลุง
ปานจึงตอ้งเป็นฝ่ายทาํเอง 

                            (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๒๕) 

    ผเีปรต 

    เปรต หมายถึง สตัวพ์วกหนึงเกิดในอบายภูมิ  คือ แดนทุกข์,ผเีลวจาํพวกหนึง มี
หลายชนิด ชนิดหนึงตามทีว่ากนัว่ามีรูปร่างสูงโยง่เยงเท่าตน้ตาล ผมยาวหยอกหยอย คอยาว ผอม
โซ มีปากเท่ารูเข็ม มือเท่าใบตาล กินแค่เลือดและหนองเป็นอาหาร มกัร้องเสียงดงัวีด ๆ ใน
ตอนกลางคืน ราชบณัฑิตสถาน (๒๕๔๖ :๗๐๙ )  คนอีสานเชือเรืองเปรต จึงมีวิธีปฏิบติัเพือ
ช่วยเหลือเปรต เช่น  การนาํอาหารไปทาํบุญอุทิศส่วนกุศลใหเ้ปรตมากิน  เพราะเชือว่าเป็นสิงทีดี 
และจะไม่กินอาหารทีใหเ้ปรตกิน นอกจากนาํไปใส่นา  ดงัตวัอยา่ง  
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   “ บ่ คนยาด (แยง่) เผตกินมนับ่แม่นแนว” ตาบอกว่า คนกินไม่ได ้เพราะไม่ใช่ธรรมเนียม
ทีจะแยง่เปรตกิน “แต่ว่าเอาห่อเขา้ (ขา้ว) มาใส่ในนาได ้เพือใหเ้ป็นสิริมงคล” 

                         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๔๓) 

   ความเชือเกยีวกบัเทวดา   
  เทวดา หมายถึง พวกชาวสวรรคที์มีตาทิพย ์หูทิพย ์และกินอาหารทิพย ์ (ราชบณัฑิต
สถาน๒๕๔๖ : ๕๔๐) เมือถึงเดือนหก คนอีสานมีประเพณีทาํบุญเพือขอฝน และ บูชาเทวดาเพือให้
ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล มีการจดัทาํบงัไฟ  เมือถึงกาํหนดจะมีการจดัขบวนแห่บงัไฟไปยงัทีจุดบงัไฟ 
เพือบูชาพญาแถน และเชือว่า แถน คือเทวดาทีช่วยใหฝ้นตก  ดงัตวัอยา่ง 

   คาํดวัเคยถามแม่ว่า แถน คือใคร แม่บอกว่าเป็นเทวดาทีอยูบ่นฟ้า ผูค้อยดูแลความเป็ นไป
ของมนุษย ์ยามถึงเดือนหกบางหมู่บา้นเอาบุญบงัไฟ เพือจูด(จุด) ส่งไปขอฝนจากพญาแถน 

                 (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๕๔) 

  ความเชือเกยีวกบัการเกดิจนัทรุปราคา   
  จนัทรุปราคา   คือ  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทาํใหเ้กิดเดือนมืด คนอีสานเรียกว่า              
“กบกินเดือน”  ตามความเชือและนิทานทีเล่าต่อกนัมา คนอีสาน จะพากนัเคาะตามตน้ไมผ้ลต่าง ๆ 
เพราะเชือว่าจะทาํใหต้น้ไมแ้ละไมผ้ลเหล่านนัออกผลดก อีกทงัผูห้ญิงกาํลงัตงัทอ้งอยูก่็ไม่ใหม้อง 
เชือว่าลกูทีเกิดมาตาจะบอด  จึงใชเ้ข็มกลดัมากลดัเสือผา้ไว ้ ดงัตวัอยา่ง 

   เวลากบกินเดือนใหรี้บเคาะตน้ไมจ้ะทาํใหอ้อกดอกออกผลดกเตม็ตน้  ถา้หากผูห้ญิงถือ
พา(ทอ้ง) เผลอไปมองดู ลูกทีเกิดมาจะตาบอด ดงันนั จึงตอ้งหาเขม็กลดัมากลดัเสือผา้เอาไว ้เพือ
เป็นการป้องกนัหรือแกเ้คลด็ 

                                                               (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๖๐) 

  ความเชือเกยีวกบัขวญั 
  ขวญั หมายถึง ผมหรือขนทีขึนเวียนเป็นกน้หอย ,มิงมงคล ,สิริ,ความดี (ราชบณัฑิต
สถาน๒๕๔๖ : ๑๖๙) คนอีสานเชือว่าถา้ขวญัออกจากร่างกายก็จะทาํใหเ้จ็บป่วย ก็ตอ้งจดัใหม้ี พิธี
เรียกขวญั หรือสู่ขวญั เพือใหข้วญักลบัมาอยูก่บัร่างกายในสารคดีเยาวชน  เรือง โสกไผใ่บขา้วและ
ลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏพิธีการเรียกขวญัของ อีบิง ทีตกใจกลวัผี จนลม้ป่วย แม่จึงทาํพิธี                 
เรียกขวญั ก่อนทีขวญัจะไปไกล โดยปรากฏพิธีการเรียกขวญั    ดงัตวัอยา่ง 

   อีบิงป่วยจนตอ้งได ้“ส้อนขวญั”(ส้อน-ชอ้น) คนอีสานเชือว่าทุกส่วนของร่างกายคนเรามี
ขวญัอาศยัอยู ่หากมนัออกจากร่างกายจะทาํใหเ้กิดอาการเจ็บป่วย       จนตอ้งทาํพิธีเรียกขวญั 
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หรือสู่ขวญั ตาบอกว่า ขวญักต็กใจเป็นและอาจออกจากร่างกายไดใ้นกรณีทีพบเรืองทีทาํให้
ตกใจสุดขีด 

   ป้าลาํแม่ของอีบิงถือสวิงเดินไปใตต้น้มะเฟือง การส้อนขวญัตอ้งทาํตรงทีเกิดเหตุ แกใส่
ไข่ไก่ตม้หนึงฟอง กบัขา้วเหนียวหนึงปันลงไปในสวิง แลว้ทาํท่าชอ้นเหมือนชอ้นกุง้ ชอ้นปลา 
ปากกพ็ูดเรียกขวญัของอีบิงใหก้ลบัคืนมาดงัเดิม ป้าลาํพูดยาวมากแต่คาํดวัจาํไดบ้างส่วนว่า 

   “กลบัมาเสียเดอ้ขวญัเอย มาสู่คีง(ร่างกาย ) คือเก่า (เหมือนเดิม ) อยา่ไดห้นีไปไหน ” และ 
“กินขา้วผีใหเ้จา้สาก (อาเจียน) เคียวหมากผีใหเ้จา้ตาย ใหก้ลบัมาเฮือน (เรือน) มาชานเสีย มาเดอ้
ขวญัเอย” 

   ตาบอกว่าถา้หากขวญัไม่กลบัมา หรือยงิถา้ขวญัไปกินอาหารของผีดว้ยแลว้ คนป่วยกจ็ะ
ไม่หาย หรืออาจตายได ้  

                            (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๘๓) 

  คนอีสานมีความเชือเกียวกบัขวญั ว่ามีอยูใ่นร่างกายแลว้ ยงัเชือว่าขา้วก็เป็นสิงทีมี
ขวญัจึงมีพิธีกรรมทีเกียวกบัการทาํขวญัขา้ว โดยเริมตงัแต่ การปักดาํจนถึงการนาํขา้วขึนยุง้ โดย
ก่อนนาํขา้วขึนยุง้ตอ้งมีการฟาดขา้ว ก่อนฟาดขา้วชาวนาจะทาํพิธีและเอาฟางมดัขา้วขวญัทีเกียวมา
จากตาแฮกฟาดก่อนทีลาน  ดงัปรากฏความเชือเกียวกบัขา้วขวญั ดงัตวัอยา่ง 

  เมือหาวนัไดแ้ลว้ตากป็ลงขา้ว ดว้ยการเอาไข่ไก่ตม้ ปันขา้วเหนียว หมากพลู ยาสูบ และ
ดอกไม ้กบัเทียนมาวางทีป่อม(ลอม) ขา้วลอมแรก เอาขา้วขวญัซึงเกียวมาจากตาแฮกมาฟาดเมลด็
ขา้วออก จากนนัเอาฟางมดัขา้วขวญันีห่อเครืองทงัหมดขา้งตน้ มดัใหดี้เสียบใส่ไมค้นัหลาว ปักไว้
ทีลอม และจะเอาลงเมือฟาดขา้วหมดลาน 

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๖๖) 

  ความเชือเกยีวกบัสิงศักดสิิทธิ 
  คนอีสานเชือในสิงศกัดิสิทธิทางพุทธศาสนา และสิงเหนือธรรมชาติ เช่นผ ีโดยเชือ
ว่าสิงใด ก็ตาม สามารถ ดูแล คุม้ครองใหค้นและสตัวอ์ยูอ่ยา่งมีความสุขได้  สิงนนัก็ ถือว่าเป็น           
สิงศกัดิสิทธิ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

  นํามนต์ 
  นาํมนต ์ คือ นาํทีเส กเพืออาบ กิน หรือ ประพรม ถือกนัว่าเป็นมงคล  (ราชบณัฑิต
สถาน๒๕๔๖ : ๕๘๒) คนอีสานเชือตามคาํสอนต่อกนัมาว่า นาํมนต ์ เป็นของศกัดิสิทธิ ทีจะช่วย
ปัดเป่าสิงไม่ดี และช่วยใหเ้ป็นมงคลแก่ชีวิต โดยพระสงฆห์รือผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ในหมู่บา้นเป็นคนทาํ
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นาํมนต ์เช่น ตาทาํนาํมนตใ์ห้ เอือยวาดอาบ หลงัจากพบเอือยวาดทีกอไผ ่เพราะเชือว่าถกูผบีงัไว ้  
ดงัตวัอยา่ง 

   ผูใ้หญ่บอกว่านาํมนตเ์ป็นของศกัดิสิทธิ มนัช่วยปัดเป่า “ของขีร้าย ”หรือ สิงชวัร้าย
ทงัหลายใหอ้อกจากตวัคนอาบได ้

                            (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๑๘) 

   ด้ายผูกแขน 
   เด็กทุกคนเมือเกิดมาเป็นทารกยงัไม่แข็งแรง ชอบร้องงอแงบ่อย ๆ  คนอีสานเชือว่า
อาจมีผมีารบกวน ผูใ้หญ่หรือคนแก่ในหมู่บา้นจะใชด้า้ยผกูแขนใหเ้ด็กทุกคนทีคลอดมา จะไดไ้ม่
ร้องงอแง หรือมีผมีารบกวน  ดงัตวัอยา่ง 

   ทีขอ้แขนทงัสองขา้งของนอ้งมีดา้ยผูกแขนผูก อยู ่แม่บอกว่า ในวนัศีลวนัพระนนัพวก
เดก็ๆ มกัลงั (ลงั – งอแง ) พวกผูเ้ฒ่าจึงตอ้งผูกแขนเอาไวเ้ป็นการป้องกนัไม่ใหถู้กสิงไม่ดี (ผี) 
รบกวน  

                 (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๘๐) 

   ความเชือเกยีวกบัมงคล 
   ความเป็นมงคล  คือ การทีบุคคลเชือว่าการกระทาํสิ งใดก็ตามเมือทาํแลว้  ทาํให้
ตนเองมีความสุข เช่น การคาํตน้โพธิ  การเลือกวนัมงคลประกอบพิธีกรรม  การตงัชือคน  เป็นตน้ 
ดงัปรากฏรายละเอียดต่อไปนี 

   การคาํต้นโพธ ิ  
   คนอีสานมีความเชือว่า การนาํไมไ้ปคาํตน้โพธิทีอยูบ่ริเวณวดั สามารถทาํใหต้นเอง
ไม่เจ็บป่วยหรือหายจากอาการเจ็บป่วย มีอายยุนืยาว  เนืองจากตน้โพธิมีอายยุนื  และไมที้นาํมาคาํ
แสดงถึงการคาํจุนเพือใหมี้อายยุนืยาวต่อไป ดงัตวัอยา่ง 

   รอบๆ ตน้โพธิมีลาํไมย้าว ๆ พิงในลกัษณะคาํยนัอยูห่ลายอนั ปลายของมนัเป็นง่าม คาํดวั
รู้ว่าไมอ้นันีคือไมค้าํโพธิคาํไฮเพือต่ออายคุนไขท้ีเจ็บป่วยใหมี้อายยุนืเหมือนตน้โพธิ หรือตน้ไฮ 
บนพืนดินใกล ้ๆ โคนตน้ยงัมีกองทรายเลก็ ๆ ปักธงเศษผา้สีต่าง ๆ อยูด่ว้ย กองทรายเหล่านีแทน
จาํนวนอายขุองผูค้าํ ในพิธีนีจะมีการนาํดา้ยสายสิญจน์  สีขาวซึงโยงกองทราย ไม ้และตน้โพธิ
ไปผูกแขนของผูค้าํดว้ยเพือใหเ้กิดความเป็นสิริมงคล 

                                                             (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๔๗) 
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  นอกจากไมค้าํโพธิจะช่วยใหอ้ายยุนื คนอีสานยงัเชือว่าการนาํดอกไม ้ใบไมม้า
ประกอบพิธีกรรมอนัเป็นมงคล ก็ตอ้งเลือกดอกไมที้เป็นมงคล เช่น พิธีแต่ งงาน ควรเลือกดอกรัก 
เพือใหรั้กกนัยาวนาน  และใบคูนเพือใหอ้ยูด่ว้ยกนัและดูแลกนัตลอดไป ดงัตวัอยา่ง 

   แม่ใหญ่ทองพาบอกพวกคาํดวัทีดูใกล ้ๆ ว่า ขา้วของทีใชล้ว้นแลว้แต่สือถึงความเป็น
มงคล อยา่งเช่น ดอกรัก กบัดอกสามปี หมายถึงรักกนัยนืนาน ใบคูน กคื็อความคาํคูน ส่วนใบยอ 
กห็มายถึงมีผูค้นเยนิยอนนัเอง 

                 (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๘๐) 

   การตงัชือคน 
   นอกจากความเชือเกียวกบัอายทีุยนืยาว ไม่เจ็บป่วยแลว้ คนอีสานยงัเชือว่าการตงัชือ
ทีเป็นมงคล หรือการยกลกูทีเลียงยาก เจ็บป่วยบ่อย ๆ ใหเ้ป็นลกูพระเพื อจะไดเ้ลียงง่ ายไม่เจ็บป่วย 
โดยมีคาํนาํหนา้เพือเป็นมงคล  ดงัตวัอยา่ง  

   แม่บอกว่าตอนเลก็ ๆ  นนัอา้ยเคนดีกบับกัเคนกลว้ยร่างกายไม่แขง็แรง เจ็บ   ออด ๆ แอด 
ๆ เลียงยาก  ตาจึงแกเ้คลด็ดว้ยการนาํไปเคน (ประเคน ) หรือถวายใหเ้ป็นลูกของหลวงพ่อทีวดั 
พวกมนัจึงโตมาไดทุ้กวนันี  แม่ยงับอกอีกว่าคนทีถูกยกใหเ้ป็นลูกพระนนัมกันาํคาํว่า “เคน” มา
เป็นชือตน้เสมอ ในหมู่บา้นเราจึงมีชืออยา่งนีอยูม่าก 

   ตาทีอยูใ่กล ้ๆ เสริมว่า ชือของคาํดวันนั นอกจากหมายถึงดอกไมสี้ทองแลว้ ยงัสือถึง
ความรักความทะนุถนอมดว้ย เพราะคนอีสานมกัเรียกลูกดว้ยความรักว่าลูกหล่า (ลูกคนสุดทอ้ง ) 
ลูกคาํ (ลูกทีรักเหมือนทองคาํ) หรือคาํแพง (หวงมากเท่าทองคาํ หรือมีค่ามากกว่าทองคาํ ) คาํดวั
จึงแปลว่า เดก็นอ้ยผูท้ีทุกคนรักราวทองคาํ เพราะคาํว่า “ดวั” นอกจากหมายถึงดอกไมแ้ลว้ยงั
แปลว่าอ่อน หรือเยาวว์ยักไ็ด ้ 

                 (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๘๘) 

   วนัมงคล 
   คนอีสานมีความเชือว่าวนัในแต่ละวนัมีความเป็นสิริมงคลไม่เหมือนกนั  เมือจะทาํ
สิงที สาํคญั ๆ เกียวกบัชีวิต หรืออาชีพก็ตอ้งเลือกวนัมงคลในการทาํพิธี เช่นกนัเมือถึงเวลาเก็บเกียว
ขา้วมาไวที้ลานเพือฟาด หรือนาํขึนเก็บในยุง้ ก็ตอ้งทาํพิธีกรรมเพือเป็นมงคล คนอีสานเชือว่าการ
เลือกวนัมงคลเป็นสิงทีดี ทาํใหเ้จริญรุ่งเรือง ดงัตวัอยา่ง 

   เมือหาบขา้วขึนลานเสร็จไดส้องสามวนั ตาจึงหา “มือดี”(วนัดี ) ทีไม่ใช่วนัศีล (วนั
พระ)  หรือวนัเดือนมืดเดือนดบั  ตาอธิบายว่า วนัเดือนมืดนนัไม่นิยมทาํการมงคลใด ๆ เพราะ
มนัหมายถึงความไม่รุ่งเรือง ไม่เพิมพูน ส่วนวนัศีล หรือวนัพระนนั ผูค้นควรไปวดั เพือถือศีล 
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ฟังธรรม มากกว่าทาํงาน ตายงับอกว่าแมแ้ต่การตาํขา้วในวนัพระคนในสมยัก่อนกถ็ือว่าคะลาํ 
(คะลาํ-  หา้ม) ไม่ควรทาํเช่นกนั 

                          (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๖๖) 

   วนัพรุ่งนีเป็นวนัศีลดบั หรือคืนเดือนมืด ซึงไม่นิยมทาํการมงคล เพราะมนัมีความ
หมายถึงความไม่รุ่งเรือง เหมือนพระจนัทร์ทีอบัแสง ตาจึงบอกว่าตอ้งรอวนัทีดี ทีเป็นมงคล 

                                              (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๗๕) 

   ความเชือเกยีวกบัคู่ครอง 
   คนอีสานเชือว่าแถน หรือเทวดาเป็นผูเ้ลือกคู่ครองใหค้น  ผูใ้ดเป็นเนือคู่กนัก็จะตอ้ง
ไดแ้ต่งงานกนั  ถา้ไม่ใช่เนือคู่กนัก็ตอ้งจากกนัไป เช่น ตาบอกกบัคาํดวัว่าใครก็ตามถา้เป็นเนือคู่กนั
แลว้ก็ตอ้งพบและอยูร่่วมกนั เพราะแถนไดเ้ลือกไวแ้ลว้  ดงัตวัอยา่ง 

   “คนเฮานนั ชนัสายแนนคาดกนัแลว้ อยูไ่กลปานได๋มนักะนาํจ่อง ชนับ่แม่นสังสิฝืนแถน
ได”้ ตาว่าคนเรานนัถา้หากเป็นเนือคู่กนัแลว้ต่อใหอ้ยูไ่กลขนาดไหนกต็อ้งไดพ้บ แต่ถา้หากไม่ใช่
แลว้ จะฝืนแถนลิขิตไดอ้ยา่งไร   

   ชาวอีสานเชือว่า สายแนนนนัคือกก (ตน้) ซึงอยูบ่นฟ้าซึงแถนมดัไวเ้ป็นคู่ ๆ ว่าใหใ้ครคู่
กบัใคร 

                                 (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๘๑) 

   จากการศึกษาเกียวกบัความเชือทีปรากฏในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและ
ลมแลง้เริงระบาํ พบความเชือ เกียวกบัศาสนา  เช่น การทาํบุญใส่บาตร  การทาํบาป   คนอีสาน           
เชือว่าการทาํบุญใส่บาตรมาก ๆ ตายไปจะไดไ้ปสู่สวรรค ์และไม่ทาํบาปเพราะเชือว่าเมือตายไปจะ
กลายเป็นเปรตตกนรก  นอกจากความเชือทางดา้นศาสนาแลว้  คนอีสานยงัมีความเชือในเรืองอืน ๆ 
เช่น ความเชือเกียวกบัวิญญาณบรรพบุรุษ  คนอีสานเชือว่าเมือ ปู่ ยา่ ตา ยาย ตายไปแลว้วิญญาณก็
ยงัไม่ไปไหน แต่ยงัช่วยคุม้ครองดูแล ลกูหลานใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข   ความเชือเกียวกบั ผ ี 
ความเชือเกียวกบัเทวดา  ความเชือเกียวกบัจนัทรุปราคา   ความเชือเกียวกบั สิงศกัดิสิทธิ ความเชือ
เกียวกบัมงคล  และความเชือเกียวกบัขวญั จากความเชือต่าง ๆ ทาํใหท้ราบถึงแนวคิดของคน อีสาน
ในอดีตทียดึความเชือเป็นทีพงึทางใจ และใช้เป็นแนวทาง ในการดาํเนินชีวิตเพือใหเ้กิดความสุข     
แต่ความเชือบางอยา่งแฝงดว้ยความตอ้งการอบรมสงัสอนใหค้นประพฤติดี อยูร่่วมกนัในสงัคมได้
อยา่งมีความสุข เช่น ความเชือเรืองการทาํบาป เป็นตน้ 
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๒.  เนือหาทีเป็นทรรศนะของผู้เขียน 

 ทรรศนะ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน  ( ๒๕๔๖ : ๕๐๒ )  
หมายถึง ความเห็น,  การเห็น, เครืองรู้เห็น,  สิงทีเห็น ,การแสดง 

 นอกจากนีมีผูก้ล่าวถึงงานเขียนสารคดีทีเกียวข้องกบัการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียน
ว่า งานเขียนสารคดีทีมีคุณค่า คือการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียน ซึงอาจแตกต่างหรือเหมือนกบั
ทรรศนะของผูอื้นก็ได ้(จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ ๒๕๔๐ : ๙๗) 

 จากคาํจาํกดัความของทรรศนะทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่าทรรศนะ คือ การแสดงความ
คิดเห็น  สารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  เป็น สารคดีซึงนอกจากมีเนือหา
เป็นขอ้เท็จจริง หรือความรู้แลว้ยงัมีเนือหาส่วนทีเป็นทรรศนะของผูเ้ขียนดว้ย  เช่น 

 ทรรศนะทีมต่ีอธรรมชาต ิ
 ธรรมชาติ หมายถึง สภาพแวดลอ้มโดยทวัไป คนอีสานมีความใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและ
นาํธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวิต จากสารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้วและลมแลง้
เริงระบาํ ปรากฏทรรศนะทีมีต่อธรรมชาติ ดงัต่อไปนี 
  การใช้ประโยชน์จากธรรมชาต ิ
  คนอีสานมีทรรศนะว่าธรรมชาติเป็นสิงทีมีประโยชน์ และคนอีสานไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
ธรรมชาติใ นการดาํเนินชีวิต  นอกจากนนัคนอีสาน ยงั มีทรรศนะต่อการนาํธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ไดน้าน ๆ เช่น การเอาลกูออ๊ดมากินเป็นอาหารทาํใหข้าดพ่อพนัธุ ์แม่พนัธุใ์นการ
ขยายพนัธุต่์อไปได ้ ดงัตวัอยา่ง  

   คาํดวัจาํไดแ้ม่นยาํว่าตากส็อนอยา่งนี  เวลาทีแม่หรือใคร ๆ ชอ้นฮวก (ลูกออ็ด ) และลูก
ครอกมาหมก ตาตอ้งบอกว่าอย่าเอามากินมาก ปล่อยให้มันโตเป็นปลา เป็นกบตัวใหญ่ ๆ บ้าง  

                  (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๐) 

 ธรรมชาตเิป็นสมบัตขิองส่วนรวม 
 คนอีสานมีทรรศนะต่อธรรมชาติว่าเป็นสมบติัของส่วนรวม คนในชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติไดทุ้กคน เช่น ทุกคนสามารถใชป้ระโยชน์จากป่า แม่นาํ ลาํธาร  ดงัตวัอยา่ง 

   ป่าทาม คือ บ่อเกิดของความอุดมสมบูรณ์ ตาบอกว่ามนัเป็นทีเพาะพนัธ์ุสัตวน์าํเลก็ ๆ 
อยา่งพวก กุง้ หอย ปู ปลา ใหเ้ติบโตพอนาํหลากกว็่ายออกมาสู่ทอ้งนา เป็นอาหารใหค้นไดจ้บั
กิน ป่าแห่งนีชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  โดยไม่มีผู้หนึงผู้ใดเป็นเจ้าของ 
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      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๑๙) 

 คนเป็นส่วนหนึงของธรรมชาต ิ
 คนอีสานมีทรรศนะว่าคนกบัธรรมชาติและมีความสมัพนัธก์นัอยา่งแยกไม่ออกและคน
สามารถนาํทุกสิงทุกอยา่งทีมีอยูใ่นธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ได ้ คนอีสานจึงสงัสอนลกูหลานว่าให้
ช่วยกนัดูแลรักษาธรรมชาติ เช่น  

   ตาบอกว่าคนอีสานถือว่าตนเองเป็นส่วนหนึงของธรรมชาติจึงเคารพ รัก และเอาใจใส่สิง
ทีอยู่รอบข้างเสมอ อีกทงัยงัช่างสังเกต แมเ้สียงใบไมไ้หวกน็าํมาประดิษฐ์เป็นทาง (ลาย) ดนตรี
ได ้

                  (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๔) 

 ทรรศนะทีมต่ีอข้าว 
 ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจสาํคญัของไทย คนไทยกินขา้วเป็นอาหารหลกั ขา้วจึงเป็น
ทรัพยากรทีสาํคญัและเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของคน ทุกภาค คน
อีสานมีอาชีพหลกัคือการ ทาํนาปลกูขา้ว  และผูเ้ขียนไดแ้สดงทรรศนะที มีต่อขา้วว่าเป็นสิงทีมีค่า            
ดงัขอ้ความว่า 

    “หนงัสือเล่มนีจึงเริมตน้ขึนจากความคิดถึงบา้น วิถีชีวิตความงดงามของชาวอีสาน ที
ผูกพนัอยูก่บัธรรมชาติการหาอยู ่หากิน ไทพีนอ้ง เครือญาติ และความเอืออาทรขา้วคือหวัใจ คน
อีสานถือว่าขา้วเป็นสิงสาํคญัทีสุด มนัคืออาหาร ของมีค่า และวิถีชีวิต ในปัจจุบนั วนัเวลาและ
ความเจริญนาํพาความงามเหล่านนัจากไป หากสองสิงขา้งต้ นกไ็ม่อาจทาํร้ายภาพ อนังดงามที
แจ่มชดัอยูใ่นหวัใจ ภาพทีถูกถ่ายทอดผ่านเดก็นอ้ยวยัซนทีเกิดมาท่ามกลาง “โสกไผ่ใบขา้ว” 

                   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๐) 

 คนอีสานกินขา้วเหนียว และมีอาชีพทาํนาเป็นอาชีพหลกั   ชาวนาเมือปลกูขา้วแต่ละครัง
และกว่าจะไดข้า้วมาแต่ละเมลด็ตอ้งสูท้นต่อความยากลาํบาก ผูเ้ขียนมีทรรศนะว่าขา้วคือสิงมีค่า
ควรแก่การเคารพ เพราะขา้วมีบุญคุณทีช่วยใหทุ้กคนดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้ ดงัตวัอย่าง 

   ตาบอกเสมอว่า ข้าวเป็นของมีค่า และยงัมีบุญคุณต่อชีวิตคน  ถา้หากเดก็ ๆ กินแลว้ทาํ
หล่นแมแ้ต่เมลด็เดียวผูใ้หญ่ตอ้งรีบบอกใหเ้กบ็เสมอเวลาทีคาํดวัตกัขา้วสารในโอ่งกน็งัคุกเข่าทุก
ครัง เพือเป็นการแสดงความเคารพ 

               (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๒) 

 และขอ้ความทีว่า  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๔ 
 

    พวกผูใ้หญ่จึงสอนว่า ทุกเมลด็ของมนัมีค่า เวลาคาํดวั นอ้งชาย หรือพีชายเห็นรวงขา้ว
หกัทีหลุดคมเคียวร่วงทีใด กจ็ะตอ้งรีบเกบ็มาเขา้พวกทนัที 

          (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๕๐) 

 ทรรศนะทีมต่ีออาชีพและการทํางาน 
  อาชีพ คือ การทาํงาน และงานทีทาํเป็นประจาํเพือเลียงชีพ (ราชบณัฑิตสถาน   ๒๕๔๖ : 
๑๓๖๒ ) อาชีพหลกัของคนอีสานคือการทาํนา เมือว่างจากงานนาก็จะทาํไร่ และปลกูพืชผกัต่าง ๆ 
ตามทีสามารถปลกูไดใ้นทอ้งถินหรือตามฤดูกาล  คนอีสานมีทรรศนะต่อการทาํงาน ว่า เกิดเป็นคน
ตอ้งขยนัทาํงาน  เพราะการทาํงานทาํใหม้ีกินมีใช ้ถึงแมเ้กิดมายากจนแต่ถา้ขยนัทาํงานก็ไม่อดตาย 
เช่น ตาเคยบอกคาํดวัใหตื้นนอนแต่เชา้ แลว้รีบไม่หางานทาํ  ดงัตวัอยา่ง  

   ตาบอกว่าคนจนตอ้งไม่นอนตืนสาย และไม่นิงดูดายในการหาอยูห่ากิน ทีสาํคญัคือตอ้ง
ขยนั 

               (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๔) 

   “เกิดเป็นคนตอ้งรู้จกัขยนัทาํงาน ช่วยพ่อช่วยแม่ คนขีคา้นบ่ดี” (ขีคา้น-ขีคร้าน) 

            (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๕๖) 

 ทรรศนะทีมต่ีอการทํานา 
 เนืองจากสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ เป็น สารคดี ทีมีเนือหา
เกียวกบัชีวิตความเป็นอยูข่องคนอีสาน ซึงมีอาชีพหลกั คืออาชีพเกษตรกรรม คือการทาํนา ผูเ้ขียน
จึงสอดแทรกทรรศนะการทาํนาไวห้ลายตอน อาชีพทาํนาเป็นง านทีหนกัตอ้งตากแดด  ตากฝน  
เหนือยยากลาํบาก เนือตวัสกปรก  เช่น ในขณะทีฝนตกตา พ่อ แม่ และนา้ชา ยออกไปดาํนา กลาง
สายฝนทีกาํลงัตกลงมา คาํดวันึกถึงคาํพดูของตา ดงัตวัอยา่ง 

   ตาเคยบอกว่าการเป็นชาวนานนัทุกขย์ากปากหมอง หลงัสู้ฟ้าหนา้สู้ดินตากแดดตากฝน 

                      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๙๕) 

 ขณะหาบขา้ว คาํดวัช่วยตาและแม่หาบขา้วจากนาเขา้มากองทีลานนวด  ตาซึงกาํลงัรวม
กองขา้วอยูก่ล่าวชมคาํดวัว่าเป็นคนขยนั ดงัตวัอยา่ง 

   “ดีแลว้” ตาทีกาํลงัทาํลอมอยูช่มคาํดวั “เกิดเป็นคนตอ้งรู้จกัขยนัทาํงาน ช่วยพ่อช่วยแม่ 
คนขีคา้นบ่ดี (ขีคา้น – ขีคร้าน) 

                   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๕๖) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๕ 
 
 ผูเ้ขียนยงักล่าวถึงทรรศนะของคนอีสานว่าเมือเกิดเป็นชาวนา ชีวิตตอ้งต่อสูอ้ดทน ขยนั 
ไม่ยอมแพก้บัความยากลาํบากในการทาํงาน  ดงัตวัอยา่ง 

   ตาพูดเสมอว่า เกิดเป็นชาวนามนัทุกขย์าก แต่ว่าคนเรานนัสาํคญัว่าอยา่ขีคร้าน อยา่ยอม
แพค้วามยากลาํบาก ทุกขย์ากไดแ้ต่อยา่ยอมแพค้วามทุกข ์คาํดวัรู้ว่ากว่าทุกคนจะกลบัถึงบา้นก็
มืดคาํ จากนนัตอ้งตืนแต่ดึกเพืออกมาทาํงานอีกครัง 

                      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๐๑) 

 ทรรศนะทีมต่ีอการอยู่ร่วมกนัในสังคม 
 คนอีสานมีทรรศนะในการปลกูฝังลกัษณะนิสยัใหเ้กิดกบัเด็ก ๆ เพือใหเ้ด็กทุกคนดาํเนิน
ชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ไดแ้ก่ ความไม่โลภ ความมีนาํใจ และการต่อสูก้บัชีวิต 
นอกจากนีผูใ้หญ่ยงัสงัสอนเด็ก ๆ ใหรู้้จกัพอ ไม่คิดอยากไดข้องผูอื้น เช่น คาํดวัคิดอยากไดส้มุด 
ดินสอของเพือนจากการสอยดาว  ดงัตวัอยา่ง 

   คาํดวัแอบคึด (คิด) ในใจว่า ตนอาจไม่ตอ้งซือสมุด ดินสอไปอีกนาน เพราะบางคราวอีวร
มนัสูน (โมโห) ทีหมดเงินไปหลายบาท แต่ยงัไม่ไดร้างวั ลใหญ่ จึงประชดดว้ยการยกรางวลัที
สอยไดใ้หค้าํดวั  แต่เมือคิดแลว้กย็นับาป (กลวับาป ) เลยยกมือไหวห้ลวงพ่อหนึงครัง เพราะตา
บอกว่าคนทีคดิละโมบอยากได้ของคนอืนเป็นคนจิตใจไม่ดี 

                  (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๒๕) 
 การอยูร่่วมกนัในสงัคมของคนอีสาน นอกจา กลกัษณะนิสยัไม่อยากไดข้องผูอื้น                   
คนอีสานยงัสงัสอนลกูหลานใหเ้ป็นผูมี้นาํใจ เช่น อีวรขอแกงขีเหลก็จาก  คาํดวั ทงัทีคาํดวัไม่อยาก
ให ้ดงัตวัอยา่ง 

   “แต่มึงหกัมาใหแ้ค่เพียงสองยอดเท่านนัเอง” คาํดวักงัขาอีวรพูดหนา้ตาเฉยว่าสองยอดนนั
เมือตม้สุกและเมือใส่เครืองอ่อมเขา้ไปกจ็ะไดห้นึงถว้ยพอดี  ถา้ไม่เชือใหถ้า้อาหรือแม่ของคาํดวั
ดู  คาํดวัอา้ปากคา้งรู้ว่ามนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนนั แต่กไ็ม่กลา้ถามแม่  เพราะพวกเด็กน้อยมักถูกสอน
เสมอว่าต้องเป็นคนเอือเฟือ รู้จักแบ่งปัน 

                   (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๑๙) 

  ทรรศนะทีมต่ีอการเล่นการพนัน 
 คนอีสานมีทรรศนะต่อ การเล่นการพนนั ว่าเป็นสิงไม่ดี  เช่น ตาของคาํดวั มีทรรศนะว่า  
คนเล่นการพนนัเป็นคนไม่ดี  เพราะการพนนัทาํใหค้นขีเกียจไม่ทาํงาน หวงัแต่เสียงโชคทาํใหค้น
ยากจน  ดงัตวัอยา่ง 

   ตาบอกว่าคนเล่นการพนนัเป็นคนไม่ดี และการพนนักเ็ป็นสิงไม่ดีเช่นกนั 
                       (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๙๕) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๖ 
 
 คนอีสานชอบเล่นหวยเป็นการเสียงโชคทงัทีรู้ว่าไม่ดี แต่เมือไดเ้งินมาก็จะนาํมาซือ
อาหารกินถือว่าเป็นอาหารมือพิเศษในโอกาสทีถกูหวย  แต่ตาของคาํดวัมกัจะพดูเตื อนทุกคนเสมอ
ว่า การพนนัเป็นสิงไม่ดี เวลาไดม้าก็ดีใจและมกัจะเล่นต่อไปทาํใหเ้กิดปัญหาคว ามยากจน               
ดงัตวัอยา่ง 

   คาํวนันีคนในครอบครัวของคาํดวัต่างมีแต่รอยยมิ แม่ถูกเลข (ถูกหวย )ไดเ้งินถึงสามร้อย
บาท จึงซือซีน (เนือววั) มาทาํลาบใหก้ิน ตาปรามว่า อยา่พากนัดีใจนกั เพราะขึนชือว่าการพนนั
แลว้ ไม่ว่ามากหรือนอ้ยกล็ว้นแต่เป็นสิงทีไม่ดี 

(โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ :๓๐๒) 

 จากการศึกษาเนือหา สารคดี เยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ                
พบเนือหาดา้นความรู้หรือขอ้เท็จจริงเกียวกบัวิถีชีวิต ค่านิยม วฒันธรรม ป ระเพณี  ความเชือ                         
ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของคนอีสาน  และเนือหาทีเป็นทรรศนะของผูเ้ขียน ทีมีต่อธรรมชาติ  
ขา้ว อาชีพและการทาํงาน  การทาํนา  การอยูร่่วมกนัในสงัคม และทรรศนะทีพบมากทีสุด ไดแ้ก่
ทรรศนะทีมีต่อธรรมชาติ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๗ 

 
บทที ๓ 

วเิคราะห์กลวธิีการเขียนและการใช้ภาษาในสารคดเียาวชนเรือง โสกไผ่ใบข้าว และลมแล้งเริงระบํา 
 สารคดีเป็นงานเขียนทีมุ่งเนน้ใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้เป็นสาํคญั แต่ผูอ่้านก็ควรจะไดรั้บ
ความเพลิดเพลินจากการอ่านดว้ย จึงจะถือว่าเป็นสารคดีทีดี กล่าวไดว้่า สารคดี ทีดีนนัควรมี
องคป์ระกอบ ๓ ส่วน คือ เนือหาทีเป็นขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็นและกลวิธีการใชภ้าษา ทีผสมผสานกนั
ไดอ้ยา่งลงตวั ส่งผลใหผู้อ่้านไดรั้บทงัความรู้ ความคิด และความเพลิดเพลินจากการอ่าน  ดงันนัจึง
ไมอ่าจปฏิเสธไดว้่า กลวิธีการเขียนและการใชภ้าษาในสารคดีนนัก็มีความสาํคญัไม่แพเ้นือหาทีเป็น
ขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 

 สาํหรับสารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํนนั สามารถวิเคราะห์
กลวิธีการเขียนและการใชภ้าษา ได ้ดงันี 

๑.  กลวธิีการเขียน 
 กลวิธีการเขียน คือ กลวิธีหรือเทคนิคทีผูเ้ขียนใชใ้นการเสนอเรืองหรือเนือหา โดยในทีนี
ผูศ้ึกษา ไดศ้ึกษากลวิธีการเขียนของ สารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ                 
๕ ประการ ไดแ้ก่ การตงัชือเรือง การตงัชือตอน การเปิดเรือง การเสนอเนือเรือง และการปิดเรือง 
ดงันี 

 ๑.๑ การตงัชือเรือง 
  การตังชือเรืองเป็นส่วนสาํคญัอยา่งหนึงทีทาํใหผู้อ่้าน สารคดีเยาวชน สนใจ ใคร่รู้                 
อยากติดตาม มาลี  บุญสิริพนัธ ์(๒๕๓๐ : ๖๑) กล่าวถึงความสาํคญัของการตงัชือเรืองไวว้่า 

โดยทวัไปชือเรืองคือสิงทีจุดความคิดเริมตน้ใหป้รากฏในใจผูอ้่าน  ซึงมีผลต่อเนืองไปถึง
การอ่านความนาํ เนือเรือง จนกระทงัจบ ชือเรืองทีดีควรมีสาระทีเด่นชดัใหภ้าพทีถูกตอ้ง ชดัเจน
เกียวกบัเนือหา เพือใหผู้อ้่านตดัสินว่าเรืองนนัมีคุณค่าพอทีจะใชเ้วลาอ่านต่อหรือไม่ ปกติแลว้ชือ
เรืองควรมีบทบาทในการเร้าความสนใจ ใคร่รู้สิงทีซุกซ่อนอยูภ่ายในเนือหามากทีสุด 

  จากคาํกล่าวขา้งตน้ ชือเรืองจึงเป็นแรงบั นดาลใจใหผู้อ่้านสนใจ  เพราะเป็ นทาง
นาํไปสู่เนือหาเบืองตน้ ซึงช่วยใหผู้อ่้าน ตอ้งการ รู้เนือหาภายในว่ามีความสอดคลอ้งกบัชือเรือง
อยา่งไร จากสารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริ งระบาํ  ผูเ้ขียนตงัชือเรืองใหมี้ความ
น่าสนใจ และสอดคลอ้งกบัเนือหา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๘๘ 

 การศึกษาการตงัชือเรือง “โสกไผ่ใบข้าว”  
  จากการศึกษาชือเรือง “โสกไผใ่บขา้ว ” นนั คาํว่า “โสก”  ในพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช ๒๕๔๒ ใหนิ้ยามไวว้่า โสก ๒ (ถิน-อีสาน) น.โฉลก, ลกัษณะซึงมี
ทงัส่วนดีและส่วนไม่ดี  ถา้ดีเรียกว่า ถกูโสก ถา้ไม่ดีเรียกว่า ไม่ ถกูโสก มกักาํหนดดว้ยการดู
ลกัษณะ วดัขนาด นบัจาํนวน เป็นตน้ ของคน สตัว ์สิงขอ ง ว่าเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคล  
(ราชบณัฑิตยสถาน ๒๕๔๖ : ๑๒๓๒) 

 นอกจากนี ผูเ้ขียนไดใ้หค้ว ามหมายของคาํว่า “โสก ” ไวใ้นสารคดีเยาวชน เรือง             
โสกไผใ่บขา้ว ความว่า 

 ...คาํดวัถามนา้ชายว่า คาํว่า “โสก” หมายถึงอะไร นา้ชายอธิบายว่า คือบริเวณทีถูกนาํ
เซาะเป็นทาง จนดินตาํลงกว่าพืนผิวปกติ และว่าโสกไผ่ทางเขา้หมู่บา้นนี กเ็กิดจากนาํฝนทีไหล
ลงมาจากชายคาบา้นแต่ละหลงั รวมกนัออกสู่หนทาง (ถนน) มาออกนัทีปากทาง แลว้ไหลเร็วลง
สู่ทอ้งนา... 

                           (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๑๕) 

 ถึงแมว้่าความหมายของคาํว่า “โสก” ในพจนานุกรมและทีผูแ้ต่งใหไ้วใ้นหนงัสือ
สารคดี เยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว มีความหมายไม่ตรงกนันกั แต่ผูศ้ึกษาคิ ดว่าคาํว่า “โสก” ใน               
สารคดีน่าจะเป็นคาํเดียวกบั “โสก” ในพจนานุกรม เพราะการตงัชือชาวบา้นมกัจะเลือกตงัชือให้
เป็นมงคล  

 ดงันนั ชือ “โสกไผ”่ นี จึงเป็นชือทีสือถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวอีสานทีใกลชิ้ด
ธรรมชาติ และยงัเป็นชือทีทาํใหผู้อ่้านรู้ถึงฉากของเรืองอีกดว้ย 

 สาํหรับคาํว่า “ใบขา้ว ” นนั เป็นชือเรืองทีสือใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่าง
ธรรมชาติ คือ ตน้ขา้ว กบัวิถีชีวิตของคนอีสานซึงมีอาชีพหลกั คือ การทาํนา และยงัดาํเนินชีวิตอยา่ง
ใกลชิ้ดกบัผนืนาและแหล่งธรรมชาติเป็นอยา่งยงิ ซึงจะเห็นได้ จากเนือหาของสารคดี เยาวชนแทบ
ทุกตอนทีกล่าวถึงตน้ขา้วและทอ้งนา 

 ดงันนั ชือเรือง “โสกไผใ่บขา้ว ” จึงเป็นชือที เหมาะสม เพราะมีความสมัพนัธก์บั
สถานทีตามลกัษณะทีตงัของหมู่บา้นชาวอีสาน และยงัสือใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตและอาชีพของชาวอีสาน
ในช่วงตน้ฤดูฝน ซึงมีการเตรียมเมลด็ขา้ว หว่านขา้ว รวมไปถึงการประกอบพิธีกรรมต่าง  ๆ ทีเกียว
กบัขา้ว เช่น ไหวบ้รรพบุรุษ ไหวผ้นีาเพือใหช่้วยดูแลรักษาขา้ว และ มีการหาอาหารกินจากแหล่ง
ทอ้งนาเพือใชใ้นการดาํรงชีพและชือเรืองยงัสอดคลอ้งกบัเนือหาอีกดว้ย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๘๙ 

 การศึกษาการตงัชือเรือง “ลมแล้งเริงระบํา”  
 การศึกษาชือเรือง “ลมแลง้เริงระบาํ” จะเห็นไดว้่า ชือเรือง “ลมแลง้”  บ่งบอกถึงเวลา

ทีเกิดขึนในเรืองไดเ้ป็นอยา่งดี คือ เรืองราวเกิดขึนในช่วงฤดูแลง้  โดยพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช ๒๕๔๒ ไดใ้หนิ้ยามไวว้่า แลง้ น. หนา้นาํแหง้, ฤดูไม่มีฝน, ในคาํว่า 
หนา้แลง้ ฤดูแลง้ (ราชบณัฑิตยสถาน ๒๕๔๖: ๑๐๔๒) 

 ทงันี เมือกล่าว ถึงฤดูแลง้นนั จะสือใหเ้ห็นถึงฤดูกาลทีพืนแผน่ดินมีความแหง้แลง้ 
อากาศร้อนจดั ลมทีพดัพาก็เป็นลมทีมีแต่ความแหง้แลง้   แต่ผูเ้ขียนไดใ้ชค้าํว่า “เริงระบาํ” มาต่อทา้ย 
ซึงสือใหเ้ ห็นว่า ถึงแมจ้ะเป็นฤดูร้อนทีมีแต่ความแหง้แลง้แต่ชาวอีสานก็สามารถใชชี้วิตอยู่
ท่ามกลางสภาวะแวดลอ้มดงักล่าวไดอ้ยา่งมีความสุข ถือไดว้่า “ลมแลง้เริงระบาํ ” เป็นการตงัชือ
แบบปฏิทรรศน์ คือ การนาํคาํทีมีความหมายตรงขา้มกนัหรือไม่น่าจะไปดว้ยกนัไดม้าไวด้ว้ยกนัเพือ
ก่อใหเ้กิดความน่าสนใจ และมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเนือหา 

 จากการศึกษาการตงัชือเรืองสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ 
พบว่าผูเ้ขียนตงัชือเรืองไดต้รงกบัเนือเรือง เหตุการณ์ในเรือง โดยผูเ้ขียนสือความชดัเจนว่าเป็นเรือง
เกียวกบัวิถีชีวิตของคนอีสานในช่วงตน้ฤดูฝน จนยา่งสู่ฤดูหนาวทีอากาศแหง้แลง้ และเกียวขอ้งกบั
อาชีพการทาํนา และการดาํเนินชีวิตท่ามกลางธรรมชาติในทอ้งถิน 

 ๑.๒ การตงัชือตอน 
  สารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํนนั แบ่งเนือหาออกเป็นตอน 
รวมจาํนวนทงัหมด ๗๑ ตอน โดยสารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้ว แบ่งเนือหาออกเป็น  ๓๕ ตอน 
และสารคดีเยาวชนเรือง ลมแลง้เริงระบาํ แบ่งเนือหาออกเป็น ๓๖ ตอน ผูศ้ึกษาไดศ้ึกษาวิเคราะห์ชือ
ตอน และสามารถแบ่งประเภทของชือตอนไดท้งัหมด ๒ ประเภท ดงันี 

 ๑.๒.๑. ชือตอนแบบบอกเนือหา 
  ชือตอนแบบบอกเนือหา    เป็นการตงัชือ ตอนทีแสดงถึงเรืองราวในเนือเรือง  

กล่าวถึงเนือหานนัว่าเกียวกบัเรืองอะไร  จากการศึกษา สารคดีเยาวชน  เรือง โสกไผใ่บขา้ว และ
ลมแลง้เริงระบาํ พบการตงัชือตอนแบบบอกเนือหามากทีสุด ซึงผูศึ้กษาสามารถจาํแนกการตงัชือ
ตอนแบบบอกเนือหาได ้ดงันี 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๙๐ 

 ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบัคนและพฤตกิรรมของคน  
  ผูเ้ขียนตงัชือตอนเกียวกบับุคคล และพฤติกรรมของบุคคล  เช่น นายช่างขุด

บ่อบาดาล  ครูทีสอนในหมู่บา้น และอืน ๆ   ในสารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริง
ระบาํ  พบการตงัชือตอนเกียวกบัคนและพฤติกรรมของคนจาํนวน ๑๐ ตอน ไดแ้ก่   

  เรือง โสกไผ่ใบข้าว   
  ผูบ่้าวบา้นนา ไปโรงเรียน    คู่แข่ง   

  พวัดอกตา้ง   เจา้ผูด้อกเกษแกว้    

  เรือง ลมแล้งเริงระบํา    
  ผูไ้ท   นายช่าง    แญงคีง   

  ลกูสาวหล่า ครูทวี    
 ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบัประเพณ ี 
 ผูเ้ขียนตงัชือตอนเพือแสดงเนือหาเกียวกบัประเพณีทอ้งถินของคนอีสาน  เช่น 
บุญเผวส การแต่งงาน วนัสงกรานต ์และประเพณีอืน ๆ ในสารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และ
ลมแลง้เริงระบาํ  พบการตงัชือเรืองเกียวกบัประเพณี จาํนวน ๙ ตอน ไดแ้ก่ 

  เรือง โสกไผ่ใบข้าว   
  เลียงบา้น    ตาแฮก    สรภญัญะ 

   เรือง ลมแล้งเริงระบํา   
  บุญขา้วจี  ทาํธุง   แห่เผวส   

  เอาบุญ  กินดอง    แห่ดอกไม ้  
 ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบัอาชีพ  

 ผูเ้ขียนตงัชือตอนเพือแสดงใหเ้ห็นถึงอาชีพของคนอีสาน ซึงมีอาชีพทาํนาเป็น
อาชีพหลกั และเมือว่างจากงานนาคนอีสานจะทาํไร่ ทอผา้ และหาอาหาร  ใน สารคดีเยาวชน  เรือง
โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  พบการตงัชือตอนเกียวกบัอาชีพจาํนวน   ๗ ตอน ไดแ้ก่ 

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๙๑ 

  เรือง โสกไผ่ใบข้าว  
    ตกกลา้ ไปนา    ทาลาน   

  นอนนา หาบขา้ว   ขา้วขึนเลา้   
  เรือง ลมแล้งเริงระบํา 

  เด็กเลียงววั 

   ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบัความบันเทิงและการละเล่น  
  ผูเ้ขียนใชก้ารตงัชือตอนแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัความบนัเทิง 
และการละเล่นใน สารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว  และลมแลง้เริงระบาํ  พบการตงัชือ ตอน
เกียวกบัความบนัเทิงและการละเล่นจาํนวน ๖  ตอน ไดแ้ก่ 

  เรือง โสกไผ่ใบข้าว    
  หนงัเขา้บา้น   รําวง        
  เรือง ลมแล้งเริงระบํา 
   นางเอกหมอลาํ   เตน้โชว ์   ลงข่วง     

   เล่นเตย  
 ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบัสัตว์   
 ผูเ้ขียนตงัชือตอนเป็นชือสตัวต่์าง ๆ ซึงมีความเกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของ

คนอีสานในสารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  พบการตงัชือตอนเกียวกบัสตัว์
จาํนวน ๖ ตอน ไดแ้ก่ 

  เรือง โสกไผ่ใบข้าว  
  แมงมนั ตกัแตนใบโศก 

  เรือง ลมแล้งเริงระบํา 
  กุดจี   แมงแคง    งูแม่ซ่อย    

  อีขาวโหม่น    
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๙๒ 

  ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบัวถิีชีวติ   
 ผูเ้ขียนตงัชือตอนเกียวกบัวิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องคนอีสาน โดยเนือหาของ

เรือง แสดงใหเ้ห็นวิถีการดาํเนินชีวิตของคนอีสาน เช่น การอยูไ่ฟ การเกียวพาราสี การหาอาหาร ใน
สารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ พบการตงัชื อตอนเกียวกบัวิถีชีวิตจาํนวน  
๕ ตอน ไดแ้ก่ 

  เรือง โสกไผ่ใบข้าว  
  ใส่เบ็ด   

  เรือง ลมแล้งเริงระบํา 
  อยูไ่ฟ  เล่นบ่าว   ล่ากะปอม   
  ตกันาํกิน   
 ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบัอาหาร   
 ผูเ้ขียนตงัชือตอนซึงมีความเกียวขอ้งกบัอาหารการกินของคนอีสาน  ทีหากิน

เพือการดาํรงชีวิต เช่น หน่อไม ้และอืน ๆ ใน สารคดีเยาวชน  เรืองโสกไผใ่บขา้ว  และลมแลง้                  
เริงระบาํ พบการตงัชือตอนเกียวกบัอาหารจาํนวน   ๔  ตอน ไดแ้ก่ 

  เรือง โสกไผ่ใบข้าว  
  ขา้วตม้แดก    แนวกิน 

  เรือง ลมแล้งเริงระบํา 
  แกงแขนง   เนือสวรรค ์  

 ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบัธรรมชาติ   
 ผูเ้ขียนตงัชือตอนตามเหตุการณ์ทีเกิดขึนตามธรรมชาติ และความเป็นอยูข่อง

คนอีสานในการดาํเนินชีวิตภายใตธ้รรมชาติ เช่น การหาอาหาร  การปลกูขา้ว  ในสารคดีเยาวชน  
เรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ   พบการตงัชือตอน เกียวกบัธรรมชาติจาํนวน  ๕ ตอน   
ไดแ้ก่ 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๙๓ 

  เรือง โสกไผ่ใบข้าว    
  ฝนใหม่ ฝนตกริน   ขีกระต่าย    

  นาํแก่ง  

   เรือง ลมแล้งเริงระบํา 
  ขีฝุ่ น   
 ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบัความเชือ  
 ผูเ้ขียนตงัชือตอนเพือแสดงเนือหาเกียวกบัความเชือของคนอีสาน  ทีมี ความ

เชือเกียวกบัผ ีเช่น ผเีรือน และผอืีน ๆ  ในสารคดีเยาวชน เรือง  โสกไผใ่บขา้ว  และลมแลง้เริงระบาํ  
พบการตงัชือตอนเกียวกบัความเชือ  จาํนวน ๓  ตอน  ไดแ้ก่ 

  เรือง โสกไผ่ใบข้าว  
  ไตเ้ฮือนนอ้ย   ผหีลอก 

  เรือง ลมแล้งเริงระบํา  
  ผเีป้า  

 ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบัพชื  
 ผูเ้ขียนตงัชือ ตอน เพือแนะนาํพืชทีมีอยูใ่นทอ้งถิน การใหค้วามสาํคญั 

ตลอดจนการใชป้ระโยชน์ของพืชแต่ละชนิด เช่น การนาํไปไหวพ้ระ การสุมไฟเพือใหไ้ออุ่น ใน
สารคดีเยาวชน  เรืองโสกไผใ่บขา้ว  และลมแลง้เริงระบาํ พบการตงัชือ ตอนเกียวกบัพืช  จาํนวน          
๓  ตอน  ไดแ้ก่ 

 เรือง โสกไผ่ใบข้าว  
  ดอกบานคาํ   หลวั  

 เรือง ลมแล้งเริงระบํา   
  ดอกภูผาภูพนั  

    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๙๔ 

  ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบัสถานที   
 ผูเ้ขียนตงัชือตอนเกียวกบัสถานที ทีเกียวขอ้งกบัหมู่บา้น ทีอยูอ่าศยั การดาํเนิน

ชีวิต  ในสารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  พบการตงัชือตอนเกียวกบัสถานที  
จาํนวน ๓  ตอน ไดแ้ก่ 

 เรือง โสกไผ่ใบข้าว   
 โสกไผ ่   

 เรือง ลมแล้งเริงระบํา   
  นาหนองหญา้มา้   โคกโก่ง 

 ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบัสิงของ  
 ผูเ้ขียนตงัชือ ตอน เพือแสดงใหเ้ห็นลกัษณะ ของสิงของ และการนาํไปใช้

ประโยชน์  ในสารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  พบการตงัชือ ตอนเกียวกบั
สิงของจาํนวน  ๓  ตอน ไดแ้ก่ 

 เรือง โสกไผ่ใบข้าว  
 หมวกขนกระต่าย     

 เรือง ลมแล้งเริงระบํา   
  กนัจอบ   ตน้ดอกเผงิ   
   ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบันิทาน   
 ผูเ้ขียนตงัชือตอน เพือใหน่้าสนใจ โดยใชนิ้ทานหรือเรืองเล่าของคนใน

สมยัก่อน ทีมีความเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์และเรืองราวในปัจจุบนั เช่น การเกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ และอืน ๆ  ในสารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  พบการตงัชือตอน
เกียวกบันิทาน  จาํนวน ๓ ตอน ไดแ้ก่ 

 เรือง โสกไผ่ใบข้าว  
  กบกินเดือน   สายแนน   
 เรือง ลมแล้งเริงระบํา   
  ยา่กินปลิง   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๙๕ 

   ชือตอนทีมเีนือหาเกยีวกบัเหตุการณ์   
 ผูเ้ขียนตงัชือตอน เพือแสดงใหเ้ห็นเหตุการณ์ทีเกิดขึน เช่น   ดอกกลว้ยไม้

หายไปจากเรือน ใน สารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว  และลมแลง้เริงระบาํ พบการตงัชือ ตอน
เกียวกบัเหตุการณ์  จาํนวน ๒ ตอน ไดแ้ก่ 

 เรือง โสกไผ่ใบข้าว   
 ตะขาบกดั   

 เรือง ลมแล้งเริงระบํา  
 ดอกไมห้าย   
        ๑.๑.๒  ชือตอนแบบฉงนสนเท่ห์   

           การตงัชือตอนแบบฉงนสนเท่ห์เป็นกลวิธีหนึงทีชวนใหผู้อ่้านสงสยัว่าชือเรือง
ตอนดงักล่าวจะเสนอเรืองราวเกียวกบัอะไร  เป็นการดึงดูดความสนใจใหผู้อ่้านอยากรู้และผูเ้ขียนจะ
เสนอสาระสาํคญัไวใ้นเรืองภายหลงั  จากการศึกษาสารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว  และลมแลง้
เริงระบาํ พบการตงัชือตอนแบบฉงนสนเท่ห์จาํนวน ๒ ตอน ไดแ้ก่ 

 เรือง โสกไผ่ใบข้าว 
 คนแปลกหนา้     

 เรือง ลมแล้งเริงระบํา   
  กินขา้วป่า 

    จะเห็นไดว้่าการตงัชือตอน ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการตงัชือตอนทีสอดคลอ้งกบั
เนือหา และการตงัชือตอนแบบฉงนสนเท่ห์  เพือสร้างความน่าสนใจแก่ผูอ่้าน  เนืองจากชือตอนแต่
ละตอนจะบอกถึงเรืองราวในเนือหาแลว้  ชือตอน บางตอนยงัสร้างความ น่าสงสยั ทาํใหผู้อ่้าน
ติดตามอ่านจนจบ   

 ๑.๓  การเปิดเรือง 
  การเปิดเรือง   หรือความของนําเรือง   จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ (๒๕๔๕ : ๗)                     
ไดก้ล่าวถึงการเปิดเรืองหรือความนาํไวว้่า  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๙๖ 

 ความนาํหรือการเปิดเรือง เป็นส่วนแรกของงานสารคดีทาํหนา้ทีเปิดประเดน็เขา้สู่เรือง 
เป็นการบอกใหผู้อ้่านทราบว่าผูเ้ขียนจะเขียนเรืองอะไร เพือชกันาํใหค้นสนใจอ่านเนือเรือง
ต่อไป ความนาํเป็นส่วนทีสาํคญัส่วนหนึงของเรืองเพราะเป็นส่วนช่วยดึงดูดใหผู้อ้่านสน ใจ
เรืองราว ผูอ้่านจะอ่านเรืองต่อไปหรือไม่กอ็ยูท่ีความนาํ 

 กล่าวโดยสรุป การเปิดเรือง คือ การเริมตน้ของเรืองราว เพือดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน
ใหเ้กิดความกระหายใคร่รู้เหตุการณ์ ซึงเป็นวิธีการของผูเ้ขียนในการชกัจูงใจผูอ่้านใหส้นใจติดตาม 
ในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ มีวิธีการเปิดเรืองทีหลากหลาย เช่น การ
บรรยาย  การพรรณนา  และอืน ๆ  ดงัต่อไปนี 

 ๑.๓.๑ การเปิดเรืองด้วยการบรรยาย  

  ชุมสาย  สุวรรณชมภู (๒๕๔๘ : ๔๘) กล่าวถึงการเปิดเรืองดว้ยการบรรยายว่า 
เป็นการ กล่าวถึงเหตุการณ์ทีต่อเนือ งกนั  โดยชีใหเ้ห็นสถานทีเกิดเหตุการณ์ สาเหตุทีก่อใหเ้กิด
เหตุการณ์ สภาพแวดลอ้ม บุคคลทีเกียวขอ้งตลอดจนผลทีเกิดจากเหตุการณ์นนั  เช่น การบรรยาย
ธรรมชาติในทอ้งนา ป่า และอืน ๆ  ใน สารคดีเยาวชน  เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  
ปรากฏการเปิดเรืองแบบบรรยาย ดงันี 

  การบรรยายธรรมชาติ    ผูเ้ขียนบรรยายธรรมชาติสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดย
กล่าวถึงธรรมชาติทีเกียวขอ้งกบัภูมิประเทศ   พืชและสตัว ์  ในการบรรยายธรรมชาติเกียวกบั                  
ภูมิประเทศ   ในเรือง ลมแลง้เริงระบาํ ตอน นาหนองหญา้มา้  ผูเ้ขียนเปิดเรืองโดยกล่ าวถึง                     
การเดินทางไปนา หนองหญา้มา้  ทีมีภูมิประเทศเป็นป่าเขา  ดงัตวัอยา่ง 

 เสียงหมากหลอด * ทีแขวนคอววัเกวียนดงักิง ๆ  นา้ชายนงัถือเชือกอยูไ่ล่ฮือ ๆ กระตุน้
พวกมนัเป็นครังคราว  ทุ่งสีนาํตาลยาวสุดลูกหูลูกตาหายไปเมือเกวียนค่อย ๆ ผ่านเขา้ไ ปในป่า 
ลอ้ของมนักดลงในทางดินทราย  ทิงรอยใหเ้ป็นคอง (ร่อง) ยาวไล่ตามหลงั นา้ชายบอกว่าตรงนี
เป็นป่าหวันาโปร่ง ๆ พวกเราจึงเห็นตน้กุง (พลวง) ตน้ชาด (เหียง) ขึนสลบักบัป่าหญา้คา ตน้โจด
และไผ่เพก็  

(ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๕๕) 

                                                
 * อุปกรณ์ชนิดหนึง ทาํจากไมท้ีมีลกัษณะกลมภายในกลวง  คลา้ยระฆงั มีแท่งเหลก็แขวนอยู่  ๒ ขา้ง 
เมือกระทบกนัทาํใหเ้กิดเสียง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๙๗ 

   การเปิดเรืองด้วยการบรรยายลกัษณะสิงของ   ผูเ้ขียนกล่าวถึงลกัษณะสิงของ  
เช่น ในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว ตอนหมวกขนกระต่าย  ผูเ้ขียนบรรยายลกัษณะของพาน
หมากทีเตรียมไวส้าํหรับพิธีแต่งงาน  ดงัตวัอยา่ง  

 ตาเลือนพานหมาก (เชียนหมาก ) มาตรงหนา้ พานหมากนีทาํจากไมเ้นือเบา เป็นรูป
สีเหลียม   ฐานสอบเขา้ ดา้นบนผายออกแบ่งเป็นช่อง ๆ สาํหรับใส่ยาเส้น ใบตองกลว้ยแหง้ที
เจียนสาํหรับมวนบุหรี หมาก พลู สีเสียด แก่นคูนเตา้ปูน มีดปาดหมากกว็างอยูด่ว้ย นอกจากนนั
ยงัมีเงินเหรียญทีตาวางไวใ้นบางครัง 

              (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๗๐) 

  การเปิดเรืองด้วยการบรรยายลกัษณะทีพกัอาศัย  เช่น  ในสารคดีเยาวชน เรือง 
ลมแลง้เริงระบาํ ตอน งูแม่ซ่อย ผูเ้ขียนไดบ้รรยายลกัษณะของเถียงนาซึงเป็นทีพกัชวัคราวของ
ชาวนา คนอีสานจะสร้างเถียงนาไวส้าํหรับพกัเพือทาํงานในนา  ดงัตวัอยา่ง 

 เถียงนาของลุงทิดคานใหญ่มาก เมือมองไปไกล ๆ จะเห็นตั บหญา้คาสีนาํตาลคลุมจาก
หลงัคาลาดลงตาํ ตวัเถียงยกพนืสูง  ราวบา้นนอ้ยหลงัหนึง มีคอกววัคอกควายอยูด่า้นขา้ง ตาบอก
ว่าในฤดูเกบ็เกียว คนทีมีนาอยูไ่กล ๆ  มกันอนคา้งคืนเป็นแรมเดือน เถียงนาจึงตอ้งทาํใหแ้ขง็แรง 
แต่ว่าลุงทิดคานกบัป้าสอนเป็นดู๋ (ขยนั) หมดจากงานนากท็าํ สวน ทาํไร่ปลูกพริก ปลูกถวัดิน 
(ถวัลิสง) ทงัสองคนนอนนาเป็นกิจวตัร 

(ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๖๒) 

 ๑.๓.๒. การเปิดเรืองด้วยเพลงหรือผญา  ผูเ้ขียนเปิดเรืองโดยการนาํเนือร้องของเพลง
รําวง หรือผญาทีคนทวัไปรู้จกักนัดี เช่น ใน สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว ตอน เจ้ าผูด้อก                
เกษแกว้ ผูเ้ขียนเปิดเรืองโดยใชเ้นือเพลงร้อง จงัหวะรําวง  ดงัตวัอยา่ง 

 “รําวงประสงคห์ลกกลา้ ชาวนาหลกกลา้เป็นวง หลกแลว้เอาตอกมามดั  เอามีดมาตดั 
แลว้เอาไปยดัลงตม ตะ ละ หลา้”   

   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๑๐๒) 

 ในสารคดีเยาวชนเรือง ลมแลง้เริงระบาํ ตอน ผเีป้า ผูเ้ขียนเปิดเรืองโดยใชเ้นือ
เพลงสาวบา้นแต ้ร้องในจงัหวะรําวง  ดงัตวัอยา่ง 

 “สายณัตต์ะวนัแล่ ๆ สาวบา้นแตข้ีสักกะยาน  ขี ไปล่ะทุกถิ นสถานๆ  ขีรถสักกะยานคือ
สิอ่งหลายเธอ เจา้สิอ่งหลายเดอ้ เฮ็ดเทอ้เร่อคือกระดง้ฝัดเข่า เจา้สิอ่งหลายแท ้สาวบา้นแต้ ข ี 
สักกะยาน….” 

          (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓: ๑๕๗) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๙๘ 

 ๑.๓.๓  การเปิดเรืองโดยกล่าวถึงความบันเทิงและการละเล่น   ผูเ้ขียนกล่าวถึงความ
บนัเทิง ของคนในหมู่บา้น เช่น  ในสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว ตอนรําวง  ผูเ้ขียนเปิดเรือง
โดยใชเ้สียงกลองตีเป็นจงัหวะ โดยคาํนีพวกหนุ่มสาวจะฝึกซอ้มรําวงกนั ดงัตวัอยา่ง 

 

 เสียงกลองทาง ตีเส็งกนั ปะ เปิง ปะ เปิง ปะ เปิง ๆ ดงัมาใหม่้วนหวัใจเหลือหลาย ขณะ
กินขา้วแลงคาํดวัขออนุญาตแม่ว่าขอลงไปดูผูบ่้าวผูส้าวเขาหดัรําวงกนัไดไ้หม  แม่บอกว่าไปได้
แต่อยา่กลบัใหดึ้กนกั  เพราะพรุ่งนีตอ้งไปโรงเรียน  ตาว่ากินขา้วใหอ้ิมเสียก่อน พวกเขายงัไม่รํา
ตอนนี  คาํดวัจึงเอาแข่ว (ฟัน) กดัขา้วทีเหนียวติดนิวมือเขา้ปาก 

              (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓:๒๒๑) 

 นอกจากนีผูเ้ขียนยงัเปิดเรืองโดยการกล่าวถึงการเล่นการพนนัของคนใน
หมู่บา้น เช่น  ในสารคดีเยาวชน เรือง ลมแลง้เริงระบาํ ตอน เล่นบ่าว  ผูเ้ขียนเปิดเรืองโดยกล่าวถึง
พวกเด็ก ๆ ในหมู่บา้นของคาํดวัรวมกลุ่มกนัเล่นนาํเตา้ปูปลา  ดงัตวัอยา่ง 

 เมือกลบัมาบา้นในตอนเยน็นนั มีพวกเดก็นอ้ย ทงัเดก็เลก็ เดก็โตซุม*กนัอยูเ่ดิน**บา้นของ
อีวรหลายคน  คาํดวัจึงรีบไล่ววัเขา้คอกแลว้ไปสมทบ  พวกเดก็นอ้ยเหล่านีกาํลงัเล่นนาํเตา้ปูปลา
อยูน่นัเอง 

           (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓: ๓๐๔) 

 ๑.๓.๔ เปิดเรืองโดยการอธิบายการทําสิงใดสิงหนึง    ในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผ่
ใบขา้ว  ตอน ตาแฮก  ผูเ้ขียนเปิดเรืองโดยการอธิบายถึงการทาํกระทงจากใบตอง เพือใส่ของสาํหรับ
ไหวต้าแฮก ดงัตวัอยา่ง 

 แม่ทาํพงหวาน  ดว้ยการเอาใบตองกลว้ยมาเยบ็เป็นกระทงเลก็ ๆ  แลว้ใส่กลว้ยสุกทีปาด
เป็นท่อน ๆ กอ้นนาํออ้ย เผือกตม้ มนัตม้ จากนนัจึงทาํพงโจ ้คือ ใส่กอกยา  หมาก แก่นคูน 
สีเสียด ยาเส้น ใบพลูทีเอาปูนสีแดง ๆ ป้าย แลว้มว้นเป็นหลอด โดยแ ม่ทาํพงทงัสองอยา่ง อยา่ง
ละ ๔ กระทง วางใส่ในตะกร้ามีงวงเอาไวพ้ร้อมกบัดอกไมข้าว และเทียน แม่บอกว่าเมือตาเอา
ขา้วปลูกลงแช่เสร็จแลว้กจ็ะออกไปไหวต้าแฮกทีนา ทีแรกคาํดวัทาํท่าไม่สนใจ เพราะตนเอง
กลวัผีมาก แต่ว่าพอตาทาํงานเสร็จแลว้ และถือตะกร้าลงเรือนโดยมีอา้ยเคนดีเดินตามหลงัไปนนั 
คาํดวักรี็บวิงตามทนัทีแมว้่าในใจยนั (กลวั) ผีอยูก่ต็าม 

     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๓๕) 

                                                
 * รวม 
 ** เนิน 
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๙๙ 

     ในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว  ตอน ตกัแตนใบโศก  ผูเ้ขียนเปิดเรือง
โดยการอธิบายถึงขนัตอนการทาํดอกไมจ้ากหลอดพลาสติกของลกูสาวป้านง   ดงัตวัอยา่ง 

 ป้านงลูกสาวของยายไคก้าํลงัใชมี้ดตดั (กรรไกร ) ตดัหลอดพลาสติกสันทีเป็ นสี ๆ นนั
ออกเป็นสองท่อน จากนนัจบัหลอดทีไดเ้รียงซ้อนกนัขึนราวหกอนั  แลว้เอาดา้ยมดักึงกลางเพือ
รวบเขา้ดว้ยกนั  เมือแน่นดีแลว้ดึงชายทีละหลอดเบา ๆ  ใหก้างออกเมือทาํจนครบมนัจะจอด 
(ติด) กนัเป็นวงกลมพอดีจากนนักเ็อามีดตดัหนีบปลายแต่ละอนัใหเ้ฉียงเป็นสามเหลียม แลว้จึง
เอามีดนอ้ย (มีดปอกผลไม้ )  มาตดัปลายนนัใหง้อนลงเหมือนกลีบดอกไม ้ เท่านีกไ็ดด้อกไม้
หลอดพลาสติกหนึงดอก 

            (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๙๗) 

    ในสารคดีเยาวชนเรือง ลมแลง้เริงระบาํ  ตอนบุญขา้วจี  ผูเ้ขียนเปิดเรืองโดย
การอธิบายขนัตอนการนึงขา้วของคาํดวั ทีทาํดว้ยความระมดัระวงัเพือใหไ้ดข้า้วนึงทีดี ดงัตวัอยา่ง 

 ขา้วทีนึงอยูบ่นคีบไฟ*สุกแลว้ ควนัของมนัลอยเป็นสายพากลินหอมฟุ้ งไปทงัเรือนครัว 
คาํดวัยนืตงัท่าใหม้นั จากนนัใชส้องมื อจบั  ปากมวย ** นึงขา้วดา้นนอก   กะจงัหวะในใจแลว้
เกร็งแขนยกมนัขึนจากหมอ้กะโล่ ขนัตอนตรงนีถา้หากยงัไม่แม่นพอหรือกะจงัหวะไม่ดี กน้มวย
อาจปัดปากหมอ้ใหค้วาํลง  ทาํใหน้าํร้อนกระฉอกมาถูกตวัเองบาดเจ็บเอาได ้ขา้วซึงระอุอยูข่า้ง
ในร้อน คาํดวัจึงตอ้งรีบควาํปากมวย ใ หห้ล่นลงบนกระโบ ม*** ไว ๆ  ขา้วเหนียวทีนึงสุกดีจึง
เกาะตวักนัตงัเป็นรูปมวยควาํอยูใ่นตอนนี 

           (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๓๒) 

  ในสารคดีเยาวชนเรือง ลมแลง้เริงระบาํ  ตอน เนือสวรรค ์ ผูเ้ขียนเปิดเรืองโดย
การอธิบายถึงขนัตอน การทอผา้ของเอือยพวง ดงัตวัอยา่ง 

 เสียงเออืยพวงฟาดฟีมใหเ้ส้นฝ้ายซึงวิงลอดเส้นยนืตามการพุ่งของกระสวยเขา้ทีดงัปึก ๆ  
เทา้ของแกเหยยีบไมเ้หยยีบหูกใหส้ลบัขึนลง แต่ละครังทีถูกเหยยีบมนัจะดึงเคา (เขา ,ตะกอ ) หูก

                                                
 *     กระบะสีเหลียมใส่ขีเถา้จนเตม็ สําหรับก่อไฟตรงกลางเพือหุงหาอาหาร 
 **   ภาชนะสําหรับนึงขา้วเหนียว ลกัษณะเป็นทรงกระบอก ใชไ้ม่ไผ่สานลายหนาและถีให้
แขง็แรง 
 ***  มีรูปร่างคลา้ยกระดง้ แต่ขดุจากไมเ้นือแขง็ เป็นภาชนะทีคนอีสานใชส้ําหรับใส่ขา้วเหนียว
ทีนึงสุกแลว้ เพือไล่ความร้อนก่อนนาํไปเก็บในกระติบขา้ว 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๐๐

ลงมาดว้ย เส้นยนืทีผ่านเคาจึงเคลือนไหวสานเส้นพุ่งใหแ้น่นเป็นผืนไปโดยปริยาย เมือทอผา้ได้
ยาวจนเอือมแขนไปไม่ถนดัแกจึงหยดุ  คลายปอยเส้นยนืตรงกรอบกีดา้นบนหวั  ปอยเส้นยนืนี
จะโยงผ่านกรอบกีดา้นขึนไปหาดา้นหนา้บน  และตรงมามดับนกรอบทีอยูบ่นหวัของคนตาํหูก
พอดี  เมือคลายเสร็จเอือยพวงยกไมค้าํพนั (ไมม้ว้นผา้ ) ซึงมีผา้ซึงทอไดก้่อนหนา้ออ กจากหลกั
เสียบ (บ่ากี) หมุนไมใ้หพ้นัผา้ทีทอใหม่มว้นเขา้พวก 

         (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๒๒) 

 จะเห็นไดว้่าสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ ผูเ้ขียนมีกลวิธี
การเปิดเรืองทีหลากหลาย เช่น การเปิดเรืองดว้ย การบรรยาย  การใช้ เพลงหรือผญา  การใชค้วาม
บนัเทิงและการละเล่น  และการอธิบายถึงสิ งใดสิงหนึง  จากการศึกษาพบ  การเปิดเรืองดว้ย                 
การบรรยายมากทีสุด โดยกล่าวถึงเรืองราวเกียวกบัธรรมชาติในแต่ละฤดูการทาํนา และวิถีชีวิตของ
ชาวนา 

 ๑.๔ การนําเสนอเรือง 
  งานเขียนสารคดีทีดีนอกจากจะมีเนือเรืองทีใหค้วามรู้  ขอ้เท็จจริง และทรรศนะของ
ผูเ้ขียน กลวิธีการนาํเสนอเรืองก็เป็นสิงสาํคญัทีผูเ้ขียนตอ้งคาํนึงถึงเพราะกลวิธีการนาํเสนอ  ทาํให้
ผูอ่้านมีความสนใจ   ในสารคดีเยาวชน เรือง “โสกไผใ่บขา้ว ” และ “ลมแลง้เริงระบาํ ” นนัถือเป็น   
สารคดีแนวใหม่ทีใหค้วามสาํคญักบักลวิธีการนาํเสนอเรือง โดยนาํเสนอเรืองใหมี้ตวัละครคือ คาํดวั 
เป็นผูเ้ล่าเรือง และยงัมีการใชก้ลวิธีอืน ๆ เพือสร้างความเพลิดเพลินใหแ้ก่ผูอ่้าน แต่ในขณะเดียวกนั
ก็ใหค้วามรู้แก่ผูอ่้านดว้ย โดยสามารถแบ่งกลวิธีการนาํเสนอเรืองใน สารคดีเยาวชน เรือง “โสกไผ่ 
ใบขา้ว” และ “ลมแลง้เริงระบาํ” ออกเป็น ๕ ประการ ดงันี  

 ๑.๔.๑ การเล่าเรือง 
  สารคดีเยาวชน เรือง “โสกไผใ่บขา้ว ” และ “ลมแลง้เริงระบาํ ” เป็นงานเขียน

ประเภทสารคดีทีมีตวัละคร คือ คาํดวั เป็นผูเ้ล่าเรือง ซึง ผูศ้ึกษาสนันิษฐานว่า ตวัละครตวันีก็คือ              
จตุพร แพงทองดี ซึงเป็นผูเ้ขียน ดงัขอ้ความทีว่า 

หนงัสือเล่มนีจึงเริมตน้ขึนจากความคิดถึงบา้น วิถีชีวิตอนังดงามของชาวอีสาน ทีผูกพนั
อยูก่บัธรรมชาติ การหาอยูห่ากิน ไทพีนอ้ง เครือญาติ และความเอืออาทร ขา้วคือหวัใจ คนอีสาน
ถือว่าขา้วเป็นสิงสาํคญัทีสุด มนัคืออา หาร ของมีค่า และวิถีชีวิต ในปัจจุบนั วนัเวลาและความ
เจริญไดน้าํพาความงามเหล่านนัจากไป หากสองสิงขา้งตน้กไ็ม่อาจทาํร้ายภาพอนังดงามที
ยงัแจ่มชดัอยูใ่นหวัใจ ภาพทีถูกถ่ายทอดผ่านเดก็นอ้ยวยัซนทีเกิดมาท่ามกลาง “โสกไผ่ใบขา้ว 

                                                               (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๑๐) 
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  จะเห็นว่าสารคดี เยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและ ลมแลง้เริงระบาํ  มีการเล่า
เรืองโดยใหต้วัละครเป็นผูเ้ล่าเรือง   ทาํใหผู้อ่้านไดรั้บอรรถรสในการอ่านมาก 

 ๑.๔.๒ การแทรกบทสนทนา 
  ในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและ  ลมแลง้เริงระบาํ นนั ผูเ้ขียน ใช้ตวั
ละครเป็นผูเ้ล่าเรืองเหมือนกบับนัเทิงคดี ดงันนั การแทรกบทสนทนาในการดาํเนินเรืองจึงเป็นสิงที
จาํเป็นอยา่งยงิ เพือใหเ้รืองมีความสมจริง และการแทรกบทสนทนานนัยงัมีประโยชน์ในดา้นอืน  ๆ 
ดว้ย ดงันี  
  ๑.๔.๒.๑ แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัละคร 

  การแทร กบทสนทนาในสาร คดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและ
ลมแลง้เริงระบาํ แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัละครไดช้ดัเจนยงิขึน โดยผูอ่้านส ามารถ
สงัเกตไดถึ้งลกัษณะคาํทีใช้ แทนตนเอง  คาํเรียกขาน   คาํลงทา้ย  คาํพดู หรือ ถอ้ยคาํ ทีใชสื้อสาร
ระหว่างบุคคลในเรืองว่ามีความรู้สึกอยา่งไรต่อกนั และมีความสมัพนัธเ์กียวขอ้งกนัอยา่งไร ซึงทาํ
ใหเ้ขา้ใจเนือเรืองไดลึ้กซึงมากยงิขึน ดงัเช่น ในเรืองโสกไผใ่บขา้ว ตอนฝนตกริน คาํดวั สนทนากบั
นอ้งชาย แสดงความเป็นห่วงพีชายทีออกไปดา้นนอกเถียงนาแลว้ยงัไม่กลบัเขา้มา  ดงัตวัอยา่ง 

 

 คาํดวัขยบัฟืนใหเ้ขา้ไปในกองไฟแต่ตาคอยมองไปทางกอไผ่  ในใจคิดอยากใหฝ้นหยดุ
ตกเพือจะไดอ้อกไปตามหาพีชาย 

“เราไปตามหากนัดีไหม” คาํดวัหารือนอ้ง 
“บ่ เดียวพ่อใหญ่สิตี” นอ้งชายปฏิเสธ 
บกัเคนกลว้ยและคาํดวัถูกหา้มไม่ใหอ้อกไปเล่นซุกซนตากนาํฝน 
“ถา้อา้ยเคนดีไม่กลบัมาล่ะ” 
“บ่มีทาง” นอ้งชายว่า แต่หนา้ของมนักไ็ม่ค่อยดีเหมือนกนั 

                (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๙๕) 

  ๑.๔.๒.๒ การให้ความรู้แก่ผู้อ่าน 
   สารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  มีเนือหา

สาระทีมุ่งใหค้วามรู้และมีเยาวชนเป็นกลุ่มผูอ่้านทีสาํคญั ดงันนัเมือผูเ้ขียนเลือกทีจะดาํเนินเรืองโดย
ใชต้วัละครสนทนาเป็นการใหค้วามรู้กบัผูอ่้านอยา่งแยบยล แนบเนียน และสอดคลอ้งกบัเนือเรือง  
เช่น ในเรืองโสกไผใ่บขา้ว ตอนแนวกิน  คาํดวัชวนแม่ใหท้าํอ่อมหอย ก่อนทีแม่จะปฏิเสธ จะมีการ
ใหเ้หตุผล แมว้่าเหตุผลนนัจะเป็นความรู้พืนบา้นก็ตาม ดงัตวัอยา่ง           

       “เราทําอ่อมหอยด้วยไหมแม่” 
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คาํดวัถามเพราะอยากกิน แม่ทาํอ่อมหอยใส่ใบผกัอีเลิด(ใบชะพลู) และขา้ วเบือไดอ้ร่อยมาก แม่
พลิกปิงปลาทียา่งเหนือถ่านไฟแง ๆ ขา้งเตา ถ่านนีจะเขียออกมาต่างหาก 
“ยงัหรอก” แม่ว่า “ตอ้งแช่ไวข้า้มคืนใหม้นัคายขีดินออกมาก่อน” 

“แช่ไวห้ลาย ๆ คืนไดบ้่” 

“บ่ดี เพราะเนือมนัจะผอม กินไม่อร่อย” 

              (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๑๓๓) 
   นอกจากนีใน สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว ตอนตะขาบกดั 
ชาวบา้นสนทนากนัเกียวกบัการเตรียมยาเพือดบัพิษตะขาบใหค้าํดวั โดยใชว้่านสมุนไพร และขีควาย
เผาไฟช่วยแกพ้ิษตะขาบ  ดงัตวัอยา่ง 

 “โห..โตท่นี (ตวัเท่านี) กะถึก (ถูก) ขีเขบ็กดั ขนาดผูใ้หญ่ยงัไขไ้ปตงัหลายมือ สูฟ้าว (รีบ) 
ไปขดุว่านแกพ้ิษมา” เสียงตาร้องสังการ 

 ลุงจารยล์ีถือเสียมวิงไปทีหวัเลา้ขดุว่านมาลา้งนาํ ก่อนจะส่งให ้ตา ใชมี้ดคม ๆ เฉือนให้
เป็นแว่น นาํมาแปะทีปากแผลพร้อมกบัว่าคาถาเป่าพรวด ๆ ลงไป 

 “ไปเอาขีควายแหง้มา” เสียงผูเ้ฒ่าคนหนึงร้องบอก “เอาหมอ้ดินมานาํ มาใส่ขีควายยา่งไฟ
รมขามนั” 

 คนในหมู่บา้นของคาํดวั มีความเชือกนัว่าควนัจากขีควายแหง้เผาไฟจะช่วยขบัไล่พิษ            
ต่าง ๆ ได ้

              (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๒๖๙) 

  ๑.๔.๒.๓ ช่วยในการดําเนินเรือง 
   การใชบ้ทสนทนา ในการดาํเนินเรือง เช่น ในสารคดีเยาวชน เรือง

โสกไผใ่บขา้ว ตอนใส่เบ็ด  คาํดวัขอตามพีชาย และนอ้งชายไปใส่เบ็ดกบั อา้ยหวนัดว้ย ดงัตวัอยา่ง 
 “อยา่ตามมานะ อีคาํดวั” พีชายรีบหนัเมือเห็นตงัท่าวงิตาม 
 “เป็นหยงั” คาํดวัถามว่าทาํไม 
  “กูไม่ใหไ้ปดว้ย” 

“ทาํไมขอ้ยถึงไปดว้ยไม่ได้ ” พีชายกบัพวกอา้ยหวนัชวนกนัไปใส่เบด็ทีตีนหมู่บา้นเท่า
นนัเอง “พวกเจา้ไม่ไดไ้ปไกลสักหน่อย” 

 “มึงสิเวา้เสียงดงั  จนปลาตกใจไม่กินเบด็” 
 “ขอ้ยบ่เวา้กไ็ด”้ คาํดวัรีบสัญญา    

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๑๓๖) 

   ส
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สมุดกลาง



 

 

๑๐๓ 

 ๑.๔.๓ การแทรกอารมณ์ขัน 
  ผูเ้ขียนไดใ้ชก้ลวิธีการนาํเสนอแบบการแทรกอารมณ์ขนั เพือสร้างความ
เพลิดเพลินแก่ ผูอ่้าน ไม่ใหเ้กิดความรู้สึกเบือในการอ่าน โดยใชก้ลวิธีสร้างอารมณ์ขนั เช่นใน                
สารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้ว ตอนเลียงบา้น คาํดวันาํปินโตไปรับตม้ไก่ทีตกัแจกในงานเลียง
บา้น ไดเ้นือไก่มาสีชิน ชินหนึงเป็นหวัไก่ นา้ชายจึงพดูหยอกลอ้เพือปลอบใจ  ดงัตวัอยา่ง 

 “มึงโชคดีกว่าเขา” 

 “จงัได๋” (อยา่งไร) คาํดวัสงสัย การไดไ้ก่มาแค่สีชินจะถือว่าโชคดีไดอ้ยา่งไร 

 “เจา้ปู่ใหห้วัไก่มา เมือกินแลว้มึงสิเฮียน (เรียน) เก่งกว่าใครฮูบ้่” นา้ชายว่า 

                          (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๓๔) 

 นอกจากการพดูหยอกลอ้เพือปลอบใจ ผูเ้ขียนยงัใชก้ารเล่นคาํ ผวนในการสร้าง
อารมณ์ขนั เช่น ในสารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้ว ตอนขีกระต่าย คาํดวัไล่จบักร ะต่ายในพุ่มไม้
ไม่ได ้ จบัไดแ้ต่ขีกระต่ายจึงถกูนอ้งชายหยอกลอ้เป็นเพลง ดงัตวัอยา่ง 

 คาํดวักม้ลงมองมือตวัเอง ดินทีกาํอยูเ่ป็นกอ้นเลก็ ๆ สีดาํเมือแบออก พีชายหวัเราะกา้ก 
บอกว่า  

 “ขีกระต่าย!! อีคาํดวัตะครุบขีกระต่าย” 

 แลว้มนักบันอ้งชายกพ็าหวัเราะทอ้งคดัทอ้งแขง็ คาํดวัรีบเอาทิง ลุกขึนยนื บอกพวกมนั
อยา่งโกรธ ๆ ว่าใหเ้ลิกหวัเราะ แต่แทนทีจะหยดุนอ้งชายกลบัร้องเป็นเพลงว่า 

 “คาํดวักินข่ายกะตี กคื็อขีกระต่าย คาํดวักินขี กระต่าย กค็ือข่ายกะตี ๆ ” (ขี-ขี . กะต่าย – 
กระต่าย) 

             (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๑๑๗) 

 นอกจากขอ้ความทีกล่าวมาแลว้ ในสารคดีเยาวชน เรือง  ลมแลง้เริงระบาํ ตอน
นางเอกหมอลาํ  คาํดวัอยากมีเสียงดี  เพือโตขึนจะไดเ้ป็น หมอลาํ จึงถามเอือยคนหนึง ว่าจะทาํ
อยา่งไรดี  เสียงร้องจึงจะไพเราะ  เอือยผูน้นัจึงบอกว่า 

“ใหเ้ลียกินขีไก่โป่วนัละกอง  สามวนัเท่านนัแหละอีคาํดวัเอ๋ย รับรองว่าเสียงมึงหอง (เสียงสูงมี
พลงั) กบัใสติงหลิงปานนาํส้างนาคาํ ลาํม่วนกว่าใครทงัหมดแน่นอน” 

                                (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๗๕) 
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๑๐๔ 

 ๑.๔.๔ การแทรกนิทาน 
 ผูเ้ขียนสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ ไดแ้ทรกนิทาน

ประกอบการดาํเนินเรืองเพือใหผู้อ่้าน  ได้รับความเพลิดเพลิน  เนืองจากในการดาํเนินชีวิตของ คน
ชนบท การเล่านิทานถือเป็นเรืองใหค้วามเพลิดเพลินทีสาํคญัและยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการดาํเนินชีวิต
ทีเรียบง่ายแต่เต็มไปดว้ยความสุขของชาวบา้นชนบทอีกดว้ย ดงัเช่น ในสารคดีเยาวชนเรือง  โสกไผ่
ใบขา้ว ตอนขา้วขึนเลา้  พวกเด็ก ๆ นอนดูทอ้งฟ้าเห็นเหยยีวบินผา่นไปมา พีชายจึงเล่าถึงนิทานเรือง
นางคาํกอง หรือจาํปาสีตน้ ใหน้อ้งฟัง  ในเรืองพ่อจบันางไปใส่ไวใ้นกลอง เพราะชาวเมืองถกูนก
อินทรีกินหมด  ดงัตวัอยา่ง 

 คนทีช่วยนางคาํกองออกมาตอ้งเอามีดปาด (กรีด) หนงักลอง และฆ่าฮุง้ตวันนัตาย  แต่ว่า
ภายหลงันางคาํกองซึงไดแ้ต่งงานกบัคนทีช่วยคือเจา้เมือง  ออกลูกเป็นฝาแฝดสีคน แต่ถูกนาง
อคัคีทีเป็นเมียหลวงเอาไปฝัง และเอาหมานอ้ยมาใส่ใหแ้ทน นางคาํกองจึงถูกไล่ออกจากเมือง    

                         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๑๗) 

 นิทานทีผูเ้ขียนกล่าวถึง ขา้งตน้ เป็นนิทาน มหศัจรรย์  แต่บางเรืองมีความ
เกียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เป็นนิทานปรัมปรา  เช่นในสารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บ
ขา้ว  ตอนกบกินเดือน แม่เล่าเรืองกบกินเดือนให้ เด็ก ๆ ฟัง หลงัจากเกิดปรากฏการณ์ทาง                    
ธรรมชาติ ดงัตวัอยา่ง 

 แม่ใจดีเล่าเป็นนิทานใหฟั้งว่ามีชายยากจนคนหนึงเดินทางไปเสียงโชค ระหว่างทางได้
พบงูเห่ากบัพงัพอนกาํลงัต่อสู้กนัอยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่ตน้หนึง จึงจอบเบิง(แอบดู) กเ็ห็นว่า เมืองูตาย
พงัพอน กไ็ปแห่น (แทะ ) เปลือกตน้ไมที้อยูใ่กล ้ๆ มาพ่นใส่ งูกฟื็น เวลาพงัพอนตาย งูกท็าํ
เช่นเดียวกนั… 

 …แม่เล่าต่อว่าชายคนนนัไดเ้ดินทางต่อไปอีก และไดพ้บกบกบัชา้งตาย กไ็ดช่้วยชุบชีวิต
สัตวท์งัสองใหก้ลบัคืนมาตามลาํดบั แลว้ทงัหมดกเ็ดินทางไปดว้ยกนั จนกระทงัถึงเมืองเมื อง
หนึง ไดเ้ห็นผูค้นร้องไหอ้ยู ่เมือสอบถามดูจึงรู้ว่าลูกสาวคนเดียวของเจา้เมืองตาย   

“บกัอนันนัมนัช่อย (ช่วย) ลูกสาวเพินบ่” 

 “ซ่อย” แม่ตอบ “แลว้กไ็ดแ้ต่งงานกบัลูกสาวเจา้เมืองและอยูที่นนัอยา่งมีความสุข” 

 จากนนัแม่เล่าต่อว่า  อยูม่าวนัหนึง เป็นคืนเดือนแจง้ชายคนนนักบัเมียคือลูกสาวเจา้เมือง
กอ็อกมานอนเล่นอยูน่อกชาน นางคนนนัไดข้อใหผู้เ้ป็นผวัเล่าใหฟั้งว่าช่วยใหน้างฟืนไดอ้ยา่งไร 
ชายคนนนัจึงเล่าเรืองทีเกิดขึนทงัหมด เมือไดฟั้งแลว้นางอยากเห็นเปลือกไมว้ิเศษทีผั วซ่อน
เอาไว ้ครันไม่ใหดู้กเ็คียด (โกรธ) ชายคนนนัจึงตอ้งเอามาจากห่อผา้  พอดวงจนัทร์ทีลอยอยูเ่ห็น
จึงควา้เอาไป ผูเ้ป็นผวัเสียใจ และเสียดายมาก 
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๑๐๕ 

 สัตวท์ีเขาเคยช่วยชีวิต คือ อีกา ชา้ง และกบ สงสารจึงไดป้รึกษากนั ในทีสุดกบกรั็บอาสา
ว่าจะขึนไปเอายามาคืนใหด้ว้ยการกลืนพระจนัทร์เขา้ไปในทอ้ง  แต่พอเขา้ไปใกล้ คนกช่็วยกนั        
ตีเกราะ เคาะไม ้ดงั ๆ เสียก่อน เพือใหก้บตกใจ กบเลยยงัไปเอายาไม่ไดจ้นเท่าทุกวนันี 

                                                             (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๕๙) 

 ๑.๔.๕ การแทรกบทเพลงหรือผญา 
 ในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และ ลมแลง้เริงระบาํ   ผูเ้ขียนไดแ้ทรก
บทเพลงหรือผญา เพือสร้างความเพลิดเพลินใหแ้ก่ผูอ่้าน และยงัช่วยสร้างบรรยากาศของความสุข
และความรืนรมยข์องชีวิตของคนในภาคอีสานท่ามกลางธรรมชาติ  อีกทงัยงัแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิต
ของพวกเขาอีกดว้ย เช่น  เรืองโสกไผใ่บขา้ว ตอนเจา้ผู ้ ดอกเกษแกว้   ชาวบา้นมาช่วยกนัลงแขก  
ปลกูขา้ว ทีนาของแม่ใหญ่ทองพา  อา้ยเคนวดั ร้องเพลงรําวงอยา่งมีความสุข  แสดงใหเ้ห็นถึง
ความสุขของชาวบา้นทีเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัทาํงาน มีความเอือเฟือเผอืแผ ่และสามคัคี
กนัจนทาํงานลุล่วง ดงัเนือเพลงว่า 

 “รําวงประสงคห์ลก กลา้   ชาวนาหลกกลา้เป็นวง  หลกแลว้เอาตอกมามดั เมามีดมาตดั  
แลว้เอาไปมดัลงตม ตะ ละ หลา้” (หลก – ถอน, ตม – โคลน) 

                           (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๑๐๒) 

 นอกจากเพลงรําวงทีไดฟั้งโดยทวัไปแลว้ คนอีสานยงัใชผ้ญาหรือคาํคมร้อง
โตต้อบกนัเพือสร้างความสนุกสนาน เช่นในสารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว ตอนเจา้ผูด้อกเกษ
แกว้ มีการร้องเพลงเกียวพาราสีกนัระหว่างหนุ่มสาว คลา้ยเพลงยาวในสมยัโบราณ ดงัตวัอยา่ง 

 “คาํนางเอ๋ย เจา้อา้ยส้วย ผกัพีพวยบ่มีปอด สิไปถอดยอดเกียว คาํเขา้ผูบ่้าวได๋หนอ” 

 ตาเป่งถามลอย ๆ ว่า ผูส้าวสวย ๆ นี จะมีใจใหใ้ครหรือผูบ้่าวคนไหน  แลว้หรือยงั 

 พวกผูส้าวยงัคงอยากอายอยู ่แม่ป้าคนหนึงเลยตอบแทนว่า 

 “นอ้งกป็อดออ้ยส้อย คือออ้ยกลางกอ กาบบ่มีห่อ หน่อบ่มีซอน” 

 หมายความว่า ตวัผูส้าวนนัไม่มีใครเลย เ หมือนตน้ออ้ยทีเกิดอยูก่ลางกอทีไม่มีอะไรมา
แผว้พาน จากนนักมี็เสียงผูบ้่าวคนหนึงพูดทาํนองขอความรัก และอยากทาํความรู้จกัว่า 

 “อา้ยอยากหยบัสวนหม่อน มาซอนสวนหมี อยากหยบัสวนหมากมีมาซ้อนหมากขนุน  
เบิงเด”้ (หยบั –  ขยบั,ซอน – ซ้อน,หมากมี- ขนุน) 

                           (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๐๙) 
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๑๐๖ 

 จากขอ้ความขา้งตน้จะพบเพ ลงรําวง และผญาเป็นการร้องเล่นของหนุ่มสาว 
นอกจากนนัยงัมีเพลงทีพวกเด็ก ๆ ชอบนาํมาร้องเล่น เช่น ในสารคดีเยาวชน เรืองลมแลง้เริงระบาํ 
ตอนผเีป้า อา้ยหวนั ร้องเพลงในเวลากลางคืนขณะทีทุกคนออกไปหาแมงกินูน เพือไม่ใหบ้รรยากาศ
มนัเงียบน่ากลวั  ดงัตวัอยา่ง 

 “สายณัห์ตะวนัแล่ ๆ สาวบา้นแตข้ีสักกะยาน  ขีไปล่ะทุ กถินสถาน ๆ ขีรถ สักกะยานคือ
สิอ่งหลายเธอ  เจา้สิอ่งหลายเดอ้ เฮ็ดเทอ้เร่อคือกระดง้ฝัดเข่า  เจา้สิอ่งหลายแท ้สาวบา้นแตข้ี
สักกะยาน…” 

                       (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๕๗) 

  การนาํเสนอเรืองในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ พบ
การเสนอเรือง ๕ ลกัษณะ คือ การเล่าเรือง  การแทรกบทสนทนา  การแทรกอารมณ์ขนั  การแทรก
นิทาน  และการแทรกบทเพลงหรือผญา จากการศึกษาพบกลวิธีการเล่าเรือง โดยผูเ้ขียนใชต้วัละคร
เป็นผูเ้ล่าเรือง เรียงตามลาํดบัเวลา นอกจากการ เสนอเรืองโดยการเล่าเรืองทีน่า สนใจแลว้ ผูเ้ขียนมี
การใชก้ลวิธีการแทรกอารมณ์ขนั บทสนทนา เพลง และนิทาน เพือใหผู้อ่้านเกิดความเพลิดเพลินใน
เนือหาทีอ่าน 
 ๑.๕ การปิดเรือง 

  จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ (๒๕๔๕ : ๕๑) กล่าวถึงการปิดเรืองว่า การปิดเรืองเป็นส่วน
สาํคญัสุดทา้ยของงานทีผูเ้ขียนจะเนน้ความรู้ ความคิดหลกั หรือประเด็นสาํคญัของเรืองทีเขียนอีก
ครังหนึง การปิดเรืองมีความสาํคญัเท่ากบัการเปิดเรือง เพราะช่วยเสริมใหง้านเขียนมีคุณค่า  

  กล่าวโดยสรุป การปิดเรือง คือ การแสดงประเด็นสาํคญัของเรือง เพือใหผู้อ่้านเกิด
ความประทั บใจหลงัจากอ่านเนือเรืองจบลง  โดยผูเ้ขียน สารคดีเยาวช นเรือง โสกไผใ่บขา้วและ
ลมแลง้เริงระบาํ มีวิธีการปิดเรือง ดงัต่อไปนี 

 ๑.๕.๑. การปิดเรืองโดยกล่าวถึงความเชือ   เป็นการปิดเรืองโดยกล่าวถึงความเชือ
อยา่งใดอยา่งหนึง ทีกล่าวถึงจากเนือหาของเรือง เช่น  

     การปิดเรืองโดยความเชือเกยีวกบัคู่ครอง  
    ในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว ตอน ดอกบานคาํ  ผูเ้ขียนปิดเรืองโดย
กล่าวถึงความเชือว่าครอบครัวใดทีมีผูห้ญิง ในครอบครัวเป็นม่ายหลายคน เพราะสามีตาย  คน
อีสานมีความเชือว่าผูห้ญิงในครอบครัวนนัเป็นผูห้ญิงที กินสามี เช่น กรณีของเอือยพวัมีแม่ คือป้า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๐๗ 

นางทองทีสามีตาย  เมือมี ลกูสาวก็ไม่มีใครกลา้แต่งงานดว้ยเพราะเชือว่าเอือยพวัเป็นผูห้ญิงกินสามี   
ดงัตวัอยา่ง 

 ผูใ้หญ่เคยพูดกนัว่าคนบา้นนีนนั “กินผวั ” เพราะแม่ของยายไคเ้ป็นม่าย  เมือยายไค้
แต่งงาน  สามีของแก่ตายในขณะทีลูก ๆ ยงัเดก็ ต่อมาลูกชายของแกออกเรือนไปหมด  ส่วนลูก
สาวสามคนทีมีนนั มีป้านางทองคนเดียวทีไดแ้ต่งงาน  แต่สามีกเ็สียชีวิตเช่นกนั แม่ใหญ่ทองพา
ว่าถา้หากเอือยพวักบัเอือยพวงแต่งงานเมือใดแลว้ละก ็

 “ผวัมนักะสิตายก่อนคือกนั  หรือถา้ไม่อยา่งนนักอ็ ยูด่ว้ยกนั บ่ ได ้เบิงโลด (คอยดูสิ ) 
แนวขะเจา้กินผวั (เชือสายพวกเขากินสามี) 

 คาํดวัไม่อยากเชือหรอก เพราะเอือยพวัเป็นคนใจดี  แกเอาหมากมี (ขนุน) สุก หรือไม่ก็
กลว้ยทะนีออง (กลว้ยนาํวา้) มาใหต้าอยูบ่่อย ๆ  

                                                                                         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๖๐) 

  ในสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว ตอนสายแนน ผูเ้ขียนปิดเรือง                     
โดยกล่าวถึงความเชือว่าคนทีเป็นคู่ครองกนั  ถึงแมจ้ะอยู่ไกลกนัแต่ก็แต่งงานกนั  ดงัตวัอยา่ง 

 ตาํดวัจาํยายไม่ได ้รู้จากคาํบอกเล่าว่า ตวัเลก็ ผิวขาว บอบบาง  และเพราะความบอบบาง
นีกระมงัทีทาํใหย้ายจากไป ก่อนทีจะไดเ้ห็นหลาน ๆ เติบโต   บา้นเกิดของตาอยูไ่กลจากทีนีมาก 
แต่ตากม็าพบยาย และไดแ้ต่งงานกนั “ขนัสายแนนคาดกนัไว ้อยูไ่กลปานได๋มนักะนาํจ่อง ” ตาก็
เหมือนลุงไกรคือไม่เคยแต่งงานใหม่อีกเลย  

                         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๖๒) 

  การปิดเรืองด้วยความเชือเกยีวกบัสัตว์ 
   ในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว ตอนตกัแตนใบโศก ผูเ้ขียนปิดเรืองโดย

กล่าวถึงความเชือเกียวกบัสตัว ์ไดแ้ก่ ตกัแตน ทีมีตวัโตกว่าตกัแตนโดย ทวัไป และออกหากินใน
เวลากลางคืน พวกเด็ก ๆ มีความเชือว่าเป็นตกัแตนผ ีดงัตวัอยา่ง 

 มนัเป็นตกัแตนผีจริง ๆ หรือ อา้ยหวนับอกว่า ไม่ใช่หรอก มนัเป็นเพียงสัตวช์นิดหนึง
เท่านนั 

 “บ่แม่นดอก” อีวรรีบคา้น “มนัเป็นผีจริง ๆ คอยดูนะคืนนีมนัจะมาหลอกมึง” 

 คาํดวักลวัจนหนา้ซีด จึงรีบปล่อยทิง แต่มนักไ็ม่ยอมบินไปไหน    อีวรขู่อีกว่า เห็นไหม
มนัไม่ยอมบิน ใหรี้บเอาไปคืนไวที้วดัเลย คาํดวัจึงรีบวิงไปทนัที ทงั ๆ ทีในใจสงสัยว่า ทาํไม
ตอ้งเอาไปคืนทีวดั ในเมือจบัมนัมาจากบา้นป้านางทอง แท ้ๆ   
                        (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๓๐๑) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๐๘ 

 ๑.๕.๒ การปิดเรืองโดยการแสดงทรรศนะต่อข้าว  
 ในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว ตอน รําวง  ผูเ้ขียนปิดเรืองโดยกล่าวถึง

ทรรศนะของคนอีสานทีมีต่อขา้วว่าเมือมีขา้วทีอุดมสมบูรณ์ ก็เท่ากบัการมีชีวิตทีสุขสบายไม่อด
อยาก ดงัตวัอยา่ง 

 เสียงกลองยงัดงัลอยไปในยามคาํคืน ดูเหมือนว่ามนัจะดงัไกลเลยโสกไผ่ทางเขา้หมู่บา้น 
ออกไปงนั (ขบักล่อม,สมโภช) เหล่าตน้ขา้วทีแบกรวงดกอยูเ่ตม็นา  ตาบอกว่าขา้วคือสิงทีสาํคญั
ทีสุดของพวกเรา ผูค้นในหมู่บา้นจึงดีใจทีเห็นพวกมนัเจริญงอกงาม เพราะมนัคือสัญญาณของ
ความไม่อดอยากนนัเอง 

                           (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๒๗) 

 ๑.๕.๓ การปิดเรืองโดยการแสดงทรรศนะต่ออาชีพและการทํางาน 
 ในสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว ตอน ฝนตกริน  ผูเ้ขียนปิดเรืองโดย

กล่าวถึงทรรศนะของคนอีสานทีมีต่ออาชีพ และการทาํงานว่าตอ้งขยนั ไม่เกียจคร้าน รู้จกัอดทนกบั
ความยากลาํบาก ดงัตวัอยา่ง 

 ตาพูดเสมอว่า เกิดเป็นชาวนามนัทุกขย์าก แต่ว่าคนเรานนัสาํคญัว่าอยา่ขีคร้าน อยา่ยอม
แพค้วามลาํบาก ทุกขย์ากไดแ้ต่อยา่ยอมแพ ้ ความทุกข ์ คาํดวัรู้ว่ากว่าทุกคนจะกลบัถึงบา้นกมื็ด
คาํ  จากนนัตอ้งตืนแต่ดึกเพือออกมาทาํงานอีกครัง 

  แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของคาํดวัเท่านนัดอก  ทุกคนในหมู่บา้นกต็อ้งทาํเช่นนี 
เพราะว่าทุกคนเป็นชาวนา  ชาวนาผูทุ้กขย์ากปากหมอง  หลงัสู้ฟ้าหนา้สู้ดิน   

                             (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๐๑) 

 ๑.๕.๔ การปิดเรืองโดยกล่าวถึงธรรมชาติ 
 ในสารคดีเยาวช นเรือง โสกไผใ่บขา้ว  ตอน นาํแก่ง  ผูเ้ขียนปิดเรืองโดย

กล่าวถึงฤดูฝนนาํมาก โดยนาํจะไหลผา่นจากทอ้งนาฟากหนึง ไปยงัทอ้งนาอีกฟากหนึงของถนน 
ทาํใหเ้ห็นปลาตวัเลก็ ๆ พยายามว่ายทวนนาํกลบัไปในทอ้งนา ดงัตวัอยา่ง 

ฝนยงัตกพรํา ๆ ขณะเดินไปโรงเรียน นาํจากตะบิงนาไหลขา้มถนนมาสู่ตะบิงนาทีอยูอ่ีก
ฟาก ทาํใหเ้กิดเป็นทางนาํเลก็ ๆ มากมาย บางช่วงปลาตวัเลก็บา้ง ตวัใหญ่บา้งว่ายทวนนาํ เพือ
ขา้มไปอีกฝัง มนัไถลตวักบัทรายเปียก ๆ เอาหางดีดนาํอยูแ่ต่ก ๆ พอพวกเดก็ ๆ จะเอามือจบักรี็บ
เดง้ตวักระโดดดิงหนี   

                             (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๒๓) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๐๙ 

 ๑.๕.๕ การปิดเรืองด้วย ผญาหรือภาษิต 
  ในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว  ตอน ตกัแตนใบโศก  ผูเ้ขียนปิดเรือง

โดยกล่าวถึงรอยยมิและความสุขของคาํดวัทีทุกคนในหมู่บา้นมีขา้วเต็มเลา้ ทาํใหนึ้กถึงผญาของตา
เครือมคันายก  ดงัตวัอยา่ง 

 เมือมีขา้วอยูเ่ตม็เลา้แลว้  คนในหมู่บา้นกไ็ม่ตอ้งวิตกกงัวลกบัสิงใดอีก  คาํดวันึกถึงผญาที
ตาเครือมคันายกเคยพูดผ่านหมากอะโหลของวดัใหฟั้งอยูบ่่อย ๆ ว่า “มีขา้วเตม็เลา้  เวา้หยงั            
กะคือ” ขึนมา เลยยมิอยูค่นเดียว ถึงพีชายจะถามว่าเป็นผีบา้ไปแลว้หรือ กย็งันงัยมิอยูอ่ยา่งนนั 

                               (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๓๐๔) 

 ๑.๕.๖ การปิดเรืองด้วยคาํผวน 
 ในสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใบขา้ว  ตอน  ขีกระต่าย  ผูเ้ขียนปิดเรืองโดย

กล่าวถึงคาํผวนจากเหตุการณ์ทีคาํดวัจบักระต่ายไม่ได ้จึงถกูนอ้งชายลอ้เลียน  ดงัตวัอยา่ง 
 “คาํดวักินข่ายกะตี กคื็อขีกะต่าย  คาํ ดวักินขีกะต่าย กคื็อข่ายกะตี ๆ” (ขี – ขี,  กะต่าย – 
กระต่าย) คาํดวัทงัโกรธทงัอาย กม้ลงเอากอ้นขีดินฟาดใส่ นอ้งชายวิงหนีไปทางเถียงนา ปากก็
ส่งเสียงร้องเพลง “คาํดวักินขีกระต่าย” ดงัลนั ไม่สนใจคาํหา้มปรามของนา้ชายทีบอกว่าใหห้ยดุ
ลอ้เลียนพีสาว 

                               (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๑๗) 

 ๑.๕.๗ การปิดเรืองด้วยบทสนทนา 
 ในสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว  ตอน เลียงบา้น ผูเ้ขียนปิดเรืองโดย

กล่าวถึงการตม้ไก่ในพิธีเลียงบา้น คาํดวัไดไ้ก่มาเพียงสีชิน และเป็นหวัไก่หนึงชิน คาํดวัรู้สึกผดิหวงั  
นา้ชายจึงพดูปลอบใจว่าโชคดีแลว้ทีไดห้วัไก่  ดงัตวัอยา่ง 

 “ มึงโชคดีกว่าเขา” 

 “จงัใด๋ (อยา่งไร)คาํดวัสงสัย การไดม้าแค่สีชินจะถือโชคดี ไดอ้ยา่งไร”  

 “เจา้ปู่ใหห้วัไก่มา เมือกินแลว้มึงสิเฮียน(เรียน) เก่งกว่าใครฮูบ้่” 

                                (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๓๔) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๑๐ 

 ๑.๕.๘ การปิดเรืองด้วยเหตุการณ์ 

 ในสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว  ตอน นาํแก่ง  ผูเ้ขียนปิดเรืองโดย
กล่าวถึงบรรยากาศที ทุกคนกาํลงัอยูใ่นความตกใจ  เสียใจทีบกัสีตกนาํตาย คาํดวัซึงอยูใ่นเหตุการณ์
เคยชอบฝนทีตกลงมาทาํใหน้าํในแก่งมีมากถามตวัเองว่ายงัรักนาํแก่งอยูห่รือไม่  ดงัตวัอยา่ง 

 บรรยากาศอนัชืนมืนของเมือเชา้หายไปหมดสิน   ทุกคนมีแต่ความตกใจ และเสียใจ  นา้
ชายกลบัเรือนเปลียนเสือผา้  และจะกลบัไปทีบา้นลุงปานอีก  แม่บอกว่านา้ชายกบัตาคงนอนที
นนัในคืนนี  และพรุ่งนีถึงจะพาพวกคาํดวัตามไปช่วยงาน  คาํดวัถามแม่ว่า เขาจะเอาไฟเผาบกัสี
ไหม แม่เสียงเศร้า ๆ ว่าไม่หรอก  แต่เอาไปฝังแทน และว่าตาคงเสียใจมาก เพราะตารักลูกหลาน
ทุกคน คืนนนัขณะเขา้นอน คาํดวั พีชาย นอ้งชายต่างเบียดแม่ดว้ยความกลวั คาํดวั  อดถามตวัเอง
ไม่ไดว้่า ยงัรักนาํแก่งอยูอ่ีกหรือไม่ 

                             (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๒๗) 

 ๑.๕.๙  การปิดเรืองโดยอธิบายการทําอาหาร   

 ในสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว  ตอน แนวกิน  ผูเ้ขียนปิดเรืองโดย
กล่าวถึงขนัตอน การทาํลาบเทา ของแม่ โดยมีคาํดวัคอยช่วยหนัผกัให ้ ดงัตวัอยา่ง 

 เมือตม้สุกดีแลว้  แม่ตกัเอาเฉพาะปลาขึนมาพกัไวใ้นถว้ยควนัจากตวัของมนัลอยฉุยหอม
ยวัจมูก   แม่ชอ้นพริกสดสีหา้เมด็ซึงโยนไปตม้ดว้ยในตอนแรกใส่ครกตาํเบา  ๆ   แลว้แกะเนือ
ปลาใส่ลงไปตม้ดว้ย    เมือแหลกไดที้จึงตกันาํตม้ใส่แต่นอ้ยจากนนัใชช้อ้นคนเบาๆ   คาํดวัซึง
หนัใบหอมเสร็จแลว้รีบหนัมะเขือขืนสีเหลืองไวร้อท่า   แม่เอาเทาในถว้ยสังกะสีใส่ลงในครกที
มีป่นปลา  ตามดว้ยมะเขือขืนใบผกับวั  เนือหอยปังตม้จากนนัจึงคนใหเ้ขา้กนั 

   “ใส่หอยจูบไม่ไดห้รือ” คาํดวัสงสัย 

 “บ่     มนับ่เขา้กนั .   แม่สัง 

คาํดวัรีบทาํตาม  กลินลาบเทาหอมจนตอ้งแอบกลืนนาํลายดว้ยความหิวขา้ว 

                                                                                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๓๔) 

 ๑.๕.๑๐ การปิดเรืองด้วยบทอาขยาน 
 ในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว ตอน กบกินเดือน ผูเ้ขียนปิดเรืองโดย

กล่าวถึงการอ่านหนงัสือของพวกเด็ก ๆ ในหมู่บา้น บา้นไหนทีลกูหลานอ่านหนงัสือเก่งก็จะพดู
อวดใหก้นัฟัง เช่น คาํดวัเมือไดย้นิเสียงอ่านหนงัสือของพวกเด็ก  ๆ บา้นอืน จึงรีบหยบิ บทอาขยาน
มาอ่านเสียงดงัทนัที  ดงัตวัอยา่ง  
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 “เจา้นกนอ้ย น่ารัก ร้องทกัว่า ไปไหนมา หนูเล็ก เดก็ชายหญิง   ทงัรูปร่าง หนา้ตา น่ารัก
จริง ขา้ยงิดู กย็งิ จาํเริญตา สองพีนอ้ง เห็นวิหค นกพูดได ้กพ็อใจ อยากจะรัก ใหน้กัหนา…”  

                       (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๕๒) 

 ๑.๕.๑๑ การปิดเรืองโดยกล่าวถึงสิงทีไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัต ิ(คลาํ) 
 ในสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใบขา้ว  ตอน ฝนใหม่   ผูเ้ขียนปิดเรืองโดย

กล่าวถึงฝนตกใหม่ทาํใหดิ้นชุ่มชืน ชาวนาเตรียมหว่านขา้ว แต่ก่อนหว่านขา้วทุกครังตอ้งมีพิธีเลียง
บา้นก่อน เพือเป็นการบอกเจา้ปู่ ไม่เช่นนนัถือว่าเป็นการผดิธรรมเนียม เช่น คาํดวัถามแม่ว่าหว่าน
ขา้วก่อนการเลียงบา้นไดไ้หมเพราะดินกาํลงัชุ่มชืน แม่บอกว่ามนัคลาํ  ดงัตวัอยา่ง 

 …ขณะเดินลดัทุ่งตามแม่กลบับา้น คาํดวัเห็นคนทีเป็นเจา้ของนาเดินสาํรวจดูนาํ  แม่ว่า
หลงัเลียงบา้นเสร็จทุกคนตอ้งรีบตกกลา้ เพือว่าจะไดโ้ต และเขียวทนัปักดาํเมือฝนใหญ่มา  ส่วน
ของทีบา้นตากจ็ะเอาขา้วปลูกลงแช่ไว ๆ นี 

 “เฮ็ด*ก่อนไดไ้หม ” คาํดวัสงสัยเพราะเห็นว่าฝนเริมตกจนพืนดินเปียกแลว้ และตาเคย
บอกว่าการเลียงบา้นตอ้งหาฤกษใ์หดี้ คือใหอ้ยูใ่นช่วงของวนัออกใหม่ ขา้งขึน เดื อนหก (ราว ๆ 
เดือนพฤษภาคม) ซึงเหลืออยูอ่ีกตงัหลายวนั 

 “บ่” แม่ตอบ “มนัคลาํ  บ่แม่นแนว (ไม่ใช่ธรรมเนียม) จะทาํอะไรตอ้งบอกเจา้ปู่ก่อน” 

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๕) 

  สารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  มีกลวิธีการปิด
เรือง ๑๑ วิธี ตือ  การปิดเรืองโดยกล่าวถึงความเชือ   การแสดงทรรศนะต่อขา้ว  การแสดงทรรศนะ
ต่ออาชีพและ    การทาํงาน การกล่าวถึงธรรมชาติ  ผญาหรือภาษิต  คาํผวน  บทสนทนา   เหตุการณ์  
การอธิบาย    บทอาขยาน   และการกล่าวถึงสิงทีไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบติั (คลาํ)  ซึงการปิดเรืองส่วน
ใหญ่กล่าวถึงความเชือและทรรศนะทีมีต่ออาชีพการทาํนา จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนได้ ใช้กลวิธี                      
การปิดเรืองทีหลากหลายทาํใหผู้อ่้านเกิดความประทบัใจ 

 
 
 
 
                                                
 * ทาํ 
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๒.  การใช้ภาษาและโวหารภาพจน์ 
 ๒.๑  การใช้ภาษา 
  ชลอ  รอดลอย (๒๕๔๔ : ๒๔) ใหค้วามหมาย การใชภ้าษาในสา รคดี หมายถึง 
ภาษาทีมีการใชอ้ยา่งสละสลวย ใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบใดรูปแบบหนึงของสารคดีทีมุ่งเสนอสาระ 
ขอ้เท็จจริง และใหค้วามเพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน  

  สารคดีเยาวชน เป็นเรืองราวทีกล่าวถึงความรู้หรือขอ้เท็จจริง และ ความเพลิดเพลิน
แก่เยาวชน การใชภ้าษาในสารคดี เยาวชน ควรใหเ้หมาะสมกบัวยั ของเยาวชน เพือเป็นการพฒันา
ความคิด จิตใจ และสติปัญญาของเยาวชน ภาษาทีใชจึ้งควรเรียบง่าย ชดัเจน และสละสลวย จะช่วย
ใหเ้ยาวชนเขา้ใจเรืองราวไดง่้ายขึน โดยไม่ตอ้งคิดหาคาํแปลใหยุ้ง่ยากซบัซอ้น ดงันนัการใชภ้าษา
ในงานเขียนสารคดีเยาวชนจึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญั เพือใหค้วามเหมาะสมกบัวยัของผูอ่้าน เพราะ
ภาษาทีใชใ้นการเขียนสารคดีเยาวชน ไม่เพียงแต่จะเป็นเครืองมือทีผูเ้ขียนใชสื้อสารมายงัเยาวชนซึง
เป็นผูอ่้าน แต่ภาษาทีใชค้วรมีความเหมาะสมดงัคาํกล่าวของ วินยั รอดจ่าย (๒๕๓๕ : ๑๗)  ว่า   

ภาษาทีใชใ้นหนงัสือสารคดีสาํหรับเดก็ ควรใชภ้าษาทีถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา และ
ตวัสะกดการันต ์หลีกเลียงการใชค้าํศพัทท์ียากเกินกว่าระดบัความรู้ของผูอ้่าน ใชส้าํนวนเรียบ
ง่าย สือความหมายตรง เหมาะสมกบัเนือเรือง การบรรยายเหตุการณ์หรือเรืองราวตอ้งใหภ้าพที
ชดัเจน บอกเล่าเนือหาและใจความสาํคญัอยา่งกระชบัไม่เยนิเยอ้ 

  ผูศ้ึกษาไดศ้ึกษาสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  พบการใช้
ภาษาทีโดดเด่น น่าสนใจ ใชค้าํง่าย ๆ ประโยคไม่ซบัซอ้นเหมาะกบัเยาวชน  ทาํใหผู้อ่้านไดท้งัสาระ
และรสภาษาทีประณีต ชวนใหอ่้านอยา่งเพลิดเพลิน   นอกจากก ารใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น 
ชดัเจนเหมาะสมสาํหรับเยาวชนแลว้   ผูเ้ขียนมีกลวิธี เพือใหผู้อ่้านเขา้ใจภาษาถิน โดยการอธิบาย
ขยายความไวใ้นวงเลบ็ และการใชเ้ชิงอรรถเพืออธิบายความหมายไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น  

  “อา้ยฮกันอ้ง คือเข่าฮกันา ปลาฮกัหนอง มงัสีทองฮกัป่านนัแหล่ว” (ฮกั – รัก,  เข่า – ขา้ว ,  
มงั –ละมงั) 

                     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๗) 

    พวกพ่อออก (อุบาสก) ช่วยกนัปูสาดใตร่้มไม ้ตงักานาํกบัโจก (แกว้) จากนนัจึงนิมนต์
เหล่ายาคู (พระสงฆ)์ กบัอา้ยจวันอ้ย (สามเณร) เขา้ไปนงัพกั 

                (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๑๕) 
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 การอธิบายขยายความ  เพือใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมาย ดงัตวัอยา่ง 
  นาวาน คือ การลงแขก เป็นการขอแรงงานเพือนบา้น ญาติพีนอ้ง ใหม้าช่วยงาน แม่ว่า
คลา้ย ๆ  การแลกเปลียนแรงงาน เพราะว่าครอบครัวที “วาน” หรือขอแรงจะไปช่วยกลบัในกรณี
ทีครอบครัวของคาํดวัตอ้งการ “วาน” เช่นกนั 

        (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๐๒) 

   เมง็ คือ เตียงไมมี้เสาสีดา้น (ส่วนใหญ่ยมืมาจากวดั ) สาํหรับวางและแขวนสิงของซึงผู ้
ทาํบุญจะส่งใหค้นตาย และของทีคนนาํมาร่วมทาํบุญดว้ย ทงัไจฝ้าย  ปุยฝ้าย ขีผึงเป็นแผ่น สมุด 
ดินสอ… 

                    (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๙๖) 

 การใชเ้ชิงอรรถ  เพืออธิบายความหมาย  ดงัตวัอยา่ง  

 …หวายทีว่านีเรียกว่าหวายนอ้ย พวกมนัถูกขดุไปกินมากเสียจนไม่มีโอกาสเลอืยขึนไป
เป็นตน้สูงใหญ่ ลาํของหวายนอ้ยนีเป็นตน้เลก็ ๆ  ยาวแต่เหนียว ทนทานมาก  คนในหมู่บา้นของ
คาํดวันาํพวกมนัไปทาํสายกะต่าป่อง* 

                                                         (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๐๒) 

 การงนัเฮือนดีนี (งนั –สมโพช ) จะทาํในตอนกลางคืน คาํดวัไม่เคยเห็นคนร้องไหเ้ศร้า
โศกเลย พวกผูบ้่าวผูส้าวเล่นมอญซ่อนผา้บา้ง  ต่อไก่โดยใหค้นเข้ าไปอยูใ่นสุ่มแลว้เอาผา้ปิดไว้
เพือทายบา้ง  พวกผูบ้่าวตามจีบพวกผูส้าวกไ็ด ้และในทุกครังมกัมีวงหมากแกง้ขีชา้ง** 

                                                                              (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๐๒) 

   การใชภ้าษาทีพบในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ จะเห็น
ไดว้่าผูเ้ขียนมีการใชภ้าษาทีชดัเจน เหมาะสมกบัวยั สามารถดึงดูดใจผูอ่้านไดดี้ โดยเฉพาะการใช้
                                                
 * ตะกร้าสําหรับหาบชนิดหนึง สานจากไม่ไผ่ใหมี้ลกัษณะและส่วนสูงคลา้ยกระจาด  แต่สาน
โดยใชล้ายที ทาํใหเ้ป็นช่อง ๆ มีสายทาํจากหวายสีสายและมีหูสําหรับสอดไมค้านในตอนบน (คลา้ย
สาแหรก) 
 **  แกง้ขีชา้ง   เป็นการละเล่นชนิดหนึง  ใชมื้อโยนลูกมะเขือ  หรือลูกมะนาวกลม ๆ ใหสู้งขึน 
อีกขา้งเก็บติวไมสิ้บอนัซึงหวา่นบนพืนมาใส่เบีย  และซอกนิวขา้งทีวา่ง  แลว้รีบรับลูกทีโยนไม่ใหต้กลง
พืน  จะเล่นครังละกีคนก็ได ้ การเล่นเริมจากอีหนึงคือเก็บขึนทีละติว แลว้ไปอีสอง อีสาม มากขึนไป              
เรือย ๆ  
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ภาษาทีโดดเด่น ไดแ้ก่ ภาษาถิน ซึงผูเ้ขียนใชก้ลวิธีนาํเสนอทีหลากหลาย เพือช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจได้
ทนัที เช่น การใชว้งเลบ็เพืออธิบายขยายความ   การอธิบายความ  และการใชเ้ชิงอรรถ นอกจากนียงั
พบการใชภ้าษา ทีน่าสนใจ  ไดแ้ก่ การใชโ้วหาร และการใชภ้าพพจน์ ไดอ้ยา่ง ไพเราะสละสลวย
เหมาะสมกบัวยัของผูอ่้านอีกดว้ย  

 ๒.๒ การใช้โวหาร  
  ชุมสาย สุวรรณชมภู  (๒๕๔๘  : ๔๘) ไดใ้หค้วามหมาย โวหาร  คือ ถอ้ยคาํที ใชใ้น
การสือสารดว้ยการเรียบเรียงอยา่งมีวิธีการชนัเชิงและมีศิลปะ    เพือใหผู้อ่้านเขา้ใจเรืองราว เกิด      
จินตภาพและความรู้สึกตรงตามทีผูส่้งสารตอ้งการ                      

 โวหารทีปรากฏในเรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ มี ๕ ประเภท ไดแ้ก่ 
บรรยายโวหาร  อธิบายโวหาร พรรณนาโวหาร  สาธกโวหาร และเทศนาโวหาร  ดงัต่อไปนี 

  ๒.๒.๑ บรรยายโวหาร  
  ชุมสาย  สุวรรณชมภู (๒๕๔๘ : ๔๘) กล่าวว่า บรรยายโวหาร คือ โวหารเล่า
เรืองซึงเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ทีต่อเนืองกนั โดยชีใหเ้ห็นถึงสถานที สาเหตุทีก่อใหเ้กิด
เหตุการณ์ สภาพแวดลอ้ม บุคคลทีเกียวขอ้ง ตลอดจนผลทีเกิดจากเหตุการณ์นนั  

  ปรีชา  ชา้งขวญัยนื (๒๕๒๕ : ๓๒ ) กล่าวว่า บรรยายโวหาร คือ การบรรยาย
ทีใชก้ารเขียนหลายชนิด เช่น คาํประพนัธแ์บบเล่าเรือง การเล่าเหตุการณ์ตามหนงัสือพิมพ ์
ชีวประวติั นิทาน สิงทีบรรยายก็คือเหตุการณ์จริง เหตุการณ์ทีมนุษยคิ์ดฝันขึน เหตุการณ์เดียวหรือ
เหตุการณ์ต่อเนือง 

  นพดล  จนัทร์เพญ็  (๒๕๔๒ : ๙๔) กล่าวว่า บรรยายโวหาร คือ  การเล่าเรือง
ในสิงทีผูเ้ขียนไดป้ระสบพบเห็นมาอยา่งถีถว้น สามารถทีจะบรรยายหรืออธิบายใหผู้อ่้านเขา้ใจได้
อยา่ง   แจ่มแจง้   

  กล่าวโดยสรุป บรรยายโวหาร คือการเล่าเรืองราว เหตุการณ์อยา่งต่อเนือง 
เพือใหเ้ห็นเหตุและผลทีเกิดขึนในเหตุการณ์นนัอยา่งแจ่มแจง้ จาก สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บ
ขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ผูเ้ขียนใชก้ารบรรยายโวหารเมือกล่าวถึงตวัละคร และเหตุการณ์ทีเกิด
ขึนกบัตวัละคร  จากการศึกษาพบการใชบ้รรยายโวหารมากทีสุด ดงัปรากฏต่อไปนี 

 การบรรยายลกัษณะการปรุงอาหารของแม่คาํดวั ซึงนาํปลาตวัเลก็ ๆ มาปรุง
เป็นอาหารทีเรียกว่า เอาะปลา ดงัตวัอยา่ง 
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๑๑๕ 

 แม่เอาหมอ้แกงเก่า ๆ ตงับนกอ้นเส้าเหนือกองไฟ ใส่นาํลงไปนิดหน่อยใส่ปลาเลก็ปลา
นอ้ย นาํปลาร้า เกลือ พริกโขลก ผงชูรส  และบอกใหค้าํดวัเดินไปเดก็ผกัอีตู่ (แมงลกั) ทีขึนเองขา้ง
เถียงนามาให ้แม่เอาลงแกว่งลา้งในครุนาํ แลว้วางโปะลงไป จากนนัจึงปิดฝา ครู่เดียวนาํกเ็ดือด
เสียงดงัออ็บ ๆ 

                                                                                  (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๙๐)     
   ผูเ้ขียนบรรยายลกั ษณะการเล่น เตย  ซึงเป็นการละเล่นกลางแจง้ทีใชผู้เ้ล่น
จาํนวน ๖- ๑๒ คน โดยมีวิธีการละเล่น ดงัตวัอยา่ง 

  ทุกคนตกลงเลือกตะบิงนานาํซึงโล่งยาวและพืนเรียบทีสุดเป็นทีเล่น  อา้ยหวนัขีดตาราง
สีเหลียมยาว ๆ แลว้ขีดแบ่งใหเ้ป็นสีช่องกวา้ง ๆ เพือใหไ้ดห้า้เส้น ปลายเส้นแต่ละดา้นเขียนวงกลม
เลก็สาํหรับเป็นจุดแตะ คนอยูข่า้งเดียวกนัทงัหา้คนจะเป็นผูรั้บผิดชอบแต่ละเส้นกนัไม่ใหฝ่้ายตรง
ขา้มทีเป็นผูเ้ล่น (ฝ่ายขึน) วิงมาแตะจุดแตะได ้โดยมีหวัหนา้กลุ่มผูซึ้งสามารถเคลือนไหวไปไดทุ้ก
ทีภายในเส้นเป็นผูช่้วย  การเล่นเตยนีผูเ้ล่นจะตอ้งมีฝีเทา้ว่องไวเพือวิงหลบหลีกฝ่ายกนั หรือฝ่าย
รักษาเส้นเขา้ไปแตะเพือขึนใหไ้ด ้

  ฝ่ายของคาํดวัไดขึ้น(เล่น) ก่อน อา้ยหวนัวิงเร็วกว่าคนเฝ้าเส้นแรกจึงแตะผ่านขึนไปอยา่ง
ง่ายดาย คาํดวักขึ็นไดเ้พราะอาศยัจงัหวะทีพีชายกบัเอือยคนหนึงหลอกล่อคนเฝ้าเส้นกบั หวัหนา้
ฝ่ายกนัหลงทาง  แลว้ตวัเองกรี็บฉวยโอกาสเขา้ไปแตะทนัที 

              (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๐๖) 
 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนใช้ การบรรยาย เรืองราว และ
เหตุการณ์มุ่งใหค้วามรู้ และขอ้เท็จจริงเป็นสาํคญั เพือใหผู้อ่้านเขา้ใจโดยมีการ เรียงลาํดบั เหตุการณ์  
ทาํใหเ้ขา้ใจง่าย  จากการศึกษาพบบรรยายโวหารมากทีสุด จึงมีความสอดคลอ้งกบัสารคดีเยาวชนที
มุ่งใหค้วามรู้และขอ้เท็จจริง ทีตอ้งมีการบรรยายเพือใหส้มจริง 
  ๒.๒.๒ อธิบายโวหาร 
  ชุมสาย  สุวรรณชมภู ( ๒๕๔๘ : ๔๘) กล่าวว่า อธิบายโวหาร  คือ โวหารที
ทาํใหค้วามคิดเรืองหนึงกระจ่างชดัเจนขึน โดยมีจุดประสงคจ์ะนาํประเด็นทีสงสยัมาอธิบายให้
เขา้ใจแจ่มชดั    

   ปรีชา  ชา้งขวญัยนื (๒๕๒๕ : ๕๓ ) กล่าวว่า อธิบายโวหารเป็นการมุ่งนาํ
ประเด็นทีอาจสงสยับางประเด็นมาพิจารณาใหแ้จ่มแจง้ คือตอบปัญหาต่าง ๆ ดงันนัในการเล่าเรือง
บางตอนเมือมีประเด็นทีเป็นปัญหาก็อาจอธิบายเพิมเติม ในส่วนทีอธิบายเพิมเติมนีนบัเป็นอธิบาย
โวหาร 
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๑๑๖ 

   กล่าวโดยสรุป อธิบายโวหาร คือ โวหารทีใชชี้แจงเรืองราว ใหเ้กิดความรู้
และความเขา้ใจทีแจ่มชดั จากสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ผูเ้ขียนใช้             
การอธิบายถึงเรืองราว การกระทาํ และเหตุการณ์ ดงัต่อไปนี 

  ผูเ้ขียน อธิบาย ลกัษณะของกลอย และ อธิบาย ขนัตอนวิธีการ นาํกลอยมา
ทาํอาหาร เพือใหผู้อ่้านเขา้ใจ และสามารถนาํไปปฏิบติัได ้ดงัตวัอย่าง 

 กลอยมีหวัอยูใ่นดินเหมือนกบัหวัมนั เปลือกสีนาํตาลมีขน แม่บอกว่ากลอยมีพิษ ถา้ทาํไม่
ถูกวิธีเมือกินเขา้ไปอาจเป็นอนัตรายถึงตายได ้การทาํกลอยตอ้งปอกเปลือกเสียก่อน เนือกลอยมี
สีขาวคลา้ยแป้ง เวลาทาํแม่จะหนัเป็นแว่นบาง ๆ  ใส่ตะกร้าลา้งหลาย ๆ นาํ แลว้แช่คา้งคืนไว้  
จากนนัเทนาํทิงแลว้แช่ใหม่ ทาํอยูอ่ยา่งนนัจนกลอยจืด หรือแผ่นนิมหมดพิษ 

    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๓๗) 

  ผูเ้ขียนอธิบายลกัษณะของครกทีใชส้าํหรับตาํขา้ว ทีทาํจากไมเ้นือแข็ง ส่วน
ของตวัครกจะฝังลงไปในดิน และอีกส่วนทีเรียกว่าแม่มองจะมีสากเพือใช้ สาํหรับตาํขา้ว                          
ดงัตวัอยา่ง 

  ครกชนิดนี ตวัครกทาํจากไมเ้นือแขง็ ขดุใหเ้ป็นหลุม แลว้ฝังลงไปในพืนดิน ใหข้อบ
โผล่ขึนมาสักหนึงศอก  มีแม่มองหรือกระเดืองซึงตดัตน้ไมข้นาดเท่าขามาทงัลาํ ลอกเปลือก 
เลาะตาใหเ้รียบ ใกลห้างกระเดืองปักเสาไมก้ลมสองเสา เจาะรู  สอดเดือย โดยใหแ้ม่มองหรือ
กระเดืองอยูต่รงกลางระหว่างเสา ดา้นหวัของกระเดืองเจาะรูสาํหรับใส่สาก มีลิมเพือใชต้อกให้
แน่น ป้องกนัสากหล่นใส่หวัคน 

                (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๔๔) 

   การอธิบายวิธีการ เป็นวิธีหนึงทีทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้าย และชดัเจน เช่น วิธี
ทาํขา้วตม้มดั  ดงัตวัอยา่ง  

 ขา้วตม้มีอยูห่ลายอยา่ง แต่อนัทีทาํง่ายทีสุดคือ ขา้วตม้โค่น (ขา้วตม้มดั) วิธีทาํกเ็พียงเอา
ขา้วสารเหนียวทีหม่าไวม้าห่อกบักลว้ยสุก แลว้มดักลีบขา้วตม้สองอนัประกบกนัจากนนัเอาลง
ตม้ในปีบจนสุกกใ็ชไ้ด ้
                             (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๔๕) 
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๑๑๗

    ผูเ้ขียนใหบุ้คคลในเรืองเป็นผูอ้ธิบายใหผู้อ่้านรู้และเขา้ใจความหมายของคาํ 
และขอ้ความในเนือเรือง ดงัตวัอยา่ง 

 “โสก” หมายถึงอะไร นา้ชายอธิบายว่า คือบริเวณทีถูกนาํเซาะเป็นทาง จนดินตาํลงกว่า
พืนผิวปกติ และว่าโสกไผ่ทางเข้ าหมู่บา้นนี กเ็กิดจากนาํฝนทีไหลลงมาจากชายคาบา้นแต่ละ
หลงัรวมกนัออกสู่หนทาง(ถนน)มาออกกนัทีปากทาง แลว้ไหลเร็วลงสู่ทอ้งนา 

                         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๑๕) 

 สารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏการใชอ้ธิบาย
โวหาร เช่น การอธิบายลกัษณะพืช  สิงของ  และวิธีการทาํสิงต่าง ๆ  โดย ผูเ้ขียนใชก้าร อธิบายเรือง
ใดเรืองหนึงใหผู้อ่้านเขา้ใจ โดยการใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย ถา้เป็นภาษาถิน ผูเ้ขียนจะใชว้งเลบ็หรือการ
อธิบายความทีชดัเจนและรัดกุม ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจง่ายยงิขึน 
  ๒.๒.๓ พรรณนาโวหาร 
   ชุมสาย  สุวรรณชมภู ( ๒๕๔๘ : ๔๘ )กล่าวว่า พรรณนาโวหาร  คือ โวหาร
ทีกล่าวถึงเรืองราว สถานที บุคคล สิงของ หรืออารมณ์อยา่งละเอียด และผูเ้ขียนอาจแทรกความรู้สึก
ของผูเ้ขียนลงไปดว้ย เพือใหผู้อ่้านเกิดจินตภาพ หรือเกิดอารมณ์คลอ้ยตาม  

    ปรีชา  ชา้งขวญัยนื (๒๕๒๕ : ๔๘ ) กล่าวว่า พรรณนาโวหาร คือ การที
ผูเ้ขียนถ่ายทอด สิงทีคนสงัเกตและความประทบัใจในเรืองใดเรืองหนึงไปสู่ผูอ่้านไดแ้ก่ อารมณ์ 
มโนภาพ และความรู้สึก มากกว่าจะเป็นการกล่าวขอ้เท็จจริง  

      นพดล  จนัทร์เพญ็  (๒๕๔๒ : ๙๔) กล่าวว่า  พรรณนาโวหาร คือ การใช้
ถอ้ยคาํใหผู้อ่้านเกิดภาพพจน์ตามทีผูเ้ขียนพรรณนา มกัแทรกความรู้สึกของผูเ้ขียนไวด้ว้ย  

    กล่าวโดยสรุป พรรณนาโวหาร คือ การใชภ้าษาทีกล่าวถึงเรืองราว สถานที 
บุคคล สิงของหรืออารมณ์ทีผูเ้ขียนตอ้งการสือใหผู้อ่้านเกิดจินตภาพคลอ้ยตาม จากสารคดีเยาวชน
เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ผูเ้ขียนใชก้ารพรรณนาถึงเรืองราว สถานที บุคคล สิงของ 
และเหตุการณ์ ดงัปรากฏต่อไปนี 

    ผูเ้ขียนพรรณนาเสียงดนตรีทีมีความไพเราะเปรียบกบัสิงมีชีวิตในธรรมชาติ 
ไดแ้ก่ ตน้ไม ้แมลง ทีเคลือนไหวอยา่งอ่อนชอ้ย  ดงัตวัอยา่ง 

 ลายแคนที พลิวไพเราะอยา่ง “ลมพดัพร้าว ” ซึงลอกเ ลียนจากอาการสันไหวของใบ
มะพร้าว  ลายแมงภู่ตอมดอก” มีทีมาจากเสียงขยบัปีกหึง ๆ ของแมลงภู่เวลาบินหานาํหวานลาย 

   ส
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๑๑๘ 

“นกใส่บินขา้มทุ่ง” กมี็จงัหวะงดงามเหมือนนกใส่(นกหวัขวาน) กางปีกบินเจิดขึนสู่ทอ้งฟ้า แลว้
ค่อย ๆ ร่อนลง 

                (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๕) 

  ผูเ้ขียนพรรณนาธรรมชาติทีแสดงใหเ้ห็นถึงความร้อนของดวงอาทิตย ์  กบัทอ้งนาที
ว่างเปล่า ดงัตวัอยา่ง 

 ทุ่งนาสีนาํตาลเวิงวา้ง ดวงตาเวน็*แผดแสงจา้  อากาศร้อนจนมองเห็นเปลวแดดเตน้อยูย่บิ
ยบั  ดอกจานสีแดงเริมแยม้กลีบ  อีกไม่นานหรอก ดอกคูนสีเหลืองจะทิงตวัลงเป็นพวงบานงาม
ออกมาแข่งบา้ง 

                                                                                 (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๒๙) 

  จากการศึกษาสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ มีการ
ใชพ้รรณนาโวหารไม่มาก นกั ทงันีอาจเป็นเพราะสารคดีมีเนือหาทีมุ่งความรู้หรือขอ้เท็จจริงเป็น
หลกั แต่อยา่งไรก็ตามผูเ้ขียนไดส้อดแทรกพรรณนาโวหารไว ้ เพือสร้างอารมณ์ความรู้สึกของผูอ่้าน
ใหค้ลอ้ยตามเรืองราว เกิดจินตภาพและเพลิดเพลินกบัการอ่านยงิขึน  

 ๒.๒.๔ สาธกโวหาร 
   ชุมสาย  สุวรรณชมภู ( ๒๕๔๘ : ๕๐) กล่าวว่า สาธกโวหาร   คือ โวหารที
ยกตวัอยา่งหรือยกเรืองราวมาประกอบเนือเรือง เพือใหเ้ขา้ใจเนือเรืองไดดี้ยงิขึน ตวัอยา่งหรือ
เรืองราวทียกมาอาจเกียวกบับุคคล เหตุการณ์ หรือเป็นนิทานก็ได ้ขอ้ความสาธกโวหารนีตอ้ง
ปรากฏรวมกบัโวหารชนิดอืน เช่น เทศนาโวหาร หรืออธิบายโวหาร  

   นพดล  จนัทร์เพญ็  (๒๕๔๒ : ๙๔) กล่าวว่า  สาธกโวหาร คือ  การอา้ง
ตวัอยา่งใหเ้ห็นสมจริง โดยยกเรืองอืนเป็นอุทาหรณ์ ประกอบเรืองทีนาํมาสาธก เช่น นิทานชาดก 
นิทานอีสป หรือจากวรรณคดี ตาํนานต่าง ๆ  

   กล่าวโดยสรุป สาธกโวหาร คือ โวหารทีใชก้ารยกตวัอยา่งหรือเรืองราวมา
ประกอบเรืองทีกล่าวมาแลว้ใหช้ดัเจนยงิขึน  โดยปรากฏอยูร่่วมกบัเทศนาโวหาร หรืออธิบาย
โวหาร  จากสารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏการใชส้าธกโวหารดงันี 

                                                
 * ดวงอาทิตย ์
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๑๑๙ 

   สาธกโวหารปรากฏรวมกบัอธิบายโวหาร  สาธกโวหา รทีปรากฏ คือนิทาน
เรือง ทา้วขลูกูบันางอวั และตอนทา้ยมีการอธิบายเพือใหเ้ห็นว่าทาํไมดอกไมก้บัแมลงจึงเป็นของคู่
กนั เนืองจากนางอวักบัขลูตูายไปแลว้มาเกิดเป็นดอกไมแ้ละแมลง  ดงัตวัอยา่ง 

 “พ่อแม่ของนางอวักบัขลููเป็นเสียว (เพือน )กนั แต่ตอนทีตงัทอ้งนนั แม่ ของ นางอวัไป
เมืองของแม่ทา้วขลููแลว้เกิดอ ยากกินหมากส้มเกลียง  (ส้มโอ ) แต่ว่าแม่ของขลููขีถี (ขีเหนียว )ไม่
ยอมให ้โดยตวั (โกหก)ว่ามนัยงัไม่สุก แม่ของนางอวัเลยเคียด(โกรธ)นบัตงัแต่วนันนัมา 

 พอขลููกบันางอวัเติบโตขึน ทงัสองคนต่างกรั็กกนั แต่แม่ของนางอวัยงัเคียดอยู ่เลยยกนาง
อวัใหก้บัทา้วขนุลาง ซึงเป็นคนมีฐานะดีแต่หนา้ตาขีเหร่ นางอวัเสียใจจึงผูกคอตาย ทา้วขลูู
ตดัสินใจใชด้าบแทงตวัเองใหต้ายตามไปดว้ย” 

 นา้ชายบอกว่าสองคนนนัฮกักนัหลาย นางอวัจึงกลบัชาติไปเกิดเป็นดอกไม ้เรียกว่า ดอก
นางอวั และทา้วขลููไปเกิดเป็นแมลงชนิดหนึง มีสีดาํ  แมลงนีชอบเกาะอยูที่ดอกนางอวัเสมอ 

        (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๐๖)   

    สาธกโวหารปรากฏรวมกบัเทศนาโวหาร  สาธกโวหารทีปรากฏ เป็นนิทาน
เกียวกบัเหตุการณ์ทีเกิดขึน ในคืนเดือนสว่างแลว้เกิดมืดลง ชาวบา้นในหมู่บา้นต่างพากนัตีเกราะ 
เคาะไม ้  เด็ก ๆ เกิดความสงสยัแม่จึงเล่านิทานใหฟั้ง พร้อมกบัสอนใหป้ฏิบติัตนในชีวิตประจาํวนั
ดว้ย ดงัตวัอยา่ง 

 แม่ใจดีเล่าเป็นนิทาน ใหฟั้งว่ามีชายยากจนคนหนึงเดินทางออกไปเสียงโชค ระหว่างทาง
ไดพ้บงูเห่ากบัพงัพอนกาํลงัต่อสู้กนัอยูใ่กลต้น้ไมใ้หญ่ตน้หนึง จึงจอบเบิง (แอบดู ) กเ็ห็นว่า เมือ
งูตายพงัพอนกไ็ปแห่น (แทะ) เปลือกตน้ไมที้อยูใ่กล ้ๆ มาพ่นใส่ งูกฟื็น เวลาพงัพอนตาย งูเห่าก็
ทาํเช่นเดียวกนั 

 ชายคนนนัจึงถากเอาเปลือกไมใ้ส่ห่อผา้ แลว้ออกเดินทางต่อไป ระหว่างทางไดพ้บอีกา
นอนตายอยู ่จึงลองเคียวเปลือกไม ้แลว้พ่นใส่ อีกา กฟื็นมีชีวิต อีกาจึงตอบแทนบุญคุณดว้ยการ
ไปหาอาหารมาใหก้ิน 

 “มนัหาอยา่งไรอีแม่” บกัเคนกลว้ยสงสัย 

 “หาลกัจากติบขา้ว กบัคาบปิงปลา ปิงเอียน (ปลาไหล ) ของคน ”   แม่ว่า “มนัถึงไดชื้อว่า 
อีกาขีลกั นนัไง” 

 คาํดวักบัพีชาย นอ้งชายพยกัหนา้เขา้ใจอยา่งพร้อมเพรียง เพราะอยา่งนีนีเอง เวลาไปนา
แม่ถึงสอนใหเ้กบ็กระติบขา้ว กบัอาหารไวอ้ยา่งดี 

      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๕๙) 
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๑๒๐

 จากการศึกษาพบว่า สาธกโวหาร มีไม่มากนกั และจะปรากฏรวมกบัอธิบาย
โวหารและเทศนาโวหาร เนืองจาก สาธกโวหาร  เป็นการยกตวัอยา่งหรือเรืองราวมาประกอบเนือ
เรือง เพือใหเ้กิดความเขา้ใจทีชดัเจนยงิขึน จึงตอ้งเกียวขอ้งกบับุคคล เหตุการณ์หรือนิทานทีตอ้งยก
มาเป็นตวัอยา่งในการอธิบาย และใชใ้นการอบรมสงัสอนโดยทวัไป        
  ๒.๒.๕ เทศนาโวหาร 
  ชุมสาย  สุวรรณชมภู ( ๒๕๔๘ : ๔๙) กล่าวว่า เทศนาโวหาร คือ โวหารที
กล่าวชกัจูงผูอื้นใหมี้ความเห็นคลอ้ยตามใหเ้ชือถือและใหป้ฏิบติัตาม การเขียนโวหารนีตอ้งอาศยั
เหตุผล มีหลกัฐานอา้งอิง ตลอดจนหยบิยกคติธรรม และสจัธรรมมาเป็นอุทาหรณ์มกัใชอ้ธิบาย
หลกัธรรม 

  ชะลอ  ลอดลาย (๒๕๔๔  : ๒๖) กล่าวว่า เทศนาโวหาร คือ สาํนวนทีใช้
แสดงหรืออธิบายขอ้ความใหก้วา้ งขวางออกไป โดยเอาเหตุผลหรือหลกัฐานประกอบความรู้
ความเห็นของผูแ้ต่ง ดว้ยความมุ่งหมายทีจะใหผู้อ่้านผูฟั้งเขา้ใจความหมายชดัเจน 

   นพดล  จนัทร์เพญ็  (๒๕๔๒ : ๙๔) กล่าวว่า เทศนาโวหาร คือ การกล่าวจูง
ใจใหผู้อื้นเห็นคลอ้ยตาม ก่อใหเ้กิดความเลือมใสเชือถือ อยากปฏิบติัตาม  ดงัเช่น พระเทศน์เกียวกบั
ขอ้ธรรมะต่าง ๆ การใหโ้วหารชนิดนีตอ้งอาศยัเหตุผล มีหลกัฐานอา้งอิง  

    กล่าวโดยสรุป เทศนาโวหาร คือ การใชโ้วหารเพือชกัจูง แนะนาํสงัสอนให้
ผูอื้นเชือถือและปฏิบติัตาม  จากสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ปรา กฏ
เทศนาโวหาร เช่น งานกินดอง คือการแต่งงานของคนอีสาน เมือคู่บ่าวสาวแต่งงานกนันิยมให้
ผูใ้หญ่ทีตนเคารพนบัถือ กล่าวคาํอวยพรเพือเป็นคาํสอนนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตคู่  ดงัตวัอยา่ง 

 ตาผูกแขนใหท้งัอา้ยส่วยและเอือยพวั แต่ไม่อวยพรว่าใหเ้งินทองไหลมาเทมา หรือ “ออก
จากบา้นใหเ้จา้หล่มขมุคาํ” (หล่ม- ตกหล่ม, คาํ – ทองคาํ ) และ “นอนหลบัใหไ้ดเ้งินหมืน นอน
ตืนใหไ้ดเ้งินแสน แบนมือไปใหไ้ดแ้กว้มณีโชติ ” อยา่งทีคาํดวัไดย้นิจากใคร ๆ  แต่ตาบอกทงั
สองคนว่า ใหย้ดึฮีตผวั- คองเมีย กบัตอ้งหนกัแน่นและอดทน ถา้ผวัเป็นไฟ เมียตอ้งเป็นนาํ  จึงจะ
ไม่ลา้งกนัและอยูด่ว้ยกนัได ้

              (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๒๙) 

  จากการศึกษา เทศนา โวหาร ทีปรากฏ ในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผ่               
ใบขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ   พบว่าผูใ้หญ่ซึงเป็นทีนบัถือของลกูหลานจะใหพ้ร หรือคาํสงัสอน
ลกูหลานเพือนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตต่อไป  
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 ๒. ๓    การใช้ภาพพจน์ 
  ภาพพจน์ คือ ถอ้ยคาํทีทาํใหเ้กิดภาพในใจ  โดยใชก้ลวิธีหรือชนัเชิงในการเรียบ
เรียงถอ้ยคาํใหมี้พลงัทีจะสมัผสัอารมณ์ของผูอ่้านจนเกิดความประทบัใจ เกิดความเขา้ใจลึกซึงและ
เกิดอารมณ์สะเทือนใจมากว่าถอ้ยคาํทีกล่าวอยา่งตรงไปตรง มา (ชุมสาย  สุวรรณชมภู ๒๕๔๘ : 
๕๓)  

  ธเนศ  เวศร์ภาดา (๒๕๔๙ : ๔๑) กล่าวว่า ภาพพจน์ คือ การเขียนอยา่งแจ่มแจง้
จนมองเห็นภาพโดยใชค้วามเปรียบเป็นหลกั 

  กล่าวโดยสรุป ภาพพจน์ คือ  กลวิธีการใชถ้อ้ยคาํการเปรียบเพือใหผู้อ่้านเห็น
ภาพและเกิดความเขา้ใจ  จากสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏการใช้
ภาพพจน์ คือ อุปมา  อุปลกัษณ์  การเลียนสียงธรรมชาติ  การกล่าวอา้งถึง  และบุคลาธิษฐาน  ดงัมี
รายละเอียดต่อไปนี 

  อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิงหนึงกบัอีกสิงหนึงทีโดยธรรมชาติแลว้มีสภาพที
แตกต่างกนั แต่มีลกัษณะเ ด่นร่วมกนั และใชค้าํทีมีความหมายว่า “เหมือน ” หรือ “คลา้ย ” เป็น              
การแสดงการเปรียบเทียบเพือเนน้ใหเ้หมือนจริง (ชุมสาย  สุวรรณชมภู ๒๕๔๘ : ๕๓) 

  ธเนศ   เวศร์ภาดา (๒๕๔๙ : ๔๑ ) กล่าวว่า อุปมา คือ การเปรียบสิงหนึง
เหมือนกบัอีกสิงหนึงโดยใชค้าํเชือม ไดแ้ก่ เหมือน ราว ราวกบั เปรียบ ดุจ ประดุจ ดงั ดงั เฉก เช่น 
เพียง ประหนึง ปิมว่า ปาน  

 กล่าวโดยสรุป อุปมา คือ การใชค้าํทีมีความหมายในการเปรียบสิงหนึงกบัอีกสิงหนึง 
เพือแสดงใหเ้หมือนจริง จาก สารคดีเยาวชน  เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ พบการใช้             
คาํอุปมา เช่น ผูเ้ขียนเปรียบดอกกระเจียวว่าแหลมเหมือนหน่อไม ้ดงัตวัอยา่ง 

 “ดอกกระเจียวมาแลว้มนัแทงดอกอยา่งเริงร่าขึนก่อนใคร หลงัจากทีนอนสงบนิงอยู่ ใต้
ดินอยา่งอดทนตลอดช่วงหนา้แลง้ ปลายทีค่อย ๆ โผล่มานนัเลก็กระจิริด แหลมเหมือนยอด
หน่อไม ้

                      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๔) 

   ผูเ้ขียนเปรียบเห็ดชนิดหนึง คือ เห็ดเผาะซึงขึนอยูบ่ริเวณรอยแยกผวิดิน  ว่ามี
ลกัษณะดอกสีดาํกลม ๆ เหมือนกอ้นกระสุนดินเหนียว  ดงัตวัอยา่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๒๒ 

 “แม่บอกว่าเห็ดชนิดนีจะมาก่อนเห็ดชนิดอืนเมือไดรั้บนาํฝน  ดอกของมนั กลมเหมือน
กอ้นกระสุนดินเหนียว”  

                     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๕) 

   ผูเ้ขียนเปรียบหญิงสาวทีไม่มีผูช้ายใดหมายปอง กบัตน้ออ้ยทีอยูก่ลางกอไม่มี
ใครไดพ้บเห็น  ดงัตวัอยา่ง 

 ตวัผูส้าวนนัยงัไม่มีใครเลย เหมือนตน้ออ้ยทีเกิดอยูก่ลางกอทีไม่มีอะไรมาแผว้พาน  

                     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๐๙) 

   ผูช้ายมกัจะเปรียบความรักของตนทีมีต่อผูห้ญิงว่าเหมือนขา้วรักนา ปลารัก
หนอง ละมงัรักผนืป่า   ดงัตวัอยา่ง 

 ผูบ่้าวอีกคนบอกว่าความรักของตนทีมีต่อผูส้าวนนัมนัคงเหมือนขา้วรักนาปลารักหนอง 
ละมงัรักผืนป่า 

                     (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๑๐) 

   พืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัทงัลาํตน้ใบ ดอก เช่น ตน้ชาดมีลกัษณะ                
ยอดอ่อน กลีบเลียงสีแดง ตงัสูงขึน ผูเ้ขียนเปรียบกลีบเลียง ยอดอ่อนของตน้ชาดเหมือนความแหลม
ของปลายมีด ดงัตวัอยา่ง 

 ยอดอ่อนของตน้ชาด (เหียง) มีกลีบเลียงสีแดง ตงัโด่ขึนแหลมเหมือนปลายมีดแหลม  พอ
ใบสีเขียวขา้งในโผล่ออกมากลีบเลียงนีจะเหียว และร่วงทิง 

                   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ :  ๑๑๕) 

   เทาเป็นพืชชนิดหนึง คนอีสานนาํมากินเป็นอาหาร เป็นพืชทีอาศยัอยูใ่นนาํใส ๆ 
ลกัษณะเป็นสาย ผูเ้ขียนจึงเปรียบเสน้เทา เหมือนกบัเสน้ผม ดงัตวัอยา่ง 

 เส้นของเทานีเหมือนเส้นผม มนัเป็นพืชชนิดหนึง  สีเขียว ๆ  ลอยเป็นสายอยูใ่ตน้าํ 

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๒๙) 

   ผูเ้ขียนเปรียบเครืองมือดกักบ ว่ามีลกัษณะคลา้ยฝ่ามือใหญ่ ๆ สองขา้งประกบกนั                  
ดงัตวัอยา่ง 

 แงบเป็นเครืองมือทีใชด้กักบ มนัมีรูปร่างคล้ายฝ่ามือใหญ่ ๆ สองขา้งประกบกนั ตาสาน
จากไมไ้ผ่โดยทาํไง หรือฝาเป็นทางเขา้  

                 (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๕๒) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๒๓ 

 ผูเ้ขียนเปรียบเครือเถาวลัยที์มีขนาดใหญ่เหมือนงู  ดงัตวัอยา่ง 

  ผืนป่าทอดยา วเหมือนไม่มีทีสินสุด ยงิลึกเขา้ไปกย็งิรกเรือ คาํดวัแหงนมองเครือไม้
(เถาวลัย)์ พาดระโยงรยางค ์บางเถาใหญ่มาก และคดเคียวคล้ายงู 

          (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๕๙) 

 ผูเ้ขียนเปรียบโสกไผซึ่งเป็นทางเขา้หมู่บา้นเหมือนประตูระหว่างทอ้งนากบัหมู่บา้น              
ดงัตวัอยา่ง 

 โสกไผ่นีเป็นทางผ่านเขา้ออก ซึงเปรียบเสมือนประตูระหว่างทอ้งนากบัหมู่บา้น                                       

            (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๑๕) 

    จะเห็นไดว้่า การใชภ้าพพจน์แบบอุปมา ทีปรากฏในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผ่
ใบขา้วและลมแลง้เริงระบาํ ผูเ้ขียนมีการใชถ้อ้ยคาํเพือแสดงการเปรียบเทียบ ไดแ้ก่  เหมือน , คลา้ย , 
เปรียบเสมือน  โดยสิงทีนาํมาเปรียบเป็นสิงทีอยูใ่กลต้วั เช่น การเปรียบกบัพืช  สตัวแ์ละสิงของ
เครืองใช ้

   อุปลกัษณ์  คือ การเปรียบเทียบดว้ยการกล่าวว่าสิงหนึงเป็นอีกสิงหนึ ง โดยใชค้าํ
แสดงการเปรียบเทียบว่า “เป็น” หรือ “คอื” จะมีความลึกซึงกว่าอุปมา (ชุมสาย  สุวรรณชมภู   
๒๕๔๘ : ๕๓) การใชอุ้ปลกัษณ์ปรากฏ   ดงันี   

   ผูเ้ขียนเปรียบดอกกระเจียวทีเกิดตามธรรมชาติในฤดูฝน  คือ สญัญาณของความ
มีชีวิตชีวา ดงัตวัอยา่ง 

 “ ดอกกระเจียว คอื สัญญาณของความมีชีวิตชีวา ”  

         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๔) 

 คนอีสานนบัถือบรรพบุรุษจึงเชือว่า เจา้ปู่คือบรรพบุรุษ  ดงัตวัอยา่ง  

 “ตาบอกว่าเจา้ปู่คอืบรรพบุรุษ” 

                                                              (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๘) 

   ผูเ้ขียนเปรียบควนัไฟคือสญัญาณของความไม่อดอยาก  เนืองจากคนอีสานกลบั
จากนาถึงบา้นก็เป็นเวลาคาํ ทุกครัวเรือนจึงเริมก่อไฟเพือเตรียมปรุงอาหารมือเยน็ ดงัตวัอยา่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๒๔ 

 “ ควนัไฟคอืสัญญาณของความไม่อดอยาก  หากคาํแลง *ลงบา้นไหนไม่มีควนัไฟ แสดง
ว่าครอบครัวนนักาํลงัประสบปัญหา” 

                 (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๕๘) 

   ผูเ้ขียนกล่าวถึงการจ่ายผญา**ของผูช้ายทีตอ้งการบอกความในใจกบัผูห้ญิง เมือ
ผูห้ญิงไดฟั้งจึงโตต้อบและเปรียบตนเองว่าคือตน้ออ้ยทีเกิดกลางกอไม่ ให้อะไรมาแผว้พาน                  
ดงัตวัอยา่ง 
  “นอ้งกป็อดออ้ยส้อย คอืออ้ยกลางกอ กาบบ่มีห่อ หน่อบ่มีซอน” 

           (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๐๙) 

   ผูเ้ขียนเปรียบแคนคือเสียงสวรรค์  เพราะแคนเป็นเครืองดนตรีทีมีความไพเราะ 
ดงัตวัอยา่ง 

 เสียงแคนดงัเจือยแจว้ ผูเ้ฒ่าหลายคนเอียงหูฟังอยา่งตงัใจ ตาว่าแคนคอืเสียงสวรรค ์เพราะ
สาํเนียงมนัไพเราะยงิกว่าดนตรีชินใด ๆ  

                                                              (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๓๐) 

    จะเห็นว่า อุปลกัษณ์ ทีปรากฏในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้
เริงระบาํ มีการใชถ้อ้ยคาํเปรียบเทียบ ไดแ้ก่  “ คือ ”   การใชภ้าพพจน์ ประเภทนีทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจ
ความหมายของคาํ และขอ้ความทีผูเ้ขียนตอ้งการเปรียบเทียบไดช้ดัเจนยงิขึน 

   การเลยีนเสียงธรรมชาติ  คือ การใชค้าํทีเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี 
เสียงร้องของสตัว ์ หรือเลียนเสียงกิริยาอาการต่าง ๆ ของคน เช่น เสียงระฆงัดงัหง่างเหง่ งวงัเวงแว่ว  
(เลียนเสียงของระฆงั) (ชุมสาย  สุวรรณชมภู ๒๕๔๘ : ๕๕)  ในสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว 
และลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏการใชภ้าพพจน์การเลียนเสียงธรรมชาติ   ดงันี   

    เสียงสัตว์  
    เลียนเสียงบินของยงุ  ดงัตวัอยา่ง     

    “เสียงยงุบินดงัวี ๆ อยูข่า้งหู”       
                  (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๘) 
                                                
 *  คาํ 
 ** คาํคม  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๒๕ 

  เสียงของเขียดเมือกระโดดลงนาํ  ดงัตวัอยา่ง 

  “เขียดนอ้ยตกใจกระโดดนาํดงัจ๋อมยามคนเดินผ่าน” 

         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๔) 

   เลียนเสียงร้องของนก  ไดแ้ก่ นกเฟียง  นกจิบ  และนกกระปูด                    
ดงัตวัอยา่ง 

 “นกจิบเฟียงร้องจิบ ๆ บินลอ้ลมทุ่ง อีแหลว็ (เหยยีว) กางปีกฉวดัเฉวียนอยูบ่นทอ้งฟ้า” 

            (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓: ๔๑) 

    จกัจนั เรไร แข่งกนัส่งเสียง  แต่ ทีน่ากลวัคือ นกกก   (นกกระปูด )  เสียงกด ๆ ๆ ๆ  ดงั
จากราวป่าเหมือนคนกาํลงัร้องเรียก  

            (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๑๓)  

   เลียนเสียงร้องของเขียด  ดงัตวัอยา่ง 
 เขียดจะนาตวัเลก็ ๆ ทีมีสีเขียวเป็นแนวขา้งลาํตวัและบนหลงัเหมือนใครแกลง้ขีด ร้อง
แอ้บ ๆ รับกนัเสียงดงั 

         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๖๓) 

   เลียนเสียงขนัของไก่  ดงัตวัอยา่ง 
 เสียงไก่ขนัเอ้กอีเอ้ก ๆ ดงัรับกนั จากฟากหนึงสู่อีกฟากหนึงของหมู่บา้น 

         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๗๐) 

   เลียนเสียงร้องของแมงคาม ดงัตวัอยา่ง 
  เวลาคาํดวัถูกตวั มนัตอ้งผงกหวั ขยบัแขนขาและชอบร้องดงัเอียดอ๊าด ๆ  

       (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๙๔) 

   เลียนเสียงลกัษณะการกระทาํของกระต่าย  ดงัตวัอยา่ง 
  กระต่ายตวัเป็น ๆ น่าตาน่ารักมากขนของมนัฟู หูยาว และชอบทาํจมูก     ฟุดฟิด ๆ  อยู่
ตลอดเวลา 

        (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๑๖) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๒๖ 

   เลียนเสียงเห่าของสุนขั  ดงัตวัอยา่ง 
    เสียงหมาสองตวัของนา้ชายเห่าโฮ่ง ๆ คาํดวัตกใจสะดุง้โหยง 

(โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๒๐) 

   เลียนเสียงแมลงภู่เวลาขยบัปีก  ดงัตวัอยา่ง 
 ลายแคนทีพลิวไพเราะอยา่ง “ลมพดัพร้าว ” ซึงลอกเลียนจากอาการสนัไหวของใบ
มะพร้าว ลาย (แมงภู่ตอมดอก” มีทีมาจากเสียงขยบัปีกหึง ๆ ของแมลงภู่เวลาบินหานาํหวานลาย 
“นกใส่บินขา้มทุ่ง ” กมี็จังหวะงดงามเหมือนนกใส่ (นกหวัขวาน ) กางปีกบินเจิดขึนสู่ทอ้งฟ้า  
แลว้ค่อย ๆ ร่อนลง 

     (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๒๕) 

   เสียงทีเกดิจากการกระทําของคนหรือธรรมชาต ิ เช่น 

   เลียนเสียงกระดิงรถจกัรยาน ดงัตวัอยา่ง 
 เสียงดีดกริงจกัรยานดงักริง ๆ อยูข่า้งหลงั 

         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๗๖) 

   เลียนเสียงนาํเดือด ดงัตวัอยา่ง 
  ครู่เดียวนาํกเ็ดือดเสียงดงัอ็อบ ๆ       

           (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๙๐) 

   เลียนเสียงการใชข้าตีนาํ  ดงัตวัอยา่ง 
  พีชายใชข้าตีนาํตูม ๆ  นอ้งชายเลยทาํบา้ง 

         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๓๐) 

   เลียนเสียงการตาํขา้วดว้ยครกกระเดือง  ดงัตวัอยา่ง 
ชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัชอบตาํขา้วกินเอง ตอนหวัรุ่งของทุก ๆวนัจึงมีเสียงดงั จกั –กะ – 

ลนั – จกั ๆ ตามจงัหวะการเหยยีบดงัใหไ้ดย้นิอยูเ่สมอ 

               (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๔๕) 

   เลียนเสียงจงัหวะการตีกลองยาว ทีใชตี้ในงานแห่บุญเผวส  ดงัตวัอยา่ง 
  เสียงกลองทาง ตีเส็งกนั ปะ เปิง ปะ เปิง ปะ เปิง ๆ ดงัมาใหม่้วนหวัใจเหลือหลาย 

(โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๒๑) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๒๗

   เลียนเสียงกอไผที่เบียดเสียดกนั เมือลมพดั  ดงัตวัอยา่ง 
 “ไผ่โยกลาํตามแรงลม เสียงออดแอด ๆ ดงัอยูเ่ป็นระยะ” 

         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๓๗) 

   เลียนเสียงนาํฝนทีตกผา่นหลงัคาบา้น แลว้ลงสู่พืนดิน  ดงัตวัอยา่ง 
  นาํจากหลงัคาไหลลงสู่ดินอยูป่่อก ๆ     

          (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๙๕) 

   จะเห็นไดว้่า การเลียนเสียงธรรมชาติ ทีปรากฏใน สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผ่            
ใบขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  พบการเลียนเสียงทีเกิดจากการกระทาํของคน สตัว ์ และธรรมชาติ             
ทาํใหผู้อ่้านเกิดอารมณ์ ความรู้สึก อีกทงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นการใชภ้าษาของผูเ้ขียน 

 การกล่าวอ้างถึง 
 การกล่าวอา้งถึงหรือการกล่าวเทา้ความ คือการกล่าวอา้งถึงบุคคล สถานที 

เหตุการณ์ในวรรณคดีเรืองอืน ๆ (ชุมสาย  สุวรรณชมภู ๒๕๔๘ : ๕๖) ในสารคดีเยาวชน เรือง              
โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ไดป้รากฏการใชภ้าพพจน์โดยการกล่าวอา้งถึง  ดงันี 

 ผูเ้ขียนกล่าวถึงเรืองทา้วขลูกูบันางอวัซึงป็นเรืองทีคนอีสานรู้จกัดีและเป็นเรืองที
คณะหมอลาํนิยมนาํมาแสดงในงานบุญ  ดงัตวัอยา่ง 

  นางอวัเป็นชือของนางเอกในเรืองขลููนางอวั ทีหมอลาํนาํมาแสดงบ่อย ๆ ยามมีงานบุญ  

      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๐๕) 

   นอกจากแสดงในงานบุญ คนอีสานยงั นิยม เล่านิทานทา้วขลูกูบันางอวั ให้
ลกูหลานฟัง เช่น พวกเด็ก ๆ อยากฟังนิทานนา้ชายว่าเล่าใหฟั้ง  ดงัตวัอยา่ง 

  ตอนจบนา้ชายตอ้งบอกว่านางอวัใชเ้ส้นไหมผูกคอตาย ส่วนทา้วขลููกใ็ชด้าบแทง
ตวัเอง  ดวงวิญญาณของนางอวักลบัไปเกิดเป็นดอกไม ้และทา้วขลููเกิดเป็นแมลง ส่วนแม่ซึงนงั
เกบ็กากออกจากขา้วสารทีจะหม่าก่อนเขา้นอนเพือใชนึ้งในรุ่งเชา้  ตอ้งเสริมว่า บางที บางคนก็
เชือว่า ทา้วขลููกลบัชาติไปเกิดเป็นดอกไมเ้ช่นกนั ชือว่า ดอกขลูู 

      (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๕๗) 

   แถน คือ เทวดาทีอยูบ่นฟ้า เป็นผูก้าํหนดและคอยดูแลคน  ตามความเขา้ใจของ
เด็ก ๆ ทีผูใ้หญ่เล่าใหฟั้ง เช่น การทาํใหฝ้น ตกมีนาํสาํหรับการปลกูขา้ว คนจึงตอ้งมีการขอฝนจาก
แถนโดยมีพิธีกรรมทีเรียกว่า บุญบงัไฟ  ดงัตวัอยา่ง 

   ส
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๑๒๘ 

 คาํดวัถามแม่ว่า แถน คือใคร แม่บอกว่าเป็นเทวดาทีอยูบ่นฟ้า ผูค้อยดูแลความเป็นไปของ
มนุษย ์ยามถึงเดือนหกบางหมู่บา้นเอาบุญบงัไฟ เพือจูด (จุด) ส่งไปขอฝนจากพญาแถน 

       (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓:๑๕๔) 

   ผูเ้ขียนกล่าวถึงทา้วกาํกาดาํทีเป่าแคนเก่งและไดแ้ต่งงานกบันางลุน แมว้่าหนา้ตา
ของทา้วกาํกาดาํจะขีเหร่ แต่สามารถเป่าแคนไดอ้ยา่งไพเราะ ดงัตวัอยา่ง 

 นิทานเรืองทา้วกาํกาดาํนนั พระเอกคือทา้วกาํกาดาํซึงมีหนา้ตา ขีร้าย (ขีเหร่ ) เป่าแคนเก่ง
จนไดพ้บและแต่งงานกบันางลุนลูกสาวเจา้เมืองซึงเป็นนางเอก 

(ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๓๐) 

 นา้ชายเล่าเรืองเกียวกบัความเป็นมาของกระต่ายทีว่าทาํไมจึงมีรูปกระต่ายไปอยู่
บนดวงจนัทร์ ใหเ้ด็ก ๆ ฟัง   ดงัตวัอยา่ง 

 ในใจคิดถึงนิทานเรืองพระอินทร์เขียนรูปกระต่ายไวบ้นดวงจนัทร์ที  นา้ชายเคยเล่าใหฟั้ง
อยูบ่่อย ๆ กระต่ายในป่าคงนงัมองพวกมนั เหมือนคาํดวักบัพีชายนอ้งชายพากนันอนมองแสง
งามจากนอกชานยามคาํคืนเดือนหงาย 

(ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๖๖) 

    จะเห็นไดว้่า การกล่าวอา้งถึง ทีปรากฏใน สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว 
และลมแลง้เริงระบาํ มีการกล่าวอา้งถึงเรืองเล่า และนิทาน ซึงผูเ้ขียนสามารถทาํใหผู้อ่้านอยาก
ติดตาม ใคร่รู้เรืองราวทีเกิดขึน อีกทงัไดรั้บความเพลิดเพลินจากเรืองทีเป็นเนือหาความรู้อีกดว้ย 

  บุคลาธิษฐาน 
   บุคลาธิษฐาน  คือ การนาํสิงทีไม่มีชีวิต หรืออาการนามมากล่าวใหเ้หมือนกบัสิง
ทีมีชีวิต หรือมีคุณสมบติั หรือมีความรู้สึกอยา่งมนุษย ์ทงันีเพือใหเ้กิดความประทบัใจ อารมณ์
สะเทือนใจ หรือใหภ้าพทีงดงามเป็นภาษากวีมา กกว่าการใชภ้าษาอยา่งตรงไปตรงมา (วินิตา                  
ติถียนต ์๒๕๓๗ : ๑๑๒) 

   จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ ( ๒๕๔๓ : ๔๘) กล่าวว่า บุคลาธิษฐาน คือ การสมมติให้
สิงไม่มีชีวิตมีความรู้สึกหรือมีอากปักิริยาคลา้ยคน 
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๑๒๙ 

   จากสารคดีเยาวชน เรือง ลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏการใชภ้าพพจน์บุคลาธิษฐาน  
เช่น 

  ทอ้งทุ่งเริมแหง้ ดอกไมก้ร่็ายรํารับฤดูกาลทีผ่านมาเยอืนทงัดอก ภูผาภูพนั  เรือยมา
จนถึงดอกคูนเหลืองสดใส เบ่งบานสว่างไสว หรือดอกกลว้ยไมง้ามอร่ามตา 

       (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๗) 

   จากขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงดอกไมที้ชูช่อพลิวไหวไปกบัธรรมชาติของฤดูกาล
ในทีนี  ผูเ้ขียน ใชค้าํว่า ร่ายรํา  ซึงปกติจะใชก้บัสิงมีชีวิต 

  นอกจากนีผูเ้ขียนยงัพรรณนาว่าดอกดอกภูผาภูพนัว่าเศร้าสร้อย    หมู่ตน้มะขาม   
และตน้มะม่วงก็ซึมเซา  เหมือนกบัอารมณ์ความรู้สึกของคาํดวัทีมีต่ออีขาวโหม่น ดงัตวัอยา่ง 

 ตน้ดอกภูผาภูพนัคอ้มกิงพาใบเหลืองซีดคูล้งอยา่งเศร้าสร้อย  หมู่ตน้มะขาม    ตน้มะม่วง
ทีเคยปีนเล่นทุกวนักซึ็ มเซา  หยดุแกว่งใบราวกบักาํลงัรับรู้ถึงความอาดูรในหวัใจของคาํดวั   
คราวหนึงเหมือนแว่วเสียงกิง ๆ ทีปลายหู คลา้ยคาํสงัลาของอีขาวโหม่กบัววันอ้ย คาํดวักลนั
สะอืนกระซิบว่า “ลาก่อน”  ฝากแสงแดดกบัสายลมไปใหท้งันาํตา 

                         (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๓๔๖) 

   ภาพพจน์ทีพบมากทีสุดจากสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริง
ระบาํ  คือ อุปมา ซึงเป็นความเปรียบทีพบในเนือหาโดยทวัไป ภาพพจน์ทีปรากฏรองลงมา ไดแ้ก่ 
การเลียนเลียงธรรมชาติ ซึงเป็นเสียงทีเกิดจากการกระทาํของคนและเสียงร้องของสตัวที์มีอยู่ ใน
ธรรมชาติ และภาพพจนที์พบนอ้ยทีสุด ไดแ้ก่ บุคลาธิษฐาน  

  จากการศึกษาสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  ผูศ้ึกษา
พบว่าผูเ้ขียนใช้ กลวิธีการเขียนและการใชภ้าษา ในการนาํเสนอเรืองราวที เขา้ใจ ง่าย  ใชภ้าษาไม่
ซบัซอ้น แมว้่าจะมีภาษาถิน แต่ผูเ้ขียนใชก้ารอธิบายความสอดแทรกในเนือหา  การใชว้งเลบ็ และ
เชิงอรรถ ทาํใหผู้อ่้านไดรั้บอรรถรสทางภาษาอีกแง่มุมหนึง ดว้ยสารคดีมีเนือหาทีมุ่งใหค้วามรู้หรือ
ขอ้เท็จจริงเป็นหลกั ยอ่มทาํใหเ้กิดความรู้สึกเบือได ้ หากใชภ้าษาทีเป็นทางการมากเกินไป ดงันนั
ผูเ้ขียนจึงมีกลวิธีการนาํเสนอทีน่าสนใจ และดึงดูดใจผูอ่้าน  อีกทงักลวิธีการนาํเสนอ ทีหลากหลาย  
เช่น  การเล่าเรือง การแทรกอารมณ์ขนั บทสนทนา  นิทาน เพลง เป็น ตน้  นอกจากนี ผูเ้ขียน ยงั
เลือกใชภ้าษา โวหารและ ภาพพจน์  ไดอ้ยา่งไพเราะสอดคลอ้งกบัเรืองราว  ทาํใหเ้ยาวชนอ่าน ดว้ย
เพลิดเพลิน และสามารถซึมซบัความรู้ไดอ้ยา่งแยบยล  

   ส
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๑๓๐ 

 
บทที ๔ 

คุณค่าของสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผ่ใบข้าว และลมแล้งเริงระบํา 
  สารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ เป็นสารคดีสาํหรับเยาวชน ทีให้
ความรู้ ความบนัเทิง และให้แนวทางใน การดาํเนินชีวิต สาํหรับเยาวชน   อีกทงัยงัสะทอ้นภาพการ
ดาํเนินชีวิตของคนอีสานได้ อยา่งชดัเจนทงัในดา้นการประกอบอาชีพ  การดาํเนินชีวิตแบบพึงพา
อาศยัธรรมชาติ  การใหคุ้ณค่าแก่เยาวชนเพือสร้างสรรคแ์ละพฒันาปัญญา ความคิด และจิตใจใหเ้ป็น
เยาวชนทีมีความรู้และเขา้ใจชีวิต อนัเป็นรากฐานใหเ้ยาวชนประพฤติปฏิบติัในสิงทีดีงามอยา่ง
เหมาะสม สามารถอยูร่่วมในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข จากการศึกษาพบว่าสารคดีเยาวชน  เรือง โสก
ไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ใหคุ้ณค่าแก่ผูอ่้านหรือเยาวชนในดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้
และดา้นความบนัเทิง ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 

๑.  คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  คุณค่าดา้นคุณธรรม จริยธรรมทีใชใ้นการดาํเนินชีวิต  เป็นคุณสมบติัของมนุษยใ์นการอยู่
ร่วมกนัในสงัคม เพราะการอยูร่่วมกนัในสงัคมจะตอ้งเป็นคนไม่เห็นแก่ตวั มีนาํใจและเมตตาต่อ
ผูอื้น ผูเ้ขียนสารคดีเยาวชนมกัแทรกคุณค่าดา้นคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งหวงัใหเ้ป็นเครืองกล่อม
เกลาจิตใจเยาวชนใหป้ระพฤติปฏิบติัในสิงทีถกูตอ้ง จากการศึกษาสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บ
ขา้วและลมแลง้เริงระบาํ ผูเ้ขียนไดส้อดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยผูใ้หญ่จะสงัสอนใหเ้ด็ก ๆ           
ทาํแต่สิงทีดีมีนาํใจเอือเฟือเผอืแผ ่และรู้จกัการปฏิบติัตนในชีวิตประจาํวนัดว้ยความขยนั อดทน  ไม่
ยอ่ทอ้ต่อความทุกขย์ากลาํบาก ดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง ซึงสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทีสอนใหทุ้กคนใชชี้วิตแบบพอเพียง และพึงพาอาศยักนั อีกทงัมีความกตญั ูต่อผูมี้พระคุณ 
หากแต่ในการดาํเนินเรืองแมว้่าจะเป็นการสงัสอนใหเ้ยาวชนประพฤติและปฏิบติัแต่สิงทีดีงามก็ตาม 
ก็ยงัมีการแทรกแง่คิดที บุคคลในเรือง กระทาํผดิศีลธรรม หรือการเอาเปรียบผูอื้น  เช่น เอือยบวัไล
แอบมีชู ้คนในหมู่บา้นแอบนินทา หรืออีวรชอบเอาเปรียบคาํดวับ่ อยครังเพราะถือว่าตนเองเป็น              
ลกูผูใ้หญ่บา้นและเป็นลกูคนเลก็ของครอบครัว   เป็นเหตุใหค้าํดวัไม่พอใจ แต่ดว้ยคาํสอนของตา ที
สอนใหทุ้กคนรักใคร่ปรองดองกนัจึงมีการใหอ้ภยักนัอยูเ่สมอ  ซึงเป็นการสงัสอนให้คนทาํดีเพือจะ
ไดอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข และการกระทาํทีไม่ดีก็ส่งผลใหไ้ม่มีใครชอบ และไม่เป็นทียอมรับ
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ของคนในสงัคม  จากสารคดีเยาวชนเรือ งโสกไผใ่บขา้ว  และลมแลง้เริงระบาํ  ปรากฏคุณค่าดา้น
คุณธรรมและจริยธรรม ดงันี 

 ๑.๑  ความมนีําใจเออืเฟือเผอืแผ่ 
    ความมีนาํใจเอือเฟือเผอืแผ่  เป็นสิงหนึงทีคนอีสาน ปฏิบติัสืบต่อกนัมา จะเห็นได้ ว่า
ในสงัคมชนบท  คนอีสานจะอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มในหมู่บา้น  มีอะไร ก็จะแบ่งปันซึงกนัและกนั จาก
สารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏ ความมีนาํใจเอือเฟือเผอืแผ่  เช่น    
ตอนฝนใหม่  ผูเ้ขียนกล่าวถึงความมีนาํใจของคนอีสานทีรู้จกัการแบ่งปันสิงของ  เช่น แม่บอกคาํดวั
ใหห้ยดุเก็บเห็ดเมือเก็บไดพ้อกินแลว้ ใหเ้หลือไวใ้หค้นอืนเก็บบา้ง  ดงัตวัอยา่ง 
  “เอาไวใ้หค้นอืนเขากินบา้ง ” แม่ตอบขณะเดด็ใบตองกุง (ใบพลวง )สองสามใบมา ปิดปาก

ตะกร้าเพือคลุมเห็ด แลว้เอาไปสะพายเสียเอง และยนืเสียมใหค้าํดวัถือแทน  “ เราเกบ็แค่พอแกง
เท่านนั ถา้เกบ็ไปทงัหมดจะไดเ้ห็ดทีไหนมาเกิดใหเ้กบ็อีก” 

                                                                                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ :  ๑๙) 

  ความมีนาํใจของตาทีบอกใหพ่้อใหญ่เกิงนาํกลา้ทีมีอยูใ่นนาแบ่งไปปลกูก่อน  เพราะ
ตามีมากพอจึงแบ่งให ้ ดงัตวัอยา่ง 

  เมือไตเ้ฮือนนอ้ยเสร็จแลว้  พ่อใหญ่เกิงเดินมาคุยกบัตาว่า การดาํนานาํของครอบครัวแก
ยงัไม่คืบหนา้เท่าใดนกั เพราะหลก (ถอน)กลา้ไม่ทนั และขา้วกย็งัอ่อนอยู ่ตาเอือเฟือว่าใหม้าเอา
ของทีบา้นกไ็ดเ้พราะขา้วกลา้ยงัมีอยูม่าก 

        (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๘๔) 

  วนันีตาของคาํดวัไดป้ลาคา้วตวัใหญ่ จึงขายใ หก้บัครูลยั และยงัมีปลาอืน ๆ อีกมาก
พอสาํหรับเก็บไวกิ้นเป็นอาหาร  แม่จึงแบ่งปลาใหเ้พือนบา้นและญาติ ๆ ดงัตวัอยา่ง 

  เชา้วนันีแม่ใหว้ิงไปฉีกใบตองกลว้ยมาเพือห่อปลาใหช้าวบา้นคนอืน ๆ บางทีกข็าย แต่ถา้
เป็นญาติ อยา่งลุงเทียม ลุงจารยล์ี ผูใ้หญ่เพิม ป้าบวัพนั หรือคนใกลบ้า้นเรือนเคียงอยา่ง                      
ป้านางทอง แม่จะใหเ้ปล่า ๆ  

(โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๒๓) 

  เมือ อีขาวโหม่นววัทีบา้นคาํดวัตกลกู นา้ชายจึงใหค้าํดวันาํรกววัไปใหแ้ม่ตม้              
แม่บอกกบัคาํดวัว่ารกววัหากินไดไ้ม่บ่อยนกั เมือเรามีก็ตอ้งรู้จกัการแบ่งปันใหผู้อื้นดว้ย ดงัตวัอยา่ง 

  แม่อธิบายต่อว่านอ้งงวัไม่ใช่สิงทีหาง่าย และไดก้ินบ่อย ๆ เมือไดม้าจึงตอ้งแบ่งปัน
ใหพ้ีนอ้งเพือแสดงนาํใจ เหมือนทีบา้นอืน ๆ กเ็อามาใหต้า และว่า 
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   “การกินซีน (เนือ) บ่ส่งอา ไดป้ลาบ่ส่งปู่ บ่แม่นแนว” 

 หรือการตระหนีขีเหนียว หรือขีถี ไม่มีนาํใจนนั ไม่ใช่ธรรมเนียม 

  อนัทีจริงพวกคาํดวัเรียนรู้การให ้และแบ่งปันมาตงัแต่เลก็ ตาสอนว่าหากมีของกินไม่มาก 
แต่อยากกินไดน้าน ๆ ตอ้งแบ่งใหค้นอืน ยงิใหม้าก กย็งิไดคื้นมาก แมมิ้ไดคื้นเป็นของแต่กไ็ดใ้จ 
ไดค้วามรัก เพราะการใหไ้ม่เคยสูญเปล่า 

        (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๘๘) 

   คนอีสานมีการแบ่งปันสิงของซึงกนัและกนั บา้นไหนมีอะไรก็จะแบ่งปันใหญ้าติ
หรือเพือนบา้น เช่น แม่ของคาํดวัตกัตม้นอ้งววัใหค้าํดวันาํไปใหแ้ม่ใหญ่ทองพาทีเรือน ดงัตวัอยา่ง 

  แม่ตกัตม้นอ้งงวั * ใส่ถว้ยกระเบืองตราไก่ หรือทีเรียกว่าถว้ยกาไก่ใหค้าํดวัถือไปใหเ้รือน
แม่ใหญ่ทองพาเป็นเรือนแรก  เอือยวาดเอาตม้นอ้งงวัไปถ่าย (เท)  ใส่ถว้ยของแกทีในครัว ก่อน
จะเอาถว้ยเปล่ากลบัมาให ้  

  ตาว่าเวลารับอะไรตอ้งคืนถว้ยใหโ้ดยไม่ตอ้งลา้ง เพราะมีความเชือว่า  ถา้หากลา้งจะทาํ
ใหโ้กรธกนั  และว่าเหตุผลจริง ๆ แลว้กเ็พือความสะดวกของทงัผูใ้หก้บัผูรั้บ เพราะถา้หากตอ้ง
ลา้ง  ในกรณีทีผูรั้บไม่สะดวก อาจทาํใหผ้ดัผ่อนเพือส่งคืนถว้ยในภายหลงั ซึงบางครังอาจ
หลงลืม จนเกิดความหมางใจกนัได ้

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๙๐) 

   เมือมงีานบุญในหมู่บา้นของคาํดวั   คาํดวัจะเห็นตาเป่งเดินออกเรียไร  เพือนาํเงินไป
ใชจ่้ายในงาน ทุกคนรู้ดีว่าตาเป่งเป็นคนมีนาํใจและทาํเพือส่วนรวม  ดงัตวัอยา่ง  

          เวลามีงานบุญ และตอ้งจา้งแนวงนั (มหรสพสมโภช ) แต่ละบา้นจะเรียไรเงินกนัเป็น
ค่าจา้ง คาํดวัมกัเห็นคนทีเดินเกบ็ซึงส่วนมากกคื็อ ตาเป่งขีเหลา้โผล่หวับนัไดขึนมาบอกว่า “ขอ
เงินค่าหมอลาํแหน่ ” แลว้แม่ หรือไม่กต็าตอ้งถามกลบัว่า เป็นหมอลาํคณะอะไร  ลาํ มวนไหม 
นางเอกงามหรือไม่ 

                   (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๐๑) 

 ๑.๒ ความรับผดิชอบ 
   ความรับผดิชอบ เป็นสิงทีผูใ้หญ่สร้างและปลกูฝังใหเ้กิด แก่เด็ก ๆ ทุกคนตงัแต่ยงัเลก็  
ทาํใหเ้ด็กทุกคนเมือเติบโตขึนเป็นผูใ้หญ่จะรู้จกัหนา้ที และดาํเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
จากสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ  ตาสอนใหเ้ด็ก ๆ มี ความรับผดิชอบ  เช่น   

                                                
 * รกววั 
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ตามอบหมายงานใหพ้วกเด็ก ๆ ไดม้ีส่วนร่วมในการทาํนา หลงัจากการหว่านขา้วเปลือก ใหค้อยดูแล
ไม่ใหน้ก หรือหนูมากินเมลด็ขา้วทีเพิงหว่าน ดงัตวัอยา่ง 

  เมือหว่านขา้วเสร็จแลว้ ตามอบหมายใหค้าํดวั กบัพีชายและนอ้งชายรับผิดชอบ 

  “พากนัดูแลขา้วกลา้ใหดี้ อยา่ใหว้วัควายเขา้มาเหยยีบยาํเอาได”้ 

  เดก็ ๆ รับคาํอยา่งเตม็อกเตม็ใจ 

  “แลว้คอยเอาหนงัสติกมายงิไล่นกนาํ มนัจะบินจิกเมลด็ขา้วยามเราหว่านใหม่” ตาว่า 

  พีชายถามว่ามนัจะเอาชิง (ตาข่าย) มาดกัหนูดว้ยไดไ้หม เพราะหนูพุกอาจมาลกัเมลด็ขา้ว
กไ็ด ้ ตาตอบว่ากดี็เหมือนกนั แลว้ชมพีชายว่าเก่งแท ้ๆ    

           (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๔๘) 

 ๑.๓ ความขยนัหมนัเพยีร 
  ความขยนัหมนัเพีย ร เป็นสิงสาํคญัในการดาํเนินชีวิตของคน เพราะทุกคนตอ้งทาํ

หนา้ทีของตนเพือใหด้าํรงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข จากสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และ
ลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏ ความขยนัหมนั เพียร เช่น   วนัหยดุเรียนคาํดวัตืนแต่เชา้ไปช่วยแม่เก็บเห็ด 
เพือนาํมาปรุงเป็นอาหาร เพราะตาจะสอนคาํดวัอยูเ่สมอว่าใหตื้นนอนแต่เชา้ ขยนัทาํงาน ดงัตวัอยา่ง 

  “โรงเรียนหยดุกม็าช่วยแม่เกบ็เห็ด  อีวรเพือนมึงป่านนียงันอนไม่ตืนเลย” 

  ตาบอกว่าคนจนตอ้งไม่นอนตืนสาย  และไม่นิงดูดายในการหาอยูห่ากินทีสาํคญัคือตอ้ง
ขยนั 

                        (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๔) 

   พวกเด็ก ๆ พากนัเก็บผกัต่าง ๆ เช่น ดอกแคฝอย  ถา้เก็บไดม้ากจะทาํเป็นแพไปขาย 
เช่น คาํดวัและอีบิงอยากไดเ้งินมากินขนมเหมือนเด็กคนอืน ๆ จึงชวนกนัไปเก็บเพื อนาํไปขาย                       
ดงัตวัอยา่ง 

  “มืออืนเราสองคนออกมาเกบ็ดอกแคฝอยไปขายกนัไหม อีคาํดวั” (มืออืน – พรุ่งนี) 

  “เอา ๆ”… 

  “ถา้อยา่งนนัมึงตืนตงัแต่เดิกเลยนะ  พวกเราจะไปใหถ้ึงนาหว้ย”(เดิก – ดึก) 

  คาํดวัพยกัหนา้หงึก ๆ  

                                                                         (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๔๒) 
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  คนอีสานมีลกัษณะนิสยัทีต่อสู ้อดทน สามารถปรับตวัเขา้กบัธรรมชาติ มีความขยนัต่อสู้
ดินรนในการดาํรงชีพ  ดงัตวัอยา่ง 

  ตาบอกว่าคนอีสานไม่งึดงอ้ (ทอ้แท้) ในการหาอยู่ หากิน ถึงแผ่นดินจะแหง้แลง้จนกุง้
หอยปูปลาไปหมด หากรอบขา้งยงัมีตน้ไมใ้บหญา้ใหไ้ดน้าํมาทาํเป็นอาหารกินไดเ้สมอ 

           (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๑๘) 

 ๑.๔  ความซือสัตย์ 
   ความชือสตัย ์ เป็นคุณสมบติัอยา่งหนึงของคนอีสานทีปฏิบติัสืบต่อกนัมา จะเห็นได้
ชดัเจน ในสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ เช่น  แม่ใหค้าํดวัไปเก็บ                         
ดอกบานคาํทีบา้นยายไค ้มาใหต้าขึนหิงในวนัพระ คาํดวัจาํคาํสอนของตาไดว้่าใหบ้อกเจา้ของก่อน 
ดงัตวัอยา่ง 

  ตาสอนว่าก่อนเกบ็อะไร แมเ้ลก็นอ้ยสักเพียงไหน ไม่ว่าสิงนนั มีเจา้ของหรือไม่ ตอ้งทาํ
การขออนุญาตเสียก่อน มิเช่นนนัถือว่าเป็นการ “ลกั” หรือ “ขโมย” 

         (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๕๓) 

  คนอีสานเลียงววั ควาย ไวใ้ตถุ้นเรือนทุกบา้น และแต่ละ บา้นไม่เคยมีววั ควายหาย 
เพราะคนในหมู่บา้นนนัเป็นพีนอ้งกนั จึงมีความซือสตัยแ์ละไม่ลกัขโมยกนั ดงัตวัอยา่ง 
          แม่บอกว่าววัควายในหมู่บา้นไม่เคยหาย  ไม่ใช่ว่าลกัไดย้าก  แต่ว่ามนัไม่มีขโมยต่างหาก 

เพราะทุกคนเป็นญาติพีนอ้งกนัทงัหมด 

        (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๘๓) 

 ๑.๕ ความประหยดั 
  ความประหยดั  เป็นคุณสมบติัอยา่งหนึงของคน อีสาน  ผูใ้หญ่มกัพราํสอนลกูหลาน
เรืองการใชจ่้ายอยูเ่สมอ ใหรู้้จกัการประหยดัเพืออนาคต จากสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและ
ลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏความประหยดั เช่น คาํดวัไปขายของในตลาดทีอาํเภอกบัป้านางทอง  ขายกบ
ไดเ้งินสามบาท เมือเห็นของกิน ของใชแ้ละของเล่นมากมายแต่ก็ไม่ย อมซือ เพราะเห็นว่าเงินไดม้า
ยาก และของกินทีในหมู่บา้นก็มีมาก ดงัตวัอยา่ง 

  “เราซือกนัดีไหม” อีบิงปรึกษา 

  คาํดวัเอามือจบัเหรียญในกระเป๋าเสือ แม่บอกว่าถา้ไดเ้งินแลว้ หากอยากซืออะไรกใ็หซื้อ
ได ้แต่ว่าตอ้งเป็นสิงทีอยากได ้หรืออยากกินจริง ๆ  คาํดวักลืนนาํลายตามเมือเห็นเดก็นอ้ยคนนนั
ตกัขนมเขา้ปาก  พอมนัเงยหนา้มองมาคาํดวักลบักระตุกแขนอีบิงบอกว่า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๕ 
 

  “บ่แซ่บดอก  สู้หมากตอ้งแลง้สุกของพวกเรากไ็ม่ได"้ 

        (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๑๔๗) 

 ๑.๖  ความพอเพยีง 
  ความพอเพียง  คือ การรู้จกัพอในสิงทีตนมีอยู ่หรือคว ามพอดีกบัสิงทีตอ้งการ จาก

สารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ ปรากฏคาํสอนเรืองความพอเพียง  เช่น                
แม่สอนใหค้าํดวัรู้จกัพอกบัการเก็บเห็ดไปกินเป็นอาหาร  และรู้จกัการดูแลเพือใหมี้กินในวนัอืน ๆ 
อีก               ดงัตวัอยา่ง 

  “ เราเกบ็แค่พอแกงเท่านนั ถา้เกบ็ไปทงัหมดจะไดเ้ห็ดทีไหนมาเกิดใหเ้กบ็อีก” 

           (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๑๙) 

  ตาเป็นผูค้อยตกัเตือนสงัสอนหลาน ๆ  อยูเ่สมอในเรืองการดาํรงชีวิต  ใหรู้้จกัความ
พอประมาณ ไม่โลภ ดงัตวัอยา่ง 

  ตาบอกว่าคนทีคิดละโมบอยากไดข้องคนอืนเป็นคนจิตใจไม่ดี 

        (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๒๕) 

  คาํดวัจาํไดแ้ม่นยาํว่าตากส็อนอยา่งนี  เวลาทีแม่หรือใคร ๆ ชอ้น ฮวก (ลูกอ๊อด ) และลูก
ครอกมาหมก ตาตอ้งบอกว่าอยา่เอามากินมาก ปล่อยใหม้นัโตเป็นปลา เป็นกบตวัใหญ่ ๆ บา้ง 

(โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๐) 

 ๑.๗  ความกตญั ู 
   ความกตญั ู  สงัคมไทยถือว่าการรู้บุญคุณ และการตอบแทนคุณเป็นสิงทีควร กระทาํ 
เพราะจะทาํใหผู้ป้ฏิบติัมีแต่ความสุข ความเจริญในชีวิต จากสารคดีเยาวชน เรืองโสกไผใ่บขา้ว และ
ลมแลง้เริงระบาํ  พบว่าอาชีพทาํนา คืออาชีพหลกัของคนอีสาน ดงันนั ววั ควาย จึงเป็นสิงสาํคญัใน
การประกอบอาชีพ เมือววั ควาย ลม้ตายคนอีสานจะไม่นาํมากินเพราะถือว่าววั ควาย เป็นสตัวที์              
มีบุญคุณ ดงัตวัอยา่ง 

  “ถา้บา้นไหนไม่มีกไ็ม่สามารถทาํนาได ้ควายจึงเป็นสัตวท์ีมีบุญคุณ    ถา้ตายกน็าํไปฝัง 
ไม่นาํไปกินเดด็ขาด” 

                    (โสกไผ่ใบขา้ว ๒๕๕๓ : ๒๗) 
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๑๓๖ 
 
   คนอีสานจะสอนลกูหลานใหมี้ความกตญั ู เช่น คาํดวัจะนึกถึงตาเสมอเมือทาํสิงใด 
และเมือไดข้นมทีหากินยากแมต้นเองจะอยากกิน แต่ดว้ยความรัก ความกตญั ูอยากใหต้าไดกิ้น จึง
นาํขนมทีหากินยากนนัมาใหต้า  ดงัตวัอยา่ง  

  คาํดวัพยกัหนา้แลว้เอามือลว้งกอ้นขนมขึนมา ดม มนัหอมจนอยากจะแกะพลาสติกทีใช้
ห่อออกมาทิง แลว้กดักินเสีย  แต่กห็า้มใจตนเองอยู ่ คาํดวัจะเอาขนมกอ้นนีไปฝากตา มนัหวาน 
นุ่มและอร่อย พวกผูเ้ฒ่าจึงชอบกินกบัขา้ว 

                (ลมแลง้เริงระบาํ ๒๕๕๓ : ๔๒) 

 จากการศึกษาคุณค่าดา้นคุณธรรม จริยธรรมพบว่า ผูเ้ขียนใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนิน
ชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคม ไดแ้ก่ ความมีนาํใจเอือเฟือเผอืแผ่  ความรับผดิชอบ  ความขยนัหมนัเพียร  
ความซือสตัย์  ความประหยดั  ความพอเพียง   และความกตญั ู   ซึงสะทอ้นใหเ้ห็น คุณค่า ใน                      
การดาํเนินชีวิตของคนอีสาน โดยผูใ้หญ่จะสอนใหเ้ด็กรู้จกัอดทน ขยนั มีนาํใจ รู้จกัต่อสูก้บัอุปสรรค 
การใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติอยา่งพอเพียง และรู้จกับุญคุณคน สตัวเ์ลียง ไดแ้ก่ ววัควายทีใชไ้ถนา 
จากคุณค่าดงักล่าวเมือเยาวชนไดอ่้านจะช่วยใหม้องเห็นและซึมซบัแบบอยา่งทีดีงามได ้

๒.  คุณค่าด้านความรู้ 
 จากก ารศึกษา สารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ พบคุณค่า                  

ดา้นความรู้เกียวกบัเรืองต่าง ๆ ดงัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ พอสรุปไดด้งันี 

 ๒.๑ ความรู้เกียวกบัวิถีชีวิตของคนอีสาน  สะทอ้นใหเ้ห็นการดาํเนินชีวิตของคนอีสานที
อยูท่่ามกลางธรรมชาติในทอ้งถิน ดา้นการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู ่อาหารการกิน การรักษา
โรค การละเล่น และอืน ๆ 

 ๒.๒ ความรู้ เกียวกบั ค่านิยม  คนอีสานมี ค่านิยม ต่าง ๆ ทีปฏิบติัร่วมกนัในสงัคม เช่น 
ค่านิยมเกียวกบัความบนัเทิง คนอีสานชอบชมหมอลาํ เมือในหมู่บา้นมีงานบุญคนอีสานก็จะไดช้ม
หมอลาํ  การเลือกคู่ครอง ผูใ้หญ่มกัเป็นผูเ้ลือกให ้และจะเลือกคู่ครองทีมีฐานะทดัเทียมกนั   
นอกจากนนัยงัพบค่านิยมเกียวกบัความกตญั ู ค่านิยมเกียวกบัผูช้ายและผูห้ญิง เป็นตน้ 

 ๒.๓ ความรู้ เกียวกบั วฒันธรรม คนอีสานมีวฒันธรรมทีหลากหลาย เช่น วฒันธรรม                
การแต่งกาย  คนอีสานเลือกแต่งกายตามโอกาส เช่น การแต่งกายตามปกติ ในขณะทีอยูบ่า้นหรือไป
ทาํนา และการแต่งกายในโอกาสพิเศษต่าง ๆ  เช่น การแต่งกายไปวดัในงานบุญ  หนุ่มสาวจะเลือก
สวมใส่เสือผา้ทีสวยงามและดูดีทีสุด คนแก่จะเลือกสวมใส่เสือผา้สีขาวไปวดั เป็นตน้ 
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๑๓๗ 
 
 ๒.๔ ความรู้ เกียวกบั ประเพณี  คนอีสานมีประเพณีทีสืบทอดต่อกนัมา เช่น  ประเพณี
เกียวกบัศาสนา การทาํบุญใหท้าน และมีประเพณี เกียวกบัศาสนา เช่น ประเพณี บุญขา้วประดบัดิน                        
บุญขา้วสาก  บุญออกพรรษา บุญกฐิน และบุญขา้วจี เป็นตน้ นอกจากประเพณีเกียวกบัศ าสนาแลว้  
คนอีสานยงัสืบทอดแนวปฏิบติัเพือ ขอใหสิ้งทีนบัถือ ช่วยคุม้ครองคนในครอบครัว คนในหมู่บา้น  
ตลอดจนสตัวเ์ลียง ใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  อีกทงัขอใหช่้วยดูแลรักษาผลผลิตใหเ้กิดผลดี   เช่น 
พิธีเลียงเจา้ปู่  ไหว้ตาแฮก  ไหวผ้พี่อเฒ่า  และประเพณีที เกียวขอ้งกบั วิถีชีวิต ของคนอีสาน  เช่น            
การลงแขก การแต่งงาน 

 ๒.๕ ความรู้เกียวกบัความเชือ จากการศึกษาพบว่าคนอีสานมีความเชือเรืองการทาํบุญว่า
ถา้ทาํ บุญมาก ๆ  เมือตายไปจะไดขึ้นสวรรค ์ และเชือว่าการทาํ บาป เมือตายไปจะกลายเป็นผเีปรต   
นอกจากนียงัมีความเชือสิงต่าง ๆ เช่น การไหวผ้บีรรพบุรุษ  เป็นตน้ 

๓.  คุณค่าด้านความบันเทิง 
  สารคดีนอกจากมีคุณค่าในการใหค้วามรู้ ทีเป็นขอ้เท็จจริงแลว้  ยงัมีคุณค่าในดา้นการให้
ความบนัเทิงแก่ผูอ่้านอีกดว้ย ผูเ้ขียนไดแ้ทรกความบนัเทิงใหแ้ก่ผูอ่้านไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั ทาํให้
เรืองราวเต็มไปดว้ยความมีชีวิตชีวา ไม่น่าเบือ จากการศึกษาสารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้วและ
ลมแลง้เริงระบาํ พบว่ามีคุณค่าดา้นความบนัเทิงเหมาะสาํหรับเยาวชน ซึงผูอ่้านจะไดรั้บความบนัเทิง
จากการบรรยายเหตุการณ์   การเล่าเรือง การสอดแทรกเพลง  นิทาน การละเล่น  และบทสน ทนา            
การใชภ้าษา เช่น การสร้างความบนัเทิงจาก การสร้างอารมณ์ขนั ซึงเป็นความรู้สึกทีก่อใหเ้กิดความ
สนุกสนาน ขบขนั ของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง อาจจะเป็นบุคคล เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ก็ได ้  
ดงัเช่น การสร้างอารมณ์ขนัจาก การกระเซา้เยา้แย่ ระหว่างพีชาย กบันอ้งชายเมือคาํดวัจบัขีกระต่าย  
หรือจากบทสนทนาระหว่างนา้ชายกบัคาํดวั ในเหตุการณ์ งานเลียงบา้นเมือคาํดวัได้ หวัไก่ตม้                  
ใส่ปินโตกลบัมาบา้น นา้ชายพดูปลอบใจว่าเจา้ปู่ใหห้วัไก่มากิ น เพราะจะทาํใหเ้รียนหนงัสือเก่ง    
เป็นตน้         

  จากการศึกษ าคุณค่าของ สารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว  และลมแลง้เริงระบาํ                    
พบคุณค่าดา้นคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสอนใหเ้ยาวชนรู้จกัใชชี้วิต การพงึพาตนเองและ
ช่วยเหลือผูอื้น ใหเ้ยาวชนรู้จกัเสียสละเพือส่วนรวม เป็นผูที้มีความรับผดิชอบ และกตญั ูต่อผูม้ี
พระคุณและกระทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม นอกจากนียงัใหคุ้ณค่าดา้นความรู้ ซึงเป็นประเด็น
หลกัของสารคดีในดา้นวิถีชีวิตของคนอีสานดงัทีกล่าวมา แลว้ขา้งตน้  และดา้นความบนัเทิง ทาํให้
ผูอ่้านเพลิดเพลินเกิดความจรรโลงใจ สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
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๑๓๘ 

 

บทที ๕ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาสารคดีเยาวชน  เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ มีวตัถุประสงคเ์พือ
ศึกษาสารคดีเยาวชนทงั ๒ เรืองในดา้นเนือหา  กลวิธีการเขียน และศึกษาคุณค่าทีปรากฏในสารคดี
เยาวชนทงั ๒ เรือง   โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๕ บท คือ  บทที ๑ บทนาํ กล่าวถึงความเป็นมาและ
ความสาํคญัของปัญหา   วตัถุประสงคข์องการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา  วิธีดาํเนินการ ศึกษา 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  และประโยชน์ทีคาดว่าจะไดรั้บ   บทที ๒  
เนือหาของสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ กล่าวถึงเนือหาโดยยอ่ เนือหาที
เป็นความรู้หรือขอ้เท็จจริง และเนือหาทีเป็นทรรศนะของผูเ้ขียน บทที ๓  วิเคราะห์กลวิธีการเขียน
และการใชภ้าษาในสารคดีเยาวชน เรือง  โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ   กล่าวถึงกลวิธีการ
เขียน การใชภ้าษาและโวหารภาพพจน์  บทที ๔ วิเคราะห์คุณค่าของสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บ
ขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  กล่าวถึงคุณค่าดา้นคุณธรรมจริยธรรม คุณค่าดา้นความบนัเทิง   และบทที 
๕ บทสรุปและขอ้เสนอแนะ ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี 

 ด้านเนือหา ในการวิเคราะห์สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ มี
เนือหาและสาระความรู้ทีหลาก หลายในดา้นต่าง ๆ  ทีเป็นความรู้หรือขอ้เท็จจริงเกียวกบั วิถีชีวิต 
วฒันธรรม ประเพณี ความเชือ ค่านิยมของคนอีสาน ซึงเนือหาเหล่านี ถกูหล่อหลอม เป็นความรู้ ทีมี
คุณค่าสาํหรับผูอ่้าน โดยเฉพาะอยา่งยงิทาํใหค้นอีสานไดร้ะลึกถึงความทรงจาํ อั นน่าประทบัใจใน
อดีต  ทาํใหเ้กิดความรักและความภูมิใจในทอ้งถินของตน อีกทงัผูอ่้านทีเป็นเยาวชนภาคอืน ๆ จะ
เกิดความเขา้ใจและเกิดทศันคติทีดีต่อคนอีสานไดดี้ยงิขึน นอกจากนีผูเ้ขียนยงัไดแ้ทรกทรรศนะไว้
ในสารคดีเยาวชนทงั ๒ เล่ม ไดแ้ก่ ทรรศนะทีมีต่อธรรมชาติ ทรรศนะทีมีต่อขา้ว ทรรศนะต่ออาชีพ
และการทาํงาน ทรรศนะต่อการอยูร่่วมกนัในสงัคม และทรรศนะต่อการเล่นการพนนั  ซึงส่วนใหญ่
พบว่าผูเ้ขียนมีทรรศนะทีมีต่อธรรมชาติ ซึงเป็นประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตของคน เช่น ทรรศนะที
มีต่อธรรมชาติ   สมบติัของส่วนรวม คนในชุมชนสามาร ถใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติไดทุ้กคน             
ในการหาอาหาร เป็นตน้ นอกจากนนัยงัสะทอ้น ใหเ้ห็นว่า คนอีสานดาํเนินชีวิตดว้ยความเป็นอยู่
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๑๓๙ 

อยา่งเรียบง่ายอยูก่บัธรรมชาติ และใชธ้รรมชาติใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด โดยการพึงพาอาศยักนั 
อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

 ด้านกลวธิีการเขียน  สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ  ผูเ้ขียนมี
กลวิธีการเขียน  เพือสร้างความสนใจ ดว้ยกนั  ๒ ประการ คือ  กลวิธีการเขียน  การใชภ้าษาและ
โวหารภาพพจน์   ซึงกลวิธีการเขียนทีปรากฏ  ไดแ้ก่ การตงัชือเรือง การตงัชือตอน  การเปิดเรือง 
การเสนอเนือหาและการปิดเรือง ดงันี 

 การตงัชือเรือง ผูเ้ขียนมีกลวิธีการตงัชือเรือง ใหส้อดคลอ้งกบัเนือหา เช่น เรืองโสกไผ่              
ใบขา้ว คาํว่า “โสก” ภาษาถินอีสานคือ “โฉลก ” ซึงเป็นการตงัชือทีเป็นมงคลและเกียวขอ้งกบั                
วิถีชีวิต  และเรือง ลม แลง้  เริงระบาํ  เป็นการตงัชือแบบปฏิทรรศน์ คือ การนาํคาํทีมีความหมาย              
ตรงขา้มกนัหรือไม่น่าจะไปดว้ยกนัไดม้าไวด้ว้ยกนัเพือก่อใหเ้กิดความ น่าสนใจและ สอดคลอ้งกบั
เนือหา ทีกล่าวถึงฤดูแลง้แต่ทุกคนสามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีความสุข 

 การตงัชือตอน  ผูเ้ขียน มีกลวิธีการตงัชือ ตอน ผลการศึกษาพบว่ามี การตงัชือ ตอน                     
๒ ลกัษณะ คือ  การตงัชือตอนแบบบอกเนือหา ซึงสามารถจาํแนกได ้๑๔ ประการ ไดแ้ก่ ชือตอนที
มีเนือหาเกียวกบัประเพณี   อาชีพ   ความบนัเทิงและการละเล่น  สตัว์  คนและพฤติกรรมของคน                   
วิถีชีวิต  อาหาร ธรรมชาติ ความเชือ พืช สถานที  สิงของ  นิทาน  และเหตุการณ์  อีกลกัษณะหนึง
ไดแ้ก่  ชือตอนแบบฉงนสนเท่ห์  โดยพบการตงัชือตอนแบบบอกเนือหามากทีสุด 

 การเปิดเรือง  ผูเ้ขียนมีกลวิธีการเปิดเรืองดว้ยการใชข้อ้ความสือใหผู้อ่้านสนใจเนือ เรือง
พบ  ๕ วิธีดว้ยกนั  ส่วนใหญ่เป็นการเปิดเรืองดว้ยการบรรยาย ไดแ้ก่ การบรรยายธรรมชาติ                   
การบรรยายเกียวกบัคนและพฤติกรรมของคน   การบรรยายลกัษณะสิงของ  และการบรรยาย
ลกัษณะทีพกัอาศยั   นอกจากนียงัพบการเปิดเรืองโดยกล่าวถึงความเชือ  เพลง และผญา  ความ
บนัเทิงและการละเล่น  และการอธิบายการทาํสิงใดสิงหนึง  จากการศึกษาพบการเปิดเรืองดว้ยการ
บรรยายธรรมชาติมากทีสุด เนืองจากการเปิดเรืองชนิดนี สามารถสร้างจินตภาพใหแ้ก่ผูอ่้านไดเ้ป็น
อยา่งดี  

 การเสนอเนือหา ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการเสนอเนือหาอยา่งน่าสนใจ โดยใชก้ลวิธีการเล่าเรือง
ผา่นตวัละคร และเล่าเรืองเรียงลาํดบัเวลาตามปฏิทิน  โดยเริมจากเรือง โสกไผใ่บขา้ว ในขณะทีผนื
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๑๔๐ 

ดินฉาํชืนในช่วงฤดูฝนกบัการดาํเนินชีวิตบนครรลองอนัสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ และเรืองลมแลง้
เริงระบาํ เป็นเรืองทีต่อจากโสกไผใ่บขา้ว  เมือสินฤดูฝนเขา้สู่ฤดูแลง้ ลมหนาวมาเยอืน ดอกไมบ้าน
ทวัโสกไผ ่วิถีชีวิตของผูค้นคงอยูก่บัสภาวะแวดลอ้มและจารีตประเพณีไดอ้ยา่งงดงาม โดยผูเ้ขียน มี
กลวิธีในการเสนอเรืองใหน่้าสนใจหลายประการ เช่น  การแทรกบทสนทนา   การแทรกอารมณ์ขนั  
การแทรกนิทาน และการแทรกบทเพลงและผญา  กลวิธีที โดดเด่นทีสุด คือ การแทรกบทสนทนา 
ซึงพบมากทีสุด ซึงเป็นกลวิธีทีผูเ้ขียนใชค้วบคู่ไปพร้อมกบัการบรรยาย  

 การปิดเรือง  ผูเ้ขียนมีกลวิธีการปิดเรืองเพือใหผู้อ่้าน เนือเรือง เกิดความประทบัใจ                  
ผลการศึกษา พบ ๑๓ วิธี ไดแ้ก่ การปิดเรืองโดยกล่าวถึ งความเชือ   การปิดเรืองโดยการแสดง
ทรรศนะต่อขา้ว การปิดเรืองโดยการ แสดงทรรศนะต่ออาชีพและการทาํงาน  การปิดเรืองโดย
กล่าวถึงธรรมชาติ   การปิดเรืองดว้ยผญาหรือภาษิต    การปิดเรืองดว้ยคาํผวน   การปิดเรืองดว้ย               
บทสนทนา   การปิดเรืองดว้ยเหตุการณ์    การปิดเรืองโดยกล่าวถึงขอ้หา้มในการปฏิบติั (คลาํ)               
การปิดเรืองโดยอธิบายการทาํอาหาร  การปิดเรืองโดยการบรรยายพฤติกรรมของคน   การปิดเรือง
โดยกล่าวถึงประเพณี การ จดังานศพ และการปิดเรืองโดยบทอาขยาน จากการ วิเคราะห์พบ                       
การปิดเรืองโดยกล่าวถึงความเชือมากทีสุด   นอกจาก นี พบว่าผูเ้ขียนมีกลวิธีการใชภ้าษา ซึงทาํให้
ผูอ่้านสนใจและอ่านเนือเรืองไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน  

 การใช้ ภาษาและโวหารภาพพจน์ ในสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้              
เริงระบาํ   พบการใชภ้าษา ทีอ่านเขา้ใจ ง่าย โดยผู ้เขียนมีการใช้ ภาษาถินประกอบการเล่าเรือง แต่
ผูอ่้านสามารถเขา้ใจไดเ้พราะผูเ้ขียนอธิบายความหมายของภาษาถินโดยการใช้ เชิงอรรถ การใช้
เครืองหมายวงเลบ็ และการอธิบายขยายความ ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเนือเรือง สามารถรับรู้ความรู้สึกจาก
เรืองราวทีอ่านได ้นอกจากนนัผูเ้ขียนยงัใชโ้วหารและภาพพจน์ เพือสร้างความน่าสนใจ ดงันี 

 การใชโ้วหาร  ผูเ้ขียนใชโ้วหารในการเขียน เพือใหผู้อ่้านเขา้ใจเรืองราวทีตอ้งการ                      
๕ ประเภท ไดแ้ก่  บรรยายโวหาร  อธิบายโวหาร  พรรณนาโวหาร  สาธกโวหาร และเทศนาโวหาร 
จากการวิเคราะห์พบการใชบ้รรยายโวหารมากทีสุด เนืองจากผูเ้ขียนใชก้ารเล่าเรืองราวเพือแสดงให้
เห็นเหตุการณ์ 
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๑๔๑ 

 การใชภ้าพพจน์  ผูเ้ขียนใชภ้าพพจน์ในสารคดีเยาวชน  เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้
เริงระบาํ   ๕ ประเภท ไดแ้ก่  อุปมา  อุปลกัษณ์ การเลียนเสียงธรรมชาติ การกล่าวอา้งถึง และ
บุคลาธิษฐานจากการวิเคราะห์พบการใชภ้าพพจน์แบบอุปมามากทีสุด เนืองจากการใชภ้าพพจน์
แบบอุปมาช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเรืองราวทีผูเ้ขียนนาํเสนอชดัเจนขึน 

 ด้านคุณค่า  สารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ ใหคุ้ณค่าในการ
ดาํเนินชีวิต มีการใหค้วามรู้ และสอดแทรกความบนัเทิง  สะทอ้นภาพการดาํเนินชีวิตของคนอีสาน
ไว้อยา่งชดัเจนทงัในดา้น การประกอบอาชีพ เช่น การปลกูขา้วตามฤดู กาล  การพึงพา อาศยั
ธรรมชาติในการดาํเนินชีวิต  เช่น การหาอาหารจากแหล่งอาหารซึงเป็นสมบติัของส่วนรวม เรียกว่า 
“ทาม”   และการดาํเนินชีวิตแบบพึงพาสิงแวดล้อมทีมีอยูต่ามธรรมชาติ ไดแ้ก่ อาหารทีไดจ้ากพืช
และสตัว ์อีกทงัพืชสมุนไพรต่าง ๆ  การเลียงไหม  การทอผา้  ดา้นวฒันธรรม   ประเพณี การละเล่น
ของเด็ก นิทานปรัมปราทีผูใ้หญ่เล่าใหเ้ด็ก ๆ ฟัง  ภาษาถินอีสาน และอืน ๆ จากการศึกษา สารคดี
เยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว และล มแลง้เริงระบาํ   พบคุณค่า ซึงสามารถจาํแนกได ้  ๓ ประการ   
ไดแ้ก่  คุณค่าดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ผูเ้ขียนไดส้อดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพือใชใ้นการดาํเนิน
ชีวิต  เมือเยาวชนไดอ่้านหนงัสือทีมีการแทรกขอ้คิด คุณธรรมจริยธรรม แง่คิดทีดีงามในการดาํเนิน
ชีวิตก็จะเป็นการปลกูฝังจิตสาํนึกใหเ้ยาวชนประพฤติปฏิบติัดี  คุณค่าดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทีพบ
ไดแ้ก่   ความมีนาํใจเอือเฟือเผอืแผ่   ความรับผดิชอบ    ความขยนัหมนัเพียร   ความซือสตัย์   ความ
ประหยดั  ความพอเพียง  และความกตญั ู   คุณค่าดา้นความรู้ ทาํใหท้ราบถึงวิถีชีวิตของคนอีสานที
มีชีวืตอยู่อยา่งเรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติและการยดึมนัในขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ 
ค่านิยมทีสืบทอดต่อกนัมา และคุณค่าดา้นความบนัเทิง เป็นอีกคุณค่าหนึงซึงผูอ่้านไดรั้บอรรถรสใน
การอ่าน  ความเพลิดเพลิน จากนิทาน เพลง การละเล่น หมอลาํ อารมณ์ขนัและอืน ๆ ทีผูเ้ขียน ได้
สอดแทรกไว้ ในเนือหาได้ อยา่งแยบยล  นอกจากนียงั พบคุณค่าดา้นความบนัเทิง จากการสร้าง
อารมณ์ขนัของตวัละครในบทสนทนา   ความบนัเทิงจาก การบรรยายธรรมชาติ   และความบนัเทิง
จากเนือเรือง ความบนัเทิงทีพบมากทีสุด ไดแ้ก่ นิทาน 

 การศึกษาสารคดีเยาวชน เรือง โสกไผใ่บขา้ว แ ละลมแลง้เริงระบาํ  พบว่ามีความ                
โดดเด่นทงัในดา้นเนือหา กลวิธีการเขียนและดา้นคุณค่า กล่าวคือ ดา้นเนือหามีความหลากหลายใน
ดา้นความรู้หรือขอ้เท็จจริงเกียวกบั วิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี ความเชือ ค่านิยมของคนอีสาน     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๒ 

อีกทงัทรรศนะของผูเ้ขียนทีสอดแทรก เพือสะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนอีสานดาํเนินชีวิตอยูอ่ยา่งเรียบง่าย
อยูก่บัธรรมชาติ โดยการพงึพาอาศยักนั  ทาํให้คนอีสานไดร้ะลึกถึง ถินฐาน  รักและความภูมิใจใน
ทอ้งถินของตน อยา่งไรก็ตามถึงแมว้่าสารคดีจะเต็มไปดว้ยความรู้หรือขอ้เท็จจริง แต่ผูอ่้านยงัได้รับ                
ความบนัเทิงจากกลวิธีการเขียน การใชภ้าษา ซึงผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการตงัชือเรืองทีโดดเด่น โดยตงัชือ
เรืองใหส้อดคลอ้งกบัเนือหา เพือแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิต และธรรมชาติในทอ้งถิน  การสอดแทรก
นิทาน  บทสนทนา และอารมณ์ขนั เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนมีกลวิธีก ารเขียนทีหลากหลาย และ
การใชภ้าษานบัเป็นส่วนสาํคญัยงิทีผูเ้ขียนใชน้าํเสนอ แมว้่าจะเป็นภาษาถิน แต่ผูเ้ขียนใช้ กลวิธีการ
อธิบายความเพือใหเ้ขา้ใจง่าย ทาํใหผู้อ่้านไม่ตอ้งตีความ และอ่านดว้ยความเพลิดเพลินจากการใช้
โวหารและภาพพจน์ทีปรากฏในเรือง นอกจากนียงัพบคุณค่ าดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และ
ความบนัเทิงทีไดจ้ากการอ่าน สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์สารคดีสาํหรับเด็ก ในหนงัสือวนัเด็กแห่งชาติ 

๒. ควรมีการศึกษาเนือหา และคุณค่าของสารคดีเยาวชนทีไดรั้บรางวลัหนงัสือดีเด่น  ของ
กระทรวงศึกษาธิการในปีต่อไป 
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คาํศัพท์                         ความหมาย 
กก  ตน้  
กฐินแล่น   จุลกฐิน  
กลว้ยทะนีออง   กลว้ยนาํวา้  
กวมกนั   ขา้มหนา้ขา้มตา 
กวย   ไกว   
กอกยา   บุหรี   
กอง   กลอง   
กอ้งแขน    กาํไล  
ก่อง   โนม้ 
กอ้นขีฝ้า   กอ้นเมฆ 
กอ้นขีฝา   เมฆ  
กะต่า   ตะกร้า   
กะเตียว  หยกัรัง  
กะถืก  ถกู  
กะเทิน    ทึนทึก  
กะโป๋    กะลามะพร้าว 
กะยอม    พะยอม  
กะเสดนาํ   กระเฉด  
กบัแก ้   ตุ๊กแก   
กบัไฟ    ไมขี้ดไฟทดั  
กางมอง   ตาข่าย กา - ช่อง 
ก่าน    ลาย 
กาย     ผา่น  
กินเงิน    การพนนั 

 
คาํศัพท์                          ความหมาย 
กินดอง   แต่งงาน   
กินแลง  กินขา้วเยน็ 
กิน    สนั   
กิโหลก  กะโหลก  
กุดจีหรือจุดจี ดว้งมลูสตัว ์  
กุย สาบ   
เก่งแทบ้อ้  เก่งนกัหรือ  
เก่งแทบ้อ้ เก่งนกัหรือ  
เกรด    ทีปรับดิน  
 เกลด็หอย ตอ้ยติง   
เกิงกนั  เสมอกนั 
เกิบ  รองเทา้ 
เกียวกินตีน  เหน็บกินขา  
เกียว   เคียว  
เกือ ใหอ้าหาร  
แก่น แข็ง   
แก่ ลาก   
แกว  ญวน  
โกน กลวง   
โกน  โพรง 
ขนมหมก   ขนมเทียน  
ขบ    กดั   
ขว้น    ขวั   
ข่วมของ   ขา้มแม่นาํโขง 

คาํภาษาถินอสีาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๘ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
ข่วม    ขา้ม   
ขอ้ง     ตะขอ้ง 
ของ     แม่นาํโขง 
ขอ้น    ตกคลกั  
ขนั    ถา้  
ขวั ขุด   
ข่าง ขา้ง   
ขา้ง ฝ่าย   
ขางไฟ ยา่งไฟ  
ขา้วกาํ ขา้วเหนียว  
ขา้วเขียบกุง้ ขา้วเกรียบกุง้ 
ขา้วงนั   ขา้วหนกั 
ขา้วงาย   ขา้วเชา้  
ขา้วดอ   ขา้วเบา   
ขา้วตม้โค่น  ขา้วตม้มดั  
ขา้วปัน   ขา้วเหนียวนึง
ขา้วปุ้น   ขนมจีน  
ขา้วโป่ง   ขา้วเกรียบว่าว  
ขา้วเยน็   ขา้วเหนียว 
ขา้วสวย   ขา้วกลางวนั 
ขา้วหุง   ขา้วเจา้  
ขิว   เหมน็  
ขีกะตืก   พยาธิ   
ขีกะปอม  กิงก่า   
ขีเข็บ   ตะขาบ   

คาํศัพท์                      ความหมาย 
ขีซ่าง   ขีชา้ง   
ขีดินดาก  ดินเหนียว  
ขีดือ   ซน   
ขีเดียด   รังเกียจ 
ขีตวั   โกหก   
ขีถกัแถ่   ลกูนาํ   
ขีถี   ขีเหนียว  
ถีหลาย   ขีเหนียว  
ขีทูด   โรคเรือน  
ขีเผงิ   ขีผงึ   
ขีฝุ่ น   มลูสตัว ์   
ขีหมิน   ขมิน  
ขีหลกั   ขีโกง   
ขีไห ้   ขีแย   
ขีฮา้ย   ขีเหร่   
เขยกก   เขยตน้   
เข่า   ขา้ว   
เขีย   เกลีย   
เขียน   ขดู   
แข่ว   ฟัน   
ไขห้มากเหลือง  ไขเ้หลือง  
คนสูบซา ติดกญัชา  
ครกมอง ครกกระเดือง 
คราวหนึง  ครู่เดียว   
ครุถงั   ครุสงักะสี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๙ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
คละลาํ   ตอ้งหา้ม  
คอง   แนว   
คอ้น   ท่อนไม ้ 
คอ้นฟาดขา้ว  ไมฟ้าดขา้ว  
คอบ   กล่าวโทษ 
คนัขอ   ตะขอ 
คนัไดขนั  บนัไดขนั  
คนัแทนา  คนันา   
คนัฮ่ม   หวักรด   
คาคอ   ติดคอ   
คางกะไต  ขากรรไกร  
คา้งสนม  ผกัตบชวา 
คา้งหมอ้ขา้ว  ตงัหมอ้นึง  
ค่าดอง   ค่าสินสอด  
คาํทวย   ปริศนาคาํทาย  
คาํ   ทองคาํ 
คาํหวัแลง เขา้ไตเขา้ไฟ 
คิดฮอด   คิดถึง   
คีง   ร่างกาย   
คีบไฟ   เตาไฟ   
คึด   คิด   
คือเก่า   เหมือนเดิม  
คุม้   หมู่   
เคน   ประเคน  
เคย   ดีด   

คาํศัพท์                      ความหมาย 
เครือ   เถา  
เครือผกัไหม  จมกูปลาหลด          
เครือหมากบว้ง  กะทกรก   
เครือหมานอ้ย  เถากรุงเขมา  
เครือหูก   เสน้ยนื   
เคา   เขา   
เคียด   โกรธ 
เคียวใน   เมลด็  
เคียว   แรด,สะดิง  
แคน   ตะเคียน  
แคน้   ติดคอ   
แคฝอย   คาํฝอย   
แคะ   ไม่เชือง  
โค่น   มดั 
งอย   จบั,นงั  
งงั   ววั  
งนั   สมโภช   
งนัเฮือน   งานศพ  
งีม   ชิน,เสียว  
งึดงอ้   ทอ้แท ้   
งึด   มหศัจรรยใ์จ  
เงือกนาํ   พญานาค  
ไง   ฝา 
จก   ลว้ง   
จ่ง                             เก็บไว ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๐ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
จนเปิด   จนเบือ 
จนหลาย  ยากจนมาก 
จอก   แกว้  
จอกหลอกแจกแหลก กะล่อน  
จอง   ทพัพี   
จอ้ง   ร่ม   
จอด   จรด   
จอบเบิง   แอบดู   
จงัได๋   อยา่งไร   
จงั   ถึง 
จงัเพล   ถวายเพล  
จงัหนั   ถวายภตัตาหารเชา้ 
จวันอ้ย   สามเณร   
จ่ายผญา   โตต้อบ   
จาํ   ติด,สุด 
จาง   กร่อย   
จุมเห็ดเทศ  ชุมเห็ดเทศ  
จีม   แกะ   
จืน   ชืน   
จูด   จุด   
เจา้นอ้ย   งอแง   
เจา้หวั   พระสงฆ ์
เจิด   ถลา   
แจง้จ่างป่าง  สว่างไสว 
แจ่ว   นาํพริก   

คาํศัพท์                      ความหมาย 
โจก   แกว้   
แฉ่ง   ฉาบ   
ซ่ง   กางเกง   
ซ่น   ซุก,อาศยั  
ซอด   ถึง   
ซ่อน   เครืองมือดกัปูปลา 
ซอน   ซอ้น  
ซอนลอน  สลอน  
ซ่อย   ช่วยเหลือ  
ซดั   เหวียง  
ซาด   เหียง 
ซาว   ชอ้น   
ซิง   ตาข่าย  
ซิด   สะบดั  
ซินตง   ผา้ถุง  
ซินเหียน  กระโปรงสนัๆ  
ซี   ชี  
ซีน   เนือ   
ซือๆ   เฉยๆ 
ซุก   ผลกั  
ซุม   ชุมนุม  
ซุ   แหย ่   
เซามีแฮง  พกัเอาแรง  
เซา   หยดุ 
แซ่บ   อร่อย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๑ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
ญ่อง   ขย ี   
ญอ้ง   ชม  
ญอ้น   เตน้  
ญาครู   หลวงพ่อ  
แญง   มอง  
ดอกกลว้ยนอ้ย  นมแมว   
ดอกกะยอม  พะยอม   
อกกางของ  ดอกปีบ  
ดอกกา้นของ  ดอกปี     
ดอกซอ้น  มะลิ  
สะเภา   นางแยม้   
ด๊อก   ตุม้หู   
ดอกนอ้ย  ดอกยอ่ย  
ดอกผกัใส่  มะระขีนก  
ดอกผกัอีฮุม  มะรุม 
 ดอกฝร่าง  สาบเสือ    
ดอกมนัปลา  ดอกกนัเกรา   
ดอกมกู   พุดทุ่ง   
ดอกว่านขี  ดอกอุตพิษ  
ดอกสม้เสียวสีขาว ดอกกาหลง  
ดอกสามปี  บานไม่รู้โรย  
ดอกสามพนัหง่า  พญาไร้ใบ 
ดอกหว่านไฟ  ไพล   
ดอกเอน็อา้  โคลงเคลง  
ดอกฮงั   ดอกรัง   

คาํศัพท์                      ความหมาย 
ดงัไฟ   ก่อไฟ  
ดาก   กน้   
ดุด   มุด   
ดู๋    ขยนั   
เดิก   ดึก   
เดิน   ลาน 
เดียง   กระดก   
เดียม   จกักะจี   
แดงจายวาย  แจ๋  
แดน   เขต  
โดน   นาน  
ไดก้นั   แต่งงานกนั  
ไดลื้น   เกินหนา้   
ไดเ้หีย   เก็บได ้
ตกพดู   แบ่งมรดก  
ตกริน   ตกพรําๆ 
ตน้กอก   มะกอก      
ตน้กินนิน  ควินิน   
ตน้กุง   พลวง    
ตน้โก   ตะโก    
ตน้งิว   ตน้นุ่น  
ตน้ดอกเกษ  ลาํเจียก เตยป่า 
ตน้แมงบง้  หญา้งวงชา้ง  
ตน้หมากเกลือ  มะเกลือ  
ตน้หมากเขือบา้  ตน้ลาํโพง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๒ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
ตน้หมากหลาํ  มะกลาํตาชา้ง  
ตน้หว่านซน้  พลบัพลึง   
ตว้ย   ตกั   
ตอ้งแลง้   ไข่เต่า   
ต่อน   ชิน   
ตอเฟียง   ซงัขา้ว 
ต่อย   สอย   
ตวั   โกหก   
ตวัเคย   ดีด,ปัน   
ตาแซบ   ท่าทางน่าอร่อย 
ตาเบิง   น่ามอง   
ตามแนว  ธรรมเนียม  
ตายนั   น่ากลวั   
ตาเวน็   ตะวนั   
ตาหวั   ตลก 
ตาํ   ชน   
ตาํ   ทอ   
ตาํหมากหุง  สม้ตาํ 
ตาํหูก ทอผา้  
ติดตีน เชิงชาย  
ตึม เพิมเติม 
ตืน   ตกใจ   
ตุม้   คลุม   
เต็มแขน   ขอ้มือ   
โตท่อนี   ตวัเท่านี 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
แต่ง   สงั   
โตน   กระโจน 
ไต ้  จุด,ส่อง  
ถง   ถุง,กระเป๋า  
ถงเทียว   ยา่ม   
ถงเสือ   กระเป๋าเสือ  
ถอก   ถอดรวง 
ถงัโปง   ตีโปง  
ถวัดิน   ถวัลิสง  
ถวัปี   ถวัพุ่มสีแดง  
ถวัอุ่ม   ถวัพุ่ม   
ถวัแฮ   ถวัมะแฮะ 
ถา้บ่จงัซนั  ถา้ไม่อยา่งนนั     
ถิม   ทิง   
ถึงอีหู   สูงระดบัหู 
ถึงอีเอว   สูงระดบัเอว  
ถืก   ถกู  
ถือพา   ตงัทอ้ง  
ถกูคอบ   แจง้โทษ 
ถกูเลข   ถกูหวย   
เถิก   เพศผู ้  
แถน   กาํหนด   
ไถ ้ ถุงยาว  
ไถฮุด ไถดะ  
ทวย ทาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๓ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
ท่า   คอย  
ท่าเบิงโลด  คอยดูนะ  
ทาว   กู ้   
ทา้ว   ผูช้าย   
ท่าใหญ่   ถือตวั   
ทุกข ์  จน   
เทา สาหร่าย  
เทิง บน  
เทียนนอ้ย เทียนเล่มเลก็  
เทียว สญัจร  
เทียะ ฉาํ 
เทือ   ครัง   
ไทพีนอ้ง  ญาติ   
ไทเฮือน   ญาติ  
ธาตุ   สถปู   
ธุง   ธง   
นกกาเว   นกดุเหว่า  
นกเจิด   บินถลา   
นกไส่   นกหวัขวาน  
นอนเหมบ  นอนพงัพาบ  
นานาํ   นาลุ่ม   
นายฮอ้ย   พ่อคา้   
นาํกน้   ตามหลงั  
นาํกิน   นาํดืม  
นาํขา้วหม่า นาํซาวขา้ว  

คาํศัพท์                      ความหมาย 
นาํขีสีก นาํสกปรก 
นาํเซอะ   นาํใช ้  
นาํ   ดว้ย   
นาํสา้ง   บ่อนาํ   
นุ่งซ่ง   กางเกง  
แนม   มอง  
แนวกิน   กบัขา้ว   
แนว   พนัธุ ์   
ใน   เมลด็   
บ่จกัอึด   มีมากไม่รู้อด 
บนโคก   ทีดอน   
บนโพน   เนินดิน 
บ่มีหยงั   ไม่อะไร   
บ่แม่นแนว  ไม่ไช่ธรรมเนียม 
 บอ้น   หายใจ  
บู๋    บุก   
บกัอนันี   นายคนนี 
บกั   ไอ ้  
บวัแบ ้  บวัเผอืน   
บาทยา่ง   กา้วยา่ง  
บ่าวแพว  หนุ่มนอ้ย  
บุญธาตุ   บุญพระธาตุพนม 
บู๋ ป่า   บุกป่า 
เบิง   ดู   
เบิงเดือนแจง้  ดูเดือนหงาย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๔ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
เบิดเท่อเล่อ  เดินเชิดหนา้  
แบบ   หนงัสือ   
ใบคาม   ตน้คราม  
ใบเงิน   ธนบตัร  
ใบฉาํฉา   กา้มปู   
ใบซา   ใบกญัชา  
ใบผกัอีเลิด  ใบชะพลู  
ใบสอ้ย   ใบขาดเป็นเสน้ๆ  
ป่ง   งอก   
ปราบ   ฟันปลา   
ขอ้น   ปลาตกคลกั  
ปลาขอ   ปลาช่อน 
ปลาค่อ   ปลาช่อน  
ปลาอีฮือ  ปลาหมึกแหง้  
ป่อง   ฉลาด   
ป่องเอียม  หนา้ต่าง   
ป่อน   ใส่   
ป้อย   ด่า   
ปากเปียก  พรําบ่น   
ปาด   กรีด   
ป๋า   หยา่   
ปํา   โค่น   
ปิด   เด็ด   
ปิน   พลิก 
ปีก   พงัผดื   

คาํศัพท์                      ความหมาย 
ปีดไม ้  ปีกไม,้เศษไม ้  
ปึก   โง่  
ปุ้น   ปลน้   
ปุ๋ยเจ๊ก   ปุ๋ยเคมี   
เป่ง   ทด   
เป็ดแกบ้   เป็ดไข่   
เป็ดเทพ   เป็ดเทศ   
เป็นตวั   วุน้   
เป็นโทษ  ผดิกฎหมาย  
เป็นบาด   เป็นแผล 
เป็นลมเป็นแลง้  พายพุดั   
เป็นหยงับ่  เป็นอะไรไหม  
เปีย   กรอ  
แป้น   แผน่ไม ้   
ไปโอม   สู่ขอ   
ผมยาวกึกซึก  ยาวรุงรัง  
ผอ่ย   อ่อนไม่เหนียว  
ผกักะเดา  ผกัสะเดา  
ผกักาดห่อ  ผกักาดขาว 
ผกักา้นตง  ผกัหวานบา้น  
ผกัขา   ชะอม   
ผกัคาด   ผกัคราดหวัแหวน 
ผกัตาํนิน  ผกัตาํลึง   
ผกัตูโขง  ซุม้ประตูทางเขา้วดั 
ผกับวั   ตน้หอม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๕ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
ผกัแป้น   กุไช่   
ผกัเมก็   เสมด็แดง  
ผกัสะแงะ  ผกัชีไร่   
ผกัหม   ผกัโขม 
ผกัอีตู่   ใบแมงลกั  
ผกัโฮบเฮบ  สนัตะวา  
ผา้แพรมน  ผา้เช็ดหนา้  
ผา้แพรอีโป้  ผา้ขาวมา้  
ผดิกนั   มีขอ้พิพาท  
ผบีา้   เสียสติ   
ผเีผต   เปรต 
ผอื   กก   
ผกูแขนใหญ่  แต่งงาน   
ผูแ้ม่   กะเทย 
ไผบ่า้น   ไผสี่สุก   
ไผส่า้งไพ  ไผล่าํมะรวก 
ฝอย   โม ้  
พอพุมพู่   พอสลวั   
พ่อออกแม่ออก  ญาติโยม  
พวั   พวง   
พาขา้ว   สาํรับ   
พานหมาก  เชียนหมาก  
พีพวย   แพงพวย  
พุน้   โน่น   
พดูๆ   ส่วนๆ   

คาํศัพท์                      ความหมาย 
เพิน   เขา   
โพด   เกิน   
โพน   จอมปลวก  
โพน   เนิน   
ฟักทาํสม้  แหนม   
ฟาด   นวด   
ฟาน   เกง้ 
ฟ้าว   รีบ   
เฟียด   กระฉอก  
มวนกอกยา  มวนบุหรี  
มว้นผกัไหม  จมกูปลาหลด   
ม่วน   สนุก   
ม่อง   ตรง   
มะเขือเคือ  มะเขือเทศ    
มะม่วงนอ้ย  มะม่วงกะล่อน 
มะม่วงใหญ่  มะม่วงแกว้   
มะเว่อ   มะงวั   
มกั   ชอบ   
มงั   ละมงั   
มนัแกว   มนัเทศ   
มนัแกวสะเภา  มนัแกว   
มาน   ตงัทอ้ง   
ม่าย อวด   
มาโลด มาเถอะ  
มา้ เหลา้ 
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๑๕๖ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
มิดจีหลี    เงียบกริบ  
มีหลาย   ชุมมาก    
มีฮอด   มีแมก้ระทงั  
มืออืน   พรุ่งนี   
มือฮือ   วนัมะรืน  
เมง็   ปราสาท  
เมือ   กลบั   
แมงกะเบือ  ผเีสือ   
แมงคนัโซ่  สีเสียด   
แมงคาม   ดว้งกว่าง  
แมงแคงคอ้  มวน   
แมงง่วง   เรไร   
แมงงอด   แมลงป่อง  
แมงเงา   แมลงป่องชา้ง  
แมงทะนีไน  ตกัแตนใบโศก  
แมงบง้กลว้ย  ดว้งใบกลว้ย  
แมงบง้   หนอน  
แมงผเีบีย  แมลงมีพิษ 
แมงผโีพงมา้  ตกัแตนตาํขา้ว 
แม่น   คือ   
แม่บวัระบดั  ผูป้รนนิบติั  
ไมข้อนดอก  ไมผ้ ุ  
ไมค้าํพนั  ไมม้ว้นผา้  
ไม่งึด   ไม่สนใจความรู้สึก 
ไม่ปาก   ไม่พดู   

คาํศัพท์                      ความหมาย 
ไมไ้ผส่า้งไพ  ไมไ้ผล่าํมะรวก  
ไมส้นุ   คนัฉา   
ไมแ้ส ้  ไมไ้ผล่าํยาวๆ  
ไม่เอาหูต่ง  ไม่สนใจฟัง  
ยวก   ลา้งนาํ 
ยอดดวั   ยอดอ่อน  
ยงั   กาง   
ยนั   กลวั   
ยนับาป   กลวับาป  
ยาค ู  พระสงฆ ์  
ยาซอง บุหรี  
ยาด แยง่   
ยา่น กลวั  
ยาม   กู ้   
ยามมือแลง  ยามคาํ   
ยาย   ขยาย   
ยาฮากไม ้  ยาพืนบา้น  
เยอ   ตาข่ายไนล่อน  
เรือนไฟ   ครัว   
ลงทอ้ง   ทอ้งเสีย   
ลอ้   กลิง  
ลางโต   บางตวั   
ลางเทือ   บางครัง 
ลาํโน   โสน   
ลาํ   ร้อง 
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๑๕๗ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
ลาํหมาก  ลาํของตน้หมาก  
ลิดสะติก  ลิปสติค   
ลิ   ลิด  
ลี   ซ่อน   
ลกูหล่า    ลกูคนสุดทอ้ง  
เล่นสาว   จีบสาว   
เลบ็แมว   เลบ็เหยยีว  
แล่นจาด  ทาํใหต้กใจ  
แล่นนาํ   หนีตาม 
แลว้   เสร็จ   
วนัศีล   วนัพระ 
วิน เวียน  
วีนอ้ย พดัเลก็  
เวา้ความ เจรจา  
เวา้พืน   นินทา   
เวา้เล่นๆ  หยอก   
เวา้ใส่   พดูประชด  
เวา้อา้ง   พดูอวด 
แว่น กระจก  
สการ ทาํพิธีเผา  
สนเคา   สนตะพาย  
สม้เกลียง  สม้โอ   
สม้งวั   แหนมเนือววั  
สม้   เปรียว 
สม้ผอ่   ข่อย   

คาํศัพท์                      ความหมาย 
สมมา   ขอขมา  
สม้โฮง    มะตาด   
ส่วม   หอ้งนอนลกูสาว  
สวย   สาย   
ส่อ   ซกั   
สอ้ย   ขาดวนิ   
สบัหมากกอก  เขกหวั   
สมั   แค่   
ส่ากนัตม้ๆ  ลือกนัครึกโครม  
สา้งนาํกิน  บ่อนาํกิน  
สาด    เสือ   
สายบือ   สายสะดือ  
สายฝนเอียน  ซาลง   
ส่า   รําลือ   
สิงไคร   ตะไคร้  
สิ   จะ   
สิแจง้   หวัรุ่ง 
สินาํ   ตาม   
สิม   กระซิบ  
สิม   โบสถ ์   
สีสิว   สีเขียว   
สุบ   แทรก 
สูงปานหยงั  สูงมาก   
สู่   ทุก   
สูน   โกรธ   
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๑๕๘ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
สูนหลาย  โกรธมาก  
เส่งเงิน   จ่ายเงิน 
เสน้หนงั  ฟิลม์   
เสม่น   เขม่น   
เสียมหมากจก  จอบ   
เสียวกนั   เพือนกนั  
เสียหญา้   ดายหญา้  
เสือท่อน  ฟกูทีพบัได ้  
เสือ   ฟกู   
โสกนั   เถียงกนั   
ใส่ลอบ   วางลอบ  
หง่า   กิง   
หน่วย   ผล 
หนหวย   รําคาญ   
หนองสา  สระนาํ   
หน่อไมส้ม้  หน่อไมด้อง 
หนามหมากทนั  กิงพุทรา  
หมก   กระบก    
หมนั   ขยนั  
หมากกะเสด กระถิน  
หมากเกือ  มะเกลือ   
หมากขอ  เขาะ   
หมากขามแป  มะขามเทศ  
หมากเขียบ  นอ้ยหน่า  
หมากแขง้อ่อน  มะเขือพวง 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
หมากงิว   นุ่น   
หมากแซว  มะกอกนาํ  
หมากตอ้ง  กระทอ้น  
หมากตาํแย  หมามุ่ย   
หมากตุมกา  เถาขีกา   
หมากแตงจิงสุก  แตงไทย  
หมากแต ้ มะค่าแต ้  
หมากบวบนอ้ย  บวบอ่อน  
หมากปิน  ใบพดั   
หมากเฟือง  มะเฟือง                
หมากไฟ  มะไฟ   
หมากมี   ขนุน  
หมากไม ้  ผลไม ้   
หมากลินฟ้า  ฝักเพกา   
หมาก   ลกู    
หมากสบไถ  ผาล   
หมากสม้มอ  ลกูสมอ  
หมากสงั  มะสงั   
หมากสิเยา  สบู่ดาํ   
หมากสีดา  ฝรัง  
หมากหลาํ  มะกลาํชา้ง  
หมากหลาํหนู  มะกลาํหนู  
หมากหวา้  ลกูหวา้ 
หมากหอย  หอย  
หมากหุ่งเทศ  ละหุ่ง   
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๑๕๙ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
หมากอะโหล  เครืองขยายเสียง  
หมากอีผกุ  บุก   
หมากอึ   ฟักทอง    
หมากฮงั  รัง   
หมาจอก  หมาจิงจอก  
หอง   เสียงสูงมีพลงั  
ห่อนคอ   เอือนลกูคอ 
หอยกีบกี  หอยกาบ 
หอยจูบ   หอยขม   
ห่อยา   ยาสูบ    
หวัดวน   หนา้คะมาํ 
หวัมนัคา้  สาคู   
หวั   ราก   
หวัสกักะเทียม  หวัคะมาํ  
หางมอง หางกระเดือง  
หาพุ ระอุ   
หาํ ลกูอณัฑะ  
หูดงั จมกู  
เห็ดกระดา้ง เห็ดบดแหง้  
เห็ดหาํฟาน เห็ดขลาํหมา  
เหมน็กุบทีบ  เหมน็คละคลุง้  
เหยอืย   ยุย่ไม่เกาะกนั 
เหลว   เหลียว   
เหลียวเบิง  มองดู   
เหลือใจ   คบัแคน้ใจ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
เหิม   ห่าม   
เหียน   สนั   
เหีย   หก  
แหงด   แมงกอ้งแขน  
แหน่เดอ้  ดว้ยนะ 
แห่น   แทะ   
แหน่บอ้   บา้งหรือ  
แหบ   กดัแบบหนีบๆ  
โหล่ง   โล่ง   
ไห่นา   ตะบิงนา  
ไหม   ปรับ   
ไหล   ละเมอ   
อ่ง   หยงิ 
อดงึด   มหศัจรรยใ์จ  
อยากหวั   ขบขนั 
ออกไปงนั  ขบักล่อม  
อ่องต่อง   ผดุผอ่ง   
ออนซอน  น่าชืนชม  
ออย   ปลอบ 
อา้ม   เกอ้   
อา้ย   พ ี   
อา้ยหม่อม  พระสงฆ ์  
อิวฝ้าย   หีบฝ้าย   
อีเกิง    ดวงจนัทร์ 
อีตู ้   ขาสนั ๆ มู่ทู่ 
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๑๖๐ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
อีนาง   หนู   
อีหลี จริงๆ 
อีหลีบอ้ จริงๆหรือ  
อีแฮง้ นกแร้ง   
อึด ขาดแคลน  
เอ ้  ตกแต่ง   
เออ้ ใช่  
เอาผวั -แต่งงาน 
เอิน เรียก   
เอีอย   พีสาว   
แอด้รถ   กระเป๋ารถ  
แอม้ฝา   มุงขา้งฝา  
แอว   เอว  
โอ   ขนั   
โอนอ้ย   ขนัใบเลก็  
ฮด   รด   
ฮดสรง   สรงนาํ 
ฮวก   ลกูออ๊ด   
ฮอด   ถึง   
ฮกั   รัก  
ฮาก   อาเจียน   
ฮา้ง   แตก   
ฮางลิน   รางริน   
ฮา้นนาํ   ร้านนาํ 
ฮา้ย   ดุ 

คาํศัพท์                      ความหมาย 
ฮิน   ริน   
ฮีตคอง   ครรลอง 
ฮีต   จารีต  
ฮึน   เผด็และขืน  
เฮ็ดคือ ถือตวั 
เฮ็ด   ทาํ  
เฮ็ดแนว   ทาํพนัธุ ์  
เฮ็ดเวียก   ทาํงาน   
เฮาปัน   เราแบ่ง  
เฮียนป่องบ่  เรียนเก่งไหม  
เฮียนป่อง  เรียนหนงัสือเก่ง  
เฮียน   เรียน  
เฮียวไผ ่   เรียวไผ ่  
เฮียว   เรียว  
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